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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 

 1912-2012. 100 χρόνια από την απελευθέρωση. 100 χρό-
νια ελεύθερο Λιτόχωρο. Το 1912 αποτελεί ιστορικό ορόσημο 
για το Λιτόχωρο, αφού επιτέλους η κωμόπολη και η Μακε-
δονία απελευθερώθηκαν από τον τουρκικό ζυγό. Από τότε 
και μέχρι σήμερα το Λιτόχωρο προχώρησε στην ελεύθερη 
ζωή του με ελπίδα και δυναμισμό, κατέκτησε τα όνειρά του 
και εξελίσσεται συνεχώς όχι μόνο σε μια αξιόλογη κωμόπο-
λη της Πιερίας και της Μακεδονίας, αλλά και σε μια σύγ-
χρονη ελληνική. 
 Όπως είναι ευνόητο, το σημαντικό και μείζον γεγονός 
της εκατονταετηρίδας αποτελεί ευκαιρία για τον προσδιορι-
σμό της λιτοχωρίτικης αυτογνωσίας, της ιστορικής πατριδο-
γνωσίας και της ουσιαστικής γνώσης. Η επέτειος του ελεύ-
θερου αιώνα αποτελεί επίκεντρο τοπικού ενδιαφέροντος, α-
ντάξιο της λαμπρής και μακροχρόνιας ιστορίας του τόπου 
αλλά και της προοπτικής του στον χρόνο. Συνεπώς, η ανά-
ληψη πρωτοβουλιών για τη δημοσίευση, μέσω της επιστημο-
νικής έρευνας, καταστάσεων, γεγονότων και προσώπων που 
σημάδεψαν την κοινωνία του Λιτοχώρου από την απελευθέ-
ρωση ως σήμερα, επιδρά επωφελώς στη διάθεση των κατοί-
κων να αναδειχθούν αντάξιοι συνεχιστές της ένδοξης ιστορί-
ας, της κληρονομιάς και της παρακαταθήκης των προγόνων. 
 1912-2012. 100 χρόνια σωματεία και συλλογική οργάνω-
ση. Η μελέτη της ιστορίας των λιτοχωρίτικων σωματείων 
αποκαλύπτει πτυχές και φάσεις ενδιαφέρουσες για τη δια-
μόρφωση του κοινωνικού, πολιτιστικού, πολιτικού και οικο-
νομικού βίου. Με τη βεβαιότητα αυτή ξεκίνησα τη συστημα-
τική συγγραφή εργασίας που θα περιελάμβανε τη σωματει-
ακή δραστηριότητα του Λιτοχώρου. Από πολλών χρόνων, 
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παράλληλα με τις λοιπές εργασίες μου, συγκέντρωσα υλικό 
και για την ίδρυση των σωματείων. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα 
αρχείο που έπρεπε βέβαια με εξαντλητική έρευνα και προ-
σπάθεια να διευρυνθεί και να ενταχθεί σε εκδοτική μορφή. 
Αυτό και έγινε. 
 Τα σωματεία αποτελούν τον πυλώνα της κοινωνίας των 
πολιτών και ο βαθμός ανάπτυξης, μακροχρόνιας προσφοράς 
και δράσης τους είναι τελικά ο ασφαλέστερος δείκτης πολι-
τισμού κάθε κοινωνίας. Και το Λιτόχωρο βρίσκεται ψηλά 
στον τομέα αυτό. Από τη μεθοδική εργασία μου αποκόμισα 
το συμπέρασμα ότι η σωματειακή οργάνωση του Λιτοχώρου 
στηρίχθηκε στην αφιλοκερδή προσφορά εργασίας, εκδηλώ-
θηκε με ενδιαφέρον πάνω σε ζωτικά θέματα σε όλους τους 
τομείς και σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύγ-
χρονης κοινωνίας που διαρκώς εξελίσσεται και προσαρμόζε-
ται στις απαιτήσεις των καιρών. 
 Τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ νομίζω ότι συμβάλλουν πο-
λυσήμαντα στην τοπική ιστορία και αποδεικνύουν ότι η ενα-
σχόληση μ’ αυτήν είναι σύνθετη ερευνητική διαδικασία, που 
συγκροτείται σε μια διαχρονική ισορροπία, ερευνώντας όλα 
τα είδη των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία που 
παρατίθενται για τα σωματεία, σε συνδυασμό και με άλλες 
προσεγγίσεις, αποτελούν το πρωτογενές υλικό μιας συνολι-
κότερης πολιτισμικής θεώρησης της ιστορίας του Λιτοχώρου 
και το πεδίο για μια τέτοιου είδους προσέγγιση είναι εξαι-
ρετικά γόνιμο και ακόμα ανοιχτό. Το θέμα των σωματείων 
είναι μια ιστορία κατεξοχήν πολιτισμική. 
 Εκφράζω τις ευχαριστίες μου σ’ αυτούς που απλόχερα 
βοήθησαν να ολοκληρωθεί το έργο αυτό, με τη συνείδηση ότι 
για να ζήσει και να ευημερήσει ο άνθρωπος χρειάζεται τον 
άνθρωπο. Εξάλλου, αυτή είναι η σωματειακή ιδέα και έννοια. 
 

Λιτόχωρο, Μάρτιος 2012 
Σωτήριος Δ. Μασταγκάς 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 Εισαγωγή  
 Τα φυσικά πρόσωπα, οι άνθρωποι, έχουν ποικίλους 
σκοπούς και ποικίλα συμφέροντα. Μεγάλο μέρος των 
σκοπών και συμφερόντων αυτών μπορεί κάθε άνθρω-
πος μόνος του να ικανοποιήσει ή να εξυπηρετήσει. Υ-
πάρχουν όμως και αρκετοί σκοποί ή συμφέροντα, που, 
από τη φύση τους σε γενικότερη έννοια, μόνο με τη 
συλλογική δράση και συνεργασία ομάδας φυσικών 
προσώπων μπορούν να ικανοποιηθούν ή να εξυπηρετη-
θούν. Η οργάνωση των ανθρώπων σε κοινωνίες είναι η 
κύρια απόδειξη αυτού του αυτονόητου φαινομένου.  
 Η ατομική ανθρώπινη δραστηριότητα βρίσκει διέ-
ξοδο επέκτασης στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο μέσω 
της επιδίωξης κοινού σκοπού από περισσότερα του ε-
νός πρόσωπα με τη συνένωση των δυνάμεων και προ-
σπαθειών τους. Έτσι, μπορούν να εκπληρωθούν σκοποί, 
οι οποίοι υπερβαίνουν τα όρια των δυνατοτήτων μεμο-
νωμένων ατόμων, ενώ παράλληλα η από κοινού επιδί-
ωξη κοινού σκοπού οδηγεί στην υπέρβαση του εγωι-
στικού ατομικισμού και στην ενίσχυση της κοινωνικό-
τητας του ατόμου. Αυτή η συλλογική προσπάθεια για 
την επιδίωξη του κοινού σκοπού οργανώνεται βάσει 
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ειδικών κανόνων, οι οποίοι συγκροτούν τον θεσμό του 
σωματείου. Η από κοινού επιδίωξη της εκπληρώσεως 
του συλλογικού σκοπού είναι το επίκεντρο της νομικής 
οργανώσεως των μελών της ομάδας, τα οποία μετέχουν 
στην αντίστοιχη κοινή προσπάθεια. 
 Με τη σωματειακή μορφή οργάνωσης μπορούν να ε-
πιδιωχθούν οι κοινοί σκοποί, οι οποίοι είναι ποικίλοι και 
πολλοί, με μεγάλη ή μικρή αξία και σπουδαιότητα, όπως 
κοινωνικοί, πολιτιστικοί, αθλητικοί, ψυχαγωγικοί, φιλαν-
θρωπικοί, θρησκευτικοί κλπ., ενδιαφέρουν όμως πάντοτε, 
σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, την έννομη τάξη. Χάριν της 
εννόμου τάξεως, το δίκαιο των σωματείων διέπεται από 
τις θεμελιώδεις αρχές που ρυθμίζουν τη σύσταση και 
λειτουργία τους, από τις οποίες προεχόντως προκύπτει 
ότι τα σωματεία αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους ό-
ρους του νόμου και του καταστατικού τους, προστατεύ-
ονται όμως και εποπτεύονται από το κράτος. 
 Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος του 
συνεταιρίζεσθαι καλύπτει και τις σωματειακής μορφής 
ενώσεις προσώπων για την επιδίωξη κοινού μη κερδο-
σκοπικού σκοπού, εφόσον αυτές είναι νομικώς οργα-
νωμένες υπό τη μορφή του σωματείου. Με στόχο λοι-
πόν την προστασία και διασφάλιση της σωματειακής 
μορφής συνενώσεως δυνάμεων για την από κοινού επι-
δίωξη συλλογικού σκοπού, η συνταγματική κατοχύρω-
ση εξασφαλίζει και διαφυλάττει την υπόσταση του 
σωματείου ως νομικού προσώπου, τη λειτουργία και 
δραστηριότητα αυτού, καθώς και την κατοχύρωση της 
συλλογικής αυτονομίας και αυτοδιοίκησής του για τη 
ρύθμιση της εσωτερικής λειτουργίας. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

 του σωματείου 
 Σωματείο είναι ένωση προσώπων που επιδιώκει 
σκοπό μη κερδοσκοπικό και έχει αποκτήσει νομική 
προσωπικότητα. Ειδικότερα, σωματείο θεωρείται η ε-
κούσια και με διαρκή κατά βάση χαρακτήρα ένωση εί-
κοσι (20) τουλάχιστον προσώπων, η οποία οργανώνε-
ται και λειτουργεί με καταστατικό (το οποίο έχει ορι-
σμένο από τον νόμο ελάχιστο περιεχόμενο), επιδιώκει 
σκοπό μη κερδοσκοπικό και αποκτά νομική προσωπι-
κότητα με την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων. Από 
τον ορισμό αυτό συνάγονται τα τρία βασικά χαρακτη-
ριστικά στοιχεία του σωματείου: 
  α.  Η ένωση προσώπων. 
  β.  Η νομική προσωπικότητα. 
  γ.  Ο μη κερδοσκοπικός σκοπός. 
 1.  Ένωση προσώπων 
  Το σωματείο είναι ένωση προσώπων, τα οποία 
συνδέονται μεταξύ τους με συμφωνία, κυρίως με την 
έννοια ότι η ένωση αυτή στηρίζεται στην ελεύθερη βού-
ληση των μελών της. Πρόκειται για περισσότερα πρό-
σωπα, φυσικά ή νομικά, οργανωμένα σε ένωση. Η ορ-
γάνωση των προσώπων αυτών γίνεται με την ιδρυτική 
πράξη και το καταστατικό, εφόσον τηρούνται οι όροι 
του νόμου. Συνεπώς, τα πρόσωπα δεν συνυπάρχουν 
τυχαία, αλλά συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο συ-
στηματικό και προγραμματικό, σε μια ένωση σκοπού 
μη κερδοσκοπικού. Τόσο η σύνδεση των προσώπων, 
όσο και η ένωση, ως αποτέλεσμα της σύνδεσης, στηρί-
ζονται στην ιδιωτική αυτονομία. Ο αριθμός των προ-
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σώπων της ένωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι 
(20). Ο ελάχιστος αυτός αριθμός απαιτείται να προκύ-
πτει από τη συστατική πράξη και το καταστατικό κα-
τά τον κρίσιμο χρόνο της κίνησης της διαδικασίας για 
την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας. 
 Με τη σύνδεση των μελών του σωματείου σε ενότη-
τα, την οποία επιτυγχάνει το καταστατικό αυτού, το 
ατομικό στοιχείο των φυσικών προσώπων υποχωρεί 
και αποδυναμώνεται, υπό την έννοια ότι εφ’ εξής είναι 
νομικώς αδιάφορη η σε φυσικά πρόσωπα σύνθεση αυ-
τού, οπότε τα μετέχοντα αυτού πρόσωπα μπορούν να 
εναλλάσσονται και ο αριθμός τους να αυξομειώνεται, 
χωρίς τα γεγονότα αυτά να επηρεάζουν την υπόσταση, 
τη μορφή και τη λειτουργία του. 
 2.  Νομική προσωπικότητα 
   Σωματείο χωρίς νομική προσωπικότητα δεν υ-
πάρχει. Αυτή αποτελεί το βασικό εννοιολογικό- χαρα-
κτηριστικό γνώρισμά του. Το σωματείο, ως νομικό 
πρόσωπο του ιδιωτικού δικαίου, έχει ικανότητα δικαί-
ου, ικανότητα διαδίκου, ικανότητα για δικαιοπραξία, 
ικανότητα για αυτοπρόσωπη δικαστική παράσταση, 
επωνυμία, έδρα, ιθαγένεια, όργανα και περιουσία. Πριν 
από την κτήση της νομικής προσωπικότητας υπάρχει 
μόνο ένωση προσώπων, η οποία δεν ταυτίζεται σε κα-
μία περίπτωση με το μελλοντικό σωματείο, έστω και 
αν όλα τα πρόσωπα παραμένουν ακριβώς τα ίδια κα-
θώς και αν συντρέχει η ίδια συστατική πράξη και το 
ίδιο καταστατικό. Χαρακτηριστικά της νομικής προ-
σωπικότητας του σωματείου είναι: 
  α. Η σωματειακή οργάνωση. Το σωματείο έχει, 
εκτός από το διοικητικό συμβούλιο, και γενική συνέ-
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λευση των μελών, της οποίας οι αποφάσεις είναι δε-
σμευτικές για όλα τα μέλη. 
  β. Υπόσταση ανεξάρτητη από τα μέλη του. Με 
την έννοια ότι τα μέλη μπορεί να εναλλάσσονται και το 
σωματείο να παραμένει το ίδιο, με την έννοια ότι η 
περιουσία του είναι ανεξάρτητη από την περιουσία 
των μελών και με την έννοια ότι η ευθύνη του σωμα-
τείου είναι αυτοτελής. 
  γ. Η λειτουργία του σωματείου σύμφωνα με το 
καταστατικό. 
  δ. Η σχετικά μακρά χρονική διάρκεια του σω-
ματείου, η οποία δεν αποκλείεται να είναι και αόριστη. 
 3.  Μη κερδοσκοπικός σκοπός 
   Η επιδίωξη σκοπού μη κερδοσκοπικού είναι ου-
σιώδες στοιχείο του σωματείου. Κερδοσκοπικός είναι ο 
σκοπός όταν στόχος είναι η επίτευξη κέρδους και μά-
λιστα οικονομικού-χρηματικού. Είναι αδιάφορο αν το 
κέρδος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τα μέλη του 
σωματείου ή για το ίδιο το σωματείο. Κατά συνέπεια, 
σκοπός του σωματείου δεν μπορεί να είναι η άσκηση 
εμπορίας ή επιχείρησης. Δεν είναι όμως κερδοσκοπικός 
και κάθε οικονομικός σκοπός. Το σωματείο μπορεί να 
εκμεταλλεύεται την περιουσία του για την εξυπηρέτη-
ση των σκοπών του, όπως μπορεί να έχει ως σκοπό την 
εξυπηρέτηση των επαγγελματικών ή οικονομικών συμ-
φερόντων των μελών του ή και την παροχή έμμεσων ή 
άμεσων παροχών στα μέλη του. Έτσι, το σωματείο 
μπορεί να έχει οποιοδήποτε μη παράνομο, μη ανήθικο 
και μη κερδοσκοπικό σκοπό, π.χ. φιλανθρωπικό, μορ-
φωτικό, αθλητικό, κοινωνικό, εκπολιτιστικό, ψυχαγωγι-
κό, πολιτικό, θρησκευτικό, επαγγελματικό κλπ. ή και 
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συνδυασμό περισσότερων σκοπών. 
 Είναι φανερό ότι οποιοσδήποτε σκοπός δεν αφορά 
στην μέσω συναλλαγών κτήση χρηματικού κέρδους, 
μπορεί, κατ’ αρχήν, να αποτελέσει σκοπό του σωμα-
τείου, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εν ευρεία 
εννοία οικονομικοί, καθώς και οι οικονομικοπολιτικοί 
σκοποί. Το κατά πόσο ο σκοπός είναι κερδοσκοπικός ή 
όχι πρέπει να εξετάζεται σε συσχέτιση με το αν η επί-
τευξη του κέρδους είναι ο τελικός σκοπός, ενώ παράλ-
ληλα ερευνάται αν οι δραστηριότητες επικεντρώνονται 
αμέσως, αυτοτελώς και κατά κύριο λόγο στην επιδίωξη 
του κέρδους. Όσο το σωματείο δεν αποβλέπει στην ε-
πίτευξη του κέρδους, ο σκοπός του είναι μη κερδοσκο-
πικός, με αποτέλεσμα να πληρούται ως προς το στοι-
χείο αυτό η νομοτυπική μορφή. 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 Η σύσταση και το καταστατικό του σωματείου 
 Η σύσταση του σωματείου θεμελιώνεται στη σύ-
μπραξη της ιδιωτικής βουλήσεως και της δικαστικής 
κρίσης ότι τηρούνται οι όροι του νόμου και συντελείται 
σε δύο στάδια: Κατά το πρώτο στάδιο δημιουργείται 
το προσωπικό υπόβαθρο, δηλαδή η ένωση είκοσι (20) 
τουλάχιστον προσώπων και κατά το δεύτερο στάδιο η 
ένωση προσώπων αποκτά νομική προσωπικότητα, αφ’ 
ότου και καθίσταται αυτή σωματείο. Η κτήση της νο-
μικής προσωπικότητας γίνεται με βάση ορισμένη δια-
δικασία, η οποία συνίσταται στην αίτηση στο αρμόδιο 
δικαστήριο και στον δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας 
του καταστατικού (Α΄φάση) και στην εγγραφή στο ει-
δικό δημόσιο βιβλίο των σωματείων του Πρωτοδικείου 
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(Β΄ φάση), η οποία έχει συστατικό χαρακτήρα, δημι-
ουργικό της νομικής του προσωπικότητας. 
 Πριν από την υποβολή της αιτήσεως επιβάλλεται να 
έχουν ολοκληρωθεί, ως ξεχωριστές δικαιοπραξίες, η 
συστατική πράξη και το καταστατικό του σωματείου, 
καθώς και να έχουν επιλεγεί τα μέλη της διοίκησης. 
Στην αίτηση επισυνάπτονται η συστατική πράξη, τα 
ονόματα των μελών της διοίκησης και το καταστατικό 
με τις υπογραφές των μελών και με χρονολογία. Το 
σωματείο, κατά την οργάνωση της εσωτερικής του λει-
τουργίας, απολαμβάνει αυτονομίας και αυτοδιοίκησης. 
Διοικείται από όργανα τα οποία εκλέγονται από αυτό 
ελεύθερα και διατελούν σε τάξη, την οποία αυτό αυτο-
νόμως καθορίζει μέσω του καταστατικού του. Τα ανα-
γκαία για τη λειτουργία του όργανα είναι κατά βάση 
τρία, ήτοι: η γενική συνέλευση των μελών, η οποία εί-
ναι το ανώτερο όργανό του, το διοικητικό συμβούλιο 
που επιμελείται των υποθέσεων και το αντιπροσωπεύ-
ει προς τα έξω και η ελεγκτική επιτροπή που έχει ως 
έργο τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισής του. 
 Καταστατικό είναι η δικαιοπραξία που καθορίζει 
την οργάνωση και τη λειτουργία του σωματείου και 
ρυθμίζει γενικά την εσωτερική και εξωτερική δραστη-
ριότητά του. Είναι το αποτέλεσμα της συμπτώσεως της 
βουλήσεως των ιδρυτών του, αποτελεί την πηγή του 
εσωτερικού δικαίου αυτού, καταλαμβάνει ως νόμος 
του σωματείου τα μέλη του με κανονιστική ισχύ, προσ-
διορίζει τον σκοπό του και περιέχει κανόνες, οι οποίοι 
αφ’ ενός με οργανώνουν αυτό εσωτερικώς και αφ’ ετέ-
ρου ρυθμίζουν τις έννομες σχέσεις που αναπτύσσονται 
στο εσωτερικό αυτού. Τα οριζόμενα από τον νόμο 
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στοιχεία του καταστατικού, που συνιστούν το υποχρε-
ωτικό και ελάχιστο περιεχόμενό του, είναι: 
 α. Ο σκοπός, η επωνυμία και η έδρα του σωματεί-
ου. 
 β. Οι όροι της εισόδου, της αποχώρησης και της 
αποβολής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις τους. 
 γ. Οι πόροι του σωματείου. 
 δ. Ο τρόπος της δικαστικής και της εξώδικης αντι-
προσώπευσης του σωματείου. 
 ε. Τα όργανα της διοίκησης, καθώς και οι όροι με 
τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση 
και παύονται τα όργανά της. 
 στ. Οι όροι με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριά-
ζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών. 
 ζ.  Οι όροι για την τροποποίηση του καταστατικού. 
 η.  Οι όροι για τη διάλυση του σωματείου. 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 Νομοθετικά κείμενα  

 (Γενικές ρυθμίσεις περί σωματείων) 
 Η συλλογική δράση των προσώπων με τη μορφή 
του νομικού προσώπου του σωματείου, σε συνδυασμό 
με τη σωματειακή αυτονομία, είναι συνταγματικά προ-
στατευόμενο δικαίωμα του προσώπου. Εντούτοις, οι 
ρυθμίσεις του νόμου για την ίδρυση, οργάνωση και λει-
τουργία των σωματείων δεν είναι γνωστές στον μη ει-
δικό μέσο πολίτη. Σύντομη περιγραφή των ρυθμίσεων 
αυτών γίνεται πιο κάτω. 

• ΝΔ 53/1974. Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την    
4-11-1950 υπογραφείσης συμβάσεως «Διά την προά-
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σπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμε-
λιωδών ελευθεριών», ως και του Προσθέτου εις αυτήν 
Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20-3-1952. Οι διατά-
ξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Ρώμης έχουν αυξημένη 
τυπική ισχύ και σε συνδυασμό με άλλες Διεθνείς Συμ-
βάσεις υπερισχύουν των περιορισμών των ελληνικών 
νόμων.  

• Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 12. Το δικαίω-
μα της σωματειακής οργάνωσης προστατεύεται από το 
Σύνταγμα. Οι ατομικές ελευθερίες αναφέρονται όχι 
μόνο σε ατομικούς φορείς αλλά και σε συλλογικούς 
φορείς και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι δεν περι-
ορίζεται μόνο στην εξουσία των προσώπων να οργανώ-
νονται σε ομάδες αλλά επεκτείνεται και στην εξουσία 
αυτών των ομάδων να κινούνται ως αυτοτελείς οντότη-
τες. Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος της 
σωματειακής οργάνωσης σημαίνει, εκτός άλλων, και τα 
εξής: (α) Προστασία της ελευθερίας σύστασης σωμα-
τείων και συμμετοχής ή όχι σ’ αυτά. (β) Προστασία της 
αυτονομίας σε σχέση με την κρατική εξουσία, ως προς 
την οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση του σωματείου. 
Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι απαγορεύει στο κρά-
τος να επεμβαίνει αυθαίρετα στη λειτουργία των σω-
ματείων, καταλύοντας την αυτοδιοίκησή τους. Σύμφω-
να με το Σύνταγμα, μόνο η δικαστική εξουσία έχει δι-
καίωμα να επεμβαίνει στη σύσταση, λειτουργία, δράση 
και διάλυση των σωματείων, ενώ η εκτελεστική εξου-
σία (που στην περίπτωση αυτή εκφράζεται από την 
τοπική Νομαρχία) έχει δικαίωμα να ασκεί εποπτεία 
που να συνίσταται στο αν το σωματείο τηρεί τους νό-
μους του κράτους και το καταστατικό του. 
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• Αστικός Κώδικας, Άρθρα 61-106. Η έννοια του 
σωματείου στη γενική του μορφή και οι βασικές αρχές 
περί σωματείων αποτυπώνονται κυρίως στον Αστικό 
Κώδικα. Έτσι, υπό το καθεστώς του Αστικού Κώδικα, 
σωματεία θεωρούνται μόνον εκείνα που εγγράφονται 
στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου, υπό τους όρους 
του νόμου και κατόπιν δικαστικής απόφασης, αποκτώ-
ντα μ’ αυτόν τον τρόπο νομική προσωπικότητα. Ενδια-
φέρον παρουσιάζουν οι γενικές διατάξεις που διέπουν 
κάθε νομικό πρόσωπο και συνεπώς ισχύουν και για το 
σωματείο, όπως η έννοια του νομικού προσώπου, η 
πλήρης αυτοτέλειά του, η λειτουργική σημασία του, η 
ικανότητα δικαίου του νομικού προσώπου κλπ. Αυτονό-
ητο είναι ότι οι ειδικές διατάξεις υπερισχύουν των γενι-
κών, εφόσον βέβαια ρυθμίζεται το ίδιο θέμα. 

• Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Σε διάφορα άρ-
θρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ρυθμίζονται θέ-
ματα των σωματείων. Το νομικό πρόσωπο είναι φορέ-
ας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και επομένως έχει 
ικανότητα να είναι «διάδικος». Την ικανότητα να είναι 
διάδικος έχει και η ένωση προσώπων που επιδιώκει 
κάποιο σκοπό, όπως την αναγνώριση της νομιμότητας 
της σύστασης σωματείου. Στα θέματα δικαστικής ε-
ξουσίας αρμόδιο είναι το δικαστήριο (Πρωτοδικείο) της 
περιφέρειας, όπου έχει την έδρα του το σωματείο. 

• Νόμος 281/1914, Περί σωματείων. Για πρώτη 
φορά με τον Ν. 281/1914 έγινε η νομοθετική αναγνώρι-
ση των σωματείων. Ο νόμος ρύθμισε τη λειτουργία και 
οργάνωση όλων των σωματείων γενικά, περιείχε ειδικές 
διατάξεις για τα αλληλοβοηθητικά και επαγγελματικά 
σωματεία και υποχρέωσε όλες τις ενώσεις προσώπων 



 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 
17 

που δρούσαν νόμιμα να προσαρμόσουν τα καταστατι-
κά τους στις διατάξεις του, έτσι που να υπαχθούν στις 
έννοιες του αναγνωρισμένου ή μη σωματείου. Οι βασι-
κές επιλογές του θεμελιακού σωματειακού Ν. 281/1914 
ισχύουν και σήμερα, όπως οι διατάξεις που αφορούν 
στην εποπτεία των σωματείων, στις ποινικές και ειδι-
κές ρυθμίσεις κλπ.  
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
 Ειδικές διατάξεις για κατηγορίες σωματείων 
 Τα σωματεία με την ευρεία έννοια του όρου ρυθμί-
ζονται κατά βάση από τις αρχές και τους νόμους που 
προαναφέρθηκαν. Ο ιδιαίτερος όμως σκοπός πολλών 
από τα σωματεία αυτά, ως εκ της φύσεως και της α-
ποστολής των, ή η ιδιαίτερη ιδιότητα την οποία πρέπει 
να έχουν τα πρόσωπα που απαρτίζουν τα μέλη τους, 
διαφοροποιεί τη σύσταση και τη λειτουργία τους σε 
σχέση με τα αμιγή σωματεία. Έτσι, για ορισμένες κα-
τηγορίες (ειδικές μορφές) σωματείων, προβλέπονται, 
από ειδικούς νόμους, ιδιαίτερες ρυθμίσεις σε επιμέ-
ρους ζητήματα, οι οποίες διαφοροποιούν, σε μικρότερο 
ή μεγαλύτερο βαθμό, αυτά από τα αμιγή σωματεία. 
Ειδικοί νόμοι αναφέρονται στις επιμέρους κατηγορίες 
σωματείων, όπως λ.χ. για τα αθλητικά σωματεία, για 
τα φιλανθρωπικά, για τα φιλοδασικά, για τα αλληλο-
βοηθητικά, για τα επαγγελματικά σωματεία, για τα 
κυνηγετικά, για τους φοιτητικούς συλλόγους, για τους 
αγροτικούς συλλόγους, για τις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις, για τις εργοδοτικές ενώσεις. Οι ειδικές αυτές 
ρυθμίσεις υπερισχύουν των γενικών διατάξεων, δεν 
αποκλείεται όμως να εφαρμοσθούν συμπληρωματικά. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
 Ενώσεις που δεν αποτελούν σωματεία 
 Με βάση τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που προσ-
διορίζουν την έννοια και τον χαρακτήρα του σωματεί-
ου, στη γενική του μορφή, το τελευταίο διακρίνεται 
από τις ακόλουθες συγγενείς έννομες σχέσεις διαφό-
ρων τύπων, για τις οποίες υπάρχει ειδική νομοθεσία: 

• Την απλή συνάθροιση προσώπων. Αυτή στερεί-
ται του χαρακτήρα της διαρκείας, που χαρακτηρίζει το 
σωματείο. 

• Την ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπι-
κότητα. Η ένωση προσώπων που δεν αποτελεί σωμα-
τείο συνιστά μια δικαιοπρακτική ένωση, με μόνιμο και 
διαρκή χαρακτήρα και οργανωμένη δραστηριότητα για 
επιδίωξη συγκεκριμένου σκοπού. Δεν απαιτείται ελά-
χιστος αριθμός μελών, κύριο χαρακτηριστικό των με-
λών είναι η δυνατότητα εναλλαγής, δεν έχει νομική 
προσωπικότητα και συνεπώς δεν είναι φορέας δικαιω-
μάτων και υποχρεώσεων ως ένωση, έχει την ικανότητα 
να είναι διάδικος καθώς και τη δυνατότητα δικαστικής 
παράστασης. 

• Την αστική εταιρεία. Η αποχώρηση εταίρου από 
αυτήν, κατά κανόνα, συνεπάγεται τη λύση της, λόγω 
καταγγελίας από πλευράς του αποχωρούντα και αν 
πρόκειται για εμπορική εταιρεία διακρίνεται κατά την 
ανυπαρξία κερδοσκοπικού σκοπού. 

• Τις επαγγελματικές οργανώσεις με τη μορφή 
του Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου). 
Όπως είναι λ.χ. οι δικηγορικοί και ιατρικοί σύλλογοι, οι 
οποίοι ιδρύονται με νόμο και η συμμετοχή σ’ αυτές 
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των επαγγελματιών του οικείου κλάδου είναι υποχρε-
ωτική, εφ’ όσον οι τελευταίοι θέλουν να εξασκήσουν 
νόμιμα το επάγγελμά τους. 

• Την εμπορική εταιρεία. Όπως είναι λ.χ. η ομόρ-
ρυθμη, ετερόρρυθμη, ανώνυμη, εταιρεία περιωρισμένης 
ευθύνης κλπ. Πρόκειται για κερδοσκοπικές εταιρείες 
του εμπορικού νόμου, που επιδιώκουν οικονομικό σκο-
πό και διανέμουν ωφελήματα στα μέλη τους. 

• Τον συνεταιρισμό. Το χαρακτηριστικό του είναι 
η ελεύθερη και ηθελημένη συνεργασία ατόμων οικονο-
μικά ασθενέστερων σε κοινή δραστηριότητα, για τη 
βελτίωση των οικονομικών και πολιτιστικών όρων της 
ζωής τους. Οι συνεταιρισμοί διακρίνονται σε αγροτι-
κούς, οικοδομικούς και αστικούς. 

• Το ίδρυμα. Ίδρυμα είναι μια περιουσία που ο-
ρίστηκε για να εξυπηρετηθεί ορισμένος σκοπός, σύμ-
φωνα με τη θέληση του δωρητή. Αποτελεί τη μοναδική 
μορφή οργάνωσης «συνόλου περιουσίας». 

• Την κοινοπραξία. Αποτελεί ένωση προσώπων, 
δια της οποίας επιδιώκεται με κοινά μέσα κοινός σκο-
πός. Ο επιδιωκόμενος σκοπός δεν είναι διαρκής αλλά 
μοναδικός και συνδέεται συνήθως άμεσα με ορισμένο 
έργο. 

• Την ερανική επιτροπή (ή επιτροπή εράνου). Εί-
ναι μια επιτροπή που αποτελείται από πέντε τουλάχι-
στον πρόσωπα που έχουν σκοπό να συγκεντρώσουν με 
εράνους, γιορτές ή άλλα παρόμοια μέσα, χρήματα ή 
άλλα αντικείμενα για εξυπηρέτηση ορισμένου δημόσιου 
ή κοινωφελούς σκοπού. 

• Το επιμελητήριο. Πρόκειται για αυτοτελή και 
ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων σε 
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ορισμένη περιφέρεια που σκοπό έχει την προστασία 
και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περι-
φέρειά του. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου). 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 Η περίοδος από την απελευθέρωση (1912) μέχρι 

το 1949  
 Η 16η Οκτωβρίου 1912 δεν είναι μια απλή ημερομη-
νία που συντηρήθηκε στην ιστορία του Λιτοχώρου, της 
Πιερίας και της Μακεδονίας και στην ανάμνηση των αν-
θρώπων των περιοχών αυτών, αλλά είναι το γεγονός που 
σηματοδότησε το πέρασμα από την εποχή της Τουρκο-
κρατίας στην εποχή της ελευθερίας. Η απελευθέρωση 
σήμανε το τέλος της υποτέλειας και της δουλείας αιώνων 
και το ξεκίνημα της ελεύθερης ζωής, ως βασικής προϋ-
πόθεσης για την κοινωνία της προόδου. Το γεγονός της 
απελευθέρωσης ήταν η μετάβαση από την τουρκική υπο-
δούλωση στην αγκαλιά της μητέρας Ελλάδας, στην ανά-
πτυξη, στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό. 

Το Λιτόχωρο, απελευθερωμένο πλέον, και γενικά 
όλη η περιοχή, άρχισε σταδιακά να συσσωματώνεται 
στον ελληνικό διοικητικό κορμό και με τη σταδιακή ει-
σαγωγή των νόμων και τρόπων της ελληνικής διοίκησης 
η ζωή σιγά-σιγά πήρε τους κανονικούς ρυθμούς της. 
Στα 1912 τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσμα-
τα της κοινωνίας του Λιτοχώρου είναι ενδεικτικά, ως 
ένα βαθμό, των επαγγελματικών και εμπορικών δρα-
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στηριοτήτων, της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυ-
ξης, της δημογραφικής, εκπαιδευτικής, εκκλησιαστικής 
κατάστασης και γενικά όλων των παραγόντων και δε-
δομένων, ενταγμένων σε ένα ευρύτερο σύστημα οργά-
νωσης. Η απελευθέρωση του 1912 δεν βρήκε το Λιτό-
χωρο ως «ένα χωριό, τίποτα το εξαιρετικό ή διαφορε-
τικό», αλλά το βρήκε ως μια αστική κωμόπολη λα-
μπρού μεγέθους, με ένα ρόλο μοναδικό, μια αυτοδιοί-
κηση άριστα οργανωμένη, διοικητικό κέντρο των μι-
κρότερων χωριών της περιοχής, με πολλές υπηρεσίες, 
με αναπτυγμένο το θρησκευτικό αίσθημα, με πληρέ-
στατη οργάνωση εκπαίδευσης, με παραγωγική δραστη-
ριότητα και σπάνια οικονομική ευμάρεια. Για τον επί-
σκοπο Παρθένιο Βαρδάκα στην σπουδαία μονογραφία 
του 1918 με τίτλο «Περιγραφή επισκοπής περιφερείας 
Κίτρους επί Τουρκοκρατίας», το Λιτόχωρο είναι μια 
κωμόπολη με ιδιαίτερα και ξεχωριστά στοιχεία και 
πρότυπο σύστημα αυτοδιοίκησης. 

Ο τελευταίος επί Τουρκοκρατίας επικυρωμένος Κα-
νονισμός της Ελληνικής Κοινότητος Λιτοχώρου (1904) 
είναι η ατράνταχτη τεκμηρίωση, μαρτυρία και απόδειξη 
για τη διαχρονική πορεία και το πνεύμα του κοινοτι-
σμού στο Λιτόχωρο και θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 
στην Τουρκοκρατία ο κοινοτισμός του Λιτοχώρου διή-
νυσε τη χρυσή του περίοδο, αφού έγινε η κιβωτός δια-
φύλαξης της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλους του 
τομείς. Από τον Κανονισμό προκύπτει ότι η ελληνική 
κοινότητα του Λιτοχώρου ήταν μια κοινωνική λειτουρ-
γική ομάδα θεμελιωμένη στη συνεργασία και στην αλ-
ληλεγγύη, με οργανωτικό σχήμα βασισμένο πάνω σ’ ένα 
ισχυρό βίωμα του «εμείς». Λίγο πριν από την απελευ-
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θέρωση του 1912, στην ανθηρή, οικονομικά και πνευμα-
τικά, κωμόπολη του Λιτοχώρου η σωματειακή ιδέα και 
οργάνωση προήχθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η επί τη βάσει του κοινού σκοπού παράλλη-
λος και εναρμόνιος λειτουργία των συντεχνιών αφ’ ενός 
και της κοινότητας αφ’ ετέρου. Σωματεία, συντεχνίες, 
σύλλογοι, αδελφότητες, ισνάφια, συντροφίες, επιτροπές 
είναι το πάνθεον των μορφών συσσωματώσεων (ενώσε-
ων) του Λιτοχώρου. Τα οργανωμένα σωματεία με φι-
λεκπαιδευτικό, φιλανθρωπικό, επαγγελματικό κλπ. χα-
ρακτήρα εκ παραλλήλου εξυπηρέτησαν τα εθνικά συμ-
φέροντα του Γένους. Η δραστηριότητα αυτών των σω-
ματείων συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια, με πλούσια 
κοινωνική προσφορά, και μετά την απελευθέρωση. Εν-
δεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ενώσεις των οποίων 
σώζονται οι σχετικοί κανονισμοί (καταστατικά): 

α. Αλληλοβοηθητική και αγαθοεργός αδελφότης Λι-
τοχωριτών «Ο Όλυμπος», Ν.Υ., Η.Π.Α., (1905). 

β. Φιλόμουσος αδελφότης προόδου Λιτοχώρου «Ο 
Όλυμπος», (1906). 

γ. Φιλανθρωπικόν σωματείον Λιτοχώρου «Ο Όλυ-
μπος», (1908). 

δ. Φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Λιτοχώρου, (1908). 
ε. Επιτροπή (συνεταιρισμός) αμπελοτόπων Δραγα-

σιάς Πιτσιάβα Λιτοχώρου, (1910). 
Με την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τον 

τουρκικό ζυγό ιδρύθηκε η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, 
που είχε σκοπό την οργάνωση και ένταξη των απελευ-
θερωμένων περιοχών στο ελλαδικό κράτος. Η Πιερία 
ήταν επαρχία και υπαγόταν στο Νομό Θεσσαλονίκης 
με τον διοικητικό τίτλο «Υποδιοίκησις Κατερίνης». Στα 
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1949 με τον Αναγκαστικό Νόμο 960/ 1949 η Πιερία 
αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητος Νομός, ενώ από το 
2011 με τον Νόμο 3852/ 2010 καταργήθηκε ο Νομός 
και υποβιβάστηκε σε Αντιπεριφέρεια της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το Λι-
τόχωρο ξεκίνησε το 1912 ως Δήμος (Νόμος ΔΝΖ΄/ 1912) , 
το 1918 έγινε Κοινότητα (ΒΔ 28-6-1918), στα 1949 πα-
ρέμεινε Κοινότητα, το 1965 προήχθηκε σε Δήμο (ΝΔ 
4398/ 1964), ο Καποδιστριακός Νόμος των συνενώσεων 
του 1998 δεν τον άγγιξε και τελικά από το 2011 έπαυ-
σε να είναι Δήμος και μετέπεσε σε Δημοτικό Διαμέρι-
σμα του Δήμου Δίου-Ολύμπου (Νόμος 3852/2010). 
Στην πρώτη απογραφή του 1913 ο πληθυσμός του Λι-
τοχώρου ανέρχεται σε 5.339 κατοίκους, με κύρια α-
σχολία των κατοίκων τη ναυτιλία και ακολούθως τη 
γεωργία, την κτηνοτροφία και το εμπόριο. Στα 1914 οι 
δημόσιες αρχές που καταγράφονται είναι Δημαρχείο , 
Αστυνομικός σταθμός, Τηλεφωνικό και Ταχυδρομικό 
γραφείο, Σχολή αρρένων και θηλέων. 

Ο Νόμος 281/1914 «Περί Σωματείων» είναι το 
πρώτο νομοθετικό κείμενο που καθιέρωσε θεσμικές εγ-
γυήσεις, διαμόρφωσε το πλαίσιο του τρόπου σύστασης 
και διάλυσης των ενώσεων, υιοθέτησε παραδεκτούς 
κανόνες όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση (συ-
γκρότηση και λειτουργία) των ενώσεων και έτσι μορ-
φώθηκε μια νομική πραγματικότητα και επιβλήθηκε 
ένα σύστημα κανόνων. Ο νομοθέτης του 1914 κατάφερε 
να επιδράσει, πλέον των άλλων τρόπων, πάνω στο δι-
καίωμα του συνεταιρίζεσθαι με το να δημιουργήσει μια 
συνείδηση δικαίου στις σωματειακές οργανώσεις με 
αποτέλεσμα την υποταγή τους στις ρυθμίσεις του νό-
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μου. Αναντίρρητα, στην κοινωνική πραγματικότητα του 
Λιτοχώρου της εποχής εκείνης ο Ν. 281/1914 είχε μεγά-
λη επίδραση. Τα σωματεία του Λιτοχώρου που είχαν 
συσταθεί επί Τουρκοκρατίας και ήδη υπήρχαν έπρεπε 
να αναμορφωθούν σύμφωνα με το περιεχόμενο των 
ρυθμίσεων του Νόμου, ενώ οι συντεχνίες έπρεπε να κα-
ταργηθούν ή να μετασχηματιστούν σε αναγνωρισμένα 
αλληλοβοηθητικά σωματεία. Στον πίνακα που ακολου-
θεί εμφαίνονται τα σωματεία που ιδρύθηκαν από το 
1912 μέχρι το 1949. 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΤΟΣ 

ΙΔΡΥΣΗΣ 

 1. Γεωργικός Σύνδεσμος Λιτοχώρου 1916 
 2. Ένωσις Εμποροπλοιάρχων «Το Λιτόχωρον» 1918 
 3. Σωματείον παντοπωλών Λιτοχώρου 1920 
 4. Σωματείον αγωγέων Λιτοχώρου 1921 
 5. Σωματείον ναυτεργατών Λιτοχώρου  1923 
 6. Πανεργατική ένωσις διαφόρων επαγγελμάτων 

Λιτοχώρου 1924 
 7. Κτηνοτροφικός Σύνδεσμος Λιτοχώρου                         

«Ο Όλυμπος» 1926 
 8. Φιλοθηραματικός Σύλλογος «Ο Όλυμπος»               

Λιτοχώρου 1927 
 9. Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Λιτοχώρου                

«Ο Απόλλων» 1928 
10. Σύλλογος των εν Θεσσαλονίκη Λιτοχωριτών 1934 
11. Σύλλογος πολυτέκνων γονέων Λιτοχώρου 1934 
12. Εθνικόν Σώμα παλαιών πολεμιστών Λιτοχώρου 1934 
13. Μορφωτικός Σύλλογος νέων Λιτοχώρου 1936 
14. Εθνικόν Σωματείον φορτοεκφορτωτών σιδηρο-

δρομικών σταθμών Κατερίνης και Λιτοχώρου 
1939 

 



 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

 
26 

Το Λιτόχωρο μετά την απελευθέρωση του 1912 
απόλαυσε τα αγαθά της ελευθερίας κι ακολούθησε την 
κοινή μοίρα του ελληνικού έθνους στις περιπέτειες, 
στους αγώνες και τις δοκιμασίες, στις εξάρσεις και τις 
συγκινήσεις και στα ευτυχή γεγονότα, που χάρισαν στην 
πατρίδα μας επιτυχίες, νίκες και δόξα. Η σωματειακή 
δραστηριοποίηση των κατοίκων είναι απόλυτα συνδεδε-
μένη με την κοινωνική, θρησκευτική, πνευματική και οι-
κονομική οργάνωση και ζωή της κωμόπολης. Κατά το 
χρονικό διάστημα 1912-1949 οι προϋποθέσεις και τα 
στοιχεία που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των 
σωματείων στο Λιτόχωρο, πραγματώνονται κάτω από 
τις συγκεκριμένες κάθε φορά ιστορικές καταστάσεις και 
συνθήκες: Βαλκανικοί πόλεμοι, δύο Παγκόσμιοι πόλεμοι, 
Εθνικός Διχασμός, Μικρασιατική καταστροφή, πρόσφυ-
γες, κινήματα, μεταπολιτεύσεις, δικτατορίες, Γερμανική 
κατοχή και αντίσταση, Εμφύλιος πόλεμος, καταστροφές, 
μίση και θύματα. Η συλλογική δραστηριότητα στο Λιτό-
χωρο είχε αφετηρία την ατομική πρωτοβουλία, σκοπό το 
κοινό συμφέρον και ανταποκρίθηκε στις ειδικές ανάγκες 
της κοινωνίας. Πέρα από τις δυσχέρειες και τις διακυ-
μάνσεις της λειτουργίας και την ειδική αποστολή τους, οι 
ποικίλοι σύλλογοι προσέφεραν προ πάντων μια τεράστι-
ας σημασίας υπηρεσία: καλλιέργησαν και προήγαγαν την 
κοινωνικότητα, εξέφρασαν τη δυναμική, γόνιμη και διαρ-
κέστατη πολιτιστική μας παράδοση και αποτέλεσαν τη 
συνισταμένη των δράσεων εκείνων που εξυπηρετούν και 
ικανοποιούν ανάγκες ζωτικές της ανθρώπινης ύπαρξης.  

Στο παράρτημα Α΄ του πονήματος αυτού κατα-
βλήθηκε ιδιαίτερη φροντίδα και προσπάθεια, ώστε η 
απεικόνιση των σωματείων του Λιτοχώρου να είναι 
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πλήρης και σχολαστική, κατά τρόπο που να μην απαι-
τείται ιδιαίτερη διευκρίνιση και επεξήγηση για κάθε 
σωματείο ξεχωριστά. Έτσι, οι πρωτογενείς πηγές, όπως 
τα καταστατικά, οι αιτήσεις στο Πρωτοδικείο, τα πρα-
κτικά συστάσεως (ιδρύσεως), οι πίνακες των ιδρυτικών 
μελών, οι πίνακες των προσωρινών διοικητικών συμ-
βουλίων κλπ. παρατίθενται και εξαντλούν τη διαδικα-
σία της ίδρυσης όλων των σωματείων. Απαραίτητες 
όμως είναι οι εξής αποσαφηνίσεις. 

• Για τον Γεωργικό Σύνδεσμο (1916) λείπουν οι 
χρήσιμες πηγές που αναφέρονται στα ονόματα των ι-
δρυτικών μελών και του πρώτου διοικητικού συμβου-
λίου. Την εποχή εκείνη η ίδρυση του Συνδέσμου ήταν 
ένα πρωτοποριακό και τολμηρό εγχείρημα, που αργό-
τερα συνετέλεσε και βοήθησε στην ίδρυση του Γεωργι-
κού Πιστωτικού Συνεταιρισμού(1926), του Συνεταιρι-
σμού Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών 
(1926), του Αλιευτικού Συνεταιρισμού (1933) και του 
Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Εγγείων Βελτιώσεων 
Έλους Βαρικού (1938).  

• Σωματεία με συνεχή λειτουργία μέχρι τις μέρες 
μας είναι ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος «Απόλ-
λων» (1928) και ο Σύλλογος των εν Θεσσαλονίκη Λιτο-
χωριτών (1934). 

• Τα επαγγελματικά σωματεία είχαν αποκλειστι-
κό σκοπό την προστασία και προαγωγή των κοινών 
επαγγελματικών ή οικονομικών συμφερόντων των με-
λών τους και κάλυψαν τους περισσότερους επαγγελ-
ματίες και επιτηδευματίες του Λιτοχώρου. Γεγονός 
αναντίρρητο είναι ότι τα επαγγελματικά σωματεία της 
χρονικής περιόδου 1912-1949 αποτέλεσαν την πρωτο-
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πορία του συνδικαλιστικού κινήματος και της έκφρα-
σης πολιτικών στόχων. 

• Στην Πανεργατική Ένωση διαφόρων επαγγελ-
μάτων (1924) η πλειονότητα των ιδρυτικών μελών είναι 
οικοδόμοι. Στο Σωματείο Αγωγέων (1921) τα μέλη εί-
ναι αγωγιάτες και υλοτόμοι, όλοι κάτοχοι ζώων (μου-
λαριών). Κατά την απελευθέρωση το Λιτόχωρο αριθ-
μούσε 1500 μουλάρια! 

• Μέλη του Συλλόγου πολυτέκνων γονέων (1934) 
γίνονταν οι γονείς που είχαν τουλάχιστον 5 τέκνα. Ο 
Μορφωτικός Σύλλογος νέων (1936) ανέπτυξε πλούσια 
πολιτιστική και κοινωνική δράση αλλά το 1938 ανα-
γκάστηκε να συνενωθεί με την οργάνωση ΕΟΝ του Με-
ταξικού καθεστώτος της 4ης Αυγούστου.  
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 Η περίοδος από τη Νομαρχία Πιερίας (1949) 

μέχρι το 2012 
 Κατά το από το 1949 ως σήμερα διάστημα η πο-
ρεία και εξέταση των κοινωνικο-οικονομικών, πολιτι-
σμικών και ιστορικών παραγόντων έχει εξαιρετικό εν-
διαφέρον. Η καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών 
και δομικών στοιχείων της διοικητικής και πληθυσμια-
κής εξέλιξης του Λιτοχώρου αναδεικνύει τη διαχρονική 
δυναμική και προοπτική του τόπου. Το Λιτόχωρο πέ-
τυχε να γιατρέψει τις πληγές και τα τραύματα της δε-
καετίας του ’40 (Γερμανική κατοχή, Εμφύλιος πόλε-
μος), παρουσίασε πρόδηλη ανάπτυξη και πρόοδο, αξι-
οποίησε τις αναμφισβήτητες προϋποθέσεις και τα πλε-
ονεκτήματα της γεωγραφικής του θέσης και σταδιακά 
έθεσε τις βάσεις για να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη κω-
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μόπολη. Το 1949 συστάθηκε ο Νομός Πιερίας και έτσι 
το έτος αυτό αποτέλεσε σταθμό και έγινε αφορμή για 
μεγαλύτερη πρόοδο της ευρύτερης περιοχής. Χάρις στη 
φιλεργία των κατοίκων, την ευκολία προσαρμογής στις 
νέες συνθήκες της ζωής και τη βοήθεια του κράτους το 
Λιτόχωρο κατόρθωσε να εμφανίσει έναν αξιοπρόσεκτο 
δυναμισμό που του επέτρεψε να ατενίζει με αισιοδοξία 
και πίστη το μέλλον.  
 Σύμφωνα με την απογραφή του 1951 ο πληθυσμός 
ανερχόταν σε 5987 κατοίκους και χαρακτηριζόταν από 
ομοιογένεια (γηγενής). Η εξέταση της πληθυσμιακής 
εξέλιξης από την απογραφή του 1951 μέχρι αυτή του 
2011 έχει σημασία για το πώς το Λιτόχωρο στη μακρό-
χρονη ιστορική πορεία του κατάφερνε πάντοτε να συγ-
χωνεύει και να αφομοιώνει δημιουργικά όλες τις επι-
δράσεις. Η οικονομία μέχρι το 1961 ήταν αγροτική με 
μικρής κλίμακας παραγωγή, οικιακή βιοτεχνία, μικρές 
σχέσεις με τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές και δύ-
σκολη τη μεταφορά αγαθών. Μετά το 1961 οι συνεχείς 
επαφές με τα αστικά κέντρα βοήθησαν την ανάπτυξη 
του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και προώθη-
σαν τον πρωτογενή. Ως παράγοντες που οδήγησαν σε 
μια νέα κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα για το 
Λιτόχωρο, αναφέρονται: α) Η κατασκευή της εθνικής 
οδού Αθηνών- Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε πιο εύκολη 
την πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη, β) Η αποξήρανση του 
Βάλτου και η γεωργική εκμετάλλευση των χωραφιών 
του Βαρικού από τους ακτήμονες που έλυσε το πρό-
βλημα απασχόλησης σε πολλούς κατοίκους, γ) Η εγκα-
τάσταση των στρατοπέδων στα νότια της κωμόπολης, 
δ) Η λειτουργία του εξατάξιου Γυμνασίου μετά το 
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1950, ε) Η βιομηχανική μονάδα της «Κρατικής Βιομη-
χανίας Ξύλου», που ιδρύθηκε το 1969 και προστέθηκε 
στις πλουτοπαραγωγικές πηγές του Λιτοχώρου, στ) Η 
έντονη τουριστική άνθηση μετά το 1960, που συνδυά-
ζεται με την επισκεψιμότητα στον Όλυμπο. Στις μετα-
πολεμικές δεκαετίες σημαντικός ήταν ο αριθμός των 
παραθεριστών που πλημμύριζαν το Λιτόχωρο από τον 
Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο και υπερδιπλασίαζαν τον 
αριθμό των κατοίκων. Σταδιακά οι ναυτικές δραστη-
ριότητες έχουν σχεδόν εκλείψει και ο οικισμός κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του αστικοποιήθηκε, ενώ τα επαγ-
γέλματα με τα οποία ασχολούνται οι κάτοικοί του σή-
μερα είναι ποικίλα. Οι εργαζόμενοι, σήμερα, στον πρω-
τογενή τομέα της οικονομίας αποτελούν μόνο το 15% 
των απασχολουμένων, σε αντίθεση με τα παλιότερα 
χρόνια. Συγκριτικά, επίσης, με τα κυριότερα επαγγέλ-
ματα της προπολεμικής περιόδου, η λιτοχωρίτικη κοι-
νωνία έχει υποστεί βαθύ μετασχηματισμό, καθώς ευδο-
κιμούν ποικίλα επαγγέλματα (οικοδομή, εμπόριο) και 
ο τουρισμός δεν είναι ευκαταφρόνητος. Η εσωτερική 
μετανάστευση (μετά το 1947) μαζί με την εξωτερική 
μετανάστευση (δεκαετίες ’50 και ’60) άλλαξαν τη δο-
μή της λιτοχωρίτικης κοινωνίας. Το μόνο επάγγελμα 
που προϋπήρχε παραδοσιακά, μεταπολεμικά είχε ενι-
σχυμένη παρουσία και σήμερα ανθεί (λόγω της επέ-
κτασης του οικισμού από το 1998 και της οικιστικής 
ανάπτυξης), είναι αυτό του οικοδόμου. Τονίζεται ότι 
σημαντικοί παράγοντες είναι οι δυνατότητες ανάπτυ-
ξης θερινού και χειμερινού τουρισμού στον Όλυμπο και 
η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η Ιερά Μονή 
Αγίου Διονυσίου για θρησκευτικό τουρισμό. 
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  Σήμερα το Λιτόχωρο, στους πρόποδες και τη σκιά 
του μυθικού Ολύμπου, δίπλα στις παραλίες και τις α-
κτές του Θερμαϊκού κόλπου, πάνω σε διεθνείς άξονες 
(οδικό, σιδηροδρομικό δίκτυο), κοντά στον αγωγό του 
φυσικού αερίου, κοντά στη Θεσσαλονίκη, Λάρισα κλπ, 
εμφανίζει μια αξιοζήλευτη πρόοδο και ανάπτυξη. 
  Τα σωματεία είναι η έκφραση της κοινωνικότητας 
και της προθυμίας για ομαδική δράση και αντιμετώπι-
ση προβλημάτων και έχουν ως σκοπό την κοινή εκπρο-
σώπηση των συμφερόντων των μελών τους και τη χά-
ραξη κοινής πολιτικής. Η σύσταση και λειτουργία σω-
ματείων κατά το χρονικό διάστημα 1949- 2012 στο Λι-
τόχωρο, είναι αποτέλεσμα της καθολικής συμπεριφοράς 
των Λιτοχωριτών, δηλαδή μιας προχωρημένης κοινωνικά 
ομάδας, η οποία όχι μόνο κληρονόμησε από παλιά αλλά 
καλλιέργησε τη διάθεση για δημιουργία με την εξαιρε-
τική κοινωνικότητά της. Συνεπώς, η καταγραφή και με-
λέτη της σωματειακής οργάνωσης μας δείχνει το βαθμό 
εξέλιξης, αλλά και την εξελικτικότητά της. 
 Η προβολή των γενικών γεωγραφικών και κοινωνι-
κο-οικονομικών χαρακτηριστικών του Λιτοχώρου και η 
συμπλήρωσή τους με επίσημα στοιχεία, οδηγούν στο 
συμπέρασμα πως παράγοντες όπως αστικοποίηση, ε-
παγγέλματα, εργασία, επικοινωνία, μεταφορές, εκπαί-
δευση, τουρισμός, οικιστική ανάπτυξη, εσωτερική με-
τανάστευση συσχετίζονται θετικά με την ανοδική πρό-
οδο της σωματειακής δραστηριότητας στις διάφορες 
μορφές της. Από την περίοδο 1949-50 με τη λήξη του 
Εμφυλίου πολέμου, που μαζί με την επόμενη δεκαετία 
αποτέλεσαν χρονιές σημαντικές για την εξέλιξη της 
κοινότητας, παρουσιάζεται μέχρι τις μέρες μας ένας 
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αναπροσανατολισμός των πολιτιστικών αξιών και μια 
πορεία που περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια. Οι κοινω-
νικοί μετασχηματισμοί του Λιτοχώρου, οι προσδοκίες 
και οι αγωνίες που γεννά η σύγχρονη ζωή και ο εκσυγ-
χρονισμός του ελληνικού κράτους ρίχνουν φως στη σω-
ματειακή συμπεριφορά των κατοίκων. 
 Μπορεί σήμερα οι νέες γενιές να απομακρύνονται 
από τις παραδοσιακές αξίες και να επικροτούν με ευ-
κολία τις κοινωνικο-οικονομικές καινοτομίες, όμως το 
συμπέρασμα για το Λιτόχωρο είναι ότι η οργάνωση 
των σωματείων είναι αποτέλεσμα της συνεπιδράσεως 
του πνευματικού και οικονομικού επιπέδου των κατοί-
κων και των παραδόσεων και εθίμων. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιβίωση και συνέχεια της κοινω-
νίας του Λιτοχώρου είναι να διατηρηθεί αυτή η αξιο-
κρατική συνείδηση της κοινής γνώμης και η αίσθηση 
της ευθύνης απέναντι στα κοινά. Στον πίνακα, που α-
κολουθεί, εμφαίνονται τα σωματεία που ιδρύθηκαν 
από το 1949 μέχρι το 2012. 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΤΟΣ 

ΙΔΡΥΣΗΣ 
1. Σύνδεσμος ακτημόνων καλλιεργητών Λιτοχώρου 

«Ο Άγιος Διονύσιος» 1950 
2. Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Λιτοχώρου                

«Ο Μύτικας» 1953 
3. Εθνικόν Σωματείον φορτοεκφορτωτών σιδηρο-

δρομικού σταθμού, λιμένος, πόλεως και περιοχής 
Λιτοχώρου  1953 

4. Φιλόπτωχος Σύλλογος κυριών και δεσποινίδων 
Λιτοχώρου «Η Αγία Μαρίνα» 1953 

5. Ένωσις συνταξιούχων ναυτικών Λιτοχώρου               
«Άγιος Νικόλαος» 1955 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΤΟΣ 

ΙΔΡΥΣΗΣ 
16. Σωματείον εργατοτεχνιτών οικοδόμων Λιτοχώρου 

«Ο Άγιος Διονύσιος»  1959 
17. Σύλλογος αστέγων Λιτοχώρου 1959 
18. Σύλλογος αποφοίτων Γυμνασίου Λιτοχώρου 1959 
19. Σωματείον ενώσεως ακτημόνων καλλιεργητών 

νέων Λιτοχώρου 1959 
10. Σύνδεσμος ιδιοκτητών και κατόχων γεωργικών 

ελκυστήρων Λιτοχώρου «Η Ένωσις» 1961 
11. Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος-Τμήμα Λιτοχώρου 1962 
12. Στεγαστικός Σύλλογος «Το Νέον Λιτόχωρον» 1965 
13. Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών (ΣΕΟ) 1967 
14. Εθνικόν Σωματείον φορτοεκφορτωτών περιοχής 

Δήμου Λιτοχώρου 1967 
15. Σύνδεσμος Υψηλού Βουνού Ελλάδος (Σ.Υ.Β.Ε.) 1968 
16. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών μικτού 

Γυμνασίου Λιτοχώρου 1970 
17. Σωματείον ειδικευμένων εργατοτεχνιτών εργο-

στασίων επεξεργασίας ξύλου και υλοτόμων Νο-
μού Πιερίας «Ο Όλυμπος» 1971 

18. Σωματείον παντοπωλών Λιτοχώρου 1972 
19. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών 

Β΄Δημοτικού Σχολείου Λιτοχώρου  1975 
20. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών 

Α΄Δημοτικού Σχολείου Λιτοχώρου 1976 
21. Σωματείο ακτημόνων Λιτοχώρου 1976 
22. Πολιτιστικός όμιλος κυριών και δεσποινίδων Λι-

τοχώρου 1976 
23. Μορφωτικός Σύλλογος Λιτοχώρου 1977 
24. Γυμναστικός αγωνιστικός Σύλλογος Λιτοχώρου 

«Ο Ενιπεύς»  1978 
25. Αγροτικός Σύλλογος Λιτοχώρου 1982 
26. Σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ Λιτοχώρου 1983 
27. Αθλητικός και μορφωτικός Σύλλογος Λιτοχώρου 

«Η Δόξα» 1983 
28. Σύλλογος γυναικών Λιτοχώρου 1984 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΤΟΣ 

ΙΔΡΥΣΗΣ 
29. Αγροτικός Σύλλογος Λιτοχώρου «Ο Άγιος Τρύφων» 1984 
30. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών                 

Α΄ Νηπιαγωγείου Λιτοχώρου 1986 
31. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών                  

Β΄ Νηπιαγωγείου Λιτοχώρου 1986 
32. Σωματείο ασφαλισμένων ΤΕΒΕ Λιτοχώρου 1986 
33. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών                   

Λυκείου Λιτοχώρου 1986 
34. Όμιλος αντισφαίρισης Λιτοχώρου  1988 
35. Σωματείο αστέγων δημοτών Λιτοχώρου                        

«Ο Όλυμπος» 1989 
36. Ένωση Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων                  

Λιτοχώρου 1989 
37. Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Λιτοχώρου                 

«Ο Μύτικας» 1989 
38. Κυνηγετικός Σύλλογος Νότιας Πιερίας 1990 
39. Διεθνές ίδρυμα μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου 1992 
40. Σύνδεσμος Φιλάθλων ΠΑΟΚ Λιτοχώρου                  

«ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΛΑΜΠ» 1992 
41. Σύλλογος εργαζομένων στα Κέντρα Υγείας                

Αιγινίου και Λιτοχώρου και στα περιφερειακά 
ιατρεία αυτών  1992 

42. Δημοτική Χορωδία Λιτοχώρου «Ιωάννης Σακελ-
λαρίδης» 1993 

43. Αναπτυξιακός και εκπολιτιστικός Σύλλογος               
ιδιοκτητών ακινήτων Πλάκας Λιτοχώρου                     
«Ο Μέγας Αλέξανδρος» 1993 

44. Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Λιτοχώ-
ρου 1995 

45. Σύλλογος Πετοσφαίρισης Λιτοχώρου                    
«Το Πάνθεον» 1996 

46. Σωματείο επαγγελματιών Λιτοχώρου                       
«Ο Όλυμπος» 1996 

47. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών 
Γ΄Νηπιαγωγείου Λιτοχώρου 1997 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΤΟΣ 

ΙΔΡΥΣΗΣ 
48. Αγροτικός Σύλλογος παράκτιων αλιέων Λιτοχώ-

ρου «Ο Άγιος Νικόλαος» 1997 
49. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών 3ου 

Δημοτικού Σχολείου Λιτοχώρου 1997 
50. Αθλητικός Σύλλογος Λιτοχώρου «Η Αναγέννηση» 1997 
51. Αθλητικός γυμναστικός όμιλος Λιτοχώρου (Α-

ΓΟΛ) «Ο Όλυμπος» 1998 
52. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών Δημο-

τικού Παιδικού Σταθμού Λιτοχώρου  1998 
53. Αθλητικός όμιλος Νότιας Πιερίας 1998 
54. Αγροτικός Σύλλογος Λιτοχώρου 2000 
55. Σύλλογος μοτοσυκλετιστών Λιτοχώρου 2000 
56. Ευρωπαϊκή ομοσπονδία προώθησης ελληνικού 

τουρισμού Κ.Ζ. «Καλύτερη Ζωή» 2001 
57. Ιππικός αθλητικός πολιτιστικός όμιλος Λιτοχώ-

ρου (ΙΑΠΟΛ) 2002 
58. Σύλλογος ιδιοκτητών τουριστικών επιχειρήσεων, 

καταστημάτων και οικιών Βαρικού Λιτοχώρου 2003 
59. Αθλητικός Σύλλογος νότιας Πιερίας «Ο Μέγας 

Αλέξανδρος» 2003 
60. Σύλλογος φίλων φιλαρμονικής Δήμου Λιτοχώρου 

«Οδυσσέας Σβάρνας» 2004 
61. Κέντρο πολιτιστικής έρευνας και ανάπτυξης 

(ΚΕΠΕΑ) «Ο Όλυμπος» 2004 
62. Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου  2004 
63. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών του 

κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ) Δήμου Λιτοχώρου 2004 

64. Στέγη γραμμάτων και τεχνών Λιτοχώρου 2005 
65. Εκπολιτιστικός και εξωραϊστικός Σύλλογος Γρί-

τσας Λιτοχώρου 2005 
66. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης-Παράρτημα Λιτοχώρου 2006 
67. Ίδρυμα φίλων μουσικής Ιωάννη και Θεόφραστου 

Σακελλαρίδη «ΙΦΜΙΘΣ 2007»  2007 
68. Προσκυνηματικός Ορειβατικός Σύλλογος (ΠΡΟΣ) 2008 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΤΟΣ 

ΙΔΡΥΣΗΣ 
69. Σύλλογος διατήρησης και διαφύλαξης του φυσι-

κού περιβάλλοντος του Ολύμπου, της πολιτιστι-
κής, περιουσιακής και ιστορικής κληρονομιάς του 
Δήμου Λιτοχώρου (ΠΟΛΙΣ) 2008 

70. Σύλλογος φίλων Στέλιου Καζαντζίδη νομού Πιερίας 2009 
71. Σύλλογος οικιστών οικισμού ΠΑΙΔΕΙΑ 2009 
72. Φυσιολατρικός Σύλλογος Λιτοχώρου «Ο Όλυμπος» 2009 
73. Σωματείο Φίλων ΑΡΗ 2011 

 

Στο παράρτημα Β΄ της παρούσης εργασίας παρου-
σιάζονται κατά χρονολογική σειρά όλα τα παραπάνω 
σωματεία, με όλα εκείνα τα βασικά χαρακτηριστικά 
στοιχεία και γνωρίσματα που πιστοποιούν τη δράση 
και τη μορφή τους. Συγκεκριμένα, για κάθε σωματείο 
παρατίθεται το καταστατικό της αρχικής σύστασής του 
με μόνα τα πρώτα άρθρα που αναφέρονται στην ίδρυ-
ση (σύσταση), την επωνυμία, την έδρα και την περιφέ-
ρεια, τον τίτλο, τον σκοπό, τα μέσα και τα μέλη. Τα 
στοιχεία αυτά του καταστατικού κατατίθενται «αυ-
τούσια», όπως ακριβώς είναι καταχωρισμένα στα οι-
κεία αρχεία, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή, προκειμέ-
νου να είναι πλήρης η απεικόνισή τους. Τα υπόλοιπα 
άρθρα, που συνιστούν το ελάχιστο και υποχρεωτικό 
περιεχόμενο ενός καταστατικού, κρίθηκε σκόπιμο να 
μην αναφερθούν επειδή -πλέον των άλλων- είναι περί-
που τα ίδια για όλα τα σωματεία. Στο τέλος κάθε σω-
ματείου αναγράφεται η απόφαση του Πρωτοδικείου 
Κατερίνης με την οποία αναγνωρίσθηκε και ο αριθμός 
με τον οποίο κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων 
σωματείων. Δύο απαραίτητα και χρήσιμα στοιχεία- 
πληροφορίες που θα κατατόπιζαν τον αναγνώστη και 
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θα βεβαίωναν την ταυτότητα και το στίγμα κάθε σω-
ματείου του Λιτοχώρου είναι τα ονόματα των ιδρυτι-
κών μελών (τουλάχιστον 20) και του πρώτου διοικητι-
κού συμβουλίου. Δυστυχώς όμως, ο όγκος των ειδήσεων 
αυτών δεν καθιστά εφικτή τη δημοσίευσή τους στον πα-
ρόντα τόμο. Αυτονόητο, επίσης, είναι ότι ο χώρος δεν  
επιτρέπει να αναφερθούν οι τυχόν τροποποιήσεις που 
επήλθαν μέχρι σήμερα στα καταστατικά και έφεραν ου-
σιώδεις μεταβολές ή άλλαξαν, σε μερικές περιπτώσεις τη 
φυσιογνωμία τους. Η κατάργηση από την 1-1-2011 του 
Δήμου Λιτοχώρου και η υποβάθμισή του σε Δημοτικό 
Διαμέρισμα του Δήμου Δίου- Ολύμπου, δημιουργεί νέα 
δεδομένα, προϋποθέσεις, δυνατότητες και ευκαιρίες για 
τη σωματειακή οργάνωση της κοινωνίας του Λιτοχώρου 
και της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή, διάλυση σωματεί-
ων, αναμορφώσεις και τροποποιήσεις καταστατικών, 
συγχωνεύσεις σωματείων και σύσταση νέων.  
 Εντελέστερος απολογισμός της ιστορίας και δράσης 
κάθε σωματείου και ολοκληρωμένη μελέτη της εικόνας 
των σωματείων στο σύνολό τους, θα μπορούσε να δώ-
σει χρήσιμα συμπεράσματα, όπως για τη θεματική 
τους κατάταξη (επαγγελματικά, αθλητικά, πολιτιστικά 
κλπ), την εμπλοκή του Ολύμπου, την περιοχή της νότι-
ας Πιερίας, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και άλλα. 
Απαραίτητες θεωρούνται οι κάτωθι διευκρινίσεις. 

• Στα καταστατικά του Λιτοχώρου η έννοια του 
«σωματείου» αποδίδεται (εκφράζεται) με τις εξής λέ-
ξεις: σωματείο, σύλλογος, σύνδεσμος, ένωση, όμιλος, ί-
δρυμα, κέντρο, μουσείο, στέγη, ομάδα, ομοσπονδία, ορ-
γάνωση. 

• Παρότι το «ίδρυμα» αποτελεί ειδικό τύπο νομι-
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κού προσώπου και ένωσης προσώπων, εν τούτοις το 
Διεθνές Ίδρυμα μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου (1992) 
και το Ίδρυμα φίλων μουσικής Ιωάννη και Θεόφραστου 
Σακελλαρίδη (2007) συστάθηκαν, αναγνωρίστηκαν δι-
καστικά και λειτουργούν ως σωματεία. 

• Το Διεθνές Ίδρυμα μνημείου Μεγάλου Αλεξάν-
δρου (1992) είναι το γνωστό «Αλεξάνδρειο» του Λιτο-
χώρου, στο οποίο μετείχαν κατά την αρχική του σύ-
σταση και μετέχουν συνεχώς ως μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και πρόσωπα του Λιτοχώρου. 

• Ο Σύλλογος οικιστών οικισμού ΠΑΙΔΕΙΑ (2009) 
δήλωσε ως έδρα του σωματείου την Κατερίνη, ενώ οι 
σκοποί και οι δραστηριότητές του είναι όλες στην πε-
ριοχή του Λιτοχώρου. 

• Ο Φυσιολατρικός Σύλλογος «Ο Όλυμπος» 
(2009) προήλθε από την τροποποίηση του καταστατι-
κού του Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών- ΣΕΟ (1967). 

• Η συγκρότηση της Ένωσης Συλλόγων γονέων και 
κηδεμόνων (1989) δεν αναιρεί τη διοικητική αυτοτέλεια 
των υποκείμενων συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.  

• Από την έρευνα και μελέτη των συστατικών 
πράξεων του Κέντρου πολιτιστικής έρευνας και ανά-
πτυξης «Όλυμπος» (2004) και του Προσκυνηματικού 
Ορειβατικού Συλλόγου (2008), προκύπτει ότι τα ιδρυ-
τικά τους μέλη είναι φίλοι και προσκυνητές της Ιεράς 
Μονής του Αγίου Διονυσίου και ότι κάτοικοι του Λιτο-
χώρου μετέχουν στο αρχικό καταστατικό της ίδρυσης 
και στα διοικητικά συμβούλια ως μέλη. Επίσης, στην 
οδό Π. Τσαλδάρη 8 της Κατερίνης είναι η έδρα της 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ, εταιρείας της Ιε-
ράς Μονής του Αγίου Διονυσίου.  
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ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
Κεφάλαιον Α΄ 

Επωνυμία και έδρα 
 Άρθρον 1. Οι υπογραφόμενοι κάτοικοι Λιτοχώρου, του ομωνύμου Δή-
μου, συνιστώσι σύνδεσμον υπό την επωνυμίαν «Γεωργικός Σύνδεσμος Λι-
τοχώρου». 
 Άρθρον 2. Ο σύνδεσμος έχει την έδραν του εν Λιτοχώρω του νομού 
Θεσσαλονίκης. 

Κεφάλαιον Β΄ 
Σκοπός του Συνδέσμου 

 Άρθρον 3. Κύριος σκοπός του συνδέσμου είναι η ανάπτυξις της παρ’ 
ημίν Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και η προάσπισις των γεωργικών εν γέ-
νει συμφερόντων. Ο σκοπός ούτος επιτυγχάνεται:  
  α΄) Διά της κατασκευής των απαραιτήτων γεφυρών και αγροτι-
κών οδών εν Βαρικώ.  
  β΄) Διά της επισκευής και συντηρήσεως των υπαρχουσών τοιού-
των, ίνα καταστή αφ’ ενός μεν δυνατή η συγκοινωνία με τα διάφορα μέρη, 
αφ’ ετέρου δε ολιγοδάπανος και εύκολος η μεταφορά των γεωργικών προ-
ϊόντων. 
  γ΄) Διά της κανονικής διοχετεύσεως των ξένων υδάτων, ίνα εμπο-
δίζωνται κατά το δυνατόν αι πλημμύραι και διά της κατασκευής λαϊκών 
έργων κοινής ωφελείας, άτινα ήθελον κριθή απαραίτητα. 
  δ΄) Διά της εισαγωγής και παρ’ ημίν νεωτέρων μηχανών και ερ-
γαλείων γεωργικών, ως θεριστικών και χορτοκοπτικών μηχανών, σπορέων, 
καθαριστηρίων κλπ, προς κοινήν χρήσιν των μελών. 
  ε΄) Διά της προμηθείας θειϊκού χαλκού και λοιπών απαραιτήτων 
ειδών προς ριζικήν καταπολέμησιν των διαφόρων ασθενειών των τε γαιών 
και ζώων.  
  στ΄) Διά της διοργανώσεως τακτικών γεωργικών και κτηνοτροφι-
κών εκθέσεων, εις ας θα δίδωνται και μικραί αμοιβαί εις τους διακρινομέ-
νους διά φιλοπρόοδον των γεωργών και κτηνοτρόφων, προς ενθάρρυνσιν 
αυτών. 
  ζ΄) Διά της συστάσεως άλλων γεωργικών συνεταιρισμών, ως συνε-
ταιρισμών πωλήσεως γεωργικών προϊόντων, ή συνεταιρισμών αγοράς ει-
δών χρησίμων διά τας γεωργικάς επιχειρήσεις, ή συνεταιρισμών παραγω-
γικών, ήτοι οινοποιητικών, ελαιοποιητικών, σηροτροφικών, ανοίγων εις αυ-
τούς πιστώσεις και δίδων δάνεια και υποστηρίζων αυτούς και κατ’ άλλον 
τρόπον διά των οργάνων του ίνα ευδοκιμήσουν. 
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Κεφάλαιον Γ΄ 
Πόροι του Συνδέσμου 

 Άρθρον 4. Πόροι του συνδέσμου θεωρούνται: 
  α΄) Το εισόδημα το προερχόμενον εκ της πωλήσεως του χειμερι-
νού και θερινού χόρτου εις εκμισθωτάς, δυνάμει συμβολαίων, των εν Βα-
ρικώ Λιτοχώρου ιδιοκτήτων και ακαλλιεργήτων γαιών των μελών. 
  β΄) Τα δικαιώματα εγγραφής ως μελών εις τον σύνδεσμον των μη 
εχόντων ιδιοκτήτους γαίας εν Βαρικώ. 
  γ΄) Αι δωρεαί και λοιπαί έκτακτοι πρόσοδοι των μελών και μη 
του συνδέσμου. 

Κεφάλαιον Δ΄ 
Μέλη του Συνδέσμου 

 Άρθρον 5. Μέλη τακτικά του συνδέσμου θεωρούνται άπαντες ιδιοκτή-
ται αγρών ή λιβαδίων εν Βαρικώ, οίτινες ήθελον υπογράψη το πρακτικόν 
δι’ ου παραχωρείται το χόρτον των ακαλλιεργήτων γαιών των εις τον σύν-
δεσμον. Δύνανται όμως να γίνωσιν τακτικά μέλη και οι μη κάτοχοι ιδιο-
κτήτων γαιών, όταν, προτάσει ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αναγνωρισθώσι και καταβάλωσι εις το ταμείον 5 δρχ. μεν ως δικαίωμα 
εγγραφής εφ’ άπαξ, ετησίως δε δραχμάς 3. 
 Άρθρον 6. Εκτός των τακτικών μελών, ο σύνδεσμος αναγνωρίζει και 
έντιμα τοιαύτα, άτινα μετέχουν μεν των συζητήσεων άνευ ψήφου, αλλ’ ο 
αριθμός αυτών ουδέποτε δύναται να υπερβή το δέκατον των ενεργών με-
λών. 
 Άρθρον 7. Μέλος του συνδέσμου, το οποίον ήθελεν παύση να εκπληροί 
τας υποχρεώσεις του επί 6 μήνας κατά συνέχειαν, διαγράφεται εκ του 
Μητρώου και αποκλείεται αυτοδικαίως των συνελεύσεων.  
 Άρθρον 8. Επειδή είναι ενδεχόμενον ιδιοκτήται γαιών να ευρεθώσιν 
εις την ανάγκην να εκποιήσωσιν όλας ή μέρος των γαιών των, και προς 
αποφυγήν διασπάσεως του κισλά, αναλαμβάνουσιν άπαντες οι εγγραφέ-
ντες ως μέλη και υπογράψαντες το πρακτικόν, όπως πωλώσιν ταύτας με 
τον ρητόν όρον ίνα και οι νέοι αγορασταί υποχρεωθώσιν να υπογράψωσι 
το πρακτικόν και γίνωσι μέλη του συνδέσμου, τουλάχιστον μέχρι της επο-
χής της αναθεωρήσεως του κανονισμού.  
 Άρθρον 9. Εκ των ιδιοκτητών των υπογραψάντων το πρακτικόν, ου-
δείς δικαιούται, εν ουδενί λόγω, να διαθέση άλλως πως το χόρτον των α-
καλλιεργήτων αγρών του, ούτε να παρεμβάλη οιονδήποτε κώλυμα διά την 
πώλησιν του κισλά, προ της παρελεύσεως εξαετίας από της συστάσεως 
του συνδέσμου. 

Κεφάλαιον Ε΄ 
Διοίκησις του Συνδέσμου 

 Άρθρον 10. Η διοίκησις του συνδέσμου ανατίθεται εις Διοικητικόν 
Συμβούλιον, αποτελούμενον εξ 7 προσώπων μεταξύ των τακτικών μελών, 
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ήτοι από τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γραμματέα, Ταμίαν και 3 συμβού-
λων. Ο Πρόεδρος και Ταμίας εκλέγονται πάντοτε κατ’ ευθείαν παρά της 
Γενικής Συνελεύσεως των μελών και εν περιπτώσει αποχωρήσεως ενός εξ 
αυτών, συγκαλείται επί τούτου Γενική Συνέλευσις προς ανάδειξιν ετέρου 
εις αντικατάστασιν του αποχωρούντος. 
 Άρθρον 11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται διά τέσ-
σερα ημερολογιακά έτη, ούτως ώστε η έναρξις της υπηρεσίας αυτών να 
συμπίπτει την 1ην Ιανουαρίου. 
 Άρθρον 12. Η ανάδειξις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνε-
ται διά μυστικής ψηφοφορίας των μελών, προς τούτο καλουμένων. Θεω-
ρείται απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 των μελών. Μη γενο-
μένης όμως απαρτίας, γίνεται νέα συνέλευσις εντός 8 ημερών, ότε και α-
ποφασίζει εάν παρίσταται το 1/4  των μελών. Αι αποφάσεις των λοιπών 
Γενικών Συνελεύσεων είναι άκυροι, εάν δεν παρίσταται εις αυτάς τουλά-
χιστον το 1/4  του όλου αριθμού των τακτικών μελών. 
 Άρθρον 13. Συμφώνως του Περί Σωματείων Νόμου, οι αποτελούντες 
το Διοικητικόν Συμβούλιον δέον να ώσιν πολίται Έλληνες, ενήλικοι και να 
ασκώσιν τα πολιτικά αυτών δικαιώματα. Εν περιπτώσει αποχωρήσεως 
μέλους τινός του Δ. Συμβουλίου, εκτός του Προέδρου και Ταμίου, αναπλη-
ρούται η θέσις του διά του α΄επιλαχόντος κατά τας εκλογάς. 
 Άρθρον 14. Η ιδιότης του Προέδρου και Ταμίου δεν επιτρέπεται να 
συμπίπτουν εις το αυτό πρόσωπον, ουδέ να μετάσχουν της διοικήσεως 
πρόσωπα συνδεόμενα διά συγγενείας μέχρι και του δ΄βαθμού. Χρέη αντι-
προέδρου εκτελεί ο πρεσβύτερος των αποτελούντων το Διοικητικόν Συμ-
βούλιον.  
 Άρθρον 15. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εις τακτικάς συνε-
δριάσεις τουλάχιστον δις του μηνός, άνευ προηγουμένης προσκλήσεως, εις 
ημέρας ορισθείσας εκ των προτέρων παρ’ αυτού του ιδίου. Δύναται όμως 
να συνέλθη και εκτάκτως, οσάκις προσκληθή παρά του Προέδρου δι’ ιδι-
αιτέρας προς έκαστον των μελών του Δ. Συμβουλίου προσκλήσεως, εν τη 
οποία περιέχονται και τα συζητητέα θέματα. Ωσαύτως συγκαλείται υπό 
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και οσάκις ζητήσωσι τούτο παρ’ αυτού 
τρία τουλάχιστον μέλη του Δ. Συμβουλίου, δι’ εγγράφου αιτήσεως, η οποία 
περιέχει τον σκοπόν και τους λόγους της συνεδρίας. Αι αποφάσεις του Δ. 
Συμβουλίου είναι έγκυροι, εάν τύχωσιν της εγκρίσεως τουλάχιστον τεσσά-
ρων εκ των μελών αυτού εις συνεδρίαν η οποία συνήλθεν κανονικώς. 
 Άρθρον 16. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει καθήκον να εκτελέση και 
εφαρμόζη τα υπό του Νόμου και του καταστατικού διατασσόμενα και συ-
ντελεί εις την προαγωγήν του συνδέσμου. Προσέτι επιβλέπει τουλάχιστον 
κατά μήνα την τακτικήν τήρησιν των βιβλίων, τας τακτικάς εισπράξεις και 
τα εν τω ταμείω χρήματα, φροντίζει περί ασφαλούς τοποθετήσεως αυτών 
οσάκις ταύτα υπερβαίνουσιν το οριζόμενον ποσόν. 
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 Άρθρον 17. Ο Πρόεδρος διευθύνει την εκτέλεσιν των εργασιών του 
συνδέσμου, συμφώνως προς το καταστατικόν. Ιδία δε: 
  α΄) Υπογράφει τα έγγραφα και γνωστοποιήσεις εφ’ όσον δεν 
πρόκειται περί αναλήψεως υποχρεώσεων και τηρεί την σφραγίδα του συν-
δέσμου. 
  β΄) Φροντίζει την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
  γ΄) Επιβλέπει την ταμιακήν και λογιστικήν υπηρεσίαν. 
  δ΄) Εκδίδει τας προς πληρωμήν ή είσπραξιν εντολάς προς τον 
Ταμίαν επί τη βάσει του καταστατικού. 
  ε΄) Επιθεωρεί τας μηνιαίας καταστάσεις του ταμείου ως και τους 
εξαμηνιαίους ισολογισμούς. 
  στ΄)Συγκαλεί το Δ. Συμβούλιον εις εκτάκτους συνελεύσεις και 
υπογράφει τας προσκλήσεις διά τας Γενικάς Συνελεύσεις. 
  ζ΄) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ. Συμβουλίου και Γ. Συ-
νελεύσεων και διευθύνει αυτάς. 
  η΄) Εκθέτει την κατάστασιν του συνδέσμου και την δράσιν του Δ. 
Συμβουλίου εις τας τακτικάς και εξαμηνιαίας Γενικάς Συνελεύσεις (Ιουλί-
ου- Ιανουαρίου). 
 Άρθρον 18. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρον εις πάντα αυτού 
τα καθήκοντα, μόνον εν περιπτώσει κωλύματος αυτού. 
 Άρθρον 19. Ο Ταμίας ενεργεί την λογιστικήν και ταμιακήν και γραφι-
κήν υπηρεσίαν συμφώνως προς το καταστατικόν, τας αποφάσεις της Γ. 
Συνελεύσεως και τον κανονισμόν των εργασιών και τας εντολάς του Δ. 
Συμβουλίου και του Προέδρου. Είναι προσωπικώς υπεύθυνος διά πάσαν 
απώλειαν χρήματος ή διά πάσαν πληρωμήν μη γενομένην εν τάξει. 
 Άρθρον 20. Επ’ ουδενί λόγω δύναται να κρατή παρ’ αυτώ χρήματα 
του συνδέσμου, όταν το ποσόν υπερβαίνη τας πεντακοσίας δραχμάς. Το 
ενδεχόμενον πλεόνασμα κατατίθεται επ’ ονόματι του συνδέσμου, παρά τη 
Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος, πάσα δε ανάληψις θα γίνεται δι’ εντάλμα-
τος ή εντολής υπογεγραμμένης παρ’ αυτού τε και του Προέδρου και τούτο 
κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφίαν. 
 Άρθρον 21. Ο Ταμίας ενεργεί πάσαν είσπραξιν και πληρωμήν επί τη 
βάσει εντολών του Προέδρου. Εκτελεί πάσαν σχετικήν προς την υπηρεσίαν 
του απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Φυλάττει το περιεχόμενον του 
ταμείου και τα αποδεικτικά έγγραφα. Συντάσσει τας μηνιαίας καταστά-
σεις του ταμείου και κανονίζει τους εξαμηνιαίους ισολογισμούς. Τηρεί πά-
ντα τα υποχρεωτικά διά τον σύνδεσμον βιβλία. Δίδει πάσας τας αναγκαι-
ούσας εξηγήσεις εις το Δ. Συμβούλιον.  
 Άρθρον 22. Ο Γραμματεύς συντάσσει τα πρακτικά, προσκλήσεις και 
λοιπά έγγραφα και τηρεί την αλληλογραφίαν του συνδέσμου. Η διοίκησις 
του συνδέσμου υποχρεούται να καλή εις Γενικήν Συνέλευσιν, εάν το έν 
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εικοστόν των εκπληρωσάντων τας υποχρεώσεις των μελών ζητήσωσι τούτο 
εγγράφως δι’ ωρισμένα θέματα. 
 Άρθρον 23. Η τροποποίησις άρθρων τινών του παρόντος κανονισμού, 
ήτις ήθελεν κριθή απαραίτητος, γίνεται εν Γενική Συνελεύσει, ήτις συγκα-
λείται ειδικώς προς τον σκοπόν τούτον και αποφασίζεται διά πλειοψηφίας 
των προσελθόντων μελών. 

Κεφάλαιον ΣΤ΄ 
Διάλυσις του Συνδέσμου 

 Άρθρον 24. Η διάλυσις του συνδέσμου αποφασίζεται διά πλειοψηφίας 
των 3/4  των παρόντων μελών εν Γενική Συνελεύσει, ήτις συγκαλείται επί 
τούτω και απαρτίζεται από το 1/2 τουλάχιστον των εχόντων ψήφον μελών 
και τούτο μόνον μετά παρέλευσιν μιάς τετραετίας. Εν περιπτώσει διαλύ-
σεως του συνδέσμου, η περιουσία αυτού περιέρχεται εις την κοινότητα 
Λιτοχώρου, ήτις δύναται να διαθέση αυτήν εις κοινοτικά έργα. 

Κεφάλαιον Ζ΄ 
Ειδικαί διατάξεις διά την διαχείρισιν της περιουσίας του Συνδέσμου 

 Άρθρον 25. Εκ των εισπράξεων εκάστου έτους, αφ’ ου αφαιρεθώσιν 
τα ενδεχόμενα απαραίτητα γενικά έξοδα, δύναται να διατίθηται το 1/5 
υπέρ άλλων κοινωφελών Δημοτικών ή Κοινοτικών αναγκών, κατόπιν απο-
φάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, προς τούτο συγκαλουμένης. 
 Άρθρον 26. Διά να προμηθευθή ο σύνδεσμος εργαλεία ή Γεωργικάς 
μηχανάς προς κοινήν επί πληρωμή χρήσιν, μέχρι εξοφλήσεως της αξίας 
αυτών, δέον να εισπράξη από τους ενδιαφερομένους γεωργούς τουλάχι-
στον το ήμισυ μεν της αξίας, όταν η αποκτηθεισομένη δαπάνη δεν υπερ-
βαίνει τας 500 δραχμάς, το 1/3 δε όταν αύτη είναι ανωτέρα των 1000 
δραχμών. 
 Άρθρον 27. Ουδέποτε δύναται ο σύνδεσμος να διαθέση ετησίως πλεί-
ονας των 1500 δραχμών προς αγοράν γεωργικών εργαλείων και τούτο κα-
τόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Άρθρον 28. Μετά την εξόφλησιν της αξίας πλέον εξόδων των αγορα-
σθέντων εργαλείων, ταύτα περιέρχονται εις την κατοχήν των γεωργών, με-
λών του συνδέσμου, οίτινες διαθέτουσιν αυτά συμφώνως ιδιαιτέρω κανο-
νισμώ. 
 Άρθρον 29. Ο σύνδεσμος δύναται να έλθη αρωγός, εφ’ όσον επιτρέ-
πουσιν τούτο οι πόροι αυτού, εις ομάδας αμπελουργών (μέχρι της συστά-
σεως ιδιαιτέρου συνδέσμου), προς προμήθειαν διά τας ανάγκας αυτών 
θείου και θειϊκού χαλκού, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως και έναντι καταβο-
λής του 1/4 μεν της αξίας εκάστου παραγελλομένου είδους, εάν αύτη δεν 
υπερβαίνει τας 500 δρχ., του 1/2 δε, οσάκις αύτη υπερβαίνει τας 1000 δρχ. 
 Άρθρον 30. Διά την προμήθειαν άλλων ειδών κοινής ωφελείας, πάντο-
τε το Δ. Συμβούλιον θα λαμβάνη ανάλογα μέτρα προς εξασφάλισιν των 
συμφερόντων του συνδέσμου. 
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ΕΝΩΣΙΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ «ΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ» 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
Της Ενώσεως Εμποροπλοιάρχων «Το Λιτόχωρον» 

Άρθρον 1 
Ίδρυσις και σκοπός του Σωματείου. Υπό των εμποροπλοιάρχων και 

εμποροκυβερνητών και πλοιοκτητών των εκ Λιτοχώρου καταγομένων, ι-
δρύεται Σωματείον επαγγελματικόν υπό την επωνυμίαν «Ένωσις Εμπρο-
πλοιάρχων το Λιτόχωρον». 

Άρθρον 2 
Σκοπός του Σωματείου είναι η αδελφική συνεργασία και συνένωσις 

των μελών του προς αλληλοβοήθειαν, συνυποστήριξιν, προαγωγήν και α-
νάπτυξιν της ιστιοφόρου ναυτιλίας του Λιτοχώρου και η ίδρυσις ναυπη-
γείου εις αυτό. 

Άρθρον 3 
Μέλη του Σωματείου. Τα μέλη του Σωματείου διαιρούνται εις τακτικά 

και έκτακτα. Και τακτικά μεν θεωρούνται οι εκ Λιτοχώρου εμποροπλοί-
αρχοι και εμποροκυβερνήται και πλοιοκτήται, έκτακτα δε οι τα ίδια ε-
παγγέλματα ασκούντες και εξ άλλων μερών της Μακεδονίας καταγόμενοι. 

Άρθρον 4 
Οι εκ Λιτοχώρου εμποροπλοίαρχοι και εμποροκυβερνήται και πλοιοκτή-

ται, οι μη λαβόντες μέρος κατά την συνεδρίασιν της ιδρύσεως του Σωματεί-
ου ένεκεν απουσίας των, γίνονται τακτικά μέλη τούτου άμα τη εγγράφω 
δηλώσει της προθέσεώς των ταύτης προς τον Πρόεδρον του Σωματείου. 

Άρθρον 5 
Δια να γίνη τις έκτακτον μέλος, οφείλει δι’ αιτήσεώς του να ζητήση 

τούτο από το Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ εν συνεδριάσει αποφασίζει 
περί της αποδοχής της αιτήσεως. 

Άρθρον 6 
Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουσι το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι, τα δε έκτακτα απολάβουσι των προνομίων του Σωματείου, 
πλην των δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, άτινα αποκτώσι μετά 
δύο έτη από της εγγραφής των ως μέλους, τη εγκρίσει του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Άρθρον 7 
Το Σωματείον αποτελούν νομικόν πρόσωπον εδρεύει εν Λιτοχώρω και 

διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένου εκ των τακτικών με-
λών του και των εκτάκτων των αποκτησάντων το δικαίωμα της ψήφου. 

Άρθρον 8 
Μητρώα. Εις το γραφείον του Σωματείου τηρούνται δύο μητρώα, το έν 

εφ’ ο εγγράφονται τα τακτικά μέλη και εκ των εκτάκτων τα αποκτήσαντα 
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το δικαίωμα της ψήφου, και το έτερον εφ’ ο εγγράφονται τα έκτακτα μέ-
λη κατά την χρονολογίαν της κατατάξεώς των. 

Άρθρον 9 
Διοίκησις του Σωματείου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται από 

τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον, τον Γραμματέα, τον Ταμίαν και από 
τρεις συμβούλους, εκλεγομένους πάντας διά μυστικής ψηφοφορίας και διά 
ψηφοδελτίων εκ των εχόντων το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, υπό της Γενι-
κής Συνελεύσεως του Σωματείου κατά την συνεδρίασιν της 27 Ιουλίου ε-
κάστου έτους. Εκ των επιλαχόντων συμβούλων, οι δύο πρώτοι αποτελούσι 
τα αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου, άτινα αναπληρούσι τους τυχόν 
απουσιάζοντας ή κωλυομένους τακτικούς συμβούλους. 

Άρθρον 10 
Η υπηρεσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μονοετής, δύνανται δε 

τα εκλεγμένα μέλη να εκλεγώσιν εκ νέου. Η πρώτη περίοδος της υπηρεσί-
ας άρχεται την 15 Αυγούστου 1918 και θέλει λήξει την 31 Δεκεμβρίου 
1919, η δε υπηρεσία των επομένων συμβουλίων θέλει άρχεσθαι την 1η Ια-
νουαρίου εκάστου έτους και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου. 

Άρθρον 11 
Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει άπαξ κατά δεκαπενθήμερον ή 

οσάκις κληθεί υπό του Προέδρου, όστις οφείλει να συγκαλή αυτό και οσά-
κις ζητηθή εγγράφως παρά μέλους του Σωματείου. Αι προσκλήσεις προς 
συνεδρίασιν γίνονται δι’ εγκυκλίου προς τα μέλη του Συμβουλίου εν η 
σημειούται τα αντικείμενα άτινα θα συζητηθώσι, υπογράφωσι δε κάτωθεν 
ταύτης οι καλούμενοι σύμβουλοι, βεβαιούντες ταυτοχρόνως ότι έλαβον 
γνώσιν της προσκλήσεως και ημερησίας διατάξεως. 

Άρθρον 12 
Προϋπολογισμός και Απολογισμός. Το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον 

συνερχόμενον εις συνεδρίασιν μετά του παλαιού τοιούτου, συντάσσει τον 
ετήσιον προϋπολογισμόν του Σωματείου, όστις υποβάλλεται προς έγκρισιν 
εν τη Γενική Συνελεύσει κατά την συνεδρίασιν της τελευταίας τετραμηνίας 
του έτους. Ο δε απολογισμός συντασσόμενος υπό του διαχειρισθέντος την 
περιουσίαν κατά το λήξαν έτος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται 
προς έγκρισιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν κατά την πρώτην τακτικήν της 
συνεδρίασιν. 

Άρθρον 13 
Αι υπηρεσίαι του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχονται αμισθί. Εις τον 

Γραμματέα δε και τον Ταμίαν δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον να χο-
ρηγήση πίστωσιν προς μισθοδοσίαν ενός τακτικού βοηθού δι’ έκαστον. 

Άρθρον 14 
Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείον εις πάσας τας σχέ-

σεις του ενώπιον πασών των αρχών του Κράτους διοικητικών, δικαστικών, 
στρατιωτικών, ναυτικών και εν γένει ενώπιον πάσης αρχής και εξουσίας, 
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διευθύνει τας συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού 
Συμβουλίου, λύει αυτάς εάν συμβή τι αντικείμενον εις το παρόν καταστα-
τικόν, προσυπογράφει μετά του Γραμματέως τα πρακτικά των Συνεδριά-
σεων, υπογράφει τα διπλότυπα εισπράξεως, τας εξοφλήσεις των χρηματι-
κών καταθέσεων και εν γένει πάσαν εξόφλησιν, τα δανειστικά συμβόλαια 
και εν γένει παν αναγκαίον έγγραφον είτε δημόσιον είτε ιδιωτικόν, ανα-
γόμενον εις την υπηρεσίαν του Σωματείου και μονογράφει τα λογιστικά 
βιβλία και διπλότυπα. 

Άρθρον 15 
Αντιπρόεδρος. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος 

και τούτον κωλυόμενον ή απουσιάζοντα, έν γηραιότερον τακτικόν μέλος 
από των Διοικητικών Συμβούλων. Ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει των υπό 
του Σωματείου εκλεγομένων διαφόρων επιτροπών. 

Άρθρον 16 
Γραμματεύς. Ο Γραμματεύς συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσε-

ων των Γενικών Συνελεύσεων του Σωματείου και του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, κρατεί το πρωτοκολον των εισερχομένων και εξερχομένων εγ-
γράφων, φυλάσσει το αρχείον του Σωματείου, την σφραγίδα, την σημαίαν 
και προσυπογράφει μετά του Προέδρου παν σχετικόν έγγραφον εξερχόμε-
νον εκ του γραφείου του Σωματείου, κρατεί επίσης τα μητρώα των τακτι-
κών και εκτάκτων μελών τούτου και εν γένει εκτελεί την αλληλογραφίαν 
του Σωματείου.  

Άρθρο 17 
Ταμίας. Ο Ταμίας φυλάττει την χρηματικήν και πάσαν άλλην περιου-

σίαν του Σωματείου, εισπράττει τας εκάστοτε εισφοράς των μελών, το 
δικαίωμα εγγραφής και τας δωρεάς, προσυπογράφει μετά του Προέδρου 
τας διπλοτύπους αποδείξεις, εντολάς, χρηματικά εντάλματα, ενεργεί κα-
ταθέσεις χρημάτων και τηρεί βιβλίον απογραφής της περιουσίας του Σω-
ματείου και τα νόμιμα βιβλία εσόδων και εξόδων, ων οφείλει να υποβάλη 
κατάστασιν οσάκις ζητηθή προς τε το Σωματείον και το Συμβούλιον και 
δίδει ακριβήν λογοδοσίαν κατά το τέλος εκάστου έτους.  

Άρθρον 18 
Ουδεμία πληρωμή δύναται να ενεργηθή παρά του Ταμίου, εάν δεν εί-

ναι εγγεγραμμένη εν τω προϋπολογισμό η πίστωσις ή δεν ενεκρίθη δι’ ιδι-
αιτέρας αποφάσεως και άνευ εντάλματος του Προέδρου. 

Άρθρον 19 
Τα βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται υπό του Προέδρου. Τον 

Ταμίαν κωλυόμενον αναπληροί μέλος του Σωματείου υποδεικνυόμενον 
υπό του Προέδρου και εγκρινόμενον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εις 
επειγούσας δε περιστάσεις το Συμβούλιον αντικαθιστά τον Ταμίαν δι’ 
ενός των μελών του, εξαιρουμένου του Προέδρου, εις το πρόσωπον του 
οποίου δεν δύναται να συμπέση το έργον του Ταμίου. 
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Άρθρον 20 
Των εκ των ναύλων εισφορών γιγνομένων συνήθως εν Θεσσαλονίκη, 

όπου το κέντρον των εργασιών των μελών του Σωματείου, επιβάλλεται η 
ίδρυσις υποταμείου εν Θεσσαλονίκη διευθυνομένου υπό προσώπου της 
εμπιστοσύνης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ υποχρεούται να παραδί-
δει τας εκάστοτε εισπράξεις εις τον τακτικόν Ταμίαν εις το τέλος εκάστου 
μηνός. Εις τον υποταμίαν επιτρέπεται να κανονισθή ανάλογος αντιμισθία 
υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ και τον διορίζει. 

Άρθρον 21 
Ο Ταμίας οφείλει, οπόταν το εις χείρας του χρηματικόν ποσόν υπερ-

βαίνει τας χιλίας δραχμάς, να καταθέτη ταύτας εντόκως παρά τω εν Θεσ-
σαλονίκη υποκαταστήματι της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος διά λογαρι-
ασμόν του Σωματείου, κρατών εις το ταμείον του σχετικόν βιβλιάριον κα-
ταθέσεως. 

Άρθρον 22 
Τη αποφάσει και εγγράφω παραγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου, 

δύναται ο Ταμίας να αποσύρη εκ της Τραπέζης ποσόν μέχρι δύο χιλιάδων 
δραχμών, το όλον δε ποσόν των καταθέσεων μόνον κατόπιν αποφάσεως 
της Γενικής Συνελεύσεως. 

Άρθρον 23 
Πόροι του Σωματείου. Οι πόροι του Σωματείου συνίστανται, α) εκ του 

δικαιώματος εγγραφής των μελών του, β) εκ των τακτικών εισφορών 
του,και γ) εκ δωρεών. 

Άρθρον 24 
Το δικαίωμα εγγραφής είναι εφ’ άπαξ δραχμαί είκοσι πέντε (25). Η 

δε εισφορά των μελών ορίζεται εις 2% επί των συνομολογουμένων εκά-
στοτε ναύλων, καταβαλομένη εις το ταμείον άμα τη συνομολογήσει του 
ναύλου.  

Άρθρον 25 
Τα μέλη δικαιούνται να παραδίδωσιν ανελλιπώς το ποσοστόν του εκά-

στοτε ναύλου εις τον Ταμίαν ή τον υποταμίαν. Εάν δε επέλθη καθυστέρησις 
υπό τινός των μελών, αποκλείεται τούτο αυτοδικαίως των συνελεύσεων. 

Άρθρον 26 
Τα άνευ λόγου αποχρώντος και αδικαιολογήτως αποσυρόμενα τυχόν 

μέλη του Σωματείου, υποχρεούνται να καταβάλωσιν το ποσοστόν εκ των 
ναύλων των μέχρι τέλους του έτους, εκβιαζόμενα εις την πληρωμήν διά της 
δικαστικής οδού, εξακολουθούσι δε ταύτα να ευθύνωνται προς το Σωμα-
τείον δια τας υποχρεώσεις τας αναληφθείσας παρ’ αυτού καθ’ ον χρόνον 
απετέλουν μέλος αυτού.  

Άρθρον 27 
Χρησιμοποίησις πόρων. Το εκ των δικαιωμάτων εγγραφής, εισφορών 

και δωρεών σχηματισθησόμενον  κεφάλαιον, θέλει χρησιμοποιείσθαι, μέρος 
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μεν τούτου εις δάνεια έντοκα χορηγούμενα εις τα μέλη του Σωματείου 
προς ναυπήγησιν νέων πλοίων ή επισκευήν τοιούτων, μέρος εις κατα-
σκευήν ναυπηγείου εν Λιτοχώρω προς ναυπήγησιν και επισκευήν των 
πλοίων και σύστασιν πρατηρίου ναυτικών ειδών προμηθευομένου ταύτα 
απ’ ευθείας εκ των πρώτων αγορών και μέρος προς πρόσληψιν ναυτοδι-
δασκάλου παρά τω Ημιγυμνασίω Λιτοχώρου, όπως διδάσκονται την ναυ-
τικήν επιστήμην οι μαθηταί οι επιθυμούντες να ακολουθήσωσι το ναυτικόν 
έργον. 

Άρθρον 28 
Δάνεια. Τα δάνεια χορηγούνται εις τα μέλη συνεπεία αιτήσεώς των 

προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν περί 
του παραδεκτού ή μη της αιτήσεως και εν περιπτώσει παραδοχής αυτής 
περί της παρασχεθησομένης προς ασφάλειαν του δανείου προσωπικής εγ-
γυήσεως εκ μέρους μέλους τινός του Σωματείου ή και της χορηγίας ναυτι-
κής υποθήκης επί του ναυπηγηθησομένου ή και επισκευασθησομένου 
πλοίου ή περί άλλου είδους ασφαλείας.  

Άρθρον 29 
Τα της ιδρύσεως του ναυπηγείου και πρατηρίου και περί των κεφα-

λαίων των χρησιμοποιηθησομένων προς τον σκοπόν τον άνω, θα αποφασί-
ση το Σωματείον εν Γενική Συνελεύσει, όταν τούτο ήθελεν κρίνη συμφέ-
ρουσαν την σύστασίν των, ότε θέλει ψηφίση περί του τρόπου της λειτουρ-
γίας των και περί του κανονισμού των εργασιών των.  

Άρθρον 30 
Γενικαί Συνελεύσεις. Το Σωματείον συνέρχεται εν Γενική Συνελεύσει 

τακτικώς τη προσκλήσει του Προέδρου άπαξ κατά τετραμηνίαν, εκτάκτως 
δε οσάκις κρίνη αναγκαίαν την σύγκλησιν το Διοικητικόν Συμβούλιον ή 
οσάκις ήθελον ζητήση τούτο εγγράφως πέντε εκ των τακτικών μελών, άτι-
να πρέπει να αναφέρωσι εν τη αιτήσει των και το συζητητέον αντικείμε-
νον. 

Άρθρον 31 
Η Γενική Συνέλευσις θεωρείται εν απαρτία όταν παρίστανται τα δύο 

τρίτα (2/3) των τακτικών μελών του, προ πάσης δε συνεδριάσεως γνωστο-
ποιείται το αντικείμενον αυτής διά θυροκολλήσεως εις τε τον ιερόν Μη-
τροπολιτικόν Ναόν του Λιτοχώρου και το κατάστημα του Σωματείου. Μη 
επιτευχθείσης δε της απαρτίας κατά την ορισθείσαν ημέραν, γίνεται νέα 
Συνέλευσις εντός οκτώ ημερών από της ημέρας της αποτυχίας μετά  προ-
ηγουμένην πρόσκλησιν έγγραφον θυροκολούμενην εις τα αυτά ως άνω μέ-
ρη, οπότε η απαρτία αποτελείται και εάν δέκα μόνον μέλη τακτικά συνέλ-
θουσι. 

Άρθρον 32 
Η Γενική Συνέλευσις εκλέγει διά ψηφοφορίας μυστικής τριμελή εξελε-

γκτικήν επιτροπήν εκ των του Σωματείου τακτικών μελών, ήτις μετά του 



 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 
51 

Γραμματέως και του Ταμίου ελέγχουσι τα βιβλία  και το ταμείον, το δε 
πόρισμά της υποβάλη εις αυτήν, πάντα δε τα πορίσματα της επιτροπής 
ταύτης υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν της 27 Ιουλίου, όπως λά-
βη γνώσιν των πεπραγμένων και προβή εις τας νέας αρχαιρεσίας. 

Άρθρον 33 
Το Σωματείον θεωρείται υφιστάμενον ενόσω μένουσι τόσα μέλη όσα 

απαρτίζουσι το Διοικητικόν Συμβούλιον.  
Άρθρον 34 

Διάλυσις του Σωματείου. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Σωματείου, η 
Γενική Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν τριών εκκαθαριστών, οίτινες 
εντός δύο μηνών υποχρεούνται να περατώσωσι την εκκαθάρισιν της περι-
ουσίας του, το δε απομένον κεφάλαιον μετά την πληρωμήν των υποχρεώ-
σεών του θέλει περιέρχεσθαι εις το λιμενικόν Ταμείον του Λιτοχώρου ή 
τοιούτου μη υπάρχοντος θέλει κατατίθεσθαι εις την Εθνικήν Τράπεζαν της 
Ελλάδος επί τόκω, όπως διά του ανατοκισμού σχηματισθεί το ανάλογον 
ποσόν διά την κατασκευήν λιμένος εν Λιτοχώρω. 

Άρθρον 35 
Γενικαί διατάξεις. Το Σωματείον ορίζει ως επέτειον εορτήν του την 20 

Ιουλίου εκάστου έτους, εορτήν του Προφήτου Ηλιού, οπότε τελεί και Αρχι-
ερατικήν ιεροτελεστίαν. 

Άρθρο 36 
Σήμα του Σωματείου. Τα πλοία των μελών του Σωματείου υποχρεούνται 

να φέρωσι το εξής σήμα: τριγωνικόν (σινιάλο), χρώματος κυανού, με σταυρόν 
λευκόν και εν τω μέσω του σταυρού την εικόνα του Αγίου Νικολάου. 

Άρθρον 37 
Σφραγίς του Σωματείου. Η σφραγίς του Σωματείου θέλει φέρει εις το 

μέσον τον Άγιον Νικόλαον και πέριξ τας λέξεις: «Ένωσις Εμποροπλοιάρ-
χων το Λιτόχωρον, 1918». 

Άρθρον 38 
Το Σωματείον είναι καθαρώς επαγγελματικόν και ουχί πολιτικόν, πά-

σα δε ανάμιξις εις πολιτικής φύσεως πράγματα απαγορεύεται. 
Άρθρον 39 

Παν μέλος του Σωματείου ωραθέν να αντενεργή εις την πρόοδον και το 
συμφέρον τούτου, διαγράφεται εκ του μητρώου, τη αποφάσει του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, μετά προηγουμένην ανάκρισιν και βεβαίωσιν της πράξεως. 

Άρθρον 40 
Δωρηταί-Ευεργέται. Δωρηταί του Σωματείου ονομάζονται οι υπέρ αυ-

τού καταθέτοντες εις το ταμείον του από 300-500 δραχμών, ευεργέται δε 
οι πλέον του ποσού των 500 δραχμών προσενεγκόντες, ων αι εικόνες α-
ναρτώνται εν τη αιθούση των συνεδριάσεων του Σωματείου.  

  Εν Θεσσαλονίκη τη 5 Αυγούστου 1918. 
  Η επιτροπή: Αθανάσιος Κ. Ανδριάς, Κωνσταντίνος  
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  Τσίντσιφας, Αθανάσιος Μόσχοβας. 
 Ακριβές αντίγραφον εκ του εψηφισμένου πρωτοτύπου και παρ’ εμοί 

κατατεθειμένου καταστατικού. 
  Εν Θεσσαλονίκη τη 7 Αυγούστου 1918. 
  Ο Πρόεδρος του Σωματείου Αθανάσιος Ανδριάς. 

* 

Αίτησις   
του επαγγελματικού Σωματείου «Ένωσις Εμποροπλοιάρχων 
το Λιτόχωρον», περί αναγνωρίσεώς του. 
Προς  
το Δικαστήριον των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών. 
Το Σωματείον μας ιδρύθη νομίμως διά των από 3 και 5 Αυ-
γούστου ε.ε. ιδρυτικών πράξεων των μελών του, υποβάλλω δε 
συν τη παρούση αιτήσει τα κατά νόμον απαιτούμενα έγγρα-
φα, ήτοι: 1) Δύο αντίγραφα του καταστατικού αυτού ως εψη-
φίσθη την 5 Αυγούστου 1918. 2) Αντίγραφον του πρακτικού 
της ιδρύσεως της 3 Αυγούστου ε.ε. 3) Αντίγραφον του πρα-
κτικού της 5 Αυγούστου ε.ε. εξ ου καταφαίνεται η ψήφισις 
του καταστατικού και η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4) Πίνακα εις διπλούν των ονομάτων των ιδρυτών, και 5) Πί-
νακα εις διπλούν των ονομάτων του Διοικητικού Συμβουλίου 
μετά των διευθύνσεων και των αναγκαίων πληροφοριών των 
νομίμων, και εξαιτείται να αναγνωρισθή υπό του Δικαστηρίου 
τούτου ως Σωματείον επαγγελματικόν και διαταχθώσι τα του 
νόμου. Παρακαλείται ο κύριος Πρόεδρος, όπως ορίση δικάσι-
μον της αιτήσεως. 
  Εν Θεσσαλονίκη τη 9 Αυγούστου 1918. 
  Ο Πρόεδρος του Σωματείου Αθανάσιος Ανδριάς. 

* 

Πρακτικόν ιδρύσεως 
 του επαγγελματικού Σωματείου των εκ Λιτοχώρου πλοιο-
κτητών εμποροπλοιάρχων και εμποροκυβερνητών. 
 Εν Θεσσαλονίκη σήμερον την 3 Αυγούστου 1918, οι υπο-
φαινόμενοι εκ Λιτοχώρου εμποροπλοίαρχοι και εμποροκυβερ-
νήται πλοιοκτήται, συνήλθομεν εν τη εσωτερική αυλή του κα-
φενείου «Το Λιτόχωρον» και απεφασίσαμεν πάντες ομοφώ-
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νως όπως ιδρύσωμεν επαγγελματικόν Σωματείον υπό την ε-
πωνυμίαν «Ένωσις εμποροπλοιάρχων το Λιτόχωρον», έδραν 
έχον την ιδιαιτέραν μας πατρίδα Λιτόχωρον και σκοπόν την 
αδελφικήν συνεργασίαν και συνένωσιν των μελών του προς 
αλληλοβοήθειαν και αλληλοστήριξιν, προαγωγήν δε και ανά-
πτυξιν της ιστιοφόρου τοπικής ναυτιλίας διά της ιδρύσεως 
ναυπηγείου εν Λιτοχώρω και πρατηρίου ναυτικών ειδών. Υπό 
την προεδρίαν δε του γεροντοτέρου εξ ημών κυρίου Ιωάννου 
Δημοπούλου και την γραμματείαν την προσωρινήν του νεωτέ-
ρου κυρίου Ζαχαρία Κ. Ανδριά εξελέξαμεν επιτροπήν εκ των 
κ.κ. Αθανασίου Ανδριά, Κωνσταντίνου Τσίντσιφα και Αθανα-
σίου Μόσχοβα, εμποροπλοιάρχων πλοιοκτητών, προς σύνταξιν 
του οικείου καταστατικού του Σωματείου, ήτις άμα τη συντά-
ξει του θα ειδοποιήση τον προεδρεύοντα, όπως καλέση ημάς 
προς επιψήφισιν του καταστατικού και την εκλογήν του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. Προς πίστωσιν τούτων υπογραφόμεθα 
πάντες οι παρευρεθέντες ιδρυταί.  
Ευάγγελος Α. Δασκαλόπουλος Αθανάσιος Μόσχοβας 
Ιωάννης Τσίντσιφας  Ιωάννης Κ. Κουρδής 
Αθανάσιος Κ. Ανδριάς   Αθανάσιος Ν. Φαργκάνης 
Γεώργιος Ε. Τσιτσιλίκας   Αθανάσιος Ε. Βακλαβάς 
Γεώργιος Ι. Γκουντάρας Αθανάσιος Ι. Παπανικολάου 
Ζαχαρίας Κ. Ανδριάς  Κων/νος  Ευ. Ταξιάρχης 
Γρηγόριος Γ. Γκουντέλιας  Κων/νος Ι. Τσίντσιφας 
Κων/νος Β. Καλαμπάκας  Αθανάσιος Χρ. Φαργκάνης 
Ιωάννης Δημόπουλος Αθανάσιος Γκουντέλιας 
Νικόλαος Κ. Παπανικολάου  Γρηγόριος Αρ. Πλέσιας 
Δημήτριος Κοντάρας Αστέριος Τσίντζας 
Ευάγγελος Ταξιάρχης Δημήτριος Τσιμούρας 
Αθανάσιος Ευ. Γρούνας  Ιωάννης Ν. Δότσιος 
Ιωάννης Κούκουλης  Ζαχαρίας Α. Δαδούλης 
Ιωάννης Δ. Γκιάτας Απόστολος Πατσιαρίκας 
Δημήτριος Αθ. Ταξιάρχης Ιωάννης Γκέκας 
Γεώργιος Δ. Μαύρος Θωμάς Α. Βρέττας 
Αθανάσιος Μαυρουδής  Ιωάννης Δ. Τσιμούρας 
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Μιχαήλ Κωφός  Δημήτριος Γ. Βουλγαρόπουλος 
Απόστολος Καραφέργιας Γεώργιος Μ. Τσίντσιφας  
Αθανάσιος Α. Καρανάτσιος Παναγής Βλαχόπουλος  
Χρήστος Γρ. Φούντος  Ιωάννης Β. Μαρούκης 
 Ο Προεδρεύων Ιωάννης Δημόπουλος, ο Γραμματεύς Ζαχα-

ρίας Ανδριάς. 
 Ακριβές αντίγραφον εκ του εν τω αρχείω πρωτοτύπου. 
 Εν Θεσσαλονίκη τη 8 Αυγούστου 1918. 
 Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Ανδριάς. 

* 
Πρακτικόν ιδρύσεως 

 και επιψηφίσεως του καταστατικού του Σωματείου «Έ-
νωσις εμποροπλοιάρχων το Λιτόχωρον». Παρόντα μέλη τεσ-
σαράκοντα πέντε (45).  
 Τη προσκλήσει του κατά την συνέλευσιν της ιδρύσεως του 
Σωματείου προεδρεύοντος κυρίου Ιωάννου Δημοπούλου, συ-
νήλθομεν οι κάτωθι εμποροπλοίαρχοι και εμποροκυβερνήται 
πλοιοκτήται, πάντες πολίται Έλληνες, ενήλικοι, έχοντες ελευ-
θέραν την διαχείρισιν της περιουσίας των, κάτοικοι δε Λιτο-
χώρου, παραμένοντες προσωρινώς ενταύθα, σήμερον την 5 
Αυγούστου 1918, ημέραν Κυριακήν και ώραν 10 π.μ. εν Θεσ-
σαλονίκη και εν τη εσωτερική αυλή του καφενείου «Το Λιτό-
χωρον», προς συζήτησιν και επιψήφισιν του υπό της επιτρο-
πής καταρτισθέντος καταστατικού του Σωματείου. Του Προέ-
δρου δε καταλαβόντος την έδραν του, εκάλεσε παρ’ αυτού ως 
γραμματέαν του τον κύριον Ζαχαρίαν Ανδριά και έδωκε τον 
λόγον εις τον εκ της επιτροπείας προς σύνταξιν του καταστα-
τικού κύριον Αθανάσιον Ανδριάν, όστις κατέθεσεν το συντα-
χθέν καταστατικόν του άνω επαγγελματικού Σωματείου, συ-
γκειμένου εξ άρθρων εν όλω τεσσαράκοντα (40). Αρξαμένης 
δε της αναγνώσεως κατ’ άρθρον και της επ’ αυτών συζητήσε-
ως εκ μέρους των μελών του Σωματείου, επεψηφίσθη το κα-
ταστατικόν τούτο καθ’ ολοκληρίαν καθ’ έκαστον άρθρον και 
εν συνόλω. Μεθ’ ό, ο Προεδρεύων εκάλεσε τα μέλη όπως ε-
κλέξωσι το Διοικητικόν Συμβούλιον του Σωματείου αποτε-
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λούμενον από ένα Πρόεδρον, ένα Αντιπρόεδρον, έναν Ταμίαν, 
έναν Γραμματέα, τρεις Συμβούλους και δύο αναπληρωτάς 
των Συμβούλων, διένειμε δε τα οικεία ψηφοδέλτια, αποτε-
λούμενα εξ ομοίων και ίσων τεμαχίων λευκού χάρτου, εις τα 
μέλη του Σωματείου, όπως εγγράψη έκαστον των μελών τα 
ονόματα Πρόεδρου Αντιπροέδρου, Ταμίου, Γραμματέως και 
τριών Συμβούλων. Μετά την πάροδον του απαιτουμένου προς 
γραφήν των ονομάτων χρόνου και την εναπόθεσιν εκάστου 
ψηφοδελτίου εν τη κάλπη υπό του εκλογέως κατά την εκφώ-
νησιν του ονόματός του, ήρξατο η διαλογή των ψηφοδελτίων 
ανοιγομένου ενός εκάστου, ενώπιον των ψηφολεκτών κ.κ. Γε-
ωργίου Ευαγγ. Τσιτσιλίκα και Ιωάννου Τσίντζα υπό του 
Προέδρου. Ούτω δε εξελέγησαν: 
 α. Πρόεδρος ο κ. Αθανάσιος Ανδριάς, διά ψήφων τεσσα-
ράκοντα πέντε (45). 
 β.  Αντιπρόεδρος ο κ. Αθανάσιος Μαυρουδής, παμψηφεί. 
 γ.  Γραμματεύς ο κ. Γρηγόριος Γκουντέλιας, παμψηφεί. 
 δ.  Ταμίας ο κ. Γεώργιος Μαύρος, ομοφώνως. 
 ε.  Σύμβουλος ο κ. Θωμάς Βρέττας, ομοφώνως. 
 στ. Σύμβουλος ο κ. Γρηγόριος Πλέσσας, διά ψήφων τριά-
κοντα οκτώ (38). 
 ζ.  Σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Γκέκας, διά ψήφων τριάκοντα 
έξ (36).  
 Αναπληρωματικοί δε Σύμβουλοι: 
 α.  Ο κ. Ευάγγελος Ταξιάρχης, διά ψήφων εννέα (9). 
 β.  Ο κ. Ιωάννης Τσίντζας, διά ψήφων επτά (7). 
      Μη υπάρχοντος ετέρου αντικειμένου προς συζήτησιν, ελύ-
θη υπό του Προεδρεύοντος η συνεδρίασις.        
 Ο Προεδρεύων Ιωάννης Δημόπουλος, ο Γραμματεύς Ζαχα-
ρίας Κ. Ανδριάς. 
 Ακριβές αντίγραφον εκ του εν τω αρχείω πρωτοτύπου. 
 Θεσσαλονίκη τη 8 Αυγούστου 1918. 
 Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Ανδριάς. 

* 
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Πίναξ 
 των ονοματεπωνύμων των ιδρυτών του Σωματείου «Ένω-
σις εμποροπλοιάρχων Το Λιτόχωρον». Ιδρυταί. 
 

1. Ιωάννης Δημόπουλος  24. Αθανάσιος Μόσχοβας 
2. Ζαχαρίας Κ. Ανδριάς  25. Ιωάννης Κ. Κουρδής 
3. Ευάγγελος Δασκαλόπουλος  26. Αθανάσιος Ν. Φαργκάνης 
4. Γρηγόριος Γ. Γκουντέλιας  27. Αθανάσιος Ε. Βακλαβάς 
5. Αθανάσιος Κ. Ανδριάς  28. Αθανάσιος Ι. Παπανικολάου 
6. Κων/νος Β. Καλαμπάκας  29. Κων/νος Ε. Ταξιάρχης 
7. Ιωάννης Τσίντζας  30. Κων/νος Ι. Τσίντσιφας 
8. Δημήτριος Κοντάρας  31. Αθανάσιος Χρ. Φαργκάνης 
9. Γεώργιος Ι. Γκουντάρας  32. Ιωάννης Β. Μαρούκης 

10. Γεώργιος Ε. Τσιτσιλίκας  33. Αθανάσιος Γκουντέλιας 
11. Νικόλαος Κ. Παπανικολάου  34. Γρηγόριος Αρ. Πλέσιας 
12. Ευάγγελος Ταξιάρχης  35. Αστέριος Τσίντζας 
13. Αθανάσιος Κουλιάνος   36. Δημήτριος Τσιμούρας 
14. Αθανάσιος Γρούνας  37. Ιωάννης Ν. Δότσιος 
15. Ιωάννης Κούκουλης  38. Ζαχαρίας Α. Δαδούλης 
16. Ιωάννης Δ. Γκιάτας  39. Απόστολος Πατσιαρίκας 
17. Δημήτριος Αθ. Ταξιάρχης  40. Ιωάννης Γκέκας 
18. Γεώργιος Μαύρος  41. Θωμάς Α. Βρέττας 
19. Αθανάσιος Μαυρουδής  42. Ιωάννης Δ. Τσιμούρας 
20. Μιχαήλ Ν. Κουφός  43. Δημήτριος Βουλγαρόπουλος 
21. Απόστολος Καραφέργιας  44. Γεώργιος Μ. Τσίντσιφας 
22. Αθανάσιος Α. Καρανάτσιος  45. Παναγής Ι. Βλαχόπουλος 
23. Χρήστος Γρ. Φούντος   

 

 Πάντες οι άνω ιδρυταί είναι πλοιοκτήται εμποροπλοίαρ-
χοι, πολίται Έλληνες, έχοντες ελευθέραν την διαχείρισιν της 
περιουσίας των, είναι ενήλικοι, ασκούν τα πολιτικά δικαιώμα-
τα εν Λιτοχώρω, επιβαίνουσι δε των πλοίων των ταξιδεύοντας 
και δη έχουσι τα προσόντα του άρθρου 19 § 1 & 2 του Νόμου 
περί Σωματείων, αριθμός 281 (1914), μεταξύ δε αυτών δεν 
υπάρχουσι εργοδόται, εργάται ή μισθωταί, αλλά πάντες εισί 
πλοιοκτήται πλοιαρχούντες και κυβερνώντες τα πλοία των. 
Κάτοικοι Λιτοχώρου, προσωρινώς διαμένοντες ενταύθα. 
  Εν Θεσσαλονίκη τη 7 Αυγούστου 1918. 
  Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Ανδριάς 

* 
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Πίναξ 
 των ονοματεπωνύμων των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Σωματείου «Ένωσις εμποροπλοιάρχων το Λιτό-
χωρον». Περίοδος 15 Αυγούστου 1918 μέχρι τέλους Δεκεμβρί-
ου 1919. 
 

1. Αθανάσιος Κ. Ανδριάς Πρόεδρος 
2.  Αθανάσιος Μαυρουδής Αντιπρόεδρος 
3.  Γεώργιος Μαύρος Ταμίας 
4.  Γρηγόριος Γκουντέλιας Γραμματεύς 
5.  Θωμάς Βρέττας Σύμβουλος τακτικός 
6.  Γρηγόριος Πλέσιας Σύμβουλος τακτικός 
7.  Ιωάννης Γκέκας Σύμβουλος τακτικός 
α. Ευάγγελος Ταξιάρχης Σύμβουλος αναπληρωματικός 
β. Ιωάννης Τσίντζας Σύμβουλος αναπληρωματικός 

 

 Πάντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εισί κάτοικοι 
του Λιτοχώρου, προσωρινώς διαμένοντες ενταύθα, εισί πλοιο-
κτήται πλοιαρχούντες ή κυβερνώντες αυτοπροσώπως των 
πλοίων των, πολίται Έλληνες ενήλικοι, έχοντες ελευθέραν την 
διαχείρισιν της περιουσίας των και ασκούσι τα πολιτικά των 
δικαιώματα εν Λιτοχώρω, έχουσι δε πάντα τα προσόντα του 
άρθρου 19 § 1 και 2 του Νόμου 281 (1914) περί Σωματείων 
και εισί μέλη του Σωματείου. 
  Εν Θεσσαλονίκη τη 7 Αυγούστου 1918. 
  Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Ανδριάς 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΤΟΥ ΕΝ ΛΙΤΟΧΩΡΩ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ 

Κεφάλαιον Α΄ 
  Ίδρυσις του Σωματείου, έδρα και σκοπός αυτού 
 Άρθρον 1ον. Ιδρύεται εν Λιτοχώρω του Ολύμπου της Μακεδονίας της 
Υποδιοικήσεως Κατερίνης, Σωματείον επαγγελματικόν υπό την επωνυμίαν 
Σωματείον Παντοπωλών Λιτοχώρου. 
 Άρθρον 2ον. Σκοπός του εν λόγω Σωματείου είναι η ένωσις των Πα-
ντοπωλών Λιτοχώρου, προς προστασίαν και προαγωγήν του επαγγελματι-
κού αυτών συμφέροντος και η ανάπαυσις των μελών διά της καθ’ ωρισμέ-
νας ώρας αργίας της Κυριακής και των επισημοτέρων εορτών, καθοριζο-
μένων αυτών υπό της ολομελείας. 

Κεφάλαιον Β΄ 
Μέλη του Σωματείου, δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών 

 Άρθρον 3ον. Μέλη του Σωματείου αποτελούσιν αποκλειστικώς μόνον 
παντοπώλαι της κωμοπόλεως Λιτοχώρου, πάντες ανεξαιρέτως, εν όσω ού-
τοι συμμορφούνται με τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, χαίροντες 
όλοι εξ ίσου πλήρη τα δικαιώματα του ψηφίζειν και ψηφίζεσθαι και μετέ-
χειν πάσης εργασίας του Σωματείου. 
 Άρθρον 4ον. Ως προς τα επαγγελματικά των δικαιώματα οι παντοπώ-
λαι δύνανται να διαιρεθώσιν εις τρεις τάξεις, κατατασσόμενοι έκαστος 
αναλόγως της καταναλώσεώς του, τη εγκρίσει και της ολομελείας εις την 
αρμόζουσαν τάξιν. Οφείλει δε έκαστον μέλος να προκαταβάλη υπέρ της 
συντηρήσεως του Σωματείου, τακτικώς μεν ως δικαίωμα συνδρομής καθ’ 
εκάστην τριμηνίαν δραχμάς 15 της Α΄ τάξεως, δραχμάς 10 της Β΄ τάξεως 
και δραχμάς 5 της Γ΄ τάξεως, εφ’ άπαξ δε, ως δικαίωμα εγγραφής, το α-
νάλογον ποσόν μιας τριμήνου επί πλέον συνδρομής του. 
 Άρθρον 5ον. Οσάκις διά θαλάσσης παρουσιάζονται εμπορεύματα προς 
πώλησιν εις τους ενταύθα παντοπώλας, δεν επιτρέπεται εις ένα έκαστον 
τούτων να συμφωνή και αγοράζη μονομερώς, ίνα η συμφωνία της τιμής 
γίγνηται διά του Διοικητικού Συμβουλίου, και διανέμηται το πράγμα εις 
άπαντα τα μέλη κατά τάξιν, αναλόγως της συνδρομής ενός εκάστου. Μό-
νον δε όταν το παρουσιαζόμενον πράγμα είναι αρκετόν και υπάρχη περί-
σευμα, δικαιούνται οι δυνάμενοι παντοπώλαι να λαμβάνωσιν εκ του περι-
σεύματος, με την ιδίαν τιμήν και επί πλέον της αναλογίας των, όσον 
πράγμα θέλωσιν εάν υπάρχει. Το αυτό θα υφίσταται και επί μερικών μό-
νον εμπορευμάτων προελεύσεως εκ της ξηράς, αν ταύτα πρόκειται να α-
γορασθώσιν αποκλειστικώς από τους παντοπώλας ως αρκετά και δεν πω-
λούνται λιανικώς. Συμφωνία της τιμής δέον να γίγνηται και όταν ελάχιστα 
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μόνον μέλη απαιτούσι πράγμα. 
 Άρθρον 6ον. Αι συνδρομαί των μελών θα πληρώνονται πάντοτε κατά 
τον πρώτον μήνα της τριμηνίας εις τον Ταμίαν. Μετά την λήξιν του πρώ-
του μηνός, η είσπραξις καθυστερουμένων θα ενεργήται διά του κλητήρος, 
λαμβάνοντος τούτου επί πλέον και 10% δικαίωμα εισπράξεώς του. Η 
πρώτη τριμηνιαία άρχεται από την 1ην Μαρτίου 1920. Μετά την λήξιν ολο-
κλήρου της τριμηνίας, παν μέλος καθυστερήσαν την τρίμηνον αυτού συν-
δρομήν, ου μόνον θεωρείται παρητημένον και στερείται απάντων των δι-
καιωμάτων του, αλλ’ είνε και υπόχρεον διά τας συνδρομάς του να πληρώ-
ση ταύτας μέχρι του χρόνου καθ’ ον θέλει υποβάλει εγγράφως προς το 
Διοικητικόν Συμβούλιον επίσημον την παραίτησίν του, δυναμένου να ενα-
χθή συμφώνως τω άρθρω 6 του Νόμου 281 περί Σωματείων. 
 Άρθρον 7ον. Εις ουδέν παραιτούμενον ή διαγραφόμενον μέλος επι-
στρέφονται αι συνδρομαί του. 
 Άρθρον 8ον. Τα παραιτηθέντα ή διαγραφέντα επί καθυστερήσει της 
συνδρομής των μέλη, δύνανται να θεωρηθώσι και πάλιν ως μέλη του Σωμα-
τείου, εάν αποτίσωσι τα οφειλόμενά των, οπότε θα ισχύει η πρώτη εγγραφή 
των. Άλλως τε δύνανται ν’ αναγραφώσιν ως νέα μέλη, άμα τη καταθέσει 
του δικαιώματος νέας εγγραφής και τη ακολουθήσει της νέας συνδρομής. 

Κεφάλαιον Γ΄ 
Περί Διοικητικού Συμβουλίου 

Άρθρον 9ον. Η διοίκησις του Σωματείου ανατίθεται εις τετραμελές 
Συμβούλιον, αποτελούμενον εξ ενός Προέδρου, ενός Ταμίου και δύο Συμ-
βούλων, εκλεγόμενον καθ’ έτος εν γενική των μελών συνελεύσει, κατά 
πλειοψηφίαν διά μυστικής ψηφοφορίας, υποχρεούμενοι ούτοι να υπηρετώ-
σιν αμισθί και να συσκέπτωνται και αποφασίζωσι περί παντός αφορώντος 
τα συμφέροντα του Σωματείου.  
 Άρθρον 10ον. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείον ενώπιον πάσης 
Αρχής και παντός δικαστηρίου, συγκαλεί το Συμβούλιον και τα μέλη εις 
συνεδρίας, υπογράφει άπαντα εν γένει τα έγγραφα και περιφρουρεί την 
εφαρμογήν του κανονισμού. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον, αναπλη-
ροί ο πρεσβύτερος των Συμβούλων, μετά των ιδίων, ως και ο Πρόεδρος, 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. 
 Άρθρον 11ον. Ο Ταμίας ων αξιόχρεως και της κοινής απολαύων υπο-
λήψεως, κρατεί το ταμείον εσόδων και εξόδων του Σωματείου και ανα-
γράφει ταύτα καθαρώς και λεπτομερώς εν ιδιαιτέρω επί τούτω βιβλίον. 
Δίδει σημείωμα της καταστάσεως του ταμείου εις το Διοικητικόν Συμβού-
λιον τακτικώς μεν κατά τριμηνίαν, εκτάκτως δε οσάκις παρά τούτου ή της 
ολομελείας ήθελε ζητηθή.   
 Άρθρον 12ον. Οι σύμβουλοι μεριμνώντες εξ ίσου μετά του Προέδρου 
και του Ταμίου περί πάντων των αφορόντων την πρόοδον του Σωματείου, 
υποχρεούνται να παρευρίσκωνται και ούτοι τακτικώς εις τε τας γενικάς 
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του Σωματείου συνεδρίας και εις τας του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Άρθρον 13ον . Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλον να φροντίζη και με-
ριμνά περί της επιτυχίας του σκοπού του Σωματείου, υποχρεούται όπως 
αποπειράται συμβιβασμούς προς λύσιν των μεταξύ των μελών αναφυομέ-
νων εκάστοτε διαφορών, προλαμβάνον κατά το εφικτόν τους δικαστικούς 
αγώνας. Να παρεμβαίνη προς συμφιλίωσιν των εν ψυχρότητι τυχόν διατε-
λούντων μελών και να καταγγέλη, συμφώνως τω Νόμω 281 περί Σωμα-
τείων, εις τας αρμοδίας Αρχάς, παν μέλος όπερ ήθελε παραβιάσει τον Κα-
νονισμόν και καταπατήσει τις αποφάσεις της ολομελείας προς διατάραξιν 
και βλάβην του Σωματείου. Ωσαύτως δε και τα μέλη να καταγγέλωσι το 
Διοικητικόν Συμβούλιον, οσάκις τούτο ήθελε παρανομήσει. 
 Άρθρον 14ον. Εν περιπτώσει αποβιώσεως μέλους τινός του Σωματείου, 
τα λοιπά μέλη συναδελφικόν καθήκον επιτελούντα, οφείλουσι να συνοδεύ-
σωσι την κηδείαν μέχρι της τελευταίας του κατασκηνώσεως, το δε Διοικη-
τικόν Συμβούλιον καταθέτει εν ονόματι του Σωματείου και στέφανον. 

Κεφάλαιον Δ΄ 
Περί Συνεδρίων 

 Άρθρον 15ον. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς μεν 
άπαξ της εβδομάδος, εκτάκτως δε οσάκις παραστή ανάγκη, και αποφασί-
ζει κατά πλειοψηφίαν. Απαρτία συνεδρίας θεωρείται και οσάκις συνεδριά-
ζουσι τα τρία εκ των τεσσάρων μελών. 
 Άρθρον 16ον. Αι γενικαί συνεδριάσεις του Σωματείου συγκαλούνται 
υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού, τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, 
προς καλλιέργειαν φιλικών αισθημάτων των μελών και ανταλλαγήν γνω-
μών, εκτάκτως δε οσάκις πάντοτε παρουσιάζεται ανάγκη ή απαιτήσωσι 
τούτο το έν τρίτον εκ των μελών του Σωματείου, δηλούντα και τον απο-
χρώντα λόγον της συνεδριάσεως, αν εγκριθή τοιούτος. Λογίζεται δε η συ-
νεδρίασις εν απαρτία, όταν συνεδρεύει το ήμισυ των μελών και έν πλέον, 
αι δε αποφάσεις λύονται κατά πλειοψηφίαν. Εν ενδεχομένη ισοψηφία, ι-
σχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Κεφάλαιον Ε΄ 
Πόροι του Σωματείου και έξοδα 

 Άρθρον 17ον. Πόροι προς συντήρησιν του Σωματείου είναι αι εφ’ άπαξ 
εγγραφαί των μελών και αι τακτικαί συνδρομαί αυτών. Έξοδα δε είναι ο 
μισθός του κλητήρος, ενοίκιον αιθούσης διά τας συνεδριάσεις, αμοιβή 
γραφικών υπηρεσιών, γραφικαί ύλαι, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικά και 
ό,τι άλλο εγκριθή υπό της ολομελείας, αναγκαίον και χρήσιμον προς το 
συμφέρον του Σωματείου. 

Κεφάλαιον ΣΤ΄ 
Γενικαί διατάξεις 

 Άρθρον 18ον. Περί παντός ζητήματος μη προβλεπομένου υπό του πα-
ρόντος κανονισμού, αν συντελή εις τον σκοπόν του Σωματείου και δεν α-
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ντιβαίνει εις τον Νόμον 281 περί Σωματείων, αποφαίνεται η ολομέλεια του 
Σωματείου, προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 Άρθρον 19ον. Το Σωματείον δύναται να έχη σφραγίδα φέρουσαν τας 
λέξεις: «Σωματείον Παντοπωλών Λιτοχώρου. 1920». 
 Άρθρον 20ον. Το Σωματείον δύναται να διαλυθή, οπόταν απαιτήσωσι 
τούτο τα δύο τρίτα εκ των μελών αυτού. Διαλυομένου δε του Σωματείου, 
άπαν το ενεργητικόν αυτού διατίθηται υπέρ κατασκευής ωφελίμου κοινο-
τικού έργου, το οποίον θέλουν αποφασίσει τα μέλη του Σωματείου.  
 Άρθρον 21ον. Ακροτελεύτιον. Ο παρών κανονισμός συνταχθείς προς 
ήρεμον διακυβέρνησιν του Σωματείου, συμφώνως τω Νόμω 281 περί Σω-
ματείων, τίθεται εις  εφαρμογήν άμα τη, υπό της Σεβαστής ημών Κυνερ-
νήσεως, εγκρίσει. Δύναται δε να αναθεωρηθή τροποποιούμενος και συ-
μπληρούμενος μετά έν έτος, εάν απαιτήσωσι τούτο τα δύο τρίτα των με-
λών. Αναγνωσθείς δε και συζητηθείς εν γενική των μελών συνελεύσει, ενε-
κρίθη και υπεγράφη παρά πάντων των μελών του Σωματείου. 
  Εν Λιτοχώρω τη 19 Απριλίου 1920. 
  Το Διοικητικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος Ευάγγελος Καλακάνης, 
Ταμίας Ιωάννης Α. Μπόντης, Σύμβουλος Δημήτριος Ι. Βάρκας, Σύμβουλος 
Γεώργιος Αθ. Ζαχόπουλος. 

* 
Αίτησις 
Περί αναγνωρίσεως  του Σωματείου Παντοπωλών Λιτοχώρου. 
Προς 
Το Δικαστήριον των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών. 
Το Σωματείον Παντοπωλών Λιτοχώρου συστηθέν νομίμως διά 
της από 1ης Μαρτίου 1920 ιδρυτικής πράξεως των μελών αυτού, 
υποβάλλον συνημμένως τα κατά νόμον απαιτούμενα έγγραφα, 
ήτοι 1ον) Δύο αντίγραφα του καταστατικού αυτού, ως εψηφίσθη 
την 19ην Απριλίου 1920. 2ον) Αντίγραφον του πρακτικού της ιδρύ-
σεως. 3ον) Πίνακα ονομάτων των ιδρυτών, των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου αυτού, μετά των διευθύνσεων αυτού, 

εξαιτείται 
Να αναγνωρισθή υπό του Δικαστηρίου τούτου ως Σωματείον 
επαγγελματικόν άνευ Ταμείου Αλληλοβοηθείας, διατασσομέ-
νων των του νόμου. 
  Εν Λιτοχώρω τη 25η Απριλίου 1920. 
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
  Ευάγγελος Καλακάνης. 

* 
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Πρακτικόν συστάσεως Σωματείου 
 Οι υπογεγραμμένοι παντοπώλαι της κωμοπόλεως Λιτοχώ-
ρου, κάτοικοι της ομωνύμου κοινότητος, επιθυμούντες όπως 
ιδρύσωμεν Σωματείον του επαγγέλματός μας, συνήλθομεν 
σήμερον την 1ην του μηνός Μαρτίου του 1920, εν τω οικήματι 
του Συλλόγου των Φιλελευθέρων Λιτοχώρου εις συνεδρείαν, 
και κατόπιν επισταμένης συζητήσεως και πλήρους συνεννοή-
σεως, έχοντες υπ’ όψιν και τον Νόμον 281 περί Σωματείων, 
απεφασίσαμεν πάντες και ιδρύομεν Σωματείον επαγγελματι-
κόν των Παντοπωλών Λιτοχώρου, προς αμοιβαίαν των μελών 
υποστήριξιν και ωφέλειαν. Καθορίσαντες όθεν τους όρους υπό 
τους οποίους δέον να συνταγή το καταστατικόν, εξελέξαμεν 
κανονικώς διά μυστικής ψηφοφορίας τετραμελές Διοικητικόν 
Συμβούλιον, αποτελούμενον από τους κ.κ. Ευάγγελον Καλα-
κάνην ως Πρόεδρον, Ιωάννην Α. Μπόντην Ταμίαν, Δημήτριον Ι. 
Βάρκαν και Γεώργιον Ζαχόπουλον Συμβούλους, με την εντο-
λήν όπως, αφού πρώτον υποβάλωσιν ημίν εν γενική συνελεύ-
σει το καταστατικόν προς έγκρισιν, φροντίσωσι μετά ταύτα 
και διά την υπό της Σεβαστής ημών κυβερνήσεως αναγνώρισιν 
του Σωματείου. 

Εφ’ ω συνυπογράφομεν αυθημερόν. 
Το Διοικητικόν Συμβούλιον   Τα μέλη του Σωματείου 
Ευάγγελος Καλακάνης         Μιλτιάδης Μαλαμάκης 
Ιωάννης Α. Μπόντης            Ιωάννης Γρ. Μόσχοβας 
Δημήτριος Ι. Βάρκας            Δημήτριος Ν. Τζιόνας 
Γεώργιος Α. Ζαχόπουλος     Δημήτριος Γ. Δότσιος 
 Αριστείδης Μ. Αναγνωστόπουλος 
 Σωτήριος Παπαγεωργίου 
 Ιωάννης Κουλουνιάρης       
 Αστέριος Α. Μπόντης 
 Ιωάννης Χασαμπένης 
 Χρήστος Μ. Κουλουνιάρης 
 Θωμάς Βρέτας 
 Γρηγόριος Τριανταφύλλου 

* 
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Σωματείον Παντοπωλών Λιτοχώρου 
 Αριθμός μελών αυτού, το όλον 20 τα ακόλουθα. 
 

11. Ευάγγελος Καλακάνης 11. Ιωάννης Κουλουνιάρης 
12. Ιωάννης Α. Μπόντης 12. Αστέριος Α. Μπόντης 
13. Δημήτριος Ι. Βάρκας 13. Ιωάννης Χασαμπένης 
14. Γεώργιος Ζαχόπουλος  14. Χρήστος Μ. Κουλουνιάρης 
15. Μιλτιάδης Μαλαμάκης 15. Θωμάς Βρέτας 
16. Ιωάννης Γρ. Μόσχοβας 16. Γρηγόριος Τριανταφύλλου 
17. Δημήτριος Ν. Τζιόνας 17. Δημήτριος Καλακάνης 
18. Δημήτριος Γ. Δότσιος 18. Κων/νος Γκουντέλιας 
19. Αριστείδης Μ. Αναγνωστόπουλος 19. Ιωάννης Τριανταφύλλου 
10. Σωτήριος Παπαγεωργίου 20. Αναστάσιος Φυσικόπουλος 
 

 Διεύθυνσις Σωματείου Παντοπωλών Λιτοχώρου: Λιτόχω-
 ρον, επαρχία Κατερίνης. 
 Εν Λιτοχώρω 19 Απριλίου 1920. 
 Το Διοικητικόν Συμβούλιον  
 Ευάγγελος Καλακάνης, Ιωάννης Α. Μπόντης, Δημήτριος Ι. 

Βάρκας, Γεώργιος Α. Ζαχόπουλος. 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΓΩΓΕΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

Του Σωματείου Αγωγέων Λιτοχώρου 
Κεφάλαιον Α΄ 

Άρθρον 1ον  
Ίδρυσις και σκοπός του Σωματείου 

 Υπό των αγωγέων κατοίκων Λιτοχώρου ιδρύεται Σωματείον επαγ-
γελματικόν υπό την επωνυμίαν «Σωματείον αγωγέων Λιτοχώρου», με               
έδραν το Λιτόχωρον. 

Άρθρον 2ον 
 Σκοπός του Σωματείου είναι η αδελφική συνεργασία και συνένωσις 
των μελών του προς προστασίαν και προαγωγήν των ηθικών και δικαίων 
υλικών συμφερόντων των μελών αυτού. 

Κεφάλαιον Β΄ 
Άρθρον 3ον  

Περί μελών του Σωματείου 
 Τα μέλη του Σωματείου διαιρούνται εις τακτικά και επίτιμα. Τακτικά 
μέλη δύνανται να εγγραφώσιν κάτοικοι Λιτοχώρου και αγωγείς το επάγ-
γελμα. Τα τακτικά μέλη εκλέγονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σωματείου, αποτεινόμενα εις αυτό δι’ εγγράφου δηλώσεως ότι αποδέχο-
νται το καταστατικόν τούτο και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 
Τα επίτιμα δε μέλη εκλέγονται ωσαύτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, 
προτεινόμενα υπό του Προέδρου ή εκ δέκα τουλάχιστον τακτικών μελών, 
δι’ εγγράφου αιτήσεως προς το Προεδρείον, διά τας εξόχους υπηρεσίας 
των προς το Σωματείον. 

Άρθρον 4ον  
 Τα τακτικά μέλη καταβάλλουσιν εφ’ άπαξ μεν δραχμάς πέντε (5) δι’ 
έκαστον ζώον τα οποία κατέχει και εργάζεται, έκαστον διά δικαίωμα εγ-
γραφής και δραχμάς δύο (2) μηνιαίως, ωσαύτως δι’ έκαστον ζώον διά 
συνδρομήν. Τα επίτιμα μέλη δεν υπόκεινται εις ουδεμίαν χρηματικήν κα-
ταβολήν. 

Άρθρον 5ον  
 Τακτικόν μέλος το οποίο καθυστερεί συνδρομάς πλέον των πέντε μη-
νών αδικαιολογήτως, χάνει παν δικαίωμα επί του Σωματείου, εάν δε ει-
δοποιούμενον καταλλήλως συνεχίζη την καθυστέρησιν και επέκεινα των 
πέντε μηνών, διαγράφεται εκ των μελών του Σωματείου, κατόπιν αποφά-
σεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επανερχόμενο δε καταβάλλει απάσας 
τα μηνιαίας συνδρομάς του, ας καθυστέρησε και αποκτά πάντα τα δι-
καιώματα των λοιπών μελών, από της ημέρας της καταβολής των καθυ-
στερουμένων συνδρομών του. 
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Άρθρον 6ον  
 Παν μέλος παραιτούμενον εκουσίως υποχρεούται να καταβάλη τας 
μηνιαίας συνδρομάς του τρέχοντος έτους. Εάν το παραιτούμενον μέλος 
ολιγωρήση ή δυστροπήση εις την καταβολήν των συνδρομών του, εφαρμό-
ζεται κατ’ αυτού ο Νόμος 281 «Περί Σωματείων» και παραπέμπεται ε-
νώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου. 

Κεφάλαιον Γ΄ 
Άρθρον 7ον  

Διοίκησις του Σωματείου 
 Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Σωματείου αποτελείται από τον Πρό-
εδρον, τον Αντιπρόεδρον, τον Γενικόν Γραμματέα, τον Ταμίαν και από 
τρεις Συμβούλους, εκλεγομένους εκ των μελών αυτού κατ’ έτος εν τακτική 
συνελεύσει, διά τακτικής ψηφοφορίας και διά πλειοψηφίας. Τα εκλεγόμε-
να μέλη δύνανται να εκλεγώσιν εκ νέου. 

Άρθρον 8ον 
 Εν περιπτώσει θανάτου, αποχωρήσεως, διαγραφής ή διαρκούς κωλύ-
ματος μελών τινών του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται Γενική Συνέ-
λευσις προς ενέργειαν συμπληρωματικών εκλογών, ενός δε μέλους η αντι-
κατάστασις αυτού ενεργείται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, προσ-
λαμβάνοντος έν των μελών του Σωματείου, πλην της θέσεως του Προέ-
δρου, οπότε συγκαλείται Γεν. Συνέλευσις. 

Άρθρον 9ον  
 Τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικά 
και αι υπηρεσίαι αυτών παρέχονται δωρεάν. 

Άρθρον 10ον  
 Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει άπαξ κατά δεκαπενθήμερον ή 
οσάκις κληθή παρά του Προέδρου, όστις οφείλει να το συγκαλή και οσάκις 
ζητηθή εγγράφως παρά δέκα τουλάχιστον μελών του Σωματείου. Οι προ-
σκλήσεις προς συνεδρίασιν γίνονται δι’ εγκυκλίου προς τα μέλη του Συμ-
βουλίου, εν η σημειούνται τα αντικείμενα άτινα θα συζητηθώσιν. 

Άρθρον 11ον 
Καθήκοντα Προέδρου 

 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείον καθ’ όλας αυτού τας σχέσεις 
ενώπιον πάσης δικαστικής και διοικητικής αρχής  κλπ. Συγκαλεί τα μέλη 
εις συνεδριάσεις τακτικάς και εκτάκτους. Υπογράφει τα πρακτικά των 
συνεδριών, τα προς πληρωμήν εντάλματα, ως και παν έγγραφον και φρο-
ντίζει περί της ακριβούς εφαρμογής του καταστατικού. Τον Πρόεδρον α-
πόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, αναλαμβάνων απάσας 
τας υποχρεώσεις και τα καθήκοντα αυτού. 

Άρθρον 12ον  
Γενικός Γραμματεύς 

 Ο Γενικός Γραμματεύς διευθύνει το γραφείον του Σωματείου, κρατεί 
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το αρχείον, την σφραγίδα και το πρωτόκολλον, εκδίδει εντάλματα πληρω-
μής εντολή του Προέδρου συνυπογράφων μετ’ αυτού και κρατεί τα μη-
τρώα των τακτικών και επιτίμων μελών. 

Άρθρον 13ον 
 Ο Γενικός Γραμματεύς έχει και βοηθόν αυτού. Ούτος διατελεί υπό την 
επίβλεψιν του Προέδρου και υπό τας αμέσους διαταγάς του Γενικού 
Γραμματέως. Εκτελεί πάσαν παραγγελίαν και γραφικήν υπηρεσίαν, εις 
ουδέν δε έγγραφον υπογράφει. Ο βοηθός γραμματεύς είναι έμμισθος και 
διορίζεται τη προτάσει του Προέδρου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου 
διά πλειοψηφίας εν συνεδριάσει, της αντιμισθίας του οριζομένης υπό του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Ούτος δύναται να εκτελή και καθήκοντα εισπρά-
κτορος του Σωματείου τη αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται 
δε να ορισθή τοιούτος και άτομον μη μέλος του Σωματείου. 

Άρθρον 14ον  
Ταμίας 

 Ο Ταμίας του Σωματείου είναι αξιόχρεος. Κρατεί το ταμείον του Σω-
ματείου και είναι υπεύθυνος δι’ όλα τα εμπιστευόμενα αυτώ ποσά. Παρα-
λαμβάνει παρά του Γενικού Γραμματέως πάσας τας εισπράξεις απέναντι 
αποδείξεων και ενεργεί πάσαν πληρωμήν τη εντολή του Προέδρου. Εν γέ-
νει διαχειρίζεται την περιουσίαν του Σωματείου, υποχρεούμενος να κατα-
θέτη παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος, υποκαταστήματος Θεσσαλονί-
κης επί τόκω και εις πρώτην ζήτησιν τα κρατούμενα εις χείρας του ποσά 
χρημάτων, όταν υπερβαίνωσιν τας χιλίας (1000) δραχμάς και εν επ’ ονό-
ματι του Σωματείου. Τον Ταμίαν κωλυόμενον αναπληροί μέλος του Σωμα-
τείου, εγκρινόμενον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρον 15ον 
 Τη αποφάσει και εγγράφω παραγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου, 
δύναται ο Ταμίας να αποσύρη εκ της Τραπέζης ποσόν μέχρι δύο χιλιάδων 
(2000) δραχμών, το όλον δε των καταθέσεων  μόνον κατόπιν αποφάσεως 
της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης διά ψήφων των 3/4 αυτής. 

Κεφάλαιον Δ΄ 
Άρθρον 16ον  
Συνεδριάσεις 

 Το Σωματείον συνεδριάζει τακτικώς μεν δις του έτους, κατά το θέρος 
και κατά τον χειμώνα, εις χρόνον οριζόμενον ακριβώς υπό του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κρίνη αναγκαίον το Διοικητικόν 
Συμβούλιον, ή τη εγγράφω αιτήσει είκοσι τουλάχιστον μελών αυτού. Αι 
προσκλήσεις διά τας γενικάς συνελεύσεις πρέπει να αναγράφωσιν το μέ-
ρος, τον χρόνον και τα προς συζήτησιν θέματα και υπογράφονται υπό του 
Προέδρου και του Γραμματέως. 

Άρθρον 17ον 
 Η συνέλευσις του Σωματείου λογίζεται εν απαρτία όταν παρίστανται 
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τα 3/4 των παρόντων μελών, μη επιτευχθείσης δε απαρτίας κατά την πρώ-
την πρόσκλησιν, τότε λογίζεται η Δευτέρα τοιαύτη (εντός εβδομάδος), συ-
γκαλουμένη εν απαρτία με οσαδήποτε μέλη και αν παρευρεθώσι. Αι απο-
φάσεις λαμβάνονται διά πλειοψηφίας. 

Άρθρον 18ον 
 Η Γενική Συνέλευσις έχει την ανωτέραν εποπτείαν και απόφασιν επί 
των υποθέσεων του Σωματείου. Ιδία δε έχει την εξής δικαιοδοσίαν: Απο-
φασίζει περί προμηθείας αναγκαιούντων ειδών νομής, ως και τροφίμων, 
άτινα πωλούνται εις τα μέλη εις μικράς ποσότητας, άνευ κέρδους. Διορίζει 
επιτροπάς δι’ ωρισμένους σκοπούς και κανονίζει εξαιρετικάς υποχρεώσεις 
των μελών, κατά την εξάσκησιν του επαγγέλματος αυτών.  

Άρθρον 19ον 
 Το Διοικητικόν Συμβούλιον λογίζεται εν απαρτία εάν παρίστανται 
πέντε τουλάχιστον εκ των μελών αυτού. Εν ισοψηφία κατά πάσας τας συ-
νεδριάσεις, ισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Άρθρον 20ον  
Πρόσοδοι Σωματείου 

 Αι πρόσοδοι του Σωματείου σύγκεινται: α) εκ των δικαιωμάτων εγ-
γραφής μελών, β) εκ των μηνιαίων συνδρομών αυτών, γ) εκ των τόκων των 
κεφαλαίων του Σωματείου, και δ) εκ παντός εκτάκτου εσόδου, ψηφιζομέ-
νου υπό της Γενικής Συνελεύσεως. 

Κεφάλαιον Ε΄ 
Άρθρον 21ον 

Γενικαί Διατάξεις 
 Το Σωματείον είναι εγκατεστημένον εις γραφείον, τα της μισθώσεως 
του οποίου κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλόγως των 
πόρων του Σωματείου. 

Άρθρον 22ον  
 Το Σωματείον κέκτηται ιδίαν σφραγίδα, φέρουσαν πέριξ τας λέξεις 
«Σωματείον Αγωγέων Λιτοχώρου» και το έτος ιδρύσεως, εν τω μέσω δε 
δύο πελέκεις εν συμπλέγματι. Ωσαύτως έχει ιδίαν σημαίαν κυανούν μετά 
λευκού σταυρού, φέρουσαν τας λέξεις «Σωματείον Αγωγέων Λιτοχώρου» 
και εν τω μέσω δύο πελέκεις εν συμπλέγματι. 

Άρθρον 23ον 
 Το Σωματείον έχει ως επέτειον εορτήν αυτού την εορτήν του Αγίου 
Μηνά. Τα της διεξαγωγής της εορτής κανονίζονται υπό του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τα δε έξοδα επιβαρύνουσι το ταμείον του Σωματείου. 

Άρθρον 24ον 
 Απαγορεύεται η ανάμιξις του Σωματείου εν τη πολιτική οπωσδήποτε, 
ως και πάσα πολιτική συζήτησις κατά τας συνεδριάσεις και εν γένει εν 
τοις γραφείοις του Συλλόγου. 
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Κεφάλαιον ΣΤ΄ 
Άρθρον 25ον 
Αρχαιρεσίαι 

 Αι αρχαιρεσίαι του Σωματείου ενεργούνται κατ’ έτος και κατά την 
τακτικήν συνέλευσιν του χειμώνος, διά μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφο-
δελτίων. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουσιν εκ των μελών οι προ έτους μη 
καθυστερούντες συνδρομάς πλέον του μηνός. Έχουσι δε τα υπό του Νόμου 
281 οριζόμενα προσόντα. 

Άρθρον 26ον 
 Η εκλογή των ψήφων γίνεται υπό δύο μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και δύο ψηφολεκτών, εκ των μελών προσλαμβανομένων και ε-
γκρινομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως. 

Κεφάλαιον Ζ΄ 
Άρθρον 27ον  

Χρησιμοποίησις πόρων  
 Μέρος του κεφαλαίου του Σωματείου, μέχρι του 1/3 αυτού, του σχη-
ματισθησομένου εκ των δικαιωμάτων εγγραφής, συνδρομών κλπ, θέλει 
χρησιμοποιείται εις δάνεια άτοκα χορηγούμενα εις μέλη του Σωματείου, 
άτινα υπέστησαν οσασδήποτε ζημίας, δι’ αγοράν ζώων κυρίως  και εις 
μέλη σχετικώς άπορα. 

Άρθρον 28ον 
 Τα δάνεια χορηγούνται εις τα μέλη του Σωματείου συνεπεία αιτή-
σεώς των προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ αποφασίζει κατά πλειο-
ψηφίαν περί του αποδεκτού ή μη της αιτήσεως και εν παραδοχή περί της 
παρασχεθησομένης προς ασφάλειαν του δανείου προσωπικής εγγυήσεως 
εκ μέρους μέλους τινός του Σωματείου. 

Άρθρον 29ον 
 Το Σωματείον θεωρείται υφιστάμενον εν όσω μένουσι τόσα μέλη όσα 
απαρτίζουσι το Διοικητικόν Συμβούλιον. 

Άρθρον 30ον 
 Το παρόν καταστατικόν εξ άρθρων τριάκοντα (30) εψηφίσθη υπό της 
Γενικής Συνελεύσεως της 17ης Ιανουαρίου 1921 και τίθεται εις εφαρμογήν 
από 1ης Ιανουαρίου 1921. 
  Εν Λιτοχώρω τη 17 Ιανουαρίου 1921. 
  Το Διοικητικόν Συμβούλιον: Ο Πρόεδρος Γεώργιος Γρηγ. Ζησκά-
τας, ο Αντιπρόεδρος Αστέριος Ν. Τσίρος, ο Ταμίας Γεώργιος Τριανταφύλ-
λου, ο Γενικός Γραμματεύς Ηλίας Ρηγόπουλος, οι Σύμβουλοι Χρήστος 
Κούκουλης, Αθανάσιος Φιλιάμος, Αθανάσιος Χασαμπένης. 
  Ακριβές Αντίγραφον. 
  Εν Λιτοχώρω τη 2 Φεβρουαρίου 1921. 
  Ο Πρόεδρος του Σωματείου Γεώργιος Γρηγ. Ζησκάτας. 

* 
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Αίτησις 
Γεωργίου Γρηγορίου Ζησκάτα, κατοίκου Λιτοχώρου της υπο-
διοικήσεως Κατερίνης και Προέδρου του νεοϊδρυθέντος Σω-
ματείου Αγωγέων Λιτοχώρου. 
Προς 
το Σεβαστόν Πρωτοδικείον Θεσσαλονίκης (Διά του κυρίου 
Προέδρου της Κοινότητος Λιτοχώρου). 
Περί 
αναγνωρίσεως του Σωματείου Αγωγέων Λιτοχώρου. 
Λαμβάνω  την τιμήν να υποβάλλω συνημμένως: 1) εις διπλούν 
αντίγραφον του πρακτικού του Σωματείου, 2) αντίγραφον του 
πρακτικού της ιδρύσεως αυτού, και 3) πίνακα των ονομάτων 
των ιδρυτών και των αποτελούντων την διοίκησιν του Σωμα-
τείου και να παρακαλέσω υμάς όπως διαταχθή η ενέργεια των 
νομίμων διατυπώσεων διά την κατά νόμον αναγνώρισιν αυτού. 
  Λιτόχωρον τη 2 Φεβρουαρίου 1921. 
  Ευπειθέστατος ο αιτών 
 Γεώργιος Γρηγ. Ζησκάτας, Πρόεδρος του Σωματείου  

Αγωγέων Λιτοχώρου. 
Κοινότης Λιτοχώρου. Αριθμός 97. Προς το Πρωτοδικείον Θεσ-
σαλονίκης. Λαμβάνω την τιμήν να διαβιβάσω τα παρόντα διά 
τα καθ’ εαυτό. Λιτόχωρον τη 3 Φεβρουαρίου 1921. Ο Πρόε-
δρος της Κοινότητος Λιτοχώρου και α.α. (Δυσανάγνωστο). 

* 
Πρακτικόν 

Ιδρύσεως Σωματείου Αγωγέων Λιτοχώρου. 
 Σήμερον την δεκάτην του μηνός Ιανουαρίου του χιλιοστού 
εννεακοσιοστού εικοστού πρώτου (1921), ημέραν Κυριακήν 
και ώραν 2 μ.μ. συνελθόντες οι υπογεγραμμένοι αγωγείς κά-
τοικοι Λιτοχώρου, εις την σχολήν των Αρρένων Λιτοχώρου, 
απεφασίσαμεν να ιδρύσωμεν Σωματείον υπό την επωνυμίαν 
«Σωματείον Αγωγέων Λιτοχώρου», σκοπόν έχον την αλληλο-
βοήθειαν των μελών και την πρόοδον της εργασίας. Αποφασί-
σαντες εκλέγομεν Διοικητικόν Συμβούλιον όπως φροντίση διά 
την αναγνώρισιν του Σωματείου παρά της Κυβερνήσεως, κα-
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θώς και διά την σύνταξιν του καταστατικού. Η εγγραφή εκά-
στου μέλους ωρίσθη προς πέντε δραχμάς δι’ έκαστον ζώον ως 
προκαταβολή και μηνιαίως διά συνδρομήν προς δύο δραχμάς 
δι’ έκαστον ζώον το οποίον κατέχει και εργάζεται έκαστον 
μέλος. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, το οποίον εξελέγη, αποτε-
λείται εκ των κάτωθι μελών: Γεώργιος Γρηγορίου Ζησκάτας 
ως Πρόεδρος, Αστέριος Νικολάου Τσίρος Αντιπρόεδρος, Ηλίας 
Σωτηρίου Ρηγόπουλος Γενικός Γραμματεύς, Γεώργιος Ιωάν-
νου Τριανταφύλλου Ταμίας, Αθανάσιος Φιλιάμος, Χρήστος 
Κούκουλης και Αθανάσιος Χασαμπένης Σύμβουλοι. 

Τα μέλη 
1. Αθανάσιος Ι. Φιλιάμος      32. Περικλής Κουτρούλας 
2. Γεώργιος Μ. Φαρμάκης          33. Δημήτριος Κλιγκόπουλος 
3. Χαρίλαος Γρ. Γιαννουλόπουλος   34. Γεώργιος Κουκιώτης 
4. Αναστάσιος Γ. Δουλτσίνος           35. Ευάγγελος Δουλτσίνος 
5. Ζαχαρίας Ι. Παπαζαχαρίας          36. Κων/νος Σβάρνας 
6. Αθανάσιος Ν. Μουκριώτης          37. Διονύσιος Ζήσης 
7. Αθανάσιος Γ. Χασαμπένης          38. Ηλίας Ρηγόπουλος 
8. Γεώργιος Γεωργούσης                39. Ευάγγελος Μόχλας  
9. Αστέριος Ν. Τσίρος                   40. Κων/νος Δαβιώτης 
10. Γεώργιος Β. Χούτας                  41. Ιωάννης Κουτσιμανής 
11. Κων/νος Λιάγκας                      42. Ιωάννης Αργ. Μαυρομμάτης 
12. Χρήστος Κούκουλης              43. Ευάγγελος Γκανιάς 
13. Αθανάσιος Β. Χούτας                44. Ευάγγελος Γκουνούρας 
14. Νικόλαος Β. Χούτας                 45. Γεώργιος Κυρίτσης 
15. Δημήτριος Ι. Μπελογιάννης        46. Κων/νος Γ. Κουλιάνος 
16. Δημήτριος Νότζιος                   47. Αθανάσιος Ν. Κούκουλης  
17. Χρήστος Τσίρος                       48. Νικόλαος Τσίντσιφας 
18. Μιχαήλ Δ. Πούλιος                    49. Δημήτριος Τσίντσιφας 
19. Γεώργιος Ν. Νίκας                    50. Ιωάννης Τρυπολόγος  
20. Κων/νος Καραβάρας                 51. Ιωάννης Μήνος 
21. Δημήτριος Ζήσης                   52. Αλέξανδρος Αργυρίου 
22. Ιωάννης Δ. Κουρδής                 53. Ιωάννης Ζησκάτας 
23. Γεώργιος Ν. Παπαδιαμαντής      54. Γεώργιος Ζησκάτας 
24. Δημήτριος Γ. Κουλουνιάρης        55. Μιχαήλ Χατζήνας 
25. Γεώργιος Χρ. Φρασιόλας           56. Ευάγγελος Γιαννικός 
26. Χρήστος Β. Κουλουνιάρης     57. Νικόλαος Ντάβανος 
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27. Αλέξανδρος Μαγαλιάς              58. Γεώργιος Τριανταφύλλου 
28. Μιχαήλ Καραγιάννης            59. Νικόλαος Γκαζδόγκας  
29. Γεώργιος Χρ. Τζιάτζιος             60. Παναγιώτης Ν. Παλάσκας 
30. Σωτήριος Ν. Τιάπουλης             61. Αθανάσιος Σκρέτας 
31. Αναστάσιος Μπελογιάννης         62. Ιωάννης Γιοβάνος  
                                                63. Ευάγγελος Γερολιόλιος 
  Ακριβές Αντίγραφον. 
  Εν Λιτοχώρω τη 2 Φεβρουαρίου 1921. 
  Το Διοικητικόν Συμβούλιον: Ο Πρόεδρος Γεώργιος Γρ. 
Ζησκάτας, ο Αντιπρόεδρος Αστέριος Ν. Τσίρος, ο Ταμίας 
Γεώργιος Τριανταφύλλου, ο Γενικός Γραμματεύς Ηλίας Ρηγό-
πουλος, οι Σύμβουλοι Αθανάσιος Χασαμπένης, Χρήστος Κού-
κουλης, Αθανάσιος Ιω. Φιλιάμος. 

* 
Πίναξ 

Ονομαστικός των ιδρυτών του Σωματείου Αγωγέων Λιτοχώρου 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμον Α/Α Ονοματεπώνυμον 
1.  Αθανάσιος Ι. Φιλιάμος 31. Περικλής Κουτρούλας 
2.  Γεώργιος Μερκ. Φαρμάκης 32.  Δημήτριος Κλιγκόπουλος 
3.  Χαρίλαος Γρηγ. Γιαννουλόπουλος 33. Γεώργιος Κουκιώτης 
4.  Αναστάσιος Γεωρ. Δουλτσίνος 34. Ευάγγελος Κ. Δουλτσίνος 
5. Ζαχαρίας Ιω. Παπαζαχαρίας 35. Κων/νος Σβάρνας 
6. Αθανάσιος Νικ. Μουκριώτης 36. Διονύσιος Ζήσης 
7. Αθανάσιος Γ. Χασαμπένης 37. Ηλίας Ρηγόπουλος 
8. Γεώργιος Γεωργούσης 38. Ευάγγελος Μόχλας 
9. Αστέριος Ν. Τσίρος 39. Κων/νος Δαβιώτης 

10. Γεώργιος Β. Χούτας 40. Ιωάννης Κουτσιμανής 
11. Κων/νος Λιάγκας 41. Ιωάννης Αργ. Μαυρομμάτης 
12. Χρήστος Κ. Κούκουλης 42. Ευάγγελος Αθ. Γκανιάς 
13. Αθανάσιος Β. Χούτας 43. Γεώργιος Κ. Κυρίτσης 
14. Νικόλαος Β. Χούτας 44. Κων/νος Γ. Κουλιάνος 
15.  Δημήτριος Ιω. Μπελογιάννης 45. Αθανάσιος Ν. Κούκουλης 
16. Δημήτριος Νότζιος 46. Νικόλαος Κ. Τσίντσιφας 
17. Χρήστος Τσίρος 47. Δημήτριος Κ. Τσίντσιφας 
18. Γεώργιος Ν. Νίκας 48. Ιωάννης Τρυπολόγος 
19. Μιχαήλ Δημ. Πούλιος 49. Ιωάννης Μήνος 
20. Δημήτριος Ζήσης 50. Αλέξανδρος Αργυρίου 
21. Ιωάννης Δημ. Κουρδής 51. Ιωάννης Γρ. Ζησκάτας 
22. Γεώργιος Ν. Παπαδιαμαντής 52. Γεώργιος Γρ. Ζησκάτας 
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Α/Α Ονοματεπώνυμον Α/Α Ονοματεπώνυμον 
23. Δημήτριος Γ. Κουλουνιάρης 53. Μιχαήλ Χατζήνας 
24. Γεώργιος Χρ. Φρασιόλας 54. Ευάγγελος Αθ. Γιαννικός 
25. Χρήστος Β. Κουλουνιάρης 55. Νικόλαος Ντάβανος 
26. Αλέξανδρος Μαγαλιάς 56. Γεώργιος Ι. Τριανταφύλλου 
27. Μιχαήλ Καραγιάννης 57. Νικόλαος Αθ. Γκαζδόγκας 
28. Γεώργιος Χρ. Τζιάτζιος 58. Παναγιώτης Ν. Παλάσκας 
29. Σωτήριος Νικ. Τιάπουλης 59. Ιωάννης Γιοβάνος 
30. Αναστάσιος Μπελογιάννης 60. Αθανάσιος Σκρέτας 

  61. Ευάγγελος Γερολιόλιος 
 

Παρατηρήσεις: Επάγγελμα αγωγείς, κάτοικοι Λιτοχώρου και 
Έλληνες υπήκοοι. 
   Εν Λιτοχώρω τη 2 Φεβρουαρίου 1921. 
 Ο Πρόεδρος του Σωματείου Αγωγέων Γεώργιος 

Γρ.  Ζησκάτας. 
* 
 

Πίναξ 
Ονομαστικός των αποτελούντων την διοίκησιν του Σωματείου 

Αγωγέων Λιτοχώρου. 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμον Όνομα                
πατρός 

Αξίωμα Επάγγελμα 

1. Γεώργιος Ζησκάτας Γρηγόριος Πρόεδρος Αγωγεύς 
2. Αστέριος Τσίρος Νικόλαος Αντιπρόεδρος Αγωγεύς 
3. Ηλίας Ρηγόπουλος Σωτήριος Γεν. Γραμματεύς Αγωγεύς 
4. Γεώργιος Τριανταφύλλου Ιωάννης Ταμίας Αγωγεύς 
5. Χρήστος Κούκουλης Κων/νος Σύμβουλος Αγωγεύς 
6. Αθανάσιος Φιλιάμος Ιωάννης Σύμβουλος Αγωγεύς 
7. Αθανάσιος Χασαμπένης Γεώργιος Σύμβουλος Αγωγεύς 
 

Παρατηρήσεις. Άπαντες κάτοικοι Λιτοχώρου, Έλληνες υπήκο-
οι, ενήλικοι, έχοντες ελευθέραν την διαχείρισιν της περιουσίας 
των και εγγεγραμμένοι ως μέλη του Σωματείου Αγωγέων Λι-
τοχώρου. 
   Εν Λιτοχώρω τη 2 Φεβρουαρίου 1921. 
   Ο Πρόεδρος του Σωματείου Αγωγέων Λιτοχώρου  
               Γεώργιος Γρηγ. Ζησκάτας. 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

Του Σωματείου Ναυτεργατών Λιτοχώρου 
Πόλις και έδρα 

Άρθρον 1 
 Ιδρύεται Σωματείον με τίτλον «Σωματείον Ναυτεργατών Λιτοχώ-
ρου». 

Άρθρον 2 
 Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη. 

Σκοπός και Μέσα 
Άρθρον 3 

 Σκοπός του Σωματείου είναι η αδελφική συνεργασία και συνένωσις 
των μελών και η ηθική, πνευματική και υλική ανύψωσις αυτών, ήτις θέλει 
επιτευχθή διά παντός νομίμου μέσου ως και διά διαφόρων διαλέξεων ποι-
κίλων θεμάτων, αποσκοπούντων την βελτίωσιν της καταστάσεώς των. 

Άρθρον 4 
 Το Σωματείον θα επιδιώξη τον σκοπόν του διά της ηθικής και υλικής 
υποστηρίξεως των μελών και διά της συνεργασίας μετ’ άλλων ομοφρόνων 
Σωματείων. 

Μέλη  
Άρθρον 5 

 Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά και επίτιμα: α) τακτικά μέλη 
είναι πας ναυτεργάτης κάτοικος του  Νομού Θεσσαλονίκης και ιδίως εκ 
της περιφερείας Λιτοχώρου και καταβάλων εις το Σωματείον την μηνιαίαν 
αυτού συνδρομήν, β) επίτιμα μέλη είναι οι συντελούντες εις την πρόοδον 
του Συνδέσμου. 

Άρθρον 6  
 Παν μέλος εγγραφόμενον υποχρεούται εις καταβολήν εφ’ άπαξ μεν 
δρχ. δέκα (10), ως δικαίωμα εγγραφής, δραχμών (5) δε μηνιαίως ως δι-
καίωμα συνδρομής, ήτις δύναται ν’ αυξηθή κατόπιν αποφάσεως του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.  

Άρθρον 7  
 Μέλος όπερ δεικνύει διαγωγήν ασυμβίβαστον με τα συμφέροντα του 
Συνδέσμου διαγράφηται με πρότασιν δύο μελών, κατ’ απόφασιν του Συμ-
βουλίου. 

Άρθρον 8 
 Μέλος, καθυστερούν καταβολήν δύο μηνών, δεν έχει δικαίωμα ψήφου, 
όταν δε καθυστερεί καταβολάς ενός έτους ενάγεται ενώπιον του Ειρηνοδι-
κείου (άρθρον 6 του Νόμου περί Σωματείων). 
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Διοίκησις  
Άρθρον 9 

 Το Σωματείον διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμέ-
νου, εξ ενός Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Ταμίου, ενός Γενικού 
Γραμματέως και τριών Συμβούλων, εκλεγομένων εκ των μελών αυτών 
κατ’ έτος και την τελευταίαν Κυριακήν του Ιανουαρίου εκάστου έτους, 
κατά την επί τούτω συγκαλουμένην Γενικήν Συνέλευσιν διά μυστικής ψη-
φοφορίας διά ψηφοδελτίων και διά πλειοψηφίας. Εν περιπτώσει μη απαρ-
τίας συγκαλείται εκ νέου Γενική Συνέλευσις την αμέσως επόμενην Κυρια-
κήν, οπότε λογίζεται η Συνέλευσις εν απαρτία, οσαδήποτε και αν ευρίσκο-
νται μέλη. 

Άρθρον 10 
 Εν περιπτώσει παραιτήσεως ή αποχωρήσεως μέλους τινός του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, αναπληρούται υπό του πρώτου επιλαχόντος κατά τας 
αρχαιρεσίας διά προσκλήσεως  υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρον 11 
 Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει απάσας τας συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα προς πληρωμήν εντάλματα και 
εκτελεί τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  και των Γενικών Συ-
νελεύσεων, αντιπροσωπεύει δε το Σωματείον ενώπιον των Διοικητικών και 
Δικαστικών αρχών.  

Άρθρον 12  
 Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. 

Άρθρον 13  
 Ο Γραμματεύς κρατεί την αλληλογραφίαν, το αρχείον, τα πρακτικά, 
την σφραγίδα και συνυπογράφει μετά του Προέδρου άπασαν την αλληλο-
γραφίαν. 

Άρθρον 14 
 Τον Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αντικαθιστά είς των Συμβού-
λων. 

Άρθρον 15  
 Ο Ταμίας κρατεί το ταμείον υπεύθυνος διά τα εμπιστευθέντα αυτώ 
ποσά, εισπράττει τας συνδρομάς διά διπλοτύπων, κρατεί τα βιβλία εξόδων 
και εσόδων, τας αποδείξεις των πληρωμών και ουδεμίαν πληρωμήν ενερ-
γεί άνευ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου όμως περί 
μικρών ποσών, πληρώνει κατά διαταγήν του Προέδρου και υποχρεούται 
όπως, άμα τη συνεδριάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, να εισαγάγη ταύ-
τα προς έγκρισιν, παν δε ποσόν υπερβαίνον τας 1000 δρχ. καταθέτει εις 
την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, επ’ ονόματι του Συνδέσμου. 

Άρθρον 16  
 Τα κατατιθέμενα αναλαμβάνονται υπό του ιδίου και του Προέδρου, 
οίτινες δέον να ώσιν εφωδιασμένοι με έγγραφον εντολήν του Συμβουλίου. 
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Άρθρον 17 
 Κωλυόμενον ή απόντα, τον Ταμίαν αντικαθιστά ένα μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, κατόπιν αποφάσεως τούτου. 

Άρθρον 18 
 Κατ’ εξαμηνίαν εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως τρία μέλη 
προς εξέλεγξιν της διαχειρίσεως. 

Συνεδρίασις Σωματείου 
Άρθρον 19 

 Αι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τακτικαί και έκτα-
κται. Τακτικαί άπαξ του μηνός, έκτακτοι δε όταν ήθελε παραστή ανάγκη, 
λογίζεται δε εν απαρτία όταν παραστώσι τέσσαρα τουλάχιστον εκ των 
μελών αυτού. 

Άρθρον 20 
 Αι Γενικαί Συνελεύσεις του Σωματείου είναι τακτικαί και έκτακτοι. 
Τακτική Γενική Συνέλευσις συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητι-
κού Συμβουλίου την τελευταίαν Κυριακήν του τελευταίου δεκαημέρου 
εκάστης εξαμηνίας, διά προσκλήσεως τοιχοκολλουμένης οκτώ ημερών προς 
της ορισθείσης διά την Γενικήν Συνέλευσιν Κυριακής. Εν τη προσκλήσει 
δέον να ορίζηται η ημερησία διάταξις και τα συζητητέα θέματα. Έκτακτοι 
Γενικαί Συνελεύσεις συγκαλούνται οσάκις κρίνει τούτο επάναγκες το Δι-
οικητικόν Συμβούλιον ή οσάκις το ζητήσωσι είκοσι εκ των μελών, κατα-
βάλλων τας συνδρομάς των δι’ εγγράφου αιτήσεώς των εν η δέον να ορί-
ζονται και τα θέματα της συγκλήσεως, οπότε ο πρόεδρος υποχρεούται ε-
ντός 5 ημερών από τη υποβολής της αιτήσεως να καλέση την Γενικήν Συ-
νέλευσιν. 

Άρθρον 21 
 Τας Γενικάς Συνελεύσεις διευθύνει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, όστις 
και μόνον δίδει τον λόγον εις τους θέλοντας να λάβωσι τούτον. Πάσα ε-
κτός της ημερησίας διατάξεως συζήτησις δεν επιτρέπεται, ειμή κατόπιν 
εγκρίσεως της πλειονοψηφίας της Γενικής Συνελεύσεως. Τα πρακτικά της 
Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται υπό του Γραμματέως, επικυρούνται δε 
άμα περαιωθή η συζήτησις και υπογράφονται παρά του Προέδρου και 
Γραμματέως. 

Άρθρον 22 
 Αι αποφάσεις λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας και κατά πλειο-
νοψηφίαν. 

Άρθρον 23 
 Αι Γενικαί Συνελεύσεις ευρίσκονται εν απαρτία όταν παρευρίσκονται 
κατ’ αυτάς τουλάχιστον το 1/3 του όλου αριθμού των τακτικών μελών, 
άλλως αναβάλλονται διά την αμέσως επόμενην Κυριακήν, οπότε η Συνέ-
λευσις θεωρείται εν απαρτία, οσαδήποτε και εάν παρευρίσκονται μέλη. 
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Άρθρον 24  
Πρόσοδοι του Σωματείου 

 Αι πρόσοδοι του Σωματείου σύγκεινται: α) εκ των δικαιωμάτων εγ-
γραφής των μελών, β) εκ των μηνιαίων συνδρομών αυτών, γ) εκ των τόκων 
των κεφαλαίων του Σωματείου, δ) εκ διαφόρων παραστάσεων και άλλων 
εκτάκτων εισφορών και δωρεών. 

Άρθρον 25 
 Το Σωματείον αναγράφει εν ιδίω πίνακι ανηρτημένω εν τη αιθούση 
των συνεδριάσεων τους δωρητάς και ευεργέτας. 

Άρθρον 26 
 Ως δωρηταί αναγράφονται οι προσφέροντες μέχρι δρχ. 500, ευεργέται 
δε οι άνω του ποσού τούτου κατά την κρίσιν του Συμβουλίου. 

Άρθρον 27 
 Εις δαπάνας προβαίνει ο Σύνδεσμος μόνον προς επιτυχίαν του σκο-
πού του. 

Άρθρον 28 
 Το Σωματείον έχει ιδίαν σφραγίδα φέρουσαν πέριξ τας λέξεις «Σω-
ματείον Ναυτεργατών Λιτοχώρου» και το έτος της ιδρύσεως, εν τω μέσω 
δε λέμβον. 

Άρθρον 29 
 Το Σωματείον δύναται να χορηγή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και χρηματικά βοηθήματα εις άπορα μέλη του Σωματείου 
μέχρι των δρχ. 200, προς παροχήν ιατρικής βοήθειας και φαρμάκων. Άνω 
του ποσού τούτου δύνανται να δοθώσιν κατόπιν αποφάσεως της Γενικής 
Συνελεύσεως. 

Άρθρον 30 
 Το Σωματείον έχει επέτειον εορτήν, την εορτήν του Προφήτου Ηλία. 
Τα της εορτής και των εξόδων κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβου-
λίου. 

Άρθρον 31 
 Έκαστον μέλος δύναται ν’ αποχωρήση του Σωματείου μετά γραπτήν 
δήλωσιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, αφού προηγουμένως πληρώση 
τας καταβολάς του τρέχοντος έτους. 

Άρθρον 32 
 Το Σωματείον δεν διαλύεται εφ’ όσον έχει 7 μέλη. Εν περιπτώσει δι-
αλύσεως η περιουσία του περιέρχεται εις τι Φιλανθρωπικόν ίδρυμα ή κα-
τάστημα της Θεσσαλονίκης ή Λιτοχώρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής 
Συνελεύσεως. 

Άρθρον 33 
 Ό, τι δεν προβλέπεται υπό του παρόντος Καταστατικού, κανονίζεται 
υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Άρθρον 34 
 Το παρόν καταστατικόν ισχύει επί διετίαν, μετά παρέλευσιν της ο-
ποίας δύναται να τροποποιηθή, εάν κριθή αναγκαίον τη προτάσει του Δι-
οικητικού Συμβουλίου ή είκοσι μελών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. 

Άρθρον 35 
 Το παρόν καταστατικόν εξ’ άρθρων 35, ψηφισθέν υπό της Γενικής 
Συνελεύσεως της 8 Ιανουαρίου 1923, τίθεται εις εφαρμογήν από της ε-
γκρίσεώς του υπό του Δικαστηρίου εις ο θα υποβληθή προς έγκρισιν παρά 
του Προέδρου. 
 Εν Λιτοχώρω τη 8 Ιανουαρίου 1923. 
 Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μακρής, ο Αντιπρόεδρος   
 Γρηγόριος Φούντος. 
 Ο Ταμίας Γεώργιος Τσιτσιός, ο Γενικός Γραμματεύς  
 Γεώργιος Παπαδιαμαντής,οι Σύμβουλοι: 1) Γεώργιος  
                   Γκουντέλιας, 2) Ιωάννης Κουρίτσας, 3) Αστέριος Τζιαννής. 
 Ακριβές Αντίγραφον εκ του εις χείρας μου. 
 Λιτόχωρον τη 20 Ιανουαρίου 1923. 
 Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μακρής. 

* 

Αίτησις 
Δημητρίου Μακρή, Προέδρου του Σωματείου των Ναυτεργα-
τών Λιτοχώρου. 
Περί αναγνωρίσεως του Σωματείου. 
Προς 
Το Δικαστήριον των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών. 
Το Σωματείον των Ναυτεργατών Λιτοχώρου συσταθέν νομί-
μως διά της από 6 Ιανουαρίου 1923 ιδρυτικής πράξεως των 
μελών αυτού, υποβάλλει συνημμένως τα κατά Νόμον απαι-
τούμενα έγγραφα, ήτοι 1) δύο αντίγραφα του Καταστατικού, 
ως εψηφίσθη την 8 Ιανουαρίου 1923, 2) αντίγραφον του πρα-
κτικού ιδρύσεως, 3) πίνακα των ονομάτων των ιδρυτών, 4) 
πίνακα των ονομάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
μετά των διευθύνσεων, 5) πρακτικόν αρχαιρεσιών, και  

Ε ξ α ι τ ε ί τ α ι 
Όπως αναγνωρισθή υπό του Δικαστηρίου τούτου το άνω Σω-
ματείον, διατασσομένων τα του Νόμου. Δηλώ δε υπευθύνως 
ότι άπαντα τα μέλη του Σωματείου ανήκουσι εις την αυτήν 
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επαγγελματικήν τάξιν και ότι δεν έχουσι στερηθή των πολιτι-
κών των δικαιωμάτων μέχρι σήμερον. 
 Θεσσαλονίκη τη 25 Ιανουαρίου 1923. 
 Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μακρής. 

* 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ 

 Εν Λιτοχώρω σήμερον την 6ην Ιανουαρίου του έτους 1923 , 
ημέραν της εβδομάδος Παρασκευήν και ώραν 3ην μ.μ., οι υπογε-
γραμμένοι κάτοικοι Λιτοχώρου και ναυτικοί το επάγγελμα, κλη-
θέντες νομίμως εν τω αρρεναγωγείω Λιτοχώρου, απεφασίσαμεν 
την ίδρυσιν Σωματείου του επαγγέλματός μας υπό την επωνυ-
μίαν «Σωματείον Ναυτεργατών» και εις προσεχή συνεδρίασιν 
θέλωμεν προβή εις την εκλογήν Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σωματείου και σύνταξιν και ψήφισιν του Καταστατικού. 
 Προς τούτο διορίσαμεν προσωρινήν Επιτροπήν εκ των κ. 
Δ. Μακρή, Γρηγορίου Φούντου και Γεωργίου Τσιτσιού, προς 
πρόσκλησιν των μελών και ενέργειαν των απαιτουμένων διά 
την εκλογήν κ.τ.λ. 
Οι συνελθόντες 
Αστέριος Ν. Τζιαννής             Δημ. Γεώργ. Πλαδής 
Γεώργιος Τσιτσιός                Θεόδωρος Γ. Τσιτσέλας 
Ιωάννης Ε. Δημοφέρλιας       Χρίστος Αθ. Καψάλης 
Κων/νος Ε. Σώκας             Νικόλαος Μ. Χατζήνας 
Γρηγόριος Μ. Φούντος        Ιωάννης Ε. Ηλίας 
Γεώργιος Καμαρέλας          Χρίστος Κ. Μάγγας 
Δημήτριος Μπουντόλας       Γεώργιος Ελευθερίου 
Γρηγόριος Δημ. Φούντος      Ευάγγελος Καρακίτσιος  
Δρόσος Παπασωτηρίου       Νικόλαος Ευαγγ. Καλιακούδας 
Δημήτριος Σκαλιάρης         Διονύσιος Θ. Βρέττας 
Ηλίας Ε. Στογιάννος                    
 Ακριβές αντίγραφον εκ του εις χείρας μου πρωτοτύπου 
τοιούτου. 
   Λιτοχώρω τη 20 Ιανουαρίου 1923. 
   Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μακρής. 

* 
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Πίναξ  
 Των ονομάτων των ιδρυτών του Σωματείου Ναυτεργατών 
Λιτοχώρου, απάντων κατοίκων Λιτοχώρου. 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμον Α/Α Ονοματεπώνυμον 
1) Αστέριος Ν. Τζιαννής 66) Νικόλαος Κ. Δότσιος 
2) Γεώργιος Τσιτσιός 67) Κων/νος Δ. Ήραντος 
3) Ιωάννης Ε. Δημοφέρλιας 68) Επαμειν. Χ. Καμαρέλας 
4) Κων/νος Ε. Σώκας 69) Γεώργιος Ν. Σαλιζής 
5) Γρηγόριος Μ. Φούντος 70) Νικόλαος Γ. Τσιτσέλας 
6) Δρόσος Παπασωτηρίου 71) Γεώργιος Γεωργούσης 
7) Γεώργιος Δ. Καμαρέλας 72) Γεώργιος Ι. Γκουντέλιας 
8) Δημήτριος Μπουντόλας 73) Ελευθέριος Ν. Ζήσης 
9) Γεώργιος Ι. Φτίκας 74) Δημ. Π. Ιωάν. Αναγνωστόπουλος 

10) Γρηγόριος Δ. Φούντος 75) Γεώργιος Ε. Καλιακούδας 
11) Δημήτριος Σκαλιάρης 76) Νικόλαος Δ. Σισκόπουλος 
12) Ηλίας Ε. Στογιάννος 77) Ιωάν. Δ. Παναγιωτόπουλος 
13) Κων/νος Θ. Αγγέλης 78) Γεώργ. Διαμαντόπουλος 
14)  Θεοχάρης Γρ. Κουκουλός 79) Χρίστος Μπιμπλής 
15) Κοσμάς Γ. Κούκουλης 80) Αθανάσιος Κ. Ανδριάς 
16) Κων/νος Δ. Γκουντόνας 81) Αθανάσ. Αγγέλης 
17) Αθανάσιος Δ. Κουκορός 82) Δημήτριος Σ. Σταμούλης 
18) Νικόλαος Δ. Μαρούκης 83) Απόστολος Δουβλέτης 
19) Ιωάν. Θ. Βαμβάκος 84) Δημήτριος Δηληγιάννης 
20) Νικόλαος Ι. Τζίντζας 85) Απόστολος Ν. Τραγανός 
21) Αθαν. Δ. Δημούτσος 86) Χρήστος Καψάλης 
22) Γεώργιος Ι. Ήραντος 87) Θεόδωρος Γ. Τσιτσέλας 
23) Ιωάννης Ε. Κουτάρας 88) Νικόλαος Μ. Χατζήνας 
24) Γεώργιος Ε. Βλαχόπουλος 89) Ιωάν. Ε. Ηλίας 
25) Δημήτριος Δότσιος 90) Χρίστος Μάγγας 
26) Μιχαήλ Σιδέρης 91) Γεώργιος Ελευθερίου 
27) Ευάγγελος Ζ. Καρακίτσιος 92) Δημήτριος Γιάννακας 
28) Νικόλαος Ε. Καλιακούδας 93) Λάζαρος Ι. Νίκας 
29) Περικ. Δ. Κουκουλογιάννης 94) Δημήτριος Β. Παπαδημητρίου 
30) Διονύσιος Θ. Βρέττας 95) Κων/νος Μ. Καρλέτσας 
31) Αθανάσιος Μόσχοβας 96) Γεώργιος Μ. Καρλέτσας 
32) Χρίστος Γκιάτας 97) Ευάγγελος Κ. Καλαμπάκας 
33) Κων. Δ. Σιδέρης 98) Αλκιβ. Κουκουλογιάννης 
34) Ιωάννης Αθ. Πλαδής 99) Αθαν. Ε. Στεργιάδης 
35) Κυπαρίσσης Μπαλανίκας 100) Δημ. Ε. Μακρής 
36) Αθανάσιος Δ. Τζιαμίχας 101) Γεώργ. Δ. Τζιούκας 
37) Ιωάννης Μόσχοβας 102) Ευάγγελος Γ. Φτίκας 
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Α/Α Ονοματεπώνυμον Α/Α Ονοματεπώνυμον 
38) Αναστάσιος Γ. Ελευθερίου 103) Ευάγγελος Δ. Γιοβάνος 
39) Αστέριος Δ. Μαρούκης 104) Γεώργιος Χ. Φρασιόλας 
40) Κων/νος Ι. Κουκονάρας 105) Νικόλαος Δ. Κουκορός 
41) Ευάγγελος Χ. Καμαρέλας 106) Ιωάν. Π. Γκουνούλης 
42) Γεώργιος Ι. Λάμπρος 107) Ιωάννης Ν. Φαργκάνης 
43) Ιωάννης Ν.Παρδολογιάννης 108) Ιωάννης Π. Παναγιωτόπουλος 
44) Γεώργιος Οικονόμου 109) Βασίλ. Ι. Παναγιωτόπουλος 
45) Ευάγγελος Δ. Ρούμπος 110) Γεώργιος Δ. Σισκόπουλος 
46) Γεωργ. Δ. Βλαχοπαναγιώτης 111) Γεώργιος Δ. Γκούντινας 
47) Νικόλαος Καμπίσιος 112) Δημήτριος Γ. Σισκόπουλος 
48) Δημήτριος Γκουντάρας 113) Δημήτριος Κουζουλάρης 
49) Γεώργιος Αθ. Ρέμπελος 114) Νικόλαος Δ. Μπέλιος 
50) Παναγιώτης Νίκας 115) Γεώργιος Μ. Λαλούμης 
51) Σωτήριος Δ. Κουζουλάρης 116) Νικόλαος Λαλούμης 
52) Θεοχάρης Μπαλανίκας 117) Αθανάσιος Σταμούλης 
53) Αγγελάκης Καπρίνης 118) Αλέξανδρος Σαλήθρας 
54) Ιωάννης Κουρίτσας 119) Δημήτριος Καρπώνης 
55) Ιωάννης Γκουντόνας 120) Δημήτριος Αδαμόπουλος 
56) Κων/νος Μπίκας 121) Γεώργιος Παπαδιαμαντής 
57) Γρηγόριος  Γ. Γκουδέλιας 122) Γεώργιος Δ. Τζιαμίχας 
58) Διονύσιος Ν. Ζήσκας 123) Δημήτριος Ι. Μπόντης 
59) Γεώργιος Γ. Τζήντζας 124) Δημήτριος Ν. Μερσίνης 
60) Χρίστος Γκιάτας 125) Αλέξανδρος Ν. Μαυρουδής 
61) Ιωάννης Ρεμπατσιός 126) Γεώργιος Πουρλιώτης 
62) Αριστείδης Κουλουνιάρης 127) Ιωάννης Μ. Καλιός 
63) Αστέριος Μ. Κλιγγόπουλος 128) Ιωάννης Ν. Γκουντάρας 
64) Γρηγόριος Γ. Λεμόνας 129) Ιωάννης Μητσάκης 
65) Ιωάννης Α. Κουφός   

   Ακριβές αντίγραφον. 
   Λιτόχωρον τη 20 Ιανουαρίου 1923. 
   Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μακρής. 

* 
Πρακτικόν Συνεδριάσεως 

Των μελών του Σωματείου Ναυτεργατών Λιτοχώρου 
 Εν Λιτοχώρω, σήμερον την 8 Ιανουαρίου του έτους 1923, 
ημέραν της εβδομάδος Κυριακήν και ώραν 2 μ.μ., κατόπιν προ-
σκλήσεως της προσωρινής επιτροπής, αποτελουμένης εκ των κ. 
Δ. Μακρή, Γρηγορίου Φούντου και Γεωργ. Τσιτσιού, συνήλθον 
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εις την αίθουσαν του Σχολείου των Αρρένων εκατόν (100) μέλη 
του Σωματείου, άτινα διά βοής διώρισαν προσωρινώς Πρόεδρον, 
όπως διευθύνη την παρούσαν συνέλευσιν και τας αρχαιρεσίας 
κ.τ.λ. τον Δημ. Μακρήν, όστις λαβών τον λόγον εξήγησε τον σκο-
πόν του Σωματείου και τα αποτελέσματα τούτου. Κατόπιν έλα-
βεν τον λόγον και ο κ. Παπαδιαμαντής, όστις ομίλησε επίσης 
περί του σκοπού του Σωματείου. Μετά ταύτα εδόθη προς ανά-
γνωσιν το Καταστατικόν, όπερ ανέγνω ο κ. Παπαδιαμαντής 
κατ’άρθρον. Αναγνωσθέντα άπαντα τα άρθρα εψηφίσθησαν όλα 
παμψηφεί, άρθρον κατ’ άρθρον και μετά ολιγόλεπτον διακοπήν 
απεφασίσθη όπως ενεργηθούν και αι αρχαιρεσίαι του Σωματεί-
ου. Και προς τούτο διωρίσθησαν οι κ. Φούντος και Τσιτσιός ως 
ψηφολέκται. Γενομένων δε των αρχαιρεσιών διά μυστικής διά 
ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, συνελέγησαν άπαντα τα ψηφοδέλτια, 
άτινα ετοποθετήθησαν εντός αγγείου και εξ’ αυτών οι ψηφολέ-
κται εξήγαγον ανά έν εκφωνούντες τα ονόματα των αναγραφο-
μένων. Γενομένης δε διαλογής εξελέγησαν οι εξής: Πρόεδρος ο 
Δημήτριος Μακρής διά ψήφων 79, πρώτος επιλαχών ο Γρηγόριος 
Φούντος διά ψήφων 78, Αντιπρόεδρος ο Γρηγόριος Φούντος διά 
ψήφων 67, πρώτος επιλαχών ο Θεοχάρης Μπαλανίκας, Γενικός 
Γραμματεύς ο Γεώργιος Παπαδιαμαντής διά ψήφων 88, Ταμίας 
ο Γεώργιος Τσιτσιός διά ψήφων 86, Σύμβουλοι δε, α): ο Γεώρ-
γιος Γκουντέλιας διά ψήφων 61, 2) ο Ιωάννης Κουρίτσας διά 
ψήφων 59, και 3) ο Αστέριος Ν. Τζιαννής διά ψήφων 58, πρώτοι 
δε επιλαχόντες ο Δημήτριος Πλαδής διά ψήφων 16, 2) ο Θεοχά-
ρης Μπαλανίκας διά ψήφων 10, και 3) ο Μιχαήλ Σιδέρης διά 
ψήφων 8. Μετά ταύτα λαβών τον λόγον ο κ. Πρόεδρος ηυχαρί-
στησε τα μέλη και διέταξε την διάλυσιν της συνελεύσεως, αφού 
προηγουμένως συνεστήθη αυτώ όπως υποβάλη εις το δικαστή-
ριον το Καταστατικόν διά την αναγνώρισιν του Σωματείου. 
 Ακριβές αντίγραφον εξαχθέν εκ των κρατηθέντων 

πρακτικών. 
 Θεσσαλονίκη τη 20 Ιανουαρίου 1923. 
 Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μακρής. 

* 
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Δήλωσις 
 Δημητρίου Μακρή, κατοίκου Λιτοχώρου, Προέδρου του 
Σωματείου των Ναυτεργατών Λιτοχώρου. 

Προς 
 Το Πρωτοδικείον Θεσσαλονίκης. 
 Δηλώ υπευθύνως, εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου 
περί ψευδούς δηλώσεως, ότι άπαντα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του υπ’ εμέ Σωματείου τυγχάνουσιν πολίται Έλ-
ληνες και δεν έχουσι στερηθή των πολιτικών δικαιωμάτων μέ-
χρι σήμερον, συνεπεία καταδίκης ή άλλης τινός αιτίας. 
   Θεσσαλονίκη τη 22 Ιανουαρίου 1923. 
   Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μακρής. 
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ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ  

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

Της Πανεργατικής Ενώσεως διαφόρων επαγγελμάτων 
Λιτοχώρου 

Ίδρυσις 
 Άρθρον 1ον. Ιδρύεται εις Λιτόχωρον σωματείον υπό την επωνυμίαν 
«Πανεργατική Ένωσις διαφόρων επαγγελμάτων», με έδραν το Λιτόχωρον. 

Σκοπός 
 Άρθρον 2ον. Σκοπός της Πανεργατικής Ενώσεως είνε: 
  α΄. Η υποστήριξις της προαγωγής των οικονομικών συμφερόντων 
των μελών της. 
  β΄. Η εξύψωσις από ηθικής και πνευματικής απόψεως των εργα-
τών Λιτοχώρου. 
  γ΄. Η επιδίωξις της εφαρμογής του 8ώρου εις όλα τα βιομηχανικά 
εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
  δ΄. Ο καθορισμός κατώτατου ορίου ημερομισθίου και η προσπά-
θεια προς αύξησιν αυτού , αναλόγως των αναγκών της ζωής.   
  ε΄. Η απόκτησις συνειδήσεως της πάλης των τάξεων, υφ’ όλας αυτής 
τας μορφάς, από της εκμεταλλευομένης και πιεζομένης εργατικής τάξεως.  
  στ΄. Η συνένωσις και συνεργασία με όλους τους οργανωμένους 
εργάτας της χώρας και του κόσμου ολοκλήρου. 

Εγγραφαί-Συνδρομαί 
Άρθρον 3ον. Μέλη της Ενώσεως γίνονται δεκτοί όλοι οι εργάται  

και εργάτριαι αδιακρίτως επαγγέλματος. 
 Άρθρον 4ον. Πας εργάτης εγγραφόμενος πληρώνει εφ’ άπαξ μεν δραχ-
μάς 5 ως δικαίωμα εγγραφής, μηνιαίως δε δραχμάς 3 εισπραττομένας δια 
διπλοτύπου αποδείξεως ή ενσήμων της Πανεργατικής Ενώσεως. 
 Άρθρον 5ον. Διαγράφεται της Ενώσεως πας όστις αντιδρά εις τα συμ-
φέροντα αυτής ή γίνη εργοδότης. 

Διοίκησις  
 Άρθρον 6ον. Η Πανεργατική Ένωσις διοικείται από 7μελές Διοικητικόν 
Συμβούλιον εκλεγόμενον από την Γενικήν Συνέλευσιν διά μυστικής ψηφοφο-
ρίας και δι’ έν έτος. Απαρτία γίνεται όταν είνε παρόντες 4 σύμβουλοι. Μαζί 
με το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγεται και μία 3μελής εξελεγκτική επιτρο-
πή. 

Καθήκοντα Διοικητικής Επιτροπής 
 Άρθρον 7ον. Η Διοικητική Επιτροπή εις την πρώτην συνεδρίασιν μετά 
την εκλογή της, εκλέγει από τα μέλη της τον Γενικόν Γραμματέα και τον 
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Ταμίαν της. Των συνεδριάσεων της Επιτροπής προεδρεύει πάντοτε ο 
Γραμματεύς. 
 Άρθρον 8ον. Ο Γ. Γραμματεύς εκπροσωπεί την Ένωσιν ενώπιον των 
Διοικητικών και Δικαστικών αρχών, φυλάττει το αρχείον και την σφραγίδα, 
συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, κρατεί την αλληλογραφίαν, 
σφραγίζει και υπογράφει τα έγγραφα, τα πρακτικά και τα εντάλματα. Εις 
αυτόν απευθύνεται κάθε έγγραφον. 
 Άρθρον 9ον. Ο Ταμίας εισπράττει τους τακτικούς και εκτάκτους πό-
ρους της Ενώσεως διά διπλοτύπων αποδείξεων υπογεγραμμένων παρ’ 
αυτού και του Γεν. Γραμματέως και εσφραγισμένων τη σφραγίδι της Ενώ-
σεως. Κρατεί βιβλίον εσόδων και εξόδων. Εκτελεί όλας τας υπό της Διοι-
κητικής Επιτροπής εγκριθείσας πληρωμάς. Κατά τριμηνίαν υποβάλλει εις 
την Δ. Επιτροπήν συνοπτικήν έκθεσιν του ταμείου ως και εκτάκτως οσάκις 
η Δ. Επιτροπή ζητήση τούτο. 
 Άρθρον 10ον. Η Δ. Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον άπαξ 
της εβδομάδος, εκτάκτως όταν παραστή ανάγκη. 

Γενικαί Συνελεύσεις 
 Άρθρον 11ον. Γενικαί συνελεύσεις γίνονται κάθε τριμηνίαν. Έκτακτοι 
συνελεύσεις γίνονται όταν η Δ. Επιτροπή το κρίνη αναγκαίον ή όταν το 
απαιτήση το 1/3 των μελών της Ενώσεως. 
 Άρθρον 12ον. Αι συνελεύσεις ευρίσκονται εν απαρτία όταν παρίσταται 
το 1/3 των μελών τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου. Εάν εις την 
πρώτην πρόσκλησιν δεν γίνη απαρτία, καλείται πάλιν Γενική Συνέλευσις 
εντός 8 ημερών, κατά την οποίαν αρκεί το 1/4 των μελών και κατά τα λοι-
πά εφαρμόζονται τα του άρθρου 19 του από 15 Μαίου 1920 Β.Δ. περί ε-
παγγελματικών σωματείων. 
 Άρθρον 13ον. Εις την συνέλευσιν εκάστης τριμηνίας η Δ. Επιτροπή υπο-
βάλλει διά μεν του Γεν. Γραμματέως συνοπτικήν έκθεσιν των πεπραγμένων 
της τριμηνίας, διά δε του Ταμίου συνοπτικήν έκθεσιν της διαχειρίσεως. 

Καθήκοντα εξελεγκτικής επιτροπής 
 Άρθρον 14ον. Καθήκοντα της εξελεγκτικής επιτροπής είνε: 
  α΄. Να παρακολουθή όλας τας πράξεις του Δ. Συμβουλίου και 
ελέγχη αυτάς. 
  β΄. Να ελέγχη τα βιβλία του ταμείου και γραφείου.  
  γ΄. Να παρακολουθή την δράσιν της Ενώσεως εν γένει και να δί-
δει έκθεσιν εις κάθε Γενικήν συνέλευσιν. Έχει δικαίωμα να παρίσταται εις 
όλας τας συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής με συμβουλευτικήν ψή-
φον και να συγκαλή Γενικάς συνελεύσεις οσάκις κρίνη τούτο απαραίτητον, 
έστω και αν η Δ. Επιτροπή έχει αντίθετον γνώμην. 
 Άρθρον 15ον. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου καταχωρί-
ζονται καθ’ εκάστην συνεδρίαν εις το βιβλίον των πρακτικών και υπογρά-
φονται υφ’ ολοκλήρου του Δ. Συμβουλίου. Τόσον τα μέλη του Δ. Συμβου-
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λίου, όσον και της εξελεγκτικής επιτροπής οφείλουν να τηρώσι μυστικάς 
τας αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου.  

Σχέσεις με το Εργατικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης 
 Άρθρον 16ον. Η Πανεργατική Ένωσις Λιτοχώρου ανήκει εις το Εργατι-
κόν Κέντρον Θεσσαλονίκης, του οποίου εκτελεί όλας τας εντολάς και εκ-
πληροί όλας τας απέναντι αυτού υποχρεώσεις. Απευθύνεται δε εις αυτό 
διά τα ζητήματα άτινα δεν είνε δυνατόν να λυθώσιν επιτοπίως. Και δια 
του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ανήκει και εις την Γενικήν Συνομο-
σπονδίαν των Εργατών της Ελλάδος. 

Διάφορα 
 Άρθρον 17ον. Η Ένωσις έχει σφραγίδα στρογγύλην με τον τίτλον της 
γύρω και εις το μέσον δύο χείρας ηνωμένας. Επίσης, έχει σημαίαν ερυ-
θράν, η οποία φέρει το αποτύπωμα της σφραγίδος της. Η Ένωσις εορτάζει 
την εργατικήν εορτήν της 1ης Μαίου.  
 Άρθρον 18ον. Εν περιπτώσει διαλύσεως της Ενώσεως, άπασα η περι-
ουσία αυτής μεταβιβάζεται εις το Εργατικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης, το 
οποίο θα φροντίση διά την επανίδρυσίν της. 
 Άρθρον 19ον. Παν μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος κατασταστι-
κού, κανονίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. 
  Λιτόχωρον τη 7 Δεκεμβρίου 1924. 
  Ο Γραμματεύς Αθανάσιος Καρτσιούνας. 

* 

Αίτησις 
Πανεργατικής Ενώσεως διαφόρων επαγγελμάτων Λιτοχώρου. 
Προς 
Τον κύριον Πρόεδρον Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
Κύριε Πρόεδρε,  
συμφώνως τω 26 άρθρω του Νόμου περί Σωματείων,   ευσε-
βάστως λαμβάνομεν την τιμήν, όπως υποβάλλωμεν υμίν:α) 
Δύο αντίγραφα του καταστατικού της Πανεργατικής Ενώσεως 
μας. β΄) Αντίγραφα του πρακτικού της ιδρύσεως και της Γενι-
κής συνελεύσεως, ήτις ενέκρινε το καταστατικόν, και γ΄) Πίνα-
κα των ονομάτων των ιδρυτών μετά των διευθύνσεων αυτών 
καθώς και πίνακα των αποτελεσάντων την διοίκησιν προσώ-
πων. Οι αποτελέσαντες την ως άνω Πανεργατικήν Ένωσιν, κύ-
ριε Πρόεδρε, συμφώνως τω 3 άρθρω του Νόμου περί Σωμα-
τείων, είνε πάντες πολίται Έλληνες, χειράφετοι, έχουν ελευθέ-
ραν την διαχείρισιν της περιουσίας των και εξασκούν τα πολι-
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τικά των δικαιώματα. Με την πεποίθησιν ότι θέλετε προβή εις 
την ταχείαν αναγνώρισιν της Πανεργατικής Ενώσεώς μας.  

     Διατελούμεν ευπειθέστατοι. 
Ο Γραμματεύς Αθανάσιος Καρτσιούνας. 

* 
Πρακτικόν  

 Γενικής Συνελεύσεως Πανεργατικής Ενώσεως διαφόρων 
Επαγγελμάτων Λιτοχώρου. 
 Οι κάτωθι υποσημειούμενοι εργάται, ανήκοντες εις διάφο-
ρα επαγγέλματα, συνελθόντες σήμερον 7ην Δεκεμβρίου 1924, 
ημέραν Κυριακήν και ώραν 11ην π.μ., εν τη οικία Α. Σταμούλη, 
προσκληθέντες υπό της επί της συντάξεως του καταστατικού 
επιτροπής: Αθανασίου Τσικρικά, Αθανασίου Καρτσιούνα και 
Ελευθερίου Μπήκα, και κατόπιν υποβολής τούτου παρ’ αυτής, 
συζητήσαντες επ’ αυτού άρθρον προς άρθρον, ενεκρίναμεν 
αυτό πλήρως, αναθέσαντες εις τον αμέσως εκλεγησόμενον 
Γραμματέα την υποβολή αυτού εις το Πρωτοδικείον προς έ-
γκρισιν. Μετά το πέρας της ανωτέρω συζητήσεως, γενομένων 
αρχαιρεσιών, εξελέγησαν διά μυστικής ψηφοφορίας ως Διοι-
κητικόν Συμβούλιον οι κάτωθι: 
 Διοικητικόν Συμβούλιον      Εξελεγκτική Επιτροπή 
 Αθανάσιος Τσικρικάς           Αθανάσιος Γκέκας 
 Ελευθέριος Μπήκας             Βασίλειος Λαλούμης  
 Αθανάσιος Καρτσιούνας       Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος 
 Ιωάννης Καρτσιώτης 

Τα μέλη 
 1. Γεώργιος Αδαμόπουλος  21. Ιωάννης Κοψαχείλης 
 2. Θεόδωρος Μουρσιώτης    22. Απόστολος Γκαλέρας 
 3. Ελευθέριος Μπήκας         23. Ιωάννης Σβάρνας 
 4. Νικόλαος Παπαϊωάννου    24. Βασίλειος Λαλούμης 
 5. Αθανάσιος Γραμματόσης   25. Ηλίας Στουγιάννος 
 6. Ζαχαρίας Λιόντας            26. Ευάγγελος Δουλτσίνος  
 7. Γεώργιος Τασόπουλος      27. Γεώργιος Μήλιος 
 8. Αθανάσιος Γκέκας            28. Γεώργιος Κουϊμτζής 
 9. Κων/νος Γραμματόσης      29. Ευάγγελος Γκανιάς 
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 10. Χρήστος Γκίνος          30. Κων/νος Φαργκάνης 
 11. Κων/νος Πουρλιώτης        31. Γεώργιος Φαργκάνης 
 12. Χρήστος Κοψαχείλης      32. Αλέξ. Διαμαντόπουλος 
 13. Πέτρος Γκίνος             33. Γεώργιος Πατατούκας 
 14. Μιχαήλ Μπελογιάννης     34. Δημήτριος Σαμαράς 
 15. Ευάγ. Παπαθανασίου   35. Ιωάννης Καρτσιώτης 
 16. Δημήτριος Δουλτσίνος      36. Αναστάσιος Δουλτσίνος 
 17. Χρήστος Βράκας             37. Αθανάσιος Τσικρικάς 
 18. Αναστάσιος Κιτριώτης     38. Αθανάσιος Καρτσιούνας 
 19. Απόστολος Μασταγκάς    39. Πέτρος Κυρίτσης 
 20. Αλέκος Μαγαλιάς          40. Ιωάννης Κουκουλογιάννης  
                       41. Ανδρέας Γάβρης 
                           Ακριβές Αντίγραφον. 

Λιτόχωρον 7 Δεκεμβρίου 1924. 
          Ο Γραμματεύς Αθανάσιος Καρτσιούνας 

* 
Πρωτόκολλον 

 Η προσωρινή επιτροπή που βγήκε για να συντάξη ένα κα-
ταστατικόν για την ίδρυσι ενός σωματείου εργατικού, όπου 
θα χρησιμεύση για την υπεράσπιση των εργατικών συμφερό-
ντων, καλεί όλους εκείνους που θέλουν να γίνουν μέλη αυτού, 
να το δηλώσουν διά της υπογραφής των, με το δικαίωμα να 
άρουν αυτήν όταν δεν θα είνε σύμφωνοι με το καταστατικόν 
που θα ψηφισθή από μίαν γενικήν συνέλευσιν. 
    Λιτόχωρον τη 23 Νοεμβρίου 1924. 
                 Η προσωρινή επιτροπή. Αθανάσιος Τσικρικάς, 
    Αθανάσιος Καρτσιούνας, Ελευθέριος Μπήκας. 

Τα μέλη 
 1. Αθανάσιος Γκέκας             29. Δημήτριος Παπαγεωργίου 
 2. Ευάγγελος Παπαθανασίου   30. Γεώργιος Παπαγεωργίου 
 3. Απόστολος Μασταγκάς       31. Μιχαήλ Ίραντος 
 4. Πέτρος Γκίνος                   32. Ιωάννης Ζαχουδάνης 
 5. Γεώργιος Καμπίσιος           33. Ιωάννης Καστάνης 
 6. Γεώργιος Φώτης                34. Χρήστος Κουκιώτης 
 7. Κων/νος Καραβάρας           35. Γεώργιος Μπόντης 
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 8. Αθανάσιος Τζουμάκας      36. Θεόδωρος Κουτσιμανής 
 9. Αθανάσιος Κατέλας            37. Κων/νος Πολυζάς 
 10. Αθανάσιος Γραμματόσης    38. Γρηγόριος Λιόντας 
 11. Νικόλαος Νικόπουλος        39. Χρήστος Κάκαλος 
 12. Κων/νος Τζιούκας             40. Νικόλαος Σταλίκας 
 13. Νικόλαος Κάκαλος            41. Ιωάννης Κουτσιμανής 
 14. Χρήστος Μπονοβόλιας        42. Αθανάσιος Φιλιάμος 
 15. Αναστάσιος Κιτριώτης       43. Αριστείδης Μουκριώτης 
 16. Γρηγόριος Τριανταφύλλου  44. Δημήτριος Κυριάκος 
 17. Κων/νος Φαργκάνης           45. Αθανάσιος Φουρκιώτης 
 18. Γεώργιος Παπαδόπουλος    46. Μιχαήλ Κολωνιάρης  
 19. Νικόλαος Πλαδής              47. Ζήσης Βάραγκας 
 20. Γεώργιος Φαργκάνης     48. Αθανάσιος Στουγιάννος 
 21. Χρήστος Λεμόνας             49. Γρηγόριος Μουκριώτης 
 22. Σωτήριος Σακκούλας        50. Κων/νος Γάβρης 
 23. Δημήτριος Σακκούλας        51. Δημήτριος Φέρλιας 
 24. Γεώργιος Καραηλιάς        52. Αθανάσιος Δήμκαρος 
 25. Δημήτριος Σαμαράς          53. Χρήστος Κυριάκου 
 26. Μιχαήλ Μπονοβόλιας         54. Ζαχαρίας Λιόντας 
 27. Κων/νος Χιώτης                55. Γεώργιος Πάσχος 
 28. Ευάγγελος Δουλτσίνος       56. Δημήτριος Δημοφέρλιας 
                         Ακριβές Αντίγραφον. 

Λιτόχωρον τη 7 Δεκεβρίου 1924. 
       Ο Γραμματεύς Αθανάσιος Καρτσιούνας 

 

* 
Πίναξ 

 των ιδρυτών του σωματείου της «Πανεργατικής Ενώσεως 
διαφόρων επαγγελμάτων Λιτοχώρου». 
 

Αθανάσιος Τσικρικάς  Λιτόχωρον 
Θεοχάρης Τριπολόγος Λιτόχωρον 
Βασίλειος Λαλούμης Λιτόχωρον 
Αθανάσιος Καρτσιούνας Λιτόχωρον 

 

* 
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Πίναξ 
 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Πανεργατι-
κής Ενώσεως διαφόρων επαγγελμάτων Λιτοχώρου», μετά των 
διευθύνσεων αυτών. 

Ονοματεπώνυμον Ειδικότης Διεύθυνσις 
Αθανάσιος Καρτσιούνας Γεν. Γραμματεύς Λιτόχωρον 
Αθανάσιος Τσικρικάς Ταμίας Λιτόχωρον 
Ελευθέριος Μπήκας Σύμβουλος Λιτόχωρον 
Ιωάννης Καρτσιώτης Σύμβουλος Λιτόχωρον 

Ακριβές Αντίγραφον. 
Λιτόχωρον τη 7 Δεκεμβρίου 1924. 

Ο Γραμματεύς Αθανάσιος Καρτσιούνας 
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                  

«Ο ΟΛΥΜΠΟΣ» 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου Λιτοχώρου «ο Όλυμπος» 

Κεφάλαιον Αον   
Επωνυμία και έδρα του Συνδέσμου 

 Άρθρον 1. Συνίσταται Σύνδεσμος Κτηνοτροφικός εν Λιτοχώρω υπό 
την επωνυμίαν «Κτηνοτροφικός Σύνδεσμος Λιτοχώρου ο Όλυμπος», ε-
δρεύων εν Λιτοχώρω. 

Κεφάλαιον Βον 
Σκοπός του Συνδέσμου 

 Άρθρον 2. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η διά παντός τρόπου ανάπτυ-
ξις, προαγωγή και ενίσχυσις  της κτηνοτροφίας και η τελειοτέρα εξυπηρέ-
τησις των κτηνοτροφικών συμφερόντων. 

Κεφάλαιον Γον 
Περί των μελών του Συνδέσμου 

 Άρθρον 3. Ο Σύνδεσμος απαρτίζεται α) εκ των ιδρυτών και β) εκ των 
τακτικών μελών. 
 Άρθρον 4. Ιδρυταί θεωρούνται οι υπογράψαντες το παρόν καταστα-
στικόν. Τακτικά δε μέλη, εν οις και οι ιδρυταί, οι έχοντες συμπληρωμένον 
το 20ον έτος της ηλικίας των, κτηνοτρόφοι το επάγγελμα, είτε και μετερ-
χόμενοι και άλλο επάγγελμα, κάτοχοι όμως κτηνών, εγγράφως ή διά τινός 
άλλου μέσου ζητήσαντες δι’ αιτήσεως εφ’ απλού χάρτου την παρά του 
Διοικητικού Συμβουλίου εγγραφήν αυτών ως τακτικών μελών. Παύουν να 
είναι μέλη όσοι υποβάλλουν την παραίτησίν των διά προς τούτο εγγράφου 
αιτήσεώς των προς το Διοικητικόν Συμβούλιον καταβάλλοντες την εισφο-
ράν του τρέχοντος έτους ή όσοι καθυστερούν επί έτος την συνδρομήν των. 

Κεφάλαιον Δον  
Διοίκησις του Συνδέσμου 

 Άρθρον 5. Ο Σύνδεσμος διοικείται υπό συμβουλίου τετραμελούς, απο-
τελουμένου εκ του Προέδρου, Ταμίου και δύο Συμβούλων. Δεν επιτρέπε-
ται να μετέχωσι της διοικήσεως πρόσωπα συνδεόμενα διά συγγενείας μέ-
χρι και του τετάρτου βαθμού. Αι κενούμεναι θέσεις Συμβούλων εκ θανά-
του ή παραιτήσεως καταλαμβάνονται υπό των επιλαχόντων κατά την ε-
κλογήν κατά την σειρά της ψηφοφορίας. Αν η θέσις του Προέδρου ή Ταμί-
ου κενωθή οπωσδήποτε, διαρκούσης της περιόδου, εκλέγεται τοιούτος υπό 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν περιπτώσει παραιτήσεως ολοκλήρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος συγκαλεί τον Σύνδεσμον προς εκλο-
γήν νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Κεφάλαιον Εον  
Περί αρχαιρεσιών 

 Άρθρον 6. Αι αρχαιρεσίαι ενεργούνται εν Γενική του Συνδέσμου Συ-
νελεύσει εν απαρτία ευρισκομένη, τη 23 Απριλίου  εκάστης περιόδου, εν 
μυστική διά ψηφοδελτίου ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευσις θεωρείται εν 
απαρτία όταν ώσι παρόντα τα 3/4 των μελών αυτού. Η εκλογή θα διενερ-
γήται διά ψηφοδελτίου, εφ’ ου θα αναγράφωνται εις την θέσιν Προέδρου, 
Ταμίου και δύο Συμβούλων τα ονοματεπώνυμα αυτών. 
 Άρθρον 7. Η χρονική της περιόδου διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλί-
ου είναι μονοετής, αρχομένη την 1ην Κυριακήν του μηνός Μαΐου εκάστου 
έτους. 
 Άρθρον 8. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αδικαιολογήτως 
αποσχών επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις των εργασιών αυτού, θεωρείται 
παρητημένον.  
 Άρθρον 9. Αι υπηρεσίαι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πα-
ρέχονται αμισθεί. Επιτρέπεται αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου να 
χορηγούνται έξοδα παραστάσεως τω Προέδρω ή άλλω τινί μεταβαίνοντι 
δι’ υπόθεσιν του Συνδέσμου εις άλλη τινά πόλιν. 

Κεφάλαιον Στον 
Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Άρθρον 10. Το Δ. Συμβούλιον σκέπτεται και αποφασίζει περί όλων 
των υποθέσεων του Συνδέσμου και εν γένει μεριμνά περί της επιτυχίας 
του σκοπού αυτού. Το Δ. Συμβούλιον συνέρχεται οσάκις αι υποθέσεις του 
Συνδέσμου απαιτούσι τούτο, καλούμενον εις συνεδρίασιν υπό του Προέ-
δρου απ’ ευθείας. 
 Άρθρον 11. Καθήκοντα του Προέδρου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας συνε-
δριάσεις του Δ. Συμβουλίου και του Συνδέσμου, εισηγούμενος εκάστοτε τα 
συζητητέα θέματα και συγκαλεί τα μέλη του Συνδέσμου εις τακτικάς και 
εκτάκτους συνελεύσεις. Επίσης, υπογράφει παν υπηρεσιακόν έγγραφον του 
Συνδέσμου. Εκδίδει τα  χρηματικά εντάλματα προς πληρωμήν των εξόδων, 
συμφώνως προς τας αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου, συνυπογράφοντος και 
του Γραμματέως. Τον Πρόεδρον κωλυόμενο ή απόντα αναπληροί είς των 
Συμβούλων. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμον εξωδίκως και ενώπιον 
των Διοικητικών και λοιπών δημοσίων Αρχών ως και απέναντι πάσης δημο-
σίας Αρχής και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου. 

Άρθρον 12. Καθήκοντα του Γραμματέως. Ο Γραμματεύς διοριζόμενος 
υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υπηρετών επί μισθώ, συντάσσει και 
αναγιγνώσκει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συνδέσμου και Δ. Συμ-
βουλίου ως και παν υπηρεσιακόν έγγραφον, τηρεί το μητρώον των μελών ως 
και πάντα του Συνδέσμου τα βιβλία και εκτελεί πάσαν την αλληλογραφίαν 
του Συνδέσμου, έχων υπό την κατοχήν του την σφραγίδα του Συνδέσμου. 

Άρθρον 13. Καθήκοντα του Ταμίου. Ο Ταμίας φυλάττει την χρημα-
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τικήν και πάσαν άλλην περιουσίαν του Συνδέσμου, τηρεί τακτικά βιβλία 
εσόδων και εξόδων, εισπράττει τας ειρημένας συνδρομάς των μελών διά 
διπλοτύπων αποδείξεων και ενεργεί τας πληρωμάς του Συνδέσμου επί τη 
βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων και παρά του Προέδρου. Ο Ταμίας 
υποχρεούται, όπως καταθέτη επ’ ονόματι του Συνδέσμου εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή τη εγκρίσει του Αρμοδίου Υπουργείου εις άλλην 
τοιαύτην, τα εν τω ταμείω χρήματα αυτούσια ή ενδεδυμένα εις χρεώγρα-
φα, όταν το ποσόν υπερβαίνη τας χιλίας δραχμάς. Εις την ετήσιαν Γεν. 
Συνέλευσιν υποχρεούται ο Ταμίας να εκθέτη λεπτομερώς την κατάστασιν 
του ταμείου και να παραδώση τα βιβλία προς εξόφλησιν εις τους παρ’ 
αυτού ορισθησομένους ελεγκτάς. Τον Ταμίαν κωλυόμενον ή απόντα ανα-
πληροί είς των συμβούλων, μη περιβεβλημένος δι’ ετέρου αξιώματος. 

Κεφάλαιον Ζον 
Συνελεύσεις του Συνδέσμου 

 Άρθρον 14. Αι συνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου είναι τακτικαί 
και έκτακτοι. Και τακτικαί μεν γίγνονται δις τους έτους, ήτοι 23 Απριλίου 
και την 26 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Έκτακτοι δε οσάκις κρίνη αναγκαί-
ον και αποφασίζη το Δ. Συμβούλιον ή ήθελε ζητήσει τούτο εγγράφως παρ’ 
αυτού δι’ ωρισμένα θέματα το 1/20 τουλάχιστον των εκπληρωσάντων τας 
υποχρεώσεις των μελών. Αι αποφάσεις των συνελεύσεων του Συνδέσμου 
λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων, της συνελεύσεως 
λογιζομένης εν απαρτία εάν παρέστησαν κατ’ αυτάς το 1/3 τουλάχιστον 
του όλου αριθμού των τακτικών μελών. Μη γενομένης απαρτίας εις πρώ-
την συνέλευσιν, καλείται νέα τοιαύτη με τα αυτά απολύτως θέματα μετά 
παρέλευσιν τριών το ολιγώτερον και εντός δέκα το πολύ ημερών. Η απαρ-
τία της συνελεύσεως ταύτης δε δύναται να είναι κάτω του 1/4 του όλου 
αριθμού των τακτικών μελών. Εάν δεν ήθελεν ευρεθή εν απαρτία και η 
δευτέρα αύτη συνέλευσις, καλείται τρίτη εντός οκτώ το πολύ ημερών, ης 
απαρτία λογίζεται το 1/5 τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών 
μελών. Η απαρτία όμως αύτη δεν δύναται να είναι μικροτέρα του αριθμού 
των 30 μελών, εφ’ όσον ο Σύνδεσμος αριθμεί μέλη ολιγώτερα των 100 και 
πλείονα των 60. Εάν δεν ήθελεν ευρεθή εν απαρτία και η τρίτη συνέλευ-
σις, καλείται νέα συνέλευσις μετά παρέλευσιν ενός μηνός, ήτις τότε θεω-
ρείται ως πρώτη και ισχύουσιν τα ως άνω. Εάν όμως τα μέλη του Συνδέ-
σμου ως εκ της φύσεως του επαγγέλματός των ευρίσκονται καθ’ ωρισμέ-
νην περίοδον διαρκώς εν κινήσει ή εν αδιαλείπτω εργασία ή είναι εγκατε-
στημένα μακράν της έδρας του Συνδέσμου, δύναται να συγκληθή Γεν. Συ-
νέλευσις με παρουσίαν του 1/4  των τακτικών μελών, εν ελλείψει δε απαρ-
τίας εντός οκτώ ημερών με όσους παρόντας, μετά προηγουμένην έγκρισιν 
του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, εις την περιφέρειαν του οποίου υπάγεται η 
έδρα του Συνδέσμου, προς όν υποβάλλεται σχετική αίτησις όπως αποφαν-
θή εάν συντρέχη η περίπτωσις αύτη. Πάσα ψηφοφορία εν Γεν. Συνελεύσει 
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αφορώσα αρχαιρεσία, ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκησιν, έγκρισιν 
λογοδοσίας και προσεκτικά εν γένει ζητήματα, γίνεται μυστικώς, πάσα δ’ 
επί άλλα θέματα ψηφοφορία, γίνεται δι’ ανατάσεως. Τα μέλη του Συνδέ-
σμου καλούνται υπό του Προέδρου διά γενικής προσκλήσεως. 

Κεφάλαιον Ηον 
Πόροι του Συνδέσμου 

 Άρθρον 15. Πόροι του Συνδέσμου είναι α) αι συνδρομαί των τακτικών 
μελών αυτού και β) το δικαίωμα εγγραφής εκάστου μέλους, οριζόμενον εις 
πεντήκοντα (50) δραχμάς. 
 Άρθρον 16. Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου οφείλουσι να καταβά-
λουσι τω Ταμία και ετησίαν αυτών συνδρομήν, αποτελουμένην από μίαν 
(1) δραχμήν κατά πάν ζώον γαλακτοφόρον και μη, εξαιρουμένων των αγό-
ντων το πρώτον έτος της ηλικίας των μικρών εριφίων και αρνίων, πληρω-
μένων των συνδρομών εις τας αρχάς του μηνός Μαΐου εκάστου έτους. 
 Άρθρον 17. Το Δ. Συμβούλιον δύναται ν’ αυξήση τας ετησίας συνδρο-
μάς των μελών αναλόγως των αναγκών και της οικονομικής ευεξίας του 
Συνδέσμου.  
 Άρθρον 18. Ο μη καταβαλών την ετησίαν συνδρομήν διαγράφεται εκ 
των μητρώων των μελών, μη δικαιούμενος να ζητήση την επιστροφήν των 
παρ’ αυτού καταβληθέντων τω Συνδέσμω. 

Κεφάλαιον Θον 
Απολογισμός 

 Άρθρον 19. Το Δ. Συμβούλιον συντάσσει και υποβάλλει διά του Προέ-
δρου, άμα τη λήξει της περιόδου του εις την Γενικήν Συνέλευσιν, τον απο-
λογισμόν της περιόδου αυτού, λογοδοτούν συγχρόνως και περί των κατά 
την περίοδον πεπραγμένων. Προς εξέλεγξιν του υποβαλλομένου απολογι-
σμού διορίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως τριμελής εξελεγκτική επι-
τροπή, ήτις υποβάλλει το πόρισμα της εξελέγξεως εις την πρώτην μετ’ αυ-
τήν Γεν. Συνέλευσιν των μελών προς έγκρισιν. 

Κεφάλαιον Ιον  
Γενικαί Διατάξεις 

 Άρθρον 20. Ο Σύνδεσμος έχει ιδίαν σφραγίδα, φέρουσα εις το μέσον 
πρόβατον, κύκλω δε τας λέξεις «Κτηνοτροφικός Σύνδεσμος Λιτοχώρου». 
 Άρθρον 21. Προς εμπέδωσιν της μεταξύ των μελών του Συνδέσμου 
αγάπης και ομονοίας, το Δ. Συμβούλιον δικαιούται να μεσολαβήση ίνα 
εξομαλύνη πάσα έριδα και φιλονεικία ή διαφορά μεταξύ των μελών του 
Συνδέσμου. 
 Άρθρον 22. Ο Σύνδεσμος υφίσταται εφ’ όσον τα έσοδα αυτού επαρ-
κώσι διά την απρόσκοπτον λειτουργίαν του. Εν εναντία περιπτώσει συ-
γκαλείται ο Σύνδεσμος εις Γεν. Συνέλευσιν και αποφασίζει την διάλυσιν 
αυτού διά πλειοψηφίας των παρόντων μελών της Γεν. Συνελεύσεως. Απο-
φασισθείσης ούτω της διαλύσεως, αποφασίζεται συγχρόνως και η τύχη της 
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περιουσίας του. 
 Άρθρον 23. Διά την διάλυσιν του Συνδέσμου ή και μεταρρύθμισιν του 
καταστατικού, δέον να συγκληθή ιδιαιτέρα έκτακτος συνέλευσις, ήτις θεω-
ρείται εν απαρτία εάν παρίστανται τα διά την πρώτην συνέλευσιν, κατά 
το άρθρον 14 του παρόντος προς κατάρτισιν της απαρτίας, απαιτούμενα 
μέλη και λαμβάνεται απόφασις δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων 
κατά την συνέλευσιν μελών. Μη γενομένης απαρτίας, εάν κατά την κατά 
το άρθρον 14 του παρόντος δευτέραν συνέλευσιν δεν σχηματισθή απαρτία, 
η Διοίκησις συγκαλεί νέαν συνέλευσιν μετά παρέλευσιν μηνός και η ούτω 
συγκληθησομένη συνέλευσις θεωρείται ως πρώτη και ισχύουσιν εν αυτή αι 
ως προς την απαρτίαν διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 14 του 
παρόντος. Αποφασισθείσης δε της διαλύσεως του Συνδέσμου, αποφασίζε-
ται άμα και η τύχη της περιουσίας του Συνδέσμου υπό της Συνελεύσεως. 
 Το παρόν καταστατικόν ανεγνώσθη και εψηφίσθη υπό της υπογε-
γραμμένης Προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής του Κτηνοτροφικού Συνδέ-
σμου Λιτοχώρου «Ο Όλυμπος» εν Λιτοχώρω τη 10 Οκτωβρίου 1926. 
  Η Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή 

  Κυπαρίσσης Γ. Κυπαρισσάς, Γεώργιος Τριανταφύλλου, Ιωάννης 
 Δ. Φέρλιας. 

* 
Αίτησις  
Κυπαρίσση Γεωργ. Κυπαρισσά κλπ Διοικητικής Επιτροπής 
του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου Λιτοχώρου «Ο Όλυμπος». 
Περί 
αναγνωρίσεως αυτού υπό της Σεβαστής Κυβερνήσεως και    
εκδόσεως της σχετικής αδείας διά την λειτουργίαν του. 
Προς 
Τον κύριον Πρωτοδίκην Θεσσαλονίκης. 
Λαμβάνομεν την τιμήν οι υπογεγραμμένοι κτηνοτρόφοι, απο-
τελούντες την Διοικητικήν Επιτροπήν του Κτηνοτροφικού 
Συνδέσμου Λιτοχώρου «Ο Όλυμπος», να υποβάλωμεν συνημ-
μένως εις διπλούν αντίγραφον του καταστατικού αυτού, αντί-
γραφον πρακτικού ιδρύσεως αυτού, πίνακα εμφαίνοντα το 
ονοματεπώνυμον, την διεύθυνσιν και κατοικίαν των ιδρυτών 
και των αποτελούντων την Διοίκησιν του ως άνω Συνδέσμου, 
μετά βεβαιώσεως ότι οι αποτελούντες την Διοίκησιν τυγχά-
νουσι κτηνοτρόφοι το επάγγελμα, Έλληνες υπήκοοι κλπ και 
παρακαλούμεν υμάς όπως ευαρεστούμενοι ενεργήσητε διά 
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την αναγνώρισιν αυτού υπό της Σεβαστής Κυβερνήσεως και 
την έκδοσιν της σχετικής αδείας διά την λειτουργίαν αυτού. 
 Εν Λιτοχώρω τη 10 Οκτωβρίου 1926. 
 Η Διοικητική Επιτροπή. Κυπαρίσσης Γ. Κυπαρισσάς,  
          Γεώργιος Τριανταφύλλου, Ιωάννης Δ. Φέρλιας. 

* 
Πρακτικόν 

 Εν Λιτοχώρω τη 10 Οκτωβρίου 1926 και εν τη οικία του 
Γεωργίου Ι. Κυπαρισσά, συνελθόντες οι υπογεγραμμένοι κτη-
νοτρόφοι Λιτοχώρου εις κοινήν σύσκεψιν περί της αναπτύξεως, 
προαγωγής και ενισχύσεως της κτηνοτροφίας και υποστηρίξε-
ως των κτηνοτρόφων, ομοφώνως απεφασίσαμεν την ίδρυσιν 
σωματείου «Κτηνοτροφικός Σύνδεσμος Λιτοχώρου Ο ΟΛΥ-
ΜΠΟΣ», ούτινος ο σκοπός θα είναι η βελτίωσης, η προαγωγή 
της κτηνοτροφίας και η υποστήριξις των συμφερόντων των 
κτηνοτρόφων Λιτοχώρου. Γενομένης δε ψηφοφορίας εξελέγη 
τριμελής επιτροπή αποτελουμένη εκ των κ. Κυπαρίσση Γ. Κυ-
παρισσά, Γεωργίου Ι. Τριανταφύλλου και Ιωάννου Φέρλια, εις 
την οποίαν ανατίθεται η φροντίς περί συντάξεως καταλλήλου 
καταστατικού και περί των ενεργειών διά την επίσημον ανα-
γνώρισιν του κτηνοτροφικού συνδέσμου μας υπό της Σεβαστής 
Κυβερνήσεως και διά την έκδοσιν της σχετικής αδείας. 

Οι κτηνοτρόφοι Λιτοχώρου 
 Ιωάννης Πολ. Κουλιάνος        Δημήτριος Π. Κουλιάνος 
 Γεώργιος Πολ. Κουλιάνος       Αθανάσιος Π. Κουλιάνος 
 Αθανάσιος Ι. Παπαδιαμαντής   Αθανάσιος Ευαγ. Σκρέτας 
 Γεώργιος Ι. Κυπαρισσάς          Γεώργιος Φούντας 
 Γεώργιος Τριανταφύλλου        Μιχαήλ Νίκας 
 Ιωάννης Δ. Φέρλιας                Αντώνιος Φούντας 
 Λάζαρος Αθ. Παπαδιαμαντής    Δημήτριος Ι. Τριανταφύλλου 
 Δημήτριος Φούντος                 Γρηγόριος Τριανταφύλλου 
  Ακριβές Αντίγραφον. 
  Εν Λιτοχώρω 10 Οκτωβρίου 1926. 
   Η Διοικητική Επιτροπή. Κυπαρίσσης Γ. Κυπαρισσάς, 
   Γεώργιος Τριανταφύλλου, Ιωάννης Δ. Φέρλιας. 

* 
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Πίναξ 
 εμφαίνων το ονοματεπώνυμον και την κατοικίαν των           
ιδρυτών και της Διοικητικής Επιτροπής του Κτηνοτροφικού 
Συνδέσμου Λιτοχώρου «Ο Όλυμπος». 
Α/Α Ονοματεπώνυμον Επάγγελμα Κατοικία 
1. Κυπαρίσσης Γ. Κυπαρισσάς Κτηνοτρόφος Λιτόχωρον 
2. Γεώργιος Ι. Τριανταφύλλου         »        » 
3. Ιωάννης Φέρλιας         »        » 
 Παρατηρήσεις. Οι ίδιοι τυγχάνουσιν ιδρυταί και Διοικητι-

κή Επιτροπή.  
 Εν Λιτοχώρω τη 10 Οκτωβρίου 1926. 
 Η Διοικητική Επιτροπή. Κυπαρίσσης Γ. Κυπαρισσάς, 

Γεώργιος Τριανταφύλλου, Ιωάννης Δ. Φέρλιας.   
* 

Βεβαίωσις   
 Οι υπογεγραμμένοι Κυπαρίσσης Γ. Κυπαρισσάς, Γεώργιος 
Ι. Τριανταφύλλου και Ιωάννης Φέρλιας, αποτελούντες την 
Διοίκησιν του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου Λιτοχώρου «Ο Όλυ-
μπος», βεβαιούμεν υπευθύνως ότι τυγχάνομεν κτηνοτρόφοι το 
επάγγελμα, Έλληνες υπήκοοι, ενήλικοι, έχοντες ελευθέραν την 
διαχείρισιν της περιουσίας μας, εγγεγραμμένοι μεταξύ των 
τακτικών μελών του ως άνω Συνδέσμου Λιτοχώρου και α-
σκούντες τα πολιτικά μας δικαιώματα. 
 Εν Λιτοχώρω τη 10 Οκτωβρίου 1926. 
 Η Διοικητική Επιτροπή. Κυπαρίσσης Γ. Κυπαρισσάς,   
           Γεώργιος Τριανταφύλλου, Ιωάννης Δ. Φέρλιας. 
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ΦΙΛΟΘΗΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  

«Ο ΟΛΥΜΠΟΣ» 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

Του Φιλοθηραματικού Συλλόγου «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ» Λιτοχώρου 
Κεφάλαιον Α΄ 

Ίδρυσις και σκοπός του Συλλόγου 
 Άρθρον 1ον. Συνίσταται εν Λιτοχώρω Σωματείον υπό την επωνυμίαν 
«Φιλοθηραματικός Σύλλογος ο ΟΛΥΜΠΟΣ», με έδραν το Λιτόχωρον και 
διεπόμενον υπό των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού. 
 Άρθρον 2ον. Σκοπός του Σωματείου είναι:  
  α) Η αδελφική συνένωσις και αλληλεγγύη των μελών προς εξύ-
ψωσιν αυτού. 
  β) Η ενέργεια διαφόρων κυνηγετικών εκδρομών, ως και διαφό-
ρων σεμνών διασκεδάσεων προς τέρψιν των μελών αυτού. 
  γ) Η βελτίωσις των ειδών και μέσων της κυνηγεσίας. 
  δ) Η προστασία των θηραμάτων από της ακαταλλήλου και πα-
ρανόμου κυνηγεσίας και ο κατά το δυνατόν πολλαπλασιασμός αυτών. 
  ε) Η καθ’ ωρισμένας εποχάς κυνηγεσία των καταστρεπτικών διά 
την γεωργίαν και κτηνοτροφίαν πτηνών και ζώων.  
  στ) Η προστασία και εξασφάλισις των κυνηγετικών κυνών, ως και 
διά των εξής μέσων: 1) Τα μέλη του Συλλόγου άτινα είναι κάτοχοι κυνηγετι-
κών κυνών (ράτσας καλής) απαγορεύεται να διαθέσωσιν αυτούς εις άτομα 
ξένα προς τον Σύλλογον, υποχρεουμένων τούτων να χορηγώσι τούτους κατ’ 
αρέσκειαν εις τα μέλη, 2) Απαγορεύεται εις οιονδήποτε μέλος κατόχου εξαι-
ρετικού κυνός να πωλή τούτον εις ξένην περιφέρειαν άνευ εγκρίσεως του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, υποχρεούμενος ο κάτοχος ν’ ανακοινώ-
ση προ ενός μηνός την διάθεσίν του προς πώλησιν εις τα μέλη του Συλλόγου, 
μεθ’ ο παρελθούσης της προθεσμίας και μη αγορασθέντος παρά τινός των 
μελών, να έχη το δικαίωμα κατ’ εντολήν του Διοικητικού Συμβουλίου να πω-
λή τον κύνα του όπου βούλεται. Ο παραβάτης των ανωτέρω όρων θέλει δια-
γράφεται αυτοδικαίως του Συλλόγου επί μίαν πενταετίαν, μη έχων το δικαί-
ωμα εγγραφής προς τον Σύλλογον ως μέλος αυτού. 
  ζ) Η εκ παραλλήλου μετά της πολιτείας ρύθμισις των της θήρας 
εν Μακεδονία κατά τρόπον μεθοδικόν, υπηρετούντα εν αυτώ τους θηρεύο-
ντας και εξασφαλίζοντας τον πολλαπλασιασμόν των θηραμάτων. 
 Άρθρον 3ον. Ο Σκοπός του Συλλόγου επιτυγχάνεται:  

1) Διά κυνηγετικών εκδρομών. 
2) Διά διαλέξεων καταλλήλων.   
3) Διά παντός μέσου άλλου προσφόρου,αποφασιζομένου  

παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ’ ους μήνας απαγορεύεται η θήρα. 
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Κεφάλαιον Β΄ 
Μέλη 

 Άρθρον 4ον. Τακτικά μέλη του Συλλόγου δύνανται να είναι οι εν Λιτο-
χώρω έχοντες ηλικίαν από 18 έτους συμπεριλαμβανομένου και άνω. Εγ-
γράφονται δε προτάσει δύο μελών του Συλλόγου και κατόπιν αποφάσεως 
του Δ. Συμβουλίου. 
 Άρθρον 5ον. Ως δικαίωμα εγγραφής ορίζεται εφ’ άπαξ δραχ. 15, η δε 
κατά μήνα συνδρομή δραχ. 3, δυναμένης της συνδρομής ταύτης ν’ αυξηθή 
αναλόγως των αναγκών του Συλλόγου, μετ’ απόφασιν του Δ. Συμβουλίου, 
λαμβανομένης μετ’ απόλυτον πλειοψηφίαν.  
 Άρθρον 6ον. Παν μέλος, καθυστερήσαν αδικαιολογήτως την συνδρομήν 
του επί τρεις μήνας, διαγράφεται μετ’ απόφασιν του Δ.  Συμβουλίου, κα-
τόπιν εγγράφου ειδοποιήσεώς του, αι δε καταβληθείσαι υπ’ αυτού συν-
δρομαί δεν επιστρέφονται, δύναται όμως να εγγραφή και πάλιν, εάν κα-
ταβάλη τα καθυστερούμενα, επαφίεται όμως εις την κρίσιν του Δ. Συμ-
βουλίου η απαίτησις ή μη της καταβολής των οφειλομένων όσον αφορά 
τους ως εκ της στρατεύσεως αυτών καθυστερήσαντας.  
 Άρθρον 7ον. Τα μέλη του Συλλόγου εξερχόμενα προς θήραν, ως και κατά 
τας εορτάς και εκδρομάς του Συλλόγου, υποχρεούνται να φέρωσι μεθ’ εαυ-
τών τα ατομικά αυτών βιβλιάρια μετά των φωτογραφιών των εσφραγισμένων 
διά της σφραγίδας του Συλλόγου και υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου, 
ως και ορισθησόμενον σήμα, διακριτικά του νεοϊδρυθέντος Συλλόγου μας. 
 Άρθρον 8ον. Τα  μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να τηρώσιν απαρε-
γκλήτως τας εκ του Νόμου και των Αστυνομικών διατάξεων υποχρεώσεις 
των και να συμμορφούνται με τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.  
 Υποχρεούνται δε ίνα παν έκτακτον ή σπάνιον πτηνόν ή ζώον, όπερ 
ήθελον φονεύση ή συλλάβη, να παραδώσωσι τούτο τω Δ. Συμβουλίω, ίνα 
κατατεθή εις το τυχόν συσταθησόμενον Μουσείον του Συλλόγου ή απο-
σταλή εις το ζωολογικόν Μουσείον του Εθνικού Πανεπιστημίου. Οι ούτω 
προσφέροντες σπάνιον πτηνόν ή ζώον θ’ αναγράφωνται εις ωρισμένον 
προς τούτο βιβλίον δωρητών. 
 Άρθρον 9ον. Παν μέλος μη συμμορφούμενον προς απαγορευτικάς περί 
θήρας διατάξεις και φοραθή λαθροθηρεύον, διαγράφεται του Συλλόγου, 
κατασχομένης συνάμα της αδείας αυτού. 
 Άρθρον 10ον. Παν μέλος του Συλλόγου παρουσιάζον κατά την διάρ-
κειαν του έτους εις το Δ. Συμβούλιον του Συλλόγου ή εις τας κατά τόπους 
Αστυνομικάς και Διοικητικάς Αρχάς 100 κεφαλάς καλιακούδων ή άλλων 
αρπακτικών πτηνών ή μίαν κεφαλήν καταστρεπτικήν διά την κτηνοτροφίαν 
ζώου, κατόπιν της παρουσιάσεως τής παρά των αναφερομένων Αρχών α-
ποδείξεως, θα δίδηται αυτώ η ετησία άδεια θήρας καταθέτων μόνον την 
αξίαν των χαρτοσήμων και εξοφλημέναι αποδείξεις μηνιαίων συνδρομών 
προς τον Σύλλογον τριών μηνών. 
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Κεφάλαιον Γ΄ 
Έσοδα και έξοδα του Συλλόγου 

 Άρθρον 11ον. Πόροι του Συλλόγου είναι: 
  α) Το δικαίωμα εγγραφής. 
  β) Αι μηνιαίαι συνδρομαί. 
  γ) Τα προκύπτοντα εκ των χοροεσπερίδων ωφελήματα. 
 Άρθρον 12ον. Τα έξοδα του Συλλόγου κανονίζονται επί τη βάσει προ-
ϋπολογισμού συζητουμένου εν Γενική Συνελεύσει των μελών. Εξαιρετικώς 
όμως διά το πρώτον έτος, επειδή αγνοούνται οι πόροι του Συλλόγου και 
αι ανάγκαι αυτού δεν είναι καθορισμέναι, τα εκ του προϋπολογισμού δι-
καιώματα ανατίθενται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. 

Κεφάλαιον Δ΄ 
Διοίκησις του Συλλόγου 

 Άρθρον 13ον. α) Τον Σύλλογον διοικεί εξαμελές Συμβούλιον εκλεγόμε-
νον κατ’ έτος και συγκείμενον εκ του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού 
Γραμματέως, Ταμίου και δύο Συμβούλων. β) Πλην των άνω εξ μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται και πέντε αναπληρωματικά μέλη εκ 
των κατά σειράν επιλαχόντων, καλούμενα προς αναπλήρωσιν των τυχόν 
απεχόντων των καθηκόντων μελών του Δ. Συμβουλίου ή παραιτουμένων. 
γ) Εν περιπτώσει εξαντλήσεως των επιλαχόντων, το Δ. Συμβούλιον δικαι-
ούται ν’ αντικαταστήση ταύτα διά συμπληρωματικών εκλογών. 

Κεφάλαιον Ε΄ 
Καθήκοντα μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

 Άρθρον 14ον. α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον πάσης 
Αρχής και παντός προσώπου και διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και των Γεν. Συνελεύσεων, επιβλέπει την εφαρμογήν του 
Καταστατικού, δίδει τον λόγον εις τον αιτούντα και αφαιρεί αυτόν από 
τον παρεκτρεπόμενον ή εξερχόμενον του θέματος. Τίθησι τα ζητήματα εις 
ψηφοφορίαν, υπογράφει μετά του Γεν. Γραμματέως τα διπλώματα, τα 
εντάλματα πληρωμής και τα κεκυρωμένα πρακτικά, εξελέγχει τα βιβλιά-
ρια και το Ταμείον κατά τριμηνίαν, εκτελών τας αποφάσεις του Δ. Συμ-
βουλίου, μετ’ απόφασιν του οποίου πάντοτε ενεργεί, προΐσταται ολοκλή-
ρου του Συλλόγου και εν ισοψηφία έχει την νικώσαν ψήφον. 
β) Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί καθ’ όλην την έκτασην 
των καθηκόντων του ο Αντιπρόεδρος και τούτων ο πρεσβύτερος των Συμ-
βούλων. 
 Άρθρον 15ον. Ο Γεν. Γραμματεύς συντάσσει τα πρακτικά των συνε-
δριάσεων της Γεν. Συνελεύσεως  και του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί 
άπαντα τα λογιστικά βιβλία, διενεργεί άπασαν την αλληλογραφίαν συνυ-
πογράφων μετά του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού, γίνεται εισηγη-
τής πάσης προς το Συμβούλιον ή την Συνέλευσιν προτάσεως, φυλάσσει τα 
βιβλία και την σφραγίδα, τα έγγραφα και τα αρχεία του Συλλόγου, εξε-
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λέγχει την απαρτίαν ή τον αριθμόν των παρισταμένων εν ταις συνεδριάσε-
σι της Γεν. Συνελεύσεως και τη συγκαταθέσει του Προέδρου καλεί το Δ. 
Συμβούλιον εις συνεδρίασιν, οπότε ήθελε ζητηθή τούτο παρά τριών και 
πλέον μελών του Συλλόγου εχόντων ν’ ανακοινώσωσι τι. Τον Γεν. Γραμ-
ματέα κωλυόμενον ή απουσιάζοντα αναπληροί έν των μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, οριζόμενον υπό του Προέδρου. 
 Άρθρον 16ον. Ο Ταμίας ενεργεί πάσαν είσπραξιν εκδίδων αριθμημένας 
τριπλοτύπους αποδείξεις, τηρεί βιβλίον εσόδων και εξόδων εξελεγχομένου 
υπό του Δ. Συμβουλίου ή παρ’ εκλεγομένης υπό του Δ. Συμβουλίου εξελε-
γκτικής Επιτροπής, μετά ειδοποίησιν τούτου προ τριημέρου. Ενεργεί επί-
σης πάσαν πληρωμήν δυνάμει ενταλμάτων υπογεγραμμένων υπό του 
Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού και του Γεν. Γραμματέως, λαμβάνων 
έγγραφον απόδειξιν. Υποχρεούται δε κατά τρίμηνον και εις πρώτην συνε-
δρίασιν μετά την παρέλευσιν τούτου, να υποβάλη έκθεσιν περί της κατα-
στάσεως του Ταμείου και ακριβή κατάλογον των καθυστερούντων τας 
συνδρομάς μελών και, εν τέλει του έτους, απολογισμόν της διαχειρίσεως 
αυτού, τον οποίον το Δ. Συμβούλιον, αφού επιφέρει τας αναγκαιούσας 
παρατηρήσεις, υποβάλλει εις την Γεν. Συνέλευσιν του Συλλόγου. 
 Άρθρον 17ον. Ο Ταμίας δύναται να έχη εις χείρας του ποσόν ουχί ανώ-
τερον των δραχ. 500, όπερ ποσόν, άμα ως εισπράχθη, καταθέτη πάραυτα 
εις πρώτην ζήτησιν εις το εν Λιτοχώρω Ταχ. Ταμιευτήριον.   
 Άρθρον 18ον. Αι απολήψεις χρημάτων εκ του Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου  
διενεργούνται υπό του Ταμίου, τη εγγράφω εντολή του Προέδρου εγγρά-
φως προς το Ταχ. Ταμιευτήριον εις την οποίαν θέλει επισυνάπτεται αντί-
γραφον του Πρακτικού του Δ. Συμβουλίου, δι’ ου απεφασίσθη η ανάληψις 
, κεκυρωμένον υπό του Γεν. Γραμματέως. 
 Άρθρον 19ον. Ο Ταμίας, ων προσωπικώς υπεύθυνος διά την διαχείρισιν 
αυτού, απών ή κωλυόμενος δύναται ν’ αναθέση τα καθήκοντά του εις άλ-
λον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγγράφως αναφέρων τούτο, 
αλλ’ ουχί  πλέον των τριών μηνών. Παρελθούσης της προθεσμίας ταύτης 
το Δ. Συμβούλιον οφείλει ν’ αντικαταστήση τούτον, εκλεγομένου ετέρου 
μέλους του Δ. Συμβουλίου. 
 Άρθρον 20ον. Το Δ. Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς μεν κατά μήνα 
και εκτάκτως οσάκις ήθελε κριθή αναγκαίον υπό του Προέδρου. Θεωρείται 
εν απαρτία όταν παρίστανται 4 εκ των μελών αυτού. Μέλος του Συμβου-
λίου το οποίον παρητήθη ή απουσίασεν αδικαιολογήτως από τρεις συνε-
δριάσεις, αντικαθίσταται υπό του πρώτου επιλαχόντος, αποφάσει του Δ. 
Συμβουλίου. 
 Άρθρον 21ον. Το Δ. Συμβούλιον λαμβάνει τας αποφάσεις διά σχετικής 
πλειονοψηφίας και αίτινες αποφάσεις, οσάκις πρόκειται κατά την κρίσιν 
αυτού περί σοβαρού ζητήματος, υποβάλλονται εις την Γεν. Συνέλευσιν κα-
θιστάμεναι μετά την έγκρισιν ταύτης υποχρεωτικαί διά πάντα τα μέλη του 
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Συλλόγου. Τον δε τρόπον της εφαρμογής αυτών και τας ενεργείας καθορί-
ζει το Δ. Συμβούλιον, μη επιτρεπομένης ουδεμιάς μεταβολής εις τας απο-
φάσεις αυτού, αίτινες τηρούνται μυστικαί μέχρι της εφαρμογής των. 
 Άρθρον 22ον. Η εκλογή του Δ. Συμβουλίου ενεργείται κατ’ έτος και κα-
τά μήνα Μάϊον, υποχρεούται δε το Δ. Συμβούλιον να διοική τον Σύλλογον 
και μετά την λήξιν της θητείας αυτού εν περιπτώσει αναβολής της εκλογής 
του νέου τοιούτου, προς το οποίον εντός 15 ημερών από της εκλογής του 
οφείλει να παραδώση πάν ό,τι σχετίζεται με την υπηρεσίαν του Συλλόγου 
διά τακτικού πρωτοκόλλου καταχωρουμένου εν τω βιβλίω των πρακτικών. 
 Άρθρον 23ον. Το Δ. Συμβούλιον υποχρεούται να τηρή βιβλίον πρακτι-
κών, εφ’ ου θέλουσι καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων και 
τούτου και της Γεν. Συνελεύσεως, ως και μητρώον των μελών του Συλλό-
γου, εν ω δέον απαραιτήτως  να καταγράφεται η ημερομηνία της εγγρα-
φής ενός εκάστου των μελών. 

Κεφάλαιον ΣΤ΄ 
Γενική Συνέλευσις  

 Άρθρον 24ον. Την Γενικήν Συνέλευσιν του Συλλόγου αποτελούσι πά-
ντα τα μέλη αυτού τα εκπληρώσαντα τας υποχρεώσεις αυτών, εάν εξο-
φλήσωσιν αυτάς και κατ’ αυτήν την ημέραν της Συνεδριάσεως. 
 Άρθρον 25ον. Η Γεν. Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς μεν τετράκις 
του έτους κατά τους μήνας Αύγουστον, Νοέμβριον, Φεβρουάριον και Μάϊ-
ον, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κριθή τούτο αναγκαίον υπό του Δ. Συμβου-
λίου ή ήθελε ζητήσει εγγράφως το έν τρίτον των εκπληρωσάντων τας υπο-
χρεώσεις των μελών, πάντοτε δι’ ωρισμένα και εν τη προσκλήσει αναφε-
ρόμενα θέματα. 
 Άρθρον 26ον. Η Γενική Συνέλευσις θεωρείται εν απαρτία όταν παρί-
στανται το έν τρίτον των μελών διά πρώτην φοράν, άλλως εντός οκτώ η-
μερών επαναλαμβάνεται η συνεδρίασις, θεωρουμένης της συνελεύσεως εν 
απαρτία παρόντων οσονδήποτε μελών. 
 Άρθρον 27ον. Η Γενική Συνέλευσις κατά τας τακτικάς αυτής συνόδους 
έργον έχει ν’ ακούση α) την έκθεσιν των πεπραγμένων υπό του Δ. Συμ-
βουλίου, β) την έκθεσιν της εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) την έκθεσιν της 
καταστάσεως του Ταμείου και δ) οτιδήποτε ήθελε κρίνει προς ανακοίνω-
σιν ή έγκρισιν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Έργον έχει επίσης την 
εκλογήν του Δ. Συμβουλίου. Η εκλογή ενεργείται διά μυστικής ψηφοφορί-
ας, γενομένης της διαλογής υπό δύο ψηφολεκτών οριζομένων διά βοής της 
Συνελεύσεως, τα δε αποτελέσματα καταγράφονται εν τω βιβλίω των πρα-
κτικών υπό του Δ. Συμβουλίου και των ψηφολεκτών. 
 Άρθρον 28ον. Το Δ. Συμβούλιον άμα τη συγκροτήσει του καταρτίζει 
τον προϋπολογισμόν του επιόντος έτους εν ειδική συνεδρία και υποβάλλει 
αυτόν εις κρίσιν κατά την πρώτην Γεν. Συνέλευσιν. Διά του προϋπολογι-
σμού κανονίζονται ωσαύτως τα έξοδα των εξαρτημάτων του Συλλόγου. 
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 Άρθρον 29ον. Ο Πρόεδρος ορίζει την ημέραν της Συνελεύσεως. Τρεις 
ημέρας προ τούτων οφείλει να γνωστοποιεί ταύτας διά προσκλήσεως.  
 Άρθρον 30ον. Ο Σύλλογος εορτάζει δι’ ιεροτελεστίας εν ναώ εξοχικώ 
την επέτειόν του εντός του μηνός Μαΐου. Τα της εορτής κανονίζει το Διοι-
κητικόν Συμβούλιον και κοινοποιεί την ημέραν διά προσκλήσεων εις τα 
μέλη. 
 Άρθρον 31ον. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλοτερή φέρουσαν εν τω 
μέσω κύκλω τας λέξεις «ΦΙΛΟΘΗΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ», ως σήμα δε 
το σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων ΦΣΛΟ, προσέτι δε λάβαρον κυα-
νόλευκον φέρον εις το μέσον αποτυπώματα της σφραγίδος αίγαγρον. 
 Άρθρον 32ον. Ο Σύλλογος ευρίσκεται εν επικοινωνία και μετ’ άλλων 
σωματείων, ιδία δε μετά σκοπευτικών και κυνηγετικών του έσω και έξω 
Ελληνισμού. 
 Άρθρον 33ον. Ο Σύλλογος ευεργέτας αναγνωρίζει και ανακηρύσσει 
τους προσφέροντας χρηματικόν ποσόν ή αντικείμενα χρήσιμα αξίας μέχρι 
(500) πεντακοσίων δραχμών.  
 Δωρητάς, τους προσφέροντας εις αυτόν μέχρι (1000) χιλίας δραχμάς.  
 Μεγάλους ευεργέτας ανακηρύσσει τους προσφέροντας χρηματικόν 
ποσόν (2.000) δύο χιλιάδων δρχ. και άνω. Απάντων των ανωτέρω τα ονό-
ματα αναγράφονται εν ιδιαιτέρω πίνακι, ανηρτημένω εν τη αιθούση  του 
Γραφείου του Συνδέσμου.  
 Επίτιμα μέλη ανακηρύσσει ο Σύλλογος εκείνους ους θα κρίνη καταλ-
λήλους το Δ. Συμβούλιον και όσους ήθελον προτείνει τα μέλη κατά τας 
εκάστοτε Γεν. Συνελεύσεις. 
 Άρθρον 34ον. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Συλλόγου, άπασα η εις 
κινητά και ακίνητα περιουσία αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως εις την Κοι-
νότητα προς εξωραϊσμόν του άλσους Ολύμπια. Ο Σύλλογος θεωρείται δια-
λελυμένος όταν ο αριθμός των μελών μειωθή εις εννέα. 
 Άρθρον 35ον. Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού άρχεται άμα τη 
εγκρίσει του, θεωρουμένης της διοικήσεως αυτού κανονικώς εκλεγείσης. 
Πάσα δε μερική ή ολική μετατροπή αυτού γίνεται κατ’ απόφασιν των δύο 
τρίτων των εκπληρωσάντων τας υποχρεώσεις αυτού μελών, μη επιτρεπο-
μένης ουδεμιάς τροποποιήσεως αυτού προ της παρελεύσεως έξ μηνών από  
της αναγνωρίσεως. 
 Άρθρον 36ον. Παν μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος Καταστατικού 
δύναται να λυθή υπό του Δ. Συμβουλίου, εφ’ όσον δεν αντίκειται εις τον 
υφιστάμενον Νόμον 281 περί Σωματείων και Συλλόγων Νόμων. 
   Εν Λιτοχώρω τη 20 Ιουνίου 1927. 
   Η Προσωρινή Επιτροπή Σπύρος Κατσιγιάννης,  
                  Παναγιώτης Υετίων, Κωνσταντίνος Σκεφαλίδας,   
 Αστέριος Τσίρος, Παύλος Ολύμπιος, Ευάγγελος Γκουνέσης.  

* 
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Αίτησις 
Προσωρινής επιτροπής Φιλοθηραματικού συλλόγου Λιτοχώρου 
«Όλυμπος». 
Περί αναγνωρίσεως καταστατικού του. 
Προς  
Τον κ. Πρόεδρον Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 
Λαμβάνομεν την τιμήν να υποβάλωμεν υμίν συνημμένως: α) 
δύο αντίγραφα καταστατικού, β) αντίγραφον πράξεως και γ) 
πίνακα εμφαίνοντα την διοικούσαν προσωρινήν επιτροπήν, 
και παρακαλούμεν υμάς, όπως ευαρεστούμενοι διατάξητε τα 
παραιτέρω προς έγκρισιν του καταστατικού της. 
 Εν Λιτοχώρω τη 20 Ιουνίου 1927. 
 Ευπειθέστατοι 
 Σπύρος Κατσιγιάννης, Παύλος Ολύμπιος,  
 Ευάγγελος Γκουνέσης, Κωνσταντίνος Σκεφαλίδας, 
 Παναγιώτης Υετίων, Αστέριος Τσίρος. 

* 
Πρακτικόν 

Εν Λιτοχώρω σήμερον την 12ην του μηνός Ιουνίου του χιλιοστού 
εννεακοσιοστού εικοστού εβδόμου 1927 έτους  και εν τη αι-
θούση του καφενείου Γεωργίου Ν. Ζήσκα, συνελθόντες οι κά-
τωθι κυνηγοί κάτοικοι Λιτοχώρου προς σύσκεψιν διά την ίδρυ-
σιν Συλλόγου Φιλοθηραματικού και απεφασίσαμεν όπως ιδρυ-
θή τοιούτος υπό την επωνυμίαν «Φιλοθηραματικός Σύλλογος 
Λιτοχώρου ο Όλυμπος» και διά βοής εξελέξαμεν την κάτωθι 
προσωρινήν διοικητικήν επιτροπήν αποτελουμένην ως εξής. 

1) Σπύρος Κατσιγιάννης 
2) Παύλος Ολύμπιος 
3) Παναγιώτης Υετίων 
4) Ευάγγελος Γκουνέσης 
5) Κωνσταντίνος Σκεφαλίδας 
6) Αστέριος Τσίρος 

Τα μέλη 
Χρήστος Βασιλείου       Κωνσταντίνος Σκεφαλίδας 
Χρήστος Κάκαλος          Λάζαρος Ρέπας 
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Γρηγόριος Τριανταφύλλου     Νικόλαος Τουλιόπουλος 
Νικόλαος Κάκαλος                 Ιωάννης Σκεφαλίδας 
Κων/νος Σαμαράς                  Ιωάννης Δ. Φούντος 
Κων/νος Ελευθερίου               Νικόλαος Αθ. Γκανάτσιος 
Ιωάννης Τζόμπανος                Ευάγγελος Καζαντζής 
Αθανάσιος Καραμπούλας        Αστέριος Μαγαλιάς 
Βασίλειος Κουστίνος              Νικόλαος Γ. Γκανάτσιος 
Λάζαρος Καρακίτσιος             Κων/νος Φούντος 
Μιχαήλ Τσιώνας                    Νικόλαος Βασιλείου 
Αστέριος Τσίρος                    Παύλος Ολύμπιος 
Γεώργιος Κοκώνας                Μιλτιάδης Μαλαμάκης 
Χρήστος Κούκουλης               Στέφανος Σεραφίγκος  
Ιωάννης Γρ. Φούντος              Κων/νος Τζιούκας 
Ευάγγελος Γκουνέσης             Γεώργιος Τατσόπουλος 
 Ακριβές Αντίγραφον. 
 Εν Λιτοχώρω τη 20 Ιουνίου 1927. 
 Η Προσωρινή Επιτροπή. Κωνσταντίνος  

 Σκεφαλίδας, Σπύρος Κατσιγιάννης, Παύλος 
 Ολύμπιος, Ευάγγελος Γκουνέσης, Παναγιώτης 
 Υετίων, Αστέριος Τσίρος. 

* 
Πίναξ 

 Εμφαίνων το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν των με-
λών της διοικούσης επιτροπής του Φιλοθηραματικού Συλλό-
γου Λιτοχώρου Όλυμπος. 
Α/Α Ονοματεπώνυμον Κατοικίαν Επάγγελμα Διεύθυνσις 
1. Σπ. Κατσιγιάννης Λιτόχωρον Δασονόμος Λιτόχωρον 
2. Π. Ολύμπιος      » Ιατρός       » 
3. Π. Υετίων      » Δημοδιδάσκαλος       » 
4. Ευ. Γκουνέσης      » Έμπορος       » 
5. Κ. Σκεφαλίδας      » Κτηματίας       » 
6. Αστ. Τσίρος      » Κτηματίας       » 
 Εν Λιτοχώρω τη 20 Ιουνίου 1927. 
 Η Προσωρινή Επιτροπή. Σπύρος Κατσιγιάννης, 
               Κωνσταντίνος Σκεφαλίδας, Παύλος Ολύμπιος,  
              Αστέριος Τσίρος, Ευάγγελος Γκουνέσης,  
 Παναγιώτης Υετίων. 
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ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  

«Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  

«Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» 
Κεφάλαιον Α΄ 

Επωνυμία και έδρα του Συλλόγου 
 Άρθρον 1. Συνιστάται Σύλλογος Μουσικο- Γυμναστικός εν Λιτοχώρω 
υπό την επωνυμίαν Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Λιτοχώρου «ο Απόλ-
λων», εδρεύων εν Λιτοχώρω. 

Κεφάλαιον Β΄ 
Σκοπός του Συλλόγου 

 Άρθρον 2. Σκοπός του Συλλόγου είναι η σωματική και ηθική ανάπτυ-
ξις των μελών αυτού και η επίδοσις αυτών εις την μουσικήν.  
 Άρθρον 3. Ο Σύλλογος είναι αθλητική οργάνωσις, αποκλειομένης απο-
λύτως της αναμείξεως αυτού εις πολιτικάς, κομματικάς ή δογματικάς δια-
μάχας.  
 Άρθρον 4. Προς επίτευξιν του σκοπού του ο Σύλλογος διοργανώνει 
χειμερινά και θερινά αγωνίσματα, διαλέξεις, εκδρομάς και εν γένει μετέρ-
χεται παν μέσον προς διάδοσιν και εξύψωσιν του αθλητισμού.  

Κεφάλαιον Γ΄ 
Περί των μελών του Συλλόγου 

 Άρθρον 5. Ο Σύλλογος απαρτίζεται α΄εκ των ιδρυτών και β΄εκ των 
μελών αυτού. 
 Άρθρον 6. Ιδρυταί μεν θεωρούνται οι υπογράψαντες το παρόν κατα-
στατικόν, τα δε μέλη αυτού είναι αον επίτιμα, βον ευεργετικά και γον τακτι-
κά. 
 Άρθρον 7. Επίτιμα μεν μέλη είναι οι παρέχοντες μεγάλας υπηρεσίας 
προς τον αθλητισμόν και προς τον Σύλλογον. Ταύτα αναγνωρίζονται υπό 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενός τρίτου των τακτικών μελών της 
Γενικής Συνελεύσεως, απαλλασσόμενοι της καταβολής των μηνιαίων συν-
δρομών. Ευεργετικά δε μέλη του Συλλόγου είναι οι καταβάλλοντες συν-
δρομήν τετραπλασίαν της των τακτικών μελών και τακτικά μέλη είναι 
πρόσωπα συμπληρώσαντα το 17ον έτος της ηλικίας των. 
 Άρθρον 8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών. Πάντα τα μέλη 
έχουσι δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύνανται να συμμετέχωσι 
των αγώνων, εκδρομών και διαλέξεων και να χρησιμοποιούσι διάφορα 
βιβλία και αντικείμενα του Συλλόγου υπό προσωπικήν των ευθύνην. Τα 
μέλη υποχρεούνται εις την τακτικήν καταβολήν των μηνιαίων συνδρομών 
των, οφείλουσιν παρευρίσκεσθαι εις τας Γενικάς Συνελεύσεις, να συμμορ-
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φούνται προς τας αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως και του Διοικητικού 
Συμβουλίου και να τηρώσι τας διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 
 Άρθρον 9. Μέλος τι διαγράφεται εκ των μητρώων του Συλλόγου α-
ποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, α) όταν υποβάλη εγγράφως την πα-
ραίτησίν του εις το Δ. Συμβούλιον, β) όταν καθυστερήση αδικαιολογήτως 
την καταβολήν των συνδρομών του πλέον των έξ μηνών, ειδοποιηθέν προς 
τούτο εγγράφως, γ) όταν διά της δράσεώς του στρέφεται εναντίον των 
συμφερόντων αυτού, και δ) όταν η διαγωγή του ήθελεν κριθή ασυμβίβα-
στος προς τας αρχάς του Συλλόγου. 

Κεφάλαιον Δ΄ 
Περί του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Άρθρον 10. Ο Σύλλογος διοικείται υπό Διοικ. Συμβουλίου αποτελου-
μένου εξ οκτώ μελών, ήτοι Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως, Γεν. 
Αρχηγού, Γεν. Εφόρου, Ταμίου και δύο Συμβούλων. 
 Άρθρον 11. Η θητεία των μελών του Δ. Συμβουλίου είναι ενιαυσία, 
ταύτα δε είναι επανεκλέξιμα.  
 Άρθρον 12. Το Δ. Συμβούλιον διοικεί επί τη βάσει του καταστατικού 
και των απαφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων των μελών. 
 Άρθρον 13. Το Δ. Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει 
όταν παρίστανται εν αυτώ έξ (6) τουλάχιστον των μελών αυτού. 
 Άρθρον 14. Αι αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου λαμβάνονται διά πλειο-
ψηφίας των παρόντων μελών, εν ισοψηφία δε κρίνει η ψήφος του Προέ-
δρου. 
 Άρθρον 15. Το Δ. Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζει επί πά-
σης υποθέσεως αφορώσης την Διοίκησιν του Συλλόγου και την διαχείρισην 
της περιουσίας αυτού, εξαιρουμένων μόνον εκείνων των αποφάσεων αίτι-
νες υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γεν. Συνελεύσεως  των μελών αυ-
τού. 
 Άρθρον 16. Το Δ. Συμβούλιον υποχρεούται να συνεδριάζη τουλάχιστον 
άπαξ του μηνός, καλούμενον εις συνεδρίασιν υπό του Προέδρου απ’ ευ-
θείας. 
 Άρθρον 17. Το Δ. Συμβούλιον προβαίνει εις την καταστροφήν των α-
χρηστευθέντων ειδών ιματισμού, υποδήσεως και οργάνων εν γένει, τη ει-
σηγήσει του Εφόρου διά πράξεως του Δ. Συμβουλίου. 
 Άρθρον 18. Μέλος του Δ. Συμβουλίου απουσιάζον αδικαιολογήτως εις 
τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται παρητημένον. 
 Άρθρον 19. Κενή θέσις συμβούλου δημιουργηθείσα δι’ οιονδήποτε λό-
γον, πληρούται διά του πρώτου επιλαχόντος ως συμβούλου, κατά την τε-
λευταίαν Γεν. Συνέλευσιν. 
 Άρθρον 20. Παραιτουμένου του Προέδρου εκτελεί χρέη τοιαύτα μέχρι 
της προσεχούς Γεν. Συνελεύσεως ο Αντιπρόεδρος. 
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 Άρθρον 21. Αι υπηρεσίαι του Δ. Συμβουλίου παρέχονται αμισθί, επι-
τρέπεται όμως αποφάσει του Δ. Συμβουλίου να χορηγούνται έξοδα παρα-
στάσεως τω Προέδρω ή άλλω τινί, μεταβαίνοντι δι’ υπόθεσιν του Συλλό-
γου εις άλλην τινά πόλιν. 

Κεφάλαιον Ε΄ 
Δικαιώματα και καθήκοντα των μελών του Δ. Συμβουλίου 

 Άρθρον 22. Τα δικαιώματα και καθήκοντα του Προέδρου είναι τ’ α-
κόλουθα: α) εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον πάσης Αρχής Δικαστικής 
και Διοικητικής και καθ’ όλας αυτού τας σχέσεις. Επιβλέπει και παρακο-
λουθεί την ακριβήν τήρησιν του καταστατικού, την εκτέλεσιν των ληφθει-
σών αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων και του Δ. Συμβουλίου, β) υπο-
γράφει μετά του Γραμματέως τα πρακτικά των συνεδριάσεων και πάντα 
τα έγγραφα του Συλλόγου, γ) διευθύνει τας συνεδριάσεις των Γεν. Συνε-
λεύσεων και του Δ. Συμβουλίου , συγκαλεί τας τοιαύτας του Δ. Συμβουλί-
ου και των Γεν. Συνελεύσεων, καθορίζων την ημερησίαν διάταξιν, δ) επι-
βλέπει την διαχείρισιν του ταμείου οσάκις νομίζει τούτο αναγκαίον, ε) εις 
περιπτώσεις μη προβλεπομένας υπό του καταστατικού και επειγούσης 
φύσεως δύναται να λαμβάνη διάφορα μέτρα εντός του κύκλου και του 
σκοπού του Συλλόγου και του καταστατικού, υποβάλλει τας εξαιρετικάς 
του ταύτας ενεργείας υπό την έγκρισιν του Δ. Συμβουλίου, στ) εκδίδει τα 
χρηματικά εντάλματα προς πληρωμήν διαφόρων πιστώσεων, συνυπογρά-
φοντος και του Γραμματέως. 
 Άρθρον 23. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρον απουσιάζοντα, 
παραιτούμενον ή κωλυόμενον, έχων τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Του Προέδρου ή Αντιπροέδρου κωλυομένου αναπληροί ο Γραμματεύς. 
 Άρθρον 24. Ο Γραμματεύς διενεργεί την αλληλογραφίαν του Συλλό-
γου, τηρεί τα βιβλία, έγγραφα ως και την σφραγίδα και συντάσσει άπαντα 
τα έγγραφα του Συλλόγου υπογράφων ταύτα μετά του Προέδρου. Κρατεί 
βιβλίον μητρώου των μελών του Συλλόγου και κατάλογον των μεγάλων 
ευεργετών και δωρητών του Συλλόγου. 
 Άρθρον 25. Ο Ταμίας: α) κρατεί τα λογιστικά βιβλία και τας διπλο-
τύπους αποδείξεις δι’ ων εισπράττει τας συνδρομάς των μελών και τα 
διάφορα έσοδα του Συλλόγου, β) παρακολουθεί την τακτικήν καταβολήν 
των συνδρομών και τηρεί ενήμερον το Δ. Συμβούλιον των καθυστερούντων 
ταύτας, γ) εισπράττει τας εις τον Σύλλογον οφειλάς και εξοφλεί τα εις τον 
Σύλλογον ευρισκόμενα εντάλματα πληρωμής εκ των εις χείρας του ευρι-
σκομένων χρημάτων, δ) συντάσσει καταστάσεις της ταμιακής κινήσεως και 
υποβάλλει ταύτας εις το Δ. Συμβούλιον, οσάκις τούτο ήθελε ζητήσει ταύ-
τας και εις τα μέλη του Συλλόγου κατά την ετησίαν Γεν. Συνέλευσιν. Η 
κατάστασις δέον να εμπεριέχει αναλυτικώς τα έσοδα και έξοδα μετά των 
σχετικών δικαιολογητικών αποδείξεων, ε) ο Ταμίας δικαιούται να καταθέ-
τη τη Εθνική Τραπέζη ή άλλω τινί καταστήματι, το πλέον των 2.000 δραχ-
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μών ποσόν, επ’ ονόματι του Συλλόγου. Τούτον απουσιάζοντα, κωλυόμενον 
ή παραιτούμενον, αναπληροί έν μέλος του Δ. Συμβουλίου, στ) υποχρεούται 
ο Ταμίας να θέτη εις την διάθεσιν του Δ. Συμβουλίου προς έλεγχον το τα-
μείον του Συλλόγου, οσάκις ήθελε ζητηθή τούτο υπ’ αυτού. 
 Άρθρον 26. Ο Γενικός Αρχηγός: α) επιβλέπει την εν γένει κανονικήν 
εκτέλεσιν των αθλητικών αγώνων και αγωνισμάτων, β) καταρτίζει το μη-
νιαίον πρόγραμμα των αγώνων και των προπονήσεων, λύει τας μεταξύ του 
αρχηγού διαφόρων ομάδων διαφοράς, φροντίζει διά την καλήν παράστασιν 
των αθλητών και διά τον εφοδιασμόν των ομάδων εις αθλητικά είδη, γ) 
διά πάντα τα ανωτέρω εισηγείται και τηρεί ενήμερον αναλυτικώς το Δ. 
Συμβούλιον, θέτων υπό την κρίσην του τα λαμβανόμενα υπ’ αυτού εκά-
στοτε μέτρα, δ) τον Γενικόν Αρχηγόν απουσιάζοντα ή κωλυόμενον ή πα-
ραιτούμενον, αναπληροί εις άπαντα αυτού τα καθήκοντα έν μέλος υπό του 
Δ. Συμβουλίου οριζόμενον. 
 Άρθρον 27. Ο Γενικός Έφορος φυλάττει τα διάφορα είδη και αντικεί-
μενα του Συλλόγου, καταρτίζει εις το τέλος εκάστου έτους απογραφήν 
των υπαρχόντων ειδών, εκτιμά ταύτα κατά προσέγγισιν και υποβάλλει 
κατάστασιν των αχρηστευθέντων ειδών και οργάνων. 

Κεφάλαιον ΣΤ΄ 
Γενικαί Συνελεύσεις 

Άρθρον 28. Αι Γεν. Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου είναι 
τακτικαί και έκτακτοι. Αι τακτικαί Γεν. Συνελεύσεις γίνονται άπαξ του 
έτους την 1ην Κυριακήν του Μαΐου, επέτειον ημέραν του Συλλόγου, συγκα-
λούμεναι υπό του Προέδρου μίαν εβδομάδαν προ της οριζομένης ημέρας 
διά την Συνέλευσιν, διά γενικής προσκλήσεως οριζούσης εν σαφηνεία τα 
θέματα της ημερησίας διατάξεως. Αι δε έκτακτοι γενικαί Συνελεύσεις συ-
νέρχονται οσάκις το Δ. Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον προς το συμφέ-
ρον του Συλλόγου ή όταν ζητήσωσι τούτο εγγράφως μέλη αντιπροσωπεύο-
ντα το 1/20 των μελών, συγκαλούμεναι υπό του Προέδρου καθ’ όν τρόπον 
και εν ταις τακτικαίς συνελεύσεσι είρηται. 
 Άρθρον 29. Η Γεν. Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει 
εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται 
τουλάχιστον τα 2/3 των μελών. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, 
καλείται εκ νέου μετά παρέλευσιν τριών το ολιγότερον και εντός 10 το 
πολύ ημερών από της χρονολογίας της μετατεθείσης συνεδριάσεως. Ευρί-
σκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία οσοσ-
δήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων κατ’ αυτήν μελών.  
 Άρθρον 30. Αι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται κατ’ 
απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυταίς παρόντων μελών διά φανεράς ψη-
φοφορίας, μόνον δε προκειμένου περί προσωπικού ζητήματος διά μυστι-
κής ψηφοφορίας, καταχωριζόμεναι εν περιλήψει εις το επί τούτω βιβλίον 
πρακτικών. 



 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 
109 

 Άρθρον 31. Κατά την τακτικήν ετησίαν Γεν. Συνέλευσιν, δέον απαραι-
τήτως ν’ αναγράφωνται εν τη ημερησία διατάξει τα κάτωθι θέματα, α) 
λογοδοσία αποχωρούντος Δ. Συμβουλίου, β) έκθεσις εξελεγκτικής επιτρο-
πής, και γ) αρχαιρεσίαι. 
 Άρθρον 32. Η Γεν. Συνέλευσις εκλέγει διά μυστικής ψηφοφορίας, με-
ταξύ των μελών αυτής, οκτώ συμβούλους οίτινες εν συνεδριάσει ιδιαιτέρα 
εκλέγουσι μεταξύ αυτών Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γραμματέα, Ταμίαν, 
Γεν. Αρχηγόν, Γεν. Έφορον και δύο συμβούλους. 
 Άρθρον 33. Κατά την ιδίαν Γεν. Συνέλευσιν εκλέγεται εξελεγκτική 
επιτροπή διά μυστικής ψηφοφορίας εκ δύο ελεγκτών και δύο αναπληρω-
ματικών. Η ως άνω επιτροπή δικαιούται οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμον 
κατά την διάρκειαν της χρήσεως, να προβαίνη εις έλεγχον βιβλίων λογα-
ριασμών. Υποβάλλει πόρισμα επί του ενεργηθέντος ελέγχου της διαχειρί-
σεως του Συλλόγου εις την Γεν. Συνέλευσιν. 

Κεφάλαιον Ζ΄ 
Πόροι του Συλλόγου 

 Άρθρον 34. Πόροι του Συλλόγου είναι α) τα δικαιώματα εγγραφής 
οριζόμενα εις 15 δραχμάς, β) αι συνδρομαί των τακτικών μελών αυτού, 
οριζόμεναι μηνιαίως εις 5 δραχμάς, γ) αι διάφοραι δωρεαί, το προϊόν ερά-
νων, επιχορηγήσεις Κοινότητος, διάφοραι εισπράξεις αγώνων και πάσα 
άλλη δωρεά. 

Κεφάλαιον Η΄ 
Γενικαί Διατάξεις 

 Άρθρον 35. Ο Σύλλογος δύναται ν’ ανακηρύξη επίτιμον Πρόεδρον και 
δύο επιτίμους Αντίπροέδρους, πρόσωπα άτινα διά της γνώσεώς των και 
της υψηλής αυτών κοινωνικής θέσεως συνετέλεσαν ή δύνανται να συντελέ-
σωσιν εις την προαγωγήν του Συλλόγου, γιγνομένης της ανακηρύξεως υπό 
της Γεν. Συνελεύσεως, τη προτάσει του Δ. Συμβουλίου. 
 Άρθρον 36. Το Δ. Συμβούλιον ανακηρύσσει μεγάλους ευεργέτας τους 
άνω των 3.000 δραχμών υπέρ του Συλλόγου προσενεγκόντας, ευεργέτας 
τους 2.000 δραχμάς προσενεγκόντας και δωρητάς τους 1.000 δραχμάς 
προσενεγκόντας. Τα ονόματα αυτών αναγράφονται εν ιδίω πίνακι ανηρτη-
μένω εν τω οικήματι του Συλλόγου. 
 Άρθρον 37. Ο Σύλλογος εορτάζει την πρώτην Κυριακήν του Μαΐου. 
Τα της εορτής κανονίζει το Δ. Συμβούλιον. 
 Άρθρον 38. Ο Σύλλογος έχει ιδίαν σφραγίδα φέρουσαν κυκλοτερώς 
τας λέξεις Μουσικο- Γυμναστικός Σύλλογος Λιτοχώρου «ο Απόλλων». 

Κεφάλαιον Θ΄ 
Διάλυσις του Συλλόγου 

 Άρθρον 39. Ο Σύλλογος διαλύεται αποφάσει της Γεν. Συνελεύσεως, εν 
απαρτία συνελθούσης διά προσελεύσεως των 2/3 των υποληφθέντων με-
λών διά πλειοψηφίας. Αποφασισθείσης της διαλύσεως του Συλλόγου, α-
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ποφασίζεται συγχρόνως και η τύχη της υποληφθείσης περιουσίας αυτού. 
 Το παρόν καταστατικόν ανεγνώσθη και εψηφίσθη υπό της υπογε-
γραμμένης Προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής του Μουσικο- Γυμναστικού 
Συλλόγου Λιτοχώρου «ο Απόλλων». 
  Εν Λιτοχώρω τη 10 Ιανουαρίου 1928. 
  Η Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή. 
  Χρήστος Γ. Βασιλείου, Κων/νος Δ. Τσιφοδήμος,  
  Ευάγγελος Θ. Μπιτσκάρης, Μιχαήλ Δ. Κατσιαμάκας. 

* 

Αίτησις 
Ευαγγ. Θεοχ. Μπιτσκάρη, Κων/νου Δημ. Τσιφοδήμου, Μιχαήλ 
Δ. Κατσιαμάκα και Χρίστου Γεωργ. Βασιλείου, Προσωρινής 
Διοικητικής Επιτροπής του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου 
Λιτοχώρου «Ο Απόλλων».     
Περί 
αναγνωρίσεως αυτού και εκδόσεως της σχετικής αδείας. 
Προς  
Το Σεβαστόν Πρωτοδικείον Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 
Λαμβάνομεν την τιμήν οι υπογεγραμμένοι, αποτελούντες την 
Προσωρινήν Διοικητικήν Επιτροπήν του Μουσικογυμναστικού 
Συλλόγου Λιτοχώρου «Ο Απόλλων», να υποβάλωμεν υμίν συ-
νημμένως εις διπλούν αντίγραφα του καταστατικού αυτού, 
αντίγραφα πρακτικών ιδρύσεως αυτού, πίνακα εμφαίνοντα τα 
ονόματα των ιδρυτών και των αποτελούντων την διοίκησιν 
μετά των διευθύνσεων αυτών, ως και βεβαίωσιν ότι οι αποτε-
λούντες την Διοίκησιν τυγχάνουσιν Έλληνες υπήκοοι κλπ και  
παρακαλούμεν υμάς όπως ενεργήσητε διά την έγκρισιν του 
καταστατικού αυτού και την έκδοσιν της σχετικής αδείας διά 
την ελευθέραν λειτουργίαν αυτού.  
  Εν Λιτοχώρω τη 10η Ιανουαρίου 1928. 
  Οι αιτούντες Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή. 
  Ευάγ. Θεοχ. Μπιτσκάρης, Κων/νος Δημ.                         
  Τσιφοδήμος, Μιχαήλ Δ. Κατσιαμάκας, Χρίστος  
  Γεωργ. Βασιλείου. 

* 
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Πρακτικόν 
 Εν Λιτοχώρω σήμερον 8ην Ιανουαρίου του έτους 1928, οι 
υπογεγραμμένοι κάτοικοι Λιτοχώρου, κατιδόντες την απαντα-
χού της Ελλάδος παρατηρουμένην κίνησιν εις τε τα αθλητικά 
και την μουσικήν, συνήλθομεν εν τω Κοινοτικώ Καταστήματι 
Λιτοχώρου και απεφασίσαμεν ομοφώνως, διά την πρόοδον 
των συμπολιτών μας, την ίδρυσιν Μουσικογυμναστικού Συλ-
λόγου υπό την επωνυμίαν «Μουσικογυμναστικός Σύλλογος 
Λιτοχώρου ο Απόλλων», του οποίου ο σκοπός θα αποβλέπει 
εις την σωματικήν και ηθικήν ανάπτυξιν των μελών αυτού και 
εις την επίδοσιν αυτών εις την Μουσικήν. 
 Ψηφοφορίας δε γενομένης, διωρίσθη Προσωρινή Διοικητι-
κή Επιτροπή, αποτελουμένη εκ των κάτωθι κυρίων: Μιχαήλ 
Δημ. Κατσιαμάκα, Κωνσταντίνου Δημ. Τσιφοδήμου, Χρίστου 
Γεωργ. Βασιλείου και Ευαγγέλου Θ. Μπιτσκάρη, εις ους ανα-
τίθεται η φροντίς περί της συστάσεως του καταλλήλου κατα-
στατικού και η ενέργεια αυτών περί της αναγνωρίσεως του 
Συλλόγου υπό της Σεβαστής  Κυβερνήσεως και της εκδόσεως 
της σχετικής αδείας. 
11. Μιχ. Κατσιαμάκας 11. Ευάγ. Καλακάνης 
12. Αντών. Καναβούρας 12. Χρ. Βασιλείου 
13. Αλκ. Ταξιάρχης 13. Κων. Τσιφοδήμος 
14. Μιχ. Μαυρουδής 14. Γρηγ. Τριανταφύλλου 
15. Νικόλ. Γκιάτας 15. Ιωάνν. Σισκόπουλος 
16. Δημ. Αξατσίδης  16. Κων. Βλαχόπουλος 
17. Ευάγ. Μπιτσκάρης 17. Γεώργ. Γιαννουλόπουλος 
18. Αθαν. Μπόντης 18. Ιωάνν. Μαρούκης 
19. Γεώργ. Τατσιόπουλος 19. Γεώργ. Πιτσιάβας 
10. Μιχ. Μουρσιώτης 20. Αθαν. Καρανάτσιος  
 21. Δημ. Μήλιος 
   

  Ακριβές αντίγραφον. 
  Εν Λιτοχώρω τη 10η Ιανουαρίου 1928. 
  Η Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή: Ευάγ. Θ. Μπι-
τσκάρης, Κων. Δ. Τσιφοδήμος, Χρ. Γ. Βασιλείου, Μιχ. Δ. Κα-
τσιαμάκας. 

* 
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Πίναξ 
 εμφαίνων τα ονόματα των ιδρυτών του Μουσικογυμναστι-
κού Συλλόγου Λιτοχώρου «Ο Απόλλων», μετά των διευθύν-
σεων αυτών. 
Α/Α Ονοματεπώνυμον Α/Α Ονοματεπώνυμον 

1.  Γεώργ. Τατσιόπουλος 11. Νικόλ. Γκιάτας 
2. Μιχ. Μουρσιώτης 12. Δημ. Αξατσίδης 
3.  Ευάγ. Καλακάνης 13. Ευάγ. Μπιτσκάρης 
4. Χρ. Βασιλείου 14. Ιωάνν. Σισκόπουλος 
5. Κων. Τσιφοδήμος 15. Κων. Βλαχόπουλος 
6. Γρηγ. Τριανταφύλλου 16. Ιωάνν. Μαρούκης 
7. Μιχ. Κατσιαμάκας 17. Γεώργ. Γιαννουλόπουλος 
8. Αντών. Καναβούρας 18. Γεώργ. Πιτσιάβας 
9. Αλκ. Ταξιάρχης 19. Αθαν. Καρανάτσιος 

10. Μιχ. Μαυρουδής 20. Δημ. Μήλιος 
  21. Αθαν. Μπόντης 
 Κατοικία και διεύθυνσις: Λιτόχωρον. 
   Εν Λιτοχώρω τη 10η Ιανουαρίου 1928. 
   Η Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή: Ευάγ. Θ.  
               Μπιτσκάρης, Κων. Δ. Τσιφοδήμος, Χρ. Γ. Βασιλείου, 
              Μιχ. Δ. Κατσιαμάκας. 

* 
Πίναξ 

 εμφαίνων τα ονόματα της Προσωρινής Διοικητικής Επι-
τροπής του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Λιτοχώρου «Ο 
Απόλλων», μετά των διευθύνσεων αυτών.  
Α/Α Ονοματεπώνυμον Επάγγελμα Κατοικία 
1. Ευάγ. Θεοχ. Μπιτσκάρης Δημοδιδάσκαλος Λιτόχωρον 
2. Κων. Δ. Τσιφοδήμος Υποδηματοποιός Λιτόχωρον 
3. Μιχ. Δ. Κατσιαμάκας Κτηματίας Λιτόχωρον 
4. Χρ. Γεωργ. Βασιλείου Εμπορευόμενος Λιτόχωρον 

 Εν Λιτοχώρω τη 10η Ιανουαρίου 1928. 
 Η Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή: Ευάγ. Θ.  
               Μπιτσκάρης, Κων. Δ. Τσιφοδήμος, Χρ. Γ. Βασιλείου, 
              Μιχ. Δ. Κατσιαμάκας. 

* 
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Βεβαίωσις 
 Οι υπογεγραμμένοι Ευάγγελος Θεοχ. Μπιτσκάρης, Κων-
σταντίνος Δημ. Τσιφοδήμος, Μιχαήλ Δημ. Κατσιαμάκας και 
Χρίστος Γεωργ. Βασιλείου, αποτελούντες την Προσωρινήν Δι-
οικητικήν Επιτροπήν του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Λι-
τοχώρου «Ο Απόλλων», βεβαιούμεν ότι τυγχάνομεν Έλληνες 
υπήκοοι, έχοντες ελευθέραν διαχείρισιν της περιουσίας μας, 
εγγεγραμμένοι μεταξύ των τακτικών μελών αυτού και ασκού-
ντες τα πολιτικά μας δικαιώματα. 
   Εν Λιτοχώρω τη 10η Ιανουαρίου 1928. 
   Η Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή: Ευάγ. Θ.  
                Μπιτσκάρης, Κων. Δ. Τσιφοδήμος,Χρ. Γ. Βασιλείου, 

Μιχ. Δ. Κατσιαμάκας. 
 
 
 



 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

 
114 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΙΤΟΧΩΡΙΤΩΝ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

Του Συλλόγου των εν Θεσσαλονίκη Λιτοχωριτών 
 Άρθρον 1. 
 Ιδρύεται εν Θεσσαλονίκη Σύλλογος των εν Θεσσαλονίκη Λιτοχωριτών 
υπό την επωνυμίαν «Σύλλογος των εν Θεσσαλονίκη Λιτοχωριτών». 
 Άρθρον 2. 
 Σκοπός του Συλλόγου είναι η μεταξύ των μελών αλληλεγγύη, η ηθική 
υποστήριξις αυτών, η ηθική και υλική υποστήριξις παντός συμφέροντος 
αφορών την γενέτειραν των μελών, η πνευματική και ηθική ανάπτυξις των 
μελών διά καταρτισμού βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, διοργανώσεως 
εκδρομών ως και διά της διατηρήσεως Λέσχης κ.λ.π. 
 Άρθρον 3. 
 Τακτικά μέλη του Συλλόγου δύνανται να είναι πάντες οι εκ Λιτοχώ-
ρου καταγόμενοι ως και μετ’ αυτού συνδεόμενοι εξ αποκαταστάσεως διά 
γάμου ή και οπωσδήποτε συγγενεύοντες μετ’ αυτών. 
 Άρθρον 4. 
 Τα τακτικά μέλη εγγράφονται κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς των υπο-
κειμένης εις την έγκρισιν του Δ/κού Συμβουλίου, πάν μέλος ούτινος ενε-
κρίθη η εγγραφή οφείλει να καταβάλη τα κεκανονισμένα εκάστοτε δι-
καιώματα εγγραφής εις το ταμείον οπότε και εγγράφεται εις το μητρώον. 
 Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται οι παράσχοντες μεγάλας υπηρεσίας τω 
Έθνει, τη Πόλει και τω Συλλόγω αποφάσει του Δ. Συμβουλίου και διά 
ψήφων 5 τουλάχιστον εκ των μελών τούτου, δεν υπόκεινται εις ουδεμίαν 
υποχρέωσιν πληρωμής συνδρομής κ.λ.π. Εις τα ανακηρυσσόμενα επίτιμα 
μέλη χορηγείται το οικείον δίπλωμα ούτινος ο τύπος καθορισθήσεται απο-
φάσει του Δ. Συμβουλίου. 
 Άρθρον 5. 
 Αι τακτικαί μηνιαίαι συνδρομαί ορίζονται εις δραχμάς τρεις (3), τα 
δικαιώματα δε εγγραφής εις δραχμάς πέντες (5) εφ’ άπαξ, εν τούτοις το Δ. 
Συμβούλιον δύναται δι’ αποφάσεώς του και διά πλειοψηφίας εξ (6) τουλά-
χιστον εκ των μελών του να αυξομειώση μέχρι του πενταπλασίου και εκ του 
πενταπλασίου μέχρι του ημίσεως το ποσόν της μηνιαίας συνδρομής και δι-
καιώματος εγγραφής, υπό την έγκρισιν της γενικής Συνελεύσεως. 
 Άρθρον 6. 
 Πάν μέλος διαγράφεται του Συλλόγου αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς 
και κατόπιν αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου, μέλος το οποίον καθυστέρησε 
τας συνδρομάς του έξ μηνών και δεν προειδοποιείται περί της επικειμένης 
διαγραφής του αλλά διαγράφεται αποφάσει του Δ. Συμβουλίου υπό την 
εκ των υστέρων έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως. 
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 Απαλλάσσονται της συνδρομής μόνον μέλη τα οποία καλούνται να 
εκπληρώσωσι την Στρατιωτικήν των υποχρέωσιν, διαρκούσης δε της θη-
τείας των απολαμβάνουν πάντα τα δικαιώματα των λοιπών μελών, εάν 
μέλος του Συλλόγου ήθελεν υποπέσει εις αξιόμεμπτον πράξιν ή ήθελεν 
υποδείξει διαγωγήν ασυμβίβαστον με την αξιοπρέπειαν και τα συμφέρο-
ντα του Συλλόγου ή ήθελεν αντιστρατευθή προς τον υπό του Συλλόγου 
επιδιωκόμενον σκοπόν, διαγράφεται εκ του μητρώου κατόπιν Διοικητικής 
ανακρίσεως ενεργουμένης υπό τριών μελών του Δ. Συμβουλίου εκλεγομέ-
νων διά μυστικής ψηφοφορίας. Το ούτω υπό του Δ. Συμβουλίου διαγραφέν 
μέλος δικαιούται να εφεσιβάλη την απόφασιν του Δ. Συμβουλίου εντός 
ενός μηνός από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως ενώπιον της Γεν. Συνε-
λεύσεως αποφαινομένης οριστικώς και αμετακλήτως. 
 Άρθρον 7. 
 Δικαίωμα του εκλέγειν έχουσι πάντα τα τακτικά μέλη τα έχοντα εκ-
πληρώση εξ ολοκλήρου τας προς τον Σύλλογον υποχρεώσεις των και ειδι-
κώς της τακτικής και ανελλιπούς καταβολής της συνδρομής των. 
 Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουσι μόνον οι εκ Λιτοχώρου πραγματικώς 
καταγόμενοι. 
 Άρθρον 8. 
 Τον Σύλλογον διοικεί 9μελές Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελούμενον 
εκ του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέως, Ταμίου και πέντε Συμ-
βούλων. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προσλάβη ειδικόν Γραμ-
ματέα, εισπράκτορα και Γραφέα ή Κλητήρα εμμίσθους εφ’ όσον οι πόροι 
του επιτρέπουν. Τον Σύλλογον εκπροσωπεί καθ’ όλας αυτού τας σχέσεις ο 
Πρόεδρος και εν απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος. Εν απουσία δε αμφοτέ-
ρων ο πρεσβύτερος των Συμβούλων. 
 Το Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως 
δε οσάκις ήθελε παραστή ανάγκη καλούμενον παρά του Προέδρου. Το 
Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τουλάχιστον πέντε (5) εκ 
των μελών του και αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν διά φανεράς ή μυστικής 
ψηφοφορίας, νικώσης εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου. 
 Άρθρον 9. 
 Άπαντα ανεξαιρέτως τα μέλη του Δ. Συμβουλίου υποχρεούνται να 
προσέρχονται τακτικώς και ανελλιπώς εις τας συνεδριάσεις τούτου. Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου όπερ ήθελεν απουσιάση αδικαιολογήτως επί 
τρεις κατά σειράν συνεδριάσεις, ή επί τρεις διαφόρους επί έξη συνεχών 
τοιούτων, εκπίπτει αυτοδικαίως της θέσεώς του καθ’ υποχρεωτικήν πρό-
τασιν του Προέδρου και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
αποφασίζοντος την έκπτωσιν ή μη κατόπιν κλήσεως εις απολογίαν. 
 Άρθρον 10. 
 Η παραίτησις παντός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μό-
νον εγγράφως και καταχωρείται εις το πρωτόκολλον αμέσως, σημειουμέ-
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νων επί ταύτης των χρονολογικών στοιχείων. Μετά τούτο καταχωρείται εις 
την Η.Δ. της αμέσως προσεχούς συνεδριάσεως του Συμβουλίου και εισα-
γομένη εις τούτο γίνεται ή δεν γίνεται αποδεκτή κατά πλειοψηφίαν. Εις 
περίπτωσιν καθ’ ήν το Συμβούλιον ήθελε αρνηθή την αποδοχήν της παραι-
τήσεως, ο δε παραιτηθείς επιμένει εις ταύτην δι’ ετέρας εγγράφου αιτή-
σεώς του ή διά της μη ανακλήσεως ταύτης εγγράφως, τότε η παραίτησις 
γίνεται υποχρεωτικώς αποδεκτή. 
 Οι εκπίπτοντες και οι παραιτούμενοι αντικαθίστανται αμέσως εκ της 
σειράς των επιλαχόντων και μέχρις και του πέμπτου τούτου συμπεριλαμ-
βανομένου. Πέραν τούτου το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει κατά 
πλειοψηφίαν περί των νέων Γενικών Αρχαιρεσιών ή συμμορφούται με τας 
οικείας περί Σωματείων διατάξεις προτιμωμένης κατά το δυνατόν της λύ-
σεως δι’ Αρχαιρεσιών. 
 Άρθρον 11. 
 Γενικαί συνελεύσεις γίνονται υποχρεωτικώς δύο κατ’ έτος, κατά τα 
κατωτέρω καθοριζόμενα, έκτακτοι δε κατόπιν εγγράφου και ενυπογράφου 
αιτήσεως υπό του ενός εικοστού των εχόντων εκπληρώσει τας υποχρεώ-
σεις των μελών. Αι τακτικαί Γεν. Συνελεύσεις συγκαλούνται εντός του 
πρώτου ή του δευτέρου το πολύ δεκαημέρου, πάντως τας Κυριακάς ή ε-
ορτάς του καθοριζομένου διά ταύτας μηνός, αι δε έκτακτοι εντός δεκαη-
μέρου από της προς τούτο αιτήσεως, δημοσιευομένης της προσκλήσεως εις 
δύο τουλάχιστον εφημερίδας και επί δύο συνεχείς δημοσιεύσεις ή όπως 
αποφασίση το Δ. Σ. περί της δημοσιεύσεως. 
 Αι τακτικαί Γεν. Συνελεύσεις γίνονται κατά τους μήνας Ιανουάριον, 
Φεβρουάριον και Ιούνιον. Κατά την Γεν. Συνέλευσιν του Ιανουαρίου γίνο-
νται αι αρχαιρεσίαι καθ’ άς απαγορεύονται αι συζητήσεις οιουδήποτε θέ-
ματος ή υποβολής επερωτήσεων ή η λήψις αποφάσεως, επιτρεπομένου μό-
νον εις τους υποψηφίους να εκθέτωσι το πρόγραμμά των. Κατά την του 
Φεβρουαρίου κατατίθεται ο προϋπολογισμός και τίθεται υπό την έγκρισιν 
της Γενικής Συνελεύσεως. Η ψηφοφορία κατά τας Γεν. Συνελεύσεις γίνε-
ται φανερά, μυστική αναλόγως της περί τούτου ειδικής αποφάσεως. Η 
κατά τας αρχαιρεσίας ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική. 
 Άρθρον 12. 
 Κατά τας αρχαιρεσίας εκλέγονται εννέα (9) μέλη του Συμβουλίου και 
τρία (3) μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής, η δε ψηφοφορία ενεργείται διά 
ψηφοδελτίων, προ πάσης ψηφοφορίας το παλαιόν Δ. Συμβούλιον αναγγέλ-
λει την λήξιν της θητείας του και δηλοί ότι παραμένει ως υπηρεσιακόν 
τοιούτον μέχρις αναλήψεως των καθηκόντων υπό του νέου Δ. Συμβουλίου. 
 Εν τη περιπτώσει ταύτη η Γεν. Συνέλευσις δύναται ν’ αναθέση την 
προεδρίαν της Γεν. Συνελεύσεως και την διεύθυνσιν εις προσωρινόν Πρόε-
δρον εκλεγόμενον υπό ταύτης, η ψηφοφορία άρχεται από την 4ην μ.μ. ώραν 
της ημέρας των αρχαιρεσιών και λήγει την 6ην μ.μ. ακριβώς. Μετά το κλεί-



 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 
117 

σιμον της ψηφοδόχου γίνεται δημοσία η καταμέτρησις, ο έλεγχος των ψη-
φοδελτίων και η ανακήρυξις των επιτυχόντων και επιλαχόντων, συντασσο-
μένου του οικείου πρακτικού. 
 Άρθρον 13. 
 Εντός οκτώ το πολύ ημερών από της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών ο 
τέως Πρόεδρος προσκαλεί το νεοεκλεγέν Δ. Συμβούλιον εις συνεδρίασιν 
διά την εκλογήν του νέου Προεδρείου. Η πρόσκλησις αυτή επιδίδεται εις 
τους νέους Συμβούλους τρεις τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως 
επί αποδείξει, ευθύς ως κατά την συνεδρίασιν ταύτην συντελεσθή απαρτία 
ο τέως πρόεδρος κηρύσσει την έναρξιν της συνεδριάσεως και ταύτην επα-
κολουθεί η ψηφοφορία διά την εκλογήν του Προέδρου, αντιπροέδρου, Γεν. 
Γραμματέως και Ταμίου, η δι’ έκαστον τούτων εκλογή γίνεται χωριστά 
και δι’ ιδίου ψηφοδελτίου. Μετά την εκλογήν του νέου, ο τέως τοιούτος 
παραδίδει την Διεύθυνσιν της συνεδριάσεως εις τον νεοεκλεγέντα και α-
ποχωρεί, εκτός αν αποτελεί μέλος του νέου Δ. Συμβουλίου. 
 Άρθρον 14. 
 Άμα τω καταρτισμώ του εις Σώμα το νέον Προεδρείον προσκαλεί ε-
ντός έξ το πολύ ημερών το τέως τοιούτον διά την παράδοσιν της Διοικητι-
κής και διαχειριστικής υπηρεσίας, συντασσομένων των οικείων πρωτοκόλ-
λων παραδόσεως και παραλαβής, εις περίπτωσιν καθ’ ήν το τέως Προε-
δρείον δεν ήθελε προσέλθει διά την παράδοσιν, τότε αυτοδικαίως αυτή 
γίνεται υπό της εξελεγκτικής επιτροπής, αποκλεισμένων των αρνηθέντων 
την παράδοσιν από του να επανεκλεγώσιν ως μέλη του Δ. Συμβουλίου επί 
έν έτος. 
 Άρθρον 15. 
 Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται εις τον καθ’ εξάμηνον απαραι-
τήτως έλεγχον της εν γένει Διαχειρήσεως του Συλλόγου χρηματικού και 
υλικού, δικαιουμένη να ελέγχη και παρακολουθεί ταύτην διά δύο τουλάχι-
στον εκ των μελών της ανά πάσαν στιγμήν. Μετά το πέρας του τακτικού ή 
εκτάκτου ελέγχου δέον εντός έξ ημερών το βραδύτερον να υποβάλη την 
έκθεσίν της και τας προτάσεις της, δικαιουμένη να ζητήση την σύγκλισιν 
εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως, οπότε επί της αιτήσεως της ταύτης αποφασί-
ζει το Δ. Συμβούλιον. 
 Άρθρον 16. 
 Το Διοικητικόν Συμβούλιον προκειμένου περί εκτάκτου ανάγκης δεό-
ντως δικαιολογημένης, δύναται ν’ αποφασίζη ετησίας δαπάνας ανερχομέ-
νας εις δραχμάς εν συνόλω δύο χιλιάδας (2.000) προκειμένου περί ενοι-
κιάσεως οικήματος, αγοράς επίπλων και διενεργείας Εορτών, διά πάσαν 
άλλην αιτίαν δύναται ν’ αποφασίζη δαπάνας μέχρι των δραχμών πέντε 
(5.000) χιλιάδων. Δεν απαιτείται απόφασις του Συμβουλίου διά πληρωμήν 
των κεκανονισμένων μισθοδοσιών και διά τα είδη γραφικής ύλης και δη-
μοσιεύσεων. 
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 Άρθρον 17. 
 Ο Γενικός Γραμματεύς εκδίδει και προσυπογράφει τα χρηματικά ε-
ντάλματα του Προέδρου, διεξάγει πάσαν αλληλογραφίαν του Συλλόγου, 
υπογράφει μετά του Προέδρου τα διάφορα έγγραφα, τηρεί πρωτόκολλον 
των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, φυλάττει δε και την σφρα-
γίδα του Συλλόγου. 
 Άρθρον 18. 
 Ο Ταμίας επί τη βάσει μητρώου των μελών του Συλλόγου ενεργεί τας 
εισπράξεις διά διπλοτύπων αποδείξεων, εκτελεί πάσαν πληρωμήν επί α-
ποδείξει δυνάμει εντάλματος του Συλλόγου υπογεγραμμένον υπό του 
Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως. Οσάκις εν τω ταμείω υπάρχει περίσ-
σευμα άνω των χιλίων (1.000) δραχμών, καταθέτει ο ταμίας τούτο εις μίαν 
Τράπεζαν εν ονόματι του Συλλόγου και κατόπιν αποφάσεως του Δ. Συμ-
βουλίου, αποσύρει τούτο εάν παραστή ανάγκη. 
 Άρθρον 19. 
 Πόροι του Συλλόγου είναι αι καταβολαί των μελών τακτικαί και έ-
κτακται, αι δωρεαί και τα ευεργετήματα. 
 Άρθρον 20. 
 Δωρηταί αναγορεύονται οι δωρούντες εις τον Σύλλογον δραχμάς χιλί-
ας (1.000) εφ’ άπαξ. 
 Ευεργέται οι δωρούντες εις τον Σύλλογον εφ’ άπαξ δραχμάς τρεις 
χιλιάδας (3.000). Μεγάλοι ευεργέται οι δωρούντες εφ’ άπαξ άνω των 
τριών χιλιάδων δραχμών αναγραφομένων των ονομάτων των εις το επί 
τούτο βιβλίον και χορηγουμένου του οικείου Διπλώματος. 
 Άρθρον 21. 
 Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλικήν με τας λέξεις (Σύλλογος των εν 
Θεσσαλονίκη Λιτοχωριτών) και εις το μέσον ιστιοφόρον. 
 Άρθρον 22. 
 Ο Σύλλογος δεν διαλύεται εφ’ όσον έχει εννέα (9) μέλη, μη υφισταμέ-
νων δε και τούτων κηρύσσεται η διάλυσις και το ταμείον ως και άπασα 
κινητή και ακίνητος περιουσία διατίθεται διά κοινωφελή έργα Λιτοχώρου. 
 Άρθρον 23. 
 Η τροποποίησις του καταστατικού αποφασίζεται διά της πλειοψηφίας 
των τριών τετάρτων των παρόντων μελών εν γενική συνελεύσει ειδικώς 
συγκαλουμένης και απαρτιζομένης από το εν δεύτερον τουλάχιστον των 
εχόντων ψήφων μελών. 
 Άρθρον 24. 
 Η Γεν. Συνέλευσις είναι εν απαρτία όταν παρίστανται το ¼ των με-
λών. Μη γενομένης δε απαρτίας τότε η Γεν. Συνέλευσις αναβάλλεται διά 
την αμέσως Κυριακήν και θεωρείται εν απαρτία με όσα μέλη ήθελον πα-
ρευρεθή. 
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 Άρθρον 25. 
 Απαγορεύεται πάσα κομματική εκμετάλλευσις του Συλλόγου. 
 Εν Θεσσαλονίκη τη 11 Νοεμβρίου 1933. 
 Ο Πρόεδρος Νικόλαος Ζαχόπουλος. 

* 
Αίτησις 
Συλλόγου Λιτοχωριτών 
Προς 
Τον κύριον Πρόεδρον των ενταύθα Πρωτοδικών 
Έχω την τιμήν να υποβάλλω συνημμένως προς έγκρισιν κατα-
στατικόν του Συλλόγου των ενταύθα Λιτοχωριτών, με τα σχε-
τικά κατά νόμον δικαιολογητικά, με την παράκλησιν όπως 
ευαρεστούμενοι ενεργήσητε ό,τι δει. 
    Θεσσαλονίκη τη 25 Ιανουαρίου 1934 
    Ευπειθέστατος 
    Ο Πρόεδρος Νικόλαος Ζαχόπουλος 

* 
Πρακτικόν ιδρύσεως Σωματείου 

 Εν Θεσσαλονίκη σήμερον την εικοστήν ενάτην Οκτωβρίου 
χίλια εννεακόσια τριάκοντα τρία (1933) οι κάτωθι υπογε-
γραμμένοι Λιτοχωρίται λαβόντες υπ’ όψιν ότι οι εν Θεσσαλο-
νίκη εγκατεστημένοι Λιτοχωρίται δέον να οργανωθούν εις 
σωματείον ίνα επιτύχουν την ανάπτυξιν της μεταξύ αυτών 
αλληλεγγύης και αμοιβαίας υλικής και ηθικής υποστηρίξεως 

αποφασίζουν 
την ίδρυσιν σωματείου υπό την επωνυμίαν “Σύλλογος των εν 
Θεσσαλονίκη Λιτοχωριτών” με σκοπόν τον ως άνω εν γενικαίς 
γραμμαίς διαγραφόμενον και εξουσιοδοτούν την προς τούτο ο-
ρισθείσαν επιτροπήν όπως μεριμνήση διά την ενέργειαν των νο-
μίμων προς έγκρισιν υπό της δικαστικής αρχής του καταστατι-
κού. 
 Οι ιδρυταί: Νικ. Ζαχόπουλος, Ιωάνν. Μπιμπλής, Λάζ. Γκου-
ντέλιας, Περ. Γιαννουλόπουλος, Νικ. Παπανικολάου, Μ. Φαρ-
γκάνης, Αναστ. Μπόντης, Θεοχ. Μπέλιος, Λάζ. Καναβούρας. 

* 
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Πίναξ 
 Εμφαίνων τα ονόματα, την ηλικίαν, την εθνικότητα, το ε-
πάγγελμα, τας διευθύνσεις και των εχόντων ελευθέραν δια-
χείρισιν της περιουσίας των, ιδρυτών και αποτελούντων την 
διοίκησιν τακτικών μελών του Σωματείου “Σύλλογος των εν 
Θεσσαλονίκη Λιτοχωριτών” και μηδεμίαν συγγένειαν μεταξύ 
των εχόντων. 
 
ΑΥΞ. 
ΑΡΙΘ. 

ΟΝΟΜΑΤΕ-
ΠΩΝΥΜΟΝ 

ΙΔΙΟΤΗΣ 
ΕΚΑΣΤΟΥ 

ΕΘΝΙ-
ΚΟΤΗΣ 

ΗΛΙ-
ΚΙΑ 

ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑ 

ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΣΙΣ 

1 Νικόλαος 
Ζαχόπουλος 

Ιδρυτής 
και διοι- 
κητικός 

σύμβουλος 

Έλλην 
ετών 
48 

ράπτης 
Ισαύρων 

109 

2 Ιωάννης 
Μπιμπλής 

Αντιπρό- 
εδρος 

“ 
ετών 
37 

υπάλληλος 
Δεμίρ-Ισάρ 

14 
3 Λάζαρος 

Γκουντέλιας 
Σύμβουλος “ 

ετών 
40 

εμπορευό-
μενος 

Βάρκα             
7 

4 Περικλής 
Γιαννουλό-
πουλος 

“ “ 
ετών 
51 

παντοπώλης 
Ιωαννίνων 

21 

5 Μ. Φαργκάνης 
“ “ 

ετών 
36 

Πλοίαρχος 
Νίκης                

61 
6 Αναστάσιος  

Μπόντης 
“ “ 

ετών 
56 

υπάλληλος 
Ματθαίου 

35 
7 Νικόλαος   

Παπανικολάου 
“ “ 

ετών 
37 

εργολάβος 
Παπάφη 

130 
8 Θεοχάρης 

Μπέλιος 
“ “ 

ετών 
32 

έμπορος 
Λαχανά            

28 
9 Λάζαρος     

Καναβούρας 
“ “ 

ετών 
35 

επιπλοποιός 
Νίκης                

27 

 
Εν Θεσσαλονίκη τη 29 Οκτωβρίου 1933 

Ο Πρόεδρος 
Νικόλαος Ζαχόπουλος 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

Του Συλλόγου Πολυτέκνων γονέων Λιτοχώρου 
Άρθρον 1 

 Ιδρύεται Σωματείον υπό τον τίτλον «Σύλλογος πολυτέκνων γονέων», 
με έδραν το Λιτόχωρον Ολύμπου Νομού Θεσσαλονίκης. 

Άρθρον 2 
 Σκοπός του Συλλόγου είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του, 
προς ηθικήν εξύψωσιν της κοινωνίας και προς λήψιν εκ μέρους της πολι-
τείας προστατευτικών μέτρων υπέρ των οικογενειών των πολυτέκνων. Την 
επιτυχίαν του σκοπού τούτου θέλει επιδιώξει ο Σύλλογος διά παντός νο-
μίμου μέσου και 1) διά της διαφωτίσεως της κοινής και της επισήμου 
γνώμης περί των αγαθών της κοινωνίας, του Έθνους και της ανθρωπότητος 
εν γένει εκ της τεκνογονίας και της ζημίας αυτών εκ της παρεμποδίσεως 
της τεκνογονίας, 2) διά της ηθικής αναπτύξεως της οικογενείας από από-
ψεως θρησκευτικής και ανθρωπιστικής, 3) διά του εθισμού των τέκνων εις 
την αρετήν και της παιδονομικής επιτηρήσεως αυτών, 4) διά της καταπο-
λεμήσεως παντός ανηθίκου μέσου συντελούντος εις την διαφθοράν της 
κοινωνίας και της λήψεως παντός μέτρου εξασφαλίζοντος την ηθικοποίησιν 
αυτής, 5) διά της λήψεως νομοθετικών μέτρων προς παροχήν ωρισμένων 
υλικών πλεονεκτημάτων εις τα μέλη του Συλλόγου. 

Άρθρον 3 
 Μέλη ενεργά του Συλλόγου γίνονται οι γονείς ανεξαρτήτως φύλου 
έχοντες (5) τέκνα και άνω εκ νομίμου γάμου και χρήζοντα προστασίας. 
Έκαστον μέλος θα πληρώση αποφάσει του Δ.Σ. δι’ εγγραφήν δραχ. 5 μέ-
χρι όσου ποσού ο εγγραφόμενος θέλει, κατά μήνα δε 2-20 δραχ. αναλόγως 
της οικονομικής θέσεως του μέλους ην εκτιμά το Δ.Σ., το οποίον δύναται 
αιτιολογημένως να απαλλάσση της μηνιαίας συνδρομής μέλη έχοντα λό-
γους προς τούτο, ους εκτιμά. Και έκτακτοι συνδρομαί των μελών προς τον 
Σύλλογον δύνανται να ορισθώσι δι’ εκτάκτους περιστάσεις υπό του Δ.Σ., 
των συμφώνως του άρθρ. 1 του Νόμου 5781 καθοριζομένων ως πολυτέ-
κνων. Το Δ.Σ. δύναται να αυξάνει ή να ελαττώνει την συνδρομήν, οσάκις 
νομίσει τούτο αναγκαίον. 
 Παν μέλος οφείλει να εκπληρώση τας προς τον Σύλλογον υποχρεώ-
σεις του ηθικώς και υλικώς, να προσέρχεται αμέσως όπου και οσάκις κα-
λείται υπό του Συλλόγου, να συμμορφώνεται με τας αποφάσεις του Δ.Σ. 
και των Γενικών Συνελεύσεων και να φροντίζη περί της προόδου του έρ-
γου του Συλλόγου. 
 Μέλος καθυστερούν επί 6 μήνας την συνδρομήν, στερείται των δικαιω-
μάτων του ως μέλος, ανακτά δε αυτά ως πληρώσει τα καθυστερούμενα. 
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Παν μέλος δύναται ν’ αποχωρή οποτεδήποτε του Συλλόγου καταβάλλον την 
συνδρομήν του τρέχοντος έτους, αλλ’ εξακολουθεί να ευθύνεται διά τας υπό 
του Συλλόγου ανειλημμένας υποχρεώσεις καθ’ ον χρόνον ήτο μέλος αυτού. 
 Παν μέλος έχει δικαιώματα ίσα επί όλων των ωφελειών του Συλλό-
γου, εκτός των οικονομικών εις ας έχει αναλόγως των τέκνων και της οι-
κονομικής του καταστάσεως. 
 Και μέλη αρωγά δύναται να έχη ο Σύλλογος τους γονείς που έχουν 
κάτω των 5 τέκνων. Ταύτα πληρώνουσι την υπό του Δ.Σ. οριζομένην τα-
κτικήν συνδρομήν, αλλά δεν έχουν τα δικαιώματα των ενεργών μελών, ε-
κτός των υπό του Συλλόγου λαμβανομένων προστατευτικών μέτρων διά 
την ηθικήν των παίδων, άτινα προστατευτικά μέτρα επεκτείνονται και επί 
των απροστατεύτων παίδων. 
 Ο Σύλλογος δύναται να αναγνωρίζη επίτιμα μέλη του και πρόσωπα 
ενδιαφερόμενα υπέρ της επιτυχίας του Συλλόγου. 

Άρθρον 4 
 Έκαστον μέλος οφείλει να πειθαρχή απολύτως. Αν δε η διαγωγή τινός 
είναι σταθερώς ασυμβίβαστος προς την οφειλομένην υπακοήν, ούτος απο-
φάσει του Δ. Συμβουλίου προσκαλείται εντός ωρισμένης προθεσμίας ενώπι-
ον αυτού συνεδριάζοντος ίνα δικαιολογηθή. Και εν η περιπτώσει η δικαιο-
λογία κριθή εντελώς ανεπαρκής, καλείται εις συμμόρφωσιν, εμμένων δε και 
μετά ταύτα εις την προηγούμενην διαγωγήν, εισηγήσει του Διοικητικού 
Συμβουλίου, διαγράφεται εκ του Μητρώου των μελών αποφάσει της Γενι-
κής Συνελεύσεως, του παραβάτου απολογουμένου. Προ του εσχάτου όμως 
μέτρου της διαγραφής, δύναται να επιβληθή υπό του Διοικητικού Συμβουλί-
ου πρόστιμον κατά του παρεκτρεπομένου από μιάς δραχμής μέχρι του πο-
σού του εξισομένου προς τα τρία ημερομίσθια του επαγγέλματος του τιμω-
ρουμένου.  

Άρθρον 5 
 Ο Σύλλογος διοικείται υπό 12 μελούς Συμβουλίου εκλεγομένου εν 
Γεν. Συνελεύσει διά μυστικής ψηφοφορίας με ψηφοδέλτια εις τα οποία ο 
ψηφίζων γράφει τον Πρόεδρον και 11 Συμβούλους, εκ των προ της ενάρ-
ξεως της ψηφοφορίας δηλωθέντων ως υποψηφίων, είτε τη  δηλώσει των 
ιδίων υποψηφίων είτε τη υποδείξει 2 τουλάχιστον ετέρων μελών. Τα μέλη 
του Δ. Συμβουλίου μετά την εκλογήν των εκλέγουσιν μεταξύ των τον Α-
ντιπρόεδρον, τον Γραμματέα και τον Ταμίαν. Τα καθήκοντα του Ταμίου 
δύνανται ν’ ανατεθώσιν και εις μη 
σύμβουλον, οπότε ούτος δεν συνυπολογίζεται εις τον αριθμόν των μελών 
του Δ.Σ. ουδέ έχει ψήφον εν αυτώ δεκτός επί ζητημάτων ταμειακών, εφ’ 
ων έχει συμβουλευτικήν μόνον ψήφον. 
 Το Δ.Σ. δύναται να προσλάβη ειδικούς γραμματείς ή και άλλο βοηθη-
τικόν προσωπικόν προς εκπεραίωσιν των εργασιών του Συλλόγου επί α-
ναλόγου αμοιβής.  
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 Το Δ.Σ. ευρίσκεται απαρτία και διά της παρουσίας 6 μελών αυτού, 
αποφασίζει δε εγκύρως διά πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Εν ισοψη-
φία δε φανερά νικά η ψήφος του Προέδρου. Η περίοδος του Δ.Σ. είναι δι-
ετής, δύνανται όμως να γίνωσι γενικαί αρχαιρεσίαι και προ της λήξεως της 
περιόδου του Δ.Σ., όταν διά μιάς παραιτηθώσι 6 μέλη αυτού ή ζητήσωσι 
ταύτας το 1/2  των μελών του Συλλόγου. 
 Τας εκάστοτε γενικ. αρχαιρεσίας διεξάγει επιτροπή εκ 3-5 εγγραμ-
μάτων μελών υπό της Γεν. Συνελεύσεως, εκλεγομένων εις χρόνον ορισθέ-
ντα υπό της Γεν. Συνελεύσεως. Μετά ψηφοφορίαν, ανακηρύσσονται υπό 
της Επιτροπής οι 11 πρώτοι κατά σειράν πλειοψηφίσαντες ως Σύμβουλοι 
και ως Πρόεδρος ο πρώτος κατά σειράν πλειοψηφίσας ως τοιούτος. 
 Αι γεν. αρχαιρεσίαι δύνανται να διεξαχθώσι αποφάσει του Δ.Σ. και 
διά ψηφοδελτίων αποστελλομένων εις τα εκτός της έδρας του Συλλόγου 
μέλη, κατά το άρθρον 7 παρ. 6 του παρόντος ή και κατά τμήματα. 
 Οσάκις κενωθή θέσις τις Συμβούλου εν τω Δ.Σ., συμπληρούται διά 
του κατά σειράν επιλαχόντος, μη υπαρχόντων δε επιλαχόντων όπως το 
Δ.Σ. αποφασίσει. Κενωθείσης της θέσεως του Προέδρου γίνεται νέα εκλο-
γή τούτου, εκτός εάν το διάστημα διά γεν. αρχαιρεσίας είναι μικρόν, οπό-
τε δεν γίνεται εκλογή νέου Προέδρου, αλλά προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος 
και συμπληρούται το Συμβούλιον δι’ ενός Συμβούλου ως ανωτέρω. 
 Μέλος του Δ.Σ. απουσιάσαν αδικαιολογήτως τρις συνεχώς από τας 
συνεδρίας του Δ.Σ. ή απομακρυνθέν της έδρας του Συλλόγου πέραν των 2 
μηνών άνευ αδείας, παύει αυτοδικαίως να είναι μέλος του Δ. Συμβουλίου 
και αντικαθίσταται κατά τα ανωτέρω. Το Δ.Σ. δύναται να συντάσση κανο-
νισμούς οιουσδήποτε σχετικούς με τον σκοπόν του Συλλόγου, ορίζον εν αυ-
τούς και ποινάς νομίμους κατά των παραβατών αυτών, καθ’ ων δύναται να 
κατανείμη το έργον του Συλλόγου εις τμήματα κατά κατηγορίας και αναθέ-
τει την εκτέλεσιν αυτού εις ιδιαιτέρας επιτροπάς εκ Συμβούλων ή μη. 

Άρθρον 6 
 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον των Δικαστηρίων και 
πάσης αρχής και παντός τρίτου, έχει την ανωτάτην εποπτείαν του Συλλό-
γου, διευθύνει τας συνεδρίας του Δ.Σ. και Γεν. Συνελεύσεων, υπογράφει 
παν έγγραφον του Συλλόγου και ενεργεί παν ό, τι το αξίωμά του επιβάλ-
λει προς το συμφέρον του Συλλόγου εις επειγούσας περιστάσεις, εφ’ όσον 
δεν έχει σχετικήν περί τούτου απόφασιν του Δ.Σ. 
 Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και 
τούτον ο πρεσβύτερος των Συμβούλων. 
 Ο Γραμματεύς κρατεί το αρχείον του Συλλόγου, υπογράφει μετά του 
Προέδρου παν έγγραφον και εν γένει εκτελεί υπ’ ευθύνην του πάσαν την 
γραφικήν εργασίαν του Συλλόγου, έχων και την επίβλεψιν του γραφείου περί 
τάξεως του οποίου και μεριμνά. Τούτον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο 
υπό του Δ.Σ. οριζόμενος, όστις δύναται να είναι και ο ειδικός Γραμματεύς. 
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 Ο Ταμίας ενεργεί πάσαν είσπραξιν επί τη βάσει διπλοτύπου γραμμα-
τίου εισπράξεως και πάσαν πληρωμήν επί τη βάσει διπλοτύπου εντάλμα-
τος πληρωμής, υπογεγραμμένου υπό του Προέδρου και του Γραμματέως. 
Κρατεί εις χείρας του και υπ’ ευθύνην του ποσόν μη υπερβαίνον τας χιλί-
ας δραχμάς, το δε περίσσευμα καταθέτει εις την Εθνικήν Τράπεζαν. Τας 
εν τη Τραπέζη καταθέσεις του Συλλόγου, όλας ή εν μέρει, αποσύρει ο Τα-
μίας δι’ εγγράφου υπογεγραμμένου υπ’ αυτού του Προέδρου και του 
Γραμματέως, στηριζομένου επί αποφάσεως του Δ.Σ. 
 Τη προτάσει του Ταμίου και τη εγκρίσει του Δ.Σ. δύναται να ανατεθή 
η είσπραξις των συνδρομών των μελών ή και παντός άλλου εσόδου εις 
εισπράκτορα, αντί ποσοστών ορισμένων.  
 Ο Ταμίας λογοδοτεί διά την διαχείρισίν του οποτεδήποτε κληθή προς 
τούτο υπό του Δ.Σ. επί τη βάσει των ταμειακών βιβλίων, άτινα οφείλει να 
έχει πάντοτε εντάξει. 
 Τον Ταμίαν απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο υπ’ αυτού του ιδίου 
αποδεικνυόμενος εις το Δ.Σ. 
 Το Δ.Σ. δύναται να ιδρύη τμήματα του Συλλόγου εις διάφορα σημεία 
της υποδιοικήσεως με ωρισμένην περιφέρειαν και να διορίζη εις αυτά επι-
τροπάς εκ 3-5 μελών, θεωρουμένων επιτροπών τούτων των αντιπροσώπων 
του Συλλόγου, εις ας το Δ.Σ. δύναται ν’ αναθέτη ορισμένα καθήκοντα.  

Άρθρον 7 
 Τα μέλη του Συλλόγου συνέρχονται εις Γεν. Συνέλευσιν τακτικώς ε-
ντός της α΄τριμηνίας εκάστου έτους, εκτάκτως δε οσάκις παραστή ανάγκη, 
ή όταν το 1/20 των μελών ζητήση τούτο εγγράφως δι’ ωρισμένα θέματα. 
Συγκαλείται δε είτε διά γενικής διά του τύπου είτε δι’ ατομικής εις ένα 
έκαστον μέλος προσκλήσεως, εν η ορίζεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα, τα 
συζητητέα θέματα, αν η Συνέλευσις είναι α΄ή β΄και ο δι’ απαρτίαν απαι-
τούμενος αριθμός μελών. 
 Κατά την τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν γίνεται λογοδοσία του Δ.Σ. διά τα 
πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, υποβάλλεται ο προϋπολογισμός του 
νέου αν συνταχθή τοιούτος υπό του Δ.Σ., εκλέγεται εξελεγκτική επιτροπή 
εκ 3-5 εγγραμμάτων μελών, ήτις υπό την προεδρείαν του πρεσβυτέρου 
αυτών προβαίνει εις την εξέλεγξιν της διαχειρίσεως του Συλλόγου οποτε-
δήποτε και εν γένει συζητείται παν θέμα αφορών τον Σύλλογον. 
 Η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίσταται εν αυτή το 1/4 
τουλάχιστον του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Εν 
περιπτώσει μη απαρτίας κατά την α΄Συνέλευσιν, συγκαλείται β΄τοιαύτη 
εντός 8 ημερών, ήτις θεωρείται εν απαρτία με όσους παρόντας εν αυτή. 
 Η Συνέλευσις αποφαίνεται εγκύρως διά πλειοψηφίας του ημίσεως 
πλέον ενός των παρόντων εν αυτή μελών. Αύτη δε ως κυρίαρχον σώμα 
δύναται ν’ αποφασίση επί οιουδήποτε θέματος αφορώντος τον Σύλλογον.  
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 Αποφάσει του Δ.Σ. δύνανται να συγκροτηθώσι και τοπικαί Γεν. Συνε-
λεύσεις κατά τμήματα.  
 Επί παντός θέματος, εξαιρέσει της λογοδοσίας του Δ.Σ., κατόπιν α-
ποφάσεως του Δ.Σ. δύνανται διά ψηφοδελτίων ν’ αποφαίνωνται τα εκτός 
της έδρας του Συλλόγου μέλη από της έδρας των, αρκεί το Δ.Σ. να θέτη 
σαφώς το ερώτημα εφ’ ου ζητείται η αποστολή ψηφοδελτίων και να ορίζε-
ται η ημέρα της διαλογής των ψηφοδελτίων, ην διαλογήν ενεργεί επιτροπή 
εκ 5-10 μελών εκλεγομένων υπό των κατά την ημέραν της διαλογής συ-
νελθόντων εις Γεν. Συνέλευσιν μελών εν τη έδρα του Συλλόγου. 

Άρθρον 8  
 Πόροι του Συλλόγου είναι τακτικοί αι συνδρομαί των μελών και έ-
κτακτοι οιαδήποτε άλλη προς τον Σύλλογον ολική προσφορά ή έσοδον. Ο 
Σύλλογος δέχεται δωρητάς και ονομάζει τους προσφέροντας ταύτην μέχρι 
δραχ. 1000 ως δωρεάς, ευεργέτας δε τους προσφέροντας δραχ. μέχρι 2000 
και μεγάλους ευεργέτας τους προσφέροντας άνω των 2000 δραχ. ή ίσης 
αξίας αντικείμενα. 
 Ο Σύλλογος δύναται να ονομάση επί ωρισμένον χρονικόν διάστημα 
επίτιμον Πρόεδρον ή Αντιπρόεδρον ή Σύμβουλον εν τω έργω του.  

Άρθρον 9 
 Ο Σύλλογος δέχεται να διοργανώνει εορτάς αποφάσει του Δ.Σ., δύνα-
ται να έχη και σημαίαν την οποίαν ορίζει το Δ.Σ., έχει δε σφραγίδα φέ-
ρουσαν κύκλω τας λέξεις «Σύλλογος Πολυτέκνων γονέων χωρίου Λιτοχώ-
ρου», εν τω μέσω δε τον Χριστόν ευλογούντα τα παιδιά. 

Άρθρον 10 
 Του παρόντος Καταστατικού, ούτινος η ισχύς άρχεται από της ψηφί-
σεώς του, επιτρέπεται η τροποποίησις τη προτάσει του Δ.Σ. ή τη εγγράφω 
αιτήσει του 1/20 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ή οσάκις απαιτεί 
τούτο ο Νόμος, πραγματοποιείται δ’ αύτη όταν αποφασισθή υπό των 3/4 
των παρόντων εν Γεν. Συνελεύσει, συγκαλουμένη ειδικώς προς τον σκοπόν 
τούτον και απαρτιζομένη από το ήμισυ τουλάχιστον των εχόντων ψήφον 
μελών. 

Άρθρον 11 
 Εν περιπτώσει διαλύσεως του Συλλόγου, επιτρεπομένης μόνον όταν ο 
αριθμός των μελών περιορισθή κάτω των 7 και πραγματοποιουμένης κατά 
τας προς τροποποίησιν του Καταστατικού απαιτουμένας διατυπώσεις του 
προηγουμένου άρθρου, η υπάρχουσα περιουσία του διατίθεται όπου οι 
λαβόντες την απόφασιν περί διαλύσεώς του ορίσουν, αλλά πάντοτε εις 
κοινωφελή σκοπόν παρόμοιον του Συλλόγου. 

Άρθρον 12 
 Το Δ.Σ. δύναται να κάμη ευρείας επεξηγήσεις εις το παρόν Καταστα-
τικόν, υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως της Γεν. Συνελεύσεως, αλλ’ ουχί 
τροποποιήσεις. Παν δε ό, τι δεν προβλέπεται υπό του παρόντος Καταστα-
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τικού, κανονίζεται όπως οι σχετικοί περί Σωματείων Νόμοι ή Διατάγματα 
ορίζουν. Εάν δε τούτο δεν προβλέπεται υπό Νόμου, κανονίζεται υπό του 
Δ.Σ. ως τούτο αποφασίζει, αρκεί το αποφασιζόμενον να μην αντίκειται εις 
τους Νόμους. 

Εν Θεσσαλονίκη τη 20 Μαΐου 1934. 
Ο Πρόεδρος Γεώργιος Παπαθανασίου, 
ο Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Κουτσιμανής, ο                     
Γραμματεύς Δημήτριος Πειστικός, ο Ταμίας      
 Δημήτριος Κατσιαμάκας, το μέλος Προκόπιος 
 Πλαδής. 

* 

 
Αίτησις 
Προσωρινής Επιτροπής Πολυτέκνων γονέων Λιτοχώρου Ολύ-
μπου, κατοίκων Λιτοχώρου. 
Προς 
Τον κ. Πρόεδρον των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών. 
Η κάτωθι υπογεγραμμένη προσωρινή Επιτροπή του Συλλόγου 
Πολυτέκνων γονέων Λιτοχώρου, λαμβάνομεν την τιμήν να πα-
ρακαλέσωμεν ίνα ευαρεστούμενοι ενεργήσητε τα κατά Νόμον 
διά την έγκρισιν του καταστατικού του Συλλόγου μας. 
 Εν Λιτοχώρω τη 20 Φεβρουαρίου 1934. 
 Ευπειθέστατοι 
 Δημήτριος Κατσιαμάκας, Δημήτριος Πει-
στικός, Θεόδωρος Δ. Κουτσιμανής, Προκόπης Πλαδής, Γεώρ-
γιος Παπαθανασίου. 

* 
ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ 

 Εν Λιτοχώρω Ολύμπου, σήμερον την 11 Φεβρουαρίου 
1934, ημέραν Κυριακήν και ώρα 4 μ.μ, συνελθόντες οι κάτωθι 
υπογεγραμμένοι πολύτεκνοι απεφασίσαμεν την ίδρυσιν Σω-
ματείου υπό την επωνυμίαν «Σύλλογος Πολυτέκνων Λιτοχώ-
ρου Ολύμπου», επαρχίας Πιερίας και περιχώρων, ψηφίσαντες 
το Καταστατικόν αυτού. 
 Εκλέγομεν δε πενταμελή επιτροπήν αποτελουμένην εκ 
των κ.κ. Γ. Παπαθανασίου, Δ. Πειστικού, Δημ. Κατσιαμάκα, 
Θεοδ. Κουτσιμανή και Προκόπη Πλαδή, ίνα προβή εις τα σχε-
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τικά προς αναγνώρισιν του Σωματείου και ενεργήση τας αρ-
χαιρεσίας του οριστικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 
 Οι ιδρυταί 
Γεώργιος Δ. Γκούντας Προκόπης Πλαδής 
Γρηγ. Μ. Φούντος                  Δημ. Πειστικός 
Αριστ. Μ. Αναγνωστόπουλος   Ιωάν. Δαδούλης 
Ι.Ζ. Τζόμπανος                     Θεόδ. Κουτσιμανής 
Δ.Ν. Γκέκας                         Γεώργ. Παπαθανασίου 
Κ. Κιτριώτης                       Αικατερίνη Ζαχοπούλου 
Γεώργ. Ιωάν. Ρέμπελος           Γεώργ. Μ. Φαρμάκης 
Νικόλ. Φαργκάνης                 Αλκιβ. Ζωγράφος 
Κων. Γκουντέλιας                 Δημ. Δημούτσικος 
Γρηγ. Γκουντέλιας                 Κων. Ι. Φαργκάνης 
Δ.Ι. Βάρκας                          Δημ. Καραδήμος 
Δημ. Κατσιαμάκας                Ιωάν. Π. Γκουνούλης 
Γρηγ. Ι. Τριανταφύλλου         Γεώργ. Ζαχόπουλος 
Αθαν. Ε. Γρούνας                 Απόστολος Γκαλέρης 

* 
ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ 

 Βεβαιούμεν ότι τα μέλη της Προσωρινής Διοικήσεως τυγ-
χάνουσιν πολίται Έλληνες, έχουσι συμπληρώσει το 21ον έτος 
της ηλικίας των, εξασκούν τα πολιτικά αυτών δικαιώματα, 
έχουσιν ελευθέραν την διαχείρισιν της περιουσίας αυτών, ενε-
γράφησαν ως τακτικά μέλη του Συλλόγου και δεν συνδέονται 
μεταξύ των διά οιουδήποτε συγγενείας βαθμού ή είδους. 
   Εν Λιτοχώρω τη 20 Φεβρουαρίου 1934. 
   Ο Πρόεδρος Γεώργιος Παπαθανασίου, 
   Ο Γραμματεύς Δημήτριος Πειστικός. 
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ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΩΜΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
Οργάνωσις εφέδρων υπό τον τίτλον Εθνικόν Σώμα  

Παλαιών Πολεμιστών Λιτοχώρου 
Κεφάλαιον Α 

Ίδρυσις-Σκοπός 
Άρθρον 1ον 

 Ιδρύεται εν Λιτοχώρω Σωματείον εφέδρων Παλαιών Πολεμιστών υπό 
την επωνυμίαν “Εθνικόν Σώμα Παλαιών Πολεμιστών Λιτοχώρου” με έδραν 
το Λιτόχωρον. 

Άρθρον 2ον 
 Σκοπός του Εθνικού Σώματος είνε η σύσφιξις δεσμών φιλίας και αλ-
ληλεγγύης μεταξύ των μελών, η προαγωγή των επαγγελματικών, ηθικών 
και υλικών συμφερόντων διά της παρακολουθήσεως και μελέτης των κοι-
νωνικών ζητημάτων και η επιδίωξις βελτιώσεως αυτών από τε ηθικής και 
υλικής απόψεως. Η προάσπισις διά παντός νομίμου μέσου της θρησκείας, 
οικογενείας και κατά παντός υπονομευτού αυτών εσωτερικού και εξωτε-
ρικού εχθρού της πατρίδος. Συνασπισμός των μελών υπέρ της υποστηρί-
ξεως της εθνικής παραγωγής και βιοτεχνίας διά της προτιμήσεως των ε-
θνικών προϊόντων της τε βιομηχανίας και παραγωγής εις τας συναλλαγάς 
των. Εν γένει η προάσπισις του κρατούντος κοινωνικού συστήματος. 

Άρθρον 3ον 
 Μέλη του σωματείου δικαιούνται να εγγραφώσι πάντες οι στρατευθέ-
ντες ανεξαρτήτως του βαθμού της στρατιωτικής ιεραρχίας και συμμετά-
σχοντες του πολέμου ξηράς και θαλάσσης από το έτος 1912 και εντεύθεν, 
εφ’ όσον ανήκουσι μέχρι της στρατιωτικής κλάσεως του έτους 1923 συ-
μπεριλαμβανομένης. Οι εγγραφόμενοι δέον να μη έχουσι καταδικασθή δι’ 
αξιόποινον πράξιν προβλεπομένην υπό της ποινικής Νομοθεσίας ήτοι, κλο-
πήν, απάτην, υπεξαίρεσιν και πλαστογραφίαν. Πας εγγραφείς και ανακα-
λυπτόμενος διά τινα των άνω πράξεων διαγράφεται υπό του Δ. Συμβουλί-
ου αυτοδικαίως και τελεσιδίκως. Την αίτησιν της εγγραφής δέον να συνι-
στώσι διά της υπογραφής των τρία μέλη παλαιά του Σωματείου, ήτις ει-
σάγεται εις το Δ. Συμβούλιον το οποίον εγκρίνει ή απορρίπτει ταύτην κοι-
νοποιόν την απόφασίν του ταύτην εντός 15 ημερών από της υποβολής της 
αιτήσεως. Η απόφασις της απορρίψεως εφεσιβάλλεται ενώπιον της πρώτης 
Γεν. Συνελεύσεως ήτις επικυροί ή ακυροί την απόφασιν ταύτην. Μέλη δύ-
νανται να καταστώσιν τόσον οι εγκατεστημένοι εν Λιτοχώρω όσον και οι 
στας λοιπάς πόλεις ευρισκόμενοι Λιτοχωρίται. Τα εγγραφόμενα μέλη δέον 
να μη ανήκουσι εις άλλην εφεδρικήν οργάνωσιν. Οι ανακαλυπτόμενοι θα 
διαγράφονται υπό του Δ. Συμβουλίου. 
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Άρθρον 4ον 
 Πόροι του Σωματείου εισί τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί πόροι εισί 
1) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, 2) Αι μηνιαίαι αυτών συνδρομαί 
αι κανονιζόμεναι διά του παρόντος καταστατικού, 3) Η εξ άλλων ομοει-
δών Σωματείων τυχόν μεταβιβαζομένη περιουσία, 4) Το εν τη περιουσία 
ταύτη κτηματική και χρηματική, τακτικόν εισόδημα.  
 Έκτακτοι δε εισί 1) Αι τυχόν δωρεαί και επιχορηγήσεις, έρανοι, 2) Τα 
τυχόν ποσοστά υπέρ του ταμείου εκ διαφόρων προμηθειών και 3) Πάν 
άλλο ποσόν εισερχόμενον νομίμως εις το ταμείον του Σωματείου. 

Άρθρον 5ον 
 Κατ’ έτος συντάσσεται προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Σωμα-
τείου. Το οικονομικόν έτος άρχεται από 1ης Ιανουαρίου και λήγει την 31ην 
Δεκεμβρίου. Ουδεμία δαπάνη μη αναγραφομένη εν τω προϋπολογισμώ δύνα-
ται να ενεργηθή αν μη προηγουμένως δεν αποφανθή υπέρ αυτής η Γεν. Συνέ-
λευσις. Το Δ. Συμβούλιον διαχειρίζεται διά του προέδρου ποσόν μέχρι χιλίων 
δραχμών (1000) επί αποδόσει λ/σμού, διά δαπάνην πέραν του ποσού τούτου 
απαραιτήτως δέον να αποφανθή η Γεν. Συνέλευσις, επί επειγούσης περιπτώ-
σεως δύναται να ζητηθή η έγγραφος εξουσιοδότησις του 1/20 των μελών. 

Άρθρον 6ον 
 Πάν μέλος του Σωματείου υποχρεούται να καταβάλη προς εγγραφήν 
δρ. 5 και μηνιαίως συνδρομήν δρ. 5, παν μέλος δύναται ν’ αποχωρήση τη 
αιτήσει του, αποχωρών όμως υποχρεούται εις την καταβολήν της συνδρο-
μής του τρέχοντος έτους. 
 Ο αποχωρήσας εκουσίως δεν δύναται να επαναγραφή αν δεν παρέλθη 
εξάμηνον από της διαγραφής και δεν καταβάλη νέον δικαίωμα εγγραφής. 
Παν μέλος καθυστερών τας συνδρομάς του επί εξάμηνον αδικαιολογήτως 
διαγράφεται αυτοδικαίως, επίσης διαγράφεται παν μέλος ανακαλυπτόμε-
νον να αντιδρά κατά των σκοπών και αυτής της υπάρξεως του Σωματείου 
κατόπιν αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιούμενης εις τον 
ενδιαφερόμενον υπό του Προέδρου. Κατά τοιαύτης αποφάσεως χωρεί έ-
φεσις ενώπιον της Γεν. Συνελεύσεως ήτις είνε ανέκκλητος. 

Κεφάλαιον Β 
Άρθρον 7ον 

 Το Σωματείον διοικείται υπό Δ. Συμβουλίου αποτελουμένου εξ ενός 
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέως, Ταμίου και δύο Συμβούλων. 
Η θητεία του νυν Δ. Συμβουλίου ορίζεται διετής αρχομένης από την έγκρι-
σιν της τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού. 

Αρχαιρεσίαι 
Άρθρον 8ον 

 Κατά το 1ον δεκαήμερον του Ιανουαρίου εκάστου έτους τα μέλη συ-
νέρχονται εις τακτικήν Συνέλευσιν. Κατά ταύτην συζητείται ο απολογι-
σμός του λήξαντος έτους, η λογοδοσία του Δ. Συμβουλίου και αν συμπί-
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πτει η λήξις της θητείας του Δ. Σ. εκλέγεται νέον τοιούτον. Ο Πρόεδρος 
καλεί τα μέλη προ 8 ημερών τουλάχιστον από της Γεν. Συνελεύσεως διά 
προσωπικής προσκλήσεως. Την απαρτίαν της Γ. Σ. αποτελεί το 1/3 των 
τακτικών μελών της οργανώσεως, ελλείψει απαρτίας καλείται νέα τοιαύτη 
την επομένην Κυριακήν με τα αυτά θέματα, καθ’ ήν θεωρείται εν απαρτία 
οσαδήποτε μέλη και αν παρευρεθώσι ουχί όμως λιγότερα των 15. 
 Η εκλογή του Δ. Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής ενεργείται διά ψη-
φοφορίας. Ο Πρόεδρος εκλέγεται απευθείας υπό της Γεν. Συνελεύσεως, εν 
περιπτώσει ισοψηφίας γίνεται κλήρωσις ως και διά πάσαν άλλην ψηφοφορί-
αν. Τα λοιπά μέλη εκλέγονται διά πλειοψηφίας επί των ψηφισάντων εκλογέ-
ων και εκλέξιμοι είνε οι εκπληρώσαντες τας προς το Σωματείον υποχρεώσεις 
των μέχρι της ημέρας της Γεν. Συνελεύσεως. Οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες θε-
ωρούνται αναπληρωματικοί. Τα μέλη άμα τη εκλογή των συνέρχονται μεταξύ 
των και εκλέγουν τον Αντι/δρον, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και Συμβούλους. Τα 
μέλη του Δ. Συμβουλίου παρέχουσι τας υπηρεσίας των αμισθεί. 

Άρθρον 9ον 
 Το Δ. Συμβούλιον εκτελεί τας αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως, επιλαμ-
βάνεται παντός ζητήματος, σκοπούντες την πραγμάτωσιν του σκοπού της ορ-
γανώσεως καθ’ όν τρόπον ήθελε κρίνει προτιμώτερον να αποφασίσει περί 
συγκλήσεως των Γεν. Συνελεύσεων. Διαχειρίζεται την περιουσίαν της οργα-
νώσεως, συντάσσει τους ενίοτε κανονισμούς, θεωρεί τους ετησίους προϋπολο-
γισμούς και υποβάλλει αυτούς υπό την έγκρισιν της Γεν. Συνελεύσεως, εφο-
ρεύει επί πάσης λειτουργίας του, εκμισθώνει γραφεία διά τας ανάγκας, διορί-
ζει υπαλλήλους και το βοηθητικόν προσωπικόν του Σωματείου. 

Άρθρον 10ον 
 Το Δ. Σ. συνέρχεται τακτικά μεν άπαξ της εβδομάδος, εκτάκτως δε 
κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και τη αιτήσει τριών μελών του, υπο-
χρεωμένου του Προέδρου να συγκληθή εντός 24 ωρών. Το Δ. Σ. ευρίσκεται 
εν απαρτία εφ’ όσον οι παρόντες είνε πλείονες των απόντων, εν περιπτώ-
σει ισοψηφίας ως και η ψήφος του Προέδρου. 
 Μέλος του Δ. Σ. απουσιάζων επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αδικαι-
ολογήτως απαλάσσεται των καθηκόντων του, καλουμένου προς αντικατά-
στασιν του πρώτου επιλαχόντος. 

Καθήκοντα Προέδρου 
Άρθρον 11ον 

 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείον ενώπιον των Δικαστηρίων και 
πάσης άλλης αρχής, υπογράφει πάντα τα έγγραφα συνυπογράφοντος και 
του Γεν. Γραμματέως, προΐσταται της οργανώσεως, προεδρεύει των συνε-
δριάσεων του Δ. Σ., κατευθύνει εν γένει τας εργασίας αυτάς, προΐσταται 
των συγκαλουμένων Γεν. Συνελεύσεων, υπογράφει τα εντάλματα πληρω-
μών συνυπογράφοντος του Γεν. Γραμματέως και παν αποδεικτικόν ει-
σπράξεως δι’ οιανδήποτε αιτίαν φέρει την υπογραφήν ταύτην. Τον Πρόε-
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δρον απόντα και κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. 
Άρθρον 12ον 

 Ο Γεν. Γραμματεύς φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα της Οργα-
νώσεως, διεξαγάγει άπασαν την αλληλογραφίαν, τηρεί μητρώον, το πρω-
τόκολλον των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, σφραγίζει και 
συνυπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και πάντα τα λοιπά έγγραφα. Τον 
Γεν. Γραμματέα απόντα και κωλυόμενον αναπληροί μέλος του Δ. Σ. ορι-
ζόμενον υπό του Προέδρου. 

Καθήκοντα Ταμίου 
Άρθρον 13ον 

 Ο Ταμίας ενεργεί 1) Πάσαν είσπραξιν την εις το Σωματείον οφειλομέ-
νην, εκδίδων διά πάσαν είσπραξιν αποδεικτικόν εισπράξεως εκ διπλοτύ-
που βιβλίου. 2) Πάσαν πληρωμήν επί του χρημ. Εντάλματος υπογεγραμμέ-
νου παρά του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως. 3) Διαφυλάττει την εις 
χρήμα περιουσίαν του Σωματείου μέχρι Δρχ πεντακοσίων (500), πέραν 
του ποσού τούτου δέον απαραιτήτως να καταθέση ταύτα εις το ενταύθα 
Ταχυδ. Ταμιευτήριον Λιτοχώρου, τηρών διά τον ευχερή έλεγχον τα οικεία 
λογιστικά βιβλία εισπράξεων και πληρωμών και υποχρεούμενος ανά πά-
σαν στιγμήν εις την διάθεσιν του Δ. Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επι-
τροπής διά την ενέργειαν ελέγχου. Ουδεμία ανάληψις χρημάτων επιτρέπε-
ται άνευ προηγουμένης αποφάσεως, η δε ανάληψις γίνεται υπό του Προέ-
δρου και Αντιπροέδρου και του Ταμίου. 

Διοικούσα Επιτροπή 
Άρθρον 14ον 

 Την Διοικούσαν Επιτροπήν του Σωματείου απαρτίζουν ο Πρόεδρος, ο 
Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματεύς και ο Ταμίας, της οποίας προΐσταται πά-
ντοτε ο Πρόεδρος. Η Διοικούσα Επιτροπή εκτελεί τας αποφάσεις του Δ. Συμ-
βουλίου. 

Κεφάλαιον Γ 
Γεν. Συνέλευσις 

Άρθρον 15ον 
 Εκτός κατά το άρθρον 9 του παρόντος καταστατικού συγκαλούμενης 
κατά τον Ιανουάριον μήνα τακτικής Γεν. Συνελεύσεως διά την εκλογήν του 
Δ. Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, καλούνται και έκτακτοι τοιαύται υπό του 
Προέδρου κατά τον αυτόν τρόπον, οσάκις παρίσταται ανάγκη, η οποία πότε 
ήθελε ζητήσει το 1/20 των εν τάξει με το Ταμείον του Σωματείου, εχόντων 
καταβάλλει την συνδρομήν των μέχρι και της ημέρας της υπογραφής της 
αιτήσεως προς σύγκλησιν Γεν. Συνελεύσεως, καθοριζομένου απολύτως του 
θέματος της ημερησίας διατάξεως το αφορών την σύγκλησιν αυτήν. 
 Αι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν 
των παρόντων, πλην των αποφάσεων περί διαγραφής μέλους, της εγκρί-
σεως προϋπολογισμού και απολογισμού και περί τροποποιήσεως των δια-
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τάξεων του καταστατικού οπότε απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των παρό-
ντων. Αι επί προσωπικών ζητημάτων διαχειρίσεως κλπ αποφάσεις λαμβά-
νονται διά μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων. 

Άρθρον 16ον 
 Μετά του Δ. Σ. εκλέγεται η εξελεγκτική επιτροπή εκ τριών μελών και δύο 
συμπληρωματικών, ήτις ενεργεί τον έλεγχον της διαχειρίσεως του ταμείου 
χρήσεως και προβάλλει την έκθεσιν ενώπιον της μετά ένα μήνα συγκαλουμέ-
νης Γεν. Συνελεύσεως, ήτις αποφαίνεται περί της απαλλαγής του τέως Δ. Συμ-
βουλίου. Η επιτροπή οφείλει να αποπερατώση την ανατεθείσαν αυτήν εντολήν 
εντός μηνός το αργότερον. Εν η περιπτώσει αύτη δεν εκτελέσει την εντολήν, 
παραπέμπεται εις την Γεν. Συνέλευσιν με το ερώτημα της διαγραφής. 

Άρθρον 17ον 
 Επίτιμος Πρόεδρος και επίτιμα μέλη δύνανται να ανακηρύσσονται 
παρά της Γεν. Συνελεύσεως, τη προτάσει του Δ. Συμβουλίου μόνον ως 
συμβάλλοντες εις την ηθικήν και υλικήν εξύψωσιν του Σωματείου ή οπωσ-
δήποτε εργασθέντες υπέρ της αποκαταστάσεως του δικαίου της τάξεως 
των πολεμιστών. Δωρηταί θεωρούνται οι προσφέροντες εις το Σωματείον 
500-1000 δρχ., ευεργέται 1000-5000 δρχ. και μεγάλοι δε ευεργέται οι 
προσφέροντες ποσόν των 5000 δρχ. των οποίων αναρτάται η προσωπο-
γραφία εν τοις γραφείοις. Δύνανται δε να εγγραφώσι αρωγά μέλη μη 
στρατευθέντα, αλλά ανεγνωρισμένα εθνικιστικών αρχών ή προσφέροντα 
οπωσδήποτε και υπηρεσίας εις την πατρίδα. 

Άρθρον 18ον 
 Το Σωματείον αλληλογραφεί μετά Δημοσίων αρχών ως και άλλων 
τοιούτων και ιδιωτών τοιούτων διά του Προέδρου και Γεν. Γραμματέως, 
χρησιμοποιεί δε σφραγίδα κυκλικήν φέρουσαν εντός πολεμιστήν στρατιώ-
την και γύρωθεν «Σωματείον Παλαιών Πολεμιστών Λιτοχώρου». Το λάβα-
ρον του Σωματείου ορίζεται επί μέλανος υφάσματος μεγέθους σημαίας, 
φέρουσα εις το μέσον νεκροκεφαλήν επί δύο οστών χιαστί. 

Κεφάλαιον Δ 
Άρθρον 19ον 

 Το παρόν καταστατικόν δύναται να τροποποιηθή κατόπιν αποφάσεως 
της Γ. Σ., καλουμένης ειδικώς προς τούτο, τη αιτήσει του 1/20 τουλάχιστον 
των μελών των εχόντων δικαιώματα ψήφου. 

Διάλυσις 
Άρθρον 20ον 

 Η διάλυσις του Σωματείου δεν χωρεί ούτε αποφασίζεται εφ’ όσον 
παραμένουσι επτά ενεργά μέλη. Εάν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω 
των 7, οπότε εξαφανίζεται η νομική προσωπικότης του Σωματείου, η περι-
ουσία αυτού κινητή και ακίνητη περιέρχεται εις σχολεία Λιτοχώρου. 

Άρθρον 21ον 
 Την εορτήν του Σωματείου θέλει καθορίσει εν καιρώ η Γεν. Συνέλευσις. 
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 Εν Θεσσαλονίκη τη 21 Ιανουαρίου 1935. 
Οι ιδρυταί: Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, Γρηγόριος Τριανταφύλλου, Μι-
χαήλ Σιδέρης, Ιωάννης Πίτσιος, Κυριάκος Σαμαράς, Ιωάννης Παπαθανασί-
ου, Απόστολος Λέϊνας. 

* 
Αίτησις 
Του Προέδρου της Οργανώσεως «Εθνικόν Σώμα Παλαιών Πο-
λεμιστών Λιτοχώρου», Αλεξάνδρου Διαμαντοπούλου, κατοί-
κου Λιτοχώρου. 
Προς 
Το Πρωτοδικείον Θεσσαλονίκης. 
Υποβάλλων συνημμένως 1) δύο αντίγραφα του καταστατικού 
της Οργανώσεως, 2) πρακτικόν ιδρύσεως αυτής και 3) πίνακα 
των ονομάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνω την τι-
μήν να παρακαλέσω υμάς όπως ενεργήσητε τα δέοντα διά την 
αναγνώρισίν της. 
     Εν Λιτοχώρω τη 17 Δεκεμβρίου 1934 
     Ευπειθέστατος ο αιτών 
     Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος 

* 
Πρακτικόν 

 Ιδρύσεως της Οργανώσεως υπό τον τίτλον «Εθνικόν Σώμα 
Παλαιών Πολεμιστών Λιτοχώρου». 
 Εν Λιτοχώρω σήμερον την 15ην Δεκεμβρίου 1934 οι κάτωθι 
υπογεγραμμένοι 1) Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, 2) Γρηγόρι-
ος Τριανταφύλλου, 3) Μιχαήλ Σιδέρης, 4) Ιωάννης Πίτσιος, 5) 
Κυριάκος Σαμαράς, 6) Ιωάννης Παπαθανασίου, 7) Απόστολος 
Λέινας, άπαντες κάτοικοι Λιτοχώρου, συνελθόντες απεφασί-
σαμεν και ιδρύσαμεν Σωματείον υπό την επωνυμίαν «Εθνικόν 
Σώμα Παλαιών Πολεμιστών Λιτοχώρου» και εψηφίσαμεν το 
καταρτισθέν καταστατικόν αυτού εξ άρθρων 21 όπερ υποβλη-
θήσεται προς επικύρωσιν εις το Πρωτοδικείον Θεσσαλονίκης. 

Οι ιδρυταί 
Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, Γρηγόριος Τριανταφύλλου, Μι-
χαήλ Σιδέρης, Ιωάννης Πίτσιος, Κυριάκος Σαμαράς, Ιωάννης 
Παπαθανασίου, Απόστολος Λέινας. 
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ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

Του εν Λιτοχώρω Μορφωτικού Συλλόγου Νέων 
Κεφάλαιον Α΄ 

 Άρθρον 1ον. Συνιστάται εν Λιτοχώρω Μορφωτικός Σύλλογος Νέων, 
σκοπών την μόρφωσιν και εν γένει την πρόοδον των μελών αυτού. 
 Άρθρον 2ον. Ο ανωτέρω σκοπός επιτευχθήσεται α) διά διαλέξεων, β) 
διά καταρτίσεως βιβλιοθήκης, γ) διά διοργανώσεως αθλητικών και μουσι-
κών ομάδων, και εν γένει δι’ οιουδήποτε άλλου μέσου λυσιτελούς προς 
πραγματοποίησιν του σκοπού τούτου. 

Κεφάλαιον Β΄ 
Περί μελών 

 Άρθρον 3ον. Μέλη του Συλλόγου εισίν τακτικά και επίτιμα. Και τα-
κτικά μεν γίνονται δεκτοί πάντες οι νέοι Λιτοχώρου, ηλικίας 18-35 ετών. 
Επίτιμα δε οι προσφέροντες εκτάκτους υπηρεσίας εις τον Σύλλογον. 
 Άρθρον 4ον. Πάντα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα, πλην του της ψήφου 
όπερ έχουσι μόνον τα τακτικά μέλη, άτινα παρευρίσκονται εις τας συναθροί-
σεις του Συλλόγου και λαμβάνουσι μέρος εις αυτάς, απαγορευομένης επί 
ποινή διαγραφής πάσης προσωπικής ή πολιτικής συζητήσεως κατά τας συνε-
δριάσεις.  

Κεφάλαιον Γ΄ 
Περί Διοικητικού Συμβουλίου 

 Άρθρον 5ον. Το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται εξ επτά μελών, ήτοι: 
1) Πρόεδρου, καλούντος και διευθύνοντος πάσας τας γενικάς συνελεύσεις ως 
και τας συνεδριάσεις του Δ. Συμβουλίου. 2) Αντιπροέδρου, όστις αναπληροί 
τον Πρόεδρον απουσιάζοντα. 3) Γραμματέως, όστις φυλάττει τα αρχεία, κρα-
τεί την αλληλογραφίαν και όλα τα βιβλία του Συλλόγου, συντάσσει τα πρα-
κτικά και αναγιγνώσκει αυτά εις την αρχήν εκάστης συνεδριάσεως. 4) Ταμί-
ου, όστις ενεργεί τας εισπράξεις και πληρωμάς, μετά προηγουμένην συγκα-
τάθεσιν του Προέδρου, μη δικαιουμένου να κρατή πλείονας των 200 δραχμών 
παρ’ αυτώ, τας υπολοίπους υποχρεωμένου να καταθέτη εις την Εθνικήν Τρά-
πεζαν, διά λογαριασμόν του Συλλόγου. 5) Εφόρου, όστις επιβλέπει την τάξιν 
κατά τας συνελεύσεις του Συλλόγου, υποδέχεται τους επισκέπτας και φρο-
ντίζει διά τον καλλωπισμόν της αιθούσης. 6) Δύο συμβούλων. 
 Άρθρον 6ον. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει άπαξ του μηνός 
και εκτάκτως τη προσκλήσει τριών μελών ή του Προέδρου. Εν απαρτία 
θεωρείται αν συμμετέχουν πέντε τουλάχιστον εκ των μελών. 
 Άρθρον 7ον. Παν μέλος του Δ. Συμβουλίου απουσιάζον αδικαιολογή-
τως επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παρητημένον. Και οι μεν 
άλλοι αντικαθίστανται αμέσως διά των επιλαχόντων, ο δε Πρόεδρος διά 
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γενικής των μελών συνεδριάσεως. 
Κεφάλαιον Δ΄ 

 Άρθρον 8ον. Του Σωματείου αι τακτικαί γενικαί συνελεύσεις γίνονται 
ανά τρίμηνον, πάσα δε απόφασις αυτών  είναι άκυρος αν δεν παρίσταται 
το 1/4 των τακτικών αυτού μελών, των συμπληρωσάντων τας προς το τα-
μείον υποχρεώσεις των. Μη γενομένης απαρτίας εις πρώτην συνέλευσιν, 
καλείται νέα τοιαύτη μετά 8 ημέρας, θεωρουμένης απαρτίας τη εγγράφω 
αιτήσει του 1/20 των τακτικών μελών αυτού, οριζομένων και των θεμάτων 
ά θα συζητηθώσιν. 
 Άρθρον 9ον. Εις τας Γενικάς Συνελεύσεις γίνεται έκθεσις των πε-
πραγμένων του Δ. Συμβουλίου υπό του Προέδρου και συζήτησις επί των 
εγγεγραμμένων εν τη ημερησία διατάξει θεμάτων, αι δε αποφάσεις λαμ-
βάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας με σχετικήν πλειοψηφίαν. 

Κεφάλαιον Ε΄ 
Πόροι και δαπάναι 

 Άρθρον 10ον. Πόροι του Συλλόγου εισίν: α) δεκάδραχμον δικαίωμα 
εγγραφής και αι εκ πενταδράχμου μηνιαίαι συνδρομαί και β) αι έκτακτοι 
εισφοραί. 
 Άρθρον 11ον. Δαπάναι εισίν: α) το ενοίκιον, β) ο φωτισμός, γ) τα του 
γραφείου και δ) πάσα άλλη ανάγκη προς πραγματοποίησιν του σκοπού 
του Συλλόγου. 

Κεφάλαιον ΣΤ΄ 
Περί αρχαιρεσιών και ετησίου εορτής 

 Άρθρον 12ον. Την πρώτην Κυριακήν του μηνός Αυγούστου εκάστου 
έτους συγκαλείται υπό του Δ. Συμβουλίου Γενική Συνέλευσις καθ’ ήν, με-
τά τον νενομισμένον αγιασμόν, εκφωνείται υπό του Προέδρου ο πανηγυρι-
κός και εκτίθενται τα πεπραγμένα υπό του Δ. Συμβουλίου. Ακολούθως, 
εκλέγεται νέον Διοικητικόν Συμβούλιον, αποτελούμενον από 7 μέλη και 
επί διετή θητεία. Το Συμβούλιον εκλέγεται εκ των μελών άτινα εξεπλήρω-
σαν τας προς τον Σύλλογον υποχρεώσεις των, αδιακρίτως ηλικίας, διά μυ-
στικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, ενεργουμένης ενώπιον εφορευτικής 
τριμελούς επιτροπής, οριζομένης διά κληρώσεως μεταξύ των μελών ά πα-
ρίστανται. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει εκ των μελών του τον Πρό-
εδρον, Αντιπρόεδρον, Ταμίαν, Γραμματέα, Έφορον και 2 Συμβούλους. Πά-
σα θέσις του Δ. Συμβουλίου κενουμένη πληρούται διά των κατά σειρά ε-
πιλαχόντων, οίτινες ορίζονται 3. Εντός 8 ημερών από της εκλογής, το νέον 
Δ. Συμβούλιον αναλαμβάνει τα καθήκοντα αυτού παρά του παλαιού Διοι-
κητικού Συμβουλίου. 

Κεφάλαιον Ζ΄ 
Περί επιτίμου Προέδρου 

 Άρθρον 13ον. Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου θεωρείται ο εκάστοτε 
Πρόεδρος της Κοινότητος Λιτοχώρου. 
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Κεφάλαιον Η΄ 
Περί σφραγίδος. Γενικαί διατάξεις 

 Άρθρον 14ον. Η σφραγίς του Συλλόγου φέρει κυκλοτερώς μεν τας λέξεις 
«Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Λιτοχώρου» και εις το μέσον μίαν γλαύκα. 
 Άρθρον 15ον. Παν μέλος καθυστερούν έξη μηνιαίας δόσεις μετά προη-
γουμένην ειδοποίησιν, διαγράφεται του Συλλόγου, μη δικαιούμενον να ζη-
τήση επιστροφήν συνδρομών εγγραφής ή προσφορών. 
 Άρθρον 16ον. Μέλος διαγραφέν δύναται να επανεγγραφή αν εξοφλήση 
τα οφειλόμενα, οπότε απαλλάσσεται της εκ δευτέρου εγγραφής. 
 Άρθρον 17ον. Διά παν μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος καταστατι-
κού εφαρμόζεται ο νόμος περί σωματείων και αι σχετικαί προς τούτο διατά-
ξεις. 
 Άρθρον 18ον. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Συλλόγου, η περιουσία 
αυτού περιέχεται, αν δεν ανασυσταθή εντός έτους, εις τα σχολεία του Λι-
τοχώρου, άτινα υποχρεούνται την χρηματικήν περιουσίαν να διαθέσωσι 
επένδυσιν απόρων μαθητών. 
 Άρθρον 19ον. Το Σωματείον θεωρείται υπάρχον αν εξακολουθεί να έχη 
7 μόνον μέλη. 
 Άρθρον 20ον. Διάλυσις του Σωματείου και τροποποίησις του καταστα-
τικού αυτού αποφασίζονται διά πλειοψηφίας 3/4 των παρόντων μελών εν 
Γενική Συνελεύσει, ήτις συγκαλείται ειδικώς προς τούτο και απαρτίζεται 
από το ήμισυ των εχόντων ψήφον μελών τουλάχιστον. 

Εν Λιτοχώρω τη 28 Φεβρουαρίου 1936. 
                     Η οργανωτική επιτροπή. Γρηγόριος Βλαχόπουλος, Ευάγ-
γελος Γιαννουλόπουλος, Νικόλαος Ελευθερίου, Αθανάσιος Δ. Κρανιώτης, 
Ευάγγελος Δημούτσικος, Αχιλλεύς Πειστικός, Σωτήριος Ζωγράφος. 

 
Αίτησις 
Γρηγορίου Ευαγγέλου Βλαχοπούλου, Προέδρου του «Μορφω-
τικού Συλλόγου Νέων Λιτοχώρου».      
Προς  
Τον κ. Πρόεδρον των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών. 
Συνημμένως τη παρούση υποβάλλω υμίν 1) Καταστατικόν του 
ιδρυθέντος εν Λιτοχώρω «Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Λιτοχώ-
ρου», εις διπλούν. 2) Πρακτικόν ιδρύσεως αυτού. 3) Πίνακα 
προσωρινής επιτροπής. 4) Πίνακα των ιδρυτών μελών μετά των 
νομίμων πληροφοριών. 5) Υπεύθυνον δήλωσιν αυτών, με την πα-
ράκλησιν όπως ενεργήσητε διά την ταχείαν έγκρισιν αυτού.  
   Εν Λιτοχώρω τη 5 Ιουνίου 1936. 
   Ευπειθέστατος ο αιτών. Γρηγόριος Βλαχόπουλος. 

* 
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Πρακτικόν 
 Ιδρύσεως του «Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Λιτοχώρου»  

Εν Λιτοχώρω τη 10η Μαρτίου 1936, οι κάτωθι υπογε-
γραμμένοι συνελθόντες εις το Α΄ Δημοτικόν σχολείον Λιτοχώ-
ρου, έκριναν αναγκαίον να προβώσιν εις την ίδρυσιν σωματεί-
ου υπό την επωνυμίαν «Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Λιτοχώ-
ρου», επί τη βάσει των άρθρων του καταστατικού, ψηφισθέ-
ντος εν αυτή ως άνω συνελεύσει. Εξέλεξαν δε ως Διοικητικόν 
Συμβούλιον προσωρινώς εκ των μελών ως εξής: 

1) Πρόεδρον τον Γρηγόριον Βλαχόπουλον, Δημοδιδά-
σκαλον. 

2) Αντιπρόεδρον τον Ευάγγελον Γιαννουλόπουλον, Γε-
ωργοκτηματίαν.  

3) Γραμματέα τον Νικόλαον Ελευθερίου, Μυλωθρόν. 
4) Ταμίαν τον Αθανάσιον Κρανιώτην, Παντοπώλην. 
5) Σύμβουλον τον Σωτήριον Ζωγράφον, Ράπτην, 
με την εντολήν να υποβάλη το ψηφισθέν καταστατικόν 

εις την αρμοδίαν δικαστικήν αρχήν και διοικήσει τον Σύλλο-
γον κατά το καταστατικόν μέχρις εκλογής οριστικού Διοικητι-
κού Συμβουλίου. 
 Εφ’ ω συνετάγη το παρόν και υπογράφεται. 

Τα μέλη 
Γρηγόριος Βλαχόπουλος      Γεώργιος Παπαγεωργίου 
Ευάγγελος Γιαννουλόπουλος       Αθανάσιος Κρανιώτης 
Νικόλαος Γ. Ελευθερίου              Γεώργιος Λάππας 
Περικλής Αϊδηνόπουλος              Σωτήριος Ζωγράφος 
Κων/νος Πατσιαρίκας                Δημήτριος Μάνος  
Γεώργιος Σταμούλης                 Ευάγγελος Δημούτσικος 
Αχιλλεύς Πειστικός                   Μιχαήλ Βάρκας 
Νικόλαος Κ. Ελευθερίου             Αργύριος Θεμιστοκλέους 
Νικόλαος Βρέττας                    Ιωάννης Ελευθερίου 
Ζαχαρίας Καρακίτσιος              Νικόλαος Τσιφοδήμος 

* 
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Πίναξ 
 Μελών προσωρινής επιτροπής του «Μορφωτικού Συλλό-
γου Νέων Λιτοχώρου». 
 

Ονοματεπώνυμον Επάγγελμα Διαμονή 
Βλαχόπουλος Γρηγόριος Δημοδιδάσκαλος Λιτόχωρον 
Γιαννουλόπουλος Ευάγγελος Γεωργοκτηματίας Λιτόχωρον 
Ελευθερίου Νικόλαος Μυλωθρός Λιτόχωρον 
Κρανιώτης Αθανάσιος Παντοπώλης Λιτόχωρον 
Ζωγράφος Σωτήριος Ράπτης Λιτόχωρον 

 

Εν Λιτοχώρω τη 25η Μαρτίου 1936. 
  Ο Πρόεδρος Γρηγόριος Βλαχόπουλος 

* 
Πίναξ 

 Των ιδρυτών μελών του «Μορφωτικού Συλλόγου Νέων 
Λιτοχώρου». 
 

Ονοματεπώνυμον Ον. Πατρός Επάγγελμα Διαμονή 
Αϊδηνόπουλος Περικλής  Αριστείδης Αποφ. Εμπορικής Λιτόχωρον 
Βλαχόπουλος Γρηγόριος π. Ευάγγελος Δημοδιδάσκαλος Λιτόχωρον 
Βρέττας Νικόλαος Θωμάς Ξυλουργός Λιτόχωρον 
Βάρκας Μιχαήλ  Δημήτριος Γεωργοκτηματίας Λιτόχωρον 
Γιαννουλόπουλος Ευάγγελος Γεώργιος  Γεωργοκτηματίας Λιτόχωρον 
Δημούτσικος Ευάγγελος Δημήτριος Καφεπώλης Λιτόχωρον 
Ελευθερίου Νικόλαος Γεώργιος Μυλωθρός Λιτόχωρον 
Ελευθερίου Νικόλαος Κων/νος  Ξυλουργός Λιτόχωρον 
Ελευθερίου Ιωάννης Ελευθέριος Κτίστης Λιτόχωρον 
Ζωγράφος Σωτήριος Αλκιβιάδης Ράπτης Λιτόχωρον 
Θεμιστοκλέους Αργύριος Ιωάννης Κτίστης Λιτόχωρον 
Κρανιώτης Αθανάσιος Δημήτριος Παντοπώλης Λιτόχωρον 
Καλιακούδας Ιωάννης Ευάγγελος Υποδηματοποιός Λιτόχωρον 
Καρακίτσιος Ζαχαρίας Νικόλαος Έμπορος Λιτόχωρον 
Λάππας Γεώργιος Αθανάσιος Βυρσοδέψης Λιτόχωρον 
Μάνος Δημήτριος  Γεώργιος  Ράπτης Λιτόχωρον 
Πειστικός Αχιλλεύς Δημήτριος Ζαχαροπλάστης Λιτόχωρον 
Παπαγεωργίου Γεώργιος Χρήστος Γεωργός Λιτόχωρον 
Πατσιαρίκας Κων/νος Απόστολος Αμπελουργός Λιτόχωρον 
Σταμούλης Γεώργιος Χρήστος Υποδηματοποιός Λιτόχωρον 
Τσιφοδήμος Νικόλαος Δημήτριος Υποδηματοποιός Λιτόχωρον 
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Εν Λιτοχώρω τη 25η Μαρτίου 1936. 
 Ο Πρόεδρος Γρηγόριος Βλαχόπουλος 

* 
 Υπεύθυνος Δήλωσις 

 Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μέλη του «Μορφωτικού Συλ-
λόγου Νέων Λιτοχώρου», δηλούμεν ότι είμεθα Έλληνες πολί-
ται, ενήλικες, έχοντες ελευθέραν διαχείρισην της περιουσίας 
μας, τακτικά μέλη του ως άνω Συλλόγου, ασκούμεν τα πολι-
τικά μας δικαιώματα και δεν συνδεόμεθα διά συγγενείας. 

Εν Λιτοχώρω τη 25η Μαρτίου 1936. 
 Γρηγόριος Βλαχόπουλος       Γεώργιος Παπαγεωργίου 
 Ευάγγελος Γιαννουλόπουλος    Αθανάσιος Κρανιώτης 
 Νικόλαος Γ. Ελευθερίου          Γεώργιος Λάππας 
 Περικλής Αϊδηνόπουλος          Σωτήριος Ζωγράφος 
 Κων/νος Πατσιαρίκας           Δημήτριος Μάνος 
 Γεώργιος Σταμούλης            Ευάγγελος Δημούτσικος 
 Αχιλλεύς Πειστικός               Μιχαήλ Βάρκας 
 Νικόλαος Κ. Ελευθερίου        Αργύριος Θεμιστοκλέους 
 Νικόλαος Βρέττας                 Ιωάννης Ελευθερίου 
 Ζαχαρίας Καρακίτσιος         Νικόλαος Τσιφοδήμος 
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ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ  

ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
Του Εθνικού Σωματείου φορτοεκφορτωτών 

των σιδηροδρομικών σταθμών Κατερίνης και Λιτοχώρου 
Άρθρον 1ον. Ιδρύεται εν Λιτοχώρω Σωματείον υπό την επωνυμίαν «Ε-

θνικόν Σωματείον φορτοεκφορτωτών σιδηροδρομικών σταθμών Κατερίνης 
και Λιτοχώρου», με έδραν εν Λιτοχώρω. 

Άρθρον 2ον. Σκοπός του Σωματείου είναι η προστασία και προαγωγή 
των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού προς βελτίωσιν της 
θέσεώς των εντός των ορίων του Νόμου και αλληλοβοήθεια των μελών. 

Άρθρον 3ον. Μέλη του Σωματείου δύνανται να γίνουν πάντες οι εργά-
ται εκφορτωταί των σιδηροδρομικών σταθμών Κατερίνης και Λιτοχώρου 
Έλληνες πολίται, ενήλικοι, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως και μετ’ απόφασιν 
του Συμβουλίου και αποδεχόμενοι τας αρχάς του 2 άρθρου. 

Άρθρον 4ον. Μέλος οπωσδήποτε αντιστρατευόμενον προς τους σκο-
πούς του Σωματείου, διαγράφεται εκ του μητρώου των μελών αυτού κα-
τόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του διαγραφομένου δικαι-
ουμένου να εγκαλέση την τοιαύτην διαγραφήν εγγράφως ενώπιον της Γεν. 
Συνελεύσεως, ήτις αποφαίνεται τελεσιδίκως.  

Άρθρον 5ον. Παν τακτικόν μέλος καταβάλει εις το ταμείον του Σωμα-
τείου ως δικαίωμα εγγραφής δραχμάς 15 και ως μηνιαίαν τακτικήν εισφο-
ράν δραχμάς 10 εις το τέλος εκάστου μηνός, εκδιδομένης διπλοτύπου α-
ποδείξεως. Η επί τρεις μήνας αδικαιολόγητος καθυστέρησις της τακτικής 
μηνιαίας συνδρομής συνεπάγεται την διαγραφήν του τοιούτου μέλους εκ 
του μητρώου του Σωματείου. Παν μέλος δύναται να παραιτηθή εκ του 
Σωματείου οποτεδήποτε θελήση, υποχρεούμενον να υποβάλη προς τούτο 
έγγραφον δήλωσιν εις το Δ. Συμβούλιον και να εξοφλήση την εισφοράν του 
τρέχοντος έτους. Εκτός των άνω συνδρομών των μελών του, ως πόροι του 
Σωματείου λογίζονται και αι πάσαι προς τούτο δωρεαί, αι προαιρετικαί 
και έκτακτοι εισφοραί και εισπράξεις εκ των διενεργουμένων εορτών, κα-
τόπιν νενομισμένης αδείας της προϊσταμένης αρχής. 

Άρθρον 6ον. Το Σωματείον διοικεί Συμβούλιον από εννέα μέλη, εκλε-
γόμενα από την Γεν. Συνέλευσιν διά μυστικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης 
διά ψηφοδελτίου άπαξ του έτους ή οποτεδήποτε ήθελεν ανακληθή η εντο-
λή των από την Συνέλευσιν. Εις την πρώτην συνεδρίασιν μετά την εκλογήν 
του, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόε-
δρον, τον Αντιπρόεδρον, τον Γραμματέα και τον Ταμίαν. Απαρτία του 
Συμβουλίου γίνεται με το 1/2  των μελών, πλέον ενός. Αι αποφάσεις του 
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λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων και εν ισοψηφία επικρατεί 
η ψήφος του Προέδρου. 

Άρθρον 7ον. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας συνεδριάσεις και υπογράφει 
μετά του Γραμματέως όλα τα πρακτικά, εντάλματα κ.λ.π., αναπληρούται 
δε υπό του Αντιπροέδρου. Ο Γενικός Γραμματεύς επιμελείται την σύντα-
ξιν των πρακτικών, την τήρησιν της αλληλογραφίας, του αρχείου και της 
σφραγίδος. Τον Ταμίαν απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο υπ’ αυτού υ-
ποδεικνυόμενος.  

Άρθρον 8ον. Το Σωματείον εκπροσωπεί ενώπιον των διοικητικών και 
δικαστικών αρχών ο Πρόεδρος αυτού. 

Άρθρον 9ον. Η τακτική συνέλευσις συνέρχεται εντός του Ιανουαρίου 
εκάστου έτους και αποφασίζει επί της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Έκτακτος Γεν. Συνέλευσις γίνεται οσάκις ήθελεν αποφασίση το 
Διοικητικόν Συμβούλιον και κατόπιν αιτήσεως επτά τουλάχιστον μελών, 
οριζόντων και το θέμα της Συνελεύσεως. Της συγκλήσεως των συνελεύσε-
ων επιμελείται πάντοτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος 
θα προεδρεύη αυτών. Προς απαρτίαν απαιτείται το 1/3 του όλου αριθμού 
των τακτικών μελών, εις περίπτωσιν δε ματαιώσεως της Συνελεύσεως γί-
νεται δευτέρα πρόσκλησις και λαμβάνεται εγκύρως απόφασις από τα πα-
ρόντα μέλη οσαδήποτε και αν είναι. 

Άρθρον 10ον. Την περιουσίαν του Σωματείου αποτελούν αι συνδρομαί 
και πάσα άλλη έκτακτος εισφορά κληροδοσίας ή δωρεάς. Όταν το εις το 
ταμείον ποσόν υπερβαίνει τας χιλίας δραχμάς κατατίθεται από τον Ταμί-
αν εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος και αναλαμβάνεται υπ’ αυτού 
μετ’ απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρον 11ον. Διάλυσις του Σωματείου επέρχεται μόνον όταν ο αριθμός 
των μελών περιορισθή εις οκτώ. Η την διάλυσιν κηρύττουσα απόφασις 
κανονίζει και τα περί της περιουσίας του διαλυομένου Σωματείου. 

Άρθρον 12ον. Τροποποίησις του Καταστατικού δύναται να γίνη μετά 
δύο έτη από Γεν. Συνελεύσιν, εις την οποίαν δέον να είναι παρόντα το 1/3 
των μελών.  

Άρθρον 13ον. Εσωτερικός κανονισμός κανονίζει τας λεπτομερείας της 
λειτουργίας του Σωματείου, ψηφιζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, παρόντος του ημίσεως πλέον ενός των μελών του. 

Πάσα περίπτωσις μη ρητώς προβλεπομένη υπό του παρόντος κατα-
στατικού, κανονίζεται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 
Σωματείον έχει σφραγίδα κυκλωτερή, φέρουσα πέριξ τον τίτλον του Σω-
ματείου και εις το μέσον δύο χείρας ηνωμένας. 

Άρθρον 14ον. Το Σωματείον έχει σημαίαν απεικονίζουσα τον Άγιον 
Νικόλαον με τα αρχικά γράμματα του Σωματείου, όπως και τα λοιπά 
Σωματεία διά τας επισήμους τελετάς. 

   Εν Λιτοχώρω τη 20η Φεβρουαρίου 1939. 
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 Οι ιδρυταί: 1) Χρήστος Δ. Κατράνας, 2) Ιωάννης  Θεοχ. Βαμβά-
κος, 3) Ιωάννης Δ. Κατράνας, 4) Κοσμάς Γ. Κούκουλης, 5) Αθανάσιος Μ. 
Αγγέλης, 6) Νικόλαος Δρ. Κλιγκόπουλος, 7) Μιχαήλ Κ. Λιάγκας, 8) Ευάγ-
γελος Ζ. Ζαχόπουλος. 

* 
Αίτησις 
Χρήστου Δ. Κατράνα, κατοίκου Λιτοχώρου. 
Προς 
Την Υποδιοίκησιν Χωροφυλακής Πιερίας. 
Έχω την τιμήν να αναφέρω υμίν ότι μετά 1) του Νικολάου 
Δρόσου Κλιγκοπούλου, 2) Μιχαήλ Κ. Λιάγκα, 3) Ιωάννου Δημ. 
Κατράνα, 4) Κοσμά Γεωργ. Κούκουλη, 5) Αθανασίου Μιχ. 
Αγγέλη, 6) Ευαγγέλου Ζ. Ζαχοπούλου και 7) Ιωάννου Θεοχ. 
Βαμβάκου, απάντων κατοίκων Λιτοχώρου, διά του από 20 
Φεβρουαρίου 1939 πρακτικού, ιδρύσαμεν Σωματείον υπό την 
επωνυμίαν «Σωματείον φορτοεκφορτωτών Σιδηροδρομικών 
σταθμών Κατερίνης και Λιτοχώρου». 
Το καταστατικόν τούτο υποβάλομεν εις το Πρωτοδικείον 
Θεσσαλονίκης κατά τον νόμον προς έγκρισιν. 
ΕΠΕΙΔΗ προϋπόθεσις αναγκαία διά την έγκρισιν του κατα-
στατικού είναι η παρ’ υμών βεβαίωσις δι’ εκθέσεως υμών 
προς το Πρωτοδικείον απ’ ευθείας υποβαλλομένης, περί των 
κοινωνικών φρονημάτων των ιδρυτών, παρακαλούμεν υμάς 
θερμώς, όπως ευαρεστούμενοι αναφέρητε δι’ εκθέσεως προς 
το Πρωτοδικείον Θεσσαλονίκης περί των κοινωνικών των ι-
δρυτών του Σωματείου φρονημάτων. 
 Λιτόχωρον τη 10 Μαρτίου 1939. 
 Ευπειθέστατος ο αιτών 
 Χρήστος Δ. Κατράνας. 

* 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 Εν Λιτοχώρω σήμερον την εικοστήν Φεβρουαρίου του χιλι-
οστού εννεακοσιοστού τριακοστού εννάτου (1939) έτους, ημέ-
ραν της εβδομάδος Δευτέραν, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι κά-
τοικοι Λιτοχώρου , εργάται φορτοεκφορτωταί, σκεφθέντες ότι 
η προαγωγή των επαγγελματικών ημών συμφερόντων ευοδω-
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θήσεται διά της ιδρύσεως ενός σωματείου κατά τα υπό του 
νόμου διαγραφόμενα,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ 
 Την ίδρυσιν σωματείου υπό την επωνυμίαν «Σωματείον 
φορτοεκφορτωτών των σιδηροδρομικών σταθμών Κατερίνης 
και Λιτοχώρου», με έδραν το Λιτόχωρον, και εξουσιοδοτούμεν 
τον εξ ημών Χρήστον Δημητρίου Κατράναν, όν ορίζομεν προ-
σωρινόν Πρόεδρον, όπως ενεργήση ό,τι δεί, διά την κατά νό-
μον έγκρισιν του καταστατικού. 
 Οι ιδρυταί: Χρήστος Δ. Κατράνας, Νικόλαος Δρόσου Κλι-
γκόπουλος, Μιχαήλ Κ. Λιάγκας, Ιωάννης Δημ. Κατράνας, Κο-
σμάς Γεωργ. Κούκουλης, Αθανάσιος Μιχαήλ Αγγέλης, Ευάγ-
γελος Ζαχ. Ζαχόπουλος, Ιωάννης Θεοχ. Βαμβάκος. 

* 
ΠΙΝΑΞ 

 Των ονομάτων των ιδρυτών, μετά των κατά τον νόμον 
προσόντων, του υπό σύστασιν Σωματείου φορτοεκφορτωτών 
σιδηροδρομικών σταθμών Κατερίνης και Λιτοχώρου. 
 

Επώνυμον  Επάγγελμα Κατοικία Έτος                   
γεννήσεως 

Ιθαγένεια 

Χρήστος Δ. Κατράνας Εργάτης Λιτόχωρον 1914 Έλλην 
Νικόλαος Δ. Κλιγκόπουλος      »       » 1895 » 
Μιχαήλ Κ. Λιάγκας      »       » 1900 » 
Ιωάννης Δ. Κατράνας      »       » 1906 » 
Κοσμάς Γ. Κούκουλης      »       » 1903 » 
Αθαν. Μ. Αγγέλης      »       » 1897 » 
Ευάγγελος Ζ. Ζαχόπουλος      »       » 1912 » 
Ιωάννης Θ. Βαμβάκος      »       » 1903 » 
  

 Οι ανωτέρω άπαντες βεβαιούμεν ότι τυγχάνομεν πολίται 
Έλληνες, ενήλικοι, έχοντες ελευθέραν την διαχείρισιν της περι-
ουσίας μας. 
 Εν Λιτοχώρω τη 20 Φεβρουαρίου 1939. 
 Ο Προσωρινός Πρόεδρος του υπό σύστασιν  
              Σωματείου Χρήστος Δ. Κατράνας. 

* 
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Παροχή Πληροφοριών 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΡΙΘ. 20/3/40α 
Εν Κατερίνη τη 25 Απριλίου 1939. 
Προς 
Τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, εις  
Θεσσαλονίκην. 
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω συνημμένως αίτησιν του 
Χρήστου Δ. Κατράνα, κατοίκου χωρίου Λιτοχώρου και ν’ α-
ναφέρω ότι οι εν τη αιτήσει φερόμενοι ως ιδρυταί του υπό 
έγκρισιν σωματείου φορτοεκφορτωτών Λιτοχώρου, τυγχάνουσι 
εργατικοί και δεν εμπνέονται υπό αντεθνικών και κομμουνι-
στικών φρονημάτων, ουδεμίαν ανάμιξιν εις κομματικούς αγώ-
νας σημειώσαντες εις το παρελθόν, ούτε και αφορμήν δόντες 
ποτέ εις την υπηρεσίαν μου από άλλης πλευράς, πλην του 
Ευαγγέλου Ζ. Ζαχοπούλου, απειθάρχου και πλειστάκις απα-
σχολήσαντος την υπηρεσίαν μου, λόγω του ζωηρού του χαρα-
κτήρος, καταδικασθέντος μάλιστα και επί αντιστάσει κατά 
της Αρχής. 
   Ο Διοικητής της Υποδιοικήσεως 
   Αθανάσιος Παπαγεωργίου 
   Μοίραρχος. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ  

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» 
ΆΡΘΡΟΝ 1ον 

Επωνυμία και έδρα 
Ιδρύεται σωματείον υπό την επωνυμίαν ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», έδραν έχον την Κοινότητα Λιτοχώρου. 

ΆΡΘΡΟΝ 2ον 

Σκοπός 
Σκοπός του συνδέσμου είναι η καταβολή πάσης δρα-

στηριότητος αυτού, επί τω σκοπώ της γεωργικής αποκατα-
στάσεως των μελών του ακτημόνων καλλιεργητών της κοινό-
τητος Λιτοχώρου, είτε εις τας αποκαλυφθησομένας εκτάσεις 
γης του ήδη σήμερον αποξηραινομένου έλους του Λιτοχώρου, 
γνωστού υπό το όνομα Βαρικό ή και αλλαχού και επί κατα-
βολή έστω της αξίας αυτών. 
 Προς επίτευξιν του σκοπού τούτου ο σύνδεσμος δύναται: 

 α) Να υποβάλη εις τας αρμοδίας γεωργικάς και εποι-
κιστικάς ή άλλας Δημοσίας Αρχάς πίνακας των αποδεδειγμέ-
νως ακτημόνων μελών του, εις τρόπον, ώστε να συνδράμη τας 
υπηρεσίας ταύτας εις τον έργον του. 

 β) Να συντάσση και υποβάλη εις τας αυτάς Αρχάς 
εμπεριστατομένας μελέτας και εκθέσεις περί των αποκα-
λυφθησομένων εκτάσεων εκ του αποξηραινομένου έλους του 
Λιτοχώρου, περί της δυναντότητος αποκαλύψεως και ετέρας 
γης διά της εκχερσώσεως χέρσων σήμερον εκτάσεων ή περί 
της υποδείξεως επιτευκτέων απαλλοτριωτέων εκτάσεων, 
κειμένων εν τη περιφερεία της Κοινότητος Λιτοχώρου ή και 
αυθαιρέτως κατεχομένων παρά τρίτων εκτάσεων του Δημο-
σίου. 

 και γ) Να συνδράμη δια παντός νομίμου και επιτρε-
πτού μέσου τας αρμοδίας Δημοσίας Υπηρεσίας εις την κατά 
το δυνατόν ταχυτέραν αποπεράτωσιν των εργασιών της απο-
ξηράνσεως του έλους Λιτοχώρου και διά προσωπικής εισέτι 
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εργασίας των μελών του δωρεάν, αλλ’ εκουσίως και άνευ κα-
ταναγκασμού τινός. 

ΆΡΘΡΟΝ 3ον 
Μέλη 

 Ως μέλη του συνδέσμου γίνονται αποδεκτοί όσοι εκ των 
κατοίκων της Κοινότητος Λιτοχώρου, αδιακρίτως φύλου, συ-
νεπλήρωσαν το 21ον (εικοστόν πρώτον) έτος της ηλικίας των 
και τυγχάνουσι πράγματι άνευ γαιών καλλιεργηταί ή με αση-
μάντους τοιαύτας ιδίας. Εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς των 
προς το Διοικητικόν Συμβούλιον και αφού προηγουμένως          
ερευνηθή και διαπιστωθή η ιδιότης της ακτημοσύνης των κα-
τά τα ανωτέρω αδιακρίτως του ασκουμένου παρ’ εκάστου 
βιοποριστικού επαγγέλματος. 
 (Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 13/2-8-1950 απόφαση του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωμα-
τείων με αριθμό 10/1950) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «Ο ΜΥΤΙΚΑΣ» 
Τίτλος – Έδρα – Σκοπός 

Άρθρον 1ον  
 Ιδρύεται εν Λιτοχώρω Σωματείον υπό την επωνυμίαν 
«Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Λιτοχώρου ο Μύτικας», έχον 
έδραν το Λιτόχωρον. 
 Σκοπός του Συλλόγου είναι η σωματική, ηθική και πνευ-
ματική  ανάπτυξις των μελών του διά του αθλητισμού, εκ-
δρομών, διαλέξεων και της Μουσικής. 
 (Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 14/4-4-1953 απόφαση του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωμα-
τείων με αριθμό 4/1953) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
Του Εθνικού Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Σιδηροδρομικού 

Σταθμού, Λιμένος, Πόλεως και περιοχής Λιτοχώρου 
Άρθρον 1ον 

 Ιδρύεται εν Λιτοχώρω Σωματείον υπό την επωνυμίαν Εθνι-
κόν σωματείον φορτοεκφορτωτών σιδηροδρομικού σταθμού, λι-
μένος, πόλεως και περιοχής Λιτοχώρου με έδραν το Λιτόχωρον. 

Άρθρον 2ον 
 Σκοπός του σωματείου είναι η προστασία και η προαγω-
γή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού προς 
βελτίωσιν της θέσεως των εντός των ορίων του Νόμου και αλ-
ληλοβοήθεια των μελών. 

Άρθρον 3ον 
 Μέλη του Σωματείου δύνανται να γίνουν πάντες οι εργά-
ται φορτοεκφορτωταί του σιδηροδρομικού σταθμού, λιμένος, 
πόλεως και περιοχής Λιτοχώρου, ήτοι των θέσεων Πλάκα- 
Τοπόλιανη – Σκάλα – Μετοχίου – Ιεράς Μονής Αγίου Διονυ-
σίου του εν Ολύμπω-Βαρυκός, ως και οι εργαζόμενοι ως φορ-
τοεκφορτωταί εις οιανδήποτε τοποθεσίαν της κτηματικής πε-
ριοχής της Κοινότητος Λιτοχώρου, Έλληνες πολίται, ενήλικοι, 
αποδεχόμενοι τας αρχάς του άρθρου 2, κατόπιν εγγράφου αι-
τήσεως των και μετ’ απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 (Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 105/8-5-1953 απόφαση του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωμα-
τείων με αριθμό 12/1953) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
Του Σωματείου «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» 

Τίτλος – Έδρα – Σκοπός 
Άρθρον 1ον 

 Ιδρύεται με έδραν το Λιτόχωρον Σωματείον υπό την επω-
νυμίαν «Φιλόπτωχος Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Λιτο-
χώρου η Αγία Μαρίνα», του οποίου η λειτουργία ρυθμίζεται 
διά των άρθρων του παρόντος καταστατικού. 
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Άρθρον 2ον 
 Σκοπός του Συλλόγου είναι α) η προς τους πτωχούς και 
ενδεείς αγαθοεργία διά της παροχής χρηματικής βοηθείας και 
ιατρικής περιθάλψεως, β) η προικοδότησις πτωχών και ορφα-
νών κορασίων, γ) η δαπάναις του Συλλόγου εκπαίδευσις επι-
μελών και αριστευόντων ορφανών και απόρων μαθητών, δ) 
του Συλλόγου κεφαλαιώδες ιδανικόν αποτελεί η εις το μέλλον 
ίδρυσις εν Λιτοχώρω ορφανοτροφείου προς περισυλλογήν των 
ορφανών της περιοχής Λιτοχώρου. 
 (Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 103/10-8-1953 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 13/1953) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
Του Σωματείου υπό την επωνυμίαν Ένωσις Συνταξιούχων 

Ναυτικών Λιτοχώρου «Άγιος Νικόλαος» 
Κεφάλαιον 1ον 

Τίτλος – Έδρα – Σφραγίς – Σκοπός 
Άρθρον 1ον 

 Συνίσταται Σωματείον υπό τη επωνυμίαν Ένωσις Συντα-
ξιούχων Ναυτικών Λιτοχώρου «Άγιος Νικόλαος», έδραν έχον 
την κωμόπολιν Λιτοχώρου. 

Άρθρον 2ον 
 Η Σφραγίς του Σωματείου φέρει κύκλω την επωνυμίαν αυ-
τού και το έτος ιδρύσεως, εις το μέσον δε αυτής μίαν άγκυραν. 

Άρθρον 3ον 
 Σκοπός του Σωματείου είναι η διά κοινής μελέτης και ε-
νεργείας προστασία και προαγωγή των οικονομικών και ε-
παγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού, η ανάπτυξις 
του αισθήματος της αλληλεγγύης μεταξύ των, η αμοιβαία υ-
ποστήριξις, κοινωνική εξύψωσις, περίθαλψις και υποστήριξις 
των αναξιοπαθούντων μελών αυτού, η επιδίωξις διά παντός 
νομίμου μέσου βελτιώσεως όσον ένεστι μεγαλυτέρας των υπό 
του Ν.Α.Τ. χορηγουμένων συντάξεων και προικοδοτήσεως των 
αγάμων θυγατέρων των μελών αυτού, η παροχή εις τα μέλη 
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διαφόρων οπωσδήποτε διευκολύνσεων και βοηθημάτων ανα-
λόγως των πόρων του Σωματείου και γενικώς η επιμέλεια 
των συμφερόντων των μελών αυτού. 

Μέλη 
Άρθρον 4ον 

 Μέλος του Σωματείου δύναται να εγγραφή πας ναυτικός 
συνταξιούχος εκ Λιτοχώρου καταγόμενος, κατόπιν σχετικής 
αιτήσεως νομίμως υποβαλλομένης.  
 (Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 180/29-3-1955 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 3/1955) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

Του Σωματείου «Σωματείον Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων 
Λιτοχώρου ο Άγιος Διονύσιος» 

Τίτλος – Έδρα – Σκοπός 
Άρθρον 1ον 

 Ιδρύεται με έδραν το Λιτόχωρον Σωματείον Επαγγελμα-
τικόν υπό την επωνυμίαν «Σωματείον Εργατοτεχνιτών Οικο-
δόμων Λιτοχώρου ο Άγιος Διονύσιος», του οποίου η λειτουρ-
γία ρυθμίζεται διά των άρθρων του παρόντος Καταστατικού. 
 Σκοπός του Σωματείου είναι η διά παντός νομίμου μέσου 
και πάσης ενεργείας επιδίωξις της προαγωγής και προστασί-
ας των συμφερόντων των μελών αυτού.  

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 173/21-2-1959 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 3/1959) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

Του Συλλόγου Αστέγων Λιτοχώρου 
Ίδρυσις – Σκοπός 

 Άρθρον 1ον. Ιδρύεται εν Λιτοχώρω Σωματείον επαγγελμα-
τικόν υπό την επωνυμίαν Σύλλογος Αστέγων Λιτοχώρου, έ-
δραν έχον το Λιτόχωρον. 
 Σκοπός. Σκοπός δε τούτου είναι η μελέτη και προαγωγή 
των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών ως και 
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η δια παντός νομίμου μέσου προάσπισις των δικαιωμάτων 
των, ενώπιον αρχών, προς αστικήν, οικοπεδικήν και στεγαστι-
κήν αποκατάστασιν των μελών του συνδέσμου. 

Μέλη, εγγραφή, δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών 
 Άρθρον 2ον. Μέλος του συνδέσμου καθίσταται πας κάτοι-
κος του Λιτοχώρου στερούμενος οικοπέδου και στέγης και μη 
αποκατασταθείς αστικώς. Την εγγραφήν τινός ως μέλους του 
Συνδέσμου αποφασίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον, κατόπιν 
εγγράφου αιτήσεως του ενδιαφερομένου. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 148/15-6-1959 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 1/1961) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ                 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» 
Τίτλος – Έδρα – Σκοπός 

Άρθρον 1ον 
 Ιδρύεται εν Λιτοχώρω Σωματείον υπό την επωνυμίαν «Σύλ-
λογος Αποφοίτων Γυμνασίου Λιτοχώρου», έχον έδραν το Λιτό-
χωρον.  
 Σκοπός του Συλλόγου είναι η ενίσχυσις παντός εκπολιτι-
στικού έργου, η ηθική και πνευματική ανάπτυξις των μελών 
του, δια διαφόρων εκδηλώσεων, ήτοι διαλέξεων και εκδρομών 
και εορτών. 
 Μέλη, εγγραφή, δικαιώματα κα υποχρεώσεις αυτών 

Άρθρον 2ον 
 Μέλος του Συλλόγου καθίσταται πας ο παραδεχόμενος 
τας αρχάς και τους σκοπούς του και ων απόφοιτος Γυμνασί-
ου ή άλλης τινός σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως και μέλος της 
Κοινωνίας Λιτοχώρου. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 93/14-7-1959 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 15/1959) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ                 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
ΙΔΡΥΣΙΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Άρθρον 1ον 
 Ιδρύεται εν Λιτοχώρω Σωματείον Ενώσεως ακτημόνων 
καλλιεργητών υπό την επωνυμίαν «Σωματείον Ενώσεως α-
κτημόνων καλλιεργητών Νέων Λιτοχώρου», με έδραν το Λιτό-
χωρον, ούτινος σκοπός είναι η αποκατάστασις αγροτικώς των 
μελών αυτού επί ανηκόντων αγρών είτε εις το Δημόσιον, είτε 
εις την Κοινότητα, είτε εις ιδιώτας μεγαλογαιοκτήμονας, αι-
τουμένης διά τον σκοπόν τούτον της ηθικής συμπαραστάσεως 
και συνδρομής πάσης Δημοσίας Αρχής. Εις την έννοιαν του 
ακτήμονος υπάγονται και οι έχοντες ανεπαρκήν γεωργικόν 
κλήρον κατά το άρθρον 1και 2 του Αγροτικού Κώδικος. 

ΜΕΛΗ 
Άρθρον 2ον 

 Μέλη του Σωματείου δύνανται να εγγραφώσιν άπαντες, ό-
σοι εκ των κατοίκων ασχολούνται κυρίως με την γεωργίαν, στε-
ρούνται δε παντελώς γαιών, ή έχουσιν ανεπαρκή γεωργικόν 
κλήρον, της ακτημοσύνης των ταύτης ή του ανεπαρκούς κλήρου 
των αποδεικνυομένης διά προσκομίσεως επισήμων εγγράφων 
της Κοινότητος ή ετέρας Δημοσίας Αρχής. Διά να εγγραφή τις 
μέλος του Σωματείου δέον να υποβάλη εις το Διοικ. Συμβούλιον 
τούτου αίτησιν συνοδευομένην υπ’ αναλόγου βεβαιώσεως της 
Κοινότητος ή ετέρας Δημοσίας Αρχής, ότι τυγχάνει παντελώς 
ακτήμων ή ότι έχει ελλειπή γεωργικόν κλήρον και ότι ασχολεί-
ται κυρίως με την γεωργίαν ή τους κλάδους της Γεωργίας. 
 Μέλη του Σωματείου δύνανται να αποτελώσιν και οι πο-
λύτεκνοι, της πολυτεκνίας των αποδεικνυομένης δι’ επισήμου 
εγγράφου και έχοντες ελλειπή κλήρον εν σχέσει με τον αριθ-
μόν των μελών της οικογενείας των. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 211/ 16-12-1959 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 19/1959) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
Του Σωματείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ                         
ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ                         

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «Η ΕΝΩΣΙΣ» 
Τίτλος – Έδρα – Σκοπός 

Άρθρον 1ον 
 Ιδρύεται με έδραν το Λιτόχωρον Σωματείον Επαγγελμα-
τικόν υπό την επωνυμίαν Σύνδεσμος Ιδιοκτητών και Κατόχων 
Γεωργικών Ελκυστήρων Λιτοχώρου η «Ένωσις», του οποίου η 
λειτουργία ρυθμίζεται διά των άρθρων του παρόντος Κατα-
στατικού. 
 Σκοπός του Σωματείου είναι: η διά παντός νομίμου μέσου 
προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματι-
κών συμφερόντων των μελών αυτού. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 216/ 16-12-1961 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 3/1964) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ                   

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 

Ίδρυσις – έδρα – σκοπός 
 Άρθρον 1: Ιδρύεται εν Λιτοχώρω σωματείον υπό την επω-
νυμίαν ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΤΜΗΜΑ 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, αποκαλούμενον εφ’ εξής κατωτέρω «το τμήμα». 
 Το τμήμα ανήκει εις τον εν Αθήναις εδρεύοντα ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ- ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΝ, αποτελούντα Ομοσπονδιακήν Οργάνωσιν, διέπεται 
δε από τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, του εκά-
στοτε εν ισχύει Καταστατικού του Ε.Ο.Σ. όντος επικρατεστέ-
ρου καθώς και της ισχυούσης Νομοθεσίας. 
 Άρθρον 2: Το τμήμα Λιτοχώρου του Ε.Ο.Σ. σκοπόν έχει 
την συστηματικήν καλλιέργειαν και ευρυτέραν διάδοσιν της 
Ορειβασίας και της χιονοδρομίας, ως τουριστικού μέσου και 
αθλήματος, ως και των συναφών προς αυτάς εκδηλώσεων (α-
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ναρριχήσεις, σπηλαιολογία κ.λ.π.) και την καθ’ όλου διάδοσιν 
της αγάπης και του σεβασμού προς την ορεινήν φύσιν. 
 Επίσης, σκοπόν έχει την διά καταλλήλων εκδηλώσεων α-
νύψωσιν του πνευματικού και εκπολιτιστικού επιπέδου της 
περιοχής του. 
 Άρθρον 3: Προς επίτευξιν των σκοπών τούτων το τμήμα,  

 α) Οργανώνει τακτικάς αναβάσεις εις τα βουνά της 
Ελλάδος και καταρτίζει προγράμματα ορεινών διαδρομών 
προς χρήσιν των μελών των.  

 β) Οργανώνει και τελεί τα τοπικά πρωταθλήματα χει-
μερινών αθλημάτων της περιφερείας των, κατά τας διατάξεις 
του Γενικού Καταστατικού του Ε.Ο.Σ. και των εκάστοτε ι-
σχυόντων κανονισμών και συμμετέχει διά των μελών του εις 
τους τελουμένους υπό του Ε.Ο.Σ. χιονοδρομικούς αγώνας. 

 γ) Φροντίζει διά την καλυτέραν κατάρτισιν και εκπαί-
δευσιν των μελών του εις την ορειβασίαν και τα χειμερινά 
αθλήματα. 

 δ) Προβαίνει εις την κατασκευήν ορεινών καταφυγίων 
ή καλυβών και φροντίζει διά την συντήρησιν και λειτουργίαν 
των, εκτελεί οδοσημάνσεις και έργα εν γένει διευκολύνοντα 
την ορειβασίαν και την χιονοδρομίαν, συμφώνως προς τας δι-
ατάξεις του γενικού καταστατικού του Ε.Ο.Σ. και εντός του 
πλαισίου ισχυούσης Νομοθεσίας. 

 ε) Προβαίνει εις επιστημονικάς και καλλιτεχνικάς ερ-
γασίας και δημοσιεύσεις με αντικείμενον την περιγραφήν, με-
λέτην και εξύμνησιν των ελληνικών βουνών κλπ. 

 στ) Επιδιώκει διά διαλέξεων, ομιλιών, καταρτίσεων 
βιβλιοθήκης κ.λ.π., την ανύψωσιν του πνευματικού και εκπο-
λιτιστικού επιπέδου της περιοχής του. 
 Άρθρον 4: Ως μέλη του τμήματος είναι δεκτοί πάντες οι 
φίλοι του βουνού, της ορειβασίας και της χιονοδρομίας. Ανή-
λικοι δύνανται να γίνουν μέλη εφόσον έχουν συμπληρώσει το 
16ον έτος και προσκομισθή υπ’ αυτών έγγραφος άδεια του 
πατρός, επιτρόπου ή κηδεμόνος των. 
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(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 59/15-8-1962 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 3/1962) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

Του Στεγαστικού Συλλόγου «ΤΟ ΝΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ» 
Άρθρον 1ον 

 Ιδρύεται σωματείον υπό την επωνυμίαν Στεγαστικός 
Σύλλογος το «Νέον Λιτόχωρον» κατοίκων Λιτοχώρου- Πιερί-
ας, ούτινος έδρα ορίζεται το Λιτόχωρον, σκοπός δε τούτου η 
επαφή και επικοινωνία προς διάπλασιν και ανάπτυξιν κοινω-
νικών σχέσεων, αμοιβαίας αλληλεγγύης και φιλίας μεταξύ των 
μελών, η πνευματική εξύψωσίς των, ως και διά νομίμων μέ-
σων και ενεργειών στεγαστική αποκατάστασις κατά προτίμη-
σιν εν τη εγγύς της Εθνικής οδού θέσει «Γρίτσα» Λιτοχώρου, 
των εχόντων ανάγκην προς τούτο, μη αποκλειομένων και των 
λοιπών εκ των μελών του παρόντος σωματείου, εφ’ όσον υφί-
σταται η αναγκαιούσα έκτασις, διά της παραχωρήσεως γαιών 
υπό του Κράτους εν τη ανωτέρω περιοχή ή αλλαχού. 

Άρθρον 2ον 
 Μέλη του σωματείου είναι πρώτον οι ιδρυταί αυτού και 
μέλη αυτού, επίσης δύνανται να γίνωσι οι επιθυμούντες να 
εγγραφώσι ως άστεγοι κυρίως και ακολούθως οι ανεπαρκώς 
εγκατεστημένοι κάτοικοι του Λιτοχώρου.  

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 307/20-4-1965 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 9/1965) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ 
ΙΔΡΥΣΙΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

 Άρθρον 1ον. Ιδρύεται εν Λιτοχώρω Σωματείον υπό την 
επωνυμίαν «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ (Σ.Ε.Ο.)», 
με έδραν το Λιτόχωρον- Πιερίας. 
 Άρθρον 2ον. Σκοπός του Συλλόγου είναι η ευρεία διάδοσις 
της ορειβασίας και η προσπάθεια ανυψώσεως του επιπέδου 
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της Ελληνικής ορειβασίας εις το επίπεδον της διεθνούς τοιαύ-
της.  
 Άρθρον 3ον. Προς πραγματοποίησιν των σκοπών τούτων ο 
Σύλλογος:  
  α) Οργανώνει Σχολάς τεχνικής καταρτίσεως των με-
λών του και των μελών αδελφών Σωματείων. 
  β) Πραγματοποιεί Ορειβατικάς αναβάσεις εις τα Ελ-
ληνικά βουνά και εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν εις τα βουνά 
του εξωτερικού.  
  γ) Χρησιμοποιεί παν μέσον (Περιοδικόν και ημερήσιον 
τύπον, ραδιόφωνον, ομιλίας κλπ.) διά την διάδοσιν της αγά-
πης προς την φύσιν. 
  δ) Δημιουργεί και συντηρεί βιβλιοθήκας με βιβλία ο-
ρειβατικού και μορφωτικού εν γένει περιεχομένου. 
  ε) Εκδίδει δελτίον διά την τεχνικήν ενημέρωσιν των 
μελών του και την καταχώρησιν των εκτελουμένων αναβάσεων. 
  στ) Προβαίνει εις την κατασκευήν ορεινών καταφυγί-
ων και φροντίζει διά την συντήρησιν αυτών. 
  ζ) Εκτελεί οδοσημάνσεις και ανάλογα τεχνικά έργα τα 
οποία διευκολύνουν την εκτέλεσιν των συναφών προς την ο-
ρειβασίαν αθλημάτων. 
  η) Διά παντός μέσου προάγει την ανάπτυξιν του αι-
σθήματος της αγάπης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 108/18-4-1967 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 1/1968) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

Του Εθνικού Σωματείου Φορτοεκφορτωτών  
Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιτοχώρου 

Άρθρον 1ον 
 Ιδρύεται εν Λιτοχώρω Σωματείον υπό την επωνυμίαν «Ε-
θνικόν Σωματείον Φορτοεκφορτωτών Περιοχής Δήμου Λιτο-
χώρου», με έδραν το Λιτόχωρον. 
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Άρθρον 2ον 
 Σκοπός του Σωματείου είναι η προστασία και προαγωγή 
των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού, προς 
βελτίωσιν της θέσεώς των εντός των ορίων του νόμου και η 
αλληλοβοήθεια των μελών. 

Άρθρον 3ον 
 Μέλη του Σωματείου δύνανται να γίνουν πάντες οι εργά-
ται φορτοεκφορτωταί του σιδηροδρομικού σταθμού Λιτοχώ-
ρου, του Βαρυκού, της Γρίτσας, του Τελωνείου Λιτοχώρου, 
της θέσεως Τοπόλιανη και της μονής Αγίου Διονυσίου, ως ε-
πίσης οι εν γένει απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωταί εντός 
των ορίων του Δήμου Λιτοχώρου, Έλληνες πολίται, ενήλικοι, 
κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς των και μετ’ απόφασιν του Συμ-
βουλίου και αποδεχόμενοι τας αρχάς του 2ου άρθρου. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 113/29-7-1967 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 8/1967) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Υ.Β.Ε.) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
Ίδρυσις – Έδρα – Σκοπός 

 Άρθρον 1ον. 
 Ιδρύεται Σύνδεσμος υπό την επωνυμίαν «Σύνδεσμος Υ-
ψηλού Βουνού Ελλάδος» (Σ.Υ.Β.Ε.) 
 Άρθρον 2ον. 
 Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται το Λιτόχωρον Πιερίας πα-
ρά τους πρόποδας του υψηλoτέρου Ελληνικού Βουνού, (του 
Ολύμπου). 
 Άρθρον 3ον. 
 Σκοπός του Συνδέσμου είναι η ανύψωσις του ποιοτικού ε-
πιπέδου του αθλήματος της Ορειβασίας εις μίαν σύγχρονον, συ-
νεχώς εξελισσομένην μορφήν και η διάδοσις του αθλήματος εις 
όλα τα τμήματα της Ελληνικής γης, με την πίστιν ότι τα ορειβα-
τικά ιδεώδη της ανθρωπίνης αλληλεγγύης και αγάπης εμπεριέ-
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χουν και την προσπάθειαν δια την κατανίκησιν του εγωϊσμού, 
του φόβου του κινδύνου και άλλων ανθρωπίνων ατελειών. 
 Άρθρον 4ον. 
 Ως Ορειβασία νοείται το άθλημα που έχει ως σκοπόν την 
πραγματοποίησιν βαθμολογουμένων διαδρομών επί βράχου ή 
πάγου, αι οποίαι παρουσιάζουν τεχνικάς δυσκολίας και απαι-
τούν την χρήσιν τεχνικών μέσων. Επί πλέον η Ορειβασία δέον 
να επενεργή εις την ψυχολογίαν του ορειβάτου και να τον 
παρακινή εις το να υπερβή τον εαυτόν του. 
 Άρθρον 5ον. 
 Ο Σύνδεσμος προς πραγματοποίησιν του σκοπού του: 
  α) Χρησιμοποιεί τον ημερήσιον και περιοδικόν τύπον, 
το ραδιόφωνον, την τηλεόρασιν εντός και εκτός της Ελλάδος 
ως και παν μέσον επικοινωνίας μετά του ευρέος κοινού και 
των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών. 
  β) Οργανώνει διαλέξεις, προβολάς και μαθήματα σχε-
τικά με τα ορειβατικά θέματα εις τας λέσχας του ως και εις 
τας λέσχας άλλων σωματείων, εις δημοσίους και ιδιωτικούς 
κλειστούς ή ανοικτούς χώρους εις όλας τας Ελληνικάς πόλεις, 
χωρία και την ύπαιθρον.  
  γ) Προσφέρει την συμπαράστασίν του και την μετά-
δοσιν των γνώσεών του περί Ορειβασίας εις οιονδήποτε άτο-
μον ασχέτως εις ποίον σωματείον ανήκει τούτο, συμφώνως 
προς πρόγραμμα καταρτιζόμενον παρά του Δ. Συμβουλίου. 
  δ) Οργανώνει ορειβατικάς αναβάσεις, κατασκηνώσεις 
και αποστολάς εις βουνά του εσωτερικού και του εξωτερικού. 
  ε) Φροντίζει δια την προμήθειαν του καταλληλοτέρου 
ορειβατικού υλικού, συλλογικού και ατομικού, ημεδαπής και 
αλλοδαπής προελεύσεως εις τα μέλη του. 
  στ) Επιτελεί οίας ενεργείας κρίνει καταλλήλους δια την 
προστασίαν και οργάνωσιν των ορειβατικών χώρων και εγκατα-
στάσεων, ως κατασκευήν και συντήρησιν καταφυγίων, οδοση-
μάνσεων και ορειβατικών περιπτέρων εις τας σχολάς αναρριχή-
σεως.  
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  ζ) Οργανώνει και συντηρεί δανειστικάς βιβλιοθήκας ο-
ρειβατικών βιβλίων και περιοδικών ελληνικών και ξενογλώσσων. 
  η) Εκδίδει περιοδικόν και δελτίον ορειβατικής δράσε-
ως και ενημερώσεως επί ορειβατικών θεμάτων, ιδεών, αναβά-
σεων, ως και φωτογραφιών. 
 Άρθρον 6ον. 
 Ο Σύνδεσμος ιδρύει «Εθνικήν Σχολήν Ορειβασίας» η οποία: 
  α) Διδάσκει την θεωρίαν και την τεχνικήν της Ορειβα-
σίας, την πρακτικήν της εφαρμογήν εις τας σχολάς χαμηλού 
και υψηλού βράχου ως και πάγου, την καλήν κατάρτησιν εις 
το ορειβατικόν σκι και την πραγματοποίησιν μεγάλων δια-
δρομών βουνού. 
  β) Απονέμει πρωτοβάθμιον δίπλωμα «Εκπαιδευτού 
Ορειβασίας» και δευτεροβάθμιον «Εθνικού εκπαιδευτού Ο-
ρειβασίας». 
 Άρθρον 7ον. 
 Ο Σύνδεσμος συνιστά και οργανώνει «Επιτροπήν Ιμαλαΐ-
ων και Υψηλών Βουνών του Εξωτερικού» με ιδιαίτερον κανο-
νισμόν εγκριθησόμενον υπό της Γ. Συνελεύσεως. 
 Άρθρον 8ον. 
 Ο Σύνδεσμος ιδρύει «Ομάδα Ορειβατικής Βοηθείας» με 
αρχηγόν οριζόμενον υπό του Δ.Σ. και εκπαιδευθέντα εις κα-
ταλλήλους σχολάς των Άλπεων. Μέλη της Ομάδος Ορειβατικής 
Βοηθείας καθίστανται οι πλέον δραστήριοι και ικανοί ορειβά-
ται του  Συνδέσμου κατόπιν αιτήσεώς των εγκρινομένης υπό 
του Δ.Σ. Εις την «Ομάδα Ορειβατικής Βοηθείας» θα δοθή το 
όνομα «Γιόσος Αποστολίδης» εις αναγνώρισιν του πνεύματος 
αλληλοβοηθείας και αυτοθυσίας που τον διείπε. 
 Η «Ομάς Ορειβατικής Βοηθείας» θα διέπεται υπό ιδιαιτέ-
ρου Κανονισμού εγκριθησομένου παρά της Γενικής Συνελεύ-
σεως. 
 Άρθρον 9ον. 
 Ο Σύνδεσμος κατόπιν αποφάσεως του Δ. Σ. δύναται να 
ιδρύση τμήματα εις όλα τα μέρη της Ελλάδος. 
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 Άρθρον 10ον. 
 Το Δ.Σ. του Συνδέσμου θα εκπονήση πίνακα βάσει του 
οποίου θα βαθμολογούνται αι διαδρομαί των Ελληνικών βου-
νών. Ο πίναξ ούτος θα εγκρίνεται υπό της Γεν. Συνελεύσεως. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 252/ 31-12-1968  απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 2/1969) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών  

Μικτού Γυμνασίου Λιτοχώρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 
Άρθρον 1ον 

 Ιδρύεται εν Λιτοχώρω Σωματείον υπό την επωνυμίαν 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΙ-
ΚΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ», έδραν έχον την κωμόπο-
λιν Λιτοχώρου. 

Άρθρον 2ον 
 Σκοπός του Συλλόγου είναι: α) η επίτευξις στενής συνεργα-
σίας μεταξύ οικογενείας, σχολείου και Σχολικής Εφορίας διά 
την συντονισμένην διαπαιδαγώγησιν των μαθητών και η καλ-
λιέργεια και ανάπτυξις εκπαιδευτικής συνειδήσεως παρά ταις 
οικογενείαις και κοινωνία, β) η επαγρύπνησις της Διοικήσεως 
του Συλλόγου και των μελών επί της εξωσχολικής διαγωγής και 
συμπεριφοράς των μαθητών, γ) η ανάπτυξις κοινωνικής αλλη-
λεγγύης μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών Γυ-
μνασίου και δι’ οιουδήποτε μέσου ενίσχυσις των αποδεδειγμέ-
νως απόρων μαθητών ως π.χ. η παροχή εις αυτούς βοηθητικών 
βιβλίων, άλλων σχολικών ειδών, ιατρικής περιθάλψεως, φαρμά-
κων κλπ., δ) η ηθική συμπαράστασις διά την, από πάσης πλευ-
ράς, ενίσχυσιν των εκπαιδευτικών εν γένει λειτουργών και την 
ανύψωσιν τούτων ως πνευματικών στυλοβατών της Κοινωνίας, 
ε) ο ορισμός χρηματικών και άλλων βραβείων διά τους πρωτεύ-
οντας εις φιλοπονία και ήθος μαθητάς του Γυμνασίου και η οι-



 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

 
164 

κονομική ενίσχυσις των πρωτευόντων μαθητών διά την περαιτέ-
ρω μόρφωσίν των, στ) πάσα ενέργεια αποβλέπουσα εις την τε-
λειοτέραν, κατά το δυνατόν, λειτουργίαν του Γυμνασίου, προς 
πληρεστέραν επίτευξιν των σκοπών του, ήτοι: η ηθική και υλική 
συμμετοχή διά την καλυτέραν εμφάνισιν του Γυμνασίου, ο 
πλουτισμός του διά των απαραιτήτων μέσων διδασκαλίας, ψυ-
χαγωγίας των μαθητών και καλής σωματικής αγωγής και δια-
πλάσεως αυτών, διά διαλέξεων κατά τας Ελληνοχριστιανικάς 
και τας νέας κατευθύνσεις του Έθνους, διά μαθητικής και επι-
στημονικής βιβλιοθήκης, ως και διά παντός άλλου αντικειμένου 
χρησίμου διά την αρτίαν θρησκευτικήν, πνευματικήν και Ελλη-
νοπρεπή ανάπτυξιν των μαθητών. Τα ούτω αγοραζόμενα είδη, 
έπιπλα κλπ. παραδίδονται εις τον Γυμνασιάρχην του Γυμνασίου 
και καταγράφονται εις το οικείον βιβλίον, ως περιουσία του 
Γυμνασίου, με την παρατήρησιν ότι προέρχονται εκ δωρέας του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών, ζ) η υλική συν-
δρομή των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών και παντός άλ-
λου ενδιαφερομένου δια την εκπαίδευσιν του τόπου. 

Άρθρον 3ον 
 Η επίτευξις των ως άνω σκοπών θέλει επιδιωχθή διά πα-
ντός νομίμου μέσου, όπερ η Διοίκησις αυτού δι’ αποφάσεών 
της ήθελε εγκρίνει, ιδία δε διά διαλέξεων προς ευρείαν δια-
φώτησιν των Γονέων, Κηδεμόνων και μαθητών, οργανώσεως 
παιδικών εορτών, εκδρομών κλπ. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 34/24-9-1970 απόφαση του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωμα-
τείων με αριθμό 5/1971) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ            

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ  
ΚΑΙ ΥΛΟΤΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ» 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 
 Άρθρον 1ον. 

Συνιστάται επαγγελματικόν Σωματείον υπό την επωνυμί-
αν Σωματείον Ειδικευμένων Εργατοτεχνιτών Εργοστασίων 
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επεξεργασίας ξύλου και υλοτόμων Νομού Πιερίας «Ο Όλυ-
μπος», με έδραν το Λιτόχωρον. 
 Άρθρον 2ον.  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 1. Το Σωματείον επιδιώκει την μελέτην, προστασίαν και 
την προαγωγήν των συμφερόντων, επαγγελματικών και οικο-
νομικών, των μελών αυτού καθώς και την πνευματικήν και 
ηθικήν ανάπτυξίν των. Ο σκοπός αυτού επιτυγχάνεται διά συ-
γκεντρώσεως των μελών, διά διαλέξεων και διά της καλλιερ-
γείας αλληλεγγύης μεταξύ των μελών καθώς και διά στενής 
συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επαγγελματικών οργανώ-
σεων και των ενώσεων αυτών. 
 2. Το Σωματείον διεξάγει τους αγώνας του προς επίτευξιν 
των σκοπών του εντός των νομίμων πάντοτε πλαισίων. 
 3. Το Σωματείον αποτελεί τμήμα του Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου Κατερίνης και της εν Αθήναις εδρευούσης Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος προς τας αποφάσεις των 
οποίων συμμορφούται. 
 Άρθρον 3ον. 
    ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΑΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΥΤΩΝ 
 Μέλη του Σωματείου δύνανται να είναι πάντες οι ειδι-
κευμένοι εργατοτεχνίται εργοστασίων επεξεργασίας ξύλου, οι 
εργαζόμενοι εις παντός τύπου κρατικά ή ιδιωτικά εργοστάσια 
επεξεργασίας ξύλου ή πριονιστήρια του Νομού Πιερίας, ως 
και οι υλοτόμοι, οι ασχολούμενοι με την υλοτομίαν εντός του 
Νομού Πιερίας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Ούτοι εγγράφο-
νται εις την δύναμιν του Σωματείου τη εγγράφω αιτήσει των 
προς το Διοικητικόν Συμβούλιον αυτού.  

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 37/12-7-1971  απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 4/1971) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

(Ως τούτο ετροποποιήθη υπό της ειδικής προς τούτο συγκλη-
θείσης Γενικής Συνελεύσεως των μελών του την 1ην/12/1971) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 

ΑΡΘΡΟΝ 1ον 
 Το από του 1920 ιδρυθέν και διά της υπ’ αριθ. 257/20 
αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδι-
κών αναγνωρισθέν Σωματείον Παντοπωλών παραμένει υπό 
την ιδίαν επωνυμίαν και τίτλον ήτοι «Σωματείον Παντοπωλών 
Λιτοχώρου», με έδραν το Λιτόχωρον, διέπεται δε υπό των δι-
ατάξεων του παρόντος καταστατικού. 

ΑΡΘΡΟΝ 2ον   

 Σκοπός του Σωματείου είναι η μελέτη, προστασία και 
προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών 
συμφερόντων των μελών, εν τω πλαισίω πάντοτε του καθολι-
κού και εθνικού της χώρας συμφέροντος. 

ΑΡΘΡΟΝ 3ο 

 Το Σωματείον ανήκει εις την δύναμιν της εν Κατερίνη εδρευ-
ούσης Πρωτοβαθμίου Ενώσεως υπό τον τίτλον « ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ» και της Ομο-
σπονδίας Παντοπωλών-Εδωδιμοπωλών και Οινοπαντοπωλών Ελ-
λάδος, εδρεούσης εν Αθήναις, αποτελούν μέλος αυτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟΝ 4ον  
 Μέλος του Σωματείου δύναται να εγγραφή πας ασκών το 
επάγγελμα του Παντοπώλου εν τη περιφερεία Λιτοχώρου και 
διατηρών προς τούτο ίδιον επ’ ονόματί του κατάστημα ως 
και αν αποτελεί μέλος ομορρύθμου Εταιρείας σκοπόν εχού-
σης την άσκησιν του επαγγέλματος του Παντοπώλου. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 71/28-11-1972 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 41/1972) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ            
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Μέσα  

 Άρθρον 1ον  
 Ιδρύεται Σωματείον υπό την επωνυμίαν «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ». 
 Άρθρον 2ον 

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Κωμόπολις του Λιτοχώ-
ρου Ν. Πιερίας. 
 Άρθρον 3ον  
 Σκοπός του Συλλόγου είναι:  

 α) Η επίτευξις στενής συνεργασίας μεταξύ οικογενεί-
ας, Σχολείου και Σχολικής Εφορείας διά την συντονισμένην 
διαπαιδαγώγησιν των μαθητών και η καλλιέργεια και ανά-
πτυξις εκπαιδευτικής συνειδήσεως παρά ταις οικογενείαις 
και κοινωνία. 
  β) Η επαγρύπνησις της Διοικήσεως του Συλλόγου και 
των μελών επί της εξωσχολικής διαγωγής και συμπεριφοράς 
των μαθητών. 
  γ) Η ανάπτυξις κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των 
γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Σχολείου και η δι’ 
οιουδήποτε μέσου ενίσχυσις των αποδεδειγμένως απόρων 
μαθητών, ως π.χ. η παροχή εις αυτούς βιβλίων, άλλων σχολι-
κών ειδών, ιατρικής συμπαραστάσεως, περιθάλψεως, φαρμά-
κων κ.λ.π. 
  δ) Η ηθική συμπαράστασις διά την από πάσης απόψε-
ως ενίσχυσιν των εκπαιδευτικών εν γένει λειτουργών και την 
ανύψωσιν τούτων, ως πνευματικών στυλοβατών της Κοινωνίας. 
  ε) Ο ορισμός χρηματικών και άλλων βραβείων διά 
τους πρωτεύοντας εις φιλοπονίαν και ήθος μαθητάς του Σχο-
λείου και η οικονομική ενίσχυσις των πρωτευόντων μαθητών 
διά περαιτέρω μόρφωσίν των. 
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  στ) Πάσα ενέργεια αποβλέπουσα εις την τελειοτέραν 
κατά το δυνατόν λειτουργίαν του Σχολείου, προς πληρεστέ-
ραν επίτευξιν των σκοπών του, ήτοι: Η ηθική και υλική συμ-
μετοχή διά την καλυτέραν εμφάνισιν του Σχολείου, ο πλουτι-
σμός του διά των απαραιτήτων μέσων διδασκαλίας, ψυχαγω-
γίας των μαθητών και καλής σωματικής αγωγής και διαπλά-
σεως αυτών, διά διαλέξεων κατά τας Ελληνοχριστιανικάς και 
τας νέας κατευθύνσεις του Έθνους, διά μαθητικής και επι-
στημονικής βιβλιοθήκης, ως και διά παντός άλλου αντικειμέ-
νου μέσου, χρησίμου διά την αρτίαν θρησκευτικήν, πνευματι-
κήν και Ελληνοπρεπή ανάπτυξιν των μαθητών. Τα ούτω αγο-
ραζόμενα είδη, έπιπλα κλπ. παραδίδονται εις τον Διευθυντήν 
του Σχολείου και καταγράφονται εις το οικείον βιβλίον, ως πε-
ριουσία του Σχολείου, με την παρατήρησιν ότι προέρχονται εκ 
δωρεάς του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. 
 Άρθρον 4ον  
 Μέσα προς επίτευξιν των, ως ανω, σκοπών θα είναι παν 
όπερ η Διοίκησις αυτής δι’ αποφάσεών της ήθελεν εγκρίνει, ιδία 
δε δια διαλέξεων προς ευρείαν διαφώτισιν γονέων, κηδεμόνων 
και μαθητών, οργανώσεως παιδικών εορτών, εκδρομών και η 
συγκέντρωσις χρημάτων από τους γονείς και κηδεμόνας, ως και 
από παν έτερον πρόσωπον επιθυμούν να συμβάλη εις τους διά 
του παρόντος καταστατικού επιδιωκομένους σκοπούς. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 202/7-10-1975 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 2/1976) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ            
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Μέσα 

 Άρθρον 1ον 
 Ιδρύεται Σωματείον υπό την επωνυμίαν «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ». 
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 Άρθρον 2ον 
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Κωμόπολις του Λιτοχώ-

ρου Ν. Πιερίας. 
 Άρθρον 3ον  
 Σκοπός του Συλλόγου είναι:  

 α) Η επίτευξις στενής συνεργασίας μεταξύ οικογενεί-
ας, Σχολείου και Σχολικής Εφορείας διά την συντονισμένην 
διαπαιδαγώγησιν των μαθητών και η καλλιέργεια και ανά-
πτυξις εκπαιδευτικής συνειδήσεως παρά ταις οικογενείαις 
και κοινωνία. 
  β) Η επαγρύπνησις της Διοικήσεως του Συλλόγου και 
των μελών επί της εξωσχολικής διαγωγής και συμπεριφοράς 
των μαθητών. 
  γ) Η ανάπτυξις κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των 
γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Σχολείου και η δι’ 
οιουδήποτε μέσου ενίσχυσις των αποδεδειγμένως απόρων 
μαθητών, ως π.χ. η παροχή εις αυτούς βιβλίων, άλλων σχολι-
κών ειδών, ιατρικής συμπαραστάσεως, περιθάλψεως, φαρμά-
κων κ.λ.π. 
  δ) Η ηθική συμπαράστασις διά την από πάσης από-
ψεως ενίσχυσιν των εκπαιδευτικών εν γένει λειτουργών και 
την ανύψωσιν τούτων, ως πνευματικών στυλοβατών της Κοι-
νωνίας. 
  ε) Ο ορισμός χρηματικών και άλλων βραβείων διά 
τους πρωτεύοντας εις φιλοπονίαν και ήθος μαθητάς του Σχο-
λείου και η οικονομική ενίσχυσις των πρωτευόντων μαθητών 
διά περαιτέρω μόρφωσίν των. 
  στ) Πάσα ενέργεια αποβλέπουσα εις την τελειοτέραν 
κατά το δυνατόν λειτουργίαν του Σχολείου, προς πληρεστέραν 
επίτευξιν των σκοπών του, ήτοι: Η ηθική και υλική συμμετοχή 
διά την καλυτέραν εμφάνισιν του Σχολείου, ο πλουτισμός του 
διά των απαραιτήτων μέσων διδασκαλίας, ψυχαγωγίας των 
μαθητών και καλής σωματικής αγωγής και διαπλάσεως αυτών, 
διά διαλέξεων κατά τας Ελληνοχριστιανικάς και τας νέας κα-
τευθύνσεις του Έθνους, διά μαθητικής και επιστημονικής βι-
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βλιοθήκης, ως και διά παντός άλλου αντικειμένου μέσου, χρη-
σίμου διά την αρτίαν θρησκευτικήν, πνευματικήν και Ελληνο-
πρεπή ανάπτυξιν των μαθητών. Τα ούτω αγοραζόμενα είδη, 
έπιπλα κλπ. παραδίδονται εις τον Διευθυντήν του Σχολείου και 
καταγράφονται εις το οικείον βιβλίον, ως περιουσία του Σχο-
λείου, με την παρατήρησιν ότι προέρχονται εκ δωρεάς του 
Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. 
 Άρθρον 4ον  
 Μέσα προς επίτευξιν των, ως ανω, σκοπών θα είναι παν 
όπερ η Διοίκησις αυτής δι’ αποφάσεών της ήθελεν εγκρίνει, ιδία 
δε δια διαλέξεων προς ευρείαν διαφώτισιν γονέων, κηδεμόνων 
και μαθητών, οργανώσεως παιδικών εορτών, εκδρομών και η 
συγκέντρωσις χρημάτων από τους γονείς και κηδεμόνας, ως και 
από παν έτερον πρόσωπον επιθυμούν να συμβάλη εις τους διά 
του παρόντος καταστατικού επιδιωκομένους σκοπούς. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 6/11-3-1976 απόφαση του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωμα-
τείων με αριθμό 11/1976) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Ίδρυση- Έδρα- Σκοπός 
άρθρο 1 

 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Ακτημό-
νων Λιτοχώρου», με έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας. 

άρθρο 2 
 Σκοπός του σωματείου είναι το ανέβασμα του μορφωτι-
κού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του, με τη δημι-
ουργία βιβλιοθήκης, την οργάνωση διαλέξεων και θεατρικών 
παραστάσεων, την πραγματοποίηση εκδρομών, εορτών και 
άλλων μορφωτικών εκδηλώσεων, καθώς και η γεωργική και 
οικοπεδική αποκατάσταση των μελών του, μέσα ή έξω από 
την περιφέρεια του Δήμου Λιτοχώρου, με νόμιμες ενέργειες 
και διαβήματα προς τις αρμόδιες Αρχές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Εγγραφή μελών - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών 

άρθρο 3  
 Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι ακτήμο-
νες κάτοικοι Λιτοχώρου, εφόσον αποδέχονται ανεπιφύλακτα 
τους σκοπούς και τις υπόλοιπες διατάξεις του καταστατικού. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 134/7-6-1976 απόφαση του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωμα-
τείων με αριθμό 32/1976)    

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
Του Πολιτιστικού Ομίλου κυριών και δεσποινίδων  

Λιτοχώρου. Έτος Ιδρύσεως 1976. 
ΙΔΡΥΣΙΣ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ 

 Άρθρον 1ον: Ιδρύεται Σωματείον υπό την επωνυμίαν «ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΛΙΤΟ-
ΧΩΡΟΥ», έχον έδραν το Λιτόχωρον και τελούν υπό την επίτι-
μον προεδρίαν του εκάστοτε Δημάρχου της πόλεως Λιτοχώρου. 
 Άρθρον 2ον: Σκοποί του Σωματείου είναι: α) Η αναζωπύ-
ρωσις και διατήρησις των εθίμων και παραδόσεων του Λιτο-
χώρου εντός των πλαισίων της εθνικής μας ζωής, β) Η συγκέ-
ντρωσις, διατήρησις και προβολή του λαογραφικού θησαυρού 
του Λιτοχώρου και γ) η διαφώτισις και επιμόρφωσις της Λι-
τοχωρίτισσας μητέρας, ως προς τα καθήκοντα και τον προο-
ρισμόν της και η ηθική συμπαράστασις αυτής και του παι-
διού. 

ΜΕΣΑ 
 Άρθρον 3ον: Τα μέσα προς επίτευξιν του σκοπού του Σω-
ματείου είναι: 
  α) Η ίδρυσις μορφωτικού κέντρου διά την επιμόρφω-
σιν δι’ ομιλιών και μαθημάτων της Λιτοχωρίτισσας. 
  β) Η ίδρυσις αρχείου λαογραφίας, Μουσείου και Θεά-
τρου. 
  γ) Η συλλογή δημοτικών μελωδιών και χορών, η πιστή 
διατήρησις και ευρυτέρα διάδοσις τούτων διά της οργανώσε-
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ως μουσικών ακροάσεων, εορτών και χορευτικών επιδείξεων. 
  δ) Η διοργάνωσις εκθέσεων έργων της λαϊκής τέχνης 
του Λιτοχώρου και η μέριμνα προς επικράτησιν αυτής, ως και 
η περισυλλογή παλαιών ενδυμασιών των κατοίκων του Λιτο-
χώρου. 
  ε) Η παροχή εις τα παιδιά ψυχαγωγίας δια της οργα-
νώσεως παιδικών εορτών, εκδρομών, μορφωτικών ομιλιών και 
θεαμάτων εν γένει, καταλλήλων διά την παιδικήν ηλικίαν. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 120/8-8-1976 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 30/1976)    

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
ΙΔΡΥΣΗ 

 Άρθρο 1ο  
 Ιδρύεται Σωματείο στο Λιτόχωρο με έδρα το ΛΙΤΟΧΩΡΟ- 
ΠΙΕΡΙΑΣ. Στο Σωματείο δίνεται η ονομασία «Μορφωτικός 
Σύλλογος Λιτοχώρου». Ο Σύλλογος έχει τη δική του σφραγί-
δα, στρογγυλή, στην περιφέρεια της οποίας γράφεται η πα-
ραπάνω ονομασία και στο κέντρο της το έτος ιδρύσεως, σήμα 
με δύο στάχυα και ένα βιβλίο στη μέση. 

ΣΚΟΠΟΙ 
 Άρθρο 2ο  
 α) Η συμμετοχή μας για τη συνειδητοποίηση, για την 
προώθηση και την προοδευτική λύση των προβλημάτων που 
απασχολούν την νεολαία του Λιτοχώρου και γενικότερα τους 
κατοίκους του και η συλλογική έκφρασή τους. 
 β) Η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου της νεολαί-
ας, έτσι που να εξασφαλίζει την προστασία της από τη διαφ-
θορά. 
  Ι. Η δραστηριοποίηση των μελών του για την πνευμα-
τική ανάπτυξή τους και η συμβολή τους στην πνευματική α-
νάπτυξη του τόπου με: την οργάνωση διαλέξεων, θεατρικών 
παραστάσεων, συναυλιών, προβολή ταινιών, πραγματοποίηση 
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εκδρομών μορφωτικού περιεχομένου, συγκέντρωση και αξιο-
ποίηση του Ιστορικού και Λαογραφικού υλικού του χωριού, 
δημιουργία μουσικοχορευτικού ομίλου, ελεύθερη διακίνηση 
ιδεών και σφυρηλάτηση της ιδέας της δημοκρατίας και προά-
σπιση αυτής σύμφωνα με τα άρθρα του συντάγματος. 
  ΙΙ. Η σωστή ψυχαγωγία των κατοίκων του Λιτοχώρου 
με προοδευτικό περιεχόμενο. 
  ΙΙΙ. Η μαζική ανάπτυξη του αθλητισμού στη βάση της 
ευγενικής άμιλλας. 
 γ) Η διατήρηση και προβολή των ηθών και εθίμων και λα-
ϊκών παραδόσεων του τόπου μας. 
 δ) Η δημιουργία και η καλλιέργεια στενοτέρων δεσμών 
αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάμεσα τόσο στα μέλη του 
συλλόγου όσο και όλων γενικά των Λιτοχωριτών, όπου κι αν 
βρίσκονται και κατοικούν.   

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 239/25-7-1977 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 4/1978)    
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
Του Φιλάθλου Σωματείου υπό την επωνυμίαν  
«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ» 
Άρθρον 1ον 

ΙΔΡΥΣΙΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 
 α)Ιδρύεται εν Λιτοχώρω - Πιερίας Φίλαθλον Σωματείον 
υπό την επωνυμίαν «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ», με έδραν το Λιτόχωρον 
του Νομού Πιερίας. 
 β)Σκοπός του Σωματείου είναι η σύμμετρος και αρμονική 
ανάπτυξις των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιο-
τήτων των μελών και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρα-
κτήρων διά της χρησιμοποιήσεως της Γυμναστικής, της Αγω-
νιστικής και λοιπών ασκήσεων εν συνδυασμώ προς την εφαρ-
μογήν μορφωτικού προγράμματος επί των αθλουμένων. 
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 γ)Το Σωματείον έχει διοικητικήν και οικονομικήν αυτονο-
μίαν της λειτουργίας του διεπομένης μόνον υπό των διατάξε-
ων τους παρόντος και της περί σωματείων κειμένης νομοθεσί-
ας. Επέμβασις ετέρου σωματείου, ανεξαρτήτως βαθμού, εις 
την αυτονομίαν του ταύτην, άνευ διατάξεως νόμου παρεκτι-
κής τοιούτου δικαιώματος, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτι-
κώς δε εκάστοτε απορρίπτεται υπό της Διοικήσεως τούτου. 
 δ)Το Σωματείον έχει περιοριστικώς τον ως άνω σκοπόν. 
Απαγορεύεται απολύτως πάσα παρέκλησις εκ του σκοπού 
τούτου, άνευ τροποποιήσεως του παρόντος, ιδία δε η ανάμιξις 
αυτού εις την πολιτικήν. 
 ε)Διά την επίτευξιν των σκοπών του Σωματείου ιδρύονται 
γυμναστήρια, ως και πάσης φύσεως ασκητήρια και λοιπαί ε-
γκαταστάσεις, διατηρείται δε η λειτουργία των εξής αγωνι-
στικών τμημάτων: 
          1) Στίβου. 
  2) Αθλοπαιδιών. 
          3) Κολυμβητικού. 
          4) Ποδηλασίας. 
 Ίδρυσις ετέρων αγωνιστικών τμημάτων ή κατάργησις λει-
τουργούντων, γίνεται μόνον διά τροποποιήσεως του παρόντος, 
αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. 
 στ)Το Σωματείον υφίσταται εφ’ όσον τα τακτικά του μέλη 
δεν είναι ελάσσονα των είκοσι, τα δε αθλούμενα τοιαύτα ε-
λάσσονα των τριάκοντα, μετέχοντα εις τα οικεία πρωταθλή-
ματα αγώνων διά τριών τουλάχιστον ανεγνωρισμένων αθλη-
τών ατομικώς, ή μιάς τουλάχιστον ομάδος τοιούτων αθλητών 
ομαδικών αγωνισμάτων. 
 ζ)Υπό τας προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του παρόντος, 
το Σωματείον δύναται να καταστή μέλος υπερκειμένου τοιού-
του (Ενώσεως, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας). 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 178/10-10-1978 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 31/1978)    
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του στο Λιτόχωρο εδρεύοντος Σωματείου με την επωνυμία 

«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» 
 Άρθρο 1: Ίδρυση – Ονομασία – Έδρα 
 Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» και με έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας. 
 Άρθρο 2: Σκοπός   
 α)Η συνδικαλιστική οργάνωση των αγροτών. 
 β)Η  καλλιέργεια  της  ταξικής  συνείδησης  και η προ-
αγωγή του κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού και πολιτιστι-
κού επιπέδου των αγροτών. 
 γ)Η επιδίωξη συμμετοχής αντιπροσώπων των αγροτών 
στα όργανα της πολιτείας που χαράσσουν τη γεωργική πολι-
τική της χώρας ή της περιφερείας.  
 δ)Η προστασία του μόχθου του αγρότη και η ανάπτυ-
ξη και βελτίωση της γεωργικής, κτηνιατρικής, δασικής, θηρευ-
τικής και αλιευτικής παραγωγής του. 
 ε)Η συνειδητοποίηση της ανάγκης διά την ύπαρξη και 
λειτουργία κοινωνικοποιημένων μέσων παραγωγής (συνεται-
ριστικά γεωργικά μηχανήματα, κονσερβοποιεία, ξηραντήρια 
κ.λ.π.) που θα χρησιμοποιούν για τις κοινές ή για τις δικές 
τους ατομικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι συνέταιροι, πα-
ράλληλα με την ιδιωτική ιδιοκτησία.   
 στ)Η δημιουργία κοινωνικοποιημένων συνεταιριστικών 
μονάδων παραγωγής (συνεταιριστικές εκμεταλλεύσεις) και η 
αυτοδιαχείρισή τους από μόνους τους αγρότες. 
 ζ)Η σύσταση γεωργικών συνεταιρισμών προσαρμοσμέ-
νων στις ανάγκες της εποχής που να καλύπτουν όλο το φάσμα 
προμηθειών – παραγωγής – επεξεργασίας – διάθεσης των     
αγροτικών προϊόντων.  
 η)Η συνεργασία των οργανώσεων συνδικαλιστικού    
αγροτών με άλλα οργανωμένα συνδικαλιστικά παραγωγικά 
στρώματα, με σκοπό την προστασία, προαγωγή και διεκδίκη-
ση των οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων 
του εργαζόμενου λαού. 
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 θ)Η ανάπτυξη και ο εξωραϊσμός του Ελληνικού χω-
ριού έτσι ώστε η ζωή σ’ αυτό να είναι ανθρώπινη. 
 ι)Η προσπάθεια για να ιδρυθούν κεφαλοχώρια ή αγρο-
τοπόλεις στα οποία ο τρόπος ζωής σε τίποτα να μη διαφέρει 
και να μην υστερεί από εκείνον της πόλης από πλευράς κοινω-
νικών, πολιτιστικών, ψυχολογικών και εκπαιδευτικών ανέσεων. 
 ια)Η προσπάθεια παρουσίας του πολιτισμού στο χω-
ριό. Οι κοινοτικές βιβλιοθήκες, τα πνευματικά και ψυχαγωγι-
κά κέντρα. Τα γυμναστήρια, οι παιδικοί σταθμοί, τα νηπια-
γωγεία, τα επανδρωμένα πλήρως με διδακτικό προσωπικό 
σχολεία κάθε βαθμίδας, τα εξοπλισμένα πολυιατρεία με μέσα 
και γιατρούς, η πλήρωση των κενών των δημοσίων υπηρεσιών 
των περιφερειακών κέντρων και η πυκνή και τακτική ταχυ-
δρομική, τηλεφωνική και τραπεζική διασύνδεση του χωριού.  
 ιβ)Η διαφύλαξη της Εθνικής γης από το ξένο και ντό-
πιο μονοπωλιακό κεφάλαιο. 
 ιγ)Η καθιέρωση δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης για 
την καλλίτερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτη-
ση και επίλυση των τοπικών προβλημάτων και την αμεσότερη 
και ενεργητικότερη συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου στην ά-
σκηση της περιφερειακής εξουσίας. 
 ιδ)Η επέκταση της κοινωνικής, ιατροφαρμακευτικής 
και νοσοκομειακής περίθαλψης- ασφάλισης σ’ όλους ανεξαί-
ρετα τους κατοίκους της υπαίθρου χωρίς καμμία προϋπόθεση. 
Για δε τη χορήγηση σύνταξης η αγροτική τους ιδιότητα και το 
όριο ηλικίας των 55 χρόνων για τις γυναίκες και 60 για τους 
άνδρες να είναι οι μοναδικές προϋποθέσεις.  
 ιε)Η συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες 
συνδικαλιστικές ενώσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς 
σκοπούς με το σύλλογο. 
 Άρθρο 3: Οι σκοποί επιτυγχάνονται: 
 α)Με κατάλληλες διαφωτιστικές ενέργειες στη Βουλή, 
στην Κυβέρνηση και γενικά στις αρχές, τον Τύπο, ιδρύματα 
και τις οργανώσεις των πολιτών κάθε μορφής. 
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 β)Με διαλέξεις, μελέτες, συγκεντρώσεις, εκδόσεις δια-
φόρων εντύπων, καλλιτεχνικές εμφανίσεις, τελετές, διοργάνω-
σις ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (εκδρομών, θεαμάτων κ.λ.π.), 
όπως και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο νόμιμο μέσο. 
 γ)Με την καλλιέργεια, ενίσχυση, ανάπτυξη και διάδο-
ση της συνεταιριστικής ιδέας, της κοινωνικοποιημένης ιδιο-
κτησίας, της έννοιας της αυτοδιαχείρισης και γενικά του ελεύ-
θερου δημοκρατικού συνεταιρισμού. 
 δ)Με την υλική και ηθική συνδρομή και συμπαράστα-
ση των γεωργικών συνεταιρισμών, των αγροτοστελεχών, συλ-
λόγων αγροτοπαίδων, φιλοδασικών, φιλοαγροτικών σωματεί-
ων τέτοιων προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περι-
βάλλοντος, διατήρησης λαογραφικών ηθών, εθίμων και συνη-
θειών και υπολοίπων σωματείων που αποβλέπουν στην ανά-
πτυξη  και πρόοδο της υπαίθρου και των αγροτών. 
 Άρθρο 4: Η σφραγίδα και τα έγγραφα του Συλλόγου  
 Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που έχει σήμα.  
 Όλα τα έγγραφα του Συλλόγου που απευθύνονται σε 
τρίτους γράφουν την ονομασία του, την έδρα και την ακριβή 
διεύθυνσή του, τον αριθμό που μ’ αυτό καταχωρήθηκε στο ει-
δικό βιβλίο του Πρωτοδικείου της έδρας του και τέλος δίπλα 
στην υπογραφή του εκπροσώπου του μπαίνει η παραπάνω 
σφραγίδα του. 
 Άρθρο 5: Μέλη του Συλλόγου 
 Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε 
αγρότης ή αγρότισσα που ζει κατά κύριο και αποκλειστικό 
λόγο από την εργασία του που προσφέρει στην αγροτική πα-
ραγωγή, συνάμα έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαέξι 
χρόνων και είναι κάτοικος Λιτοχώρου. Στην έννοια αγροτική 
παραγωγή περιλαμβάνεται και η κτηνοτροφία και η αλιεία. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 96/29-6-1982 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 28/1982)    
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του εδρεύοντος στο Λιτόχωρο Σωματείου με την επωνυμία 

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» 
 Άρθρο 1: Ίδρυση – Ονομασία – Έδρα 
 Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥ-
ΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ», με έδρα το Λιτόχωρο Πιε-
ρίας. 
 Άρθρο 2: Σκοπός 
 Σκοπός του σωματείου είναι η συνένωση και αλληλεγ-
γύη των μελών, καθώς και η διεκδίκηση των συμφερόντων 
τους για τη βελτίωση της θέσεώς τους. 
 Άρθρο 3: Η σφραγίδα και τα έγγραφα του Σωματείου 
 Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που έχει σήμα. 
 Όλα τα έγγραφα του Σωματείου που απευθύνονται σε 
τρίτους γράφουν την ονομασία του, την έδρα και την ακριβή 
διεύθυνσή του, τον αριθμό που μ’αυτό καταχωρήθηκε στο ει-
δικό βιβλίο του Πρωτοδικείου της έδρας του και τέλος δίπλα 
στην υπογραφή του εκπροσώπου του μπαίνει η παραπάνω 
σφραγίδα του. 
 Άρθρο 4: Μέλη του Σωματείου 
 Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει με αίτησή του 
οποιοσδήποτε συνταξιούχος ΙΚΑ γήρατος και αναπηρίας εφ’ 
όσον διαμένει στο Λιτόχωρο και αφού καταβάλει το αντίτιμο 
του δικαιώματος εγγραφής και αποδέχεται τις διατάξεις του 
καταστατικού. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 39/20-4-1983 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 31/1983)    
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του εδρεύοντος στο Λιτόχωρο Σωματείου με την επωνυμίαν 

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Η ΔΟΞΑ» 

 Άρθρον 1ον  
 Ιδρύεται στο Λιτόχωρο Πιερίας ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡ-
ΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ με την επωνυμία «Η ΔΟΞΑ», με έ-
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δραν τον Δήμο Λιτοχώρου. 
 Άρθρον 2ον. ΣΚΟΠΟΣ 
 Σκοπός του Σωματείου είναι η σύμμετρος και αρμονική 
ανάπτυξις των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και ιδιο-
τήτων των μελών. Η καλλιέργεια και διάδοσις του αθλητι-
κού πνεύματος και του αθλητισμού γενικώτερον, ως και η 
καλλιέργεια πνεύματος αγάπης μεταξύ των μελών και των 
νέων εν συνεργασία με έτερα σωματεία της περιοχής. Η 
δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων διά της σωμα-
τικής αγωγής και του αθλητισμού εν γένει εν συνδυασμώ 
προς την εφαρμογήν μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων. 
 Το Σωματείον έχει διοικητικήν και οικονομικήν αυτονο-
μίαν, διέπεται δε μόνον υπό των διατάξεων του παρόντος 
και της περί σωματείων κειμένης νομοθεσίας. Επέμβασις 
ετέρου σωματείου, ανεξαρτήτως βαθμού, άνευ διατάξεως 
νόμου περιεκτικής τοιούτου δικαιώματος δεν γίνεται δεκτή, 
υποχρεωτικώς δε εκάστοτε απορρίπτεται υπό της διοική-
σεως τούτου. 
 Το Σωματείον έχει περιοριστικώς τον ως άνω σκοπόν, 
απαγορεύεται δε πάσα παρέκκλισις εκ του σκοπού τούτου 
άνευ τροποποιήσεως του παρόντος, ιδία δε η ανάμιξις αυτού 
εις την πολιτικήν. 
 Άρθρον 3ον. ΜΕΣΑ 
 Διά την ευόδωσιν του σκοπού ορίζεται ότι τα μέλη υπο-
χρεούνται να επιδεικνύουν ενδιαφέρον και φροντίδα διά το 
Σωματείον, απαγορεύεται δε η αντιστράτευσις και η δημι-
ουργία κωλυμάτων εις το έργον του Σωματείου. Προς τούτοις 
ιδρύονται γυμναστικοί χώροι. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 292/18-8-1983 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 56/1983)    
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ  

Άρθρο 1ο 
Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα 

 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Γυναι-
κών Λιτοχώρου», με έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας. Το σωματείο 
έχει σφραγίδα στρόγγυλη, που φέρει κυκλικά τις λέξεις «Σύλ-
λογος Γυναικών Λιτοχώρου», και στο κέντρο το έτος ίδρυσής 
του. 

Άρθρο 2ο 
Σκοποί 

 Σκοποί του Συλλόγου είναι: 
  1)Η οικονομική, πολιτική, νομική και κοινωνική ισοτι-
μία της γυναίκας 
  2)Η προβολή, η υποστήριξη και κατοχύρωση των διεκ-
δικήσεων της εργαζομένης. 
  3)Η αναγνώριση της μητρότητας σαν κοινωνικό λει-
τούργημα και η θέσπιση από την Πολιτεία κοινωνικών μέτρων 
για την προστασία της. 
  4)Η αποτελεσματική προστασία του παιδιού σύμφωνα 
με τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε., για την ανάπτυξη των σωματι-
κών και πνευματικών του δυνάμεων. 
  5)Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και η πνευ-
ματική και πολιτιστική εξύψωση των γυναικών. 
  6)Η θετική βοήθεια και διεκδίκηση της λύσης κάθε 
κοινωνικού, πολιτιστικού, οικονομικού προβλήματος του Νο-
μού και της Πόλης που αφοράει στη βελτίωση των συνθηκών 
ζωής του παιδιού, της οικογένειας και όλων των πολιτών. 
  7)Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των ιδανικών της Ε-
λευθερίας, της Ειρήνης και της Δημοκρατίας και η ανάπτυξη 
σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με τις γυναίκες της χώρας 
και όλου του κόσμου. 
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Άρθρο 3ο 
 Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών: 
  1)Η οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, γενικών και ει-
δικών συσκέψεων, ειδικών επιτροπών εργασίας. 
  2)Η συνεργασία με άλλα σωματεία, παρεμφερείς ορ-
γανώσεις και συλλόγους. 
  3)Η ίδρυση βιβλιοθήκης, έκδοση εντύπων, προβολή 
ταινιών και γενικά η χρησιμοποίηση των μέσων δημοσιότητας. 
  4)Η συνεργασία με τους πνευματικούς ανθρώπους και 
προοδευτικές δυνάμεις του Δήμου και του Νομού. 
  5)Η ανάπτυξη οποιασδήποτε δραστηριότητας για την 
προώθηση των σκοπών του Συλλόγου. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 10/2-2-1984 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 7/1984)    

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ 

Άρθρο 1 
 Ίδρυση – Περιφέρεια – Λοιπά στοιχεία   
 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ με έδρα το Λιτόχω-
ρο και περιφέρεια την περιφέρεια Πιερίας. Ο Σύλλογος έχει 
σφραγίδα, στην οποία κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία του 
και στο κέντρο το έτος ιδρύσεώς του. Με απόφαση της Γενι-
κής Συνέλευσης μπορούν να καθορισθούν έμβλημα και ημέρα 
εορτής του Συλλόγου. 

Άρθρο 2 
 Σκοπός  
 Σκοπός του Συλλόγου είναι η προβολή, προαγωγή, διεκδί-
κηση, ικανοποίηση και διασφάλιση των επαγγελματικών, οικο-
νομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του, που 
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ασκούν γεωργική, κτηνοτροφική, πτηνοτροφική, δασική και 
αλιευτική εκμετάλλευση και πάσαν άλλη σχετική δραστηριό-
τητα, η εξύψωση του κοινωνικού, οικονομικού, μορφωτικού 
και εκπολιτιστικού επιπέδου των μελών του και των ασκού-
ντων ιδίας φύσεως δραστηριότητες, καθώς και ό,τι άλλο προ-
βλέπει ο Νόμος 1361/1983. 
 Ο Σύλλογος δεν μπορεί να ασκεί παραγωγικές ή εμπορι-
κές δραστηριότητες μόνος ή με συμμετοχή του σε άλλα νομικά 
πρόσωπα. 

Άρθρο 3 
 Μέσα και δραστηριότητες 
 Για την επιτυχία των σκοπών του ο Σύλλογος θα χρησιμο-
ποιεί κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, όπως α) τη συστηματική 
μελέτη και προβολή των προβλημάτων του Αγροτικού Κόσμου 
της περιφερείας του και την υπόδειξη των αναγκαίων μέτρων 
για την λύση τους, β) την διάδοση της ιδέας και των αρχών του 
συνεταιρισμού και συνδικαλισμού μεταξύ των αγροτών και την 
μεταξύ αυτών πρακτική εφαρμογή αυτών σ’ όλα τα είδη των 
εκμεταλλεύσεων διά της ιδρύσεως αντιστοίχων συνεταιρισμών 
για όλα τα στάδια της οικονομικής διαδικασίας (παραγωγής – 
μεταποιήσεως – διακινήσεως – εμπορίας κ.λ.π.), γ) την διαμόρ-
φωση συνειδήσεως αλληλεγγύης και την καλλιέργεια πνεύματος 
συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών όσο και των αγροτών της 
περιφερείας γενικώτερα, δ) την συνεργασία με τις αρμόδιες 
κρατικές αρχές και την αποστολή προς αυτές εγγράφων με πα-
ρατηρήσεις επί των εφαρμοζόμενων στην περιφέρεια του Συλ-
λόγου μέτρων αγροτικής πολιτικής απ’ αυτές ή άλλες αρχές ή 
φορείς με υποδείξεις και αιτήματα για την συμπλήρωση, τρο-
ποποίηση, επέκταση και αναπροσαρμογή τούτων και της εν γέ-
νει αγροτικής πολιτικής από την Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα, ε) την οργάνωση κοινωνικών, μορφωτι-
κών και εκπολιτιστικών εκδηλώσεων (εορτών – εκδρομών – δια-
λέξεων – σεμιναρίων – συνεστιάσεων κ.λ.π.), στ) την συμμετοχή 
του Συλλόγου σε Ομοσπονδίες τέτοιων Συλλόγων ευρύτερης ή 
πανελλαδικής περιφέρειας και τον συντονισμό των ενεργειών 
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και προσπαθειών του με Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλα 
Σωματεία του νομού, που επιδιώκουν ανάλογους ή παρεμφερείς 
σκοπούς και ζ) άλλες παρόμοιες δραστηριότητες και αρμοδιότη-
τες που επιτρέπονται από το Σύνταγμα και τους Νόμους.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 4 
 Μέλη 
 Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν κάθε άνδρας ή 
γυναίκα ηλικίας 18 χρονών τουλάχιστον, που ασκούν κατά 
κύριο λόγο αγροτικό επάγγελμα και κατοικούν μόνιμα ή έ-
χουν την αγροτική τους εκμετάλλευση στην περιφέρεια του 
Συλλόγου. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι και συντα-
ξιούχοι του Ο.Γ.Α., καθώς και όσοι εργάζονται χωρίς αμοιβή 
στην οικογενειακή ή με αμοιβή σε ξένες αγροτικές επιχειρή-
σεις περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) του χρόνου απασχό-
λησής τους, έστω και αν έχουν δεύτερη απασχόληση ως εργά-
τες ή μικροεπαγγελματίες. Εάν νόμος επιτρέψει μικροτέραν 
ηλικίαν εγγραφής, θα μπορούν να γίνουν μέλη όσοι έχουν την 
ηλικία αυτή. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 428/14-11-1984 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 90/1984)    

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΤΟΥ Α΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ 
 Άρθρο 1ο 
 Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟ-
ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ», με έδρα τον Δήμο Λιτο-
χώρου Πιερίας. 
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 Άρθρο 2ο  
 Σκοποί του Συλλόγου είναι: 1) Η μελέτη και προβολή των 
προβλημάτων του Σχολείου και ο συντονισμός της δράσης 
όλων των γονιών για τη λύση τους. 2) Η ανάπτυξη, ο εκσυγ-
χρονισμός και η δημοκρατική αναβάθμιση της Παιδείας. 3) Η 
κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, της παραπαιδείας και 
η πλήρης εφαρμογή της δωρεάν παιδείας. 4) Η αύξηση των 
δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευ-
σης. 5) Η αναμόρφωση της δομής της εκπαίδευσης και των 
αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε να παρέχεται ουσιαστική 
γενική μόρφωση και επαγγελματικές γνώσεις. 6) Η προάσπι-
ση της υγείας των μαθητών με εφαρμογή του σύγχρονου θε-
σμού σχολικής υγιεινής. 7) Η συμπαράσταση στους μαθητές 
για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα και έξω 
από το σχολείο. 8) Η διατήρηση και η διάδοση της λαϊκής, 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 9) Η προώθηση και ανάπτυξη 
του σχολικού αθλητισμού. 10) Η συστηματική και επιστημονι-
κή εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές της Δημο-
κρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης. 
 Άρθρο 3ο  
 Μέσα για την επίτευξη αυτών των σκοπών είναι: 1) Η α-
νάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, τους εκπαιδευτι-
κούς, τους μαθητάς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους άλλους 
φορείς της περιοχής. 2) Η διαφώτιση των γονιών και κηδεμό-
νων και η δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκο-
πών του Συλλόγου. 3) Η συνεργασία του Συλλόγου με τα α-
νώτερα συνδικαλιστικά όργανα των γονιών. 4) Η οργάνωση 
διαλέξεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, εκδρομών 
κ.λ.π. 5) Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους 
αρμοδίους για την ενημέρωσή τους και η λύση των προβλημά-
των, καθώς και η χρήση κάθε μέσου δραστηριότητας. 6) Η 
συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από μέλη του Συλλό-
γου. 7) Η συμμετοχή του Συλλόγου στα όργανα διοίκησης του 
σχολείου. 8) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα 
που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.  
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(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 49/20-5-1986 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 9/1986)    

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΤΟΥ Β΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΤΙΤΛΟΣ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ 
 Άρθρο 1ο 
 Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟ-
ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Β΄ ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ», με έδρα το Δήμο Λιτοχώ-
ρου Πιερίας. 
 Άρθρο 2ο  
 Σκοποί του Συλλόγου είναι: 1) Η μελέτη και προβολή των 
προβλημάτων του Σχολείου και ο συντονισμός της δράσης 
όλων των γονιών για τη λύση τους. 2) Η ανάπτυξη, ο εκσυγ-
χρονισμός και η δημοκρατική αναβάθμιση της Παιδείας. 3) Η 
κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, της παραπαιδείας και 
η πλήρης εφαρμογή της δωρεάν παιδείας. 4) Η αύξηση των 
δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευ-
σης. 5) Η αναμόρφωση της δομής της εκπαίδευσης και των 
αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε να παρέχεται ουσιαστική 
γενική μόρφωση και επαγγελματικές γνώσεις. 6) Η προάσπι-
ση της υγείας των μαθητών με εφαρμογή του σύγχρονου θε-
σμού σχολικής υγιεινής. 7) Η συμπαράσταση στους μαθητές 
για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα και έξω 
από το σχολείο. 8) Η διατήρηση και η διάδοση της λαϊκής, 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 9) Η προώθηση και ανάπτυξη 
του σχολικού αθλητισμού. 10) Η συστηματική και επιστημονι-
κή εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές της Δημο-
κρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης. 
 



 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

 
186 

 Άρθρο 3ο  
 Μέσα για την επίτευξη αυτών των σκοπών είναι: 1) Η α-
νάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, τους εκπαιδευτι-
κούς, τους μαθητές, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους άλλους 
φορείς της περιοχής. 2) Η διαφώτιση των γονιών και κηδεμό-
νων και η δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκο-
πών του Συλλόγου. 3) Η συνεργασία του Συλλόγου με τα α-
νώτερα συνδικαλιστικά όργανα των γονιών. 4) Η οργάνωση 
διαλέξεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, εκδρομών 
κ.λ.π. 5) Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους 
αρμοδίους για την ενημέρωσή τους και η λύση των προβλημά-
των, καθώς και η χρήση κάθε μέσου δραστηριότητας. 6) Η 
συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από μέλη του Συλλό-
γου. 7) Η συμμετοχή του Συλλόγου στα όργανα διοίκησης του 
σχολείου. 8) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα 
που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.  

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 71/10-6-1986 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 12/1986)    

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Τ.Ε.Β.Ε. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 Άρθρο 1ο 
 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α-
ΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Τ.Ε.Β.Ε. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ», με έδρα το Δήμο 
Λιτοχώρου Πιερίας. 
 Άρθρο 2ο 
 ΣΚΟΠΟΙ 
 Σκοποί του σωματείου είναι: 

 α) Η καλλιέργεια ανάμεσα στα μέλη του τού πνεύμα-
τος της    αλληλεγγύης και της ενότητας. 

 β) Ο αγώνας για τη βελτίωση της οικονομικής κατά-
στασης των μελών του.  

 γ) Ο αγώνας για τη χορήγηση απ’ την πολιτεία παρο-
χών και διευκολύνσεων στους ασφαλισμένους του Τ.Ε.Β.Ε. 
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(φορολογικές ελαφρύνσεις, ατέλειες κλπ.) 
 δ) Η κοινωνική και ηθική ανύψωση των μελών του 

σωματείου. 
 ε) Γενικά η συμβολή στο στερέωμα και στην πρόοδο 

του Τ.Ε.Β.Ε.  
Η επιδίωξη της επιτυχίας των σκοπών του σωματείου 

θα γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο που θα αποφασίζεται από το 
Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. του σωματείου και με τη συμμετοχή σε κάθε 
προσπάθεια για τη διεθνή ειρήνη που είναι προϋπόθεση της 
ευημερίας του λαού. 
 Άρθρο 3ο  
 ΜΕΛΗ  
 Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε ασφαλισμένος 
του Τ.Ε.Β.Ε. που κατοικεί στο Λιτόχωρο Πιερίας. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 127/27-10-1986 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 35/1986)    

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Μέσα 

Άρθρο 1ο 
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΤΟ-
ΧΩΡΟΥ». 

Άρθρο 2ο 
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η κωμόπολη του Λιτο-

χώρου. 
Άρθρο 3ο 

Σκοπός του Συλλόγου είναι: 
α) Η επίτευξη στενής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, 

σχολείου και σχολικής Εφορείας για την συντονισμένη δια-
παιδαγώγηση των μαθητών. 
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  β) Η επαγρύπνηση της Διοικήσεως του Συλλόγου και 
των μελών για την εξωσχολική διαγωγή και συμπεριφορά των 
μαθητών. 
  γ) Η ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των 
γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Λυκείου και η με 
οποιοδήποτε μέσο ενίσχυση των αποδεδειγμένα απόρων μα-
θητών, όπως π.χ. η παροχή σ’ αυτούς βιβλίων, άλλων σχολι-
κών ειδών, ιατρικής περιθάλψεως, φαρμάκων κ.λ.π. 
  δ) Η ηθική συμπαράσταση για την από κάθε άποψη 
ενίσχυση των εκπαιδευτικών λειτουργών και την ανύψωσή 
τους σε πνευματικούς στυλοβάτες της κοινωνίας. 
  ε) Ο ορισμός χρηματικών και άλλων βραβείων σε μα-
θητές του Λυκείου που δείχνουν ιδιαίτερη επιμέλεια και ήθος 
και η οικονομική ενίσχυση των μαθητών που πρωτεύουν για 
την παραπέρα μόρφωσή τους. 
  στ) Οποιαδήποτε ενέργεια που αποβλέπει στην τε-
λειότερη  κατά το δυνατό λειτουργία του Λυκείου για την  
πληρέστερη επίτευξη των σκοπών του, δηλαδή: Η ηθική και 
υλική συμμετοχή για την καλύτερη εμφάνιση του Σχολείου 
και ο πλουτισμός του με τα απαραίτητα μέσα διδασκαλίας, 
ψυχαγωγίας των μαθητών και καλής σωματικής αγωγής και 
διαπλάσεώς τους, με διαλέξεις, με λειτουργία βιβλιοθήκης 
καθώς και με άλλο αντικείμενο χρήσιμο για την άρτια θρη-
σκευτική, πνευματική και Ελληνοπρεπή ανάπτυξη των μαθη-
τών. Τα είδη που αγοράζονται με αυτόν τον τρόπο, έπιπλα, 
βιβλία κλπ. παραδίδονται στον Διευθυντή του Λυκείου και 
καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο, σαν περιουσία του Λυκείου, 
με την παρατήρηση ότι προέρχονται από δωρεά του Συλλό-
γου γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. 

Άρθρο 4ο 
 Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα είναι 
κάθε τι που θα εγκρίνεται με αποφάσεις είτε από τη Γενική 
Συνέλευση είτε από τη Διοίκηση του Συλλόγου, ιδιαίτερα οι 
διαλέξεις για ευρεία διαφώτιση γονέων, κηδεμόνων και μαθη-
τών, η οργάνωση παιδικών γιορτών, εκδρομών και η συγκέ-
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ντρωση χρημάτων από τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς και 
από κάθε άλλο πρόσωπο που επιθυμεί να συμβάλει στην επί-
τευξη των σκοπών που επιδιώκονται απ’ αυτό το καταστατικό. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 244/19-12-1986 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 47/1986) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του σωματείου «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» 
 Άρθρο 1ον. Δημιουργείται στο Λιτόχωρο Αθλητικό Σωματείο 
με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ». 
 Άρθρο 2ον. Σκοποί του ομίλου είναι: 
  α) Η με κάθε μέσο διάδοση και ανάπτυξη του αθλή-
ματος της αντισφαίρισης στο Λιτόχωρο. 
  β) Η άσκηση των μελών του στην αντισφαίριση, καθώς 
και η εξασφάλιση των απαραίτητων γι’ αυτό το σκοπό μέσων. 
  γ) Για την επιτυχία των παραπάνω σκοπών ο όμιλος 
θα διοργανώνει και θα συμμετέχει σε διαφόρους αγώνες α-
ντισφαίρισης, θα διοργανώνει διαλέξεις και θα κάνει κάθε ε-
νέργεια που κρίνει απαραίτητη. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 268/7-3 -1988 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 4/1988) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Σωματείου με την επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 
ΔΗΜΟΤΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΙΔΡΥΣΗ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ 

Άρθρο 1ο 
 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σωματείο Αστέγων 
Δημοτών Λιτοχώρου Πιερίας «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ» με έδρα το Λι-
τόχωρο Πιερίας. 

Άρθρο 2ο 
 Σκοπός του Σωματείου είναι η ηθική και πνευματική εξύ-
ψωση των μελών, η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφώσεως και 
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αλληλεγγύης μεταξύ τους, η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλ-
λοντος και λήψη κάθε νόμιμου μέτρου που αποσκοπεί στην 
αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων και υποχρεώ-
σεων των μελών του Σωματείου έναντι της κοινωνίας και της 
Πολιτείας, καθώς και η οικοπεδική-στεγαστική αποκατάσταση 
των μελών σε εκτάσεις της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου 
Λιτοχώρου. 

Άρθρο 3ο 
Η πραγμάτωση των παραπάνω ανεφερομένων σκοπών 

θα καταστεί επιδίωξη του Σωματείου με διαλέξεις κ.λ.π.,           
ίδρυση εντευκτηρίου, οργάνωση μορφωτικών εκδηλώσεων κα-
θώς και με διαβήματα στις αρμόδιες αρχές. Δύναται το Σω-
ματείο λόγω της κοινωνικής του αποστολής να διαθέτει από 
τους πόρους του μικροβοηθήματα σε αναξιοπαθούντα μέλη 
αυτού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 4ο 
 Αυτοδίκαια μέλη του Σωματείου είναι τα ιδρυτικά μέλη 
αυτού. Μέλη του Σωματείου δύνανται να γίνουν οι άστεγοι 
δημότες του Λιτοχώρου Πιερίας που αποδέχονται με την εγ-
γραφή τους ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 307/17-3-1989 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 10/1989) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 

ΆΡΘΡΟ 1 
 Ιδρύεται δευτεροβάθμια οργάνωση των συλλόγων γονέων 
και κηδεμόνων μαθητών των Σχολείων Λιτοχώρου Πιερίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του άρ-
θρου 53 του Ν. 1566/85 με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟ-
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ΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ», 
με έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας. 
 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

ΑΡΘΡΟ 2 
 1) Η μελέτη και προβολή των προβλημάτων των Σχολείων 
του Δήμου και ο συντονισμός της δράσης όλων των Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων για τη λύση τους. 2) Η ανάπτυξη, ο 
εκσυγχρονισμός και η δημοκρατική αναβάθμιση της Παιδείας. 
3) Η κατάργηση της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, της παραπαιδεί-
ας και η πλήρης εφαρμογή της Δωρεάν Παιδείας. 4) Η αύξηση 
των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της εκπαί-
δευσης. 5) Η αναμόρφωση της δομής της Εκπαίδευσης και 
των αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε να παρέχεται ουσια-
στική γενική μόρφωση και επαγγελματικές γνώσεις. 6) Η 
προάσπιση της Υγείας των μαθητών με εφαρμογή συγχρόνου 
θεσμού Σχολικής Υγιεινής. 7) Η συμπαράσταση στους μαθητές 
για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα και έξω 
από το σχολείο. 8) Η διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολι-
τιστικής μας κληρονομιάς. 9) Η προώθηση και ανάπτυξη του 
σχολικού αθλητισμού. 10) Η συστηματική και επιστημονική 
Εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές της Δημο-
κρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης. 

ΆΡΘΡΟ 3 
 Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης είναι:  

1) Βοήθεια για την ίδρυση σε όλα τα σχολεία του 
Δήμου Λιτοχώρου Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.  
  2) Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, 
μαθητές, εκπαιδευτικούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζικούς φο-
ρείς, επιστημονικά και εργατικά σωματεία. 
  3) Η διαφώτιση των γονιών και κηδεμόνων για τα ζη-
τήματα της εκπαίδευσης και η δραστηριοποίησή τους για την 
επίτευξη των σκοπών της Ένωσης. 
  4) Η έκδοση εντύπου, η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, 
εκθέσεων, συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων. 
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  5) Η ίδρυση πνευματικών-πολιτιστικών κέντρων με τη 
συνεργασία μαθητών, καθηγητών, δασκάλων, Συλλόγων και 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
  6) Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα 
μέλη της Ένωσης. 
  7) Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους 
αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και τη λύση των προβλη-
μάτων, καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας. 
  8) Η συμμετοχή της Ένωσης στις Δημοτικές Επιτροπές 
Επεξεργασίας και αποφάσεων για τα προβλήματα της παι-
δείας και η συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων στα όργανα 
διοίκησης των Σχολείων. 
  9) Η στενή συνεργασία με τα ανώτατα συνδικαλιστι-
κά όργανα των γονιών. 
  10) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα 
που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών της Ένωσης. 
 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 
 Μέλη της Ένωσης γίνονται Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμό-
νων Μαθητών των Σχολείων του Δήμου Λιτοχώρου.  

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 121/26-5-1989 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 4/1989) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

«Ο ΜΥΤΙΚΑΣ» 
Άρθρο 1ον 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 
 Ιδρύεται στο Λιτόχωρο Πιερίας σωματείο με την επωνυ-
μία Μουσικογυμναστικός σύλλογος Λιτοχώρου «Ο ΜΥΤΙ-
ΚΑΣ», με έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας. 

Άρθρο 2ον 
ΣΚΟΠΟΣ 

 1. Σκοπός του Σωματείου είναι η σύμμετρη και αρμονική 
ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτή-
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των των μελών, η καλλιέργεια αγάπης, φιλίας, συνεργασίας 
και υψηλού αθλητικού πνεύματος μεταξύ των μελών του σω-
ματείου, η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με τη 
γυμναστική και τη μουσική. 
 2. Το Σωματείο έχει περιοριστικά τον ως άνω σκοπό. Α-
παγορεύεται απόλυτα κάθε παρέκκλιση από του σκοπού αυ-
τού χωρίς τροποποίηση του παρόντος. 

Άρθρο 3ον 
ΜΕΣΑ 

Μέσα προς επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι: 
  1. Η ίδρυση γυμναστηρίων, όπως και πάσης φύσεως 
αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων. 
  2. Η ίδρυση αθλητικών τμημάτων: α) Κλασσικού α-
θλητισμού, β) Καλαθοσφαίρισης, γ) Ποδοσφαίρου, δ) Πετο-
σφαίρισης, ε) Χάντ-μπωλ, στ) Ενόργανης γυμναστικής, ζ) Άρ-
σης βαρών, η) Σκοποβολής, θ) Αντισφαίρισης, ι) Πάλης, ια) 
Πυγμαχίας, ιβ) JUDO, ιγ) Επιτραπέζιου αντισφαίρισης, ιδ) 
Ποδηλατικού, ιε) Κολυμβητικού, υδατοσφαίρισης και καταδύ-
σεων, ιστ) Σκάκι, ιζ) Χορευτικού, ιη) ρωσικής πάλης (sambo), 
ιθ) τοξοβολίας. 
  3. Η ίδρυση Χορωδίας. 
  4. Η ίδρυση άλλων τμημάτων με σκοπό τη λειτουργία 
γίνεται μόνο με τροποποίηση του παρόντος με απόφαση της 
Γεν. Συνέλευσης. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 118/10-7-1989 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 14/1989) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 

Ίδρυσις  - Περιφέρεια - Έδρα 
Άρθρο 1ο 

 1. Ιδρύεται Κυνηγετικό Σωματείο με την επωνυμία «Κυ-
νηγετικός Σύλλογος Νότιας Πιερίας», με έδρα το Λιτόχωρο 
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και περιφέρεια την οριζόμενη δι’ αποφάσεως του Υπουργού 
Γεωργίας συμφώνως τω άρθρω 11 παρ. 18 του Ν. 177/75. 
 Ο Σύλλογος ως συνεργαζόμενος μετά του Υπουργείου Γε-
ωργίας λειτουργεί υπό την εποπτεία αυτού. 
 2.  Ο Σύλλογος ανήκει οργανικώς και διοικητικώς εις την 
κυνηγετικήν ομοσπονδίαν Βορείου Ελλάδος με όλας τας εκ 
ταύτης απορρεούσας  υποχρεώσεις και δικαιώματα. 

Σκοπός 
Άρθρο 2ο 

 Σκοπός του Κυνηγετικού Συλλόγου είναι η οργάνωσις των 
κυνηγών και η κυνηγετική κατάρτισις και προαγωγή αυτών 
προς απόκτησιν της αναγκαίας πειθαρχίας και συνειδήσεως 
διά την εφαρμογήν των ισχυουσών διατάξεων θήρας αφ’ ενός 
και την συμβολήν αυτού εις την προσπάθειαν της Πολιτείας 
προς προστασίαν, διατήρησιν, ανάπτυξιν του θηραματικού 
πλούτου, λελογισμένην διαχείρισιν τούτου, αφ’ ετέρου και 
προστασίαν του φυσικού περιβάλλοντος. 

Μέσα προς επίτευξιν του σκοπού. 
Άρθρο 3ο  

 1. Η άμεσος συνεργασία των Αρχών της περιφερείας του 
στα κυνηγετικά θέματα και των ανωτέρω τούτου Κυνηγετι-
κών Οργανώσεων (Συνομοσπονδίας) ως και των άλλων Συλ-
λόγων, διά την έρευνα, μελέτην, εφαρμογήν και επίλυσιν των 
προβλημάτων και επιδιώξεων της θήρας. 
 2.  Η αγωγή διά παντός μέσου των μελών προς ανάπτυξιν 
της αγάπης προς το θήραμα και το περιβάλλον.  
 3. Η ίδρυσις εκτροφείων και σταθμών εξοικειώσεως και 
εξαπολύσεως θηραμάτων κατόπιν συμφώνου γνώμης της Ο-
μοσπονδίας τηρουμένων και των διατυπώσεων του άρθρου 
254 παρ. 6 του Νόμου 86/69 ως αντικατεστάθη υπό του άρ-
θρου 4 του Ν. 177/ 1975 προς εμπλουτισμόν διά θηραμάτων. 
 4. Η δίωξις της λαθροθηρίας και μείωσις των επιβλαβών 
θηραμάτων. 
 5. Η ίδρυσις κυνηγετικών καταφυγίων, κυνηγετικών περι-
πτέρων, σκοπευτηρίων. 
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 6. Η ίδρυσις λεσχών, εντευκτηρίων προς ενέργειαν φιλο-
θηραματικών και φιλοδασικών διαλέξεων προς εξύψωσιν της 
κυνηγετικής αγωγής των μελών, η οργάνωσις εορτών, εκδρο-
μών και λοιπών εκδηλώσεων. 
 7. Η άμεσος, ταχεία και καλή εξυπηρέτησις των μελών του 
Συλλόγου και η προστασία των ηθικών και υλικών συμφερό-
ντων των μελών του. 

Μέλη 
Εγγραφή – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 

Άρθρο 4ο  
 1. Μέλη του συλλόγου καθίστανται υποχρεωτικώς οι λαμ-
βάνοντες άδειαν θήρας, διαμένοντες μονίμως εις την περιφέ-
ρειαν του Συλλόγου, εξαιρουμένων όσων εκ της υπηρεσίας των 
δεν επιτρέπεται να μετάσχουν εις οργανώσεις, ως και των αλ-
λοδαπών. Μέλος στερηθέν οπωσδήποτε του δικαιώματος λή-
ψεως αδείας θήρας, διαγράφεται της δυνάμεως του Συλλόγου. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 281/18-9-1990  απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 32/1990) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ  

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
 Στην Κατερίνη σήμερα Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 1991, οι         
υπογράφοντες στο τέλος του καταστατικού αυτού, μετά από 
εισήγηση της Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ, η            
οποία και έχει ιδρύσει στις ΗΠΑ, στη Δ/νση PAN-MACE-
DONIAN ASSOCIATION INC., 246 EIGHTΗ AVENUE, NEW 
YORK, N.Y. 10011, TEL (212) 924- 1442, FAX (212) 929-
5994, διεθνές πολιτιστικό κέντρο με την παραπάνω επωνυμία, 
συμφωνούν και αποφασίζουν τη σύσταση και στην Ελλάδα 
Πολιτιστικού Ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
τους Ελληνικούς Νόμους, το οποίο θα είναι παράρτημα του 
Ιδρύματος του Μνημείου του Μεγάλου Αλεξάνδρου των 
Η.Π.Α. με όρους: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 
 α. Η επωνυμία του κοινωφελούς, πολιτιστικού και μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρος Ιδρύματος είναι «ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 
ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», με έμβλημα την 
κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έτος ίδρυσης το 1991. 
 β. Η σφραγίδα του Ιδρύματος θα έχει γραμμένα στον κύ-
κλο την επωνυμία του Ιδρύματος «ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΝΗ-
ΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» και στο κέντρο θα υπάρ-
χει κεφαλή του Μ. Αλεξάνδρου. Από το σημείο αυτό και στο 
εξής, η λέξη «ΙΔΡΥΜΑ» εκφράζει τον πλήρη τίτλο. 
 γ. Καθορίζουμε έδρα του Ιδρύματος την πόλη της Κατερί-
νης. 
 δ. Η επωνυμία αυτή μεταφράζεται πιστά σε κάθε γλώσσα 
του κόσμου εκτός από το αρχέτυπο που παραμένει στη μη-
τρική γλώσσα των Ελλήνων. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
 Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι αποκλειστικά κοινωφελείς, 
πνευματικοί, κοινωνικοί, καλλιτεχνικοί και πολιτιστικοί. 
 Ειδικώτερα οι δραστηριότητες του Ιδρύματος περιλαμβά-
νουν: 

1. Τη μελέτη και κατασκευή του μνημείου του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, του Συνεδριακού Κέντρου πολλαπλών χρήσεων, 
εκθεσιακών χώρων και λοιπών κατασκευών σε συγκεκριμένη 
έκταση, για τη λειτουργία του όλου συγκροτήματος προς επί-
τευξη των δρατηριοτήτων του Ιδρύματος.  

2. Την προσπάθεια ώστε να καταστεί το μνημείο του Μ. 
Αλεξάνδρου με το Συνεδριακό Κέντρο «ΟΜΦΑΛΟΣ ΤΗΣ 
ΓΗΣ», και Παγκόσμιο Αμφικτιονικό Κέντρο.  

3. Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Μακε-
δονία και σ’ όλο τον κόσμο, τη φιλοξενία παιδιών αποδήμων 
στη Μακεδονία και το αντίθετο, την προκήρυξη και απονομή 
βραβείων, χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά Μακεδόνων, τη 
μετάκληση από το εξωτερικό καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών 
συγκροτημάτων και ειδικών και επιστημόνων για να δώσουν 
κονσέρτα, διαλέξεις, σεμινάρια, θεατρικές- χορευτικές παρα-
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στάσεις κλπ. και το αντίθετο. 
4. Τη διαφώτιση των λαών της γης, μέσα από την προώ-

θηση, διανομή πληροφοριών για την ιστορία, την τέχνη, τα ε-
πιτεύγματα, τον πολιτισμό, και την εθνική και πολιτιστική 
κληρονομιά των Μακεδόνων. 

5. Την προαγωγή της επιστήμης της ιατρικής και της παι-
δείας, η οποία θα συντελεί στην αναβάθμιση της κοινωνίας μας.  

6. Τη διατήρηση και επαύξηση των αρχών της Δημοκρα-
τίας, της ελευθερίας και της Ελληνορθόδοξης Χριστιανικής 
Παράδοσης. 

7. Την προαγωγή των κοινωνικών, πολιτιστικών και φιλι-
κών σχέσεων ανάμεσα στο λαό της Ελλάδος και τους άλλους 
λαούς της γης. 

8. Τη διατήρηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της 
ιστορίας, του πολιτισμού, της εθνικής μας ταυτότητας και των 
παραδόσεων του Ελληνισμού. 

9. Τη λαογραφική έρευνα, την καταγραφή, τη μελέτη της 
λαϊκής παραδοσιακής τέχνης και αρχιτεκτονικής της Μακεδο-
νίας και του Ελληνισμού γενικότερα και έρευνα των αρχαιο-
λογικών, των ιστορικών και λαογραφικών θεμάτων.  

10. Να βοηθήσει με έργα φιλανθρωπίας. 
11. Τη διοργάνωση (τοπικών και παγκοσμίων) συνεδρίων, 

συμποσίων, προτύπων σεμιναρίων, ημερίδων, εκθέσεων ζω-
γραφικής, γλυπτικής, βιβλίου και άλλων μορφών καλλιτεχνι-
κών και πνευματικών θεμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Θα υπάρχει Συμβουλευτική Καλλιτεχνική Επιτροπή η ο-
ποία θα εισηγείται για ό,τι έχει σχέση με το μνημείο και τους 
γύρω χώρους αυτού. Αυτή θα ορίζεται ή θα αντικαθίστασται 
από την Ανώτατη Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 α. Το Ίδρυμα αποτελείται από τακτικά μέλη, επίτιμα, 
δωρητές, ευεργέτες, μεγάλους ευεργέτες και ορισμένους ανώ-
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τατους ευεργέτες. 
 β. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Α.Α. 
όσοι έμπρακτα πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Ίδρυμα. 
 γ. Όλα τα επίτιμα μέλη, τα αρωγά, οι κάθε βαθμού ευεργέ-
τες, συμμετέχουν δικαιωματικά στις Γενικές και έκτακτες Συνε-
λεύσεις του Ιδρύματος δίχως όμως δικαίωμα ψήφου. Μπορούν 
όμως να ζητούν το λόγο από τον Προεδρεύοντα, να ομιλούν και 
να εκφράζουν τη γνώμη τους για οποιοδήποτε θέμα. 
 δ. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι Έλληνες το γένος και 
αλλοδαποί που πιστεύουν εις τους σκοπούς του «Ιδρύματος». 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 31/27-2-1992 απόφαση του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωμα-
τείων με αριθμό 7/1992) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Σωματείου με την επωνυμία  
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΑΟΚ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ»  
και τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΛΑΜΠ» 

Άρθρο 1ο 
 Ιδρύεται φίλαθλο Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕ-
ΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΑΟΚ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» και διακριτικό τίτ-
λο «ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΛΑΜΠ», με έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας. 

Άρθρο 2ο 
1. Σκοπός του Σωματείου είναι η σύμμετρη και αρμο-

νική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δε-
ξιοτήτων των μελών. Η καλλιέργεια υψηλού αθλητικού πνεύ-
ματος και η εξάπλωση της Ολυμπιακής Ιδέας. Η καλλιέργεια 
πνεύματος αγάπης και φιλίας μεταξύ των μελών του Σωμα-
τείου και των λοιπών αθλητικών Σωματείων. Η διοργάνωση 
εκδηλώσεων, εκδρομών και άλλων δραστηριοτήτων προς ενί-
σχυση της ομάδας ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ σε όλα τα τμήματά 
του (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ.) 

2. Το Σωματείο έχει περιοριστικά τον ως άνω σκοπό. 
Απαγορεύεται απόλυτα κάθε παρέκκλιση από τον σκοπό αυ-
τού χωρίς τροποποίηση του παρόντος. 
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(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 25/8-5-1992 απόφαση του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωμα-
τείων με αριθμό 14/1992) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του σωματείου με την επωνυμία  

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  

ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΥΤΩΝ» 
 Άρθρο 1ο 

ΙΔΡΥΣΗ 
 Ιδρύεται σωματείο επαγγελματικό (εργασιακό) με την 
επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ Υ-
ΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΥΤΩΝ» 
 Άρθρο 2ο  

ΕΔΡΑ  
 Έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη του Αιγινίου Πιερίας. 
 Άρθρο 3ο 

ΣΚΟΠΟΣ  
 Σκοποί του σωματείου είναι: η μελέτη, η προστασία και η 
προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων 
των μελών του, η πνευματική και ηθική τους εξύψωση, η ανά-
πτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των 
μελών του και η σύσφιξη των μεταξύ τους κοινωνικών σχέσεων. 
 Άρθρο 4ο  

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 
 Οι πιο πάνω σκοποί του σωματείου θα πετυχαίνονται: Με 
την οργάνωση διαλέξεων για θέματα υγείας και περιβάλλο-
ντος, καθώς και για άλλα συναφή θέματα. Με την οργάνωση 
συνεστιάσεων, εκδρομών και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. 
Με την ηθική και υλική ενίσχυση των αναξιοπαθούντων μελών 
του. Με την συνεργασία με άλλα σωματεία που επιδιώκουν 
παρόμοιους σκοπούς και γενικά με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο. 
Ειδικώτερα, για την πραγματοποίηση των σκοπών του το σω-
ματείο δικαιούται μεταξύ των άλλων: Να αναφέρεται στις δι-
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καστικές και διοικητικές αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά 
το ίδιο ή τα μέλη του και ειδικώτερα τις εργασιακές σχέσεις 
των μελών του. Να καταγγέλει και να εγκαλεί στις πιο πάνω 
αρχές κάθε παράβαση της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθε-
σίας που αφορά το ίδιο ή τα μέλη του και να παρεμβαίνει 
υπέρ των μελών του στις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ 
αυτών και των εκάστοτε διοικήσεων των Κέντρων υγείας και 
των περιφερειακών ιατρείων της περιφέρειάς τους. Να συμ-
μετέχει και να εκπροσωπείται στις υπερκείμενες από αυτό 
ενώσεις, συνδέσμους ή ομοσπονδίες. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 364/18-12-1992 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 25/1992) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ»                  
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ» 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ 
Άρθρο 1ο  

 Ιδρύεται Σωματείο στο Δήμο Λιτοχώρου Πιερίας με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» 
και διακριτικό τίτλο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ». Τελεί 
υπό την αιγίδα του Δήμου Λιτοχώρου και την επίτιμη προε-
δρία του εκάστοτε Δημάρχου Λιτοχώρου.  
 Για τις σχέσεις του Σωματείου με την αλλοδαπή η επω-
νυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση όπως και ο διακρι-
τικός τίτλος. 

ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Άρθρο 2ο  

 Το Σωματείο έχει έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας και περιφέ-
ρεια το Νομό Πιερίας. 

ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ 
Άρθρο 3ο  

 Ο Σύλλογος είναι Πνευματικού, Πολιτιστικού και Κοινωνι-
κού σκοπού που αποβλέπει στην ανέλιξη και την άνοδο της 
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πνευματικής και πολιτιστικής στάθμης του λαού του Λιτοχώ-
ρου, και ειδικότερα οι σκοποί του είναι:  
 1) Η αφύπνιση του περί μουσικής συναισθήματος και η 
διάδοση της μουσικής παιδείας σε όλους τους κατοίκους του 
Λιτοχώρου και της περιοχής γενικότερα, 2) Η διάπλαση χα-
ρακτήρων φιλόμουσων και φιλόκαλων με την επίδραση της 
μουσικής, 3) Η προσφορά μουσικής παιδείας και η καλλιέρ-
γεια γνώσεων περί μουσικής και μουσικού πολιτισμού στα 
μέλη του, 4) Η καθιέρωση ηθικού και υλικού επαίνου στους 
άριστους από τα μέλη του, 5) Η συμβολή στην πνευματική, 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών και του Λιτο-
χώρου γενικότερα, 6) Η ανάπτυξη κοινωφελούς και φιλαν-
θρωπικής δράσεως. 

Άρθρο 4ο  
Τα μέσα προς επίτευξη των σκοπών είναι: 

 1) Η ίδρυση και λειτουργία τμημάτων Χορωδίας Ενηλί-
κων, Εφήβων, Παιδική, 2) Η ίδρυση και λειτουργία τμήματος 
Οργανοπαικτών μελών του Συλλόγου, 3) Η ίδρυση και λει-
τουργία τμήματος Μαντολινάτας, Εκκλησιαστικής και Βυζα-
ντινής μουσικής χορωδών των μελών του Συλλόγου, 4) Η συλ-
λογή, μελέτη, έρευνα και προβολή Τοπικών και Εθνικών Μου-
σικών κειμένων (Παρτιτούρες) και Τοπικών και Εθνικών 
Μουσικών οργάνων ανάλογα και αντίστοιχα του τμήματος 
Οργανοπαικτών μελών του Συλλόγου, καθώς και η ίδρυση και 
λειτουργία σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ωδείου, 
5) Η λειτουργία ιματιοθήκης-βεστιαρίου των παρεχόμενων 
κατά χρήση στολών των χορωδών, 6) Η σύνταξη μελετών για 
την αξιοποίηση των πόρων του Συλλόγου και ειδικότερα των 
λαμβανομένων επιχορηγήσεων από τον Δήμο Λιτοχώρου και 
άλλους Ο.Τ.Α., τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, την Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Υπουργείο Πολιτισμού, 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεωργίας, Ανάπτυξης, 
Αθλητισμού, 7) Η λειτουργία τμήματος αιμοδοσίας, αιμοληψί-
ας και δωρητών οργάνων σώματος με τη δημιουργία Τράπε-
ζας Αίματος, η οποία θα λειτουργεί κάθε τέσσερις (4) μήνες 
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σε ημερομηνίες προκαθορισμένες που ανακοινώνονται από 
τον Πρόεδρο σε συνεργασία με το Β΄ ΠΕΣΥΠ Κεντρικής Μα-
κεδονίας-Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, και του οποίου προΐ-
σταται, συντονίζει και διαχειρίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος σε 
συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τηρώντας όλους τους 
προβλεπόμενους από τη νομοθεσία τύπους και κανόνες. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 38/8-2-1993 απόφαση του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωμα-
τείων με αριθμό 5/1993) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Του Αναπτυξιακού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου  
Ιδιοκτητών ακινήτων νότιας περιοχής Πλάκας Λιτοχώρου 

Πιερίας υπό την επωνυμία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 
 ΑΡΘΡΟΝ 1ον. Επωνυμία - Έδρα 
 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Αναπτυξιακός και 
Εκπολιτιστικός σύλλογος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με έδρα 
τον συνοικισμό «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Λιτοχώρου Κατε-
ρίνης. 
 ΑΡΘΡΟΝ 2ον. Σκοπός 

Σκοπός του ιδρυόμενου Σωματείου είναι:  
  1) Η από κοινού και μετά του δήμου Λιτοχώρου και 
των λοιπών τοπικών αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων επίλυ-
ση των μεγάλων προβλημάτων της οικιστικά αναπτυσσόμενης 
νότιας περιοχής Πλάκας Λιτοχώρου της περικλειόμενης από 
της παραλίας μέχρι και της εθνικής οδού Αθηνών- Θεσσαλο-
νίκης και της οδού έμπροσθεν του ξενοδοχείου Ολύμπια 
Μπέη (OLYMBIAN BAY), μέχρι το ρέμα…………………… ιδία 
ενδεικτικώς αναφερομένων η δημιουργία και αναγνώριση αυ-
τοτελούς οικισμού, η εκπόνηση και έγκριση ρυμοτομικού σχε-
δίου, η διάνοιξη νέου και η διαπλάτυνση και βελτίωση του 
υφισταμένου οδικού δικτύου, η επωνυμία και η σήμανση των 
οδών, ο καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, η μέριμνα κάλυψης 
της περιοχής από τη δημοτική καθαριότητα, η μέριμνα επαρ-
κών οδικών προσβάσεων στη θάλασσα και η καθαριότητα  
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του παράλιου χώρου, η δημιουργία προβλήτας και άλλων 
τουριστικών εγκαταστάσεων και εν γένει η επίλυση κάθε α-
ναφυόμενου θέματος. 
  2) Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και δη-
μιουργία προϋποθέσεων ανέτου κοινωνικής ζωής σε άμεση 
και διαρκή συνεργασία με τον δήμο Λιτοχώρου και τις λοιπές 
υπηρεσίες. 
 ΑΡΘΡΟΝ 3ον. Μέσα εκπληρώσεως και Σκοποί 
 Για την επίτευξη του άνω σκοπού ο Σύλλογος θα ευρί-
σκεται σε διαρκή συνεργασία με τον Δήμο Λιτοχώρου και τις 
λοιπές τοπικές (σε επίπεδο Νομαρχίας Κατερίνης) Αρχές, αλ-
λά και τις κρατικές γενικώτερα αρχές, με προσωπικές παρα-
στάσεις της διοικήσεώς του με υπομνήματα και με την παρο-
χή κάθε βοήθειας. 
 ΑΡΘΡΟΝ 4ον. Μέλη 
 Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι ενήλικες ι-
διοκτήτες οικοδομημένης  και μη γης στην ανωτέρω περιοχή, 
ανεξαρτήτως τόπου καταγωγής των, διακρινόμενα σε ιδρυτι-
κά, απλά και επίτιμα. 
 (Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 39/23-4-1993  απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 8/1993) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Φιλάθλου Σωματείου με την επωνυμία  
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» 
Άρθρο 1ο 

 Ιδρύεται στο Λιτόχωρο Πιερίας Φίλαθλο Σωματείο με την 
επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ». Έδρα του Σωματείου ορίζεται το Λιτόχωρο 
Πιερίας. 

Άρθρο 2ο 
 Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη του αθλήματος 
της καλαθοσφαίρισης στο Λιτόχωρο, η οργανωμένη άθληση 
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των μελών του στην καλαθοσφαίριση, η ανάπτυξη των σωμα-
τικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών, κα-
θώς και η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας. 
 Οι σκοποί αυτοί θα επιτευχθούν με κάθε πρόσφορο μέσο, 
κατά την κρίση αυτών που θα διοικούν το Σωματείο. Προβλέ-
πεται κατ’ αρχήν η ίδρυσις τμήματος μπάσκετ, καθώς επίσης 
και η δημιουργία αθλητικών τμημάτων αεροβικής γυμναστι-
κής, τμημάτων σωματικής διάπλασης (BODY BUILDING), 
τμημάτων ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής. Ίδρυση άλ-
λων τμημάτων γίνεται μόνο με απόφαση της γενικής Συνέλευ-
σης και τροποποίηση του παρόντος. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 379/13-3-1995 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 5/1995) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του εδρεύοντος στο Λιτόχωρο Σωματείου  
με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΘΕΟΝ» 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ιδρύεται στο Λιτόχωρο Πιερίας Αθλητικός Σύλλογος με 

την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» 
και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΘΕΟΝ». 

ΑΡΘΡΟ 2ο . ΣΚΟΠΟΣ  
 Σκοπός του Σωματείου είναι η σύμμετρη και αρμονική 
ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και ιδιοτή-
των των μελών. Η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητικού 
πνεύματος και του αθλητισμού γενικότερα, όπως και η καλ-
λιέργεια πνεύματος και αγάπης μεταξύ των μελών και των 
νέων σε συνεργασία με άλλα σωματεία της περιοχής. Η δημι-
ουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με τη σωματική αγω-
γή  και τον αθλητισμό γενικά, σε συνδυασμό με την εφαρμογή 
μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το Σωματείο έχει 
διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία, διέπεται δε μόνο από 
τις διατάξεις του παρόντος και της περί σωματείων κειμένης 
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νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου ανεξάρτητα από 
βαθμό δε γίνεται δεκτή χωρίς να υπάρχει διάταξη νόμου που 
περιέχει τέτοιο δικαίωμα, υποχρεωτικά δε πάντα απορρίπτε-
ται από τη διοίκηση.  
 Το Σωματείο έχει περιοριστικά τον πιο πάνω σκοπό, α-
παγορεύεται δε κάθε παρέκκλιση από το σκοπό αυτού χωρίς 
τροποποίηση του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 3ο . ΜΕΣΑ 
 Για την ευόδωση του σκοπού ορίζεται ότι τα μέλη υπο-
χρεούνται να επιδεικνύουν ενδιαφέρον και φροντίδα για το 
Σωματείο, απαγορεύεται δε η αντιστράτευση και η δημιουρ-
γία κωλυμάτων στο έργο του Σωματείου. Γι’ αυτό το λόγο 
ιδρύονται γυμναστικοί χώροι και αθλητικό τμήμα πετοσφαίρι-
σης , η δε ίδρυση άλλων τμημάτων ή κατάργηση τούτων γίνε-
ται μόνο με τροποποίηση του παρόντος κατόπιν απόφασης 
της Γενικής Συνέλευσης.  
 Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενης ένωσης, 
συνδέσμου ή ομοσπονδίας. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 608/7-3-1996 απόφαση του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωμα-
τείων με αριθμό 6/1996) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
Άρθρο 1 

 Ιδρύεται Σωματείο Επαγγελματιών Λιτοχώρου με την επω-
νυμία Σωματείο Επαγγελματιών Λιτοχώρου «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ». 
Έδρα έχει το Λιτόχωρο Πιερίας και διέπεται από το παρόν Κα-
ταστατικό (Ν. 1712/87, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1746/1988 
και 2081/92 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Α.Κ.) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΣΚΟΠΟΙ 
Άρθρο 2 

 Στο Σωματείο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες Λιτοχώρου, όσοι δηλ. έχουν σχέση με εμπορία, 
τουρισμό, εστίαση και αναψυχή, μεταποίηση-βιοτεχνία, όπως 
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και όσοι αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα και εν 
γένει υπηρεσία που αφορά στο δευτερογενή και τριτογενή 
τομέα παραγωγής και έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. 
 Σκοπός του Σωματείου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη, η 
προαγωγή και προώθηση των αιτημάτων και των κοινών οικο-
νομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των 
μελών του. Ειδικώτερα, το Σωματείο σκοπό έχει: 

 1) Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση 
του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των επαγγελ-
ματιών του Λιτοχώρου και τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες 
δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
  2) Την συστηματική μελέτη των προβλημάτων των 
κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επί-
λυση αυτών.  
  3) Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας 
των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνε-
ταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής για την αποτελεσματι-
κότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελ-
ματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους. 
  4) Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλο-
βοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών 
βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου 
του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών. 
  5) Τη συμμετοχή σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης του 
Λιτοχώρου σ’ ότι αφορά την οικονομική, κοινωνική και πολι-
τιστική ζωή του τόπου. Τη διαφύλαξη της παράδοσης και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
  6) Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των 
πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της 
Ειρήνης. 

ΜΕΣΑ 
ΑΡΘΡΟ 3 

 Για την εκπλήρωση των σκοπών το Σωματείο Επαγγελμα-
τιών Λιτοχώρου «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ»: 
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  1) Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτο-
διοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς 
συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών 
τάξεων εσωτερικού ή εξωτερικού και τους εκπροσώπους δια-
φόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά τα 
επαγγελματικά συμφέροντα, την λήψη και την εφαρμογή α-
ποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά 
και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικώτερα τα 
συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου. 
  2) Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και 
δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχο-
λούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των 
επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων 
των μελών. 
  3) Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέ-
ρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης πάνω σε 
θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή τους. 
  4) Επιδιώκει την εκπροσώπηση του Σωματείου σε 
συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Το-
πική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα 
αφορούν τον κλάδο. 
  5) Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορ-
φωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και 
την επαγγελματική ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου. 
  6) Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς 
και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προα-
γωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.  
  7) Μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματι-
κές συνδικαλιστικές οργανώσεις με ταυτόσημους σκοπούς και 
επιδιώξεις.  

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 64/3-4-1996 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 9/1996) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 ΤΙΤΛΟΣ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ 
 Άρθρο 1ο  
 Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟ-
ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ», με έδρα τον Δήμο Λιτοχώρου Πιερί-
ας. 
 Άρθρο 2ο  
 Σκοποί του Συλλόγου είναι: 1) Η μελέτη και προβολή των 
προβλημάτων του Νηπιαγωγείου και ο συντονισμός της δρά-
σης όλων των γονιών για τη λύση τους, 2) Η ανάπτυξη, ο εκ-
συγχρονισμός και η δημοκρατική αναβάθμιση της παιδείας, 3) 
Η κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, της παραπαιδείας 
και η πλήρης εφαρμογή της δωρεάν παιδείας, 4) Η αύξηση 
των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της εκπαί-
δευσης, 5) Η αναμόρφωση της δομής της εκπαίδευσης και των 
αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να παρέχεται ουσιαστική 
γενική μόρφωση και επαγγελματικές γνώσεις, 6) Η προάσπι-
ση της υγείας των μαθητών με εφαρμογή σύγχρονου θεσμού 
σχολικής υγιεινής, 7) Η συμπαράσταση στους μαθητές για την 
ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα και έξω από το 
σχολείο, 8) Η διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς, 9) Η προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού 
αθλητισμού, 10) Η συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση 
των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ε-
θνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης. 
 Άρθρο 3ο 
 Μέσα για την επίτευξη αυτών των σκοπών είναι: 1) Η α-
νάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, τους εκπαιδευτι-
κούς, τους μαθητές, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους άλλους 
φορείς της περιοχής, 2) Η διαφώτιση των γονιών και κηδεμό-
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νων και η δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκο-
πών του Συλλόγου, 3) Η συνεργασία του Συλλόγου με τα α-
νώτερα συνδικαλιστικά όργανα των γονιών, 4) Η οργάνωση 
διαλέξεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, εκδρομών 
κ.λ.π. 5) Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους 
αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και την λύση των προβλη-
μάτων, καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας, 6) Η 
συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από μέλη του Συλλό-
γου, 7) Η συμμετοχή του Συλλόγου στα όργανα διοίκησης του 
σχολείου, 8) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα 
που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.  

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 423/27-2-1997 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 5/1997) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ 

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 Άρθρο 1ο  

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα  
 Ιδρύεται πρωτοβάθμια Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνω-
ση με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 
ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» και διακριτικό τίτλο «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ», με έδρα το Δήμο Λιτοχώρου Πιερίας. 
 Άρθρο 2ο  

Περιφέρεια 
 Ο Σύλλογος έχει σαν περιφέρειά του τη γεωγραφική περι-
οχή των διοικητικών ορίων του Δήμου Λιτοχώρου Πιερίας. 
 Άρθρο 3ο  

Σκοπός- Δραστηριότητες  
 1. Γενικός σκοπός του Συλλόγου είναι η διεκδίκηση, προ-
αγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και ε-
παγγελματικών συμφερόντων των μελών του και κατ’ επέ-
κταση όλων των αγροτών. 
 2. Ειδικότερα, ο Σύλλογος σκοπεύει: 
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  α. Στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των δημοκρατικών 
αρχών λειτουργίας του. 
  β. Στη διατήρηση της πνευματικής και πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς και στην ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέ-
δου των μελών του. 
  γ. Στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βελτίωση 
της οικονομικής κατάστασης των μελών του και στην εξασφά-
λιση δίκαιης ανταμοιβής της εργασίας τους. 
  δ. Στην καλλιέργεια της συνεταιριστικής ιδέας και του 
συστήματος της αυτοδιαχείρισης, καθώς επίσης και στη βαθ-
μιαία αλλαγή των θεσμών και των δομών της αγροτικής οικο-
νομίας με τελικό στόχο τη συνεταιριστικοποίησή της.  
  ε. Στην αντίληψη των αγροτικών προβλημάτων μέσα 
στο γενικότερο πλαίσιο της Ελληνικής πραγματικότητας και 
οικονομίας και στο συσχετισμό τους με όλα τα εσωτερικά και 
διεθνή δεδομένα που τα επηρεάζουν. 
  στ. Στη συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις των εργαζομένων, καθώς επίσης και με τα θεσμοθετημέ-
να όργανα διαλόγου και συνεργασίας του Κράτους, τα 
Ν.Π.Δ.Δ. και τα κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. 
  ζ. Στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων 
των αγροτικών περιοχών. 
 3. Για την επιτυχία των στόχων του ο Σύλλογος ασκεί ι-
διαίτερα τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
  α. Μελετά τα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελμα-
τικά προβλήματα των αλιέων και προωθεί τις πρόσφορες για 
την αντιμετώπισή τους λύσεις. 
  β. Επεξεργάζεται και προωθεί θεσμούς και προτείνει 
τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονο-
μικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των αλιέων. 
  γ. Συνεργάζεται με τις Δημόσιες Αρχές, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές και συνδικαλιστικές Οργα-
νώσεις και τους εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων για τη δι-
αμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν 
τους αλιείς. 
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  δ. Εκδίδει βεβαιώσεις, που πιστοποιούν την ιδιότητα 
του αγρότη, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις χορήγησης κάθε 
μορφής ενισχύσεων, δανείων, συντάξεων, αδειών κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων, την πώληση των αγροτικών προϊόντων στις λαϊ-
κές αγορές, καθώς και για κάθε περίπτωση που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η βεβαίωση αυτή. 
  ε. Οργανώνει διαλέξεις, συγκεντρώσεις, εκδρομές, 
καλλιτεχνικές, αθλητικές και γενικά πολιτιστικές και ψυχαγω-
γικές εκδηλώσεις. 
  στ. Οργανώνει διαφωτιστικές εκδηλώσεις για τα προ-
βλήματα των μελών του, γενικότερα ενημερώνει κατάλληλα 
την Κυβέρνηση, τη Βουλή, τα πολιτικά κόμματα, καθώς επίσης 
και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα προβλήματα 
των αλιέων και προτείνει τρόπους επίλυσής τους. 
  ζ. Εκδίδει διαφωτιστικά φυλλάδια και κάθε είδους 
έντυπα. 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 Άρθρο 4ο  

Προϋποθέσεις - Κωλύματα εγγραφής 
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν: 

  α. Άνδρες ή γυναίκες που είναι ενήλικοι και ασκούν 
κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα και συγκεκριμένα 
όσοι ασχολούνται ως παράκτιοι αλιείς, εφόσον είναι ενεργοί 
στην αλιευτική παραγωγή, έστω και αν έχουν δεύτερη απα-
σχόληση ως εργάτες ή μικροεπαγγελματίες. 
  β. Συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσε-
ων (ΟΓΑ), εφόσον αποδεδειγμένα προέρχονται από τον κλάδο 
των παράκτιων αλιέων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 
  γ. Για να εγγραφεί αλιέας ή συνταξιούχος σαν μέλος 
στο Συλλόγο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατοικεί μόνι-
μα ή να έχει την αλιευτική του εκμετάλλευση στην περιφέρεια 
του Συλλόγου. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  133/11-7-1997 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 17/1997) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 

ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ 

Άρθρο 1ο 
 Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕ-
ΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ», με έδρα τον Δήμο Λιτοχώρου 
Πιερίας. 

Άρθρο 2ο 
 Σκοποί του Συλλόγου είναι: 1) Η μελέτη και προβολή των 
προβλημάτων του Σχολείου και ο συντονισμός της δράσης 
όλων των γονέων για τη λύση τους. 2) Η ανάπτυξη, ο εκσυγ-
χρονισμός και η δημοκρατική αναβάθμιση της Παιδείας. 3) Η 
αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της 
Εκπαίδευσης. 4) Η αναμόρφωση της δομής της Εκπαίδευσης 
και των αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε να παρέχεται ουσι-
αστική γενική μόρφωση και επαγγελματικές γνώσεις. 5) Η 
προάσπιση της Υγείας των μαθητών με εφαρμογή σύγχρονου 
θεσμού Σχολικής Υγιεινής. 6) Η συμπαράσταση στους μαθητές 
για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα και 
έξω από το σχολείο. 7) Η διατήρηση και διάδοση της λαϊκής 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 8) Η προώθηση και ανάπτυξη 
του σχολικού αθλητισμού και 9) Η συστηματική και επιστημο-
νική Εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές της Δη-
μοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης. 

Άρθρο 3ο 
 Μέσα για την επίτευξη αυτών των σκοπών είναι: 1) Η α-
νάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, τους εκπαιδευτι-
κούς, τους μαθητές, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους άλλους 
φορείς της περιοχής. 2) Η συνεργασία του Συλλόγου με τα 
ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα των γονέων. 3) Η οργάνωση 
διαλέξεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, εκδρομών 
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κ.λ.π. 4) Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους 
αρμοδίους για την ενημέρωση και την λύση των προβλημάτων 
καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας. 5) Η συγκρότη-
ση επιτροπών δραστηριότητας από τα μέλη του Συλλόγου. 6) 
Η συμμετοχή του Συλλόγου στα όργανα διοίκησης του σχο-
λείου. 7) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που 
θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.  

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 99/6-10-1997 απόφαση του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωμα-
τείων με αριθμό 22/1997) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Σωματείου με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ, με το διακριτικό τίτλο  

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 
ΑΡΘΡΟ 1ο . ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 

 Ιδρύεται αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ και με το διακριτι-
κό τίτλο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», με έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας. 

Άρθρο 2ο . ΣΚΟΠΟΣ 
 1. Σκοπός του Σωματείου είναι η σύμμετρη και αρμονική 
ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μελών, 
η καλλιέργεια υψηλού αθλητικού πνεύματος, αγάπης και φι-
λίας μεταξύ των μελών του Σωματείου και των λοιπών αθλη-
τικών Σωματείων και η εξάπλωση της Ολυμπιακής ιδέας. Η 
δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με την Σωματική 
Αγωγή και τον αθλητισμό εν γένει.  

2. Το Σωματείο έχει περιοριστικά τον ως άνω σκοπό. 
Απαγορεύεται απόλυτα κάθε παρέκκλιση από τον σκοπό αυ-
τού χωρίς τροποποίηση του παρόντος. 

Άρθρο 3ο. ΜΕΣΑ 
 Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου είναι: 
  1. Η ίδρυση γυμναστηρίων και πάσης φύσεως αθλητι-
κών χώρων και εγκαταστάσεων. 
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  2. Η ίδρυση αθλητικού τμήματος καλαθοσφαίρισης 
(μπάσκετ) με τη δυνατότητα ιδρύσεως και άλλων αθλητικών 
τμημάτων, όπως ποδοσφαίρου, στίβου, βόλεϋ και λοιπών         
αθλημάτων.  

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  403/6-11-1997 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 6/1999) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

(Α.Γ.Ο.Λ.) «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ» 
 Άρθρο 1ο 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 
 Ιδρύεται στο Λιτόχωρο Πιερίας Σύλλογος μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑ-
ΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Α.Γ.Ο.Λ.) «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ», 
με έδρα το Λιτόχωρο.  
 Η σφραγίδα του Συλλόγου - Ομίλου είναι στρογγυλή και 
εικονίζεται στο κέντρο η κορυφή του βουνού και στην περιφέ-
ρεια της σφραγίδας αναγράφεται η επωνυμία του. 
 Άρθρο 2ο  

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ: 
 1.α) Η εκμάθηση και διάδοση της γυμναστικής. 
    β) Η ενημέρωση, επιμόρφωση και συνειδητοποίηση της 
ωφέλειας της γυμναστικής στον άνθρωπο για την σωστή σω-
ματική και ψυχική διάπλασή του. 
 2.α) Η δραστηριοποίηση για τη διάδοση της γυμναστικής 
και την ψυχαγωγία των μελών του ομίλου. 
    β) Η προώθηση της κατανόησης και της φιλίας μεταξύ 
των μελών του Ομίλου και γενικότερα των ανθρώπων που 
αγαπούν τον αθλητισμό. 
    γ) Η θέσπιση κοινωνικών μέτρων εκ μέρους της Πολι-
τείας για την διάδοση και καθιέρωση της γυμναστικής. 
 3.α) Η καλλιέργεια και η εκμάθηση διαφόρων αθλημάτων, 
όπως η αερόβια κίνηση-γυμναστική, η ενόργανη και η καλλι-
τεχνική γυμναστική, αθλήματα του κλασσικού αθλητισμού 
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(στίβος), καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, άρση βαρών, κολύμβη-
ση, ελληνικών παραδοσιακών χορών, πυγμαχία, τζούντο (κικ-
μποξ, κουγκ-φου), πολεμικές τέχνες. 
    β) Η καλλιέργεια και η εκμάθηση διαφόρων αθλημάτων 
για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
 4. Η δημιουργία εντευκτηρίου και κλειστού αθλητικού χώ-
ρου για τις δραστηριότητες του Ομίλου και τη συγκέντρωση 
των μελών, καθώς και η δημιουργία βιβλιοθήκης με βιβλία, 
έγγραφα και στοιχεία, σχετικά με τη γυμναστική. 
 Άρθρο 3ο 
 Τρόποι πραγματοποίησης των σκοπών του Ομίλου είναι η 
εκγύμναση, διαλέξεις, μαθήματα, συζητήσεις, γιορτές, εκδρο-
μές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δημιουργία βιβλιοθήκης, κινη-
ματογραφικής λέσχης, εντευκτηρίου και κλειστού αθλητικού 
χώρου. Για τους στόχους αυτούς θα επιδιώκεται η συνεργα-
σία με τους άλλους συλλόγους, από όλη την Ελλάδα με την 
τοπική αυτοδιοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες.  

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  393/8-1-1998 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 2/1998) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 ΤΙΤΛΟΣ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ 

Άρθρο 1ο  
 Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟ-
ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙ-
ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ», με έδρα τον Δήμο 
Λιτοχώρου Πιερίας. 

Άρθρο 2ο 
 Σκοποί του Συλλόγου είναι:  
  1) Η μελέτη και προβολή των προβλημάτων του Δημο-
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τικού Παιδικού Σταθμού και ο συντονισμός της δράσης όλων 
των γονέων για τη λύση τους. 
  2) Η αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των 
αναγκών της εκπαίδευσης, απασχόλησης και διατροφής των 
παιδιών. 
  3) Η βελτίωση των χώρων διδασκαλίας και απασχόλη-
σης, καθώς και του κτιρίου γενικότερα. 
  4) Η αναμόρφωση της δομής της εκπαίδευσης και α-
πασχόλησης, ώστε να παρέχεται ουσιαστική παιδεία που να 
βοηθά την ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών, σύμφωνα 
με τους σύγχρονους παιδαγωγικούς κανόνες.  
  5) Η προάσπιση της υγείας των παιδιών με την εφαρ-
μογή συγχρόνου θεσμού σχολικής υγιεινής. 
  6) Η συμπαράσταση στο προσωπικό και τα παιδιά 
του Δ.Π.Σ. για την επίλυση των κάθε είδους προβλημάτων, 
καθώς και για την ανάπτυξη κάθε είδους πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων μέσα και έξω από τον Δ.Π.Σ. 
  7) Η συστηματική εκπαίδευση και απασχόληση των 
παιδιών, σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας, της Εθνικής 
Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης. 

Άρθρο 3ο  
 Μέσα για την επίτευξη αυτών των σκοπών είναι: 1) Η α-
νάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, τους εκπαιδευτι-
κούς, τους μαθητές, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους άλλους 
φορείς της περιοχής. 2) Η διαφώτιση των γονιών και κηδεμό-
νων και η δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκο-
πών του Συλλόγου. 3) Η συνεργασία του Συλλόγου με τα α-
νώτερα συνδικαλιστικά όργανα των γονιών. 4) Η οργάνωση 
διαλέξεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, εκδρομών 
κλπ. 5) Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους 
αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και τη λύση των προβλη-
μάτων, καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητος. 6) Η 
συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από μέλη του Συλλό-
γου. 7) Η συμμετοχή του Συλλόγου στα όργανα διοίκησης του 
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. 8) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια 
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και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκο-
πών του Συλλόγου.   

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  132/20-5-1998 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 11/1998) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του Σωματείου με την επωνυμία  

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» 
 ΑΡΘΡΟ 1ο  
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 
 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙ-
ΛΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», με έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας. 
 ΑΡΘΡΟ 2ο  
 ΣΚΟΠΟΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη, καλλιέργεια και 
διάδοση στα πλαίσια του φιλάθλου πνεύματος στο Λιτόχωρο 
Πιερίας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Πιερίας 
(Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα, Παντελεήμονας, Πλαταμώνας) των 
αθλημάτων της πυγμαχίας, πάλης, τζούντο, τάε-κβοντό, σότο-
καν, WU SU KWAN, ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, 
αεροβικής γυμναστικής, μοντέρνου χορού, κολύμβησης και 
ποδοσφαίρου, μέσω της επιστημονικής και συστηματικής (θε-
ωρητικής και πρακτικής) διδασκαλίας τους, σε συνδυασμό 
και με ευρύτερα σχετικά μορφωτικά προγράμματα. 
 Την επικοινωνία του Συλλόγου με τις ελληνικές ή αλλο-
δαπές αθλητικές αρχές καθώς και με τους πάσης φύσης Ορ-
γανισμούς και Υπηρεσίες του Κράτους. 
 Η σύσφιξη φιλικών σχέσεων με τους αντίστοιχους συλλό-
γους και η συνεργασία του με τις αντίστοιχες ελληνικές Ομο-
σπονδίες. 
 Η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων 
και εντευκτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των α-
θλημάτων. 
 Η σύσταση Τεχνικών ή άλλων επιτροπών για την καλλιέρ-
γεια, ανάπτυξη και διάδοση των αθλημάτων. 
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 Η δημιουργία σχολών και η τέλεση σεμιναρίων για την 
διδασκαλία της Τεχνικής και των κανονισμών των αθλημάτων 
και της διαιτησίας. 
 Η δημιουργία παραρτημάτων στην ευρύτερη περιοχή της 
νότιας Πιερίας, δηλαδή στις κοινότητες Λεπτοκαρυάς, Σκοτί-
νας, Παντελεήμονα και Πλαταμώνα. 
 Η τέλεση τοπικών αγώνων ή Πανελληνίων Πρωταθλημά-
των κάθε κατηγορίας. 
 Η συμμετοχή του Συλλόγου σε Διεθνείς, Βαλκανικούς, Με-
σογειακούς, Ευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς 
Αγώνες. 
 Η τέλεση πάσης φύσης επιδείξεων και φιλικών αγώνων με 
άλλους συλλόγους. 
 Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα 
αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.  
 Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και δραστηριο-
τήτων απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου με εμπορι-
κή επιχείρηση. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 67/16-9-1998  απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 19/1998) 
 

ΚΑΤΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του Σωματείου με την επωνυμία  

«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» 
Άρθρο 1ο. ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 Ιδρύεται στο Λιτόχωρο Πιερίας το Σωματείο με την επω-
νυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» 

Άρθρο 2ο. ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 Ο Σύλλογος έχει έδρα το Δήμο Λιτοχώρου Πιερίας και 
περιφέρεια το Νομό Πιερίας. 

Άρθρο 3ο. ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ 
 1) Σκοπός του Συλλόγου είναι η διαφύλαξη, διασφάλιση, 
διεκδίκηση και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών, ε-
παγγελματικών, εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστι-
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κών συμφερόντων των μελών του. 
 2) Μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών είναι: 
  α) Η μελέτη των κοινωνικών, οικονομικών και επαγ-
γελματικών προβλημάτων του κλάδου του και η προώθηση 
των πρόσφορων για την αντιμετώπισή τους λύσεων. 
  β) Η επεξεργασία και προώθηση θεσμών και προτά-
σεων για την λήψη μέτρων, που συμβάλλουν στην ανύψωση 
του οικονομικού και πνευματικού επιπέδου του κλάδου του. 
  γ) Η συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές και συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις και τους εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων για την δι-
αμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν 
τον κλάδο του. 
  δ) Η έκδοση βεβαιώσεων που πιστοποιούν την ιδιότη-
τα του γεωργού και κτηνοτρόφου, ιδίως για τις περιπτώσεις 
χορηγήσεως κάθε μορφής ενισχύσεων, δανείων, αγροτικών συ-
ντάξεων, αδειών κυκλοφορίας αγροτικών αυτοκινήτων, την 
πώληση αγροτικών κτηνοτροφικών προϊόντων στις λαϊκές α-
γορές, καθώς και κάθε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία, απαιτείται η βεβαίωση αυτή. 
  ε) Η ανάπτυξη και ενίσχυση των Δημοκρατικών Αρχών. 
 3) Ο Σύλλογος απευθύνεται και αναφέρεται στις Διοικη-
τικές και άλλες Αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκο-
πούς, τα μέλη και γενικά τις επαγγελματικές σχέσεις και 
συμφέροντα των μελών. 
 4) Ο Σύλλογος απευθύνεται και αναφέρει στις Διοικητικές 
και Δικαστικές Αρχές τις παραβιάσεις της νομοθεσίας και των 
κανονισμών και οργανισμών που αφορούν τα επαγγελματικά 
και οικονομικά συμφέροντα των μελών. 
 5) Μπορεί να παρέμβει υπέρ κάποιου διαδίκου με ανάλο-
γη εφαρμογή του άρθρου 669 παράγραφος 2 Κ.Π.Δ. 
 6) Απαγορεύεται η άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότη-
τας άμεσα ή έμμεσα, μπορεί όμως χωρίς επιδίωξη κέρδους να 
διατηρεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες, να παρέχει επιμόρφωση 
των μελών, να ιδρύει τμήματα ειδικών επί μέρους θεμάτων 
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του κλάδου του, να δημιουργεί ειδικά κεφάλαια για την εξυ-
πηρέτηση ορισμένων εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλ-
ληλοβοήθειας των μελών.  

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  399/23-11-2000 απόφαση 
του Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων 
σωματείων με αριθμό 28/2000) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του σωματείου με την επωνυμία  

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» 
Άρθρο 1ο. ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 Ιδρύεται στο Λιτόχωρο Πιερίας το σωματείο με την επω-
νυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙ-
ΕΡΙΑΣ». 

Άρθρο 2ο. ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 Ο Σύλλογος έχει έδρα το Δήμο Λιτοχώρου Πιερίας και 
περιφέρεια το Νομό Πιερίας. 

Άρθρο 3ο. ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ 
 Σκοπός του Συλλόγου είναι να καταστήσει γνωστό με κάθε 
μέσο τη σπουδαιότητα της μοτοσυκλετιστικής άθλησης και του 
εξ αυτής αθλητισμού, να δημιουργεί στα μέλη του αθλητική 
συνείδηση με χρήση μοτοσυκλέτας και να διαδοθεί το πνεύμα 
του αθλητισμού με μοτοσυκλέτα και κυρίως στη νεολαία. 
 Να κατευθύνει τα νέα και χωρίς πείρα μέλη του στην α-
σφαλή αθλητική χρήση κάθε είδους μοτοσυκλέτας από θεωρη-
τική και πρακτική άποψη. 
 1)  Μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών είναι: 
  α) Η συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και τις υπερκείμενες οργανώσεις και ομοσπον-
δίες, καθώς και τους εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων για τη 
διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν 
την άθληση με μοτοσυκλέτα και γενικά τους σκοπούς του 
Συλλόγου. 
  β) Η επεξεργασία και προώθηση θεσμών και προτάσε-
ων για τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην ανύψωση του 
ηθικού, πνευματικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών. 
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  γ) Η ανάπτυξη και ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών 
και των αρχών του αθλητισμού. 
 2)  Ο Σύλλογος απευθύνεται και αναφέρει στις διοικητι-
κές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τα μέλη και 
γενικά τις επαγγελματικές και αθλητικές σχέσεις και συμφέ-
ροντα των μελών του. 
 3)  Ο Σύλλογος απευθύνεται και αναφέρει στις διοικητι-
κές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της νομοθεσίας και 
των κανονισμών και οργανισμών λειτουργίας που αφορούν τα 
αθλητικά συμφέροντα των μελών του. 

4)  Απαγορεύεται η άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας 
άμεσα ή έμμεσα, μπορεί όμως χωρίς επιδίωξη κέρδους να δια-
τηρεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες, να παρέχει επιμόρφωση των 
μελών, να ιδρύει τμήματα ειδικών επί μέρους θεμάτων, να δημι-
ουργεί ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση ορισμένων εκτά-
κτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του. 
 5)  Ο Σύλλογος μπορεί να διοργανώνει αγώνες σε τοπικό, 
πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να συνεργάζεται με α-
ντίστοιχες ενώσεις, σωματεία και ομοσπονδίες, να καταγράφει 
τις σχετικές επιδόσεις και να απονέμει τα αντίστοιχα διακρι-
τικά και σε συνεργασία με τις υπερκείμενες ενώσεις να εκπο-
νεί κανονισμούς αγώνων για διεθνείς συναντήσεις και αγώνες 
και να φροντίζει για την επιτυχή διοργάνωσή τους. 
 6)  Επίσης, μπορεί να οργανώνει σεμινάρια τεχνικής και 
θεωρητικής μορφής στα σχολεία  ή και σε άλλα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, σε μορφωτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Να 
εκδίδει ενημερωτικό υλικό και γενικά κάθε είδος ενημέρωσης 
σχετικά με τους σκοπούς και τις δραστηριότητές του. 
 7)  Να ενημερώνει τα μέλη του σε θέματα επαγγελματι-
κού προσανατολισμού και γενικά με κάθε πρόσφορο μέσο να 
λειτουργεί για την επιτυχή έκβαση των σκοπών του. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  400/21-12-2000 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 23/2000) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Ζ. «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ» 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 
 ΑΡΘΡΟ 1 

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟ-
ΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Ζ. 
«ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ» και με έδρα το Λιτόχωρο. 

Παραρτήματα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μπορούν να δημιουρ-
γηθούν και στις άλλες πόλεις της Ελλάδος και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης μετά από απόφαση του Δ.Σ. 
 ΣΚΟΠΟΣ 
 ΑΡΘΡΟ 2 
 Σκοπός της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι: 
 1. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των σωματείων που 
συμμετέχουν στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ με κύριο σκοπό την ενημέ-
ρωση και πληροφόρηση του κοινού σε θέματα τουριστικής ε-
νημέρωσης για την προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού. 
 2. Η έκδοση εφημερίδας και ενημερωτικών φυλλαδίων 
που έχουν σαν κύριο σκοπό την ενημέρωση του κοινού σε θέ-
ματα τουρισμού τα οποία θα διανέμονται δωρεάν. 
 3. Διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και δωρεές. 
 4. Η διοργάνωση εκδρομών για τα μέλη του σωματείου. 
 5. Η σύνδεση με συναφή σωματεία του εσωτερικού και 
εξωτερικού με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. 
 6. Συνένωση και συντονισμός των δυνάμεων των μελών 
για την υλοποίηση των σκοπών τους. 
 ΜΕΣΑ 
 ΑΡΘΡΟ 3 
 Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ επιδιώκει την πραγματοποίηση των 
σκοπών της με κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο όπως: 
 1. Διαπραγματεύεται την επίλυση των προβλημάτων των 
μελών της με κάθε αρμόδιο. 
 2. Συμμετέχει ενεργά με τους εκπροσώπους της για την 
χάραξη κοινής πολιτικής των μελών της στον τομέα της 
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προώθησης του Ελληνικού Τουρισμού. 
 3. Με την έκδοση διαφόρων ενημερωτικών εντύπων που 
θα ενημερώνουν τα μέλη σε θέματα προώθησης του Ελληνι-
κού Τουρισμού. 
 4. Με την συνεργασία με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύ-
πο για την προώθηση και υλοποίηση των σκοπών της ΟΜΟ-
ΣΠΟΝΔΙΑΣ. 
 5. Η ανάληψη κάθε νόμιμης ενέργειας και δραστηριότητας 
που θα στοχεύει στην επίτευξη των σκοπών της ΟΜΟΣΠΟΝ-
ΔΙΑΣ. 
 6. Με την διοργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, 
συνεδρίων. 
 7. Παρέχει νομική προστασία στα μέλη της. 
 8. Συμπαραστέκεται με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέ-
ρειες που συναντούν τα μέλη της. 
 9. Πραγματοποιεί συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και εκδίδει 
ενημερωτικά έντυπα για την πληροφόρηση σε θέματα ΤΟΥ-
ΡΙΣΜΟΥ. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 394/31-12-2001  απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 11/2002) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

Άρθρο 1. ΤΙΤΛΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 Ιδρύεται σύλλογος στο Λιτόχωρο με την επωνυμία «ΙΠ-
ΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
(Ι.Α.Π.Ο.Λ.)». 

Άρθρο 2. ΕΔΡΑ 
 Έδρα του συλλόγου ορίζεται η πόλη του Λιτοχώρου. 

Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 1) Η συστηματική διάδοση και διδασκαλία της ιππασίας, 
η δημιουργία ικανών ιππέων με μαθήματα ιππασίας, η ψυχα-
γωγία των ιππέων, η ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος 
της ζωοφιλίας και ιδιαίτερα της ιπποφιλίας, της φυσιολατρίας 
και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του συλλόγου. 
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 2) Η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατο-
τήτων των αθλητών του Συλλόγου για τη συμμετοχή τους σε 
αθλητικούς αγώνες και η ανάπτυξη και εξύψωση του αθλητι-
κού και αγωνιστικού πνεύματος και της σωματικής και πνευ-
ματικής καλλιέργειας των μελών του. 
 3) Η ψυχαγωγία των μελών του Συλλόγου και των κατοί-
κων του Λιτοχώρου. 
 4) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
 5) Η προσπάθεια για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης 
του Λιτοχώρου. 
 6) Η προοπτική να γίνει μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδί-
ας Ιππικών Ομίλων και Συλλόγων, επίσης μέλος Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Συνομοσπονδίας ή ενώσεως Ιππι-
κών Συλλόγων και Ομίλων. 
 Άρθρο 4. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

1) Δημιουργία και λειτουργία Σχολής και Κέντρου Ιππα-
σίας. 

2) Δημιουργία χώρου εκπαίδευσης ιππέων και πίστας 
αγώνων  ιππασίας. 
 3) Συμμετοχή σε άλλες διοργανώσεις ιππασίας στο εσω-
τερικό και στο εξωτερικό. 
 4) Δημιουργία εγκαταστάσεων σταυλισμού των ίππων, 
μαζί με όλον τον εξοπλισμό και τις συναφείς βοηθητικές           
εγκαταστάσεις. 
 5) Διοργάνωση αγώνων ταχύτητας, ιππικής δεξιοτεχνίας 
και εφίππων περιπάτων τόσο για τα μέλη του Συλλόγου όσο 
και για τα μη μέλη. 
 6) Συμμετοχή του Συλλόγου στις κάθε μορφής λαογραφι-
κές και παραδοσιακές εκδηλώσεις με συμμετοχή σε όλα τα 
ήθη και έθιμα του Λιτοχώρου. 
 7) Μελέτη και καταγραφή των ηθών και των εθίμων του 
Λιτοχώρου και της μουσικής παράδοσης. 
 8) Έκδοση εφημερίδας ή κάθε άλλου εντύπου με περιεχό-
μενο ενημερωτικό, μορφωτικό, ψυχαγωγικό, λαογραφικό. 
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 9) Οργάνωση διαλέξεων, συναυλιών, ομιλιών, συγκεντρώ-
σεων, εκδηλώσεων, εξορμήσεων, εκδρομών και άλλων νομίμων 
εκδηλώσεων. 
 10) Επικοινωνία και συνεργασία με διάφορους άλλους 
συλλόγους που έχουν τον ίδιο ή ανάλογο σκοπό. 
 11) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα, που 
αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  196/22-5-2002 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 12/2002) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
– ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΩΝ ΒΑΡΙΚΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

Άρθρο 1ο  
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Ιδιο-

κτητών Τουριστικών Επιχειρήσεων – Καταστημάτων και Οι-
κειών Βαρικού Λιτοχώρου», το οποίο έχει σφραγίδα κυκλική, 
που αναγράφει περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου 
και στο κέντρο φέρει παράσταση με ένα παραδοσιακό καΐκι 
του Λιτοχώρου και το έτος ίδρυσης 2002. 

Άρθρο 2ο  
Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο παραδοσιακός οικισμός 

Καλύβια Βαρικού του Δήμου Λιτοχώρου Πιερίας. 
Άρθρο 3ο  
Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: 

 Α) Η διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του  
οικισμού Καλύβια Βαρικού Λιτοχώρου, η προβολή του, η δι-
ατήρηση των εθίμων του χωριού και η κατά το δυνατόν η-
πιότερη τουριστική – επαγγελματική και τουριστική ανάπτυ-
ξή του. 
  Β) Η διατήρηση του φυσικού, ιστορικού και πολιτιστι-
κού περιβάλλοντος του χωριού, η διαφύλαξη του φυσικού πε-
ριβάλλοντος του Βαρικού, της χλωρίδας και της πανίδας, γε-
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νικότερα δε της οικολογικής ισορροπίας όλης της ευρύτερης 
περιοχής. 
  Γ) Η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολι-
τών της περιοχής σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 
και ποιότητας ζωής και ιδιαίτερα της μόλυνσης των ακτών 
από τα αστικά και βιομηχανικά λύματα. 
  Δ) Η λήψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της φυσι-
κής, ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Βαρικού. 
  Ε) Η συνεργασία με τις Αρχές Κεντρικής Εξουσίας, 
την Ν.Α. Πιερίας, το Δήμο Λιτοχώρου και όλες τις Τοπικές 
Αρχές και τους φορείς για την ανάπτυξη και αξιοποίηση πρω-
τοβουλιών ευρωπαικών και εθνικών προγραμμάτων καθώς και 
ερευνητικών εργασιών με στόχο την προστασία της περιοχής 
σε θέματα περιβαλλοντικά, πολεοδομικά, πολιτιστικά, ανα-
πτυξιακά κλπ. 
   ΣΤ) Η συνεργασία με τις Αρχές Κεντρικής Εξουσίας, 
την Ν.Α. Πιερίας, το Δήμο Λιτοχώρου και όλες τις Τοπικές 
Αρχές και τους φορείς με στόχο την κτηματογράφηση και την 
οριοθέτηση του οικισμού, την οδική σύνδεση με την Κατερινό-
σκαλα, τον Λιμένα Λιτοχώρου (Γρίτσα) και την Πλάκα Λιτο-
χώρου. 
   Ζ) Στους σκοπούς του Συλλόγου περιλαμβάνεται και 
κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα με το ευρύτερο πνεύμα των 
σκοπών του και ιδιαίτερα η συμμετοχή του οικισμού στις Δη-
μοτικές εκλογές του Δήμου Λιτοχώρου ως αυτοτελή κοινότητα 
με την εκλογή Προέδρου και Τοπικού συμβουλίου. 

Άρθρο 4ο  
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν άτομα άνω των 

18 ετών που αγαπούν το Βαρικό, το Λιτόχωρο, την Πιερία και 
τον Όλυμπο και μπορούν να αποχωρούν με απλή δήλωσή τους 
στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  205/28-5-2003 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 4/2007) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

 ΑΡΘΡΟ 1ο 
 α. Ιδρύεται στο Λιτόχωρο Πιερίας Σωματείο με την επω-
νυμία «Αθλητικός Σύλλογος Νότιας Πιερίας με τον διακριτικό 
τίτλο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με έδρα το Λιτόχωρο Πιερί-
ας. 
 β. Σκοπός του Σωματείου είναι η συστηματική καλλιέρ-
γεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη 
συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, όπως και η σύμμετρη 
και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμε-
ων και δεξιοτήτων των μελών του και η δημιουργία ισχυρών 
ηθικών χαρακτήρων με τη χρησιμοποίηση των αθλημάτων της 
πυγμαχίας, της πάλης, του τζούντο, του τάε κβο ντο, του σό-
τοκαν, του WU SU KWAN, της άρσης βαρών, της ενόργανης 
και ρυθμικής γυμναστικής, της αεροβικής γυμναστικής, της 
κολύμβησης, του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, μέσω της ε-
πιστημονικής και συστηματικής διδασκαλίας τους, σε συνδυ-
ασμό και με ευρύτερα σχετικά μορφωτικά προγράμματα. Με 
απόφαση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ιδρύονται νέοι 
κλάδοι άθλησης ή να καταργούνται οι υφιστάμενοι. 
 Η τέλεση τοπικών αγώνων ή Πανελληνίων Πρωταθλημά-
των κάθε κατηγορίας. 
 Η συμμετοχή του συλλόγου σε Διεθνείς, Βαλκανικούς, 
Μεσογειακούς, Ευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς 
Αγώνες. 
 γ. Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία 
και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του παρό-
ντος και της νομοθεσίας για τα Σωματεία. Επέμβαση άλλου 
Σωματείου, ανεξάρτητα από το βαθμό της, στην αυτονομία 
του αυτή, χωρίς διάταξη νόμου που να δίνει το δικαίωμα αυ-
τό, δεν μπορεί να γίνει δεκτή και απορρίπτεται υποχρεωτικά 
από την εκάστοτε διοίκησή του. 



 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

 
228 

 δ. Για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου ιδρύονται 
γυμναστήρια και κάθε φύσης ασκητήρια και λοιπές εγκατα-
στάσεις. 
 ε. Το Σωματείο υφίσταται εφόσον τα μέλη του δεν είναι 
λιγότερα από είκοσι, τα δε αθλούμενα απεριόριστα. 
 στ. Κάτω από τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέ-
σεις το Σωματείο μπορεί να συγχωνευθεί με άλλα και να κα-
ταστεί μέλος ανωτέρου οργάνου (αθλητικής ενώσεως, ομο-
σπονδίας κλπ.) 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 471/31-12-2003  απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 1/2004) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΙΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» 

ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΒΑΡΝΑΣ» 
 ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Άρθρο 1ο  
Ιδρύεται Σωματείο στο Δήμο Λιτοχώρου Πιερίας με την 

επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
ΣΒΑΡΝΑΣ». Τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λιτοχώρου και 
την επίτιμη προεδρία του εκάστοτε Δημάρχου Λιτοχώρου. 
 Για τις σχέσεις του Σωματείου με την αλλοδαπή η επω-
νυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση όπως και ο διακρι-
τικός τίτλος. 
 ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Άρθρο 2ο  
Η Φιλαρμονική έχει έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας και περι-

φέρεια το Νομό Πιερίας. 
 ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ 
Άρθρο 3ο  
Σκοποί του Συλλόγου είναι: α) Η συγκέντρωση, διατήρη-

ση, μελέτη και προβολή του Μουσικού Πολιτισμού του Λιτο-
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χώρου μέσα στα πλαίσια της εθνικής μας ζωής, β) Η προσαρ-
μογή αυτού στις παραδοσιακές και νεώτερες αντιλήψεις, γ) Η 
ενημέρωση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία των Λιτοχωριτών, δ) 
Η βελτίωση της παιδείας και η ψυχαγωγία του παιδιού, του 
εφήβου και των ενηλίκων, ε) Η συλλογή, μελέτη και διάδοση 
Μουσικών Πολυπολιτισμικών ακουσμάτων, στ) Η ίδρυση 
Συμφωνικής Ορχήστρας και Ωδείου. 
 Τα μέσα προς επίτευξη των σκοπών είναι: 
 α) Η λειτουργία στέγης της Φιλαρμονικής και αίθουσας  
εκδηλώσεων, β) Η λειτουργία Συμφωνικής Ορχήστρας, Ωδείου, 
Μουσείο Παραδοσιακών και Νεώτερων Μουσικών Οργάνων 
και Μουσικών Κειμένων, και Βεστιαρίου Στολών, γ) Η συλλο-
γή, μελέτη, έρευνα και προβολή Τοπικών και Εθνικών Μουσι-
κών Οργάνων και Μουσικών Κειμένων (παρτιτούρες), δ) Η σύ-
νταξη μελετών για την αξιοποίηση των πόρων της Φιλαρμονι-
κής και ειδικότερα των λαμβανομένων επιχορηγήσεων από τον 
Δήμο Λιτοχώρου, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Υπουργείο Πολιτισμού, 
τα τυχόν άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα χορηγών, ε) Η δι-
οργάνωση μουσικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συ-
νεδρίων, εκθέσεων φωτογραφίας και αρχειακού υλικού της Φι-
λαρμονικής, στ) Η λειτουργία τμημάτων εκμάθησης οργάνων 
και μουσικής παιδείας της μπάντας του Δήμου Λιτοχώρου, Το-
πικών, Εθνικών και Ευρωπαικών μουσικών, Συμφωνικών και 
Παραδοσιακών, ζ) Η ίδρυση και λειτουργία των τμημάτων: 
 Μπάντας του Δήμου Λιτοχώρου, 
 Τοπικών και Εθνικών Μουσικών Οργάνων και Μουσικών 
Κειμένων,  
 Συμφωνικής Ορχήστρας, 
 Αρχειακού Υλικού του Λιτοχωρίτικου Μουσικού Θησαυρού, 
 Ευρωπαϊκών Μουσικών οργάνων και Μουσικών Κειμένων, 
 Βεστιάριο Στολών, 
 Δημοσίων σχέσεων – Απόδημου Ελληνισμού, 
 Εθελοντισμού, Εορτών, Εκδηλώσεων και Δεξιώσεων, 
 Εφορείας Γραφείου και Οικονομικού. 
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(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  70/3-3-2004 απόφαση του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωμα-
τείων με αριθμό 8/2004) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ» 

Άρθρο 1ο 
Σύσταση - Επωνυμία 

 Ιδρύεται σωματείο (Σύλλογος) με την επωνυμία «ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΥ-
ΜΠΟΣ». Για τις μετά της αλλοδαπής συναλλαγές του θα χρη-
σιμοποιείται η άνω επωνυμία με λατινικά στοιχεία και θα εί-
ναι «KENTRO POLITISTIKIS EREYNAS KAI ANAPTIXIS 
OLYMPOS». Ο Σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιεί σαν διακρι-
τικό τίτλο και τις λέξεις «ΚΕ.Π.Ε.Α ΟΛΥΜΠΟΣ» και με λατι-
νικά στοιχεία «KE.P.E.A. OLYMPOS». 

Άρθρο 2ο 
Έδρα 

 1. Ο Σύλλογος θα έχει έδρα την Κατερίνη και τα γραφεία 
του θα βρίσκονται στην οδό Παναγή Τσαλδάρη αριθμός 8. 
 2. Ο Σύλλογος δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, να ιδρύει Γραφεία ή Παραρτήματα σε ο-
ποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε μόνος 
του είτε σε συνεργασία με  ημεδαπούς ή αλλοδαπούς φορείς 
και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, 
καθώς και την έκταση και την φύση των εργασιών αυτών, κα-
θορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με την περί ιδρύ-
σεως απόφασή του ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. 
 3. Αλλαγή της έδρας του Συλλόγου αποτελεί τροποποίηση 
του παρόντος καταστατικού και γίνεται με απόφαση της Γενι-
κής Συνελεύσεως των μελών και λαμβάνεται με την ειδική α-
παρτία και πλειοψηφία του άρθρου 31 του παρόντος καταστα-
τικού. 
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 4. Ο Σύλλογος ενάγεται μόνο στην έδρα του, έστω και αν 
έχει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη του εσω-
τερικού ή του εξωτερικού. 

Άρθρο 3ο 
Σκοπός 

 Ο Σύλλογος έχει περιβαλλοντικούς, φιλανθρωπικούς, πολι-
τιστικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς και κοινωφελείς σκο-
πούς. Ειδικότερα, σκοπός του Συλλόγου είναι:  
 1. Η προώθηση, προβολή, μελέτη και βαθύτερη γνωριμία 
της πολιτιστικής, θρησκευτικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής της έδρας του Συλλόγου 
και γενικότερα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. 
 2. Η βαθύτερη γνωριμία, επαφή και εξοικείωση του αν-
θρώπου με το φυσικό περιβάλλον, η προστασία, αξιοποίηση 
και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία της 
άγριας χλωρίδας και πανίδας, η δημιουργία καταφυγίων α-
γρίας ζωής, η περίθαλψη των αγρίων ζώων και πτηνών και η 
ευαισθητοποίηση της οικολογικής συνείδησης  των κατοίκων 
της περιοχής και ευρύτερα. 
 3. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
ατόμου και η παροχή κάθε υλικής και ηθικής συνδρομής σε 
μεμονωμένα άτομα ή κοινωνικές ομάδες, που βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε κατάσταση ανάγκης, όπως π.χ. λόγω πτώχειας, 
προσφυγιάς, πολέμων, θεομηνιών, ασθενειών ή επιδημιών, γή-
ρατος, ναρκωτικών ή κάθε μορφής καταπίεσης κ.λ.π. 
 4. Η ανάπτυξη πάσης φύσεως πολιτιστικών, επιμορφωτι-
κών και κοινωνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε Ευ-
ρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
ανάπτυξη τέτοιων σχέσεων με τους απόδημους Έλληνες. 
 5. Η ηθική, υλική και χρηματική ενίσχυση του πνευματι-
κού, πολιτιστικού, φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και ανα-
στηλωτικού έργου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του Ολύ-
μπου και των μετοχίων της καθώς και του αντίστοιχου έργου 
κάθε άλλης Ιεράς Μονής, φιλανθρωπικού και πολιτιστικού 
σωματείου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
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 6. Η με κάθε τρόπο, ακόμη και με ίδρυση και λειτουργία 
εκπαιδευτικών τμημάτων, διατήρηση, ενίσχυση, διάδοση και 
προβολή της παραδοσιακής μουσικής, της Βυζαντινής μουσι-
κής, της ψαλτικής τέχνης, των παραδοσιακών τεχνών του Ελ-
ληνικού πολιτισμού και της Ορθοδοξίας, όπως π.χ. ψηφιδωτά, 
αγιογραφία, συντήρηση εικόνων, υφαντική, πλεκτική, τέχνη 
του κεντήματος, βιβλιοδεσία, χειροτεχνία, ξυλογλυπτική, κα-
τασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων, αργυροχοΐα, αντι-
γραφή χειρογράφων κ.λ.π. 
 7. Η ενεργοποίηση των μελών του και των κατοίκων εν 
γένει της περιοχής αλλά και κάθε τρίτου για την προστασία 
και φύλαξη των εν γένει εκτάσεων του Ολύμπου. Οι δραστη-
ριότητες αυτές θα μπορούν να υλοποιούνται είτε μεμονωμένα 
από το Σύλλογο είτε σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους 
κρατικούς ή μη φορείς, όπως με τον φορέα διαχείρισης Εθνι-
κού Δρυμού Ολύμπου, με τις Δασικές Υπηρεσίες, με την Ιερά 
Μονή Αγίου Διονυσίου, με τους δασοκτήμονες, κ.λ.π., καθώς 
και σε συνεργασία με τους άλλους φορείς, Συλλόγους ή μη, 
που δραστηριοποιούνται προς την ίδια κατεύθυνση, όπως π.χ. 
τους δασικούς, περιβαλλοντικούς, ορειβατικούς, κυνηγετικούς 
και λοιπούς Συλλόγους. 
 8. Η ανάληψη πρωτοβουλιών, αλλά και η εκτέλεση διαφό-
ρων έργων, ενεργειών και κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή 
του Ολύμπου ή σε άλλες περιοχές της Ελλαδος, ύστερα από 
εγκρίσεις και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για 
την ανάδειξη, προστασία, διαχείριση και βελτίωση του φυσι-
κού περιβάλλοντος, στα πλαίσια μιας δυναμικής αειφορικής 
ανάπτυξης και μιας ορθολογικής πολλαπλής χρήσης των φυ-
σικών πόρων, όπως είναι η συμβολή στην ορθολογική άσκηση 
δασοπονίας και υποστήριξη των αντίστοιχων έργων και ενερ-
γειών των αρμοδίων φορέων (δασοκτημόνων, διοίκησης του 
δάσους), η αναδάσωση υποβαθμισμένων περιοχών, η δημιουρ-
γία βοτανικών κήπων, η διαμόρφωση θέσεων και παρατηρη-
τηρίων, η οργάνωση χώρων διημερεύσεως, διαμονής και υπαί-
θριας αναψυχής, η βελτίωση δρόμων προσπέλασης, η κατα-
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σκευή και συντήρηση καταφυγίων και χώρων φιλοξενίας, η 
υδροδότηση και πυροπροστασία (δίκτυο ύδρευσης, δεξαμενές, 
λιμνοδεξαμενές κ.λ.π.) καθώς και άλλων χρησίμων κατα-
σκευών ή εγκαταστάσεων, όπως κέντρο περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης κ.λ.π. 
 9. Η συμβολή στην ανάδειξη και προστασία των μνημείων 
της φύσης, των τοποθεσιών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 
ενδιαφέροντος, καθώς και χώρων προβολής της ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς στο δάσος. 
 10. Η οργάνωση και πραγματοποίηση επιστημονικών, ι-
στορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών μελετών και εκδό-
σεων, που σκοπό έχουν την προβολή και διάδοση του Ελληνι-
κού πολιτισμού και της Ορθόδοξης Παράδοσης της Εκκλησίας 
μας και την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος. 
 11. Η πραγματοποίηση ομιλιών, ημερίδων, συνεδρίων, εκ-
θέσεων, προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης, εκδρομών και άλλων ψυχαγωγικών εκδηλώ-
σεων με σκοπό την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.  
 12. Η δημιουργία πολιτιστικών εγκαταστάσεων (πολιτι-
στικών κέντρων), κέντρων πληροφόρησης, περιβαλλοντικών 
σχολείων, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. & 
 13. Η ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.   
 (Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  102/ 24-3-2004 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 9/2004) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Σωματείου με την επωνυμία  
«ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ», το οποίο έχει έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας, 
στεγάζεται στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου 
Λιτοχώρου και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κα-
ταστατικού. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
 Σκοποί του Σωματείου είναι: 
 1) Η αναζήτηση, συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση και προ-
βολή κάθε αντικειμένου που έχει τη σημασία ΚΕΙΜΗΛΙΟΥ 
και συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις γνωστές ή άγνωστες 
(που χρειάζονται έρευνα) σελίδες της Ναυτικής Ιστορίας και 
παράδοσης  του Λιτοχώρου και του Έθνους μας. 
 2) Η αναζωπύρωση στη Νεολαία μας, αλλά και στις επερ-
χόμενες γενιές της αγάπης προς τη θάλασσα, ως πηγή Εθνι-
κού μεγαλείου.  «ΕΧΟΥΜΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΣΟ ΕΧΟΥΜΕ 
ΠΛΟΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ», έλεγε ο Θουκιδίδης. 
 3) Η γνώση - πληροφόρηση των νέων μας ότι ο χώρος της 
ναυτιλίας εξασφαλίζει σίγουρη και λαμπρή καριέρα μέσα και 
έξω από το πλοίο. 
 4) Η ιστορική και πολιτιστική αναβάθμιση του Λιτοχώρου, 
αξιοποιώντας τον τουρισμό και μάλιστα το σχολικό. 
 5) Η οργάνωση, συντήρηση και φύλαξη του Ναυτικού 
Μουσείου, προς κατάλληλη έκθεση σε αυτό των αναφερόμε-
νων κειμηλίων και εκθεμάτων και η επίβλεψη της εν γένει λει-
τουργίας αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
 Οι παραπάνω σκοποί του Ναυτικού Μουσείου επιδιώκο-
νται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε: 
 1) Με την προσπάθεια απόκτησης είτε με δωρεές είτε με 
παραχώρηση είτε με αγορά οποιουδήποτε κειμηλίου, που να 
έχει σχέση άμεση ή έμμεση προς τη Ναυτική Ιστορία του Λι-
τοχώρου, ήτοι όπλων, ναυτικών οργάνων, πινάκων, ομοιωμά-
των, ιστορικών σκαφών, αγαλμάτων, συγγραμμάτων, εγγρά-
φων κ.λ.π. 
 2) Με τη διατήρηση και ανάπτυξη του Ναυτικού Μουσεί-
ου που ιδρύεται στο Λιτόχωρο και την άσκηση της κατάλλη-
λης διαφώτισης για την ανάπτυξη της αγάπης προς τη θάλασ-
σα και επίδοσης των νέων, χρησιμοποιούμενων των εκάστοτε 
προς τούτο προσφερόμενων μέσων, όπως α) αθλοθέτησης 
ναυτικών αγώνων, διοργανώσεως διαλέξεων για θέματα σχε-
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τικά με τις ναυτικές παραδόσεις του Λιτοχώρου και κάθε άλ-
λης συναφούς δραστηριότητας, β) της οργάνωσης εκδρομών, 
συγκεντρώσεων, τελετών και εορτών σε μνημεία και τόπους 
συνδεδεμένους με τη Ναυτική Ιστορία, γ) αναζήτησης και συ-
γκέντρωσης των πάσης φύσεως εγγράφων, κειμένων κ.λ.π., των 
σχετικών με τη Ναυτική Ιστορία και της οργάνωσης εντός του 
Ναυτικού Μουσείου Αρχείου αυτών, όπως και Βιβλιοθήκης. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  89/20-4-2004 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 12/2004) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ (Κ.Δ.Α.Π.)» 
 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Άρθρο 1ο 
 Ιδρύεται Σωματείο στο Δήμο Λιτοχώρου Πιερίας με την 
επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑ-
ΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κ.Δ.Α.Π.). 
 Για τις σχέσεις του Σωματείου με την αλλοδαπή η επω-
νυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. 
 ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Άρθρο 2ο  
 Ο Σύλλογος έχει έδρα το Λιτόχωρο και περιφέρεια το 
Νομό Πιερίας. 
 ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ 

Άρθρο 3ο  
 Σκοποί του Συλλόγου είναι: Α) Η στενή συνεργασία μετα-
ξύ οικογένειας και σχολείου με στόχο την συμβολή στην αγω-
γή, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία των μαθητών. Β) Η 
μελέτη και προβολή των προβλημάτων του Κ.Δ.Α.Π. και ο συ-
ντονισμός της δράσης όλων των γονέων για τη λύση τους. Γ) 
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Η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η δημοκρατική αναβάθμι-
ση της Παιδείας και της Δημιουργικής Απασχόλησης του Παι-
διού. Δ) Η προάσπιση της υγείας των παιδιών μέσα στα 
πλαίσια της σύγχρονης σχολικής υγιεινής. Ε) Η εξασφάλιση 
και ανανέωση του τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού και 
των σύγχρονων εποπτικών μέσων για την οργάνωση και λει-
τουργία δραστηριοτήτων Εικαστικών, Θεατρικού Παιχνιδιού, 
Μουσικοκινητικής Αγωγής, Περιβαλλοντικών Παιχνιδιών, Επι-
τραπέζιων Παιχνιδιών. ΣΤ) Η συμπαράσταση στις παιδαγω-
γούς για την ενίσχυση του έργου τους και την καλή, απρό-
σκοπτη και αδέσμευτη άσκηση του λειτουργήματός τους. Ζ) Η 
συμπαράσταση στους μαθητές για την αξιοποίηση του ελεύ-
θερου χρόνου τους μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες 
και η κάλυψη των εκφραστικών τους αναγκών σε συνδυασμό 
με την απελευθέρωση των δημιουργικών τους ικανοτήτων. Η) 
Η προσπάθεια για σταθερή συμμετοχή παιδιών στις δραστη-
ριότητες του Κ.Δ.Α.Π. και προσέλευσης καινούριων. Θ) Η ε-
ξεύρεση εναλλακτικών τρόπων στήριξης του Κ.Δ.Α.Π. στη λει-
τουργία του. Ι) Η διερεύνηση των δυνατοτήτων διασφάλισης 
της συνεχούς και αποτελεσματικής λειτουργίας σε συνδυασμό 
με την εφαρμογή των απαραίτητων μηχανισμών. 
 Τα μέσα προς επίτευξη των σκοπών είναι:  
 Α) Η συμμετοχή του Συλλόγου στα όργανα διοίκησης του 
Κ.Δ.Α.Π. Β) Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, 
τους παιδαγωγούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους άλλους 
φορείς της περιοχής. Γ) Οι παραστάσεις του Συλλόγου και η 
υποβολή υπομνημάτων προς τους αρμοδίους για την ενημέ-
ρωση και τη λύση των προβλημάτων, καθώς και η χρήση κάθε 
πρόσφορου μέσου δημοσιότητας. Δ) Η συγκρότηση από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο επιτροπών για τις επιμέρους δραστηριό-
τητες από μέλη του Συλλόγου. Ε) Η διοργάνωση διαλέξεων, 
ομιλιών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, εορτών, εκδρομών. ΣΤ) 
Η προβολή του έργου του Κ.Δ.Α.Π. στην τοπική κοινωνία με 
δραστηριότητες, οι οποίες θα εξυπηρετούν πολλαπλούς στό-
χους, όπως προσέλευση των γονέων και παιδιών, ενημέρωση, 



 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 
237 

ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε ό,τι αφορά τη δη-
μιουργική απασχόληση και την προώθηση της ισότητας ευκαι-
ριών. Ζ) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που 
θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  302/26-7-2004 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό  29/2004) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» 

Άρθρο 1. Σύσταση - Επωνυμία 
 Ιδρύεται στο Λιτόχωρο Πιερίας σωματείο με την επωνυ-
μία «ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ», με 
έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας. Το σωματείο αυτό έχει σφραγίδα 
κυκλική που στην περιφέρειά της φέρει τον τίτλο «ΣΤΕΓΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» και στο μέσο της 
απεικονίζει κεφαλή του Απόλλωνα. 

Άρθρο 2. Σκοπός 
 Ο σύλλογος με την επωνυμία «ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» είναι σωματείο πνευματικού, 
πολιτιστικού και κοινωφελούς σκοπού που αποβλέπει στην 
ανέλιξη και στην άνοδο της πνευματικής και πολιτιστικής 
στάθμης του λαού του Λιτοχώρου. Την πραγματοποίηση του 
γενικού, όπως παραπάνω σκοπού, η Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών Λιτοχώρου επιδιώκει: 
  1. Με τη συμβολή στην ανεύρεση, περισυλλογή και με-
λέτη του προϊστορικού, ιστορικού, λαογραφικού, γλωσσικού 
και καλλιτεχνικού υλικού του Λιτοχώρου. 
  2. Με την παρουσίαση αυτού του υλικού με κάθε 
πρόσφορο μέσο, όπως με την ίδρυση ή συμβολή στην ίδρυση 
μουσείων, πινακοθηκών, εκθέσεων κ.λ.π. και την προστασία 
της αισθητικής φυσιογνωμίας του Λιτοχώρου. 
  3. Με την ίδρυση τμημάτων χορωδίας, συμφωνικής ορ-
χήστρας, μαντολινάτας, παραδοσιακών οργάνων, εκκλησιαστι-
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κής βυζαντινής μουσικής, λαϊκών χορών, θεάτρου τέχνης και 
άλλων καλλιτεχνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων. [ Οι 
δραστηριότητες των τμημάτων καθορίζονται με εσωτερικούς 
κανονισμούς που συντάσσονται μετά από απόφαση του Διοι-
κητικού συμβουλίου]. 
  4. Με την ίδρυση και συγκρότηση Φιλαρμονικής. 
  5. Με την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης και ανα-
γνωστηρίου και με την ενίσχυση σχολικών και άλλων βιβλιο-
θηκών που λειτουργούν στο Λιτόχωρο. 
  6. Με την οργάνωση ελεύθερων μορφωτικών μαθημά-
των, διαλέξεων, λογοτεχνικών εκδηλώσεων, δημόσιων συζητή-
σεων σε κάθε θέμα συμβάλλοντας στην προαγωγή του τόπου, 
καθώς και μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών. 
  7. Με την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και 
με την οργάνωση και συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπο-
μπές. 
  8. Με την καθιέρωση υλικού και ηθικού επαίνου, όπως 
υποτροφίες, βραβεία κ.λ.π. σε μαθητές και σπουδαστές που 
διακρίνονται στα γράμματα, στις τέχνες ή σε άλλους τομείς. 
  9. Με την οργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συναυλιών, κονσέρτων, εκδρομών, 
διαλέξεων και κάθε είδους εκδηλώσεων. 
  10. Με τη συμμετοχή σε διάφορες γιορτές και πολιτι-
στικές εκδηλώσεις στο Λιτόχωρο, την Πιερία, σε διάφορα μέρη 
της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. 
  11. Με τη διοργάνωση εορτών και πολιτιστικών εκδη-
λώσεων, με τη δυνατότητα πρόσκλησης και συμμετοχής από 
διάφορα μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού καλλιτεχνών 
και καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, χορωδιών, φιλαρμονικών, 
διαφόρων μουσικών σχημάτων, ειδικών τεχνικών και επιστη-
μόνων για να δώσουν κονσέρτα, διαλέξεις, σεμινάρια κ.λ.π. 
 Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλα-
γών μεταξύ του συλλόγου και άλλων συλλόγων της Ελλάδος 
και του εξωτερικού και η συμμετοχή του σε αντίστοιχες εκδη-
λώσεις αυτών. 
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  12. Με τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα 
που έχουν σχέση με τους σκοπούς του συλλόγου. 
  13. Με τη δημιουργία εκπαιδευτικών επιμορφωτικών 
τμημάτων για την πραγματοποίηση μαθημάτων με τη μορφή 
σεμιναρίων. 
  14. Με την προκήρυξη διαγωνισμών συγγραφής θεα-
τρικών έργων, ιστορικών, λαογραφικών, αρχαιολογικών μελε-
τών ή έργα άλλων μορφών τέχνης. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  433/8-12-2005 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό  3/2006) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού συλλόγου  
Γρίτσας Λιτοχώρου 

Άρθρο 1. Ίδρυση - Έδρα 
 Ιδρύεται σήμερα στον οικισμό Γρίτσας Λιτοχώρου Πιερίας 
σύλλογος με την επωνυμία «Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός 
Σύλλογος Γρίτσας Λιτοχώρου», με έδρα τη Γρίτσα Λιτοχώ-
ρου. 

Άρθρο 2. Σκοπός 
Σκοπός του σωματείου είναι η προώθηση του σχεδίου του 

οικισμού Γρίτσας Λιτοχώρου, η προαγωγή και λύση υφιστα-
μένων πολεοδομικών και ρυμοτομικών προβλημάτων, η κατα-
σκευή έργων εξωραϊσμού του οικισμού, η ασφαλτόστρωση, 
πεζοδρόμηση και ηλεκτροδότηση οδών και πλατειών, η προώ-
θηση και επίλυση του προβλήματος ύδρευσης και υπονόμων, η 
οργάνωση των κοινόχρηστων χώρων και χώρων παιδικής χα-
ράς, η εγκατάσταση αποδυτηρίων στην παραλία του οικισμού 
για τις ανάγκες των λουόμεων, η εγκατάσταση μονάδας ναυ-
αγοσωστών, η καθαριότητα και προστασία της παραλίας και 
της ακτής, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του οικι-
σμού, η ανάπτυξη πνεύματος γνωριμίας και αμοιβαίας αλλη-
λεγγύης μεταξύ των μελών του σωματείου, η οργάνωση πολι-
τισμικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, η εξεύρεση γραφείου 
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- αίθουσας συνεδρίασης του συμβουλίου και τακτικής επαφής 
των μελών, η επίλυση των πάσης φύσεως επειγουσών προ-
βλημάτων του οικισμού και των ιδιοκτησιών των μελών και 
γενικότερα των κατοίκων κατά την θερινή και χειμερινή περί-
οδο και η επιδίωξη του ενδιαφέροντος, της φροντίδας και της 
συμπαράστασης του Δήμου Λιτοχώρου στην επίλυση των 
προβλημάτων του οικισμού.  

Άρθρο 3. Μέλος 
Μέλη του Συλλόγου μπορεί να γίνουν μόνον ιδιοκτήτες 

(ακινήτων οικιών και διαμερισμάτων), ηλικίας άνω των 18 ε-
τών, ανεξαρτήτως φύλου που θα συνέβαλαν ενεργητικά στην 
επίτευξη των παραπάνω σκοπών. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  504/30-12-2005 απόφαση 
του Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων 
σωματείων με αριθμό  8/2006) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ 

Άρθρο 1ο . Ίδρυση- Επωνυμία- Έδρα 
 Ιδρύεται στο Λιτόχωρο οργάνωση με την επωνυμία «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ» (Ε.Ο.Δ.) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΙ-
ΤΟΧΩΡΟΥ με έδρα το Λιτόχωρο ως παράρτημα της εθελοντι-
κής, μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης (Μ.Κ.Ο.), 
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ», που ε-
δρεύει στη Θεσσαλονίκη και θα αναφέρεται στο εξής ως «Κε-
ντρική Διοίκηση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης». Το παράρ-
τημα μπορεί να εμφανίζεται και με τον όρο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ» (Ε.Ο.Δ.) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ. 
 ΣΚΟΠΟΣ  

Άρθρο 2ο .Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα 
 Σκοποί της Οργάνωσης είναι κυρίως: 
  1. Η παροχή βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο με τη 
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μορφή ανθρωπιστικών αποστολών στην περιφέρεια δράσης 
του παραρτήματος σε καταστάσεις: 
     Α. Εκτάκτου και εθνικής ανάγκης για την αντιμε-
τώπιση καταστροφών ή σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων, 
όπως σεισμών, αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες), πυρκαγιών, 
ερευνών αγνοούμενων (ιδιαίτερα σε ορεινές ή θαλάσσιες ζώ-
νες). Προσφορά παροχής βοήθειας σε έμψυχο δυναμικό και 
τεχνικό υλικό μπορεί να διατεθεί από την Οργάνωση από ο-
ποιονδήποτε ζητηθεί, στα πλαίσια της διάσωσης και σε διε-
θνές επίπεδο. 
        Β. Φυσικών καταστροφών (σεισμών, πλημμύρων, 
χιονοστιβάδων κ.ο.κ.) 
       Γ. Ανθρωπογενών καταστροφών (πυρκαγιών, μα-
ζικών ατυχημάτων κ.ο.κ.) 
       Δ. Ανθρωπογενών κρίσεων(πολεμικών συγκρού-
σεων και αποτελέσματα αυτών) 
        Ε. Σε κάθε άλλη εξαιρετική κατάσταση συγκρίσι-
μη με φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. 
  2. Σκοπός της οργάνωσης είναι ακόμη η ενίσχυση της 
κοινωνικής ευαισθησίας και του πνεύματος εθελοντικής προ-
σφοράς. 
  3. Η παροχή βοήθειας από την Οργάνωση προσφέρε-
ται χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, πολιτική, οικονομική, 
κοινωνική ή άλλου είδους διάκριση. 
  4. Η παροχή βοήθειας συμπεριλαμβάνει επίσης επιχει-
ρήσεις πρόληψης και προετοιμασίας αντιμετώπισης κατα-
στροφών ή παρόμοιων καταστάσεων. 
  5. Η βοήθεια αυτή ως επιχειρησιακή δράση θα ανα-
πτύσσεται μέσα στα όρια του νομού Πιερίας στον οποίο ε-
ντάσσεται το παράρτημα. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που 
θα ζητηθεί από την Κεντρική Διοίκηση της Οργάνωσης ή / και 
με έγκριση αυτής, ή / και από την Γ.Γ.Π.Π., μπορεί να ανα-
πτυχθεί η ίδια δράση και πέρα των ορίων αυτών. 
  6. Το παράρτημα οφείλει να συντείνει στην υλοποίηση 
των σκοπών της οργάνωσης στην περιφέρεια δράσης του, μέ-
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σα στα πλαίσια των στόχων και δραστηριοτήτων της που 
προβλέπονται από το Καταστατικό της και αποφασίζονται 
από τη Γ.Σ. και το Δ.Σ. αυτής. 

Άρθρο 3ο .Τμήματα - Ειδικότητες 
 Α. Τμήμα ορεινής διάσωσης (αφορά τον τομέα της χειμε-
ρινής και ορεινής διάσωσης, αποκλεισμό από χιόνια, χιονοστι-
βάδες, κατολισθήσεις, περιπτώσεις πολυώροφων κτιρίων, βρά-
χων, γκρεμών, σπηλαίων, αεροδιασώσεις κ.λ.π.) 
 Β. Τμήμα έρευνας και τεχνολογίας (αφορά την ενασχόλη-
ση με βελτιώσεις και ευρεσιτεχνίες καθώς και στατικές μελέ-
τες στο χώρο και ατυχημάτων, πρόληψη και ενημέρωση) 
 Γ. Τμήμα μαζικών καταστροφών (αφορά τη διάσωση σε 
σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, πυρκαγιές σε διυλιστήρια, 
απεγκλωβισμό από ανελκυστήρες, πηγάδια κ.λ.π.) 
 Δ. Τμήμα υγρού στοιχείου  (για διασώσεις και υποβρύχιες 
έρευνες) 
 Ε. Τμήμα χειριστών σκύλων έρευνας και διάσωσης. 
 ΣΤ. Τμήμα ανθρωπιστικών αποστολών. 
 Ζ. Τμήμα Πρώτων βοηθειών. 
 Τα μέλη της Οργάνωσης μπορεί να δραστηριοποιούνται σε 
περισσότερα από ένα τμήματα ταυτόχρονα. 
 Οι δε Ειδικότητες αντίστοιχα είναι οι εξής: 
  α. Ορειβασία - Αναρρίχηση - Σκι - Χειρισμός οχήμα-
τος χιονιού - Τηλεποικοινωνίες - Πρώτες βοήθειες - Ειδικός 
Τομέας Αερομεταφερόμενης Βοήθειας. 
  β. Τηλεπικοινωνίες - Πληροφορική - Έρευνα & Ανά-
πτυξη Προϊόντων Έκτακτης Ανάγκης - Χειρισμός Ηλεκτρομη-
χανικών Συσκευών Υποστήριξης. 
  γ. Αρχηγός αποστολών - Υπεύθυνος Ασφαλείας- Ομά-
δα Έρευνας - Ομάδα Απεγκλωβισμού - Διοικητική Μέριμνα- 
Υπεύθυνος Τηλεπικοινωνιών - Ομάδα Πρώτων Βοηθειών. 
  δ. Αυτόματη Κατάδυση (επίπεδο rescue), Ναυαγοσω-
στική- Χειρισμός ταχύπλοου - Χειρισμός ATV - Τηλεπικοινω-
νίες- Πρώτες Βοήθειες - Πληρώματα Επιφανείας - Σπηλαιο-
διάσωση (σπηλαιοκατάδυση) - Διάσωση από ορμητικά νερά 
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(ποτάμια - πλημμύρες) - Αεροδιάσωση. 
  ε. Χειριστές σκύλων, βοηθοί χειριστών σκύλων. 
  στ. Σύμβουλοι Διαχείρισης Προγραμμάτων (PCM-Pro-
ject Cycle Management), Εμπειρογνώμονες- Σύμβουλοι επί θε-
μάτων Φορέων Χρηματοδότησης  (ΥΔΑΣ, ECHO, USAID, UN, 
DFID, κλπ), Εμπειρογνώμονες - Σύμβουλοι επί θεμάτων δια-
δικασιών και προδιαγραφών εξειδίκευσης βοήθειας (ιατρο-
φαρμακευτική, επισιτιστική, επισκευών, υποδομών, κλπ), Συ-
ντονιστικών Αποστολών, Διοικητικής Υποστήριξης Αποστολών 
στο Πεδίο, Διοικητικής Υποστήριξης Αποστολών στο Αρχηγείο, 
Επιθεωρητών Προόδου Υλοποίησης Προγραμμάτων, Ειδικών 
Διερευνητικών Αποστολών, κ.ο.κ. 
  ζ. Παροχέας βασικών πρώτων βοηθειών, Παροχέας ο-
ξυγόνου σε επείγοντα περισταστικά, Χρήστης αυτόματου ε-
ξωτερικού απινιδωτή, Παροχέας πρώτων βοηθειών σε παιδιά, 
Γνώστης προβλημάτων σε αιματογενή νοσήματα ή ασθένειες, 
Παροχέας πρώτων βοηθειών για αθλητικές κακώσεις, Προχω-
ρημένο πρόγραμμα υποστήριξης ζωής, Προνοσοκομιακή Φρο-
ντίδα Ζωής και Τραύματος, Πλήρωμα Ασθενοφόρου, Νοση-
λευτής, Ιατρός. 
  η. Οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα οριζομένη ως επεί-
γουσα από το Δ.Σ. της Κ.Δ. 
 Οι παραπάνω ειδικότητες προϋποθέτουν αξιολόγηση και 
παροχή βεβαίωσης από την Κεντρική Διοίκηση. 
 Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης καθώς και η Διεύθυνση Επιχει-
ρήσεων λειτουργούν αποκλειστικά στην Κεντρική Διοίκηση της 
Ε.Ο.Δ. 
 Άρθρο 4ο. Σφραγίδα και Σήμα της Οργάνωσης 
 1. Η σφραγίδα και το σήμα (έμβλημα) της Οργάνωσης εί-
ναι στρογγυλή και απεικονίζει στο μέσο έναν μαύρο αετό που 
εφορμά, ο οποίος σηκώνει στις φτερούγες έναν κόκκινο σταυ-
ρό υγείας, πίσω δε από τον αετό διακρίνονται χιονισμένες 
βουνοκορφές, περιμετρικά δε στη σφραγίδα είναι γραμμένη η 
επιγραφή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» 
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 2. Το σήμα καθώς και το όνομα της οργάνωσης είναι κα-
τοχυρωμένα από την Κεντρική Διοίκησή της και διατηρεί το 
αναφαίρετο δικαίωμα να τα αφαιρέσει από το οιοδήποτε πα-
ράρτημα διασύρει το όνομα και σήμα αυτής ή/ και δρα ενά-
ντια στους σκοπούς της και τις οδηγίες της. Το κάθε παράρ-
τημα υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον εσωτερικό κανο-
νισμό λειτουργίας της ΕΟΔ, τον οποίο συντάσσει η Κεντρική 
Διοίκηση. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  209/10-7-2006 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 16/2006) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ» 
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 

Άρθρο 1ο 
 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ» 
και τον διακριτικό τίτλο «Ι.Φ.Μ.Ι.Θ.Σ. 2007», το οποίο έχει 
σφραγίδα κυκλική και τις προσωπογραφίες των μουσουργών 
Ιωάννη και Θεόφραστου Σακελλαρίδη. 

Άρθρο 2ο  
 Έδρα του Συλλόγου ορίζεται το Λιτόχωρο Ολύμπου Πιε-
ρίας, στην οδό Κασσάνδρου 2, γωνία με Ελευθερίου Βενιζέλου 
και Ιωάννη Μεταξά. 
 Άρθρο 3ο  
 Οι σκοποί του Συλλόγου είναι αποκλειστικά κοινωφελείς, 
δηλαδή η έρευνα, μελέτη, προάσπιση, διαφύλαξη και προαγω-
γή της μουσικής των Ιωάννη και Θεόφραστου Σακελλαρίδη. 
Είναι καθαρά πνευματικοί και πολιτιστικοί και η πραγματο-
ποίησή τους θα επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, 
μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής και κοινωνικής ανέλιξης 
των μελών του συλλόγου και αυτών που ασχολούνται με τη 
μουσική γενικότερα στη γεωγραφική περιφέρεια του Ολύμπου 
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αλλά και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα. 
 Για την επίτευξη των σκοπών ο Σύλλογος θα μπορεί: 
  1. Να συγκροτεί ορχήστρες μουσικών οργάνων και γε-
νικότερα κάθε είδους μουσικών συνόλων. 
  2. Να συνεργάζεται με όλους τους πολιτιστικούς φο-
ρείς, με ορχήστρες μουσικών οργάνων, χορωδίες και με κάθε 
είδους μουσικά σύνολα γενικότερα, αλλά και με μεμονωμέ-
νους καλλιτέχνες. 
  3. Να συνεργάζεται με τηλεοπτικούς και ραδιοφωνι-
κούς σταθμούς και εφημερίδες αναφορικά με την διάδοση και 
ανάπτυξη του σκοπού του Συλλόγου και την ενημέρωση του 
κοινού για το έργο και τους σκοπούς του.  
  4. Να απευθύνεται και να συνεργάζεται με όλους τους 
κρατικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. 
  5. Να διοργανώνει επιμορφωτικές συναντήσεις, να ε-
νεργεί μετακλήσεις και ανταλλαγές από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας και του εξωτερικού διαφόρων καλλιτεχνών και καλ-
λιτεχνικών μουσικών και λοιπών σχημάτων και συγκροτημά-
των. 
  6. Να εκδίδει έντυπα μουσικού και γενικότερα πολι-
τιστικού περιεχομένου. 
  7. Να παράγει και να ηχογραφεί CD,DVD,δίσκους, κα-
σέτες, βιντεοκασέτες και κάθε είδους οπτικοακουστικό υλικό 
μουσικού και γενικότερα πολιτιστικού περιεχομένου. 
  8. Να διοργανώνει ή να υλοποιεί προγράμματα μου-
σικής κατάρτισης. 
  9. Να διοργανώνει συναυλίες για κάθε κατηγορία και 
είδος μουσικής. 
  10. Να διοργανώνει μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια 
και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και να 
συμμετέχει σε παρόμοιες εκδηλώσεις. 
  11. Να παρέχει υποτροφίες και χρηματικές ενισχύσεις 
για σπουδές ειδίκευσης στο τραγούδι, χορωδία, ορχήστρα, ορ-
γανική μουσική, εκκλησιαστική μουσική, δημοτική μουσική, 
όπερα, οπερέτα, θεατρική μουσική. 
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  12. Να διενεργεί και να χρηματοδοτεί σχετικούς δια-
γωνισμούς (εκκλησιαστικής μουσικής, δημοτικού τραγουδιού, 
κλασικού τραγουδιού, οπερέτας, όπερας, χορωδίας, θεατρικής 
μουσικής) και να προκηρύσσει διάφορα βραβεία. 
  13. Να συνεργάζεται με Μουσικά Πανεπιστήμια, Μου-
σικές Ακαδημίες, Ιδρύματα και συλλόγους απ’ όλη την Ελλά-
δα ή το εξωτερικό, που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκο-
πούς. 
  14. Να συγκεντρώσει και να αρχειοθετήσει ολόκληρο 
το μουσικό υλικό των Ι. και Θ. Σακελλαρίδη, καθώς επίσης 
και να διατηρεί εξειδικευμένη και ενημερωμένη Βιβλιοθήκη 
ανοιχτή στο κοινό, όπου θα περιέχεται ολόκληρο το έργο των 
δύο μεγάλων Λιτοχωρινών μουσουργών. 
  15. Να εκδίδει διδακτικά βιβλία σχετικά με τα είδη 
αυτά της μουσικής. 
  16. Να εκδίδει παρτιτούρες συνθετών και ειδικότερα 
των Ιωάννη και Θεόφραστου Σακελλαρίδη. 
  17. Να μεριμνήσει για την ίδρυση μουσικής σχολής (Ι-
ΕΚ, ΤΕΕ). 

Άρθρο 4ο  
 Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν με αίτησή τους 
άτομα άνω των 18 ετών που έχουν πίστη στην ανάγκη για την 
καλλιέργεια και την ανάπτυξη της μουσικής παιδείας του Λι-
τοχώρου και της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου και επιθυ-
μούν να προσδοθεί νομότυπη έκφραση, κατοχύρωση και οντό-
τητα στην ίδρυση, διοργάνωση, καθιέρωση της προσπάθειας 
πολιτιστικής ανάπτυξης και διάδοσης της μουσικής και να γί-
νει αυτός ο Σύλλογος πυρήνας ενεργοποίησης, κινητοποίησης 
και συνεργασίας για την έρευνα, τη μελέτη, την ανάδειξη, τη 
διαφύλαξη και την προαγωγή της μουσικής (εκκλησιαστική 
μουσική, δημοτική μουσική, οπερέτα, όπερα, θεατρική μουσι-
κή), που δημιούργησαν οι δύο αυτοί μεγάλοι Έλληνες- Λιτο-
χωρίτες μουσουργοί, όπως επίσης και τη διαφύλαξη της δημο-
τικής μουσικής και παράδοσης, αλλά και κάθε άλλου είδους 
μουσικής. Τα μέλη μπορούν να αποχωρούν με απλή δήλωσή 
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τους στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων.    
(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  510/7-9-2007 απόφαση του 

Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 22/2008) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«Προσκυνηματικός Ορειβατικός Σύλλογος»  

με τον διακριτικό τίτλο «ΠΡ.Ο.Σ.», με έδρα την Κατερίνη, 
οδός Π. Τσαλδάρη 8 

Άρθρο 1 
 Ιδρύεται στην Κατερίνη Σωματείο (Σύλλογος) με την ε-
πωνυμία «Προσκυνηματικός Ορειβατικός Σύλλογος» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΠΡ.Ο.Σ.», με έδρα την Κατερίνη. 

Άρθρο 2 
Σκοποί του Συλλόγου 

 Ο Σύλλογος έχει περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, αθλητι-
κούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς και κοινωφελείς σκοπούς. 
Ειδικότερα: 
  1) Η προώθηση της επαφής, της εξοικείωσης και της 
βαθύτερης γνωριμίας του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον 
και ιδιαίτερα με τους ορεινούς όγκους και η ανάπτυξη δρα-
στηριοτήτων σε αυτά. 
  2) Η προώθηση, προβολή, μελέτη και βαθύτερη γνωρι-
μία της θρησκευτικής, πολιτιστικής, ιστορικής και αρχιτεκτο-
νικής κληρονομιάς του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
  3) Η ενεργοποίηση των μελών του Συλλόγου αλλά και 
κάθε τρίτου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
και ιδιαίτερα των ορεινών όγκων και της χλωρίδας και πανί-
δας που υπάρχει σε αυτούς. 
  4) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ-
μης και κάθε ενδιαφερόμενου, συλλογικά ή ατομικά για κοι-
νωνικά προβλήματα και ιδιαίτερα για τα προβλήματα ευπα-
θών κοινωνικών ομάδων και ατόμων με προβλήματα εξάρτη-
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σης. Η παροχή υλικής και ηθικής στήριξης στα ως άνω άτομα 
και κοινωνικές ομάδες με σκοπό την ηθική, ψυχική και υλική 
στήριξη, την αποθεραπεία και απεξάρτησή τους και την ομα-
λή επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 

Άρθρο 3 
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου είναι:  

  1) Η πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων, αλλά και 
αθλητικών ορειβατικών αποστολών για την επίτευξη των στό-
χων του Συλλόγου. 
  2) Η πραγματοποίηση ψυχαγωγικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, ομιλιών, ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, εκδό-
σεων, ιστοσελίδων με σκοπό την επίτευξη των σκοπών του 
Συλλόγου. 
  3) Η πρόσκληση και συνεργασία με εξειδικευμένους 
επιστήμονες για την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Η 
δημιουργία ή η συμμετοχή σε προγράμματα στήριξης και α-
πεξάρτησης ατόμων με εξαρτήσεις και άλλα κοινωνικά προ-
βλήματα. 
  4) Η πραγματοποίηση διαβημάτων στις αρμόδιες αρ-
χές και υπηρεσίες. 

 5) Η αίτηση, συμμετοχή και η υλοποίηση πάσης φύσε-
ως προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων Δήμων, Νομαρχιών, 
Περιφερειών του Ελληνικού κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και κάθε άλλου φορέα, Συλλόγου, ενώσεως προσώπων ή και 
ιδιώτη, από τα οποία ο Σύλλογος θα λαμβάνει οικονομικούς 
πόρους ή πάσης φύσεως εξοπλισμό για την πραγματοποίηση 
των σκοπών του. 
  6) Η συνεργασία ή συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο, 
σε οποιονδήποτε φορέα ή νομικό πρόσωπο, του εσωτερικού ή 
εξωτερικού με παρεμφερή σκοπό και στόχους, ανεξάρτητα 
από το είδος, τον τύπο και την νομική μορφή του φορέα, Συλ-
λόγου, προσώπου ή ομάδος προσώπων τα οποία μπορούν να 
γίνουν μέλη του Συλλόγου. 
 Ιδιαίτερα η συνεργασία με αθλητικές ομοσπονδίες και 
Συλλόγους, πολιτιστικούς Συλλόγους, ομάδες κοινωνικής στή-
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ριξης και απεξάρτησης ναρκομανών και άλλων ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων. 
 Επίσης, η δημιουργία ή και σύσταση παραρτημάτων του 
Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του.  
 Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην συνεργασία που υπάρχει και 
θα συνεχιστεί με την άτυπη ένωση προσώπων με την επωνυ-
μία «Σύναξη υποστήριξης ναρκομανών, με τον διακριτικό τίτ-
λο Σ.Υ.ΝΑ.», που δραστηριοποιείται στην Κατερίνη. 
  7) Η δημιουργία και λειτουργία κατάλληλων χώρων 
για τους παραπάνω σκοπούς. 
  8) Η σύναψη κάθε είδους σύμβασης (π.χ. δωρεάς, α-
γοραπωλησίας, μίσθωσης κλπ.), η πρόσληψη προσωπικού ή 
συνεργατών, καθώς και η αποδοχή δωρεών ή προσφορών ο-
ποιασδήποτε μορφής. 
  9) Κάθε άλλη δραστηριότητα, η οποία συντελεί στην 
επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου και δεν αναφέρεται στο 
παρόν. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 175/1-4-2008 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 7/2008) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ  
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ,  

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 ΑΡΘΡΟ 1 
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 

 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού και μη πολιτικού 
χαρακτήρα με επωνυμία: «Σύλλογος διατήρησης και διαφύ-
λαξης του φυσικού περιβάλλοντος του Ολύμπου, της πολιτι-
στικής, περιουσιακής και ιστορικής κληρονομιάς του Δήμου 
Λιτοχώρου» και εν συντομία «Π.Ο.Λ.Ι.Σ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» και 
έχει έδρα το Δήμο του Λιτοχώρου. 
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 ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΣ 

 Σκοπός του Σωματείου είναι: 
   α) Η διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλ-
λοντος του Ολύμπου στα όρια του Δήμου Λιτοχώρου. 
  β) Η διαφύλαξη – διάδοση - μετάδοση της κουλτούρας 
ηθών, εθίμων και γενικότερα της πολιτισμικής κληρονομιάς 
του Λιτοχώρου. 
  γ) Η επιβεβαίωση, προάσπιση και διεκδίκηση κάθε 
νομίμου δικαιώματος των κατοίκων του Λιτοχώρου και  
  δ) Η διαπίστωση, επιβεβαίωση και διεκδίκηση των δι-
καιωμάτων κυριότητας, νομής, κατοχής και χρήσης επί ακινή-
των (αστικών ή μη) ή κινητών πραγμάτων υπέρ του Δήμου 
Λιτοχώρου και ιδίως των κοινοχρήστων δημοτικών γαιών κάθε 
κατηγορίας, όπως εμφανίζονται στο δημοτικό κτηματολόγιο 
του Λιτοχώρου ή και εκτός αυτού. 
 ΑΡΘΡΟ 3 

ΜΕΣΑ 
 Τα Μέσα για την υλοποίηση των σκοπών του συλλόγου 
είναι: 
  1. Η έρευνα τίτλων, η μελέτη των προϋποθέσεων για 
τη διαπίστωση της κατά πρωτότυπο ή παράγωγο τρόπο κτή-
σης της κυριότητας των εκτάσεων του Λιτοχώρου. 
  2. Η κατάθεση αγωγών και η προσφυγή στα Δικαστή-
ρια για την επιβεβαίωση των δικαιωμάτων των μελών ή μη 
του Σωματείου. 
  3. Η δημιουργία σεμιναρίων, τα οποία θα έχουν σκοπό 
την παράδοση του Δήμου Λιτοχώρου. 
  4. Η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλό-
γου με μέλη άλλων συλλόγων, ως και μεταξύ των μελών των 
διοικήσεων μορφωτικών, επιστημονικών, σπουδαστικών, πνευ-
ματικών και πολιτιστικών συλλόγων, συνδέσμων, ομοσπον-
διών, συνομοσπονδιών και κάθε άλλου σχετικού ή παρεμφε-
ρούς με του παρόντος συλλόγου συλλόγων. 
  5. Η έκδοση περιοδικού- φυλλαδίου και η δημιουργία, 
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εάν αυτό καταστεί δυνατό και είναι επιτρεπτό από τις τότε 
ισχύουσες διατάξεις ραδιοτηλεοπτικού σταθμού. 
  6. Η προβολή και παρουσίαση των πολιτιστικών επι-
τευγμάτων και του φυσικού πλούτου του Λιτοχώρου σε ολό-
κληρη την Ελλάδα, αλλά και σε πόλεις άλλων κρατών. 
  7. Η οργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών διαλέξεων. 
  8. Η οργάνωση και παρουσίαση πολιτιστικών, επιστη-
μονικών και θεατρικών παραστάσεων, καθώς και εκθέσεων 
ζωγραφικής και γλυπτικής. 
  9. Η λειτουργία εντευκτηρίων, αναγνωστηρίων και λε-
σχών. 
  10. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 
  11. Η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικού 
και ψυχαγωγικού περιεχομένου. 
  12. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συλλόγου 
με: διαρκή επαφή, επανάληψη και ενεργοποίηση των μελών του 
και της τοπικής κοινωνίας στα πλαίσια εκλαΐκευσης των επι-
στημονικών γνώσεων και επιδιώξεών του που στοχεύουν στη 
διαφύλαξη των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων και του φυσι-
κού περιβάλλοντος και της δημοτικής περιουσίας εν γένει. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  280/19-6-2008 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 14/2008) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ  

ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Άρθρο 1 
 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ 
ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ», με έδρα το Λι-
τόχωρο. 

Άρθρο 2 
Σκοποί- Δραστηριότητες 

 Σκοποί του συλλόγου είναι: 
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   1) Η δημιουργία μουσικής βιβλιοθήκης για την συλλο-
γή, διάσωση και διάδοση των τραγουδιών του Στέλιου Καζα-
ντζίδη, ώστε να τα γνωρίσουν και οι νέες γενιές. 
  2) Διάδοση της γνήσιας λαϊκής Ελληνικής μουσικής. 
  3) Η δημιουργία αρχείου μουσικής βιβλιοθήκης του 
λαϊκού τραγουδιού.  
  4) Η διοργάνωση συναυλιών με την συμμετοχή λαϊκών 
τραγουδιστών. 
  5) Η συνεργασία με αντίστοιχους συλλόγους και από 
κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων για το λαϊκό τραγούδι. 
  6) Η συνεργασία με δημόσιες αρχές και την τοπική 
αυτοδιοίκηση για οργάνωση κοινών εκδηλώσεων, ημερίδων 
κλπ.  

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  35/16-1-2009 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 7/2009) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ» 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 
Άρθρο 1 

 Ιδρύεται στον Δήμο Λιτοχώρου και συγκεκριμένα στον Οι-
κισμό ΠΑΙΔΕΙΑ, που βρίσκεται στη θέση «Τοπόλιανη-Ιμπραήμ 
Αυλάκι-Μαύρη Πέτρα» του Λιτοχώρου, σωματείο με την επω-
νυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ». 
 Έδρα του σωματείου είναι η Κατερίνη. 
 Το εν λόγω σωματείο έχει μη κερδοσκοπικό και μη επαγ-
γελματικό χαρακτήρα. 
 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ 

Άρθρο 2 
 Σκοποί του Συλλόγου είναι: 
  1. Κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι η διασφάλιση, 
προάσπιση και προαγωγή, εν γένει της ορθολογικής οικιστικής 
και περιβαλλοντικής ανάπτυξης της περιοχής, που βρίσκεται ο 
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Οικισμός, χάριν της εύρυθμης διαβίωσης των οικιστών του Οι-
κισμού Παιδεία. 
  2. Η προάσπιση των συμφερόντων των μελών του 
Συλλόγου με την διαμόρφωση κανόνων και όρων, οι οποίοι θα 
διασφαλίζουν, θα περιφρουρούν και θα προάγουν την αρμονι-
κή συμβίωση των οικιστών, εντός των ορίων του Οικισμού. 
  3. Η καθημερινή επίβλεψη και μέριμνα για την επίλυ-
ση των προβλημάτων, αλλά και λειτουργικών αναγκών του 
οικισμού και δη των επιμέρους ιδιοκτησιών, των κοινοχρήστων 
χώρων, μερών και εγκαταστάσεων του οικισμού. 
  4. Η επίβλεψη και συντήρηση του δικτύου υδροδότη-
σης του οικισμού και γενικότερα η οικιστική και περιβαλλο-
ντική ανάπτυξη της περιοχής. 
 Άρθρο 3 

ΜΕΛΗ 
 Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν οι έχοντες ιδιο-
κτησία, οικόπεδο εντός των ορίων του οικισμού. 

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  436/21-9-2009 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 27/2009) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ» 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ 
Άρθρο 1 

Ιδρύεται στο Λιτόχωρο Πιερίας σωματείο με την            
επωνυμία «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ‘‘Ο 
ΟΛΥΜΠΟΣ’’», με έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας. 

Άρθρο 2 
 Σκοπός του Συλλόγου είναι η διά του πνεύματος της φυ-
σιολατρίας ηθική και σωματική προαγωγή των μελών του και 
ιδιαίτερα των νέων, η έμπνευση και διάδοση της αγάπης των 
μελών του προς τη φύση, η διάδοση του εκδρομικού πνεύμα-
τος, η καλλιέργεια και διάδοση της ορειβασίας, η μελέτη και 
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διαφύλαξη των φυσικών και αρχαιολογικών θησαυρών της 
χώρας, η σπουδή των Ιστορικών μνημείων και της λαογραφί-
ας, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ απέχει από 
κάθε κομματική και πολιτική ανάμειξη και εκδήλωση. 

Άρθρο 3 
 Προς πραγματοποίηση των σκοπών του ο Σύλλογος: 
  1) Διοργανώνει τακτικές αναβάσεις και διασχίσεις στα 
Ελληνικά βουνά και στο εξωτερικό, σε φυσιολατρικά ενδιαφέ-
ροντες τόπους και γενικά στην ύπαιθρο που περιλαμβάνουν 
πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση, ορειβατική χιονοδρομία, 
εξερεύνηση και διάσχιση φαραγγιών, σπηλαιολογία, ορεινή 
ποδηλασία κ.λ.π. 
  2) Ιδρύει, διοργανώνει και συντηρεί σχολές ορεινής 
πεζοπορίας, χειμερινού βουνού και ορειβατικής χιονοδρομίας. 
  3) Φροντίζει για τη χάραξη, σήμανση και συντήρηση 
μονοπατιών στα Ελληνικά βουνά. 
  4) Διοργανώνει εορτές, περιηγήσεις, κατασκηνώσεις, 
ομιλίες, διαλέξεις, εκθέσεις και καλλιτεχνικές μορφωτικές και 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 
  5) Συνεργάζεται με τουριστικά, ορειβατικά και φυσιο-
λατρικά σωματεία του εσωτερικού και εξωτερικού. 
  6) Ασχολείται με την μελέτη της ιστορίας, λαογραφί-
ας, λαϊκής τέχνης και των λαϊκών εθίμων της χώρας. 
  7) Υποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές κάθε μέτρο για 
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
  8) Εκδίδει στα πλαίσια των σκοπών του κανονισμούς, 
ενημερωτικά φυλλάδια, πληροφοριακά δελτία και άλλα σχετι-
κά έντυπα. 
  9) Μελετά και οργανώνει κάθε άλλο μέσο που προά-
γει τους σκοπούς του Συλλόγου και μετέρχεται οποιοδήποτε 
νόμιμο μέσο για την πραγματοποίηση των σκοπών του.  

(Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν  601/11-11-2009 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σω-
ματείων με αριθμό 1/1968) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ 

ΑΡΗ» ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 
Άρθρο 1 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 
 Ιδρύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, σωματείο 
με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ ΑΡΗ» με έδρα το ΛΙ-
ΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 

Άρθρο 2 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 Σκοποί του σωματείου είναι: 
  Α) Η με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο ανάπτυξη 
και εμφύσηση της αγάπης προς κάθε αθλητικό τμήμα της πο-
δοσφαιρικής ομάδας του «ΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και τα 
υπόλοιπα τμήματα της «Π.Α.Ε ΑΡΗ». 
  Β) Η παροχή πάσης φύσεως αρωγή σε αυτούς. 
  Γ) Η ενίσχυση και η συμπαράσταση στις αθλητικές 
τους επιδιώξεις. 
  Δ) Η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας και αλ-
ληλεγγύης μεταξύ των μελών του σωματείου. 
  Ε) Η προαγωγή των σχέσεων μεταξύ των μελών του 
σωματείου, και 
  ΣΤ) Η με κάθε τρόπο εξύψωση, καλλιέργεια και διά-
δοση της αθλητικής ιδέας. 

Άρθρο 3 
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 Οι σκοποί του σωματείου επιδιώκονται: 
  Α) Με την οργάνωση εκδρομών, εορτών, διαλέξεων, 
χορών και εκδόσεως εντύπων για την προβολή και διάδοση 
της αθλητικής ιδέας γενικά. 
  Β) Με την παρακολούθηση των αθλητικών, πολιτιστι-
κών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του αθλητικού συλλόγου 
«ΑΡΗ».  
  Γ) Με την επικοινωνία και την ισότιμη συνεργασία με 
άλλους συλλόγους που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφε-
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ρείς σκοπούς και γενικά κάθε μέσο που τα όργανα του σωμα-
τείου θα θεωρήσουν απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών τους. 
  Δ) Με την έκδοση των περιοδικών, βιβλίων, εφημερί-
δων και δημοσιευμάτων. 
  Ε) Με την δημιουργία εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης. 
  ΣΤ) Με τη θέσπιση βραβείων εξαιρετικών πράξεων σε 
μέλη και σε μέλη και σε ανθρώπους που προσφέρουν υπηρε-
σίες στη διάδοση και την καλλιέργεια της αθλητικής ιδέας. 
 (Αναγνωρίστηκε με την υπ´αριθμόν 231/17-8-2011 απόφαση του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης και κατατέθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωμα-
τείων με αριθμό 10/2011) 



 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 
257 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 
ΠΗΓΕΣ - ΑΡΧΕΙΑ 
 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Πρωτοδικείο Κατερίνης 
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη 
 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
 

• Ειδικές μελέτες 
1. Αργυροπούλου Σ. - Μπαλτά Σ., Σωματειακή και 

συνδικαλιστική νομοθεσία, Αθήνα 1977. 
2. Βλαστού Σ., Αστικά σωματεία, συνδικαλιστικές 

και εργοδοτικές οργανώσεις, συνεταιρισμοί, Αθή-
να 2002. 

3. Καρακώστα Ι., Σωματεία, συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις, συνεταιρισμοί, Αθήνα 2000.  

4. Μουδοπούλου Σ., Ο Νόμος 281/1914 για τα ε-
παγγελματικά σωματεία και η επίδρασή του 
στην εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος, 
Αθήνα 1987. 

5. Παπαστεργίου Δ., Γενικές αρχές Αστικού Δικαί-
ου, Αθήνα 2009. 

6. Σεραφείμ Λ., Συνδικαλιστικό και σωματειακό 
δίκαιο, Αθήνα 2006. 

7. Σπυριδάκη Ι., Το σωματείο, Αθήνα 2007. 
 
 



 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

 
258 

• Έργα με ιστορικό και κοινωνικό περιεχόμενο 
1. Αποστολάκη Γ. - Λιότσα Γ. - Παυλίδου Γ., Μέ-

θοδος για την ανάλυση και τον προγραμματισμό 
ενός οικισμού. Το Λιτόχωρο, Θεσσαλονίκη 1977-
78. 

2. Βαρδάκα Π., Περιγραφή επισκοπικής περιφέ-
ρειας Κίτρους επί Τουρκοκρατίας, Αθήναι 1918. 

3. Ιερά Μητρόπολις Κίτρους, Λεύκωμα επί τη πε-
ντηκονταετηρίδι από της απελευθερώσεως της 
Κατερίνης, (1912-1962), Κατερίνη 1962. 

4. Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης, Συμπόσι-
ο. Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη 
Μακεδονία, Θεσσαλονίκη  1991. 

5. Πλαδή Μαρία, Το ιδίωμα του Λιτοχώρου. Κοι-
νωνιογλωσσική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη  2002. 

6. Τιάλιου-Φιλίππου Ι., Κοινωνική εξέταση Λιτο-
χώρου, Θεσσαλονίκη  1972. 

 
 



 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 
259 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
μο, από εκεί στην Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη και 
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τα τελευταία χρόνια, μετά την απελευθέρωση από την 
τουρκική σκλαβιά, επανήλθε στη χριστιανική Ανατολή, 
όπου είχε διατηρηθεί πολύ υποτονικά και σε στενά το-
πικά όρια. 
 Στο Λιτόχωρο – που είναι γνωστό για τις παραδό-
σεις του, τον Όλυμπο, τα τοπία και την υπέροχη φύση 
του – επιβεβαιώνεται την ημέρα των Θεοφανείων η συ-
νεχής παρουσία στη χριστιανική Ανατολή του εθίμου 
των στολισμένων με καρπούς δένδρων. 
 
 
 
 
 
 
 


