ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΄΄ΟΙ
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ΄΄
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από την στρατιωτική κατοχή των ΙταλόΓερμανικών στρατευμάτων , η πατρίδα μας βρέθηκε σε μια από τις δυσκολότερες εποχές
από την ύπαρξη της μέχρι τότε.
Η προσπάθεια όλων των κατοίκων της για την αναστήλωση και την αποκατάσταση
των ζημιών που υπέστη ήταν πολύ μεγάλη όσο και δύσκολη. Ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών
αναγκάστηκε για λόγους βιοποριστικούς να αποδημήσει σε άλλες χώρες (εντός ή και εκτός
Ευρώπης) και ένα άλλο να μετακινηθεί από τις επαρχιακές πόλεις ή χωριά σε μεγαλύτερα
αστικά κέντρα της.
Στη 10 ετία του 1950 πολλοί ήταν και οι Νεαπολίτες εκείνοι, ιδίως νεαρής ηλικίας
τότε , που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν προς την Αθήνα . Όλους αυτούς πολύ σύντομα
τους κατέλαβε η νοσταλγία προς την ιδιαίτερη πατρίδα που εγκατέλειψαν , πράγμα που
κατ’ανάγκη τους επέβαλε να συναντώνται πολύ τακτικά και να αλληλοενημερώνονται γι
αυτήν.
Με την είσοδο της 10ετίας του 60, ορισμένοι ευπατρίδες εξ αυτών είχαν έμμονη τη
σκέψη να εξεύρουν τρόπους ώστε να βοηθήσουν τους παλαιούς πλέον συμπολίτες τους ,
και παράλληλα να τους θυμούνται . Συγχρόνως επικράτησε σ’ αυτούς και η σκέψη να
αρχίσουν την συγκέντρωση χρημάτων, γεγονός που θα τους επέτρεπε κάποια στιγμή την
υλοποίηση της οποιασδήποτε σκέψης ήθελε κρίνουν προς υλοποίηση. Περί τα μέσα της εν
λόγω 10ετίας και αφού κατάφεραν να συγκεντρώσουν από το υστέρημα τους , κάποιο
σεβαστό ποσόν για την εποχή εκείνη , συμφώνησαν αρχικά την ίδρυση ενός
Φιλανθρωπικού και Κοινωνικού Σωματείου με έδρα την Αθήνα , που σκοπό θα είχε την
δημιουργία Ιδρύματος Πρόνοιας με αντικείμενο την μέριμνα προς τα παιδιά που
αντιμετώπιζαν χρόνια προβλήματα Υγείας . Πρός επίτευξη του ως άνω σκοπού
αποφάσισαν να διαθέσουν το συγκεντρωθέν χρηματικό ποσόν για την αγορά οικοπεδικής
έκτασης στην Νεάπολη ( πλησίον του οδικού κόμβου- όπισθεν της Παιδούπολης ) , για την
στέγαση του ως άνω ιδρύματος , η οποία πραγματοποιήθηκε το δεύτερο 15νθήμερο του
Ιουλίου του 1966 με την αγορά 20 αγροτεμαχίων , εκτός σχεδίου πόλεως τότε , συνολικού
εμβαδού 10.409 τ.μ. τα οποία προσέφεραν τότε ευχαρίστως οι ιδιοκτήτες τους αντί της
συνολικής τιμής των 174.221 δραχμών. Η επίτευξη όμως του σκοπού αυτού δεν ευτύχησε.
Το έτος 2004, όταν η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νεάπολης σχεδίασε την ίδρυση
Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας με σκοπό να διαθέσει μέρος από έσοδα των
αποθεματικών των κληροδοτημάτων του, το Σωματείο μας εζήτησε και πήρε τη σχετική
μελέτη που είχε εκπονήσει ο τότε Διοικητής του κ. Αλέξανδρος Μαυρικάκης την οποία η
Διοίκηση του Σωματείου , αφού μελέτησε λεπτομερέστατα, προσέτρεξε και προσέφερε το
οικόπεδο που κατείχε, ρυμοτομηθέν πλέον και εντεταγμένο στο εκπονηθέν Σχέδιο Πόλεως
της Νεάπολης, συνολικού εναπομείναντος εμβαδού 5.214,92 τ.μ. και αποχαρακτηρισθέν
από προβλεπόμενο χώρο ανέγερσης νηπιαγωγείου σε χώρο ανεγέρσεως κοινωφελών
κτιρίων , χαρακτηρισμό που παρείχε πολλές δυνατότητες.

Το τέλος του 2010 η Διοίκηση του Σωματείου , μετά από απόφαση των μελών της
Γενικής του Συνέλευσης , πραγματοποίησε σύσταση δωρεάς ακινήτου (οικοπέδου)
αντικειμενικής αξίας 338.100,36 ευρώ υπέρ του Γεν. Νοσοκομείο - Κ.Υγείας Νεάπολης
΄΄ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ΄΄ , με σκοπό να ανεγερθεί σ’αυτό το οικόπεδο το σχεδιασθέν από το
Νοσοκομείο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.
Η Διοίκηση του Φιλανθρωπικού και Κοινωνικού Σωματείου μας πιστεύει ότι με την
προσφορά του αυτή στο Γεν. Νοσοκομείο – Κ. Υγείας Νεάπολης «Διαλυνάκειο» επιτέλεσε
στο ακέραιο το καθήκον της ως προς την εντολή των ιδρυτικών μελών του Σωματείου - εκ
των οποίων ουδείς ευρίσκεται στη ζωή σήμερα- και εύχεται να είναι αιωνία η μνήμη τους.
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