Report of the Annual General Meeting, 2014
On Saturday 22nd November we held our Annual General Meeting at Lafkos plateia,
chaired by Kyriakos Stathakis in the absence of the president, Yannis Basdanis.
Treasurer’s report: Our treasurer, Liz Avramides, presented the accounts for the
previous year giving details of our expenditure and income over the past year. Our income
derives mainly from the subscriptions of our members (€10 per year) and some donations and
proceeds of fund raising events. Expenditure is made directly towards the opening, cleaning,
maintaining and signing of paths. Our total expenditure for the year was 3049.01 euro. Our
balance of funds is 4648.84 euro. A new budget was agreed by the meeting allowing our
funds to be spent on purposes directly relating to the objectives of opening, cleaning,
maintaining, signing and promoting paths.
In the winter of 2013-14 our volunteer work parties completed opening and signing
the route from Neoxori to Siki to Xinovrisi and once completed this was celebrated with an
organized walk. The routes have been posted on the web (on the site Walking in Pelion), We
also worked on the route Argalasti to Kallithea to Xinovrisi. In the summer we paid for the
summer maintenance of paths in the Lafkos / Milina / Horto / Argalasti / Kalamos and
Lefokastro areas. Some other paths are cleaned by volunteer effort. We purchased new signs
to continue waymarking routes and replacing old, damaged and missing signs.
In 2014 we have 240 paid up members out of a total membership of 340. It was
agreed by the meeting that any members who have not paid their subscriptions for a period of
3 years would no longer be included in the current (active) members list. If you wish to pay
your
subscription
for
2014
or
previous
years,
please
email
treasurer@friendsofthekalderimi.org
Committee elections: Every second year our society elects members to serve as the
management committee. There were 7 nominations for the 7 committee posts and they were
duly elected by the membership present at the meeting.
The new management committee is
Kyriakos Stathakis President
Ioannis Yiatrou Vice President
Liz Avramedes Treasurer
Sofia Magioglou Secretary
Nikos Adraskelas
Christos Fotou
Chris Wicks
Our thanks were given to committee members Tatiana Eftaxia and Ioannis Basdanis
who did not stand for reelection. Thanks were given to everyone who volunteers in the varied
activities of our association, participating in work parties, organising walks, fund raising and
social events.

Social Events Organisers: Last June we held a summer party in Horto that was a
great success. We would like to ask anyone who is willing to organise social events in the
next year to let us know. If you can volunteer please contact any committee member or send
an e mail to treasurer@friendsofthekalderimi.org
Members’ questions: An issue was raised about the continued destruction of old
kalderimia where for example they are concreted over to provide access for cars to houses. A
specific example was given in the Horto area that will be looked into by the new committee.
South Pelion Vice Mayor Thanasis Flerris, who was present at the meeting, outlined the
councils view to such cases and invited us to bring them to the attention of the council to take
action where possible. In response to a member’s question, he also informed the meeting
about the participation of the Local Council of South Pelion in the European programme
CHARTS, which he emphasized was directed mainly at people in businesses related to
tourism. He stated that the results of the programme will shortly be presented by the local
authoritity.
We look forward to another successful year in 2015.

Αναφορικά µε την ετήσια Γενική Συνέλευση του 2014
Το Σάββατο 22 Νοεµβρίου είχαµε την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
στην πλατεία του Λαύκου µε προεδρεύοντα τον Κυριάκο Σταθάκη λόγω της απουσίας του
προέδρου Γιάννη Μπασδάνη.
Η ταµίας Ελισσάβετ Αβραµίδη παρουσίασε τον οικονοµικό απολογισµό της
χρονιάς που πέρασε. Τα έσοδα του συλλόγου προέρχονται κυρίως από τις συνδροµές των
µελών ((€10 το χρόνο), από δωρεές και κάποιες εκδηλώσεις του συλλόγου. Τα

έξοδα κατευθύνονται κυρίως για τη διάνοιξη, καθάρισµα, σηµατοδότηση και
προβολή των µονοπατιών. Συµφωνήθηκε ότι αυτό θα συνεχιστεί και την ερχόµενη
χρονιά. Τα συνολικά έξοδα της χρονιάς ήταν 3049,01 ευρώ και το χρηµατικό
απόθεµα στο ταµείο του συλλόγου 4648,84 ευρώ.
Τον χειµώνα του 2013-14 µε εθελοντική δουλειά των µελών µας
ολοκληρώσαµε την διάνοιξη και σηµατοδότηση των διαδροµών Νεοχώρι-Συκή και
Συκή-Ξινόβρυση. Οι διαδροµές εγκαινιάστηκαν µε περπάτηµα και βρίσκονται
αναρτηµένες στο διαδίκτυο (στο site Περπατώντας στο Πήλιο). Ακόµη δουλέψαµε
στη διαδροµή Αργαλαστή-Καλλιθέα-Ξινόβρυση. Το καλοκαίρι έγινε συντήρηση των
διαδροµών
σε
Λαύκο-Μηλίνα-Χόρτο-Αργαλαστή-Κάλαµο-Λεφόκαστρο
µε
πληρωµένη εργασία µε εργόσηµο. Επίσης και σε κάποια άλλα σηµεία από εθελοντές.
Παραγγέλθηκαν καινούρια πινακιδάκια για τη σηµατοδότηση των µονοπατιών.
Τα ενεργά (ταµειακώς εντάξει) µέλη του Συλλόγου για το 2014 είναι 240 και
ο συνολικός αριθµός 340. Συµφωνήθηκε ότι τα µέλη που δεν πληρώνουν τη
συνδροµή για 3 χρόνια θα θεωρούνται ανενεργά και θα ξαναγίνονται ενεργά εφόσον
πληρώσουν το οφειλόµενο ποσό. Παρακαλούµε για το σκοπό αυτό να
επικοινωνήσετε µε την ταµία µε email στο treasurer@friendsofthekalderimi.org

Στη συνέχεια είχαµε εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού
Συµβουλίου που γίνονται κάθε διετία. Οι υποψήφιοι ήταν 7, όσες και οι θέσεις του
συµβουλίου και εξελέγησαν οµόφωνα. Το νέο Διοικητικό Συµβούλιο είναι το εξής:
Πρόεδρος: Κυριάκος Σταθάκης
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Ιατρού
Γραµµατέας: Σοφία Μαγιώγλου
Ταµίας: Ελισσάβετ Αβραµίδη
Μέλη: Chris Wicks, Χρήστος Φώτου, Νίκος Αδρασκέλας
Ευχαριστούµε τα απερχόµενα µέλη του Συµβουλίου Γιάννη Μπασδάνη και
Τατιάνα Ευταξία. Ευχαριστούµε επίσης όλους τους εθελοντές που
δραστηριοποιήθηκαν στους καθαρισµούς µονοπατιών, στην οργάνωση περιπάτων, τις
κοινωνικές εκδηλώσεις
και τη συγκέντρωση χρηµάτων ή συµµετείχαν µε
οποιοδήποτε τρόπο στις δράσεις του συλλόγου.
Οργάνωση εκδηλώσεων: Τον Ιούνιο έγινε ένα καλοκαιρινό πάρτι στο Χόρτο
µε µεγάλη επιτυχία. Παρακαλούµε όποιον θα ήθελε να προτείνει την οργάνωση
κάποιας ανάλογης εκδήλωσης την ερχόµενη χρονιά, να επικοινωνήσει µε κάποιο
µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή να στείλει
email στο
treasurer@friendsofthekalderimi.org
Άλλα θέµατα: Κάποια µέλη ενηµέρωσαν για την καταστροφή ενός τµήµατος
καλντεριµιού κοντά στο Χόρτο, το οποίο καλύφθηκε µε τσιµέντο για να περνά
αυτοκίνητο ευκολότερα. Το Συµβούλιο θα εξετάσει το θέµα. Ο Αντιδήµαρχος
Θανάσης Φλέρης που ήταν παρών, δήλωσε ότι ο Δήµος επιθυµεί να προστατεύσει τα
καλντερίµια και µας προέτρεψε να αναφέρουµε κάθε τέτοια περίπτωση στο Δήµο για
να αντιµετωπίζεται µε τον κατάλληλο τρόπο. Επίσης, σχετικά µε το θέµα που
προέκυψε από τη συµµετοχή του Δήµου Νοτίου Πηλίου στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα
CHARTS, τόνισε ότι αυτό απευθυνόταν κυρίως σε επαγγελµατίες του τουρισµού και
ότι ο Δήµος σύντοµα θα παρουσιάσει τα αποτελέσµατα του προγράµµατος.
Το Συµβούλιο εύχεται σε όλα τα µέλη να είναι το 2015 µια ευτυχισµένη και
δηµιουργική χρονιά.

