Αναφορά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2016
Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 διεξήχθη η Ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου στο Λαύκο, με
προεδρεύοντα τον Κυριάκο Σταθάκη.
Τον χειμώνα του 2015-16 η ομάδα εθελοντών ολοκλήρωσε τη διάνοιξη και σηματοδότηση της
διαδρομής Αργαλαστή-Ξινόβρυση-Ποτιστικά, την οποία στη συνέχεια εγκαινιάσαμε περπατώντας
μαζί με τον Ορειβατικό σύλλογο Βόλου. Διανοίξαμε επίσης τη διαδρομή Βυζίτσα-Πινακάτες σε
συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους και το μονοπάτι προς την κορυφή του Τισαίου κοντά στο
Τρίκερι. Ακόμα αγοράστηκαν καινούρια πινακιδάκια για τη σηματοδότηση των διαδρομών και την
αντικατάσταση των φθαρμένων ή αφαιρεθέντων.
Δημιουργήθηκαν δύο νέες ενημερωτικές πινακίδες μεγάλου μεγέθους για την Αργαλαστή και το
Χόρτο. Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Αβραμίδου και τη Μάντι Μάθιους για τη συμβολή τους.
Το καλοκαίρι ο σύλλογος πλήρωσε μεροκάματα για την συντήρηση αρκετών διαδρομών. Αυτό
το έξοδο προβλέπεται να αυξηθεί μελλοντικά. Άλλες διαδρομές καθαρίστηκαν από εθελοντές.
Η προστασία και ο καθαρισμός των μονοπατιών προσπαθούμε να είναι μια συλλογική κοινοτική
προσπάθεια. Στην προοπτική αυτή παγίως ζητούμε τη βοήθεια και της Δημοτικής Αρχής.
Απολογισμός εσόδων-εξόδων
Η ταμίας του συλλόγου Ελισάβετ Αβραμίδου παρουσίασε την αναφορά του προηγουμένου έτους,
δίνοντας στοιχεία για τα έσοδα και έξοδα. Τα έσοδα ήταν 5288,76 και προέρχονται κυρίως από
τις συνδρομές των μελών (10 ευρώ το χρόνο), δωρεές και από κάποιες εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε
το τουριστικό γραφείο Ηλιοχόος για τη δωρεά 500 ευρώ εκ μέρους των πελατών του, που θα
χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση των μονοπατιών όπου περπατούν κατά τη διαμονή τους εδώ.
Τα έξοδα του συλλόγου κατευθύνονται στη διάνοιξη, καθαρισμό, συντήρηση και σηματοδότηση των
μονοπατιών και στην προβολή του συλλόγου (ιστοσελίδα, πινακίδες επισκεπτών). Τα συνολικά
έξοδα της χρονιάς ήταν 4979,91 ευρώ και το χρηματικό απόθεμα (ενεργητικό) 5185,97 ευρώ. Ο
νέος προϋπολογισμός που εγκρίθηκε μας επιτρέπει να διαθέτουμε όσα χρήματα χρειαστούν για
τους σκοπούς του συλλόγου (διάνοιξη, καθαρισμός, συντήρηση, προβολή μονοπατιών).
Για το 2016 έχουμε 390 ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη σε σύνολο 475. Τα μέλη που δεν
έχουν πληρώσει συνδρομές για 3 χρόνια θα θεωρούνται ανενεργά. Οσοι δεν έχουν πληρώσει
τις συνδρομές τους, παρακαλούνται να επικονωνήσουν ηλεκτρονικά στο treasurer@
friendsofthekalderimi.org
Eκλογές Δ.Σ.
Κάθε δύο χρόνια έχουμε εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου. Υπήρχαν 7 υποψήφιοι
για ισάριθμες θέσεις, οι οποίοι και εξελέγησαν.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής:
						
						
						
						
						
						
						

Γιάννης Ιατρού - Πρόεδρος
Κυριάκος Σταθάκης - Αντιπρόεδρος
Ελισάβετ Αβραμίδου - ταμίας
Νίκος Αδρασκέλας - γραμματέας
Χρήστος Φώτου - μέλος
Πηλίτσα Βαϊτσαρά - μέλος
Γκερλίντε Φαλκ - μέλος

Ευχαριστούμε όλους όσοι υποστηρίζουν εθελοντικά τη λειτουργία του συλλόγου, συμμετέχουν στις
ομάδες καθαρισμού μονοπατιών, οργανώνουν περιπάτους ή κοινωνικές εκδηλώσεις για τη συλλογή
πόρων. Ειδικές ευχαριστίες οφείλονται στους Φιλίπ και Συμπίλ Μπέντζ, οι οποίοι δημιούργησαν
ενδεικτικές πινακίδες και εκτύπωσαν 2000 φυλλάδια που περιγράφουν περιπάτους στην περιοχή
του Νεοχωρίου.
Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων:
Την χρονιά που πέρασε οργανώσαμε μια μουσική βραδιά στο Νεοχώρι με μεγάλη επιτυχία.
Όποιος επιθυμεί να προτείνει και να βοηθήσει στην οργάνωση κάποιας παρόμοιας εκδήλωσης,
παρακαλείται να επικοινωνήσει μέ κάποιο μέλος του Δ.Σ. ή να στείλει μέιλ στο info@
friendsofthekalderimi.org
Eρωτήσεις μελών στον κ. Θανάση Φλέρη:
Ο αντιδήμαρχος Νοτίου Πηλίου και μέλος του συλλόγου κ. Θανάσης Φλέρης εξήγησε στη
Συνέλευση ότι ο Δήμος δεν μπόρεσε να στείλει εργάτες για να βοηθήσουν στη συντήρηση των
μονοπατιών εξ αιτίας των πολλών αναγκών και της έλλειψης πόρων. Αναμένει ο Δήμος να
παρουσιάσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2017. Ειδικά συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, το θέμα
του γκρεμισμένου παραδοσιακού πέτρινου γεφυριού της Αμμουρσάς μεταξύ Αργαλαστής και
Κάλαμου. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στη θέση του σχεδιάζεται να τοποθετηθεί τσιμεντένιο γεφύρι
που θα επιτρέπει διέλευση αγροτικών αυτοκινήτων. Ο Σύλλογος θα αντιταχθεί έντονα σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, καθώς φυσικά υποστηρίζουμε τη διατήρηση τέτοιων ιστορικών μνημείων ως μέρος
του δικτύου των καλντεριμιών. Ρωτήσαμε επίσης αν θα υλοποιηθούν στο Νότιο Πήλιο ευρωπαϊκά
προγράμματα για τη φροντίδα των καλντεριμιών, όπως έγινε στο Κεντρικό και Βόρειο Πήλιο και
πήραμε την απάντηση ότι τα προηγούμενα προγράμματα Leader κατευθύνθηκαν σε συγκεκριμένα
χωριά. Πολλά μέλη εξέφρασαν τη δυσφορία τους για το ότι δεν γίνονται γνωστές πληροφορίες για
τις όποιες δυνατότητες υπάρχουν, παρότι έχουμε επανειλημμένα προτείνει συνεργασία στο θέμα
της συντήρησης των μονοπατιών και της αναζήτησης πόρων. Μας συστήθηκε να στέλνουμε κάποιον
αντιπρόσωπο του συλλόγου στις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου.

Προσβλέπουμε σε μια εξίσου επιτυχημένη χρονιά για το 2017.

