Αναφορά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2019
Στις 6 Οκτωβρίου 2019 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση στο Χόρτο. Παρόντες όλα τα µέλη
του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Καλωσόρισµα από τον πρόεδρο και ευχαριστίες στα µέλη Mandi Mathews καθώς και στα 2 µέλη µας που
βοήθησαν για την παραγωγή του ηµερολογίου.
Διάνοιξη µονοπατιών: Ενηµέρωση από τον αντιπρόεδρο Κυριάκο Σταθάκη για τη εργασία διάνοιξης και
συντήρησης µονοπατιών που έγινε την περασµένη χρονιά και συγκεκριµένα για τις 3 διαδροµές: Χορεύτρα –
Πρόπαν, Λύρη – Κατηγιώργη, Αλογόπορος – Τραχήλι. Για το 2019 – 2020 στόχος είναι οι διαδροµές
Προµύρι – Ροδιά, Γκρανίτσα – Νεοχώρι, Αγ. Γεώργιος – Αγ. Τριάδα, Πρόπαν - Λαµπινού
Πρόταση από τον Jan Beugelaar να προσθέσουµε στο σχέδιο διάνοιξης διαδροµές που να περιλαµβάνουν την
περιοχή µεταξύ Μηλίνας και Τρίκερι και συγκεκριµένα την περιοχή Ολιζών.
Οικονοµικός απολογισµός: H ταµίας, Λίζ Αβραµίδη, παρουσίασε τους λογαριασµούς για το προηγούµενο
έτος. Τα συνολικά έσοδα είναι 6921 ευρώ, από τα οποία σε συνδροµές (3540 ευρώ), δωρεές (1040 ευρώ) και
συγκέντρωση χρηµάτων από εκδηλώσεις και πωλήσεις ηµερολογίου (2341 ευρώ). Εκφράστηκαν ευχαριστίες
σε µερικά µέλη που έχουν κάνει ιδιαίτερα σηµαντικές συνεισφορές µέσω της συλλογής δωρεών από
επισκέπτες και γνωστούς (Φρόσω Σιδηροπούλου) ή αφιερώνοντας το χρόνο και την εµπειρία τους για την
παραγωγή και προώθηση του ηµερολογίου (Anny Maurer και Inge Stoll). Οι συνολικές δαπάνες ύψους 4832
ευρώ αφορούσαν κυρίως έντυπα (διαφηµιστικά φυλλάδια, πινακίδες, αυτοκόλλητα, ηµερολόγια, 2 µεγάλες
αφίσες για το Trikeri) και για την αλλαγή του καταστατικού µας. Οι συνήθεις δαπάνες για συντήρηση και
καθαρισµό διαδροµών ήταν µειωµένες. Το Δ.Σ. δεν ήταν διατεθειµένο να ξοδέψει για τον καθαρισµό των
µονοπατιών (α) χωρίς πρόοδο στη γνώση της βάσης δεδοµένων των διαδροµών, την οποία επεξεργάζεται επί
του παρόντος ο Ian Allright και (β) χωρίς περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα καθαρισµού
διαδροµών που θα πραγµατοποιηθεί από τις τοπικές αρχές µε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα EU
LEADER. Όσον αφορά το τελευταίο κοµµάτι, τα µέλη της επιτροπής βρίσκονται ήδη σε επαφή µε τον
υπεύθυνο του προγράµµατος στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχει ήδη ζητηθεί συνάντηση µας µε τον νέο
δήµαρχο. Οι δαπάνες για το επόµενο έτος προβλέπονται να είναι όπως και τα προηγούµενα χρόνια, δηλαδή
σχετίζονται άµεσα µε τους στόχους του ανοίγµατος, του καθαρισµού, της συντήρησης, της σηµατοδότησης
των µονοπατιών και της προώθησης του έργου του συλλόγου.
Άλλα θέµατα:
Ο Ian Allright παρουσίασε το έργο που έχει ήδη αρχίσει, δηλαδή µια βάση δεδοµένων των µονοπατιών που
έχουν «υιοθετηθεί» από τους Φίλους των Καλντεριµιών, το ιστορικό και τις µελλοντικές ανάγκες σχετικά µε
τη συντήρηση τους. Τόνισε την ανάγκη για καταγραφή πληροφοριών από τα µέλη σχετικά µε την κατάσταση
των διαδροµών, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εργασιών συντήρησης που έχουν οι ίδιοι πραγµατοποιήσει, και
ανακοίνωσε τη δηµιουργία µιας νέας σελίδας «Path Care» στον πρόσφατα ανασχεδιασµένο ιστότοπο του
συλλόγου µέσω της οποίας θα ενηµερώνεται η πρόοδος του έργου και η κατάσταση των διαδροµών που
έχουν αξιολογηθεί. Τα µέλη ενθαρρύνονται να επικοινωνούν µαζί του µέσω του email
pathcare@friendsofthekalderimi.org.
Πρόταση από τον Chris Wicks να πιέσουµε τον Δήµο Νοτίου Πηλίου να αναγνωρίσει και να προστατεύει τα
µονοπάτια που υπάρχουν. Αυτός είναι ένας συνεχής στόχος, αλλά ειπώθηκε ότι η υποστήριξη θα είναι πιο
πιθανή σε περίπτωση που ο εναλλακτικός τουρισµός ο οποίος χρησιµοποιεί τα µονοπάτια αυξάνεται στην
περιοχή. Ο Jan Beugelaar πρότεινε να προωθηθούν πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των διαδροµών
από µη µέλη. Αυτό θα είναι ένας µελλοντικός στόχος, αλλά ταυτόχρονα εκφράστηκε ο φόβος ότι αυτό µπορεί

να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις σε περίπτωση που µια πληροφορία που υποβάλλεται αφορά µια πορεία που δεν
περιλαµβάνεται στο δίκτυό µας.
Πρόταση Κυριάκου Σταθάκη να εγκαινιάσουµε ένα 4ήµερο περιπάτου που να περιλαµβάνει τα µονοπάτια
από Πλατανιά έως Καλά Νερά µε πιθανές διανυκτερεύσεις σε Αργαλαστή, Νεοχώρι και Βυζίτσα. Πιθανή
ηµεροµηνία τον Οκτώβριο ή το Μάρτιο.
Τέλος ενηµερωθήκαµε για την ερχόµενη πανελλήνια συνάντηση για τα µονοπάτια που θα γίνει στο Μέτσοβο
τον Νοέµβριο του 2019. Η επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να στείλει 2-4 εκπροσώπους στην 3η
Συνάντηση Greek Paths στο Μέτσοβο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεµβρίου. Η επιτροπή πιστεύει ότι
είναι σηµαντικό να παρακολουθείται το ταχέως αναπτυσσόµενο ενδιαφέρον για την προώθηση του
περπατήµατος στην Ελλάδα.

