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  Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2012  Διοικητικός απολογισμός του Συλλόγου
  

Αγαπητοί συγχωριανοί,

  

Αμέσως μετά την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα θέσαμε τις ακόλουθες προτεραιότητες :

  

1) Αρχές Μαρτίου 2011 ξεκινήσαμε την επισκευή του εσωτερικού χώρου του Π.ΚΕ.ΧΟ. και οι
εργασίες τελείωσαν τέλη Μαρτίου 2011. Οι εργασίες έγιναν με οικονομική προσφορά του
κου Τρύφωνα Σκιαδά και του συλλόγου.

  

2) Συμμετοχή του συλλόγου στην εκδήλωση της νεολαίας του χωριού μας στις 19.02.2011
στην ταβέρνα της Ειρήνης Πλούμη με την προσφορά των ποτών και φαγητών. Η εκδήλωση
έγινε με μεγάλη επιτυχία. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο δημοτικός σύμβουλος
Ναυπακτίας κος. Χρήστος Εγγλέζος, ο πρόεδρος του χωριού μας Περικλής Ζιαμπάρας και
άλλοι πολλοί συγχωριανοί μας. Εκ μέρους του συλλόγου ήταν παρόν ο πρόεδρος.      

  

3) Συμμετοχή του συλλόγου στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΣΥΝ 09.04.2011. Τον
σύλλογό μας εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του συλλόγου και ο εκλεγμένος αντιπρόσωπος   
στην Ο.ΣΥ.Ν. Γιώργος Κολοκύθας.

  

4) Τον Απρίλιο του 2011 ξεκινήσαμε και τις εργασίες στον προαύλιο χώρο του Π.ΚΕ.ΧΟ. Με
την συμπαράσταση του δημοτικού συμβούλου κου. Χρήστου Εγγλέζου και του Δήμου
Ναυπακτίας έγινε μια πρώτη διαμόρφωση του χώρου και στην συνέχεια με χρήματα του Α
ντώνη και Νίκου Σκιαδά, Χριστόφορου και Νίκου Σκιαδά
(παιδιά του Πάνου και Τρύφωνα Σκιαδά) κατασκευάσαμε τον μανδρότοιχο από το επάνω
αριστερό μέρος του προαυλίου χώρου μέχρι και την είσοδο. Στη συνέχεια με χρήματα του
Αντιπροέδρου του Συλλόγου κου 
Πάνου Σκιαδά
ανακατασκευάσαμε την μάνδρα στο κάτω μέρος του προαυλίου χώρου (από την είσοδο έως
και το ρέμα) και είμαστε σχεδόν έτοιμοι να προχωρήσουμε στην πλακόστρωση (περίπου
170 τ.μ.) μπροστά ακριβώς από το Π.ΚΕ.ΧΟ. 
Όλη την δαπάνη την ανέλαβε ο κος.
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Πάνος Σκιαδάς
. Το έργο της πλακόστρωσης αναμένετε να τελειώσει μέχρι τον Μάιο, θα ακολουθήσει η
δενδροφύτευση και δημιουργία μικρής παιδικής χαράς. Ο υπόλοιπος χώρος θα στρωθεί με
χαλίκι και θα τακτοποιηθούν οι χώροι της αποθήκης και της τουαλέτας. Η τεχνική επίβλεψη
των έργων γίνεται από τον πρόεδρο της τεχνικής επιτροπής του συλλόγου 
κο. Ανδρέα Δρόσο
τον οποίο ευχαριστούμε πολύ.

  

5) Τοποθετήσαμε δοκάρια και δίχτυα στο γήπεδο και τακτοποιήσαμε τους χώρους της
παιδικής χαράς.

  

6) Συμφωνήσαμε με τον Ζούκο και ανέλαβε το κόψιμο των χόρτων στο γήπεδο, την παιδική
χαρά και σε όλους τους   κοινόχρηστους  δρόμους και σοκάκια που οδηγούν στα σπίτια
των συγχωριανών και για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο 2011. Επίσης
κόψαμε και τα χόρτα στο νεκροταφείο.

  

7) Διαμορφώσαμε με την βοήθεια του Δήμου Ναυπακτίας την λιμνούλα στο ποτάμι και το
καλοκαίρι ήταν και πάλι στην   διάθεση όλων. Ευχαριστούμε τον Δημοτικό Σύμβουλο
Χρήστο Εγγλέζο και τον δήμαρχο Γιάννη Μπουλέ.

  

8) Αναθέσαμε στον Ανδρέα Ανδρεόπουλο το βάψιμο των κάγκελων κατά μήκος του δρόμου
και αυτών στην κεντρική πλατεία του χωριού μας. Επισκευάσαμε τα κάγκελα στα σημεία
που υπήρχε δυσκολία στην διέλευση του λεωφορείου.   Έγινε επίσης βαφή των τραπεζιών
και συντήρηση των καρεκλών στην Κεντρική πλατεία.

  

9) Πραγματοποιήσαμε το καλοκαιρινό Αντάμωμα τον Αύγουστο και όπως όλοι γνωρίζετε
είχε μεγάλη επιτυχία, που χαρακτηρίστηκε από την ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή της
νεολαίας του χωριού μας. 

  

Η εφημερίδα

  

Αμέσως με την συγκρότησή μας σε σώμα και μετά την διεξοδική συζήτηση και ομόφωνη
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απόφαση του Δ.Σ. για την ύπαρξη ενός και μόνου ταμείου στον σύλλογο, (υπήρχαν
εξωλογιστικοί λογαριασμοί για «λόγους εξυπηρέτησης των επιτροπών του συλλόγου»), ο
ταμίας Κώστας Εγγλέζος μετέφερε από όλους τους λογαριασμούς τα χρήματα στον
κεντρικό λογαριασμό του συλλόγου στην Εμπορική Τράπεζα. Η συντακτική επιτροπή της
εφημερίδας είχε άλλη άποψη, δεν συμφώνησε με αυτή μας την ενέργεια, ήθελε να
λειτουργεί αυτόνομα, να έχει το δικό της ταμείο και τέλος ανέστειλε επ’ αόριστο την
έκδοση της εφημερίδας του συλλόγου. 

  

Μετά από αυτή την ενέργεια της επιτροπής, το ΔΣ. αναγκάστηκε να παύση την επιτροπή
αυτή μέχρι  την οικονομική εκκαθάριση της υπόθεσης. Ταυτόχρονα δεχθήκαμε την
παραίτηση του Γιώργο Κολοκύθα από μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου και την αναπλήρωσή του
από τον Θύμιο Μαλά. Ο Γιώργος Κολοκύθας διατελούσε ταυτόχρονα Β’ ταμίας του
συλλόγου και ταμίας της Συντακτικής Επιτροπής. Το πρόβλημα με την συντονιστική
επιτροπή τελείωσε μετά την οικονομική εκκαθάριση και επιστροφή του ποσού που
παρακρατούσε στο ταμείο του Συλλόγου.

  

Έγινε πρόταση στον διευθυντή της εφημερίδας κο Αντώνη Δρόσο να συνεχίσει την έκδοση
της εφημερίδας σε συνεργασία μαζί μας (με δεδομένο ότι ο σύλλογος κάλυπτε όλα τα
έξοδα έκδοσης της εφημερίδας), δεν αποδέχτηκε τους όρους μας και επέμενε στην
αναστολή της έκδοσης της.

  

Το Δ.Σ. επιθυμεί αμέσως μετά το πέρας αυτής της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσει
στην επανέκδοση της εφημερίδας. Μία εφημερίδα που θα είναι όργανο του Συλλόγου και θα
καλύπτει αποκλειστικά τους σκοπούς του.

  

Μέλη συλλόγου μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού 

  

Προτείνουμε προς την Γενική Συνέλευση να γίνει αποδεκτή η δυνατότητα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι δια αλληλογραφίας, για τους διαμένοντες μόνιμα στο εξωτερικό. 

  

Ειδικότερα προτείνουμε για τα μέλη του Συλλόγου μας που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό
και αδυνατούν να παραστούν στη Γ.Σ., να είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί “ψηφοφορία δια
ταχυδρομικής ή ψηφιακή επιστολής ( e-mail)”.
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Ως επιστολή νοούνται: Συστημένη ή απλή επιστολή των ΕΛΤΑ ή άλλης ταχυδρομικής
εταιρίας, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), απλή επιστολή που έχει κατατεθεί
στη Γραμματεία του Συλλόγου πριν από τη Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. κατά
την πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ. ανακοινώνει  τα θέματα για τα οποία θα μπορεί να
διενεργηθεί ψηφοφορία εξ αποστάσεως.
Για κάθε θέμα ανακοινώνονται  ταυτόχρονα όλες οι διαθέσιμες προς ψήφιση επιλογές.

  

Ο τρόπος και η διαδικασία της ψηφοφορίας ανακοινώνονται με την πρόσκληση για την
σύγκληση της Γ.Σ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δι’ επιστολής καταμετρώνται κατά
τη διάρκεια της ψηφοφορίας των παρισταμένων  στη Γ.Σ. μελών, ανακοινώνονται δε
αμέσως μετά την ολοκλήρωση  της ψηφοφορίας των παρισταμένων στη Γ.Σ. μελών και
συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των παρισταμένων στη Γ.Σ. μελών,
οπότε και ανακοινώνονται τα τελικά συμψηφιστικά αποτελέσματα.

  

H Απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί μόνο από άλλη Γ.Σ.

  

Κανονισμοί λειτουργίας Πνευματικού Κέντρου του συλλόγου και της εφημερίδας 

  

Πρέπει να ομολογήσω ότι από τον πρώην πρόεδρο κο Αντώνη Δρόσο έγινε μία σοβαρή
δουλειά στον καταρτισμό των κανονισμών λειτουργίας του Π.ΚΕ.ΧΟ και της εφημερίδας.
Όμως και οι δύο κανονισμοί έγιναν με δεδομένη την αυτόνομη πορεία τους. Εμείς στο Δ.Σ.
θεωρούμε ότι όλες οι επιτροπές πρέπει να λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα του
Συλλόγου και ότι οι διοικήσεις των επιτροπών πρέπει να έχουν ολιγομελείς συνθέσεις.

  

Eπιτροπές που με την πάροδο του χρόνου μπορούν να γίνουν αντισύλλογοι μόνο
κακό προσφέρουν στο σύλλογό μας.

  

Προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση, να καταργηθούν  οι κανονισμοί λειτουργίας των
παραπάνω επιτροπών και όλες οι προηγούμενες αποφάσεις σχετικές με την λειτουργία
των παραπάνω επιτροπών, να οριστούν 
Πρόεδρος του Π.ΚΕ.ΧΟ. η καθηγήτρια κα Αννα Ζαμπάρα
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, η οποία ήταν και παλιά εκπρόσωπος του Συλλόγου και
 
Διευθύντρια εφημερίδας η κα Φιλιό Δρόσου 
και
 
να συνεχιστεί η λειτουργία των όπως ορίζει το καταστατικό μας. Το Δ.Σ θα πρέπει στην
επόμενη Γενική Συνέλευση να προσκομίσει προς ψήφιση τους νέους κανονισμούς
λειτουργίας.

  

Οικονομικοί μετανάστες – Μεταστέγαση 

  

Σε συνεργασία  με τον πρόεδρο του χωριού Περικλή Ζιαμπάρα ενημερώσαμε τον Ζούκο
ότι πρέπει και εκείνος (όπως έκανε και στο παρελθόν και ο Θωμάς) να αναζητήσει άλλη
στέγη της επιλογής του, έτσι ώστε το κτίριο να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του
Συλλόγου.

  

Θέλουμε να επισημάνουμε  ότι το προηγούμενο Δ.Σ. με το πρακτικό Νο. 181 και 183 / 2010
ζήτησε από τους οικονομικούς μετανάστες του χωριού μας να μεταστεγαστούν σε άλλο
οίκημα της δικής τους επιλογής. Μέχρι σήμερα έγινε η μεταστέγαση του Θωμά.

  

Το θέμα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ευαισθησίας, πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν στο
διάστημα των τεσσάρων μηνών που θέσαμε να γίνει η μεταστέγαση και ο σύλλογος θα είναι
στο πλευρό τους, όταν αυτό του ζητηθεί. 

  Τιμητική διάκριση μελών
  

Το Δ.Σ κάνοντας χρήση του άρθρου 29 του καταστατικού, προτείνει οι συγχωριανοί μας  πο
υ για πάρα πολλά χρόνια προσφέρουν σημαντικές οικονομικές εισφορές προς τον σύλλογο
και το χωριό μας, να ονομαστούν 
«Ευεργέτες» 
, να τους σταλεί επιστολή και να τους απονεμηθεί τιμητική πλακέτα στην επόμενη
καλοκαιρινή εκδήλωση στο χωριό μας. Αυτοί οι συγχωριανοί μας είναι οι 
Πάνος και Τρύφωνας Σκιαδάς, ο Δημήτρης Ιωάννου Ζαμπάρας, ο Ανδρέας Σ. Δρόσος
και ο Χρήστος Κ. Εγγλέζος. 
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Επίσης θέλουμε να τιμήσουμε την εθελοντική προσφορά του κου Βασίλη Ε. Δρόσου για
την μακρόχρονη ενασχόλησή του με τα εκκλησιαστικά και όχι μόνο του χωριού μας και από
τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου μας.

  

Γνωρίζουμε ότι ακόμα και μετά την παραίτηση του θα είναι κοντά στα εκκλησιαστικά
δρώμενα.

  

Τον ευχαριστούμε πολύ και προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση να  του απονεμηθεί ο τίτλος
του «Επίτιμου
Προέδρου του Συλλόγου»,
να του σταλεί επιστολή
και να
του απονεμηθεί τιμητική πλακέτα στην επόμενη καλοκαιρινή εκδήλωση στο χωριό μας.

  

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι ο καθένας  από εμάς έχει την δική του προσωπικότητα,
την δική του ιδεολογία και τον δικό του τρόπο έκφρασης. Οι αντιθέσεις είναι δημιουργικό
στοιχείο της δημοκρατίας. Όμως η αγάπη για το χωριό μας ενώνει όλους. Δεν περισσεύει
κανένας. Ο σύλλογος ανήκει σε όλους τους συγχωριανούς και καλό θα είναι ενωμένοι όλοι
μας να εργαστούμε και να συνεργαστούμε για το καλό του τόπου μας. 

  

Ευχές και χαιρετίσματα προς όλα τα μέλη του Συλλόγου μας για «χρόνια πολλά, υγεία,
χαρά, αγάπη, ελπίδα και καρτερικότητα στις δύσκολες και αντίξοες οικονομικές και
δημοσιονομικές περιστάσεις που διέρχεται η πατρίδα μας» απέστειλαν με email ο
αντιπρόεδρος 
κος Πάνος Σκιαδάς
και 
οι χωριανοί μας του Coatesville
.

  

Το Δ.Σ. εύχεται να έχουμε όλοι μας μια «καλή χρονιά με υγεία, χαρά και δημιουργία».
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Ευχαριστώ

  

Για το Δ.Σ.

  

Μπάμπης Χαντζής       
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