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ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Αγαπητοί συγχωριανοί, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας σας εύχεται ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΑ, με υγεία και τύχη, ένα νέο έτος 2019 πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα !
Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες της Αδελφότητας για τους
πρώτους μήνες του έτους που μόλις ξεκίνησε.
1) Ο ετήσιος χορός – χειμερινή εκδήλωση θα γίνει στην ταβέρνα «TO ONEIΡΟ» (οδός Θράκης 80,
Άγιος Νικόλαος, Καματερό-βλ. χάρτης σελ.3) την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019, στις 12 το
μεσημέρι, με τιμή κάρτας 18 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται φαγητό, κρασί, αναψυκτικά, ενώ θα
υπάρχει πρόγραμμα με παραδοσιακή μουσική του τόπου μας με συγκρότημα, ενώ, όπως κάθε
χρόνο, θα κόψουμε και την πατροπαράδοτη βασιλόπιτα
Την ίδια ημέρα και ώρα και στο ίδιο μέρος θα διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Αδελφότητας. Οι ενδιαφερόμενοι
να θέσουν υποψηφιότητα παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν εγκαίρως, έως και την Πέμπτη, 31
Iανουαρίου 2019, στη Γενική Γραμματέα Αλέκα Γκουγκούτση, προκειμένου να εκτυπωθούν τα
ψηφοδέλτια.
Προσβλέπουμε στη δική σας συμμετοχή, με την παρουσία στο Δ.Σ. πολλών μελών, ιδίως νέων, η
οποία θα καταδείξει περίτρανα ότι η Αδελφότητα δεν έχει μόνο παρελθόν και παρόν αλλά και
μέλλον.
Στα πλαίσια αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας αποφάσισε ομόφωνα κατά τη
συνεδρίαση της, τον

Δεκεμβρίο του 2018 να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μελών του

Σωματείου μας, η οποία θα συγκληθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2019, ως ανωτέρω ορίζεται, με θέματα:
1) Απολογισμός πεπραγμένων – Οικονομικός Απολογισμός,
2) Έγκριση Απολογισμού και απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, και
3) Tροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού της Αδελφότητας.
Ο σκοπός της εισηγούμενης προς τη Γενική Συνέλευση τροποποίησης του υφιστάμενου
Καταστατικού έγκειται στην απόδοση του κειμένου του στη νεοελληνική γλώσσα, και ιδίως στην –
αναγκαία - εναρμόνιση κάποιων παλαιών διατάξεων με τη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα.
Ειδικότερα, τα προτεινόμενα προς τροποποίηση άρθρα είναι τα ακόλουθα :
Άρθρο 5 Εγγραφή μελών – Συνδρομή. «Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη, τα οποία και μόνο
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις της Αδελφότητας, καταβάλλουν για μεν την
εγγραφή τους μία φορά (άπαξ) ποσό, όπως και για την ετήσια συνδρομή τους, το ύψος των οποίων
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καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την επόμενη

Γενική

Συνέλευση».
Το προς τροποποίηση άρθρο έχει σήμερα ως εξής : «Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη, άτινα και
μόνον έχουσι δικαίωμα συμμετοχής εις τας Γενικάς Συνελεύσεις της Αδελφότητος καταβάλλουσιν δια
μεν την εγγραφήν αυτών εφ΄ άπαξ ποσόν δραχμών 20 (είκοσι) δια την την ετησίαν συνδρομήν
αυτών δραχμάς 100 (εκατό). Τα ανωτέρω ποσά δύναται να μεταβληθούν μόνον κατόπιν αποφάσεως
Γενικής Συνελεύσεως.»
Άρθρο 8 «Δωρητές – ευεργέτες. Με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τη Γ.Σ.
ανακηρύσσονται ως δωρητές όσοι καταθέτουν μεγάλα χρηματικά ποσά και ως ευεργέτες όσοι
καταθέτουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά».
Το προς τροποποίηση άρθρο έχει σήμερα ως εξής : «Δι΄ αποφάσεως του Δ.Σ. εγκρινομένης υπό της
Γεν. Συνελεύσεως ανακηρύσσονται ως δωρηταί οι καταθέτοντες ποσόν από 5.000 δρχ.

μέχρι

20.000, ως ευεργέται οι καταθέτοντες από 20.000 δρχ. μέχρι 50.000 δρχ. και ως μεγάλοι ευεργέται οι
καταθέτοντες από 50.000 και άνω».
Άρθρο 16 Καθήκοντα Ταμία. «...Ο Ταμίας δύναται να κρατάει εις χείρας του μετρητά χρήματα μέχρι
του ποσού των διακοσίων (200,00) ευρώ για την αντιμετώπιση των εκάστοτε τρεχουσών
συναλλαγών».
Το προς τροποποίηση άρθρο έχει σήμερα ως εξής «Ο Ταμίας… δύναται να κρατά εις χείρας του
μέχρι ποσού 3.000 δρχ. προς αντιμετώπισιν τρεχουσών εκάστοτε αναγκών».
Άρθρο 19 «Τηρούμενα βιβλία. Η Αδελφότητα τηρεί τα εξής βιβλία : 1) Μητρώο Τακτικών –
Aντεπιστελλόντων Μελών, 2) Βιβλίο Πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων, 3) Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ., 4)
Βιβλίο Ταμείου, 5) Βιβλίο Αλληλογραφίας.»
Το προς τροποποίηση άρθρο έχει σήμερα ως εξής : «Η Αδελφότης τηρεί και τα εξής βιβλία: α)
Μητρώον τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών β) βιβλίον δωρητών γ) βιβλίον ξένων συνδρομητών
δ) βιβλίον Πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων, ε) Βιβλίον Ταμείου, στ) Βιβλίον αλληλογραφίας.»
2) Για τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο χωριό η Αδελφότητα δρομολογεί
λεωφορείο για τη μετακίνηση των συγχωριανών που επιθυμούν, με τιμή εισιτηρίου 50 ευρώ το
άτομο. Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί από την Αθήνα την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 και
ώρα δέκα (10 : 00) το πρωί από τον τερματικό σταθμό του Μετρό Άγιος Αντώνιος στο Περιστέρι και
επιστροφή από το χωριό για την Αθήνα την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 στις δύο το μεσημέρι.
Επισημαίνουμε ότι το λεωφορείο θα πάει στο χωριό μόνο, εφόσον η συμμετοχή κριθεί
ικανοποιητική (τουλάχιστον 40 άτομα, τηλ. Boυκελάτου–Κολιοπούλου Γιώτα 210 5738492, 6946
264090, Γκουγκούτση Αλέκα 210 5451691, 6980 322550). Παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωση
συμμετοχής το αργότερο έως τις 20 Μαρτίου.
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Το Δ.Σ. της Αδελφότητας προσβλέπει στη δική σας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη και
δια της καταβολής από όλους μας της ετήσιας συνδρομής των 10 ευρώ και των όποιων τυχόν
καλοδεχούμενων δωρεών, προκειμένου να συνεχιστεί το έργο της Αδελφότητας, συνιστάμενο και
στη διατήρηση της ηπειρώτικης παράδοσης, προς όφελος του αγαπημένου μας τόπου.
Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και ελπίζουμε να ανταμώσουμε στις φετινές μας δραστηριότητες !

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΟΥ

ΑΛΕΚΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ»
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