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 ΘΕΜΑ: Ενημερωτική επιστολή , προς όλα τα μέλη του συλλόγου και   τους              
συνχωριανούς για τη δραστηριότητα του συλλόγου μας, από την                    
ίδρυση του μέχρι 31/12/2015. 

 Αγαπητέ συγχωριανέ! Αγαπητέ μέλος του Συλλόγου!  

           ΟΠΟΥ ΑΚΟΥΣ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ, ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΔΕΝ 
ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ! 

Με την ευκαιρία της Κοπή της Πήτας, εκ μέρους του Διοικητικού 

Συμβούλιου του Συλλόγου, σας εύχομαι:ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και 

ΕΥΤΗΧΙΣΜΕΝO το 2016. Να έχετε  υγεία, αγάπη και ευτυχία, Εσείς και οι 

οικογένειες σας ! 

Σε αυτά τα 11 χρόνια που δραστηριοποιείτε ο σύλλογος μας, είχαμε καθαρά 

Έσοδα 17.860 ευρώ, Έξοδα 17280 ευρώ και ταμείο στις 31/12/2015  580 ευρώ, 

ενώ σήμερα έχουμε ταμείο  720 ευρώ.  

Αναλυτικά τα Έσοδα είναι ως εξής: 1) Από συνδρομές τον μελών 6730 

ευρώ, 2) Από προσφορές των μελών και των χωριανών 7300 ευρώ, 3) Από τους 

χορούς  που έχουμε κάνει 3065 ευρώ, 4) Δωρεά από το Δημαρχείο 715 ευρώ, 5) 

Από την πώληση της πέτρας (3μ3) 50 ευρώ. Με κριτήριο τα 150 ευρώ και άνω, τις 

περισσότερες  συνδρομές και προσφορές, για τις οποίες σας ευχαριστούμε 
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ιδιαιτέρως, τις έχουν καταβάλει οι πιο κάτω χωριανοί μας (23 μέλη του συλλόγου 

σε ένα σύνολό 205 ατόμων): 1) Βαγγέλης Πάνος 330 ευρώ, 2) Παύλος Ντούρος 

310 ευρώ, 3) Γιάννης Δρόσος 300 ευρώ, 4) Λευτέρης Κεραμάς 300 ευρώ, 5) 

Χρήστος Τσαλίκης 280 ευρώ, 6) Παναγιώτης Τσαλίκης 270 ευρώ, 7)Δημήτρης 

Παππάς 250 ευρώ, 8) Λάμπης Ντούρος 240 ευρώ, 9)Χρήστος Παππάς 220 ευρώ, 

10) Φώτος Κεραμάς  210 ευρώ, 11) Φώτος Ντούρος 210 ευρώ, 12) Λεωνίδας 

Τσαλίκης 195 ευρώ, 13) Ελβης Κουτσιούκης 190 ευρώ, 14) Θανάσης Νικούλης 

190 ευρώ, 15) Βασίλης Κωστάκης 170 ευρώ, 16) Βασίλης Μπαρούτας 170 ευρώ, 

17)  Θεοδώρας Παππάς 170 ευρώ, 18) Λευτέρης Κυριάκης 160 ευρώ, 19) Θωμάς 

Καραμπέτσης 150 ευρώ, 20) Κυριάκος Κουτσούκης 150 ευρώ, 21) Λάμπης 

Μούτσιος 150 ευρώ,  22) Χρήστος Κυριάκης 150 ευρώ, και Χρήστος Κασιάρας 

150 ευρώ. Δηλαδή το 11% των μελών του συλλόγου έχουν προσφέρει το 35% του 

συνόλικού ποσού των συνδρομών και προσφορών. Σας λέει κάτι αυτό?! Υπάρχουν 

επίσης και άτομα που έχουν προσφέρει 5,10, 15 και 20 ευρώ ο καθένας. Ενώ 

υπάρχουν και άτομα, Ελευθερωχωρίτες και αυτόι, που δεν έχουν προσφέρει ούτε 

ένα  ευρώ στο ταμείο, έτσι όπως σας το λέω, ούτε ένα ευρώ. Σε αυτό το σημείο 

θέλω να σας υπενθυμίσω μία φράση που διαβάζω συχνά στο διαδίκτυο:    

«ΧΩΡΙΑΝΕ! ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΣ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ, 

ΚΟΙΤΑΞΕ ΕΣΥ ΤΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΟΥ»  

Αναλυτικά τα Έξοδα είναι ως εξής: 1) Δικηγόρος  700 ευρώ, 2) 

Διοικητικά και έξοδά γραφείου 835 ευρώ, 3) Βοήθεια και στεφάνια  830 ευρώ, 4) 

Καθαρισμός νεκροταφείου 420 ευρώ, 5) Μπετό στο δρόμο,  εργάτης, πινακίδες 

και τρακτέρ 7750 ευρώ, 5) Πλατεία  6105 ευρώ, 6) Ομάδα ποδόσφαιρου, 

νοίκιασμα στολών για το Β/Η αντάμωμα και για τη linja του νερού  640 ευρώ. 

Αυτά όσον αφορούν τα οικονομικά του συλλόγου μας.    

Όσον αφορά τα προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα μας, 

κάναμε τις πιο κάτω ενέργειες: Το 2012 στείλαμε στο Δημαρχείο του Δέλβινου 
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το σχέδιο για να πάρουμε το νερό από το πηγάδι και να το πάμε στη δεξαμενή 

στου Καζέλη. Για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο χρειαζόμαστε περίπου 15.000 

ευρώ και αρκετή εθελοντική εργασία (όπως σας έχω ενημερώσει με την επιστολή 

μου με Αρ. 3 Πρωτ. 20/12/2011). Επίσης το 2012 στείλαμε επιστολή στον πρώην 

πρωθυπουργό της Αλβανίας για τα σπίτια που κλέφτηκαν στο χωριό μας  και για 

τις παράνομες παρεμβάσεις που γίνονται στο δίκτυο του νερού  στην Οκινά. Το 

2013 κάναμε της εκλογές για το ΔΣ του συλλόγου, όπως αυτές προβλέπονται από 

το καταστατικό. Επίσης το 2013 ενημερώσαμε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας για 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 3 χωριά μας, όπως το πρόβλημα του 

δρόμου και το πρόβλημα του πόσιμου νερού. Το 2014   στείλαμε επιστολή στον 

Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος, ενώ το 2015 στον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας για χορήγηση 

βοήθειας   ύψους  1800 ευρώ, για την ανακαίνιση της σκεπής της Εκκλησίας του 

χωριού μας. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος μας απάντησε ότι δυστυχώς οι συγκυρίες 

δεν μας επιτρέπουν να υποστηρίξουμε το έργο σας, ενώ από τον Αρχιεπίσκοπος 

Αλβανίας περιμένουμε ακόμα την απάντηση. Το 2014 κάναμε αίτηση στο ίδρυμα 

«ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για χρηματοδότηση της πλατείας. Η απάντηση ήταν 

αρνητική. Το Ιανουάριο του 2016 ξανακάναμε αίτηση για το ίδιο θέμα και 

περιμένουμε την απάντηση του ιδρύματος.    Επίσης το 2015 ενημερώσαμε τον 

βουλευτή μας Αντρέα Μάρτο  για το θέμα που έχει προκύψει στα χωριά μας, 

σχετικά με την καταγραφή των οικοπέδων των χωριανών μας από το 

υποθηκοφυλάκειο το οποίο αναγνωρίζει μόνο 300 μ2 και τα υπόλοιπα μέτρα τα 

αναγνωρίζει κρατικά.   Το 2016 ξαναστείλαμε επιστολή στον νέο Δήμαρχο και 

στον βουλευτή μας Αντρέα Μάρτο για το θέματα του: δημόσιου δρόμου,  του 

νερού και για τα πολεοδομικο σχέδιο του χωριού μας.  

Όμως , παρά τις συνεχόμενες επιστολές μας στον Βουλετή, στον Δήμαρχο, 

στο Γενικό  Εισαγγελέα, στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και στον Πρωθυπουργό 
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της Αλβανίας, κανένας από αυτούς δεν είδε και δεν πήρε στα σοβαρά τα 

προβλήματα μας, όχι μόνο τώρα, αλλά τα τελευταία 25 χρόνια.  

Σε ένα χρόνο περίπου από σήμερα, στην Αλβανία θα έχουμε βουλευτικές 

εκλογές. Πρέπει ο καθένας από εμάς, αλλά και οι συγχωριανοί μας από τα διπλανά 

χωρία Κακοδίκι και Σοπότι  να βγάλουν  τα συμπεράσματα τους και να βγούμε με 

μία ενιαία στάση, με μη συμμετοχή στις  ερχόμενες βουλευτικές εκλογές.  Έτσι θα 

στείλουμε  ένα ισχυρό  μήνυμα στους κυβερνώντες και ίσως πάρουν στα σοβαρά 

τα προβλήματα μας.   

Επίσης θέλω να σας ενημερώσω, σχετικά με την ενημέρωση που μας 

έκανε ο πρόεδρος του χωριού μας  Σπύρος Παππάς, σχετικά με τα χρήματα 

που είσπραξε η επιτροπή του χωριού από τη γεωργική γης που νοικιάζουμε σε 

διάφορους βοσκούς, και τη διαχείριση τους. 

Από τα Αμπέλια και τα Νικουλάτηκα εισέπραξαν 1.800.000 λεκ παλιά, από 

τους Κατελάτες εισέπραξαν 1.400.000 λεκ, από τη Βελά εισέπραξαν 600.000 λεκ, 

από τα Αλόνια εισέπραξαν 300.000 λεκ, από την Καστανίκοβη εισέπραξαν 

300.000 λεκια, από το Μπέκο εισέπραξαν 300.000 λεκ, από της Ζμπήκες και τα 

Ζιουπάτηκα εισέπραξαν 450 λεκ και από του Κότσερα και του Λάκου τα Σανίδια 

εισέπραξαν 50.000 λεκ. Συνολικά εισέπραξαν  5.200.000 λεκ. Σε αυτό το σημείο 

θέλω να σας υπενθυμίσω μία φράση που διαβάζω συχνά στο διαδίκτυο:    

«ΧΩΡΙΑΝΕ! ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΣ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ, ΚΟΙΤΑΞΕ 

ΕΣΥ ΤΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΟΥ»  

Από αυτά τα χρήματα κράτησε η επιτροπή: 1) 1.225.000 λεκ για να 

πληρώσει στο Δημαρχείο το φόρο για την γεωργική γης.  2) 440.000 λεκ για να 

πληρώσει  το τέλος ακίνητης περιουσίας  αν το ζητήσει το Δημαρχείο. Εάν δεν το 

ζητήσει το Δημαρχείο, τότε αυτό το ποσό  (440.000 λεκ) μαζί με το ποσό της 

Παναγιάς που είναι 200.000 λεκ  θα πάει στο υπάρχων ταμείο της Εκκλησιάς  που 

είναι 860.000 και έτσι η Εκλισηαστική επιτροπή θα έχει συνολικό ταμείο 
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1.500.000 λεκ. Η επιτροπή θα κρατήσει επίσης το ποσό τον 420.000 λεκ για της 

ανάγκες του χωριού ταυτόχρονα η κάθε οικογένεια θα πληρώσει από 2.000 λεκ για 

της ανάγκες του νερού. Τελικά οι χωριανοί θα μοιραστούν το ποσό τον 3.115.000 

λεκ  ανάλογα  με τα στρέμματα που έχει η κάθε οικογένεια και με 8000 λεκ το 

στρέμμα.  

Όσων αφορά το θέμα των χρημάτων που κράτησε η επιτροπή του χωριού, 

για να πληρώσει το φόρο, η άποψη του ΔΣ του συλλόγου είναι ότι, κακός  

κράτησε αυτά τα χρήματα για αυτό τον σκοπό,  και  ότι  αυτή η πραχτική που 

συνεχίζετε εδώ και χρόνια είναι λάθος και κακός συνεχίζετε. Με τον τρόπο αυτό 

το Δημαρχείο εισπράττει τα χρήματα μια και έξω, και από εκεί και πέρα ούτε θέλει 

μα ξέρει για τα προβλήματα του χωριού μας. Για το θέμα αυτό, στις 16/04/13 

στείλαμε  επιστολή με αρ.20 πρωτ. στην προηγούμενη επιτροπή του χωριού, αλλά 

και  στον πρώην Δήμαρχο, που τους ζητάμε να μην εφαρμόζετε αυτή η πραχτική, 

αλλά ο καθένας να πληρώνει μόνος του, της υποχρεώσεις του, στο δημαρχείο. 

Η επιτροπή του χωριού, διαμέσου του βουλευτή μας, να ενδιαφερθεί στα 

πλαίσια του νόμου, για την αναγνώριση και την επιστροφή στο χωριό μας,  των   

λιβαδιών και των μουσιάφων που είχε το χωριό μας πριν. Κατά αυτόν τον τρόπο 

το χωριό μας θα έχει αρκετά χρήματα για να γίνουν  διάφορα έργα, όπως  ο δρόμος 

και το νερό και έτσι θα μπορεί να σωθεί από την πλήρη εγκατάλειψη. Η 

φιλοδοξίες μας είναι μεγάλες, τα μέσα που διαθέτουμε δυσανάλογα.   Αυτό όμως 

που διαθέτουμε είναι η αγάπη για το χωριό μας. Πιστεύουμε πως το μέλλων ενός 

τόπου εξαρτάτε σε μεγάλο βαθμό από το ενδιαφέρων όσον γεννήθηκαν σε αυτόν 

παρά τη γεωγραφική θέση, η τα φυσικά πλούτοι. Είμαστε  πολλοί, είμαστε όλοι, 

που δεν θέλουμε να δούμε τα μέρη που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε να 

ερημώσουν και εγκαταλειφθούν στην μοίρα τους. 
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Ο αγώνας συνεχίζετε, αγαπητοί μας χωριανοί. Παρά την οικονομική κρίση 

δεν θα τα παρατήσουμε. Όπως λέει και ο λαός, ο καλός καπετάνιος στη φουρτούνα 

φαίνετε! 

 

Ο πρόεδρος 

Χρήστος Τσαλίκης 


