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Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε!

    Καταρχάς, στο όνομα της Ένωσης Ελευθεροχωριτών, σας εύχομαι Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, Υγεία, και να ξεπεραστεί

γρήγορα η κρίση που περνάμε όλοι μας.

    Η Ένωση μας, ιδρύθηκε το 2005, απο τους συνχωριανούς μου, Ελευθεροχωρίτες της Βορείου Ηπείρου, που μένουν και

εργάζοντε στην μήτερα μας, ΕΛΛΑΔΑ, εδώ και περίπου 20 χρόνια. Αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την

Απόφαση 2496 Ημ. 14/04/2005, ώς νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου.

    Σήμερα, η Ένωση μας έχει ένα ταμείο 5000 ευρώ, και αυτά τα χρήματα τα έχει μόνο από της συνδρομές των μελών, και από

την πολύ καλή και διαφανής διαχείρηση των χρημάτων που μαζεύουμε στους χορούς που οργανώνουμε κάθε χρόνο.

    Ένας από τους σκοπούς της Ένωσης, όπως αυτός καταγράφετε στο καταστατικό, είναι και η βοήθεια του χωριού μας με

κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο. Έτσι, με τα χρήματα μας, διαμορφώνουμε το κέντρο του χωριού μας, όπως στην συννημένη

φωτογραφία, επίσης θα ανακαινίσουμε τη δεξαμενή του νερού, όπως σας αναφέρουμε ποιο κάτω.

    Η κοινότητα μας, το Ελευθεροχώρι, βρίσκετε στην Βόρειο Ήπειρο, και συμπεριλαμβάνετε στον Δήμο Δελβίνου της

Περιφέριας Αυλώνας, όμως ο Δήμος του Δελβίνου μας έχει γραμμένους στά παλιά του τα παππούτσια σε θέματα που αφορούν

επενδύσεις στο χωριό μας, όπως στους μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, στην καλυτέρευση του ηλεκτρικού δικτύου, στο

δίκτυο ύδρευσης του χωριού μας το οποίο είναι σε μαύρο χάλι. Και αυτό σημβαίνει γιατί το Ελευθεροχώρι μαζί με το διπλανό

Κακοδίκι, δέν είναι σάν όλα τα άλλα ελληνικά χωριά της Βορείου Ηπείρου που έχουν γεωγραφική συνέχεια, αλλά βρισκόμαστε

κυριολεκτικά στο στόμα του λύκου, γιατί είμαστε μόνο δύο ελληνικά χωριά στην πλάγια του Πλατοβουνίου περικυκλωμένα

από αλβανικό στοιχείο, και δεν ενδιαφέρεται κανείς από της αλβανικές αρχές για την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης

αυτόν τον ανθρώπων που μένουν εκεί, αλλά μόνο για τους ψήφους τους. Με όλα αυτά προσπαθούμε και κρατούμε με νύχια και

με δόντια τα πάτρια εδάφη, την παράδοση μας, την ελληνικότητα μας. Για πρώτη φόρα στην ιστορία αναφερόμαστε γραπτώς

το έτος 1430 και μέχρι σήμερα επιβιώνουμε με αγώνες.

Είμαστε ορεινό χωριό σε υψόμετρο 650 μ, με 100 σπίτια και 450-500 κάτοικους το καλοκαίρι. Σαν ορεινό χωριό, έχοντας πολύ

λίγο νερό το καλοκαίρι ,οι συνθήκες διαβίωσης γίνονται πολύ δύσκολες. Αυτό γιατί, ενώ οι ανάγκες σε νερό το καλοκαίρι

αυξάνονται, η ποσότητα του νερού που έρχεται με ελεύθερη ροή στην κεντρική δεξαμενή του χωριού, λιγοστεύει, και φτάνει

μέχρι 6m³ σε 24 ώρες.

Για το σκοπό αυτό, αποφασίσαμε σαν Ένωση και κοινότητα, να συγκεντρώσουμε το νερό μιας άλλης πηγής που βρίσκεται σε

υψόμετρο 130 μ. πιό κάτω από την κεντρική δεξαμενή και να το μεταφέρουμε στην κεντρική δεξαμενή που βρίσκεται σε



απόσταση 1000 μέτρα απο την πηγή. Η ποσότητα αυτής της πηγής είναι 18 μ3 σε 24 ώρες, και μεταφέροντας αυτή την

ποσότητα στην κεντρική δεξαμενή του χωριού, τότε η συνολική ποσότητα του νερού που θα πηγαίνει στην κεντρική δεξαμενή

από της δύο παροχές, θα είναι 24 μ3 σε 24 ώρες, δηλαδή θα τερταπλασιαστεί, και το πρόβλημα για την κοινότητα δεν θα είναι

τόσο έντονο. Για να κάνουμε όμως αυτό το έργο χρειαζόμαστε, εκτός από την 3/φασική αντλία του νερού, τα 1000 μ

πλαστικού σωλήνα , την ανακαίνιση της κάτω δεξαμενής (θα την ανακαινίσουμε μόνοι μας με τα χρήματα που έχουμε στο

ταμείο), και το ηλεκτρικό 3/φασικό ρεύμα για να δουλεύει το σύστημα. Δίπλα από την πηγή,σε απόσταση 250-300 μ, περνάει

γραμμή 10.000 Volt. Από αυτό το σημείο μπορούμε να έχουμε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για το σύστημα.

Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός μας έχει κάνει ολόκληρο το ηλεκτρικό σχέδιο αυτού του συστήματος, και όπως προκύπτει,

χρειαζόμαστε εκτός απο τους 5 ξύλινους στύλους μέσης τάσεως (τους οποίους τους έχουμε) και τα πιό κάτω υλικά:

1. Τραβέρσες για γραμμή 10.000 V 4 τεμ.

2. Διπλή τραβέρσα για γραμμή 10.000 V 1 τεμ.

3. Καλώδιο αλουμινίου 25mm² 70 kg

4. Μονωτήρες για γραμμή 10.000V 18 τεμ.

5. Καλώδιο 4 x 16mm² 10 μέτρα

6. Αλεξικέραυνα για γραμμή 10.000V 3 τεμ.

7. Ασφαλειοδιακόπτες για γραμμή 10.000V 3 τεμ.

8. Μετασχηματιστής 30KVA 1 τεμ.

9. Κιβώτιο πίνακα ελέγχου 1 τεμ.

    Εμείς, σαν Ένωση, δεν μπορούμε να αγοράσουμε αυτά τα υλικά, γιατί δεν έχουμε την οικονομική δηνατότητα,αλλά δεν

έχουμε όμως και χορηγία από κανέναν φορέα. Για αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε, σάν Δ.Σ. της Ένωσης, να απευθυνθούμε σε

Σάς, στον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο της ΑΕΗ, για να μας προσφέρετε αυτήν τη χορηγία, όχι όμως σε

χρήμα, αλλά σε υλικά για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το έργο.

    Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε την προσπάθεια μας, και θα αποφασίσετε να μας βοηθήσετε με ότι εσείς μπορείτε για

να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο, το οποίο είναι έργο ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για τους γονείς μας που ζουν εκεί πάνω στο

ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ Της ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ και κρατούν Θερμοπύλες, αλλά και για εμάς τους άλλους, που έχουμε μια ιδιαίτερη

σχέση με τον τόπο που γενηθήκαμε, μεγαλώσαμε, δημουργήσαμε οικογένειες και είμαστε ένα με το Ελευθεροχώρι.

    Και τελευταίο, θέλω να σας εκφράσω την επιθυμία του Δ.Σ. της Ενωσης, να παρεβρεθείτε στην Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης

Πίτας, που οργανώνουμε στη 01/04/2012, Κυριακή μεσημέρι, στο Κέντρο Νεφέλη, Λεωφόρος Πάρνηθος 402 και να

ανακοινώσετε εσείς ο ίδιος αυτή τη βοήθεια. Αυτό θα είναι μεγάλη τιμή και χαρά για όλους τους Ελευθεροχωρίτες όπου και αν

βρίσκονται.

    Έχουμε ακρέα πίστη, ότι θα κάνετε το καλύτερο δυνατό για να μας βοηθείσετε, και αναμένουμε θετική απάντηση σας.

Σας ευχαριστούμε πολύ.




