
 

Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός Δ.Σ Συλλόγου 
Αετομηλιτσιωτών Γράμμου 

 

2019 & 2020 
Εισαγωγή 

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη του συλλόγου μας και αξιοπιστίας απέναντι στο 
κοινωνικό σύνολο που απορρέει από την διοικητική μας θέση, σας παρουσιάζουμε το 
διοικητικό και οικονομικό έργο το οποίο επιτελέσαμε στο Σύλλογο Αετομηλιτσιωτών 
Γράμμου «Η Αετομηλίτσα» ως Διοικητικό Συμβούλιο. 

Αναλάβαμε τις τύχες του συλλόγου στα τέλη Δεκεμβρίου του 2018 σε μία ιδιαίτερα δύσκολη 
στιγμή για το μέλλον του συλλόγου μας. Με το φάντασμα της ακυβερνησίας να πλανάται για 
πρώτη φορά και το αίσθημα της πλήρους συρρίκνωσης ενός συλλόγου που υπάρχει από το 
1976, δηλαδή ξεπερνάει τις 4 δεκαετίες ζωής, αποφασίσαμε να αλλάξουμε τις τύχες του 
συλλόγου και να τον οδηγήσουμε στο δρόμο της αναγέννησης. 

Ένα γκρουπ παιδιών που στην συντριπτική του πλειοψηφία δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την 
οργάνωση ενός πολιτιστικού συλλόγου έδειξε ποιος πρέπει να είναι ο δρόμος της επιτυχίας. 
Το κλειδί είναι η εμπιστοσύνη στους νέους ανθρώπους, στους νέους με ήθος, αξιοπρέπεια 
και διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς στα πολιτιστικά πράγματα. Μία παρέα συγχωριανών, 
που παρόλο την πίεση της καθημερινότητας και τους άγχους που απορρέει είτε από τους 
γρήγορους ρυθμούς ζωής και εργασίας για μερικούς είτε από την ανάγκη για επαγγελματική 
αποκατάσταση και σταδιοδρομία για άλλους, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα σύλλογο 
πρότυπο λειτουργίας μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.  

Ο δρόμος βεβαίως δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, καθώς βιώσαμε γεγονότα 
πρωτόγνωρα σε επίπεδο κοινωνικό, καθώς και σε επίπεδο τοπικό και προσωπικό. Ο 
απροσδόκητος χαμός του Θεόδωρου Νιτσιάκου στις αρχές του 2020 ήταν για εμάς ένα 
ισχυρό χτύπημα, καθώς χάσαμε έναν άνθρωπο στήριγμα για το σύλλογο και για το χωριό 
μας. Το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν η ακύρωση όλων των 
προγραμματισμένων εκδηλώσεων, με βασικότερο τον ετήσιο χορό μας. Και εάν λάβουμε 
υπόψη και τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε λόγω της έξαρσης της πανδημίας 
COVID-19 και την ακύρωση όλων των δραστηριοτήτων μας μέχρι και τώρα, τότε αναμφίβολα 
το έτος 2020 αποτελεί μία χρονιά, η οποία εάν δεν υπήρχε η επιτυχημένη από όλες τις 
απόψεις χρονιά του 2019 ίσως τα πράγματα θα ήταν σε τρομερά δύσκολο σημείο για το 
σύλλογό μας. 

Πολιτιστικές και άλλες Δράσεις για το έτος 2019 

Κάνοντας έναν απολογισμό σε επίπεδο πολιτιστικών και άλλων δράσεων, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι ο σύλλογος μας για το έτος 2019: 

α) Ανέλαβε την οργάνωση (7) επτά πολιτιστικών δράσεων 

β) Συμμετείχε σε (2) δύο προγράμματα κοινωνικής ευθύνης 

γ) Συμμετείχε σε (2) ημερίδες για τη διάσωση της Βλάχικης γλώσσας 

δ) Προχώρησε στη συνεργασία με καταξιωμένους χοροδιδασκάλους 

ε) Οργάνωσε για πρώτη φορά τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών (Παιδικό-Ενηλίκων) 

στ) Αναβάθμισε τη λειτουργία του τμήματος εκμάθησης της Βλάχικης γλώσσας 



 
Αναλυτικότερα, και όσον αφορά τις δράσεις μας για το 2019, μόλις μέσα σε ένα μηνά από 
την ανάληψη της διοίκησης του συλλόγου, οργανώσαμε έναν από τους πιο επιτυχημένους 
ετήσιους χορούς στην ιστορία του συλλόγου μας με πλήθος συγχωριανών μας αλλά και 
κόσμου από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει 
να κάνουμε και στην παρουσία του αείμνηστου Θεόδωρου Νιτσιάκου, της οικογένειάς του 
και στελεχών των επιχειρήσεών του. Ο ετήσιος χορός μας- Βλάχικη βραδιά για το 2019 
πραγματοποιήθηκε στο χώρο δεξιώσεων Εναστρος, στη Θεσσαλονίκη στις 2 Φεβρουαρίου 
2019. 

Επίσης, στις 15 Φεβρουαρίου 2019 συνδιοργανώσαμε με τον Δημήτρη Παράσχο μία 
Παραδοσιακή βραδιά στο Καφωδείο Ελληνικό, στη Θεσσαλονίκη με παρουσία 150 και πλέον 
ατόμων. 

Στο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων, την Τσικνοπέμπτη στις 28 Φεβρουαρίου 2019 
διοργανώσαμε για τα μέλη του συλλόγου μία υπέροχη βραδιά για πρώτη φορά. 
Παραδοσιακές Μουσικές, ψήσιμο, χορός και πλήθος συμπατριωτών μας δημιούργησαν μία 
υπέροχη ατμόσφαιρα σε μια αξέχαστη βραδιά. 

Όσον αφορά τον κοινωνικό μας ρόλο, τον Απρίλιο του 2019 οργανώσαμε καμπάνια 
ευαισθητοποίησης του κοινού για συλλογή παιδικών ειδών διατροφής και ένδυσης για το 
Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας. 

Παράλληλα, συμμετείχαμε στο πρόγραμμα «Στηρίζω» του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης 
- Workshop κατασκευής εποχιακών ειδών και μικροαντικειμένων στο σύλλογο συνδρόμου 
Down και παρευρεθήκαμε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου τον Μάϊο του 2019. 

Εκτός από αυτό, το Μάιο του 2019 συμμετείχαμε σε Forum για τον εγγραμματισμό της 
Βλάχικης γλώσσας, που διεξήχθη στο Βόλο. 

Για πρώτη φορά, και στο πλαίσιο της πολιτιστικής μας ανάπτυξης, αναβαθμίσαμε τα 
χορευτικά μας τμήματα. Συνεργαστήκαμε με τον καταξιωμένο χοροδιδάσκαλο Πραντσίδη 
Δήμο ως Σύμβουλο σε θέματα λαογραφίας και πολιτισμού, ενώ υπεύθυνη χοροδιδάσκαλος 
ανέλαβε η Εύα Τασιοπούλου. Έτσι, δημιουργήσαμε δύο τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών 
χορών με εβδομαδιαία μαθήματα. Ένα τμήμα ενηλίκων και ένα παιδικό τμήμα. Η 
ανταπόκριση του κόσμου ήταν πραγματικά μεγάλη. 

Επίσης, συνεχίστηκαν τα εβδομαδιαία μαθήματα εκμάθησης της Βλάχικης γλώσσας με 
συμμετοχή αρκετών νέων μαθητών. 

Στις 11 Οκτωβρίου 2019, στο καφωδείο Ελληνικό, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οργανώσαμε 
για ακόμη μία φορά μία εκπληκτική παραδοσιακή βραδιά με τον Δημήτρη Παράσχο και Φώτη 
Τράσια με πλήθος κόσμου που λατρεύει την παραδοσιακή μουσική. 

Παράλληλα, στις 09 Νοεμβρίου 2019 συμμετείχαμε και στην Ημερίδα της Επιστημονικής 
Εταιρίας μελέτης του πολιτισμού των Βλάχων με θέμα την γραπτή απόδοση της Βλάχικης 
γλώσσας. 

Κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτών του 2019, ο σύλλογος μας διοργάνωσε για 
τα μέλη του, καθώς και για τα τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών και Βλάχικης 
γλώσσας 2 εκδηλώσεις εντός των εγκαταστάσεων μας με μουσική και χορό για μικρούς και 
μεγάλους. 

Πολιτιστικές και άλλες Δράσεις για το 2020 

Λίγο πριν μπει το 2020, το ΔΣ του συλλόγου είχε προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για 
την προγραμματισμένη εκδήλωση Βλάχικη βραδιά- ετήσιο χορό μας για τον Φεβρουάριο του 
2020. Με προωθητικές ενέργειες έτοιμες, παραγωγή video, συμφωνία με την ορχήστρα του 



 
Δημήτρη Παράσχου και στο τραγούδι το Φώτη Τράσια όλα έδειχναν ιδανικά για να 
οργανώσουμε μία εκδήλωση-σταθμό στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Ένα πολιτιστικό 
event, που όμοιό του δεν θα είχε ξαναγίνει. 

Όμως, το 2020 μας βρήκε ορφανούς μετά τον αδόκητο χαμό του Θεόδωρου Νιτσιάκου. Μία 
απώλεια τεράστια στις ψυχές όλων μας. Όπως ήταν αναπόφευκτο, όλες οι 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις μας ή συμμετοχές μας ακυρώθηκαν. 

Βέβαια, κατά τη διάρκεια του έτους 2020 ο σύλλογος μας προχώρησε και σε αλλαγές που 
αφορούν την εικόνα του προσπαθώντας να δημιουργήσει υπεραξία στην πολιτιστική του 
ταυτότητα. 

Έτσι, προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός λογοτύπου νέου, μοντέρνου με απλές γραμμές και 
με βασικό στοιχείο του το χωριό μας και την ονομασία του, το οποίο πραγματικά έκλεψε τις 
εντυπώσεις. 

Επίσης, αποφασίσαμε την υποστήριξη του Βιβλίου «Μαθαίνουμε τη Βλάχικη γλώσσα» και 
συνεισφέροντας με τα μέσα που διαθέτουμε στην προώθησή του. Το κέρδος για το σύλλογο 
πολλαπλό καθώς εκτός των άλλων αυξήθηκε η αναγνωρισιμότητά μας και εκτοξεύτηκαν οι 
άνθρωποι που μας ακολουθούν στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου. 
Στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας. 

Τον Μάρτιο του 2020, δυστυχώς κάνει την εμφάνιση του και ο Covid-19 με αποτέλεσμα την 
παύση όλων των πολιτιστικών δράσεων λόγω συμμόρφωσης στα μέτρα που έχουν παρθεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ο σύλλογος μας συνεχίζει ακόμη και σήμερα την παύση λειτουργίας του 
αναφορικά με την οργάνωση πολιτιστικών δράσεων εντός και εκτός εγκαταστάσεων με 
σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών και την μη εξάπλωση της πανδημίας. 

Για το 2021 

Μπαίνοντας στο 2021, παρόλο που η κατάσταση παραμένει δύσκολη λόγω της συνέχισης 
των μέτρων πρόληψης για τον Covid -19 και της κακής οικονομικής κατάστασης που βιώνουν 
οι επιχειρήσεις, ως Δ.Σ συνεχίζουμε να κρατάμε το σύλλογο στα πόδια του. Προχωρήσαμε 
στην παραγωγή ενός μοντέρνου ημερολογίου, με τη στήριξη άνω των 35 εταιριών και 
σημαντικά έσοδα από τη διαφήμιση των εταιριών καθώς και από την πώλησή του, καθώς 
εξαντλήθηκε σε λίγες ημέρες για πρώτη φορά. Ο στόχος εξαρχής ήταν να μπορέσει να βγει η 
χρονιά καθώς ο σύλλογος έχει σημαντικά πάγια έξοδα λόγω λειτουργίας της ιδιόκτητης 
αίθουσας και της αδυναμίας οργάνωσης των καθιερωμένων εκδηλώσεων και για αυτή τη 
χρονιά. 

Εγκαινιάζοντας το νέο αυτό τρόπο παρουσίασης του απολογισμού των πεπραγμένων του Δ.Σ, 
θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς είναι 
σημαντικό να υπάρχει δημοσιότητα στις ενέργειες που κάνουν τα διοικητικά συμβούλια, 
καθώς και διαφάνεια σε όλα τα οικονομικά πεπραγμένα. Συνεχίζουμε με μοναδικό στόχο την 
ισχυροποίηση του συλλόγου μας και τη διάσωση της Βλάχικης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Το Δ.Σ του συλλόγου 



 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 & 2020 

2019 
Λίστα εσόδων Έτος 1 

Παραλάβαμε ταμείο από προηγούμενο ΔΣ 375,00 € 

Πωλήσεις εναπομείναντα ημερολόγια 2019 165,00 € 

Δωρεές 40,00 € 

Εσοδα από προσκλήσεις ετήσιου χορού 2019 5.680,00 € 

Εσοδα από λαχειοφόρο αγορά χορού 2019 2.335,00 € 
  

Σύνολο εσόδων 2019 8.595,00 € 

 

Λίστα εξόδων Έτος 1 

Εξοδα εκδήλωσης κοπή πίτας συλλόγου 2019 160,37 € 

Πληρωμή κέντρου δεξιώσεων 3.900,00 € 

Ορχήστρα και ασφάλιση ετήσιος χορός 2019 600,00 € 

Διάφορα έξοδα ετήσιου χορού 2019 399,14 € 

Οδοιπορικά συμμετοχή εκδηλώσεις 474,00 € 

Εξοδα συμμετοχής σε δραστηριότητες του χωριού 150,00 € 

Φιλοξενία ιστοσελίδας και domain name 178,80 € 

Διαφήμιση Facebook για τον ετήσιο χορό 2019 121,20 € 

Αγορές παγια 163,00 € 

Πληρωμή τηλεφωνία-internet 288,86 € 

Πληρωμή ΔΕΗ 390,10 € 

Πληρωμή ΕΥΑΘ 23,50 € 

Διάφορα Εξοδα (χαρτικά, σιδηρικά, στεφάνια κτλ) 129,60 € 

Σύνολο Εξόδων 2019 6.978,57 € 

 

Σύνοψη ισολογισμού Έτος 1 

Εσοδα 8.595,00 € 

Εξοδα 6.978,57 € 

Υπόλοιπο και ταμειακό διαθέσιμο στις 31/12/2019 1.616,43 € 

 

 



 

2020 
Λίστα εσόδων Έτος 1 

Ταμείο από προηγούμενη χρήση 1.616,43 € 

Πώληση ημερολογίων 495,00 € 

Χορηγίες 227,20 € 

Σύνολο εσόδων 2020 2.338,63 € 

 

Λίστα εξόδων Έτος 1 

Συνδρομή ΠΟΠΣΒ 2019 & 2020 150,00 € 

Δωρεά στο Χαμόγελο του Παιδιού 50,00 € 

Δημιουργικά-γραφιστικά χορός 2019 80,00 € 

Δημιουργικά-γραφιστικά-video χορός 2020 100,00 € 

Παιδικό πάρτυ μασκέ - αποκριάτικος χορός 70,00 € 

Πληρωμή χοροδιδασκάλου για συμπλήρωση 45,00 € 

Πληρωμή ημερολογίων και λοιπές δαπάνες 200,00 € 

Ετήσια Φιλοξενία ιστοσελίδας 148,80 € 

Ανανέωση domain name www.aetomilitsa.com 37,20 € 

Πληρωμή τηλεφωνία-internet 263,99 € 

Πληρωμή ΔΕΗ 588,80 € 

Πληρωμή ΕΥΑΘ 47,80 € 

Σύνολο Εξόδων 2019 1.781,59 € 

 

Σύνοψη ισολογισμού Έτος 1 

Εσοδα 2.338,63 € 

Εξοδα 1.781,59 € 

Υπόλοιπο και ταμειακά διαθέσιμο στις 31/12/2020 557,04 € 
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