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Tην Κυριακή 30 – 10 – 2016 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Σ. Κινέττας
πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας με οικονομικό
απολογισμό, απολογισμό πεπραγμένων της διετίας 2014-2016 και
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπήρξε
απαρτία με παρόντες τους προέδρους των συλλόγων οι οποίοι για να
συμμετάσχουν στη διαδικασία παρουσίασαν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το καταστατικό. Τα μέλη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου προέκυψαν μετά από μυστική
ψηφοφορία. Από τους παριστάμενους δεν υπεβλήθη καμία ένσταση
ούτε διατυπώθηκε κάποια αντίρρηση. Ήταν μια άψογη διαδικασία και
καθ΄όλα σύννομη και σύμφωνη με το καταστατικό της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Κινέττας.
Ο κάθε πρόεδρος που συμμετέχει στο όργανο της Ομοσπονδίας είναι
εκλεγμένος από τη Γενική Συνέλευση του συλλόγου του, και προεδρεύει
στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να
ενημερώνει τους κατοίκους της περιοχής του για τις δράσεις της
Ομοσπονδίας διαβάζοντας το τεύχος που διανέμεται στα μέλη της κάθε
διετία τα τελευταία χρόνια. Η Ομοσπονδία δεν αναμιγνύεται και δεν
υπεισέρχεται σε θέματα του εκάστου συλλόγου τα οποία
αντιμετωπίζονται από τα αρμόδια όργανά του. Αυτό που προσφέρει
είναι μια μεγάλη και φιλόξενη αγκαλιά που χωρά όλους τους κατοίκους
της Κινέττας, κάθε περιοχής και κάθε συλλόγου και προσπαθεί να
συμβάλλει στην επίλυση των πολλών σημαντικών προβλημάτων της
καθημερινότητας. Σκοπός της είναι να προβάλλει και να επισημαίνει
στους αρμόδιους φορείς, συνεχώς τις ανάγκες και τα ζητήματα που
απασχολούν την Κινέττα. Κάποιες φορές χρειάζεται να έρθει σε

αντιπαράθεση μαζί τους, πάντα όμως με στόχο την ανάπτυξη της
περιοχής. Στην προσπάθεια αυτή, χρειάζεται η ενεργή συμμετοχή και
συμπαράσταση όλων των κατοίκων όλων των συλλόγων. Δεν υπάρχουν
μικροί και μεγάλοι σύλλογοι. Σαν μέλη της Ομοσπονδίας όλοι είναι ίσοι
μεταξύ τους και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Κάποια φορά από προσωπική πικρία ή ανεκπλήρωτη προσωπική
φιλοδοξία γίνεται προσπάθεια να βληθεί η Ομοσπονδία. Αυτό όμως δεν
μπορεί να επιτευχθεί καθώς η Ομοσπονδία έχει δημιουργηθεί για ένα
μόνο λόγο. Για την αναβάθμιση της Κινέττας μέσα από διεκδικήσεις και
πολιτιστικές δραστηριότητες. Απαρτίζεται από εθελοντές που χωρίς
αμοιβή προσφέρουν το χρόνο τους και αρκετές φορές συμβάλλουν και
οικονομικά καθώς οι απαιτούμενες μετακινήσεις καλύπτονται από τους
ίδιους. Είναι ένας φορέας προσφοράς, συνεργασίας και
συλλογικότητας.
Γι αυτό καλούμε όλους τους κατοίκους της Κινέττας να συμμετάσχουν
ενεργά στις δράσεις μας, στις Λέσχες που λειτουργούν τακτικά στο
Πολιτιστικό μας Κέντρο, στην εξυπηρέτηση του ιατρείου μας, στις
κινητοποιήσεις μας και στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για ένα
καλύτερο αύριο της Κινέττας. Είναι μια προσπάθεια που κανείς δεν
περισσεύει. Αντίθετα όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
αφήνοντας πίσω την προσωπική μας απογοήτευση και ματαιοδοξία.
Να σεβαστούμε τις αποφάσεις της πλειοψηφίας σε δημοκρατικές
διαδικασίες ακόμα και αν το αποτέλεσμα δεν μας ευνοεί. Να
οραματιστούμε, να επιδιώξουμε και να προσπαθήσουμε να δώσουμε
στην Κινέττα τη δύναμη που της αξίζει.
Για να ζήσουμε κι εμείς στην Κινέττα που μας αξίζει.
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