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 Κινέτα 10-3-2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Με ιδιαίτερη έκπληξη διαβάσαμε την επιστολή της Κοινότητας Κινέτας η οποία 

εκδόθηκε στις 10/3/020  και η οποία στάλθηκε σε μερικούς  Προέδρους των συλλόγων της 

Κινέτας. 

Μία επιστολή η οποία σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τις αρχές και τους σκοπούς 

της ίδρυσης της Κοινότητας Κινέτας ως θεσμού, τους σκοπούς που πρώτη η Ομοσπονδία 

αγωνίστηκε για να δημιουργηθεί η Κοινότητα και να  εκλεγούνε οι παρόντες  Κ.Σ.  

Ο σκοπός μας όλων όσων ασχολούμαστε με τα συλλογικά όργανα εθελοντικά είναι 

ένας και μοναδικός, να δούμε ξανά την Κινέτα να ζωντανεύει, να ανασαίνει, να γίνεται πόλος 

έλξης για νέο κόσμο, με υποδομές οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής μας. 

Δυστυχώς ο διχαστικός λόγος που χρησιμοποιούν στην επιστολή τους οι σύμβουλοι του Κ.Σ 

πλην του κ. Κάππου δεν οδηγεί πουθενά και δεν ωφελεί κανέναν και ιδιαίτερα την 

πολύπαθη Κινέτα μας και αφού η Κοινότητα δεν θέλει συνεργασία μαζί μας και μέσο των 

οικογενειακών προσώπων των Κ.Σ. προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις δηλώνουμε κι 

εμείς ότι δεν αξίζει την συνεργασία μας.   

Εμείς ως ομοσπονδία συλλόγων της Κινέτας δεσμευόμαστε ότι είμαστε εδώ για 

όλους και θα συνεργαστούμε με κάθε έναν και κάθε μία που θέλει να προσφέρει στον τόπο 

έστω και στο ελάχιστο. Είμαστε επίσης εδώ για να προσφέρουμε και εμείς με την σειρά μας 

στον κάθε ένα Κινετιώτη και στην κάθε μία Κινετιώτισα τα μέγιστα όπως γίνεται τόσα χρόνια.  

Ο θεσμός της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων είναι εθελοντικός και σκοπός μας είναι 

να πιέζουμε κάθε εκλεγμένο πολιτικό φορέα και κάθε υπηρεσία. 

Η Ομοσπονδία δεν είναι ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ κανενός Προέδρου που μπορεί να πράξει 

αυτοβούλως αν νομίζει ότι θίγεται η προσωπικότητά του και το έργο του.  

Όσο για την ανακοίνωση για το κρούσμα στην Κοινότητα δεν γράψαμε τίποτα 

παραπάνω από την Κοινότητα και με την άδεια του υπεύθυνου δημόσιας υγείας του Δήμου 

μας κ. Καράμπελα. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ. 
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