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Εισήγηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ο Σύλλογός µας τα τελευταία χρόνια πέρασε µια περίοδο ανασύνταξης και
επανακαθορισµού των προτεραιοτήτων του, καθώς η προηγούµενη διοίκηση είχε
παραλάβει τον Σύλλογο στα πρόθυρα της διάλυσης και της πλήρους απαξίωσης και
µέσα από την επίµονη δουλειά της έβαλε τα νέα γερά θεµέλια για τη σηµερινή
κατάσταση.
Το παρόν διοικητικό συµβούλιο θέλοντας να δώσει το στίγµα του, αλλά και
συνεχίζοντας την πορεία του συλλόγου από το σωστό δρόµο που τον παρέλαβε, έθεσε
ως βασικό του πρόταγµα την όσο το δυνατόν υψηλότερη συµµετοχή όλων των
Αυλωνιτών στις διεργασίες του Συλλόγου και βάσει αυτού του σκεπτικού προχώρησε
στην αλλαγή του καταστατικού για την δυνατότητα εγγραφής των, µόνιµα
διαµενόντων στην Αυλώνα, συγχωριανών µας, Θελήσαµε επίσης να κινητοποιήσουµε
και να παραινέσουµε όσο το δυνατόν περισσότερα νέα παιδιά να συµµετέχουν, είτε
στην γενική συνέλευση, είτε σε όποια από τις εκδηλώσεις µπορέσαµε να
διοργανώσουµε, κάτι που νοµίζουµε πως εκ του αποτελέσµατος µπορούµε να πούµε
πως σε έναν βαθµό το καταφέραµε για πρώτη χρονιά. Στο σηµείο αυτό να
ευχαριστήσουµε όλους όσους βοήθησαν ανιδιοτελώς να φέρουµε εις πέρας τις
εκδηλώσεις που έγιναν την περασµένη χρονιά στο χωριό.
Το δεύτερο από τα βασικά µας προτάγµατα είναι η διοργάνωση όσο περισσότερων
εκδηλώσεων µπορούµε, µε στόχο πάντα να φέρνουµε τους Αυλωνίτες καθ’όλη την
διάρκεια της χρονιάς στο χωριό. Εκδηλώσεις που γίνονται στην Αυλώνα, γιατί εκεί
πια υπάρχει ανάγκη να βρίσκονται οι Αυλωνίτες. Εκδηλώσεις, οι οποίες, πάντα
προσπαθήσαµε να διέπονται από καλαισθησία, µε ευθύνη απέναντι στην τέχνη και
την παράδοση.
Στο µέρος της εισήγησης που αφορά στο διοικητικό απολογισµό παραθέτουµε τις
εκδηλώσεις του Συλλόγου το χρόνο που πέρασε.
• Απόκριες στο χωριό, 22 Φεβρουαρίου 2015
• Περπάτηµα στη Νέδα, 25 Ιουλίου 2015
• Προβολές ταινιών στο σχολείο, 7, 8, 9 Αυγούστου 2015
• Παραδοσιακό πανηγύρι, 15 Αυγούστου 2015
Το µέρος που αφορά τον οικονοµικό απολογισµό του περασµένου έτους κατατίθεται
και αυτό χωριστά και αναλυτικά.
Τελειώνοντας, θα θέλαµε να προσθέσουµε πως επιδίωξή µας είναι τα όποια έσοδα
αποµένουν στον Σύλλογο να πηγαίνουν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε έργα που θα
γίνονται στο χωριό, σε δράσεις που θα γίνονται προς όφελος των συγχωριανών µας.
Θα προσπαθήσουµε, ερχόµενοι σε επαφή µε τους ανθρώπους που βρίσκονται στο
χωριό και γνωρίζουν τα προβλήµατα και τις ανάγκες του καλύτερα από όλους µας,
αλλά και µε τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τους Αυλωνίτες στην Αυτοδιοίκηση,
να βρούµε τον καλύτερο τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να βοηθήσουµε στο να
καλυτερεύσουµε την ζωή όλων µας στο χωριό.
Όλα τα παραπάνω δεν έγιναν και δεν θα µπορέσουν να γίνουν όσα ακόµα θα θέλαµε
να κάνουµε, δίχως προβλήµατα και δίχως να δηµιουργούνται εµπόδια από ανθρώπους
που επαίρονται πως είναι επιφανή µέλη του Συλλόγου. Περί της «Επιτροπής» ο λόγος
και να κάνουµε µια σύντοµη περιγραφή του τι είναι και ποιος υπήρξε ο ρόλος της τα
τελευταία χρόνια.

Η Επιτροπή για την ανάδειξη του ΙΝ Αγίου Γεωργίου Αυλώνος ιδρύθηκε ύστερα από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου µας το Νοέµβριο του 2011. Ο
στόχος πίσω από την ίδρυσή της ήταν µε τη δράση της να ασκήσει πιέσεις στο ∆ήµο
και τις αρµόδιες υπηρεσίες προκειµένου να συµµορφωθούν µε την απόφαση του ΣτΕ
(η απόφαση λέει ότι ο ∆ήµος πρέπει να υποβάλει µελέτη στην Εφορία Αρχαιοτήτων
για το αν και ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν στο κοινοτικό γραφείο και τον
περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας, η Εφορία Αρχαιοτήτων πρέπει να δώσει άδεια και
µετά να γίνει οποιαδήποτε οικοδοµική εργασία στο χώρο αυτό).
Η ίδρυσή της είχε προταθεί στο τότε ∆ιοικητικό Συµβούλιο, και βάσει του
καταστατικού έπρεπε να εγκριθεί µόνο από αυτό. Εκ παραδροµής και χωρίς
υστερόβουλη διάθεση, το ∆Σ (παρόλο που δεν επιθυµούσε την ίδρυση µιας τέτοιας
επιτροπής) προτίµησε, προκειµένου η ίδρυση της επιτροπής αυτής να χαίρει πλατιάς
δηµοκρατικής νοµιµοποίησης να θέσει το θέµα στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
Ποιός ωστόσο υπήρξε ο ρόλος της επιτροπής, νοµίζουµε είναι αναγκαίο να κάνουµε
γνωστό σε όλους.
Στο θέµα του κοινοτικού γραφείου δεν υπάρχει τα τελευταία 4µισι χρόνια καµία
πρόοδος, πέρα από µια µελέτη του κ. ∆ιαµάντη, ελλιπή και χωρίς οικονοµικά
στοιχεία. Τη διεξαγωγή της µελέτης αυτής ζήτησε η Επιτροπή και την κατέθεσε στον
τότε ∆ήµαρχο κ. Κόλλια. Η µελέτη αυτή δεν έχει παρουσιαστεί ακόµα προς ψήφιση
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αντίθετα, όσο καιρό υπάρχει, η Επιτροπή ασχολήθηκε µε
πλείστα άλλα θέµατα, που προφανώς δεν αφορούσαν µόνο τον ΙΝ Αγίου Γεωργίου
και την πλατεία του χωριού µας, όπως πχ το οδικό έργο Αυλώνα-Σκλαβέϊκα-Καρυές.
Στις προσπάθειες που έκανε το παρόν και το προηγούµενο ∆Σ να συναντηθεί µε την
Επιτροπή, προκειµένου να ενηµερώνεται τακτικά για τις δράσεις της, την πρόοδό
τους, και να προχωρά σ’ ένα κοινό σχεδιασµό, συναντήσαµε πόρτες ερµητικά
κλειστές.
Η Επιτροπή συστηµατικά επικοινωνεί µε τους τοπικούς φορείς χρησιµοποιώντας τα
διακριτικά του Συλλόγου αλλά διαφορετική διεύθυνση email, χωρίς προηγούµενη
ενηµέρωση του ∆Σ (πολύ δε περισσότερο χωρίς προηγούµενη συνεννόηση, και
φυσικά ούτε λόγος για έγκριση). Έχει βέβαια την ευαισθησία να µας κοινοποιεί εκ
των υστέρων τις γλαφυρές επιστολές της. Φυσικά όλα αυτά σε πλήρη παράβαση του
καταστατικού, που ορίζει ότι οποιαδήποτε επιτροπή δρά στα πλαίσια του συλλόγου,
λογοδοτεί στο ∆Σ και µόνο σε αυτό, και η διάλυση και ανάκλησή της είναι στη
διακριτική ευχέρεια του ∆Σ.
Τέλος, έχει παρατηρηθεί, ότι µε επιστολές της η Επιτροπή προχώρησε στην
κατασυκοφάντηση και καθύβριση των µελών του ∆Σ, µέσα από δηµοσιοποιηµένα
άρθρα, αλλά πλέον και σε τρίτα πρόσωπα και συλλογικά όργανα των Τριφύλιων
συµπατριωτών µας µε επίσηµες επιστολές. Μέχρι τώρα είχαµε συνηθίσει τους
χαρακτηρισµούς της επιτροπής µόνο στη µεταξύ µας αλληλογραφία.
Νοµίζουµε πως το ελάχιστο χρέος που έχουµε απέναντι στον Σύλλογο είναι να
θέσουµε το ζήτηµα ενώπιον της γενικής συνέλευσης του Συλλόγου. Πιστεύουµε πως
η ύπαρξη της επιτροπής δεν εξυπηρέτησε ποτέ, πόσο µάλλον τώρα, τους σκοπούς του
Συλλόγου, για τους οποίους ιδρύθηκε, παρά µόνο την προσωπική προβολή κάποιων
από τα µέλη της.
Πλέον, νοµότυπα, αφού η επιτροπή ιδρύθηκε από την γενική συνέλευση, καλούµε το
σώµα να αποφασίσει για την κατάργησή της.
Το διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αυλωνιτών Τριφυλίας προτείνει την
υπερψήφιση της εισήγησης µε θέµατα:
1. ∆ιοικητικός και οικονοµικός απολογισµός του ∆.Σ.
2. Συζήτηση και προγραµµατισµός δράσεων για το επόµενο έτος.
3. Κατάργηση της «Επιτροπής για την ανάδειξη του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου και της
Πλατείας της Αυλώνος»
Ευχαριστούµε πολύ για τη συµµετοχή και την παρουσία σας σήµερα εδώ.
Η Αυλώνα µας χρειάζεται όλους.
Το ∆.Σ.

