Αθήνα 03/01/2015

Αγαπημένοι συμπατριώτες,
Να ξεκινήσω στέλνοντάς σας τις θερμότερες ευχές μου για το νέο έτος.
Σας εύχομαι να έχετε όνειρα και δύναμη για να τα πραγματοποιήσετε.
Να σας καλωσορίσω λοιπόν στον σύλλογο Αυλωνιτών, καθώς
φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί πως μπορείτε πια και εσείς , όπως όλοι
μας να είστε τακτικά μέλη, να συμμετέχετε, να προτείνετε και να
συναποφασίζετε για τις δράσεις του συλλόγου.
Ωστόσο δεν σας γράφω αυτά τα λόγια απλώς για να σας ενημερώσω για
τα παραπάνω, αυτό θα μπορέσουν καλύτερα να το κάνουν τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου που είναι μαζί σας στο χωριό. Σας γράφω για να
τονίσω την σημασία που έχει να συμμετέχετε σε μια συλλογικότητα που
σκοπός της είναι η ευημερία του χωριού και των ανθρώπων του.
Τα τελευταία χρόνια λόγω των διοικητικών αλλαγών στους δήμους
(βλέπε Καλλικράτης) αλλά και της άνευ προηγουμένου οικονομικής
κρίσης , έχει χαθεί ανεπιστρεπτί η δυνατότητα μας να αποφασίζουμε και
να σχεδιάζουμε το μέλλον για το χωρίο μας μέσω των εκλογών για τα
θεσμικά διοικητικά όργανα. Οι αρμοδιότητες του προέδρου του χωριού
και των λοιπών αιρετών είναι ελάχιστες και τα κονδύλια μηδαμινά. Και
επειδή δεν είναι πρέπον να κάνω «πολιτική» , θα σας πώ πως δεν πρέπει
να θρέφουμε αυταπάτες καθώς καμμία αλλαγή και κανένα κόμμα δεν θα
αλλάξει την διαμορφωθείσα κατάσταση. Είμαστε πολύ μακρυά από την
κεντρική πολιτική σκηνή και το κέντρο των αποφάσεων, για να
νοιαστούν οι άλλοι για το μικρό μας χωριό.
Αυτό που μας μένει λοιπόν είναι να κάνουμε εμείς ό,τι περισσότερο
μπορούμε, για τις ζωές μας και για το χωριό μας, και ο Σύλλογος μας
δίνει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία γι’ αυτό. Στο πλαίσιο των δράσεων του
συλλόγου μπορούν να ενταχθούν εκδηλώσεις που θα εκτείνονται σε όλο
το χρόνο, κάτι που θα κάνει το χωριό γνωστό σε περισσότερο κόσμο και
θα φέρει αυτόν τον κόσμο στο χωριό. Μπορούν να γίνονται ομιλίες,
προβολές, συζητήσεις, για θέματα που αφορούν τα νέα παιδιά, τις
γυναίκες και τους άντρες του χωριού. Συζητήσεις για την προοπτική των
νέων παιδιών να σπουδάσουν, αλλά και να συνεχίσουν την ζωή τους στο
χωριό, τις δυνατότητες που έχουν οι γυναίκες να δραστηριοποιηθούν και
να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και ιδέες για το πώς θα

μπορέσουν να κάνουν πιο αποδοτική την εργασία τους όσοι ασχολούνται
με την γεωργία και την κτηνοτροφία μέσω μικρών , και πολύ μικρών
συνεταιριστικών εγχειρημάτων.
Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται μόνο λόγια , αλλά δεν είναι. Αλλού
γίνονται πράξη και πετυχαίνουν. Δεν είμαστε πια στο 1800 όπου ο
καθένας όργωνε το χωράφι του με το βόδι, ούτε όμως και στο 1990 που ο
καθένας νόμιζε πως θα γίνει πλούσιος με το μικρό του χωραφάκι και τις
επιδοτήσεις. Το σύνθημα είναι «κανείς μόνος του στην κρίση» . Μόνος
του δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί στην ζωή που του έχουν ετοιμάσει.
Οργανωθείτε , ξεπεράστε την ατομικότητά σας και δείτε πως ο διπλανός
σας, σας προσφέρει την δυνατότητα να κάνετε τις ζωές σας καλλίτερες.
Και για να επιστρέψω στο Σύλλογο, επαναλαμβάνω πως ένα πρώτο βήμα
είναι μέσω του συλλόγου να ζυμωθούμε στον διάλογο, να μάθουμε ο
ένας τις ανάγκες του άλλου, να σκεφτούμε , να προτείνουμε, να
ξανασκεφτούμε και εντέλει να κάνουμε πράξη όσα θα κάνουν την ζωή
στο χωριό ομορφότερη.
Αυτό που ξέρω είναι πως κανείς δεν έχει δικαίωμα να χτίζει τον δικό του
πλούτο πάνω στην δική μας φτώχεια και δεν είναι σοφό κανείς, να
αφήνει τους άλλους να αποφασίζουν για την δική του ζωή.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας
Καλή Δύναμη.
Βασίλης Κολέτσος

Υ.Γ Όλα τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές μου θέσεις και σε καμμία
περίπτωση δεν δεσμεύουν τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου.

