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Κύριε πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Γιώργο Γαλάνη, 

Φίλοι μου μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας.  

Διάβασα σήμερα   στο  τελευταίο φύλλο της  Εφημερίδας « Βασσαρέϊκα  Νέα» 
τα σχόλια του Προέδρου του τοπικού Συμβουλίου κ. Γιώργου Μελέτη, σχετικά 
με  τις  δραστηριότητες   και  την  γενικότερη  παρουσία   και  προσφορά του 
Συλλόγου μας στην  μικρή κοινωνία του Βασσαρά.                            

Εκτιμώ ότι το ΔΣ συμβούλιο οφείλει να δώσει απαντήσεις  άμεσα για όλες τις 
ανακρίβειες και τα ψεύδη που  αναφέρονται  στα σχόλια αυτά . Είμαι σε θέση 
να τα χαρακτηρίζω ανακρίβειες και ψεύδη,  γιατί για όλα  αυτά που επικαλείται, 
έχω προσωπική γνώμη αφού για κάποια έχω ενεργήσει εγώ προσωπικά, ενώ 
σε  πολλά  από  τα  υπόλοιπα  ήμουνα   παρών  (πχ  «συνεννοήσεις»   για 
δραστηριότητες,  χρηματοδοτήσεις  εκδηλώσεων  κλπ)  .  Έχω  επίσης 
προσωπική γνώμη και για άλλα θέματα που ο κ. Πρόεδρος δεν τα ανέφερε 
καθόλου (;).

Τα σχόλια του κ. Προέδρου  δεν αφορούν λέει όλο το Συμβούλιο.  Προφανώς 
και δεν έχω καμία μύγα να για να μυγιαστώ. Με  έχουν όμως  ενοχλήσει και 
προσβάλει.  Εάν προέρχονταν από κάποιο τρίτο πρόσωπο, άσχετο με την 
έννοια της  προσφοράς στην τοπική μας κοινότητα, όπως ο κ. Μελέτης,  μέχρι 
πολύ πρόσφατα ήταν, δεν θα με ενοχλούσαν.  Άλλωστε όταν ασχολείσαι με 
κάτι  κοινό,  έστω  και  εάν  αυτό  είναι  Πολιτιστικός  Σύλλογος  (πόσο  μάλλον 
Κοινότητα)  πρέπει  να δέχεσαι  την κριτική αν όχι και να την επιδιώκεις. Εδώ 
όμως η κριτική προέρχεται από τον Πρόεδρο του τοπικού Συμβουλίου. Πρέπει 
να είναι τεκμηριωμένη,  να στηρίζεται  σε γεγονότα,  γιατί αλλιώς είναι λάσπη 
για όλα τα μέλη του ΔΣ Συμβουλίου και φανερώνει προσωπική απαξίωση και 
εμπάθεια.



Φίλε Γιώργο. 

Έχω ξεπεράσει  ηλικιακά τα σαράντα χρόνια.  Όσο θυμάμαι  τον  εαυτό μου, 
αλλά και όσο οι συμπατριώτες μας με θυμούνται θα με έχουν στην μνήμη τους 
να στρώνω τραπέζια, να μεταφέρω καρέκλες, να σκουπίζω για εκδηλώσεις 
του  Συλλόγου.  Να  συμμετέχω   σε  όλες  τις  κοινωνικές  και  πολιτιστικές 
δραστηριότητες του Συλλόγου μας. Να κλέβω χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο 
μου και  την  οικογένειά  μου,  να  δαπανώ χρήματα από την  τσέπη μου.  Τα 
τελευταία  δέκα  περίπου  χρόνια,  μαζί  με  αυτά  είμαι  και  μέλος  του  ΔΣ  του 
Συλλόγου μας. Εγώ και μια μικρή ομάδα ακόμα συμπατριωτών και φίλων που 
πολύ  σπάνια  ανανεώνεται.  Βλέπεις  την  κρίσιμη  στιγμή  των  εκλογών  του 
Συλλόγου, όλοι αυτοί που  στο προηγούμενο διάστημα είχαν ιδέες και γνώμες, 
ως δια μαγείας, εξαφανίζονται.  

Έχω οικογένεια, δουλειά  και νομίζω ότι χαίρω της εκτίμησης πολλών εντός 
του  Βασσαρά  αλλά  και  πολλών περισσότερων  πέρα  από αυτόν.  Δεν  έχω 
ανάγκη να οργανώνω χορούς, να κάνω  δημόσιες  σχέσεις  (αφού εγώ δεν 
έχω  πολιτικές  βλέψεις).  Πολύ  δε  περισσότερο  δεν  έχω  ανάγκη  να  κάνω 
Βusiness.  Δεν έχω ανάγκη να κάνω αντιπολίτευση. Δεν είμαι διατεθειμένος να 
εμπλακώ  σε  μια  διαδικασία  διαχωρισμού  «μεν»  και  «δε»  που  δυστυχώς 
βλέπω να ξεκινάει στο χωριό μας.  Απουσία και κάποιου  άλλου, πιστεύω ότι 
είχα ακόμη την δυνατότητα και τις δυνάμεις να συνεισφέρω στο χωριό μας 
μέσω του  Συλλόγου  μας.  Δυστυχώς   υποβάλλω  την  παραίτησή  μου  από 
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας. Παρακαλώ οι αρμοδιότητες που μου είχαν 
παραχωρηθεί  να μου αφαιρεθούν. Είμαι σίγουρος πως κάποιος πιο άξιος θα 
με αντικαταστήσει.

Να διευκρινίσω ότι  η   παραίτησή μου αφορά τις  από εδώ και  στο  εξής 
δραστηριότητες  του  Συλλόγου  μας.  Εννοείται  ότι  δεν  παραιτούμε  και 
συμμετέχω   στις  ενέργειες  που  οφείλουμε  να  πράξουμε  όλοι  μαζί, 
προκειμένου να υπερασπιστούμε τις  επιλογές  μας,  τις  πράξεις  μας  και  τις 
προθέσεις μας  όλων αυτών των ετών, αλλά κυρίως, για να υπερασπιστούμε 
την υπόληψή μας. Δεν παραιτούμε επίσης ούτε από τις ευθύνες των πράξεών 
μου στο Σύλλογο για αυτό το διάστημα.

 Να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά, αλλά και όλα τα μέλη του Συλλόγου για 
όλες τις ωραίες στιγμές που περάσαμε προσπαθώντας  να κρατήσουμε  τον 
¨Δημόκριτο¨    ζωντανό  και  μέσω  αυτού,   να  συνεισφέρουμε   στην  μικρή 
κοινωνία του χωριού μας.

Με εκτίμηση

Δημήτρης  Γ. Σταυρόπουλος.


