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Επιστολή «Δημόκριτος»

Όλοι από τότε έως σήμερα εργάστηκαν αφιλοκερδώς για το Δημόκριτο και το έκαναν από ΑΓΑΠΗ για 
το χωριό μας  και χωρίς κανένα προσωπικό όφελος! Ο Δημόκριτος δραστηριοποιείται όλες τις εποχές 
του χρόνου και ιδιαίτερα το χειμώνα, δίνοντας χαρά σε αυτούς που <<κρατάνε Θερμοπύλες>> 
.Υπάρχουν απλές και Δημοκρατικές διαδικασίες που ο καθένας μπορεί να εκφράσει τα παράπονά 
του ,να καταθέσει τις απόψεις του και να ζητήσει διευκρινίσεις για οτιδήποτε έχει να κάνει με το 
Σύλλογο. Δεν είναι κατασκευαστική εταιρία και δεν αντικαθιστά το Δήμο ή το Τοπικό Συμβούλιο.

Ένα  από τα κύρια χαρακτηριστικά του λαού μας και τις κοινωνίας μας γενικότερα, είναι η εύκολη και 
επιπόλαιη κριτική των πάντων , " Η ΓΝΩΣΗ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΤΟΥ " Σε μικρογραφία αυτό 
φαίνεται κυρίως στις τοπικές κοινωνίες όπως είναι και  το χωριό μας ,όπου η ενασχόλησή μας έχει να 
κάνει με τα του διπλανού και όχι με την πόρτα μας .Σε μεγαλύτερη διάσταση γίνεται όταν ο απέναντι 
"στόχος"  είναι γνωστός (στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Σύλλογος).Και κάθεται ο κάθε ένας να πιεί το 
καφεδάκι του στο καφενείο και ακούει ορισμένους να σχολιάζουν τα του  Συλλόγου  με ύφος 
καρδιναλίου .Δυστυχώς αυτή η κατάσταση και το παρασκήνιο δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην 
άλλη .Πιστεύω όμως ότι αυτή η νοοτροπία δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή από ανθρώπους που έχουν 
κάτι να πουν και να διεκδικήσουν στις τοπικές και όχι μόνο κοινωνίες. Οι νέες γενιές οφείλουν να 
σπάσουν το απόστημα του μικροκουτσομπολιού και να βγουν στο προσκήνιο ακλουθώντας άλλα 
πρόσωπα και τακτικές ,για να πάψουν οι ειδήμονες να αγορεύουν και να στιγματίζουν οποιονδήποτε.

Τα διάφορα αρνητικά σχόλια που γράφονται στις εφημερίδες και ακούγονται στα καφενεία 
προσβάλουν το κύρος του Συλλόγου και όλους όσους έχουν προσφέρει σε  αυτόν. Ο Σύλλογος  ΔΕΝ  
εξουσιάζεται και ΔΕΝ κατευθύνεται ούτε από Δημάρχους , ούτε από Προέδρους και Τοπικά 
Συμβούλια., παρά μόνο από το 7 μελές Δ.Σ. και την Γενική Συνέλευση. Οι υπόγειες διεργασίες για 
απαξίωση και υποβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου πέφτουν στο κενό.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ λοιπόν στην Ιστορία του <<ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ>>.

    ‘’ΠΡΟΤΙΜΗΣΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ ΠΑΡΑ ΝΑ ΣΕ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ. 
ΕΚΕΙΝΟΥΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΛΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΤΑΙ.’’  
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