
             Ιστορίες από την καθημερινότητα ενός προέδρου No 2

Εδώ, στην εφημερίδα μας, τα Βασσαρέικα Νέα, γράφαμε πριν από ένα χρόνο:

¨στη στήλη ...θα αναφέρω γεγονότα που σημάδεψαν θετικά η αρνητικά το 
προηγούμενο τρίμηνο, θα ξεκαθαρίζω φήμες η κριτικές που ακούστηκαν, και θα 
ανοίγω ένα δημόσιο διάλογο για θέματα που απασχολούν τον Βασσαρά και τους 
κατοίκους του.

  Θα παραθέτω την δική μου εκδοχή για τα γεγονότα και ο κάθε ενδιαφερόμενος θα 
μπορεί, ανοιχτά και δημόσια, να απαντήσει δίνοντας την δική του άποψη. Θέλω να 
μεταφέρω την αντιπαράθεση και την ανταλλαγή επιχειρημάτων από το υπόγειο στην 
πλατεία, στο φως.¨

 Συνεχίζουμε λοιπόν και δυστυχώς με πιο σοβαρά θέματα, που επηρεάζουν άμεσα 
την προσπάθεια για το χωριό και τους κατοίκους του. Πραγματικά λυπάμαι που 
αναγκάζομαι να προσωποποιήσω τα γεγονότα, αλλά δεν μπορώ να τα κρατάω άλλο 
μέσα μου. Δεν είμαι αναίσθητος, δεν μπορώ να τα καταπιώ όλα. Το καλοκαίρι, που 
πολλές φορές, από την πίεση, φοβήθηκα για την υγεία μου, προειδοποίησα – και 
μέσα στο συμβούλιο – ότι θα τα βάλω στην εφημερίδα. Δίνεται μια εντύπωση ότι 
υπάρχει ένας διχασμός στο χωριό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μια 
φούχτα άνθρωποι, οι ίδιοι και οι ίδιοι, που καλλιεργούν αυτό το διχαστικό κλίμα.  
Έδωσα τόπο στην οργή, για να μην δημιουργούνται προηγούμενα, αλλά δυστυχώς. 

Ιστορία 4η – Το Τοπικό Συμβούλιο και η ¨αντιπολίτευση¨.

 Την επαύριο της δημοπρασίας για την κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ, Τένις κλπ. στο 
σχολείο, οι δυο τοπικοί σύμβουλοι (λες και στεναχωρήθηκαν που επιτέλους θα γίνει 
ένα έργο στο Βασσαρά), πήγαν στον Δήμαρχο και είπαν ότι άλλα είχαμε αποφασίσει, 
και όχι το γήπεδο, δηλαδή ότι εγώ παραποίησα τα πρακτικά για να προωθήσω το 
συγκεκριμένο έργο. Βέβαια δεν συμφωνούσαν ούτε μεταξύ τους για το τι είχαμε 
αποφασίσει – πως να ξέρουν τι θέλουν αφού δεν έχουν σχέδιο για το χωριό; 

 Η δημαρχία μου ζήτησε να προσκομίσω το πρόχειρο πρακτικό. Προσέξτε! Όχι το 
πρακτικό που είχε αντιγράψει ο υπάλληλός τους, αλλά το πρόχειρο αυτό καθ αυτό.

Πόσοι πρόεδροι νομίζετε αγαπητοί πατριώτες κρατάνε αρχείο πρόχειρων πρακτικών;

Ευτυχώς, είχα καταλάβει τι με περιμένει και τα κρατούσα όλα. Εννοείται βέβαια ότι 
καμιά παραποίηση δεν είχε γίνει και η απόφαση ήταν όπως έπρεπε. Ούτε ένα 
συγγνώμη δεν ακούστηκε. Τότε αποφάσισα και να τα γράψω.

 Ξεκινάω από τον Γιώργο τον Παππά, ο οποίος είναι εκτός συναγωνισμού 
πλέον! Προσπάθησα πολλές φορές, αλλά δεν παίζεται! Σέβομαι την οικογένειά του, 
τον θεωρούσα φίλο μου και σκέφτηκα πολύ για το τι θα γράψω γι αυτόν. Διστάζω. 
Βλέπετε οι πράξεις του δεν θα τον εκθέσουν απλώς στους ψηφοφόρους του και στο 
χωριό του, αλλά θα υπάρχουν πολύ πολύ σοβαρότερες παρενέργειες για τον ίδιο. Το 
σταματάω εδώ προς το παρόν.

 Θα αναφέρω τα μικρότερα αλλά και πιο εκνευριστικά:

-Μην ξέροντας ακριβώς την διαδικασία, νομίζοντας ότι όλα γίνονται (λέτε;) και 
έχοντας πρόσβαση στο δήμο, ακύρωσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που είχαμε για την 
πλατεία. 

-Με συκοφαντεί ένα χρόνο τώρα ότι παραποιώ και πλαστογραφώ τα πρακτικά. Το 
λέει μάλιστα μέχρι και σε συγγενικά μου πρόσωπα, χωρίς να κοκκινίζει. 

- Με είχε «σταυρώσει» από την αρχή της εκλογής μου να γκρεμίσω τα παρτέρια του 
Καραμπίνη, (αλλά να φέρω εγώ το θέμα στο συμβούλιο – βλέπετε τον είχαν 
υποστηρίξει στις εκλογές – καλά να πάθουν) αλλά τώρα πήρε μια δουλειά και λέει... 
ποια παρτέρια!!!!



- Με την συμπεριφορά του και τις ενέργειές του, έχει παγώσει η κατασκευή της 
στέγης στο κοινοτικό, για την οποία είχαν εξασφαλιστεί 12.000 ευρώ. Για το θέμα 
αυτό είναι γνώστες, από πρώτο χέρι, αρκετοί πατριώτες και μη, εδώ και στην 
Αμερική! 

- Σε κάθε θέμα που προκύπτει στην κοινότητα, η τοποθέτησή του και η ανάμειξή του 
είναι καθαρά Ιδιοτελής. Κι αν θέλει ας με προκαλέσει να τα αναφέρω ένα ένα.

 Ο Αντρέας ξέρει όλα τα παραπάνω. Αλλά ούτε μιλάει ούτε κάνει κάτι για να 
υπερασπίσει τα συμφέροντα του χωριού, όπως θα έπρεπε. Αντίθετα εκμεταλλεύεται 
την κατάσταση με μια ιδιότυπη συμμαχία με τον Γ. Παππά. Με τον Αντρέα το 
Γαλάνη εγώ δεν έχω τίποτα. Ίσως έχει μια πικρία για τις εκλογές, πάντα υπάρχουν 
αυτά, ίσως νάχει κάτι απ το παρελθόν, ίσως και να μην με συμπαθεί γενικώς βρε 
αδερφέ. Είναι δικαίωμά του. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω και είναι ανθρώπινα. Του το 
είπα όμως και στο συμβούλιο, είναι κρίμα να ακολουθεί ανθρώπους που τους 
καθοδηγεί μόνο το μίσος.

 Δεν συμμετέχει ποτέ σε καμιά συνέλευση, ούτε στην πρώτη για την οποία  
κανονίσαμε μαζί την ημέρα και την ώρα. Καθόταν απέναντι, στο άλλο μαγαζί, με τον 

Πάνο τον Κοντάκη. Τον άνθρωπο που έχει πάρει βραβείο στο να περιφρονεί το χωριό 
του και να το βλάπτει, για να ικανοποιήσει το (χωρίς αιτία – ρωτήστε τον) πάθος του 
εναντίον μου.   

 Για δέστε τι έκανε στην απογραφή πληθυσμού επειδή εγώ ήμουν υπεύθυνος. Ενώ 
όλοι, οι απανταχού Βασσαραίοι, έχουν κινητοποιηθεί, σε συγκινητικό βαθμό, σε μια 
προσπάθεια να δυναμώσει το χωριό, αυτός, ο Πάνος, δημόσια, μπροστά  μου, είπε 
δυνατά μέσα στο μαγαζί ότι «Αμα περάσουν τους 200 οι κάτοικοι, έχει γίνει 
κομπίνα». Δεν σας κρύβω ότι μετά από αυτό δίστασα, φοβήθηκα και δεν γράψαμε 
κανέναν ΕλληνοΑμερικάνο, όπως κατά δεκάδες έγραψαν όλα τα γειτονικά χωριά. 
Τόκανε γιατί νόμιζε ότι βλάπτει εμένα. Αυτό, όμως μεταφράζεται σε πολλά 
χρήματα που θα χάνει το χωριό μας για τα δέκα επόμενα χρόνια. 
Καταλαβαίνετε τι έκανε; Γιατί η χρηματοδότηση δίνεται με βάση τον πληθυσμό. Και 
δεν είναι για φέτος, αλλά για τα επόμενα δέκα χρόνια!

 Λυπάμαι και ντρέπομαι που ασχολούμαι μαζί του, αλλά έχω αναλάβει, με προσωπικό 
κόστος, ένα καθήκον για το Βασσαρά και πρέπει να το φέρω σε πέρας. Δεν θα 
αφήνω πια αναπάντητες άλλες ενέργειες που το βλάπτουν.

 Όπως το καλοκαίρι που τα πράγματα ξέφυγαν. Είχαμε φέρει στο χωριό, έναν από 
τους τρεις καλύτερους μουσικούς Jazz στην Ελλάδα, και ενώ φτιάχνουμε τα 
καθίσματα,  λίγο πριν την συναυλία, μαθαίνω ότι δύο από τα μέλη του 
εκκλησιαστικού συμβουλίου λένε στον Παπά Ανάργυρο να μην μου επιτρέψει να 
χρησιμοποιήσω το προαύλιο!!! Ο Πάνος ο Κοντάκης και ο Αντρέας! Δεν μπορούσα να 
το πιστέψω. Έφεραν και τον Παπά σε πολύ δύσκολη θέση. Την προηγούμενη μέρα, 
στο προαύλιο είχε εκδήλωση ο σύλλογος κι όμως αυτοί του ζήτησαν να μην το δώσει 
σε μένα. Οι άνθρωποι γύρω τάχασαν με την ενέργειά τους.

 Και μετά έρχεται η υπόθεση με το γήπεδο. Δηλαδή ήθελαν να ακυρωθεί το έργο; Για 
ένα γινάτι; Λυπάμαι που αναφέρομαι προσωπικά, αλλά δεν μπορώ να τα κρατήσω 
άλλο μέσα μου.

 Θέλω να πω το εξής και να τελειώσω με αυτό. Ο Βασσαράς δεν είναι ούτε ο 
Μελέτης, ούτε ο Φουρτούνης, ούτε η Μεταξία ούτε κανένας. Όλοι εμείς 
είμαστε περαστικοί. Αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Δεν βλάπτουν εμένα. Το 
Βασσαρά βλάπτουν. Η εμπάθεια χωρίς όρια κι αρχές τους εκθέτει.



Ιστορία 5η – Ο σύλλογος Δημόκριτος.

 Ο Δημόκριτος είναι θεσμός αλλά και εργαλείο για το Βασσαρά και με αυτή τη λογική 
πρέπει να πορεύεται και όχι να χρησιμοποιείται από ορισμένους ως αντιπολιτευτικό 
όχημα.
 Αγαπητοί πατριώτες, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Όλοι ξέρουμε 
ότι έτσι είναι. Και δεν αναφέρομαι βέβαια στο σύλλογο η στο συμβούλιο 
συνολικά. Εξάλλου κι εγώ και η οικογένειά μου, αλλά και πολλοί άλλοι πατριώτες, 
είμαστε μέλη, αλλά  τελευταία ουδέποτε ρωτηθήκαμε για το τι πρέπει η δεν πρέπει 
να κάνουμε, όπως γίνονταν στο παρελθόν. Εσείς πιστεύετε ότι δεν έπρεπε να μιλούν, 
τουλάχιστον, με τον πρόεδρο της κοινότητας για τα σχέδιά τους;  
 Όχι μόνο αυτό αλλά σε οποιαδήποτε κρούση μου, τον τελευταίο χρόνο, να 
βοηθήσουν να γίνει κάτι στο χωριό ήταν απολύτως αρνητικοί. Σε προτροπή μου να 
βάλει ο σύλλογος τα μισά χρήματα και εγώ (προσωπικά) τα υπόλοιπα ώστε να 
έχουμε internet και στην πλατεία, απάντησε ότι σαν σύλλογος δεν μπορεί (και την 
ίδια στιγμή ζητούσαν από μένα να απολογηθώ γιατί το έβαλα στο σχολείο!!!) 
 Πριν λίγο καιρό, πήρα συστημένη επιστολή από το Δήμο Σπάρτης (φανταστείτε, 
μέσα σε ένα μικρό χωριό ζούμε, είμαι μέλος του συλλόγου και ούτε που ήρθαν να 
μου το πουν!), ότι ο σύλλογος ζητά με αίτησή του να του παραχωρηθεί η αποθήκη 
πίσω από το κοινοτικό για να κάνει γραφεία!!!!!!!!!!!! 
 Δεν ήξερα ότι έχουν σκοπό να ανοίξουν Business και θέλουν και γραφεία! Μα καλά, 
είμαστε σοβαροί; Θα ξοδέψουν τα λεφτά μας για να κάνουν γραφεία; (η αποθήκη 
είναι γιαπί) Τι τα θέλουν; Έχουν 2 αίθουσες δικές τους για συνεδριάσεις, αλλά και το 
κοινοτικό. Ο πρόεδρος του συλλόγου έχει τα κλειδιά για το κοινοτικό κτίριο – εγώ 
δεν έχω – κι ούτε τα θέλω βέβαια. Μ αυτά θα ασχολούμαστε τώρα; 
 Πρέπει να τονίσω ότι πέρυσι που ήταν ενεργός στον σύλλογο ο Γιάννης ο 
Σταυρόπουλος, παρ όλες τις, αναπόφευκτες, κόντρες, η κατάσταση ήταν 
διαφορετική. Εγώ μάλιστα του πρότεινα να αναλάβει πρόεδρος του συλλόγου στις 
εκλογές που έρχονταν. Οι πολιτικές διαφορές μπορεί να υπάρχουν αλλά δεν πρέπει 
να είναι εμπόδιο στη συνεργασία για το καλό του χωριού. Με την προτροπή του ο 
σύλλογος βοήθησε οικονομικά τις εκδηλώσεις που κάναμε, φτιάχτηκε κι η πόρτα στο 
κοινοτικό. Φέτος το καλοκαίρι, αντίθετα, μου δηλώθηκε από τον Τάκη τον Μαλικότση 
ότι εάν ήταν αυτός στο σύλλογο πέρυσι, δεν θα άφηνε να δώσουν τίποτα! 
 Όταν ο Άγγελος ο Κοντάκης, που αφιλοκερδώς φροντίζει και διαχειρίζεται τους 
τηλεοπτικούς αναμεταδότες, ζήτησε 100-120 ευρώ για αγορά αποκωδικοποιητή ώστε 
να συνεχιστεί η εκπομπή των καναλιών, είπε ότι δεν μπορεί να τα δώσει. Ένα 
κατοστάρικο! Εσείς τι λέτε, δεν είναι τα προσωπικά; Έπρεπε να γίνει θέμα για να 
δοθούν τελικά 80 ευρώ; (Παλιά να φανταστείτε ο σύλλογος είχε διαθέσει ενάμιση 
εκατομμύριο, γερά λεφτά τότε, για την εγκατάσταση των αναμεταδοτών). Καλό είναι 
βέβαια τις προσωπικές κόντρες να τις στηρίζει κανείς με τα δικά του λεφτά. Όχι με 
τα χρήματα των Βασσαραίων.
 Θα είμαι ευθύς. Ο Τάκης, φίλος κατά τα άλλα, δεν έπρεπε να είναι στο Συμβούλιο 
του Συλλόγου, γιατί στην περίπτωσή του εμπλέκεται το προσωπικό συμφέρον με το 
Δημόσιο. 
  Από την άλλη 12.000 Ευρώ είναι πολλά χρήματα, ειδικά στις μέρες μας. Το να τα 
αποθηκεύεις στην τράπεζα, αυτή την εποχή μάλιστα, που μπορεί και να τα χάσεις, 
δεν βλέπω τι νόημα έχει. Εκτός κι αν η απάντηση ότι «τάχουμε μήπως και βρέξει στο 
πανηγύρι», θεωρείται σοβαρή. Ο Σύλλογος πρέπει να βγάζει χρήματα και να τα 
διαθέτει σε έργα στο χωριό. Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί για να κάνει μόνο χορούς 
στην πλατεία και δημόσιες σχέσεις. 
 Για να είμαστε όμως πρακτικοί και να ξεπερνάμε την γκρίνια και τη μιζέρια: Έχουμε 
ξεκινήσει μια προσπάθεια να κάνουμε παιδική χαρά, μέσα στο χωριό. Υπάρχει ο 
χώρος, φίλοι αφιλοκερδώς μας ετοιμάζουν το σχέδιο, χρειάζονται χρήματα. Πεδίον 
δόξης λαμπρό λοιπόν για τον  σύλλογο, να βγει μπροστά και να βοηθήσει. Εδώ 
είμαστε, όλα γίνονται για το χωριό κι αυτά θα μείνουν. Τα άλλα όλα θα ξεχαστούν.  



 
 Ιστορία 6η – Η Μάντρα
 Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Προσωπικά – και λόγω ιδιοσυγκρασίας, αλλά και λόγω 
ιδεολογίας – δεν έχω κανένα σκοπό να κάνω τον αγροφύλακα, τον αστυνόμο, η τον 
πολεοδόμο.
 Έχω όμως σκοπό να προασπίσω το συμφέρον του χωριού, την εύρυθμη λειτουργία 
του, την αξιοπρέπεια και την ζωή των κατοίκων.
Ποτέ λοιπόν δεν θα μπορούσα να επιτρέψω στον εαυτό μου να κάνω παρατηρήσεις 
σε μεροκαματιάρηδες, σε ηλικιωμένες που χύνουν νερά, η σε χήρες γυναίκες που 
παλεύουν μόνες τους και να καταπίνω σοβαρές, προκλητικές ενέργειες, γιατί αυτός 
που τις  έκανε είναι, η νομίζει ότι είναι, επιτυχημένος, ισχυρός, πλούσιος η όλα μαζί. 
Πολύ περισσότερο δε, ενέργειες και πράξεις που προσβάλουν και προκαλούν το 
χωριό, γίνονται κατά συρροή και θέτουν σε κίνδυνο την ζωή των κατοίκων. 
 Σκέφτηκα πολύ πριν καταφύγω στην αρμόδια υπηρεσία. Θέλω να ξέρετε ότι όταν με 
κάποιον έχω μια ιδιωτική διαφορά, τώρα που είμαι πρόεδρος, προσέχω την 
συμπεριφορά μου δέκα φορές. Δεν μου επιτρέπεται η εμπάθεια. Έτσι την πάτησα και 
τώρα, γιατί ίσως θα έπρεπε να τα είχα σταματήσει όλα πολύ πιο νωρίς. Απολογούμαι 
για αυτό.
 Νομίζω ότι εξήγησα το πως αισθάνομαι. Ένας συμπατριώτης μας είχε ήδη ατύχημα, 
κάνα δυο άλλοι κινδύνεψαν. Ελπίζω ότι θα γίνει κατανοητό από την άλλη πλευρά και 
το πρόβλημα θα λυθεί πριν την επέμβαση της υπηρεσίας.

Ιστορία 7η – Ο άλλος Βασσαράς (της ελπίδας και της προσπάθειας)
-Έγινε λοιπόν η δημοπρασία για το γήπεδο στο σχολείο και σύντομα θα εγκατασταθεί 
ο εργολάβος (Χ. Σουρλής). Τον προειδοποιούμε ότι θα ελέγχουμε την ποιότητα 
κατασκευής και με δικό μας μηχανικό. Ευχαριστούμε τον δεύτερο μειοδότη που δεν 
επέμεινε στην ένστασή του και έτσι το έργο μπορεί να ξεκινήσει.
Επίσης ευχαριστούμε τον διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Κο Ν. 
Μπεζεριάνο για την (πραγματικά) αμέριστη συμπαράσταση και ανοχή του!
Εννοείται ότι ευχαριστούμε τον Δήμαρχο τον κο Αργειτάκο, όλα εκεί καταλήγουν 
εξάλλου. 

- Η μελέτη για τη στέγη στο κοινοτικό έχει γίνει. Ο Δημήτρης ο Μαρνέλλος (γαμπρός 
του Μουρίκη) έκανε το αρχιτεκτονικό σχέδιο κι ο Βασ λης ο Βουκίδης με την Γεωργίαὶ  
την Ζαχαρακοπούλου τα στατικά. Άπαντες αφιλοκερδώς βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι 
έχουμε ταράξει τους φίλους στο τζαμπατζιλίκι. Θα με βλέπουν και θα στρίβουν όλοι 
τους.

- Με ούγια «anthokosmos» ταξιδεύει ήδη στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα του Βασσαρά 
σε Beta μορφή. Vassaras.gr - Ο Βασσαράς, στο κέντρο του κόσμου. Διαβάστε, 
Γράψτε, Συμμετέχετε, Διαδώστε τη. Βάλτε τη στα αγαπημένα σας! Περισσότερα για
το σπουδαίο αυτό «project», που ανοίγει το χωριό μας στον κόσμο, σύντομα online.

- Έχει ξεκινήσει, όπως είπα, η προσπάθεια για την παιδική χαρά, έχει βρεθεί ο 
χώρος, φτιάχνονται τα σχέδια. Ελπίζω να τελεσφορήσει.

- Ετοιμάζονται μόνιμες δράσεις στο χώρο του πολιτισμού και της γνώσης. Θα 
ενημερωθείτε εντός των ημερών από την ιστοσελίδα.

-Ένα χρόνο χωρίς φωτισμό του δρόμου συμπλήρωσαν οι: Γιώργος Μανέτας, Θειά 
Μαρία Σταυροπούλου και ο (θείος μου) Πάνος Παπαγγελής. Τους ντρέπομαι τους 
ανθρώπους, αλλά με τη ντροπή φως δεν έχεις. Εννοείται πως έχω ειδοποιήσει, 
γραπτώς, προφορικώς, έχω πάει στη ΔΕΗ, στο Διευθυντή, τίποτα δεν γίνεται. 
Προσπάθησα τελευταία να βάλω έναν Δεητζή και να τον πληρώσω εγώ, αλλά τελικά 



δεν ευδοκίμησε.

-Ο Ευκάλυπτος στην Πλατεία. Δεν είναι που δεν γίνεται η δουλειά, σε εκθέτουν 
κιόλας. Η Ντίνα πήγε η ίδια, τελευταία, για να ζητήσει να κοπεί και της είπαν ότι δεν 
έχουν ειδοποιηθεί. (πρώτη φορά τους ειδοποίησα τον Οκτώβριο του 2011 – ευτυχώς 
κρατάω αρχεία). Τα ίδια είπαν και στην Βαγγελιώ, λίγο μετά, κι ας ήμουν στο μεταξύ 
ο ίδιος στο δήμο γι αυτήν την υπόθεση. Θ αρχίσουμε να καταγράφουμε και τις 
συνομιλίες στο τέλος.

-Το νερό δεν είναι πια δικό μας. Το ανέλαβε η ΔΕΥΑΣ. Με τις βλάβες, η αλήθεια είναι 
ότι προσπαθούν, όταν το πράγμα φτάνει στο αμήν. Τι να σου κάνουν κι αυτοί. Με τις 
τιμές τα ξέρετε. 

-Έχουμε ζητήσει τον ηλεκτροφωτισμό της πλατείας στα Βέρροια, από τον Μάιο του 
11. Εξηγήσαμε ότι είναι μια ευκαιρία να φανεί ένα έργο για το δήμο με ψίχουλα. 
Όλη η υποδομή υπάρχει. Απλώς χρειάζεται σύνδεση με την ΔΕΗ. 236 ευρώ το 
κόστος. Δυο καλοκαίρια πέρασαν. Ειδοποιήθηκα ότι Θα γίνει! Καλά κρασιά.

- Το Γκρέϊντερ έφτασε από τα Βρέσθενα, στο μαντρί του Νίκου, αλλά δεν συνέχισε, 
όπως ήταν φυσικό και όπως ζήτησα. Ξαναγύρισε από την άσφαλτο, για να 
εξυπηρετήσει κάποιον «δικό» μας. Το αυτονόητο στο πουλάνε πια για ρουσφέτι. Δεν 
πρέπει να μπούμε στην λογική τους. Έτσι φτάσαμε ως εδώ.

- Πάμπολλοι (υπέρ των εκατό νομίζω) πενταμηνίτες εργάτες καθαριότητας 
περιφέρονται σε δρόμους και πλατείες δίνοντας ρεσιτάλ. Όχι πως τους πληρώνουν 
κιόλας. Δύσκολες εποχές και γι αυτούς και για μας. Χρειάζεται πρωτότυπη σκέψη, 
αλλά το σύστημα έχει μάθει να χορεύει ένα σκοπό. Πρέπει να φροντίσουμε μόνοι μας

-Ο δήμος ξαναμετράει το εμβαδόν των σπιτιών. Έρχονται τέλη, χαράτσια και τα 
συναφή. Λυπάμαι που δεν μπορώ να βοηθήσω τους υπαλλήλους, δείχνοντάς τους τα 
σπίτια όπως μου ζήτησαν, γιατί, όπως ξέρετε, με το πρόβλημα της μέσης μου 
κινούμαι με δυσκολία.........

       Με Τιμή
  Γιώργος Μελέτης


