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Θέμα : <<Απάντηση στα σχόλια του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου τα οποία 

δημοσιεύθηκαν στην τοπική εφημερίδα Βασσαρέϊκα Νέα με αριθμό φύλλου 84>>                                   

 

Αγαπητοί συμπατριώτες.  

Σήμερα  αναγκαζόμαστε  να  απαντήσουμε  σε  όλα  όσα  ο  Πρόεδρος  της  τοπικής 

κοινότητας κ. Μελέτης αναφέρει σχετικά με τον Σύλλογό μας,  στο τελευταίο φύλλο 

της  εφημερίδας  ¨Βασσαρέϊκα   Νέα¨.  Δεν  είναι  η  πρώτη φορά που  ο  κ.  Πρόεδρος 

αναφέρεται  με  περίεργη  γλώσσα  και  αφήνοντας  υπονοούμενα  για    τον  Σύλλογό 

μας.  Δυστυχώς    για αυτές  του  τις  δηλώσεις    χρησιμοποιεί  για άλλη μια φορά  την 

εφημερίδα  ¨ Βασσαρέϊκα   Νεά¨,     της οποίας   τον ρόλο, σαν έντυπο επικοινωνίας 

των  απανταχού  Βασσαραίων,  υποβαθμίζει.  Δεν  είναι  η  πρώτη  φορά  που  ο  κ. 

Πρόεδρος  προσπαθεί  να  δημιουργήσει  εντυπώσεις  εκτοξεύοντας  πυροτεχνήματα 

λάσπης εναντίον όλων αυτών, που τους έχει κατατάξει σε ένα διαφορετικό επίπεδο 

από αυτό στο οποίο ο  ίδιος  νομίζει  ότι  βρίσκεται. Μέχρι  τώρα δεν απαντούσαμε. 

Νομίζαμε  ότι    κάποιος  θα  τον  συμβουλεύσει  ,  κάποιος  θα  του  υποδείξει  ότι  ο 

δρόμος που χαράσσει,   δεν είναι προς όφελος της μικρής κοινωνίας του Βασσαρά, 

την  οποία  οφείλει  να  υπηρετεί  από  την  θέση  που  οι  Βασσαραίοι  τον  τίμησαν. 

Κάποιες  φορές  μάλιστα  συζητήσαμε  και  συνεννοηθήκαμε  μαζί  του…..  είχαμε 

κάποιες ελπίδες.  Δυστυχώς  πλέον η συμπεριφορά του τείνει να  εκτραπεί. Στο εξής 

κ.  Πρόεδρε  τίποτα  δεν  θα  παραμείνει  αναπάντητο.  Δεν  θα  μπορείτε  να 
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δημιουργείτε εντυπώσεις με ατεκμηρίωτες  εκφράσεις. Θα σας απαντούμε όμως με 

διαφορετικό τρόπο από αυτόν με τον οποίο εσείς μας προκαλείται.  

Σήμερα θα σταθούμε λοιπόν μόνο στο δημοσίευμά σας… 

Κατ’  αρχήν  να σας  ενημερώσουμε  για  το  ταμείο  του  Συλλόγου μας. Ο  Σύλλογος 

στις  24  Αυγούστου  είχε  9.600  ευρώ,  σήμερα  μετά  την  εκδρομή  και  την 

πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση έχει στο  ταμείο  του 8.600  ευρώ  .    Στις 22 Αυγούστου 

του  2013  πόσα  χρήματα  θα  έχουν  μείνει;  Πρέπει  με  αυτά  τα  χρήματα  να 

προγραμματίσουμε τις εκδηλώσεις που θα γίνουν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.  

Προφανώς,  σύμφωνα  με  τον  κ.  Πρόεδρο,  πρέπει  να  απολογηθούμε  επειδή  ο 

Σύλλογος έχει ταμείο 8.600 ευρώ . Δηλαδή εάν είχαμε 50 ή 100 ευρώ τι θα έπρεπε 

να  κάνουμε;  Να  σοβαρευτούμε  λοιπόν  και  να  διευκρινίσουμε:  Έσοδα  ο  Σύλλογος 

έχει  από  τρείς  κυρίως  πηγές:  το  πανηγύρι  του  χωριού,  την  ετήσια  οικονομική 

ενίσχυση του Δήμου Σπάρτης  (όπως και  του Δ. Οινούντος πριν)  και από τα έσοδα 

από  τις  εισφορές  των  μελών.    Η  οικονομική  ενίσχυση  τα  τελευταία  χρόνια  ήταν 

περίπου 2500 ευρώ το έτος. Φέτος δεν λάβαμε ακόμα  οικονομική ενίσχυση!     Δεν 

παίρνουν  όλοι  οι  Σύλλογοι  οικονομική  ενίσχυση.  Οφείλουμε  κάθε  χρόνο  να 

υποβάλουμε  φορολογική  δήλωση,  να  είμαστε  φορολογικός  εντάξει  και  να 

διαθέτουμε  φορολογική  ενημερότητα.  Οφείλουμε  επίσης  να    παρουσιάζουμε 

δραστηριότητα και έργο, και να υποβάλλουμε έγκαιρα συγκεκριμένα  προγράμματα  

εκδηλώσεων    και  δράσεων  προκειμένου  να  χρηματοδοτηθούμε,  σύμφωνα  με  ότι 

προβλέπεται από  το  καταστατικό  του  Συλλόγου. Να σας  ενημερώσουμε μόνο,  ότι 

όταν συζητούνται  τα αιτήματα των Συλλόγων  για χρηματοδοτήσεις, στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,    τα σχόλια που ακούγονται  για  τον Δημόκριτο  είναι  ιδιαιτέρως θετικά 

απ  ‘    όλες  τις  παρατάξεις.  Δυστυχώς    εδώ  δεν  μπορούμε  να  επικαλεστούμε  την 

μαρτυρία του κ. Προέδρου… Πολλές μεμονωμένες εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια 

χρηματοδοτήθηκαν  και  συνδιοργανώθηκαν    με  φορείς  όπως  η  Περιφέρεια,  η 

Νομαρχία ή ο Δήμος Σπάρτης. Και εδώ οφείλαμε να παρουσιάζουμε συγκεκριμένες 

προτάσεις,  σοβαρή  εικόνα  και  σημαντική  δραστηριότητα.  Επαναλαμβάνουμε  ότι 

δεν  τυγχάνουν  όλοι  οι  Σύλλογοι  αυτής  της  αντιμετώπισης.  Από  εκεί  και  πέρα  ο 

Σύλλογος  κάθε  χρόνο  διοργανώνει  μια  σειρά  εκδηλώσεων  και  δράσεων    από  τις 

οποίες δεν εισπράττει κανένα απολύτως έσοδο (εκδρομές, μουσικές βραδιές, μικρά 

έργα ή εκδηλώσεις – παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων του χωριού 

μας)     για τις οποίες όμως έχει ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο κόστος. Ο Δημόκριτος 

δεν  είναι  κερδοσκοπική  εταιρία,  σκοπός  του  δεν  είναι  να  βγάζει  κέρδη  και  να 

διατηρεί  διαθέσιμα  σε  τραπεζικούς  λογαριασμούς.    Βρίσκεται  διαρκώς  σε  μια 

αγωνία  μεταξύ  εσόδων    και  εξόδων. Μετά από    αυτή  την  διαδικασία  ο  Σύλλογος 

διατηρεί  σήμερα  ταμείο  8.600  ευρώ.  Μας  συγχωρείτε  κ.  Πρόεδρε…  Ως  προς  την 

αναφορά  του  κ.  Προέδρου  ότι  τα  λεφτά  στην  Τράπεζα  μπορεί  και  να  χαθούν… 

μάλλον αυτό αφορά πολιτικές του απόψεις.  
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Ο Σύλλογος ζήτησε τον χώρο πίσω από το κοινοτικό. Εκεί είχε σκοπό να μαζέψει 

και  να  φυλάσσει  όλα  τα  υλικά  του.  Ντουλάπες,  έγγραφα,  πυροσβεστικά  υλικά, 

καρέκλες,  τραπέζια,  ποδήλατα  κλπ.  Ήθελε  να  έχει  έναν  χώρο,  δικής  του  ευθύνης 

ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Την περσινή χρονιά η αίθουσα του Κοινοτικού 

ήταν  συνέχεια  ανοιχτή  με  αποτέλεσμα  αρκετά  αντικείμενα  του  Συλλόγου,  με 

συναισθηματική αλλά και ουσιαστική αξία, να καταστραφούν. Αρκετή γραφική ύλη 

χάθηκε από την ντουλάπα του Συλλόγου. Τα ποδήλατα από δέκα έγιναν εννιά .Δεν 

είπαμε  τίποτα γιατί δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα.  Ζητούσαμε μόνο 

να κλειδώνει η αίθουσα. Δεν έχουμε αντίρρηση να υπάρχει ένας κλειστός χώρος να 

μαζεύονται  και  να  παίζουν  τα  παιδιά,  αλλά  εμείς  θέλουμε  να  εξασφαλίσουμε  τα 

υλικά  μας.  Αλήθεια,  που  βρήκε  κ.  Πρόεδρε  ο  Σύλλογος  δύο  αίθουσες;  Η  άλλη 

αίθουσα  ευθύνης  του  Συλλόγου  είναι  η  αίθουσα  που  φιλοξενεί  την  έκθεση 

φωτογραφίας. Είναι ιδιόκτητη και δεν παρέχει ούτε καν ρεύμα !Η φωταγώγηση της 

έκθεσης  γίνεται  από  το  διπλανό  σπίτι  του  Γιώργου  του  Γαλάνη.  Όπως 

καταλαβαίνεται  είναι  αίθουσα  συγκεκριμένου  σκοπού,  επισκέψιμη  για  τον  κόσμο 

και δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα να τα βάλουμε εκεί.  

Ζητήθηκε  λοιπόν  η  παραχώρηση  αίθουσας  δημοσίου  κτηρίου.  Δεν  γνωρίζει  ο  κ. 

Πρόεδρος  ότι  θα  έπρεπε  να  απευθυνθούμε  στον  Δ.  Σπάρτης  για  να  μας  τον 

παραχωρήσει;  Δεν  γνωρίζει  ότι  ο  Δ.  Σπάρτης  παραπέμπει  το  θέμα  στο  τοπικό 

συμβούλιο, για να αποφανθεί και στη συνέχεια το θέμα να συζητηθεί στο δημοτικό 

συμβούλιο το οποίο τελικά αποφασίζει; Αντίστοιχα κ. Πρόεδρε  δεν ενεργούμε κάθε 

καλοκαίρι και τώρα αλλά εδώ και πολλά χρόνια για να λάβουμε την έγκριση για την 

χρήση της πλατείας ή κάποιου άλλου χώρου για την διενέργεια εκδηλώσεων;   Και 

αυτό  το  καλοκαίρι  και  το  προηγούμενο  ο  Δ.  Σπάρτης  δεν  ζήτησε  από  το  τοπικό 

συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά; Γιατί τώρα πέφτετε από τα σύννεφα;   Αυτό που 

νομίζουμε    ότι  θα  πρέπει  κυρίες  και  κύριοι  σε  αυτή  την  περίπτωση  να  μας 

απασχολήσει, είναι γιατί ο Δ. Σπάρτης στέλνει το θέμα με συστημένη επιστολή στον 

κ. Πρόεδρο. Μήπως γιατί δεν μπορεί να τον βρει με άλλο τρόπο;   

Αναφέρει  και  το  κόστος  για  την  διαμόρφωση  της  αίθουσας.    Η  αίθουσα  είναι  σε 

πολύ  καλύτερη  κατάσταση  από  ότι  η  αίθουσα  που  μας  παραχωρήθηκε  από  την 

οικογένεια Μασγανά  για  την έκθεση φωτογραφίας. Αυτή την αίθουσα την φέραμε 

στην  κατάσταση  που  σήμερα  είναι,  με  προσωπική  εργασία  των  μελών  του  ΔΣ,  

συγχωριανών  και  φίλων  του  Συλλόγου.  Μας  κόστισαν  μόνο  τα  υλικά.    Δεν 

αναφέρουμε  ονόματα  ανθρώπων  που  μας  βοήθησαν,  παρά  μόνο  ένα  :  ο  Πάνος 

Κοντάκης. Τελικά κ. Πρόεδρε δεν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βλάψουν τον 

Βασσαρά.     Το  ίδιο θα γινόταν και στον χώρο αυτόν εάν μας τον παραχωρούσατε.  

Ένας  καλός  καθαρισμός  χρειαζόταν  και  μια  τακτοποίηση.  Σας  είχαμε    ζητήσει  να 

αναβαθμίσουμε  και  την  υπάρχουσα  αίθουσα  ,να  την  βάφαμε  εθελοντικά  και  να 

τοποθετούσαμε κουρτίνες η στόρια, αλλά αρνηθήκατε. Οι  ενέργειές μας αυτές θα 

συνέβαλαν  στην  γενικότερη αναβάθμιση    του  Κοινοτικού  κτιρίου  την  οποία  όπως 
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φαίνεται την οραματίζεστε μεν αλλά εσείς ο ίδιος την τορπιλίζεται. Δεν θέλουμε να 

φτιάξουμε  γραφεία κ. Πρόεδρε, δεν κάνουμε business, δεν είμαστε εταιρία.   

Ο  κ.  Πρόεδρος  αναφέρεται  και  στα  κλειδιά    της  κοινοτικής  αίθουσας.  Έχει  ο 

πρόεδρος  του  συλλόγου  κλειδιά,  πράγματι,  αφού  εδώ  υπάρχουν  τα  υλικά  του 

Συλλόγου.  Ο  Πρόεδρος  της  τοπικής  Κοινότητας  δεν  έχει  ούτε  θέλει,  λέει.  Πολύ 

κακώς  κ.  Μελέτη.  Κλειδιά  της  αίθουσας  οφείλετε  να  έχετε,  όπως  έχετε  και  την 

ευθύνη για την αίθουσα και τα αρχεία  που υπάρχουν σε αυτήν. Και για  αυτή αλλά 

και  όλες  τις  άλλες    που  ανήκουν  στην  πρώην  κοινότητα  (πχ  σχολείο).  Αν  δεν 

μπορείτε  να  βρείτε  κλειδιά,  μπορείτε  να  τα  αναζητήσετε  σε  τρίτα,  άσχετα  με  την 

κοινότητα, πρόσωπα  που τους τα έχετε παραδώσει. 

Αναφερθήκατε κ. Πρόεδρε στο θέμα τις χρηματοδότησης των εκδηλώσεων  ( δεν 

μιλάμε για  τις  εκδηλώσεις  του Συλλόγου)  που έγιναν  το  καλοκαίρι  του 2011.  Κατ’  

αρχήν  οφείλετε  μία  απάντηση  ποιος  έκανε  αυτές  τις  εκδηλώσεις.  Η  τοπική 

κοινότητα  δεν  είχε  πάρει  κάποια  τέτοια  απόφαση,    κάποιος  άλλος  Σύλλογος  ή 

εταιρία  δεν  δραστηριοποιούταν  τότε  στο  χωριό  μας.  Ας  θυμηθούμε  κάποια 

γεγονότα κ. Πρόεδρε: Ήταν ένα βράδυ του καλοκαιριού του 2011 όπου ο Σύλλογος  

είχε  εκδήλωση‐  αφιέρωμα  στον  Β.  Τσιτσάνη  στην  πλατεία  του  χωριού.  Λίγο 

νωρίτερα  το  ίδιο  βράδυ  είχε  εγκαινιαστεί  η  έκθεση  φωτογραφίας.  Σε  εκείνα  τα 

εγκαίνια, αναγνωρίζοντας μάλλον  την προσφορά του Συλλόγου,  είχατε αποκαλέσει 

τα μέλη του ΔΣ  ως ¨ μικρή ομάδα ακτιβιστών¨. Αμέσως μετά,  ο Σύλλογος παρέθεσε 

στους  επισήμους  τραπέζι    (κάνοντας  δημόσιες  σχέσεις…  για  τις  οποίες  θα 

αναφερθούμε στην πορεία),     στο οποίο και εσείς παραβρεθήκατε.  Τότε  ζητήσατε 

από τον κ. Δήμαρχο παρουσία όλων μας την χρηματοδότηση κάποιον εκδηλώσεων 

που προτίθεστε να οργανώσετε. Ο κ. Αργειτάκος απάντησε  ότι δυστυχώς δεν είναι 

δυνατόν να χρηματοδοτηθούν  απ’   ευθείας  οι εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας. 

Επειδή υπήρχε ήδη το αίτημα του Συλλόγου για χρηματοδότηση των  εκδηλώσεων 

του  για  εκείνη  την  περίοδο,  πρότεινε,    να  γίνει  μια  προσπάθεια  στο  Δημοτικό 

Συμβούλιο να χρηματοδοτηθεί ο Σύλλογος  με ποσό πάνω από τα 2.500 ευρώ που 

ήταν προγραμματισμένα και αυτό το επιπλέον ποσό, να  δοθεί,   καλή τη πίστη από 

τον Σύλλογο στις εκδηλώσεις τις κοινότητας.  Σας  ζήτησε μάλιστα να παρευρεθείτε  

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  σε λίγες ημέρες, όπου θα συζητούταν  

το  θέμα  των  χρηματοδοτήσεων  των  Συλλόγων,  προκειμένου  να  υποστηρίξετε  το 

αίτημα  του  Δημόκριτου  για  χρηματοδότηση.  Δεν  πήγατε  στην  συνεδρίαση  του  Δ. 

Συμβουλίου κ. Πρόεδρε. Όταν σας ρωτήσαμε γιατί;   απαντήσατε: «Α,  το  ξέχασα»! 

Τελικά αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Συλλόγου με το ποσό των ευρώ 2.500, 

ως  αρχικά  είχε  προγραμματιστεί.  Όταν  σας  ρωτούσαμε  κ.  Πρόεδρε  τι  εκδηλώσεις 

σκοπεύετε  να  κάνετε  μας  απαντούσατε  αόριστα:  «κάτι  σκέφτομαι,  δεν  το  έχω 

κανονίσει ακόμα,  δεν είναι αυτά για εσάς,  κλπ»  . Οι  εκδηλώσεις που αναφέρεστε 

έγιναν  .Το Τοπικό Συμβούλιο δεν είχε πάρει καμία απόφαση για εκδηλώσεις. Πάντα 

ο  Σύλλογος    ενημερωνόταν  γι’  αυτές      από  τις  σχετικές  αφίσες    ελάχιστες ημέρες 
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πριν  την πραγματοποίησή  τους.  Τελικά στο  τέλος  του Αυγούστου 2011,  μετά από 

εισήγηση  του  μέλους  του  Συλλόγου  Γιάννη  Σταυρόπουλου  (  βλέπετε,  όποια  μέλη 

θέλουν  έχουν  λόγο  στις  αποφάσεις  του  Συλλόγου,)  ομόφωνα,  αποφασίστηκε  να 

χρηματοδοτηθούν οι εκδηλώσεις αυτές με το ποσό των 1000 ευρώ (πληρώθηκαν τα 

ηχητικά).  Σε  αυτή  την  συνεδρίαση  αποφασίστηκε,  επίσης  ομόφωνα,  μετά  από 

πρόταση  του  προέδρου  Γιώργου  Γαλάνη,    να  αλλαχτεί    η  ετοιμόρροπη  κεντρική 

πόρτα  της  κοινοτικής  αίθουσας  (στοίχησε 700  ευρώ)  και  να φτιαχτεί  και  η  πόρτα 

που βλέπει στον ακάλυπτο χώρο της αίθουσας  . Σε αυτή την συνεδρίαση ήσασταν 

και  εσείς παρόν. Μάλιστα φεύγοντας  όλοι  μαζί  από  την αίθουσα μας  είπατε πως 

«φέτος μόνο αντιμετωπίζω οικονομικό πρόβλημα, από  του χρόνου σκέφτομαι    να 

φτιάξω ένα άλλο σύλλογο για να καλύπτω  τέτοιες εκδηλώσεις»!!!! 

Αναφέρθηκε ο κ. Πρόεδρος στο θέμα τον καναλιών. Δεν καταλαβαίνουμε πιο είναι 

το  πρόβλημά  του.  Ο  Σύλλογος  πλήρωσε  το  ποσό  της  επισκευής.  Γιατί  λοιπόν  να 

δημιουργηθεί θέμα. Επειδή τα χρήματα τα δώσε σε λίγες ημέρες μέχρι να υπάρξει 

μια σχετική απόφαση του ΔΣ; Δεν μπορεί ούτε ο πρόεδρος ούτε ο ταμίας να δώσουν 

λεφτά χωρίς έγκριση!   Αρνήθηκε κανείς να τα δώσει; Γιατί κ. Πρόεδρε επικαλείσθε  

συνεχώς την αφιλοκερδώς προσφορά κάποιον συμπατριωτών μας για το καλό του 

χωριού;  Υπάρχουν και έμμισθοι εθελοντές;  Στο εξής να είστε πολύ πιο σαφής.   Και 

μιας και μιλάμε για τα κανάλια ας αναφερθούμε και σε άλλη μια ιστορία. Πριν από 

μερικά  χρόνια  ο  αείμνηστος  Παρασκευάς  Μιχαήλ  είχε  καλέσει  σε  τραπέζι  στην 

πλατεία του Βασσαρά τον τότε Νομάρχη  Λακωνίας κ. Φούρκα και τον βουλευτή του 

νομού  κ.  Σκανδαλάκη.    Είχε  καλέσει  και  τον  τότε  πρόεδρο  του  τοπικού 

διαμερίσματος, αλλά και   μέλη του ΔΣ του Συλλόγου (πάνω κάτω οι  ίδιοι ήμασταν 

και τότε). Ο αείμνηστος Παρασκευάς  αναφέρθηκε με κολακευτικά σχόλια στο έργο 

του Συλλόγου και παρότρυνε    τους δύο καλεσμένους του πάντα να τον βοηθούν. Ο 

κ.  Σκανδαλάκης  εκείνο  το  βράδυ  ζήτησε  να  του  προτείνουμε  κάποιο  έργο  που  ο 

Σύλλογος προτίθεται να υλοποιήσει για να μας το χρηματοδοτήσει. Δεν σκεφτήκαμε 

πολύ κ. Πρόεδρε. Δεν ζητήσαμε γραφείο για να κάνουμε τις business του Συλλόγου. 

Ζητήσαμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα  το οποίο θα επέτρεπε στους κατοίκους του 

χωριού  να  βλέπουν    τα  κρατικά  και  ιδιωτικά  τηλεοπτικά  κανάλια.  Ο  βουλευτής 

ανταποκρίθηκε  στο  αίτημά  μας,  μόνο  που  το  ποσό  των  12.000  ευρώ  που 

εξασφάλισε, το  διέθεσε μέσω του Δ. Οινούντος , μετά από συνεννόηση με τον τότε 

Δήμαρχο κ. Βαλιώτη.   

Αναφέρετε  επίσης    κ.  πρόεδρε  ότι  ο  Σύλλογος  κάνει  δημόσιες  σχέσεις.  Όταν 

ασχολείσαι με κάτι κοινό, οφείλεις να κάνεις και δημόσιες σχέσεις, όχι απαραίτητα 

με άτομα που σε προσωπικό επίπεδο το επιθυμείς. Το κάνεις όμως για το καλό του 

Συλλόγου και κατ’ επέκταση του χωριού μας. Είναι κακό ο Σύλλογος να  έχει καλές 

σχέσεις  με  ανθρώπους  που  παίρνουν  κάποιες  αποφάσεις;  (Νομάρχης‐

Περιφερειάρχης  ,  Δήμαρχος,  Βουλευτές,  κλπ).  Δυστυχώς  κάποια  πράγματα 

εξαρτώνται  και  απ’  αυτούς.  Άλλωστε  σας  διαβεβαιώνουμε  ότι  όταν    χρειάζεται 
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κάπου να παρθεί μια απόφαση για τον Δημόκριτο, οι υποστηρικτές μας είναι πάντα  

πάρα  πολλοί.  Η  υποστήριξή  τους  δεν  προέρχεται  μόνο  από  τις  δημόσιες  σχέσεις 

μας. Προέρχεται και από την αναγνώριση και τα αποτελέσματα των  προσπαθειών  

μας.   

Αναφέρετε  επίσης    ότι  κάνουμε  και  χορούς.  Πράγματι  κάνουμε  και  απ‘  αυτούς,  

όπως και πανηγύρια. Όταν διαπιστώσουμε ότι οι συμπατριώτες μας σταματήσουν 

να περνούν καλά και να διασκεδάζουν  σας υποσχόμαστε  θα τους σταματήσουμε.  

Δεν κάνουμε όμως μόνο χορούς  και δημόσιες σχέσεις. Κάνουμε και άλλα πολλά και 

το  γνωρίζεται  πολύ  καλά  κύριε  Πρόεδρε.    Ενδεικτικά  σας  αναφέρουμε  για  τα 

τελευταία χρόνια: 

Καταρχήν  να  αναφερθούμε  σε  ότι  έχει  να  κάνει  με  τις  δραστηριότητες  του 

Συλλόγου βάσει καταστατικού του.  

Τα τελευταία χρόνια η επιτυχία του πανηγυριού στις 23 Αυγούστου έχει ξεπεράσει 

κάθε  προηγούμενο.  Είναι  η  καλύτερη  διαφήμιση  για  το  χωριό  μας  .Η  επιτυχία 

οφείλεται  κυρίως  στην  οργάνωση  και  στις  χαμηλές  τιμές  (ο  τιμοκατάλογος  στο 

πανηγύρι είναι ο ίδιος εδώ και πέντε χρόνια). 

Ομιλίες (διακεκριμένοι Επιστήμονες και καθηγητές Πανεπιστημίων μίλησαν για την 

Ιστορία  του  τόπου μας)  και μουσικές βραδιές,  με αποκορύφωμα  την  επιτυχημένη 

συναυλία με τον κύριο Χρόνη Αηδονίδη . 

 Συνεργαστήκαμε  με τις γυναίκες του χωριού για δημιουργία εκθεσιακού χώρου με 

παραδοσιακά  προϊόντα  προκειμένου  να  καθαριστούν  οι  αγιογραφίες  του  Ναού  . 

Βοηθήσαμε  την  κυρία  Σταυροπούλου  Τ.  να  φτιάξει  ένα  λαογραφικό  μουσείο  σε 

ιδιόκτητο χώρο!  

Επιτυχημένες εκδρομές     στο καινούργιο Μουσείο της Ακρόπολης και στην ορεινή 

Αρκαδία  με  κόστος  ανά  άτομο  τα  5  Ευρώ.  Οι  εκδρομές  έγιναν  Νοέμβρη  και  το 

μεγαλύτερο κόστος του λεωφορείου το κάλυψε ο Σύλλογος από το ταμείο του. 

 Τα  τελευταία  χρόνια  κάνουμε  γιορτή  στις  31/12    και  αλλαγή  του  χρόνου  στην 

αίθουσα  του  Κοινοτικού.  Κοπή  πίτας,  ποτά,  αρκετά  φαγητά  καθώς  και  τα  γλυκά 

αλλά και τα πυροτεχνήματα επιβαρύνουν το ταμείο του Συλλόγου.  

Προσπαθούμε  τις  απόκριες  να  δώσουμε  χρώμα  και  ζωή  στην  πλατεία  ανάβοντας 

φωτιά,  πετώντας  αερόστατα  και  ντυνόμαστε  όλα  τα  μέλη  του  Συλλόγου 

μασκαράδες  για  να  παροτρύνουμε  τον  κόσμο  να  βγει  ,να  γελάσει  και  να 

διασκεδάσει μαζί μας.  

Οργανώσαμε μια μόνιμη έκθεση φωτογραφίας για να θυμούνται οι     μεγαλύτεροι 

και να μαθαίνουν οι νεώτεροι. 
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 Αγοράσαμε ποδήλατα  και δημιουργήσαμε ένα δίκτυο με διαδρομές που μπορεί να 

απολαύσει ο οποιοσδήποτε.  

Βοηθήσαμε  την  πανελλήνια  ομοσπονδία  ποδηλασίας  και  συνδιοργανώσαμε 

ποδηλατικό αγώνα στην περιοχή των Βεροίων με πολύ μεγάλη επιτυχία. 

Σε  συνεργασία  με  την  Ελληνική  Σπηλαιολογική  ομάδα  εξερευνήθηκαν  μερικά 

σπήλαια της περιοχής του Βασσαρά και των Βεροίων.  

Κάθε χρόνο σε συνεννόηση με τον Ορειβατικό Σύλλογο καθαρίζουμε τα μονοπάτια 

από  το  Βασσαρά  στα  Βέροια  και  στη  Σταματήρα  ώστε  να  μπορεί  ο  καθένας    να 

απολαύσει την φύση και να θαυμάσει τα υπέροχα τοπία. Αυτά και πολλά άλλα τα 

κάνουμε εθελοντικά γιατί ΑΓΑΠΑΜΕ το χωριό μας.     

 Ώρα  να    αναφερθούμε  και  σε  ότι  έχει  να  κάνει  με  τις  δραστηριότητες  του 

Συλλόγου εκτός του  καταστατικού του. 

Πυρασφάλεια.   

 Συμμετοχή  του  Συλλόγου  μας  στην  Πυρασφάλεια    του  χωριού  μας  και  της 

ευρύτερης  περιοχής.  Και  εδώ  να  σταθούμε  λίγο  παραπάνω.  Ο  Δημόκριτος  τα 

τελευταία  χρόνια  έχει  αγοράσει  δύο  μηχανήματα  ,    δύο  βυτία    και  άλλα  υλικά 

πυρόσβεσης.  Παίρνει  υπό  την  ευθύνη  του  για  αρκετούς  μήνες  στο  Βασσαρά  το 

πυροσβεστικό  όχημα  του  Ορειβατικού  Συλλόγου  Σπάρτης,  το  συντηρεί  με 

σημαντικό  κόστος    (καύσιμα,  service,  ασφάλεια)  και  βέβαια  το  επανδρώνει.  Το 

καλοκαίρι  του 2011  μάλιστα  σε  συζήτηση  μαζί  μας  επιμένατε  να φύγει  το  όχημα  

πυρόσβεσης  του  ΕΟΣ  Σπάρτης  και  σε  ερώτηση  μας  για  το  όχημα  που  θα  το 

αντικαταστήσει απαντήσατε  <<θα βάλω το Φιορίνο για πυροσβεστικό>> .Επιπλέον 

ο  Δημόκριτος    συμμετέχει  επίσημα  σε  εθελοντικές  δράσεις  με  σκοπό  την 

πυρασφάλεια  της  ευρύτερης  περιοχής  του  Πάρνωνα.  Συνεχώς  επικαλείσθε  ότι  

Νόμος  δεν  σας  παρέχει  αρμοδιότητες.  Σας  ορίζει  όμως  υποχρεώσεις  και  μία  από 

αυτές  είναι  και  η  πυρασφάλεια  του  χωριού  για  την  οποία  οφείλατε  να 

πρωτοστατήσετε.  Από  το  πρώτο  καλοκαίρι  της  θητείας  σας,  σας  ζητήσαμε  να 

συνεργαστούμε για αυτό το  τόσο σημαντικό θέμα για το χωριό μας.  Τόσο σε κατ΄ 

ιδίαν  συνεννοήσεις,  όσο  και  σε  γενικές  συνελεύσεις  που  τότε  κάνατε.  Άλλοτε  πιο 

άκομψα  και  άλλοτε  πιο  διπλωματικά  η  απάντησή  σας    ήταν  η  ίδια:  «κάντε  ότι 

θέλετε  ‐    μην  με  ανακατεύετε».    Το  προηγούμενο  καλοκαίρι  δημιουργήθηκε  στο 

χωρίο  μια  εθελοντική  ομάδα  πυρόσβεσης  για  τον  Βασσαρά  και  τα  Βέροια.  Ο 

Σύλλογος υποστήριξε αυτή την προσπάθεια  με την συμμετοχή  μελών  του αλλά και 

οικονομικά. Εννοείται  ότι εσείς δεν εμφανιστήκατε πουθενά κ. Μελέτη. 

Αναμεταδότες.  Συντηρεί  αρκετά  συχνά  τα  μηχανήματα  στην  Αγία  Τριάδα,  

πληρώνοντας σημαντικά αλλά και ασήμαντα ποσά για βλάβες από κεραυνούς αλλά 

και για τοποθετήσεις νέων καναλιών όπως έγινε τελευταία  με το ΕΤ‐3. 
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Βρύση  στην  πλατεία.  Κατασκευάστηκε  μεγάλη  πέτρινη  βρύση  στην  πλατεία  με 

πέτρινο  πεζούλι.  Η  βρύση  χρηματοδοτήθηκε  στο  μεγαλύτερο  μέρος  της  από  την 

οικογένεια Θεοδωρακόπουλου και ένα μικρό ποσό συμπληρώθηκε από το Σύλλογο 

ο οποίος είχε και την ευθύνη  για την ολοκλήρωση του έργου. 

Πεζούλια γύρω από τα πλατάνια και σύστημα ποτίσματος     

Από όλα τα παραπάνω καταλαβαίνεται κ. Πρόεδρε ότι ο Δημόκριτος δεν κάνει μόνο 

χορούς  και  δημόσιες  σχέσεις  και  βεβαίως  δεν  κάνει  business.  Μην  θέλετε  να 

δημιουργήσετε  την  εντύπωση  σε  αυτούς  που  δεν  μας  ξέρουν,  ότι  είμαστε  μια 

κλειστή ομάδα ανθρώπων που ενεργούμε ιδιοτελώς και προς σκοτεινούς σκοπούς. 

Έχουμε  όλοι  μας  δουλειές  ,  οικογένειες  και  υποχρεώσεις.    Έχουμε  όμως  και  μια 

απέραντη  αγάπη  προς  το  χωριό  μας,  τον  Βασσαρά    και  τους  συμπατριώτες  μας. 

Τους  ομογενείς,  τους  επισκέπτες,  τους  φίλους  του  χωριού  μας,    τους  λιγοστούς 

μόνιμους  κατοίκους.    Δεν  δυσανασχετούμε  μ’  αυτό  που  κάνουμε.  Μοχθούμε, 

κουραζόμαστε, αλλά στο τέλος μας μένει η ευχαρίστηση της προσφοράς.  Κάθε μας 

προσπάθεια,  όλων  μαζί  αλλά  και  του  καθένα  μας    χωριστά  ,  αποσκοπεί  στην 

εξυπηρέτηση  του  κοινού  καλού.  Δεν  είμαστε  όλοι  ίδιοι,  έχουμε  διαφορές, 

συνεργαζόμαστε  όμως  ομαλά.  Είμαστε  ανοιχτοί  σε  οποιονδήποτε  θέλει  να  μας 

βοηθήσει, να μας δώσει ιδέες, να μας αντικαταστήσει… Μπορείτε και ‘σεις και όλοι 

οι συμπατριώτες μας να μας κρίνεται και να μας κατακρίνεται, δεν είμαστε τέλειοι 

και  σίγουρα  κάνουμε  και  λάθη.  Δεν  έχετε  το  δικαίωμα  όμως    κ.  Πρόεδρε  να 

αμφισβητείται τις προθέσεις μας και να θίγεται την υπόληψη μας. 

Τι σύμπτωση! Δύο μόλις ημέρες πριν από την δημοσίευση των σχολίων σας   στην 

εφημερίδα του χωριού μας, το ΔΣ του Συλλόγου είχε συνέλευση. Ένα από τα θέματα 

τα  οποία  συζητήθηκαν    ήταν  η  προσπάθεια  δημιουργίας  παιδικής  χαράς  στου 

Καλιαβά το Πηγάδι. Αποφασίσαμε μάλιστα να διαθέσουμε προς αυτό το σκοπό το 

ποσό  των  1000  ευρώ.  Πολύ  χαιρόμαστε  κ.  Πρόεδρε  που  εδώ  οι  απόψεις  μας 

ταυτίζονται.. Έχετε μάλιστα ξεκινήσει την ίδια  προσπάθεια και εσείς. Όταν φτάσετε 

σε σημείο ώστε να χρειάζεστε  την βοήθειά μας σίγουρα θα μας βρείτε δίπλα σας. 

Άλλωστε ποτέ δεν ήμασταν απέναντί σας….   Σας θυμίζουμε όμως ότι το καλοκαίρι 

του 2011  σε  ερώτηση που σας  έγινε  για δημιουργία   παιδικής  χαράς η απάντησή 

σας ήταν ότι «όλο το χωριό είναι μια παιδική χαρά, άλλα πράγματα χρειάζεται  το 

χωριό».  

Θέλουμε  να  σας  επισημάνουμε  ότι  οι  αρμοδιότητες  του  Συλλόγου  είναι 

πολιτιστικές. Δεν αντικαθιστούν ούτε το Δήμο Σπάρτης ,ούτε τον Πρόεδρο , ούτε το 

Τοπικό Συμβούλιο. 

Η  επιστολή  του  Προέδρου  στο  τελευταίο  φύλλο  της  τοπικής  εφημερίδας 

«Βασσαρέϊκα Νέα»  και στη στήλη Ιστορίες από την καθημερινότητα ενός προέδρου 

Νο2    δημιούργησε  πολλές  παρεξηγήσεις  καθώς  και  λανθασμένες  εντυπώσεις  για 



Σελίδα 9 από 9 
 

αρκετά  θέματα  τα  οποία  μπορούν  να    λυθούν  με  μια  ανοιχτή  συγκέντρωση  των 

κατοίκων  του χωριού. Καλό θα ήταν να είναι παρόντες ο Κύριος Δήμαρχος καθώς 

και ο κύριος Βαλιώτης που γνωρίζουν αρκετά θέματα για τα οποία αναφερθήκαμε 

παραπάνω.   

 Κύριε Πρόεδρε σας γνωρίζουμε ότι στο μέλλον αυτές σας τις απορίες μπορούμε να 

σας  τις  λύνουμε  σε  ανοιχτές  συγκεντρώσεις  παρουσία  όλων  των  κατοίκων  του 

χωριού φθάνει να γνωρίζουμε έγκαιρα ότι θα κάνετε Γενική Συνέλευση και όχι την 

τελευταία στιγμή. 

 

 

Με εκτίμηση  

Για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βασσαρά « Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

 

  Ο Πρόεδρος                        Η Γραμματέας                                    Τα μέλη 

Γαλάνης Γεώργιος              Νικολέτου Λευκή                Σταυρόπουλος Δημήτρης 

                                                                                               Φλώρος Στάθης 

                                                                                               Σγουρίτσα Μαίρη 

                                                                                               Γαλάνης Δ. Γεώργιος 

                                                                                               Μαλικότσης Παναγιώτης 

 

 

                                                                                            

  

 


