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Αξιότιμοι Κοι Προέδροι, Κα Γραμματεύς και Κοι Συμβούλοι,

Πρέπει να ομολογήσω ότι με το γράμμα σας με φέρατε σε πραγματικά δύσκολη θέση. 
Δεν ήξερα από που ν´ αρχίσω και που να τελειώσω! 
Η αλήθεια είναι ότι από την εισαγωγή οι προθέσεις σας και η αγάπη σας γίνονται φανερές και 
αυτό σας τιμά. 
Γενικά μιλώντας, θα πω ότι παρόλα όσα λέγονται, εγώ δεν είδα καμιά κατηγορία εναντίον 
μου. Αντίθετα, εδώ μιλάμε για αίσθημα απαραμίλλου σφοδρότητος. Μπορεί το γράμμα να
είναι γεμάτο εμπαθείς χαρακτηρισμούς για μένα, αλλά εκλαμβάνω το γεγονός ως έκφραση του 
προαναφερθέντος αισθήματος και, κατά κάποιο τρόπο, ως ένα θετικό σημείο για την 
περαιτέρω εξέλιξη της σχέσης μας. Εξάλλου, από τις λίγες γνώσεις ψυχολογίας, που μάζεψα 
με τα χρόνια, τα σφοδρά αισθήματα όλων των αποχρώσεων διαπλέκονται!
Βέβαια ο κάθε καλόπιστος αναγνώστης, που είχε την υπομονή να διαβάσει το γράμμα 
σας, θα παραδεχτεί ότι κάνοντας θόρυβο δυσανάλογο, και βάζοντας μπροστά το 
σύλλογό μας, κρυφτήκατε και κρύψατε τις σοβαρές καταγγελίες που έκανα και αφορούν
αποκλειστικά ενέργειες που ηθελημένα βλάπτουν το Βασσαρά και για τις οποίες δεν 
είχατε τίποτα να πείτε.

Γράφετε, (με κάποια αυτοπεποίθηση), ότι «Σήμερα θα σταθούμε λοιπόν μόνο στο 
δημοσίευμά σας», αλλά τελικά μόνο για το δημοσίευμά μου δεν μιλάτε. Τα μπλέκετε όλα 
κι άκρη δεν βγαίνει. Σού πα, μου πες, ιστορίες, φανταστικές και μη, αυτοθαυμασμός, 
μικρότητες. Δυστυχώς θα αναγκαστώ να κινηθώ σε δύσκολα νερά, βαλτώδη.
Θα προσπαθήσω όμως να ακολουθήσω την “σειρά” που έχετε βάλει και να “απαντήσω”, όσο 
είναι δυνατό.

Πρώτα πρώτα,   που είδατε τα σχόλια;   
Δεν έκανα ούτε σχόλια, ούτε αιχμές άφησα, ούτε πυροτεχνήματα λάσπης εκτόξευσα. 
Αντίθετα, μίλησα ανοικτά, με ονοματεπώνυμο - όπως θα έπρεπε πάντα να μιλάμε - και 
κανείς δεν διέψευσε τις συγκεκριμένες καταγγελίες που έκανα.

Το   Ταμείο.  
Δεν σας το ζητήσαμε,  αλλά αν νοιώθετε την ανάγκη να κάνετε απολογισμό, να μας 
ενημερώσετε, (ποτέ δεν τόχετε κάνει τόσα χρόνια που διοικείτε το σύλλογο), καλό είναι να γίνει 
σωστά. σοδα, ξοδα, Έ Έ αναλυτικά και ανά χρονιά. Αυτός είναι νομίζω, ο καλύτερος τρόπος.

Κοινοτικό
Θέλω να διαβεβαιώσω ότι με λύπη διάβασα για την Γραφική Ύλη που χάσατε. Δηλαδή για να 
καταλάβουμε, χάσατε κόλλες χαρτί και μολύβια, η χάσατε και ξύστρες και γομολάστιχες; Γιατί 
αν είναι έτσι να διατάξουμε να γίνει έρευνα! 



Και γιατί το χάσατε τώρα το ποδήλατο κι όχι 2 χρόνια πριν; Που το ξέρουμε εμείς;
Μου ζητήσατε, λέτε, να αναβαθμίσετε την αίθουσα και να την βάψετε εθελοντικά; 
Μας δουλεύετε;
Μα όταν σας βρήκα ένα βράδυ στην αίθουσα (νομίζω πριν την γιορτή της πρωτοχρονιάς του 
2011-12, (Γ.Α.Γαλάνης, Τ. Μαλικότσης, Κ. Αγγάνης) και με ρώτησε ο Κώστας :
-Πρόεδρε βάζεις εσύ τα χρήματα για τα υλικά να βοηθήσει κι ο σύλλογος εθελοντικά να το 
βάψουμε;
-Και βέβαια τα βάζω είπα....
Απαξιώσατε και να απαντήσετε – όχι μόνο σε μένα, αλλά ούτε στον Αγγάνη, κοινώς μας 
γυρίσατε τη μούρη. 
Αμ το άλλο που γράφετε ότι εγώ τορπιλίζω την αναβάθμιση του κτιρίου; 
Βρε σεις! Τάχετε χάσει; 
Δηλαδή, ειδικά εσύ Στάθη Φλώρο, γράφεις και υπογράφεις ότι εγώ τορπιλίζω την 
αναβάθμιση του κοινοτικού; Δεν κοκκινίζεις λιγάκι;
Καλά νομίζετε ότι ο κόσμος ξέχασε τι αχούρι ήταν τον Ιανουάριο του 2011 που το 
παρέλαβα από σένα; 
Ας μην ξεχνάμε ότι εσείς (η παρέα σας, να το πω κόσμια), είχατε την προηγούμενη 
τετραετία (που το χρήμα έρεε προς την αυτοδιοίκηση) και την Προεδρία της κοινότητας 
και τον Σύλλογο (που έχει ταμείο) και ΔΕΝ ΦΤΙΑΞΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ!!!!!!!!!!!
Προσβάλλετε τους κατοίκους. Καλά δηλαδή είναι τυφλοί και δεν βλέπουν πως είναι 
τώρα; 
Δεν θυμούνται σε τι Ιατρείο πήγαιναν? Το κρύο, τη βρώμα, την υγρασία και τους 
σοβάδες;
Ντρέπομαι και που απαντάω σ όλα αυτά, αλλά θάπρεπε να ντρέπεστε πρώτα εσείς που
έχετε το θράσος να λέτε ότι θέλατε να αναβαθμίσετε το κτίριο κι εγώ το τορπιλίζω!
 Κουρτινάκια μετά, θέλατε όντως να βάλετε αλλά το απέφυγα για να μην γίνει σαν το Ροζ Σομόν
κέντρο φωτογραφίας που είχε μέσα και τον αργαλειό. 
 Στης Αρετής, κάνατε την προσπάθεια και μπράβο σας.
 Και την πόρτα στο κοινοτικό αλλάξατε, αλλά βάλατε άσπρη Βινυλίου για να φαίνεται η είσοδος 
καραγκιόζ μπερντέ. 
Έχουμε, δόξα τω θεώ, πολλούς ειδικούς – αρχιτέκτονες και διακοσμητές – αλλά, δεν ακούτε και
κανένα, απαξιώσατε να τους ρωτήσετε.  Δεν χρειάζονται οι ειδικοί, είπατε.  Νομίζετε ότι τα 
ξέρετε όλα. 
 Βέβαια είναι αλήθεια ότι δεν χρειάζονταν ειδικοί για να αποφευχθεί το Ροζ Σομόν και το
άσπρο Βινύλιο, λίγο γούστο χρειάζονταν, λίγο γούστο!!!
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, περνάτε και σ έναν ιδιότυπο ρατσισμό γράφοντας:
«Αν δεν μπορείτε να βρείτε κλειδιά, μπορείτε να τα αναζητήσετε σε τρίτα, άσχετα με την 
κοινότητα, πρόσωπα που τους τα έχετε παραδώσει.»
Θα ήθελα να μου πείτε – και ειδικά εσείς Κε Στάθη και Κε Γιώργο – γιατί είναι Τρίτα, 

σχετα με την κοινότητα πρόσωπα, ο Αγγάνης και ο Φίλιππος και είναι ΠρώτΆ α και 
σχετικά ο Τάκης και η Φωτεινή που τους είχατε δώσει εσείς τα κλειδιά, ενώ είχαν μόνο 
λίγους μήνες στο χωριό; Τι θέλετε να πείτε; 
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και μεις τους τα δώσαμε. Αλλά για μας όλοι οι κάτοικοι 
είναι πρώτοι. Τρίτοι δεν υπάρχουν!

Και μέσα σ όλα κοτσάρατε και την πυρασφάλεια   !  
Που κολλάει αυτή ρε παιδιά?
Γράφετε τόσα πράγματα..... ότι τάχω πει – έχω χάσει το μπούσουλα!!!!!!!!!!!
Επέμενα κιόλας εγώ να φύγει το πυροσβεστικό αυτοκίνητο; μα γιατί; τι ζόρι τράβαγα;
Κι ας πούμε ότι το είπα η δεν το είπα, η Κυρία Γραμματεύς και η Κυρία Σγουρίτσα πως 
υπογράφουν ότι το είπα. Αφού λείπανε!!!
Κι αν είπα θα βάλω το Fiorino δεν κατάλαβα, προσφορά δεν είναι; Και είναι και σκυλί μοναχό, 
αποδεδειγμένα!
Καλά, παρακολουθείτε και καταγράφετε τι λέω κάθε λεπτό; Να μου δώστε τις σημειώσεις για τα



απομνημονεύματά μου. 
Το κοινοτικό Συμβούλιο διόρισε ομόφωνα επικεφαλής της πυρασφάλειας τον Α. Βελισσάρη, 
αλλά ο Γιώργος Δ. Γαλάνης, που τώρα κόπτεται, είπε ότι άμα είναι ο Βελισσάρης αυτός δεν 
πάει. 
Εσείς οι υπόλοιποι ξεχνάτε τι λέγατε; Γιατί πληρώνατε την βενζίνη; Κε Γιώργο Α. Γαλάνη, γιατί 
έλεγες ότι την πληρώνει ο σύλλογος; Ξέχασες!!!
Μύλος Αγαπητοί Πατριώτες. 
Αν ξέρατε πόσες φορές αναρωτιέμαι – που έμπλεξα; Και να πεις ότι δεν ήξερα;
Αφού έμπλεξα όμως θα τα βγάλω πέρα! 

Τα κανάλια
Για τα κανάλια, αποφεύγετε να πείτε όλη την αλήθεια. Τα κανάλια εγκαταστάθηκαν και 
λειτούργησαν, για χρόνια, με τα χρήματα που διέθεσε ο Σύλλογος Δημόκριτος (νομίζω 
1,5 εκατομμύριο – ποσό τεράστιο για την εποχή – ήταν κι άλλη η τεχνολογία τότε, δεν ήταν 
εύκολα τα πράγματα). Νομίζω ότι ένα κομμάτι αυτού του εξοπλισμού χρησιμοποιείται ακόμα 
και σήμερα. Περίεργο, εσείς που σκίζεστε να αναφερθείτε στα έργα και τις ημέρες του 
Δημόκριτου, γιατί ξεχνάτε να το αναφέρετε; 
Μήπως γιατί τα κάναμε ο Ν. Φλώρος κι εγώ; Λέω, μήπως γιατί ο κόσμος θα θυμηθεί ότι 
είμαστε και μεις σύλλογος και ότι ο διαχωρισμός που πάτε να επιβάλετε είναι τεχνητός, 
για να κρυφτείτε πίσω από ένα θεσμό;

Βρύση,
Πηγάδια και Πλατάνια στην Πλατεία
Θα μου επιτρέψετε, για τα δύο αυτά θέματα, επειδή υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, να 
αναφερθώ σε ιδιαίτερο σημείωμά μου σύντομα.
Το μόνο που θέλω να πω προς το παρόν είναι ότι γι αυτά υπήρξε εξωτερική χρηματοδότηση.

Δημόσιες σχέσεις και τραπέζια του συλλόγου
Εάν θέλετε να φέρνετε πολιτικάντηδες η παρατρεχάμενούς τους, είναι δικαίωμά σας, αλλά να 
τους ταΐζετε από την τσέπη σας.
Και για να τελειώνουμε, ο βουλευτής δεν διέθεσε τίποτα. Τα λεφτά μας είναι, έχουμε 
δικαιώματα και αν ξέρεις να τα διεκδικείς θα τα πάρεις αξιοπρεπώς. Μ αυτές τις χάρες φτάσαμε
ως εδώ τη χώρα και τώρα τους παρακαλάμε να μας κάνουν και την χάρη να μη μας πάρουν τα 
χωράφια και τα σπίτια!

Οι Εκδηλώσεις της κοινότητας και οι Δραστηριότητες του συλλόγου
Ξέρω ότι σας ενόχλησαν οι εκδηλώσεις που έγιναν. Το λέτε και γραπτώς, μου ειπώθηκε και 
πιο άγαρμπα, δημόσια, «με ποιο δικαίωμα έκανες εκδηλώσεις;» και με άλλα χειρότερα! 
Τούτο να μας βρει! 
Τις εκδηλώσεις τις έκανε ο Πρόεδρος της Κοινότητας, που νομίζω ότι είναι θεσμός - η όχι? Που
είναι ο καθ ύλην αρμόδιος για τον πολιτισμό και που μαζί του θα έπρεπε να συζητούν οι 
υπάρχοντες σύλλογοι.
Αλλά για όνομα θεού, αρκετά με την θεσμολαγνεία. Γιατί να πάρει απόφαση το συμβούλιο; 
Αφού δεν υπήρξε θέμα διάθεσης κρατικών χρημάτων!
Πολλές φορές, όλες όσες μίλησα, σας επαίνεσα, παρ όλες τις διαφωνίες μου. Το 
παραδέχεστε άλλωστε στο γραπτό σας. Εσείς όμως δεν μπορέσατε να βγάλετε μια 
καλή κουβέντα από το στόμα σας – πίκρα!!!!

ταν δεν ξέρω κάτι – και δεν ξέρω πολλά πράγματα – δεν διστάζω να το παραδεχθώ, ούτε Ό και
να ρωτήσω. Το να παραδέχομαι ότι είστε καλοί σε δραστηριότητες που εγώ είμαι άσχετος δεν 
νομίζω ότι με προσβάλει. Και το ποδήλατο προσπαθήσατε να προωθήσετε και διαδρομές στο 
βουνό κάνατε και στα σπήλαια μπήκατε και...και...
Βεβαίως και κάνετε επιτυχημένες γιορτές και πανηγύρια και εκδρομές και προσπαθείτε.
Μα εγώ πρώτος τα είπα αυτά. Και δημόσια. Και σας ξαναλέω Μπράβο! Και είμαι παρών σε ότι 
κάνετε. 



Τώρα αν ο Κύριος Χρόνης Αηδονίδης μου ξέφυγε, δεν θυμάμαι, μήπως ήμουν σε ταξίδι. 
Απόλαυσα όμως την εκδήλωση για τον Κύριο Ρασούλη, τον Κύριο Πεινάω το βράδυ της 
πρωτοχρονιάς και τόσους άλλους εκλεκτούς Κυρίους. 

Γράφετε στον επίλογό σας  :  
« χουμε όμως και μια απέραντη αγάπη προς το χωριό μας τον Βασσαρά και τους Έ
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.»

ι στο καλό! Με συγκινήσατε βρε παιδιά. Ά
Δικαιολογημένο όμως και το παράπονό μου! Σε τόση αγάπη που ξεχειλίζει, για όλους, 
ακόμη και για τους επισκέπτες, δεν υπάρχει μια θεσούλα και για μας;;  Ε;;; δεν Υπάρχει;

με Πατριωτικούς Χαιρετισμούς

ο Πρόεδρος

ΥΓ1. Με ανακούφιση, η παγκόσμια κοινότης, επληροφορήθη ότι η παραίτησις του, έχοντος 
δουλειά και οικογένεια, «μυγιασμένου» συμβούλου Δημητράκη Σταυρόπουλου δεν έγινε δεκτή. 

ταν, βλέπετε, ψεύτικη κι αυτή, σαν τα ψέμματα που έσπευσε να γράψει (εν βρασμώ – όπως Ή
είπε). Ευτυχώς που υπάρχουν κι αυτά και αναβαθμίζεται η ποιότης της εφημερίδος. ντε και Ά
εις ανώτερα.

ΥΓ2. Γράφετε με ειλικρίνεια στη σελ. 5: “Πριν από μερικά χρόνια...... μέλη του ΔΣ του 
Συλλόγου πάνω κάτω οι ίδιοι ήμασταν και τότε ”.
Ακριβώς!  Οι ίδιοι είστε για δεκαετίες τώρα. Δεν νομίζετε ότι έχετε μείνει τόσο πολύ που 
θεωρείτε ότι ο σύλλογος είστε εσείς και όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε «Τρίτοι»; τι Ό
έχετε γίνει μια κλειστή κλίκα; Ο σύλλογος πάντα έκανε εκλογές τον Αύγουστο, ώστε να 
συμμετέχουν όλοι οι Βασσαραίοι. Με σας το χάσαμε. Τις έχετε πάει το Νοέμβριο, για να ´σαστε 
οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δεν νομίζετε ότι πρέπει, επιτέλους, να δώσετε τόπο στην Νέα Γενιά;  

ΥΓ3. Μια παράκληση, (επειδή είδα και το λέτε όλοι στα διάφορα γραπτά σας, μέχρι και η πέραν
του Ατλαντικού πτέρυξ), σταματήστε επιτέλους να μιλάτε για «τους λιγοστούς κατοίκους», την 
«μικρή κοινωνία του Βασσαρά», «οι λίγοι κάτοικοι που ζουν ακόμα!!!!!» και τα συναφή. Τον 
έχετε του θανατά, τον συρρικνώνετε, τον υποβιβάζετε για να ρθει στα μέτρα σας. Μην το 
κάνετε, δώστε του μια ευκαιρία. Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε τον Βασσαρά και πάλι 
ισχυρό, είπαμε να τον βάλουμε «στο κέντρο του κόσμου». Στην προσπάθεια αυτή 
υπάρχει, αναμφισβήτητα θέση για όλους. Ξεπεράστε την μικρότητα κι ελάτε να 
βοηθήστε! 


