
Με τη διαγραφή των τριών δημο-
τικών συμβούλων -Ζυγούνας, Φέρ-
μελη, Κοροβέση- από τη δημοτική 
ομάδα της πλειοψηφίας, που ακο-
λούθησαν τις ανεξαρτητοποιήσεις 
των Νικητόπουλου, Κουριδάκη και 
Σπηλιώτη, η Διοίκηση του Δήμου πέ-
τυχε το εξαρχής ζητούμενο: μια ο-
μάδα σφιχτή ιδεολογικά, στην οποία 
δεν περιλαμβάνεται κανένας αιρετι-
κός ή αντάρτης, από αυτούς που θε-
ωρούν πως ο ρόλος του δημοτικού 
συμβούλου δεν μπορεί να είναι ούτε 
διακοσμητικός ούτε  τουριστικός ού-
τε πολύ περισσότερο άκριτος. Αλλά 
πως πρέπει να συνοδεύεται από ε-
λεύθερη σκέψη και άποψη. Και ψή-
φο, εν συνεχεία, κατά συνείδηση, ό-
πως ρητά ο νόμος επιβάλλει. 

Το «έγκλημα» των τριών συμβού-
λων ήταν, ως γνωστό, η συμμετοχή τους 
σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
που είχε συγκληθεί με υπογραφές 17 συ-
ναδέλφων τους της μειοψηφίας. Και  πε-
ριγράφεται εν συντομία στη σχετική ανα-
κοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Δημάρ-
χου (σ.σ. και που δημοσιεύεται σε εσω-
τερική σελίδα), η οποία ελέγχεται σοβα-
ρά και για το ύφος της και για το πνεύμα 
της αλλά και για ανακρίβειες και για πα-
ραπληροφόρηση: Θα έρθουν, φερ’ ειπείν 
ποτέ, στη δημοσιότητα τα πρακτικά της 
δημοτικής ομάδας που ομόφωνα αποφά-
σισε τη διαγραφή, ώστε να διαπιστωθεί 
αυτή η ομοφωνία; Επίσης, θα επεξηγηθεί 
από τη Διοίκηση γιατί ακριβώς αίτημα 17 
συμβούλων των μειοψηφιών για σύγκλη-
ση Δημοτικού Συμβουλίου, δικαίωμα νόμι-
μο που στο παρελθόν είχε οδηγήσει σε συ-
νεδρίαση για το ΤΥΠΕΤ, οδήγησε -κατά το 
συντάκτη της ανακοίνωσης- σε παράνομη 
συνεδρίαση; Ή, επιπροσθέτως, θα δώσει 
η Διοίκηση επαρκή στοιχεία που να θεμε-
λιώνουν απολύτως την κατηγορία πως οι 
εν λόγω σύμβουλοι υπονόμευαν  και υπέ-
σκαπταν συστηματικά το έργο της;

Η πρόσφατη διαγραφή των τριών συμ-
βούλων έχει πολλαπλές αναγνώσεις με 
πολλούς αποδέκτες: Απευθύνεται, για 
παράδειγμα, σε όσους συμβούλους από 
τη Διοίκηση τολμήσουν να διαφοροποιη-
θούν από τη λεγόμενη επίσημη ή παρα-
ταξιακή θέση, διαφωνώντας, όπως έχουν 
κάθε δικαίωμα, με αποφάσεις της Διοίκη-
σης. Ή μπουλούκι, λέει η ανακοίνωση, ή 
εκτός νυμφώνος.

Επίσης, επιβεβαιώνει με το χειρότερο 

δυνατό τρόπο αυτό που μέσα από την Ο-
δό Διονύσου έχουμε επαναλάβει τόσες φο-
ρές: Αυτή η Διοίκηση βούλωσε από την αρ-
χή τα αυτιά της σε όσα μηνύματα των και-
ρών μιλούσαν επιτακτικά για άλλου τύπου 
διαχείριση και αντιμετώπιση των κοινών, 
με την ενεργό συμμετοχή και των μειοψη-
φιών και το σεβασμό στην άλλη άποψη. 
Δεν αντιλήφθηκε καμία στιγμή σ’ αυτά τα 
δυο χρόνια πως στις σημερινές συνθήκες 
καμία διοίκηση δεν μπορεί να τα καταφέ-
ρει μονάχη της, εγκλωβισμένη σε συνήθειες 
και πρακτικές ξεπερασμένες, γερασμένες 

και πλέον καταδικασμένες. Το τελευ-
ταίο τούτο επιβεβαιώνεται από τις 
εξελίξεις στο δημοτικό σκηνικό: Με 
χαμένη την πλειοψηφία, η Διοίκηση 
σύρεται κυριολεκτικά πίσω από το 
άρμα των μειοψηφιών. Αυτές οι τε-
λευταίες καλούνται να αρθούν στο 
ύψος των περιστάσεων (σ.σ. στον 
μικρό Διόνυσο, το έχουμε ξαναδεί το 
έργο…) και να αντιμετωπίσουν την 
κρίση στην πόλη με τη δέουσα σο-
βαρότητα και ψυχραιμία.

Και τέλος, προσφέρει στη Διοί-
κηση θεόσταλτη δικαιολογία, ώστε 
για τη δική της ανικανότητα, ανε-
πάρκεια, αδυναμία, απώλεια ελέγ-
χου και αδράνεια να ρίξει το ανάθε-
μα στα τρία (και τρία, έξι) βολικά ε-
ξιλαστήρια θύματα. Στο εξής θα ξέ-
ρουμε ποιον θα φωτογραφίζουν τα 

Δελτία Τύπου του Δήμου όταν η Δημοτι-
κή Αρχή θα αποτυγχάνει να επιβάλλει τις 
πολιτικές της… 

Αυτό το τελευταίο πιθανόν να προκαλεί 
στη Διοίκηση του Δήμου και το Δήμαρχο α-
νακούφιση και ικανοποίηση. Δεν θα πρέπει 
εντούτοις να λησμονούν την Πύρρεια νίκη, 
τη νίκη αυτή που είναι τόσο βραχυπρόθε-
σμη που μοιάζει περισσότερο με ήττα. Για-
τί τι να την κάνεις την ιδεολογική καθαρό-
τητα, όταν δεν βλέπεις πέρα από τη μύτη 
σου και έργο -ενάμιση χρόνο από τις επό-
μενες εκλογές- δεν μπορείς να παράγεις; 
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Με καμία διαφοροποίηση από πέρυ-
σι κατατέθηκαν προς το Δήμο Διονύσου 
και την Τεχνική Υπηρεσία οι προτάσεις 
του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
μας Κοινότητας σχετικά με έργα και με-
λέτες που πρέπει να ενταχθούν στο Τε-
χνικό Πρόγραμμα της πόλης. Και τούτο 
γιατί, όπως συνομολόγησαν όλοι οι το-
πικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας και μειο-
ψηφιών, «κανένα έργο και καμιά μελέτη 
από όσα τρεις φορές μέχρι τώρα έχου-
με προτείνει, δεν έχει πραγματοποιηθεί».

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση 
του Γ. Δανέζη από την πλειοψηφία που 
τόνισε πως «κανένα έργο δεν έχει πραγ-
ματοποιηθεί μέχρι σήμερα στο Διόνυσο». 

Ο Ν. Αντάπασης από τη Συμμαχία για 
τον Πολίτη απείχε τελείως από τη συζή-
τηση: «Δεν μετέχω στη συζήτηση του θέ-
ματος  γιατί το θεωρώ υποτιμητικό για 
τη νοημοσύνη μου, να μην γίνεται τίπο-
τα δυο χρόνια τώρα». Ενώ στο ίδιο μή-
κος κύματος κινήθηκε και ο συνάδελφός 
του από την Αδέσμευτη Δημοτική Κίνη-
ση Τ. Μπάσης που τόνισε: «Το Τεχνικό 
Πρόγραμμα έρχεται για τρίτη φορά στο 
Συμβούλιο. Είδε κανείς να γίνεται κάτι; Ε-
κτός από τις λακκούβες, που κι απ’ αυ-
τές έκλεισαν τις μισές. Δεν ψηφίζω γιατί 
μας δουλεύει ο Δήμος».

Τεχνικό Πρόγραμμα Δ.κ. Διόνύσόύ:

αντιγραφή & επικόλληση του περυσινού!

Συνέχεια στην 4η σελίδα



Μία εποικοδομητική 
συνάντηση με τον Γενι-
κό Γραμματέα Χωροτα-
ξίας & Αστικού Περιβάλ-
λοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας & Κλιματικής Αλ-
λαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) Σ. Α-
λεξιάδη και τον νομικό 
σύμβουλο Β. Ασημακό-
πουλο είχε την Τρίτη 29 
Οκτωβρίου ο Δήμαρχος 
Διονύσου Γ. Καλαφατέ-
λης. Για ακόμη μία φο-
ρά, ο κ. Καλαφατέλης ε-
πισήμανε στον αρμόδιο 
Γενικό Γραμματέα το ε-
ξαιρετικά κρίσιμο θέμα 
της ανάρτησης των δα-
σικών χαρτών που α-
φορούν Δημοτικές Ενό-
τητες του Δήμου Διονύ-
σου.

Στη συνάντηση πα-
ραβρέθηκαν επίσης ο 
αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Ποιότη-
τας Ζωής Ν. Παππάς, 
οι τεχνικοί σύμβουλοι Γ. 
Λαγκαδινός και Μ. Ου-
ρανός καθώς και ο με-
λετητής πολεοδόμησης 
Φ. Δημητριάδης.

Από την πλευρά του 
κ. Αλεξιάδη δόθηκε η δι-
αβεβαίωση ότι, εφόσον 
ο Δήμος στείλει σε σύ-
ντομο χρονικό διάστη-
μα τα στοιχεία που α-
φορούν τον Δήμο Διο-
νύσου (μελέτες πολε-
οδόμησης, σχέδια πό-
λης, όρια οικισμών), θα 
ακολουθήσει ευρεία σύ-
σκεψη με στελέχη της 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙO Α.Ε.» 
και της Διεύθυνσης Δα-
σών για περαιτέρω με-
θόδευση ενεργειών.

Ο κ. Καλαφατέλης, με 
τη σειρά του, δήλωσε 
έτοιμος και δεσμεύτη-
κε ότι άμεσα θα σταλεί 
στο Υπουργείο όλο το 
υλικό για να υπάρξουν 
σύντομα θετικές εξελί-
ξεις. Στόχος του Δήμου, 

όπως σαφώς εκφρά-
στηκε στην συνάντηση, 
είναι ο άμεσος σχεδια-
σμός και ψήφιση νομο-
θετικής ρύθμισης προ-
κειμένου να εξαιρεθούν 
από την ανάρτηση των 
δασικών χαρτών τα ε-
γκεκριμένα σχέδια πό-
λης και οι οικισμοί, γε-
γονός που θα έλυνε ο-
ριστικά ένα χρόνιο πρό-
βλημα, το οποίο ταλα-
νίζει πολλούς δημότες 
του Δήμου Διονύσου. 
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Χρήσιμα

τηλέφωνα

Ενίσχυση δημοτών  
που χρήζουν βοήθειας

Ο Δήμος Διονύσου, στο πλαίσιο της κοινωνι-
κής πολιτικής που προωθεί, προτίθεται να ενι-
σχύσει δημότες που χρήζουν οικονομικής βοή-
θειας σε θέματα υγείας και διαβίωσης.

Απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του δικαιούχου
2.  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου
3.  Ε1 Φορολογική Δήλωση ή Εκκαθαριστικό ή Υ-

πεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορο-
λογική Δήλωση Ν. 1599/86 θεωρημένη από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4.  Ε9 Δήλωση της ακίνητης περιουσίας του ενδι-
αφερόμενου όπως και των ενηλίκων ατόμων 
που κατοικούν μαζί του

5.  Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κα-
τάστασης

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
7.  Έκθεση κοινωνικού λειτουργού κατά περί-

πτωση
Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν ο-

ποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τούς ζητηθεί 
από το Τμήμα Πρόνοιας κατόπιν προσωπικής 
συνέντευξης με τον Κοινωνικό Λειτουργό. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοι-
νωνήσουν στο τηλ. 2132139815 με το Τμήμα 
Πρόνοιας του Δήμου που στεγάζεται στη Δη-
μοτική Κοινότητα Άνοιξης, Κανάρη 3, καθημερι-
νά 09:00- 14:00.  

«Πυξίδα απασχόλησης» από το Δήμο Διονύσου
O Δήμος Διονύσου στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του και λαμ-

βάνοντας υπόψη το συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα της ανεργίας έθεσε 
σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Πυξίδα Απασχόλησης», που αφορά στη σύ-
σταση και λειτουργία γραφείου βοήθειας ευρέσεως εργασίας.

Το γραφείο θα συμβάλει στην προσπάθεια των ανέργων κατοίκων του 
Δήμου Διονύσου, για την εύρεση εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στην περιοχή μας.

Η ηλεκτρονική σελίδα «Πυξίδα Απασχόλησης» περιλαμβάνει τα δύο κά-
τωθι τμήματα:

Ζήτηση Εργασίας: Επαγγελματικά προφίλ ανέργων Δήμου, ουσιαστικά 
αγγελίες για εύρεση εργασίας

Προσφορά Εργασίας: Αγγελίες προσφοράς θέσεων εργασίας, από επι-
χειρήσεις της περιοχής   

στο ύΠεκα για τους δασικούς χάρτες  
ο Δήμαρχος Διονύσου

Παραίτηση της ελ. γιαννιώτη  
από το Δημοτικό συμβούλιο 

στη θέση της ο Ηλ. Παπαχαρτοφύλης 
 
Μετά την παραίτηση της Ελένης Γιαννιώτη 

από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου για λό-
γους υγείας, ορκίστηκε την Παρασκευή 23 Νο-
εμβρίου, ο αντικαταστάτης της Ηλίας Παπα-
χαρτοφύλης.

Ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, 
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι πρόεδροι 
και τα μέλη των τοπικών Συμβουλίων, εύχονται 
στην κ. Γιαννιώτη να έχει δύναμη στη δύσκολη 
μάχη που δίνει και όλα να πάνε καλά.  
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Ψήφισμα νο 1
Το πρώτο ψήφισμα-

απόφαση συμπαράστα-
σης συζητήθηκε με πρω-
τοβουλία της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης τη Δευτέ-
ρα 26 Νοεμβρίου και α-
φορούσε σε όλους τους  
εργαζόμενους στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση. Το 
εν λόγω ψήφισμα δια-
μορφώθηκε εν συνεχεία 
από το Δήμαρχο Διονύ-
σου Γ. Καλαφατέλη, με 
τη σύμφωνη γνώμη της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, ώ-
στε να περιλαμβάνει και 
τους αιρετούς και τους 
ειδικούς συμβούλους και 
συνεργάτες και αποτέλε-
σε την πρόταση της Διοί-
κησης. Η μείζων μειοψη-
φία (ΑΔΚ) επέμεινε στο 
αρχικό, στο οποίο είχε 
άλλωστε εξαρχής συμ-
φωνήσει, ενώ η Συμμα-
χία για τον Πολίτη συμ-
φωνούσε και στα δύο.

Στην ψηφοφορία που 
ακολούθησε, και με πολ-
λούς συμβούλους να συμ-
φωνούν και με τα δύο 
ψηφίσματα, η απόλυτη 
πλειοψηφία των 21 α-
ποδοχών που απαιτεί-

το, δεν επετεύχθη. Έτσι 
η καταμέτρηση, επανα-
λήφθηκε- και κάποιοι 
σύμβουλοι της Διοίκη-
σης βρήκαν την ευκαιρία 
(σ.σ. μετά από ωριμό-
τερη σκέψη;;;) να αλλά-
ξουν την αρχική τους ψή-
φο ώστε προφανώς να 
επικρατήσει η πρόταση 
του Δημάρχου. Ούτε και 
τότε όμως συγκεντρώθη-
κε η απαιτούμενη πλειο-
ψηφία και έτσι το ψήφι-
σμα έμεινε στη σφαίρα 
των καλών προθέσεων.

Ψήφισμα νο 2
Μερικές ημέρες μετά, 

με το Μνημόνιο 3 να α-
ποφασίζει τη διαθεσι-
μότητα (βλέπε «απολύ-
σεις») για δυο κατηγορίες 
δημοτικών υπαλλήλων, 
μετά από πρωτοβουλία 
και πάλι της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης, συζητήθη-
κε ξανά η έκδοση ψηφί-
σματος- απόφασης στο 
οποίο  το Δημοτικό Συμ-
βούλιο να καταδικάζει τα 
μέτρα (σ.σ. περί διαθεσι-
μότητας), να αποφασίζει 
τη μη αποστολή των εγ-
γράφων για την κατάρ-

γηση των οργανικών θέ-
σεων και τη διαθεσιμότη-
τα των δημοτικών υπαλ-
λήλων και να αναλάβει 
την πλήρη ευθύνη για τη 
μη αποστολή αυτών των 
εγγράφων, στηρίζοντας 
κάθε ενέργεια της Διοίκη-
σης του Δήμου και καλύ-
πτοντας τους υπηρεσια-
κούς παράγοντες από α-
πόδοση τυχόν ευθυνών.

Απέναντι σ’ αυτό, ήρ-
θε η πρόταση της Διοίκη-
σης που υιοθετώντας το 
σχετικό ψήφισμα της ΚΕ-
ΔΕ ουσιαστικά προέτρε-
πε… τον εαυτό της(!) να 
μην έχει καμιά συμμετο-
χή στη διαδικασία της α-
ποστολής λίστας με ονό-
ματα υπαλλήλων που τί-
θενται σε διαθεσιμότητα.

Και πάλι όμως η απαι-
τούμενη απόλυτη πλειο-
ψηφία έμεινε απλώς το 
ζητούμενο. Βλέποντας 
αυτή την εξέλιξη, εργα-
ζόμενοι που είχαν κυριο-
λεκτικά πλημμυρίσει την 
αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, αποφάσι-
σαν επιτόπου την κατά-
ληψη του κεντρικού Δη-
μαρχείου σε  ένδειξη δι-

αμαρτυρίας αλλά και τη 
σφράγιση του γραφείου 
της Διευθύντριας Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, υπεύ-
θυνης για την αποστολή 
της λίστας με τα ονόμα-
τα των υπαλλήλων.

Ψήφισμα νο 3
Για τρίτη φορά έγινε 

προσπάθεια να περάσει 
ψήφισμα υπέρ των εργα-
ζομένων και κατά του μέ-
τρου της διαθεσιμότητας 
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
την Τρίτη 27/11, με έμφα-
ση αυτή τη φορά στην 
εξουσιοδότηση από το 
Συμβούλιο του Δημάρ-

χου, ώστε να δώσει εντο-
λή στους υπηρεσιακούς 
παράγοντες του Δήμου 
να μην στείλουν λίστα με 
τα ονόματα υπαλλήλων 
που εμπίπτουν στη δια-
θεσιμότητα. Στην πρό-
ταση αυτή που κατέθε-
σε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Θ. Ροΐδης, αντιπαρατέ-
θηκε η πρόταση του Α-
ντιδημάρχου Διοικητικού 
Δ. Σακελλαρίου, ο οποί-
ος τάχθηκε υπέρ της λί-
στας με τα ονόματα των 
πειθαρχικά διωκόμενων 
υπαλλήλων και μόνο. Η 
ψηφοφορία και αυτή τη 
φορά δεν ανέδειξε πλειο-
ψηφούσα πρόταση.

«σπέκουλα» σε βάρος των εργαζομένων  
του Δήμου Διονύσου;
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Η διαθεσιμότητα προβλέπεται για τους διοικη-

τικούς υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (ΙΔΑΧ), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν 
περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, όσοι είναι απόφοιτοι 
υποχρεωτικής, ανώτατης τεχνολογικής και ανώ-
τατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθώς και 
όσοι δεν είναι διοικητικοί υπάλληλοι.

Ενώ αργία προβλέπεται  για όσους υπαλλή-
λους είναι πειθαρχικά υπόλογοι, έχουν παρα-
πεμφθεί για σειρά «σοβαρότατων ποινικών ή 
πειθαρχικών αδικημάτων» είτε στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο είτε στα δικαστήρια και δεν έχουν τε-
λεσίδικα καταδικαστεί ή αθωωθεί. 

Κανείς υπάλληλος του Δήμου δεν εμπίπτει- 
προς το παρόν- στην πρώτη κατηγορία ενώ στη 
δεύτερη (σ.σ. στους λεγόμενους «επίορκους») α-
νήκουν τρεις υπάλληλοι από την πρώην Κοινό-
τητα Κρυονερίου, που όπως είχε γράψει και η 
Οδός Διονύσου, φέρονται αναμεμειγμένοι σε υ-
πόθεση σχετική με νομιμοποίηση οικονομικών με-
ταναστών. Η υπόθεσή τους ακόμη δεν έχει τε-
λεσιδικήσει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Τρεις(!) φορές ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου ψή-
φισμα και λήψη απόφασης συμπαράστασης προς τους εργαζομένους της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης γενικά και εν συνεχεία ειδικά στους εργαζομένους του 
Δήμου Διονύσου. Και τρεις φορές αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο στάθηκε ανί-
κανο να πάρει απόφαση στήριξης των ανθρώπων που κυριολεκτικά αποτε-
λούν τη μηχανή και τα καύσιμα στο όχημα της πόλης. Αποτέλεσμα η πολυ-
ήμερη κατάληψη του κεντρικού Δημαρχείου από τους εργαζόμενους σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας, με συνέπειες βέβαια στη λειτουργία των υπηρεσιών και 
στην εξυπηρέτηση των δημοτών.

Εντωμεταξύ, τη στήριξή 
του στους αγώνες των εργα-
ζομένων διατρανώνει με σχε-
τική ανακοίνωση ο Δήμαρχος Διονύσου Γ. Κα-
λαφατέλης στην οποία τονίζει πως «είναι αυ-
τονόητο ότι από τη στιγμή που δεσμευτήκα-
με ότι θα στηρίξουμε την απόφαση της ΚΕ-
ΔΕ, δεν θα συμπράξουμε σε αδικίες σε βάρος 
εργαζομένων. Κανένα έγγραφο και πολύ πε-
ρισσότερο καμία διαπιστωτική πράξη που 
θα θέτει σε κίνδυνο την εργασία υπαλλήλων 
μας, που είναι οι άμεσοι συνεργάτες μας, δεν 
θα αποσταλεί από τον Δήμο μας». Και προ-
σθέτει: «Καλώ για μία ακόμη φορά τους ερ-
γαζόμενους να διοργανώσουν την αγωνιστι-
κή τους δράση με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην 
δημιουργηθούν προβλήματα».

Ο Σύλλογος των Δημοτικών Υπαλλήλων α-

πό την πλευρά του, στη δική του ανακοίνω-
ση- ενημέρωση προς τους κατοίκους του Δή-
μου Διονύσου ξεκαθαρίζει πως «οι κινητοποι-
ήσεις μας δεν έχουν ως στόχο τους συναν-
θρώπους μας, αλλά γίνονται για την προά-
σπιση του δικαιώματος στη σταθερή και μό-
νιμη εργασία, στην αξιοπρεπή διαβίωση, για 
ΟΛΟΥΣ... Έχουμε πλήρη συναίσθηση των ευ-
θυνών μας και πλήρη συνείδηση του δίκαιου 
που πρεσβεύουν οι αγώνες μας. Οι κινητο-
ποιήσεις μας δεν είναι «συντεχνιακές» αλλά 
αφορούν όλη την τοπική αυτοδιοίκηση και εν 
τέλει ολόκληρη την κοινωνία μας». Και η ανα-
κοίνωση καταλήγει: «Στην προσπάθειά μας 
δεν χωρούν αυταπάτες και ευχολόγια. Βγαί-

νουμε μπροστά και ζητάμε να 
έρθετε μαζί μας».

Ενώ ερωτηματικά προκαλεί 
μια ακόμη ανακοίνωση- Δελτίο Τύπου των ερ-
γαζομένων με αποδέκτες τους δημοτικούς και 
τοπικούς συμβούλους καθώς και το Δήμαρχο, 
όπου γίνεται λόγος για πρακτικές εκφοβισμού 
των υπαλλήλων από κάποιους Προέδρους Δη-
μοτικών Κοινοτήτων, αλλά και για απαξίωση 
της αξιοπρέπειάς τους, μια που το Δ.Σ. δεν 
έλαβε απόφαση συμπαράστασης στον αγώ-
να τους. Επιπλέον προειδοποιούν πως «τόσο 
η μη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, όσο και η δήλωση του Δημάρχου μας, 
δεν καλύπτουν ουσιαστικά τους συναδέλφους 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις 
ευθύνες με τις οποίες βαρύνονται από τη μη 
εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου».

και μπαράζ ανακοινώσεων



Σε νέα παρέμβαση 
για την επιδιόρθωση 
βλάβης που έχουν υ-
ποστεί οι φωτεινοί ση-
ματοδότες επί της Μη-
τροπολίτου Κυδωνιών 
και Λεωφόρου 
Διονύσου, στο 
Διόνυσο, προ-
έβη η περιφε-
ρειακή σύμ-
βουλος Ανα-
τολικής Αττι-
κής, Δέσποι-
να Αφεντούλη. Ό-
πως επισημαίνει, η α-
νάγκη για την επιδιόρ-
θωση της δυσλειτουρ-
γίας των φαναριών εί-
ναι άμεση, καθώς στο 
συγκεκριμένο σημείο 
βρίσκεται το 2ο Δημο-
τικό σχολείο και το 2ο 
Νηπιαγωγείο Διονύ-
σου και υπάρχει κίν-
δυνος πρόκλησης α-
τυχήματος από τη δι-
έλευση πεζών και οχη-
μάτων, ιδιαίτερα κατά 
τις πρωινές και μεση-
μεριανές ώρες που υ-
πάρχει αυξημένη κινη-
τικότητα στα σχολεία. 

Σημειώνεται ότι για 
το ίδιο θέμα η κ. Αφε-
ντούλη είχε παρέμ-
βει στις 31 Αυγούστου 
2011, οπότε πράγμα-
τι επιδιορθώθηκε τότε 

η βλάβη στους 
φωτεινούς ση-
ματοδότες α-
πό την Περι-
φέρεια Αττι-
κής.

Αξίζει να ση-
μειωθεί πως 

τα συγκεκριμένα φα-
νάρια έχουν παύσει 
να λειτουργούν εδώ 
και περίπου 3 μήνες, 
καθιστώντας τη διέ-
λευση των πεζών αλ-
λά και τη διαμπερή κυ-
κλοφορία των οχημά-
των εξαιρετικά επικίν-
δυνη, και όχι μόνο κα-
τά τις ώρες λειτουργί-
ας των σχολείων: Ας μη 
λησμονούμε πως το εν 
λόγω σημείο είναι και 
το μοναδικό που ενώ-
νει με ασφάλεια τις δυο 
πλευρές του Διονύσου 
που «κόβονται» από τη 
Λεωφόρο.   
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Νέα παρέμβαση  
της Δέσποινας Αφεντούλη  

για τους φωτεινούς  
σηματοδότες στο Διόνυσο

«αξιοποίηση του κτήματος Τατοΐου,  
με διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα»

Με αφορμή δημοσιεύματα 
που αναφέρουν ότι δρομολο-
γείται «είτε η πώληση, είτε 
η μακροπρόθεσμη χρηματο-
δοτική μίσθωση (leasing) της 
πρώην βασιλικής κατοικίας 
στο Τατόι», ο δήμαρχος Διο-
νύσου Γ. Καλαφατέλης, προ-
έβη στην ακόλουθη δήλωση: 
«Είμαστε υπέρ της αξιοποί-
ησης του κτήματος Τατοΐου 
με απαραίτητη προϋπόθεση 
τη διατήρηση του δημόσιου 
χαρακτήρα του και προς την 
κατεύθυνση αυτή ασκούμε διαρκώς πιέσεις προς την Πολιτεία. Διαφω-
νούμε πλήρως με το ενδεχόμενο πώλησης και αυτό είναι κάτι το οποίο 
εκφράζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, σε όλους τους τόνους 
και προς όλες τις κατευθύνσεις».  

Εντούτοις ακούστηκαν και κάποιες νέες προτά-
σεις  που αφορούσαν:

1) στην επιπλέον διαπλάτυνση λόγω επικινδυ-
νότητας του κόμβου Θέτιδος και Φαίδρας στην Α-
ναγέννηση, για να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευ-
ση πεζών και τροχοφόρων. Να σημειωθεί πως για 
το ίδιο σημείο, που ανήκει και στα όρια του Δήμου 
Κηφισιάς, το εκεί Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει ο-
μόφωνη σχετική απόφαση. Και όπως δήλωσε ο το-
πικός σύμβουλος της περιοχής Γ. Δανέζης, «αν δεν 
γίνει από το Δήμο μας, θα ζητήσω από τους κατοί-
κους να χρηματοδοτήσουν το έργο».

2) στη μελέτη επισκευής της γέφυρας στη Ραπε-
ντώσα που μετράει αισίως 60 χρόνια χωρίς μέχρι 
σήμερα απολύτως καμία παρέμβαση  

3) στη μελέτη ανάπλασης του χώρου του Κα-
ταρράχτη, επίσης στη Ραπεντώσα και 

4) στην εγκατάσταση δύο δεξαμενών ύδρευσης, 
στο Διονυσοβούνι και την Αναγέννηση.

Τεχνικό Πρόγραμμα 

Δ.κ. Διόνύσόύ
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Κυρία Πρόεδρε,
Με λύπη μου σας πλη-

ροφορώ ότι, στην περι-
οχή Πλατύ Χωράφι και 
παραπλεύρως της θέ-
σης που έχει τοποθετη-
θεί το μηχάνημα κατα-
στροφής κλαδιών (κλα-
δοκόπτης), έχει δημιουρ-
γηθεί, με ευθύνη της δη-
μοτικής αρχής κ. Καλα-
φατέλη, σταθμός μετα-
φόρτωσης απορριμμά-
των, κυρίως ογκωδών α-
ντικειμένων.

Στην τελευταία επιτό-
πια επίσκεψή μου, δια-
πίστωσα την ύπαρξη 
στρωμάτων, παλαιών η-
λεκτρικών συσκευών, ε-
πίπλων, υδραυλικών ει-
δών, καθώς και πολλών 
πλαστικών σακουλών με 
άγνωστο περιεχόμενο.

Επισημαίνω ότι, όλα 
αυτά δίπλα στο υδρα-
γωγείο του Δήμου, με 

ό, τι αυτό συνεπάγεται 
για τη Δημόσια Υγεία.

Στις αρχικές μας έ-
ντονες διαμαρτυρίες, ε-
μένα προσωπικά και άλ-
λων συμβούλων, προς 
τον αρμόδιο Αντιδήμαρ-
χο κ. Παπαβασιλείου, η 
απάντησή του ήταν ότι, 
πρόκειται για προσωρι-
νή λύση.

Επειδή, ήδη έχει πα-
ρέλθει δίμηνο και εξα-
κολουθεί το πρόβλη-
μα, μου δημιουργείται 
πλέον η πεποίθηση ό-
τι, δεν πρόκειται για 
προσωρινή λύση αλλά 
για μόνιμη, με ό, τι αυ-
τό συνεπάγεται για το 
περιβάλλον της περιο-
χής μας.

Επειδή θεωρώ ότι, ό-
λοι μας στο Διόνυσο, έ-
χουμε ευθύνη για την υ-
πόθεση αυτή, προτείνω 
τα εξής:

να συζητηθεί άμεσα 
το θέμα σε έκτακτη συ-
νεδρίαση του Τοπικού 
μας Συμβουλίου

να ενημερωθούν ώ-
στε να παρευρίσκονται: 
η τοπική Αντιδήμαρχος 
κα Σαραντάκη, ο Περι-
βαλλοντικός και ο Εξω-
ραϊστικός Σύλλογος

να λάβουμε απόφαση 
ώστε, το σοβαρό αυτό 
πρόβλημα να έλθει για 
συζήτηση στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο, με την α-
παίτηση η Δημοτική Αρ-
χή που δημιούργησε το 
θέμα, να το επιλύσει α-
μέσως.

Κυρία Πρόεδρε,
Ο Διόνυσος αποτελεί 

πνεύμονα ζωής και όχι 
χωματερή τής ευρύτε-
ρης περιοχής. Είμαστε 
υποχρεωμένοι να δρά-
σουμε άμεσα.     

Χωματερή στη Δ.Κ. Διονύσου  
καταγγέλλει η Συμμαχία για τον Πολίτη

Ας μην ψάχνουν αλλού για τη στέ-
γαση Σταθμού Μεταφόρτωσης Α-
πορριμμάτων οι αρμόδιοι του Δή-
μου. Διότι ήδη στη Δημοτική Κοινό-
τητα Διονύσου και δίπλα στον κλα-
δοφάγο, έχει δημιουργηθεί με την α-
νοχή της δημοτικής αρχής χωματερή, 
όπως έχουν καταγγείλει στο παρελ-
θόν όλοι οι τοπικοί σύμβουλοι της πό-
λης μας. Για το θέμα αυτό επιστολή 
έστειλε στις 4 Νοεμβρίου στην Πρό-
εδρο του Τοπικού Συμβουλίου Γ. Κα-

κούρη ο σύμβουλος της Συμμαχίας 
για τον Πολίτη Ν. Αντάπασης, προ-
τείνοντας συγκεκριμένες κινήσεις ώ-
στε να αντιμετωπισθεί το πρόβλη-
μα που έχει άμεσες επιπτώσεις τό-
σο στο περιβάλλον της πόλης όσο 
και στη δημόσια υγεία, μια που ο ά-
τυπος «σταθμός μεταφόρτωσης α-
πορριμμάτων» γειτνιάζει με το υδρα-
γωγείο της πόλης.

Η παρέμβαση του κ. Αντάπαση εί-
ναι η εξής:
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Διεγράφησαν από την πλειοψηφία  
οι Ζυγούνας, Φέρμελη και κοροβέση

Τη Δευτέρα 19/11/2012 
συγκλήθηκε παράνομα 
«συμβούλιο» από μερί-
δα δημοτικών συμβού-
λων, σε μια προσπά-
θεια ακύρωσης της  α-
πό 06/9/2012 νόμιμης α-
πόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που αφο-
ρούσε στην προμήθεια 
και αντικατάσταση ορ-
γάνων παιδικής χαράς 
και ελαστικών πλακιδί-
ων ασφαλείας σε δύο 
παιδικές χαρές του Δή-
μου Διονύσου,  εγκεκρι-
μένου προϋπολογισμού 
ύψους 230.846,40 ευ-
ρώ με χρηματοδότηση 
του «Πράσινου Ταμεί-
ου» που ήδη βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο της ε-
φαρμογής της.

Η παράνομη από-
φαση του «συμβουλί-
ου» της 19ης Νοεμβρί-
ου θα προσβληθεί ενώ-
πιον των αρμοδίων ορ-
γάνων σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

Στην ως άνω συνεδρί-
αση πέρα από μέλη της 
μειοψηφίας και ανεξάρ-
τητους Δημοτικούς Συμ-
βούλους, παρευρέθηκαν 
και τρεις δημοτικοί σύμ-
βουλοι της πλειοψηφίας 
(κ.κ. Γεώργιος Ζυγούνας, 
Βάσια Κοροβέση, Λυδία 
Φέρμελη) συντασσόμε-
νοι  με  την γνωστή ο-
μάδα η οποία ποτέ δεν 
μπόρεσε να αποδεχθεί 
το αποτέλεσμα των ε-
σωτερικών διαδικασιών 
για την ανάδειξη της η-
γεσίας στην «Ενωτική 
Πρωτοβουλία».

Για το λόγο αυτό άλ-
λωστε μέχρι τώρα η εν 
λόγω «ομάδα», αν και 
κατείχε θέσεις ευθύνης 
στο δήμο,  υπέσκαπτε 

και υπονόμευε σε κά-
θε ευκαιρία το έργο της 
Δημοτικής αρχής και του 
Δημάρχου, μη σεβόμενη 
την ψήφο των συνδημο-
τών μας που τους εμπι-
στεύθηκαν, -όντας στε-
λέχη της Ενωτικής Πρω-
τοβουλίας- αλλά και τον 
ίδιο τον Δήμαρχο που 
τους  περιέβαλε με την 
εμπιστοσύνη του, ανα-
θέτοντάς τους  υπεύ-
θυνες θέσεις.

Σε μία περίοδο όπου 
η οικονομική κρίση μα-
στίζει την κοινωνία και 
ωθεί συνδημότες μας 
στην ανεργία και στη 
φτώχεια δεν είναι δυνα-
τόν κάποιοι να προτάσ-
σουν προσωπικές φιλο-
δοξίες και να επιλέγουν 
να κινηθούν με τακτικι-
σμούς και προσωπικές 
στρατηγικές, στρεφόμε-
νοι κατ’ ουσία σε βάρος 
των συμφερόντων του 
Δήμου μας.

Οι νοοτροπίες αυτές 
έχουν καταδικαστεί από 
τους πολίτες που επιζη-
τούν σ’ αυτές τις δύσκο-
λες ώρες ένα αποκούμπι 
στο Δήμο και έργα τα ο-
ποία θα βελτιώσουν την 
καθημερινότητά τους.

Για όλους τους παρα-
πάνω λόγους δηλώνου-
με ξεκάθαρα ότι δεν θα 
επιτρέψουμε να υπονο-

μευτεί το έργο της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας του Δή-
μου και οι αποφάσεις 
της Οικονομικής Επιτρο-
πής, τις οποίες ενέκρινε 
η αποκεντρωμένη Διοί-
κηση.

Πολύ περισσότερο 
δεν θα δεχτούμε σ’ αυ-
τή την δύσκολη συγκυ-
ρία να στερηθούν τα 
παιδιά των συνδημοτών 
μας σε Άγιο Στέφανο και 
Δροσιά, δύο σύγχρονες 
παιδικές χαρές, ένα έρ-
γο 230.846,40 ευρώ που 
χρηματοδοτείται από το 
«Πράσινο Ταμείο».

Λαμβάνοντας όλα 
αυτά υπόψη ο Δήμαρ-
χος κος Γιάννης Καλα-
φατέλης, εκφράζοντας 
και την ομόφωνη άπο-
ψη και θέση της δημοτι-
κής ομάδας, αποφάσισε 
τη διαγραφή των δημο-
τικών συμβούλων  κ.κ. 
Γ. Ζυγούνα, Λ. Φέρμελη, 
Β. Κοροβέση, από τη δη-
μοτική ομάδα, τους κα-
λεί να υποβάλλουν τις 
παραιτήσεις τους από 
τις θέσεις ευθύνης που 
κατέχουν, συγχρόνως 
δε να παραδώσουν τις 
έδρες τους ως δημοτι-
κοί σύμβουλοι στην πα-
ράταξη με την οποία ε-
ξελέγησαν.

Η ανακοίνωση του 
Γραφείου Δημάρχου 

προκαλεί εύλογα κά-
ποια ερωτηματικά:

1. Το συγκεκριμένο 
Συμβούλιο είχαν ζητή-
σει με υπογραφή τους, 
όπως ο νόμος ρητά ο-
ρίζει, 17 δημοτικοί σύμ-
βουλοι από όλες τις πα-
ρατάξεις, είχε δε ανακοι-
νωθεί επισήμως από την 
ιστοσελίδα του Δήμου ε-
νώ η σχετική πρόσκλη-
ση είχε σταλεί σε όλους 
τους δημοτικούς συμ-
βούλους.

Συνεπώς: Γιατί ήταν 
«παράνομο»; Και γιατί 
17 σύμβουλοι αποκα-
λούνται μερίδα;

2.  Παράλληλα με τη 
συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, και την 
ίδια ώρα, πραγματο-
ποιείτο συνεδρίαση της 
Δημοτικής Ομάδας της 
πλειοψηφίας στο Δημο-
τικό Κατάστημα της Ά-
νοιξης, στην οποία συμ-
μετείχε η πλειονότητα 
της Διοίκησης! 

Συνεπώς: Γιατί κατη-
γορούνται- και διαγρά-
φονται-  οι 3 που αντα-
ποκρίθηκαν στο καθή-
κον και την υποχρέωση 
συμμετοχής τους  στο α-
νώτατο όργανο του Δή-
μου; Γιατί δεν κατηγο-
ρούνται και δεν ελέγχο-
νται όσοι από τη  Διοίκη-
ση αγνόησαν το ίδιο κα-

θήκον και την υποχρέω-
ση, περιφρονώντας το 
θεσμό που ορκίστηκαν 
να υπηρετούν;

3. Οι 3 σύμβουλοι, 
στις θέσεις που τους εί-
χε τοποθετήσει με από-
φασή του το Δημοτικό 
Συμβούλιο, επιτελούσαν 
κατά γενική ομολογία το 
έργο τους με τη μέγιστη 
αποτελεσματικότητα- 
και μάλιστα σε καιρούς 
ιδιαιτέρως δύσκολους. 

Συνεπώς: Πού ακρι-
βώς έγκειται η υπονό-
μευση και η υπόσκαψη 
εκ μέρους τους του έρ-
γου της Διοίκησης; Και 
γιατί, εφόσον κάτι τέτοιο 
είχε διαπιστωθεί από τη 
Διοίκηση, αυτή η Διοίκη-
ση δεν φρόντισε νωρίτε-
ρα να προτείνει την αντι-
κατάστασή τους από άλ-
λους αποτελεσματικότε-
ρους ή περισσότερο «νο-
μιμόφρονες» συναδέλ-
φους τους;

Και μια τελευταία πα-
ράμετρος: Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβου-
λίου είναι υποχρεωμέ-
νος, βάσει του κανονι-
σμού λειτουργίας του 
Δ.Σ., να συγκαλέσει συ-
νεδρίαση που τη ζητεί 
το 1/3 τουλάχιστον των 
δημοτικών συμβούλων, 
χωρίς καν να εξετάσει 
στην ουσία του το προς 
συζήτηση θέμα. Υποχρε-
ούται ακόμη να είναι εκεί 
και να διευθύνει τη συ-
ζήτηση. Τι από όλα αυ-
τά έκανε εν προκειμένω 
ο Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Διονύ-
σου Θ. Ροΐδης; Και πώς 
μετέφρασε την 40χρονη 
αγωνιστική του πορεία, 
για την οποία συχνά πυ-
κνά επαίρεται;

Από τις 20 Νοεμβρίου οι Γ. Ζυγούνας 
(πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ΕΣ-
ΤΙΑ), η Λ. Φέρμελη (Πρόεδρος της Σχο-
λικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευ-
σης) και η Β. Κοροβέση (μέλος της ίδιας 
Επιτροπής, πρώην νομαρχιακή σύμβου-
λος και υποψήφια βουλευτής με τη ΔΗ-
ΜΑΡ στις τελευταίες εκλογές), μετά α-
πό ανακοίνωση του Γραφείου Δημάρχου, 
δεν ανήκουν πλέον στη δημοτική παρά-

ταξη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας. Με-
τά και την εξέλιξη αυτή η Διοίκηση μέ-
νει με 19 πλέον δημοτικούς συμβούλους, 
μια που ως γνωστόν έχουν ήδη ανεξαρ-
τητοποιηθεί οι Γ. Νικητόπουλος (πρώ-
ην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου), Σπ. Σπηλιώτης (πρώην Αντιδήμαρ-
χος Παιδείας και Κοινωνικής Πρόνοιας) 
και Κ. Κουριδάκης, όλοι – των διαγραφέ-
ντων, πλην Κοροβέση, συμπεριλαμβανο-

μένων- από τα ιδρυτικά στελέχη της Ε-
νωτικής Πρωτοβουλίας.

Ως αιτία της διαγραφής των 3, η ανα-
κοίνωση επικαλείται τη συμμετοχή τους 
«στο παράνομο συμβούλιο» της Δευτέ-
ρας 19 Νοεμβρίου με θέμα το φωτογρα-
φικό διαγωνισμό για την προμήθεια ορ-
γάνων σε δυο παιδικές χαρές του Δήμου 
Διονύσου. 

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Οι τρεις διαγραφέντες δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας
Γιώργος Ζυγούνας, Λυδία Φέρμελη και Βάσια Κοροβέση.



Oδός ΔIONYΣOY6 Tοπική επικαιρότητα

Ομολογουμένως ουδείς ανέ-
μενε τόσο σύντομα να έχει αυ-
τή τη ραγδαία εξέλιξη η Ενωτι-
κή Πρωτοβουλία μετά και τις 
πρόσφατες διαγραφές τριών 
δημοτικών συμβούλων από την 
παράταξη. Έτσι όλες οι προ-
σπάθειες που έγιναν πριν δυ-
όμιση χρόνια, θυσιάστηκαν στο 
βωμό των προσωπικών φιλο-
δοξιών.

Πολλές φορές οι σχέσεις 
των δημοτικών συμβούλων της 
πλειοψηφίας δοκιμάστηκαν, 
πάντοτε για κορυφαία ζητήμα-
τα που σχετίζονταν με τις αξίες 
και τις αρχές του καθενός μας. 
Είχα την ευκαιρία αρκετές φο-
ρές να τονίσω στην παράταξη 
ότι δεν θέτω στην κρίση κανε-
νός αυτές τις αρχές με τις οποί-
ες πορεύτηκα στη ζωή μου. Αυ-
τό φάνηκε, στην αρχή τουλάχι-
στον, να γίνεται αποδεκτό, μια 
που η παράταξη ήταν άκρως 
πολυσυλλεκτική. Αποδείχτηκε 
όμως ότι ο διάλογος, η σύγκλι-
ση των απόψεων, ο σεβασμός 
στα θεσμικά όργανα ήταν στό-
χος ακατόρθωτος. Έλειπε η δι-
αίσθηση τόσο από τον Δήμαρ-
χο όσο και από την ηγετική ο-
μάδα.

Στοχεύατε να τελειώνετε μα-
ζί μου. Γι’ αυτό και μεθοδεύ-
σατε την συνεδρίαση της δη-
μοτικής ομάδας ταυτόχρονα 
με την συνεδρίαση του δημοτι-
κού μας συμβουλίου, που νόμι-
μα συγκάλεσε σύσσωμη η μει-
οψηφία. Εγώ έκανα το αυτο-
νόητο και συμμετείχα στο δη-
μοτικό συμβούλιο. Εξάλλου σας 
το είχα δηλώσει ευθαρσώς σε 
πολλές συνεδριάσεις της δημο-
τικής ομάδας, ότι πρέπει να ε-
ξαντλούμε την δημοκρατική 
μας ευαισθησία απέναντι στις 
παρατάξεις της μειοψηφίας, 
άποψη την οποία είχαν και η 
κ. Φέρμελη και η κ. Κοροβέση, 
που ατυχώς εντάξατε σε ανύ-
παρκτες ομάδες.

Μπορεί μερικές φορές μέσα 
στον αντιπολιτευτικό οίστρο να 
υπάρχουν υπερβολές. Υπήρξαν 
όμως στιγμές κατά τις οποίες 
το σύνολο της μειοψηφίας ή και 
μέρος αυτής συναίνεσε σε επι-
λογές της πλειοψηφίας.

Δεν αντιληφθήκατε ότι παί-
ζετε με τη φωτιά και ότι με τις 
αυταρχικές συμπεριφορές σας 
οδηγείτε τα πράγματα σε αδιέ-
ξοδο. Ήδη έχετε απολέσει την 
πλειοψηφία, με ό, τι σημαίνει 
για την λειτουργία του δημο-
τικού συμβουλίου. Ρισκάρατε 
και φαίνεται ότι χάσατε. Μα-
θαίνω ότι προσπαθείτε για με-
ταγραφές για να εξασφαλίσε-
τε την πολυπόθητη πλειοψη-
φία και να συνεχίσετε την ίδια 
αδιέξοδη πολιτική σας. Μπορεί 
να υπάρχουν πρόθυμοι, αφού 
κάποιοι έχουν επιδόσεις στο ά-
θλημα. Ίδωμεν.

Λέγεται, και έτσι είναι, ότι η 
δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, 
αρκεί όλες οι παρατάξεις και 
οι ανεξάρτητοι να πορευτού-
με με σύνεση και με γνώμονα 
το συμφέρον των πολιτών. Σε 
ό, τι με αφορά, δηλώνω ότι δεν 
είμαι στο τσεπάκι κανενός και 
θα συμβάλω με όλες μου τις δυ-
νάμεις προς όφελος του Δήμου.

Οι αλήθειες όμως θα λέγο-
νται όσο σκληρές και αν είναι. 
Είναι αλήθεια ότι με τους Νι-
κητόπουλο, Σπηλιώτη, Κου-
ριδάκη υπήρξαμε συνεργάτες 
και δημιουργήσαμε φιλίες μέ-
σα από τους κοινούς αγώνες 
για να βελτιωθεί η ζωή των συ-
μπολιτών μας, δρώντας πάντο-
τε ως ανεξάρτητες και ελεύθε-
ρες προσωπικότητες. Αυτό ε-
σείς το γνωρίζατε και σχεδιά-
ζατε να μας αποδομήσετε με 
τη χρησιμοποίηση του Νικητό-
πουλου και του Σπηλιώτη, νο-
μίζοντας ότι θα με βάλετε απέ-
ναντί τους. Λάθος πόρτα χτυ-
πήσατε. Για μένα η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, ειδικά σήμερα, εί-
ναι προσφορά και τίποτε άλλο. 
Αν επέλεγα με βάση το προσω-
πικό συμφέρον, θα έμενα στην 
Ενωτική Πρωτοβουλία, κάνο-
ντας όλες τις απαραίτητες εκ-
πτώσεις.

Ευχαριστώ πάντως τον κ. 
Δήμαρχο που αναγνώρισε έ-
στω και εκ των υστέρων την 
προσφορά μου και μου πρότει-
νε να αποδεχτώ τη θέση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και θέση Αντιδημάρχου 
στις νέες δημαιρεσίες.

Τι λέτε εσείς που συνηγορή-
σατε ή συνδιαμορφώσατε την 
ανακοίνωση του γραφείου του 
Δημάρχου, εκτός και αν, για να 
μην σας αδικώ, σας ήρθε έτοι-
μη είτε από το σύμβουλο πα-
σπαρτού είτε από την ομάδα 
που τώρα πια κυριαρχεί και έ-
χει και κομματικά κριτήρια;

Πού είδατε, αλήθεια, την υ-
πονόμευση του έργου του Δη-
μάρχου σε κάθε ευκαιρία, όταν 
το σύνολο σχεδόν του Δημοτι-
κού Συμβουλίου αναγνωρίζει 
το σημαντικό έργο που φέρα-
με σε πέρας και που ευτυχώς 
το αναγνωρίζουν και οι χρή-
στες της ΕΣΤΙΑΣ;

Μήπως πάσχετε από πολιτι-
κή μυωπία και δεν βλέπετε το 
έργο αλλά το πρόσωπο που έ-
χει την ευθύνη;

Δράσαμε σε βάρος των συμ-
φερόντων του Δήμου, επειδή 
λειτουργήσαμε δημοκρατικά, 
με απόλυτη διαφάνεια και α-
ξιοκρατία, για να αισθάνεται 
ο πολίτης αξιοπρεπής και να 
μπορεί να βρίσκει το δίκιο του 
χωρίς να καταφεύγει σε άλλες 
μεθόδους;

Ποιες προσωπικές στρατη-
γικές πρόταξα, όταν αθόρυ-
βα και χωρίς να αφήσω ποτέ 
εκτεθειμένο το Δήμαρχο και την 
Διοίκηση του Δήμου, προσπα-
θούσα να κάνω το καλύτερο 
δυνατό για τους πολίτες;

Δεν είναι προκλητικά υπο-
κριτικό να επικαλείστε την κρί-
ση και να μου αποδίδετε τακτι-
κισμούς, όταν όλες οι ενέργειές 
σας έχουν φόντο τις επόμενες 
εκλογές;

Είναι πασιφανές ότι απωλέ-
σατε την ψυχραιμία σας παρά 
το γεγονός ότι η παράταξη δι-
αθέτει Νέστορες και φερέλπι-
δες νέους που έπρεπε να σκέ-
πτονται και να δρουν κάπως 
διαφορετικά.

Έχετε προσωπική και συλλο-
γική ευθύνη για τις περαιτέρω 

εξελίξεις, γιατί θεωρήσατε ότι 
μπορείτε να γράψετε στα πα-
λαιότερα των υποδημάτων σας 
την συλλογικότητα, την διαφά-
νεια, την δημοκρατική λειτουρ-
γία των οργάνων.

Όσοι αγωνιστήκαμε να επι-
βάλλουμε αυτές τις αρχές λει-
τουργίας, δεν το κάναμε μόνο 
για να το διατυπώσουμε στη δι-
ακήρυξη, αλλά για να το καθιε-
ρώσουμε στην καθημερινή μας 
πρακτική.

Να φρεσκάρω λίγο τη μνή-
μη σας. 

Με ποια διαδικασία προσλή-
φθηκαν οι γενικοί γραμματείς, 
οι ειδικοί σύμβουλοι και συνερ-
γάτες; Πώς έγινε ο ορισμός των 
Αντιδημάρχων και των Προέ-
δρων των Νομικών Προσώ-
πων;

Τα παρασυμβούλια για το 
ΤΥΠΕΤ ποια διαφάνεια τα υ-
παγορεύει;

Κύριε Δήμαρχε κάνατε εδώ 
και καιρό τις επιλογές σας. Συ-
νταχθήκατε κατά τρόπο προ-
κλητικό με την ομάδα των αλε-
ξιπτωτιστών, η οποία αφού δι-
ήλθε κάποια σχήματα προσέ-
τρεξε εκεί όπου υπήρχε το ρεύ-
μα. Αυτό επιβραβεύτηκε από 
σας δεόντως.

Είναι απολύτως θεμιτό να 
σας ενδιαφέρει η επανεκλογή 
σας και είστε διατεθειμένος  να 
κάνετε κάθε είδους έκπτωση.

Υποκύψατε στην παρότρυν-
ση του νυν Προέδρου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου ως άλλος 
υπηρέτης του Δαρείου, βασιλιά 
των Περσών, και κάνατε πρά-
ξη το «μέμνησο του δημαρχο-
κεντρισμού».

Επίσης ανεχτήκατε και κάνα-
τε πράξη τον ρεβανσισμό του 
φίλου σας συνεργάτη, επ’ α-
μοιβή βέβαια, για να τελειώνε-
τε γρήγορα με την λεγόμενη ο-
μάδα της Άνοιξης, αγνοώντας 
τις παράπλευρες απώλειες.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω όλους τους φίλους του 
Δ.Σ. της ΕΣΤΙΑΣ, τους εργαζό-
μενους αλλά και τους πολίτες 
χρήστες των υπηρεσιών του 
Νομικού Προσώπου.

Ιδιαίτερα όμως με συγκίνη-
σε η αυταπάρνηση με την ο-
ποία εργάζονται το Διοικητι-
κό Προσωπικό, η Προϊσταμέ-
νη και οι υπεύθυνοι των Παι-
δικών Σταθμών και όλοι οι ε-
θελοντές και εθελόντριες που 
προσέφεραν αφιλοκερδώς τις 
υπηρεσίες τους. 

γ. Ζυγούνας: στοχεύατε να τελειώνετε μαζί μου!
Bαριές καταγγελίες κατά της Διοίκησης για ρεβανσισμό και 

δημαρχοκεντρισμό περιείχε η απάντηση του κ. Ζυγούνα στη 
διαγραφή του από τη δημοτική ομάδα της πλειοψηφίας. 

Ο ανεξάρτητος πλέον δ.σ. κάνει λόγο για παρασυμβούλια 
στο θέμα του ΤΥΠΕΤ Διονύσου, αλλά και για ελεγκτέες προσλή-
ψεις γενικών γραμματέων και ειδικών συνεργατών στο Δήμο.



Μετά την γνωστοποίηση της διαγρα-
φής μου, που πληροφορήθηκα από τα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης, και για την ο-
ποία πολύ αργότερα έλαβα επιστολή στο 
mail μου, θέλω να ανακοινώσω τα εξής:

Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η επί-
δειξη πυγμής και συνοχής όσον αφορά 
στο θέμα της διαγραφής μας. Κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης της 19ης Νο-
εμβρίου του Δημοτικού Συμβουλίου έγι-
νε παράλληλη συνεδρίαση της δημοτι-
κής ομάδας και αποφασίστηκε (ομόφω-
να;) η διαγραφή μας (με 16 ψήφους, ό-
πως μας πληροφόρησε σήμερα ο πρόε-
δρος του Δ.Σ.)

Είναι επίσης εντυπωσιακά απαράδε-
κτη η αναφορά στην ανακοίνωση του Γρα-
φείου του Δημάρχου, σχετικά με το έρ-
γο που προσφέραμε από τις θέσεις ευ-
θύνης μας. 

Θα ήθελα να αναφέρει  ο συντάκτης 
της ανακοίνωσης πώς ακριβώς υπέσκα-
πτα το έργο του δημάρχου από την θέ-
ση ευθύνης που κατείχα. Και θα τον πα-
ρακαλούσα να μην σταθεί σε συντακτικές 
και γραμματολογικές λεπτομέρειες, μιας 
που κανένας δεν θα αναλύσει φιλολογι-
κά το κείμενο, αλλά στην καλύτερη περί-
πτωση θα κάνει μια βιαστική ανάγνωση, 
όπως άλλωστε κάναμε και εμείς. 

Κατά την πρώτη ανάγνωση λοιπόν, ε-
μείς οι τρεις (εξαιρετική φαντασία) συ-
νταχθήκαμε με την γνωστή ομάδα (sic) 
που έχασε τις εσωτερικές εκλογές της Ε-
νωτικής Πρωτοβουλίας  και -συμπληρώ-
νω εγώ- δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις να 
κερδίσει η παράταξη αυτή τις εκλογές έ-
τσι ώστε από τις θέσεις ευθύνης που θα 
παίρναμε ή θα μας έδιναν, να υποσκά-
ψουμε το έργο του δημάρχου και της δη-
μοτικής αρχής, ώστε μετά από 3,5 χρό-
νια να εκλέξουμε τον «δικό» μας». Εξαιρε-
τική ανάλυση. 

Μόνο που από τότε υπογράφτηκαν έ-
να σωρό μνημόνια, η χώρα μας δεν είναι  
πια η ίδια και καλά θα κάνουμε και εμείς 
που συμμετέχουμε στην τοπική αυτοδιοί-
κηση, εάν θέλουμε να είναι τοπική αυτο-
διοίκηση και όχι τοπική διοίκηση, να αλ-
λάξουμε θέσεις και νοοτροπίες.

Είναι επίσης εντυπωσιακό το γεγονός 
ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα για την συμπε-
ριφορά άλλων συναδέλφων που προσέ-

βαλαν ποικιλοτρόπως τις αρχές της Ενω-
τικής Πρωτοβουλίας. Και επειδή συμμε-
τείχα στην σύνταξη αυτών των αρχών ε-
πιτρέψτε μου να τις γνωρίζω καλά.

Ενδεικτικά θα αναφέρω:
●   Την συλλογή υπογραφών 14 δημοτικών 

συμβούλων (μεταξύ των οποίων 4 αντι-
δήμαρχοι και ο πρόεδρος του Δ.Σ.)  και 
την υποβολή αιτήσεως στο ΥΠΕΚΑ σε 
κατεύθυνση εκ διαμέτρου αντίθετη από 
την απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου (έχω θέσει επανειλημμένα ερωτή-
ματα και ουδέποτε έλαβα απαντήσεις) 
σχετικά με τις ενέργειες για την υπόθε-
ση του ΤΥΠΕΤ του Διονύσου.

●  Την μήνυση της αντιδημάρχου διαβού-
λευσης (ειρωνικό, έτσι;) κατά  συναδέλ-
φου τοπικού συμβούλου στο Διόνυσο, 
σχετικά με  δήλωσή του σε συνεδρίαση 
του Τ.Σ. αλλά και την μήνυση κατά της 
εκδότριας τοπικής εφημερίδας που α-
νέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ τα λεχθέ-
ντα σε εκείνη τη συνεδρίαση.

●  Ουδέποτε ενοχληθήκατε από τον τρό-
πο που χειρίστηκε και χειρίζεται ο πρό-
εδρος του ΘΕΣΠΙ τα θέματα του Νομι-
κού Προσώπου (π.χ. αμοιβές των γυ-
μναστών του δημοτικού γυμναστηρίου 
Αγίου Στεφάνου, απαξίωση του δημο-
τικού Ωδείου Κρυονερίου,  πολυτελείς 
προσκλήσεις για φεστιβάλ οίνου και α-
μπέλου, έλλειψη οικονομικού απολο-
γισμού των εκδηλώσεων αυτών κ.λπ., 
κ.λπ.)

●  Ουδέποτε ενοχληθήκατε από τις κατη-
γορίες κατά αντιδημάρχου για καταπά-
τηση δημόσιας γης. Στην οποία έτερος 
αντιδήμαρχος δεν θυμόταν  ποιος ήταν 
ο «και λοιποί» της σχετικής εισηγήσεως.

●  Ουδέποτε ενοχληθήκατε από την αδυ-
ναμία της αντιδημάρχου διαβούλευσης 
να συγκροτήσει αυτή την επιτροπή.

●  Ούτε όταν το δημοτικό συμβούλιο με 
μεγάλη πλειοψηφία αποφάσισε να χει-
ριστεί με έναν τρόπο την υπόθεση των 
οικοπέδων ΑΛΦΑ του Διονύσου και η α-
ντιδήμαρχος Διονύσου, θέλησε να υπο-
βάλει στο Κτηματολόγιο διαφορετικές 
ενστάσεις. Συστήνω στο Δήμαρχο να ε-
λέγξει τι έχει υπογράψει.

●  Ούτε όταν δημοτικοί σύμβουλοι είτε 
δεν έρχονται συστηματικά στα δημοτι-
κά συμβούλια είτε έρχονται και παρευ-

ρίσκονται επιλεκτικά στις ψηφοφορίες. 
●  Ούτε όταν τα Τοπικά Συμβούλια άρχι-

σαν να διαμαρτύρονται για αυταρχικές 
συμπεριφορές εκ μέρους των αντιδη-
μάρχων και απαξίωση του ρόλου τους
Όλοι αυτοί λοιπόν αλλά και  τα υπό-

λοιπα μέλη της δημοτικής ομάδας «απο-
φάσισαν» την διαγραφή μας, με μια διαδι-
κασία εξπρές, στην οποία (με μέγιστη δη-
μοκρατική ευαισθησία) δεν κληθήκαμε ού-
τε καν να καταθέσουμε τις απόψεις μας.

Μας διέγραψαν γιατί πράξαμε το αυτο-
νόητο και παρευρεθήκαμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της 19ης Νοεμβρίου, που στο 
κάτω κάτω είναι υποχρέωση κάθε δημο-
τικού συμβούλου.

Επίσης θέλω να δηλώσω ότι:
Εδώ, σ’ αυτή την αίθουσα, δεν έχω προ-

σωπικούς αντιπάλους. 
Μοναδικός αντίπαλός μου είναι τα 

προβλήματα του Δήμου. 
Αντίπαλός μου είναι τα σκουπίδια. 
Το πρόβλημα της αποχέτευσης. 
Τα πολεοδομικά προβλήματα, τα πα-

λιά αλλά και τα νέα που κάποιοι δημιουρ-
γούν με τις συμπεριφορές τους 

Αντίπαλός μου είναι η οικονομική δυ-
σπραγία 

Αντίπαλός μου είναι η ανεργία 
Αντίπαλός μου είναι οποτεδήποτε και 

από όπου και αν προέρχεται ο αυταρ-
χισμός 

Η έλλειψη συλλογικότητας 
Η αλαζονεία της εξουσίας 
Η έλλειψη διαφάνειας
Οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και 

υποσχέσεις 
Η αδυναμία κατανόησης της κριτικής 

και της αναγνώρισης του λάθους 
Η αδυναμία αναγνώρισης της αξίας 

του πολιτικού αντιπάλου και του έργου 
του 

Και τέλος θέλω να υπενθυμίσω στον 
δήμαρχο και την δημοτική του ομάδα, τις 
προεκλογικές υποσχέσεις μας, στο κείμε-
νο των καταστατικών αρχών, για τον δι-
αρκή έλεγχο της διοίκησης και την ενίσχυ-
ση της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους, 
με τους οποίους συνεργάστηκα (και α-
πό την θέση της Προέδρου της Σχολικής 
Επιτροπής) υπαλλήλους, εθελοντές και 
αιρετούς.
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Λ. Φέρμελη: ύποχρέωση κάθε δημοτικού συμβούλου, 
να παραβρίσκεται στο Δημοτικό συμβούλιο!

Τα προβλήματα του τόπου, αλλά και αυταρχικές συμπεριφορές και την απα-
ξίωση πολιτικού αντιπάλου κατονόμασε ως εχθρούς της η δημοτική σύμβουλος 
Λ. Φέρμελη, απαντώντας στη δική της διαγραφή.

Στη δήλωσή της η κ. Φέρμελη βάλλει ευθέως κατά της αντιδημάρχου Διονύ-
σου Θ. Σαραντάκη, για τη στάση της τόσο στο θέμα του ΤΥΠΕΤ, όσο και στο θέ-
μα των οικοδομικών τετραγώνων με την ένδειξη ΑΛΦΑ. Βάλλει επίσης και κατά 
της δημοτικής ομάδας που τη διέγραψε για την ανοχή που επιδεικνύει σε από-
ντες συμβούλους, αντιδημάρχους που κατηγορούνται για καταπατήσεις και αυ-
ταρχισμό αλλά και για την αδιαφάνεια στο νομικό πρόσωπο ΘΕΣΠΙΣ.
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Διόνυσος 27 Νοεμβρίου 2012
Κύριοι,
Η υποχρέωση κάθε δημοτικού συμβούλου, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παρ. 1 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου (βάσει του Καλλικράτη), είναι: «οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, που συγκαλείται», νόμιμα.

Εμείς πράξαμε το αυτονόητο και παρευρεθήκαμε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο στις 19 Νοεμβρίου, το οποίο είχε και νόμιμη α-
παρτία και απορούμε για ποιο λόγο η συντριπτική πλειονότη-
τα των συμβούλων της πλειοψηφίας (αλλά και ο Δήμαρχος και 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου), αγνόησαν την πρό-
σκληση σύγκλησης, που νόμιμα απεστάλη μέσα από την αρ-
μόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Επιπλέον, στις επιστολές με τις οποίες ανακοινώνετε τις δι-
αγραφές μας, κάνετε αναφορά «στην προσβολή των οργάνων 
της Ενωτικής Πρωτοβουλίας».  Εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρ-
χουν θεσμοθετημένα όργανα της Ε.Π., πλην της Δημοτικής Ο-
μάδας, τα μέλη της οποίας ενδεχομένως να μην έχουν αναγνώ-
σει ούτε τις καταστατικές αρχές, ούτε το σχέδιο καταστατικού 

της παράταξης αυτής.
Ουδέποτε υπήρξε συνεδρίαση στην οποία κληθήκαμε για να 

συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα (την συμμετοχή ή όχι στο 
Δημοτικό Συμβούλιο).

Αυτονόητα προκύπτει ότι τις παραιτήσεις μας από τις θέ-
σεις ευθύνης και ΜΟΝΟ  θα τις έχετε αρμοδίως.

Μετά την ανακοίνωση της διαγραφής μας, σας δηλώνουμε 
ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να είμαστε μέλη αυτής της δη-
μοτικής ομάδας.

Όμως θα εξακολουθήσουμε να είμαστε ανεξάρτητοι δημο-
τικοί σύμβουλοι και θα αγωνιζόμαστε για το καλύτερο του τό-
που μας.

Με εκτίμηση
Γ. Ζυγούνας – Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Στεφάνου

Λ. Φέρμελη – Δημοτική Σύμβουλος Διονύσου
Β. Κοροβέση – Δημοτική Σύμβουλος Αγίου Στεφάνου

Υ.Γ. Παρακαλούμε πολύ το συγκεκριμένο κείμενο να αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου, όπως έγινε και με 
την ανακοίνωση του Δημάρχου.  

Από την ηλικία των 23 χρόνων είχα ε-
κλεγεί σε ανώτερο αυτοδιοικητικό όργανο, 
νομαρχιακή σύμβουλος στη Νομαρχία Α-
νατολικής Αττικής στην παράταξη της α-
ντιπολίτευσης. Τα μαθήματα δημοκρατί-
ας και ευθύνης που πήρα εκεί ήταν τερά-
στια. Εκεί έμαθα να σέβομαι το δημοκρα-
τικό θεσμό της μειοψηφίας. Συνεπώς δεν 
θα μπορούσα να λείπω από τη συνεδρία-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέ-
ρα 19 Νοεμβρίου.

Νιώθω θλίψη και προσβολή για την α-
νακοίνωση της διαγραφής μου που την 
έμαθα από το διαδίκτυο. Δηλώνω πως 
ποτέ δεν υπέσκαψα το έργο της  Διοίκη-
σης ούτε έβαλα τρικλοποδιά σε άλλο συ-
νάδελφο. Δηλώνω επίσης πως δεν ανή-
κω σε καμιά ομάδα, ούτε πρόκειται να ο-

μαδοποιηθώ. Λυπάμαι που ο κύριος Δή-
μαρχος και η ομάδα του με κατέταξαν ε-
κεί. Θλίβομαι επιπλέον που δεν κλήθηκα 
σε απολογία, δικαίωμα που έχουν ακόμη 
και οι εγκληματίες.

Θα ήθελα να ξέρω όμως ποιοι ήσαν οι 
16 που αποφάσισαν τη διαγραφή μου. Και 
παρακαλώ να μου κοινοποιηθεί το σχετικό 
έγγραφο της δημοτικής ομάδας.  

Σε κοινή επιστολή προς το Δήμαρχο Δι-
ονύσου για δυο θέματα προχώρησαν το 
τελευταίο διάστημα οι τοπικοί σύμβουλοι 
της Αδέσμευτης Δημοτικής Κίνησης και της 
Συμμαχίας για τον Πολίτη, ξεπερνώντας 
αγκυλώσεις προεκλογικές και εγκαινιάζο-
ντας κατά τα φαινόμενα την τακτική της 
από κοινού προσέγγισης και αντιμετώπι-
σης σημαντικών τοπικών ζητημάτων. Πιο 
αναλυτικά: 

Οι 14 Τοπικοί Σύμβουλοι της ΑΔΚ και της 
Συμμαχίας, με κοινή επιστολή τους προς 
τον Δήμαρχο Διονύσου ζητούν την τήρη-
ση μαγνητοφωνημένων πρακτικών στις 
συνεδριάσεις των Τοπικών Συμβουλίων, 
«προκειμένου να διευκολύνονται στο έργο 
τους αλλά και να ενημερώνονται υπεύθυ-
να οι πολίτες για το περιεχόμενο των συ-
νεδριάσεων των Τοπικών Συμβουλίων».

Να επισημάνουμε εδώ πως το συγκε-

κριμένο αποτελούσε πάγιο αίτημα του Τ. 
Μπάση (ΑΔΚ), τοπικού συμβούλου στη Δη-
μοτική Κοινότητα Διονύσου, από την αρ-
χή κιόλας της θητείας των Τ.Σ.

Το δεύτερο κοινό αίτημα των Τοπικών 
Συμβούλων της μειοψηφίας, ήταν η από-
δοση αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβού-
λια, μια που όπως τονίζουν προς τον δή-
μαρχο «ποτέ δεν αποδεχθήκατε την αρχή 
της αποκέντρωσης των εξουσιών και γι’ 
αυτό οικοδομήσατε ένα συγκεντρωτικό, 
κλειστό και πελατειακό σύστημα εξουσί-
ας. Κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα α-
πό τη μέχρι σήμερα λειτουργία των Δημο-
τικών Κοινοτήτων (έλλειψη αρμοδιοτήτων, 
πόρων κ.ά.). Και έχετε στο ακέραιο την κύ-
ρια ευθύνη γι’ αυτή την εξέλιξη, γιατί πο-
τέ σαν Δήμαρχος δεν πιστέψατε τις καινο-
τομίες, που καθιέρωσε ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ… 

Με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-

ου του Δήμου Διονύσου, θα πρέπει να δο-
θούν όλες εκείνες οι εξουσιοδοτήσεις για 
τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και των αντί-
στοιχων πόρων, ώστε να ισχύσουν ουσια-
στικά οι αρχές της εγγύτητας και αμεσό-
τητας στη συμμετοχή και την εξυπηρέτη-
ση των πολιτών, όπως ρητά προβλέπει 
ο νόμος».

Για την Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση
Κρητικός Αθανάσιος, Μπάσης  

Αναστάσιος, Κωνσταντίνου Βίκτωρ,  
Χριστόπουλος Δημήτριος, Θεοδώρου  

Ευαγγελία, Κριεμάδης Ευάγγελος 

Για την Συμμαχία για τον Πολίτη
Πολυχρονοπούλου-Ντούντα Χρυσούλα, 

Σοφούλη Ευαγγελία, Αντάπασης  
Νικόλαος, Καρκούλης Νικόλαος,  

Παπαντωνίου Αντώνιος,  
Πολύζου Δήμητρα, Λάσκαρης Ηλίας

Βάσια κοροβέση: Θλίψη και προσβολή
Στη λιτή απάντηση για τη διαγραφή της η δη-

μοτική σύμβουλος Β. Κοροβέση, τονίζει τα μα-
θήματα δημοκρατίας και ευθύνης που πήρε ως 
νεαρή νομαρχιακή σύμβουλος, ενώ καταγγέλλει 

πως κανείς από τους τρεις διαγραφέντες δεν 
κλήθηκε από τη δημοτική ομάδα να παρουσιά-
σει τις απόψεις του, «δικαίωμα που έχουν ακό-
μα και οι εγκληματίες».

Η κόινΗ αΠανΤΗσΗ σΤΗν εΠισΤόΛΗ ΔιαγραΦΗσ
ΤΩν ΤριΩν ΔΗμόΤικΩν σύμΒόύΛΩν

Μέχρι και σήμερα Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου η παραπάνω κοινή ανακοίνωση των τριών συμβούλων 
δεν είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου.

κοινά αιτήματα από τους τοπικούς συμβούλους της μειοψηφίας
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Πριν από 1 περίπου μήνα 
προκήρυξε ο Δήμος Διονύσου 
ανοιχτό διαγωνισμό για την 
προμήθεια και αντικατάστα-
ση οργάνων  καθώς και ελα-
στικών πλακιδίων που προο-
ρίζονταν για δυο παιδικές χα-
ρές, στον Άγιο Στέφανο και τη 
Δροσιά. Στην αρμόδια Επιτρο-
πή υποβλήθηκαν δύο προσφο-
ρές και απ’ αυτές προκρίθηκε 
η μία, ύψους  220.000 ευρώ. Το 
θέμα της έγκρισης αυτής της 
προσφοράς ήρθε προς συζή-
τηση στην Οικονομική  Επιτρο-
πή του Δήμου, όπου και απο-
καλύφθηκε πως η μελέτη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, που θέτει 
τις προδιαγραφές της προμή-
θειας των οργάνων, κυριολεκτι-
κά «φωτογραφίζει» προεπιλεγ-
μένο  προμηθευτή!

Διότι:
* Στη μελέτη, που συντά-

χθηκε πριν το διαγωνισμό, α-
ναφέρονται συγκεκριμένοι κω-
δικοί παιδικών οργάνων, όπως 
ακριβώς εμφανίζονται στην ι-
στοσελίδα της φινλανδικής ε-
ταιρείας Lappset

* Τα όργανα πρέπει επιπλέ-
ον, σύμφωνα με την μελέτη, 
να είναι κατασκευασμένα από 
σκληρή ξυλεία πεύκης του Αρ-
κτικού κύκλου όπου ανήκει και 
τμήμα της Φινλανδίας, από το 
χωριό του Άη Βασίλη και πάνω

* Η ονομασία και η περιγρα-
φή των οργάνων εμφανίζονται 
ως ακριβής μετάφραση των α-
ντίστοιχων της Lappset στην ι-
στοσελίδα της 

* Αντίστοιχα φωτογραφικές 
είναι και οι προδιαγραφές που 
τίθενται στη μελέτη για την ε-
πιλογή των ελαστικών πλακιδί-
ων ασφαλείας: Αυτά, φαίνεται 
να έχουν ήδη ελεγχθεί, πριν α-
κόμη επιλεγούν!

Να σημειωθεί εδώ πως τα 
χρήματα για την παραπάνω 
προμήθεια, 220.000 όπως προ-
αναφέρθηκε, προέρχονται εξο-
λοκλήρου από επιχορήγηση του 
Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ, 
είναι δηλαδή 100% ελληνικά.

Τα παραπάνω κατήγγειλαν 
σε όλους τους τόνους στην Οι-
κονομική Επιτροπή του Δήμου 
και η Αδέσμευτη Δημοτική Κίνη-
ση (με τους εκπροσώπους της 
Α. Πασιπουλαρίδη και Δ. Ζαμά-
νη) και η Συμμαχία για τον Πο-
λίτη, με τον δημοτικό της σύμ-
βουλο Θ. Μπούσμπουρα να κά-
νει έκκληση να μην ψηφιστεί το 
θέμα αλλά να ψάξει να βρει ο 
Δήμος αντίστοιχη ελληνική εται-
ρεία, ενώ ο δημοτικός σύμβου-
λος της Διοίκησης Θ. Λίτσας α-

πείχε από την ψηφοφορία (σ.σ. 
Το θέμα τελικά εγκρίθηκε κατά 
πλειοψηφία). Να σημειωθεί ε-
δώ ότι η ΑΔΚ έχει ήδη προσφύ-
γει  στην Περιφέρεια κατά της 
απόφασης της Οικονομικής Επι-
τροπής. Συνοδεύει μάλιστα την 
προσφυγή της από τις φωτο-
γραφίες των οργάνων που πε-
ριλαμβάνονται στη μελέτη αλ-
λά και από τις αντίστοιχες φω-
τογραφίες των ίδιων οργάνων 
που εμφανίζονται στην ιστοσε-
λίδα της Lappset.  

«Φωτογραφικός» διαγωνισμός  
για όργανα παιδικών χαρών στο Δήμο!

Προσφυγή της ΑΔΚ στην Περιφέρεια, 17 σύμβουλοι έφεραν το θέμα στο Δ.Σ.

Μία ομάδα εθελοντές καθηγητές από 
τα ΓΕΛ Κρυονερίου και Αγ. Στεφάνου κα-
θώς και από το Γυμνάσιο Κρυονερίου προ-
σφέρουν δωρεάν φροντιστηριακή στήρι-
ξη σε μαθητές Γ’ Λυκείου των δύο παρα-
πάνω Λυκείων που δεν μπορούν να πλη-
ρώσουν δίδακτρα φροντιστηρίων για την 
προετοιμασία τους ενόψει των Γενικών 
Εξετάσεων. Μέχρι στιγμής οι καθηγητές 
μπορούν να καλύψουν τα παρακάτω (πα-
νελλαδικώς εξεταζόμενα) μαθήματα:
✓ Έκφραση - Έκθεση (Βελιτζέλος Π.)
✓  Αρχαία θεωρητ. κατεύθυνσης (Γαβρι-

ήλ Δ.)
✓  Λατινικά θεωρητ. κατεύθυνσης (Δημο-

γεροντάκης Β.)
✓  Λογοτεχνία θεωρητ. κα-

τεύθυνσης (Σιούλα Μ.)
✓  Ιστορία θεωρητ. κατεύ-

θυνσης (Αλβέρτη Μ.)
✓  Μαθηματικά θετ./τε-

χνολ. κατεύθυνσης 
(Μουστάκης Γ.)

✓  Φυσική θετ. τεχνολ. κα-
τεύθυνσης (Μανέτας Γ.)

✓  Χημεία θετ. κατεύθυνσης (Μπρίλλη Π.)
✓  Γερμανικά (Γιατζάκης Π.)
✓  Αθλήματα για ΤΕΦΑΑ (Παπασταθόπου-

λος Κ.)
✓  Σχέδιο (Αντύπα Μ., στο Γυμνάσιο Κρυ-

ονερίου)
Τα μαθήματα θα γίνο-

νται στο ΓΕΛ Κρυονερίου 
και σε ώρες σύμφωνες με 
το πρόγραμμα που ακο-
λουθεί. Ευελπιστούμε ό-
τι θα έχουμε σύντομα τη 
δυνατότητα να καλύψου-
με και τα υπόλοιπα μαθή-

ματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό ε-
πίπεδο, με την εθελοντική προσφορά και 
άλλων συναδέλφων.

Οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους στο ΓΕΛ Κρυονερίου (210 
6221115)  

Το θέμα του φωτογραφικού διαγωνισμού για τις 2 παιδικές χαρές, με τις υπογραφές 17 
δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων (σ.σ. άνω του 1/3 που προβλέπει ο νόμος), 
ήρθε τελικά προς συζήτηση στην περιβόητη συνεδρίαση του Δ.Σ. τη Δευτέρα 19 Νοεμβρί-
ου, στην οποία παρέστησαν 21 σύμβουλοι, υπήρχε δηλαδή απαρτία. Από τη συνεδρίαση 
αυτή απουσίαζε συντεταγμένα και σκόπιμα (σ.σ. την ίδια ώρα πραγματοποιούσε συνεδρία-
ση η δημοτική ομάδα της Διοίκησης στην Άνοιξη) η πλειονότητα των συμβούλων της πλειο-
ψηφίας, την οποία σύσσωμη η μειοψηφία κατηγόρησε για βάναυση προσβολή του θεσμού. 
Προσήλθαν αντιθέτως ανταποκρινόμενοι στο καθήκον τους και τιμώντας το ρόλο τους ως 
αιρετών με ελεύθερη σκέψη και άποψη οι Γ. Ζυγούνας, Λ. Φέρμελη και Β. Κοροβέση, γεγο-
νός που οδήγησε στη διαγραφή τους από τη δημοτική τους παράταξη. Για την ιστορία να 
σημειωθούν τα εξής:

1) Η ίδια η Τεχνική Υπηρεσία, μετά και τις καταγγελίες των μειοψηφιών, είχε καλέσει το Δ.Σ. να 
αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισμού, ώστε να μην υπάρξουν σκιές στην όλη υπόθεση

2) Η διαδικασία της συζήτησης, στην οποία χρέη Προέδρου εκτελούσε ο Αντιπρόεδρος Θ. 
Στάικος, διεξήχθη άριστα, αποδεικνύοντας πως οι συνεδριάσεις μπορούν- εφόσον δεν δυνα-
μιτίζονται- να κυλούν ομαλά και κυρίως εποικοδομητικά και παραγωγικά

3) Το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με την επανάληψη του διαγωνισμού, αποφάσισε να μην υ-
πογραφεί από το Δήμαρχο καμιά σύμβαση για την προμήθεια 

4) «Βάναυση προσβολή του θεσμού» από το Δήμαρχο Γ. Καλαφατέλη, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
Θ. Ροΐδη και την απούσα πλειοψηφία, χαρακτήρισαν οι σύμβουλοι των μειοψηφιών την από-
φαση της Διοίκησης να μην παραστεί στη νόμιμη συνεδρίαση του Δ.Σ. Ειδικότερα τα πυρά συ-
γκέντρωσε ο κ. Ροΐδης που στην αντίστοιχη περίπτωση του αιτήματος 20 συμβούλων για το 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, το απέρριψε επειδή δεν το θεωρούσε ορθό, ασκώ-
ντας «προληπτικό έλεγχο άλλων εποχών» όπως τόνισε από την ΑΔΚ ο Σ. Σωτηρίου, και «μη 
δίνοντας λόγο στις μειοψηφίες, ακόμη κι αν κάποιες φορές είναι υπερβολικές οι απαιτήσεις 
τους», σύμφωνα με τον ανεξάρτητο πλέον Γ. Ζυγούνα.

Δωρεάν φροντιστηριακή στήριξη από εθελοντές καθηγητές 

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη
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Το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της 
Τρίτης 27 Νοεμβρίου ήταν σαφές: Ίδρυση 
και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου 
στο Δήμο Διονύσου. Και είχε ξανασυζητη-
θεί στις 15 Οκτωβρίου, τη μέρα ανεξαρ-
τητοποίησης του Αντιδημάρχου Παιδείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πρωτεργά-
τη του Παντοπωλείου Σπ. Σπηλιώτη. Τό-
τε, παρόλο που όλες οι παρατάξεις συμ-
φωνούσαν για την αναγκαιότητα του Πα-
ντοπωλείου και παρόλο που όλα τα στοι-
χεία για την ψήφιση του θέματος- ανάμε-
σά τους και ο απαιτούμενος από το νόμο 
κανονισμός λειτουργίας- ήταν έτοιμα και ή-
δη συζητημένα ανάμεσα στις παρατάξεις, 
ο Δήμαρχος Διονύσου ζήτησε να αποφασί-
σει το Σώμα εκείνη την ημέρα μόνο για την 
ίδρυση. Απόφαση τότε, μετά από σφοδρές 
αντιδράσεις όλων των παρατάξεων, δεν ε-
λήφθη. Εξάλλου ο νόμος απαιτεί και για το 
θέμα αυτό την απόλυτη πλειοψηφία  των 
21 μελών του Δ.Σ. Η δέσμευση της Διοίκη-
σης ήταν τότε το θέμα να επανέλθει το συ-
ντομότερο δυνατό και να ψηφισθεί ίδρυση 
και κανονισμός μαζί.

Και για δεύτερη φορά όμως το Παντοπω-
λείο ήρθε μόνο προς ίδρυση - με μοναδική 
παραχώρηση της Διοίκησης τη συγκρότη-
ση απολύτως διαπαραταξιακής Επιτροπής 
Διαχείρισης, που θα εκπονούσε τον κανονι-

σμό λειτουργίας. Οι για ακόμη μια φορά έ-
ντονες αντιδράσεις των μειοψηφιών κυμάν-
θηκαν από καταγγελίες για το χαρακτήρα 
που η Διοίκηση θέλει να δώσει στο Παντο-
πωλείο («το μπακάλικο του Δημάρχου» χα-
ρακτήρισε τη δομή ο δ.σ. της μείζονος μει-
οψηφίας Σ. Σωτηρίου) μέχρι και για αμφι-
σβήτηση του ρόλου του και των στόχων 
του: Για πράξη ελεημοσύνης μιας δημοτι-
κής αρχής  που υπερασπίζεται την κυβερ-
νητική πολιτική και μετά κλαίει για τα θύ-
ματα της πολιτικής αυτής μίλησε η Λαϊκή 
Συσπείρωση και η Ζ. Σώκου ενώ την τρα-
γική καθυστέρηση στη λήψη απόφασης, με 
υπαιτιότητα της Δημοτικής Αρχής, κατήγ-
γειλε ο Θ. Κυριακόπουλος από τη Συμμα-
χία για τον Πολίτη. 

Παρέμβαση εξάλλου για το ζήτημα έκανε 
και ο πρώην Αντιδήμαρχος στηλιτεύοντας 
με τη σειρά του την καθυστέρηση αλλά και 
την ανακολουθία της Διοίκησης στο τραγι-
κά επίκαιρο θέμα και πρόσθεσε: «Δεν μπο-

ρεί να υπάρξει Κοινωνικό Παντοπωλείο χω-
ρίς να οργανωθούν οι υπηρεσίες του Τμή-
ματος Πρόνοιας. Πρέπει να υπάρξει σχετι-
κή έκθεση του κοινωνικού λειτουργού του 
Δήμου καθώς και οργάνωση του χώρου. 
Και δεν μπορεί να χορηγεί ο καθένας τρό-
φιμα βάσει γνωριμιών». 

Το θέμα όπως αναμενόταν δεν συγκέ-
ντρωσε και πάλι την απαιτούμενη πλει-
οψηφία. Επιπλέον, απάντηση της Διοίκη-
σης του Δήμου στις παραπάνω καταγγελί-
ες δεν υπήρξε. Αντ’ αυτής, επιστρατεύθη-
κε η παράταξη της Ενωτικής Πρωτοβουλί-
ας που με ανακοίνωσή της και «πατώντας» 
στο πραγματικό πρόβλημα της φτωχοποί-
ησης των πολιτών, κατηγορεί όσους δημο-
τικούς συμβούλους αντιτάχθηκαν στην ά-
νευ όρων ίδρυση του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου. 

Ο κανονισμός λειτουργίας τελικά εστά-
λη την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου (!) σε ό-
λους τους δημοτικούς συμβούλους, για ε-
νημέρωση και παρατηρήσεις. Ομολογούμε 
την απορία μας: Γιατί η δημοτική αρχή δεν 
προτίμησε να αποφύγει εξαρχής αντιδρά-
σεις και αντεγκλήσεις στο κοινωνικό αυτό 
θέμα, παρόλο που κατεξοχήν προσφερό-
ταν για συναινέσεις; Είχε δίκιο δηλαδή η μει-
οψηφία που αμφισβητούσε το χαρακτήρα 
και το ρόλο του Παντοπωλείου;

Ποιον τελικά θα εξυπηρετεί το κοινωνικό Παντοπωλείο;

Διαβάζω διάφορα κεί-
μενα που αφορούν σκέ-
ψεις και προβληματι-
σμούς γύρω από τα αυ-
τοδιοικητικά του Διονύ-
σου και αναρωτιέμαι, αν 
οι Δημότες, έχουν την δι-

άθεση, το χρόνο, η ακό-
μη και το ενδιαφέρον, έ-
στω,  να τα διαβάσουν! 

Αυτός είναι ο πρώτος 
ανασταλτικός παράγο-
ντας  που με προβλημα-
τίζει στο αν πρέπει να 
γράφονται όλα αυτά. Ο 
δεύτερος και ουσιαστικό-
τερος είναι η πεποίθηση 
που έχω ότι, η στάση και 
η συμπεριφορά του κα-
θενός από εμάς είναι πο-
λύ πιο ενημερωτική και 
«λέει» περισσότερα από 
τα κείμενα. 

Έχω πει και γράψει 
ότι η μη συμμετοχή στα 
κοινά είναι συνενοχή στα 
κακώς κείμενα. Είναι τι-
μωρία όλων μας, η πα-
ραχώρηση της διοίκησης 

στους μη ικανούς, στους 
μη έντιμους, στους μη ε-
μπνευσμένους. Οι πε-
ρισσότεροι έχουμε δια-
πιστώσει ότι πολλοί α-
πό αυτούς που απαρτί-
ζουν τις «πολιτικές δυνά-

μεις»  και τις «τάσεις», εί-
ναι σφετεριστές των πο-
λιτικών χώρων. 

Οι επικρατούσες α-
ντιλήψεις δεν οδήγησαν 
τον τόπο μας σε ασφαλή 
μονοπάτια. Η ανάπτυξη 
του Δήμου μας και η κα-
λυτέρευση του βιοτικού 
μας επιπέδου, απαιτεί 
αλλαγή νοοτροπίας. Η 
ανατροπή της σημερι-
νής κατάστασης μπορεί  
να γίνει μόνο με νέες αντι-
λήψεις, με  νέα αισθητι-
κή, με πάθος, σθένος και 
όραμα.

Πολιτική είναι η συμ-
μετοχή των πολιτών στα 
κοινά. Δεν είναι η παρα-
χώρηση της ευθύνης αυ-
τής, σε «μισθοφόρους»  

πολιτικούς, ή σε κατ’ ε-
πάγγελμα πολιτικούς, 
που διαθέτουν, το χρό-
νο, το χρήμα ή την σκο-
πιμότητα. Ο ρόλος των 
Δημοτών δεν τελειώνει 
με την ψήφο τους στις 
εκλογές, είτε αυτή είναι 
συνειδητή είτε καθοδη-
γούμενη. Ο ρόλος τους 
πρέπει να είναι κυρίαρ-
χος στην άσκηση της δι-
οίκησης, στην στρατη-
γική επίλυσης των προ-
βλημάτων και στον κα-
θορισμό αναπτυξιακών 
στόχων.

Η μέχρι τώρα εμπειρία 
των περισσοτέρων μας, 
είναι τουλάχιστον κακή. 
Πρέπει να ανατρέψουμε 
αυτήν την κατάσταση, 
πρέπει να αναστραφεί η 
κατηφορική, καταστρο-
φική πορεία. Η κατηφό-
ρα δεν χρειάζεται δύνα-
μη ούτε ενέργεια. Δύνα-
μη και ενέργεια χρειάζε-
ται όταν θες να κολυμπή-
σεις κόντρα στο ρεύμα, 
όταν θέλεις να ανέβεις 
στην κορυφή με τα χέρια 

σου και όχι ως αλεξιπτω-
τιστής. Η  δύναμη υπάρ-
χει στην ενότητα και την 
θέληση των πολλών να α-
ντιστρέψουν την πορεία.

Δεν εκθέτω  ιδέες,  πι-
στεύω στην δύναμη της 
απλότητας, της ειλικρί-
νειας, της εντιμότητας 
και του πάθους. Η Σο-
φία, που έχουν οι πρε-
σβύτεροι, η Πίστη και  η 
Ελπίδα των νεώτερων , 
η Αγάπη όλων μας για 
τον τόπο μας, είναι αυ-
τά που θα μας κάνουν να 
συναντηθούμε στην κοι-
νή πορεία για ένα καλύ-
τερο αύριο.

Τα πολλά λόγια είναι 
φτώχια, λέει ο σοφός 
λαός! Τα κείμενα αρχών 
και οι διακηρύξεις, είναι 
συνήθως  ευχολόγια, γε-
μίζουν τις σελίδες αλλά 
δεν αγγίζουν τις καρδιές 
του κόσμου. Εντυπωσιά-
ζουν χωρίς να εμπνέουν. 
Η στάση μας και  οι συ-
μπεριφορές μας, στην οι-
κογένειά μας, στις παρέ-
ες μας, στην κοινωνία, θα 

μπορέσουν να εμπνεύ-
σουν τους γύρω μας. 
Απλά σοφά ρητά που 
πρέπει να έχουμε συνέ-
χεια στο νου μας: «δείξε 
μου τον φίλο σου να σου 
πω ποιος είσαι» και «η ι-
σχύς εν τη ενώσει».

Ο μεγαλύτερος εχθρός 
της προόδου είναι η ψευ-
δαίσθηση ότι προοδεύου-
με. Ο Τζων Λέννον είχε 
πει: «Ένα όνειρο που το 
ονειρεύεσαι μόνος σου, 
είναι απλώς όνειρο. Ένα 
όνειρο που το ονειρεύε-
σαι με άλλους είναι πραγ-
ματικότητα». Ας ονειρευ-
τούμε ένα καλύτερο αύ-
ριο όλοι μαζί για να αλλά-
ξουμε τον τόπο μας.

Το να εκτιμούμε αυ-
τούς που σκέπτονται 
διαφορετικά μας οδηγεί 
στην συναντίληψη. Τα 
λάθη μας είναι η πείρα 
μας, ας αναλογιστούμε 
τι έχουμε κάνει μέχρι σή-
μερα και ας οργανώσου-
με και παλέψουμε το πα-
ρόν για να προσδοκούμε 
ένα λαμπρότερο μέλλον.

Λίγες σκέψεις γύρω από τα αυτοδιοικητικά!

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

Του Κωστή Δ. Κουριδάκη
ανεξάρτητου δημ. συμβούλου Δήμου Διονύσου   
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Ο Δήμος Διονύσου, μετά από πρωτοβουλία της Φιλεκ-
παιδευτικής Εταιρείας, και σε συνεργασία με τα Αρσάκεια – 
Τοσίτσεια Σχολεία, τη Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασι-
κών Αρχαιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και την εθελοντική κίνηση πολιτών για την ανά-
δειξη των αρχαίων θεάτρων ΔΙΑΖΩΜΑ, στηρίζει την υλοποί-
ηση προγράμματος, με θέμα: «Ανάδειξη του θεάτρου του ι-
ερού του Διονύσου στην Ικαρία Αττικής (Διόνυσος)» που 
στόχο έχει τη διατήρηση και ανάδειξη του μνημείου. 

Σκοπός του προγράμματος είναι όλοι οι μαθητές των σχο-
λείων του Δήμου Διονύσου, με αφορμή το θέατρο του Διο-
νύσου, να μάθουν για τη γέννηση και την εξέλιξη του θεά-
τρου και συνεπώς να διευρύνουν την θεατρική τους παιδεία 
και παράλληλα να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της μέρι-
μνας για την ανάδειξη και την προστασία ενός σημαντικού 
αρχαίου μνημείου.

Τα σχολεία θα έχουν την ευκαιρία: α) να εκπονήσουν εκ-
παιδευτικά προγράμματα μελέτης της ιστορίας του θεάτρου 
γενικότερα και του χώρου του συγκεκριμένου ιερού ειδικότε-
ρα, β) να οργανώσουν δράσεις βίωσης του θεάτρου με διδα-
σκαλία παραστάσεων, γ) να προωθήσουν συνεργατικά προ-
γράμματα σχετικά με το αρχαίο και το σύγχρονο θέατρο με 
σχολεία του εσωτερικού και του εξωτερικού και δ) να υιοθε-
τήσουν τον χώρο και το θέατρο της Ικαρίας με δράσεις κα-
θαρισμού, προσφορές στον κουμπαρά που έχει ανοιχθεί στο 
ΔΙΑΖΩΜΑ για συμβολή στις δαπάνες μελέτης και αποκατά-
στασης του θεάτρου στο ιερό του Διονύσου κ.λπ.

Σε ενημερωτική σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθη-
κε την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, παρουσία διευθυντών, καθη-
γητών και μαθητών σχολείων του Δήμου Διονύσου, στο αμ-
φιθέατρο των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης, οι 
μαθητές που συμμετέχουν στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα διένειμαν στους παρευρισκόμενους ερωτηματολό-
για, τα οποία θα αποτελέσουν το πρωτογενές υλικό για την 
εκπόνηση συνεργατικών μελετών από τις ομάδες εργασίας, 
με στόχο την ανάδειξη του ιστορικού μνημείου. 

Ο δήμαρχος Διονύσου Γ. Καλαφατέλης στον σύντομο χαι-
ρετισμό του τόνισε τις ενέργειες του Δήμου στην κατεύθυν-
ση ανάδειξης του χώρου, ανάμεσά τους τη συμβολή στην α-
ναστήλωση του χορηγικού μνημείου, τη συνεργασία με το 
2ο Τοσίτσειο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού  προγράμματος 
«Ευρώπη για τους πολίτες», καθώς και την υπογραφή προ-
γραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο και το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Τουρισμού με στόχο τον προγραμματισμό ε-
νεργειών για την ανάδειξη του χώρου με φορέα διαχείρισης 
την Β’ Εφορεία Αρχαιοτήτων. 

Εκτός του κ. Καλαφατέλη, χαιρετισμό απηύθυναν ο κα-
θηγητής Π. Κοντός, σύμβουλος της Φιλεκπαιδευτικής Εται-
ρείας, η Αθ. Χατζηδημητρίου, επιμελήτρια της Β’ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ο αντιπρόεδρος 
και ο Γενικός Γραμματέας του «Διαζώματος» καθηγητές Π. 
Θέμελης και Β. Λαμπρουνιδάκης αντιστοίχως, η ηθοποιός 
Λ. Κονιόρδου και ο πρόεδρος του «Διαζώματος» Σ. Μπένος. 
Όλοι οι ομιλητές έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην σημαντι-
κή συμβολή του Δήμου Διονύσου, η σύμπραξη του οποίου 
θα συμβάλει καθοριστικά στην αποκατάσταση του μνημεί-
ου μέσω και της οικονομικής στήριξης που θα παρέχει για 
τις εργασίες αναστήλωσης. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης: Οι αντιδήμαρχοι 
Θ. Σαραντάκη και Ν. Πέππας, ο πρόεδρος του ΘΕΣΠΙ Χρ. 
Ποτίδης, ο δ.σ. Ν. Καρυστινός, η πρόεδρος και ο αντιπρόε-
δρος της Δ.Κ. Διονύσου Γ. Κακούρη και Γ. Δανέζης αντιστοί-
χως και ο Γ.Γ. του Δήμου Αν. Μαλάτος.  

Θύελλα διαμαρτυριών από ό-
λες τις πλευρές δέχτηκε ο Πρόε-
δρος του Δ.Σ. Θ. Ροΐδης, με πολ-
λούς δημοτικούς συμβούλους να 
τον καλούν να παραιτηθεί, επει-
δή απαξιώνει και το Σώμα αλλά 
και το θεσμό που υπηρετεί. Τα 
παραπάνω συνέβησαν στη συ-
νεδρίαση  της Δευτέρας 5 Νοεμ-
βρίου, αλλά έχουν τη ρίζα τους 
πέντε ημέρες πριν, στην αντί-
στοιχη συνεδρίαση της Τετάρ-
της 30 Οκτωβρίου, και στο αί-
τημα 20 συμβούλων από όλες 
τις παρατάξεις να εξεταστεί το 
θέμα του Σταθμού Μεταφόρτω-
σης Απορριμμάτων από το ίδιο 
το Δημοτικό Συμβούλιο.

Φωνές και ύβρεις
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 

Τετάρτης 30 Οκτωβρίου, μοι-
ράστηκε στους δημοτικούς συμ-
βούλους η απάντηση του κ. Ρο-
ΐδη στο αίτημα των «20». Στην 
απόπειρα του ανεξάρτητου δη-
μοτικού συμβούλου Κ. Κουριδά-
κη να διαμαρτυρηθεί  και για το 
προχωρημένο της ώρας αλλά και 
για την απόρριψη του αιτήμα-
τος εκ μέρους του Προέδρου, ο 
κ. Ροΐδης επέλεξε να απαντήσει 
κλείνοντας το μικρόφωνο, φω-
νάζοντας εκτός εαυτού και βρί-
ζοντας το συνάδελφό του!!! Σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συ-
μπεριφορά αυτή, αρκετοί δημο-
τικοί σύμβουλοι επέλεξαν με τη 
σειρά τους να αποχωρήσουν α-
πό την αίθουσα. Για να επανέλ-
θουν τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου με 
δηλώσεις όπου καταδικάζουν τη 
συμπεριφορά του κ.. Ροΐδη και 
τον καλούν να παραιτηθεί. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε: 
«Να στιγματίσουμε και να δια-

μαρτυρηθούμε για την απαράδε-
κτη συμπεριφορά του Προέδρου 
του Δ.Σ. να εξυβρίσει με το χειρό-
τερο δυνατό τρόπο τον συνάδελ-
φό μας. Να ζητήσει δημοσίως συγ-
γνώμη από τον Κουριδάκη και α-
πό τους άλλους 19 συμβούλους» 
(Ζ. Σώκου, Λαϊκή Συσπείρωση)

«Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θα πρέ-
πει να έχει το κύρος του θεσμι-
κού του ρόλου. Τουναντίον μετά 
τα τελευταία γεγονότα που προ-
ανέφερα, κύριε Πρόεδρε, χάσα-
τε παντελώς το κύρος σας και 
λειτουργήσατε σαν γκαουλάιτερ 
της παράταξής σας. Θεωρώ ότι 

πλέον δεν μπορείτε να επιτελέ-
σετε το έργο σας. Ζητώ ευθέως 
να παραιτηθείτε της θέσης σας» 
(Γ. Νικητόπουλος, ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος )

«Δεν μπορούσα να φαντα-
στώ ότι το δημοκρατικό δικαί-
ωμα της ελευθερίας του λόγου 
μπορεί να καταστρατηγείται τό-
σο συνοπτικά και τόσο βάναυ-
σα. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέ-
πουμε το Δ.Σ. να γίνεται πεδίο 
τέτοιου είδους πρακτικών. Πε-
ποίθησή μου είναι ότι όλα πρέ-
πει να συζητούνται με ξεκάθα-
ρο τρόπο χωρίς τακτικισμούς, 
«μπλόφες» και «αποφασίζω και 
διατάσσω». Θέλω να δηλώσω ό-
τι ένιωσα προσβεβλημένος από 
τη διαδικασία, τον τρόπο που α-
ντιμετωπίστηκε το θέμα και την 
απαξίωση, τόσο στο πρόσωπό 
μου αλλά και των συναδέλφων 
μου που υπέγραψαν το αίτημα 
(Κ. Κουριδάκης, ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος).

 «Τέτοιες συμπεριφορές δεν 
συνάδουν  με το ρόλο σας του 
Προέδρου του Δ.Σ. Έπρεπε να 
σεβαστείτε το αίτημά μας, μια 
που όλοι ενδιαφερόμαστε για το 
Δήμο» (Θ. Κυριακόπουλος, Συμ-
μαχία για τον Πολίτη)

 «Αυτά που λέω ισχύουν όχι μό-
νο για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αλ-
λά και για όσους πιθανόν κρύβο-
νται από πίσω και  εμπνεύστη-
καν, προετοίμασαν, οργάνωσαν 
και υλοποίησαν αυτού του είδους 
τις επιλογές. Σε κάθε περίπτωση 
δεν είμαστε όλοι ίδιοι σ’ αυτήν την 
αίθουσα. Το ήθος και ευπρέπεια 
ας χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις 
μας έτσι ώστε να ανέβει το επί-
πεδο του Δημοτικού Συμβουλί-
ου» (Σπ. Σπηλιώτης, ανεξάρτη-
τος δημοτικός σύμβουλος).   

Τις αποστάσεις τους από τον 
κ. Ροΐδη κράτησαν εξάλλου οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι της πλειοψη-
φίας Γ. Ζυγούνας και Μ. Γαρε-
φαλάκης, αποδοκιμάζοντας τις 
πρακτικές του.

Περιττό ίσως να σημειωθεί εν 
κατακλείδι πως ο κ. Ροΐδης σε κα-
μία στιγμή της παραπάνω διαδι-
κασίας δεν διέψευσε τα γεγονό-
τα όπως τα παρουσίαζαν οι συ-
νάδελφοί του, γεγονός που γεν-
νά πλήθος ερωτηματικών για τη 
συνέχιση της πορείας του εντός 
της διοίκησης.

«Δεν τιμάς το ρόλο σου.  
Παραιτήσου!»

Δήμος Διονύσου - Τοσίτσεια - ύπ. Πολιτισμού - ΔιαΖΩμα 

μαζί για την ανάδειξη του θεάτρου 
του ιερού του Διονύσου

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη
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Χρειάστηκε να περά-
σουν 9 μήνες από την 
παρέμβαση του δημοτι-
κού συμβούλου Π. Τσού-
κα, ο οποίος με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 4524/21-02-
2012 αίτησή του προς 
το Δήμο Διονύσου ζη-
τούσε να μάθει γιατί και 
με εντολή ποιών το γή-
πεδο της Ροδόπολης εί-
χε μετατραπεί σε χωμα-
τερή. Επιτέλους το γή-
πεδο καθαρίστηκε και 
είναι σε θέση σήμερα οι 
κάτοικοι της Ροδόπολης 
να το χρησιμοποιούν και 
να διοργανώνουν αγώ-
νες ποδοσφαίρου, σαν 
και αυτόν που έγινε με 
πρωτοβουλία του Το-
πικού Συμβουλίου την 
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 

με σκοπό τη βελτίωση 
των υπαρχουσών εγκα-
ταστάσεων.

Οι οποίες -ειρήσθω εν 
παρόδω- παραμένουν 
σε οικτρή κατάσταση: 
Σωροί από κλαδιά έξω 
ακριβώς από το γήπεδο, 

χώμα στον αγωνιστικό 
χώρο πρόχειρα πατημέ-
νο που στην παραμικρή 
νεροποντή βουλιάζει, 
αποδυτήρια… διαμπε-
ρή(!) μια που τα παρά-
θυρα έχουν προ πολλού 
εξαφανιστεί, πλήρης ει-
κόνα εγκατάλειψης. Κα-
νείς δεν μπορεί να φα-
νταστεί σήμερα, βλέπο-
ντας το συγκεκριμένο 
γήπεδο πως, πριν λίγα 
χρόνια, ήταν έδρα ομά-
δας η οποία μάλιστα α-
νέβαινε κατηγορίες. Η ε-
γκατάλειψή του όμως εί-
χε ως αποτέλεσμα σήμε-
ρα να μην υπάρχει πο-
δοσφαιρικό τμήμα στον 
Αθλητικό Σύλλογο Ροδό-
πολης!

Ευχής έργο είναι το 
γήπεδο της Ροδόπολης 
να αποτελέσει έναν πό-
λο έλξης για τους νέους 
κάθε ηλικίας, να γεμίζει 
καθημερινά με τις φωνές 
των παιδιών της περιο-
χής και, κυρίως, να μην 
ξαναεγκαταλειφθεί. Ό-
πως δηλώνει και το σχε-
τικό Δελτίο Τύπου «η 
παρουσία του Δημάρ-
χου, των Αντιδημάρχων, 
των Δημοτικών Συμβού-
λων καθώς και των με-
λών των Τοπικών συμ-
βουλίων των όμορων 
Δημοτικών Κοινοτήτων 
αλλά και το ενδιαφέρον 
των συμπολιτών μας, 
το οποίο δηλώθηκε με 
το παρών που έδωσαν, 
είναι ένα ευοίωνο σημά-
δι ότι θα γίνουν πράγμα-
τα για να μπορεί ο χώ-
ρος να γίνει πολύ καλύ-
τερος για χρήση». 

Tοπική επικαιρότητα

1ο σύστημα 
ναυτοπροσκόπων Διονύσου

Από την ηλικία των 7 ετών μπορούν τα παι-
διά της περιοχής να ενταχθούν στις τάξεις του 
1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Διονύσου, 
που λειτουργεί στην πόλη μας από το 2006, πί-
σω (ανατολικά) από τα γήπεδα ποδοσφαίρου 
και τέννις. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 
πληθώρα εκδηλώσεων, και ανάμεσά τους πολυ-
ήμερες εκδρομές ανά την Ελλάδα, ιστιοπλοϊκά 
ταξίδια, θερινές κατασκηνώσεις, δράσεις προ-
στασίας του περιβάλλοντος, ναυτικές εκπαιδεύ-
σεις, πολιτιστικές δράσεις και ποιότητας ζωής 
και πολλά άλλα.

Οι παραπάνω δραστηριότητες χωρίζονται 
ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και είναι α-
νοιχτές σε όλους.

Οι ώρες των τοπικών συγκεντρώσεων και οι 
υπεύθυνοι επικοινωνίας είναι:

Παιδιά Β’ Δημοτικού - Ε’ Δημοτικού  Κυρια-
κή 11 π.μ. - 1.00 μ.μ. Θάλεια Γιαννοπούλου, εκ-
παιδευτικός (6948 687948)

ΣΤ’ Δημοτικού - Γ’ Γυμνασίου  Κυριακή 1.15 
μ.μ. - 3.15 μ.μ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, φοιτη-
τής ΕΜΠ (6973 079157)

Α’ Λυκείου - Γ’ Λυκείου Κατόπιν συνεννό-
ησης (για πληροφορίες στο χώρο των Ναυτο-
προσκόπων τις παραπάνω ώρες της Κυριακής)                                                                              
Ιωάννης Γιαβρίδης, επιχειρηματίας (6936 201988)

Για άλλα θέματα σχετικά με το Σύστημα μπο-
ρείτε να επικοινωνείτε με τους: 

Στράτο Μπουμπούκη - Αρχηγό Συστήματος 
6977 318209, e-mail: boumpoukis@gmail.com 

Δημήτρη Ιωάννου - Υπαρχηγό Συστήματος 
6974 3223164 e-mail: mimisnp@yahoo.gr

Η επίσημη ομάδα στο μέσο κοινωνικής δικτύ-
ωσης θα βρίσκεται στο όνομα: 1ο Σύστημα Ναυ-
τοπροσκόπων Διονύσου.

Ποδοσφαιρικός αγώνας στη Ροδόπολη
ΓΙΑ ΝΑ ξΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕψΕΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

ανάψτε κεριά υπεύθυνα!
Ένας μήνας σχεδόν μας χωρίζει από τα Χριστούγεννα, τη με-

γαλειώδη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης, την πιο αγαπημέ-
νη μικρών και μεγάλων. Την περίοδο αυτή παραδοσιακά συνη-
θίζουμε να αγοράζουμε κεριά είτε αρωματικά- διακοσμητικά για 
να τα προσφέρουμε ως δώρα στα αγαπημένα μας πρόσωπα και 
για να στολίσουμε τους χώρους μας, είτε εκκλησιαστικά που θα 
φωτίσουν την προσευχή και την περισυλλογή μας. Σε κάθε πε-
ρίπτωση χρειάζεται να γνωρίζουμε και να τηρούμε τους κανό-
νες ορθής και ασφαλούς χρήσης των κεριών μας προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Διαλέγουμε πάντα κεριά υψηλής ποιότητας που 

θα καίγονται ομοιόμορφα, χωρίς κάπνα και χωρίς να λερώνουν. 
Πριν την καύση κόβουμε το φυτίλι στο ένα εκατοστό περίπου. Δεν τοποθετούμε ποτέ τα κεριά 

μας κοντά σε άλλη πηγή θερμότητας. Προτιμούμε να τα ανάβουμε σε ρεσιέρες, βάζα, κηροπήγια ή 
πιατέλες για ασφαλές και καλαίσθητο αποτέλεσμα. Κατά την καύση τους φροντίζουμε να τα επι-
βλέπουμε και διατηρούμε παιδιά και κατοικίδια σε λογική απόσταση. Χρησιμοποιούμε πάντα κηρο-
σβέστη για να τα σβήσουμε με σιγουριά και αποφεύγουμε να τα φυσάμε. Έτσι πετυχαίνουμε το κα-
λύτερο αποτέλεσμα χωρίς δυσάρεστα απρόοπτα.

Παράλληλα η προ Χριστουγέννων περίοδος είναι η καταλληλότερη για προσευχή και περισυλλο-
γή: Προτιμήστε την επιλογή ποιοτικών θυμιαμάτων που κατά την καύση τους θα σας προσφέρουν 
την ηρεμία που χρειάζεστε.

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ  Γ ΙΟΡΤΕΣ!
Χρήσιμες συμβουλές από το κατάστημα “Αγγελόπετρα” Β. Ηπείρου 4, Πλ. Άνοιξης  

Άμεση επισκευή χρειάζονται  
τα… διαμπερή αποδυτήρια!

Σωροί τα κομμένα κλαδιά έξω από το γήπεδο. 
Θα περιμένουμε να γίνουν προσάναμμα;

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη




