
Το σκηνικό που βιώνει η χώρα εδώ και 
δυο τουλάχιστον χρόνια, όπως είναι φυσι-
κό αντικατοπτρίζεται απολύτως και στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση: Οι πόροι που διατί-
θενται από το κράτος έχουν ήδη περικοπεί  
ούτε λίγο ούτε πολύ κατά 70%, εργαζόμε-
νοι στους δήμους τίθενται σε διαθεσιμότη-
τα (βλέπε απολύσεις) κατόπιν μνημονιακής 
επιταγής, κοινωνικές παροχές διατηρού-
νται με νύχια και με δόντια ενώ κάποιες α-
πό αυτές γίνονται όλο και πιο ανταποδο-
τικές, πολλές υπηρεσίες αναμένεται μετά 
βεβαιότητος να περάσουν σύντομα στα χέ-
ρια ιδιωτών με το κόστος -και πάλι…- να ε-
πιβαρύνει την τσέπη των δημοτών.

Μέσα στο παραπάνω σκηνικό ο Δήμος 
Διονύσου με την καλλικρατική του μορφή 
ολοκλήρωσε την πρώτη του διετία. Ο α-
πολογισμός εντούτοις αυτών των δύο χρό-
νων κάθε άλλο παρά θετικό πρόσημο έχει:

Σε επίπεδο θεσμών το έλλειμμα παρα-
μένει αμείωτο μια που ακόμη περιμένουμε 
την πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επι-
τροπής Διαβούλευσης, παρόλο που έχουν 
ήδη εκλεγεί τα μέλη της και από τους φο-
ρείς της πόλης αλλά και από τους δημότες. 
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη αποτελεί 
δυο χρόνια τώρα ζητούμενο, ενώ παραμέ-
νει το αγκάθι των αρμοδιοτήτων που θα 
μπορούσαν να μεταβιβαστούν στα Τοπικά 
Συμβούλια, τα οποία κυριολεκτικά βράζουν 
από αγανάκτηση για την επί δυο χρόνια ε-
γκατάλειψη και απαξίωσή τους.

Όσον αφορά στην καθαυτή άσκηση των 
καθηκόντων της η Δημοτική Αρχή έχει να 
«επιδείξει»:

Τρεις διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις 
-του δ.σ. Κ. Κουριδάκη, του Προέδρου του 
Δ.Σ. Γ. Νικητόπουλου και του Αντιδημάρ-
χου Παιδείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Σπ. 
Σπηλιώτη- ιδρυτικών μελών της, που κα-
τήγγειλαν φαινόμενα αυταρχισμού, αυθαι-
ρεσίες και εξωθεσμικές παρεμβάσεις εκ μέ-
ρους συνολικά της Διοίκησης του Δήμου αλ-
λά και του Δημάρχου Γ. Καλαφατέλη ειδι-
κότερα.

Αλλά και τρεις διαγραφές -του Προέδρου 
του ΝΠ ΕΣΤΙΑ Γ. Ζυγούνα, της Λ. Φέρμελη 
Προέδρου της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτρο-
πής και της Β. Κοροβέση- με τους δυο πρώ-
τους να είναι επίσης από τα ιδρυτικά μέ-
λη της παράταξης και οι οποίοι επίσης κα-
τήγγειλαν, και μάλιστα με ιδιαιτέρως σκλη-
ρή γλώσσα, συγκεκριμένα παραδείγματα 
και αναφορές τις πρακτικές της Διοίκησης.

Οι πιο πάνω εξελίξεις είχαν ως άμεσο α-
ποτέλεσμα την προφανή απώλεια της πλει-

οψηφίας από τη Δημοτική Αρχή, που πλέ-
ον για να περνάει την οιαδήποτε πρότασή 
της από το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να 
στηρίζεται σε τυχόν απουσίες από τις μει-
οψηφίες ή σε «πρόθυμη» αντιπολιτευτική 
ψήφο ή στη διπλή ψήφο του Προέδρου - 
σημειωτέον ότι όλα αυτά συνέβησαν σω-
ρευτικά μέσα στον τελευταίο μήνα.

Σε επίπεδο τέλος διαχείρισης των δημο-
τικών πραγμάτων, η εικόνα είναι ακόμη χει-
ρότερη:

Σωρεία απευθείας αναθέσεων έργων και 
μελετών που πια, μετά και τα 2 χρόνια, δεν 
δικαιολογούνται με το άλλοθι της απρόβλε-
πτης και κατεπείγουσας ανάγκης. Μισθοί 
6 ειδικών συμβούλων αμφίβολης αποτελε-
σματικότητας, με κανέναν και ποτέ απολο-
γισμό του έργου τους. Μισθός Γενικού Γραμ-

ματέα του Δήμου, του οποίου τη χρησιμό-
τητα αμφισβητούν όχι μόνον αιρετοί αλ-
λά και υπηρεσιακοί παράγοντες. Μείζων 
δυσλειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου 
υπό την Προεδρία του Θ. Ροΐδη, ο οποί-
ος φαίνεται να μεταφράζει το θεσμικό του 
ρόλο ως Προέδρου της παράταξής του και 
μόνον. «Παιχνίδια» σε βάρος των εργαζο-
μένων συμβασιούχων του Δήμου που τα-
λαιπωρούνται με υποσχέσεις και ασφαλι-
στικά μέτρα. Όσο για τα έργα, είναι γνω-
στό πως ο Διόνυσος αποκαλείται και  «Δή-
μος της λακκούβας»! Και ο κατάλογος τε-
λειωμό δεν έχει…

Τα παραπάνω είναι μερικά μόνον από 
τα συμπτώματα της βαθειάς παθογένει-
ας της Διοίκησης του Δήμου που φαίνεται 
να περιέρχεται σταδιακά σε αδιέξοδο, απο-
καλύπτοντας ταυτόχρονα το πραγματικό 
της πρόσωπο: Οι αρχές για συμμετοχική 
δημοκρατία, για κατάργηση του δημαρχο-
κεντρικού μοντέλου, για διαφάνεια, για συ-
ναντίληψη, που αποτέλεσαν τον «κράχτη» 
για όσους ψηφοφόρους αναζητούσαν μιαν 
εναλλακτική επιτέλους πρόταση διαχείρι-
σης, έχουν προ πολλού λησμονηθεί και εν 
πολλοίς προδοθεί. Τη θέση τους πήραν η 
προχειρότητα, η ολιγωρία, η αδιαφάνεια, 
ο αυταρχισμός, η αδράνεια και οι δημόσι-
ες σχέσεις.

Μ’ αυτό το μοντέλο διοίκησης τι ακρι-
βώς πρέπει να περιμένει ο Δήμος Διονύσου;  
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Και το 2013 aς είναι καλύτερο!

Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα…

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι δημαιρεσίες 
της Κυριακής 6 Ιανουαρίου για την εκλο-
γή και των τριών μελών του Προεδρείου 
του Δημοτικού Συμβουλίου.  Η Δημοτική 
Αρχή για τη θέση του Προέδρου πρότει-
νε και πάλι το Θ. Ροΐδη, που είχε εκλεγεί 
στη θέση αυτή μετά την ανεξαρτητοποί-
ηση του Γ. Νικητόπουλου πέρυσι το κα-
λοκαίρι. Η μείζων μειοψηφία πρότεινε για 
Αντιπρόεδρο το Θ. Στάικο (σ.σ. για δεύ-
τερη συνεχή θητεία) και η Συμμαχία για 
τον Πολίτη για Γραμματέα πρότεινε το 
Θ. Μπούσμπουρα (σ.σ. επίσης για δεύ-
τερη θητεία). Όμως στις τρεις ψηφοφο-

ρίες που διεξήχθησαν για καθένα από τα 
τρία μέλη του Προεδρείου στάθηκε αδύ-
νατο να επιτευχθεί η απαιτούμενη κάθε 
φορά πλειοψηφία, με αποτέλεσμα οι δη-
μαιρεσίες να επαναληφθούν την Κυριακή 
13 Ιανουαρίου. Μαζί με αυτές -και εφό-
σον εκλεγεί Προεδρείο- θα εκλεγούν και 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αν και 
τότε οι δημαιρεσίες αποβούν άκαρπες, ε-
παναλαμβάνονται και τρίτη Κυριακή. Και 
αν και τότε δεν υπάρξει κάποιο αποτέ-

Χωρίς Προεδρείο προς το παρόν  
το Δημοτικό Συμβούλιο 

Συνέχεια στην 4η σελίδα

Ήττα τΉΣ ΔιοιΚΉΣΉΣ Ή αποΡΡιψΉ τΉΣ υποψΉΦιοτΉταΣ ΡοΐΔΉ

Eπί του πιεστηρίου



Έτοιμες να τεθούν σε 
λειτουργία είναι οι σχο-
λικές εγκαταστάσεις 
του πρώην συγκροτή-
ματος Καργάκου, όπου 
πρόκειται να φιλοξενη-
θούν, σε πρώτη φάση, 
το Ε.Π.Α.Λ. και το Ι.Ε.Κ. 
του Δήμου Διονύσου. 
Σε συνέχεια των διαδι-
κασιών μίσθωσης των 
εγκαταστάσεων από 
τον Δήμο, την Πέμπτη 
20 Δεκεμβρίου το πρωί 
πραγματοποιήθηκε η η-
λεκτροδότηση των κτι-
ρίων, τα οποία σύντο-
μα θα είναι στη διάθε-
ση των μαθητών.

Ο Δήμαρχος Διονύ-
σου Γ. Καλαφατέλης, 
συνοδευόμενος από 
τον Πρόεδρο και τον Α-
ντιπρόεδρο της Σχολι-
κής Επιτροπής Σχολι-
κών Μονάδων Β’βάθμι-
ας Εκπαίδευσης Δήμου 
Διονύσου, δημοτικούς 
σύμβουλους Μ. Γαρε-
φαλάκη και Γ. Κανα-
τσούλη, παρέστη στη 

διοικητική παραλαβή 
των εγκαταστάσεων 
και μίλησε για την μεγά-
λη σημασία της συγκε-
κριμένης μίσθωσης για 
την εύρυθμη λειτουρ-
γία των σχολικών μονά-
δων του Δήμου Διονύ-
σου. Όπως δήλωσε χα-
ρακτηριστικά: «Σε αυ-
τή τη δύσκολη οικονο-
μική συγκυρία, το Σχο-
λείο πρέπει να είναι χώ-
ρος προόδου και δημι-
ουργίας. Η σχολική κοι-
νότητα του Δήμου Διο-
νύσου, μετά και τη μί-
σθωση των εγκαταστά-
σεων του πρώην συ-
γκροτήματος Καργά-

κου, θα λειτουργεί με 
ακόμη πιο εύρυθμο και 
αποδοτικό τρόπο. Εμείς 
σαν Δημοτική Αρχή, συ-
νεχίζουμε να βελτιώ-
νουμε, στο μέτρο των 
δυνατοτήτων μας, τις 
σχολικές εγκαταστά-
σεις, ώστε να εξασφα-
λίσουμε ένα άρτιο και 
αρμονικό σχολικό πε-
ριβάλλον για τους μα-
θητές και τις μαθήτριες 
του Δήμου Διονύσου».

Τα εγκαίνια του σχο-
λικού κτηρίου επισημο-
ποιήθηκαν με τη γιορ-
τή που πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή 21 
Δεκεμβρίου το πρωί, ο-
πότε η ομάδα «4Frontal» 
του Εφηβικού Θεάτρου 
«Εντός των τειχών» πα-
ρουσίασε μια μοναδική 
εκδοχή του έργου «Ό-
νειρο Καλοκαιρινής Νύ-
χτας» του Shakespeare, 
η οποία ενθουσίασε 
τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς που την 
παρακολούθησαν.  
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Χρήσιμα

τηλέφωνα

Ενιαία Δημοτική τράπεζα 
αίματος μετά την 1η 
Εθελοντική αιμοδοσία

Συγκινητική υπήρξε η συμμετοχή των δημο-
τών στην 1η Εθελοντική Αιμοδοσία Δήμου Διονύ-
σου, η οποία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 24 Ο-
κτωβρίου. Η αιμοδοσία ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμ-
βρίου στην Άνοιξη με τη σύμπραξη του Συλλό-
γου «Εθελοντών Αιμοδοτών Κατοίκων Άνοιξης 
Αττικής» και ακολούθησαν οι Δημοτικές Ενότη-
τες Δροσιάς, Ροδόπολης, Σταμάτας (1/10), Κρυ-
ονερίου (22/10), Αγ. Στεφάνου (23/10) και Διονύ-
σου (24/10). Τη διοργάνωση είχε αναλάβει η Υπη-
ρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας και το Γραφείο Εθε-
λοντισμού του Δήμου σε συνεργασία με το Νο-
σοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ», με υπεύθυνη αιμο-
δοσίας την Κ. Σαββοπούλου.

Οι δημότες, που συμμετείχαν στην 1η Εθελο-
ντική Αιμοδοσία, επισήμαναν την ανάγκη σύστα-
σης της ενιαίας Δημοτικής Τράπεζας Αίματος, 
ώστε, στην απευκταία περίπτωση που θα βρε-
θούν στην ανάγκη μετάγγισης αίματος, να κα-
λυφθούν άμεσα από τα αποθέματά της. Πολ-
λοί εθελοντές αιμοδότες ανέφεραν ότι προέτρε-
ψαν γνωστούς και φίλους να συνδράμουν σε αυ-
τή την κοινωνική δράση εθελοντισμού, με στό-
χο την όσο το δυνατόν ταχύτερη δημιουργία της 
Τράπεζας Αίματος.

Ο δήμαρχος Διονύσου Γ. Καλαφατέλης σε μή-
νυμά του με αφορμή την ολοκλήρωση της 1ης Ε-
θελοντικής Αιμοδοσίας Δήμου Διονύσου ανέφε-
ρε τα εξής: «Το μεγάλο ενδιαφέρον των συνδη-
μοτών μας για τη δημιουργία Δημοτικής Τράπε-
ζας Αίματος μας έδωσε δύναμη να συνεχίσου-
με αυτή την τόσο σημαντική προσπάθεια, που 
έχει αποδέκτες τους δημότες του Δήμου Διο-
νύσου. Στόχος μας η Εθελοντική Αιμοδοσία να 
γίνει ένας θεσμός αλληλεγγύης και προσφοράς 
προς τον συνάνθρωπο. Η ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση των δημοτών όσον αφορά όλες τις 
πτυχές της εθελοντικής αιμοδοσίας, πιστεύω ό-
τι θα αποφέρει σύντομα πολύ θετικά αποτελέ-
σματα και θα εξασφαλίσουμε επάρκεια αποθε-
μάτων για την Τράπεζα Αίματος του Δήμου. Ας 
στηρίξουμε όλοι την εθελοντική αιμοδοσία, για 
να δώσουμε αυτό το πολύτιμο δώρο στους συ-
νανθρώπους μας».   

Από την πλευρά της η κ. Σαββοπούλου, με 
πολύχρονη εμπειρία στην οργάνωση εθελοντι-
κών αιμοδοσιών, τόνισε στην Οδό Διονύσου πως 
στόχος του Δήμου είναι η εθελοντική αιμοδοσία 
να πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο, ώ-
στε να δημιουργηθεί η Δημοτική Τράπεζα Αίμα-
τος και να βοηθηθούν όλοι οι δημότες: «Ένας α-
πό κάθε οικογένεια να συμμετέχει στην αιμοδο-
σία μια φορά το χρόνο, είναι αρκετό για να υ-
πάρξει επάρκεια αίματος για όλο το Δήμο», α-
νέφερε χαρακτηριστικά. 

Έτσι, και μετά την επιτυχημένη πρώτη εθε-
λοντική αιμοδοσία του Δήμου, λειτουργεί πλέ-
ον ενιαία Δημοτική Τράπεζα Αίματος. Οι δημό-
τες που βρίσκονται σε ανάγκη μετάγγισης αί-
ματος μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύ-
θυνη αιμοδοσίας του Δήμου Κέλλυ Σαββοπού-
λου στο τηλ.: 6942082061 και το email trapeza.
aimatos@dionysos.gr  

Έτοιμες να φιλοξενήσουν ΕΠΑΛ & ΙΕΚ 
οι σχολικές εγκαταστάσεις  

του πρώην συγκροτήματος Καργάκου
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«Δηλαδή πέρυσι  
ήταν πλασματικός;»
Αυτό ρώτησαν -και απάντη-

ση δεν πήραν- όσοι από τους 
συμβούλους των παρατάξεων 
της μειοψηφίας τοποθετήθηκαν 
στη συνέχεια. Η ερώτησή τους 
ήταν εύλογη:

Ο προϋπολογισμός του 2011, 
ύψους 56 εκατ. ευρώ, ρεαλιστι-
κός και εφικτός σύμφωνα με τη 
Διοίκηση του Δήμου, εκτελέστη-
κε κατά το 35% περίπου.

Ο περυσινός προϋπολογι-
σμός για το 2012 ύψους 73 ε-
κατ. ευρώ, ρεαλιστικός κι αυτός 
και εφικτός  σύμφωνα με τη Δι-
οίκηση, εκτελέστηκε σε ποσο-
στό 38%. 

Και φέτος καταρτίζεται ένας 
προϋπολογισμός ύψους 49 ε-
κατ. ευρώ, ρεαλιστικός και ε-
φικτός σύμφωνα με τη Διοίκη-
ση και εκ των πραγμάτων, μει-
ωμένος σε σχέση με πέρυσι κα-
τά 32%.

Την παραπάνω εικόνα συ-
μπληρώνει το Επιχειρησιακό 
Σχέδιο του Δήμου 2012-2014, 
το οποίο ψηφίστηκε πριν λίγους 
μήνες, ύψους 300.000.000 ευ-
ρώ: Με τα ποσοστά εκτέλεσης 
των προϋπολογισμών μέχρι σή-
μερα, του χρόνου ο προϋπολο-
γισμός για το 2014 θα πρέπει 
να αγγίζει το αστρονομικό πο-
σόν των 230 περίπου εκατομ-
μυρίων ευρώ!!!

Τα παραπάνω υποστήριξαν 
οι ομιλητές τόσο από την Αδέ-
σμευτη Δημοτική Κίνηση (Δ. Ζα-
μάνης, α. πασιπουλαρίδης, π. 
ταουξή), όσο και από τη Συμ-

μαχία για τον Πολίτη (Θ. Μπού-
σμπουρας, Θ. Κυριακόπουλος): 
«Τα δυο προηγούμενα χρόνια υ-
ποστηρίζαμε πως οι προϋπολο-
γισμοί ήταν πλασματικοί, αντια-
ναπτυξιακοί, εικονικοί, ελλειμμα-
τικοί και ανεδαφικοί. Η Διοίκηση 
τότε μας αποκαλούσε λαϊκιστές. 
Φέτος που αποδείχτηκαν στην 
πράξη οι ισχυρισμοί μας, τι έχει 
να πει;», αναρωτήθηκαν χαρα-
κτηριστικά.

Από την πλευρά της η Λαϊ-
κή Συσπείρωση, με τη Ζ. Σώκου 
και τον π. Λουκάτο,  δηλώνο-
ντας εξαρχής πως θα καταψη-
φίσει τον προϋπολογισμό, κα-
τηγόρησε τη Διοίκηση πως «σε 
εποχή ανελέητης λιτότητας αρ-
νείστε δυο χρόνια τώρα να πα-
ραβείτε την κυβερνητική πολι-
τική, αντί να διεκδικείτε πόρους 
και να δημιουργείτε συμμαχίες».

Από τους ανεξάρτητους  ο 
Σπ. Σπηλιώτης ανέδειξε τη 
γνωστή παθογένεια της Διοί-
κησης του Δήμου Διονύσου, 
που και στην περίπτωση της 
κατάρτισης του προϋπολογι-
σμού, ακολουθώντας συγκεκρι-
μένη και αδιέξοδη πολιτική αντί-
ληψη,  αρνήθηκε να καλέσει σε 
ουσιαστική συμμετοχή την το-
πική κοινωνία και τους φορείς, 
ιδιαιτέρως μάλιστα στις παρού-
σες συνθήκες. Χαρακτήρισε μά-
λιστα αυτό που βιώνει η χώρα 
εδώ και δυο και πλέον χρόνια 
ως πείραμα κοινωνικής κατα-
στροφής προβλέποντας πως 
στο μέλλον οι ΟΤΑ δεν θα μπο-
ρούν να συμβάλουν στη διατή-
ρηση της κοινωνικής συνοχής. 
«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι 

ένας εναλλακτικός προϋπολο-
γισμός, μια κοινωνική οικονομία 
για τις ανάγκες των πολιτών και 
όχι πολίτες υποταγμένους στις 
οικονομικές ανάγκες» τόνισε χα-
ρακτηριστικά.

Ενώ ο συνάδελφός του Γ. Ζυ-
γούνας, επίσης ανεξάρτητος 
πλέον, εστίασε κυρίως στο α-
γκάθι των δαπανών για το Γενι-
κό Γραμματέα και τους ειδικούς 
συμβούλους του Δημάρχου και 
προέτρεψε τη Διοίκηση του Δή-

μου να οργανώσει τις υπηρεσί-
ες με ορθολογισμό - «εκτός και 
αν προεξοφλείτε άλλου είδους 
επιταγές», όπως ανέφερε. Ό-
σον αφορά τέλος στην ουσία 
του προϋπολογισμού «μπορεί 
να είναι ή εργαλείο ανάπτυξης 
ή να ρίχνει στάχτη στα μάτια», 
τόνισε χαρακτηριστικά. Και δι-
καιολογώντας τη λευκή ψήφο 
του, πρόσθεσε πως δεν επιθυ-
μεί να αποτελεί τροχοπέδη στη 
λειτουργία του Δήμου.

Για πρώτη φορά προϋπολογισμός  
με πραγματικά δεδομένα!

Απολογισμός και αιχμές  
από τον Ν. Πέππα

Τη μεγαλύτερη αίσθηση εντούτοις προκάλεσε η τοποθέτηση 
του Αντιδημάρχου Οικονομικών Ν. πέππα, που εν μέρει μόνον 
αφορούσε «στον πιο κρίσιμο λόγω κοινωνικών πιέσεων προ-
ϋπολογισμό». Ο κ. Πέππας, με αφορμή την ολοκλήρωση της 
πρώτης θητείας του στο τιμόνι των οικονομικών του Δήμου, 
εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να καταθέσει το δικό του μανιφέ-
στο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που «χρειάζεται υπευθυνό-
τητα, συναίσθηση της πραγματικότητας και δυνατότητα συ-
ναντίληψης». Ενώ στον προσωπικό του απολογισμό για τη δι-
ετία, καυτηρίασε πρακτικές της Διοίκησης του Δήμου όπως «οι 
κοινωνικές εμφανίσεις προς άγραν ψήφων», η τοπικιστική αντί-
ληψη της διαχείρισης των δημοτικών πραγμάτων, η πολιτική 
των εντυπωσιασμών, η αναποφασιστικότητα και η ολιγωρία. 

Η σημαντικότερη όμως αναφορά του αφορούσε σε «εξω-
θεσμικές λειτουργίες που ανήκουν σε άλλη εποχή, υποβαθμί-
ζουν τη θεσμική, λειτουργική και πολιτική ενότητα και εντέλει 
απαξιώνουν τους θεσμούς». Η συγκεκριμένη αναφορά μάλ-
λον δεν έγινε άσκοπα: Ο κ. Πέππας, όπως τονίζει στην το-
ποθέτησή του, ρητά διεχώρισε τη θέση του από τις σκιαμα-
χίες και τις ενδοπαραταξιακές αντιπαλότητες, ενώ δεν δίστα-
σε να διαφοροποιηθεί από την επίσημη γραμμή της παράτα-
ξής του και στο θέμα των δημοτικών τελών (σ.σ. άλλη η ει-
σήγηση της Υπηρεσίας και άλλη του Δημάρχου) αλλά και στο 
θέμα του ΤΥΠΕΤ Διονύσου (σ.σ. για το οποίο επίσης η γραμ-
μή της Διοίκησης ήταν διαφορετική από αυτήν που τελικά το 
Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε). 

Με ισάριθμες θετικές και αρνητικές ψή-
φους (19-19), χρειάστηκε η διπλή ψήφος 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θ. Ροΐδη καθώς και ακόμη ένα «φιλί της ζω-
ής» (από το Γρ. Ίσσαρη της ΑΔΚ) για να ψη-
φιστεί τελικά ο προϋπολογισμός του Δήμου 
Διονύσου για το 2013 ισοσκελισμένος στα 
48.959.405,12 ευρώ. Αλλά και καταρτισμέ-
νος σύμφωνα με τις επιταγές της κεντρικής 
διοίκησης, που επιβάλλει πια στους Δήμους 
να βασίζονται για την εκπόνηση του προ-
ϋπολογισμού τους σε πραγματικά οικονο-
μικά δεδομένα και σε ρεαλιστικές προβλέ-
ψεις. Διαφορετικά, όπως είναι γνωστό, κιν-
δυνεύουν να μπουν σε καθεστώς επιτήρη-

σης από το Παρατηρητήριο για τους ΟΤΑ, 
με συνέπειες που απειλούν κυρίως την τσέ-
πη των δημοτών: Αυτοί θα κληθούν, μέσω 
δημοτικής φορολογίας, να συμπληρώσουν 
τα ελλειμματικά εντέλει έσοδα των Δήμων. 
Και όλα τα παραπάνω σε ένα περιβάλλον 
βαθύτατης οικονομικής κρίσης με τους πό-
ρους  των Δήμων ήδη μειωμένους κατά 70%, 
με νέες αρμοδιότητες που ουδείς γνωρίζει 
πώς θα χρηματοδοτηθούν και με τους δη-
μότες να πληρώνουν και την ανάσα τους…

Στη σχετική εισήγησή του ο Δήμαρχος Γ. 
Καλαφατέλης εστίασε στο κοινωνικό πρό-
σωπο του προϋπολογισμού που απεικονί-
ζεται «στην αύξηση των κοινωνικών επιχο-

ρηγήσεων αλλά και στην ενίσχυση των δρά-
σεων κοινωνικής αλληλεγγύης χωρίς οικονο-
μική επιβάρυνση, για παράδειγμα Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο, Βοήθεια στο Σπίτι, Τρά-
πεζα Αίματος κ.λπ.». Παράλληλα, όπως α-
νέφερε,  συνεχίζονται οι πολεοδομικές δι-
εκδικήσεις καθώς και ο αγώνας του Δήμου 
στο θέμα των δασικών χαρτών, ενώ δεν υ-
πάρχουν εκπτώσεις στην εκπαίδευση, τον 
πολιτισμό και τον αθλητισμό. Και χαρακτη-
ρίζοντας τον προϋπολογισμό για το 2013 
«ρεαλιστικό» και βασιζόμενο στην πραγμα-
τικότητα, κάλεσε τους συναδέλφους του 
να τον ψηφίσουν «χωρίς λαϊκισμό και μι-
κροπολιτικές». 

υπερψηφίστηκε με τη διπλή ψήφο του προέδρου



λεσμα, τότε ο νόμος προβλέπει ότι Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται ο πρώτος 
σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος της Διοίκη-
σης, που εν προκειμένω μετά τις γνωστές α-
νεξαρτητοποιήσεις και διαγραφές, είναι ο Κ. 
Κοντάκης, εφόσον βεβαίως αποδεχθεί τον ο-
ρισμό του. Αντιπρόεδρος θα είναι ο επικεφα-
λής της μείζονος μειοψηφίας α. πασιπουλα-
ρίδης ενώ ο Γραμματέας θα προέρχεται επί-
σης από τη Διοίκηση.   

Έκπληξη πάντως προκάλεσε η εκ νέου πρό-
ταση της Διοίκησης του Δήμου να είναι και πά-
λι Πρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Ροΐδης, ο οποίος μό-
νο επιτυχημένος στα καθήκοντά του δεν μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί: Στη διάρκεια της 6μηνης 
θητείας του είχε  πυροδοτήσει -αντί να κατευ-
νάσει- εντάσεις, εκρήξεις και οξύνσεις, είχε α-
παξιώσει και καθυβρίσει συναδέλφους του δη-
μοτικούς συμβούλους άλλων παρατάξεων, εί-
χε ερμηνεύσει κατά το δοκούν το νόμο αφήνο-
ντας έκθετη την παράταξή του, είχε πορευθεί 
με σημαία του τον αυταρχισμό. Τα παραπάνω, 
που τα επισημαίνουν και συνάδελφοί του από 
την παράταξη της Δημοτικής Αρχής, οδηγούν 
σε εύλογες εικασίες: Ή η Διοίκηση -και συγκε-
κριμένα ο Δήμαρχος Γ. Καλαφατέλης- είναι ι-
κανοποιημένος από τους χειρισμούς του κ. Ρο-
ΐδη ως Προέδρου του Δ.Σ. Ή η Διοίκηση μαστί-
ζεται από ένδεια κατάλληλων για τη θέση αυ-
τή συνεργατών. Ή η Διοίκηση μαστίζεται από 
ένδεια γενικώς, μια που σήμερα βρίσκεται α-
ποδυναμωμένη κατά τα 20% της αρχικής δύ-
ναμής της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εκλογή 
Προέδρου, σε συνδυασμό με τον ορισμό των Α-
ντιδημάρχων και των μελών των Επιτροπών, 
να είναι πονοκέφαλος και άλυτος γρίφος για 
τον επικεφαλής της Γ. Καλαφατέλη. Υπάρχει 
εντούτοις και μια ακόμη εκδοχή που κυκλοφό-
ρησε στην πόλη σχετικά με την υποψηφιότη-
τα Ροΐδη και αφορά σε φημολογούμενες έντο-
νες πιέσεις που ασκήθηκαν από τον ίδιο τον 
κ. Ροΐδη, ώστε να συνεχίσει να είναι Πρόεδρος 
και την επόμενη -«κουτσή»- διετία. 
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Χωρίς Προεδρείο  
προς το παρόν το Δ.Σ.

Συνέχεια από την 1η σελίδα
Και ψευδής η έκθεση περιβαλλοντι-

κών επιπτώσεων, και ήδη τοποθετη-
μένη η κεραία κινητής τηλεφωνίας της 
COSMOTE στη Δ.Κ. Σταμάτας! Αυτά 
αποκαλύφθηκαν στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 12 
Δεκεμβρίου, όταν ήρθε προς συζήτηση 
το θέμα της εξέτασης της  μελέτης πε-
ριβαλλοντικών όρων για την τοποθέτη-
ση κεραίας στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, το ίδιο θέμα είχε 
συζητηθεί προ καιρού στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, η οποία αμέσως  είχε 
διαπιστώσει τις ανακρίβειες της μελέ-
της. Η πιο σημαντική από αυτές ήταν 
η διαβεβαίωση του μελετητή πως, σύμ-
φωνα με τις απαιτούμενες προδιαγρα-
φές, κοντά στην κεραία και σε ακτίνα 
300 μέτρων δεν υπάρχει «ευαίσθητη» 
χρήση: Προφανώς ο μελετητής δεν α-
ναγνώρισε (σ.σ. …) το Δημοτικό Σχολείο 
και το Νηπιαγωγείο της Σταμάτας στα 
200 μέτρα ή την πλατεία του χωριού, 
ακριβώς δίπλα στην κεραία!

Επιπλέον, και μετά από επιτόπια αυ-
τοψία του Προέδρου της Επιτροπής, Α-
ντιδημάρχου και γείτονα Ν. παππά, α-
ποκαλύφθηκε πως η κεραία είναι ήδη 
τοποθετημένη, άρα η COSMOTE εκ των 
υστέρων ζητούσε την έγκριση της μελέ-
της περιβαλλοντικών όρων! Τα παρα-
πάνω οδήγησαν την Επιτροπή Ζωής αρ-
χικά, και το Δημοτικό Συμβούλιο εν συ-
νεχεία, να απορρίψουν την έγκριση της 
μελέτης για τη συγκεκριμένη κεραία .Το 
Δημοτικό Συμβούλιο επιπλέον αποφά-
σισε την άμεση αποξήλωση της κεραί-
ας και την επιβολή προστίμου στον κά-
τοικο που τη «φιλοξενεί» στο σπίτι του. 
Τέλος, η ίδια απόφαση προβλέπει -αν 
και χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα- και 
την απομάκρυνση όλων των εντός δο-
μημένου ιστού κεραιών του Δήμου, αλλά 
και την ένταξη διάταξης στον Κανονισμό 
Καθαριότητας που θα προβλέπει την ε-
πιβολή προστίμου στους παραβάτες.  

«Πάρκο κεραιών»  
στην Αναγέννηση  
και καταγγελίες  

για ρεκόρ θανάτων!!!
Το χρόνιο αίτημα των κατοίκων της 

Αναγέννησης για αποξήλωση των τριών 
κεραιών που βρίσκονται εκεί -και μάλι-
στα συγκεντρωμένες στον ίδιο δρόμο, 
την Ιπποκράτους- έφερε στο Δημοτι-

κό Συμβούλιο ο Αντιπρόεδρος της Δη-
μοτικής μας Κοινότητας και Πρόεδρος 
του τοπικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Γ. 
Δανέζης καθώς και ο κάτοικος της πε-
ριοχής Ήλ. ποταμιάνος, που ενοχοποι-
ώντας ευθέως τις κεραίες κατήγγειλαν 
πως εξαιτίας της ακτινοβολίας έχουν 
χαθεί πολλές ζωές. Για «ρεκόρ θανάτων 
από καρκίνο» μάλιστα, μίλησε ο κ. Πο-
ταμιάνος που, επί χρόνια μαζί με τον 
κ. Δανέζη, συμμετέχει στην κίνηση των 
κατοίκων για οριστική απομάκρυνση ό-
λων των κεραιών από την Αναγέννηση.

❐ ❐ ❐
Η συζήτηση γύρω από τις κεραίες κι-

νητής τηλεφωνίας καλά κρατεί τα τε-
λευταία 15 τουλάχιστον χρόνια, χωρίς 
να έχει γίνει εφικτή ακόμη η θέσπιση 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους. 
Και είναι αλήθεια πως η επιστημονι-
κή κοινότητα δεν συμφωνεί στο αν, σε 
ποιο βαθμό και πότε γίνονται επικίνδυ-
νες για τη δημόσια υγεία. Άλλο τόσο βέ-
βαια είναι αλήθεια πως στο χώρο των 
εταιρειών κινητής τηλεφωνίας έχει α-
ναπτυχθεί σοβαρός ανταγωνισμός για 
τα μερίδια αγοράς, και κινούνται ισχυ-
ρά συμφέροντα, όπως δήλωσε και ο α-
νεξάρτητος δ.σ. Γ. Ζυγούνας. Αυτό που 
προς το παρόν πάντως παραμένει σί-
γουρο, σύμφωνα με την Εθνική Επιτρο-
πή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 
είναι πως επιτρέπεται η τοποθέτησή 
τους σε κατοικημένες περιοχές ή κο-
ντά σε γηροκομεία, σχολεία και Παιδι-
κούς Σταθμούς εφόσον η ακτινοβολία 
τους δεν υπερβαίνει τα όρια που έχει 
θεσπίσει η σχετική νομοθεσία.

Οι κεραίες στο Δ. Διονύσου
Ο παρακάτω άτυπος κατάλογος βρί-

σκεται αναρτημένος στο διαδίκτυο. Να 
σημειωθεί εντούτοις πως, σύμφωνα με 
καταγγελίες δημοτικών συμβούλων, κε-
ραίες υπάρχουν και στον Άγιο Στέφανο.
Διόνυσος Ιπποκράτους 28, WIND 
Διόνυσος Ιπποκράτους 37-30, 
VODAFONE
Διόνυσος Ιπποκράτους 42, 
VODAFONE 
Διόνυσος Λ. Καΐρη, Πηλίου και 
Πιττακού (Κτήριο ΟΤΕ - COSMOTE)
Άνοιξη Μαραθώνος 111 
(Κτήριο ΟΤΕ - COSMOTE) 
Άνοιξη  Μαραθώνος και Ροδοδάφνης, 
VODAFONE 

Όχι στις κεραίες κινητής
από το Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου

To προεδρείο του Δ.Σ. με τη μέχρι σήμερα 
σύνθεσή του: Θ. Ροΐδης, Θ. Στάικος,  

Θ. Μπούσμπουρας. Στο άκρο αριστερά  
ο δήμαρχος Γ. Καλαφατέλης

Aπό τον Φεβρουάριο επισκεφθείτε μας, στο...  www.odosdionysou.gr

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη
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Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμόυ Διόνυσόυ 2013

Χωρίς ιεράρχηση, προγραμματισμό, όραμα
Με σαφείς προτε-

ραιότητες, ιεραρχημέ-
νο, εντός των πλαισί-
ων που διαμορφώνο-
νται από τις οικονομι-
κές συνθήκες, διεκδικη-
τικό, προσανατολισμένο 
στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος, στην ανα-
βάθμιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων και 
στην ανάπτυξη του τό-
που. Τα παραπάνω εί-
ναι τα βασικά και γενικά 
χαρακτηριστικά ενός υ-
λοποιήσιμου, εφαρμόσι-
μου, εφικτού, αναπτυξι-
ακού, οραματικού και έ-
τοιμου να χρηματοδοτη-
θεί, Τεχνικού Προγράμ-
ματος, που θα συναντά-
ει το τρίπτυχο: Οραμα-
τίζομαι –Προγραματί-
ζω– Ιεραρχώ.  

Τι από τα παραπάνω 
διαθέτει το Τεχνικό Πρό-
γραμμα του Δήμου Διο-
νύσου, ύψους περίπου 7 
εκατομμυρίων ευρώ, για 
το 2013;

Σύμφωνα με όλες τις 
δημοτικές παρατάξεις 
της μειοψηφίας, κανένα. 
Γιατί στη σχετική συζή-
τηση  της Τρίτης 27 Νο-
εμβρίου αποδείχτηκε 
πως έργα απαραίτητα 
για την ανάπτυξη απου-
σίαζαν, άλλα θα έπρεπε 
να απουσιάζουν, άλλα 
είχαν πολυδιασπαστεί 
οδηγώντας σε απευθεί-
ας αναθέσεις, άλλα εί-
χαν υπερκοστολογηθεί 
και άλλα είναι εξαιρετι-
κά αβέβαιο αν χρηματο-
δοτηθούν, μια που επιδι-
ώκεται -αλλά δεν έχει ε-
ξασφαλισθεί στο παρα-
μικρό- η χρηματοδότη-
σή τους από ευρωπα-
ϊκά και άλλα προγράμ-
ματα. Και όλα αυτά με 
μόλις τρεις μέρες στη 
διάθεση των δημοτικών 
συμβούλων για μελέτη, 
διασταύρωση στοιχεί-

ων και περαιτέρω ενη-
μέρωση. 

Το αξιοσημείωτο στη 
διαδικασία που ακολου-
θήθηκε στη διάρκεια της 
συζήτησης ήταν πως 
πολλές από τις παρα-
πάνω διαπιστώσεις υι-
οθετήθηκαν και από 
συμβούλους της πλειο-
ψηφίας, με…  κορυφαία 
βέβαια στιγμή τη δήλω-
ση του Δημάρχου Διονύ-
σου Γ. Καλαφατέλη πως 
«όλες οι παρατηρήσεις, 

ό, τι ειπώθηκε εδώ μέ-
σα είναι καταγεγραμμέ-
νο, είναι δεκτό»!!! Ξέχα-
σε προφανώς την εισή-
γησή του στην αρχή της 
συνεδρίασης: «… χρειά-
ζεται να υπογραμμίσου-
με ότι δεν διατυπώνου-
με μια έκθεση ιδεών στο 
όνομα θολών διεκδικήσε-
ων που δεν έχουν εξα-
σφαλισμένη πηγή χρη-
ματοδότησης». 

Οι εκκλήσεις -μετά 
τον καταιγισμό των σχο-

λίων και των προσθα-
φαιρέσεων- να αναβλη-
θεί η συζήτηση για το 
Τεχνικό Πρόγραμμα ώ-
στε τούτο να αναμορ-
φωθεί με βάση τα δεδο-
μένα που διαμορφώθη-
καν από το Δ.Σ. έπεσαν 
στο κενό - με την ανε-
ξάρτητη δημοτική σύμ-
βουλο Λ. Φέρμελη να δη-
λώνει χαρακτηριστικά 
πως «θέλω να το ψηφί-
σω και δεν με αφήνετε, 
γιατί πια δεν καταλαβαί-

νω τι ψηφίζω»!!!

Το «φιλί  
της ζωής»

Εντούτοις, και παρά 
τις γενικότερες αντιρ-
ρήσεις που διατυπώ-
θηκαν, το Τεχνικό Πρό-
γραμμα του Δήμου για 
το 2013 ψηφίστηκε με 
οριακότατη πλειοψηφία 
20-19, με την ανεξάρτη-
τη δημοτική σύμβουλο 
Β. Κοροβέση να δίνει το 
«φιλί της ζωής» στη Διοί-
κηση, που κινδύνευσε να 
δεχτεί τη μέχρι τότε σο-
βαρότερη ήττα της, με-
τά και την απώλεια της 
πλειοψηφίας στο Δημο-
τικό Συμβούλιο.  

Aπό τον Φεβρουάριο επισκεφθείτε μας, στο...  www.odosdionysou.gr

Επί της ουσίας
➢ Το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2013 είναι κατά 30% μειωμένο σε σχέ-

ση με ό, τι προβλέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.
➢ Όλα τα έργα που στο Τ.Π. αναφέρονται ως ήδη χρηματοδοτούμενα 

από το ΕΣΠΑ,  το ΕΠΕΡΑΑ και άλλα  προγράμματα, είναι τα έργα που θα 
επιθυμούσε η Διοίκηση να υποβάλει για χρηματοδότηση.

➢ Μερικά παραδείγματα υπερκοστολόγησης: 
●  10.000 ευρώ(!) είχαν μπει στο Τ.Π. για κυκλοφοριακές πινακίδες σ’ 

όλο το Δήμο. Το ποσόν τελικώς κατέβηκε στα 1000 ευρώ.
●  651.900(!) ευρώ θα στοιχίσει σύμφωνα με το Τ.Π. η κατασκευή του 

αγωγού απορροής ομβρίων στην οδό Γούναρη και 500.000(!) η κα-
τασκευή της εισόδου της πόλης - δύο έργα που αφορούν στη Δη-
μοτική Κοινότητα Διονύσου και των οποίων η υπερκοστολόγηση α-
ναδείχθηκε από το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Θ. Λίτσα.

➢ Ο κ. Λίτσας τόνισε επιπλέον: «Αν προστρέξουμε στον πίνακα οφει-
λών έτους 2013 Δήμο Διονύσου, ο οποίος αποτελείται από 43 έργα, εκεί 
μέσα δεν θα βρείτε ούτε ένα έργο για τη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου»!!! 
Με δυο λόγια κανένα έργο δεν έχει αρχίσει στη Δημοτική μας Κοινότητα 
φέτος ή πέρυσι που να συνεχίζεται και το 2013. Τούτο άλλωστε, όπως 
γράφαμε και στο περασμένο φύλλο της Οδού Διονύσου, είχε καταγγείλει 
σύσσωμο το Τοπικό Συμβούλιο, που σε παλαιότερη συνεδρίασή του απο-
φάσισε να επανυποβάλει για τρίτη συνεχή χρονιά τις ίδιες προτάσεις για 
έργα και μελέτες.

➢ Γυμνάσιο καταργήθηκε στη Ροδόπολη - αλλά καινούργιο σχολικό κτή-
ριο που να αναπληρώνει τη σοβαρότατη αυτή έλλειψη σε σχολική στέγη, 
δεν περιλαμβάνεται στο Τ.Π. για το 2013.

➢ Τουλάχιστον για 7 έργα και 2 μελέτες προβλέπεται η κατάτμησή τους, 
ώστε να επιτρέπεται εν συνεχεία η απευθείας ανάθεσή τους, λόγω χαμη-
λότερου οικονομικού αντικειμένου (σ.σ. μέχρι 15.000 ευρώ)

➢ Περιλαμβάνεται ως νέα –δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη…– η μελέ-
τη που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ενιαίου τέλους καθαριότητας για ό-
λο το Δήμο, παρόλο που πέρυσι τέτοια εποχή ο Δήμαρχος Διονύσου δη-
μοσίως διαβεβαίωνε πως η εν λόγω μελέτη θα ήταν έτοιμη τον Φεβρουά-
ριο του 2012!!!  

➢ Και τέλος: Στο Δήμο Αμαρουσίου, με πληθυσμό πολύ μεγαλύτερο α-
πό αυτόν του Διονύσου, με βαρύτατα πολεοδομικά βάρη και επικίνδυνες 
οικονομικές εκκρεμότητες, το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2013 ανέρχεται 
στο ποσόν των –μόλις– 8 εκατομμυρίων ευρώ… 

Οργάνωση 
Ημερίδων
Η Ομάδα Ενημέρω-

σης & Υποστήριξης Δη-
μοτών στην Πρόσβαση 
στη Γνώση εργάζεται 
για το συντονισμό η-
μερίδων, με σκοπό την 
ενημέρωση των πολι-
τών στο πλαίσιο της 
κοινωνίας της γνώσης, 
του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και 
της πληροφόρησης εν 
γένει.

Σχετικά με τα πα-
ραπάνω η ομάδα Ενη-
μέρωσης και Υποστή-
ριξης Δημοτών οργα-
νώνει και συντονίζει 
την υλοποίηση ημερί-
δων που έχουν προ-
γραμματιστεί και θα 
λάβουν χώρα στο Δή-
μο μας.

Επίσης θα διευκο-
λύνει δημότες στη δυ-
νατότητα πρόσβασης 
στην ενημέρωση σχε-
τικά με επιμορφω-
τικά προγράμματα-
σεμινάρια, μέσω διαδι-
κτύου.  
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Μείωση στη Σταμάτα και 
πάγωμα στη Ροδόπολη προ-
τείνουν με ακόμη μια κοινή πα-
ρέμβασή τους οι τοπικοί σύμ-
βουλοι της Αδέσμευτης Δημο-
τικής Κίνησης και της Συμμα-
χίας για τον Πολίτη αναφορι-
κά με τα τέλη ύδρευσης, τα ο-
ποία ως γνωστόν πρόσφατα 
αυξήθηκαν και μάλιστα με α-
ναδρομική ισχύ από 1 Ιανουα-
ρίου 2012.

Ειδικότερα στις 13 Νοεμβρί-
ου οι τοπικοί σύμβουλοι της 
Σταμάτας Ευ. Κριεμάδης (ΑΔΚ) 
και Ήλ. Λάσκαρης (Συμμαχία) 
επεσήμαναν πως η αύξηση στα 
τέλη ύδρευσης στην περιοχή 
τους ήταν η μεγαλύτερη σε ε-
πίπεδο Δήμου, και «εντελώς α-
δικαιολόγητη», τη στιγμή που 
η περιοχή υδρεύεται σε μεγά-
λο ποσοστό από δικές της γε-
ωτρήσεις με την ποιότητα του 

νερού να μην είναι ίδια με του 
υπόλοιπου Δήμου -ενώ όπως 
σημειώνουν- δεν υπάρχει καμιά 
πραγματική, επιστημονικά ορ-
θή και λογικά τεκμηριωμένη με-
λέτη από την οποία να προ-
κύπτει το πραγματικό κόστος 
της ύδρευσης των πολιτών. Τέ-
λος, «τόσο στα προϋφιστάμε-
να, όσο και στο νέο ενιαίο τιμο-
λόγιο ύδρευσης υπάρχει μεγά-
λη αυθαιρεσία, η οποία απορ-
ρέει αυτόματα από τις παρα-
τηρούμενες διαφορές, η άρση 
των οποίων έγινε κατά τρόπο 
απαράδεκτο και με κοινωνική 
αναλγησία».

Ζητούν λοιπόν οι τοπικοί 
σύμβουλοι της Σταμάτας την 

επανεξέταση του θέματος και 
τη μείωση του τιμολογίου ύ-
δρευσης για την περιοχή τους 
με γνώμονα τον ορθολογισμό 
αλλά και την κοινωνική ευαι-
σθησία.

Ένα μήνα περίπου αργότε-
ρα, στις 20 Δεκεμβρίου, οι το-
πικές σύμβουλοι της Ροδόπο-
λης Ευ. Θεοδώρου (ΑΔΚ) και Δ. 
πολύζου (Συμμαχία) με κοινή 
δήλωσή τους προς το Τοπικό 
Συμβούλιο Ροδόπολης ζητούν 
ματαίωση των αναδρομικών 
αυξήσεων και πάγωμα των τε-
λών ύδρευσης στη Ροδόπολη, η 
οποία επίσης υδρεύεται και α-
πό δικές της γεωτρήσεις. 

Στη δήλωσή τους, που την 

κοινοποιούν και στο Δήμαρχο 
και στον Αντιδήμαρχο Οικονο-
μικών, κατηγορούν τη Δημοτι-
κή Αρχή πως κατ’ εξακολούθη-
ση περιφρονεί το εύλογο αίτη-
μα για την εκπόνηση μιας ανα-
λογιστικής μελέτης πάνω στα 
τέλη ύδρευσης, που θα οδη-
γούσε σε μια δίκαιη τιμολογι-
ακή πολιτική για τις 7 Δημο-
τικές Κοινότητες. Διαμαρτύ-
ρονται επίσης επειδή στη δια-
μόρφωση του νέου τιμολογίου 
ύδρευσης το Τοπικό Συμβού-
λιο της Ροδόπολης αγνοήθηκε 
πλήρως και ζητούν το πάγω-
μα των τελών μέχρις ότου και 
η Ροδόπολη συνδεθεί πλήρως 
με την ΕΥΔΑΠ. 

Με μήνυση απειλούν 
τόσο ο Πρόεδρος της Ε-
πιτροπής Ποιότητας Ζω-
ής του Δήμου Διονύσου 
Αντιδήμαρχος Ν. παπ-
πάς όσο και τα μέλη του 
Τοπικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής μας Κοινότη-
τας, να απαντήσουν στις 
προσβλητικές, απαξιωτι-
κές και άκρως ανοίκειες 
δηλώσεις του Θ. Φρο-
ντιστή στην εν λόγω Ε-
πιτροπή, όταν συζητεί-
το το θέμα με τα περίφη-
μα Οικοδομικά Τετράγω-
να ΑΛΦΑ. Αντί άλλης πε-
ριγραφής, αντιγράφουμε 
από τη σχετική απόφα-
ση της Επιτροπής, όπου 
αναπαριστάται με τον 
πλέον γλαφυρό τρόπο το 
τι διαδραματίσθηκε, και η 
οποία ζητεί από το Δημο-
τικό Συμβούλιο να κατα-
δικάσει τη συμπεριφορά 
του κ. Φροντιστή με την 
επιφύλαξη παντός νομί-
μου δικαιώματος. 

Να σημειωθεί εδώ 
πως σ’ όλη τη διάρκεια 
της συνεδρίασης της 
ΕΠΖ παρόντες ήσαν ο 
Δήμαρχος Διονύσου Γ. 
Καλαφατέλης, καθώς 
και οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Σπ. Σπηλιώτης 
και Λ. Φέρμελη, ο τεχνι-
κός σύμβουλος του Δή-
μου Μ. ουρανός και η 
οδός Διονύσου.

Το σχετικό απόσπα-
σμα έχει ως εξής:

… Ο Πρόεδρος ειση-
γήθηκε το δέκατο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜα 10ο: «Λήψη α-
πόφασης σχετικά με τα 
ο.τ. της Δημοτικής Κοι-
νότητας Διονύσου που 
έχουν δηλωθεί από το 
πρώην Δήμο Διονύσου 
στο κτηματολόγιο ως 
κοινόχρηστοι χώροι»

…Το λόγο ζήτησε ο 
κάτοικος του Δήμου Δι-
ονύσου ο κ. Φροντιστής 
Αθανάσιος, ο οποίος α-
νέφερε ότι: Αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να κα-
ταθέσει στην Ε.Π.Ζ. τα 
πρακτικά της Συνεδρία-
σης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου της 12-12-2008 
του πρώην Δήμου Διο-
νύσου όπου ο κος Σω-
τηρίου έλεγε ότι θα πρέ-
πει να δηλωθούν όλα ε-
νώ τώρα ζητά να μην δη-
λωθούν. 

Ο κος Φροντιστής Α-
θανάσιος παρόλο που 
του δόθηκε ο λόγος δη-
μοκρατικότατα από τον 
Πρόεδρο, με οργίλο ύ-
φος είπε: <Η απόφαση 
του Τοπικού Συμβουλί-
ου ελήφθη με 3-2. Εντού-
τοις θα πρέπει να δοθεί 
σημασία στην εισήγηση 
της Προέδρου, που είναι 
δικηγόρος. Γιατί οι 3 το-

πικοί Σύμβουλοι τι προ-
σόντα έχουν για να κρί-
νουν ένα τόσο σημαντι-
κό ζήτημα; Δεν θα έπρε-
πε να περιλαμβάνονται 
στις αρμοδιότητες των 
Τοπικών Συμβουλίων 
τέτοια περιπεπλεγμένα 
ζητήματα”… και πρό-
σθεσε ότι ο φάκελος έ-
χει ήδη πάει στον Εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών 
που έχει δώσει παραγ-
γελία στον ανακριτή να 
αρχίσει τις ανακρίσεις. 

<Ο καθένας σας θα εί-
ναι υπεύθυνος απέναντι 
στο νόμο για όποια από-
φαση πάρετε… Είμαι μέ-
λος του Συλλόγου Ευρω-
παίων Δημοσιογράφων 
και έχω πρόσβαση στις 
Βρυξέλλες. Θα φτάσου-
με μέχρι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο”.

 Με τις παραπάνω 
προσβλητικές φράσεις 
και άλλες που ειπώθη-
καν από τον κο Φροντι-
στή χωρίς συνειρμό και 
περιεχόμενο, προξένησε 
αναστάτωση στην Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής 
και όλα τα μέλη της αι-
σθάνθηκαν άκρως προ-
σβεβλημένοι. Ο κος Πα-
λιγγίνης Κων/νος ανέφε-
ρε ότι μετά την παρέμ-
βαση του κου Φροντι-
στή να εκκενωθεί η αί-
θουσα διότι οι απόψεις 

του είναι προσβλητικές. 
Η αίθουσα δεν εκκενώ-
θηκε. Ο κος Φροντιστής 
απεχώρησε μόνος του, 
εξακολουθώντας να α-
πειλεί.

Μετά τα παραπάνω 
ομόφωνα η Ε.Π.Ζ συμ-
φώνησε ότι: «Σεβόμα-
στε την απόφαση της 
Δ.Κ. Διονύσου καθώς και 
τις απόψεις των μελών 
της και δεν εκφράζουμε 
άποψη επί του θέμα-
τος το οποίο πρέπει να 
παραπεμφθεί στο Δ.Σ. 
προκειμένου εκείνο να α-
ποφασίσει. Δηλώνουμε 
απερίφραστα την εμπι-
στοσύνη μας προς τους 
δημοκρατικά εκλεγμέ-
νους συμβούλους της 
Δ.Κ. Διονύσου, την κα 
Πρόεδρο και τους συ-
ναδέλφους Δημοτικούς 
Συμβούλους της Ε.Π.Ζ. 
Επιβεβαιώνουμε την πί-
στη μας προς τις αρχές 
της Δημοκρατίας και κα-
ταδικάζουμε οποιαδή-
ποτε προσβλητική και 
εις βάρος μας συμπερι-
φορά.
αποφασίζει ομόφωνα:

α. Ότι η Ε.Π.Ζ δεν εκ- 
φράζει άποψη και να 
παραπεμφθεί το θέμα 
στο Δημοτικό Συμβού-
λιο, προκειμένου να α-
ποφασίσει, 

β. η Ε.Π.Ζ. ζητά από 

το Δημοτικό Συμβούλιο 
να καταγγείλει και να κα-
ταδικάσει την συμπερι-
φορά του κου Φροντι-
στή επιφυλασσόμενη 
κάθε νομίμου δικαιώμα-
τός της για τις προσβλη-
τικές φράσεις του. 

και τη διαβιβάζει στο 
Δ.Σ προς ψήφιση.

❐ ❐ ❐

Αξίζει να τονισθεί πως 
ακαριαία -και μοναδική-
ήταν η αντίδραση του 
δημοτικού συμβούλου 
Κ. παλιγγίνη στις παρα-
πάνω προσβολές του κ. 
Φροντιστή. Ο δημοτικός 
σύμβουλος της Δροσιάς 
ζήτησε να εκκενωθεί α-
μέσως η αίθουσα, μη α-
νεχόμενος την απαξίω-
ση εκλεγμένων συμβού-
λων. Ενώ παρόλο που ή-
ταν εκεί, ο Δήμαρχος Δι-
ονύσου δεν αντέδρασε 
στο παραμικρό, αν και ο 
κ. Φροντιστής, συναδέλ-
φους του τοπικούς συμ-
βούλους προσέβαλε και 
απαξιούσε. Εκτός και αν 
ο κ. Καλαφατέλης συ-
ντάσσεται με την άπο-
ψη ότι μόνον οι πτυχιού-
χοι μπορούν και πρέπει 
να ασχολούνται με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
τα κοινά, δίκην Επιτρο-
πής Σοφών ή πεφωτι-
σμένης δεσποτείας… 

Κοινή παρέμβαση των μειοψηφιών για το νερό  
στα τοπικά Συμβούλια Σταμάτας & Ροδόπολης

«Να καταδικάσει το Δ.Σ. τη συμπεριφορά του κ. Φροντιστή»

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη
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Σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο το Κλειστό Γυμναστήριο 
στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου

Με την παρουσία αρκετού κόσμου –αλλά όχι παιδιών ή αθλητών– από ό-
λο το Δήμο Διονύσου πραγματοποιήθηκε η θεμελίωση του Κλειστού Γυμνα-
στηρίου στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου, απέναντι από το γήπεδο ποδο-
σφαίρου και δίπλα στο εκκλησάκι του Αη Γιώργη του Χιοπολίτη την Κυριακή 
16 Δεκεμβρίου. Στην τελετή θεμελίωσης, που παρακολούθησαν μέλη του Δη-
μοτικού αλλά και πολλών Τοπικών Συμβουλίων, χοροστάτησαν οι ιερείς της 
Δημοτικής μας Κοινότητας πατέρες Ευθύμιος και παναγιώτης (ο οποίος έ-
θεσε και τον θεμέλιο λίθο εκ μέρους της εκκλησίας), που ευχήθηκαν το Γυμνα-
στήριο να γίνει πόλος έλξης για τη νέα γενιά. Το δεύτερο θεμέλιο λίθο, εκ μέ-
ρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έθεσε ο Δήμαρχος Διονύσου Γ. Καλαφατέ-
λης  που δεν λησμόνησε να μνημονεύσει στο σύντομο χαιρετισμό του τις προ-
ηγούμενες διοικήσεις της Κοινότητας που εξασφάλισαν το χώρο (Σ. Σωτηρί-
ου) και τη χρηματοδότηση (Σπ. Δαρδαμάνης) του έργου, το οποίο αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο. Τη χαρά της, τέλος,  για τη θεμελίωση εξέ-
φρασε και η Αντιδήμαρχος Θ. Σαραντάκη, τονίζοντας πως το έργο αποτελεί 
καλό οιωνό για όλη τη χώρα. 

Ένα Κλειστό  
με ιστορία

Το Κλειστό Γυμναστήριο στη 
Δημοτική Κοινότητα Διονύσου 
έχει τη δική του μακρά ιστορία 
με ρίζες στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’90. Τότε, επί κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη και με υπουρ-
γό Οικονομικών το Γ. παλαιο-
κρασά, αποφασίσθηκε από την 
πολιτεία να προβεί το Δημόσιο 
σε εκποίηση της ακίνητης πε-
ριουσίας του προκειμένου να 
καλυφθεί η «μαύρη τρύπα» λό-
γω χρεών και δανείων. Το Δη-
μόσιο, λοιπόν, εκείνη την εποχή 
κατείχε στο Διόνυσο, και στη θέ-
ση Σεμέλη, έκταση εντός Σχεδί-
ου από το 1962 και ρυμοτομη-
μένη, όπου φιλοξενείτο παλιό-
τερα το –ήδη πλέον ανενεργό– 
Στρατόπεδο Ντούνη. Να ση-
μειωθεί πως κατά καιρούς εί-
χαν ακουστεί διάφορες φήμες 
για την αξιοποίηση του Στρα-
τοπέδου είτε ως Κέντρου Απο-
κατάστασης Τοξικομανών είτε 
ως Εθνικού Σκοπευτηρίου, προ-
τάσεις που είχαν συναντήσει έ-
ντονες αντιδράσεις από την το-
πική κοινωνία και ουδέποτε υ-
λοποιήθηκαν.  

Με κοινή υπουργική απόφα-
ση (Πρόνοιας, Εθν. Άμυνας και 
Οικονομικών) αποφασίστηκε η 
εκποίηση της έκτασης με δημο-
πρασία από την Κτηματική Ε-
ταιρεία Δημοσίου. Στη σχετική 
διαδικασία παρενέβη η τότε Δι-
οίκηση της Κοινότητας με τον 
Σ. Σωτηρίου και πέτυχε:

1)Την οριστική επίλυση του 
προβλήματος ύδρευσης όλου 
του Διονύσου με την κατα-
σκευή της γεώτρησης στη θέ-
ση Τρία Πεύκα και την κατα-

σκευή του αγωγού που 
έφθανε μέχρι τις δεξα-
μενές, με την προοπτική 
πως κάποια στιγμή η πε-
ριοχή θα περνούσε στην 
ΕΥΔΑΠ

2)Την κατασκευή των 
έργων υποδομής στη Σε-
μέλη (δρόμοι και δίκτυα) 
και

3)Την παραχώρηση ε-
κτάσεων Κοινόχρηστων 
Χώρων (πολλών δεκάδων 
στρεμμάτων), αθλητισμού (το 
γήπεδο ποδοσφαίρου) και ενός 
ολόκληρου οικοδομικού τετρα-
γώνου, οικοδομήσιμου, εκτάσε-
ως 13.600 τετρ. μέτρων (σ.σ. με 
τους όρους δόμησης της περιο-
χής, τούτο σημαίνει περί τα 17 
οικόπεδα επιφάνειας 800 τετρ. 
μέτρων το καθένα).

Με απαίτηση της Διοίκησης 
Σωτηρίου, στο παραχωρητή-
ριο της έκτασης περιελήφθη η 
δέσμευση, στο οικοδομικό τε-
τράγωνο να αναγερθούν σχο-
λεία και Παιδικός Σταθμός και 
να διαμορφωθεί ο περίβολος 
του Αη Γιώργη του Χιοπολίτη.

Στις εν συνεχεία συνεννοή-
σεις με τον Οργανισμό Σχολι-
κών Κτηρίων (ΟΣΚ), κρίθηκε 
σκοπιμότερη η ανέγερση ενός 
δεύτερου κτηρίου Μέσης Εκ-
παίδευσης (σ.σ. υπενθυμίζε-
ται πως το Γυμνάσιο Διονύσου, 
συστεγάζεται μέχρι σήμερα με 
το Λύκειο, με πολλά προβλήμα-
τα από αυτή τη συγκατοίκηση) 
και ενός Κλειστού Γυμναστηρί-
ου, με όλες τις σύγχρονες προ-
διαγραφές, ώστε να μπορεί να 
φιλοξενεί επίσημους αγώνες, α-
κόμη και handball (χειροσφαίρι-
ση) που απαιτεί γήπεδο μεγα-
λύτερων διαστάσεων. 

Λίγο αργότερα έγινε η ορι-
οθέτηση και ο προσδιορισμός 
του χώρου όπου θα ανεγειρό-
ταν το Λύκειο και παραχωρή-
θηκαν από την Κοινότητα στον 
ΟΣΚ τα αναγκαία 10,5 συνολι-
κά στρέμματα.

Ακολούθησαν οι απαραίτη-
τες τροποποιήσεις στο Ρυμο-
τομικό Σχέδιο της περιοχής ώ-
στε να ενταχθούν  οι χρήσεις 
σχολείου και γυμναστηρίου, κα-
θώς και οι παρεκκλίσεις στους 
όρους δόμησης (ύψους και ό-
γκου) μια που πρόκειται για ει-
δικά κτήρια. Ας σημειωθεί εδώ 
πως αυτές οι παρεκκλίσεις συ-
ναντούσαν τότε ισχυρές αντι-
δράσεις από μέλη του Κοινοτι-
κού Συμβουλίου και μερίδα κα-
τοίκων, που διαφωνούσαν με 
το μεγαλύτερο όγκο ή την ψη-
λότερη στέγη και παρέβλεπαν 

το όφελος για την πόλη 
και τη νεολαία της.

Από τη μια μεριά η γρα-
φειοκρατία και από την 
άλλη το ειδικό καθεστώς 
του Διονύσου (περιοχή ι-
διαιτέρου φυσικού κάλ-
λους και περιλαμβανομέ-
νη στο Διάταγμα του Πε-
ντελικού) που απαιτούσε 
Προεδρικό Διάταγμα για 
κάθε τροποποίηση πολε-

οδομικού χαρακτήρα, φτάσα-
με στο 2007 και στην αλλαγή 
της Διοίκησης με επικεφαλής 
το Σπ. Δαρδαμάνη, ο οποίος 
μέσω Νομαρχίας και  μετά από 
πιέσεις κατόρθωσε ώστε να ε-
νταχθεί το έργο σε κτηριοδομι-
κό πρόγραμμα του ΟΣΚ, χρη-
ματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ.

Έτσι, το έργο που ξεκίνη-
σε από το 1991, παίρνει σάρ-
κα και οστά 22 ολόκληρα χρό-
νια μετά. Και μάλιστα αναβαθ-
μισμένο: Τότε προοριζόταν για 
τη μικρή Κοινότητα Διονύσου 
και τις ομάδες της που ξεπά-
γιαζαν στο γήπεδο μπάσκετ 
του Δημοτικού ή επαιτούσαν 
ώρες προπόνησης αλλού.  Σή-
μερα, όπως είπε και ο κ. Καλα-
φατέλης, προορίζεται για όλο 
τον Καλλικρατικό Δήμο Διονύ-
σου και τη νεολαία του.   

από αριστερά: αυτός που ενέταξε το Κλειστό 
στο ΕΣπα (Σπ. Δαρδαμάνης), αυτός που  

εξασφάλισε το χώρο (Σ. Σωτηρίου), αυτός 
που έθεσε το θεμέλιο λίθο (Γ. Καλαφατέλης) 

και ανάμεσά τους ο τ.σ. τάσος Μπάσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το Κλειστό Γυμναστήριο προβλέπεται να είναι κτήριο μονώ-

ροφο με ξύλινη στέγη, υπόγειο και δώμα. Στο υπόγειο προ-
βλέπονται 24 θέσεις στάθμευσης, γραφεία, εκδοτήριο εισιτη-
ρίων, τουαλέτες, κυλικείο και μηχανολογικοί χώροι. Ο κυρί-
ως αθλητικός χώρος και οι κερκίδες βρίσκονται στο ισόγειο, 
μαζί με τα αποδυτήρια, το ιατρείο και το χώρο φύλαξης ορ-
γάνων. Τέλος, στο δώμα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις για τη 
λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων.  

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη
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Ο Σύλλογος Εθελο-
ντών Πολιτικής Προ-
στασίας Διονύσου μετά 
την καταστροφική φω-
τιά του 2009 και μέχρι 
σήμερα έχει:

Α) φυτέψει 15.000 
δένδρα και δενδρύλλια 
τα οποία αναπτύσσονται 
με τη φροντίδα και το τα-
κτικό πότισμα την καλο-
καιρινή περίοδο από μέ-
ρους μας

Β) επανδρώσει τρία 
πυροσβεστικά οχήμα-
τα και τις βάρδιες πυρα-
σφάλειας στο πυροφυλά-
κιο Διονυσοβουνίου τους 
θερινούς μήνες

Γ) συνδράμει στην πα-
ροχή πρωινού 90 παιδιών 
με ειδικές ανάγκες στο Ε-
ΕΕΕΚ Πειραιά για δεύτερο 
συνεχόμενο χρόνο

Για το μήνα Δεκέμβριο 
οι δραστηριότητές μας  έ-
χουν ως εξής:

Α) στις 16 του μήνα έγι-
νε το στήσιμο της φάτνης 

μπροστά από το γραφείο 
μας στη συμβολή της Λε-
ωφόρου Διονύσου με τη 
Μητροπολίτη Κυδωνιών  

Β) στις 19 του μήνα ά-
γνωστοι διέρρηξαν το 
γραφείο αφαιρώντας διά-
φορα μικροεργαλεία

Γ) γίναμε αποδέκτες 
δωρεάς 500 ευρώ από 
το Σύλλογο «εθελοντές 
εν δράσει» με τη μορφή 
δύο δωροεπιταγών super 
market που διετέθησαν σε 
συμπολίτες μας και ενός 
αλυσοπρίονου για τις α-
νάγκες του Συλλόγου μας

Δ) με την ενεργή συμ-
μετοχή του μέλους μας 
Δημήτρη Αλεξανδρή (οι-
κοδομικά υλικά) παραλά-
βαμε και τοποθετήσαμε 
δίπλα στο γήπεδο ποδο-

σφαίρου του Διονύσου 
δεξαμενή 32 τόνων νε-
ρού για τροφοδοσία πυ-
ροσβεστικών οχημάτων 
από την εταιρεία ΤΙΤΑΝ. 

Με την ευκαιρία θα θέ-
λαμε δημοσίως να εκφρά-
σουμε τις ευχαριστίες μας 
και στους δύο χορηγούς.

Ε) όπως είναι γνωστό, 
κατά διαστήματα συγκε-
ντρώνουμε τρόφιμα και 
ρουχισμό τα οποία δι-
ανέμονται λόγω δύσκο-
λων συνθηκών σε συμπο-
λίτες μας που τα έχουν α-
νάγκη. Κάνουμε έκκληση 
σε όποιον μπορεί να συν-
δράμει με την οποιαδήπο-
τε ελάχιστη προσφορά.

Τέλος μαζί με τις ευχές 
μας για Καλή Χρονιά, σας 
καλούμε όλους να έρθετε 
μαζί μας για αποτελεσμα-
τικότερη προστασία της 
περιοχής μας.

Διόνυσος 3/1/2013
ο πρόεδρος 

Χάρης Βασιλειάδης   

Πρώτη σε ψήφους  
η Ευαγγελία Αλεξανδρή  

για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Πάνω από διακόσιοι συνάδελφοί της από όλη 

την Ανατολική Αττική αναγνώρισαν την αδιάλειπτη 
εκλογή της στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταβολών 
Προσωπικού από το 1992, την εμπειρία, τη γνώ-
ση και την ακεραιότητά της και ανέδειξαν την Διο-
νυσιώτισσα Ευ. αλεξανδρή, Διευθύντρια Ανθρώπι-
νου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας  του Δή-
μου Διονύσου, πρώτη σε ψήφους στις πρόσφα-
τες εκλογές του Συμβουλίου.

Η κ. Αλεξανδρή απέσπασε 224 ψήφους, ενώ ο 
συνδυασμός του οποίου ήταν επικεφαλής, η Ενω-
τική Έκφραση Εργαζομένων ΟΤΑ Ανατολικής Ατ-
τικής, πρώτευσε με 45,30%.

Στις ίδιες εκλογές συμμετείχε και η Δημοκρατική 
Αγωνιστική Συνεργασία με επικεφαλής το Β. πε-
τρόπουλο, Πρόεδρο του Σωματείου εργαζομένων 
στο Δήμο Διονύσου, ο οποίος ήρθε τρίτος με 6,99%.

Υποψήφιος επίσης στις εκλογές αυτές με το συν-
δυασμό της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλί-
ας, που ήρθε δεύτερος με 42,06%, ήταν και ο προ-
ϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δι-
ονύσου π. αγγελίδης.

Για την ιστορία να σημειωθεί ότι επί 150 εργαζο-
μένων του Δήμου μας που ψήφισαν στις εκλογές 
για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, 110 ψήφους πήρε 
η κ. Αλεξανδρή, 31 ψήφους ο κ. Πετρόπουλος και 
4 ψήφους ο κ. Αγγελίδης.  

περιβαλλοντική και κοινωνική προσφορά 
από τους Εθελοντές Διονύσου

Αλεξιπτωτιστές -με ονοματεπώνυμο- 
που συγκροτούν μια σκληρή διοικητική ο-
μάδα με… αλλεργία στη μειοψηφία, παρα-
συμβούλια για το θέμα του ΤΥΠΕΤ στη Δη-
μοτική Κοινότητα Διονύσου, Δήμαρχος που 
τη μια έταζε Αντιδημαρχία και την άλλη δι-
έγραφε, και πολλά άλλα, ακούστηκαν στο 
πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που πα-
ραχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ. Ζυ-
γούνας, Λ. Φέρμελη και Β. Κοροβέση την 
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό 
Κέντρο Αγ. Στεφάνου. (σ.σ. Υπενθυμίζουμε 
πως οι τρεις τους είχαν προσέλθει σε νό-
μιμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, την οποία είχαν προκαλέσει με συλλογή 
υπογραφών οι δημοτικές παρατάξεις της 
μειοψηφίας. Τούτο κρίθηκε απαράδεκτο α-
πό τη δημοτική ομάδα της Διοίκησης  που 
με συνοπτικές διαδικασίες τούς διέγραψε, 
χάνοντας όχι μόνο άλλα δύο από τα ιδρυ-
τικά στελέχη της, αλλά και την πλειοψηφία 
στο Δημοτικό Συμβούλιο).

Οι καταγγελίες, κυρίως του κ. Ζυγούνα,  
περί «σκληρής ομάδας αλεξιπτωτιστών που 
καμιά σχέση δεν έχουν με την ιδρυτική διακή-
ρυξη του συνδυασμού της Ενωτικής Πρωτο-
βουλίας», είχαν ονοματεπώνυμο: Σε σχετι-
κή ερώτηση ο πρώην Πρόεδρος του Νομικού 
Προσώπου ΕΣΤΙΑ κατονόμασε ευθέως τους 
Αντιδημάρχους Δ. Σακελλαρίου, Χ. παπα-
βασιλείου και Θ. Σαραντάκη καθώς και το 
δημοτικό σύμβουλο Κ. Κοντάκη: Αυτοί, είπε 
χαρακτηριστικά, διαμορφώνουν μονόπλευ-

ρα τη στάση του Δήμου, αρνητικοί στη μει-
οψηφία και την απέναντι όχθη,  επιβάλλο-
ντας στο Δήμο μιαν αδιέξοδη τακτική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησι-
μοποίησε ο κ. Ζυγούνας ήταν η περίπτωση 
ΤΥΠΕΤ: Οι σχετικές συζητήσεις για το θέ-
μα έγιναν σε «κλειστό κύκλο», ερήμην της κ. 
Φέρμελη, που είναι δημοτική σύμβουλος της 
Κοινότητας Διονύσου, πολιτικός μηχανικός 
και γνώστρια του θέματος. Η άποψη που 
διαμορφώθηκε από τον κύκλο αυτό, επιχει-
ρήθηκε να εμφυτευθεί στη δημοτική ομάδα. 
Και όταν το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε δια-
φορετικά, 14 σύμβουλοι της Διοίκησης περι-
φρονώντας την απόφαση της πλειοψηφίας 
επιδίωξαν με υπογραφές την ακύρωσή της.

Η πίστωση χρόνου προς τη Διοίκηση και 
η σκληρή δουλειά όλων τους ώστε να περ-
πατήσει ο καλλικρατικός Δήμος Διονύσου, ή-
ταν η απάντησή τους στην κρίσιμη ερώτη-
ση τι περίμεναν τόσο καιρό για να καταγγεί-
λουν τα παραπάνω, τονίζοντας επίσης την 
κριτική στο εξής στάση και ψήφο τους στο 
Δημοτικό Συμβούλιο: «Δεν θα γίνουμε εξα-
πτέρυγα και ξεσκονιστήρια κανενός», τόνι-
σαν χαρακτηριστικά.

Η συνέντευξη, πέρα από τις τοποθετήσεις 
και τις απαντήσεις των τριών δημοτικών συμ-
βούλων, έδωσε την ευκαιρία και σε παρευρι-
σκόμενους να διατυπώσουν εκτιμήσεις και να 
καταθέσουν την άποψή τους για τα τεκταινό-
μενα στην πόλη μας. Σταχυολογούμε την πα-
ρέμβαση του κ. υφαντή που επέμεινε πως η 

διαγραφή των συμβούλων έγινε για καθαρά 
πολιτικούς λόγους, καθώς και την καταγγε-
λία του κ. Μπόρα σχετικά με τις κακοτεχνίες 
στο γήπεδο της Σταμάτας: “Σήμερα στο Δή-
μο Διονύσου υπάρχει μια cosa nostra”, επανα-
λαμβάνοντας πως δέχεται απειλές κατά της 
ζωής του από εργολάβους του Δημάρχου. 

Η χαμένη τιμή του τοπικού Τύπου
Στη συνέντευξη των τριών διαγραφέντων 

από τη Διοίκηση δημοτικών συμβούλων εί-
χαν προσκληθεί 10 Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης. Τελικώς προσήλθαν έξι – η ΒΟΡΕΙ-
ΝΗ, το ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ, τα ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣ-
ΤΙΑ,  το ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ, η ΘΕΣΗ και η ΟΔΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Ερωτήσεις προς τους 3 δημοτι-
κούς συμβούλους τέθηκαν από την ΟΔΟ ΔΙ-
ΟΝΥΣΟΥ και τη ΘΕΣΗ. Προφανώς οι ερωτή-
σεις μας ήταν αρκετές ώστε να λυθούν και 
οι απορίες όλων των υπολοίπων συναδέλ-
φων, οι οποίοι ήρθαν –είδαν– έφυγαν. Κά-
ποιοι μάλιστα εξ αυτών, από τη συνέντευ-
ξη Τύπου και τις καταγγελίες των διαγραφέ-
ντων συγκράτησαν μόνο το… σκυλάκι που έ-
κοβε βόλτες στην αίθουσα στη διάρκεια της 
συνέντευξης και που κλειδώθηκε εν συνεχεία 
στην αίθουσα.  Και κάποιοι άλλοι,  ανάμεσα 
στο ρόλο τους ως αιρετού και σε αυτόν του 
δημοσιογράφου, έκαναν την επιλογή τους μη 
εμφανιζόμενοι καθόλου. Η υποχρέωσή τους 
να ενημερώνουν τους αναγνώστες τους για 
τα τεκταινόμενα στην πόλη προφανώς έρ-
χεται σε δεύτερη μοίρα.   

Σκληρή γλώσσα από τους τρεις διαγραφέντες  
στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη


