
Στην πρόσφατη συνέντευξή του σε το-
πικό έντυπο ο Δήμαρχος Διονύσου Γ. Κα-
λαφατέλης, κάνει, μεταξύ άλλων, σαφή 
διαχωρισμό ανάμεσα στην «καλή» και την 
«κακή» αντιπολίτευση. Κατά τα λεγόμενά 
του, η πρώτη αποτελείται από δυνάμεις 
πρόθυμες να συναινέσουν και να συνεργα-
στούν για το καλό του τόπου, ενώ η δεύ-
τερη επιχειρεί να ποινικοποιήσει την πο-
λιτική ζωή της πόλης, λασπολογεί, κωλυ-
σιεργεί και το μόνο που την ενδιαφέρει εί-
ναι να μην προοδεύει ο δήμος.

Για όσους παρακολουθούν τα τοπικά 
δρώμενα, είναι εύκολο να καταλάβουν πως 
ο κ. Καλαφατέλης τοποθετεί στην πρώτη 
κατηγορία τη Συμμαχία για τον Πολίτη. 
Ως γνωστόν, η παράταξη αυτή έσωσε τη 
Διοίκηση, ψηφίζοντας πριν λίγους μήνες 
τον Προϋπολογισμό και έκτοτε ακολου-
θεί δημιουργική, όπως η ίδια τη χαρακτη-
ρίζει, αντιπολίτευση. Μετά όμως από τις 
τελευταίες ανακοινώσεις της, αυτή η τα-
κτική αναμένεται να διαφοροποιηθεί προς 
μια πιο σκληρή αντιπολιτευτική στάση. Σε 
ποια κατηγορία θα καταταγεί τότε; 

Στον αντίποδα βρίσκεται σαφώς η πα-
ράταξη της μείζονος μειοψηφίας, η Αδέ-
σμευτη Δημοτική Κίνηση. Από την αρχή της 
παρούσας δημοτικής θητείας βομβαρδίζει 
κυριολεκτικά την Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση με προσφυγές κατά αποφάσεων της 
Διοίκησης του Δήμου, αρκετές από τις ο-
ποίες έχουν ευδοκιμήσει, αναγκάζοντας 
τη Διοίκηση σε πλήρη αναδίπλωση. Δίπλα 
στην ΑΔΚ εξέχουσα θέση για τον «κακό» 
αντιπολιτευτικό τους ρόλο, παίρνουν και 
οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανεξαρτητο-
ποιήθηκαν ή διεγράφησαν από την παρά-
ταξη της Διοίκησης. Εξαιρουμένου βεβαί-
ως του ανεξάρτητου Θ. Ροΐδη, που κατά 
δήλωσή του, παραμένει συνοδοιπόρος της 
Δημοτικής Αρχής.

Τελικά ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος που 
η οποιαδήποτε αντιπολίτευση, βάσει του 
θεσμικού της ρόλου, θα πρέπει να ακο-
λουθεί;

Σύμφωνα, λοιπόν, με το Σύνταγμα και 
τους δημοκρατικούς θεσμούς, ο ρόλος της 
αντιπολίτευσης είναι ο έλεγχος της Δημοτι-
κής Αρχής. Χαρακτηριστικά ήταν πριν και-
ρό τα λόγια του πρώην κοινοτάρχη Διονύ-
σου Σ. Σωτηρίου (ΑΔΚ) μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο: «Όσοι δεν σας εμπιστεύονται, 
ψήφισαν άλλους για να σας ελέγχουν». Ε-
πιπλέον, θα προσθέταμε, έργο της αντι-
πολίτευσης, είναι και η συμβολή με εποι-
κοδομητικές προτάσεις στο έργο της Διοί-
κησης. Στο κάτω κάτω της γραφής ο σκο-
πός είναι ο ίδιος: Η κατά το δυνατόν ευη-
μερία της πόλης.

Θα αναρωτηθεί κάποιος: Πώς ακριβώς 

η «κακή» αντιπολίτευση έχει εμποδίσει αυ-
τή την ευημερία; 

Μήπως, για παράδειγμα,  επειδή πέτυ-
χε να ακυρώσει (με απόφαση της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης) το φωτογραφικό δι-
αγωνισμό για τον εξοπλισμό δυο (2) παιδι-
κών χαρών του Δήμου; Υπενθυμίζεται πως 
με τα ίδια χρήματα, τελικά θα γίνει προμή-
θεια οργάνων για επτά (7) παιδικές χαρές. 

Ή μήπως επειδή (και πάλι με απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) απέδειξε 
πέραν πάσης αμφιβολίας πως 21 αρνητι-
κές ψήφοι είναι σαφώς περισσότερες α-
πό 20 θετικές, και έτσι να οδηγήσει σε ε-
κλογή νόμιμου Δ.Σ. στα Νομικά Πρόσωπα 
του Δήμου, με καθυστέρηση 6(!) μηνών.

Ή επειδή επέβαλε τη νόμιμη, μετά από 
7 μήνες(!), σύνθεση της Οικονομικής Επι-
τροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζω-
ής του Δήμου;

Ή μήπως επειδή ανέδειξε την υπόθεση 
με τους υπαλλήλους που παρανόμως προ-
σλήφθηκαν στο Κρυονέρι και παρανόμως 
συνέχιζαν να πληρώνονται επί 15(!) μή-
νες με δημοτικό χρήμα, εν αγνοία μάλιστα 
και υπαλληλικών παραγόντων και αιρε-
τών στελεχών της ίδιας αυτής Διοίκησης;

Παραιτήθηκε από μέλος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, παραμένοντας εντούτοις 
ανεξάρτητος τοπικός σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου, ο Τ. Μπάσης 
(του Ιωάννου), στη διάρκεια συνεδρίασης της δημοτικής ομάδας της Διοίκησης, το 
βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουλίου. Μιλώντας στην Οδό Διονύσου ο κ. Μπάσης δήλω-
σε πως όλοι οι λόγοι που τον οδήγησαν στην αποχώρηση- και που αναφέρονται 
παρακάτω σε σχετικό κείμενό του- σχετίζονται με την αδιαφορία και την αδράνεια 
της Διοίκησης του Δήμου για τα προβλήματα της Δημοτικής Κοινότητας στα τε-
λευταία δυόμιση χρόνια.

Υπενθυμίζουμε πως η έντυπη και η ηλεκτρονική Οδός Διονύσου έχει πολλές φο-
ρές φιλοξενήσει παράπονα, διαμαρτυρίες και καταγγελίες από τοπικούς συμβού-
λους- Διοίκησης και μειοψηφιών- που όλες είχαν κοινό παρονομαστή την αδιαφο-
ρία ή την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής στην επίλυση στοιχειωδών καθημερινών 
προβλημάτων. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη μη απόδοση αρμοδιοτήτων και 
την απαξίωση των Τοπικών Συμβουλίων, αναμένεται- κατά πληροφορίες- να ανα-
γκάσουν σε «ηρωική έξοδο» και άλλους τοπικούς συμβού-
λους της Δημοτικής Αρχής. 

ΤAΣΟΣ ΜπάΣηΣ
άποχώρησε από τη Δημοτική άρχή!
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Ο Δήμος Διονύσου σε συνεργασία 
με τη Λαογραφική Εταιρεία Βαρνά-
βα Δήμου Μαραθώνα και τους Δή-
μους Μαραθώνα και Ωρωπού ίδρυσε 
και στελέχωσε τη δική του Τράπεζα 
Χρόνου, η οποία θα εξυπηρετεί όλους 
τους κατοίκους των τριών Δήμων.

Ως Τράπεζα Χρόνου ορίζεται το δί-
κτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, γνώ-
σεων και προϊόντων που δε στηρίζε-
ται στο χρήμα αλλά στο χρόνο. Αυ-
τό σημαίνει 
πως ο κάθε 
ά ν θ ρ ω π ο ς 
α ν ε ξ α ρ τ ή -
τως μορφω-
τικού και οι-
κονομικού ε-
πιπέδου, α-
νεξαρτήτου 
φύλου, κα-
ταγωγής και 
επαγγέλμα-
τος, έχει τη 
δυνατότη -
τα να απο-
κτήσει οτιδήποτε χρειάζεται προ-
σφέροντας οτιδήποτε μπορεί να δι-
αθέσει αντί για χρήματα. Δεν υπάρ-
χει κανένας περιορισμός στις υπη-
ρεσίες και τα προϊόντα, αρκεί να εί-
ναι στο πλαίσιο της αξιοπρέπειας.  
Η Τράπεζα Χρόνου έχει ως στόχο να 
βοηθήσει τους ανθρώπους να ικανο-

ποιήσουν τις καθημερινές τους ανά-
γκες, αλλάζοντας έτσι τον καθιερω-
μένο κοινωνικό τρόπο συναλλαγής, 
δίνοντας λιγότερη αξία στα χρήματα 
και εγκαθιδρύοντας την ιδεολογία του 
«Δούναι και Λαβείν» μεταξύ των με-
λών της.

Η δική μας Τράπεζα Χρόνου με έ-
δρα το Δήμο Διονύσου ακολουθεί τις 
επιταγές της εποχής και θα λειτουρ-
γεί μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης 

σύγχρονης η-
λεκτρονικής 
π λ α τ φ ό ρ -
μας, ενώ για 
τις συναλλα-
γές θα χρη-
σιμοποιείται 
αντί χρημά-
των η Τοπι-
κή Εναλλα-
κτική Μονά-
δα (ΤΕΜ).

Γ ι α  π ε -
ρισσότερες 
πληροφορί-

ες σχετικά με την Τράπεζα Χρόνου, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνούν στο τηλέφωνο 213 2030600 
(από Δευτέρα έως Παρασκευή 9π.μ..- 
5μ.μ.) ή να επισκέπτονται την ιστο-
σελίδα trapezα-xronou.gr ή τη σελίδα 
στο facebook: Τράπεζα Χρόνου Δή-
μος Διονύσου.
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τηλέφωνα

Η Τράπεζα Χρόνου στο Δήμο Διονύσου

Ή μήπως, τέλος, επειδή ανέδειξε τις κατά συρ-
ροή κατατμήσεις έργων και μελετών και τις απ’ ευ-
θείας αναθέσεις, που στοιχίζουν στην τσέπη των 
δημοτών;

Τα παραπάνω είναι μόνον ενδεικτικά για τη «λα-
σπολογία», την «κωλυσιεργία» και την «ποινικοποί-
ηση της πολιτικής ζωής του τόπου», που χρησιμο-
ποιεί η «κακή» αντιπολίτευση για να εμποδίσει την 
πρόοδο του Διονύσου.

Προφανώς, κατά το Δήμαρχο και τη Διοίκηση, ό-
φειλε είτε να συναινέσει είτε να αποσιωπήσει, είτε 
να εθελοτυφλήσει, αντί να περιφρουρήσει τη νο-
μιμότητα και το εν ανεπαρκεία πια δημοτικό χρή-
μα. Και μαζί με αυτή, πρέπει να το κάνουν και «οι 
κότες που διοικούν εκεί κάτω στην Αποκεντρωμέ-
νη», όπως ακούστηκε να λέει στέλεχος της Διοίκη-
σης σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο…

η «καλή» & η «κακή» 
αντιπολίτευση

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Την απόφαση κατα-
νομής 104.435.474,12 
ευρώ μηνός Ιουνίου, α-
πό τα οποία 259.277,83 
αναλογούν στο Δήμο Δι-
ονύσου, υπέγραψε ο νέ-
ος υπουργός Εσωτερι-
κών Γ. Μιχελάκης.

Το ποσό αυτό προ-
έρχεται από έσοδα των 
Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων και προορίζεται 
για τη κάλυψη λειτουρ-
γικών και λοιπών γενι-
κών δαπανών των δή-
μων και πιο συγκεκρι-
μένα για τη μισθοδοσία:

● του προσωπικού 
του κάθε Δήμου

● των εργαζομένων 
στους Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθ-
μούς και στους χώρους 
άθλησης, που έχουν με-
ταφερθεί στους Δήμους

● των εργαζομένων με 
σχέση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου που α-
πασχολούνται στα Προ-
γράμματα Βοήθεια στο 
Σπίτι και Κοινωνική Μέ-
ριμνα για ΑΜΕΑ, καθώς 
και Σχολική Φύλαξη

● των μονίμων υπαλ-
λήλων που απασχολού-
νται στα ΚΕΠ

● των εργαζομένων 
με σχέση ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου 
που απασχολούνται 
στον καθαρισμό των 
σχολικών μονάδων

Από το ποσό θα πα-
ρακρατηθεί και θα α-
ποδοθεί με τη χρηματι-
κή εντολή του υπουρ-
γείου Εσωτερικών προς 
το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων, ποσό 
11.517.200,00 € υπέρ 
των ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ.

Στην απόφαση τονί-
ζεται ότι τα αποδιδόμε-
να ποσά αποτελούν έ-
σοδα του λογαριασμού 
«Έσοδα από επιχορη-
γήσεις για λειτουργικές 
δαπάνες» του Κ.Α.0611 
του Προϋπολογισμού 
τους, προορίζονται για 
την κάλυψη λειτουργι-
κών και λοιπών γενικών 
δαπανών τους και κα-
τά προτεραιότητα δα-
πανών μισθοδοσίας του 
προσωπικού τους κα-
θώς επίσης και λοιπών 
δαπανών που επιχορη-
γούνται με ξεχωριστές 
αποφάσεις έως την έκ-
δοση αυτών, εφόσον υ-
πάρχει επιτακτική ανά-
γκη.

ΔηΜΟι: άποδόθηκε η δόση 
ιουνίου 2013 από τους Κάπ



Με  153 ψήφους «υπέρ» και 
140 «κατά» στα επίμαχα δέκα 
άρθρα αλλά και 152 -141 στο 
άρθρο 81 για τη διαθεσιμότητα 
των δημοτικών αστυνομικών 
υπερψηφίστηκε την Τετάρτη 
17/7 τα μεσάνυχτα το Πολυ-
νομοσχέδιο,  στο οποίο μετα-
ξύ άλλων περιλαμβάνονται οι 
διατάξεις για την ένταξη σε δι-
αθεσιμότητα δημοτικών αστυ-
νομικών σχολικών φυλάκων και 
εκπαιδευτικών.

Έξω από τη Βουλή, όπου 
συζητείτο το Πολυνομοσχέ-
διο, συγκεντρώθηκαν και δή-
μαρχοι που πραγματοποίη-
σαν νωρίτερα πορεία από την 
πλατεία Κλαυθμώνος με προ-
ορισμό την πλατεία Συντάγμα-
τος, συνοδευόμενοι από δημο-
τικά αυτοκίνητα και μηχανές.  
Η επιλογή της πλατείας ως τό-

πος συνάντησης υπήρξε συμ-
βολική, όπως σημειώθηκε από 
παρισταμένους, αφού πριν το 
1909 εκεί συγκεντρώνονταν οι 
δημόσιοι υπάλληλοι που δεν ή-
ταν μόνιμοι και με κλαυθμούς 
παρακαλούσαν να τους επα-
ναπροσλάβουν.

Οι ύστατες προσπάθειες της 
ΚΕΔΕ να αποσυρθούν οι διατά-
ξεις που αφορούν τα τρία καί-
ρια θέματα για την Αυτοδιοίκη-
ση –το Παρατηρητήριο Οικο-
νομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, 
την κατάργηση της Δημοτικής 
Αστυνομίας και την κατάργηση 
της ειδικότητας των σχολικών 
φυλάκων– δεν έφεραν κανένα 
αποτέλεσμα.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης, μετά 
την ολοκλήρωση της συνάντη-
σης, η αντιπροσωπεία τόνισε 

ότι με τις προωθούμενες δια-
τάξεις κτυπιέται η Αυτοδιοίκη-
ση και ο βασικός πυρήνας της 
λειτουργίας της. Και πρόσθεσε:

«Όλοι αποδέχθηκαν ότι δεν 
υπάρχει δημοσιονομικό όφελος 
από τις καταργήσεις των φορέ-
ων και ότι παραβιάζεται η αυ-
τοτέλεια των δήμων μέσω της 
λειτουργίας του Παρατηρητη-
ρίου. Εμείς δεν μπορούμε να α-
ποδεχθούμε να μας παίρνουν 
αρμοδιότητες».

Υπενθυμίζεται εδώ, πως ό-
λοι οι Δήμοι της χώρας παρέ-
μειναν σε ένδειξη διαμαρτυρί-
ας κλειστοί, μετά από από-
φαση της ΚΕΔΕ, για το τριή-
μερο 15-17 Ιουλίου. Σχετική ή-
ταν και η ανακοίνωση του Δη-
μάρχου Διονύσου Γ. Καλαφα-
τέλη: «Στόχος της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης δεν μπορεί να εί-

ναι άλλος από τη βελτίωση του 
ρόλου της και της προσφοράς 
προς τον πολίτη. Η απόφαση 
της κυβέρνησης για κατάργη-
ση αρμοδιοτήτων και υπηρεσι-
ών όπως είναι η Δημοτική Α-
στυνομία και οι Σχολικοί φύλα-
κες, μας βρίσκει κατηγορημα-
τικά αντίθετους».
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Ψηφίστηκε ως είχε το πολυνομοσχέδιο

Νομαρχιακός σύμβουλος και Αντινομάρ-
χης μέχρι το 2010, Αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών στο Δήμο Διονύσου και από την Κυ-
ριακή 30 Ιουνίου το βράδυ μέλος της Πολι-
τικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο 
λόγος για το Διονυσιώτη Νίκο Πέππα, που 
εξελέγη ανάμεσα στα μέλη της Πολιτικής Ε-
πιτροπής της ΝΔ, στη διαδικασία που ολο-
κλήρωσε το 9ο Συνέδριο του κόμματος στο 
Φάληρο.

Σε δήλωσή του 
στην Οδό Διονύσου ο 
κ. Πέππας είπε: «Ευ-
χαριστώ μέσα από 
την καρδιά μου τους 
σύνεδρους για την 
τιμή που μου έκαναν 
να με εκλέξουν στην 
Πολιτική Επιτροπή 
της Νέας Δημοκρα-
τίας, καθώς επίσης 
και όλους τους φί-
λους και φίλες που με βοήθησαν στην προ-
σπάθεια για την ανάδειξή μου στο ανώτερο 
πολιτικό όργανο της παράταξης».

Και ο Γ. Καλαφατέλης  
στην πολιτική Επιτροπή;

Εντωμεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο 
σχετικά με τη συμμετοχή και του Δημάρ-
χου Γ. Καλαφατέλη στην ίδια Επιτροπή. Ε-
ρωτηθείς από την Οδό Διονύσου στη διάρ-
κεια της παρουσίασης του έργου της Διοί-
κησης ενώπιον της παράταξής του, ο κ. Κα-
λαφατέλης εμφανίστηκε κάθετος: «Δηλώνω 
κατηγορηματικά ότι δεν ανήκω στην πολιτι-
κή επιτροπή κανενός κόμματος». 

Η ευνόητη ερώτηση προήλθε από δημο-

σιεύματα στο διαδίκτυο που ήθελαν το Δή-
μαρχο να έχει εκλεγεί μέλος της Πολιτικής 
Επιτροπής της ΝΔ στις πρόσφατες διαδικα-
σίες του κόμματος, τη στιγμή μάλιστα που ο 
επίσης εκλεγείς στο ίδιο όργανο Αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών Ν. Πέππας δήλωνε πλήρη 
άγνοια για το θέμα.

Η δήλωση του κ. Καλαφατέλη όμως εί-
χε και συνέχεια: «Δεν γνωρίζω, είπε, πώς 

βρέθηκε το όνομά 
μου στον κατάλογο 
ούτε ποιος το έβα-
λε. Μου είπαν πως 
μπήκα ως Δήμαρ-
χος».

Τα παραπάνω, 
όπως είναι φυσικό, 
γεννούν μια σειρά α-
πό ευνόητα επίσης 
ερωτήματα:

1)Πώς είναι δυνα-
τόν ο κ. Καλαφατέ-

λης να αγνοεί ότι προτάθηκε και τελικά συ-
μπεριελήφθη στα επίλεκτα μέλη κορυφαί-
ου οργάνου ενός κόμματος, και μάλιστα κυ-
βερνητικού; 

2)Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ώστε και 
να διαψεύσει δημοσίως τα σχετικά δημοσιεύ-
ματα αλλά και να αποκαταστήσει το λάθος;

3)Ποιος ή ποιοι ήταν εκείνοι που εν α-
γνοία του, όπως λέει, χρησιμοποίησαν το 
όνομά του, ενόψει μάλιστα των προσεχών 
δημοτικών εκλογών;

Στα παραπάνω ερωτήματα –κι ίσως και 
σε πολλά ακόμη- θα κληθεί τώρα και στο 
μέλλον να απαντήσει ο κ. Καλαφατέλης. Ε-
κτός και αν ήταν εξαρχής απολύτως ενήμε-
ρος για τις εξελίξεις, στις οποίες για τους δι-
κούς του σκοπούς αφέθηκε.

Ο Νίκος Πέππας στην Πολιτική Επιτροπή της Ν.Δ. Έρευνα της ΚΕΔΕ  
για την εικόνα της  

Τοπικής άυτοδιοίκησης

Οι Δήμοι της χώρας βρίσκονται 
στην πρώτη θέση των αντιπροσω-
πευτικών πολιτικών θεσμών, τόσο 
ως προς την αντιλαμβανόμενη ση-
μασία που έχουν για τους πολίτες, 
όσο και ως προς την αντιλαμβανό-
μενη προσφορά τους στο κοινωνι-
κό σύνολο. 

Ωστόσο η βελτίωση της ποιότη-
τας των υπηρεσιών που παρέχουν 
οι δήμοι στους πολίτες, είναι απολύ-
τως αναγκαία, ενώ η αποτελεσματι-
κότερη διαχείριση, περισσότερη ενη-
μέρωση και διαφάνεια, ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων- κυρίως στον τομέα 
της κοινωνικής πολιτικής- πρέπει να 
είναι το τρίπτυχο και η στόχευση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα επό-
μενα χρόνια. 

Αυτά είναι τα βασικά συμπερά-
σματα της έρευνας που πραγμα-
τοποίησε η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με 
την METRON ANALYSIS και η οποία 
παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύ-
που από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Κ. 
Ασκούνη και τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο της METRON ANALYSIS Στρ. 
Φαναρά.

Η έρευνα ήταν τηλεφωνική και 
πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδι-
κό επίπεδο από 15 έως 21 Μαΐου 
σε 1.203 άτομα, ηλικίας 18 ετών και 
άνω.

Mαζί στο Δήμο, μαζί και στο κόμμα;
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➔ Φαίνεται πως έπιασαν τόπο οι συ-
νεχείς αρνήσεις (αλλά και οι προσφυ-
γές) της μείζονος μειοψηφίας να ψη-
φίζουν θέματα της Οικονομικής Επι-
τροπής του Δήμου, μια που η σύν-
θεσή της εξακολουθούσε να στερεί-
ται νομιμότητας επί 7 μήνες. Έτσι 
στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου (22/7) επρόκειτο να 
αποφασισθεί η εκλογή ενός τακτι-
κού μέλους και για την Οικονομική 
Επιτροπή αλλά και για την Επιτρο-
πή Ποιότητας Ζωής. 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως το θέ-
μα νομιμότητας στην Ο.Ε. είχε πρω-
τοθέσει ο επικεφαλής της μείζονος 
μειοψηφίας Α. Πασιπουλαρίδης, ε-
δώ και τρεις περίπου μήνες, όπως 
έχει ήδη καταγράψει η Οδός Διονύ-
σου, καταθέτοντας μάλιστα τέσσε-
ρις προσφυγές στην Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση, με τις οποίες ζητεί την 
ακύρωση των αποφάσεων της Επι-
τροπής.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Πασιπου-
λαρίδης είχε υποστηρίξει πως η Ε-
πιτροπή, από την πρώτη κιόλας 
συνεδρίασή της τον Ιανουάριο του 
2013, παρόλο που η σχετική από-
φαση (3/2013) του Δημοτικού Συμ-
βουλίου μιλάει για εννεαμελές όρ-
γανο, συνεδριάζει παράνομα ως ο-

κταμελής μια που ο Πρόεδρός της 
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Επιτρο-
πής Ν. Πέππας εξελέγη τότε τακτι-
κό μέλος. Για να γίνει Πρόεδρος της 
Επιτροπής ο κ. Πέππας, υποστήρι-
ξε ο κ. Πασιπουλαρίδης, θα έπρεπε 
να εκλεγεί στη θέση του κάποιο από 
τα αναπληρωματικά μέλη της Επι-
τροπής, πράγμα που μέχρι σήμερα 
δεν έχει συμβεί, δημιουργώντας βά-
σιμους λόγους για πιθανή ακυρότη-
τα όλων των εντός του 2013 απο-
φάσεων της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου. 

Για την εκκρεμότητα στη σύνθεση 
του συγκεκριμένου οργάνου πάντως, 
όλοι οι παράγοντες του Δήμου- και 
υπηρεσιακοί και αιρετοί- συμφωνού-
σαν πως όντως υπήρχε πρόβλημα το 
οποίο πολλές φορές είχαν θέσει υπό-
ψη του Προέδρου του Δ.Σ. Τ. Καρα-
σαρλή, χωρίς να βρουν μέχρι σήμε-
ρα ανταπόκριση. 

Το ίδιο πρόβλημα προκύπτει και 
με τη σύνθεση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής, μια που το τακτικό μέ-
λος της Γ. Κανατσούλης από τον Ι-
ανουάριο του 2013 ορίσθηκε Πρό-
εδρός της. Πρέπει λοιπόν στη θέ-
ση του να εκλεγεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο ένα ακόμη τακτικό μέλος 
ώστε η σύνθεση της Επιτροπής να 

 ΕΠιΤΡΟΠΕΣ ΤΟυ ΔΗΜΟυ 
Κάλλιο αργά παρά ποτέ!

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

Σε συνεργασία με την εται-
ρεία RECYCOM προχώρησε, 
μετά από απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος 
Διονύσου, με στόχο την εφαρ-
μογή πιλοτικού προγράμμα-
τος 1 χρόνου, ολοκληρωμένης 
ανακύκλωσης και διαχείρισης 
μεταχειρισμένων ρούχων και 
παπουτσιών.

Σύμφωνα με την εισήγηση 
του Αντιδημάρχου Περιβάλλο-
ντος και Πολιτικής Προστασίας 
Κ. Κοντάκη αλλά και τη σελίδα 
της εταιρείας στο διαδίκτυο, η 
ανακύκλωση ενδυμάτων και υ-
ποδημάτων, μειώνει τον όγκο 
των σκουπιδιών που καταλή-
γουν στις χωματερές, και έτσι 
εξοικονομούνται πόροι και ε-
νέργεια, ενώ παράλληλα προ-
στατεύεται το περιβάλλον. 

Τα παλιά ρούχα και τα πα-
πούτσια συλλέγονται σε ειδι-
κούς κόκκινους κάδους με το 
σήμα της εταιρείας και τίθε-
νται και πάλι σε κυκλοφορία 
με σύγχρονο τρόπο- είτε μέσω 

αγορών μεταχειρι-
σμένων ειδών, είτε 
μέσω τοπικών φο-
ρέων που τα δια-
θέτουν σε μη προ-
νομιούχες ομάδες 
πληθυσμού, είτε 
για την κατασκευή 
υλικών ηχομόνω-
σης - θερμομόνωσης, καθαρι-
σμού κ.λπ.

Η εταιρεία ήδη συνεργάζεται 
με τους Δήμους Ραφήνας- Πι-
κερμίου, Παλλήνης- Γέρακα- Αν-
θούσας, Πεντέλης, Κηφισιάς, ό-
που μάλιστα έχει ήδη εγκατα-
στήσει κάδο έξω από την εκ-
κλησία της Αγίας Μαρίνας, επί 
της Λεωφ. Θησέως. 

Στο Δήμο Διονύσου η RECY-
COM τοποθέτησε ήδη 15 κά-
δους, κατ’ αρχάς στα εξής ση-
μεία:

Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου: 
Parking ΟΣΕ (2 κάδοι), Αμαξο-
στάσιο (1), Πλατεία Μαρίνου 
Αντύπα (1)
Δ.Ε. Άνοιξης: Δημοτικό Κα-

τάστημα (1) και Ε-
μπορικό κατάστη-
μα «Διάφανο» (1)
Δ.Ε. Δροσιάς: 
Πλατεία Δροσιάς 
(1), Δημοτικό κατά-
στημα (1), Σούπερ 
Μάρκετ «Α-Β» (1)
Δ.Ε. Διονύσου: 

Δημοτικό κατάστημα (2)
Δ.Ε. Κρυονερίου: 
Πλατεία Κρυονερίου (1)
Δ.Ε. Ροδόπολης: 
Πλατεία Ροδόπολης (1)
Δ.Ε. Σταμάτας: 
Πλατεία Σταμάτας (2)

Τι μπαίνει  
στους κάδους

Όσοι θέλουν να συμβάλ-
λουν σ’ αυτή την πρωτοβου-
λία, θα πρέπει να γνωρίζουν 
πως στους κάδους μπαίνουν 
μόνο: Ρούχα και ζευγαρωμένα 
παπούτσια, ανδρικά, γυναικεία 
και παιδικά, Λευκά είδη όπως 
κουρτίνες και σεντόνια, Τσά-
ντες, Ζώνες και δεν μπαίνουν 

Λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα, 
Χαλιά, Αποκόμματα υφασμά-
των, Αζευγάρωτα παπούτσια.

Όσον αφορά στο τι κερδίζει 
από την προσπάθεια αυτή ο 
Δήμος, σύμφωνα με το σχετι-
κό Δελτίο Τύπου:

Τα ανταποδοτικά οφέλη για 
τον Δήμο, πέρα από την εξοι-
κονόμηση πόρων και ενέργει-
ας, θα είναι τα σχετικά καινούρ-
για είδη ένδυσης που θα διατε-
θούν μέσω του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου, αλλά και τα τρόφι-
μα που θα δοθούν από την εται-
ρεία για την ενίσχυση του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου. 

Η επιλογή των σημείων το-
ποθέτησης των κάδων, έγινε σε 
συνεργασία με την διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και με γνώμονα 
την κεντρικότητα του σημείου 
και την εύκολη πρόσβαση των 
αυτοκινήτων.

Το αμέσως επόμενο διάστη-
μα θα τοποθετηθούν τέσσερις 
νέοι κόκκινοι κάδοι και σε άλλα 
σημεία του Δήμου.

ΔηΜΟΣ ΔιΟνύΣΟύ: άνακύκλωση ρούχων & υποδημάτων στους κόκκινους κάδους

προσοχή  
στις παιδικές χαρές  
του Δήμου Διονύσου

Ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 4 Ιουλίου σε 
παιδική χαρά του Κρυονερίου, όταν παιδάκι που 
έπαιζε εκεί, έπεσε από σάπια σκάλα, καρφώθηκε 
πάνω σε σκουριασμένα καρφιά και χρειάστηκε να 
διακομισθεί στο νοσοκομείο για ράμματα. Όπως 
δήλωσε η μητέρα του παιδιού στην εφημερίδα Ε-
ΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ο Δήμαρχος Διονύσου Γ. Καλα-
φατέλης παραδέχθηκε πως ήταν εν γνώσει των 
κακοτεχνιών στην παιδική χαρά και πως ο Δήμος 
θα έπρεπε να είχε προβεί στο άμεσο κλείσιμό της. 

Μετά και το ατύχημα αυτό, οι Τεχνικές Υπηρεσί-
ες του Δήμου εξέδωσαν ανακοίνωση προς τους γο-
νείς που έχουν μικρά παιδιά να μην κάνουν χρήση 
όσων παιδικών χαρών είναι υπό ανακατασκευή: 

«Από το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Διονύσου γίνεται έκκληση προς όλους τους γονείς 
που έχουν μικρά παιδιά να μην τα πηγαίνουν σε 
παιδικές χαρές, όπου έχουν τοποθετηθεί ειδικές 
κορδέλες και είναι κλειστές, για την πρόληψη α-
τυχημάτων.

Σημειώνεται ότι στον Δήμο υπάρχουν συνολι-
κά 32 παιδικές χαρές για τις οποίες πριν από λί-
γες ημέρες το Δημοτικό Συμβούλιο, έλαβε απόφα-
ση να αναθέσει σε πιστοποιημένο γραφείο, τον 
προέλεγχο.

Όσες πιστοποιηθούν ότι παρουσιάζουν κακοτε-
χνίες ή έχουν εκτεταμένες φθορές, θα ενταχθούν 
σε μελέτες από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, 
ώστε να επισκευαστούν με βάση τις απαιτούμε-
νες προδιαγραφές». 



Με κατηγορίες ένθεν κακεί-
θεν, με οξείς τόνους εντός και 
εκτός Συμβουλίου και με ένα α-
κόμη ατόπημα του Προέδρου 
του Δ.Σ. Τ. Καρασαρλή, ψηφί-
στηκε επιτέλους η απογραφή έ-
ναρξης των περιουσιακών στοι-
χείων του Δήμου για το 2011. 
Αυτή η έγκριση, κατά τον ορ-
κωτό λογιστή Αρ. Παναγιω-
τόπουλο που παρουσίασε τα 
στοιχεία αλλά και τον Χρ. Πα-
παβασιλείου από τη Διοίκηση, 
θα αποτελέσει τη βάση ώστε: 
Αφενός να μπορεί ο Δήμος Διο-
νύσου να προχωρήσει στη σύ-
νταξη και τον έλεγχο των οικο-
νομικών καταστάσεών του για 
το 2011, και αφετέρου να συ-
νεχίσει ο έλεγχος για τυχόν λά-
θη, παραλείψεις ή και αστοχίες 
στη μέχρι τώρα καταγραφή της 
περιουσίας του. Για το τελευ-
ταίο μάλιστα, ο κ. Παναγιωτό-
πουλος ανέφερε χαρακτηριστι-
κά πως με νεότερη έρευνα προ-
έκυψε ιδιοκτησία του Δήμου σε 
δύο ακίνητα στην Άνοιξη, τα ο-
ποία εν καιρώ θα προστεθούν 
στην απογραφή.

πρωταγωνιστές  
τα… άΛΦά!

Στη δίωρη και πλέον συζήτη-
ση για την απογραφή, κυρίαρχη 
θέση- όπως είχε ήδη εκτιμήσει η 
Οδός Διονύσου- κατείχε το θέ-
μα με τα Οικοδομικά Τετράγωνα 
ΑΛΦΑ στη Δημοτική κοινότητα 
Διονύσου. Η ερώτηση που κυρι-
αρχούσε στις τοποθετήσεις των 
δημοτικών συμβούλων των μει-
οψηφιών ήταν: Γιατί η απόφα-
ση που πήρε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο πριν λίγο καιρό, τασσό-
μενο υπέρ των ιδιοκτητών στις 
επίμαχες εκτάσεις, δεν έχει κα-
τατεθεί ακόμη στο Κτηματολό-
γιο; «Συνεπώς, μια που δεν έχει 
υλοποιηθεί ο σκοπός της εν λό-
γω απόφασης, τότε τι ψηφίζου-
με;» αναρωτήθηκε χαρακτηρι-
στικά η Π. Ταουξή από την ΑΔΚ.

«Η απόφαση άρσης των δι-
καιωμάτων του Δήμου από την 
περιουσία μας θα ήταν αρκετή, 
αλλά η Διοίκηση πατάει σε δυο 
βάρκες, μια που θέλει να ικα-
νοποιήσει δυο συμβούλους της 
(σ.σ. Θ. Σαραντάκη και Θ. Λί-
τσα, που δηλώνουν σταθερά 
αντίθετοι με τέτοια απόφαση) 
κοροϊδεύοντας τους υπόλοι-
πους», δήλωσε από την πλευ-
ρά του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
και ιδιοκτήτης σε ΑΛΦΑ Θ. Στά-
ικος, προσθέτοντας ότι θα εί-
χε λήξει το θέμα εδώ και 15 μή-

νες αν είχε κατατεθεί στο Κτη-
ματολόγιο η σχετική τότε από-
φαση του Δήμου. Η κωλυσιερ-
γία αυτή, κατά τον κ. Στάικο, αν 
και δεν επηρεάζει τις περιουσίες 
των ιδιοκτητών στα ΑΛΦΑ, τους 
αναγκάζει όμως εν καιρώ κρί-
σης σε οικονομική αιμορραγία, 
λόγω δικαστικών και λοιπών ε-
ξόδων, αλλά και σε διασυρμό, 
μια που τους φωτογραφίζει ως 
καταπατητές. 

«Καθαρή εικόνα»
Πλήρη στοιχεία για ξεκάθα-

ρη εικόνα περί ιδιοκτησιών του 
Δήμου, του Δημοσίου, των ιδι-
ωτών και τυχόν αμφισβητούμε-
νων ή καταπατήσεων, ζήτησε 
από την πλευρά της η Λαϊκή Συ-
σπείρωση, διατυπώνοντας πα-
ράλληλα την ευχή, αυτή η απο-
γραφή, που πάει στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, να μην είναι άλλοθι 
για ακόμη μεγαλύτερη υποχρη-
ματοδότηση των Δήμων: «Σ’ αυ-
τό το σενάριο, που θέλει τους 
ΟΤΑ να αξιοποιούν την ακίνητη 
περιουσία τους, θα μας βρείτε 
κάθετα αντίθετους», δήλωσε η 
επικεφαλής Ζ. Σώκου.

«Να ακούσουμε τι θα πουν οι 
υπόλοιπες παρατάξεις και θα 
ψηφίσουμε ανάλογα», είπε από 
την πλευρά της Συμμαχίας για 
τον Πολίτη η Λ. Παπαπαναγιώ-
του εστιάζοντας περισσότερο 
στο δασικό πρόβλημα, που έχει 
θέσει σε ομηρία τους οικισμούς 
στο Δήμο Διονύσου και φωτο-
γραφίζοντας- χωρίς όμως και 
να κατονομάσει- παράγοντες 
μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
που εκμεταλλεύτηκαν το πρό-
βλημα για να γλυτώσουν την 
πληρωμή ΤΑΠ στο Δήμο.

Ένα ατόπημα  
και μια παραδοχή

Και ενώ η ψηφοφορία για την 
απογραφή είχε ολοκληρωθεί, ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Τ. Καρασαρλής προέβη 
σε ένα ακόμη ατόπημα: Διάβα-
σε επιστολή της απούσας από 
τη συνεδρίαση Αντιδημάρχου Θ. 
Σαραντάκη, με την οποία το-
ποθετείτο αρνητικά στο θέμα 
των ΑΛΦΑ(!) γεγονός, το οποίο 
καταδικάστηκε έντονα και από 
τους συμβούλους της μειοψηφί-
ας αλλά και από συναδέλφους 

της Διοίκησης. Οι τελευταίοι μά-
λιστα, στο περιθώριο της συνε-
δρίασης, μιλούσαν για «χοντρό 
λάθος» του Προέδρου, που φά-
νηκε πως περίμενε την έκβαση 
της ψηφοφορίας για να διαβά-
σει την επιστολή Σαραντάκη. 
Για την ιστορία να αναφέρουμε 
εδώ πως η απογραφή ενεκρίθη 
κατά πλειοψηφία με 19 συμβού-
λους να ψηφίζουν υπέρ της ει-
σήγησης, 14 να καταψηφίζουν 
και 2 να ψηφίζουν λευκό. Ανά-
σμεσα στις αρνητικές ψήφους 
ήταν και αυτή του κ. Λίτσα ο 
οποίος εξ αρχής είχε δηλώσει 
τη διαφωνία του για το χειρι-
σμό της Διοίκησης αναφορικά 
με τα Ο.Τ. ΑΛΦΑ.

Εντύπωση τέλος προκάλεσε 
η δήλωση- παραδοχή του Δη-
μάρχου Διονύσου Γ. Καλαφα-
τέλη στη διάρκεια της συζήτη-
σης για τα ΑΛΦΑ: «Πληρώνου-
με λάθη και αμαρτίες των προ-
ηγούμενων Διοικήσεων», η ο-
ποία στρέφεται ουσιαστικά κα-
τά των χειρισμών της Διοίκησης 
Δαρδαμάνη όσον αφορά στις 
επίμαχες εκτάσεις, χειρισμών 
που συνεχίζουν να ταλαιπω-
ρούν Δήμο και δημότες. 

η τρίτη φορά ήταν η καλή!
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Την απομάκρυνση των εγκάρσιων υπερυ-
ψωμένων λωρίδων οδοστρώματος -τα γνωστά 
σαμαράκια- από την οδό Μουσών, ανάμεσα σε 
Διόνυσο και Ροδόπολη, αποφάσισε κατά πλει-
οψηφία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στη συ-
νεδρίασή της την Τετάρτη 
4 Ιουλίου. 

Το θέμα ήρθε στην Επι-
τροπή κατόπιν αίτησης 
των Εθελοντών Πυροπρο-
στασίας Ροδόπολης, που 
με τον εκπρόσωπό τους 
Απ. Κούνη υποστήριξαν 
πως τα σαμαράκια δυσχε-
ραίνουν τη διέλευση τόσο 
των πυροσβεστικών οχη-
μάτων όσο και ασθενοφόρων σε περιπτώσεις 
που απαιτείται άμεση επέμβαση. 

Να σημειώσουμε εδώ πως σ’ όλο το μήκος 
του δρόμου υπάρχουν 6 σαμαράκια, με κίτρι-
νη διαγράμιση και προειδοποιητική σήμανση 
για την ημέρα. Σύμφωνα όμως με την έκθε-
ση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, δεν 
πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδια-
γραφές καθώς και τις προϋποθέσεις διατή-
ρησης, μια που έχουν τοποθετηθεί εκεί πριν 
από 10 και πλέον χρόνια. Μια από τις προ-

διαγραφές είναι και η τοποθέτησή τους σε α-
πόσταση 20μ. τουλάχιστον από τις διασταυ-
ρώσεις με δρόμο ίδιας κατηγορίας, κάτι που 
δεν ισχύει π.χ. στη διασταύρωση της οδού Ε-
ρατούς με τη Μουσών. Επιπλέον δεν υπάρ-

χει επαρκής σήμανση για 
τη νύχτα, για παράδειγ-
μα ηλεκτροφωτισμός, α-
ντανακλαστικά στοιχεία 
κ.λπ.

Για το θέμα είχαν κληθεί 
να γνωμοδοτήσουν και τα 
Τοπικά Συμβούλια Διονύ-
σου, Ροδόπολης και Δρο-
σιάς, μια που στα διοικη-
τικά τους όρια είναι τοπο-

θετημένα τα σαμαράκια, μόνον όμως το Τοπι-
κό Συμβούλιο του Διονύσου είχε πάρει σχετική 
απόφαση για αποξήλωση, όπως είχε γράψει η 
Οδός Διονύσου από το περασμένο φθινόπωρο.

Στην ίδια απόφαση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής προτείνεται η τοποθέτηση πινακί-
δων για μείωση ταχύτητας στην αρχή και στο 
τέλος των γηπέδων της Δροσιάς καθώς και δι-
αγράμμιση διάβασης πεζών, μια που στην πε-
ριοχή κυκλοφορεί πολύς κόσμος και ειδικότε-
ρα παιδιά.

Φεύγουν τα «σαμαράκια»

άπΟΓράΦη ΔηΜΟύ ΔιΟνύΣΟύ



Εξαιρετικά επιτυχημένα από 
πλευράς μαζικότητας και προ-
σέλευσης κόσμου κρίνονται τα 
φετινά Μικρά ΔΙΟΝΥΣΙΑ, που 
πραγματοποιήθηκαν στη Δη-
μοτική Κοινότητα Διονύσου α-
πό τις 28 Ιουνίου μέχρι την 1 Ι-
ουλίου. Τα Τμήματα Χορού, Κι-
θάρας και TAE KWON DO, πα-
ρουσίασαν την Παρασκευή 28 
Ιουνίου τη δουλειά τους, το Χο-
ρωδιακό φεστιβάλ που οργα-
νώθηκε με πρωτοβουλία της 
διονυσιώτικης Χορωδίας Σεμέ-
λης το Σάββατο 29 Ιουνίου χά-
ρισε στο κοινό εξαίρετες ερμη-
νείες, ενώ ενθουσίασε η παρά-
σταση του Λυκείου Διονύσου 
με τις Εκκλησιάζουσες του Α-
ριστοφάνη τη Δευτέρα 1 Ιου-
λίου. Εξαίρεση αποτέλεσε το 
GRECOfestival, το φεστιβάλ 
νεανικής μουσικής για το περι-
βάλλον, την Κυριακή 30 Ιουνί-
ου, οπότε και η συμμετοχή ή-
ταν πολύ περιορισμένη.

Η επιτυχία όμως αυτή συνο-
δευόταν και από σειρά προβλη-
μάτων που χρεώνονται εξ ολο-
κλήρου στη Διοίκηση του Δή-
μου. Όπως δηλώνει στην Οδό 
Διονύσου η «ψυχή» των φετι-
νών ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ, υπεύθυνος 

συντονισμού και οργάνωσης 
τοπικός σύμβουλος Τ. Μπά-
σης (που πρόσφατα ανεξαρ-
τητοποιήθηκε από το συνδυα-
σμό της Διοίκησης), δεν υπήρξε 
η παραμικρή στήριξη και βοή-
θεια από πλευράς Δήμου:

*Μέχρι και την παραμονή 
των ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ, ουδείς από 
τη Δημοτική Κοινότητα γνώριζε 
αν τελικώς θα πραγματοποιού-
νταν, αφού Παρασκευή 28 Ιου-
νίου ξεκινούσαν οι εκδηλώσεις 
και μέχρι την Πέμπτη το βρά-
δυ η Δημοτική Αρχή δεν είχε ε-

ξασφαλίσει την ηχητική και η-
λεκτρική κάλυψή τους.

*Στο χώρο υπήρχαν από την 
πρώτη ημέρα, αλλά δεν λει-
τουργούσαν, χημικές τουαλέ-
τες για την εξυπηρέτηση του 
κοινού. Τις τουαλέτες προμη-
θεύτηκε ιδίοις εξόδοις και το-
ποθέτησε εκεί η χορωδία Σε-
μέλη, για την εξυπηρέτηση του 
χορωδιακού φεστιβάλ (σ.σ. με 
έξοδα της χορωδίας καλύφθη-
κε και το έξοδο για τον ηχολή-
πτη και το πιάνο). Για τις υ-
πόλοιπες τρεις μέρες των ΔΙ-

ΟΝΥΣΙΩΝ οι τουαλέτες κρίθη-
καν προφανώς περιττές από 
το Δήμο! Ο Αντιδήμαρχος Πο-
λιτικής Προστασίας, μάλιστα, 
Κ. Κοντάκης στη σχετική συ-
νάντηση των υπευθύνων ανα-
ρωτήθηκε «ποιος θα τις χρη-
σιμοποιήσει για δυο ώρες», ε-
νώ ο Δήμαρχος Διονύσου Γ. Κα-
λαφατέλης πρότεινε να ανοίξει 
το Πολιτιστικό της Δημοτικής 
Κοινότητας, το οποίο- όπως 
είναι γνωστό- απέχει τουλάχι-
στον 400 μέτρα από το χώρο 
των εκδηλώσεων. Αποτέλεσμα 
ήταν να υπάρξουν διαμαρτυρί-
ες και παράπονα από πολλούς 
κατοίκους, των οποίων δέκτης 
έγινε -όπως πάντα- το Τοπικό 
Συμβούλιο.

Η επιτυχία των εκδηλώσεων, 
συμπληρώνει ο κ. Μπάσης, ο-
φείλεται σε τεράστιο βαθμό 
στις υπεράνθρωπες κυριολε-
κτικά προσπάθειες που κατέ-
βαλε συνεχώς το προσωπικό 
της Κοινότητας:

«Τα φετινά ΔΙΟΝΥΣΙΑ είναι 
δείγμα γραφής για το τι μπο-
ρούν να κάνουν και μόνες τους 
οι Δημοτικές Κοινότητες χωρίς 
καμιά βοήθεια από το Δήμο», 
τονίζει χαρακτηριστικά.
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Εμπλοκή παρουσιάστηκε με τη 
λειτουργία του νέου καφέ μπαρ 
στη θέση του πρώην drugstore 
(και μετέπειτα pizza pizza bar) 
στη Δημοτική Κοινότητα Διονύ-
σου, μια που η προηγούμενη ι-
διοκτήτρια των παραπάνω επι-
χειρήσεων και κάτοικος Διονύσου 
Π. Λάβδα υπέβαλε ένσταση για 
τη σχετική απόφαση του Τοπι-
κού Συμβουλίου Διονύσου (σ.σ. 
όπως έχει ήδη γράψει η Οδός Δι-
ονύσου, με απόφασή του το Τ.Σ. 
Διονύσου προενέκρινε την άδεια 
λειτουργίας αναψυκτηρίου που 
ζήτησε ο επίσης Διονυσιώτης Φ. 
Παπαδάκος).

Ειδικότερα στην ένστασή της 
η κ. Λάβδα υποστήριζε πως η 
προέγκριση άδειας λειτουργίας 
από το Τοπικό Συμβούλιο στη 
νέα επιχείρηση, ουσιαστικά ση-
μαίνει και αλλαγή χρήσης της ε-
πιχείρησης.

Το θέμα συζητήθηκε σε έκτα-

κτη συνεδρίαση του Τοπικού, 
την Πέμπτη 27 Ιουνίου το με-
σημέρι, στην οποία παρευρίσκο-
νταν και οι δυο πλευρές των εν-
διαφερομένων- και η κ. Λάβδα 
αλλά και ο κ. Παπαδάκος. 

Από την πλευρά της η Πρόε-
δρος του Τ.Σ. Γ. Κακούρη στην 
εισήγησή της, προτείνοντας την 
απόρριψη της ένστασης, επιση-
μαίνει πως η χρήση στο συγκε-
κριμένο σημείο της Δημοτικής 
Κοινότητας ήταν αυτή του κα-
ταστήματος υγειονομικού ενδια-
φέροντος από το 1940 και μετά, 
ενώ το κτήριο έχει φιλοξενήσει 
-από το 1982 μέχρι το 1990- και 
το κοινοτικό κατάστημα. 

Αμέσως μετά μάλιστα, και 
συγκεκριμένα από το 1991 μέ-
χρι πέρυσι τον Ιούλιο, ο χώρος 
λειτούργησε ως αναψυκτήριο 
από την κ. Λάβδα. Και την ίδια 
χρήση, σύμφωνα με όλα τα δι-
αθέσιμα στοιχεία, σκοπεύει να 

συνεχίσει και ο νέος ενοικια-
στής. 

Πλην όμως ο εκπρόσωπος της 
προηγούμενης επιχειρηματία στο 
Τ.Σ. αρχιτέκτονας Νικ. Φωκάς, 
που διατηρεί το γραφείο του δί-
πλα στο πρώην drugstore, υπο-
στήριζε πως ουσιαστικά πρό-
κειται για αλλαγή χρήσης, πως 
η προηγούμενη άδεια λειτουργί-
ας θα βρίσκεται, βάσει του σχε-
τικού νόμου, στα χέρια της κ. Λά-
βδα μέχρι και το τέλος Ιουλίου και 
πως αν το Τοπικό δεν αλλάξει την 
απόφασή του, τότε θα αναγκα-
στούν να αποταθούν στα υπέρ-
τερα όργανα του Δήμου, όπου ελ-
πίζουν να δικαιωθούν.

Με την απουσία του Τ. Μπά-
ση (ΑΔΚ), το Τοπικό Συμβούλιο 
αποφάσισε ομόφωνα την απόρ-
ριψη της ένστασης, σε μια συζή-
τηση από την οποία δεν έλειψαν 
οι υψηλοί τόνοι εντός αλλά και ε-
κτός αιθούσης.

Επιτυχία χωρίς δημοτική βοήθεια 

Δ.Κ. Διονύσου: Ένσταση για το πρώην drugstore

MIKΡΑ ΔιΟΝυΣιΑ

AΛΛΟΔάπΟι: 
«ύπηρεσίες  

μιας Στάσης» 
από τον 

Οκτώβριο
Ολοκληρωτικά  δι-

ακόπτεται στους δή-
μους της χώρας  η λει-
τουργία των τμημά-
των  εξυπηρέτησης 
Αλλοδαπών  από τις 
30/9/2013.

Μετά την ανωτέρω 
ημερομηνία οι αιτήσεις 
για χορήγηση και ανα-
νέωση των αδειών δια-
μονής καθώς και η επί-
δοση των βεβαιώσεων,  
θα γίνονται από τις αρ-
μόδιες Διευθύνσεις και 
τα Τμήματα των Απο-
κεντρωμένων Διοική-
σεων που θα ονομά-
ζονται πλέον «Υπηρε-
σίες μίας Στάσης».

(Aπό αριστερά): Θ. Λίτσας, Γ. Κακούρη, Τ. Μπάσης 
και Ν. Αντάπασης, παρακολουθούν τις Εκκλησιάζουσες.



Στα δυόμιση χρόνια που πα-
ρέμεινα στην Ενωτική Πρωτο-
βουλία σαν τοπικός σύμβου-
λος της Δημοτικής Κοινότητας 
Διονύσου διαπίστωνα συστη-
ματικά την απαξίωση του Το-
πικού Συμβουλίου μας. Οι διοι-
κούντες αγνοούσαν αποφάσεις 
και προτάσεις του Τοπικού Συμ-
βουλίου, οι οποίες στην πλει-
οψηφία τους ήταν ομόφωνες.

Το επίπεδο παροχής υπηρε-
σιών από τον Δήμο Διονύσου 
προς τους κατοίκους της Δ.Κ. 
Διονύσου έχει υποβιβαστεί πά-
ρα πολύ.

Οι φιλότιμες προσπάθειες 
των υπαλλήλων μας δεν αρκούν 
για να καλύψουν τα κενά που α-
φήνει η διοίκηση του Δήμου.

Παράδειγμα: Δεν έγινε κα-
μιά συντήρηση στον κλαδοφά-
γο ο οποίος δούλεψε μόνο χά-
ρη στις φιλότιμες προσπάθειες 
των χειριστών του επί ένα και 
παραπάνω χρόνο. Λειτούργη-
σε γιατί αυτοί (χωρίς να είναι 
υποχρεωμένοι ή αρμόδιοι) το 
συντήρησαν. Τώρα όμως που 
χρειάστηκαν ανταλλακτικά (τα 
οποία έχουν ζητηθεί εδώ και 
7 μήνες) το μηχάνημα δεν λει-
τουργεί πια.

Τα μηχανήματά μας επίσης 
δεν έχουν συντηρηθεί. Δύο 
φορτηγά είναι ακινητοποιημέ-
να. Το τρίτο φορτηγό βρίσκεται 
κάπου στον Άγιο Στέφανο χω-
ρίς να γνωρίζουμε το αντικεί-
μενο εργασίας του.

Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα 
να μην μπορούμε να ανταπο-
κριθούμε στην καθημερινότη-
τα της Δημοτικής μας Κοινότη-
τας. Δηλαδή βουνά από κλαδιά 
σε όλους τους δρόμους, δεκά-
δες λακκούβες. Ο χώρος του 
κλαδοφάγου έχει μετατραπεί 
σε χωματερή και σταθμό με-
ταφόρτωσης όλου του Δήμου. 
Και ενώ το μηχάνημα δεν λει-
τουργεί, συνεχίζουν να φθά-
νουν φορτηγά με σκουπίδια και 
κλαδιά από όλο τον Δήμο, πα-
ρόλη την άρνηση του Τοπικού 
Συμβουλίου να τα δεχτούν. Συ-
νήθως ενημερωνόμαστε ότι υ-
πάρχει «άνωθεν εντολή».

 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ: Υπάρχει 
μελέτη για την βελτιστοποίη-
ση του εξοπλισμού των αντλι-
οστασίων, από την προηγού-
μενη διοίκηση. Επανειλημμένες 
οχλήσεις από εμάς (τους συμ-
βούλους του Τοπικού Συμβου-

λίου) και άλλες τόσες υποσχέ-
σεις από τον δήμαρχο και τους 
αντιδημάρχους για την βελτίω-
ση του εξοπλισμού. Δεν έχει γί-
νει απολύτως τίποτε.

ΚΟΜΒΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΚΥΔΩΝΙΩΝ: Ξεκινάει το έργο α-
πό το 2011 και ακόμα δεν έχει 
γίνει απολύτως τίποτα. Υπάρ-
χουν και η μελέτη και τα χρή-
ματα.

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: 
Υπάρχει μελέτη για την διαμόρ-
φωση, περίφραξη και δενδρο-
φύτευση του χώρου. ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ με τους κατοί-
κους για θέματα οδοποιίας ό-
πως επί των οδών Μαγνησίας, 
Γούναρη κ.ά. από τις αρχές του 
2011. Παρόλο που οι συζητή-
σεις κατέληξαν σε κάποιες λύ-
σεις, δεν πραγματοποιήθηκαν 
τα έργα που προτάθηκαν ού-
τε έγιναν οι σχετικές μελέτες.

ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΥ: Έχει αφεθεί στην τύχη 
του. Σοβαρά θέματα υγρασίας 
παρά τις υποσχέσεις δεν επι-
λύθηκαν. Ένα κτίριο 700 τ. μ., 
αφήνεται στην μοίρα του. Αυ-
τή όμως είναι η περιουσία των 
δημοτών μας. 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ: Από την 
πρώτη ημέρα που αναλάβαμε 
τις θέσεις μας ζητάμε τρία συ-
γκεκριμένα αντιπλημμυρικά έρ-
γα υψίστης σημασίας (στις ο-
δούς Δημοκρατίας, Μεσσηνί-
ας και στη Ραπεντώσα). Είχαν 
μπει στα Τεχνικά Προγράμμα-
τα όλων των ετών. Ακόμα δεν 
έχει γίνει τίποτα 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ: Η Δημοτική 
Κοινότητα Διονύσου είχε στόλο 
πυροσβεστικών οχημάτων και-
νούργιων και καλοσυντηρημέ-
νων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
περιοχές, όπως η Αναγέννηση, 
με δύσκολη πρόσβαση και με-
γάλη επικινδυνότητα που δεν 

φυλάσσονται επαρκώς. Επα-
νειλημμένα έχω απευθυνθεί 
στον υπεύθυνο πολιτικής προ-
στασίας και έχω τονίσει το πρό-
βλημα. Το καλύτερό μας μηχά-
νημα περιπολεί στο Κρυονέ-
ρι και όχι στον Διόνυσο (Τοπι-
κή Κοινότητα) ή έστω στην ευ-
ρύτερη περιοχή. Και αυτό δεν 
το λέω λόγω τοπικιστικής ευ-
αισθησίας αλλά διότι με μεγά-
λο κόπο και συντονισμένες ε-
νέργειες είχαμε καταφέρει, με 
δωρεές κ.λπ. να αποκτήσουμε 
αυτό τον στόλο, για να προστα-
τεύουμε το δάσος μας. Είναι κρί-
μα να προβλέπουμε, να εντοπί-
ζουμε και να μην επιλύουμε τις 
εμφανείς δυσλειτουργίες.

Συμφωνούμε όλοι ότι είμα-
στε ένας ενιαίος δήμος. Συμφω-
νούμε όλοι ότι έπρεπε να γίνει 
ορθολογικότερη κατανομή του 
εξοπλισμού και του προσωπι-
κού αλλά είναι πια σαφές ότι η 
Δημοτική Κοινότητα Διονύσου 
έχει καταντήσει να είναι ο ζη-
τιάνος του Δήμου.

Και επειδή είμαστε Τοπικό 
Συμβούλιο, θα έπρεπε να είμα-
στε οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για 
την καθημερινότητα στις γειτο-
νιές μας. 

Όλα αυτά τα χρόνια κατάλα-
βα ότι ούτε οικονομία επιτυγ-
χάνεται, ούτε οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες βελτιώνονται. Αντί-
θετα με την κεντρική διαχείριση 
(μέσα από τα γραφεία) χάνεται 
πολύτιμος χρόνος χωρίς συντο-
νισμό. Και τελικά προσφέρουμε 
ΚΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ: Δεν μπορώ να 
καταλάβω με ποιον σχεδιασμό 
(εάν υπάρχει) κλείνονται οι λακ-
κούβες επιλεκτικά. Π.χ. Υπάρ-
χουν δρόμοι που από τις 5 λακ-
κούβες κλείνονται κάποιες και 
υπόλοιπες παραμένουν ως έ-
χουν. Υπάρχουν δρόμοι που δεν 
έχουν πια άσφαλτο παρά μόνο 
λακκούβες.

Τα ατυχήματα είναι καθη-
μερινά. Δύο έγιναν στην Ραπε-
ντώσα σε διάστημα λίγων ημε-
ρών στην ίδια λακκούβα. Μία 
συμπολίτισσά μας έσπασε το 
πόδι της και ένας μοτοσικλετι-
στής έχασε την ισορροπία του 
πέφτοντας σε αυτήν και παρα-
λίγο να τον παρασύρει το διερ-
χόμενο λεωφορείο. Ένα άλλο 
πριν λίγους μήνες στην Καΐρη. 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙ-
ΟΝΥΣΟΥ: Για κάποιους μήνες ή-
ταν κατανοητό να ανεχθούμε να 
παραμείνουν τα μπάζα της εκ-
σκαφής (του γυμναστηρίου) σε 
όμορη έκταση (Κοινόχρηστο Χώ-
ρο). Επειδή όμως έχουν κατα-
πλακωθεί δεκάδες πεύκα. Επει-
δή, επίσης, αποκλείεται να χρη-
σιμοποιηθούν όλα αυτά τα κυβι-
κά από μπάζα για την διαμόρ-
φωση του περιβάλλοντα χώρου 
του γυμναστηρίου. Επειδή έχω 
υποβάλει σχετικό έγγραφο στον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο και καμία 
ενέργεια δεν έχει γίνει. 

Απαιτούμε, άμεσα, την απο-
κατάσταση του περιβάλλοντος 
στην πρότερη κατάστασή του.

Για όλους τους παραπάνω 
πρακτικούς λόγους αλλά και για 
άλλους πολύ σημαντικούς που 
αφορούν στον τρόπο λειτουργί-
ας και λήψης αποφάσεων της 
διοίκησης. Επειδή άλλες υπο-
σχέσεις είχαμε δώσει όταν δι-
εκδικούσαμε τις εκλογές και αλ-
λιώς συμπεριφέρθηκε μία συ-
γκεκριμένη ομάδα, δίπλα στον 
Δήμαρχο, αδυνατώ να παρα-
μείνω άλλο σε αυτή την Παρά-
ταξη και για αυτό δηλώνω ό-
τι θα παραμείνω ανεξάρτητος 
Τοπικός Σύμβουλος συνεχίζο-
ντας να εργάζομαι για τον Διό-
νυσο με όσες δυνάμεις μπορώ 
να διαθέσω.

17 Ιουλίου 2013
Τάσος Μπάσης του Ιωάννη

Ανεξάρτητος Τοπικός 
Σύμβουλος Διονύσου 
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ύποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Διονύσου

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

Συνέχεια από την 1η σελίδα

άνεξαρτητοποίηση Τ. Μπάση από τη Δημοτική άρχή

Χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμ-
βαση των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασί-
ας του Δήμου Διονύσου και της Πυροσβεστικής, 
κατέστη δυνατός ο έγκαιρος περιορισμός και η 
κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε περί-
που μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στις 11/7 στο 
Φασίδερι Άνοιξης.

Στον τόπο της φωτιάς έσπευσαν αμέσως έξι 
επανδρωμένα οχήματα της Π.Π. με εθελοντές α-
πό Άγ. Στέφανο, Άνοιξη και Ροδόπολη, τα οποία 
σε συνεργασία με ένα όχημα της Π.Υ. κατάφεραν 
να σβήσουν τη φωτιά σχεδόν εν τη γενέσει της. 

Στο επίμαχο σημείο έσπευσαν από τα πρώ-
τα λεπτά ο Δήμαρχος Διονύσου Γ. Καλαφατέ-
λης και ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Κ. Κο-
ντάκης, οι οποίοι βοήθησαν στον συντονισμών 
των προσπαθειών. 

Ο Δήμος Διονύσου ευχαριστεί για μία ακό-
μη φορά τους εθελοντές Πολιτικής Προστασί-
ας και την Πυροσβεστική και εφιστά την προ-
σοχή όλων, για την αποφυγή παρόμοιων δυσά-
ρεστων περιστατικών, καθώς όπως αποδεικνύ-
εται και πάλι η έγκαιρη επέμβαση, σώζει ζωές 
και περιουσίες. 

Έγκαιρη επέμβαση του Δήμου σε φωτιά
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Ε Π Ι Σ ΤΟΛΗ

Ουδέν νεώτερον από το μέ-
τωπο της κεραίας στο Κρυονέ-
ρι δίπλα στο σχολείο, ενάμιση 
μήνα μετά την πρώτη κινητο-
ποίηση κατοίκων και Τοπικού 
και Δημοτικού Συμβουλίου. Αυ-
τό καταγγέλλει με πρόσφατη ε-
πιστολή της η Ένωση Γονέων 
Διονύσου, που ζητεί την άμεση 
υλοποίηση της σχετικής από-
φασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου, δηλαδή την απομάκρυνση 
όλων των κεραιών κινητής τη-
λεφωνίας στα όρια του Δήμου 
Διονύσου που βρίσκονται κο-
ντά σε σχολεία (σ.σ. αλλά και 
στον οικιστικό ιστό γενικότερα, 
θα συμπληρώναμε).

Αναλυτικότερα η επιστολή α-
ναφέρει τα εξής:

Την Δευτέρα 3 Ιουνίου σας ε-
νημερώσαμε για την λειτουργία 
κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε 
απόσταση 50 μέτρων από το 
Γυμνάσιο του Κρυονερίου.

Στη συγκέντρωση που πραγ-
ματοποιήθηκε από τους γο-
νείς, τους κατοίκους και φο-
ρείς του Κρυονερίου το Σάβ-
βατο 8/6/2013 όπου και συμ-
μετείχαμε, δηλώσαμε μαζί τους 
την αντίθεσή μας στη λειτουρ-
γία της και ζητήσαμε την άμεση 
απομάκρυνση της. Στην κινη-
τοποίηση συμμετείχε και ο Δή-
μαρχος Διονύσου και Δημοτικοί 
Σύμβουλοι και δεσμεύτηκαν ό-
τι η κεραία θα απομακρυνθεί ο-
πωσδήποτε.

Μέχρι σήμερα όμως η κεραία 
δεν έχει απομακρυνθεί και κα-
μιά ενημέρωση δεν έχουμε από 
την Δημοτική Αρχή για το πα-
ραπάνω ζήτημα. 

Η προηγούμενη κυβέρνηση 

με νόμο μέσω της πολυδιαφη-
μιζόμενης διαδικασίας fast track 
παρέδωσε εν λευκώ - και φυ-
σικά με το πρόσχημα να φέ-
ρουν την πολυαναφερόμενη Α-
νάπτυξη, για το καλό μας, πά-
ντα - σε εταιρείες κινητής τηλε-
φωνίας την δυνατότητα να ε-
γκαταστήσουν κεραίες ανεξέλε-
γκτα, σε βάρος της δημόσιας υ-
γείας. Η συγκυβέρνηση συνεχί-
ζει την ίδια πολιτική, δεν υπο-
λογίζει την υγεία των παιδιών 
και των μαθητών και το συμφέ-
ρον μιας Εταιρείας Κινητής Τη-
λεφωνίας και ενός ιδιώτη μπαί-
νει πάνω από το δικαίωμα για 
τη Ζωή των Παιδιών μας.

 Ο Δήμαρχος και το Δημοτι-
κό Συμβούλιο πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους την απαίτηση ό-
λων των κατοίκων, των γονέ-
ων, των φορέων και του Τοπι-
κού Συμβουλίου που ζητά ομό-
φωνα να ξηλωθεί η κεραία και 
οι μαθητές μας που θα επιστρέ-
ψουν τον Σεπτέμβρη στο σχο-
λείο τους να βρουν ένα απόλυ-
τα ασφαλές περιβάλλον. 

Ζητάμε από τη Δημοτική Αρ-
χή να αποσύρει, όπως δεσμεύ-
τηκε, αμέσως όλες τις κεραίες 
που βρίσκονται κοντά σε σχο-
λεία σαν μια ελάχιστη κίνηση 
ευαισθησίας για την ζωή και 
την υγεία των μαθητών του Δή-
μου μας και να λάβει όλα τα α-
ναγκαία μέτρα ώστε να μην ε-
παναληφθεί νέα εγκατάσταση.

Για το ΔΣ
Β. Παπαϊωάννου

Πρόεδρος
Λ. Αργυροπούλου

Γραμματέας

ΑΘΛΗΤιΚΟΣ ΟΜιΛΟΣ ΔιΟΝυΣΟυ
Πλάτωνος 71,14576 Διονυσος
Site: www.aodionisou.gr, email: info@aodionisou.gr
Fax 2108004961

πρόγραμμα προπονήσεων ποδοσφαίρου
Ο Αθλητικός Όμιλος Διονύσου ανακοινώνει το πρόγραμμα προ-
πονήσεων των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου για την αθλητική χρο-
νιά 2013-2014
Έναρξη προπονήσεων και εγγραφές νέων αθλητών από τις 2 Σε-
πτέμβρη 2013 καθημερινά 18:00-20:00. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Λάζαρος Γεωργοκίτσος 6973011395 
και Κώστας Παλαιολόγος 6983520396.
Οι ώρες των προπονήσεων ανά τμήμα είναι:
ΠΑιΔιΚΟ (1999/2000): Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-19:15
ΠΑΜΠΑιΔιΚΟ (2001/2002): Δευτέρα 17:00-18:00, Τρίτη 18:00-
19:15, Τετάρτη 17:30-18:30
JUNIOR (2003/2004): Δευτέρα & Τετάρτη 17:00 - 18:00
PRO-JUNIOR (2005/2006): Τρίτη 17:00-18:00 & Πέμπτη 16:30-17:30

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουλίου στο Πολιτι-
στικό του Αγ. Στεφάνου, η παρουσίαση από το Δήμαρχο 
Γ. Καλαφατέλη του απολογισμού του έργου της Διοίκη-
σης για τη διετία 2011-2012 μπροστά σε μέλη και φίλους 
της Ενωτικής Πρωτοβουλίας. Η ανάγνωση των 25 σελίδων 
«έδιωξε», όπως ήταν φυσικό, κάποιους παρισταμένους α-
πό την αρχικώς γεμάτη αίθουσα, ενώ στη συνέχεια δεν έ-
λειψαν από τους ομιλητές οι αιχμές για εσωστρέφεια, έλ-
λειμμα ενημέρωσης και απογοήτευση των (ξεχασμένων) 
εκλεκτόρων και των (ανενεργών) επιτροπών της Ενωτι-
κής Πρωτοβουλίας.

«Έργο αξιόλογο»
Έτσι χαρακτήρισε το έργο της Διοίκησής του ο κ. Κα-

λαφατέλης απαριθμώντας τομέα προς τομέα τι έγινε τα 
δυο προηγούμενα χρόνια. Σκιαγράφησε επιπλέον το πε-
ριβάλλον στο οποίο κλήθηκε να κινηθεί ο Δήμος Διονύσου, 
σε συνθήκες Καλλικράτη, οικονομικής κρίσης και αντιπο-
λίτευσης που -πλην φωτεινών εξαιρέσεων- φρενάρει την 
πορεία του Δήμου.

«Αυτοδιοικητικό δημιούργημα από ανθρώπους με διά-
θεση προσφοράς» χαρακτήρισε, από την άλλη πλευρά, 
την Ενωτική Πρωτοβουλία ο Δήμαρχος, τονίζοντας ότι έ-
γινε αξιοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων, που 
άφησαν απέξω τις κομματικές τους ταυτότητες, απέκτη-
σαν ρυθμό, συνοχή και όσμωση: «Υπάρχει έργο και έχου-
με όραμα. Έχουμε θέσει την υποδομή και έχουμε τα εχέγ-
γυα για άλμα της πόλης προς τα εμπρός, διεκδικώντας 
την πρωτοκαθεδρία».

Όμως, σε καμιά στιγμή του απολογισμού δεν έδωσε ο 
κ. Καλαφατέλης εξηγήσεις για τα λάθη, τις αστοχίες και 
τις παραλείψεις που, όπως παραδέχτηκε, έγιναν από τη 
Διοίκησή του, κάτι που θα έδινε γόνιμο έδαφος για ακό-
μη γονιμότερη συζήτηση.

Κάποιες από τις αιτίες- «λεπτομέρειες που όμως μπο-
ρεί να ακυρώσουν το όλο έργο»- ανέλαβε να απαριθμήσει 
ο εκ των ομιλητών Μ. Ρέπουλης που αναφέρθηκε στην 
απογοήτευση όσων ξεχάστηκαν, στο έλλειμμα ενημέρω-
σης- «για τα Δημοτικά Συμβούλια ενημερωνόμαστε από 
το blog, τη Διονυσοσκουφίτσα»-, στους συμβούλους της 
Διοίκησης που συστηματικά απουσιάζουν με αποτέλεσμα 
να μην ψηφίζονται σημαντικά ζητήματα στο Δ.Σ., στις ε-
πιτροπές δουλειάς που αδράνησαν νωρίς. 

Ξεχώρισε επίσης η τοποθέτηση -πρώτη φορά, όπως 
είπε, γραπτή- του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Θ. 
Ροΐδη, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον των 5 συναδέλ-
φων του (σ.σ. Γ. Νικητόπουλου, Γ. Ζυγούνα, Σπ. Σπη-
λιώτη, Κ. Κουριδάκη και Λ. Φέρμελη) που είτε αποχώ-
ρησαν είτε διαγράφηκαν από την Ενωτική Πρωτοβου-
λία, αφού προηγουμένως «πήραν όλες τις εξουσίες που 
μπορούσαν και επιχείρησαν να οδηγήσουν την παράτα-
ξη στην καταστροφή».

Για ημιτελές έργο, τέλος, μίλησε η κ. Σπηλιοπούλου για 
την ολοκλήρωση του οποίου απαιτείται χρόνος, συνερ-
γασίες, οργάνωση και γοργός ρυθμός: «Η λαϊκή εντολή 
θα έρθει μέσα από την ενεργοποίηση του κόσμου», τόνι-
σε χαρακτηριστικά.

Στη συγκέντρωση, που σύμφωνα με τον Δήμαρχο θα 
επαναληφθεί το Σεπτέμβριο, από πλευράς Διοίκησης 
παρευρέθησαν οι Αντιδήμαρχοι Ν. Πέππας, Ν. Παππάς, 
Γ. Κανατσούλης, Δ. Σακελλαρίου και Κ. Κοντάκης, οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Μ. Γαρεφαλάκης, Ηλ. Παπαχαρ-
τοφύλης, Κ. Παλιγγίνης, Ν. Καρυστινός, Τ. Καρασαρ-
λής (που προήδρευε) και οι ανεξάρτητοι Θ. Ροΐδης και 
Γρ. Ίσσαρης. 

Ο απολογισμός της Διοίκησης 
ενώπιον της παράταξης

Αμετακίνητη η κεραία στο Κρυονέρι


