
 
 
                    Τρίκαλα 14/12/2010 
 
 Κύρια Μαυρομάτη , 
 
 
 Σε άρθρο σας αναρτημένο στις 21-11-2010 αναφερθήκατε  στη  ζημιά που υπέστη 

το δίκτυο ύδρευσης στη θέση ‘’ Μπουντόκου ‘’ στην Αγία Παρασκευή. Όταν αναφέρεστε 

σε Κοινοτικά θέματα καλό θα είναι να ζητάτε και τη δική μου τοποθέτηση για σωστή 

ενημέρωση. 

 Η νεροποντή πέρα από το πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης της Αγίας Παρασκευής,  

δημιούργησε πρόβλημα καθίζησης μέσα στο Κατάφυτο, στο δίκτυο ύδρευσης στην 

Καλλιρρόη , στο οδικό δίκτυο προς Στεφάνι και Ανθούσα και πολλά άλλα. Σας 

γνωστοποιώ  ότι από τις εκλογές  αλλά και μέχρι το τέλος της θητείας της Κοινοτικής 

αρχής,  απαγορεύεται να τροποποιήσουμε τον Προϋπολογισμό και να αναθέσουμε νέα 

έργα. Για όλα αυτά, ενημέρωσα τον νέο Δήμαρχο, γιατί θεσμικά η ψήφιση των 

πιστώσεων πρέπει να γίνει από τη νέα Δημοτική Αρχή. Πράγματι σε συνεργασία μαζί 

του ,αλλά και με τον συνάδελφο Χρήστο Χελιδώνη, δώσαμε λύση στα προβλήματα που 

δημιουργήθηκαν.  

 Εάν ενοχληθήκατε από τα 200,00 € που έδωσα για πρώτη φορά στον Πολιτιστικό 

Σύλλογο Χαλικίου  για την έκδοση ημερολογίου , σας πληροφορώ ότι πέρυσι έδωσα 

1.000,00 € στη Φ.Α.Τ.Α.  για τη ψηφιοποίηση των αρχείων, 1.000,00 € στο River Party 

της Μηλιάς , στο Σύλλογο Κρανιάς , Ανθούσας κ.λ.π. και όπου αλλού μου ζητήθηκε 

χωρίς να αναφέρεστε ποτέ για αυτά. 

 Κυρία Μαυρομάτη , δεν σκόπευα να απαντήσω στα γραφόμενά σας , εάν και 

πολλές φορές με προκαλέσατε.. Δεν ήθελα να θεωρηθεί ότι το κάνω για ψηφοθηρικούς 

λόγους ή για τη δημιουργία εντυπώσεων.  Εξάλλου οι Ασπροποταμίτες εκτίμησαν θετικά 

το έργο μου για τη τετραετία που ήμουν Πρόεδρος.  Ψηφίστηκα με 60 %  περίπου μαζί 

με τους συνυποψηφίους  μου  στο ψηφοδέλτιο που ανήκα , προς μεγάλη όπως φαίνεται 

απογοήτευση τόσο δική σας , όσο και του πατέρα σας , ο οποίος με διάφορους τρόπους 

προσπαθούσε να αποτρέψει την επανεκλογή μου.  Το δε αυτό υψηλότατο ποσοστό που 

πετύχαμε αποτελεί για όλους μας τη μεγαλύτερη αναγνώριση του έργου , το οποίο με 

αγάπη και ανιδιοτέλεια  προσφέραμε στον τόπο μας , ολόκληρο το διάστημα της θητείας 

μας , παρά τα πενιχρά οικονομικά μας , και με την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω όλους 

για αυτό. 

 Ξεχνάτε και δεν έχετε αναφερθεί ποτέ στα έργα της θητείας μου στο Κ.Δ. Αγίας 

Παρασκευής , παρόλο που επί θητείας μου  πήγατε για πρώτη φορά με καθαρά 



παπούτσια στο σπίτι σας , γιατί ως γνωστό τσιμεντοστρώθηκαν και πλακοστρώθηκαν  

τα περισσότερα μονοπάτια μέσα στη Τζιούρτζια.  Όπως ξεχνάτε επίσης ότι η Πλατεία  

στην είσοδο του χωριού  θύμιζε γιαπί. ( Επενδύθηκαν οι κολώνες , ανακατασκευάστηκε 

η Πλατεία γιατί πλημμύριζαν τα καταστήματα από κάτω , άλλαξε ο ηλεκτροφωτισμός 

που ήτανε πεπαλαιωμένος και βραχυκύκλωναν τα φώτα). Πρόσφατα αναρτήσατε 

φωτογραφία της Βρύσης της Πλατείας , ελπίζω να σας άρεσε εφόσον δεν δέχτηκα 

κριτική ,  τις εργασίες στο γήπεδο της Τζιούρτζιας  που αναφέρεστε και τόσα άλλα.  

 Κυρία Μαυρομάτη , εάν θέλετε να παρέχετε σωστή ενημέρωση για Κοινοτικά 

θέματα , να ενημερώνετε τόσο τον Πρόεδρο όσο και τους τοπικούς Συμβούλους και 

Παρέδρους, ώστε να έχετε αντικειμενική άποψη  και να αφήσετε  τα πολιτικά σας            

‘’ πιστεύω ‘’  γιατί στη Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι και  να λέμε 

τα πράγματα  ως έχουν. 

          

      Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία  

 
 
                                                                              -Ο- 
                                                            Πρόεδρος της Κοινότητας 
 
 
             Δημήτριος Βουρλίτσης 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
           
 
                        


