
Με πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί 
μοιάζει ο Δήμος Διονύσου τον τελευταίο 
μήνα. Η θρυαλλίδα που πυροδότησε, και 
συνεχίζει να πυροδοτεί τις καταιγιστικές ε-
ξελίξεις, ήταν η καραμπινάτη, όπως την α-
ποκαλούν όλες οι παρατάξεις της μειοψη-
φίας, θεσμική εκτροπή εκ μέρους της Δι-
οίκησης και του Δημάρχου Γ. Καλαφατέ-
λη προσωπικά.

Την παραπάνω καταγγελία τη θεμελιώ-
νουν σε δύο περιστατικά που έλαβαν χώρα 
το τελευταίο διάστημα στο Δήμο: Το πρώ-
το, αφορούσε στην επιστολή Καλαφατέλη 
προς τους δημοτικούς συμβούλους, με την 
οποία επέσειε προσωπική και πειθαρχική 
ευθύνη τους αν δεν ψηφίσουν τον προϋπο-
λογισμό. Το δεύτερο ήταν η ερμηνεία εκ μέ-
ρους του Προέδρου του Δ.Σ. Τ. Καρασαρ-
λή, όπως καταγράφηκε στις σχετικές απο-
φάσεις, ότι στην ψηφοφορία για την εκλο-
γή προέδρου και αντιπροέδρου στα Νομικά 
Πρόσωπα ΘΕΣΠΙΣ και ΕΣΤΙΑ, οι υποψήφιοι 
της Διοίκησης απέσπασαν τη θετική ψήφο 
λιγότερων από τους μισούς παριστάμενων 
δημοτικών συμβούλων- και εξελέγησαν(!!!), 
χωρίς όμως στην εν λόγω απόφαση να πα-
ρατίθεται ο νόμος, η εγκύκλιος ή κάτι άλλο 
που να νομιμοποιεί την ερμηνεία αυτή, πα-
ρά το εξαιρετικά ασαφές και αόριστο «σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία»!  Εξομοι-
ώνεται έτσι ουσιαστικά η λευκή και αρνη-
τική ψήφος με την αποχή(!), ερμηνεία που 
αντίκειται στο άρθρο 6 του Πρότυπου Κα-
νονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Συμβουλί-
ων του ΥΠΕΣ (2008) που ορίζει ότι «αν μέ-
λος του συμβουλίου αρνηθεί να ψηφίσει 
ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν 
κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση ό-
σο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρ-
νητικές ψήφοι».

Οργισμένες και για τα δυο παραπάνω 
θέματα είναι οι αντιδράσεις σύσσωμης της 
μειοψηφίας: 

Η Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση έχει ήδη 
προσφύγει στην Περιφέρεια για τη διαδι-
κασία εκλογής και στα 4 Νομικά Πρόσω-
πα (Σχολικές Επιτροπές, ΘΕΣΠΙΣ και ΕΣ-
ΤΙΑ), ενώ έχει καταδικάσει σ’ όλους τους 
τόνους τις «εκβιαστικού χαρακτήρα έγ-
γραφες απειλές με τις οποίες (σ.σ. ο Δή-
μαρχος) επιχειρεί  να εκφοβίσει και να 
χειραγωγήσει τους… δημοτικούς συμβού-
λους και, μάλιστα, μέσα από  απαράδε-
κτες, ταπεινωτικές και μη προβλεπόμε-

νες από κανένα νόμο διαδικασίες».
Η Συμμαχία για τον Πολίτη επέστρεψε 

ως απαράδεκτη  και αντιδεοντολογική την 
εν λόγω επιστολή «που σκοπό είχε τον εκ-
φοβισμό και φίμωση των δημοτικών συμ-
βούλων, κατά παράβαση των συνταγματι-
κά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πο-
λιτών για ελεύθερη έκφραση» ενώ προσυ-
πογράφει τις προσφυγές για την εκλογή δι-
οικήσεων στα Νομικά Πρόσωπα.

Ενώ η Λαϊκή Συσπείρωση, ανεβάζοντας 
τους τόνους, στη δική της καταγγελία, μιλά-
ει για  «απροκάλυπτη και πρωτοφανή για 
τα δημοτικά χρονικά, ανακοίνωση της διοί-
κησης του Δήμου και του Δημάρχου, που 
επιχειρεί να ποινικοποιήσει την όποια δια-
φορετική άποψη των δημοτικών συμβού-

λων από εκείνη της διοίκησης». Και καλεί 
όλους τους συναδέλφους της «να καταδι-
κάσουν αυτή την ενέργεια της Διοίκησης 
και του Δημάρχου και να απαιτήσουν να 
πραγματοποιηθεί άμεσα συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό».   

Αντίστοιχες με τα παραπάνω είναι και 
οι δηλώσεις των έξι ανεξάρτητων δημοτι-
κών συμβούλων, που επίσης μιλούν για θε-
σμική εκτροπή και επιδιώκουν κοινή αντι-
μετώπισή της. 

Εντύπωση, τέλος, προκαλεί η παρέμβα-
ση του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσι-
ών Δ. Σακελλαρίου για το θέμα της ψηφο-
φορίας, την οποία και παραθέτουμε αυτού-
σια από τα απομαγνητοφωνημένα πρα-
κτικά: «Απαντώ λοιπόν και στο ερώτημα, 
και εφόσον μία εισήγησις δεν θα τύχει της 
πλειοψηφίας, τί; Αλίμονο εάν δεν υπάρχει 
απάντησις. Όταν μία εισήγησις δεν ψηφί-
ζεται, καταψηφίζεται (σ.σ. η υπογράμμι-
ση δική μας). Από κει και πέρα εάν θα χρει-
αστεί να επανέλθει για κάθε θέμα, όχι μό-
νο γι’ αυτά που είναι επείγοντα, έχει την 
δυνατότητα η Διοίκηση να ξαναεπανέλθει, 
να φέρει την εισήγηση εάν θεωρεί διαφο-
ρετική, αν τελικά μετά από την πρόταση, 
η πρόταση αυτή δεν ψηφιστεί από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα 
στις πλειοψηφίες».

ΠρΑξη ΠρώΤη
Στις 27/12 συζητείται για πρώτη φορά 

στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διο-
νύσου ο προϋπολογισμός και το επιχειρη-
σιακό σχέδιο για το 2013. Η Διοίκηση πα-
ραδέχεται πως δεν έχει ακολουθήσει τη 
δεσμευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για την κα-
τάρτισή του. Όμως, σύμφωνα με τις το-
ποθετήσεις τόσο του Δημάρχου Γ. Καλα-
φατέλη όσο και του Αντιδημάρχου Οικο-
νομικών Ν. Πέππα, πρόκειται για «προ-
ϋπολογισμό με κοινωνικό πρόσωπο, ρε-
αλιστικό και εφαρμόσιμο, χωρίς πλασμα-
τικές εγγραφές και εικονικά μεγέθη, αλλά 
και ελπιδοφόρο, που δεν θα χρειαστεί ση-
μαντικές τροποποιήσεις, μια που έχου-
με επαρκή γνώση των δεδομένων και κα-

θημερινή ενασχόληση με το αντικείμενο». 
Με τη μειοψηφία σύσσωμη να αντι-

δρά για τις απευθείας αναθέσεις, τις α-
μοιβές ειδικών συμβούλων, συνεργατών 
και Γενικού Γραμματέα, αλλά και για την 
απουσία ενιαίου τιμολογίου καθαριότη-
τας και ηλεκτροφωτισμού για όλο το Δή-
μο, ο προϋπολογισμός ψηφίζεται με τη 
διπλή ψήφο του Προέδρου του Δ.Σ. Εί-
ναι η πρώτη φορά που στην αίθουσα 
του Αγ. Στεφάνου γίνεται λόγος, από τον 
πρώην Αντιδήμαρχο Παιδείας, νυν ανε-
ξάρτητο Σπ. Σπηλιώτη, για συμμετοχι-
κό προϋπολογισμό αλλά και για συμμε-
τοχική διακυβέρνηση.

Ένα δράμα σε πολλές πράξεις
ΠροϋΠολογισμοσ 2013 Δήμου Διονυσου 

Συνέχεια στην 3η σελίδα
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Το Δημοτικό Πολυϊατρείο του Δή-
μου Διονύσου ανακοινώνει ότι θα 
πραγματοποιηθούν τέσσερις απο-
στολές, που θα περιλαμβάνουν 18 
γυναίκες η καθεμία,  για την υποβο-
λή τους σε δωρεάν Ψηφιακή Μαστο-
γραφία. 

Οι ημερομηνίες των αποστο-
λών είναι 08.03.2013, 20.03.2013, 
12.04.2013, 08.05.2013.

Από το Δημοτικό Πολυϊατρείο κα-
λούνται όλες οι γυναίκες που είναι δη-
μότισσες του Δήμου Διονύσου και εν-
διαφέρονται να υποβληθούν σε Ψη-
φιακή Μαστογραφία, να δηλώσουν 
συμμετοχή από την Παρασκευή 22 
Φεβρουαρίου 2013.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τις 
συμμετέχουσες:

➘ Τα ραντεβού θα πραγματοποι-
ούνται μεταξύ 09.00 και 12.00.

➘ Οι αποστολές απευθύνονται α-
ποκλειστικά σε δημότες Διονύσου.

➘ Η ηλικία τους πρέπει να είναι α-
πό 40 έως 69 ετών.

➘ Να έχει περάσει τουλάχιστον έ-
νας χρόνος από την τελευταία Μα-
στογραφία που πραγματοποίησαν.

➘ Να μην υπάρχει κανένα εύρημα 
στο στήθος.

➘ Να μην έχει προηγηθεί κάποια 
επέμβαση στο μαστό ή τοποθέτηση 
σιλικόνης.

Οι αποστολές θα ξεκινούν στις 
08.00 το πρωί από το Πολυϊατρείο 
και θα επιστρέφουν από το Κέντρο 
στις 11.45 το μεσημέρι. 

Διευκρινίζεται ότι η δήλωση συμμε-
τοχής θα πρέπει να γίνεται από την 
ίδια την ενδιαφερόμενη.   

Να σημειωθεί εδώ πως οι μαστο-
γραφίες, που πραγματοποιούνται 
από το Μάιο του 2010, γίνονται με 
τη συνεργασία του  Συλλόγου Φίλων 
του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκο-
μείου «Άγ. Ανάργυροι», Πρόγραμμα 
Προσυμπτωματικού Πληθυσμιακού 
Ελέγχου του Καρκίνου του Μαστού, 
στο πλαίσιο του Διαδημοτικού Δικτύ-
ου Υγείας. Σύμφωνα με την υπεύθυ-
νη του Πολυϊατρείου Β. Δρακούλη, 
απαιτήθηκε μεγάλη προσπάθεια για 
να εξασφαλιστούν αυτές οι επισκέ-
ψεις μέσω του Δικτύου, μια που το 
πρόγραμμα του Κέντρου είναι πολύ 
επιβαρυμένο. 
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Χρήσιμα

τηλέφωνα

Έφυγε από τη ζωή 
η Ελένη Γιαννιώτη

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου 
αναγγέλλει με άφατη λύπη, την απώλεια της α-
γαπητής συναδέλφου Ελένης Γιαννιώτη, η οποία 
έφυγε πρόωρα από τη ζωή, έπειτα από σκληρή 
και θαρραλέα μάχη με την επάρατο νόσο και ε-
νώ είχε πολλά ακόμη να προσφέρει στην ιατρι-
κή επιστήμη και στον Δήμο μας.

Ευγενική, προσηνής, δυναμική, εργατική, και 
άριστη επιστήμονας και συνάδελφος, διακρίθη-
κε για το ήθος, τη συνέπεια, την ευσυνειδησία 
της και κυρίως την ασίγαστη διάθεση για προ-
σφορά στον τόπο και στους συνανθρώπους της.

Το Δ.Σ. σε ψήφισμα που εξέδωσε για τον θά-
νατο της πρώην Δημοτικής Συμβούλου Ελένης 
Γιαννιώτη, αποφάσισε τα εξής:

1. Να παραστεί ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης 
Καλαφατέλης και τα μέλη του Δ.Σ. στην κηδεία 
που θα τελεστεί σήμερα (Σάββατο 16 Φεβρου-
αρίου) από το Μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου.

2. Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό της.
3. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της, 

στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
4. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στους 

οικείους της.
5. Να συγκεντρωθούν στη μνήμη της, χρήμα-

τα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και 
να διατεθούν στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της 
περιοχής.

6. Να δημοσιευθεί η παρούσα απόφαση στον 
τοπικό Τύπο.

Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία  
για 72 Διονυσιώτισσες «Οι πόροι των ΟΤΑ  

βάσει του παλιού  
-προ απογραφής- πληθυσμού»
Με κοινό υ-

πόμνημα δια-
μαρτυρίας, 12 
Δήμαρχοι της 
Αν. Αττικής α-
νάμεσά τους 
και ο Δήμαρ-
χος Διονύσου Γ. Καλαφατέλης, ζητούν την ά-
μεση δημοσίευση των αποτελεσμάτων της απο-
γραφής κατοίκων του 2011, που καθυστερούν 
σχεδόν 1 χρόνο, με αποτέλεσμα οι χρηματοδο-
τήσεις της πολιτείας προς τους Δήμους να γίνε-
ται σύμφωνα με τον παλιό- και μικρότερο- πλη-
θυσμό και τα χρήματα να είναι λιγότερα.

Στο υπόμνημα τονίζεται πως η αύξηση του 
μόνιμου πληθυσμού των 12 Δήμων τα τελευταία 
χρόνια είναι σημαντική και ότι θα έχει ανάλο-
γη επίδραση και στα μεγέθη του πραγματικού 
πληθυσμού.

«Στην περίπτωση αυτή, οι δήμοι μας στερού-
νται και θα συνεχίσουν να στερούνται μέχρι τη 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πραγμα-
τικού πληθυσμού, σημαντικών εσόδων που δι-
καιούνται», τονίζεται στο υπόμνημα.

Οι Δήμαρχοι κατηγορούν τις αρμόδιες κρατι-
κές υπηρεσίες για παράβαση συνταγματικής υ-
ποχρέωσης, καθυστέρηση, αδιαφορία, ακόμα και 
σκοπιμότητα στη μη δημοσίευση των αποτελε-
σμάτων της απογραφής πληθυσμού του 2011. 



ΠρΑξη ΔΕύΤΕρη
Ο προϋπολογισμός 

του Δήμου Διονύσου δεν 
εγκρίνεται από την Περι-
φέρεια, γιατί δεν είχε συ-
νταχθεί με βάση την ε-
γκύκλιο του ΥΠΕΣ και ε-
πιστρέφεται, ώστε να 
καταρτισθεί εκ νέου, αυ-
τή τη φορά σωστά. Στη 
σχετική συζήτηση της 
Τετάρτης 13 Φεβρουα-
ρίου, ο Αντιδήμαρχος Οι-
κονομικών αποκαλύπτει 
πως παρά την εξ αρχής 
επιμονή του να συντα-
χθεί ο προϋπολογισμός 
του Δήμου αυστηρά με 
βάση την εγκύκλιο του Υ-
πουργείου, εντούτοις ο 
Δήμαρχος «για το καλό 
του Δήμου» αποφάσισε 
την πρόωρη συζήτησή 
του, με αποτέλεσμα την 
απόρριψη στην Περιφέ-
ρεια. Στο «νέο» προϋπο-
λογισμό που έρχεται στο 
Δ.Σ. δεν λείπουν τα κον-
δύλια, που αποτελούν 
το «κόκκινο πανί» για 
τις μειοψηφίες, με απο-
τέλεσμα την καταψήφι-
σή του εκ μέρους τους. 
Με την πλειοψηφία χα-
μένη από τη Διοίκηση και 
με την απουσία (σκόπι-
μη;) της Σ. Μαγγίνα α-
πό τη σχετική συνεδρί-
αση, ο προϋπολογισμός 
δεν περνάει.

ΠρΑξη ΤρίΤη
Ο Δήμαρχος Διονύ-

σου στις 14/2 με μια ε-
πιστολή του προς τους 
δημοτικούς συμβούλους 
(σ.σ. τους οποίους χω-
ρίζει μάλιστα σε κατη-
γορίες) τους εγκαλεί για 
τη μη ψήφιση του προϋ-
πολογισμού και τους θέ-
τει προ προσωπικής και 
πειθαρχικής ευθύνης. Ε-
πιπλέον τους καλεί σε 
συνάντηση όπου  ζητεί 
τις αντιρρήσεις τους επί 
του προϋπολογισμού, 
βάσιμα και νόμιμα αιτι-
ολογημένες.

Οι αντιδράσεις όλων 
των παρατάξεων της 
μειοψηφίας είναι άμε-
σες, και εν πολλοίς ορ-
γισμένες: Έγγραφες α-
πειλές, εκφοβισμός, φί-

μωση, αντισυνταγματι-
κή παράβαση της ελευ-
θερίας έκφρασης, χειρα-
γώγηση των δημοτικών 
συμβούλων, είναι μερι-
κοί μόνο από τους χα-
ρακτηρισμούς που συ-
νοδεύουν τις απαντήσεις 
τους στην παραπάνω ε-
πιστολή.

ΠρΑξη ΤΕΤΑρΤη
Μπροστά στη  γενι-

κευμένη κατακραυγή 
απ’ όλους τους 
χώρους, ο Δήμαρ-
χος Διονύσου α-
ναδιπλώνεται και 
ανασκευάζοντας 
την προηγούμε-
νη «έκκλησή» του 
(όπως τη χαρα-
κτηρίζει) καλεί με 
νέα επιστολή του 
στις 19 Φεβρουα-
ρίου τις παρατά-
ξεις να καταθέ-
σουν τις προτά-
σεις τους, για την 
εκ νέου κατάρτι-
ση του προϋπολογισμού 
(σ.σ.  Ας σημειωθεί εδώ 
πως το κείμενο των δύο 
επιστολών παρατίθεται 
πλέον στην ιστοσελίδα 
του Δήμου μόνο σε φω-
τογραφία, που είναι αδύ-
νατο να διαβαστεί. Κατά 
τα λοιπά, «η σελίδα δεν 
ανευρίσκεται»).

ΠρΑξη ΠΕΜΠΤη
Μετά και τη δεύτερη 

επιστολή, οι παρατά-
ξεις της μειοψηφίας κα-
τηγορούν το Δήμαρχο 
για αναρμοδιότητα αλ-
λά και για παρακώλυση 
της διαδικασίας, ανα-
φορικά με το θέμα του 
προϋπολογισμού, και ζη-

τούν από τον Αντιδήμαρ-
χο Οικονομικών Ν. Πέπ-
πα, βάσει του θεσμικού 
του ρόλου, να αναλάβει 
την πρωτοβουλία ώστε 
η σύνταξη του προϋπο-
λογισμού να γίνει με τη 
συμμετοχή της μειοψη-
φίας, να εισαχθεί προς 
συζήτηση στην Οικονο-
μική Επιτροπή και εν τέ-
λει να (υπερ)ψηφισθεί α-
πό το Δημοτικό Συμβού-
λιο. 

Απαντώντας στο αί-
τημα αυτό, ο κ. Πέπ-
πας «με πνεύμα συνερ-
γασίας και αναγνωρίζο-
ντας την ανάγκη της ευ-
ρύτερης δυνατής συναί-
νεσης, τόσο για λόγους 
αρχής, όσο και για την ε-
ξυπηρέτηση των συμφε-
ρόντων όλου του Δήμου» 
ανακοινώνει διαβούλευ-
ση για τον προϋπολο-
γισμό με ημερομηνία τη 
Δευτέρα 25 Φεβρουαρί-
ου 2013. Στη διαβούλευ-
ση καλούνται να συμμε-
τάσχουν οι παρατάξεις 
καθώς και οι αρμόδιοι υ-
πηρεσιακοί παράγοντες 
του Δήμου. 

Προσερχόμενος στη 
διαβούλευση αυτή, ο ε-
πικεφαλής της μείζονος 
μειοψηφίας (ΑΔΚ) δηλώ-
νει πως η παράταξή του 
δεν θα συμμετάσχει σε 
«παρασυμβούλια», θεω-
ρώντας ως μόνα αρμό-
δια όργανα για τη συζή-
τηση περί προϋπολογι-
σμού την Οικονομική Ε-
πιτροπή και το Δημοτι-
κό Συμβούλιο, και απο-
χωρεί. Στη διαβούλευση 

παραμένουν η 
Συμμαχία για 
τον  Πολ ίτη 
και οι ανεξάρ-
τητοι, που δε-
σμεύονται να 
προσκομίσουν 
συγκεκρ ιμέ -
νες προτάσεις 
μέχρι την Πέ-
μπτη 28 Φε-
βρουαρίου.

Εντωμετα-
ξύ, δημοσιεύε-
ται σε ιστότο-
πους της αυτο-

διοίκησης αλλά και στον 
κεντρικό Τύπο, η ανα-
κοίνωση του ΥΠΕΣ που 
χαρακτηρίζει «αδύνα-
μους» τους Δήμους που 
μέχρι σήμερα, σχεδόν έ-
να μήνα μετά την εκπνοή 
της επίσημης προθεσμί-
ας της 31/1/2013, δεν έ-
χουν καταφέρει να ψη-
φίσουν προϋπολογισμό- 
ανάμεσά τους και ο Δή-
μος Διονύσου. «Υπόσχε-
ται» μάλιστα το ΥΠΕΣ να 
τιμωρήσει αυστηρά τους 
Δήμους αυτούς: Χρήμα-
τα θα δίνονται μόνο για 
τη μισθοδοσία του προ-
σωπικού, με αποτέλε-
σμα οι Δήμοι να μην μπο-

ρούν ουσιαστικά να λει-
τουργήσουν, ενώ σε δεύ-
τερη φάση τούς  περιμέ-
νει το Οικονομικό Παρα-
τηρητήριο.  

ΠρΑξη ΕΚΤη
Την Παρασκευή 1 

Μαρτίου συγκαλείται 
κατεπείγουσα Οικονο-
μική Επιτροπή για την 
τροποποίηση του προ-
ϋπολογισμού. Οι αλλα-
γές που δέχεται ο Δή-
μαρχος, και τις υπογρά-
φει ο ίδιος και όχι ο αρ-
μόδιος Αντιδήμαρχος Οι-
κονομικών, δεν περιλαμ-
βάνουν την απάλειψη μι-
σθών για ειδικούς συμ-
βούλους και συνεργά-
τες καθώς και του Γενι-
κού Γραμματέα. Η ΑΔΚ 
αποχωρεί, κατηγορώ-
ντας τον Αντιδήμαρχο 
για μη τήρηση των νόμι-
μων προθεσμιών αναφο-
ρικά με τη σύνταξη και 
ψήφιση του προϋπολο-
γισμού, η Συμμαχία απέ-
χει από την ψηφοφορία 
και ο Δήμαρχος ανακοι-
νώνει έκτακτο Δημοτικό 
Συμβούλιο για το ίδιο α-
πόγευμα στις 5.30! 

Η αντίδραση του πα-
ριστάμενου ανεξάρτη-
του Γ. Ζυγούνα ήταν ά-
μεση και αποκαλυπτική: 
Κατηγορεί ευθέως τον 
Δήμαρχο Διονύσου, ότι 
γνωρίζοντας πως δυο εκ 
των συμβούλων της μεί-
ζονος θα απουσιάζουν 
εκτός Αθηνών, έσπευσε 
να εκμεταλλευτεί το «μα-
γικό αριθμό» και να πε-
ράσει όπως όπως τον 
προϋπολογισμό!!! 

ΠρΑξη ΕΒΔΟΜη
Στη συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου 
το ίδιο απόγευμα ούτε οι 
μειοψηφίες προσήλθαν, 
καταγγέλλοντας την ό-
λη μεθόδευση ως απα-
ράδεκτη, παράτυπη, ί-
σως και παράνομη, αλ-
λά ούτε και δυο εκ των 
συμβούλων της Διοίκη-
σης (Σ. Κατσίγιαννη και 
Σ. Μαγγίνα), οδηγώντας 
τη συνεδρίαση σε ματαί-
ωση λόγω έλλειψης α-
παρτίας. 

Και το δράμα συνεχί-
ζεται… 
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Και αν δεν ψηφισθεί;
Το ενδεχόμενο να μην ψηφιστεί άμεσα ο προϋπολογισμός του Δήμου εί-

ναι πλέον ορατό. Πώς όμως θα λειτουργεί η πόλη σ’ αυτήν την περίπτω-
ση; Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες, μέχρι την με κάποιο τρόπο 
ψήφισή του, πληρώνονται μόνον οι ανελαστικές δαπάνες, δηλαδή η μισθο-
δοσία προσωπικού και οι ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα μισθώμα-
τα, ενώ με το σταγονόμετρο και κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης θα χορη-
γείται το πετρέλαιο κίνησης των δημοτικών οχημάτων. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, πάμε ολοταχώς για το Οικονομικό Παρατηρη-
τήριο, δηλαδή στον εξονυχιστικό έλεγχο και της παραμικρής δαπάνης, μέ-
χρι την εξυγίανση των οικονομικών. Και συμπληρώνουν χαρακτηριστικά: 
«Ο Δήμος Διονύσου πάει να γράψει ιστορία: Θα είναι ο μόνος Δήμος που 
ενδέχεται να μπει σε επιτήρηση, παρόλο που δεν χρωστάει πουθενά και 
στο ταμείο του έχει χρηματικό υπόλοιπο πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ»!   

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

Συνέχεια από 1η σελίδα

Προϋπολογισμός: Ένα δράμα σε πολλές πράξεις
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Το ερώτημα αυτό θα 

υφίσταται μέχρι να α-
παντήσει ο Περιφερει-
άρχης στις απανωτές 
προσφυγές  της μείζο-
νος μειοψηφίας ότι στις 
σχετικές συνεδριάσεις 
του Δημοτικού Συμβου-
λίου, εκλογή των μελών 
για την Α’ βάθμια και τη 
Β’ βάθμια Σχολική Επι-
τροπή, καθώς και για το 
ΘΕΣΠΙ και την ΕΣΤΙΑ, δεν 
πραγματοποιήθηκε.

για τις σχολικές 
Επιτροπές

Πιο συγκεκριμένα, οι 
Α. Πασιπουλαρίδης, Θ. 
Στάικος και Δ. Ζαμά-
νης προσφεύγουν στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση, επειδή στη συνεδρί-
αση της 4ης Φεβρουα-
ρίου η πρόταση της Δι-
οίκησης για το προε-
δρείο της Πρωτοβάθμι-
ας και της Δευτεροβάθ-
μιας Σχ. Επιτροπής, α-
πορρίφθηκε μια που δεν 
συγκέντρωσε την από-
λυτη πλειοψηφία των 
παρισταμένων δημοτι-
κών συμβούλων: Επί 38 
παρόντων, 17 υπερψή-

φισαν την πρόταση της 
Διοίκησης, 13 ψήφισαν 
άλλη πρόταση, ενώ υ-
πήρχαν και 8 λευκές ψή-
φοι (σ.σ. ανάμεσά τους 
η σύμβουλος της Διοίκη-
σης Σ. Μαγγίνα, που ψή-
φισε λευκό για την εκλο-
γή μελών σε όλα -πλην 
ΘΕΣΠΙ- τα Νομικά Πρό-
σωπα του Δήμου).

Στην προσφυγή τους 
οι παραπάνω σύμβου-
λοι της μείζονος εγκα-
λούν τη Διοίκηση και για 
τον επιπλέον λόγο πως 
μη ανακοινώνοντας την 
πλήρη πρότασή της με 
όλα τα ονόματα για τη 
σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου των Επιτρο-
πών, αποστέρησε τη δυ-
νατότητα εκλογής ενδε-
χομένως άλλων προσώ-
πων στο Προεδρείο.

Επιπλέον:
Ο νέος πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου μας Τ. Κα-
ρασαρλής αρνείτο επί-
μονα να διατυπώσει την 
απόφαση, θεωρώντας, 
με δική του ευθύνη στο 
τέλος, πως έχει εκλεγεί 
Προεδρείο για τις Σχολι-
κές Επιτροπές

Ο Δήμαρχος Διονύ-
σου Γ. Καλαφατέλης 
πρότεινε για Πρόεδρο 
της Πρωτοβάθμιας Σχο-
λικής Επιτροπής τη Λ. 
Φέρμελη- την ίδια που, 
τρεις μήνες νωρίτερα, δι-
έγραφε από τη δημοτι-
κή ομάδα επειδή «παρα-
κώλυε και υπέσκαπτε το 
έργο της Διοίκησης» και 
την καλούσε τότε να πα-
ραδώσει τη θέση ευθύ-
νης (σ.σ. ως Προέδρου 
της Πρωτοβάθμιας Σχ. 
Επιτροπής…) και την έ-
δρα της.   

για ΘΕσΠι  
και ΕσΤιΑ

Οι ίδιοι σύμβουλοι της 
μείζονος προσφεύγουν 
στην Περιφέρεια για τη 
διαδικασία εκλογής στα 
άλλα δύο Νομικά Πρό-
σωπα, καταγγέλλοντας 
σειρά παρατυπιών: 

*«το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας <μαγειρεύ-
τηκε> από τον Πρόεδρό 
του, ερήμην του Δ.Σ., 
και το πληροφορηθήκα-
με δεκατέσσερις (14) μέ-
ρες μετά (!!!) από την η-
μέρα της συζήτησης του 

θέματος». Πρόκειται συ-
νεπώς για «παράνομη Α-
ΤΟΜΙΚΗ και όχι νόμιμη 
συλλογική πράξη»

*οι προτάσεις της Δι-
οίκησης για τη στελέχω-
ση των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου στα 
Νομικά Πρόσωπα «βα-
φτίστηκε απευθείας και 
ορισμός τους» χωρίς να 
μεσολαβήσει ψηφοφο-
ρία για την αποδοχή 
τους ή όχι από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο

*και το κυριότερο: 
παρόλο που η εισήγη-
ση της Διοίκησης για τα 
μέλη δεν συγκέντρωσε 
την απόλυτη πλειοψη-
φία των παρόντων δη-
μοτικών συμβούλων, ό-
πως ο νόμος ορίζει, ε-
ντούτοις η τελική από-
φαση που δημοσιεύεται 

στη Διαύγεια, φαίνεται 
να εξομοιώνει τα αρνη-
τικά με τα λευκά και τα 
λευκά με την αποχή! Έ-
τσι, και σύμφωνα «με τη 
λαθροχειρία του Προέ-
δρου του Δ.Σ.  Τ. Καρα-
σαρλή»,  εμφανίζονται 
εκλεγμένοι οι Πρόεδροι 
και οι Αντιπρόεδροι των 
Νομικών Προσώπων.

Να σημειωθεί ότι τις 
παραπάνω καταγγελί-
ες, συνυπογράφουν με 
ανακοινώσεις τους όλες 
οι παρατάξεις της μειο-
ψηφίας κάνοντας λόγο 
για θεσμική εκτροπή, 
για αυθαιρεσία στην ερ-
μηνεία των νόμων αλ-
λά και για απεγνωσμέ-
νη απόπειρα της Διοίκη-
σης να παραμείνει πάση 
θυσία και με κάθε τρόπο 
στην εξουσία.

Έχουμε ή όχι Διοικήσεις στα Νομικά Πρόσωπα;

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

Δυσάρεστη έκπληξη περίμενε το 
Διευθυντή του Λυκείου Διονύσου  Π. 
Κουλουρίτη το πρωί του Σαββάτου 2 
Φεβρουαρίου, όταν πηγαίνοντας στο 
σχολείο βρήκε το ισόγειο πλημυρισμέ-
νο από νερά! Όπως φάνηκε, στο διά-
στημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην 
αποχώρηση της Δ/ντριας Γυμνασίου 
Α. Δαδιώτου από το σχολείο αργά το 
βράδυ της Παρασκευής, και στην ά-
φιξη του κ. Κουλουρίτη νωρίς το Σάβ-
βατο, κάποιοι είχαν προλάβει να διαρ-
ρήξουν το κυλικείο, που έχει και συ-
ναγερμό, να καταστρέψουν όσες ηλε-
κτρικές συσκευές μπορούσαν, να κλέψουν 
αναλώσιμα και φεύγοντας  να ανοίξουν 
τη βρύση, με αποτέλεσμα να πλημυρίσει 
το ισόγειο, και να χρειαστούν προσπάθει-
ες πέντε ανθρώπων για πέντε ώρες ώστε 
να απομακρυνθούν τα νερά!   

Το παραπάνω είναι το τελευταίο μό-
νο στη λίστα των καταστροφών και των 
βανδαλισμών που σημειώνονται εδώ και 
αρκετούς μήνες στο σχολικό συγκρότη-

μα της οδού Αττάλου. Ανάμεσά τους  α-
πόπειρες εμπρησμού, αλλεπάλληλες κα-
ταστροφές στο κυλικείο, φθορές και κλο-
πές στα λουκέτα, τις κλειδαριές ακόμη 
και στα κάγκελα, αλλά και τα αδέσποτα 
σκυλιά, πρόβλημα που μάλιστα χειροτε-
ρεύει. Αξιοσημείωτο είναι πως σύμφωνα 
με την Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλί-
ου Γ. Κακούρη «το τελευταίο δίμηνο έχει 
γίνει αποκατάσταση της σιδερένιας πε-

ρίφραξης  του σχολείου περισσότε-
ρες από τρεις φορές από υπάλληλο 
του Δήμου». 

Το θέμα της φύλαξης των δύο σχο-
λείων της πόλης μας, που πριν από 
πέντε κιόλας μήνες αναδεικνύαμε α-
πό την Οδό Διονύσου, έχουν θίξει με 
επιστολές τους προς όλους τους αρ-
μόδιους δημοτικούς φορείς από τον 
περασμένο Σεπτέμβριο οι δύο Διευ-
θυντές, επισημαίνοντας το… σταθε-
ρό κόστος επισκευής των φθορών 
που βαρύνει τακτικά το Δήμο και ζη-
τώντας την 24ωρη φύλαξη του σχο-

λικού χώρου, για την εξοικονόμηση χρη-
μάτων και την αποτροπή παρόμοιων πε-
ριστατικών στο μέλλον. 

Η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, ό-
που την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου συζητή-
θηκε το θέμα για μια ακόμη φορά, ουσι-
αστικά επανέλαβε το επιτακτικό αίτημα 
για την 24ωρη φύλαξη του σχολείου, με 
όποιον τρόπο ο Δήμος θεωρεί πρόσφορο.  

Καταστροφές στο γυμνάσιο - λύκειο Διονύσου
Συνεχή φύλαξη των σχολείων ζητούν οι Διευθυντές

Το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου 
και αριστερά ο  δήμαρχος Διονύσου.
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Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

Επικίνδυνη διασταύρωση στη λεωφόρο Διονύσου
Πέντε μέρες τη βδομάδα, δυο φορές 

τη μέρα, στη διασταύρωση της Λεω-
φόρου Διονύσου με τη Θερμοπυλών, 
στη Δροσιά, σημειώνεται μποτιλιάρι-
σμα. Και την έκτη ημέρα, το Σάββατο, 
λίγο παραπάνω, στην Κέδρων, πρέπει 
να κάνεις το σταυρό σου για να περά-
σεις, πεζός ή εποχούμενος.

Ο λόγος είναι οι εξής… δύο: Η λει-
τουργία, στην άνοδο της Λ. Διονύσου, 
ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού και, δια-
γωνίως απέναντι τα Σάββατα, η Λα-
ϊκή Αγορά.

Επί πέντε ημέρες της εβδομάδας, το 
πρωί τουλάχιστον από τις 9 μέχρι τις εν-
νιάμιση, και το μεσημέρι από τις 2 μέχρι 
τις 3, οι γονείς προσέρχονται στο Σταθ-
μό για να αφήσουν και να παραλάβουν 
τα παιδιά τους αντιστοίχως. Και για να 
μην καθυστερήσουν ή για να μην περπα-
τήσουν πολύ ή επειδή είναι πιο βολικό ή 
δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο, προτιμούν 
να παρκάρουν στο ανύπαρκτο πεζοδρό-
μιο μπροστά από το κτήριο -πρακτικά, δη-
λαδή, πάνω στη Λεωφόρο- και να… διπλο-
παρκάρουν ή ενίοτε και να τριπλοπαρκά-

ρουν, θέτοντας σε κίνδυνο και με τη σειρά 
που ως γονιός προσωπικά το βλέπω: τη 
ζωή του παιδιού τους πρώτα και τη ζωή 
των υπολοίπων μετά. Για να μην αναφερ-
θούμε στην επιτόπου αναστροφή - μέσα 
στη Λεωφόρο, αν είναι δυνατόν! 

Όσο για τη Λαϊκή Αγορά του Σαββάτου, 
ο κίνδυνος αυξάνεται μια που τότε κυκλο-
φορούν και διασχίζουν τη Λεωφόρο κου-
βαλώντας καρότσια και σακούλες πολλοί 
πεζοί- ανάμεσά τους και άνθρωποι προ-
χωρημένης ηλικίας- ενώ οι οδηγοί παρκά-
ρουν στη Διονύσου εική και ως έτυχεν και 
όσο γίνεται πιο κοντά στους πάγκους.  

Υπενθυμίζουμε ότι στις υπόλοιπες 
εμπορικές χρήσεις που αναπτύσσο-
νται κατά μήκος της Λεωφόρου, δηλα-
δή στην εμπορική συστάδα με το πρα-
τήριο άρτου, το καθαριστήριο και το 
φαρμακείο απέναντι, στο περίπτερο 
στην κάθοδο της Διονύσου, στο μπα-
κάλικο-μανάβικο στην άνοδο, στο νέο 
φούρνο-ζαχαροπλαστείο στην κάθοδο 
και στο φυτώριο στην άνοδο- σε όλες, 
πλην του Παιδικού Σταθμού, έχει προ-
βλεφθεί χώρος στάθμευσης αυτοκινή-
των για τους πελάτες τους- που επι-

πλέον δεν συρρέουν όλοι μαζί.   
Τα προβλήματα από τη λειτουργία του 

Παιδικού Σταθμού και της Λαϊκής Αγοράς 
θίχτηκαν - αλλά δεν συζητήθηκαν σε βά-
θος- από την Επιτροπή Ποιότητας Ζω-
ής σε παλαιότερη συνεδρίασή της, οπό-
τε και προτάθηκε η μεταφορά της Λαϊ-
κής κατά ένα τετράγωνο, ώστε να μειω-
θούν τα προβλήματα πάνω στη Λεωφό-
ρο. Σημειωτέον πως η Διονύσου το καλο-
καίρι αποτελεί άξονα πυκνής κυκλοφορί-
ας, μια που οδηγεί προς τις παραλίες της 
Ανατολικής Αττικής.   

Μήνυση -η δεύτερη σε δι-
άστημα λίγων μηνών- υπο-
βλήθηκε κατά της  εκδότρι-
ας της Οδού Διονύσου Μ. 
Χαζάπη από το δημοτικό 
σύμβουλο και πρώην Αντι-
δήμαρχο Τεχνικών Υπηρε-
σιών του παλιού Δήμου Δι-
ονύσου Θ. Λίτσα. Αιτία το 
άρθρο της Οδού Διονύσου 
μηνός Οκτωβρίου 2012 με 
θέμα το ΤΥΠΕΤ και τον κα-
θορισμό της οριστικής τι-
μής μονάδας. Στο εν λόγω 
άρθρο γράφαμε πως ο τό-
τε Δήμος Διονύσου, στην 
υπόθεση αμοιβής του πα-
λιού δικηγόρου Π. Θωμό-
πουλου, υποστήριξε ενόρ-
κως δια του κ. Λίτσα πως 
η τιμή μονάδας για το ΤΥ-
ΠΕΤ ανερχόταν σε 4 ή 22 
ευρώ. Σύμφωνα με τα συ-
νημμένα στη μήνυση, ο κ. 
Λίτσας έχει καταθέσει δυο 
φορές: το 2007, στη  δίκη 
για την αμοιβή Θωμόπου-
λου, ότι «Μόνο για κατα-
σκηνώσεις είναι η χρήση. 
Δεν έχει την ίδια αξία, δεν 
είναι οικοδομήσιμη», και το 
2009 οπότε στην κατάθε-
σή του υποστηρίζει ότι «Η 
έκταση είναι εντός Σχεδίου. 

Μπορεί να γίνει χώρος κα-
τασκηνώσεων, αθλητικές ε-
γκαταστάσεις και εμπορι-
κές δραστηριότητες. Η ε-
μπορική αξία είναι 600 ευ-
ρώ το τ. μ.».  Με τη σειρά 
μας δηλώνουμε πως: Αγνο-
ούσαμε, όπως είναι φυσικό, 
αυτές τις καταθέσεις. Είχα-
με εντούτοις την πληροφό-
ρηση πως ο τότε Δήμος Δι-
ονύσου, μέλος της Διοίκη-
σης του οποίου και αρμό-
διος Αντιδήμαρχος ήταν ο 
κ. Λίτσας, στις προτάσεις 
του για την υπόθεση της α-
μοιβής Θωμόπουλου είχε υ-
ποστηρίξει τη χαμηλή τιμή 
μονάδας που εκ πλάνης και 
παραδρομής, και καθόλου 
από δόλο ή πρόθεση δυ-
σφήμησής του, αποδώσα-
με στον κ. Λίτσα, και μάλι-
στα σε ένορκη κατάθεση.

Γι’ αυτή την πλάνη και 
την παραδρομή, η εφημε-
ρίδα και προσωπικά η εκ-
δότριά της, ζητούν ειλικρινή 
συγγνώμη, καθώς ουδεμία 
πρόθεση είχαμε να αποδώ-
σουμε στον κ. Λίτσα πρά-
ξεις ή ενέργειες που δεν α-
νταποκρίνονται στην πραγ-
ματικότητα. 

Απαλλάχθηκαν οι κατηγορηθέντες!
Δικάστηκε την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στο Γ’ Τριμελές Πλημ-

μελειοδικείο Αθηνών η μήνυση που η Αντιδήμαρχος Θ. Σαραντά-
κη είχε υποβάλει κατά του συναδέλφου της τοπικού συμβούλου 
Τ. Μπάση της  Διοίκησης και της εκδότριας της Οδού Διονύσου 
Μαρίας Χαζάπη. Αιτία της μήνυσης, υπενθυμίζουμε,  δήλωση 
του κ. Μπάση στη διάρκεια συνεδρίασης του Τοπικού Συμβου-
λίου, την οποία πιστά αναπαρήγαγε η εφημερίδα μας  στο σχε-
τικό ρεπορτάζ. Ο κ. Μπάσης επανέλαβε στο δικαστήριο τις δι-
ευκρινίσεις που είχε δημοσιεύσει σχετικά η εφημερίδα μας (φύλ-
λο Ιανουαρίου 2012) και το δικαστήριο παρότρυνε την κ. Σαρα-
ντάκη να αποσύρει την κατηγορία, ικανοποιούμενη με την πα-
ροχή συγγνώμης, ώστε το θέμα να θεωρηθεί λήξαν.

Με τη δήλωση συγγνώμης του κ. Μπάση «αν καθ’ οιονδήπο-
τε τρόπο έθιξε την κ. Σαραντάκη» συνταχθήκαμε κι εμείς πλή-
ρως, διότι πιστεύουμε ότι οι όποιες διαφορές ανακύπτουν στο 
πλαίσιο της ενασχόλησης με τα κοινά του Δήμου, μπορούν να 
επιλύονται με καλή πίστη εκτός Δικαστηρίων.

Η αγωγή, την οποία επίσης έχει ασκήσει η κ. Σαραντάκη κα-
τά των προαναφερθέντων, αναμένεται να εκδικασθεί- εκτός α-
προόπτου- τον Οκτώβριο του 2014.

Επιβεβλημένη  
αποκατάσταση

Λειτουργεί και πάλι η βιβλιοθήκη  
του Γενικού Λυκείου Αγίου Στεφάνου 

Ανακοινώνεται ότι η βιβλιοθήκη 
του Γενικού Λυκείου Αγ. Στεφάνου 
ξεκίνησε τη λειτουργία της από τη 
Δευτέρα 25/02/2013 σε καθημε-
ρινή βάση (Δευτέρα έως και Πα-
ρασκευή) και ώρες 10:00 - 14:00. 
Υπεύθυνη της βιβλιοθήκης σε συ-
νεργασία με το ΓΕ.Λ. Αγίου Στε-
φάνου αναλαμβάνει εθελοντικά η 
Κωνσταντουλάκη Αικατερίνη, τελειόφοιτη φοιτήτρια του τμή-
ματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην μαθή-
τρια του Σχολείου.
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Προτεραιότητες για το Διόνυσό μας

Tοπική ΕπικαιρότηταΕπιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

όσο και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. 
Κανατσούλης σε συνάντησή μας δεσμεύ-
θηκαν για την κατασκευή σκέπαστρου με 
στόχο την απομάκρυνση των όμβριων υ-
δάτων.

Από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι και 
σήμερα, Ιανουάριο του 2013, θεωρούμε ό-
τι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα 
χωρίς να έχει γίνει η παραμικρή επισκευή 
στον εν λόγω χώρο. Δεν αρκεί η καλή δι-

«Με κάνετε να ντρέπο-
μαι! Μιλάτε για αποστασί-
ες σήμερα, τη στιγμή που 
δεν κάνουμε τίποτα για να 
πάει ο τόπος μπροστά!». 
Ήταν η δήλωση διαμαρ-
τυρίας της δημοτικής συμ-
βούλου από τη Ροδόπολη 
Στέλλας - Σοφίας Μαγγί-
να, όταν άκουσε τον Α-
ντιδήμαρχο Διοικητικών 
Υπηρεσιών Δ.  Σακελλα-
ρίου στη συνεδρίαση του 
Δ.Σ. στις 13 Φεβρουαρί-
ου να αποκαλεί τους δη-
μοτικούς συμβούλους της 
μειοψηφίας «αποστάτες», 
ανατρέχοντας μάλιστα 
στον Τσιριμώκο!

Η κ. Μαγγίνα έκανε ιδι-
αιτέρως αισθητή την πα-
ρουσία της στα δυο πρό-
σφατα Δημοτικά Συμβού-
λια, όταν συζητήθηκε ο ο-
ρισμός των μελών στα Δι-
οικητικά Συμβούλια των 4 
Νομικών Προσώπων του 
Δήμου - δηλαδή στις 2 
Σχολικές Επιτροπές, τον 
ΘΕΣΠΙ και την ΕΣΤΙΑ. Ψη-
φίζοντας σταθερά «λευ-
κό» σε όλες τις ψηφοφο-
ρίες που έγιναν για όλα τα 
προτεινόμενα πρόσωπα, 
επέλεξε να υπερψηφίσει 
μόνο την υποψηφιότητα 
του Ν. Καρυστινού για το 
αξίωμα του Προέδρου του 
ΘΕΣΠΙ. Προέβη μάλιστα 
στην παρακάτω – διφο-
ρούμενη, κατά πολλούς - 
δήλωση: «Στηρίζω τον κ. 
Καρυστινό όχι ως πολιτική 
επιλογή, συμπόρευση και 
σύντμηση με τη Διοίκηση, 

αλλά επειδή είναι ένας νέ-
ος άνθρωπος, με την ελ-
πίδα πως θα προσφέρει 
στα δρώμενα του Θέσπι-
δος και θα παραμείνει μα-
κριά από πολιτικές στρα-
τηγικές».

Έντονες φήμες στη Ρο-
δόπολη θέλουν τη νεαρή 
δημ. σύμβουλο να είναι ε-
ξαιρετικά δυσαρεστημέ-
νη με τις επιλογές του Δη-
μάρχου στον ορισμό των 
Αντιδημάρχων και γενικό-
τερα των προσώπων της 
Διοίκησης. Η ίδια δηλώνει 
ότι με το να διορίζονται 

συνεχώς τα ίδια και τα ί-
δια πρόσωπα, κατά κύριο 
λόγο οι σκληροπυρηνικοί 
γηραλέοι σε θέσεις κλειδιά, 
η χαώδης κατάσταση που 
επικρατεί στoν Δήμο Διο-
νύσου σίγουρα δε θα δι-
ορθωθεί αλλά αντιθέτως 
θα οδηγήσει σε περαιτέ-
ρω χαοτικές καταστάσεις. 
Μάλιστα, φημολογείται ό-
τι η κ. Μαγγίνα είχε ζητή-
σει από τον κ. Καλαφατέ-
λη την αξιοποίησή της στο 
καινούργιο σχήμα, όπως 
αυτό ορίστηκε τον Ιανου-
άριο 2013.  

Στην κάρτα του Δημότη και στο Συμβούλιο Ένταξης Μετα-
ναστών αναφέρθηκε με ερωτήσεις του προς τη Διοίκηση του 
Δήμου στη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου ο ανεξάρτητος 
Δημοτικός σύμβουλος Σπ. Σπηλιώτης.  

Τα παραπάνω θέματα εξάλλου τον είχαν ιδιαιτέρως απα-
σχολήσει στη διάρκεια της θητείας του ως Αντιδημάρχου Παι-
δείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Ένα χρόνο νωρίτερα, μάλιστα, 
το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ψηφίσει τη συστατική πράξη και 
τον κανονισμό για την Κάρτα αλλά και τον ορισμό του ΣΕΜ, 
με 4 αιρετούς, έναν από κάθε παράταξη. 

Ένα χρόνο μετά, τόνισε ο κ. Σπηλιώτης, και αφού έχουν γί-
νει σειρά ενεργειών και από την Υπηρεσία και από το Γραφείο 
Τύπου, έχουν προσεγγισθεί επιχειρήσεις και συνεχίζεται και η 
προβολή τους μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου, «είναι ώ-
ριμο πλέον να μπορέσει αυτή η ομόφωνη απόφαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου να γίνει πράξη, να υλοποιηθεί, πάντοτε με 
τις δεσμεύσεις που είχε βάλει τότε το Δημοτικό Συμβούλιο».

Ενώ για το ΣΕΜ, μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Σπηλιώ-
τη, από τη  σύνθεση του Συμβουλίου απουσιάζει εκπρόσωπος 
της Διοίκησης (σ.σ. οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν δι-
καιούνται να συμμετέχουν σε Επιτροπές και Νομικά Πρόσω-
πα), κενό που δεν έχει ακόμη, μήνες μετά, καλυφθεί, παρόλες 
τις σχετικές εκκλήσεις του πρώην Αντιδημάρχου.

Στα παραπάνω θέματα υποσχέθηκε άμεση απάντηση ο Δή-
μαρχος Διονύσου στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο- όταν προ-
φανώς λυθεί το πρόβλημα της ψήφισης του προϋπολογισμού.

Να υπενθυμίσουμε εδώ πως η περίφημη Κάρτα του Δημό-
τη έχει διπλό στόχο: Να δώσει κίνητρα στους δημότες κατανα-
λωτές (προσφορές, εκπτώσεις κ.λπ.) ώστε να στραφούν προς 
την τοπική αγορά, να την προτιμήσουν και να τη στηρίξουν.   

Άφαντη η Κάρτα του Δημότη - Κουτσό & το συμβούλιο Ένταξης μεταναστών

 Στέλλα - Σοφία Μαγγίνα: 

«Ντρέπομαι»!

Μ. ΚΟΚΚΑΛηΣ: «Αγανάκτηση 
για το Κλειστό της ροδόπολης»

Μετά τους τοπικούς συμβούλους των μει-
οψηφιών που με κοινή τους επιστολή κατήγ-
γειλαν την εγκατάλειψη στην αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Ροδό-
πολης, έρχεται ο Αντιπρόεδρος της ίδιας Δη-
μοτικής Κοινότητας, Μ. Κόκκαλης, να καταγ-
γείλει με τη σειρά του την εγκατάλειψη στο 
Κλειστό Γυμναστήριο της περιοχής, με σχετι-
κή ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύ-
ωσης (facebook).

«Απόψε βρέθηκα στο κλειστό γυμναστήριο 
της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης. 

Συνήθως όταν επισκέπτομαι τον συγκεκρι-
μένο χώρο, φεύγω γεμάτος χαρά για τα δεκά-
δες παιδιά που βλέπω να αθλούνται.

Σήμερα έφυγα γεμάτος απογοήτευση, αγα-
νάκτηση και ντροπή, έφυγα με σκυμμένο το κε-
φάλι ακούγοντας τα παράπονα των παρευρι-
σκομένων γονιών. Το κλειστό γυμναστήριο θύ-
μιζε πισίνα.

Η στέγη του βάζει νερά, ένα πρόβλημα το 
οποίο υφίσταται τα τελευταία δύο χρόνια και 
έχει επισημανθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δήμου πολλές φορές, εγγράφως και προφορι-
κώς. Το έργο της επισκευής του έχει συμπερι-
ληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δι-
ονύσου τα τελευταία δύο χρόνια και οι διαβε-
βαιώσεις για την άμεση λύση του προβλήμα-
τος πολλές… Πολύ φοβάμαι πως η ζημιά θα 
μεγαλώσει,  είτε με την καταστροφή του τε-
ρέν από τα νερά, είτε με την ακόμη μεγαλύ-
τερη ζημιά που μπορεί να πάθει η οροφή του 
κτιρίου αλλά... ακόμη περισσότερο φοβάμαι 
μην τραυματιστεί κάποιο παιδί.

Ας αφήσουμε επιτέλους στην άκρη τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι παρατάξεις 
μας (αναφέρομαι σε συμπολίτευση και αντι-
πολίτευση και όλοι ξέρουν τι εννοώ) και ας 
σκύψουμε πάνω στα πραγματικά προβλήμα-
τα της περιοχής, τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι πολίτες και για την λύση των ο-
ποίων μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους».

Και συμπληρώνει ο κ. Κόκκαλης: «Όπως θα 
ξέρετε όσοι με γνωρίζετε, ποτέ δεν συστήνο-
μαι ή υπογράφω κείμενα ως «αντιπρόεδρος», 
τώρα το κάνω γιατί δεν εκφράζω άποψη και 
ανησυχίες μόνο ως δημότης του Δήμου Διονύ-
σου αλλά και ως μέλος της διοίκησης αυτού».

Η ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου εί-
χε κορυφωθεί λίγα λεπτά νωρίτερα: Η ανεξήγητη 
απόσυρση εκ μέρους της Διοίκησης  θέματος που 
αφορούσε σε έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της ΕΣ-
ΤΙΑΣ δημιούργησε εύλογα ερωτηματικά στους συμ-
βούλους που συμμετέχουν στο Νομικό αυτό Πρό-
σωπο. Ανάμεσά τους και στον Θ. Μπούσμπουρα 
(Συμμαχία για τον Πολίτη), που δεν πείστηκε από 
τη δήλωση του Δημάρχου Γ. Καλαφατέλη «όπως 
το φέραμε, έτσι και το αποσύρουμε», και επέμει-
νε να μάθει τους λόγους της απόσυρσης του θέμα-
τος. Μπροστά στην επιμονή του αυτή, ο κ. Καλα-
φατέλης τού απέδωσε χαρακτηρισμό που παρα-
πέμπει ευθέως στα σύγχρονα φασιστοειδή της πο-
λιτικής μας σκηνής! (σ. σ. Ο χαρακτηρισμός αυτός 
με πρωτοβουλία του Προέδρου του Δ.Σ. Τ. Καρα-
σαρλή απαλείφθηκε από τα πρακτικά).

Όμως το κακό είχε γίνει. Και σύσσωμη η μειοψη-
φία, οργισμένη και σε ένδειξη διαμαρτυρίας, απο-
χώρησε από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας το Δή-
μαρχο και την υποβάθμιση του Δημ. Συμβουλίου.

Σε τοποθέτησή του, αμέσως μετά, για το παρα-
πάνω περιστατικό, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υ-
πηρεσιών Δ. Σακελλαρίου αποκάλεσε «αποστά-
τες» τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφί-
ας, κατηγορώντας τους ότι προτιμούν να αποχω-
ρήσουν παρά να τιμήσουν το ρόλο τους.   



Λακκούβες σε 22 δρόμους, κατέγραψε ο Ν. Αντά-
πασης (Συμμαχία για τον Πολίτη), τοπικός σύμβου-
λος της Δημοτικής μας Κοινότητας, όπως γράψαμε 
και στο προηγούμενο φύλλο της Οδού Διονύσου. 
Πάνω από 80 (!!!) δρόμους έχει σημειώσει στον α-
ντίστοιχο κατάλογο που κατήρτισε η Πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινότητας Γ. Κακούρη, ανταποκρινό-
μενη σε σχετικό αίτημα του Αντιδημάρχου Τεχνι-
κών Έργων και Υποδομών Ν. Παππά, «κόντρα» 
που προκάλεσε μάλλον εύθυμη ατμόσφαιρα στη 
συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου (Τρίτη 19/2). 

Για λακκούβες που βρίσκονται παντού στο Διό-
νυσο μίλησαν όλοι οι τοπικοί σύμβουλοι, και ιδιαι-
τέρως αυτοί που κατοικούν στη Ραπεντώσα, ενώ 
κατέθεσαν και τις προσωπικές τους εμπειρίες α-
πό ατυχήματα με το αυτοκίνητο. 

Σύμφωνα πάντως με την κ. Κακούρη, και τη σχε-
τική ενημέρωση του κ. Παππά, ο εργολάβος που έ-
χει αναλάβει το έργο επούλωσης των λάκκων «δεν 
έχει λεφτά να πληρώσει την εγγυητική επιστολή», 
δήλωση που προκάλεσε την έκρηξη του Τ. Μπάση 
(ΑΔΚ): «Πρώτη φορά ακούω να παίρνει κάποιος μια 
δουλειά, χωρίς να προσκομίζει από την αρχή όλα 
τα απαραίτητα και απαιτούμενα δικαιολογητικά»!!! 

Για την ιστορία να σημειωθεί πως στη λίστα με 
τις φθορές στο οδόστρωμα αναφέρονται μόνον οι 
κυριότερες και πιο επικίνδυνες. Ανάμεσά τους και 
δύο ολόκληροι δρόμοι, στο Λόφο Πνυκός και η ο-
δός Κανάρη. Αλλά και οι υπόλοιποι, ένθεν και έν-
θεν της Λεωφόρου Διονύσου, στη Ραπεντώσα και 
την Αναγέννηση, παρουσιάζουν σημαντικές φθο-
ρές και μάλιστα σε πολλά σημεία τους. Και βέβαια 
δεν είχε υπολογισθεί η πρόσφατη θεομηνία, που 
σίγουρα ανέβασε δραματικά τον αριθμό και των 
δρόμων και των φθορών τους!  
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υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Διονύσου

Χαρτογραφήθηκαν  
οι… λακκούβες στη Δημ. 

Κοινότητα Διονύσου!
Με αναπροσαρμογή των τιμών 

προς τα κάτω και εξομοίωσή τους 
με αυτές της Δημοτικής Κοινότητας 
Ροδόπολης, «έφυγε» από το Τοπι-
κό Συμβούλιο ο κανονισμός Κοιμη-
τηρίου, που συζητήθηκε στη συνε-
δρίαση της Τρίτης 19 Φεβρουαρίου.
Πιο συγκεκριμένα, το Τ.Σ. προτείνει 
οι τιμές να διαμορφωθούν ως εξής:

Τέλος εξαετούς ταφής 250 ¬ (α-
πό 367 που ισχύει σήμερα)

Τέλος εκταφής 250 ¬ (από 367)
Παράταση εκταφής 120 ¬ ετησί-

ως (από 23 ¬ το μήνα!) για το διά-
στημα των πρώτων δύο χρόνων. Το 
ίδιο ετήσιο τέλος παραμένει και για 
τα επόμενα 2 χρόνια.

Τέλος συντήρησης και καθαριό-
τητας τάφων εξαετούς διάρκειας 
15 ¬ (από 26 σήμερα)

Ετήσια φύλαξη των οστών στο ο-
στεοφυλάκιο 25 ¬ (από 34 σήμερα)

Αγορά οικογενειακού τάφου 7500 
ευρώ (από 18.000 σήμερα)

Τέλος συντήρησης και καθαριότη-
τας οικογενειακών τάφων 30 ¬ (α-
πό 68 σήμερα)

Επιπλέον, ανάμεσα στις προτά-
σεις της Δημοτικής μας Κοινότητας 
για τον κανονισμό Κοιμητηρίου πε-
ριλαμβάνονται και οι εξής:

*Δικαίωμα ενταφιασμού στο Κοι-
μητήριο κάθε Δημοτικής Κοινότητας 
πρέπει να έχουν μόνο οι δημότες 
και οι μόνιμοι κάτοικοι της Κοινό-
τητας αυτής. 

*Μόνιμη Υπηρεσία Κοιμητηρίου, 
για τις ταφές-εκταφές, την καθαρι-
ότητα και την ασφάλεια του χώρου

*Η άδεια εκταφής να εκδίδεται 
και από τον Πρόεδρο της Δημοτι-
κής Κοινότητας.

*Οι μαρμαράδες κατασκευαστές 
τάφων θα παίρνουν άδεια (από τη 
Δημοτική Κοινότητα ή το Δήμο) να 
εργαστούν στο Κοιμητήριο εφόσον 
αποδεικνύουν πως είναι νόμιμοι ε-
παγγελματίες. Επίσης θα είναι υ-

ποχρεωμένοι να διατηρούν το χώ-
ρο καθαρό, ενώ θα είναι υπεύθυ-
νοι για οποιαδήποτε ζημιά προκα-
λέσουν

 «Να επιμείνουμε στην πρότασή 
μας για τις τιμές και να ζητήσουμε 
από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
να μας καλέσει, όταν το θέμα του 
κανονισμού Κοιμητηρίων με προτά-
σεις από όλες τις Δημοτικές Κοινό-
τητες έρθει εκεί προς συζήτηση» α-
ποφάσισε επιπλέον το Τοπικό Συμ-
βούλιο.

«Πλένουν οστά  
στα σκαλοπάτια»!

Αυτό κατήγγειλε μεταξύ άλλων ο 
τοπικός σύμβουλος της Συμμαχίας 
Ν. Αντάπασης, προσθέτοντας πως 
το περιστατικό τού μεταφέρθηκε α-
πό αγανακτισμένο επισκέπτη του 
Κοιμητηρίου. Επίσης τόνισε την α-
ναγκαιότητα να στρωθούν τα δρο-
μάκια ανάμεσα στους τάφους με 
τσιμέντο ή γαρμπίλι, γιατί εκεί το 
χώμα με τις βροχές γίνεται λάσπη, 
ενώ από παλαιότερο κλάδεμα των 
χόρτων, τα υπολείμματα δεν έχουν 
ακόμη απομακρυνθεί και μαζεύο-
νται στους τάφους.

Η σημαντικότερη όμως επισή-
μανσή του αφορούσε στο εκκλη-
σάκι του Κοιμητηρίου, δωρεάς Μα-
ρίας Κουκουτσέα: Σε πρόσφατη ε-
πίσκεψή του στο χώρο, ο κ. Αντά-
πασης διαπίστωσε πως τα σκαλιά 
του ναΐσκου ήταν γεμάτα ακαθαρ-
σίες και η πόρτα ορθάνοιχτη, με ε-
κτεθειμένο σε φθορές, ίσως και σε 
κλοπή, το εκπληκτικό μαρμαρόγλυ-
πτο τέμπλο της εκκλησίας!

«Είναι ντροπή να κυκλοφορεί και 
τόσος κόσμος εκεί», συνηγόρησε ο 
τ.σ. της Διοίκησης Τ. Μπάσης, με 
την Πρόεδρο Γ. Κακούρη να παρα-
δέχεται πως «το Κοιμητήριο είναι ό-
ντως απαράδεκτο»!   

ΤΟ ΤΟΠίΚΟ ΣύΜΒΟύΛίΟ ΠρΟΤΕίΝΕί

Μείωση τιμών στο Κοιμητήριο

«Καλά περνάμε»…
Στο Τοπικό Συμβούλιο Διονύσου

Στο σημερινό φύλλο της Οδού Διονύσου κατα-
γράφονται σχεδόν όλα τα θέματα που απασχόλη-
σαν το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότη-
τας Διονύσου την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου.  Όχι τυ-
χαία. Και στα  11 θέματα που συζητήθηκαν, οι α-
ποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα, αφού ενσωματώ-
θηκαν ή λήφθηκαν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις, 
επισημάνσεις και αντιρρήσεις όλων των τοπικών 
συμβούλων, Διοίκησης και μειοψηφιών (σ.σ. εικό-
να που ουδέποτε έχουμε συναντήσει, πολύ περισ-
σότερο το τελευταίο διάστημα, στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο της πόλης). 

Ο λόγος είναι απλός, λένε οι ίδιοι οι σύμβουλοι: 
«Ερχόμαστε ‘διαβασμένοι’ και με το μυαλό στα προ-
βλήματα των κατοίκων που πρέπει να λυθούν. Έ-
χουμε ευθύνη απέναντί τους».

Ταυτόχρονα βέβαια εκφράζουν και την –πάγια- 
διαμαρτυρία τους: «Αποφάσεις μπορεί να παίρνου-
με και μάλιστα ομόφωνες. Αλλά τι να τις κάνεις ό-
ταν ποτέ δεν υλοποιούνται;»

Και ξαναβάζουν στο τραπέζι, πάλι και πάλι, το 
αίτημα για αποχώρηση από τον καλλικρατικό Δή-
μο Διονύσου, σύμφωνα και με παλαιότερη, του πε-
ρασμένου Σεπτεμβρίου, απόφασή τους.  

στις εγκαταστάσεις Καργάκου οι επόμενες  
διαλέξεις της καθηγήτριας ιστορίας μ. Ευθυμίου
Από τον Πολιτιστικό Φυσιολατρικό Σύλλογο Δροσιάς, ανακοινώθηκε ό-

τι οι επόμενες διαλέξεις της Μαρίας Ευθυμίου, Καθηγήτριας Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων των πρώην Εκπαιδευτηρίων Καργάκου (Λεωφόρος Δροσιάς & Σταμά-
τας 25 Α’), όπου στεγάζεται πλέον το ΕΠΑΛ Διονύσου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη από τις 16 διαλέξεις με θέμα την Πα-
γκόσμια Ιστορία, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 
2013 στην κατάμεστη από κόσμο, αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού 
Κέντρου Δροσιάς, γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. 

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη
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Ε Π Ι Σ ΤΟΛΗ

Μπορεί και να μην προλάβουμε εδώ 
στο Διόνυσο να εκλέξουμε Συμπαραστά-
τη του Δημότη και της Επιχείρησης, μια 
που η Επιτροπή Θεσμών και Ισότητας 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ) προτείνει ήδη την κατάργηση του 
θεσμού «για να εξοικονομηθούν πόροι 
των Δήμων»! Για το θέμα έχει ήδη το-
ποθετηθεί τόσο ο δικηγόρος Β. Σωτη-
ρόπουλος, Συμπαραστάτης στο Δήμο 
Αθηναίων από τον Ιούλιο του 2012, ό-
σο και το νεοϊδρυθέν Δίκτυο Συμπαρα-
στατών (symparastates.org). 

Ειδικότερα σε σχετικό Δελτίο Τύπου 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων 
τονίζεται πως Συμπαραστάτης, που 
παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα 
να επιλύουν τις διαφορές τους με την 
τοπική αυτοδιοίκηση προσφεύγοντας 
σε τοπικό θεσμό και όχι στα δικαστή-
ρια, εισήχθη με τον «Καλλικράτη», ύστε-
ρα από σειρά ψηφισμάτων και συστά-
σεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 
οποίο από το έτος 1985 καλεί για την ε-
νίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών, 
με την ίδρυση τοπικών και περιφερεια-
κών Συνηγόρων του Πολίτη.

Η κατάργηση του θεσμού, συνεχίζει 
το Δελτίο Τύπου, θα αποστερήσει τους 
πολίτες από μία δωρεάν, άμεση και συ-
χνά αποτελεσματική εναλλακτική δυ-
νατότητα για την άσκηση των δικαιω-
μάτων τους, η οποία συνδέεται άρρη-
κτα με την Ευρωπαϊκή θεσμική παρά-
δοση και ταυτότητα. Επιπλέον, συνδέ-
εται με την αποφόρτιση των δικαστηρί-
ων από εν δυνάμει νέες δικαστικές δια-
μάχες, που θα μπορούσαν να επιβαρύ-
νουν τους Δήμους. Η πρόταση που πα-
ρουσιάστηκε, στο πλαίσιο της εξοικονό-
μησης πόρων των Δήμων, φέρεται να 
διατυπώνεται χωρίς εκτίμηση επιπτώ-
σεων, δίχως προηγούμενη ακρόαση των 
Συμπαραστατών του Δημότη και της Ε-
πιχείρησης και κατά περιφρόνηση του 
ευρωπαϊκού θεσμικού κεκτημένου. 

Για την ιστορία να σημειωθεί ότι ο θε-
σμός λειτουργεί σήμερα μόνο σε εικο-
σιτέσσερις (24) Δήμους της χώρας, ε-

νώ θα έπρεπε να είχε τεθεί σε λειτουρ-
γία από το έτος 2011 σε κάθε Δήμο ά-
νω των 20.000 κατοίκων, σύμφωνα με 
το άρθρο 77 του «Καλλικράτη». Με βά-
ση τις πρόσφατες περικοπές, η μηνιαία 
αντιμισθία του Συμπαραστάτη του Δη-
μότη και της Επιχείρησης (προ κρατήσε-
ων) ανέρχεται στο ποσό των 720 ευρώ 
για Δήμους από 20.000 έως 100.000 κα-
τοίκους, όπως είναι ο Δήμος Διονύσου. 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2012, οι Συμπαρα-
στάτες του Δημότη και της Επιχείρησης 
του Νομού Αττικής και η Περιφερειακή 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επι-
χείρησης της Περιφέρειας Αττικής, υλο-
ποιώντας Σύσταση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, ίδρυσαν το Δίκτυο Συμπα-
ραστατών, για την ανταλλαγή εμπειρι-
ών, την προώθηση του θεσμού και την 
εισαγωγή του σε Δήμους και Περιφέρει-
ες που δεν έχει λειτουργήσει. Κάθε φο-
ρέας που ετοιμάζει εισηγήσεις, προτει-
νόμενες ρυθμίσεις και συστάσεις για τον 
θεσμό, δεν είναι πλέον σε θέση να δια-
μορφώσει πλήρη εικόνα για το θέμα αυ-
τό, εάν δεν έχει προηγουμένως διαβου-
λευθεί με το Δίκτυο Δημοτικών και Πε-
ριφερειακών Συμπαραστατών.

Σε πρόσφατο μάλιστα ψήφισμά του 
το Δίκτυο Συμπαραστατών διακηρύσ-
σει ότι:

α) ο θεσμός αποτελεί μέρος του ευ-
ρωπαϊκού κεκτημένου, υπέρ των δικαι-
ωμάτων των πολιτών,

β) ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του θε-
σμού πρέπει να ενισχυθούν με διατάξεις 
που θα εγγυώνται την καταστατική θέ-
ση των Συμπαραστατών, ως ανεξάρτη-
των δημοτικών και περιφερειακών αρ-
χών και θα αναγνωρίζουν ρητά πλήρεις 
ελεγκτικές αρμοδιότητες και θα διασφα-
λίζουν τη διοικητική και δημοσιονομική 
αυτοτέλεια του Γραφείου Υποστήριξης 
των Συμπαραστατών,

γ) κάθε σχεδιασμός, προγραμματι-
σμός, νομοθετική ή κανονιστική πρότα-
ση που αφορά στο θεσμό, προϋποθέτει 
διαβούλευση με το Δίκτυο Δημοτικών και 
Περιφερειακών Συμπαραστατών.    

η ΚΕΔΕ προτείνει κατάργηση  
του Συμπαραστάτη του Δημότη!

Με μια σειρά εκδηλώσεων που κεντρικό τους θέμα έχουν τη 
γυναίκα, μια που το Μάρτιο γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα 
της, συνεχίζει τη δράση του ο νέος Πολυχώρος στη Σταμάτα. 
Για το Μάρτιο έχουν προγραμματισθεί τα παρακάτω:

Παρασκευή 1 Μαρτίου - 9 μ.μ.:  Εγκαίνια της έκθεσης φωτο-
γραφίας του Μ. Καραγιάννη με θέμα «Γυναίκες στο σύγχρονο 
βάρβαρο κόσμο». Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαρτίου

Τετάρτη 6 Μαρτίου - 9 μ.μ.: Προβολή της ταινίας «Ζωή σαν 
τριαντάφυλλο» για τη ζωή της Εντίθ Πιαφ σε σκηνοθεσία Ολι-
βιέ Ντααν με τη Μαριόν Κοτιγιάρ

Παρασκευή 8 Μαρτίου - 9 μ.μ.: Παρουσίαση του βιβλίου της 
Φιλομήλας Λαπατά «η χήρα του Πειραιά», εκδόσεις Καστανιώτη. 
Θα ακολουθήσει μουσικό ταξίδι στον κόσμο του Νικολό Παγκανίνι 

με τον Αλέξη Αναγνωστάκη βιολί και την Ελίνα Μπουτιέρη πιάνο
Τετάρτη 13 Μαρτίου - 9 μ.μ.: Προβολή της ταινίας «η μάνα» 

από το μυθιστόρημα του Μ. Γκόκι, σε σκηνοθεσία Β. Πουντόβκιν
Παρασκευή 15 Μαρτίου - 9 μ.μ.: Πάρτυ μασκέ με θέμα «Γυ-

ναίκα»
Τετάρτη 20 Μαρτίου - 9 μ.μ.: Προβολή της; Ταινίας «Περσέ-

πολις» σε σκηνοθεσία των Μ. Σατράπι και Β. Παρονό
Παρασκευή 22 Μαρτίου - 9 μ.μ.: Ζωντανό μουσικό ταξίδι  

στον μελοποιημένο Ελύτη. Εισιτήριο 5 ευρώ με κρασί ή μπύρα
Τετάρτη 27 Μαρτίου - 9 μ.μ.: Προβολή της ταινίας «Φρίντα» 

με τους Σάλμα Χάγεκ, Άλφρεντ Μολίνα και Αντόνιο Μπαντέρας
Πληροφορίες: Πολυχώρος Όμορφη Πόλη - Τραπεζούντος 8 Στα-
μάτα (Εύξ. Πόντος) - τηλ. 210.6219876 & στο site art-seminars.gr   

Πλούσιοι σε δραστηριότητες 
οι μήνες της άνοιξης
για τον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό 
Σύλλογο Αγίου  Στεφάνου

ΜΑρΤίΟΣ 2013
14 Μαρτίου –ημέρα Πέμπτη–
ώρα αναχώρησης 6.30 μ. μ.
ΘΕΑΤΡΟ «ΑΚΑΔΗΜΟΣ» - “LA NONNA” του 
Ρομπέρτο Κόσσα με τον Δημήτρη Πιατά στον 
ομώνυμο ρόλο της αιωνόβιας βουλιμικής 
γιαγιάς. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Πάνος 
Σκουρλιάκος, Λουκία Πιστιόλα, Κλέων Γρη-
γοριάδης κ.ά. 
16 - 17 - 18 Μαρτίου 
Σάββατο, Κυριακή, Καθαρά Δευτέρα 
Τριήμερη εκδρομή στην ΕΔΕΣΣΑ - ΑΡΙΔΑΙΑ - 
Λουτρά ΠΟΖΑΡ - ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗ. Διαμονή στο ξενοδοχείο “LIDRA PAL-
ACE” στην Αριδαία. Τιμή: 115 ευρώ κατ’ ά-
τομο με πρωινό.
20 Μαρτίου –ημέρα Τετάρτη– 
ώρα αναχώρησης 6.00 μ.μ.
ΘΕΑΤΡΟ «ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ» 
«Θα σε πάρω να φύγουμε…». 
Η Ελλάδα μέσα από την επιθεώρηση. 
Στον 35μελή θίασο πρωταγωνιστούν: Αντώ-
νης Λουδάρος, Τάνια Τρύπη, Μέμος Μπεγνής, 
Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχάλης Μαρίνος, Γιώρ-
γος Καπουτζίδης.
29 Μαρτίου – ημέρα Παρασκευή 
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. 
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας 
στον Όσιο Πατάπιο στο Λουτράκι.

ΑΠρίΛίΟΣ 2013
10 Απριλίου –ημέρα Τετάρτη– Θέατρο
17 Απριλίου –ημέρα Τετάρτη– 
Επίσκεψη σε Μουσείο. 
Ουζάκι στα ουζερί της Καισαριανής.
21 Απριλίου –ημέρα Κυριακή–
Μονοήμερη εκδρομή.
24 Απριλίου –ημέρα Τετάρτη– 
Απογευματινός περίπατος.

ΜΑΪΟΣ 2013
Πενταήμερη Εκδρομή 
σε ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Συλλόγου, 
Πεντζερίδη 1, Άγιος Στέφανος
Τηλ. 210 -8004723 

Με άρωμα γυναίκας ο Μάρτιος για τον Πολυχώρο Όμορφη Πόλη στη Σταμάτα


