
Το περασμένο διάστημα α-
ναμφίβολα σημάδεψαν τα Νο-
μικά Πρόσωπα του Δήμου, και 
μάλιστα από πολλές πλευρές. 
Μετά την απόρριψη από την Α-
ποκεντρωμένη Διοίκηση των α-
ποφάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου που αφορούσαν στην 
εκλογή των Διοικητικών Συμ-
βουλίων στις δυο Σχολικές Επι-
τροπές, το ΘΕΣΠΙ και την ΕΣ-
ΤΙΑ, ήρθε η διαρροή της λίστας 
με τα υπό κατάργηση ή συγχώ-
νευση Νομικά Πρόσωπα σε Δή-
μους της Αττικής, με 5 από αυ-
τά να ανήκουν στο Δήμο Διονύ-
σου: Ο ΘΕΣΠΙΣ ως Οργανισμός 
που ασχολείται με τον Πολιτι-
σμό, τον Αθλητισμό και τη Νεο-
λαία, η ΕΣΤΙΑ στην οποία υπά-
γονται όλες οι κοινωνικές δομές 
της πόλης -Παιδικοί Σταθμοί και 
ΚΑΠΗ- η Σχολική Επιτροπή Β’ 
βάθμιας Εκπαίδευσης, η δημο-
τική επιχείρηση ΕΞΕΛΙΞΗ και 
το Γηροκομείο Κυριακίδου στη 
Δροσιά. 

Η Διοίκηση Διονύσου, στην 
αρχή στάθηκε εξαιρετικά επι-
φυλακτική αμφισβητώντας την 
εγκυρότητα των σχετικών δη-
μοσιεύσεων που πρώτη σε το-
πικό επίπεδο έκανε η Οδός Δι-
ονύσου. Εν συνεχεία όμως α-
ναγκάστηκε να συρθεί πίσω α-
πό τις εξελίξεις, μια που οι χρή-
στες των παραπάνω δομών 
και οι εργαζόμενοι στα Νομικά 
Πρόσωπα πήραν την κατάστα-
ση στα χέρια τους και οργάνω-
σαν μαζική συγκέντρωση ενημέ-
ρωσης και διαμαρτυρίας, καλώ-
ντας τούς επικεφαλής των πα-
ρατάξεων να τοποθετηθούν με 
σαφήνεια και κατηγορηματικά 
στο νέο πλαίσιο που φαίνεται 
να διαμορφώνεται στο κοινω-
νικό κράτος από τις κυβερνη-
τικές επιλογές.

Αυτό το κοινωνικό κράτος μέ-

χρι τώρα αφορούσε 
σε συγκεκριμένες 
πληθυσμιακές ομά-
δες με χαμηλά εισο-
δήματα και περιο-
ρισμένα κοινωνικά 
κριτήρια. Πλέον α-
φορά σε τεράστιες 
ομάδες πληθυσμού 
σε κάθε Δήμο, που 
λόγω κρίσης, βλέ-
πουν τις συνθήκες 
ζωής τους να αλλά-
ζουν δραματικά και 
όλο και περισσότε-
ρο στρέφονται στις 
δημοτικές παροχές και υπηρεσί-
ες. Ο «Δήμος με κοινωνικό πρό-
σωπο» ως εξαγγελία των παλαι-
ότερων προεκλογικών περιόδων 
έχει γίνει αδήριτη ανάγκη σήμερα 

και πρέπει πάση θυσία να στη-
ριχθεί, αλλά και να ενισχυθεί α-
κόμη περισσότερο.

Διαφορετικά οδηγούμαστε 
με μαθηματική ακρίβεια σ’ αυ-

τό που η Λαϊκή Συ-
σπείρωση και οι εκ-
πρόσωποί της στο 
Δημοτικό Συμβού-
λιο Διονύσου –αλ-
λά και πανελλαδι-
κά– δεν έχει κου-
ραστεί να επανα-
λαμβάνει δυόμι-
ση χρόνια τώρα: 
Στην ιδιωτικοποί-
ηση των δημοτι-
κών υπηρεσιών με 
ό, τι αυτό συνεπά-
γεται και για το α-
ντίτιμό τους και για 

την ποιότητά τους.
Σε εκείνο το σημείο αν φθά-

σουμε, η ιδιωτικοποίηση της υ-
πηρεσίας καθαριότητας θα εί-
ναι το μικρότερο κακό… 

Σε δυο φάσεις θα εκτελεσθούν οι εργασίες 
διαμόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο της Δη-
μοτικής Κοινότητας Διονύσου, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 20.000 ευρώ. Η σύναψη της σχε-
τικής προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο 
Δήμο Διονύσου, την Περιφέρεια και το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, αναφορικά με τη σκοπιμότητα και 
τους όρους της συζητήθηκε την Τετάρτη 15 
Μαΐου από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Ειδικότερα, το έργο θα εκτελεσθεί από τη Β’ 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο-
τήτων με χρηματοδότηση από το Δήμο Διονύ-
σου, βάσει απόφασης της προηγούμενης Δη-
μοτικής Αρχής, που από δωρεά είχε δεσμεύ-
σει το ποσόν των 20.00 ευρώ για την ανάδει-
ξη του θεάτρου που βρίσκεται στον αρχαιο-
λογικό χώρο.

Οι εργασίες, που αναμένεται σύμφωνα με 
τη σύμβαση να διαρκέσουν 2-3 χρόνια και θα 
παρακολουθούνται από Κοινή Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης, θα περιλαμβάνουν:

Σε Α’ φάση τον καθαρισμό και τη διαμόρ-
φωση του χώρου, όπου πρόκειται να τοποθε-
τηθούν τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη και 
θα ακολουθήσει η μεταφορά, η τακτοποίηση, 
η καταγραφή και η σχεδίασή τους.

Ενώ σε Β’ φάση θα πραγματοποιηθούν α-
νασκαφικές τομές ώστε να διερευνηθεί η χρή-
ση ορισμένων αρχαίων κτηρίων και κατασκευ-
ών (π.χ. θέατρο, βωμός, Πύθιο κ.λπ.) και οι 
χρονολογικές φάσεις τους. Παράλληλα θα κα-
τασκευασθούν και πινακίδες πληροφόρησης 
με εποπτικό υλικό για τους επισκέπτες του 
χώρου.

Να σημειωθεί πως ο ιδιοκτήτης του χώρου 
Ηλ. Ηλιόπουλος με επιστολή του συναινεί α-
πολύτως στο παραπάνω έργο, ενώ στη σύμ-
βαση δεν παραλείπεται να τονισθεί η συμβολή 
του σωματείου «Διάζωμα», τόσο στην αναζή-
τηση των πόρων και στην υποστήριξη των ερ-
γασιών διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώ-
ρου, όσο και στην προώθηση του προγραμ-
ματικού κειμένου. 

ΑρχΑιολογικος χώρος Διονύςού 
ςυζητήθηκε στο Περιφερειακό ςυμβούλιο 

Oδός ΔIONYΣOY

MHNIAIA EKΔOΣH • ETOΣ 7ο • AP. ΦYΛΛOY 67 • ΜΑΪΟΣ 2013

Oδός ΔIONYΣOY
οι καταργήσεις, οι εξελίξεις 

και οι προβλέψεις

Eπισκεφθείτε μας, στο... www.odosdionysou.gr



Ο Δήμος Διονύσου αξιοποιώντας το 
πρόγραμμα «Οδυσσέας» διοργανώνει 
μαθήματα ελληνικών για μετανάστες.

Το εν λόγω πρόγραμμα διοργανώνε-
ται από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια 
Βίου Μάθησης (Ι.Ν.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ)», φορέα 
που εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

Οι μετανάστες που διαμένουν στο 
Δήμο μας και ενδιαφέρονται να λάβουν 
μέρος στο πρόγραμμα για την παρα-
κολούθηση μαθημάτων εκμάθησης ελ-
ληνικών καλούνται να συμπληρώσουν 
με προσοχή την αίτηση είτε στα ελλη-
νικά, είτε στα αγγλικά και να επισυ-
νάψουν μια απλή φωτοτυπία του δι-
αβατηρίου τους και του πιστοποιητι-
κού νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα.

Στην αίτηση, όσοι δεν γνωρίζουν κα-
θόλου ελληνικά (ή πολύ λίγα) συμπλη-
ρώνουν το επίπεδο Α1, διαφορετικά 
συμπληρώνουν το επίπεδο Α2.

Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στον Δήμο Διονύσου στο τηλέ-
φωνο: 213 2030600.

Το Έργο «Εκπαίδευση των μετανα-
στών στην ελληνική γλώσσα, την ελ-
ληνική ιστορία και τον ελληνικό πολι-
τισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνε-
ται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους 

τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγω-
γής, από την ηλικία των 16 ετών και 
άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελ-
λάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βί-
ου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Α-
θλητισμού και συγχρηματοδοτείται α-
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελ-
ληνικό Δημόσιο.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να 
αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες 
και τις πρακτικές κοινωνικές και δια-
πολιτισμικές ικανότητες που απαιτού-
νται για την κοινωνική ένταξη των ί-
διων και των οικογενειών τους.
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Mηνιαία Tοπική Eφημερίδα

Iδιοκτήτης:
Eταιρία Προβληματισμού 

Διονύσου
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Mαρία Xαζάπη
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Συντακτική Eπιτροπή:
Λάζαρος Γεωργοκίτσος
Mιχάλης Mουστάκας

Mαρία Xαζάπη

Διεύθυνση:
Xατζηαντωνίου 5, Mαρούσι

Tηλέφωνο: 6210158
Fax: 6210125

e-mail: 
mariachazapi@yahoo.com
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Περίπτερο 

(Kυδωνιών & Λ. Διονύσου)

Πρατήριο βενζίνης
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Oδός
ΔIONYΣOY

Δημοτικό Kατάστημα Διονύσου: ……… 213.213.99.00
Δημοτικό Kατάστημα Διονύσου: ……… FAX: 8150821
Δημοτικό Kατάστημα Αγ. Στεφάνου: ……213.2030600
Δημοτικό Kατάστημα Δροσιάς: ………… 210.81.31332
Τεχν. Υπηρεσίες (Δροσιά):  210.81.37.526, 213.214.01.24
Ιστοσελίδα Δήμου Διονύσου: …… www.dimosdionysou.gr
Nαός Aγίου Γεωργίου: ………………………………8150818
Nαός Aγ. Διονυσίου …………………… 8152438-8150556
A’ Nηπιαγωγείο ………………………………………8150000
B’ Nηπιαγωγείο ………………………………………6211207
A’ Δημοτικό ……………………………………………8150500
B’ Δημοτικό ……………………………………………8152266
Γυμνάσιο …………………………………………………6211200
Λύκειο ……………………………………………………6210095
Πυροσβεστική Yπηρεσία: ……………………………… 199
Aστυνομικό Tμήμα Eκάλης: ………………………8131101
IKA Aγίου Στεφάνου:  ………………… 6218600-8142335
Eφορία Aγίου Στεφάνου:  …………… 8140885-6217700
Δασαρχείο Aγ. Στεφάνου:  ………… 8142100-6217580
Yποθηκοφυλάκιο Kαπανδριτίου:  ……… (22950)53002
Πολεοδομία Kαπανδριτίου:  …… (22950) 53005-52296
ΔEH Kηφισιάς:  ………………………………………8080011
ΔEH (βλάβες):  ………………………… 8012231 και 10508
OTE (βλάβες):  …………………………………………8069099
PAΔIO TAXI KHΦIΣIAΣ: 8084000 - 8084101 - 8084408 

Χρήσιμα

τηλέφωνα

Τρία χρόνια λειτουργίας  
του Δημοτικού Πολυϊατρείου 

3 Μάη 2010 - 3 Μάη 2013
Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια επιτυχούς λει-

τουργίας του Δημοτικού Πολυϊατρείου Εθελο-
ντών του Δήμου Διονύσου.

Στο διάστημα αυτό έχουν προσφέρει την Εθε-
λοντική τους συμμετοχή 86  Εθελοντές.

Αυτή την στιγμή η οικογένεια των Εθελοντών 
αποτελείται από 45 μέλη.

Ο βασικός σκοπός της ύπαρξής μας είναι η 
Παροχή Πρωτοβάθμιας Υγείας, Συμβουλευτικά 
και Προληπτικά Προγράμματα.

Προχωράμε για το 4o έτος με αγάπη και σε-
βασμό προς τον συνάνθρωπό μας. Ευχόμαστε 
σε όλους τους συμπολίτες υγεία και αχρείαστοι 
να είμαστε.

Αν όμως μας χρειαστείτε, ελάτε. Είμαστε ε-
δώ για εσάς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Από το Δημοτικό Πολυϊατρείο απευθύνουμε 

πρόσκληση σε όλες τις συμπολίτισσες να κλεί-
σουν ραντεβού 09:00-12:00, καθημερινά στους 
Εθελοντές Γυναικολόγους μας και να προσέρχο-
νται για Ψηλάφηση Μαστού, Γυναικολογική Ε-
ξέταση και Test Pap. 

Υπενθυμίζουμε ότι δεν έχουν καμία οικονομική 
επιβάρυνση και μέσα σε τρεις εβδομάδες θα έ-
χουν στα χέρια τους ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα.

Ας μην ξεχνάμε: «Η πρόληψη είναι το καλύ-
τερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον ε-
αυτό μας»

Δημοτικό Πολυϊατρείο Δήμου Διονύσου
Έδρα Άγιος Στέφανος
Γρ. Λαμπράκη 6 & Ναπ. Ζέρβα, Άγ. Στέφανος
Τηλέφωνο: 210.6217 830 

ΑΠογρΑφή 2011: Τα συγκριτικά 
στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα

Σημαντικές εί-
ναι οι πληθυσμια-
κές αυξομειώσεις 
σε πολλούς δή-
μους της χώρας, ό-
πως προκύπτει α-
πό τα συγκριτικά στοιχεία πληθυσμού την δεκα-
ετία 2001-2011, που προσφάτως δόθηκαν στη 
δημοσιότητα.

Ειδικότερα όσον αφορά στο Δήμο Διονύσου, 
αύξηση κατά 6.620 κατοίκους παρουσιάζει σε 
σχέση με το 2001 ο πραγματικός πληθυσμός 
της πόλης, που σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011 ανέρχεται στους 39.606. Ενώ αύξηση 
7.689 κατοίκων παρουσιάζει ο μόνιμος πληθυ-
σμός, που σήμερα ανέρχεται στους 40.193 κα-
τοίκους.

Το θέμα, απασχολεί έντονα τους δημάρχους 
όλης της χώρας καθώς συνδέεται με τον τρόπο 
κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. 
Βρίσκεται δε στην ατζέντα με τα θέματα που 
πρόκειται να συζητηθούν στο συνέδριο της ΚΕ-
ΔΕ, στις 30 και 31 Μαΐου, στα Γιάννενα. 

Μαθήματα ελληνικών για μετανάστες 
από το Δήμο Διονύσου



Η χωροθέτηση. Η δωρεάν 
παραχώρηση. Και η σπουδή. 
Αυτά ήταν τα κεντρικά θέμα-
τα που κατά κύριο λόγο απα-
σχόλησαν και απασχολούν την 
κοινωνία της Δημοτικής Κοινό-
τητας Σταμάτας αναφορικά με 
την κατασκευή του αντλιοστα-
σίου ακαθάρτων στην είσοδο 
της Προκονήσου (Παπανικολή 
και Μεγ. Αλεξάνδρου) σε εκτός 
Σχεδίου περιοχή. Και αυτά α-
ναδείχθηκαν και στην τρίτη συ-
νεδρίαση του Τοπικού Συμβου-
λίου, η οποία πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή 24 Μαΐ-
ου για τον ίδιο λόγο, και στο 
οποίο συμμετείχαν τρεις από 
τους 5 τοπικούς συμβούλους 
(σ.σ απουσίαζαν οι Β. Πέππας 
και Β. Κριεμάδης). Η συνεδρί-
αση στόχο είχε τη λήψη από-
φασης αναφορικά με τη δωρε-
άν παραχώρηση του χώρου 
κατά χρήση στην ΕΥΔΑΠ, ώ-
στε η Εταιρεία να κατασκευά-
σει εκεί το απαραίτητο για το 
έργο της αποχέτευσης αντλι-
οστάσιο, «διαφορετικά η Στα-
μάτα, η Προκόνησος και ο Εύ-
ξεινος Πόντος δεν θα αποχε-
τευθούν», όπως αναφέρει χα-
ρακτηριστικά σε έγγραφό της 
προς το Δήμο.

Οι κάτοικοι, λιγότεροι από 
τις προηγούμενες συνεδριά-
σεις αλλά πολύ πιο μαχητι-
κοί και αποφασισμένοι, εστί-
ασαν κυρίως στη χωροθέτηση 
του αντλιοστασίου: Έχουν α-
ναζητηθεί από το Δήμο εναλ-
λακτικές λύσεις, όπως για πα-
ράδειγμα έγινε με το άλλο α-
ντλιοστάσιο που προβλέπεται 
να κατασκευασθεί στη Μ. Ασί-
ας αλλά ήδη ο Δήμος προσανα-
τολίζεται να το κατασκευάσει 
σε άλλο σημείο; Και για όσους 
δεν γνωρίζουν την περιοχή, το 
επίμαχο έργο πρόκειται, σύμ-
φωνα με τη μελέτη της ΕΥΔΑΠ, 
να κατασκευασθεί στην είσοδο 
της Προκονήσου, που επίσης 
είναι η είσοδος για τον Εύξεινο 
Πόντο και την Αμυγδαλέζα, ε-
νώ απέχει μόλις μερικά μέτρα 
από την κεντρική πλατεία της 
Σταμάτας.

Από την άλλη πλευρά, οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι που παρευ-
ρίσκονταν, και δεν ήσαν λίγοι, 
ανέδειξαν το ζήτημα της δω-
ρεάν παραχώρησης δημοτι-
κού χώρου –και μάλιστα εσα-

εί!– σε μια Εταιρεία ήδη εισηγ-
μένη στο Χρηματιστήριο, που 
βαίνει προς ιδιωτικοποίηση. Τη 
στιγμή μάλιστα που στον Αγ. 
Στέφανο, για την ίδια δουλειά- 
την κατασκευή αντλιοστασίου- 
ο Δήμος θα αναγκαστεί να πλη-
ρώσει περί τις 180.000 χιλιάδες 
ευρώ για την απόκτηση του κα-
τάλληλου, ιδιωτικού, χώρου…

Όλοι, τέλος, αναρωτιούνταν 
προς τι η σπουδή για ένα θέ-
μα, που άπτεται της υγείας και 
της ποιότητας ζωής αλλά και 
των περιουσιών των κατοίκων: 
«Περιμέναμε για την αποχέτευ-
ση τόσες δεκαετίες. Ας περιμέ-

νουμε λίγα χρόνια ακόμη, ώστε 
το έργο να γίνει σωστά και να 
μην έχουμε προβλήματα αργό-
τερα», έλεγαν χαρακτηριστικά.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί η 
–γνωμοδοτική– απόφαση του 
Τ.Σ., που ελήφθη μετά από δυο 
διαδοχικές διαβουλεύσεις των 
μελών του κεκλεισμένων των 
θυρών και που έχει ως εξής:

Οι δυο τοπικοί σύμβουλοι της 
Διοίκησης (Γ. Κόκκαλης και Γ. 
Παπαδάκης) συμφωνούν με 
την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Παππά 
περί δωρεάν παραχώρησης του 
δημοτικού χώρου, «με την προ-

ϋπόθεση την όχι δωρεάν παρα-
χώρηση του συγκεκριμένου χώ-
ρου»!!!! (σ.σ. η απόφαση απο-
δίδεται επί λέξει…)

Επιπλέον, λαμβάνοντας υ-
πόψη τις ενστάσεις και ανησυ-
χίες των κατοίκων ζητούν από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δή-
μου να προβεί σε όλες τις απα-
ραίτητες ενέργειες για τη σω-
στή κατασκευή και λειτουργία 
του αντλιοστασίου, προκειμέ-
νου να μην δημιουργηθούν προ-
βλήματα στην περιοχή.

Ενώ η Αθ. Οικονομίδου (Συμ-
μαχία) αν και εξακολουθεί να 
θεωρεί ότι το συγκεκριμένο α-
ντλιοστάσιο δεν θα δημιουργή-
σει το πρόβλημα που φοβού-
νται οι συμπολίτες της, λαμβά-
νει υπόψη της όμως τα νέα δε-
δομένα που προέκυψαν από τη 
συνεδρίαση (ότι δηλ. δεν θα ε-
νοχληθούν οι συμπολίτες της 
από τυχόν καθυστέρηση του 
έργου της αποχέτευσης, προ-
κειμένου να βρεθεί νέος χώρος 
για το αντλιοστάσιο) και απο-
φασίζει προς το παρόν να μην 
αποδεχτεί την εισήγηση του α-
ντιδημάρχου κ. Παππά, επιφυ-
λασσόμενη για το μέλλον.
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ςίριαλ με το αντλιοστάσιο στη ςταμάτα
Αντιφατική και ακατανόητη η απόφαση του Τοπικού!

Ας προστεθούν στα παραπάνω και τα εξής: 
➘ Αποφασισμένοι για δυναμικές κινητοποι-

ήσεις δήλωναν οι κάτοικοι αν αγνοηθεί η βού-
λησή τους και προχωρήσει ο Δήμος άνευ ετέ-
ρου στη χωροθέτηση του αντλιοστασίου στην 
Παπανικολή.

➘ Μετά και τη δεύτερη επίσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε σε αντλιοστάσια- παλαιάς όμως 
τεχνολογίας- σε περιοχές του Πειραιά, οι ανη-
συχίες πολλαπλασιάστηκαν: Μιλώντας με πε-
ριοίκους στο Μικρολίμανο και στην Καστέλα, 
οι Σταματιώτες πληροφορήθηκαν τα προβλή-
ματα και με τις οσμές αλλά και με την υπερχεί-
λιση σε περίπτωση δυνατών βροχοπτώσεων.

➘ Η μελέτη της ΕΥΔΑΠ, που έγινε το 1998, 
επικαιροποιήθηκε το 2010. Εντούτοις δεν φαί-
νεται να λαμβάνει υπόψη περιοχές της Σταμά-
τας που παραμένουν εκτός Σχεδίου, όπως η 
Αμυγδαλέζα. Θα πρέπει, λοιπόν, τόνισε η δη-
μοτική σύμβουλος της ΑΔΚ Αγγ. Πέππα, να 
αλλάξει κλίμακα το έργο, για να γίνει από την 
αρχή ολοκληρωμένο και όχι αποσπασματικά.

➘ Οι κάτοικοι ήταν πιο… προετοιμασμένοι 
από τη Δημοτική Αρχή να προτείνουν λύσεις 
εναλλακτικές της χωροθέτησης του αντλιοστα-
σίου, τέτοιες που και να εξυπηρετείται το έρ-
γο της αποχέτευσης αλλά και να ελαχιστοποι-
ούνται οι επιπτώσεις από τα όποια προβλή-
ματα παρουσιασθούν στο μέλλον.

➘ Η δημοτική παράταξη Συμμαχία για τον 

Πολίτη εμφανίστηκε με δυο διαφορετικές προ-
σεγγίσεις για το θέμα: Από τη μια ο δημοτικός 
σύμβουλος Θ. Κυριακόπουλος τάχθηκε ανα-
φανδόν υπέρ της κατασκευής του αντλιοστα-
σίου εκεί που προβλέπει η μελέτη, ενώ η το-
πική σύμβουλος της Συμμαχίας κ. Οικονομί-
δου διατηρούσε ισχυρές επιφυλάξεις και για 
τη δωρεάν παραχώρηση αλλά και για το έρ-
γο της αποχέτευσης συνολικώς.

➘ Καταδικάστηκε έντονα από τον Πρόεδρο 
της Κοινότητας Γ. Κόκκαλη η απουσία από τη 
συζήτηση ενός τόσο σοβαρού θέματος των 
δυο συναδέλφων του, με αποτέλεσμα «να βγά-
λουμε εμείς οι τρεις το φίδι από την τρύπα». 
Το ίδιο καταγγελτικός ήταν και με την πρόω-
ρη αποχώρηση από τη συνεδρίαση χωρίς καν 
να τοποθετηθεί, του Αντιδημάρχου Οικονομι-
κών και Σταμάτας Ν. Πέππα.

➘ Την παραμονή της συνεδρίασης ο Εξωραϊ-
στικός Σύλλογος Προκονήσου κάλεσε τους κα-
τοίκους σε Λαϊκή Συνέλευση, στην οποία ανα-
δείχθηκαν τα παρακάτω: α) οι κάτοικοι εμφα-
νίζονται εξαιρετικά δυσαρεστημένοι και δεν έ-
χουν πεισθεί για την αναγκαιότητα της τελικής 
επιλογής τής θέσης για το αντλιοστάσιο. Ζη-
τούν λοιπόν μελέτη σκοπιμότητας για την α-
πόφαση της ΕΥΔΑΠ. β) Σε όποιο σημείο και να 
τοποθετηθεί τελικώς το αντλιοστάσιο, κρίνε-
ται απαραίτητη η στενή παρακολούθηση του 
έργου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.
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Υποψήφια για… προ-
σβολή, και μάλιστα με πι-
θανότητες επιτυχίας, εί-
ναι η απόφαση που πή-
ρε τη Δευτέρα 22 Απρι-
λίου το βράδυ μετά από 
3ωρη συνεδρίαση το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Διονύ-
σου αναφορικά με τα Οι-
κοδομικά Τετράγωνα ΑΛ-
ΦΑ της Δημοτικής Κοινό-
τητας Διονύσου. Η από-
φαση που αποτελεί εισή-
γηση της Δημοτικής Αρ-
χής και ελήφθη με συντρι-
πτική πλειοψηφία (31-ε-
πί συνόλου 41- δημοτικοί 
σύμβουλοι ψήφισαν θετι-
κά),  έχει ως εξής:

Ο Δήμος Διονύσου α-
ποφασίζει να ανακαλέ-
σει ανά ΚΑΕΚ όλες τις δη-
λώσεις του στο Κτηματο-
λόγιο που αφορούν σε ι-
διοκτησίες ιδιωτών, οι ο-
ποίοι τις απέκτησαν νό-
μιμα μέχρι 31/10/2010 
από την Εταιρεία Μαρ-
μάρων, την Εθνική Τρά-
πεζα και τον Οικ. Συ-
νεταιρισμό «Ν. Αιολίς», 
στα Οικοδομικά Τετρά-
γωνα 153Α, 154Α, 29Α, 
31Α, 67Α, 34Α και 41Α. 
Παράλληλα δεν ανακα-
λεί τις δηλώσεις του και 
δεν απεμπολεί τα δικαι-
ώματά του για όσες ιδι-
οκτησίες στα Οικοδομι-
κά Τετράγωνα  ΑΛΦΑ α-
νήκουν στα παραπάνω 
τρία Νομικά Πρόσωπα. 
Η απόφαση αυτή θα πε-
ριληφθεί στην απογρα-

φή της περιουσίας του 
Δήμου.

Αυτή ακριβώς η δια-
φοροποίηση και ο δια-
χωρισμός ανάμεσα σε 
φυσικά και Νομικά Πρό-
σωπα ως ιδιοκτήτες, κα-
τά την εκτίμηση της Γ. 
Κακούρη Προέδρου του 
Τοπικού Συμβουλίου Δι-
ονύσου, είναι συνταγ-
ματικά παράνομος για-
τί καταργεί την αρχή της 
ισοτιμίας και άρα η από-
φαση μπορεί να προ-
σβληθεί. Την εκτίμηση 
αυτή η κ. Κακούρη  γνω-
στοποίησε αμέσως μετά 
το πέρας της συνεδρία-
σης τόσο στο Δήμαρ-
χο Διονύσου όσο και σε 
κάποιους από τους εν-
διαφερόμενους ιδιοκτή-
τες, που –πριν πανηγυ-
ρίσουν– άρχισαν και πά-
λι να ανησυχούν για την 
περιουσία τους.

Ο παραπάνω σκεπτι-
κισμός μπορεί να κρίνε-
ται υπερβολικός- εξάλ-
λου καθ’ όλη τη διάρκεια 

της συνεδρίασης παρευ-
ρίσκετο ο νομικός σύμ-
βουλος του Δήμου Γ. Βα-
σιλείου και θα είχε πα-
ρέμβει, για να προστα-
τεύσει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, αν διαπίστωνε 
κάτι μη σύννομο. Από 
την άλλη πλευρά ευλό-
γως   δημιουργούνται ε-
ρωτηματικά σχετικά με 
τη (σκόπιμη;) απουσία 
του δημοτικού συμβού-
λου και δικηγόρου Ν. Κα-
ρυστινού από την ψη-
φοφορία, ο οποίος μέχρι 
εκείνη τη στιγμή παρα-
κολουθούσε κανονικά τη 
διαδικασία και επέστρε-
ψε στην αίθουσα μόνον 
αφού ανακοινώθηκε το 
αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζουμε πως η 
υπόθεση με τα Οικοδο-
μικά Τετράγωνα ΑΛΦΑ 
είναι μια ακόμη πτυχή 
του ασαφούς και μπλεγ-
μένου πολεοδομικού κα-
θεστώτος στη Δημοτι-
κή Κοινότητα Διονύσου, 
που εν προκειμένω ό-

μως αφορά και στην ι-
διοκτησία πολλών δε-
κάδων συμπολιτών μας. 
Αυτοί είδαν το 2009 τις 
ιδιοκτησίες τους να α-
ποκαλούνται κοινόχρη-
στες και οι ίδιοι να θεω-
ρούνται καταπατητές, 
μια που η προηγούμενη 
Διοίκηση Δαρδαμάνη τις 
δήλωσε στο Κτηματολό-
γιο ως δημοτική περιου-
σία. Στην περυσινή συ-
νεδρίαση του Δ.Σ. με το 
ίδιο θέμα η σχετική από-
φαση, που τους δικαίω-
νε, ακυρώθηκε για τυπι-
κούς λόγους.  Επιπλέον, 
σήμερα ο καλλικρατικός 
Δήμος Διονύσου αντι-
μετωπίζει αδυναμία να 
συντάξει την απογρα-
φή της περιουσίας του 
με κυριότερη αιτία την 
ασάφεια γύρω από το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς 
των ΑΛΦΑ.

Να σημειωθούν και τα 
εξής: Την εισήγηση από 
πλευράς Δημοτικής Αρ-
χής υπέγραφε ο Αντι-

δήμαρχος Τεχνικών Υ-
πηρεσιών Ν. Παππάς 
αλλά στην πράξη την υ-
ποστήριξε  ο δημοτικός 
σύμβουλος της Διοίκη-
σης Χ. Παπαβασιλείου.

➘ Διαφορετική από 
την επίσημη άποψη είχε 
η Αντιδήμαρχος Παιδεί-
ας και Διονύσου Θ. Σα-
ραντάκη που υποστήρι-
ξε πως οι ιδιοκτήτες ατο-
μικά θα πρέπει να απευ-
θυνθούν στο Κτηματολό-
γιο και εκεί μπορεί να  έρ-
θει αρωγός ο Δήμος ώστε 
να τους αποδοθεί η περι-
ουσία τους, ενώ για τις υ-
πόλοιπες εκτάσεις  ο Δή-
μος πρέπει να διατηρή-
σει τα ιδιοκτησιακά του 
δικαιώματα.

➘ Η τρίτη άποψη α-
νήκε στο δημοτικό σύμ-
βουλο της Διοίκησης και 
πρώην Αντιδήμαρχο Τε-
χνικών Υπηρεσιών στην 
προηγούμενη Διοίκηση 
Θ. Λίτσα που εκτίμησε 
πως το Δημοτικό Συμ-
βούλιο είναι αναρμό-
διο για την υπόθεση και 
πως τα πράγματα πρέ-
πει να τα ξεκαθαρίσει το 
Κτηματολόγιο με τις υ-
πηρεσίες του.

➘ Για την υπόθεση, 
τέλος, με τα Οικοδομι-
κά Τετράγωνα ΑΛΦΑ ου-
δέποτε δόθηκε, παρόλο 
που πολλές φορές ζητή-
θηκε, γνωμάτευση από 
τη νομική υπηρεσία του 
Δήμου. 
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Τις νέες δυνατότητες που 
διανοίγονται από το ΕΣΠΑ 
στην πλέον κοντινή στον πο-
λίτη δομή της δημόσιας διοίκη-
σης, που είναι οι 325 δήμοι της 
χώρας, αλλά και στις 13 πε-
ριφέρειες της χώρας παρου-
σίασαν στελέχη του Ευρωκοι-
νοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, αλλά και ο γενικός 
γραμματέας Μέσων Ενημέρω-
σης, Γ. Παναγιωτόπουλος.
Η παρουσίαση έγινε, σε ημε-
ρίδα που διοργάνωσε ο δή-
μος Αγ. Αναργύρων και ο δή-
μαρχος και πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δή-

μων Αττικής, Ν. Σαράντης.
Όπως προέκυψε από την ε-
νημέρωση, το νέο ΕΣΠΑ 2014- 
2020 (το λεγόμενο Σύμφω-
νο Εταιρικής Σχέσης 2014- 
2020) απαιτεί, για την καλύ-
τερη δυνατή υλοποίησή του, 
την ενεργή κινητοποίηση των 
πολιτών. Τον στόχο αυτό, σε 

πρώτη φάση εξυπηρετούν και 
οι ημερίδες που διοργανώνει η 
ΕΕ σε όλη την Ελλάδα, αφού 
-όπως τόνισε και η ευρωβου-
λευτής, Ρόδη Κράτσα- η ελ-
ληνική κυβέρνηση είναι αυτή 
που θα υποβάλει τον σχεδια-
σμό στην ΕΕ, ύστερα από δια-
βούλευση με την κοινωνία των 
πολιτών. Όπως εξήγησε, επί-
κεντρο στη νέα λογική της ΕΕ 
είναι να διαδραματίσουν ρόλο 
οι τοπικές κοινωνίες. Γι αυτό 
και πρέπει να είναι καλά ενη-
μερωμένοι οι εκπρόσωποι στα 
δημοτικά και τα περιφερειακά 
συμβούλια.

Στην αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ οι τοπικές κοινωνίες
Τοπικές συναντήσεις  

από τη ςυμμαχία  
για τον Πολίτη

Ανοιχτές συναντήσεις για 
τις επτά Δημοτικές Κοινότητες 
του καλλικρατικού Δήμου Διο-
νύσου με στόχο την καταγρα-
φή και συζήτηση των προβλη-
μάτων τους, προγραμματίζει η 
δημοτική παράταξη Συμμαχία 
για τον Πολίτη, αρχής γενομέ-
νης από τη Δημοτική Κοινότη-
τα Διονύσου. 

Στις εν λόγω συναντήσεις έ-
χουν κληθεί να συμμετέχουν 
δημοτικοί και τοπικοί σύμβου-
λοι, αλλά και πολίτες. 



Με διαφορά φάσης και με 
καθυστέρηση αρκετών ημερών 
ανταποκρίθηκε ο Δήμος Διο-
νύσου με σχετικό Δελτίο Τύ-
που στην απαίτηση της τοπι-
κής κοινωνίας να μην καταργη-
θούν τα Νομικά Πρόσωπα του 
Δήμου, όπως έχει ήδη εξαγγεί-
λει η κυβέρνηση στο νομοσχέ-
διο Μανιτάκη.

Τα γεγονότα  με χρονολογική 
σειρά έχουν ως εξής:

Την Τετάρτη 15 Μαΐου διέρ-
ρευσε στη δημοσιότητα η λί-
στα με τα 86 Νομικά Πρόσω-
πα Δήμων της Αττικής που κα-
ταργούνται ή συγχωνεύονται ή 
μετατρέπονται, όπως προβλέ-
πει το νομοσχέδιο Μανιτάκη. Α-
νάμεσά τους περιλαμβάνονται 
ο ΘΕΣΠΙΣ, η ΕΣΤΙΑ, η Σχολική 
Επιτροπή Β’ βάθμιας Εκπαί-
δευσης, η δημοτική εταιρεία Ε-
ΞΕΛΙΞΗ και το Γηροκομείο Κυ-
ριακίδου, δηλαδή 5 στα 6 Νο-
μικά Πρόσωπα του Δήμου Δι-
ονύσου. 

Τη λίστα αναδημοσίευσε α-
μέσως η Οδός Διονύσου, ζητώ-
ντας ταυτόχρονα από το Δή-
μαρχο Διονύσου Γ. Καλαφατέ-
λη σχετική δήλωση. Σ’ αυτή τη 
δήλωση ο κ. Καλαφατέλης αμ-
φισβητώντας έντονα την εγκυ-
ρότητα της δημοσίευσης, δη-
λώνει εντούτοις  ότι αν αλλά-
ξει το καθεστώς των Νομικών 
Προσώπων «θα πληγεί βάναυ-
σα η εύρυθμη λειτουργία του 
Δήμου και ταυτόχρονα θα κιν-
δυνεύσουν με  υποβάθμιση οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες προς 
τους πολίτες, σε μία ιδιαίτερα 
κρίσιμη περίοδο. Καλούμε την 
κυβέρνηση πριν πάρει οποια-
δήποτε απόφαση στην κατεύ-
θυνση της κατάργησης ή συγ-
χώνευσης Νομικών Προσώπων 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να 
ανοίξει έναν ειλικρινή και εποι-
κοδομητικό διάλογο με τους Δή-
μους και να λάβει σοβαρά υπό-
ψη τα πραγματικά δεδομένα, 
τις ανάγκες αλλά και τα προ-
βλήματα της εποχής».     

Το ίδιο απόγευμα στο Δημο-
τικό Συμβούλιο σύμβουλοι από 
όλες τις παρατάξεις, που είχαν 
εντωμεταξύ ενημερωθεί για τις 
εξελίξεις, υπέβαλαν ερωτήμα-
τα προς τη Διοίκηση σχετι-
κά με τις κινήσεις αντίδρασης 
στις παραπάνω ρυθμίσεις αλ-
λά δεν εισέπρατταν σαφείς α-
παντήσεις: «Θα δούμε από αύ-

ριο πώς θα αντιμετωπίσουμε 
το θέμα μέσα από τα συλλο-
γικά μας όργανα», απαντούσε 
στερεότυπα ο κ. Καλαφατέλης.

Εντωμεταξύ είχαν ήδη αρχί-
σει να πυκνώνουν οι αντιδρά-
σεις και των Δήμων που έβλε-
παν τις κοινωνικές τους δομές 
να καταργούνται αλλά και της 
ΚΕΔΕ, που δήλωνε κάθετα α-
ντίθετη σε τέτοια μεθόδευση, 
δυο μόλις χρόνια μετά την προ-
σπάθεια εφαρμογής του Καλ-
λικράτη.

Την Παρασκευή 17 Μαΐου, 
και ενώ ακόμη καμία σχετι-
κή ανακοίνωση δεν εμφανιζό-
ταν στην ιστοσελίδα του Δή-
μου, οι εργαζόμενοι του Δή-
μου  με μια πρόσκληση - δια-
μαρτυρία κάλεσαν σε κοινό μέ-
τωπο αντίστασης όλους τους 
χρήστες των δομών και τους 
εκεί εργαζόμενους και ανακοί-

νωσαν συγκέντρωση ενημέρω-
σης τη Δευτέρα 20 Μαΐου στον 
Άγ. Στέφανο. Στη συγκέντρω-
ση κάλεσαν επίσης το Δήμαρ-
χο, τους επικεφαλής των πα-
ρατάξεων και τους γονείς των 
νηπίων και βρεφών που φιλο-
ξενούνται στους δημοτικούς 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
της πόλης. Να σημειωθεί εδώ 
πως όλο αυτό το διάστημα η 
ύπαρξη της περίφημης λίστας 
δεν επιβεβαιωνόταν ούτε δια-
ψευδόταν επισήμως από κανέ-
να αρμόδιο.

Στην παραπάνω συγκέ-
ντρωση, γονείς και εργαζόμε-
νοι, εξαιρετικά ανάστατοι από 
την αβεβαιότητα που προδια-
γράφεται, δεν αρκέσθηκαν στις 
επαναλαμβανόμενες διαβεβαι-
ώσεις του Δημάρχου ότι «θα α-
ντιδράσουμε μέσα από τα συλ-
λογικά όργανα της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης» ή στις καθησυχα-
στικές δηλώσεις της μείζονος 
μειοψηφίας ότι «δεν υπάρχει 
περίπτωση να εφαρμοσθεί αυ-
τή η ρύθμιση» αλλά πέτυχαν τη 
σύσταση Επιτροπής, που θα ε-
πεδίωκε συνάντηση με το ΥΠΕΣ 
αλλά και σαφή απάντηση: Θα 
συνεχίσουν να λειτουργούν και 
με ποια μορφή οι κοινωνικές δο-
μές του Δήμου Διονύσου;

Και μόνο τότε υπήρξε έκδο-
ση Δελτίου Τύπου για το ομό-
φωνο και βροντερό «όχι» του 
Δήμου Διονύσου στην κατάρ-
γηση ή συγχώνευση Νομικών 
Προσώπων… 

νοΜικΑ ΠροςώΠΑ 
Πίσω από τις εξελίξεις ο Δήμος Διονύσου
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Εγκρίθηκε σε πρώτη φάση α-
πό το Τοπικό Συμβούλιο της Δη-
μοτικής Κοινότητας Διονύσου η 
ίδρυση καταστήματος υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος, και ειδικότε-
ρα καφέ μπαρ με πρόχειρο φα-
γητό και d.j., που θα λειτουργεί 
8-12 καθημερινά και μέχρι τις 1-
2 τα Σαββατοκύριακα. Πρόκει-
ται για το πρώην drugstore και 
πρώην pizza pizza bar, ιδιοκτησί-
ας Μπόμαν, που βρίσκεται στη 
Λ. Διονύσου και Βάκχων, ακρι-
βώς δίπλα στο επίσης υπό ίδρυ-
ση εντευκτήριο της πόλης.

Ενδιαφερόμενος είναι ο κάτοι-

κος της πόλης μας Φ. Παπαδά-
κος, ο  οποίος και παρέστη στη 
συνεδρίαση του Τ.Σ. τη Δευτέ-
ρα 20 Μαΐου.

Σύμφωνα  και με την εισήγηση 
της Προέδρου του Τ.Σ. Γ. Κακού-
ρη, παρόλο που οι χρήσεις γης 
στο σημείο εκείνο ορίζουν μόνο 
κατοικία, εντούτοις επειδή ο χώ-
ρος  υπήρχε και χρησιμοποιεί-
το ως παρόμοιο κατάστημα από 
πριν το 1955 (σ.σ. είχε, μάλιστα, 
φιλοξενήσει και το κοινοτικό κα-
τάστημα για ένα διάστημα), ε-
νώ από το 1990 μέχρι και πέρυ-
σι συνέχιζε να λειτουργεί ως α-

ναψυκτήριο, μπορεί εκεί νόμιμα 
να ιδρυθεί κατάστημα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος.

Μετά και τη χορήγηση της προ-
έγκρισης ίδρυσης από το Τοπικό 
Συμβούλιο, η υπόθεση θα πα-
ραπεμφθεί στο Υγειονομικό και 
την Πυροσβεστική, που θα δώ-
σουν τις οδηγίες για τις απαιτού-
μενες προδιαγραφές ασφάλειας 
του χώρου. Εν συνεχεία και αφού 
συγκεντρωθούν όλα τα αναγκαία 
έγγραφα, το θέμα θα επιστρέψει 
στη Δημοτική Κοινότητα για την 
τελική υπογραφή από την τοπι-
κή Αντιδήμαρχο Θ. Σαραντάκη. 

ςυλλυπητήρια
Τον περασμένο 

μήνα δυο Δημοτικοί 
Σύμβουλοι της πό-
λης απώλεσαν αγα-
πημένους τους αν-
θρώπους.

Ο Νίκος Καρυστι-
νός έχασε τον πατέ-
ρα του και ο Γιάννης 
Νικητόπουλος θρήνη-
σε τον γιο του. 

Η «Οδός Διονύ-
σου» και οι συνεργά-
τες της απευθύνουν 
τα πιο ειλικρινή συλ-
λυπητήρια στους ί-
διους και τις οικογέ-
νειές τους.

ΔημοΤικη κοινοΤηΤΑ Διονύσού 

καφέ μπαρ στο πρώην drugstore
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Πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 23 Απρι-
λίου η πρώτη συνάντη-
ση του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Έ-
νωσης Γονέων Διονύσου 
με το Δήμαρχο Γ. Κα-
λαφατέλη, την Αντιδή-
μαρχο Παιδείας Θ. Σα-
ραντάκη και την Πρό-
εδρο της Σχολικής Επι-
τροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Λ. Μήλα.

Κτηριακό, επισκευές- 
συντηρήσεις και επα-
νακαθορισμός των ορί-
ων των σχολικών μονά-
δων, καθαριότητα, ενη-
μέρωση για τη μάστιγα 
των ναρκωτικών, ελλεί-
ψεις σε καθηγητές και 
δασκάλους, και οι ανα-
σφάλιστοι μαθητές ήταν 
τα θέματα που η Ένω-
ση έθεσε προς συζήτη-
ση- σχεδόν τα ίδια που 
είχαν και πάλι τεθεί τον 
Ιανουάριο από το απερ-
χόμενο τότε Δ.Σ. «χωρίς 
όμως κάποια ουσιαστι-
κή εξέλιξη», όπως τονί-

ζει στη σχετική ανακοί-
νωσή της η Ένωση Γο-
νέων.

Ειδικότερα, και όπως 
έχει ήδη καταγράψει η 
Οδός Διονύσου, το κτη-
ριακό είναι το βασικό 
πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζει η σχολική κοι-
νότητα του Δήμου ενώ 
«η κατάσταση αυτή θα 
επιδεινωθεί τα επόμε-
να χρόνια λόγω της αύ-
ξησης του μαθητικού 
πληθυσμού στα δημό-
σια σχολεία που ήδη α-
σφυκτιούν». Σύμφω-
να με την Ένωση, η ε-
νοικίαση των διδακτη-
ρίων Καργάκου αποτε-
λεί προσωρινή λύση, ε-
νώ κρίνεται επιτακτική 
η ανέγερση κτηρίου Μέ-
σης Εκπαίδευσης στον 
Άγ. Στέφανο και η εξα-
σφάλιση ενός ακόμη Δη-
μοτικού στη Δροσιά.

Ιδιαίτερος ήταν ο 
προβληματισμός που α-
ναπτύχθηκε αναφορικά 
με την καθαριότητα των 

σχολείων, τομέα στον ο-
ποίο οι γονείς αναγκά-
ζονται πολλές φορές 
να συνεισφέρουν οικο-
νομικά. Η Ένωση ζήτη-
σε να γίνουν παρεμβά-
σεις στο Εθνικό  Ίδρυμα 
Νεότητας ώστε να εξα-
σφαλιστεί η καθαριότη-
τα στα σχολεία όλη την 
ημέρα.

Ο καθορισμός εκ νέου 
των ορίων των σχολικών 
μονάδων ώστε να αντι-
μετωπιστεί η έλλειψη σε 
αίθουσες διδασκαλίας 
και η «ασφυξία» σε κά-
ποια σχολεία, ήταν ένα 
από τα θέματα που α-
πασχολούν την Ένωση- 
και θα απασχολήσουν 
προσεχώς και το Δήμο, 
όπως δήλωσε ο Δήμαρ-
χος Διονύσου, προσθέ-
τοντας πως θα υπάρξει 
ρύθμιση για τα σχολικά 
κτήρια που έχουν υπε-
ράριθμο μαθητικό πλη-
θυσμό.

Για την πρόληψη στο 
θέμα των ναρκωτικών, η 

Ένωση ζήτησε επιπλέ-
ον τη συνέχιση και επέ-
κταση του προγράμμα-
τος του ΚΕΘΕΑ που έχει 
ήδη ξεκινήσει σε σχολεία 
του Αγ. Στεφάνου με 
πρωτοβουλία της, θέμα 
για το οποίο ο κ. Καλα-
φατέλης δεσμεύτηκε ότι 
μετά το Πάσχα θα καλέ-
σει για ενημέρωση τον Α-
ντιπρόεδρο του Κέντρου 
Κ. Αρβανίτη στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο για τη λή-
ψη σχετικής απόφασης.

Τέλος, σημαντικότατο 
είναι το πρόβλημα, που 
λόγω κρίσης έχει προκύ-
ψει με μαθητές που εί-
ναι ανασφάλιστοι: Η Έ-
νωση ζήτησε την δωρε-
άν εξέταση αυτών των 
μαθητών από όλες τις ι-
ατρικές ειδικότητες, τον 
εμβολιασμό τους καθώς 
και την παροχή πιστο-

ποιητικών υγεία για τη 
συμμετοχή τους στις α-
θλητικές δραστηριότη-
τες του σχολείου τους. 
Πρότεινε μάλιστα η Έ-
νωση τα παραπάνω να 
ανατεθούν στο Δημοτι-
κό Πολυϊατρείο, και αν 
τούτο δεν είναι δυνατό, 
να υπάρξει συνεργασία 
με το παράρτημα του Ι-
ΚΑ στο Δήμο μας.

Η Ένωση Γονέων δε-
σμεύεται πως «θα α-
κολουθήσουν και άλλες 
παρόμοιες συναντήσεις 
με τους υπεύθυνους για 
την Παιδεία δημοτικούς 
παράγοντες, με κύριο 
σκοπό τη διεκδίκηση α-
πό τη Δημοτική Αρχή ό-
σων αναλογούν στις αρ-
μοδιότητές της και την 
προώθηση λύσεων στα 
προβλήματα των σχο-
λείων μας». 

Τα προβλήματα των σχολείων επί τάπητος

Ένωση Γονέων Διονύσου

Με χορό, τραγούδι και θέατρο θα 
κλείσει ο Ιούνιος στη Δημοτική Κοι-
νότητα Διονύσου, μια που όπως α-
νακοινώθηκε στην περασμένη συνε-
δρίαση του Τοπικού Συμβουλίου τη 
Δευτέρα 20 Μαΐου:

➠ στις 28 Ιουνίου τα τμήματα του 
Πολιτιστικού της Κοινότητας- χοροί 
λάτιν, κιθάρα, tae kwon do και πα-
ραδοσιακοί χοροί- θα παρουσιάσουν 
τη δουλειά τους. Στην ίδια εκδήλωση 
θα συμμετέχουν τα τμήματα χορού 
του Κρυονερίου και της Ροδόπολης 
με το δικό τους πρόγραμμα.

➠ στις  29 Ιουνίου, θα πραγματο-
ποιηθεί το Πρώτο για το Δήμο μας 
Φεστιβάλ Χορωδιών σε συνεργασία 
με τη χορωδία Σεμέλη της Δ.Κ. Διονύ-
σου. Στο Φεστιβάλ θα συμμετέχουν 
ακόμη: η χορωδία επιστημόνων Φι-
λοθέης, η χορωδία Μικρασιατών Νί-
καιας, η χορωδία Φιλαρμονία και η 
Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου.

➠ και στις 30 Ιουνίου, θα ανεβεί 
από τα παιδιά του Λυκείου Διονύ-

σου θεατρική παράσταση με το έρ-
γο Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη.

Ενόψει των παραπάνω εκδηλώσε-
ων, που θα πραγματοποιηθούν όλες 
στο χώρο των ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ, είναι α-
παραίτητες ορισμένες παρεμβάσεις, 
όπως τις κατέγραψε στην εισήγησή 
του ο τοπικός σύμβουλος της Διοίκη-
σης Τ. Μπάσης. Συγκεκριμένα:

Είναι απαραίτητος ο καθαρισμός 
του χώρου, η εξασφάλιση αρκετών 
καθισμάτων, η οικονομική κάλυψη 
για το φωτισμό, τον ήχο και τη μου-
σική, οι χημικές τουαλέτες, καθώς 
και η παρουσία της Δημοτικής Αστυ-
νομίας αλλά και προσωπικού για δι-
άφορες εργασίες.

Το κόστος για τα παραπάνω υ-
πολογίζεται στα 1000 ευρώ, τα ο-
ποία αρχικώς υπήρχε η σκέψη να 
καλυφθούν από το ΘΕΣΠΙ, για τον 
οποίο όμως ακόμη εκκρεμεί το θέ-
μα του Διοικητικού Συμβουλίου. Έ-
τσι στόχος του Τ.Σ. είναι τα έξοδα να 
καλυφθούν από το Δήμο Διονύσου. 

Δ.κ. Διονύςού 

Τριήμερο πολιτισμού 28 - 30 ιουνίου

Το Λύκειο Αγίου Στεφάνου.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «ΣΕΜΕΛΗ»
Πλαστήρα 50, Διόνυσος
Τηλ.: 210.6746.374, e-mail: chorodiasemeli@gmail.com

Διοργάνωση φεστιβάλ χορωδιών
Η Χορωδία Διονύσου Σεμέλη στο πλαίσιο των 

επιμορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεών 
της, διοργανώνει το 1ο Χορωδιακό Φεστιβάλ, το 
Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 και ώρα 20.00, στον 
Παλιό Σταθμό του Τρένου Διονύσου. 
Θα συμμετέχουν οι χορωδίες:
Φιλαρμονία «Χριστόφορος Ιωάννου»
Επιστημόνων Φιλοθέης
Μικρασιατών Νίκαιας
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Harmonia Juris
Διονύσου «Σεμέλη»

Είσοδος ελεύθερη. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Γραμματέας  Η Πρόεδρος
 Γιάννης Βερβέρης Έμιλυ Αθανασιάδου
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Με μια εισήγηση οκτώ (8) α-
ράδων και χωρίς κανένα άλλο 
στοιχείο, το Δημοτικό Συμβού-
λιο στη συνεδρίασή του την Τε-
τάρτη 15 Μαΐου πήρε απόφα-
ση- «κενή περιεχομένου» τη 
χαρακτήρισαν ακόμη και σύμ-
βουλοι της Διοίκησης- να μει-
ωθούν οριζοντίως και για όλες 
τις ιδιοκτησίες οι αντικειμενι-
κές αξίες στο Δήμο Διονύσου 
κατά 40 %.

Χαρακτηριστική ήταν η α-
πάντηση του Δημάρχου Διο-
νύσου Γ. Καλαφατέλη σε ό-
σους συναδέλφους του από 
τις μειοψηφίες ζητούσαν σα-
φή και ξεκάθαρη εισήγηση με 
απολύτως τεκμηριωμένα στοι-
χεία: «Πάμε στην ενιαία μείω-
ση του 40% για όλο το Δήμο 
και ό, τι κερδίσουμε». Για πολι-
τική απόφαση, εξάλλου, μίλη-
σε λίγο αργότερα ο Αντιδήμαρ-
χος Διοικητικών Υπηρεσιών Δ. 
Σακελλαρίου, που προσέθε-
σε: «Στην αυθαιρεσία της κυ-
βέρνησης να μειώνει μισθούς 
και συντάξεις, εμείς απαντά-
με με οριζόντια μείωση αντι-
κειμενικών αξιών και μάλιστα 
με ποσοστό - έκπληξη».

«Για να είναι άξια προσοχής 
μια πρόταση μείωσης των αντι-
κειμενικών αξιών, λόγω της ση-
μασίας που έχει για τα έσοδα 
του κράτους θα πρέπει να βασί-
ζεται σε στοιχεία και να προκύ-
πτει ως λογική συνέπειά τους, 
και όχι να βάζει αυθαίρετα ένα 
ποσοστό μείωσης. Μ’ αυτή την 
έννοια η εισήγηση που έρχεται 
σήμερα είναι επιεικώς απαρά-
δεκτη και δίνει την εντύπωση ό-
τι πρόκειται για δουλειά αγγα-
ρείας, προκειμένου να ‘ξεχρε-
ωθεί’ η Διοίκηση από αυτή την 

εκκρεμότητα, ενώ εκφράζει ε-
πιθυμία μάλλον παρά δίκαιο αί-
τημα επαρκώς αιτιολογημένο» 
υποστήριξε ο σύμβουλος της 
μείζονος μειοψηφίας (ΑΔΚ) Σ. 
Σωτηρίου. Θέση την οποία εν-
στερνίστηκε και η επικεφαλής 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζ. Σώ-
κου, που επιπλέον τόνισε πως 
«αν πάμε χωρίς στοιχεία, και 
χωρίς να έχει ενημερωθεί και κι-
νητοποιηθεί ο κόσμος, θα γελά-
νε μαζί μας και θα σπάσουμε τα 
μούτρα μας. Εκτός και αν πρό-
κειται για πυροτέχνημα ενόψει 

των προσεχών δημοτικών εκλο-
γών». Αλλά και ο ανεξάρτητος 
Θ. Ροΐδης ζήτησε σοβαρή και 
εμπεριστατωμένη μελέτη που 
θα απεικονίζει την πραγματι-
κότητα των τιμών, «αλλιώς θα 
μας αγνοήσουν», όπως δήλωσε 
χαρακτηριστικά.

Ενώ εντύπωση προκάλεσε 
η τοποθέτηση του συμβούλου 
της Δημοτικής Αρχής Ηλ. Πα-
παχαρτοφύλη: «Βαυκαλιζόμ-
στε με τα δικά μας λόγια και 
τα ποσοστά, όταν όλοι γνωρί-
ζουμε πως έχει συσταθεί Πα-
ρατηρητήριο τιμών αγοράς α-
πό την Τράπεζα της Ελλάδας, 
το οποίο και θα καθορίσει τις 
αντικειμενικές αξίες».

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί 
η προεργασία που είχε κάνει ο 
σύμβουλος της Συμμαχίας για 
τον Πολίτη Θ. Μπούσμπου-
ρας που στο παρελθόν είχε 
συχνά θίξει το θέμα, και  ο ο-
ποίος πρότεινε ποσοστά μεί-
ωσης ή στασιμότητα για κά-
θε Ζώνη κάθε Δημοτικής Κοι-
νότητας (σ.σ. εξαιρώντας ε-
ντούτοις τη Ζώνη 8 στο Κρυ-
ονέρι για την οποία πρότεινε 
αύξηση!). 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός 
της Δημοτικής Κοινότητας Δι-
ονύσου είναι από τα θέματα 
για τα οποία δικαίως επαίρο-
νταν οι προηγούμενες διοική-
σεις της. Με μηχανήματα και 
οχήματα «παντός καιρού» η 
πόλη ήταν έτοιμη να τα βγά-
λει πέρα και με χιονιά, και με 
φωτιά, και με την καθημερινό-
τητα. Όχι πια όμως. Όπως καταγγέλλει 
με επιστολή του προς την Πρόεδρο του 
Τοπικού Συμβουλίου Γ. Κακούρη, ο σύμ-
βουλος Ν. Αντάπασης (Συμμαχία Για τον 
Πολίτη), σήμερα ο μηχανολογικός εξοπλι-
σμός της Δημοτικής μας Κοινότητας πα-
ρουσιάζει πλήρη κατάρρευση και εγκατά-
λειψη, με αποκλειστική ευθύνη της Δημο-
τικής Αρχής Καλαφατέλη. Ζητεί μάλιστα ο 
κ. Αντάπασης παράσταση σύσσωμου του 
Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοι-
νότητας Διονύσου στο Δήμαρχο, για να 
αντιμετωπισθεί άμεσα το σχετικό θέμα. 

Ειδικότερα στην επιστολή του ο τοπι-
κός σύμβουλος της Συμμαχίας καταγρά-
φει αναλυτικά τις… απώλειες σε μηχανή-

ματα και οχήματα:
➘ Μεταφέρθηκαν από τη Δημοτική μας 

Κοινότητας στον κεντρικό Δήμο (στον Άγ. 
Στέφανο) και είναι χαλασμένα ή υπολει-
τουργούν:

- Τρία φορτηγά
- Ένας γερανός με αρπάγη
- Ένας γερανός αλλαγής λαμπτήρων
➘ Παρέμεινε στη Δημοτική μας Κοι-

νότητα ένας φορτωτής με σχεδόν κατε-
στραμμένα λάστιχα

➘ Παραμένει στο συνεργείο από τον 
Αύγουστο ένας φορτωτής που δεν επι-
σκευάζεται επειδή απαιτείται δαπάνη 
7.000 ευρώ.

«Η παραπάνω εικόνα έχει ήδη σοβα-

ρές επιπτώσεις στην αντιμετώπι-
ση των στοιχειωδών αναγκών της 
περιοχής μας, με αποτέλεσμα η 
εγκατάλειψη να είναι ορατή πα-
ντού.

Υπενθυμίζω ότι δεν πάει πολύς 
καιρός, που ο ίδιος είχα επισημά-
νει στο Τοπικό Συμβούλιο ότι μια 
ασθενής χιονόπτωση (τον περα-
σμένο Φεβρουάριο) ήταν αρκετή 

για να αποκλεισθεί η περιοχή μας, λόγω 
ακριβώς της έλλειψης εξοπλισμού.

Μπορεί πλέον να αποτελεί κοινό τόπο 
ότι η Δημοτική Αρχή του κ. Καλαφατέλη 
βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία να αντιμε-
τωπίσει ακόμη και τα στοιχειώδη θέμα-
τα διαχείρισης των δημοτικών πραγμά-
των. Όμως ταυτόχρονα η περιοχή μας 
δεν μπορεί για πολύ να εμφανίζει αυτή 
την εικόνα και να περιμένει.

Για όλους αυτούς τους λόγους παρα-
καλώ όπως οργανώσετε παράσταση ό-
λου του Τοπικού μας Συμβουλίου προς 
τον κ. Δήμαρχο, προκειμένου, άμεσα, να 
αντιμετωπισθεί το θέμα του εξοπλισμού», 
καταλήγει ο κ. Αντάπασης.

N. Aντάπασης: Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της ΔΚ Διονύσου υπό κατάρρευση!

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

ΑνΤικειμενικεσ Αξιεσ
Μείωση κατά 40% αποφάσισε το Δ.ς. Διονύσου
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Let’s do it Greece
Ευχαριστίες για τη συμμετοχή του κόσμου από Γ. Κακούρη και Τ. Μπάση

Με πρωτόγνωρη συμμετοχή ο-
λοκληρώθηκε η 2η εθελοντική αι-
μοδοσία του Δήμου Διονύσου, το 
Σάββατο 25 Μαΐου με τη διοργά-
νωση της δεύτερης φάσης που 
πραγματοποιήθηκε στον χώρο 
των Δημοτικών Πολυϊατρείων στη 
Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου, έπειτα από 
πρωτοβουλία του τμήματος Πρό-
νοιας και του τμήματος Εθελοντι-
σμού του Δήμου.

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημέ-
νη πρώτη φάση της φετινής αιμο-
δοσίας η οποία διενεργήθηκε στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου τη 
Δευτέρα 20 Μαΐου, ακολούθησε η 
2η το περασμένο Σάββατο, που 
επίσης γνώρισε τεράστια επιτυ-
χία και συγκριτικά με την περυσινή πρώ-
τη αιμοδοσία που διεξήχθη σε επτά ημέ-
ρες, η 2η παρά το ότι πραγματοποιήθη-
κε μέσα σε μόλις δύο ημέρες, είχε σχεδόν 
διπλάσια συμμετοχή. 

Για την ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία που 
γνώρισε η φετινή εθελοντική αιμοδοσία 
του Δήμου Διονύσου, ο Δήμαρχος Γ. Κα-
λαφατέλης, ο οποίος ήταν και ο ίδιος αι-
μοδότης, προέβη στην ακόλουθη δήλω-

ση: «Ευχαριστούμε θερμά όλους ό-
σοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του Δήμου μας και έλαβαν μέρος 
στην εθελοντική αιμοδοσία. Η ευ-
αισθησία και η διάθεση προσφο-
ράς που επέδειξαν οι συνδημότες 
μας αναδεικνύουν την υψηλή α-
ξία του ανθρωπισμού. Για μία α-
κόμη φορά αξίζουν συγχαρητήρια 
στους διοργανωτές της εθελοντι-
κής αιμοδοσίας».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Δι-
ονύσου στο πλαίσιο της κοινωνι-
κής πολιτικής του λειτουργεί α-
πό πέρυσι Δημοτική Τράπεζα Αί-
ματος, για την κάλυψη των ανα-
γκών των συμπολιτών μας.
Για περισσότερες πληροφορί-

ες σχετικά με την Τράπεζα Αίματος του 
Δήμου μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με 
την υπεύθυνη αιμοδοσίας Κέλλυ Σαββο-
πούλου στο τηλ.: 6942082061 και μέσω 
του email: aimodosiadd@gmail.com 

Με διπλάσια συμμετοχή από πέρυσι η φετινή αιμοδοσία του Δήμου Διονύσου

Τάσος Μπάσης: Πολλές οι συμμετοχές 
στο let’s do it- Απών ο Εξωραϊστικός
Στο πλαίσιο της διεθνούς εθελοντικής καμπάνιας 

καθαρισμού Let’s do it στις 14 Απριλίου 2013, συμμε-
τείχε για πρώτη φορά και ο Δήμος Διονύσου. Οι δρά-
σεις πραγματοποιήθηκαν στις Δημοτικές Κοινότητες 
Διονύσου και Κρυονερίου.

Στη Δ.Κ. Διονύσου καθαρίστηκε ο χώρος γύρω από 
τον παλαιό Σταθμό του τρένου (χώρος των ΔΙΟΝΥ-
ΣΙΩΝ), μέρος του αιωνόβιου δάσους, αλλά σπουδαία 
δουλειά έγινε στο δασύλλιο μεταξύ των οδών Κυβέ-
λης, Μαγνησίας και Μικρομάνης.

Στη δράση συμμετείχαν- και θέλω ως υπεύθυνος 
της δράσης να τους ευχαριστήσω- : Οι Εθελοντές Δι-
ονύσου που κινητοποίησαν πάρα πολλά μέλη τους. 
Τα Λατομεία Διονύσου που διέθεσαν προσωπικό και 
μηχανήματα. Το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Διο-
νύσου. Η επιχείρηση «ΑΦΟΙ Αλεξανδρή Υλικά Οικο-
δομών» που διέθεσε ένα φορτηγό και προσωπική ερ-
γασία. Το ίδρυμα Δάμαρις. Πολλοί μαθητές των Δημο-
τικών μας Σχολείων που ήρθαν με τους γονείς τους. 
Επίσης ευχαριστώ τους χορηγούς μας που μας προ-
σέφεραν νερά, χυμούς και γάντια, τον Τάσο Μπάση 
του Μιχαήλ, τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Δροσιάς Χ. Ιωαννί-
δη και το φαρμακείο της Ειρ. Μαγγίνα στη Ροδόπολη.

Στη δράση παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Θ. Σα-
ραντάκη, η Πρόεδρος της Δ.Κ. Διονύσου Γ. Κακού-
ρη, μέλη του Τοπικού μας Συμβουλίου, η Αντιπρόε-
δρος της Δ.Κ. Δροσιάς Λ. Μήλα και ο Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος Κ. Κοντάκης, που τον ευχαριστούμε 
για τη βοήθειά του. Επίσης ευχαριστούμε το προσω-
πικό της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.

Μεγάλος απών ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός 
Σύλλογος Διονύσου, αν εξαιρέσουμε την ολιγόλεπτη 
παρουσία του Ν. Δακορώνια.

Τάσος Μπάσης του Ιωάννου
Tοπικός σύμβουλος της Δ.Κ. Διονύσου

γ. κακούρη: «Let’s do it» 
κάθε μέρα κάθε ώρα

Ο Δήμος Διονύσου συμμετείχε 
για πρώτη φορά στη διεθνούς κλί-
μακας εθελοντική καμπάνια καθα-
ρισμού «Let’s do it” που πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 14 Απριλίου 
2013. Η δράση καθαρισμού εστιά-
σθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Δι-
ονύσου και στη Δημοτική Κοινότη-
τα Κρυονερίου.

Η ομάδα εργασίας στη Δημοτι-
κή Κοινότητα Διονύσου στην οποία 
συμμετείχαν μέλη του τοπικού συμ-
βουλίου και οι εθελοντές Χ. Βασι-
λειάδης και Δημ. Πιτιανούδης με 
υπεύθυνο το σύμβουλο Τ. Μπάση 
του Ιωάννου λειτούργησε με πνεύ-
μα κοινωνικής ευθύνης, συλλογικό-
τητας και συνεργασίας με στόχο 
τον καθαρισμό και την προστασία 
της δασικής έκτασης μεταξύ των ο-
δών Κυβέλης, Μαγνησίας, Μικρομά-
νης και του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου.

Η ομάδα κινητοποιήθηκε με κα-
τεύθυνση την ενδυνάμωση της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης και την ενερ-
γοποίηση της συμμετοχής φορέων 
και πολιτών της δημοτικής μας κοι-
νότητας στη δράση καθαρισμού. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα: 1) τον 
Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασί-
ας Κ. Κοντάκη και την τοπική Α-
ντιδήμαρχο Θ. Σαραντάκη για τη 
συνεργασία 2) τα Λατομεία Διονύ-
σου που διέθεσαν μηχανήματα και 
περί τα 15 άτομα προσωπικό 3) 

τους Εθελοντές Διονύσου που κι-
νητοποίησαν όλα τα μέλη τους 4) 
το 1ο σύστημα Ναυτοπροσκόπων 
Διονύσου, που διέθεσε περί τα 50 
μέλη του για τον καθαρισμό του αι-
ωνόβιου δάσους 5) τον επιχειρημα-
τία οικοδομικών υλικών Δημ. Αλε-
ξανδρή, που διέθεσε ένα (1) φορτη-
γό και την εθελοντική του εργασία 
6) τον τοπικό σύμβουλο Τ. Μπάση 
του Μιχαήλ για τη χορηγία του σε 
φιάλες πόσιμου νερού 7) Επίσης τον 
Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας 
Δροσιάς Χ. Ιωαννίδη για τη χορη-
γία του σε φιάλες πόσιμου νερού 
και πολλών αναψυκτικών 8) την Α-
ντιπρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας 
Δροσιάς Λ. Μήλα για την εθελοντι-
κή προσφορά της σε εργασία μαζί 
με τις κόρες της και συμπολίτες μας 
από τη Δροσιά 9) Το ίδρυμα «Δάμα-
ρις» για τη συγκινητική συμμετοχή 
του 10)Τέλος, να ευχαριστήσουμε 
όλους τους συνδημότες μας, τους 
μαθητές των σχολείων μας και το 
προσωπικό του δήμου μας.

 Θα θέλαμε να επισημάνουμε τη 
σπουδαιότητα των συλλογικών εγ-
χειρημάτων καθώς και την αναγκαι-
ότητα της αλληλεγγύης και της καλ-
λιέργειας της εθελοντικής μας συ-
νείδησης κάθε μέρα και όχι μόνον 
μια φορά το χρόνο. 

Η Πρόεδρος 
Δημοτικής Κοινότητας  

Διονύσου 
Ιωάννα Κακούρη 

Αιμοδότης και ο δήμαρχος Διονύσου.


