
Για ανθρωποφαγία κατηγόρησε σε 
πρόσφατη ανακοίνωσή της η διοικούσα 
παράταξη του Δήμου, Ενωτική Πρωτο-
βουλία, όσους δημοτικούς συμβούλους 
από τη μειοψηφία επέμεναν ότι προϋ-
πόθεση για να ψηφίσουν τον προϋπο-
λογισμό για το 2013 ήταν η κατάργηση 
των θέσεων ειδικών συμβούλων - συνερ-
γατών και Γενικού Γραμματέα. Σημειω-
τέον ότι τόσο οι ειδικοί σύμβουλοι όσο 
και ο Γ. Γραμματέας είναι αποκλειστική 
επιλογή του Δημάρχου και ακολουθούν 
τη θητεία του, θα στοιχίσουν δε βάσει 
του δημοτικού προϋπολογισμού για το 
2013 περίπου 120.000 ευρώ.

Το αίτημα της μειοψηφίας δεν ήταν 
έωλο: Πολλοί εκφράζουν σοβαρότατες 
αντιρρήσεις για το ρόλο του Γενικού Γραμ-
ματέα, ενώ ουδέποτε έχει γίνει ο παραμι-
κρός απολογισμός του έργου των ειδικών 
συμβούλων - συνεργατών, για να διαπι-
στωθεί κατά πόσον είναι χρήσιμοι ή όχι 
στη θέση για την οποία προσλήφθηκαν. 
Δε λείπουν μάλιστα ανάμεσά τους και αυ-
τοί που για άλλο πράγμα προσλήφθηκαν, 
εξασφαλίζοντας έτσι μισθό, και άλλη δου-
λειά τελικά κάνουν. Σε βάρος του δημοτι-
κού κορβανά βεβαίως. Σε βάρος των δη-
μοτών. Σε βάρος όλων μας. 

Η αναζήτηση, συνεπώς, της νομιμότητας 
από αυτούς που κατ’ εξοχήν έχουν την υ-
ποχρέωση του ελέγχου της διοίκησης, τους 
κάνει αυτομάτως «ανθρωποφάγους»;

Από την άλλη πλευρά, εσχάτως άρχισε 
στην πόλη μας να χρησιμοποιείται –ενό-
ψει και μιας όψιμης προεκλογικής περιό-
δου– ο όρος ανθρωποβοσκοί. Σημαίνει αυ-
τούς τους παράγοντες, πρωτοκλασάτους 
ή όχι, που σέρνουν πίσω τους, δίκην κο-
παδιού, ψηφοφόρους. Οι εξουσιοφρενείς 
ανθρωποβοσκοί, που λέει και ο Κλεάνθης 
Γρίβας, έχουν συμφέρον από τη μεθοδική 
παραγωγή χειραγώγιμων μαζανθρώπων. 
Και πώς τους βάζουν στο μαντρί; Μα ό-
πως ανέκαθεν συνήθιζαν οι πολιτικοί και οι 
φίλοι τους να μαντρώνουν τους οπαδούς 
τους. Τάζοντας. Ό,τι θέλει –και ό, τι θέλει 
να ακούσει– ο κάθε ψηφοφόρος. Συνήθως 
και από παλιά το δέλεαρ ήταν η δουλειά- 
μαζί με τις λακκούβες, τις λάμπες στους 
δρόμους, την αποκομιδή των απορριμμά-

των, τις μπασκέτες σε κάθε πλατεία. Σή-
μερα, επειδή σε κρίση ζούμε, οι πολιτικοί 
με τη νοοτροπία του ανθρωποβοσκού τά-
ζουν μόνο δουλειά. Δηλαδή επιβίωση.

Διαχρονικό το φαινόμενο, στηρίζει το λε-
γόμενο πελατειακό σύστημα και αποτελεί 
ένα από τα δεινά της χώρας. Και δεν το συ-
ναντάμε μόνον στο κεντρικό κράτος, αλλά 

ιδιαιτέρως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
όπως πολύ καλά γνωρίζουμε.

Για εκμαυλιζόμενους και εκμαυλι-
στές ακούσαμε σε πρόσφατη συνεδρί-
αση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου 
επιπλέον υπήρξε και η καταγγελία πως 
«η Διοίκηση του Δήμου πατάει πάνω 
στην ανάγκη των ανθρώπων για επιβί-
ωση», τους τάζει θέσεις και εν συνεχεία 
βέβαια ζητάει εξαργύρωση των σχετι-
κών γραμματίων.

Και στην περίπτωση αυτή μιλάμε για 
κανιβαλισμό. Από τη σάρκα –την ανά-
γκη– των ομοίων τους τρέφονται οι ε-
ξουσιοφρενείς ανθρωποβοσκοί για τη 
δική τους επιβίωση. Χωρίς αυτήν την 
εξουσία και ό, τι απορρέει από αυτήν, 

θα έχαναν την ίδια τους την υπόσταση, 
την οντότητά τους.

Και όλοι οι παραπάνω –εκμαυλιστές και 
εκμαυλιζόμενοι– παίζουν το δικό τους ρό-
λο στη διαιώνιση  ενός συστήματος όπου 
οι αρχές, οι αξίες και η αξιοπρέπεια εί-
ναι λέξεις άδειες από κάθε νόημα. Για πό-
σο ακόμη;    

Γονείς καί μαθητες  
του ΓεNIKOY ΛYKEIOY 
ζητουν Λυςη 
εδώ καί τώρα

Σε αναβρασμό βρίσκονται τις τελευ-
ταίες ημέρες οι Σύλλογοι Γονέων Γυμνα-
σίου και Λυκείου Αγ. Στεφάνου αλλά και 
η Ένωση Γονέων Διονύσου. Αιτία η αδι-
καιολόγητη και προσχηματική, όπως τη 
χαρακτηρίζουν, καθυστέρηση στη μετα-
στέγαση του ΙΕΚ στο μισθωμένο κτήριο 
της Σχολής Καργάκου στη Σταμάτα. Η 
μεταστέγαση αυτή, όπως λέει στην Ο-
δό Διονύσου ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Γονέων Λυκείου Αγ. Στεφάνου Γ. Σώκος, 

συνδυάζεται με το πάγιο και χρόνιο αί-
τημα της σχολικής κοινότητας της πόλης 
για την ίδρυση νέου σχολείου Μέσης Εκ-
παίδευσης μια που σήμερα συστεγάζο-
νται στο ίδιο κτήριο τρία (!) σχολεία, το 
Γυμνάσιο και το Λύκειο του Αγ. Στεφά-
νου τα πρωινά και  το ΙΕΚ το απόγευμα. 

Αποτέλεσμα η μετατροπή κάθε ελεύ-
θερου εκατοστού χώρου –ακόμη και α-
ποθηκών–  σε αίθουσα διδασκαλίας, για 
την κάλυψη των εκπαιδευτικών ανα-
γκών, οι οποίες κάθε χρόνο γίνονται ό-
λο και πιεστικότερες με τη ραγδαία αύ-
ξηση του μαθητικού πληθυσμού στα δη-
μόσια σχολεία και νηπιαγωγεία λόγω και 
της κρίσης.

απομακρύνεται... η απομάκρυνση 
του ίεκ από τον Άγιο ςτέφανο!

Συνέχεια στην 5η σελίδα

Oδός ΔIONYΣOY

MHNIAIA EKΔOΣH • ETOΣ 7ο • AP. ΦYΛΛOY 65 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Oδός ΔIONYΣOY
ανθρωποφάγοι, ανθρωποβοσκοί 

και κανίβαλοι

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



Ο Δήμος Διονύσου συμμετέχει για 
πρώτη φορά στη διεθνούς κλίμακας 
Εθελοντική Καμπάνια «Let’s do it», με 
δύο παράλληλες δράσεις καθαρισμού 
στο Κρυονέρι (στην είσοδο του δά-
σους Τατοΐου) και στο Διόνυσο (από 
τις οδούς Κυβέλης - Μαγνησίας - Μι-
κρομάνης έως τον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου), 
την Κυριακή 14 Απριλίου 2013.

Σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, 
προσκαλούνται όλοι οι πολίτες, τα 
σχολεία,  οι φορείς και οι επιχειρή-
σεις του Δήμου Διονύσου, να συμ-
μετάσχουν ενεργά τόσο στις εργασί-
ες προετοιμασίας όσο και στις ομά-
δες καθαρισμού. 

1/4: Πραγματοποιήθηκε ενημερω-
τική συνάντηση φορέων στο Πολιτι-
στικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου.

27-28 Απριλίου: Εκδήλωση αξιολό-
γησης και προγραμματισμού επόμε-
νων δράσεων (η ώρα και ο τόπος συ-
νάντησης θα οριστούν προσεχώς).

Οι πολίτες και οι φορείς συμμετέ-
χουν: στις ομάδες εργασίας, στη δι-
οργάνωση συγγενών δράσεων, στα 
σημεία καθαρισμού

Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν:
μέσω χορηγίας υλικών π.χ. νερά, 

σακούλες απορριμμάτων, γάντια, 
καπελάκια με τα λογότυπα εταιρί-
ας και Let’s do it κ.λπ., στη διοργά-
νωση συγγενών δράσεων, με εταιρική 

παρουσία στα σημεία καθαρισμού.
Για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση, 

πληροφορία ή βοήθεια μπορείτε να 
επικοινωνείτε τηλεφωνικά στα τηλ. 
2132030603 και 2132030614.

➘ Το ‘’Let’s Do It’’ αποτελεί τη με-
γαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσ-
σόμενη εθελοντική καμπάνια καθα-
ρισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Κάθε 
χρόνο, χιλιάδες πολίτες από κάθε με-
ριά του πλανήτη, καθαρίζουν τις χώ-
ρες τους, περνώντας μήνυμα βελτίω-
σης και προστασίας του φυσικού και 
αστικού περιβάλλοντος.

Πέρυσι, για πρώτη φορά,  η συγκε-
κριμένη καμπάνια φιλοξενήθηκε στην 
Ελλάδα με πρωτοβουλία της Ελληνικής 
Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων και του Περιβαλλοντικού Συλ-
λόγου Αττικής “Ώρα για Δράση”. Σκο-
πός ήταν μέσα σε μία ημέρα να πραγ-
ματοποιηθούν εθελοντικές δράσεις κα-
θαρισμού σε κάθε γωνιά της χώρας. 
Φέτος η κοινή για όλη τη χώρα ημέρα 
δράσης είναι η Κυριακή 14 Απριλίου.
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Χρήσιμα

τηλέφωνα

Δημόσιος διάλογος για το θεσμό 
των Τοπικών Συμβουλίων Νέων 
Eίναι ήδη ανοικτή εδώ και μερικές μέρες η 

πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου που θα λειτουρ-
γεί στη διεύθυνση: www.tosyn.gr και θα αφορά 
στα Τοπικά Συμβούλια Νέων. Στη διεύθυνση αυ-
τή θα γίνονται δεκτές προτάσεις για έναν μήνα 
και συγκεκριμένα ως τις 12 Απριλίου. 

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, τα 
Τοπικά Συμβούλια Νέων, που οργανώνει η Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς, είναι ένας σχετικά νέος 
θεσμός στη χώρα μας, αφού ξεκίνησε το 2008 ο-
πότε έγιναν και οι πρώτες εκλογές. Στην πορεία 
όμως ατόνησε καθώς ουδέποτε εξαγγέλθηκαν 
οι επόμενες αρχαιρεσίες, με ό, τι αυτό συνεπά-
γεται για την ομαλή λειτουργία και συμμετοχή 
των εκλεγμένων στα Τοπικά Συμβούλια Νέων. 

Στόχος του θεσμού, «ήταν και παραμένει, η ο-
λοκληρωμένη, μαζική, άμεση και αποτελεσματι-
κή συμμετοχή των νέων στα κοινά». Επίσης στό-
χος είναι «η δημιουργία ενός Συμβουλίου σε κά-
θε Δήμο –μετά από διενέργεια εκλογών– που θα 
έχει την αρμοδιότητα να προωθεί τα ζητήματα 
που απασχολούν την τοπική νεολαία». 

Δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εκλογές 
αυτές έχουν όλοι οι νέοι, που ενδιαφέρονται να 
ασχοληθούν οι ίδιοι με αυτά που τους αφορούν, 
αναζητώντας λύσεις και προτάσεις προσαρμο-
σμένες στις δικές τους ανάγκες και φυσικά σε ε-
κείνες του τόπου στον οποίο ζουν. 

ο δήμος διονύσου συμμετέχει την κυριακή 14/4 
στη δράση «Let’s do it GREECE» 

Δωρεάν φωτοτυπικά μηχανήματα 
στα Γυμνάσια & Λύκεια Διονύσου
Έπειτα από ενέργειες του αντιπροέδρου της 

Σχολικής Επιτροπής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου μας, Μ. Γαρεφαλάκη, όλα τα Γυμνάσια 
και Λύκεια του Δήμου Διονύσου, προμηθεύτη-
καν εντελώς δωρεάν, τελευταίας τεχνολογίας δι-
αδικτυακά φωτοαντιγραφικά μηχανήματα μάρ-
κας Konica Minolta, προσφορά της εταιρίας. 
Παράλληλα η εν λόγω εταιρία προσφέρει και τα 
αναλώσιμα (μελάνι, κόστη ζημιών κ.λπ.) με εξαί-
ρεση το χαρτί, με την υποχρέωση των Σχολικών 
Επιτροπών να καταβάλλουν το ποσό των 11 ευ-
ρώ για κάθε 1.000 αντίτυπα. 

Ενισχύονται οι δήμοι με 143 εκατ. ¬
Με 143 εκατ. ευρώ ενισχύει τους δήμους της 

χώρας το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο 
της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησής τους, τη-
ρώντας τη δέσμευση για ταυτόχρονη καταβολή, 
κάθε μήνα εκτός από την τακτική χρηματοδό-
τηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), 
της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (ΣΑΤΑ) και των Παρακρατηθέντων Πόρων.  
Σημειώνεται ότι η τακτική επιχορήγηση είναι αυ-
ξημένη κατά 3 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προη-
γούμενο μήνα, ποσό που προκύπτει από την ορ-
θολογική διαχείριση των θεσμοθετημένων πόρων.  
Επίσης, με άλλη απόφαση του υπουργού Εσω-
τερικών, Ευ. Στυλιανίδη, κατανέμεται, επιπλέ-
ον, το ποσό 20 εκατ. ευρώ σε όλους τους δή-
μους της χώρας, με στόχο την κάλυψη των λει-
τουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 



Σταθερά όχι στις κεραίες κινη-
τής τηλεφωνίας μέσα στο δομη-
μένο ιστό της πόλης αποφάσισε 
ομόφωνα το Δημοτικό Συμβού-
λιο Διονύσου την Τρίτη 12 Μαρ-
τίου. Αφορμή για την εκ νέου α-
παρέγκλιτη απόφαση του Δ.Σ. 
ήταν τρία θέματα που αφορού-
σαν σε ισάριθμες κεραίες κινητής 
σε διάφορες περιοχές της πό-
λης. Συγκεκριμένα η COsMOTE 
και η VODAFONE ζητούσαν την 
έγκριση των όρων περιβαλλοντι-
κής μελέτης, για την εγκατάστα-
ση κεραιών στην Άνοιξη, στην 
Αναγέννηση Διονύσου και στον 
Άγ. Στέφανο, προσκομίζοντας 
όμως –όπως καταγγέλθηκε– ελ-
λιπή ή και λάθος τοπογραφικά. 
Με αντίστοιχες ομόφωνες απο-
φάσεις της η Επιτροπή Ποιότη-
τας Ζωής είχε ήδη απορρίψει τις 
μελέτες αυτές, αποφάσεις που 
επιβεβαιώθηκαν ακόμη μια φο-
ρά από όλους τους δημοτικούς 
συμβούλους.

αποφάσεις  
στα χαρτιά;

Για υποσχέσεις χωρίς αντί-
κρισμα  και για αποφάσεις που 
μένουν στα χαρτιά κατηγόρη-
σαν όμως τη Διοίκηση σύμβου-
λοι από τις παρατάξεις της μει-
οψηφίας, μια που υπενθύμισαν 
πως σε προηγούμενο Δ.Σ., ό-
ταν συζητείτο η κεραία στη 

Σταμάτα, ο αρμόδιος Αντιδή-
μαρχος Ν. Παππάς είχε «υπο-
σχεθεί» πως θα μπει μπροστά 
και θα τη γκρεμίσει. «Αν οι απο-
φάσεις μας μένουν στα χαρτιά, 
τότε παίζουμε όπως τα παι-
διά, ιδιαίτερα αν σκεφτούμε 
πως οι περισσότερες κεραίες 
είναι ήδη τοποθετημένες», ε-
πεσήμανε η Ζ. Σώκου από τη 
Λαϊκή Συσπείρωση και πρότει-

νε να μπουν οι κάτοικοι μπρο-
στά και να πάρουν την υπόθε-
ση στα χέρια τους. Για να συ-
μπληρώσει ο Σ. Σωτηρίου από 
την ΑΔΚ πως απαιτείται σαφής 
τοποθέτηση από τη Διοίκηση 
του Δήμου ως προς τη δυνα-
τότητα, τελικά, αποξήλωσης 
των κεραιών. Ενώ ο ανεξάρτη-
τος Σπ. Σπηλιώτης υπενθύμι-
σε την παλαιότερη επιτυχημέ-
νη κινητοποίηση στην Άνοιξη, 
όταν Δήμος και κάτοικοι κατόρ-
θωσαν να εμποδίσουν την το-
ποθέτηση κεραίας. 

Εξάλλου όλοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι θυμούνται τις πρό-
σφατες καταγγελίες κατοίκων 
από την Αναγέννηση, περί αύ-
ξησης των καρκινοπαθών στην 
περιοχή. Οι ίδιοι εδώ και χρό-
νια, όπως είχε γράψει αναλυ-
τικά η Οδός Διονύσου, έχουν 
προσφύγει στα δικαστήρια για 
τις κεραίες, βλέποντας τη ζωή 
τους να κινδυνεύει.

Oδός ΔIONYΣOY 3τοπική επικαιρότητα Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

6,70 ευρώ ανά μαθητή! Έτσι μεταφράζεται το ποσόν της ε-
πιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων του Δήμου Διονύσου, που δόθηκε από το ΥΠΕΣ. Η δό-
ση ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των 33.245 ευρώ, που αρχι-
κώς δόθηκε στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία και το 
κατένειμε στις Σχολικές Επιτροπές ως εξής:

Στην Α’ βάθμια Σχολική Επιτροπή, και για 2824 μαθητές Δη-
μοτικού, δόθηκαν 18.944 ευρώ

Ενώ στη Β’ βάθμια Σχολική Επιτροπή, που αφορά σε 2132 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, δόθηκαν 14.301 ευρώ. 

«τα ίδια Παντελάκη μου…» 
Σε λίγο ούτε ένα χαρτί δεν θα μπορούν να αγοράσουν οι 

Σχολικές Επιτροπές, όχι να καλύψουν βασικές ανάγκες, τόνι-
σε η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζ. Σώκου, υπενθυ-
μίζοντας πως η παράταξή της είχε βάλει ως θέμα στον προϋ-
πολογισμό τη δυναμική διεκδίκηση εκ μέρους του Δήμου κρα-
τικών πόρων για την κάλυψη των σχολικών αναγκών. Ενώ «ε-
ξευτελιστικό» χαρακτήρισε το ποσόν των 6 ευρώ ανά μαθητή 
η δημ. σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας (ΑΔΚ) Αγγ. Πέππα. 

Πενιχρή η επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ προς τα σχολεία

 «Όχι στις κεραίες κινητής στο διόνυσο»!
νέα ομόφωνη απόφαση από το δημοτικό ςυμβούλιο

Εντωμεταξύ, τρεις συναντήσεις 
και δυο πορείες διαμαρτυρίας κατοί-
κων και αιρετών μέσα από τη Δη-
μοτική Κοινότητα της Σταμάτας έ-
φεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα: 
Η κεραία που εδώ και δυο χρόνια 
λειτουργούσε σε ταράτσα σπιτιού 
επί της οδού Κων/λεως και Μακαρί-
ου απομακρύνθηκε από τον ιδιοκτή-
τη της οικίας Αλ. Μιχαλόπουλο, ενώ 
μέχρι τη Δευτέρα 1 Απριλίου αναμε-
νόταν να απομακρυνθούν και τα μη-
χανήματα υποστήριξης της κεραί-
ας. Η κεραία, υπενθυμίζουμε, βρι-
σκόταν σε απόσταση μόλις 180 μέ-
τρων από τα παρακείμενα σχολεία 
της Σταμάτας- όταν η Επιτροπή Α-
τομικής Ενέργειας απαιτεί τουλάχι-
στον 300 μέτρα από χώρους συνά-
θροισης κοινού!

Ειδικότερα συναντήσεις στο Δη-
μοτικό Κατάστημα Σταμάτας πραγ-
ματοποιήθηκαν στις 6, στις 14 και 
στις 27 Μαρτίου, με στόχο να ενη-
μερωθούν οι κάτοικοι αλλά και να ε-
πιδιωχθεί η απομάκρυνση της κεραί-
ας. Οι δυο τελευταίες συναντήσεις 
κατέληξαν σε πορεία διαμαρτυρίας 
προς την οικία του κ. Μιχαλόπου-
λου, όπου οι συγκεντρωθέντες κα-
τέστησαν σαφή την πρόθεσή τους 
να κατεβάσουν την κεραία με κάθε 
τρόπο. Την πορεία μάλιστα της Πέ-
μπτης 27 Μαρτίου ακολουθούσε κα-
λαθοφόρο του Δήμου έτοιμο να πα-
ρέμβει και να αποξηλώσει τον ιστό. 
Ευτυχώς η ένταση αποφεύχθηκε, μια 
που ο ιδιοκτήτης υποσχέθηκε πως 
και τα μηχανήματα θα φύγουν μέ-
χρι τη Δευτέρα.   

Ας σημειωθεί εδώ πως η COsMOTE ζητεί έγκρι-
ση περιβαλλοντικής μελέτης από το Δήμο, προκει-
μένου να τοποθετήσει την κεραία στη Σταμάτα- η 
οποία όμως ήταν ήδη τοποθετημένη!! Επιπλέον ό-
ταν το θέμα ήρθε προς συζήτηση στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, αποκαλύφθηκε πως η μελέτη εί-
τε αποκρύπτει είτε αγνοεί το γεγονός πως σε ακτί-
να μικρότερη της επιβεβλημένης από την Επιτρο-
πή Ατομικής Ενέργειας βρίσκονται χώροι συνάθροι-
σης κοινού- ανάμεσά τους δύο σχολεία και μια πλα-
τεία!!! Η απόφαση τότε της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής ήταν βέβαια απορριπτική, όπως απορριπτι-
κή ήταν και η αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, το οποίο μάλιστα αποφάσισε την άμε-
ση αποξήλωση και της συγκεκριμένης κεραίας αλ-
λά και όλων των κεραιών που βρίσκονται στο Δή-
μο Διονύσου, με τις περισσότερες να εντοπίζονται 
στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου, και ειδικότερα 
στην Αναγέννηση.   

αποξηλώθηκε ο ιστός της κεραίας στη ςταμάτα - Παραμένουν τα μηχανήματα
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Ή ταλαιπωρία στην 
ουρά στο Δήμο για να 
πληρώσουμε τους λο-
γαριασμούς ύδρευσης 
ή στις Τράπεζες μέσω 
του διατραπεζικού συ-
στήματος ΔΙΑΣ, αλλά με 
χρέωση! Και μάλιστα για 
μια οφειλή που είναι α-
νταποδοτική, άρα περι-
λαμβάνει και το κόστος 
είσπραξής της, όπως εί-
πε χαρακτηριστικά ο δη-
μοτικός σύμβουλος της 
μείζονος μειοψηφίας Δ. 
Ζαμάνης.

Αυτά συζητήθηκαν 
στο πλαίσιο της συνε-
δρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου την Τρίτη 
12 Μαρτίου και με α-
φορμή την… πανηγυρι-
κή είσοδο του Δήμου Δι-
ονύσου στην εποχή του 
internet banking, υπό το 
συντονισμό και την υπο-
στήριξη της Τράπεζας 
Πειραιώς. Και ενώ όλοι 
συμφώνησαν για την α-

ναγκαιότητα να απο-
συμφορηθούν  από τις 
εισπράξεις οι υπηρεσίες 
του Δήμου, εκφράστη-
καν εντούτοις σοβαρό-
τατες διαφωνίες για τη 
σκοπιμότητα των χρεώ-
σεων των συναλλαγών. 
Σύμφωνα με τη σχετική 
εισήγηση, οι δημότες και 
χρήστες των υπηρεσιών 
του Δήμου, μπορούν να 
εξοφλούν τους λογαρια-
σμούς νερού –προς το 
παρόν– στα τραπεζι-
κά ιδρύματα που είναι 
ενταγμένα στο ΔΙΑΣ, αλ-
λά με το αζημίωτο- τό-
σο για τους ίδιους όσο 
και για το Δήμο! Η σχε-
τική χρέωση μάλιστα για 
κάθε συναλλαγή, επιτυ-
χή ή όχι, είναι 0,9 ευρώ 
για το Δήμο και 0,40-
0,80 για το δημότη. Έ-
τσι, συνέχισε ο κ. Ζαμά-
νης, «εφόσον ο Δήμος 
για το νερό κόβει 20.000 
ειδοποιητήρια και πάνε 

όλοι μέσω ΔΙΑΣ να πλη-
ρώσουν το λογαριασμό, 
τότε θα υπάρξει όφελος 
για την Τράπεζα Πειραι-
ώς ως αντάλλαγμα για 
τις υπηρεσίες συντονι-
σμού της περίπου 3.000 
ευρώ το μήνα». Και οι 
χρεώσεις ισχύουν ακό-
μα κι αν ο δημότης πλη-
ρώσει το νερό από λο-
γαριασμό που διατηρεί 
στην Πειραιώς!!!

Υπενθυμίζεται πως 
στην Τράπεζα Πειραι-
ώς είναι τοποθετημένο 
το δημοτικό χρήμα, συ-
νεπώς, όπως τόνισε ο 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
Θ. Στάικος, πρώην τρα-
πεζικός ο ίδιος, πελάτες 
της είναι όλοι οι δημό-
τες και κάτοικοι Διονύ-
σου. Και με αυτή  την ι-
διότητα, όλες οι συναλ-
λαγές τους με την Τρά-
πεζα αυτή θα έπρεπε να 
είναι δωρεάν.

Εξάλλου οι αντίστοι-

χες υπηρεσίες που πα-
ρέχονται πλέον από τις 
Τράπεζες δεν χρεώνο-
νται (π.χ. εξόφληση τε-
λών τηλεφωνίας, ασφα-
λίστρων κ.λπ.), με στόχο 
την εξασφάλιση και διεύ-
ρυνση του πελατολογίου 
τους.   

Αξιοσημείωτο πά-
ντως είναι και το γεγο-
νός πως ο ίδιος ο Πρό-
εδρος του Δ.Σ. Τ. Καρα-

σαρλής, εν ενεργεία τρα-
πεζικός, παραδέχθηκε 
πως οι παραπάνω ρυθ-
μίσεις «σηκώνουν» δια-
πραγμάτευση, και ουσι-
αστικά παρότρυνε, τόσο 
αυτός όσο και οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι Θ. Ροΐδης 
και Σπ. Σπηλιώτης, τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οι-
κονομικών Ν. Πέππα να 
εξαντλήσει κάθε σχετικό 
περιθώριο. 

Εξυπηρέτηση με το… αζημίωτο για την Τράπεζα Πειραιώς!!!
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Μια νέα δημοτική κίνηση φαίνεται πως 
κυοφορείται στο Δήμο Διονύσου, με την 
ονομασία Διονύσου Συμπολιτεία. Στην 
πρώτη δημόσια πρόσκλησή της προς την 
πόλη καλεί όσους συμφωνούν με τις αρ-
χές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνει-
ας, των ρεαλιστικών και ολοκληρωμένων 
σχεδιασμών και των πολιτών ως ελεύθε-
ρων ανθρώπων να πλαισιώσουν την κίνη-
ση και, μέσα από δημόσιο διάλογο, να συν-
διαμορφώσουν το πρόγραμμά της. 

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση για 
τη δημιουργία της δημοτικής κίνησης, βά-
ρος δίδεται σε τρεις βασικές προτεραιό-
τητες, που ο συνδυασμός τους και μόνο 
ενισχύει την κοινωνική συνοχή και ασφά-
λεια στην  περιοχή:

➠ κοινωνική αλληλεγγύη: αξιοπρεπείς 
κοινωφελείς υποδομές, προγράμματα εκ-
παίδευσης και αθλητισμού δωρεάν για παι-
διά και νέους και δράσεις πρόνοιας για η-
λικιωμένους και έχοντες ανάγκη, 

➠ οικολογική διαχείριση της καθημερι-
νότητας: έξυπνες και μικρού κόστους λύ-
σεις για απορρίμματα - ανακύκλωση, συ-
ντήρηση υποδομών, εξοικονόμηση ενέρ-
γειας και προστασία του περιβάλλοντος,

➠ πολιτισμός: καλλιτεχνικές, ψυχαγω-
γικές και πνευματικές δράσεις, χωρίς πο-
λυδάπανες φιέστες, με στόχο την κατανό-
ηση της σημασίας του “εμείς” για μια κα-
λύτερη ποιότητα ζωής».

Έτσι, καταλήγει η πρόσκληση, ο Δήμος 
αναδεικνύεται εμπράκτως αρωγός και συ-
μπαραστάτης του Δημότη.

❖ ❖ ❖

Εντωμεταξύ, και δεύτερη δημοτική κί-
νηση έκανε την εμφάνισή της στην πόλη 
μας. Οι Ενεργοί Πολίτες Διονύσου, όπως 
είναι η ονομασία της, προέρχονται από τη 
Συμμαχία για τον Πολίτη και αποχώρησαν 
πρόσφατα διαμαρτυρόμενοι για τη στά-
ση των 4 δημοτικών συμβούλων της πα-
ράταξης που προχώρησαν στην ψήφιση 
του προϋπολογισμού, παρά την αντίθε-
τη απόφαση της Συμμαχίας. Έδωσαν μά-
λιστα στη δημοσιότητα κείμενο όπου στη-
λιτεύουν με σκληρή γλώσσα τη «μετάλλαξη 

της Συμμαχίας σε συμπληρωματική δύνα-
μη μιας παραπαίουσας δημοτικής αρχής… 
χωρίς έστω μια δημόσια πολιτική αποδοκι-
μασία, χωρίς μια δημόσια Συγγνώμη, χωρίς 
καμιά πρωτοβουλία αυτοκάθαρσης. Έξω 
από κάθε δεοντολογική πρακτική, έξω α-
πό κάθε πρόνοια του Κανονισμού Λειτουρ-
γίας της, έξω από τις αρχές και αξίες της. 
Αναλαμβάνοντας έτσι στο ακέραιο την ευ-
θύνη για τη διάψευση της Ελπίδας, που α-
ντιπροσώπευε,  την απαξίωση της αξιο-
πιστίας της και την κατεδάφιση του οικο-
δομήματος, που με πολύ κόπο έχτισε τα 
δυο τελευταία χρόνια». 

κάτι κινείται στο δήμο διονύσου…

6 χρόνια λειτουργίας για τους 
ναυτοπροσκόπους διονύσου

Το 1ο Σύ-
στημα Ναυ-
τ ο π ρ ο σ κ ό -
πων Διονύ-
σου προσκα-
λεί στην εκδή-
λωση εορτα-
σμού των έξι χρόνων λειτουργίας του, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-
βατο 6 Απριλίου 2013 και ώρα 7.30 μμ 
στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δημοτικής 
Κοινότητας Διονύσου. Θα ακολουθήσει 
μικρή δεξίωση.  



το ιστορικό
Παρόλο που οι Σύλ-

λογοι Γονέων επί χρό-
νια ζητούσαν τη με-
ταστέγαση του ΙΕΚ, η 
σχετική απόφαση λή-
φθηκε μόλις πέρυσι α-
πό τη Δημοτική Επιτρο-
πή Παιδείας, με χρονικό 
ορίζοντα τις αρχές του 
2013. Με συμπαραστά-
τες στις προσπάθειες 
των γονιών τους Διευ-
θυντές του Γυμνασίου 
Σ. Ντόστη και Λυκείου 
Δ. Ζυγούρη,  η παρού-
σα δημοτική αρχή και 
ο Δήμαρχος Διονύσου, 
Γ. Καλαφατέλης, αντα-
ποκρίθηκαν στο αίτημα 
της σχολικής κοινότη-
τας για αποσυμφόρηση 
του σχολείου στον Άγ. 
Στέφανο με το δεδομέ-
νο ότι ο Δήμος είχε ήδη 
νοικιάσει το κτήριο των 
Εκπαιδευτηρίων Καργά-
κου στη Σταμάτα. Εκεί 
φιλοξενείται ήδη από τα 
περασμένα Χριστούγεν-
να το ΕΠΑΛ Κρυονερίου, 
ενώ πρόκειται να μετα-
φερθεί και το Δημοτικό 
Δροσιάς.

Παρόλο που το χρο-
νοδιάγραμμα για τη με-
ταφορά του ΙΕΚ ήταν ε-
πίσης για μετά τις γιορ-
τές των Χριστουγέν-
νων, τίποτα δεν είχε 

αλλάξει στις 7 Ιανουα-
ρίου, ενώ επιπλέον έ-
γινε γνωστό πως η Δι-
ευθύντρια του ΙΕΚ Αγγ. 
Ταράτσα ζητούσε σει-
ρά προϋποθέσεων για 
να συμφωνήσει στη με-
ταστέγαση του σχολεί-
ου της, την οποία πά-
ντως η ίδια τοποθετού-
σε με τη λήξη του εξα-
μήνου, δηλαδή μετά τις 
8 Ιουλίου!

Οι δύο Σύλλογοι Γονέ-
ων, έχοντας εξαντλήσει 
κάθε όριο υπομονής, έ-
καναν νέα παράστα-
ση στον κ. Καλαφατέλη 
και τη νέα Αντιδήμαρχο 
Παιδείας Θ. Σαραντά-
κη, οι οποίοι υποσχέθη-
καν πως καταληκτική η-
μερομηνία για τη μετα-

στέγαση θα ήταν η 25η 
Μαρτίου. Εντωμεταξύ 
όλες οι προϋποθέσεις, 
κυρίως τεχνικής φύσε-
ως, που ζητούσε η Δ/
ντρια του ΙΕΚ είχαν ι-
κανοποιηθεί, ενώ ο Δή-
μος υποσχέθηκε και τη 

μεταφορά των σπου-
δαστών από και προς 
το Σταθμό του τρένου 
στον Άγ. Στέφανο με τη 
δημοτική συγκοινωνία.

Προς κατάργηση;
Η νέα τροπή που πή-

ρε το θέμα σημειώθηκε 
την Τετάρτη 27 Μαρτί-
ου και με το ΙΕΚ ακόμη 
στην παλιά του διεύθυν-
ση: Στο περιθώριο της 
συνεδρίασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου η κ. 
Σαραντάκη ενημέρωσε 
τους Συλλόγους Γονέων 
και την Ένωση πως με 
απόφαση του Υπουρ-
γείου, όπως ισχυρίζεται 
η κ. Ταράτσα,  μεθοδεύ-
εται η κατάργηση του Ι-
ΕΚ στο τέλος της σχολι-
κής  χρονιάς, οπότε κρί-
νεται άσκοπη η μετακί-
νηση του σχολείου για 
δυο- τρεις μήνες.  

Ανέλαβε πάντως η 
Αντιδήμαρχος Παιδείας  
να κινήσει και νομικές ε-
νέργειες μέσω του νομι-
κού συμβούλου του Δή-
μου, σε μια προσπάθεια 
εξαναγκασμού της Διευ-
θύντριας του ΙΕΚ να συ-
ναινέσει στη μεταστέ-
γαση του σχολείου.

Τελευταία εξέλιξη, η 
ανοιχτή και σκληρή επι-
στολή των δύο Συλλό-
γων Γονέων- Γυμνασίου 
και Λυκείου- με την ο-
ποία και ανακοινώνουν 
κοινή συγκέντρωση δι-
αμαρτυρίας γονιών και 
μαθητών την Τετάρτη 3 
Απριλίου στις 8 το πρωί 
στο χώρο του σχολείου. 
Όπως λέει ο κ. Σώκος 
«δεν πάει άλλο. Η υπο-
μονή μας τελείωσε».

Το θέμα της σχολικής υποδομής στο Δήμο Διονύσου είναι φλέγον: Η αύ-
ξηση του πληθυσμού την περασμένη δεκαετία, σε συνδυασμό με την οικο-
νομική κρίση, έχει οδηγήσει τεράστιο όγκο μαθητών στο δημόσιο σχολείο, 
σε όλες τις βαθμίδες του. Επιπροσθέτως, όπως είναι γνωστό, έχει καταρ-
γηθεί και το Γυμνάσιο της Ροδόπολης. Αποτέλεσμα είναι η ασφυξία, όπως 
τη χαρακτηρίζει ο κ. Σώκος, σε όλα τα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ακόμη 
και νηπιαγωγεία της πόλης μας.

Το πρόβλημα εμφανίζεται ιδιαιτέρως οξυμένο στον Άγ. Στέφανο με τη 
συστέγαση των τριών σχολείων, όπου μέχρι και η αποθήκη έχει μετατρα-
πεί σε αίθουσα τεχνολογίας! Και παρόλο που οι εκεί Σύλλογοι  Γονέων πα-
ραδέχονται πως η μεταστέγαση του ΙΕΚ θα δώσει ανάσα στο Γυμνάσιο και 
το Λύκειο, εκτιμούν εντούτοις πως πρόκειται για προσωρινή λύση: Κάθε 
χρόνο τα τμήματα αυξάνονται, όλο και περισσότερα παιδιά έρχονται στο 
δημόσιο σχολείο, σε ένα - δυο χρόνια η κατάσταση θα έχει γίνει και πάλι ε-
κρηκτική, τονίζει ο κ. Σώκος. Και υπενθυμίζει πως από καιρό έχει γίνει η 
πρόταση για την ίδρυση νέου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης στον Άγ. Στέ-
φανο, και μάλιστα σε χώρο ιδιόκτητο του Δήμου, στο ΤΥΠΕΤ Αγ. Στεφά-
νου, που συγκεντρώνει όλες τις προδιαγραφές.

Συνέχεια από 1η σελίδα

απομακρύνεται... η απομάκρυνση του ίεκ!

Το κτήριο στον Άγιο Στέφανο που σήμερα 
στεγάζει Γυμνάσιο - Λύκειο - ΙΕΚ
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Μηδενική χρέωση στα τέλη ύδρευσης 
για άτομα με αναπηρία άνω του 67% και 
για οικογένειες με όλα τα μέλη τους άνερ-
γα, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Διονύσου στη συνεδρίασή του την Τρίτη 
13 Μαρτίου. 

Αρχικώς η εισήγηση προέβλεπε την πα-
ραπάνω απαλλαγή  για ΑμΕΑ με αναπη-
ρία άνω του 80%, σημείο στο οποίο δια-
φώνησε η πλειονότητα των συμβούλων 
της μειοψηφίας. Για αναπηρίες μαϊμού και 
για πλαστά πιστοποιητικά μίλησε ο Αντι-
δήμαρχος  Ανθρώπινου Δυναμικού Δ. Σα-
κελλαρίου προκαλώντας την άμεση αντί-
δραση των συναδέλφων του. 

Ο Π. Λουκάτος, μάλιστα από τη Λαϊκή 
Συσπείρωση, τόνισε πως «εδώ καλά είναι 
οι άνθρωποι και δουλειά δεν βρίσκουν, 
πόσω μάλλον αν έχουν αναπηρία». Και 

ζήτησε το ποσοστό να κατεβεί στο 67%, 
όπως  προβλεπόταν στον προηγούμενο 
κανονισμό ύδρευσης. 

Δεχόμενος την τροποποίηση αυτή ο 
Δήμαρχος Γ. Καλαφατέλης, προσέθεσε 
και την πρόταση για απαλλαγή από τα 
τέλη όσων οικογενειών, μεσούσης της κρί-
σης,  είναι αποδεδειγμένα άνεργες και για 
όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία. Και οι δύο 
παραπάνω απαλλαγές ισχύουν για ολό-
κληρη την κατανάλωση νερού.

Τώρα, πώς από τα παραπάνω δεδο-
μένα όπως τα ακούσαμε στη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. αλλά και τα διαβάσαμε στα α-
πομαγνητοφωνημένα πρακτικά, φτάσα-
με στο Δελτίο Τύπου, που αποδίδει στο 
Δήμαρχο και τις δυο προτάσεις, αλλοιώ-
νοντας την ουσία της συζήτησης αλλά και 
την πραγματικότητα - άγνωστο…  

απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης για αμεα και ανέργους
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Παράνομες δαπάνες 
πάγιου χαρακτήρα, ό-
πως μισθοί, επιδόματα 
κ.λπ., απευθείας ανα-
θέσεις συμβάσεων χω-
ρίς να συντρέχουν οι α-
πό το νόμο «προϋπο-
θέσεις για την προσφυ-
γή στην εξαιρετική αυτή 
διαδικασία», κατάτμηση 
προμήθειας δαπάνης σε 
ποσά τέτοια που να α-
ποφεύγεται ο διαγωνι-
σμός, πρόχειρος ή τακτι-
κός. Είναι από τις παρα-
βάσεις που σωρηδόν ε-
ντόπισε- και μάλιστα ε-
ξακολουθητικά- η έκθε-
ση του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, που δόθηκε στη 
δημοσιότητα πριν λίγες 
μέρες.

Η έκθεση αφορά σε 
παραβάσεις οικονομι-
κού χαρακτήρα που διε-
πράχθησαν από τη Βου-
λή, τα Υπουργεία, τα Νο-
μικά Πρόσωπα Δημοσί-
ου Δικαίου, τους Δήμους 
και τις Νομαρχίες, πριν 
βέβαια από την καλλι-
κρατική μεταρρύθμιση.

Ανάμεσα στους Δή-
μους που περιλαμβά-
νονται στην μακροσκε-
λέστατη λίστα του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου συνα-
ντάμε και δυο από τις- 
νυν- Δημοτικές Κοινό-
τητες, τον Άγιο Στέφα-
νο και τη Δροσιά.

Ειδικότερα, για το 
Δήμο του Αγ. Στεφά-
νου κρίθηκε μη θεω-
ρητέο ένταλμα ποσού 
14.677,31 ευρώ που α-
φορούσε στην καταβο-
λή αμοιβής σε νομικό 
πρόσωπο για την πα-
ροχή υπηρεσιών με α-
ντικείμενο την αντιστοί-
χηση -  ταυτοποίηση υ-
δρομετρητών και ακινή-
των του Δήμου επειδή 
«δεν ανατέθηκαν νόμι-
μα στη φερόμενη ως δι-
καιούχο εταιρεία οι ανω-

τέρω εργασίες, καθόσον 
αυτές αφορούσαν σε α-
ντικείμενο που ανάγεται 
στο πλαίσιο των καθη-
κόντων και των αρμο-
διοτήτων του υπηρε-
τούντος στο Δήμο αυ-
τό προσωπικού,  όπως 
προκύπτει από τη διάρ-
θρωση των Υπηρεσιών 
αυτού».

Στον ίδιο Δήμο επε-
στράφησαν αθεώρητα, 
και ουδέποτε επανυπο-
βλήθηκαν, τρία χρηματι-
κά εντάλματα συνολικού 
ποσού 20.000 ευρώ, με 

την αιτιολογία ότι τα ε-
πιχορηγούμενα σωμα-
τεία δεν υπέβαλαν αί-
τηση προς το Δ.Σ., με 
την οποία να προσδι-
ορίζονται οι συγκεκρι-
μένες δραστηριότητες 
για την πραγματοποί-
ηση των οποίων προτί-
θεντο να διαθέσουν τις 
αιτούμενες επιχορηγή-
σεις ούτε προϋπολογι-
σμό εξόδων των δρα-
στηριοτήτων αυτών, αλ-
λά ούτε και αποδεικτικά 
στοιχεία που να βεβαιώ-
νουν την πραγματοποί-
ησή τους.

Ενώ στο Δήμο Δρο-
σιάς επεστράφη αθεώ-
ρητο χρηματικό ένταλμα 
ύψους 20.790,70, που α-
φορούσε «στην καταβο-
λή μέρους της χρηματο-
δότησης του ως άνω Δή-
μου, σε δημοτική κοινω-
φελή επιχείρηση, στο 
πλαίσιο του διετούς 
προγράμματος δράσης, 
με την αιτιολογία ότι, 
δεν προέκυπταν οι συ-
γκεκριμένες δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν α-
πό τη δημοτική επιχεί-
ρηση στο πλαίσιο του ε-
γκριθέντος διετούς προ-
γράμματος δράσης της 
και το κόστος αυτών». 

Τέλος, κρίθηκε μη θε-

ωρητέο ένταλμα ύψους 
50.000 ευρώ που εκδό-
θηκε από το Δήμο Δρο-
σιάς στο όνομα της Τρά-
πεζας της Ελλάδας και 
αφορούσε σε κατάθε-
ση σε λογαριασμό αλ-
ληλεγγύης για την α-
πόσβεση του δημοσίου 
χρέους, με την αιτιολο-
γία ότι «δεν προβλέπε-
ται από διάταξη νόμου 
ούτε συντελεί, άμεσα ή 
έμμεσα, στην πραγμα-
τοποίηση των οριζόμε-
νων στο άρθρο 75 του 
Κ.Δ.Κ. σκοπών του Δή-
μου, ως μη συναρτώμε-
νη με τη λειτουργική του 
δραστηριότητα,  Και τα 
δύο παραπάνω εντάλ-
ματα ουδέποτε επανυ-
ποβλήθηκαν.

Να επισημανθεί ε-
δώ πως υπόχρεοι στον 
προληπτικό έλεγχο του 
Συνεδρίου ήταν προ 
Καλλικράτη μόνο οι Δή-
μοι. Εντούτοις για την ε-
ξασφάλιση της διαφά-
νειας αλλά και της α-
σφάλειας των συναλλα-
γών, οι τότε- το 2005- 
Κοινότητες Διονύσου 
και Πεντέλης ζήτησαν 
και κατόρθωσαν με την 
έκδοση Προεδρικού Δια-
τάγματος να υπαχθούν 
στον έλεγχο.

Παραβάτες οι Δήμοι Αγίου Στεφάνου & Δροσιάς
Τα νούμερα στην έκθεση είναι τεράστια: Συνολικά, και για το 2010, υποβλήθηκαν 1.984.957 χρη-

ματικά εντάλματα συνολικού ποσού 122.094.389.193 ευρώ. Από αυτά επεστράφησαν αθεώρητα 
19.091 εντάλματα ύψους 346.281.200 ευρώ.

Εντυπωσιακή είναι και η καταγραφή των συμπερασμάτων, στα οποία καταλήγει η έκθεση του Ε-
λεγκτικού Συνεδρίου, αναφορικά με τις παραβάσεις των Δήμων: 

1) Πολλές από τις μη νόμιμες δαπάνες είναι πάγιου χαρακτήρα (μισθοί, επιδόματα, πρόσθετες α-
μοιβές κ.λπ.), δηλαδή δαπάνες επαναλαμβανόμενες σε τακτά, συνήθως, χρονικά διαστήματα, και με-
ταφερόμενες και στα επόμενα οικονομικά έτη και συνεπώς το πραγματικό ύψος των μη νόμιμων δα-
πανών, σε ετήσια βάση, είναι πολύ μεγαλύτερο.

2) Παρόλο που στις εκθέσεις προηγούμενων ετών επισημαίνονταν συγκεκριμένες παραβάσεις της 
κείμενης νομοθεσίας, εντούτοις οι ίδιες παραβάσεις ή ελλείψεις επανεμφανίζονται και στην έκθεση 
του 2010.

3) Συναφώς με όσα έχουν ήδη παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, η απ’ ευθείας ανάθεση συμ-
βάσεων για μελέτες ή έργα και όχι η διενέργεια διαγωνισμού, άρα η μη διασφάλιση της διαφάνειας 
μέσω του υγιούς ανταγωνισμού, αποτέλεσε και το έτος 2010 τη σημαντικότερη επισήμανση στο πε-
δίο των προμηθειών, αν και δεν συνέτρεχαν οι τασσόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις για την 
προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία. 

4) Πέραν τούτου, για ένα ακόμη έτος ακολουθήθηκε σε πολλές περιπτώσεις η τακτική της κατά-
τμησης προμηθειών και έργων, ώστε το καθένα από αυτά να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο, πέραν 
του οποίου επιβάλλεται η διενέργεια τακτικού ή πρόχειρου, κατά περίπτωση, διαγωνισμού (45.000 
και 15.000 ευρώ αντίστοιχα), παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για ομοειδή είδη/έργα που προορίζο-
νταν για την επίτευξη ενιαίου αποτελέσματος.  

Στη δημοσιότητα η έκθεση του Ελεγκτικού για το 2010

Χορωδιακό Φεστιβάλ στις 21 απριλίου
Με επίσημη καλεσμένη και τιμώμενη την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, τα 

σχολεία της Βόρειας Αττικής θα λάβουν μέρος στο 12ο Χορωδιακό Φεστι-
βάλ, που διοργανώνει ο Ο.Ν.Α.Π. «Θέσπις» του Δήμου Διονύσου, την Κυ-
ριακή 21 Απριλίου 2013, ώρα 6.30 μ. μ. στο αμφιθέατρο των Τοσιτσείων-
Αρσακείων σχολείων.

Στη φετινή εκδήλωση, που έχει θέμα «Παιδιά του Κόσμου», συμμετέχουν 
οι χορωδίες των Δημοτικών 1ου Αγίου Στεφάνου, 2ου Αγίου Στεφάνου, Ά-
νοιξης, Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, Σχολής Μάνου, των Γυμνασίων Αγίου 
Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρυονερίου, Ώθησης και ο Μου-
σικός Όμιλος των Τοσιτσείων.

Ως γνωστόν, πρόκειται για έναν θεσμό καταξιωμένο στο χρόνο, που τη 
διοργάνωσή του είχε επί 10 χρόνια η εθελοντική κίνηση σχολείων Ο.Δ.Ο.Σ. 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βόρειας Αττικής και από πέρυσι ανέλαβε να συνεχίσει ο Δήμος 
Διονύσου. Την επιμέλεια του φετινού Φεστιβάλ έχουν η μουσικός των Τοσι-
τσείων Χρ. Βαρσάμη και ο φιλόλογος του Γυμνασίου Διονύσου Γ. Κωβαίος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο του φετινού αφιερώματος, θα πα-
ρευρίσκονται στο Φεστιβάλ μαθητές και καθηγητές από σχολείο της Κων-
σταντινούπολης, φιλοξενούμενοι του Γυμνασίου Διονύσου.
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Με μια πολιτική, όπως τη χαρακτήρισε, δήλω-
σή του ανεξαρτητοποιήθηκε από τη δημοτική ο-
μάδα της Διοίκησης, παραμένοντας όμως στις ε-
πάλξεις του Δ.Σ., ο δημοτικός σύμβουλος, πρώην 
Αντιδήμαρχος, πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου, Θ. Ροΐδης το βράδυ της Πέμπτης 28 
Μαρτίου, στη διάρκεια της συνεδρίασης που είχε 
διακοπεί την προηγούμενη ημέρα λόγω του προ-
χωρημένου της ώρας.

Ο κ. Ροΐδης στη δήλωσή του στηλίτευσε την ει-
κόνα της παράταξής του (σ.σ. η οποία για δυο 
συνεχόμενες συνεδριάσεις εμφανίστηκε αποδεκα-
τισμένη) «φωτογραφίζοντας» συναδέλφους του 
δημοτικούς συμβούλους της ίδιας δημοτικής ο-
μάδας, που ενώ ουδείς τούς ανάγκασε να διεκδι-
κήσουν την ψήφο των δημοτών, εκείνοι προφα-
σιζόμενοι ασθένεια ή και άλλες δικαιολογίες, συστηματικά α-
πουσιάζουν. Και ενώ ο ίδιος κατέβαλε προσπάθειες επί δυο 
χρόνια να εξασφαλίσει τη συνοχή της παράταξης, εντούτοις 
απέτυχε πιθανολογώντας πως «ίσως αποτελώ βαρίδι που η 

παράταξη πρέπει να το αποβάλει».
Προέτρεψε τέλος αυτή την παράταξη να συνα-

ντηθεί με τις υγιείς δυνάμεις του τόπου, ώστε να 
ανακτήσει τη χαμένη πλειοψηφία, μια που «η δι-
κή της πολιτική είναι μονόδρομος για να τηρηθεί 
το συμβόλαιο με το λαό».

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να επιτεθεί σε όσους 
«με μένος μού απέδωσαν το ρόλο του κακού, πολ-
λές φορές αδίκως, μια που έχω μπει στο στόχα-
στρο ανθρώπων που έχουν αναγάγει την κακε-
ντρέχεια σε επιστήμη», κατονομάζοντας συγκε-
κριμένο συμπολίτη μας.

Σε ερώτηση της Οδού Διονύσου προς το Δή-
μαρχο Διονύσου πώς σχολιάζει την ανεξαρτητο-
ποίηση Ροΐδη, ο κ. Καλαφατέλης, επικαλούμενος 
την απουσία του από το Δ.Σ. τη στιγμή της δή-

λωσης, απέφυγε να μας απαντήσει.
Πάντως, στο περιθώριο του Δημοτικού Συμβουλίου, πολλοί 

ήταν αυτοί που στοιχημάτιζαν ότι «πριν αλέκτορα φωνήσαι», 
ο κ. Ροΐδης θα επιστρέψει στο λίκνο της Διοίκησης…  

ανεξαρτητοποιήθηκε  
ο δημοτικός σύμβουλος θ. ροΐδης!

Συγκροτήθη-
κε σε Σώμα με 
Πρόεδρο το 
δημοτικό σύμ-
βουλο Ν. Κα-
ρυστινό το Δι-
οικητικό Συμ-
βούλ ιο  του 
ΘΕΣΠΙ, παρό-

λο που εκκρεμεί η απάντηση από την 
περιφέρεια στις προσφυγές που η 
μείζων μειοψηφία έχει καταθέσει για 
τη διαδικασία εκλογής των μελών των 
Νομικών Προσώπων από το Δημοτι-
κό Συμβούλιο. Η πρώτη συνάντηση 
γνωριμίας των νέων μελών του ΘΕΣ-
ΠΙ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
28 Μαρτίου το απόγευμα στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο της Δημοτικής Κοι-
νότητας Κρυονερίου, παρόντος του 
Δημάρχου Διονύσου Γ. Καλαφατέλη. 

Ο κ. Καλαφατέλης, στην ομιλία 
του, ευχαρίστησε την προηγούμενη 
διοίκηση του ΘΕΣΠΙ, που οργάνωσε 
εκ του μηδενός το Νομικό Πρόσωπο 
και πραγματοποίησε με επιτυχία σει-
ρά αθλητικών και πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων, ενώ τόνισε ότι στις προ-
τεραιότητες της Διοίκησης του Δή-
μου είναι η ανάδειξη των πολιτιστι-
κών δυνάμεων του τόπου και η δημι-
ουργία κοινής συνείδησης και αίσθη-
σης πολιτισμού. Ζήτησε, τέλος, να 
οργανωθούν περισσότερες εκδηλώ-
σεις στον αθλητισμό με την ενεργό 
συμμετοχή όλων των νέων του τό-
που μας, αλλά και δράσεις που να 

αναδεικνύουν και ιστορικά στοιχεία 
του Δήμου μας, όπως για παράδειγ-
μα η αναβίωση της Φειδιππίδιας δι-
αδρομής.

Τέλος ο Δήμαρχος Διονύσου ενη-
μέρωσε τα μέλη του «ΘΕΣΠΙ» ότι α-
ντιπροσωπεία των τεχνικών υπηρε-
σιών της Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού, επισκέφθηκε πριν από λίγες 
ημέρες τα γήπεδα των επτά Δημο-
τικών Κοινοτήτων του Δήμου και με-
τά την αυτοψία, η Γ.Γ.Α. δεσμεύτη-
κε ότι θα εκπονήσει εντελώς δωρε-
άν, μελέτες για τα γήπεδα που χρή-
ζουν ανακατασκευής.   

Από την πλευρά του ο νέος πρόε-
δρος του ΘΕΣΠΙ κ. Καρυστινός αφού 
καλωσόρισε τα μέλη και τα ενημέρω-
σε για τα μέχρι σήμερα πεπραγμέ-
να, ζήτησε από όλους συστράτευ-
ση στον κοινό στόχο. Όπως δήλωσε 
χαρακτηριστικά στην Οδό Διονύσου, 
«φιλοδοξούμε τα μέλη που θα δου-
λεύουν για το ΘΕΣΠΙ να είναι 30, δη-
λαδή όχι μόνο τα τακτικά αλλά ολό-
κληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. Μόνο 
έτσι θα έχουμε αποτέλεσμα».

Σημείωσε, τέλος, ο κ. Καρυστι-
νός, ότι θα επιδιωχτεί μία πιο στε-
νή συνεργασία με τους συλλόγους 
και πολιτιστικούς - αθλητικούς πα-
ράγοντες όλων των Δημοτικών Κοι-
νοτήτων, για τη διαμόρφωση ενός 
αποδοτικότερου πλαισίου, σχεδια-
σμού και οργάνωσης των πολιτιστι-
κών και αθλητικών εκδηλώσεων του 
Δήμου μας. 

η «πρώτη» του θεςΠί  
με Πρόεδρο το νίκο καρυστινό 

«Από τον Άννα στον Καϊάφα»
καταγγέλλει η Αγγ. Πέππα
Τελικά, υπεύθυνη για την καταγραφή των 

ζημιών που προκλήθηκαν στην πόλη μας α-
πό την πρόσφατη θεομηνία είναι η Τεχνική Υ-
πηρεσία του Δήμου, η Πρόνοια του Δήμου ή 
η Περιφέρεια;

Αυτό ανέδειξε με σχετική παρέμβασή της 
στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 4 Μαρτί-
ου η δ.σ. της μείζονος μειοψηφίας Αγγ. Πέπ-
πα, από τη Σταμάτα. Η κ. Πέππα, που δεν 
παρέλειψε να αναγνωρίσει τις φιλότιμες προ-
σπάθειες που κατέβαλαν οι εθελοντές Πο-
λιτικής Προστασίας και ο αρμόδιος Αντιδή-
μαρχος Κ. Κοντάκης, εντούτοις υπογράμμι-
σε πως η Τεχνική Υπηρεσία ήταν παντελώς 
απούσα από κάποιες Δημοτικές Κοινότητες 
της πόλης και πως «δεν υπήρξε κανείς για 
να βοηθήσει και να δώσει οδηγίες στους εθε-
λοντές, ώστε να διευθετήσουν το πρόβλημα 
και να γλιτώσουν τους συντοπίτες μας από 
την πλημμύρα και την καταστροφή των νοι-
κοκυριών τους». 

Σύμφωνα με την κ. Πέππα, δέκα ημέρες με-
τά η υπεύθυνη για τις αυτοψίες Τ.Υ. δεν εί-
χε ακόμη επισκεφτεί τους πληγέντες (σ.σ. σε 
κάποια σπίτια, όπως επεσήμανε, έχουν κα-
ταστραφεί ο λέβητας και ο καυστήρας) ώστε 
να καταγράψει τις ζημιές και εν συνεχεία να 
προωθήσει προς την Περιφέρεια  τα σχετικά 
αιτήματα για αποζημίωση.

Τα οποία αιτήματα, σύμφωνα με το Δή-
μαρχο Διονύσου Γ. Καλαφατέλη, θα έπρεπε 
φτάσουν στην Περιφέρεια περνώντας μέσω 
του Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου, το οποίο 
όμως δια της αρμόδιας Αντιδημάρχου Θ. Σα-
ραντάκη, όπως είπε η κ. Πέππα, δήλωνε α-
ναρμόδιο και «έδειχνε» και πάλι την Τεχνική 
Υπηρεσία! 

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

 Eπί του πιεστηρίου
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Μέτρα προστασίας του κοινού για 
την αποφυγή έκθεσης στον ιό της λύσ-
σας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, 
λόγω της εμφάνισης νέων κρουσμάτων 
λύσσας σε άγρια και οικόσιτα ζώα στη 
Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ εφιστά την ιδιαίτερη προσοχή 
του κοινού στα μέτρα αποφυγής έκ-
θεσης στον ιό, αλλά και στα μέτρα ά-
μεσης προστασίας έπειτα από ενδεχό-
μενη έκθεση στο ιό, δηλαδή δάγκωμα ά-
γριου ή οικόσιτου ζώου. Το υπουργείο 
Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ συστήνουν: 

• Αποφύγετε την επαφή με τα ζώα 
της άγριας πανίδας ή με ζώα που δεί-
χνουν κατά κοινή αντίληψη άρρωστα ή 
συμπεριφέρονται με ασυνήθιστο τρό-
πο. Σε τυχόν εντοπισμό τέτοιων ζώων, 
να ειδοποιείτε το οικείο τμήμα Κτηνια-
τρικής, ή Θηροφυλακή ή Δασική υπη-
ρεσία της περιοχής. 

• Εμβολιάζετε τα κατοικίδιά σας κα-
τά της λύσσας (σκύλοι, γάτες ή άλλα 
κατοικίδια ζώα), σύμφωνα με τις οδηγί-
ες του κτηνιάτρου σας. Ο εμβολιασμός 
κατά της λύσσας στα ζώα συντροφιάς 
είναι υποχρεωτικός. 

• Αποφύγετε την επαφή των κατοι-
κίδιων ζώων σας με ζώα της άγριας πα-
νίδας. Περιορισμός των δεσποζόμενων 

ζώων σε προστατευμένο χώρο (π.χ. 
αυλή). Χρήση λουριού περιορισμένου 
μήκους κατά τη διάρκεια της βόλτας. 
Εάν ένα κατοικίδιο ζώο δαγκωθεί ή δε-
χθεί επίθεση από ζώο της άγριας πα-
νίδας ή ζώο με υπερβολικά επιθετική 
συμπεριφορά ή με εμφανή ασθένεια, 
να αναφερθεί το συμβάν στον κτηνία-
τρο που παρακολουθεί το ζώο και στο 
τοπικό τμήμα Κτηνιατρικής. 

• Μην αφήνετε εκτεθειμένα σκου-
πίδια ή ζωοτροφή, ιδιαίτερα αν υπάρ-
χει παρουσία άγριων ζώων στην περι-
οχή, μπορεί να προσελκύσουν ζώα της 
άγριας πανίδας. 

Τα παιδιά διατρέχουν αυξημένο κίν-
δυνο έκθεσης λόγω παρακινδυνευμένης 
συμπεριφοράς. Δυνητική έκθεσή τους 
σε ζώο, αν δεν παρατηρηθεί άμεσα, 
μπορεί να μη γίνει αντιληπτή εγκαίρως.  

Αντικαταστάθηκαν οι παραιτηθέντες  
της Συμμαχίας για τον Πολίτη

Με ανακοίνωσή της η παράταξη της μειοψηφίας Συμμαχία για τον Πολίτη 
ευχαριστεί δημόσια τους μέχρι τώρα συνεργάτες της τοπικούς συμβούλους 
(Χ. Ντούντα, Ν. Κουρκούλη Ηλ. Λάσκαρη και Δ. Πολύζου), και εκπροσώπους 
στις δυο Σχολικές Επιτροπές (Χ. Ντούντα και Ρ. Μπέτση), που πρόσφατα 
παραιτήθηκαν, διαφωνώντας με τη μεθοδολογία της παράταξής τους στην 
υπερψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου, και προχωρεί στην 
αντικατάστασή τους. Ειδικότερα: 

• την Χ. Ντούντα (Άγιος Στέφανος) διαδέχεται ο Γ. Καριπίδης
• τον Ν. Κουρκούλη (Δροσιά) αντικαθιστά η Μ. Αντωνοπούλου- Παπαδήμα
• τον Ηλ. Λάσκαρη (Σταμάτα) διαδέχεται η Αθ. Οικονομίδου και
• τη Δ. Πολύζου (Ροδόπολη) αντικαθιστά η Π. Παπαβασιλείου 

μέτρα για προστασία από τη λύσσα

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διά του 
προέδρου του, δημάρχου Αμαρουσίου, 
Γ. Πατούλη αποφάσισε τη δημιουργία υ-
γειονομικού μπλοκ στα βορειο-ανατολικά 
προάστια, ύστερα από αίτημα των με-
λών του. 

Σκοπός του υγειονομικού μπλοκ είναι 
η διασύνδεση των ιατρικών και νοσηλευ-
τικών υπηρεσιών, μεταξύ των Νοσοκο-
μείων, Γ.Ν. Σισμανογλείου, Γ.Ν. Παίδων 
Αγία Σοφία και του Γ.Ν. Παίδων Πεντέ-
λης, προκειμένου να επιτευχθεί η αυτο-
νομία τους και η εξυπηρέτηση των ανα-
γκών των παιδιών δώδεκα δήμων των 
βορειοανατολικών προαστίων. 

Όπως σημειώνει στην επιστολή που 
απέστειλε ο κ. Πατούλης προς τον υ-
πουργό Υγείας Αν. Λυκουρέντζο, «στό-
χος του μπλοκ είναι η διάσωση των έ-
γκριτων κλινικών των Νοσοκομείων σε 
επίπεδο γρήγορης και ποιοτικής πρό-
σβασης των ασθενών σε αυτές. Ο Ιατρι-
κός Σύλλογος, ως θεματοφύλακας της 
δημόσιας υγείας, μάχεται για την αυτο-
τέλεια των ως άνω Νοσοκομείων, κα-
θώς επίσης και την ανάπτυξή τους για 
την παροχή υψηλού επιπέδου δευτε-
ροβάθμιας φροντίδας περίθαλψη στους 
ασθενείς». 

Στο υγειονομικό μπλοκ καλούνται να 

συμμετέχουν οι εξής Δήμοι:
Ο Δήμος Αμαρουσίου
Ο Δήμος Βριλησσίων 
Ο Δήμος Γαλατσίου
Ο Δήμος Διονύσου 
Ο Δήμος Κηφισιάς
Ο Δήμος Μαραθώνα
Ο Δήμος Παλλήνης
Ο Δήμος Πεντέλης
Ο Δήμος Πεύκης - Λυκόβρυσης
Ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου
Ο Δήμος Σπατών - Αρτέμιδας
Ο Δήμος Χαλανδρίου

Πηγή: Εφημερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»

Για τη βιβλιοθήκη του ΓΕΛ  
Αγίου Στεφάνου

Προσωρινή λύση θεωρούν οι Σύλλογοι Γο-
νέων του ΓΕΛ Αγ. Στεφάνου την επαναλει-
τουργία της βιβλιοθήκης του σχολείου σε εθε-
λοντική βάση. Σχετική επιστολή έστειλε στην 
εφημερίδα μας ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γο-
νέων Λυκείου Γ. Σώκος.

❖ ❖ ❖

Αγ. Στέφανος 13/3/2013

Προς εφημερίδα Οδός Διονύσου
Κα Χαζάπη,

Πιστεύουμε ότι ο τοπικός Τύπος πρέπει 
να προβάλλει τις δραστηριότητες και τους 
αγώνες τόσο των Συλλόγων Γονέων όσο και 
της Ένωσης Γονέων για την υπεράσπιση του 
Δημόσιου Δωρεάν Σχολείου, αλλά και πρω-
τοβουλίες γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως 
η επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης του ΓΕΛ 
Αγ. Στεφάνου.

Από τετραμήνου συζητήσαμε με τον Δ/ντή 
του Λυκείου και ξεκινήσαμε παράλληλες ε-
νέργειες για το θέμα αυτό, δηλαδή την αξι-
οποίηση του πνευματικού πλούτου που δι-
αθέτει η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη, τόσο α-
πό τους μαθητές των Σχολείων όσο και α-
πό τους δημότες.

Το αίτημα των Συλλόγων Γονέων Λυκείου 
και Γυμνασίου σε δυο συναντήσεις με το Δή-
μαρχο για πρόσληψη εργαζόμενου ή αξιοποί-
ηση σπουδαστών, ειδικότητας βιβλιοθηκονο-
μίας, για πρακτική άσκηση που θα έλυνε μό-
νιμα το πρόβλημα, δεν προχώρησε.

Η λειτουργία της βιβλιοθήκης εθελοντικά 
από την κ. Κωνσταντουλάκη Αικ. είναι θετικό 
γεγονός, είναι όμως προσωρινή λύση.

Σε κάθε περίπτωση οι Σύλλογοι Γονέων του 
Λυκείου και του Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου 
αλλά και οι εκπαιδευτικοί των δύο Σχολεί-
ων θα επιμείνουμε για μόνιμη λύση στο πρό-
βλημα.

Με εκτίμηση
Γιάννης Σώκος

Πρόταση στο υπουργείο Υγείας από τον ΙΣΑ και τον Γ. Πατούλη

«Υγειονομικό μπλοκ» στα βορειο-ανατολικά προάστια

Ε Π Ι Σ ΤΟΛΗ

Στη Β. Ελλάδα τα μέτρα για  
τη λύσσα είναι ήδη πολύ αστηρά.


