
Και λόγος να μη γινόταν πολύς για την 
αλλαγή του εκλογικού νόμου στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση,

Και συζητήσεις και ζυμώσεις να μη γίνο-
νταν για τα σχήματα, τις παρατάξεις και 
τα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν την ψή-
φο μας τον προσεχή Μάιο,

Και οι τόνοι να μην ανέβαιναν και τα 
πνεύματα να μην οξύνονταν, συνεδρίαση 
τη συνεδρίαση, στο Δημοτικό Συμβούλιο,

Και πάλι θα καταλαβαίναμε πως πλη-
σιάζουν οι εκλογές. 

Αδιάψευστος μάρτυρας ο βομβαρδισμός 
από Δελτία Τύπου, που παρουσιάζουν το 
Δήμο Διονύσου σαν απέραντο εργοτάξιο 
και μελίσσι δραστηριοτήτων. Αμέτρητες 
φωτογραφίες με δημοτικούς συμβούλους 
και το Δήμαρχο Διονύσου σε πρώτο πλά-
νο να χαμογελούν ευχαριστημένοι και πε-
ρήφανοι μπροστά σε κάθε μικρή και με-
γάλη επισκευή σχολείου, μπροστά σε κά-
θε μικρή και μεγάλη λακκούβα που κλείνει, 
στους βομβαρδισμένους δρόμους «της πό-
λης της λακκούβας»…

Από το Κρυονέρι ως το Διόνυσο και α-
πό τη Σταμάτα ως τα σύνορα με την Κηφι-
σιά ο οργασμός μικρών και μεγάλων εργο-
λαβιών, ευθέως παραπέμπει σ’ αυτό που 

δεκαετίες τώρα είναι γνωστό ως «έργα βι-
τρίνας ενόψει εκλογών».

Και δεν είναι μόνο αυτό. Σαν να άνοιξε 
ξαφνικά στο Δήμο Διονύσου η στρόφιγ-
γα για την εξασφάλιση και την υλοποίη-
ση προγραμμάτων, που «βοηθούν» τους 
πολίτες να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι, 
ενεργοί και αυτάρκεις. Θυμίζουμε την Ευ-
ρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας 
και το Πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυ-
τό μου και τους άλλους», που αν και «τρέ-
χουν» στη χώρα μας από το 2001, τα α-
νακάλυψε αίφνης φέτος η Δημοτική Αρχή.

Και τα θυμήθηκε επτά μόλις μήνες πριν 
από τις δημοτικές εκλογές - σύμπτωση;- 
όταν μάλιστα οι διαμαρτυρίες και οι αντι-
δράσεις για την απραξία αλλά και την αυ-

θαιρεσία της Διοίκησης του Δήμου έχουν 
αρχίσει να πυκνώνουν από όλο και περισ-
σότερους «αδέσποτους πολίτες» (σ.σ. η 
έκφραση ανήκει στο δημοτικό σύμβουλο 
Κ. Κουριδάκη και, με την άδειά του, την 
υιοθετούμε).

Επιπλέον όσοι πραγματικά διακονούν 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ανα)γνωρίζουν 
το σημαίνοντα, πρωταρχικό και αναντι-
κατάστατο ρόλο του Δήμου στην κοινω-
νική συνοχή, ιδιαιτέρως σε εποχές κρίσης. 
Γι’ αυτό και δεν (πρέπει να) μεταχειρίζο-
νται τις δράσεις εθελοντισμού και κοινω-
νικής αλληλεγγύης σαν εργαλεία δημοσί-
ων σχέσεων. 

Προβάλλοντας η Δημοτική Αρχή τα αυ-
τονόητα ως κατόρθωμα και επίτευγμα, άλ-
λο δεν κάνει παρά να καλύπτει την αδυνα-
μία της να παρέμβει δυναμικά, ουσιαστι-
κά και διεκδικητικά στα μεγάλα προβλήμα-
τα της πόλης. Ο διαχειριστικός της ρόλος 
στην καθημερινότητα του πολίτη –που κι 
αυτόν τον ασκεί πλημμελέστατα– είναι έ-
νας μόνο από τους λόγους που την ανέ-
δειξαν ηγετική δύναμη το 2010. Και ο λό-
γος αυτός από μόνος του δεν είναι αρκε-
τός για να τη βοηθήσει να κρατηθεί στην 
εξουσία (της).  

Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου το 
βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυ-
χτα, ο Πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου Διονύσου 
Τ. Καρασαρλής, ο Δήμαρχος 
της πόλης Γ. Καλαφατέλης 
και όσοι από τους δημοτικούς 
συμβούλους της Διοίκησης 
και τους φίλα προσκείμενους 
σ’ αυτήν παρευρίσκονταν α-
κόμη στη συνεδρίαση, βλέπο-
ντας ότι κινδύνευαν να χάσουν 
ακόμη μια φορά τη μάχη για το 
Τεχνικό Πρόγραμμα, απέδει-
ξαν στην πράξη για ποια το-
πική Δημοκρατία μιλάμε στο 
Διόνυσο.

Με μια κίνηση –που δυστυ-
χώς έχει προηγούμενο– ο Πρό-

εδρος, μετά από συνεννόηση 
με το Δήμαρχο, αποφάσισε και 
διέταξε «γιατί εγώ (σ.σ. !!!) κρί-
νω ότι έτσι είναι το σωστό για 
να λειτουργήσει ο Δήμος» να 
διακόψει τη συνεδρίαση λόγω 
του προχωρημένου της ώρας 
και να ορίσει αυθαίρετα τη συ-
νέχειά της για την επομένη το 
μεσημέρι στις 12, αγνοώντας 
το Δημοτικό Συμβούλιο και γε-
λοιοποιώντας το δικό του θε-
σμικό ρόλο. 

Στο άθλιο σκηνικό που στή-
θηκε εκείνο το βράδυ στον Άγ. 
Στέφανο συνετέλεσαν μια σει-
ρά από γεγονότα:

• Η Οδός Διονύσου είχε ήδη 
επισημάνει στην ηλεκτρονική 

της έκδοση πως στην Ημερή-
σια Διάταξη των 18 θεμάτων, 
το (φλέγον) Τεχνικό Πρόγραμ-
μα ήταν τελευταίο και καταϊ-
δρωμένο. Αυτό, μαζί με την έ-
ναρξη της συνεδρίασης στις 7 
το βράδυ, συνηγορούσαν στη 
σοβαρή πιθανότητα η συνε-
δρίαση να μην ολοκληρωθεί σε 
μια μέρα και να διακοπεί για 
την επομένη.

• Στις επανειλημμένες εκ-
κλήσεις δημοτικών συμβού-
λων από όλες τις παρατάξεις 
της μειοψηφίας –αλλά και α-
νεξάρτητων– να προταχθεί το 
Πρόγραμμα, για να γίνει εγκαί-
ρως μια ουσιαστική συζήτηση 
πριν τη φυσιολογική κόπωση 

αλλά και αποχώρηση μελών 
του Δ.Σ., ο Πρόεδρος κώφευ-
σε χαρακτηριστικά.

• Προτάχθηκε αντιθέτως 
ο Κανονισμός Καθαριότητας 
και Προστασίας του Περιβάλ-
λοντος- πρόταση που έγινε α-
πό πολλούς δημοτικούς συμ-
βούλους, μια που παρευρίσκο-
νταν πολλοί κάτοικοι και δημό-
τες  (σ.σ. και ψηφοφόροι;) από 
το Κρυονέρι, διαμαρτυρόμενοι 
για κεραία κινητής τηλεφωνίας 
στην περιοχή τους, θέμα που 
εμπίπτει στον Κανονισμό.

• Ανέχτηκε ο κ. Καρασαρλής 
να μετατραπεί σε ταβερνείο η 
αίθουσα του Δημοτικού Συμ-

Συνεδρίαση - κόλαφος του Δημοτικού Συμβουλίου!
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Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει ό-
τι, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νε-
ολαίας & Δια Βίου Μάθησης, πρό-
κειται να υλοποιήσει το εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης 
για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρί-
σεων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων 
Αναγκών «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥ-
ΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ», που 
θα παρέχεται δωρεάν στους κατοί-
κους του Διονύσου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκ-
παίδευση Εθελοντών για την από-
κτηση δεξιοτήτων Διαχείρισης Κιν-
δύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπι-
σης Εκτάκτων Αναγκών, όπως: Σει-
σμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσω-
νες, θαλάσσια ατυχήματα και παρο-
χή Α’ βοηθειών.

Το πρόγραμμα «Προστατεύω τον 
εαυτό μου και τους άλλους» υποστη-
ρίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Πανε-
πιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνη-
τικών Φορέων και οδηγεί στην από-
κτηση Πιστοποιητικού Δια βίου Εκ-
παίδευσης, στην ένταξη των εκπαι-
δευόμενων στο Μητρώο Εθελοντών 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, καθώς και στο Δίκτυο 
Εθελοντών του Δήμου Διονύσου.

Για δηλώσεις συμμετοχής και ε-
πιπλέον πληροφορίες μπορείτε να 

προσέρχεστε στο κεντρικό Δημαρ-
χείο του Δήμου Διονύσου (Λ. Μαρα-
θώνος 29, Άγ. Στέφανος, τηλ. επι-
κοιν. 213 2030600).

➢ Να σημειώσουμε εδώ πως στη 
διάρκεια του Προγράμματος, που 
λειτουργεί από τις αρχές του 2001, 
μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί πε-
ρί τους 8500 εθελοντές σε 210 Δή-
μους της Επικράτειας και έχουν υ-
λοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνι-
κό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 20 η-
μερίδες και διημερίδες για την επι-
μόρφωση 2500 στελεχών της Δη-
μόσιας Διοίκησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρι-
σης κινδύνου.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι:                                 
Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) - Λι-
μενικό Σώμα (Λ.Σ.), Κινητή Ομά-
δα Αντιμετώπισης Καταστροφών 
(Κ.ΟΜ.Α.Κ.), Οργανισμός Αντισει-
σμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(Ο.Α.Σ.Π.), Γενική Γραμματεία Δια Βί-
ου Μάθησης  (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.)- Σαμαρεί-
τες και PRAKSIS (Μη Κυβερνητική Ορ-
γάνωση, που έχει σαν κύριο στόχο τη 
δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίη-
ση προγραμμάτων ανθρωπιστικής 
και ιατρικής δράσης).
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Χρήσιμα

τηλέφωνα

«Προστατεύω τον εαυτό μου & τους άλλους» 
δωρεάν στο Δήμο Διονύσου

Κύκλοι ιστορίας 
από το ΘΕΣΠΙ

Ο Δήμος Διονύσου, 
συνεχίζοντας τις εκδη-
λώσεις εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα, μέσω του 
Οργανισμού Νεολαί-
ας Άθλησης και Πολιτι-
σμού ο “ΘΕΣΠΙΣ” διορ-
γανώνει κύκλους ιστορί-
ας με τον διακεκριμένο 
καθηγητή του Παντείου 
Πανεπιστημίου και του 
Ελληνικού Ανοιχτού Πα-
νεπιστημίου Ι. Αντωνό-
πουλο.

Η αρχή των ομιλιών, 
που θα περιέχουν ενδι-

αφέροντα θέματα από 
την ελληνική και διεθνή 
ιστορία, θα γίνει την Πέ-
μπτη 7 Νοεμβρίου στις 8 
το βράδυ στο Πνευματι-
κό - Πολιτιστικό Κέντρο 
Αγ. Στεφάνου (οδός Πε-
τζερίδη 3).

Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε 
να απευθύνεστε στην α-
ντιπρόεδρο του ΟΝΑΠ 
«ΘΕΣΠΙ» Έ. Παπαχαρ-
τοφύλη. Τηλ. επικοινω-
νίας 210 8144358 και 
6945 153031.

ΣύλλοΓοΣ Γονέων ΔροΣΙΑΣ
ένημερωτική εκδήλωση για το σκάκι

Ο Σύλλογος 
Γονέων & Κη-
δεμόνων προ-
σκαλεί τους 
μαθητές, εκ-
παιδευτικούς 
και γονείς του 
Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 
Δροσιάς και 
του 3ου Δημοτικού Διονύσου σε ενημερωτική εκ-
δήλωση για το Σκάκι. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του σχολείου μας (Λ. Σταμάτας 
25Α, Δροσιά), αυτή την Κυριακή 03/11/2013 στις 
11:00 το πρωί.

Στην εκδήλωση εκπρόσωποι του σωματείου Α’ 
Εθνικής κατηγορίας «Σκακιστική Άνοιξη» θα παρου-
σιάσουν τον μαγικό κόσμο του σκακιού, ένα παιχνί-
δι που καθώς ψυχαγωγεί, παράλληλα προσφέρει 
την καλλιέργεια της ορθολογικής και στρατηγικής 
σκέψης, τη βελτίωση της μνήμης και της παρατη-
ρητικότητας, την άσκηση της αυτοπειθαρχίας και 
της υπομονής και πολλά άλλα. 

Περισσότερο τένις στην Άνοιξη
Ο Δήμος Διονύσου, μέσω του Οργανισμού Νεο-

λαίας Άθλησης και Πολιτισμού «Ο ΘΕΣΠΙΣ» και με 
τη συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, ικα-
νοποίησε ένα πάγιο αίτημα αθλούμενων κατοίκων 
της Δ.Ε. Άνοιξης για την τοποθέτηση ηλεκτροφωτι-
σμού στο γήπεδο τένις, το οποίο βρίσκεται δίπλα 
στην παιδική χαρά στην περιοχή Αγία Παρασκευή.   

Έτσι δίνεται πλέον η δυνατότητα στους συμπο-
λίτες μας αλλά και στο τμήμα τένις του Α.Ο. Άνοι-
ξης που χρησιμοποιεί το εν λόγω γήπεδο, να το έ-
χουν περισσότερες ώρες στη διάθεσή τους.

Υπογραμμίζεται ότι κύριο μέλημα του «ΘΕΣΠΙ» 
είναι η άθληση όλων των συμπολιτών μας και αυ-
τό επιδιώκεται μέσα και από το πρόγραμμα τένις.

Όσοι επιθυμούν να παίξουν τένις, δεν έχουν πα-
ρά να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον υπεύθυ-
νο του προγράμματος, Π. Ψύλλα στο τηλέφωνο: 
6976 561355.



Αποφασισμένοι να διεκδική-
σουν το αυτονόητο, την υγεία 
των παιδιών τους και τη δική 
τους, ήρθαν πάνω από 60 κά-
τοικοι του Κρυονερίου στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου την Τρίτη 29 Οκτωβρίου. Ε-
κεί ζήτησαν από το Σώμα να πά-
ρει άμεσα την απόφαση απομά-
κρυνσης της κεραίας WIND που 
από τον περασμένο Φεβρουά-
ριο λειτουργεί σε απόσταση μό-
λις 25(!) μέτρων από το Γυμνά-
σιο- Λύκειο της περιοχής, όπου 
φοιτούν  345 μαθητές. Παράλ-
ληλα αποφάσισαν συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας έξω από το Γυ-
μνάσιο της περιοχής και απένα-
ντι από το σπίτι, όπου βρίσκε-
ται η κεραία, την Κυριακή 3 Νο-
εμβρίου στις 5 το απόγευμα.

Εκ μέρους των κατοίκων, 
πολλοί από τους οποίους εί-
χαν έρθει στο Δ.Σ.με τα παιδιά 
τους, μίλησε ο Παντελής Βαλ-
λιάνος  Πρόεδρος του Συλλό-
γου γονέων του Γυμνασίου, ο 
οποίος υπενθύμισε πως η πε-
ριοχή είναι ήδη πολύ επιβαρυ-
μένη από τους πυλώνες της 
ΔΕΗ, ενώ επικαλέστηκε ανα-
φορές  του Τμήματος Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών αλ-
λά και του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας σχετικά με τους 
κινδύνους από τη μακροχρόνια 
έκθεση στην ακτινοβολία.

«Θέλουμε να μας δώσετε σα-
φή απάντηση πότε θα κατέβει 
η κεραία. Δεν απειλούμε κανέ-
ναν ούτε θέλουμε να εμπλέξου-
με τα παιδιά. Το μόνο που ζη-
τούμε είναι να υλοποιηθεί η δέ-
σμευση του Δημοτικού Συμβου-
λίου» (σ.σ. που λέει «όχι κεραί-
ες  στο δομημένο ιστό της πό-
λης»), τόνισε χαρακτηριστικά ο 
κ. Βαλλιάνος.

Την απόφαση του Δήμου για 
τη μη εγκατάσταση κεραιών στο 
δομημένο ιστό της πόλης, κα-
θώς και την απομάκρυνση αυ-
τών που ήδη λειτουργούν, επα-
ναβεβαίωσε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, με το Δήμαρχο Διονύ-
σου Γ. Καλαφατέλη να προσθέ-
τει πως η σχετική απαγόρευση 
περιλαμβάνεται στον Κανονι-
σμό Καθαριότητας και Προστα-
σίας του Περιβάλλοντος (σ.σ. ο 
οποίος ήταν θέμα της Ημερήσι-
ας Διάταξης την ίδια ημέρα και 
υπερψηφίσθηκε από το Σώμα), 
ενώ σύντομα η Οικονομική Επι-
τροπή θα προσδιορίσει και τα, 
εξοντωτικά όπως είπε, πρόστι-
μα στους παραβάτες. 

«Η απόφαση του Δ.Σ. μακά-
ρι να υλοποιηθεί άμεσα και να 
μη μείνει μόνο ευχή. Οι εταιρεί-
ες κινητής τηλεφωνίας νοιάζο-
νται για το κέρδος τους. Έτσι, 
αντί να βάλουν τις κεραίες τους 
στο βουνό, όπου το κόστος το-
ποθέτησης είναι τεράστιο, έρ-
χονται μέσα στις πόλεις και τις 
βάζουν στα σπίτια. Και προ-
τιμούν να πληρώνουν πρόστι-
μα, παρά να κάνουν ακριβές ε-
πενδύσεις», σημείωσε από την 
πλευρά της η Ζ. Σώκου (Λαϊκή 
Συσπείρωση), ενώ ο ανεξάρτη-
τος συνάδελφός της Γ. Ζυγού-
νας πρότεινε «να κάνουμε και 
στο Κρυονέρι, ό, τι κάναμε και 
στη Σταμάτα» (σ.σ. μετά από 
αλλεπάλληλες επαφές με τον 
ιδιοκτήτη και την COSMOTE, 
και επειδή η περιβαλλοντική 
μελέτη τής εκεί κεραίας έβρι-
θε ανακριβειών και ψευδών δη-
λώσεων, η κεραία στη Σταμάτα 
τελικά απομακρύνθηκε).

Από την πλευρά του ο Πρόε-
δρος της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και Αντιδήμαρχος Πολεο-
δομίας Γ. Κανατσούλης αφού 
δεσμεύθηκε πως η απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου θα 
κοινοποιηθεί προς όλες τις ε-

ταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ε-
νημέρωσε τους συμβούλους και 
τους κατοίκους πως ήδη ο Δή-
μος έχει αρνηθεί να παραχω-
ρήσει στον ιδιοκτήτη της οικί-
ας πιστοποιητικό ηλεκτροδό-
τησης για τα τετραγωνικά μέ-
τρα που καταλαμβάνει η εγκα-
τάσταση της κεραίας, συνεπώς 
η κεραία –παρόλο που διαθέ-
τει όλα τα υπόλοιπα δικαιολο-
γητικά– λειτουργεί παράνομα.

Να σημειώσουμε εδώ πως η 
εν λόγω κεραία –όπως έχει α-
ναλυτικά καταγράψει η Οδός 
Διονύσου–  άρχισε να απασχο-
λεί έντονα το Κρυονέρι από τον 
περασμένο Ιούνιο, όταν υπήρξε 
μαζική κινητοποίηση των κατοί-
κων, με συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας και επιστολές προς το-
πικούς βουλευτές, αλλά και ο-
μόφωνη απόφαση από το Το-
πικό Συμβούλιο για την άμεση 
απομάκρυνση της κεραίας, κα-
θώς και εντονότατες διαμαρτυ-
ρίες από την Ένωση Γονέων. Ε-
πιπλέον το θέμα τότε είχε φέ-
ρει προς συζήτηση στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο Πρόεδρος της Δη-
μοτικής Κοινότητας Κρυονερίου 
Μ. λινάρδος, ώστε να υπάρξει 
ενημέρωση των συμβούλων.

Πάνω από 150 κάτοικοι –γο-
νείς των μαθητών και περίοι-
κοι– συγκεντρώθηκαν την Κυ-
ριακή 3 Νοεμβρίου στο προαύ-
λιο του Γυμνασίου Κρυονερίου, 
με στόχο να ενημερωθούν για 
τις μέχρι τώρα εξελίξεις με την 
κεραία κινητής τηλεφωνίας α-
πέναντι από το σχολείο, αλλά 
και να δρομολογήσουν τα επό-
μενα βήματά τους.

Στη συγκέντρωση, όπου πα-
ραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Διονύ-
σου Γ. Καλαφατέλης, οι δημο-
τικί σύμβουλοι Ζ. Σώκου (Λ.Σ.) 
και Σπ. Σπηλιώτης (ανεξάρτη-
τος), καθώς και εκπρόσωποι 
της Ένωσης Γονέων αλλά και 
κάτοικοι από τη Σταμάτα και 
τη Ροδόπολη, αποφασίστηκαν 
τα εξής:

➢ Συνδρομή δικηγόρου για 
την καλύτερη τεκμηρίωση και 
μεθόδευση των νομικών κινή-
σεων.

➢ Σύγκληση του Σχολικού 
Συμβουλίου και συζήτηση του 
θέματος.

➢ Επικοινωνία με άλλες δύο 
πόλεις (Κηφισιά και Ελληνικό), 
όπου απομακρύνθηκαν μετά α-
πό πολύχρονους αγώνες οι ε-
κεί κεραίες.

➢ Συλλογή υπογραφών από 
συνδρομητές Wind εντός και ε-
κτός δήμου με την προειδοποί-
ηση διακοπής του συμβολαίου 
τους αν δεν φύγει η κεραία.

Να σημειωθεί τέλος πως 
σύμφωνα με πληροφίες της Έ-
νωσης Γονέων προγραμματίζε-
ται από εταιρίες κινητής τηλε-
φωνίας η τοποθέτηση (άγνω-
στο σε ποιο σημείο) ακόμα δύο 
κεραιών στην πόλη.
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ΚρυΟνΕρΙ: Κάτοικοι αποφασισμένοι για όλα

Με επιστολή της προς εκπαιδευτικούς, γο-
νείς και μαθητικά συμβούλια η Ένωση Γονέων 
ανακοινώνει την οργάνωση δωρεάν φροντιστη-
ριακών μαθημάτων για όσους μαθητές χρειάζο-
νται βοήθεια στα βασικά μαθήματα: 

Η επίθεση στο βιοτικό επίπεδο της λαϊκής οι-
κογένειας δεν έχει τέλος. Μειώσεις μισθών και 
συντάξεων, χαράτσια, αύξηση φορολογίας κλπ. 
Οι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.500.000.

Κάθε οικογένεια όλο και πιο δύσκολα καλύ-
πτει ακόμα και τα στοιχειώδη. 

Η Ένωση Γονέων Διονύσου, στα πλαίσια  της  

κοινωνικής  αλληλεγγύης , για να στηρίξει  μα-
θητές που χρειάζονται βοήθεια στα βασικά μα-
θήματα και δεν έχουν την οικονομική δυνατότη-
τα, συνεχίζει την προσπάθεια  που είχε ξεκινή-
σει από πέρυσι να οργανώνει δωρεάν Φροντι-
στηριακά μαθήματα.

Και καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τη 
δυνατότητα καθώς και τους μαθητές Λυκείου του 
Δήμου Διονύσου που θέλουν να συμμετέχουν, 
να παρευρεθούν στο Λύκειο Αγ. Στεφάνου, τη 
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στις 6.30 μ. μ., για την 
από κοινού οργάνωση αυτής της προσπάθειας.

Η Ένωση Γονέων Διονύσου
οργανώνει φροντιστηριακά μαθήματα

Eπί του πιεστηρίου➧

«Το πρόβλημα δεν είναι τα πρόστιμα»
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Για 126 εργαζόμενους στο Δήμο Διονύ-
σου, στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
στον τομέα της καθαριότητας, η Παρα-
σκευή 25 Οκτωβρίου ήταν καθοριστική 
για το μέλλον τους: Τότε εκδικαζόταν (σ.σ. 
τελικώς αναβλήθηκε για τις 4/12) η κύρια 
αγωγή τους προς το Δήμο Διονύσου, με 
την οποία ζητούν να μετατραπούν σε ερ-
γαζόμενους αορίστου  χρόνου, από συμ-
βασιούχοι που είναι σήμερα. Ζητούν με 
λίγα λόγια να αναγνωρίσει το Δικαστήριο 
πως, δουλεύοντας στην καθαριότητα, ε-
ξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  
του Δήμου. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ 
πως πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση ορίζει 
ότι όσες αιτήσεις για ασφαλιστικά μέτρα 
εργαζομένων δεν εκδικαστούν μέχρι την 
1η Νοεμβρίου, αυτό σημαίνει για τους εν-
διαφερόμενους άμεση απόλυση. 

Το αίτημα αυτό οι εργαζόμενοι επανέ-
λαβαν δια στόματος του Προέδρου τους 
Β. Πετρόπουλου, και στη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 22 Ο-
κτωβρίου, όταν της ζήτησαν να ορίσει δι-
κηγόρο του Δήμου στη δικάσιμο το νομι-
κό σύμβουλο Γ. Βασιλείου: Αυτός ως νο-
μικός εκπρόσωπος του Δήμου θα δηλώ-
σει πως οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγι-
ες και διαρκείς ανάγκες, αλλά και πως ο 
Δήμος αποδέχεται την αγωγή των εργα-
ζομένων στη νομική και ιστορική της βά-
ση. Υπενθυμίζουμε πως παρόμοιες απο-
φάσεις λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο 
από το Μάρτιο του 2011, όταν κατά πλει-
οψηφία είχε δεχτεί πως πράγματι οι εν λό-
γω εργαζόμενοι, συμβασιούχοι με διαφό-
ρων μορφών συμβάσεις, απασχολούνται 
στο Δήμο για την κάλυψη όχι εποχιακών 
αλλά πάγιων και διαρκών αναγκών, και θε-
ωρούσε πως «συντρέχει περίπτωση μετα-

τροπής και αναγνώρισης των συμβάσεων 
αυτών σε αόριστης διάρκειας».

Ερωτήματα
Στη διάρκεια της σχετικής συζήτησης 

στην Οικονομική Επιτροπή τέθηκαν συ-
γκεκριμένα ερωτήματα από τους Αντιδη-
μάρχους  Διοικητικών Δ. Σακελλαρίου και 
Οικονομικής Υπηρεσίας ν. Πέππα. Σημει-
ωτέον πως και οι δύο είχαν τότε, το 201, 
μειοψηφήσει στη σχετική  απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Σακελλαρίου  ανα-
ρωτήθηκε τι θα προσέθετε μια απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής στις αντίστοι-
χες αποφάσεις του Δ.Σ., το οποίο εξάλλου 
είναι και το ανώτατο όργανο του Δήμου. Ε-
πιπλέον καταδίκασε τις πολιτικές των κυ-
βερνήσεων που διαιωνίζουν το πρόβλημα, 
απαγορεύοντας τις προσλήψεις μονίμων 
υπαλλήλων, παρόλο που αυτοί εξυπηρε-
τούν πάγιες ανάγκες των Δήμων. Και πα-
ρά τη διαφωνία του με τη λογική των ε-
παναλαμβανόμενων 8μηνων συμβάσεων, 
υπερψήφισε το αίτημα των εργαζομένων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο 
συνάδελφός του Αντιδήμαρχος των Οικο-
νομικών, που ως Πρόεδρος επιπλέον της 
Οικ. Επιτροπής υπενθύμισε πως δεν ανήκει 
στην αρμοδιότητά της η καθοδήγηση του 

δικηγόρου, αλλά μόνο ο διορισμός του. Καυ-
τηρίασε εξάλλου με τη σειρά του τις πολι-
τικές επιλογές που έχουν οδηγήσει σε κα-
τάσταση ομηρίας τους συμβασιούχους ερ-
γαζόμενους: «Κάποια στιγμή οι εμπνευστές 
των πολιτικών αυτών θα πρέπει να λογο-
δοτήσουν», τόνισε χαρακτηριστικά. Δηλώ-
νοντας τέλος, τη συμπαράσταση και την 
πλήρη κατανόησή του για τη δεινή θέση 
των εργαζομένων, ψήφισε όπως και πα-
λαιότερα για το ίδιο θέμα «παρών».

Τα σενάρια
Η απόφαση του Δικαστηρίου, σύμφω-

να με εκτιμήσεις, αναμένεται να είναι ευ-
νοϊκή για τους 126 εργαζόμενους στην κα-
θαριότητα του Δήμου Διονύσου. Η εξέλι-
ξη αυτή δρομολογεί την εξυπηρέτηση της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας και εξασφαλίζει 
πόρους σε δεκάδες εργαζομένων. Από την 
άλλη πλευρά, μια απορριπτική απόφαση, 
σύμφωνα και με τον Πρόεδρο των εργαζο-
μένων, θα έχει πολλαπλές συνέπειες για 
τους ίδιους, το Δήμο και τους δημότες:

➢ Χάνουν τη δουλειά τους 126 εργαζόμε-
νοι στο Δήμο, όλοι Διονυσιώτες, γιατί όταν 
προσλήφθηκαν –μέσω ΑΣΕΠ– ίσχυε ακό-
μη το κριτήριο της εντοπιότητας, ανεβάζο-
ντας το ποσοστό ανεργίας στην πόλη μας.

➢ Οργιάζουν οι  φήμες πως έξω από 
την πόρτα του Δήμου υπάρχει εργολάβος 
έτοιμος να αναλάβει την αποκομιδή των α-
πορριμμάτων, αύριο κιόλας, με απευθείας 
μάλιστα ανάθεση, τουλάχιστον  για τους 
δυο προσεχείς μήνες.

➢ Αποδυναμώνεται μια υπηρεσία ζω-
τικής σημασίας για την πόλη, που –παρ’ 
όλες τις δυσλειτουργίες και τις οργανω-
τικές της αδυναμίες– βρίσκεται σε άμεση 
σχέση με τη δημόσια υγεία. 

Συμβασιούχοι Δ. Διονύσου: Θα μετατραπούν σε αορίστου χρόνου; 

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

Το όραμα της Δημοτικής Αρ-
χής για το ιδανικό σχολείο α-
ποτυπώνεται στο φυλλάδιο 
που μοιράστηκε στους μαθη-
τές στις αρχές της σχολικής 
χρονιάς: Ένα σχολείο «ανα-
βαθμισμένο, ποιοτικό και α-
νταγωνιστικό, με απροβλη-
μάτιστη την προσπάθεια των 
μαθητών και τη διδασκαλία 
των εκπαιδευτικών». Τα  πα-
ραπάνω εντούτοις θα παρα-
μείνουν απλώς και μόνο ευχο-
λόγιο, αν αυτή η Δημοτική Αρ-
χή δεν προβεί σε συγκεκριμέ-
νες ενέργειες για την υλοποί-
ηση του οράματός της. Όπως 
ανέδειξε με ερωτήσεις της η Ζ. 
Σώκου από τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση στη συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου τη Δευτέ-
ρα 7 Οκτωβρίου, ο Δήμος Διο-
νύσου, μόνο για το 2013, είναι 
φτωχότερος κατά… τρία σχο-

λεία, όλα μάλιστα της προσχο-
λικής εκπαίδευσης: Το 3ο Νη-
πιαγωγείο της Άνοιξης και το 
3ο του Διονύσου, αν και έτοιμα 
να λειτουργήσουν, καταργήθη-
καν χωρίς καμία αντίδραση α-
πό τη Δημοτική Αρχή, και το 
προσωπικό τους έφυγε, τόνι-
σε χαρακτηριστικά η κ. Σώκου. 

Επιπλέον έκλεισε το 4ο Νηπι-
αγωγείο του Αγ. Στεφάνου, ε-
πίσης με ευθύνη της Διοίκησης, 
που ακόμη δεν έχει ενημερώσει 
για τις ενέργειες που προτίθε-
ται να κάνει ώστε το σχολείο να 
λειτουργήσει και πάλι. Με τα 
παραπάνω δεδομένα, μαζί με 
τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό, την αύξηση μαθη-
τών ανά τμήμα, την κατάργηση 
των ολοήμερων κ.λπ. η Λαϊκή 
Συσπείρωση ζητεί την άμεση 
σύγκληση Δημοτικού Συμβου-
λίου με μοναδικό θέμα την εκ-

παίδευση στο Δήμο Διονύσου.
Να σημειώσουμε πως οι πα-

ραπάνω εξελίξεις, αφήνουν ε-
κτός προσχολικής εκπαίδευσης 
δεκάδες προνηπίων, οι γονείς 
των οποίων στρέφονται πλέον 
σε άλλες λύσεις, όπως για πα-
ράδειγμα τους Παιδικούς Σταθ-
μούς, όπου όμως δεν προσφέ-
ρεται προσχολική αγωγή αλλά 
φύλαξη έναντι αμοιβής, δηλα-
δή τροφείων.  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινή-
θηκε αμέσως μετά και ο συνά-
δελφός της ανεξάρτητος δημο-
τικός σύμβουλος Σπ.Σπηλιώ-
της, ο οποίος έθεσε ένα επι-
πλέον ζήτημα: Ο Δήμος Διονύ-
σου νοίκιασε, όπως είναι γνω-
στό, το κτήριο της Σχολής Καρ-
γάκου στη Σταμάτα για σχο-
λική χρήση. Η μίσθωση περιε-
λάμβανε, εκτός από τα δύο κε-
ντρικά κτήρια, και ένα έτοιμο 

Νηπιαγωγείο, το οποίο όμως 
μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποι-
ηθεί, «επειδή δεν κάνει για τέ-
τοια χρήση», όπως δηλώνουν 
οι αρμόδιοι. Το εύλογο βέβαια 
ερώτημα του κ. Σπηλιώτη ή-
ταν γιατί δεν έχει γίνει καμιά 
προσπάθεια μέχρι τώρα από 
τη Διοίκηση του Δήμου, ώστε 
να αλλάξει η σημερινή χρήση 
του κτηρίου και να χρησιμο-
ποιηθεί το ταχύτερο δυνατό 
ως Νηπιαγωγείο.

Θα ήταν τέλος, ενδιαφέρον 
να διαπιστώσουμε αν η Διοίκη-
ση δεχτεί τη σύγκληση Δ.Σ. με 
θέμα την εκπαίδευση - ή θα ε-
παναλάβει την επίσημη ανακοί-
νωση πως όλα τα κενά σε εκ-
παιδευτικούς έχουν καλυφθεί, 
προσθέτοντας λίγο και από 
το όραμα για ένα σχολείο «α-
ναβαθμισμένο, ποιοτικό και α-
νταγωνιστικό».

Για ποια εκπαίδευση μιλάμε στο Διόνυσο;



Ολοκληρώθηκε με μια σεμνή 
και εξαιρετικά φτωχή σε προσέ-
λευση κοινού τελετή λήξης η Ευ-
ρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δη-
μοκρατίας, στην οποία για πρώ-
τη φορά φέτος συμμετείχε ο Δή-
μος Διονύσου. Στην τελετή λή-
ξης, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυο-
νερίου, παρουσιάστηκαν συνο-
πτικά από τη συντονίστρια του 
προγράμματος Σ. Χόνδρου οι 
δράσεις της Εβδομάδας που για 
το Διόνυσο είχε τίτλο «Συμμετέ-
χω στο χτίσιμο μιας ανθρώπινης 
πόλης», όπως πραγματοποιή-
θηκαν από φορείς αλλά και με τη 
συμμετοχή πολιτών στις επιμέ-
ρους Δημοτικές Κοινότητες. Τα 
αποτελέσματα του προγράμμα-
τος θα ανακοινωθούν, σύμφωνα 
με τη σχετική ανακοίνωση του 
Δήμου, στο αμέσως προσεχές 
διάστημα. 

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρ-
χος Διονύσου Γ. Καλαφατέλης, 
θεωρώντας πως το πρόσημο 
της δράσης ήταν θετικό, ανα-
φέρθηκε με επιμονή στην το-
πική Δημοκρατία όπως εφαρ-
μόζεται στην πόλη μας τονίζο-
ντας πως «συνειδητή επιλογή 
μας, είναι η πολιτική ανοιχτών 
οριζόντων και εξωστρεφούς 
συμπεριφοράς. Προωθούμε 
την ιδέα της ενεργού συμμετο-
χής, του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, στοι-
χεία τα οποία είναι άκρως α-
παραίτητα για την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής αλλά και 
της προόδου του τόπου μας.

Εκτιμώ ότι μέσα από τις δρά-
σεις της Ευρωπαϊκής Εβδομά-
δας Τοπικής Δημοκρατίας του 
Δήμου Διονύσου, αναδείχτηκαν 
οι αρχές και οι αξίες της Δημο-
κρατίας, ενώ ενισχύθηκε η αί-
σθηση της από κοινού ευθύνης 
και εμπιστοσύνης μεταξύ των 
πολιτών και των εκπροσώπων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
ήταν ένα από τα βασικά ζητού-
μενα», είπε ακόμη στο χαιρετι-
σμό του.

Και συνέχισε: «Η Δημοκρα-
τία τολμά, αναγνωρίζει τα λά-
θη, τα διορθώνει και προχω-
ράει μπροστά. Μόνο όσοι βρί-
σκονται σε κατάσταση αδράνει-
ας δεν κάνουν λάθη. Εμείς δου-
λεύουμε νυχθημερόν, έχουμε τη 
δύναμη να αναγνωρίσουμε τα 
όποια λάθη μας, να τα διορθώ-
σουμε, να κάνουμε ειλικρινή και 
αυστηρή πολλές φορές, αυτο-
κριτική και να προχωρήσουμε».

Και κάποιες παρατηρήσεις α-
πό την Οδό Διονύσου: Η τελετή 
λήξης το Σάββατο 19 Οκτωβρί-
ου (θα) άρχιζε στις 6 το από-
γευμα. Τελικά ξεκίνησε με πά-
νω από μισή ώρα καθυστέρηση 
και με την παρουσία 20 το πο-
λύ παρευρισκομένων, ολοκλη-
ρώθηκε δε στις 7 το βράδυ. Μο-
ναδικός παρών εκ μέρους του 
Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
ν. Παππάς. 

Το κοινό της πόλης αντιθέ-
τως συνέρρευσε –μαθαίνουμε– 
μαζικότατα στην παρουσίαση 
βιβλίου, που πραγματοποιήθη-
κε στις 8 το βράδυ της ίδιας η-
μέρας στην Άνοιξη, με συγγρα-
φέα συγγενή του Διευθύνοντος 
συμβούλου της Δημοτικής Επι-
χείρησης ΕΞΕΛΙΞΗ. Διότι προ-

φανώς έλλειμμα τοπικής δημο-
κρατίας δεν υπάρχει; Ή τα ό-
ποια προβλήματα «στην αίσθη-
ση της από κοινού ευθύνης και 
εμπιστοσύνης μεταξύ των πο-
λιτών και των εκπροσώπων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ε-
πιτέλους λύθηκαν;

Όσον αφορά τέλος στην α-
ναγνώριση του ρόλου της Δη-
μοκρατίας, στο «να τολμά να 
αναγνωρίζει λάθη, να τα διορ-
θώνει και να προχωράει μπρο-
στά», μία και μόνο ερώτηση: 
Πότε ακριβώς αυτή η Διοίκη-
ση έχει κάνει την οιαδήποτε – 
έστω και όχι αυστηρή- αυτοκρι-
τική και έχει αναγνωρίσει τα ό-
ποια λάθη της; Η ερώτηση εί-
ναι προφανώς ρητορική… Η τε-
λευταία ευκαιρία χάθηκε όταν 
ο κ. Καλαφατέλης, ως επικεφα-

λής της Δημοτικής Αρχής, έκα-
νε το καλοκαίρι τον απολογισμό 
έργου της περασμένης χρονιάς 
και απαρίθμησε τα όποια έρ-
γα της Διοίκησής του, αλλά πα-
ρέλειψε να απαριθμήσει και το 
τι δεν έκανε η Διοίκηση αυτή. 
Ή τα λάθη της. Ή τις αστοχί-
ες της. Διαφορετικά οι διακηρύ-
ξεις για πολιτική ανοιχτών ορι-
ζόντων και εξωστρεφή συμπε-
ριφορά παραμένουν λόγια του 
αέρα και σκέτοι βερμπαλισμοί: 
Χαϊδεύουν μεν τα αφτιά, σαν 
γνήσιοι λαϊκισμοί, αλλά με μη-
δενικό ουσιαστικό αντίκρισμα.

Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας: Επί του πρακτέου;
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βουλίου, από μέλη του Σώμα-
τος που είχαν απλώσει τις πα-
ραγγελίες τους για σουβλάκια 
και αναψυκτικά στα πίσω έ-
δρανα και απολάμβαναν το 
δείπνο τους μεταξύ τοποθε-
τήσεων και ψηφοφοριών.

• Καθόλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης υπήρχε διάχυτη 
η αγωνία από πλευράς Διοίκη-
σης για τα «κουκιά» που αυξο-
μειώνονταν. Και όταν λίγο με-
τά τα μεσάνυχτα έγινε φανε-
ρό πως η Δημοτική Αρχή πιθα-
νόν να υφίστατο και νέα ήττα 
για το Τεχνικό Πρόγραμμα, με-
τά από ένα μπαράζ συνεννο-
ήσεων μεταξύ του Δημάρχου, 
στελεχών της Διοίκησης, του 
Προέδρου αλλά και εξωθεσμι-
κών παραγόντων, αποφασί-

στηκε από τον Πρόεδρο η δια-
κοπή της συνεδρίασης για την 
επομένη, με το Δήμαρχο να α-
ποχωρεί βιαστικά από την αί-
θουσα σαν κυνηγημένος.

Δύο τινά μπορεί να συμβαί-
νουν: Είτε ο κ. Καρασαρλής σε 
συνθήκες κρίσης και πίεσης «α-
ποφασίζει και διατάσσει» δίκην 
δικτατορίσκου (σ.σ. την προη-
γούμενη φορά που έπραξε το 
ίδιο, η Περιφέρεια του «υπεν-
θύμισε» πως οι 21 ψήφοι είναι 
παγίως περισσότερες από τις 
20…), είτε λειτουργεί ως άθυρ-
μα του Δημάρχου και μερίδας 
της Διοίκησης. 

Η ευθύνη για την παραπάνω 
εξέλιξη βαρύνει όμως εξίσου και 
τα υπόλοιπα μέλη της Διοίκη-
σης του Δήμου: Η ανοχή –αν όχι 
συμμετοχή– τους στην αυθαι-
ρεσία του Προέδρου και του ε-

πικεφαλής τους, οδήγησε στην 
ευτέλεια και την απαξίωση του 
θεσμού που υπηρετούν. Οι με-
μονωμένες χλιαρές διαμαρτυρί-
ες  τους στο περιθώριο του Δη-
μοτικού Συμβουλίου δεν μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν ως 
άλλοθι για τη σιωπή τους.

 Σε κάθε περίπτωση η εν λό-
γω μεθόδευση –κόλαφος για 
την τοπική αυτοδιοίκηση στην 
πόλη μας– αποδεικνύει πως η 
Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρα-
τίας στο Διόνυσο ήταν για τα 
πανηγύρια και μόνο. Και δείχνει 
ξεκάθαρα πώς ακριβώς εννοεί 
ο κ. Καλαφατέλης και η Διοίκη-
σή του την «πολιτική ανοιχτών 
οριζόντων κι εξωστρεφούς συ-
μπεριφοράς» και τη «δημοκρα-
τία που τολμά, αναγνωρίζει τα 
λάθη, τα διορθώνει και προχω-
ράει μπροστά».

Συνεδρίαση - κόλαφος του Δ.Σ.
Συνέχεια από 1η σελίδα

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Διο-
νύσου διένειμε την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, τρό-
φιμα & είδη ατομικής υγιεινής σε 83 ωφελού-
μενoυς και ωφελούμενες οικογένειες. 

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του Δήμου Διονύσου, λειτουργεί στη διεύ-
θυνση Σωκράτους & Πίνδου 1 στον Άγιο Στέ-
φανο (πρώην κτήριο Κτηματολογίου), από τις 
9 το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να ενημερώνονται για τα απαραίτητα δι-

καιολογητικά και να υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους, στο κεντρικό Δημαρχείο Δήμου Διονύσου 
(Λ. Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος - Τηλ. Επι-
κοινωνίας: 213 2030600/619) και στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο στις ώρες που προαναφέρονται.

Για την καθημερινή ενημέρωση σχετικά με 
τις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου Διονύσου υπάρχει η επίσημη σε-
λίδα του στο facebook, στον παρακάτω σύν-
δεσμο: https://www.facebook.com/pages/%CE
%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%
BD%CE%B... 

ΚοΙνωνΙΚο ΠΑνΤοΠωλέΙο ΔΗΜού ΔΙονύΣού 
νέα διανομή τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής 



ΤρΙΑ ΧρΟνΙΑ ΕΙνΑΙ ΑρΚΕΤΑ!
Τρία χρόνια τώρα, παράλληλα με τις 

οδυνηρές συνέπειες της οικονομικής πο-
λιτικής, οι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου 
αντιμετωπίζουν και τα αδιέξοδα μιας 
κάκιστης δημοτικής αρχής. Μιας αρχής 
που δεν αξιοποίησε τα φυσικά χαρακτη-
ριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα της περιοχής προς όφελος των κατοί-
κων. Που προσπαθεί να κρύψει την δι-
κή της ανυπαρξία σχεδίου, οργάνωσης 
και αποτελέσματος πίσω από τα σοβα-
ρά προβλήματα του «Καλλικράτη». Που 
επιμένει να λειτουργεί πελατειακά, με 
αδιαφάνεια, αναξιοκρατία και αυταρχι-
σμό, σπαταλώντας πολύτιμους πόρους 
σε απ’ ευθείας αναθέσεις και ρουσφέτια 
και αγνοώντας προκλητικά το κοινό πε-
ρί δικαίου αίσθημα. Και που σύντομα-
θα μας στείλει τον λογαριασμό της κα-
κοδιαχείρισης.

ΕνΩΜΕνΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟυΜΕ  
ΤΟ ΟρΑΜΑ ΜΑΣ

Οι ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις 
που έρχονται δεν μπορούν να αντιμετω-
πισθούν ούτε από λίγους ή ανίκανους, ού-
τε από φασίζουσες λογικές και πρακτι-
κές βίας. Όσοι θέλουμε να αντιστρέψου-
με την αδιέξοδη αυτή πορεία και να βά-
λουμε τα θεμέλια για έναν άλλον Διόνυ-
σο, οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας τώρα. Για μια σύγχρονη δημοκρατική 
πόλη, με χρηστή και αποκεντρωμένη διοί-
κηση, ικανή να ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες των κατοίκων της, να προστατεύει 
το περιβάλλον και να υπερασπίζεται τους 
θεσμούς και τη νομιμότητα προς όφελος 
του δημοσίου συμφέροντος.

ΜΠΟρΟυΜΕ  
νΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕρΟυΜΕ!

Απέναντι στα προβλήματα και την οι-
κονομική ασφυξία των Δήμων, έχουμε τις 
γνώσεις, τις ικανότητες και τη βούληση 

να πετύχουμε. Όπως και στον προσωπι-
κό και επαγγελματικό μας βίο, υπάρχουν 
τρία «κλειδιά» για να κάνουμε τις δεσμεύ-
σεις μας πράξη:

1. Νοικοκύρεμα των δαπανών και απο-
κεντρωμένη - ορθολογική οργάνωση των 
υπηρεσιών, στη βάση της ισονομίας και 
της αξιοκρατίας.

2. Εξειδικευμένες παρεμβάσεις για κά-
θε δημοτική κοινότητα και καλά σχεδια-
σμένες δράσεις για κάθε θεματικό αντικεί-
μενο, με τεχνολογικά καινοτόμες και χα-
μηλού κόστους λύσεις.

3. Διεκδίκηση - αξιοποίηση κάθε δυνα-
τής χρηματοδότησης και εθελοντική προ-
σφορά πολύτιμων υπηρεσιών από και για 
τους κατοίκους του Δήμου.

Με τον τρόπο αυτό, θα δημιουργηθούν 
δύο συμπληρωματικά δίκτυα με κέντρο 
τον άνθρωπο: ένα κοινωνικής προστασί-
ας και αλληλεγγύης κι ένα συμμετοχής, 
δημιουργίας και ανάπτυξης.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΠρΟΓρΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ 

ΔΕΣΜΕυΣΕΙΣ
• Αστικό και φυσικό περιβάλλον: Καλ-

λιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης - Δί-
καιη και βιώσιμη λύση για δασικό, οικι-
σμούς, πολεοδομικό σχεδιασμό - Προστα-
σία δασών, υδάτων και δημοσίων εκτάσε-
ων - Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση πα-
ραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων, 
επέκταση ανακύκλωσης.

• Κοινωνική προστασία και συνοχή: 
Στήριξη ευπαθών ομάδων και κοινωνι-
κών δομών (παιδικοί σταθμοί, πολυϊα-
τρείο, ΚΑΠΗ, βοήθεια στο σπίτι, κοινω-
νικό παντοπωλείο, φαρμακείο και φροντι-
στήριο) - Προστασία ζωής και περιουσί-
ας κατοίκων - Ενσωμάτωση μεταναστών.

• Παιδεία - Αθλητισμός - Πολιτισμός: 
Στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των 
σχολείων - Δωρεάν προγράμματα δημι-
ουργικής απασχόλησης για παιδιά και ε-
παγγελματικής ένταξης για νέους - Ενδυ-
νάμωση μαζικού και ερασιτεχνικού αθλη-
τισμού - Πολύπλευρες καλλιτεχνικές και 
πνευματικές δράσεις - Ανάδειξη της ση-

μασίας του «εμείς».
• Υποδομές: Εκτέλεση έργων ποιότη-

τας ζωής (αποχέτευση) και δρομολόγηση 
άλλων τοπικών με επείγοντα χαρακτήρα 
- Διαρκής συντήρηση κοινωφελών και λοι-
πών υποδομών.

ΕΓΓυΗΣΗ ΟΙ ΑνΘρΩΠΟΙ  
ΚΑΙ ΟΙ ΑρΧΕΣ ΜΑΣ

Αγαπάμε και νοιαζόμαστε για τον τό-
πο μας! Είμαστε κομμάτι δικό σας! Οι α-
νάγκες και οι αγωνίες σας είναι και δικές 
μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με οτιδήποτε 
λιγότερο από αυτό που μπορούμε οι ίδιοι 
να προσφέρουμε και να πετύχουμε στα 
κοινά. Με βάση τις κοινές μας αξίες, συν-
θέτουμε τις διαφορές μας με εμπιστοσύ-
νη και υιοθετούμε ένα άλλο μοντέλο λει-
τουργίας, που στηρίζεται στη συλλογικό-
τητα αντί της παρωχημένης και επικίνδυ-
νης «ενός ανδρός αρχής». Με ουσιαστική 
διαβούλευση και τοπικά δημοψηφίσμα-
τα για τη διαμόρφωση της πολιτικής και 
ανοικτές συνελεύσεις λογοδοσίας για τον 
έλεγχο της εξουσίας.

ΑνΟΙΚΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ  
ΣΤΗν ΚΟΙνΩνΙΑ

Απευθυνόμαστε σε όσους εμπνέεστε 
από την Ιδρυτική μας Διακήρυξη και πι-
στεύετε ότι πρέπει άμεσα να σταματή-
σει η καταστροφική πορεία του Δήμου 
μας. Σας καλούμε σε κοινή δράση, χωρίς 
στερεότυπα, αγκυλώσεις και λογικές συ-
σχετισμών.

Απευθυνόμαστε κυρίως στους νέους 
και σε όσους είστε μακριά από κατεστη-
μένες πρακτικές. Σας ζητάμε να μας εμπι-
στευθείτε και να συμμετέχετε ενεργά στις 
δράσεις μας, σαν καταλύτες αλλαγής και 
δημιουργοί αξιών.

Για να επαναφέρουμε την ελπίδα, το 
χαμόγελο και την προοπτική στην πό-
λη μας!

Γιατί μας αξίζει ένα καλύτερο αύριο 
και μόνο μαζί μπορούμε να το πραγμα-
τώσουμε!

ΤΑ ΙΔρύΤΙΚΑ ΜέλΗ
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Πρόσβαση σε σημαντικά χρηματοδοτικά κεφάλαια, με 
προνομιακά σε πολλές περιπτώσεις επιτόκια, έχει η Το-
πική Αυτοδιοίκηση αλλά και ιδιώτες, προκειμένου να χρη-
ματοδοτήσουν έργα και δράσεις που συνδέονται με την 
αστική ανάπτυξη, μέσω του προγράμματος JESSICA.  
Το πρόγραμμα JESSICA (Kοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βι-
ώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές), είναι μια πρωτο-

βουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναπτύχθηκε 
από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης.  
Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη τα οποία έχουν επι-
λεγεί για να συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία χρηματοδό-
τησης, τα συνολικά προς διάθεση κεφάλαια για την περίοδο 
2013 μέχρι και 2015 ανέρχονται σε 258 εκατ. ευρώ.

«ο ΔΙονύΣοΣ ΑύρΙο»
(WWW.DIONYSOS‐AYRIO.NING.COM)

Ι Δ ρ ύ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Κ Η ρ ύ Ξ Η

Δόθηκε στη δημοσιότητα η Ιδρυτική 
Διακήρυξη της νέας δημοτικής 
παράταξης «ο ΔΙονύΣοΣ ΑύρΙο», 
που  θα διεκδικήσει τη ψήφο μας 
στις εκλογές του Μαΐου. Με βασικές 
συνιστώσες το όραμα, τη βούληση,  
τις προγραμματικές δεσμεύσεις, 
τις αρχές & το ανθρώπινο δυναμικό του, 
ο ΔΙονύΣοΣ ΑύρΙο απευθύνει 
ανοικτό κάλεσμα στην κοινωνία.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης από το Jessica



Προβλήματα στη B/βάθμια  
& κρίση στην Ένωση Γονέων

Αναστάτωση επι-
κρατεί τις τελευταί-
ες ημέρες σε 5 Γυ-
μνάσια και Λύκεια 
του Δήμου Διονύ-
σου, μετά την εφαρ-
μογή της πρόσφα-
της Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης για 
συγχώνευση- κατάργηση τμημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση. Τα σχολεία που πλήττονται ιδιαιτέρως είναι το 
Γυμνάσιο και Λύκειο Δροσιάς, το Γυμνάσιο και Λύκειο της 
Άνοιξης και το Γυμνάσιο του Αγ. Στεφάνου, όπου καταρ-
γούνται τμήματα και ο αριθμός των μαθητών αυξάνει μέχρι 
και 30 παιδιά ανά τμήμα. Να σημειωθεί εδώ πως ανάμεσα 
στα παιδιά υπάρχουν και μαθητές με μαθησιακές δυσκολί-
ες, για τους οποίους ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να φοι-
τούν σε τμήματα με μειωμένο αριθμό μαθητών.

Το θέμα, με όλες τις παραμέτρους του, απασχόλησε την 
Ένωση Γονέων Διονύσου στη συνεδρίαση του Διοικητικούς 
της Συμβουλίου την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου. Εκεί αναφέρ-
θηκαν όλες οι κινήσεις στις οποίες έχει προβεί μέχρι στιγ-
μής η Ένωση, με μηδενική δυστυχώς ανταπόκριση από τους 
αρμοδίους. Χαρακτηριστικό ήταν ότι, όπως αναφέρθηκε, η 
ίδια η Αντιδήμαρχος Παιδείας Θ. Σαραντάκη ενημερώθη-
κε για την εξέλιξη αυτή από τους  γονείς. Ενώ όλες οι προ-
σπάθειες να επικοινωνήσει η Ένωση με τη Διεύθυνση Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πέσει στο κενό. Έτσι το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κλιμάκωση των αντι-
δράσεων με ευρεία ενημέρωση όλων των Συλλόγων Γονέ-
ων, αλλά και κινητοποιήσεις από κοινού με γονείς και εκ-
παιδευτικούς.

Εντωμεταξύ, και με την εκπαίδευση στο Διόνυσο να νο-
σεί σοβαρά - αιφνιδιαστική κατάργηση 3 Νηπιαγωγείων, 
κατάργηση του Ολοήμερου Σχολείου, κενά σε εκπαιδευ-
τικούς, και τώρα συμπτύξεις και καταργήσεις τμημάτω ν- 
και να απαιτεί συσπείρωση όλης της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας, νέα κόντρα έχει ξεσπάσει στους κόλπους των γονέ-
ων και των Συλλόγων τους: 

• Σε επεισοδιακή συνεδρίαση του Συλλόγου Σταμάτας, 
παραιτήθηκε η Πρόεδρος καταγγέλλοντας τον Αντιπρόεδρο 
για ανοίκεια προσωπική επίθεση εναντίον της

• Ο Σύλλογος του Γυμνασίου Άνοιξης με πρόσφατη α-
πόφασή του, αποχώρησε από την Ένωση Γονέων «για η-
θικούς και δεοντολογικούς λόγους», ενώ με το ίδιο ερώτη-
μα πραγματοποιείται την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού Άνοιξης

• Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αναβρασμός επικρα-
τεί και στο Σύλλογο Γονέων της Ροδόπολης

Η αντιπαλότητα, με την ανταλλαγή επιστολών και την α-
νάρτηση σχολίων –πολλές φορές προσωπικών και απαξιω-
τικών– αντικατοπτρίζεται και στην επίσημα σελίδα της Ένω-
σης Γονέων στο facebook, δημιουργώντας συνθήκες ρήξης.

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά 
κρίση στο Δευτεροβάθμιο όργανο των Γονέων: Το 2011, σε 
συνθήκες καλλικρατικού Δήμου, υπήρξε προσπάθεια για τη 
δημιουργία Ένωσης, από Συλλόγους που δεν αποδέχονταν 
ότι η Ένωση Αγ. Στεφάνου –τότε– εκπροσωπούσε νόμιμα 
τους Συλλόγους στον ενιαίο Δήμο. Η προσπάθεια αυτή εί-
χε διχάσει τους γονείς και  τους Συλλόγους τους, είχε αφή-
σει για καιρό ακέφαλο το γονεϊκό κίνημα και είχε φέρει σε 
μεγάλη αμηχανία τη –νέα τότε– Δημοτική Αρχή. Και δεν ευ-
οδώθηκε λόγω μη τήρησης των νόμιμων διαδικασιών. Πρω-
τεργάτες της ήταν ο Γ. Πάντζιος και ο Μ. λουκάτος, Πρόε-
δρος σήμερα του Συλλόγου Γονέων του Γυμνασίου Άνοιξης.
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Με τη διπλή ψήφο του Προ-
έδρου του Δημοτικού Συμβου-
λίου Τ. Καρασαρλή, η οποία 
επιστρατεύεται όλο και συ-
χνότερα τελευταία, υπερψη-
φίστηκε τελικώς η οικονομική 
ενίσχυση του Δήμου προς τους 
τελευταίους 6 συλλόγους- φο-
ρείς της πόλης που είχαν α-
νταποκριθεί στη σχετική επι-
στολή του Δημάρχου, με αι-
τήματα που κυμαίνονταν α-
πό 1500 ευρώ (σ.σ. ο… οικο-
νομικότερος όλων ήταν το Σω-
ματείο Καλαθοσφαίρισης Άνοι-
ξης) μέχρι 41.450(!) ευρώ, που 
ζητούσαν οι Ναυτοπρόσκοποι 
Διονύσου. Τελικά όλοι πήραν 
από 1000 ευρώ, με το Ναό της 
Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Άγ. 
Στέφανο να παίρνει τη μερί-
δα του λέοντος με 7000 ευρώ, 
μια που από όλους τους δη-
μοτικούς συμβούλους αναγνω-
ρίστηκε η προσφορά του και 
το μεγάλο έργο που επιτελεί. 
Δεν ήταν μάλιστα και λίγοι αυ-
τοί που πρότειναν όλη η επι-
χορήγηση να πάει στην Εκκλη-
σία. (σ. σ. Να σημειωθεί εδώ 
πως με αυτή την επιχορήγη-
ση εξαντλήθηκε και το σχετι-
κό κονδύλι που προβλέπει οι-
κονομική ενίσχυση των φορέ-
ων της πόλης).

Εντούτοις σφοδρότατες δια-
μαρτυρίες  υπήρξαν για όλους 
τους άλλους Συλλόγους, δηλα-
δή το Ροταριανό Όμιλο ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΣ, το Σωματείο Καλαθοσφαί-
ρισης Άνοιξης, τον Εξωραϊστικό 
Διονύσου, το Σωματείο ΕΝ ΔΡΑ-
ΣΕΙ και το Σύστημα Ναυτοπρο-
σκόπων.

Ειδικότερα για τον Εξωραϊ-
στικό, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
Θ. Στάικος υπενθύμισε στους 
συναδέλφους του επώνυμη κα-
ταγγελία από δημότη Διονύσου, 
σχετικά με την οικονομική δια-
χείριση στο Σύλλογο, ενώ με την 
υπόθεση ασχολείται ήδη ο Επι-
θεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 
«Είναι σωστό και σκόπιμο να δί-
νουμε σε φορείς  τα λεφτά των 
δημοτών μας, χωρίς να έχουμε 
εξετάσει τη διαχειριστική τους 
επιμέλεια;» αναρωτήθηκε χα-
ρακτηριστικά- και μάλλον ρη-
τορικά!

Ερωτήματα υπήρξαν επίσης 
και για το έργο και τις δραστηρι-
ότητες του Σωματείου ΕΝ ΔΡΑ-
ΣΕΙ που «ποιο έργο επιτελεί το 

οποίο  δεν προσφέρει ο Δήμος 
ή ο ΘΕΣΠΙΣ;» όπως ρώτησε ο 
Π. λουκάτος από τη Λαϊκή Συ-
σπείρωση.

Για την αναγκαιότητα θέσπι-
σης σταθερών κριτηρίων όσον 
αφορά στην οικονομική ενίσχυ-
ση των Συλλόγων μίλησε ο ανε-
ξάρτητος Σπ. Σπηλιώτης, το-
νίζοντας ότι οποιαδήποτε άλ-
λη διαδικασία δημιουργεί υπό-
νοιες για σκοπιμότητες. Ενώ ο 
συνάδελφός του Γ. Ζυγούνας 
κατηγόρησε το Δήμαρχο Διο-
νύσου για εκβιασμό, μια που 
«δεν μπορούμε να τσουβαλιά-
ζουμε κοινωνικές δράσεις ό-
πως της εκκλησίας με άλλες, 
όπως είναι του Ρόταρι, ή των 
Ναυτοπροσκόπων ή του Εξω-
ραϊστικού, για τον οποίο μάλι-
στα εκκρεμεί καταγγελία. Νο-
μιμοποιούμαστε άραγε στην 
περίπτωση αυτή να δώσουμε 
λεφτά;» αναρωτήθηκε χαρα-
κτηριστικά.

Η εισήγηση, που ο εισηγητής 
Δήμαρχος αρνήθηκε να «σπά-
σει» ανά αίτημα Συλλόγου, διέ-
σπασε τις τάξεις της Διοίκησης 
μια που αρκετά μέλη της  δια-
χωρίζοντας τη θέση τους ψή-
φισαν ΝΑΙ μόνο για τα χρήμα-
τα που προορίζονταν για την 
Εκκλησία, ουσιαστικά καταψη-
φίζοντας την εισήγηση, η οποία 
πέρασε τελικά με τη διπλή ψή-
φο του Προέδρου.

«Δύσκολη θέση»
Χαρακτηριστική ήταν η τοπο-

θέτηση της λ. Παπαπαναγιώ-
του από τη Συμμαχία για τον 
Πολίτη: «Βρίσκομαι σε δύσκολη 
θέση. Θέλω  να ψηφίσω την ε-
νίσχυση για τον Ιερό Ναό, αλλά 
έτσι ψηφίζω και τα λεφτά για 
τους Ρόταρι που διαφωνώ, αλ-
λά και για Συλλόγους που εκ-
κρεμούν καταγγελίες».

Και αυτό ακριβώς επεσήμαι-
ναν πολλοί δημοτικοί σύμβου-
λοι στο περιθώριο της συνεδρί-
ασης: Ενσωματώνοντας στην ει-
σήγησή του ο Δήμαρχος Διονύ-
σου την ενίσχυση του Ιερού Να-
ού, ουσιαστικά εξεβίασε την υ-
περψήφιση του θέματος που α-
φορούσε και στους λοιπούς φο-
ρείς, των οποίων η δραστηριό-
τητα, σύμφωνα με τους ίδιους 
συμβούλους, είναι και αμφισβη-
τήσιμη και θολή.

Ενίσχυση Συλλόγων & Φορέων

Με ποια κριτήρια τελικά;
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Γενική Συνέλευση των μελών και φίλων της θα πραγματοποιήσει 
η δημοτική παράταξη Συμμαχία για τον Πολίτη την Κυριακή 1 Δε-
κεμβρίου στις 10.30 το πρωί στο Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο 
του Αγ. Στεφάνου. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα 
με το Συμβούλιο Διοίκησης θα είναι:

α) Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής
β) Απολογισμός δράσης - λειτουργίας Συμβούλων στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και στα Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων - Συζήτηση.
γ) Πολιτική εισήγηση Δημοτικής Παράταξης - Συζήτηση
δ) Προγραμματισμός δράσης Δημοτικής Παράταξης
ε) Εκλογή Πρόεδρου και Οργάνων Δημοτικής Παράταξης
Αλλαγή στην ημερομηνία της Γενικής της Συνέλευσης, αποφάσι-

σε η Συμμαχία για τον Πολίτη. Σε νεότερη ανακοίνωση της παρά-
ταξης αναφέρονται τα εξής:

Προτάσεις για υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου ή  για 
μέλη στο Συμβούλιο Διοίκησης θα πρέπει να υποβληθούν στη Συ-
ντονιστική Γραμματεία (e-mail: symmaxiagiatonpoliti@gmail.com) ή 
τηλεφωνικά στην κυρία Τσαλτούμη Κική (τλφ: 6937436284) ή στον 
κύριο Κυριακόπουλο Θανάση (τλφ: 6973029142) το αργότερο μέ-
χρι 15/11/2013.

Εντωμεταξύ, ανοίγοντας και επισήμως για την παράταξή του την 
προεκλογική περίοδο, ο νυν Πρόεδρος της Συμμαχίας για τον Πολί-
τη Π. Βορριάς απευθύνει ανοιχτή επιστολή προς τα μέλη και τους 
φίλους, με την οποία:

➢ Καταλογίζει την ευθύνη για το θλιβερό κατάντημα της πόλης 
στη Δημοτική Αρχή και σε όσους τη στήριξαν, ακόμη και αν πλέον 
δεν ανήκουν στη δύναμή της.               

➢ Τονίζει τη θετική στάση της Συμμαχίας απέναντι στα προβλή-
ματα της πόλης, που απέρριψε τη στείρα κριτική                                                    

➢ Ανακοινώνει τη δημιουργία μιας καινούργιας προσπάθειας και 
καλεί σε συμμετοχή και συνεργασία με ίσους όρους και προγραμμα-
τικές συμφωνίες με άλλες αυτοδιοικητικές δυνάμεις για την αλλαγή 
του δημοτικού σκηνικού.

Πραγματοποιήθηκε σε δυο 
φάσεις η 3η εθελοντική Αιμο-
δοσία του Δήμου Διονύσου, 
στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 
7 Οκτωβρίου, με την προσέ-
λευση των αιμοδοτών να ση-
μειώνει μεγάλη αύξηση, σε 
σχέση με τις δυο προηγού-
μενες αιμοδοσίες. 

Σύμφωνα με τα επίση-
μα στοιχεία που εξασφάλι-
σε από το Δήμο η Οδός Διο-
νύσου, στην πρώτη Αιμοδο-
σία, πέρυσι το Σεπτέμβριο, 
προσήλθαν 46 Διονυσιώτες, 
από τους οποίους οι 37 έ-
δωσαν αίμα. Το Μάιο φέτος, 
στη δεύτερη Αιμοδοσία του 
Δήμου, προσήλθαν 60 κάτοι-
κοι και έδωσαν αίμα οι 48. Ε-
νώ στην πρόσφατη τρίτη Αι-
μοδοσία προσήλθαν 80 αι-
μοδότες και πραγματοποιή-
θηκαν 60 αιμοληψίες. Συνο-
λικά έχουν προσέλθει 186 ε-
θελοντές αιμοδότες και συ-
γκεντρωθεί 145 μονάδες αί-
ματος.

Να σημειώσουμε εδώ πως 
το αίμα που συλλέγεται ε-
μπλουτίζει κάθε φορά τη Δη-
μοτική Τράπεζα Αίματος και 
προορίζεται για τις ανάγκες 

κάθε κατοίκου - δημότη της 
πόλης μας.

Σύμφωνα μάλιστα με σχε-
τική δήλωση του Δημάρχου, 
δεν αποκλείεται οι αιμοδοσί-
ες να γίνονται συχνότερα, μια 
που αρκετοί συμπολίτες πι-
έζουν προς αυτή την κατεύ-
θυνση, όπως είπε.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με την εθελο-
ντική αιμοδοσία και την δημο-
τική Τράπεζα αίματος, μπο-
ρείτε να απευθύνεστε στα 
τηλέφωνα: 213 2030620 & 
603 ή να επικοινωνείτε με 
την υπεύθυνη αιμοδοσίας 
του Δήμου Κ. Σαββοπούλου 
στο τηλ.: 6942082061 και μέ-
σω του email: aimodosiadd@
gmail.com. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο κάθε 
αιμοδότης μία φορά το χρόνο 
δικαιούται να κάνει δωρεάν ε-
ξετάσεις στο Νοσοκομείο «Ε-
ΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ». Τηλέφω-
νο επικοινωνίας για το ραντε-
βού των εξετάσεων: Στο Νο-
σοκομείο Ερυθρός Σταυρός: 
213-2068-782 213-2068-637 
Αβράμη Διονυσία και Πα-
γώνη Μαρία από 09:00 έως 
14:00.

ΣυΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟν ΠΟΛΙΤΗ
Γεν. Συνέλευση & Πρόσκληση για Αλλαγή

Τον αδικήσαμε και ζη-
τούμε και πάλι συγγνώμη 
και από αυτό το βήμα. Ο 
λόγος για τη μήνυση που ο 
δημοτικός σύμβουλος Θ. Λί-
τσας είχε καταθέσει κατά 
της εκδότριας Μ. Χαζάπη 
για δημοσίευμα του Οκτω-
βρίου 2012 σχετικό με την 
υπόθεση ΤΥΠΕΤ στην εφη-
μερίδα Οδός Διονύσου. Στη 
δικάσιμο της Τρίτης 10 Σε-
πτεμβρίου, ο κ. Λίτσας ε-
νώπιον του δικαστηρίου 
δέχθηκε την ειλικρινή συγ-
γνώμη μας για το ανακριβές 
λόγω ελλιπούς πληροφόρη-
σής μας δημοσίευμα, με δή-
λωση την οποία καταθέσα-
με και στα πρακτικά:

«Παραδέχομαι ως αλη-
θές το γεγονός ότι ουδέπο-
τε  ο κ. Λίτσας, εξεταζόμε-
νος, ενόρκως, ως μάρτυ-
ρας στην εκδίκαση της υ-
πόθεσης της αμοιβής του 
τέως δικηγόρου του δήμου 
κ. Θωμόπουλου, υποστήρι-
ξε ότι η τιμή μονάδος για 
το κτήμα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. α-
νερχόταν σε 4 ή 22 ευρώ, 
όπως λανθασμένα αναφε-
ρόταν στο άρθρο, εξαιτίας 

της ελλιπούς πληροφόρη-
σής μου σχετικά με τα δια-
δραματισθέντα στις δίκες, 
που είχαν προηγηθεί. Η α-
λήθεια είναι ότι ο κ. Λίτσας 
και τις δύο φορές που εξε-
τάστηκε ως μάρτυρας στο 
δικαστήριο υπερασπίστη-
κε το καθήκον αληθείας 
και τα συμφέροντα του δή-
μου υποστηρίζοντας, μάλι-
στα, μεταξύ άλλων, στη δί-
κη καθορισμού προσωρινής 
τιμής μονάδος, ότι η αξία 
της οικοπεδικής έκτασης εί-
ναι 600 ευρώ το τετραγω-
νικό μέτρο και σε καμία πε-
ρίπτωση δεν υπήρξε υπαί-
τιος, λόγω των ανωτέρω 
καταθέσεών του ως μάρ-
τυρα, στο ακροατήριο, για 
τον προσδιορισμό σε χαμη-
λό ύψος της τιμής μονάδας 
για την απαλλοτρίωση της 
δημοτικής περιουσίας.

Επίσης εκφράζω ρητά τη 
συγγνώμη μου που εκ πλά-
νης και παραδρομής, έπλη-
ξα με το εν λόγω δημοσίευμα 
την υπόληψη και τιμή του».

Μετά και τα παραπάνω 
ο εγκαλών απέσυρε τη μή-
νυση.

έιλικρινής συγγνώμη
Μιας σελίδας εισήγηση συνόδευε 

το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
στο Δ.Σ. της Δευτέρας 7/10 με τίτ-
λο «Έγκριση και παραλαβή Μελέτης 
“Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα για την 
κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθ-
μού στη Δημοτική Κοινότητα Διονύ-
σου”». Και αυτό επεσήμαναν και η 
δ.σ. της Διοίκησης Σ. Μαγγίνα αλλά 
και ο ανεξάρτητος Θ. ροΐδης, κατα-
ψηφίζοντας, μαζί με αρκετούς συνα-
δέλφους τους, την εισήγηση.

Και μια που ο Αντιδήμαρχος Τε-
χνικών Υπηρεσιών ν. Παππάς δή-
λωσε ανέτοιμος να απαντήσει σε ε-
ρωτήσεις επί της ουσίας του έργου, 
ανέλαβε ο δ.σ. της μείζονος μειοψη-
φίας Σ. Σωτηρίου (και Κοινοτάρχης 
στο Διόνυσο για 16 χρόνια) να δώ-
σει τις σχετικές λεπτομέρειες: Πρό-
κειται για το Βρεφονηπιακό Σταθμό, 
που μαζί με το Κλειστό Γυμναστήριο 
(το οποίο ήδη χτίζεται) και το κτήριο 
του Λυκείου Διονύσου,  προβλέπεται 
να κατασκευασθεί στα 13,5 στρέμ-
ματα που η Κτηματική Εταιρεία Δη-
μοσίου (ΚΕΔ), μετά από παρέμβα-
ση της Διοίκησης Σωτηρίου, παρα-
χώρησε στην Κοινότητα  Διονύσου 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90. 

Οι όροι δόμησης για το Βρεφονη-
πιακό Σταθμό, που θα ανεγερθεί σε 
οικόπεδο 1500 τ.μ., περιλαμβάνουν 
κάλυψη 20%, κάτοψη 300 μέτρων 
και συντελεστή δόμησης 0,40. 

«Μελέτες  
εντυπωσιασμού» 

Θα πρότεινα να εκμεταλλευτεί 
η Διοίκηση τους ήδη υπάρχοντες 
χώρους προς εκμετάλλευση για τη 
λειτουργία παιδικών σταθμών και 
ας μην αναζητά τρόπους να εντυ-
πωσιάσει και να αναλώνεται σε με-
λέτες που δε θα προλάβει να υλο-
ποιήσει. Προς υπενθύμιση όλων, ο 
παιδικός σταθμός της Ροδόπολης 
δεν έχει ακόμα λειτουργήσει, πα-
ρότι εδώ και δύο χρόνια εκδιώχθη-
καν 2 πολιτιστικοί σύλλογοι για αυ-
τό το σκοπό. 

Αυτή ήταν η τοποθέτηση - αιτιο-
λόγηση ψήφου της κ. Μαγγίνα, που 
συνεχίζει να κρατά αποστάσεις από 
τη Διοίκηση του Δήμου. Η παραπά-
νω αιτιολόγηση βρήκε σύμφωνους 
πολλούς δημοτικούς συμβούλους, 
παρόλο που ψήφισαν θετικά στην 
παραλαβή της μελέτης. 

Μια εισήγηση στο… φτερό!

Με αυξητική τάση η προσέλευση 
στη δημοτική Αιμοδοσία


