
Η νέα χρονιά που μετράει τις πρώτες η-
μέρες της, θα φέρει -όπως ανακοινώνεται 
συνεχώς- και άλλους φόρους, ίσως μια δει-
λή ανάπτυξη, σίγουρα συνεχιζόμενη ανα-
σφάλεια, αλλά  και τις πολυθρύλητες δη-
μοτικές εκλογές, που είτε μόνες τους είτε 
σε συνδυασμό με τις βουλευτικές (όπως 
διαρρέεται από δημοσιογραφικά κέντρα 
του εξωτερικού) θα φέρουν τη χώρα σε 
περίοδο παρατεταμένης εκλογολογίας και 
αναμέτρησης δυνάμεων.

Όσον αφορά στην πόλη μας, το δημοτι-
κό σκηνικό -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- εί-
ναι πλούσιο σε δεδομένα και κινητικότητα.

Αρχίζοντας ανάποδα- από την ελάσσο-
να μειοψηφία- σίγουρη θεωρείται η αυτό-
νομη κάθοδος της Λαϊκής Συσπείρωσης. Η 
παράταξη, που στο παρόν Δημοτικό Συμ-
βούλιο, εκπροσωπείται από τη Ζ. Σώκου 
και τον Π. Λουκάτο και υποστηρίζεται α-
πό το ΚΚΕ, έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα η 
πλέον συνεπής στις εξαγγελίες και τις θέ-
σεις της, έχοντας μάλιστα προβλέψει πολ-
λές από τις αρνητικές εξελίξεις που έχουν 
βρει απροετοίμαστη τη Δημοτική Αρχή. Υ-
πενθυμίζουμε, για παράδειγμα, την κατάρ-
γηση του Γυμνασίου Ροδόπολης: Όταν η 
Συσπείρωση προειδοποιούσε στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο για τις πραγματικές προθέ-

σεις του Υπουργείου Παιδείας, οι υπόλοι-
πες παρατάξεις κώφευαν χαρακτηριστι-
κά. Μέχρι που το σχολείο έκλεισε. Σταθε-
ρά αντιμνημονιακή η Λαϊκή Συσπείρωση, 
συνδέει τον αντιπολιτευτικό της λόγο προς 
τη Διοίκηση του Δήμου με την κυβερνητι-
κή πολιτική, της οποίας ο Δήμος είναι α-
πλό φερέφωνο.

Η άλλη παράταξη της ελάσσονος μειο-
ψηφίας, η Συμμαχία για τον Πολίτη, έχει 
περάσει τα τελευταία τρία χρόνια από τα 
σαράντα κύματα. Υπενθυμίζεται πως την 
επομένη των εκλογών του 2010 παραιτή-
θηκε ο επικεφαλής της Π. Βορριάς από δη-
μοτικός σύμβουλος, στη θέση του πέρασε 
ο Π. Μπιτάκος, που παραιτήθηκε κι αυ-

τός για να έρθει στη θέση του η Κ. Τσαλ-
τούμη, ενώ η παράταξη τραυματίστηκε 
σοβαρά  πέρυσι την άνοιξη με την απο-
χώρηση πολλών στελεχών της, ιδιαιτέρως 
τοπικών συμβούλων. Τη στιγμή που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές, η Συμμαχία, με 
επικεφαλής της και πάλι τον κ. Βορριά ε-
τοιμάζεται να συζητήσει για τα αποτελέ-
σματα που είχαν οι επαφές διαλόγου με 
τις υπόλοιπες παρατάξεις, σε μια προο-
πτική συνεργασίας, καθώς και την πορεία 
της στις εκλογές του Μαΐου. Κατά πληρο-
φορίες, πάντως, αυτές οι επαφές δεν α-
πέδωσαν αποτελέσματα και συζητείται 
σοβαρά, ακόμη και η απόφαση για τη μη 
συμμετοχή της παράταξης στην εκλογι-
κή διαδικασία.

Για να έρθουμε στη μείζονα μειοψηφία, 
την Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση, που με 
το όνομα αυτό έχει ημερομηνία λήξης. Ή-
δη, όπως ανακοινώθηκε προ ημερών, ο δη-
μοτικός σύμβουλός της Δ. Ζαμάνης, ηγεί-
ται ως υποψήφιος δήμαρχος νέας παρά-
ταξης με την ονομασία Διόνυσος- Ανοιχτοί 
Ορίζοντες.  Στις τάξεις των Ανοιχτών Ο-
ριζόντων έχει ενταχθεί η πλειονότητα των 
συμβούλων της ΑΔΚ, αλλά και κάποιες με-
ταγραφές από άλλες παρατάξεις. 

Συνέχεια στην 5η σελίδα

Σε μήνυση εναντίον όλων 
των δημοτικών συμβούλων 
που υπερψήφισαν την εισή-
γηση  της Διοίκησης του Δή-
μου για τα Οικοδομικά Τετρά-
γωνα ΑΛΦΑ στη Δημοτική Κοι-
νότητα Διονύσου, προχώρησε 
ο τοπικός Εξωραϊστικός Σύλ-
λογος. Υπενθυμίζουμε πως η 
εν λόγω υπόθεση έχει απα-
σχολήσει το Τοπικό Συμβού-
λιο, την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής και το Δημοτικό Συμβού-
λιο (σ.σ. και την Οδό Διονύ-
σου!) πολλές φορές στο πα-
ρελθόν.

Στην υποβολή των μηνύσε-
ων πάντως έχει επικρατήσει 
αλαλούμ: Μηνυόμενοι θεωρη-

τικά είναι οι 31 στους 41 δημο-
τικούς συμβούλους που υπερ-
ψήφισαν την εισήγηση- εξαι-
ρούνται η τοπική Αντιδήμαρ-
χος Θ. Σαραντάκη και ο δημ. 
σύμβουλος από το Διόνυσο Θ. 
Λίτσας, που καταψήφισαν. Ό-
μως ανάμεσα στους μηνυθέ-
ντες  είναι ο Χρ. Ποτίδης και η 
Σ. Κατσίγιαννη, που στην ε-
πίμαχη συνεδρίαση της 22ας 
Απριλίου 2013 ήταν απόντες, 
η Σ. Μαγγίνα που απείχε α-
πό την ψηφοφορία (όχι όμως 
και ο Αντιδήμαρχος Κ. Κοντά-
κης που επίσης απείχε αλλά 
δήλωσε στην Οδό Διονύσου ά-
γνοια του θέματος), αλλά και οι 
Γ. Κανατσούλης από τη Δημο-

τική Αρχή και Θ. Στάικος από 
τη μείζονα μειοψηφία που ε-
πειδή έχουν έννομο συμφέρον 
στην υπόθεση, δεν συμμετεί-
χαν καν στη συνεδρίαση!!!! 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κλή-
θηκαν να προσέλθουν στο Ει-
ρηνοδικείο Καπανδριτίου για 
να δώσουν προκαταρκτική 
κατάθεση, κατηγορούμενοι 
για ιδιαιτέρως σοβαρά αδική-
ματα: απιστία σε βαθμό κα-
κουργήματος σε βάρος του 
Δήμου Διονύσου με συνεπαγό-
μενη βλάβη άνω των 150.000 
ευρώ, αλλά και παράβαση κα-
θήκοντος.

Τη μήνυση ασκεί ο Πρό-
εδρος του Εξωραϊστικού Κ. 

Μπομπής, εξουσιοδοτημέ-
νος από το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Συλλόγου να προβεί 
σε κάθε ενέργεια ενώπιον κά-
θε Διοικητικής και Δικαστικής 
Αρχής, «προκειμένου να δια-
φυλάξει ο Σύλλογος τους Κοι-
νόχρηστους Χώρους της Δη-
μοτικής Κοινότητας Διονύσου, 
για να αποδοθούν στους φυσι-
κούς τους δικαιούχους».

Για την ιστορία να σημειω-
θούν τα παρακάτω: 

Το εν λόγω θέμα είχε συζη-
τηθεί για πρώτη φορά στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο τον Απρίλιο 
του 2012.

Βροχή οι μηνύσεις για τα ΑΛΦΑ!!!
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Συνέχεια στην 4η σελίδα



Με τέσσερις ξεχωριστές δράσεις, 
από ισάριθμους τοπικούς φορείς, ε-
νισχύθηκε το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του Δήμου Διονύσου. Αναλυτι-
κότερα:

• Πραγματοποιήθηκε στη Δημοτι-
κή Κοινότητα Αγ. Στεφάνου την Πέ-
μπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 η νέα δρά-
ση (4η κατά σειρά) «Χωρίς Μεσάζο-
ντες» του Δήμου Διονύσου. Προϊόντα 
που αντιστοιχούσαν στο 2% των πο-
σοτήτων  που διατέθηκαν στη δρά-
ση, οι παραγωγοί δεσμεύτηκαν ότι 
θα τα προσφέρουν στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου.  

• Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου ενισχύθηκε ακόμη περισσό-
τερο μετά και την πρωτοβουλία του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών 
Κρυονερίου για τη συλλογή ειδών δι-
ατροφής με τον ίδιο σκοπό. Τα μέ-
λη του Συλλόγου τοποθέτησαν κα-
λάθια στους χώρους του Συλλόγου 
και στα Σχολεία της Δημοτικής Κοι-
νότητας και η ανταπόκριση των μα-
θητών αλλά και των κατοίκων ήταν 
συγκινητική.

Τα είδη που συγκεντρώθηκαν, με-
ταφέρθηκαν με πρωτοβουλία του ε-
ντεταλμένου δημοτικού συμβούλου 
Ηρ. Χιώτη, στο χώρο του Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου, απ’ όπου και έ-
γινε η διάθεση στους ωφελούμενους 
ενόψει των εορτών των Χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς. 

• Στο πλαίσιο των φιλανθρωπι-
κών αγώνων βόλεϊ και μπάσκετ που 
διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος 
Ροδόπολης, συγκεντρώθηκε μεγά-
λος όγκος τροφίμων που θα διατε-
θούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
αλλά και χρήματα που θα δοθούν σε 
μορφή τροφίμων μέσω της εκκλησί-
ας σε άπορες οικογένειες.

• Τέλος, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρί-
ου, ο Σύλλογος Γονέων Δημοτικού 
Άνοιξης,  παρέδωσε στην υπεύθυ-
νη του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου Διονύσου, τα είδη πρώ-
της ανάγκης που συγκεντρώθηκαν 
στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης 
που διοργάνωσε ο Σύλλογος κατά τη 
διάρκεια των διήμερων χριστουγεν-
νιάτικων εκδηλώσεών του.

Με σύνθημα «Ας γίνουμε όλοι Αγ. 
Βασίληδες για τους συνανθρώπους 
μας που έχουν ανάγκη», η δράση αυ-
τή είχε στόχους, αφενός την ευαισθη-
τοποίηση των μελών του Συλλόγου 
ως προς την ανάγκη συμπαράστα-
σης στους λιγότερο τυχερούς συμπο-
λίτες μας τις μέρες των γιορτών και 
αφετέρου την έμπρακτη προσφορά 
όσων έχουν τη δυνατότητα. Σύμφω-
να με τη διαβεβαίωση της Προέδρου 
του Συλλόγου, θα υπάρξει συνέχεια 
στην ενίσχυση του Παντοπωλείου 
και τη νέα χρονιά, καθώς η ανάγκη 
ακόμη και για την ελάχιστη προσφο-
ρά, είναι διαρκής.
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Ενισχύθηκε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Εκλογές στο Σύλλογο  
Εθελοντών Δ.Κ. Διονύσου

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή  22 Δε-
κεμβρίου εκλογές στο Σύλλογο Εθελοντών της 
Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. 

Τα αποτελέσματα κατά σειρά εκλογής είναι:                                                                                                    
Δημήτρης Πητιανούδης, Σπύρος Αρταβά-
νης, Τάσος Μπάσης, Χάρης Βασιλειάδης, 
Σοφία Ζαράνη, Νίκος Ρουσάκης και Δημή-
τρης Αλεξανδρής.

Εκλογές στο Σύλλογο  
Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Αττικής
Πραγματοποιήθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου οι 

εκλογές του Συλλόγου Δημοτικών Κοινοτικών 
Υπαλλήλων Ν. Αττικής, στις οποίες ψήφισαν 
262 υπάλληλοι με έγκυρα 258 ψηφοδέλτια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε, και 
το οποίο συγκροτήθηκε ήδη σε Σώμα, είναι:

Πρόεδρος: Β. Πετρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ευρ. Πατέλη
Γ. Γραμματέας: Μιρ. Μπακαφούκα                                                                                                   
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας: Γιαν. Πα-

ρασκευάς
Ταμίας: Φιλ. Ασπιώτης 
Μέλη: Ν. Αναγνωστοπούλου, Γ. Πετάλας, 

Φ. Κουτούκη, Αν. Θεοδωράτος
Σε μήνυμά του το νεοεκλεγέν Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συλλόγου τονίζει:
Μπροστά στις αρνητικές εξελίξεις που 

ζούμε, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και ση-
μαντικό, να στηρίζουν οι συνάδελφοι την έν-
νοια του Συλλόγου. Ευχόμαστε σε όλους τους 
συναδέλφους Καλές Γιορτές και το 2014 να 
καταφέρουμε μέσα από μαζικούς και ενωτι-
κούς αγώνες να ανατρέψουμε τις βάρβαρες 
πολιτικές που καταστρέφουν τις ζωές μας.

Οι εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ  
Δροσιάς για τον Ιανουάριο
Το ΚΑΠΗ της Δ.Ε. Δροσιάς με ανακοίνωσή 

του, γνωστοποιεί τις εκδηλώσεις ψυχαγωγι-
κού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τις οποί-
ες θα πραγματοποιήσει τον μήνα Ιανουάριο.

Πιο συγκεκριμένα: 
1. Στις 17 Ιανουαρίου και ώρα 8.00 μ. μ. θα 

πραγματοποιηθεί η κοπή της Πρωτοχρονιά-
τικης Πίτας στην ταβέρνα ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ στη 
Δροσιά (φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική, δι-
ασκέδαση, χορός 10 ευρώ το άτομο).

2. Στις 26 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί 
εκδρομή στο θέατρο RΕΧ Αθήνα / Εθνικό Θέα-
τρο «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ» (Αναχώρη-
ση ώρα 17.45 από πλατεία Κορολή Δροσιά) 
17 ευρώ το άτομο (θέατρο και μεταφορά).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο ΚΑΠΗ Δρο-
σιάς 210 6218090 και 6977528150 (κ. Ασκη-
τής Αντώνης).



Στην Οικονομική Επιτροπή οι «10» του Κρυονερίου
Στην εκπνοή του χρόνου 

(30/12), η Οικονομική Επιτρο-
πή του Δήμου συζήτησε την υ-
πόθεση των 10 συμβασιούχων 
του Κρυονερίου, χωρίς όμως α-
πό τη συζήτηση να υπάρξει α-
πόφαση για τη στάση που ο 
Δήμος θα τηρήσει έναντι των 
δικαστικών διεκδικήσεών τους. 

Υπενθυμίζεται πως αυτοί οι 
10 πρώην εργαζόμενοι στο Δή-
μο Διονύσου είχαν ασκήσει πα-
λιότερα αγωγή κατά του Δήμου 
ζητώντας να αναγνωρισθούν 
ως αορίστου χρόνου, η αγωγή 
αυτή απορρίφθηκε, και σήμε-
ρα επανέρχονται και με έφεση 
(που θα συζητηθεί στο Δικα-
στήριο το Φεβρουάριο), αλλά 
και με νέα αγωγή με το ίδιο αί-
τημα, που εκδικάζεται στις 15 
Ιανουαρίου 2014.

Στο σημείωμά του προς την 
Οικονομική Επιτροπή σχετικά 
με το θέμα, ο νομικός σύμβου-
λος του Δήμου Γ. Βασιλείου ου-
σιαστικά ζητούσε κατευθύνσεις 
για το χειρισμό τής υπόθεσης: 
Ποια στάση θα κρατήσει στην 
υπόθεση ο Δήμος και αν ο ίδιος, 
ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα 
επικαλεστεί ή όχι εκκρεμοδικία 
στο Δικαστήριο. Ο κ. Βασιλεί-
ου υπενθύμισε στην Επιτροπή 
πως πριν λίγο καιρό, και για πα-
ρόμοια υπόθεση εργατικών δια-
φορών με άλλους 127 εργαζό-
μενους, του είχε δοθεί συγκεκρι-
μένη οδηγία χειρισμού. 

Στη διάρκεια της συζήτησης 
εντύπωση προκάλεσε η από-
πειρα του Αντιδημάρχου Διοι-
κητικών Υπηρεσιών Δ. Σακελ-
λαρίου να εμπλέξει στην- ου-
σιαστικά πολιτική- απόφαση 
του Δήμου τη Διεύθυνση Προ-
σωπικού: «Σήμερα δεν υπάρ-
χει για το θέμα των 10 πρώην 
εργαζομένων του Κρυονερίου 
εισήγηση της Διεύθυνσης Προ-
σωπικού- μας χρειάζονται, πό-
σοι, σε ποιες θέσεις κ.λπ.» Και 
πρότεινε την απόσυρση του θέ-
ματος, και την επαναφορά του 
για συζήτηση στην Οικονομική 
Επιτροπή συνοδευμένο από 
περισσότερα στοιχεία. (σ.σ. Ε-
ντούτοις πολιτικός Προϊστάμε-
νος της εν λόγω Διεύθυνσης εί-
ναι ο ίδιος, συνεπώς εκείνος θα 
έπρεπε να είχε δώσει τη σχετι-
κή εντολή για την πλήρη τεκμη-
ρίωση του θέματος).

 «Προσωπικό γραμμάτιο»
Στην τοποθέτησή του σχετι-

κά, ο επικεφαλής της μείζονος 
μειοψηφίας Α. Πασιπουλαρί-
δης επεσήμανε πως βάσει της 
νομοθεσίας η Οικονομική Επι-
τροπή παίρνει αποφάσεις για 
την άσκηση ενδίκων μέσων μό-
νον ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, και μάλιστα με ποι-
νή ακυρότητας της απόφασης. 
Ειδικά μάλιστα για μισθολογι-
κές διαφορές, ο νόμος επιβάλ-
λει πως ο Δήμος δεν μπορεί να 
παραιτηθεί από την άσκηση 
αυτή των ενδίκων μέσων, ού-
τε να συμβιβασθεί δικαστικά ή 
εξώδικα, ούτε να δεχθεί κατάρ-
γηση της δίκης. 

Εν προκειμένω, υποστήρι-
ξε ο κ. Πασιπουλαρίδης, αυτό 
που στην πραγματικότητα ζη-
τείται από την Οικονομική Επι-
τροπή είναι να αποφασίσει ό-
τι ο Δήμος δεν θα εξαντλήσει 
τα ένδικα μέσα που έχει στη 
διάθεσή του «ώστε να μπορέ-
σει να αποκτήσει νομιμοποίη-
ση η νέα αγωγή τους, που συ-
ζητείται στις 15 Ιανουαρίου, 
και με βάση τη νέα αυτή αγω-
γή να επαναπροσληφθούν στο 
Δήμο». Γι’ αυτή την απόφαση, 
που «σχοινοβατεί σε επικίνδυ-
νες και απαράδεκτες νομικές 
ερμηνείες και αλχημείες» η Οι-
κονομική Επιτροπή είναι αναρ-

μόδια. Απέδωσε μάλιστα ο κ. 
Πασιπουλαρίδης τη μεθόδευ-
ση αυτή στην επιθυμία του Δη-
μάρχου να ξεχρεώσει προεκλο-
γικό γραμμάτιο, «υπογεγραμ-
μένο από τον ίδιο προσωπι-
κά». Και πρότεινε, σε περίπτω-
ση που οι συμβασιούχοι παραι-
τηθούν από την έφεσή τους, «ο 
Δήμος να αντιλέξει και να προ-
βάλει σχετικές αντιρρήσεις, μα-
ταιώνοντας αυτή την παραίτη-
ση σκοπιμότητας και προβάλ-
λοντας οπωσδήποτε ένσταση 
εκκρεμοδικίας».

Στο θέμα τοποθετήθηκε και 
ο Πρόεδρος της Οικονομικής Ε-
πιτροπής και Αντιδήμαρχος οι-
κονομικών Ν. Πέππας, που με 
τη σειρά του θεώρησε την Επι-
τροπή αναρμόδια για να πάρει 
τέτοιου είδους απόφαση, προ-
σθέτοντας πως η εισήγηση συ-
νήθως θέτει και το πλαίσιο του 
θέματος, κάτι που όμως δεν συ-
νέβη εν προκειμένω.

Ενώ σε μια σιβυλλική τοπο-
θέτηση ο Δήμαρχος Γ. Καλαφα-
τέλης τόνισε: «Για τους εργα-
ζόμενους στο Δήμο υπάρχουν 
πολλές παλαιότερες αποφά-
σεις και από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο και από την Οικονομική 
Επιτροπή. Σήμερα ζητάμε από 
το νομικό σύμβουλο να πράξει 

τα νόμιμα» (σ.σ. σαν να ήταν 
ποτέ δυνατόν όργανο του Δή-
μου να ζητήσει από το νομικό 
σύμβουλο να πράξει τα μη νό-
μιμα!) 

Στην ψηφοφορία που ακο-
λούθησε η πρόταση του κ. Κα-
λαφατέλη συγκέντρωσε τρεις 
ψήφους, η πρόταση της μεί-
ζονος 2, ενώ οι κύριοι Πέππας 
και Η. Παπαχαρτοφύλης ψή-
φισαν λευκό. Απόφαση, όπως 
είναι φυσικό, δεν ελήφθη μια 
που καμιά από τις δυο προτά-
σεις δεν συγκέντρωσε την πλει-
οψηφία των παρόντων μελών. 

«Ομηρία»
Σε σχετική ερώτηση της Ο-

δού Διονύσου προς τον Αντιδή-
μαρχο Οικονομικών, ο κ. Πέπ-
πας σημείωσε πως αγνοεί αν 
το θέμα επανέλθει στην Οικο-
νομική Επιτροπή και πότε, ενώ 
μας παρέπεμψε σε παλαιότερη 
σχετική τοποθέτησή του: «Το 
σημαντικό είναι ποια στάση θα 
τηρήσει ο Δήμος- αν δηλαδή συ-
νεχίσει την τακτική της πολιτι-
κής και εργασιακής ομηρίας τό-
σων ανθρώπων».

Πελάτες και όμηροι
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 

Ελλάδα έχει κατηγορηθεί συχνά 
ως φυτώριο διαφθοράς. Χέρι 
χέρι με τις περιπτώσεις κακο-
διαχείρισης, που έχουν φτάσει 
στον Εισαγγελέα, πηγαίνουν και 
οι λεγόμενες πελατειακές σχέ-
σεις, που καλλιεργούν οι Δή-
μαρχοι με τους δημοτικούς υ-
παλλήλους στην πόλη τους. Α-
πό τη μια πλευρά είναι η ανά-
γκη- και το δικαίωμα- όλων στη 
δουλειά και στην επιβίωση, έ-
στω και με σύμβαση, έστω και 
για 2 ή 8 μήνες. 

Από την άλλη πλευρά οι Δή-
μαρχοι, που πατώντας πάνω 
σ’ αυτήν την ανάγκη- και το δι-
καίωμα-, υποσχόμενοι την πο-
λυπόθητη μονιμοποίηση στους 
συμβασιούχους (το όνειρο του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα), 
δημιουργούν στρατιές συμβα-
σιούχων ομήρων και πελατών. 
Αυτοί οι τελευταίοι με τις οικο-
γένειές τους αποτελούν και την 
καλύτερη δεξαμενή ψήφων, και 
μάλιστα ενόψει εκλογών. 

Με λίγα λόγια, ποιος θα δα-
γκώσει το χέρι που τον ταΐζει; 
Και ποιος δεν θα παλέψει ώ-
στε πάση θυσία να διαιωνισθεί 
το σύστημα, το καθεστώς, που 
του δίνει το δικαίωμα να ελπίζει;
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Έρευνα και εγκύκλιος για παράνομες 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτ. Κουτζαμάνη διέ-
ταξε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί 
αν έχουν βάσει οι καταγγελίες σχετικά με παράνομες μονι-
μοποιήσεις συμβασιούχων, που δημοσιεύθηκαν σε σχετική 
έρευνα της εφημερίδας «Το Βήμα».

Οι καταγγελίες αναφέρονται σε μεθοδεύσεις επιλογής δι-
κασίμου που οδηγούν στην επ’ αόριστον αναβολή των υ-
ποθέσεων και για «φάμπρικα» μεταξύ δικαστών, δικηγόρων 
και εκπροσώπων ΟΤΑ.

Παράλληλα αυστηρή εγκύκλιο για το ίδιο θέμα εξέδωσε 
το Υπουργείο Εσωτερικών, που προειδοποιεί με πειθαρχι-
κές ή και ποινικές κυρώσεις Δημάρχους και νομικούς συμ-
βούλους ΟΤΑ, να μη συμβάλλουν με τη στάση τους στα δι-
καστήρια στη μονιμοποίηση των συμβασιούχων των Δήμων.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την εγκύκλιο, είναι σε έξαρση 
το φαινόμενο, συμβασιούχοι των Δήμων, που υπηρετούν 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να προσφεύγουν στη Δι-
καιοσύνη, διεκδικώντας τη μετατροπή της σχέσης εργασί-
ας τους, με τον εκάστοτε ΟΤΑ, σε αορίστου χρόνου και να 
κερδίζουν με το επιχείρημα ότι, καλύπτουν πάγιες και δι-
αρκείς ανάγκες.

Αυτό δε το επιχείρημα, στηρίζεται συχνότατα στο δικα-
στήριο και από τη στάση των Δήμων, είτε άμεσα με τη σχε-
τική κατάθεση του Δημάρχου, είτε έμμεσα, όταν οι Νομικές 
Υπηρεσίες των Δήμων δεν εξαντλούν τις ένδικες δυνατότη-
τές τους για να αποδείξουν το αντίθετο.
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Ανταποκρινόμενος στη σχετική επιστολή της 
ΔΕΗ, ο Δήμος Διονύσου προχωρεί στη σύσταση 
επιτροπής η οποία θα επιλαμβάνεται θεμάτων ε-
κτάκτων κοινωνικών αναγκών που σχετίζονται με 
τη ΔΕΗ και  με στόχο την διασφάλιση της ηλεκτρο-
δότησης σε ευπαθείς ομάδες και την άμεση επα-
νασύνδεση ή αποτροπή της διακοπής ηλεκτροδό-
τησης. Παρόμοιες επιτροπές θα συσταθούν σε ό-
λους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας 
και θα αποτελούνται  από εκπροσώπους της ΔΕΗ, 
του ΔΕΔΔΗΕ και των Κοινωνικών Δομών της οικεί-
ας Περιφέρειας και Δήμου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Διονύσου έχει ως εξής:
«Καλούμε τους κατοίκους του Δήμου που τους 

έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης ή τους έχει κοι-
νοποιηθεί ενημέρωση για επικείμενη διακοπή από 
τη ΔΕΗ, να το γνωστοποιήσουν στις κοινωνικές υ-
πηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα να απευθυν-
θούν στα τηλέφωνα: 213 2030614 -213 2030619 
& 213 2030600.  

Επίσης, κάνουμε έκκληση σε όλους όσοι γνωρί-
ζουν οικογένειες που τους έχουν κόψει το ρεύμα 
στο σπίτι και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήμα-
τα επιβίωσης, να ενημερώσουν με διακριτικότητα 
τις παραπάνω υπηρεσίες του Δήμου.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο Δήμος Διονύ-
σου, θα συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοι-
χεία προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στις απαι-
τούμενες ενέργειες – παρεμβάσεις προς τη ΔΕΗ- 
για επανασύνδεση του ρεύματος ή αποτροπή της 
διακοπής αυτού.

Απευθυνόμαστε επίσης στις Ενορίες που βρίσκο-
νται εντός των διοικητικών του ορίων του Δήμου 
μας, αλλά και σε όλους τους φορείς που δραστη-
ριοποιούνται στην περιοχή και έχουν αναπτύξει 
σημαντική κοινωνική δράση να βοηθήσουν το έρ-
γο της επιτροπής και των κοινωνικών υπηρεσιών 
του Δήμου, παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφο-
ρίες ώστε να βοηθηθούν, όσοι συμπολίτες μας α-
ντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηλεκτροδότη-
ση των σπιτιών τους».

Σχετικά με το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ
Όσον αφορά το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, 

σύμφωνα με την ΔΕΗ οι ευπαθείς κοινωνικές ο-
μάδες, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι, πολύτεκνοι 
κ.λπ. με μια αίτηση στη ΔΕΗ μπορούν να υπα-
χθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο που προβλέπει εκ-
πτώσεις .

Εκ μέρους του καταναλωτή θα πρέπει να γίνει 
τηλεφωνική αίτηση προς τη ΔΕΗ προκειμένου να 
υπαχθεί στο μητρώο των ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων για να τύχει των σχετικών προβλέψεων.

 Οι καταναλωτές προκειμένου να ευνοηθούν α-
πό τις παραπάνω ρυθμίσεις είναι απαραίτητο να 
υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο μητρώο ευά-
λωτων καταναλωτών στο τηλέφωνο 210 9298000. 

Περισσότερα για το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ 
και την διαδικασία ένταξης σ’ αυτό θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΗ: www.dei.gr

ΕΠΕίγΟν: Επιτροπή στο Δήμο  
για τις διακοπές της ΔΕΗ

Βροχή οι μηνύσεις για τα ΑΛΦΑ!!!
Συνέχεια από 1η σελίδα

Τότε με μεγάλη και πάλι πλει-
οψηφία (27 ΥΠΕΡ έναντι 7 ΚΑ-
ΤΑ) είχε ληφθεί η απόφαση να 
άρει ο καλλικρατικός Δήμος ό-
λες τις δηλώσεις στο Κτηματο-
λόγιο που αφορούν σε ιδιώτες 
αλλά και να διεκδικήσει όση γη 
τού ανήκει. Την απόφαση εκεί-
νη προσέβαλε ο Εξωραϊστικός 
Σύλλογος  και πέτυχε την α-
κύρωσή της, για τυπικούς λό-
γους (σ.σ. θεωρήθηκε πως ο Α-
ντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Στάικος 
που έχει ιδιοκτησία στην επίμα-
χη έκταση, συμμετείχε στη συ-
ζήτηση ως μη όφειλε). Η συνε-
δρίαση για τα ΑΛΦΑ επαναλή-
φθηκε ένα χρόνο αργότερα, τον 
Απρίλιο του 2013, οπότε και με 
ακόμη περισσότερο διευρυμέ-
νη πλειοψηφία (σ.σ. 31- επί συ-
νόλου 41 -δημοτικοί σύμβουλοι 
ψήφισαν θετικά) ελήφθη η πα-
ρακάτω απόφαση:

«Ο Δήμος Διονύσου αποφα-
σίζει να ανακαλέσει ανά ΚΑΕΚ 
όλες τις δηλώσεις του στο Κτη-

ματολόγιο που αφορούν σε ι-
διοκτησίες ιδιωτών, οι οποί-
οι τις απέκτησαν νόμιμα μέχρι 
31/10/2010 από την Εταιρεία 
Μαρμάρων, την Εθνική Τρά-
πεζα και τον Οικ. Συνεταιρι-
σμό «Ν. Αιολίς», στα Οικοδομι-
κά Τετράγωνα 153Α, 154Α, 29Α, 
31Α, 67Α, 34Α και 41Α. Παράλ-
ληλα δεν ανακαλεί τις δηλώσεις 
του και δεν απεμπολεί τα δικαι-
ώματά του για όσες ιδιοκτησί-
ες στα Οικοδομικά Τετράγωνα  
ΑΛΦΑ ανήκουν στα παραπά-
νω τρία Νομικά Πρόσωπα. Η 
απόφαση αυτή θα περιληφθεί 
στην απογραφή της περιουσί-
ας του Δήμου».

Ο Εξωραϊστικός προσέφυγε 
και κατά της παραπάνω από-
φασης στην Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση, όμως αυτή τη φορά η 
προσφυγή του απορρίφθηκε, 
οπότε ο λόγος δόθηκε στον Ει-
σαγγελέα.

Ποινικοποίηση
Για ποινικοποίηση της δημό-

σιας ζωής και της ψήφου τους 
μιλούν οι μηνυθέντες δημοτικοί 
σύμβουλοι, οι οποίοι ετοιμάζο-
νται να αντιδράσουν δυναμι-
κά. Ήδη έχουν έρθει σε επαφή 
με το δικηγόρο Π. Θωμόπου-
λο- παλιό δικηγόρο της Κοινό-
τητας Διονύσου που έχει ασχο-
ληθεί με τα πολεοδομικά προ-
βλήματά της επί σειρά δεκαετι-
ών- ο οποίος προετοίμασε και 
κατέθεσε κοινό υπόμνημα πα-
ροχής εξηγήσεων για την υπό-
θεση. Οι μηνυθέντες εξάλλου 
δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο 
να προσφύγουν κι αυτοί με τη 
σειρά τους στη Δικαιοσύνη.

Στο πολυσέλιδο κοινό υπό-
μνημα, που κατατέθηκε την 
Τρίτη 7 Ιανουαρίου, οι μηνυ-
θέντες υποστηρίζουν πως η 
μήνυση ουσιαστικά αποτελεί 
«σαφώς περίπλοκη προεκλο-
γική κατασκευή» με στόχο την 
κοινωνική και πολιτική ανάδει-
ξη των μηνυτών και των υπο-
κινητών τους ενόψει των εκλο-
γών του προσεχούς Μαΐου, και 

την αντίστοιχη εκλογική κατα-
βαράθρωση των μηνυομένων.

Επιπλέον, επισημαίνεται στο 
υπόμνημα πως οι μηνυτές «επι-
στρατεύουν φήμες και ανύπαρ-
κτα δικαιώματα και μετ’ επιμε-
λείας… αποκρύπτουν πράγμα-
τα και καταστάσεις, νομικά και 
πραγματικά γεγονότα και τελε-
σίδικες δικαστικές αποφάσεις 
που κονιορτοποιούν την υπο-
στηριζόμενη άποψη. Σκόπιμα 
επίσης και με προφανή δόλο για 
την ψευδή καταμήνυσή μας, α-
ποκρύπτουν την αλήθεια και τα 
επίσημα έγγραφα...» (σ.σ. τα 
υπογραμμισμένα ανήκουν στο 
συντάκτη του υπομνήματος).

Το βέβαιο πάντως είναι πως 
η υποβολή μήνυσης για την υ-
πόθεση συντηρεί και «αναβαθ-
μίζει» την ποινικοποίηση της 
πολιτικής ζωής του τόπου, και 
μάλιστα προεκλογικά, όταν- ως 
γνωστόν- τα «μίση και τα πά-
θη» οξύνονται, πολλές φορές α-
νεξέλεγκτα και με απρόβλεπτες 
συνέπειες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του  Οικι-

σμού  “ΠΛΑΤΥ ΧΩ-
ΡΑΦΙ” Διονύσου σας 
προσκαλεί να τιμή-
σετε με την παρου-
σία σας  την πολι-
τιστική  μας εκδή-
λωση στην Αίθου-
σα Πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων της Δη-
μοτικής Κοινότητας 
Διονύσου (Πλαστή-
ρα 50), το ΣΑΒΒΑ-
ΤΟ 8/02/2014 και ώ-
ρα 20.00.
Θα τραγουδήσουν:
Μέλη και φίλοι του 
Οικισμού, ο Γιώργος 
Δανέζης, η Διονυσι-
ακή  Κομπανία και ο 
Παντελής Παραμά-
νης. Το κέφι των πα-
ρευρισκομένων θα 
«τονώσει» Τσίπου-
ρο, Διονυσιακός Οί-
νος και κεράσματα.

Η  παρουσία σας 
θα μας τιμήσει  

ιδιαιτέρως.

Με την υποστήριξη 
της Δημοτικής  

Κοινότητας  
Διονύσου.



Ενώ δεν έχει αποκλεισθεί το ενδεχόμενο συνερ-
γασίας είτε με κινήσεις είτε με πρόσωπα που δρα-
στηριοποιούνται με αναγνωρισιμότητα στο δημο-
τικό σκηνικό. Στα πρώτα  της δημοσιεύματα, ιδιαι-
τέρως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλει 
με το σύνθημα «Ανανέωση στην Πράξη», που μένει 
να αποδειχθεί και στην πράξη.

Ακόμη μια νέα δημοτική παράταξη, η Δημοκρατι-
κή Ανατροπή Διονύσου (ΔΑΔΙ) γεννήθηκε πριν από 
λίγο καιρό, στην οποία συμμετέχουν τέσσερις από 
τους συμβούλους που έχουν αποχωρήσει ή διαγρα-
φεί από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής (Γ. Ζυ-
γούνας, Σπ. Σπηλιώτης, Λ. Φέρμελη, Β. Κοροβέση). 

Επικεφαλής της Ανατροπής και υποψήφιος δή-
μαρχος Διονύσου ορίσθηκε από την ιδρυτική συ-
νέλευση ο κ. Ζυγούνας, ενώ πολλά στελέχη και μέ-
λη της παράταξης ανήκουν κομματικά στο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ήδη και η ΔΑΔΙ βρίσκεται σε φάση διερεύνη-
σης πιθανής συνεργασίας με άλλες αυτοδιοικητι-
κές δυνάμεις της πόλης.

Στο δημοτικό σκηνικό, ήδη από το περασμέ-
νο φθινόπωρο έχει κάνει την εμφάνισή της και η 
δημοτική κίνηση Ο Διόνυσος Αύριο, που αρχικά 
φάνηκε πως θα συσπείρωνε ένα αρκετά μεγάλο 
εύρος πολιτών απέναντι στο καθεστώς της σημε-
ρινής Δημοτικής Αρχής, κινούμενη μάλιστα σε τε-
λείως διαφορετική αντίληψη περί συνεργασίας και 
συμφωνιών. Στην παρούσα φάση φαίνεται αδρα-
νής, ενώ κατά πληροφορίες ετοιμάζεται επανεμ-
φάνισή της στα δημοτικά πράγματα με συντονι-
σμένες κινήσεις και παρεμβάσεις. Και Ο Διόνυσος 
Αύριο πάντως, συζητεί την περίπτωση συνεργα-
σίας με άλλους δημοτικούς εταίρους.

Αφήνουμε για το τέλος τη Δημοτική Αρχή και το 
Δήμαρχο Διονύσου Γ. Καλαφατέλη, που οι τελευ-
ταίες πληροφορίες τον θέλουν να ξαναδιεκδικεί την 
ψήφο της πόλης στις εκλογές του Μαΐου, επικεφα-
λής της Ενωτικής Πρωτοβουλίας. Παρόλο που τί-
ποτα σχετικό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη,  θεωρεί-
ται απολύτως βέβαιο πως ο κ. Καλαφατέλης επι-
θυμεί διακαώς να παρατείνει την παραμονή του 
στο τιμόνι του Διονύσου. Μετά από 16 συναπτά 
έτη αρχηγικής παρουσίας του στα κοινά (που στο-
χεύει να τα κάνει 21) ο πρώην Κοινοτάρχης Κρυ-
ονερίου, ετών 48 σήμερα, επαξίως μπορεί να συ-
μπεριληφθεί στους «ισόβιους επαγγελματίες» της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διεκδικώντας και σύνταξη!

Βέβαια η Διοίκησή του σημαδεύτηκε από αυθαι-
ρεσίες, από λογικές ακροβασίες, από διαμόρφωση 
αποφάσεων από εξωθεσμικούς παράγοντες, από 
ακυρώσεις αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλί-
ου για απόπειρα οικονομικών ατασθαλιών και θε-
σμικών ατοπημάτων, και από ελάχιστα έργα. Στην 
παρούσα φάση πάντως, έχει και το μαχαίρι και το 
καρπούζι, όντας Δήμαρχος με τους μηχανισμούς 
του Δήμου στη διάθεσή του.

Σ’ αυτό το μαχαίρι και το καρπούζι, οι υπόλοι-
ποι παίχτες του δημοτικού σκηνικού θα πρέπει να 
προσέξουν τι θα αντιπαραθέσουν: Την καταμέτρη-
ση δυνάμεων και «γαία πυρί μιχθήτω», ή την πραγ-
ματική διάθεση για συνεργασία για την αντιμετώ-
πιση των μεγάλων προβλημάτων του Δήμου. Μια 
συνεργασία  που όλοι επαγγέλλονται, αλλά που 
ουδείς μέχρι στιγμής έχει κάνει ουσιαστική πράξη.
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Το μαχαίρι  
και το καρπούζι

Συνέχεια από 1η σελίδα

Ένα σημαντικό οδικό έργο για 
τους κατοίκους του Δήμου μας και 
της ευρύτερης περιοχής, μπήκε στην 
τελική φάση υλοποίησής του. Το έρ-
γο αφορά στη βελτίωση του δρόμου 
που συνδέει τη Δροσιά και το Διόνυ-
σο με τη Νέα Μάκρη, και επί σειρά ε-
τών παρέμενε στα συρτάρια των ά-
λυτων προβλημάτων της περιοχής. 
Το συγκεκριμένο έργο προϋπολο-
γισμού 33 εκ. ευρώ, εντάχθηκε στο 
ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) μετά την πρό-
σφατη, κατά πλειοψηφία, απόφαση 
του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου.

Σήμερα ο συ-
γκεκριμένος δρό-
μος μήκους περί-
που 17χλμ, έχει 
υψηλό βαθμό ε-
πικινδυνότητας. 
Σύμφωνα, μάλι-
στα, με τα επίση-
μα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την 
περίοδο 2005-2010 έγιναν στο συ-
γκεκριμένο δρόμο 50 συνολικά ατυ-
χήματα με τραυματίες ή και νεκρούς, 
εκ των οποίων 27 (δηλαδή το 54% 
του συνόλου) οφείλονται σε μετω-
πικές – πλαγιομετωπικές συγκρού-
σεις, λόγω έλλειψης ορατότητας. 
Με την ολοκλήρωση του έργου, στα 
τέλη του 2015, θα βελτιωθούν οι κυ-
κλοφοριακές συνθήκες και θα αυξη-
θεί σημαντικά η οδική ασφάλεια.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. 
Σγουρός, σε δηλώσεις του μεταξύ 
άλλων, τόνισε: «Με το έργο αυτό ο 
δρόμος γίνεται ασφαλέστερος, ενώ 
παράλληλα γίνεται αναδάσωση με 
17.000 δέντρα και 32.000 θάμνους 
και αντίστοιχα αναπτύσσεται δίκτυο 
πυροπροστασίας και άρδευσης. Το 
έργο σέβεται το περιβάλλον και έ-
χει τη σύμφωνη γνώμη των Δημάρ-
χων. Είναι ένα έργο ανάπτυξης για 
τα Βόρεια Προάστια και την Ανατο-
λική Αττική, η οποία επιτέλους απο-
κτά υποδομές: στερεά, υγρά από-

βλητα και οδικούς άξονες».
Ας σημειωθεί εδώ πως καθοριστι-

κή ήταν η σχετική τοποθέτηση της 
περιφερειακής συμβούλου Δ. Αφε-
ντούλη, που κατοικεί στη Δημοτική 
Κοινότητα Διονύσου και γνωρίζει α-
πό πρώτο χέρι το θέμα:

«Κομβικής σημασίας είναι η βελτί-
ωση της οδού Δροσιά-Διόνυσος-Νέα 
Μάκρη, θα έλεγα ότι πρόκειται για 
ένα έργο ζωής και θανάτου, καθώς 
έχουν σημειωθεί πολλά τροχαία δυ-
στυχήματα και το λέω, γιατί γνω-

ρίζω πολύ καλά 
την περιοχή.

Μας δίνεται η 
δυνατότητα να 
αξιοποιήσουμε 
το ΕΣΠΑ, οπότε 
δεν θα επιβαρυν-
θεί ο προϋπολο-
γισμός της Περι-
φέρειας Αττικής, 

άρα τα χρήματα αυτά θα αξιοποι-
ηθούν για άλλα έργα. Είναι ένα έρ-
γο που υποστηρίζουν τόσο ο Δήμος 
Διονύσου, όσο και ο Δήμος Μαρα-
θώνος. 

Δημιουργούμε έναν ασφαλέστε-
ρο δρόμο και δεν δικαιούμαστε να 
αποφασίζουμε με βάση το αν χά-
νουν τη ζωή τους πολλοί ή λίγοι συ-
νάνθρωποί μας».

Προβληματικός εξαρχής
Ο συγκεκριμένος δρόμος κατα-

σκευάστηκε το 1960 και οι υπεύθυ-
νοι κάνουν λόγο για προβληματική εξ 
αρχής χάραξη. Με τη λειτουργία, εν 
συνεχεία και του λιμανιού στη Ραφή-
να, η κυκλοφορία στο δρόμο αυξή-
θηκε δραματικά, με τις ανάγκες να έ-
χουν σαφώς μεταβληθεί. Πόσω μάλ-
λον όταν πρόκειται για τον κύριο ά-
ξονα, που συνδέει το Βόρειο και Δυ-
τικό Λεκανοπέδιο με τις περιοχές της 
Ν. Μάκρης, του Μαραθώνα, της Ρα-
φήνας, με έντονη κίνηση ιδιαίτερα 
κατά τους θερινούς μήνες.

Μέχρι τέλους 
του 2015

η Λεωφόρος 
Διονύσου

Συνέδριο ΚΕΔΕ για την Έξυπνη Πόλη
Πώς μπορεί να εκ-

συγχρονιστεί η λει-
τουργία των δήμων 
και γενικότερα της δη-
μόσιας διοίκησης μέσα 
από την χρήση εργα-
λείων ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης; Ποια εί-
ναι η υφιστάμενη κατά-
σταση; Πώς μπορεί να 
λειτουργήσει μια «έξυ-
πνη πόλη»;

Απαντήσεις σ’ αυτά 
και σε μια σειρά άλλα ε-
ρωτήματα θα επιχειρή-
σουν να δώσουν οι επι-

στήμονες που θα συμ-
μετάσχουν στο συνέ-
δριο  «Ηλεκτρονική Ε-
ξυπηρέτηση του Πο-
λίτη με Διαφάνεια σε 
μια Έξυπνη Πόλη – 5η 
Προγραμματική Περί-
οδος 2014-2020» το ο-
ποίο θα πραγματοποι-
ηθεί στη Λάρισα, στις 
23 και 24 Ιανουαρίου 
2014. Το συνέδριο διορ-
γανώνει η Κεντρική Έ-
νωση Δήμων Ελλάδος.

Στο πλαίσιο των ερ-
γασιών θα γίνει παρου-

σίαση και αξιολόγηση 
της υφιστάμενης κατά-
στασης των δήμων σε 
θέματα Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, ενώ θα 
γίνει αναφορά σε βέλ-
τιστες πρακτικές. Επι-
πλέον θα γίνουν πα-
ρουσιάσεις των επι-
χειρησιακών προγραμ-
μάτων «Ψηφιακής Σύ-
γκλισης» και «Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης» 
για τη νέα προγραμ-
ματική περίοδο 2014 
– 2020.



Oδός ΔIONYΣOY6 Tοπική ΕπικαιρότηταΕπιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: Νέα δημοτική παράταξη

ΔίΑΚΗΡΥΞΗ 
Αγαπητές φίλες και φίλοι, συ-

μπολίτισσες και συμπολίτες 
Η Ελληνική κοινωνία μαστίζε-

ται από μια πρωτοφανή και πο-
λύπλευρη πολιτική, οικονομι-
κή και κοινωνική κρίση με ορα-
τό τον κίνδυνο να εξελιχθεί και 
σε ανθρωπιστική καταστροφή .

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και κυ-
ρίως οι πολίτες είναι και αυτοί 
θύματα των μνημονιακών πολι-
τικών που εφαρμόστηκαν ιδιαί-
τερα τα τελευταία χρόνια. Η λει-
τουργική, οργανωτική και οικονο-
μική αποδόμηση της αυτοδιοίκη-
σης είναι πια εμφανής. 

Η οικονομική ασφυξία είναι δε-
δομένη, αφού δεν αποδίδονται οι 
παρακρατηθέντες πόροι και αυ-
ξάνονται οι περικοπές. Παράλλη-
λα το αδιέξοδο εντείνεται με τη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 
δήμους χωρίς τους αντίστοιχους 
πόρους και την απαραίτητη διοι-
κητική υποστήριξη.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετα-
τρέπεται από ισότιμος συνομιλη-
τής σε εντολοδόχο των αποφά-
σεων της Κεντρικής Διοίκησης.

Ο «Καλλικράτης» αποδεικνύε-
ται ότι ήταν μια αντιδημοκρατι-
κή, συγκεντρωτική, με καθαρά ει-
σπρακτικό ρόλο, μεταρρύθμιση, 
με αποτέλεσμα η τοπική αυτοδι-
οίκηση να απομακρύνεται ολοέ-
να από τους δημότες και τις α-
νάγκες τους.

Αγωνιζόμαστε για μια πραγ-
ματική μεταρρύθμιση στην Τ.Α., 
για να λειτουργεί ο δήμος με δη-
μοκρατία, διαφάνεια, αξιοκρα-
τία και μηδενική ανοχή στη δια-
φθορά.

Ενώπιον του κινδύνου κατάρ-
ρευσης της κοινωνίας είναι ανα-
γκαία και εφικτή η ριζική ανα-
συγκρότηση και του θεσμού της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να υ-
πάρξει διέξοδος προς όφελος 
των πολιτών.

Αντιστεκόμαστε στην απο-
στέωση των θεσμών, στην ασυ-
λία των υπευθύνων και στην δη-

μαγωγία της εξουσίας.
Θέλουμε ένα Δήμο με ενερ-

γούς τους πολίτες και τα συλλο-
γικά τους όργανα , να συμμετέ-
χουν, να αποφασίζουν και να ε-
λέγχουν την Δημοτική Αρχή. 

Στοχεύουμε σε Αυτοδιοίκηση, 
κοιτίδα πολιτικής έκφρασης και 
δράσης, πρωτεργάτη της κοινω-
νικής αλληλεγγύης, πυλώνα της 
Δημοκρατίας και της παραγωγι-
κής ανασυγκρότησης.

Στοχεύουμε να συναντηθού-
με με ένα πλατύ κοινωνικό ρεύ-
μα δυνάμεων, με όλο τον πλούτο 
της διαφορετικότητας στις κατα-
βολές σε μια πορεία ανασυγκρό-
τησης και επανασηματοδότησης 
των κοινωνικών αξιών, στάσεων  
και συμπεριφορών προς όφελος 
των πολιτών. 
Πώς μπορούν αυτά να επιτευ-
χθούν:

1. Με αλλαγή του θεσμικού 
πλαισίου 

• Μεταφορά αρμοδιοτήτων 
από τα μονοπρόσωπα όργανα 
(Δήμαρχος) στα συλλογικά (Δη-
μοτικό Συμβούλιο)

• Άμεση παρέμβαση των πο-
λιτών στις αποφάσεις που επη-
ρεάζουν την ζωή τους .

• Τοπικά δημοψηφίσματα
• Συνδιαμόρφωση με την κοι-

νωνία του πενταετούς προγραμ-
ματισμού, του ετήσιου προϋπο-
λογισμού και του τεχνικού προ-
γράμματος.

• Δύο μόνο διαδοχικές θητεί-
ες για τον Δήμαρχο

• Ο Δήμος πρέπει να λει-
τουργεί σε αυτοδιοικητικό πλαί-
σιο που θα του επιτρέπει να εί-
ναι αυτοτελής, δημοκρατικός,   με 
περιβαλλοντική ευαισθησία και 
αναπτυξιακός

• Κατάργηση του «παρατηρη-
τηρίου» της οικονομικής λειτουρ-
γίας των δήμων, που ακυρώνει 
την αυτοτέλειά τους 

• Καθιέρωση απλής αναλο-
γικής για την εκλογή Δημοτικών 
Συμβουλίων 

2.  Με τον Οικονομικό και Α-

ναπτυξιακό Σχεδιασμό
• Δημιουργία των προϋποθέ-

σεων για την παραγωγική ανα-
συγκρότηση

• Απόδοση των οφειλόμενων 
πόρων και ανάσχεση των περαι-
τέρω περικοπών

• Ολοκλήρωση των μεγάλων 
έργων (αποχέτευση, κ.ά. ) και 
προώθηση  μικρότερων προσαρ-
μοσμένων στις ανάγκες των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων  

• Αξιοποίηση πόρων του 
Ε.Σ.Π.Α. και μεταφορά τους στις 
κοινωνικές δομές και για την α-
ντιμετώπιση της ανεργίας (κυρί-
ως των νέων)

3. Με αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων του Δήμου. 

• Αποτελεσματική οργάνωση 
των υπηρεσιών του Δήμου με πυ-
ξίδα τις ανάγκες  των πολιτών

• Επιβάλλεται να υιοθετήσου-
με πολιτικές προσανατολισμένες 
στην πρόληψη και ελαχιστοποί-
ηση της παραγωγής αποβλήτων 
με παράλληλη ανακύκλωση και 
κομποστοποίηση 

• Συνεργασία με όμορους δή-
μους για τα σημαντικά ζητήματα 
που αφορούν τις περιοχές μας 
(απορρίμματα, προστασία φυ-
σικού περιβάλλοντος, μεταφο-
ρές κ.ά.)

• Είναι επείγουσα ανάγκη να 
προχωρήσουν: η κατάρτιση των 
δασικών χαρτών (με περιβαλλο-
ντικούς και κοινωνικούς όρους), 
τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια 
όπου δεν υπάρχουν, η κύρω-
ση των ορίων των οικισμών που 
αμφισβητούνται, ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός σε ανθρώπινη κλίμα-
κα (πόλεις ζωντανές και λειτουρ-
γικές για όλες τις ομάδες του πλη-
θυσμού), και η αντιμετώπιση των 
κυκλοφοριακών προβλημάτων

• Ενίσχυση των δομών κοινω-
νικής αλληλεγγύης: Επέκταση της 
λειτουργίας του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου για όλους τους συ-
μπολίτες που έχουν ανάγκη. Ε-
νίσχυση του Δημοτικού Πολυϊα-
τρείου, της Συμβουλευτικής και 

Ψυχολογικής Υπηρεσίας και προ-
ώθηση παρόμοιων δομών (κοινω-
νικό φαρμακείο, κοινωνικό φρο-
ντιστήριο κ.ά.) 

• Στήριξη και ενίσχυση των ευ-
παθών ομάδων πληθυσμού (ά-
νεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, 
μετανάστες, κ.ά.) και υποστήρι-
ξη δικτύων αλληλεγγύης και εθε-
λοντισμού.

• Ενίσχυση δράσεων για την 
καταπολέμηση ρατσιστικών α-
ντιλήψεων και συμπεριφορών 

4. Στήριξη δημόσιας παιδείας
• Προώθηση ενός σύγχρονου 

πολιτισμού αλλά και ενός πολι-
τισμού που θα στηρίζεται στις 
παραδόσεις του Ελληνικού λαού. 

• Αντιμετώπιση, χωρίς σκοπι-
μότητες, όλων των αναγκών των 
Δημοτικών Κοινοτήτων με ιεράρ-
χησή τους από τις τοπικές κοι-
νωνίες.

• Ενίσχυση των φορέων για ι-
σόρροπη πολιτιστική και αθλη-
τική δράση σε όλες τις δημοτικές 
κοινότητες

• Αθλητικά και πολιτιστικά 
προγράμματα με την αιγίδα του 
δήμου για όλους τους δημότες

Καλούμε τους συμπολίτες να 
στελεχώσουν την κίνηση αυτή και 
να συμβάλουν στη δημοκρατική 
εκπόνηση ενός ρεαλιστικού, ανα-
πτυξιακού προγράμματος για να 
υπερβούμε την αδράνεια της πα-
ρούσας Διοίκησης,  μιας Διοίκη-
σης που η δράση της συνδέθηκε 
με φαινόμενα και πρακτικές αντι-
δημοκρατικής λειτουργίας, παρα-
γοντισμού, αδιαφάνειας και αδυ-
ναμίας να λειτουργήσει ως κατα-
λύτης αλλαγών και πρότυπο συ-
μπεριφοράς .  

Συμπολίτισσες και συμπο-
λίτες

Στη συλλογική αυτή προσπά-
θειά  μας, είναι δεκτοί όσοι αγα-
πούν και ενδιαφέρονται για την 
Πόλη μας και όσοι πιστεύουν ό-
τι η αλήθεια και η ηθική μπορούν 
να έχουν σχέση με την Πολιτική.

Παρουσιάστηκε και επισήμως την Παρα-
σκευή 20 Δεκεμβρίου η τρίτη- μετά τη Συμ-
μαχία για τον Πολίτη και το Διόνυσο,  Ανοι-
χτοί Ορίζοντες-  δημοτική παράταξη που  
θα συμμετάσχει στις εκλογές του προσε-
χούς Μαΐου. Και το όνομα αυτής: Δημοκρα-
τική Ανατροπή Διονύσου (ΔΑΔΙ), με επικε-
φαλής  τον ανεξάρτητο  δημοτικό σύμβου-
λο Γ. Ζυγούνα. Η ιδρυτική συνέλευση της 
παράταξης πραγματοποιήθηκε  στο εστια-
τόριο Τα Πευκάκια, στη Δροσιά, με την πα-
ρουσία μελών αλλά και φίλων που:

• δια βοής και χειροκροτημάτων επιβε-
βαίωσαν την έγκρισή τους στην ιδρυτική δι-

ακήρυξη της παράταξης. Σημειωτέον πως 
τη διακήρυξη υπογράφουν 105 άτομα, ε-
νώ ανάμεσά τους δεν βρίσκεται το  όνομα 
της δημοτικής συμβούλου Β. Κοροβέση, πα-
ρόλο που συνεργάζεται με τη ΔΑΔΙ και εί-
ναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της 
Παράταξης.

• δια βοής και χειροκροτημάτων, και πά-
λι, ενέκριναν το μεταβατικό (σ.σ. μέχρι τις 
εκλογές) καταστατικό, το οποίο παρουσί-
ασε  η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Λ. 
Φέρμελη, μέλος της παράταξης. Όπως ε-
πισημάνθηκε, οι προσθήκες και οι προτά-
σεις επ’ αυτού θα ενσωματωθούν εν και-

ρώ, και πάντως μετά τις εκλογές
• δια βοής και χειροκροτημάτων, τέλος, 

ενέκριναν την (μοναδική) υποψηφιότητα 
του Γ. Ζυγούνα που θα οδηγήσει την Δη-
μοκρατική Ανατροπή μέχρι τις εκλογές. Ο 
επικεφαλής θα είναι μάλλον και ο υποψή-
φιος Δήμαρχος, όπως με συνοπτικές δια-
δικασίες αποφασίσθηκε στην εκπνοή της 
συνέλευσης.

Επιπλέον επελέγη η 11μελής Συντονιστι-
κή Επιτροπή, που αποτελείται από εκπρο-
σώπους των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων, κα-
θώς και 4 θεματικούς, για μεγάλα ζητήμα-
τα που απασχολούν την πόλη μας.
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Με επιστολή της προς την Ο-
δό Διονύσου, η Βάσια Κοροβέση 
δημοσιοποιεί την παραίτησή της 
από μέλος της Δημοκρατικής Αρι-
στεράς. Το πλήρες κείμενο της ε-
πιστολής έχει ως εξής: 

10/12/2013
Σας γνωρίζω ότι παραιτήθηκα α-
πό κάθε ιδιότητα που με συνέδεε 
με τη Δημοκρατική Αριστερά. Ευ-
χαριστώ θερμά τους συμπολίτες 
μου για τη συνεργασία μας.
Με εκτίμηση 
Βάσια Κοροβέση (Δημ. Σύμβουλος 
Δήμου Διονύσου, Υποψήφια Βου-
λευτής Ανατολικής Αττικής)

Υπενθυμίζεται πως η κ. Κοροβέ-
ση ήταν υποψήφια βουλευτής με 
τη ΔΗΜΑΡ στις τελευταίες εθνικές 
εκλογές, ενώ μετά  τη διαγραφή 
της από την παράταξη της Δημο-
τικής Αρχής το Νοέμβριο του 2012, 
παραμένει στο Δημοτικό Συμβού-
λιο Διονύσου ως ανεξάρτητη δημο-
τική σύμβουλος. Εσχάτως μάλιστα 
συνεργάζεται και επισήμως με τη 
νέα δημοτική παράταξη Δημοκρα-
τική Ανατροπή Διονύσου ως μέλος 
της 11μελούς Συντονιστικής της Ε-
πιτροπής.

u u u
Στην παραπάνω επιστολή πα-

ραίτησης απαντά με σκληρή γλώσ-
σα η ΔΗΜΑΡ Διονύσου, που ου-
σιαστικά καταλογίζει στην κ. Κο-
ροβέση  πολιτικό καιροσκοπισμό 
και την κατηγορεί για προσωπικές 
στρατηγικές και πλήρη αποχή α-
πό τις δραστηριότητες της οργά-
νωσης. 

Δεκέμβριος 2013
Η  κ. Βάσια Κοροβέση η οποία 

παραιτήθηκε από την Δημοκρατι-
κή Αριστερά με δήλωσή της στις ε-
φημερίδες, ποτέ δεν λειτούργησε 
ως μέλος της ΔΗΜΑΡ Διονύσου. Ε-
ντάχθηκε προεκλογικά στην τοπι-
κή μας οργάνωση με πρόταση από 
τα κεντρικά, δηλαδή ήρθε ουρανο-
κατέβατη και αποχωρεί με τον ί-
διο περίπου τρόπο. Την ενισχύσα-
με με τις μικρές μας δυνάμεις (πα-
ρά τις επιφυλάξεις μας) στις βου-
λευτικές εκλογές όπου ήταν υπο-
ψήφια. Μετά τις εκλογές κρατού-
σε μια επιφυλακτική στάση και α-
πέφυγε να συνεργαστεί μαζί μας 
όλο αυτό το διάστημα χωρίς να ξε-
καθαρίζει τη θέση της. Ακολουθώ-
ντας προσωπικές στρατηγικές, δεν 
συμμετείχε στη ζωή της οργάνω-
σης, δεν δήλωσε ποτέ αν διαφω-
νεί ή συμφωνεί στους σχεδιασμούς 
και τις δραστηριότητές μας, στις 
οποίες δεν συμμετείχε  και απεί-
χε συστηματικά από τις συνεδριά-
σεις της οργάνωσής μας, διότι «εί-
χε δουλειά».

Αντιλαμβανόμαστε τις σκοπιμό-
τητες της πράξης της, αλλά δεν 
θεωρούμε ότι αυτή είναι σωστή 
συμπεριφορά. Για να ξεκαθαρί-
σουμε λοιπόν το θέμα και τις α-
πορίες φίλων και συνεργατών 
μας, μόνη της ήλθε και μόνη της 
έφυγε η  κ. Κοροβέση, χωρίς να 
μας πει τους λόγους, ως θα όφειλε 
να κάνει. Με αυτοκριτική διάθεση  
μπορούμε να δηλώσουμε ότι δεν 
προσπαθήσαμε όσο περισσότερο 
μπορούσαμε να της μάθουμε με-
ρικούς κανόνες πολιτικής ηθικής. 
Αυτούς ας ελπίσουμε να τους α-
νακαλύψει στους μελλοντικούς με-
τεωρισμούς της.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Παραιτήθηκε η Β. Κοροβέση
από τη ΔΗΜΑΡ

Εκεί πολυσυλλεκτικότητα. Στο Δήμο Διονύσου;
Ενδιαφέρουσες είναι οι εξελί-

ξεις στο γειτονικό Δήμο Κηφι-
σιάς, όπου- σύμφωνα με δημο-
σίευμα του δημοσιογράφου Γ. 
Κανελλόπουλου στην εφημερί-
δα ΑΜΑΡΥΣΙΑ-  «ψήνεται» ενό-
ψει εκλογών νέος συνδυασμός 
με πολυσυλλεκτικά χαρακτηρι-
στικά και με στόχο να τεθεί α-
πέναντι στην εκ νέου υποψη-
φιότητα του εκεί δημάρχου Ν. 
Χιωτάκη.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο 
για τρεις αυτοδιοικητικές δυ-
νάμεις στην Κηφισιά, που μά-

λιστα προέρχονται από διαφο-
ρετικούς πολιτικούς και κομμα-
τικούς χώρους, και δηλώνουν 
πως επιθυμούν τη συνεργα-
σία μεταξύ τους στη βάση ε-
νός «αντιμνημονιακού μπλοκ», 
χωρίς κομματικούς εναγκαλι-
σμούς. Ανάμεσα στους συνο-
μιλητές βρίσκονται προβεβλη-
μένα στελέχη της παρούσας Δι-
οίκησης Χιωτάκη που πρόσκει-
νται στη ΝΔ, η δημοτική κίνηση 
ΑΝΑΣΑ της οποίας ο επικεφα-
λής Π. Κανακάκης είναι μέλος 
του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και ανεξάρ-

τητοι δημοτικοί σύμβουλοι, που 
προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. 
Η ομάδα εργασίας που έχει συ-
σταθεί και από τις τρεις πλευ-
ρές, έχει ήδη αναλάβει να συ-
ντάξει το πλαίσιο μιας νέας 
προγραμματικής συμφωνίας, 
που αναμένεται να τεθεί προς 
έγκριση μέχρι τα τέλη του μήνα.

Τα εμπόδια που το νέο αυτό 
αυτοδιοικητικό σχήμα θα κλη-
θεί να υπερπηδήσει στο πλαί-
σιο της συνεργασίας είναι α-
φενός αυτό των διαφορετικών 
πολιτικών- κομματικών κατα-

βολών άρα και διαφορετικών 
προσεγγίσεων στα ζητήματα 
της πόλης, αλλά και αυτό του 
επικεφαλής και υποψηφίου δη-
μάρχου.

Όλοι πάντως συμφωνούν 
πως «Προσβλέπουμε σε μια 
αυστηρά ανεξάρτητη και πο-
λυσυλλεκτική παράταξη με έμ-
φαση στη συλλογικότητα και 
την ομάδα. 

Επιτέλους, να πραγματοποι-
ήσουμε την έννοια του σεβα-
σμού στον πολίτη και το δημό-
σιο ήθος».

Με λένε Μαρία. Και το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου το 
βράδυ στη Δροσιά παρακολούθησα μια από τις κα-
λύτερες εκδηλώσεις στη ζωή μου. Γιατί ήταν αληθι-
νή. Και δεν φοβήθηκε το ξεγύμνωμα. Εκείνο το Σάβ-
βατο το βράδυ στη Δροσιά οι Ναρκομανείς Ανώνυ-
μοι παρουσίασαν στους ελάχιστους- δυστυχώς- κα-
λεσμένους τους το πρόγραμμά τους, τη φιλοσοφία 
τους, τα πιστεύω τους. Και κάποιοι απ’ αυτούς πα-
ρουσίασαν και την ψυχή τους.

Τι έμαθα: Πως το πιο σημαντικό είναι πρώτα η α-
πόφαση  να ξεκόψεις από τα ναρκωτικά και μετά η 
ομάδα σου που κάθε στιγμή σε στηρίζει και σε αγκα-
λιάζει (κυριολεκτικά) καμαρώνοντάς σε. Πως υπάρ-
χει τρόπος να βγεις από τη μαύρη τρύπα  των ναρ-
κωτικών, φτάνει να το θέλεις- και αφού πρώτα φτά-
σεις στον πάτο. Πως βασικό γνώρισμα των Ναρκομα-
νών Ανώνυμων είναι η Ανωνυμία- που γι’ αυτούς ση-
μαίνει ισότητα. Πως  αυτή η ισότητα μεταφράζεται 
σε ίδια βοήθεια για όποιον αποφασίσει να τη ζητήσει- 
χωρίς διακρίσεις θρησκευτικές, φυλετικές, ή άλλες. 

Πως η ομάδα των 
ΝΑ μαζεύεται κάθε 
Τρίτη στο Πολιτιστι-
κό της Δροσιάς και 
ανανεώνει την από-
φασή της να μείνει 
«καθαρή» μια μέρα  
τη φορά. Πως κάθε 

τελευταία Τρίτη του μήνα η συγκέντρωση των ΝΑ 
είναι ανοιχτή για όποιον θα ήθελε να παρακολουθή-
σει τη δουλειά τους. 

Με λένε Μαρία. Και το Σάββατο το βράδυ στην 
εκδήλωση των Ναρκομανών Ανώνυμων θαύμασα τη 
δύναμη, το κουράγιο και τη ζεστασιά.

Για όποιον θα ήθελε παραπάνω πληροφορίες: Οι 
Ναρκομανείς Ανώνυμοι (Narcotics Anonymous), ιδρύ-
θηκαν στην Αμερική τη δεκαετία του ’50 σαν παρα-
κλάδι των (πιο γνωστών) Αλκοολικών Ανώνυμων. Πρό-
κειται για αδελφότητες ανδρών και γυναικών που συ-
ναντιούνται τακτικά και βοηθούν ο ένας τον άλλο να 
μείνουν καθαροί με πλήρη αποχή από όλα τα ναρκω-
τικά, του αλκοόλ συμπεριλαμβανομένου. Στην Ελλάδα 
ήρθαν στη δεκαετία του ’80, και σήμερα έχουν στήσει 
ομάδες σ’ όλες τις μεγάλες πόλεις της  χώρας, με τις 
περισσότερες βέβαια στην Αθήνα όπου λειτουργούν 
επίσης μία αγγλόφωνη και μια περσόφωνη. Τις απο-
τελούν ναρκομανείς σε ανάρρωση και δουλεύουν με 
τα 12 Βήματα και τις 12 Παραδόσεις, που ουσιαστι-
κά αποτελούν ολοκληρωμένο  τρόπο ζωής. 

Για ακόμη περισσότερες πληροφορίες: www.na-
greece.gr . Τηλέφωνο βοήθειας και επικοινωνίας 210 
3474777.

Σάββατο  
βράδυ με τους 
Ναρκομανείς  
Ανώνυμους
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Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, χο-
ρό, αλλά και ομιλίες και αφιερώματα περι-
λαμβάνει το διμηνιαίο- Ιανουαρίου και Φε-
βρουαρίου-  πρόγραμμα του ΘΕΣΠΙ, που 
παρουσιάστηκε πρόσφατα στο πρώτο τεύ-
χος του περιοδικού «ΘΕΣΠΙΚΑ και άλλα», την 
επίσημη, (σ.σ. και  πολυτελή!) έκδοση του 
Νομικού Προσώπου.

Ειδικότερα για τον Ιανουάριο έχουν προ-
γραμματισθεί:

Κυριακή 12 Ιανουαρίου
Πάμε θέατρο στην παράσταση «Sorry… 

I’m Greek» με το Λάκη Λαζόπουλο στο θέ-
ατρο  ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ                                                                                                                                       

Πληροφορίες- Κρατήσεις κ. Παπαχαρτο-
φύλη 6945 153031  

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου
Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου 
Συναυλία- αφιέρωμα στο στιχουργό αλ-

λά και συγγραφέα Μάνο Ελευθερίου, με α-
φορμή το βιβλίο «Μάνος Ελευθερίου, Τα λό-
για και τα χρόνια 1963- 2013»   

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου
Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου
Συναυλία ΤΖΑΖ με τους Music of the Heart 

(M.O.T.H.). Παίζουν: Β. Τσίνας ντραμς, Μ. 
Παπαδάκης   πιάνο και Ηλ. Πανταζής ηλε-
κτρικό μπάσο

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου
Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου
Βράβευση των μαθητών που πέτυχαν 

την εισαγωγή τους  στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση. Μετά την τελετή βράβευσης, θα 
ακολουθήσει πάρτι νεολαίας στο cafe ΣΤΑΘ-
ΜΟΣ.

Για τον Φεβρουάριο προβλέπεται:
Διήμερο αφιέρωμα στις αλησμόνητες χα-
μένες πατρίδες

• Σάββατο 1 Φεβρουαρίου
Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου                                                                 

Παρουσίαση του βιβλίου «Δακρυσμένη Μι-
κρασία» από το συγγραφέα του Β. Τζανα-
κάρη. 

• Κυριακή 2 Φεβρουαρίου
Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου                                                                        

Θεατρική παράσταση «Μικρά Ασία», σε σκη-

νοθεσία Λ. Παπαδόπουλου. Παίζουν: Φ. Α-
λεξάνδρου, Μ. Βλάχου, Ε. Δαφνή, Θ. Ευστρα-
τιάδης, Μ. Καρατζάς. Ερμηνεύουν ζωντανά 
οι μουσικοί: Θ. Ευστρατιάδης ακορντεόν, Μ. 
Κοτσίρη τραγούδι- λαούτο

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου
Πάμε θέατρο στην παράσταση «Ο 

Πουπουλένιος», με τους Κ. Μαρκουλά-
κη, Ν. Κουρή, Κ. Πυρπασόπουλο, κ. ά.                                                                                                                                 
Πληροφορίες- Κρατήσεις  κ. Παπαχαρτο-
φύλη

Παρασκευή  και Σάββατο 14-15 Φεβρου-
αρίου

Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου                               
Ας κρατήσουν οι χοροί: Διήμερη συνά-

ντηση συγκροτημάτων παραδοσιακών χο-
ρών, εγχώριων και ξένων, από τη Σερβία και 
τη Γεωργία. Μετά τη λήξη του προγράμμα-
τος των χορών, ο ΘΕΣΠΙΣ θα κόψει την πί-
τα του και θα ακολουθήσει μεγάλο γλέντι

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου
Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου                                                         

Συναυλία «Ένας δρόμος Χίλια τραγούδια» 
με τον Μίμη Πλέσσα 

Και το πρόγραμμα του διμήνου ολοκλη-
ρώνεται με την Αποκριάτικη  γιορτή την 
Κυριακή  2 Μαρτίου, στην κεντρική πλα-
τεία της Άνοιξης

Επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας του 
ΘΕΣΠΙ ξεκινούν Σεμινάρια Υποκριτικής 
Τέχνης, συνολικής διάρκειας 20 ωρών, για 
τους ερασιτέχνες ηθοποιούς των θεατρι-
κών ομάδων της πόλης, στα οποία θα δι-
δάσκει η πρωταγωνίστρια του Εθνικού Θε-
άτρου Στ. Γουλιώτη. Το πρώτο σεμινάριο 
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ια-
νουαρίου στις 10.30 το πρωί στο Πολιτι-
στικό Κέντρο του Αγ. Στεφάνου και θα δι-
αρκέσει  4 ώρες, με ενεργή συμμετοχή των 
«μαθητών».

Τέλος, την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 
ξεκινούν τα Σεμινάρια Φιλοσοφίας με την 
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. 
Μαρκοπούλου. Η πρώτη συνάντηση θα 
πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο 
του Αγ. Στεφάνου στις 6 το απόγευμα.

ΕΠίΣΤΟΛΕΣ

Έπειτα από την επιστο-
λή –παρέμβαση που απέ-
στειλε στις 17 Δεκεμβρίου 
2013 με αρ. πρωτ. 41788 ο 
Δήμαρχος Διονύσου Γ. Κα-
λαφατέλης στον πρωθυ-
πουργό Αντ. Σαμαρά, τον 
αρχηγό της αξιωματικής α-
ντιπολίτευσης Αλ. Τσίπρα, 
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
Ευ. Βενιζέλο, τον πρόεδρο 
της ΔΗΜΑΡ Φ. Κουβέλη, 
τον υπουργό Οικονομι-
κών Γ. Στουρνάρα, τον υ-
φυπουργό Γ. Μαυραγάνη 
και τους βουλευτές της Α-

νατολικής Αττικής με θέμα: 
«Τροποποίηση στο Ν/Σ ‘Ε-
νιαίος Φόρος Ακινήτων και 
άλλες διατάξεις», με την ο-
ποία  ζητούσε τη μείωση 
του συντελεστή ενιαίου 
φόρου ακινήτων, για κτί-
σματα που βρίσκονται σε 
οικισμούς, υπήρξε σχετική 
προσθήκη στο παραπάνω 
Νομοσχέδιο, η οποία προ-

βλέπει μείωση 60%.
Πιο συγκεκριμένα στην 

τροπολογία αναφέρονται 
τα εξής: «Μειώνεται ο ΕΝ-
ΦΙΑ κατά 60% για τα ακί-
νητα για τα οποία ισχύει 
μερική απαγόρευση χρή-
σης εντός σχεδίου πόλης 
ή οικισμού (η αρχική δια-
τύπωση προέβλεπε 30% 
μείωση)».

Πλούσιο το πρόγραμμα, πλούσια  
και η παρουσίαση για το ΘΕΣΠί

Τροπολογία για 60% μείωση  
του συντελεστή φόρου ακινήτων 

στους οικισμούς

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η επιστο-
λή- καταγγελία αναγνώστη που α-
κολουθεί, δείχνει ανάγλυφα το πώς 
διαχειρίζεται η Δημοτική Αρχή την 
αποκομιδή των απορριμμάτων- 
συμβατικών και ανακυκλώσιμων- 
αλλά και τον εξοπλισμό του Δήμου 
«κατάλληλα διασκευασμένο»…

Περί ανακύκλωσης  
και άλλα παραμύθια…
Αγαπητή κ. Χαζάπη
Την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου τα με-

σάνυχτα, ώρα 12, το απορριμμα-
τοφόρο της ανακύκλωσης του Δή-
μου μας, κατάλληλα διασκευασμέ-
νο, μάζευε τα σκουπίδια του Δήμου 
αντί να μαζεύει την ανακύκλωση. 
Το ίδιο είχε συμβεί και μερικές μέ-
ρες νωρίτερα. 

Για να πετύχουν τη μετατροπή 
σε σκουπιδιάρα, είχαν προσαρμό-
σει στο πίσω μέρος ένα μπλε κά-
δο ανακύκλωσης, μέσα στον οποίο 
οι υπάλληλοι του Δήμου έβαζαν τις 
σκουπιδοσακούλες και με τον ειδι-
κό μηχανισμό που διαθέτει αυτό το 
αυτοκίνητο, άδειαζε τον κάδο μέ-
σα στο κύτος του και συνέχιζε πα-
ρακάτω.

Αυτό θα πει οικολογική συνείδηση 
του Δήμου Διονύσου και της υπη-
ρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων.

Καλή Χρονιά
Θανάσης Καλαϊτζίδης

Για όσους ελαφρά τη καρδία σκο-
τώνουν γατάκια και σκυλάκια στο 
Διόνυσο η επόμενη επιστολή:

Μια απειλή ανάμεσά μας
Ο «Μουρ», ένας  από τα τέσσε-

ρα γατιά μου (σπιτόγατοι και στει-
ρωμένοι), λατρεύει τις χειμωνιάτι-
κες λιακάδες και κάνει μια γύρα στη 
γειτονιά ραχατεύοντας στις οδούς 
Ανθέων και Αριστοφάνους (προς 
την μεριά της λεωφόρου Μητρο-
πολίτου Κυδωνιών), στο Διόνυσο. 
Μετά τον περίπατό του,  η διάρ-
κεια του οποίου δεν ξεπερνά τη 
μια ώρα,  γυρίζει σπίτι  και κουρ-
νιάζει στο καλάθι του. Όταν γύρι-
σε (το Σάββατο 14 του μήνα), ήταν 
ανήσυχος και βάδιζε χωλαίνοντας. 
Για μέρες δεν έτρωγε κι έχασε τη 
ζωηράδα και τη χαρά, που τον δι-
έκρινε. Ο γιατρός αποφάνθηκε ό-
τι ο γάτος πυροβολήθηκε από αε-
ροβόλο όπλο, όπως έδειξε η ακτι-
νογραφία.  Αυτός ο υπάνθρωπος 
που πυροβόλησε το άκακο ζώο, 
δεν αξίζει να ζει στη γειτονιά μας, 
είναι ύπουλος, είναι  βλήμα και με 
βλήματα πορεύεται. 

Ευγενία Μακαριάδη


