
Πριν λίγες ημέρες εμφανίστηκε στο 
facebook φωτογραφία σελίδας από το 
φύλλο του τοπικού εντύπου «Βόρεια Προ-
άστια» που ήδη κυκλοφορεί. Σ’ αυτήν τη 
φωτογραφία ο αναγνώστης έβλεπε με πη-
χυαίους τίτλους να διαφημίζεται η απο-
κλειστική συνέντευξη του μέχρι τότε Αντι-
δημάρχου Οικονομικών Ν. Πέππα σε δια-
δικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Το κείμε-
νο εντούτοις που ακολουθούσε ήταν μόνο 
ρεπορτάζ από τη συνέντευξη- κλεμμένο ε-
ξολοκλήρου από την ιστοσελίδα της Οδού 
Διονύσου, όπου και αναρτήθηκε μια ημέρα 
μετά τη συνέντευξη Πέππα.

Στην άμεση, επίμονη και έντονη διαμαρ-
τυρία μας, ο εκδότης των Β.Π., ομολόγησε 
πως «μας δωσατε σε συγκεκριμενη στιγ-
μη που κλειναμε το φυλλο του μηνα, μια 
"ετοιμη" λυση,» ενώ επιπλέον «Ευελπιστω 
μεσα σε κλιμα συναδελφικης αλληλεγγυ-
ης, το θεμα να ειναι ληξαν» (σ. σ. πιστή α-
ναπαραγωγή της ανταλλαγής μηνυμάτων 
μέσω facebook). Και ουσιαστικά εκώφευσε 
στο αίτημά μας να αναφερθεί ρητά η πη-
γή του κειμένου.

Ο εκδότης των Β.Π. και όποιος άλλος εί-
ναι υπεύθυνος για τη λογοκλοπή αυτή, πα-
ρέβησαν ολόκληρο το άρθρο 6 του Κώδικα 
Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ που επιτάσσει:

«Η συναδελφική αλληλεγγύη και ο αλ-
ληλοσεβασμός των δημοσιογράφων συμ-
βάλλουν θετικά στις συλλογικές επαγγελ-
ματικές επιδιώξεις και στην κοινωνική ει-
κόνα του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. 
Γι’ αυτό ο δημοσιογράφος οφείλει: 

α. Να σέβεται την προσωπικότητα των 
συναδέλφων του. Να μην εκτοξεύει εναντί-
ον τους ασύστατες κατηγορίες και να απο-
φεύγει τις προσωπικές αντεγκλήσεις, δη-
μόσια και στους χώρους εργασίας.

β. Να θεωρεί σοβαρότατη αντιεπαγγελ-
ματική πράξη κάθε λογοκλοπή.

γ. Να μην οικειοποιείται την εργασία συ-
ναδέλφων του. Να αναφέρει πάντοτε το ό-
νομα του συντάκτη, του οποίου χρησιμο-
ποιεί κείμενα ή αποσπάσματα κειμένων. 

Να μνημονεύει την πηγή των πληροφο-
ριών, που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή μετα-
δοθεί».

Προφανώς ο εκδότης των Β.Π.- και ό-
ποιος άλλος είναι υπεύθυνος- θεωρούν 
πως η συναδελφική αλληλεγγύη γέρνει κα-
τά περίπτωση μονόπαντα: Μέχρι αυτή τη 
στιγμή η Οδός Διονύσου «συγγνώμη» δεν 
έχει ακούσει για το ατόπημα της λογοκλο-
πής εις βάρος της, ούτε μάλιστα κι «ευχα-
ριστώ», για τη βοήθεια που προσέφερε –
εν αγνοία της και χωρίς καν να ερωτηθεί– 
στο κλείσιμο του φύλλου του μήνα. 

Ο εκδότης των Β.Π. και όποιος άλλος εί-
ναι υπεύθυνος για τη λογοκλοπή αυτή δυ-
στυχώς δικαίωσαν όσους απαξιώνουν τη 
«φάρα» των δημοσιογράφων, στολίζοντάς 
την με τα χειρότερα κοσμητικά επίθετα.

Ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι…

Με παρόντα για πρώτη φορά (!) εδώ 
και τρία και πλέον χρόνια –τρεις μόλις μή-
νες πριν τις δημοτικές εκλογές– το Δήμαρ-
χο Διονύσου Γ. Καλαφατέλη, πραγματο-
ποιήθηκε συνεδρίαση του Τοπικού Συμ-
βουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διο-
νύσου, για τον απολογισμό των πεπραγ-
μένων του τη χρονιά που πέρασε. Είναι η 
μόνη Δημοτική Κοινότητα –μέχρι την ώρα 
που γράφονται αυτές οι γραμμές– που α-
νταποκρίνεται στη σχετική υποχρέωση, 
με τη συνεδρίαση να έχει διπλό στόχο: 

Αφενός μεν να δείξει πέρα από κάθε 
αμφιβολία πως από το σύνολο των απο-
φάσεων που έχει πάρει το Τοπικό Συμ-
βούλιο, όχι μόνο πέρυσι αλλά τα τρία τε-
λευταία χρόνια, μόνον ελάχιστες έχουν 
υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα δικαίως να 
υποστηρίζουν οι περισσότεροι τοπικοί 
σύμβουλοι πως η πόλη στην άκρη της πό-
λης είναι παραμελημένη. 

Και αφετέρου «να αποκαταστήσει τη συ-
νέπεια, τη δουλειά και την αξιοπρέπεια του 
θεσμού και αυτών που τον υπηρετούν, έ-
ναντι των δημοτών που τους εξέλεξαν». Το 

τελευταίο αυτό τονίσθηκε κατ’ επανάληψη 
στην αρχή της συνεδρίασης από την Πρόε-
δρο του Τ.Σ. Γ. Κακούρη, συνεπικουρούμε-
νη από τους άλλους τρεις παρόντες συνα-
δέλφους της (σ.σ. απουσίαζε ο Ν. Αντάπα-
σης από τη Συμμαχία για τον Πολίτη), «ως 
απάντηση στις φωνές που λένε πως ο νέ-
ος κόμβος στη συμβολή Καΐρη - Κυδωνιών - 
Πηλίου, είναι έργο της Αντιδημάρχου Θ. Σα-
ραντάκη και του δ.σ. Θ. Λίτσα».

Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω α-
πόσπασμα από την εισήγηση της κ. Κα-
κούρη, που επιβεβαιώνει για μια ακόμη 
φορά τις εκτιμήσεις της Οδού Διονύσου 
για τον –απαξιωμένο– ρόλο των Τοπικών 
Συμβουλίων στο Δήμο Διονύσου:

«Ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα εκ-
χώρησης αρμοδιοτήτων αποφασιστικού 
χαρακτήρα από το Δήμαρχο και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο. Παρά τις επανειλημμέ-
νες εκκλήσεις μας για εκχώρηση αρμοδι-

οτήτων, ώστε να έχει το τοπικό συμβού-
λιο δυνατότητες άμεσης παρέμβασης και 
δράσης σε κατεπείγοντα τοπικά θέματα, 
τούτο δεν κατέστη δυνατό».

Αξιοσημείωτη είναι και η καταληκτική 
παράγραφος της ίδιας εισήγησης: «Ζητώ 
να εγκριθεί από το συμβούλιο η εισήγηση 
για την έκθεση πεπραγμένων Δ.Κ. Διονύ-
σου 2013, η οποία περιλαμβάνει κυρίως 
αποφάσεις του Τοπικού μας Συμβουλίου 
που αναφέρονται σε έργα που πρέπει να 
γίνουν και σε προβλήματα που χρειάζε-
ται να επιλυθούν. Ας σημειωθεί πως από 
τις αποφάσεις αυτές οι περισσότερες α-
ναμένεται να υλοποιηθούν».

Και ένα τρανταχτό παράδειγμα: Το Το-
πικό Συμβούλιο έχει καταμετρήσει –εδώ 
και δυο περίπου χρόνια– μία προς μία ό-
λες τις λακκούβες που εντοπίζονται στην 
περιοχή. Από αυτές, σήμερα, μόλις το 1/3 
(ένα τρίτο) έχει αποκατασταθεί! 

 
«Οι αποφάσεις μας δεν υλοποιούνταν»
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Δεν είμαστε όλοι ίδιοι

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

ΑπΟλΟγισμΟσ Δ.Κ. ΔιΟνύσΟύ



Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερό-
μενοι/ες ότι ο Δήμος Διονύσου και το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των (διά της Γενικής Γραμματείας Διά 
Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νε-
ολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν 
σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου 
Διονύσου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. 
θα προσφερθούν προγράμματα γενι-
κής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ε-
πιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευ-
ση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μά-
θησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέ-
λειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μά-
θησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέ-
λειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται 
από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά τους επόμενους μήνες, στο 
Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Διονύσου μπο-
ρούν να δημιουργηθούν τμήματα για 
εκπαιδευτικά προγράμματα που α-
φορούν στις εξής θεματικές ενότητες:
1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑ
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΕΙΣ
6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Τα προσφερόμενα προγράμματα 
μπορούν να παρακολουθήσουν δωρε-
άν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, 
ηλικίας και μόρφωσης. Για την έντα-
ξη των ενδιαφερομένων στα τμήμα-
τα απαιτείται η συμπλήρωση σχετι-
κής αίτησης. Τα τμήματα συγκροτού-
νται ανάλογα με τον αριθμό των αι-
τούντων (αν αίτηση για κάποιο τμήμα 
κάνουν λιγότεροι από 8 ενδιαφερόμε-
νοι, το τμήμα δεν μπορεί να ξεκινήσει) 
ενώ διάρκεια έχουν 1 Εκπαιδευτικό έ-
τος. Για τον επόμενο χρόνο απαιτεί-
ται εκ νέου αίτηση.

Για πληροφορίες και εγγραφές α-
πευθυνθείτε στη γραμματεία του Κέ-
ντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Δι-
ονύσου καθημερινά 09:00-13:00 στη 
διεύθυνση Πλατεία Μικράς Ασίας 49, 
Κρυονέρι.

Τηλ. 210 8161683
email: kdvmdionysos@yahoo.gr
Δηλώσεις συμμετοχής 
μέχρι και 14-03-2014  
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
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Κέντρο Δια βίου μάθησης στο Δήμο Διονύσου

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις  
για τις «Τοπικές Δράσεις 
Απασχόλησης ΚΗΦΙΣΟΣ»

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι άρχισε η 
υποβολή αιτήσεων για το επιμορφωτικό - συμ-
βουλευτικό πρόγραμμα «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Α-
ΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΣ», που υλοποιείται 
στο πλαίσιο της δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για 
την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες 
των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.Σ.Α) και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόκειται να ε-
νισχύσει 78 ωφελούμενους των Δήμων Διονύ-
σου - Αχαρνών - Κηφισιάς - Μεταμόρφωσης, οι 
οποίοι επιθυμούν να καταρτιστούν στα εξής α-
ντικείμενα: • Υπηρεσίες φροντίδας ευπαθών ο-
μάδων  • Επεξεργασία υπολειμμάτων φυτικής 
προέλευσης • Πρωτοβουλία και Επιχειρηματι-
κότητα • Διοικητικά στελέχη βιομηχανικών ε-
πιχειρήσεων 

Μετά την κατάρτιση θα ακολουθήσει συμ-
βουλευτική και δικτύωση με σκοπό οι ωφελού-
μενοι είτε να απασχοληθούν σε υφιστάμενες ε-
πιχειρήσεις, είτε να ιδρύσουν νέα ατομική ή κοι-
νωνική συνεταιριστική.

Ο Δήμος Διονύσου συμμετέχει και σε άλλα 
χρηματοδοτούμενα Τοπικά Σχέδια Απασχόλη-
σης με τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις «ΤΕΤΡΑ-
ΠΟΛΙΣ» & «ΖΕΑ», των οποίων το εκπαιδευτι-
κό αντικείμενο και σχέδιο δράσης θα ανακοι-
νωθεί σύντομα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση: 
Μ. Μαγγίνα & Κ. Μπλέτσα 213 2030 600/670.

Οι αιτήσεις καθώς και η αναλυτική πρόσκλη-
ση του προγράμματος βρίσκονται στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Διονύσου dimosdionysou.gr

«Let’s do it!» στο Διόνυσο  
την Κυριακή 6 Απριλίου

Πέρασε κιόλας ένας χρόνος! Και ο Δήμος Διο-
νύσου φέτος συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμε-
νη χρονιά στη διεθνούς κλίμακας Εθελοντική Κα-
μπάνια Καθαρισμού «Let’s do it!”, που φέτος θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Απριλίου. 

Το “Let’s do it!”, ως κίνημα εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά το 2008 στην Εσθονία, λαμβάνο-
ντας άμεσα διεθνείς διαστάσεις. Στόχος του, η 
παγκόσμια ευαισθητοποίηση για την προστα-
σία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη του Εθε-
λοντισμού. Πολίτες, φορείς και τοπικές αρχές, 
συμμετέχουν σε δράσεις καθαρισμού πόλεων, 
γειτονιών, πάρκων, δασών και παραλιών, κατά 
τη διάρκεια της ίδιας ημέρας σε όλο τον πλα-
νήτη. Υπεύθυνοι φορείς για την ελληνική διορ-
γάνωση, είναι η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και ο Περιβαλ-
λοντικός Σύλλογος Αττικής «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ».  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
δράσεις του Δήμου Διονύσου στο πλαίσιο της 
καμπάνιας, καθώς και για αιτήσεις συμμετοχής 
και προτάσεις συνεργασίας, μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με το Τμήμα Διαβούλευσης και Ε-
θελοντισμού στα τηλέφωνα: 2108004830-115/-
122 και 2106218051 ή μέσω e-mail: diavoulefsi-
ethelodismos@dionysos.gr



Δεν θα ασκήσει έφεση 
για τους συμβασιούχους

Το σκηνικό
Από νωρίς το βράδυ την Τρί-

τη 25/2, στην αίθουσα του Πο-
λιτιστικού Κέντρου στον Άγ. 
Στέφανο, και με αφορμή το έ-
κτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, 
είχε αρχίσει η μαζική προσέ-
λευση των 126 συμβασιού-
χων, για τους οποίους είχε εκ-
δοθεί προ μηνός πρωτόδικη α-
πόφαση που μετατρέπει τις 
συμβάσεις τους  από ορισμέ-
νου σε αορίστου χρόνου. Είχε 
δεχτεί λοιπόν το Πρωτοδικείο, 
με τη δικαστή Ειρ. Κατινιώτη, 
πως οι εργαζόμενοι αυτοί εξυ-
πηρετούν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες στο Δήμο και είναι α-
πολύτως απαραίτητοι για την 
εύρυθμη και απρόσκοπτη λει-
τουργία των δημοτικών Υπη-
ρεσιών –κυρίως της Καθαρι-
ότητας–  οι οποίες χωρίς αυ-
τούς κινδυνεύουν με κατάρρευ-
ση. Στην εξέλιξη αυτή καθορι-
στικό ρόλο έπαιξε παλιότερη 
απόφαση της Οικονομικής Ε-
πιτροπής, με την οποία συνο-
μολογούνταν η νομική και ιστο-
ρική βάση της αγωγής των ερ-
γαζομένων.

Η συντριπτική πλειονότη-
τα των δημοτικών συμβούλων 
που τοποθετήθηκαν πάνω στο 
θέμα, μίλησε για την ανάγκη ε-
πανόρθωσης μιας κοινωνικής 
αδικίας, αλλά και για ομηρία ερ-
γαζομένων (σ.σ. εκατοντάδων 
στο Δήμο Διονύσου, εκατοντά-
δων χιλιάδων σ’ όλη τη χώρα), 
προτρέποντας εαυτούς και αλ-
λήλους να αψηφήσουν την υ-
πουργική εγκύκλιο και να μη 
φοβηθούν τις όποιες επαπει-

λούμενες συνέπειες.

«να συνεχίσουμε»
Εντούτοις δεν εναρμονίστη-

καν όλοι σ’ αυτή τη θέση:
Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δ. Σακελλαρίου, α-
πευχόμενος τη μετατροπή του 
Δημοτικού Συμβουλίου σε Λαϊ-
κό Δικαστήριο, τόνισε την ανά-
γκη να εξαντλήσει ο Δήμος όλα 
τα ένδικα μέσα στην υπόθεση, 
υποστηρίζοντας σε κάθε βαθ-
μό, πως οι εργαζόμενοι αυτοί 
είναι απαραίτητοι, εξυπηρε-
τώντας πάγιες και διαρκείς α-
νάγκες σε νευραλγικές υπηρε-
σίες. «Είναι προς όφελος όλων- 
του Δήμου, των εργαζομένων 
και κυρίως της έννομης τάξης- 
να υπάρξει τελεσιδικία πάνω 
σ’ αυτό το θέμα και να ζητήσει 
ο Δήμος μέσα από την έφεσή 
του την επικύρωση της πρωτό-
δικης απόφασης με τις ίδιες θέ-
σεις και απόψεις που κερδήθη-
κε η αγωγή πρωτόδικα»,  είπε 
χαρακτηριστικά.

Ανάλογες επιφυλάξεις εξέ-
φρασε και η Αντιδήμαρχος Παι-
δείας Θ. Σαραντάκη, επιμένο-
ντας πως το ουσιαστικό ερώ-
τημα δεν είναι αν θα ασκήσει έ-
φεση ή όχι ο Δήμος, αλλά ποιο 
θα είναι το περιεχόμενό της.

Οι δύο παραπάνω Αντιδή-
μαρχοι ήταν και οι μοναδικοί α-
πό την αποδεκατισμένη Διοί-
κηση (σ.σ. πολλοί δεν προσήλ-
θαν καν, ενώ άλλοι αποχώρη-
σαν αποφεύγοντας να ψηφί-
σουν)  που υποστήριξαν τη θέ-
ση αυτή. «Παρών» δήλωσαν ο 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ν. 

Πέππας, ουσιαστικά εμμένο-
ντας στην από παλιά εκφρα-
σμένη θέση του περί ομηρί-
ας των εργαζομένων, και ο Δ. 
Ζαμάνης από τη μείζονα μει-
οψηφία (ΑΔΚ), ενώ την αναβο-
λή του θέματος, μέχρι να έρθει 
πληρέστερη και ξεκάθαρη ει-
σήγηση, ζήτησε ο επικεφαλής 
της ΑΔΚ Α. Πασιπουλαρίδης.

Το Δ.σ. με τη γλώσσα 
των αριθμών

Ενδιαφέροντα είναι κάποια 
χαρακτηριστικά της συγκεκρι-
μένης συνεδρίασης αναφορι-
κά με τα πηγαινέλα των μελών 
τού Δ.Σ.:

Ας αρχίσουμε από τις… α-
πουσίες.  Ήταν αυτοί που έ-
λειπαν εξ αρχής, επικαλούμε-
νοι ανειλημμένες υποχρεώσεις 
ή ασθένεια: Ν. Καρυστινός, Η. 
Παπαχαρτοφύλης, Χ. Παπα-
βασιλείου, Γ. Κανατσούλης, Θ. 
Λίτσας (και βέβαια η Σ. Κατσί-
γιαννη, συνήθως απούσα) α-
πό τη Διοίκηση του Δήμου. Α-
πό την Αδέσμευτη Δημοτική Κί-
νηση απόντες εξαρχής οι Δ. Για-
ρένης και Σ. Σωτηρίου (σ.σ. ί-
σως ο μόνος πλήρως δικαιολο-
γημένος, μια που νοσηλευόταν 
στο νοσοκομείο). Από τη Συμ-
μαχία για τον Πολίτη ο Θ. Κυ-
ριακόπουλος,  ενώ από τους α-
νεξάρτητους, εξαρχής απόντες  
κατεγράφησαν ο Κ. Κουριδά-
κης και η Σ. Μαγγίνα (η οποία 
επίσης σημειώνει πολλές απου-
σίες το τελευταίο διάστημα).

 Από τη Διοίκηση ήρθαν αλλά 
έφυγαν, χωρίς να ψηφίσουν, οι 
Χ. Ποτίδης και Α. Τζανετή. Α-
πό τη μείζονα μειοψηφία οι 
Α. Πέππα, Π. Τσούκας και Β. 
Κοκμοτός, και από τους ανε-
ξάρτητους ο Γ. Νικητόπουλος.

Παρουσία 100% –δύο στους 
δύο– κατέγραψε μόνον η Λαϊκή 
Συσπείρωση. 

«Λυπάμαι για όσους λείπουν 
και δεν αναλαμβάνουν την ευ-
θύνη της ψήφου τους», δήλω-
σε σχετικά η Π. Ταουξή από 
την ΑΔΚ.

Κι άλλοι αριθμοί
Ενδιαφέροντα όμως είναι και 

τα αριθμητικά στοιχεία που α-
φορούν στο προσωπικό του 
Δήμου Διονύσου.

Σήμερα σε θέσεις μόνιμου 
προσωπικού ή με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου απασχολού-
νται 164 εργαζόμενοι. Σ’ αυ-
τούς πρέπει να προστεθούν 
άλλοι 6, που αν και έχουν πε-
ράσει τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, 
δεν έχουν πάρει ακόμη το πρά-
σινο φως για τον επίσημο διο-
ρισμό τους. 

Αν τελεσιδικήσει και κατα-
στεί αμετάκλητη η πρωτόδικη 
απόφαση  για τους 126 συμ-
βασιούχους –δηλαδή αν μετα-
τραπούν και αυτοί σε εργαζό-
μενους με συμβάσεις αορίστου 
χρόνου– ο παραπάνω αριθμός 
ανεβαίνει στους 296. Θα πρέ-
πει συνεπώς να αναμορφωθεί 
μέσα από το Δημοτικό Συμβού-
λιο ο Οργανισμός  Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου- 
το οργανόγραμμα κάθε Υπηρε-
σίας- με τη δημιουργία 126 επι-
πλέον προσωρινών, προσωπο-
παγών θέσεων.

Εντωμεταξύ, οι 8μηνες συμ-
βάσεις ακόμη 35 συμβασιού-
χων του Δήμου λήγουν τον ερ-
χόμενο Απρίλιο. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της Οδού Διονύ-
σου, αναμένεται να υποβάλουν 
και αυτοί αγωγή για τη μετα-
τροπή τους σε αορίστου χρό-
νου, με μεγάλη πλέον πιθανό-
τητα να την κερδίσουν. Έτσι ο 
αριθμός του προσωπικού στον 
ΟΕΥ θα ανέλθει στους  330 πε-
ρίπου εργαζόμενους.

Παράλληλα προβλέπονται 
άλλες 160 έκτακτες θέσεις , ε-
κτός ΟΕΥ, για την κάλυψη επο-
χικών αναγκών. Σύμφωνα με 
την πάγια –μέχρι σήμερα πρα-
κτική– για την κάλυψη αυτών 
των θέσεων προσλαμβάνονταν 
συμβασιούχοι, όπως οι 126. Οι 
οποίοι άσκησαν αγωγή, την 
κέρδισαν και απελευθέρωσαν 
τις αντίστοιχες έκτακτες  θέ-
σεις. Για τους επόμενους συμ-
βασιούχους; Που με τη σειρά 
τους θα ασκήσουν αγωγή; Για 
να έρθουν στη θέση τους νέοι 
συμβασιούχοι;  Και ούτω κα-
θεξής; 

Το ερώτημα προφανώς προ-
κύπτει αβίαστα: Ο Δήμος Διο-
νύσου τελικά πόσους εργαζό-
μενους –πληρωτέους από τους 
δημότες– χρειάζεται για να λει-
τουργήσει αξιόπιστα, αποτε-
λεσματικά, εύρυθμα και απρό-
σκοπτα; 
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«Φρόνιμο είναι και ενδείκνυται» να εξαντλήσει ο Δήμος Διο-
νύσου όλα τα ένδικα μέσα, στην αντιδικία του με τους 126 συμ-
βασιούχους, που βάσει της πρωτόδικης απόφασης μετατρέ-
πονται σε αορίστου χρόνου, γνωμοδότησε ο νομικός σύμβου-
λος του Δήμου. Αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο –ή, για να ακριβο-
λογούμε, ένα μέρος του, μια που πολλοί απουσίαζαν εξαρχής 
και άλλοι έφυγαν πριν ψηφίσουν– αποφάσισε, καταχειροκρο-
τούμενο από τους εργαζόμενους, με 23 ψήφους υπέρ και 4 κα-
τά, να μην ασκήσει έφεση και να αφήσει την πρωτόδικη από-
φαση να τελεσιδικήσει.

Οι 23 δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν υπέρ αυτής της ά-
ποψης- που ήταν και η εισήγηση του Δημάρχου- ακολουθώ-
ντας το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, του Αιγάλεω, της Κη-
φισιάς και άλλων ΟΤΑ, δήλωσαν ξεκάθαρα πως αρνούνται να 
συμμορφωθούν με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργού Εσω-
τερικών, που υποχρεώνει  τους Δήμους να εξαντλούν τα ένδικα 
μέσα στις διαφορές τους με τους συμβασιούχους, απειλώντας 
με πειθαρχικές- και ποινικές ακόμη- κυρώσεις. 

ΔήμΟσ ΔιΟνύσΟύ:
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Με κοινοποίηση προς όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς Δή-
μου και ΟΣΚ, οι Σύλλογοι Γονέ-
ων των σχολείων στο Κρυονέ-
ρι, καθώς και η Ένωση Γονέ-
ων Διονύσου, φέρνουν στην ε-
πιφάνεια το φλέγον θέμα τών 
επί 5 χρόνια (!) μετακινήσεων 
του 1ου Δημοτικού Κρυονερί-
ου: Συστέγαση με το Γυμνάσιο 
στην αρχή και εν συνεχεία, α-
πό τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
μεταφορά στο χώρο του Λυκεί-
ου της περιοχής, το οποίο με 
τη σειρά του αναγκαστικά συ-
στεγάσθηκε με το Γυμνάσιο. Αι-
τία για όλες αυτές τις ανακα-
τατάξεις, που προκαλούν α-
ναστάτωση στους μαθητές, η 
καθυστέρηση ανέγερσης σχο-
λικού κτηρίου για το 1ο Δημο-
τικό, παρ’ όλο που- σύμφωνα 
με την επιστολή- «από το κα-
λοκαίρι υπήρχαν διαβεβαιώ-
σεις από τους υπεύθυνους φο-
ρείς ότι η χρηματοδότηση ήταν 
διαθέσιμη και σχεδόν έτοιμη η 
έκδοση της άδειας οικοδομής».                         

Μετά και από τα παραπάνω, 
και με δεδομένη τη συνεχή αύ-
ξηση του αριθμού των μαθητών 
στα σχολεία αλλά και την προ-
βληματική- λόγω ηλικιακής δι-
αφοράς- συστέγασης των μα-
θητών, οι γονείς- λίγο πριν τε-
λειώσει η σχολική χρονιά- ζη-
τούν με επιστολή τους προς ό-
λους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς του Δήμου, να μάθουν δυο 
απλά πράγματα:  

Εάν έχει υλοποιηθεί και παρα-
δοθεί η μελέτη εφαρμογής της α-
νέγερσης του Δημοτικού αλλά 
και σε ποιο  σημείο βρίσκεται η 
έκδοση της οικοδομικής άδειας 
για την ανέγερσή του.

Ζητούν τέλος, «τόσο από τον 
Δήμαρχο του Δήμου Διονύσου 
κ. Καλαφατέλη όσο και από τον 
κ. Σεφερλή της πρώην Δ/νσης 
Μελετών Έργου του ΟΣΚ, να 
κάνουν ό, τι είναι δυνατό, προ-
κειμένου να ξεκινήσουν ΑΜΕΣΑ 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες, 
για την θεμελίωση του νέου 
σχολείου». 

1ο ΔήμΟΤιΚΟ ΚρύΟνΕριΟύ 

Ζητείται μόνιμη στέγη!

Ειρηνικό το ΟΧι σΤΑ ΔιΟΔιΑ, στη μαλακάσα στις 15/2
Μαζική, δυναμική και ειρη-

νική ήταν η κινητοποίηση των 
3.000 χιλιάδων περίπου κατοί-
κων, από το Δήμο Ωρωπού κυ-
ρίως, που την Κυριακή 15 Φε-
βρουαρίου στις 11 το πρωί 
πραγματοποίησαν συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας στα διό-
δια της Μαλακάσας. ΟΧΙ ΣΤΙΣ 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ήταν 
το κεντρικό σύνθημα από τους 
συγκεντρωμένους, που στην 
αρχή της διαμαρτυρίας παρέ-
μεναν κυρίως στον παράδρομο 
της Εθνικής Οδού, γύρω από 
τα γραφεία της εταιρείας Νέα 
Οδός. Λίγο αργότερα ο όγκος 
της συγκέντρωσης μετακινή-
θηκε πάνω στην Εθνική Οδό, 
όπου σήκωσε τις μπάρες των 
διοδίων, επιτρέποντας  την ε-
λεύθερη διέλευση των οχημά-
των. Τη συγκέντρωση παρακο-
λουθούσαν από κοντά  δυνά-
μεις των ΜΑΤ με δυο κλούβες, 
ενώ η αστυνομία απέκλεισε για 
λίγη ώρα την Ε.Ο. Αθηνών- Λα-
μίας, με την πρόφαση της συ-
γκέντρωσης, εκτρέποντας την 
κίνηση στο εσωτερικό του Αγ. 
Στεφάνου και προκαλώντας 
την αγανάκτηση των συγκε-
ντρωμένων: «Εμείς δεν κλείνου-

με τους δρόμους. Εμείς τους α-
νοίγουμε», δήλωναν χαρακτη-
ριστικά.

Αγώνας  
μέχρι τη δικαίωση 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γ. Οι-
κονομάκος, τόνισε πως η πό-
λη του, που πληρώνει ήδη ο-
κτώ διόδια, τώρα με τις αυξή-
σεις κατά 60%,  απειλείται με 
πλήρη οικονομικό μαρασμό, 
μια που ο Ωρωπός ζει από την 
επισκεψιμότητα το καλοκαίρι 
αλλά και από τις παραγωγικές 
μονάδες της περιοχής, που α-
πασχολούν εκατοντάδες εργα-
ζομένους, οι οποίοι δεν είναι ό-
λοι ντόπιοι: «Οι συμβάσεις πα-
ραχώρησης υπογράφτηκαν 

στο 2007 με τα τότε δεδομένα. 
Σήμερα, με τις αυξήσεις που ε-
πέβαλε το Υπουργείο,  ποιος 
μπορεί να πληρώσει 7 ευρώ 
την ημέρα;» αναρωτήθηκε, κα-
ταγγέλλοντας την ασυνεννοη-
σία και τη σύγχυση των κρατι-
κών φορέων  αλλά και την α-
ναξιοπιστία του αρμόδιου Υ-
πουργού Μ. Χρυσοχοΐδη: «Άλ-
λα μας υποσχόταν στις συνα-
ντήσεις μας στις Επιτροπές 
της Βουλής και άλλα έκανε τε-
λικά», κατήγγειλε ο κ. Οικονο-
μάκος, που δεν παρέλειψε να 
αναφέρει και την απομάκρυν-
ση πολλών δημοσίων υπηρεσι-
ών από την περιοχή, που ανα-
γκάζει τους κατοίκους να κα-
τεβαίνουν στο κέντρο της Αθή-
νας για την εξυπηρέτησή τους, 

πληρώνοντας βέβαια και το α-
ντίστοιχο τίμημα.   «Υποσχέθη-
κε» τέλος ο Δήμαρχος Ωρωπού 
ανένδοτο και συνεχή αγώνα μέ-
χρι την οριστική δικαίωση.

Τη συμπαράστασή τους  
στον κ. Οικονομάκο δήλωσαν 
επιτόπου και οι συνάδελφοί 
του από τους Δήμους Διονύ-
σου Γ. Καλαφατέλης, Κηφισιάς 
Ν. Χιωτάκης, Τανάγρας Ευ. Γε-
ωργίου, εκπρόσωπος της Δη-
μοτικής Αρχής Μαραθώνα, ενώ 
παρέστησαν και εκπρόσωποι 
της Περιφέρειας αλλά και βου-
λευτές.

Από πλευράς Δήμου Διονύ-
σου η παρουσία του κόσμου 
ήταν απογοητευτική: Πλην 
του Δημάρχου, μόνον ο δημο-
τικός σύμβουλος  της Διοίκη-
σης Χρ. Παπαβασιλείου και 
η ανεξάρτητη Λ. Φέρμελη α-
νταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
της συγκέντρωσης, με από-
ντες όλους τους υπολοίπους. 
Ενώ ελάχιστοι ήταν και οι κά-
τοικοι του Δήμου μας που έ-
δωσαν το «παρών», με μόνο το 
πανώ της Δημοκρατικής Ανα-
τροπής Διονύσου να σηματο-
δοτεί μια οργανωμένη παρου-
σία πολιτών.

Διαμαρτυρία για το κλείσιμο  
του ιΚΑ Αγίου στεφάνου

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμε-
ρα το πρωί έξω από το κτήριο του ΙΚΑ Αγ. Στεφάνου, με α-
φορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ρυθμίσεις στο χώρο 
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και υγείας, που περιλαμ-
βάνουν το κλείσιμο του ΙΚΑ, την απομάκρυνσή του από την 
πόλη μας καθώς και την κινητικότητα γιατρών και υπόλοι-
που προσωπικού. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν οι δημο-
τικοί σύμβουλοι Ζ. Σώκου επικεφαλής της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης και οι ανεξάρτητοι Γ. Ζυγούνας, επικεφαλής της ΔΑ-
ΔΙ, και Σπ. Σπηλιώτης. Να σημειωθεί πως οι επανειλημμέ-
νες προσπάθειες της κ. Σώκου να επικοινωνήσει με το Δή-
μαρχο Διονύσου Γ. Καλαφατέλη, ώστε να παρευρεθεί στην 
κινητοποίηση, απέβησαν πλήρως άκαρπες.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) Διονύσου με σχε-
τική ανακοίνωσή της καλεί «τον λαό της περιοχής μας να 
παλέψει μαζί μας για:
° Να μην κλείσει το υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΟΠΥΥ Αγ. Στε-

φάνου, άμεσα να αναβαθμιστεί και να γίνουν προσλήψεις.
° Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στην υγεία 

(γιατροί , υγειονομικοί, διοικητικό προσωπικό) 
° Άμεση χρηματοδότηση του συστήματος περίθαλψης 

υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό
° Ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υ-

γείας, πρόνοιας με κατάργηση της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας και της συμμετοχής των ασθενών.

ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ 

ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ»



Στη φιλολογία που είχε 
κορυφωθεί γύρω από τις 
προθέσεις του έδωσε τέ-
λος ο Ν. Πέππας χθες βρά-
δυ με μια ξεκάθαρη δήλω-
ση: «Έκλεισε ο κύκλος συ-
νεργασίας μου με την Ενω-
τική Πρωτοβουλία. Τώρα 
ένας νέος κύκλος θα ξεκι-
νήσει». Μ’ αυτά τα λόγια 
ο Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών του Δήμου Διονύσου, 
στο πλαίσιο εκπομπής δι-
αδικτυακού ραδιοφωνι-
κού σταθμού, ανακοίνω-
σε αφενός μεν την αποχώ-
ρησή του από τη δημοτική 
παράταξη της Διοίκησης 
και αφετέρου την πρόθε-
σή του να παραμείνει αυ-
τοδιοικητικά ενεργός, πι-
θανόν θέτοντας υποψηφι-
ότητα για τις περιφερεια-
κές εκλογές. 

Ο κ. Πέππας, επί δυο 
χρόνια Αντιδήμαρχος Οι-
κονομικών και εν συνεχεία 
μέχρι σήμερα Οικονομικής 
Διαχείρισης, στη δίωρη συ-
νέντευξη που παραχώρη-
σε στον Ηλ. Λάσκαρη, μί-
λησε για όλους και για όλα, 
δηλώνοντας πως θα συ-
νεχίσει να παλεύει για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλ-
λά σε άλλον πλέον πολιτι-
κό στίβο.

Αναφερόμενος στον το-
μέα ευθύνης του στον καλ-
λικρατικό Δήμο Διονύσου 
τόνισε: «Παρέλαβα επτά 
δημοτικά και κοινοτικά τα-
μεία και παραδίδω μια ενι-
αία, αξιόπιστη και σύγχρο-
νη Οικονομική Διεύθυνση». 
Υπενθυμίζουμε πως στη 
προχθεσινή συγκέντρωση 
της Ενωτικής Πρωτοβου-
λίας ο Δήμαρχος Διονύσου 
χρησιμοποίησε την οικο-
νομική ευρωστία του Δή-
μου σήμερα, για να τεκμη-
ριώσει την επί τρία χρόνια 
χρηστή διοίκηση. 

Ενώ κλήθηκε να σχολι-
άσει και τους υποψηφί-
ους -μέχρι σήμερα- Δημάρ-
χους: 

☛ Απόλυτα συνεπής 
στις θέσεις της, που απη-
χούν και κομματικές θέ-
σεις, και χρήσιμη στα δη-
μοτικά δρώμενα η επικε-
φαλής της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Ζ. Σώκου

☛ Ίσως με προβάδισμα, 
επειδή προέρχεται από τη 
μεγαλύτερη Δημοτική Κοι-
νότητα, και νέος με διεισ-
δυτικότητα σ’ αυτή την 
ηλικιακή κατηγορία, αλ-
λά και φρέσκος ως ο τε-
λευταίος που ανακοίνωσε 
την υποψηφιότητά του ο 
Π. Μπιτάκος, από τη Νέα 
Πνοή για το Διόνυσο, αλλά 
δεν φτάνουν μόνον αυτά

☛ Έντιμος, δραστήριος 
και πολιτικά και επαγγελ-
ματικά ο Δ. Ζαμάνης, επι-
κεφαλής της παράταξης 
Διόνυσος, Ανοιχτοί Ορί-
ζοντες, που όμως -επειδή 
πρώτος μπήκε στην κούρ-
σα της προεκλογικής εκ-
στρατείας- θα πρέπει να 
ανατροφοδοτήσει το σχή-
μα με νέα στελέχη και να 
αποδείξει πως κακώς θεω-
ρείται συνεχιστής της πα-
ράταξης του Α. Πασιπου-
λαρίδη

☛ Με θέσεις που απη-
χούν τις κεντρικές επιλογές 
του κόμματος, του οποίου 
είναι μέλος, ο Γ. Ζυγούνας, 
επικεφαλής της Δημοκρα-
τικής Ανατροπής Διονύ-
σου, εγκλωβισμένος εντού-
τοις στο δίλημμα μνημόνιο- 
αντιμνημόνιο, που δε θα 
τύχει μεγάλης ανταπόκρι-
σης στην Αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με όλες τις εν-
δείξεις, η επίσημη δήλωση 
αποχώρησης του κ. Πέπ-
πα από την παράταξη της 
Ε.Π. και τη Διοίκηση του 
Δήμου είναι πλέον θέμα ω-
ρών. Ήδη και με αρκετές 
εβδομάδες μέχρι τις εκλο-
γές, συνεπώς και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του 
Δήμου, θα πρέπει σύντο-
μα να ανακοινωθεί ποιος 
θα τον αντικαταστήσει 
στα καθήκοντά του, ως υ-
πηρεσιακός Αντιδήμαρχος 
και Πρόεδρος της Οικονο-
μικής Επιτροπής του Δή-
μου.

Σημ. Συντάκτη: Το πα-
ρόν κείμενο δημοσιεύθηκε 
αυτούσιο, χωρίς την προ-
ηγούμενη άδειά μας, σε 
άλλο τοπικό έντυπο. Πού 
σταματάει η «συναδελφι-
κή αλληλεγγύη» και αρχί-
ζει η αθλιότητα;
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Διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τώρα!

Αποχωρεί από την παράταξη  
της Διοίκησης ο ν. πέππας

Ποιος ο ρόλος της Αστυνομίας στα σχολεία;
Μεγάλη αναστάτωση στους γονείς και τους μαθητές όλης της χώ-

ρας έχει προκαλέσει η εντολή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ατ-
τικής, της γνωστής ΓΑΔΑ, προς όλα τα Αστυνομικά Τμήματα, να έρθουν 
σε προσωπική επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων της περιο-
χής τους για να καταγράψουν και να συντάξουν εμπεριστατωμένες εκ-
θέσεις γύρω από προβλήματα αρμοδιότητας του Υπ. Δημόσιας Τάξης!

Η εντολή προς τα Αστυνομικά Τμήματα, δόθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 
και περιλαμβάνει επιπλέον την πλήρη καταγραφή των σχολείων της πε-
ριοχής τους, καθώς και τη συλλογή τυχόν αιτημάτων από τους Δ/ντές, 
τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, με ημερομη-
νία παράδοσης των αναφορών την 20ή Φεβρουαρίου.

Άμεση όπως ήταν φυσικό, ήταν η αντίδραση της Ανώτατης Συνομο-
σπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, που στη σχετική ανακοίνωσή της 
μιλάει για αναβίωση παλαιών πρακτικών, για μαθητοδικεία, για το «νέο 
σχολείο», αλλά και για το πληροφοριακό σύστημα MySchool, ενώ αντί-
στοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και η Ένωση Γονέων Διονύσου, που πα-
ροτρύνει «τους Διευθυντές των Σχολείων να ΑΡΝΗΘΟΥΝ  να έρθουν σε 
επαφή με την ΓΑΔΑ και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και να πά-
ρουν μέτρα προστασίας των μαθητών τους. Η Ένωση  Γονέων Διονύ-
σου  θα είναι δίπλα τους σε ό, τι χρειαστούν».

Τη μεθόδευση αυτή εξάλλου καταδίκασε με ανακοίνωσή του και ο Σύλ-
λογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο Περικλής», αναφέ-
ροντας μάλιστα πως επισκέψεις αστυνομικών οργάνων ήδη σημειώθηκαν 
και στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία (!) της Αγ. Παρασκευής.

Ένας στους τέσσερις αιρετούς 
άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης δεν έχει αναρτήσει, ως όφειλε, 
τη δήλωση περιουσιακής του κα-
τάστασης στην ιστοσελίδα του δή-
μου του! 

Το συμπέρασμα αυτό προκύ-
πτει από το νέο πρόγραμμα της 
Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας που 
υπό τον τίτλο «Διαφανής Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση» δημοσιοποίη-
σε κατάλογο με τα «πόθεν έσχες» 
των δημάρχων και αντιδημάρχων 
των 100 μεγαλύτερων δήμων της 
χώρας, με στόχο την ενίσχυση της 
διαφάνειας στο χώρο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, λίγους μήνες πριν 
την ανάδειξη των νέων Δημοτικών 
Αρχών.

Από τους 714 εν ενεργεία εκλεγ-
μένους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
εντοπίστηκαν τα «πόθεν έσχες» 
των -περίπου- 500, ενώ τρεις δή-
μαρχοι και ένας αντιδήμαρχος που 
τα έχουν δημοσιοποιήσει, αρνήθη-
καν να συμπεριληφθούν στην ιστο-
σελίδα της οργάνωσης.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας 
www.transparency.gr/diafanis-
topiki-aftodioikisi μπορεί να πλο-
ηγηθεί και να ενημερωθεί εύκο-
λα για τα εισοδήματα, την ακίνη-
τη περιουσία, τη μετοχική ή επιχει-
ρηματική δραστηριότητα του υπό-
χρεου και των οικείων του, εισάγο-
ντας στη μηχανή αναζήτησης τον 
Δήμο ή το όνομα του προσώπου 
που επιθυμεί.

Έξι στους έξι
Για το Δήμο Διονύσου τα στοι-

χεία που παρατίθενται στην ιστο-
σελίδα δεν θα μπορούσαν να είναι 

περισσότερο αποκαλυπτικά: Από 
τη Δημοτική Αρχή μόνον ο Δήμαρ-
χος Γ. Καλαφατέλης έχει αναρτή-
σει το «πόθεν έσχες» στο site του 
Δήμου. Ενώ όλοι -και οι έξι- Αντιδή-
μαρχοι έχουν παραλείψει τη σχε-
τική υποχρέωση. Πρόκειται για 
τους:
Γ. Κανατσούλη Αντιδήμαρχο Πο-
λεοδομίας, (μόνο για το 2013, ό-
ταν και ορίσθηκε στη θέση αυτή), 
Κ. Κοντάκη Αντιδήμαρχο Περιβάλ-
λοντος και Πολιτικής Προστασίας 
(3 χρόνια), Ν. Παππά Αντιδήμαρ-
χο Τεχνικών Υπηρεσιών (3 χρόνια), 
Ν. Πέππα Αντιδήμαρχο Οικονομι-
κών (3 χρόνια), Δ. Σακελλαρίου Α-
ντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσι-
ών (3 χρόνια), Θ. Σαραντάκη Αντι-
δήμαρχο Διαβούλευσης στην αρχή 
και εν συνεχεία Παιδείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (3 χρόνια).

Για την ακρίβεια στην ιστοσελίδα 
του Δήμου βρίσκονται αναρτημέ-
νες οι περιουσιακές δηλώσεις των 
εξής πέντε αιρετών: του Δημάρ-
χου, του επικεφαλής της μείζονος 
(ΑΔΚ) Α. Πασιπουλαρίδη, του δη-
μοτικού συμβούλου της ίδιας πα-
ράταξης Δ. Ζαμάνη, του δημ. συμ-
βούλου της Συμμαχίας για τον Πο-
λίτη Θ. Κυριακόπουλου και του α-
νεξάρτητου Σπ. Σπηλιώτη, ενώ ό-
πως μάθαμε, δεν έχει ακόμη ολο-
κληρωθεί η ανάρτηση των δηλώσε-
ων για το 2013.

Εκτός των ανωτέρω, υποχρέω-
ση ανάρτησης του «πόθεν έσχες» 
έχουν, σύμφωνα με το σχετικό καλ-
λικρατικό νόμο του 2010, και όλα 
τα μέλη των Οικονομικών Επιτρο-
πών και των Επιτροπών Ποιότη-
τας Ζωής των Δήμων, δηλαδή συ-
νολικά 16 σύμβουλοι.
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Δημόσια γη στους ΟΤΑ  
για δημοτικούς λαχανόκηπους

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα 
παραχωρεί στους δήμους δημόσια γη ώ-
στε να μπορούν να διατεθούν ως δημοτι-
κοί λαχανόκηποι και να καλλιεργούνται α-
πό πολίτες, προβλέπει ο ψηφισμένος πλέ-
ον νόμος ν. 4061/2012. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται στον νόμο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του η δωρεάν 
παραχώρηση ακινήτων που διαχειρίζεται 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, επιφανείας έως 70 στρέμμα-
τα, σε Δήμους της χώρας για τη δημιουρ-
γία λαχανόκηπων, εφόσον ο Δήμος δεν δι-
αθέτει ακίνητα για το σκοπό αυτό. 

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ε-
σωτερικών που θα εκδοθεί, θα ρυθμισθούν 
οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης 
και ειδικότερα οι υποχρεώσεις που θα α-
ναλάβει ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ο οικείος 
Δήμος για την υλοποίηση του προγράμ-
ματος όπως η κατάρτιση των ενδιαφερο-
μένων, η παροχή συμβουλών, η παροχή 
πρώτων υλών, η βράβευση του καλύτε-
ρου λαχανόκηπου, διαμόρφωση του ακι-
νήτου, η άρδευση κ.λπ., καθώς και τα οικο-
νομικά και κοινωνικά κριτήρια, βάσει των 
οποίων θα επιλέγονται οι δικαιούχοι για 
την καλλιέργεια, το όργανο που θα εκδίδει 
την σχετική πράξη παραχώρησης, η διαδι-
κασία, η χρονική διάρκεια και οι όροι αυτής 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

Επίσης διατάξεις του νόμου προβλέ-
πουν ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαι-
ώματα κυριότητας σε ακίνητα που κατέ-
χονται από Δήμους για την εξυπηρέτη-
ση αναγκών τους και συγκεκριμένα για τη 
στέγαση δημαρχιακών μεγάρων, σχολείων 
και κοινωφελών εγκαταστάσεων, όπως 
δημοτικές βιβλιοθήκες, εκθεσιακοί χώροι, 
αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ. 

Για τη δημιουργία λαχανόκηπου ο ενδι-
αφερόμενος Δήμος υποβάλλει αίτηση στη 
Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Διεύθυνση Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οι-
κείας Περιφερειακής Ενότητας, συνοδευό-
μενη από τοπογραφικό διάγραμμα, στο ο-

ποίο απεικονίζεται το κατεχόμενο ακίνη-
το με τα τυχόν υφιστάμενα σε αυτό κτί-
σματα. Αρμόδιος υπάλληλος που υπηρε-
τεί στην παραπάνω υπηρεσία διενεργεί 
αυτοψία και συντάσσει έκθεση με την ο-
ποία βεβαιώνει ότι το ακίνητο χρησιμοποι-
είται για κάποιον από τους προαναφερό-
μενους σκοπούς. Επισημαίνεται ότι τα α-
κίνητα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιού-
νται για κοινωφελείς σκοπούς και μόνο, α-
φού λόγω αυτής της χρήσης προβλέπε-
ται η μεταβίβαση της κυριότητας στον οι-
κείο Δήμο. 

Από το 2012
Το πείραμα των Δημοτικών Λαχανόκη-

πων στη χώρα μας ξεκίνησε πριν από δύο 
χρόνια, στις αρχές Φεβρουαρίου του 2012, 
όταν ο Δήμος Λαρισαίων έκανε πρώτος το 
άνοιγμα προς την «Αστική Γεωργία» μοιρά-
ζοντας μια έκταση 22 στρεμμάτων σε ά-
νεργους, άπορους, πολύτεκνους και χαμη-
λοσυνταξιούχους. Από τότε το παράδειγ-
μα ακολούθησε πλήθος άλλων δήμων, όχι 
μόνο στην επαρχία αλλά και στα μεγάλα 
αστικά κέντρα, όπου η φτωχοποίηση του 
πληθυσμού είναι ακόμη εντονότερη λόγω 
της υψηλής ανεργίας. 

Μόνο στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου 
Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης λειτουρ-
γούν σήμερα 28 δημοτικοί λαχανόκηποι, 
οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες των 
πολιτών 41 δήμων της χώρας. Περισσό-
τεροι από τους μισούς δήμους, συγκεκρι-
μένα 23 εξ αυτών που υλοποιούν το πρό-
γραμμα «Δημοτικός Λαχανόκηπος» μέσω 
του Δικτύου, βρίσκονται στην ευρύτερη 
περιοχή της πρωτεύουσας. Η διεθνής ε-
μπειρία αποδεικνύει ότι αυτό δεν είναι τυ-
χαίο καθώς το κίνημα της Αστικής Γεωργί-
ας (Urban Farming) έρχεται διαχρονικά στο 
προσκήνιο σε περιόδους οικονομικών υφέ-
σεων λόγω της ανάγκης πολλών ανθρώ-
πων να βρίσκουν φθηνά φρέσκα τρόφιμα.

Πηγή: dikaiologitika.gr, tovima.gr

Το θέμα της χρήσης του αλκοόλ από τους ανήλικους μαθητές 
των σχολείων του Δήμου, έθιξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Έ-
νωσης Γονέων στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με το Δή-
μαρχο Διονύσου Γ. Καλαφατέλη, με τους γονείς να καταγγέλ-
λουν πως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πό-
λης σερβίρουν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους. Από την πλευ-
ρά του ο κ. Καλαφατέλης δεσμεύτηκε πως θα κλείνει τα εν λό-
γω καταστήματα, εφόσον υπάρξει σχετική καταγγελία από την 
Αστυνομία. Παράλληλα  η Ένωση προγραμματίζει ενημερωτι-
κή καμπάνια μέσα στα σχολεία με τη συνεργασία του ΚΕΘΕΑ-
ΑΛΦΑ, αναφορικά με τις εξαρτήσεις, και ειδικά την εξάρτηση 
από το αλκοόλ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύ-
που, το ΚΕΘΕΑ ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Ένωσης για τη 

διοργάνωση ενημερωτικής 
συνάντησης των γονιών με 
θέμα «Η εξάρτηση από νό-
μιμες και παράνομες ουσί-
ες και ο ρόλος της οικογέ-
νειας στην Πρόληψη των Ε-
ξαρτήσεων», που προγραμματίζεται για τις αρχές του Απρίλη 
στον Άγ. Στέφανο.                                                                

Όσοι Διευθυντές σχολείων θέλουν να πραγματοποιηθούν οι 
ενημερώσεις για τους  μαθητές τους  στις σχολικές τους μονά-
δες μπορούν να απευθυνθούν  στο ΔΣ της Ένωσης ή στα τηλέ-
φωνα: 210.9212304 και 210.9212961(εσωτ. 103 και 104) στις 
κυρίες Ελευθερία Αλαμπάνου και Βέρα Αισώπου.

«πρωΤΟβΟύλιΑ Των 58» 
Επιτυχημένη η ανοιχτή 

συγκέντρωση στη Δροσιά
Με μεγάλη συμμετοχή φίλων της 

«Πρωτοβουλίας των 58» πραγματο-
ποιήθηκε, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 
2014, η ανοιχτή συγκέντρωση - συζήτη-
ση που οργάνωσε η προσωρινή Γραμ-
ματεία Διονύσου με προσκεκλημένους 
τους Γ. Βερνίκο και Γ. Αντωνίου, ιδρυ-
τικά μέλη της «Πρωτοβουλίας των 58».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
που διήρκεσε πάνω από 2 ώρες, οι κύ-
ριοι Βερνίκος και Αντωνίου, είχαν την 
ευκαιρία να αναλύσουν τις θέσεις της 
«Πρωτοβουλίας των 58» και να ενημε-
ρώσουν για τις εξελίξεις. Το πιο θετικό 
όμως είναι ότι στη συνέχεια αναπτύχθη-
κε ένας εποικοδομητικός διάλογος με ό-
λους τους συμμετέχοντες, που είχαν 
την ευκαιρία να τοποθετηθούν, να εκ-
φράσουν τους προβληματισμούς τους 
αλλά και να ρωτήσουν.

Αυτή ήταν η πρώτη ανοιχτή συγκέ-
ντρωση-συζήτηση που οργάνωσε η 
Γραμματεία Διονύσου, η οποία δεσμεύ-
θηκε ότι στο προσεχές διάστημα θα ε-
πακολουθήσει και άλλη ανοιχτή συνά-
ντηση-συζήτηση με θέματα που αφο-
ρούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ει-
δικότερα στο Δήμο Διονύσου.

Η ομάδα του Διονύσου με την προ-
σωρινή Γραμματεία που συνέστησε, κα-
τάφερε μέσα σε περίπου έναν μήνα α-
πό την ενεργοποίησή της, να οργανώ-
σει μία πολύ επιτυχημένη συγκέντρω-
ση-συζήτηση και να εγγράψει στους φί-
λους της «Πρωτοβουλίας των 58» πε-
ρισσότερα από 100 άτομα, ενώ πολύ 
σύντομα θα υπάρξει μία συγκέντρωση 
για τους «φίλους», προκειμένου να εκλε-
γεί τακτική Γραμματεία.

Τα μέλη της προσωρινής 
Γραμματείας Διονύσου

Βελιτζέλος Παύλος
Γάκης Γιώργος

Γιαννόπουλος Κώστας
Καραογλάνης Λουκάς

Ενωσή γΟνΕων 
Ενημέρωση στα σχολεία για τη χρήση αλκοόλ



Με το σύνθημα «Εδώ ζεις, πάμε ΜΑΖΙ», που εκ-
φράζει την πρόταση για μια συμμετοχική Αυτοδι-
οίκηση, έδωσε στη δημοσιότητα την πολιτική της 
διακήρυξη η δημοτική παράταξη Νέα Πνοή για τον 
Διόνυσο, με επικεφαλής τον Π. Μπιτάκο. Στη δια-
κήρυξή της η Νέα Πνοή δεσμεύεται για αλλαγή φι-
λοσοφίας και νοοτροπίας στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, μέσα από ένα σύστημα διαχείρισης που αναδει-
κνύει τη συμμετοχικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη λογοδο-
σία και τη διαφάνεια. 

Αξίζει εντούτοις να επισημανθεί και το εξής: 
Το σχετικό μήνυμα με την πολιτική διακήρυξη 
της Νέας Πνοής έφθασε στην Οδό Διονύσου α-
πό το προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του 
προέδρου της Συμμαχίας για τον Πολίτη Π. Βορ-
ριά. 

Έτσι έχουμε το απόλυτο παράδοξο, ο πρόε-
δρος μιας εν ενεργεία ακόμη τότε δημοτικής πα-

ράταξης να δουλεύει για τη διαφήμιση και την προώθηση μιας 
άλλης δημοτικής παράταξης και του επικεφαλής της!
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πΟλιΤιΚή ΔιΑΚήρύΞή

Έχουμε εμπειρία, γνώσεις και όραμα…
Προχωράμε μπροστά…  
Εδώ ζεις, πάμε ΜΑΖΙ…

«Η πρότασή μας:  
Συμμετοχική Αυτοδιοίκηση»

Δημότες του Δήμου Διονύσου,
Η Δημοτική μας Παράταξη «Νέα Πνοή για 

τον Διόνυσο» είναι έτοιμη, με απόλυτο σεβα-
σμό στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
στην αξιολόγηση και την ευθυκρισία της το-
πικής μας κοινωνίας, να αναλάβει μια σημα-
ντική πολιτική ευθύνη: «Να οδηγήσει και τώ-
ρα και στο μέλλον το Δήμο μας μπροστά».

Η αλλαγή φιλοσοφίας και νοοτροπίας 
στην τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει για εμάς:

◗ Ανανέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
◗ Αντίληψη της ευθύνης των πολιτών για 

συμμετοχή.
◗ Βούληση της τοπικής κοινωνίας να προ-

χωρήσει, στο μέτρο της δικής της θεσμικής 
ευθύνης, στον εκδημοκρατισμό της κοινωνί-
ας.

◗ Συνειδητοποίηση ότι η δημοκρατική συ-
νείδηση των πολιτών δεν ολοκληρώνεται με 
την συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, αλ-
λά με αυτήν αρχίζει. 

Για εμάς η αυτοδιοίκηση είναι: 
Η φωνή των πολιτών, δηλαδή η συμμετο-

χή και ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων 
καθεμιάς πόλης που απαρτίζει το Δήμο μας.

Ο βασικός μοχλός σχεδιασμού και υλο-
ποίησης της τοπικής ανάπτυξης, προκειμέ-
νου να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλ-
λον ποιότητας ζωής, ανάπτυξης της επιχει-
ρηματικότητας, παραγωγής πολιτισμού, δι-
αρκούς εκπαίδευσης και διαμόρφωσης παι-
δείας και κουλτούρας. 

Ο σύνδεσμος όλων των φορέων με όρα-
μα μια κοινωνία αλληλοϋποστήριξης, κοινω-
νικής αλληλεγγύης και ανάπτυξης εθελοντι-
κής συνείδησης, σε συνεχή συνεργασία με 
τους υπάρχοντες συλλόγους και φορείς, σε 
συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές 
προς αυτούς δράσεις.

Το κέντρο παροχής φιλικών και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών προς τους δημότες με 
αίσθημα σεβασμού προς τους δημότες, με α-
νάπτυξη δομών, αξιοποίηση της επαγγελμα-
τικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού 
και αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και 
της ευθύνης του πολίτη ως ενεργού μέλους 
της κοινωνίας, γιατί η καθημερινότητά του, 

η ποιότητα ζωής του, η οικογένειά του και 
η εκπαίδευση των παιδιών του, δεν υπηρε-
τούνται από άλλους και δεν ανατίθενται σε 
άλλους.  

Πρόθεσή μας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση 
να ανταποκριθεί, με το δικό της αυτοτελή και 
σημαντικό ρόλο, στις διαρκώς μεταβαλλόμε-
νες προκλήσεις που αφορούν:

◗ Την Ανάπτυξη (Υποδομές κοινής ωφέλει-
ας και ελεύθεροι χώροι, που θα συμβάλουν 
στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των δη-
μοτών).

◗ Την Απασχόληση (Οργάνωση γραφείου 
ευρέσεως εργασίας, τόνωση της τοπικής α-
γοράς μέσω δράσεων και εκδηλώσεων, μη-
χανισμοί ανάπτυξης συνθηκών επιχειρημα-
τικότητας, λειτουργία γραφείου ενημέρω-
σης προγραμμάτων ΕΣΠΑ και επιχειρηματι-
κών δυνατοτήτων).

◗ Το Περιβάλλον (Σχέδιο Πόλης, οδικά δί-
κτυα, καθαριότητα, αποχετευτικό, ανακύ-
κλωση, αειφορία, χώροι στάθμευσης, δίκτυο 
Φυσικού Αερίου).

◗ Την Κοινωνική Πολιτική (Ανάπτυξη κοι-
νωνικών δομών, ολοκληρωμένη και εξειδι-
κευμένη παροχή φροντίδας ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων όπως βρέφη, πολύτεκνοι, 
ΑμεΑ, Τρίτη ηλικία, αντιμετώπιση και διαχεί-
ριση κρίσεων).

◗ Την Παιδεία και τον Αθλητισμό (Ανοικτό 
Σχολείο - ριζικός επαναπροσδιορισμός της 
παιδαγωγικής και κοινωνικής λειτουργίας 
του, δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης, επι-
κοινωνίας και δημιουργικής διαχείρισης του 
ελεύθερου χρόνου, χωρίς κοινωνικούς, φυ-
λετικούς ή θρησκευτικούς αποκλεισμούς, εκ-
παίδευση ενηλίκων μέσω των προγραμμά-
των της Δια Βίου Μάθησης, ανάπτυξη οι-
κολογικής συνείδησης και αξιοποίηση προ-
γραμμάτων μαζικού αθλητισμού).

◗ Τον Πολιτισμό (Ανάπτυξη πολύπλευρης 
πολιτιστικής κουλτούρας, ανάδειξη και αξιο-
ποίηση πολιτιστικών μνημείων, στήριξη - δι-
οργάνωση εκδηλώσεων και λειτουργία υπο-
δομών που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των 
πολιτών για ενασχόληση με πολιτιστικά θέ-
ματα).

◗ Τη Νέα Γενιά & Νεολαία (Εξασφάλιση α-
πασχόλησης, μόρφωσης, νέες τεχνολογίες).

◗ Την ένταξη των οικονομικών μετανα-
στών στην τοπική μας κοινωνία για ασφά-
λεια και δίκαιη ζωή.

Υιοθετούμε σαν τρόπο λειτουργίας και συ-
γκρότησης των δομών του Δήμου ένα σύστη-
μα αρχών, που αναδεικνύει:

Τη Συμμετοχή που δίνει τη δυνατότητα ευ-
ρύτερης κοινωνικής διαβούλευσης και ελέγ-

χου, τον δημοκρατικότερο τρόπο λειτουργί-
ας, την αναβάθμιση των συλλογικών οργά-
νων.

Την Αποτελεσματικότητα που αναφέρεται 
στην αναπτυξιακή παρέμβαση και την παρο-
χή φιλικών και ποιοτικών υπηρεσιών προς 
το δημότη.

Τη Διαφάνεια που αφορά στη διαχείριση 
και τη διοίκηση.

Τη Λογοδοσία στο δημότη και την τοπική 
κοινωνία, που αντικαθιστά την παρωχημένη 
διαδικασία λογοδοσίας του Δημάρχου.

Για να οικοδομήσουμε τη νέα, ουσιαστική 
και δυναμική μας σχέση με τους πολίτες προ-
τείνουμε:

Οι πολίτες να έχουν λόγο για συγκεκριμέ-
να κεφαλαιώδη τοπικά θέματα, μέσω δημο-
ψηφισμάτων.

Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
στη διοίκηση του Δήμου.

Τη δημιουργία ειδικού πλαισίου (μητρώο 
συλλόγων και φορέων, κανονισμοί λειτουρ-
γίας) για τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία 
των πολιτών και τις Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις, τις κινήσεις πρωτοβουλίας πολιτών 
και των εθελοντικών οργανώσεων.

Τη δημόσια παρουσίαση του Δημοτικού 
Επιχειρησιακού Σχεδίου, των ετήσιων προ-
γραμμάτων δράσης, του Προϋπολογισμού 
και Ισολογισμού, προκειμένου οι δημότες έ-
γκαιρα να έχουν γνώση της λειτουργίας, των 
στόχων και της διαχείρισης των δημοτικών 
θεμάτων.

Την υιοθέτηση διαπαραταξιακού προε-
δρείου και δημοτικών επιτροπών.

Την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πό-
ρων στις Δημοτικές Ενότητες που απαρτί-
ζουν το Δήμο μας.

Τη διαφάνεια και τον έλεγχο με τη δημιουρ-
γία Σώματος Εσωτερικών Ελεγκτών, που θα 
επιλέγονται απευθείας από τους δημότες.

Την ουσιαστική ενεργοποίηση και λειτουρ-
γία της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συνηγό-
ρου του Δημότη και των Λαϊκών Συνελεύσεων. 

 Το στοίχημα για τον Διόνυσο του μέλλο-
ντος είναι: 
«πόλη φιλική στον πολίτη & το περιβάλλον,

τεχνολογικά σύγχρονη, ασφαλής,  
προσβάσιμη, ανταγωνιστική»  

ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ
Σωκράτους 2 - Άγιος Στέφανος

Blog: http://neapnoidionisos.blogspot.com
E-mail: neapnoigiatondioniso@gmail.com

Facebook: ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ

νΕΑ πνΟή γιΑ ΤΟ ΔιΟνύσΟ: στη δημοσιότητα η πολιτική Διακήρυξη
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Υπεγράφησαν  

επτά έργα
Υπεγράφησαν από τον Περιφε-

ρειάρχη Αττικής Γ. Σγουρό, παρου-
σία έξι Δημάρχων, οι συμβάσεις για 
επτά σημαντικά έργα σε Αττικούς 
Δήμους, συνολικού Προϋπολογι-
σμού 40 εκ. ευρώ που καλύπτονται 
από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων και από ιδίους πό-
ρους της Περιφέρειας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο 
Δήμαρχος Διονύσου Γ. Καλαφατέ-
λης και οι Δήμαρχοι Μαραθώνα, 
Κρωπίας, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Ιλί-
ου και Κορυδαλλού.

Ο κ. Σγουρός, σε δηλώσεις του τό-
νισε: «Η Περιφέρεια Αττικής και οι 
Δήμοι της Αττικής συνεργάζονται ε-
ξαιρετικά. Σχεδιάσαμε τα έργα, έγι-
ναν μελέτες και εμείς τα υποστηρί-
ξαμε και τα προχωρήσαμε. Κρατή-
σαμε το λόγο μας και σήμερα υπο-
γράψαμε από κοινού σημαντικά έρ-
γα υποδομής, αντιπλημμυρικά, έρ-
γα οδοποιίας και κοινωνικής πρόνοι-
ας που είναι αναγκαία για τις τοπι-
κές κοινωνίες.

Τα έργα αυτά συμβάλλουν στη 
βελτίωση της ζωής των 5 εκ. πο-
λιτών της Αττικής. Οι πολίτες βλέ-
πουν τα έργα στις γειτονιές τους. 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 
Δημάρχους για την άριστη συνεργα-
σία την οποία έχουμε και να τους ευ-
χηθώ καλή επιτυχία».

Οι συμβάσεις κατασκευής αφο-
ρούν μεταξύ άλλων στο παρακάτω 
έργο: «Βελτίωση κατά τμήματα του 
οδικού άξονα Κηφισιά - Άνοιξη - Ά-
γιος Στέφανος - Καλέτζι - Μαραθώ-
νας», προϋπολογισμού 1.000.000 
¬, με χρηματοδότηση από το Εθνικό 
Σκέλος του Προγράμματος Δημοσί-
ων Επενδύσεων.

Πρόκειται για απολύτως απαραί-
τητες εργασίες συντήρησης ασφαλ-
τικών σε ένα δρόμο, ο οποίος εξυ-
πηρετεί τους Δήμους Κηφισιάς, Δι-
ονύσου και Μαραθώνα, είναι χαρα-
κτηρισμένος ως «Εθνική Οδός», απο-
τελεί επέκταση της Λ. Κηφισιάς και 
δέχεται σημαντική κυκλοφοριακή ε-
πιβάρυνση. Σκοπός του έργου είναι 
η άμεση βελτίωση του οδοστρώμα-
τος και η άρση επικινδυνότητας στα 
τμήματα όπου υπάρχουν φθορές 
και που εγκυμονούν κινδύνους για ο-
χήματα και ιδιαίτερα για τα δίκυκλα.

Ο Δήμαρχος Διονύσου δήλωσε σχε-
τικά με το παραπάνω έργο: «Θέλω να 
ευχαριστήσω την Περιφέρεια και τον 
Περιφερειάρχη για το έργο βελτίωσης 
της οδοποιίας, που βελτιώνει σημα-
ντικά την ποιότητα ζωής των κατοί-
κων».

Χωρίς και παλμό κα άνευρη –παρά την 
προσέλευση 300 περίπου πολιτών– αποδεί-
χθηκε η συγκέντρωση της Ενωτικής Πρω-
τοβουλίας, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, με 
την οποία και επισήμως ξεκίνησε την προ-
εκλογική της εκστρατεία η παράταξη που 
στηρίζει την παρούσα Δημοτική Αρχή της 
πόλης, ενώ ο επικεφαλής της και Δήμαρχος 
Διονύσου Γ. Καλαφατέλης ανακοίνωσε την 
εκ νέου υποψηφιότητά του. 

Παρόντες στη συγκέντρωση, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό του Αγ. Στε-
φάνου, οι 5 –από τους έξι– Αντιδημάρχους 
(Δ. Σακελλαρίου, Ν. Παππάς, Γ. Κανατσού-
λης, Θ. Σαραντάκη και Κ. Κοντάκης), ο Πρό-
εδρος του Δ.Σ. Τ. Καρασαρλής, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Ηρ. Χιώτης, Μ. Γαρεφαλάκης, Ν. 
Καρυστινός, Α. Τζανετή, Χ. Παπαβασιλείου,  
οι ανεξάρτητοι Θ. Ροΐδης και Γ. Ίσσαρης, οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Γ. Κόκ-
καλης, Γ. Κακκούρη, Μ. Τσιλιγκίρης, Χ. Ιωαν-
νίδης, οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας 
της Άνοιξης, πολλοί εργαζόμενοι στο Δήμο 
και βεβαίως δημότες. Μέγας απών ο Αντι-
δήμαρχος Ν. Πέππας, γύρω από τις προθέ-
σεις του οποίου σχετικά με τις επιλογές του 
στις επικείμενες εκλογές έχει αναπτυχθεί ο-
λόκληρη φιλολογία: «Τον ρώτησα και μου εί-
πε πως δεν θα μπορέσει να έρθει», απάντη-
σε σε σχετική ερώτηση της Οδού Διονύσου 
ο κ. Καλαφατέλης, τροφοδοτώντας έτσι με 
τη σειρά του τα σενάρια των ημερών.

Ομιλία  
απολογιστικού περιεχομένου
Ο απερχόμενος Δήμαρχος, στη διάρκεια 

της 45λεπτης περίπου ομιλίας του, προέβη 
για ακόμη μια φορά στον απολογισμό του 
έργου που έχει παραχθεί στην πόλη από 
τη Διοίκησή του. Τόνισε ιδιαιτέρως την α-
ποχέτευση, τη σημερινή οικονομική ευρω-
στία του Δήμου, το κοινωνικό πρόσωπο της 
πόλης  με τις αντίστοιχες δομές που έχουν 
δημιουργηθεί και τον όγκο των μελετών και 
των έργων που έχουν δρομολογηθεί και/ή 
κατασκευάζονται: «Μετά τα έργα πνοής 

των τριών προηγούμενων χρόνων, ήρθε η 
ώρα για τις ανάγκες της γειτονιάς και του 
κάθε συμπολίτη μας», ολοκλήρωσε  τη σχε-
τική αναφορά.

Δεν παρέλειψε εξάλλου να καταφερθεί και 
εναντίον όσων εγκατέλειψαν την παράτα-
ξή του: «Δεν μοιράστηκαν μαζί μας τα όνει-
ρά τους, γιατί κινούνταν με προσωπικές και 
κομματικές στρατηγικές αλλά και γιατί δεν 
μπορούσαν να ακολουθήσουν τις υψηλές α-
παιτήσεις μας», είπε, κατηγορώντας τους 
και για αρνητική αντιπολίτευση χωρίς προ-
τάσεις: « Είμαστε συνετοί και αληθινοί έναντι 
αυτών που είναι ασυνεπείς και λαϊκιστές».

Κάλεσε τέλος τους δημότες σε μια κοινή 
πορεία για το μέλλον της πόλης, «μαζί με, 
και κοντά στον πολίτη».

«Ο άνθρωπος  
της διπλανής πόρτας»

Ιδιαίτερης μνείας αξίζουν τα λόγια του  
καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αρ. 
Ράπτη, ο οποίος και προλόγισε τον κ. Κα-
λαφατέλη. Αναφέρθηκε, λοιπόν, ο καθηγη-
τής στη σύγχρονη αντίληψη για την πολιτι-
κή,  που θέλει τον πολιτικό να έχει τα παρα-
κάτω χαρακτηριστικά- και όπου τα βρούμε 
οφείλουμε, «έχουμε υποχρέωση σήμερα», 
να τα ακολουθούμε:   «Ο φίλος μου ο Γιάν-
νης» είπε, «είναι ενωτικός, σώφρων, μετρι-
όφρων, εξαιρετικά ταλαντούχος, όχι των 
γραφείων και των λόγων, αλλά της διπλα-
νής πόρτας. Δεν ξέρω ποια άλλα επίθετα 
να του δώσω».

Πιθανολογούμε πως ο κ. Καλαφατέλης δεν 
θα πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος με 
αυτήν την…  αντι- διαφήμιση του κυρίου κα-
θηγητή: Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πε-
ριγράφουν ένα πολύ καλό άνθρωπο, ίσως 
και πολύ καλό φίλο. Εξαντλούν όμως την ει-
κόνα του σύγχρονου πολιτικού; Τουτέστιν,  
είναι εκ του περισσού η εντιμότητα, η απο-
φασιστικότητα, η γνώση, η ικανότητα επιλο-
γών, η βούληση, ο οραματισμός, η αποτελε-
σματικότητα; Βέβαια αυτά δεν είναι επίθετα. 
Είναι ουσιαστικά.

OTA: Μεγάλο το ενδιαφέρον για την Ψηφιακή Σύγκλιση
315 σε σύνολο 325 Δήμων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση με αριθμό 59 της 

Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Όπως επισημαίνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), είναι η πρώτη φορά 
που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ανταποκρίθηκαν άμεσα τόσοι πολλοί δικαιούχοι, 
σε ποσοστό 97%, και σ’ αυτό συνετέλεσε η σωστή προετοιμασία της πρόσκλησης, ως 
αποτέλεσμα εκτεταμένου διαλόγου μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών 
και Ανάπτυξης, της ίδιας της ΚΕΔΕ, και της ΕΕΤΑΑ.

Η συμμετοχή αυτή των Δήμων αναδεικνύει αφενός τον σταθερό προσανατολισμό 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ – μοναδικού 
σχεδόν χρηματοδοτικού εργαλείου – να ολοκληρώσει το λειτουργικό εκσυγχρονισμό 
των υπηρεσιών και των δομών της προς όφελος των πολιτών και της διαφάνειας και 
αφετέρου την επιτακτική ανάγκη χρηματοδότησης και εφαρμογής των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Άνευρη, αλλά με πολύ κόσμο,  
η «πρώτη» της Ενωτικής πρωτοβουλίας


