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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  Πρακτικό  της  1ης/31-01-2019 συνεδρίασης  του  Τοπικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

                
ΘΕΜA: Αίτημα Αντιφασιστικής Πρωτοβουλίας Δήμου Διονύσου για 
      μετονομασία οδού σε οδό Παύλου Φύσσα

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός
Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. το
Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Δροσιάς  του  Δήμου  Διονύσου
συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ.5552/28-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας,  που  δημοσιεύθηκε  στον  Πίνακα  Ανακοινώσεων  της
Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για συζήτηση και
γνωμοδότηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας  δ/ξης.
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο
πέντε (5) μελών είναι παρόντες τέσσερις (4) από τους Συμβούλους
της Δημοτικής Κοινότητας:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
    Ποτίδης Χρήστος                        Ιατρίδου Μαργαρίτα
    Ουσταμπασίδης Σταύρος                  
    Συμεωνίδης Παναγιώτης
    Τεχλικίδης Μιχαήλ

   Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
   Πριν την έναρξη της συνεδρίασης εμφανίστηκαν και παρευρέθηκαν
κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκπρόσωποι της Αντιφασιστικής
Πρωτοβουλίας Δήμου Διονύσου, η Δ/ντρια του Γυμνασίου Δροσιάς, η
Πρόεδρος  του  Συλλόγου  Γονέων  και  Κηδεμόνων  Γυμνασίου  Δροσιάς,
Δημοτικοί Σύμβουλοι και κάτοικοι της περιοχής μας.
   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό Συμβούλιο το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής:
  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου με το
υπ’αριθ. πρωτ. 4003/16-01-2019 έγγραφο, μας διαβίβασε το υπ’αριθ.
εισερ.  πρωτ.  1663/11-01-2019  αίτημα-πρόταση  της  Αντιφασιστικής
Πρωτοβουλίας Δήμου Διονύσου όπου μας ζητούν την μετονομασία της
οδού που οδηγεί στο Λύκειο Δροσιάς, σε οδό Παύλου Φύσσα. 
 Η  πρώτη  παρατήρησή  μου  είναι  ότι  το  Λύκειο  Δροσιάς  έχει
μεταστεγασθεί  σε  νέα  κτίρια  τα  οποία  ανήκουν  στην  Δημοτική
Κοινότητα Εκάλης, άρα δεν είναι στην δική μας αρμοδιότητα. 
 Αν στο έγγραφό τους, υποδεικνύουν ως κατάλληλη οδό την οδό που
οδηγεί στο Γυμνάσιο Δροσιάς, την οδό 1ης Μάϊ, τότε έχω να δηλώσω
ότι, α) ο Παύλος Φύσσας, δεν ήταν δημότης, κάτοικος ή ευεργέτης



της περιοχής μας, ούτε κάποιο πρόσωπο συνδεδεμένο με την ιστορία
της χώρας μας και β) η μετονομασία οδών έχει δυσμενή επίδραση στην
κοινωνική και οικονομική ζωή αφού επιφέρει σύγχυση στις δημόσιες
υπηρεσίες,  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου-ιδιωτικού  δικαίου  και  στους
πολίτες.  
  Παρά το απάνθρωπο τέλος που είχε ο Παύλος Φύσσας, δεν θεωρώ
σωστό ότι στην Δημοτική Κοινότητά μας θα πρέπει να γίνει, προς το
παρών, κάποια μετονομασία οδού, δίδοντας το όνομά του.
   Μετά την εκφώνηση της εισήγησης ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στους
παρευρισκομένους, οι οποίοι και εξέφρασαν τις απόψεις τους.
Τεχλικίδης Μιχαήλ : Η ανάλυση, (της εισήγησης), είναι τυπική χωρίς
να πιάσει την ουσία του θέματος, που είναι το μήνυμα που φέρνει
αυτή η μετονομασία. Η ουσία είναι το μήνυμα που στέλνει σε μία
οργάνωση και συγκεκριμένα στην Χρυσή Αυγή. Η απόφαση αυτή, αν
παρθεί εντάσσει το Συμβούλιο στην Χρυσή Αυγή, αν οι σύμβουλοι της
συμπολίτευσης ψηφίσουν υπέρ της εισήγησης αυτής.
Συμεωνίδης  Παναγιώτης  :  Είναι  σεβαστό  το  αίτημα  αλλά  για
δεοντολογικούς και τυπικούς λόγους δεν συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ με
την εισήγηση του Προέδρου.
Ουσταμπασίδης Σταύρος :  Ο Παύλος Φύσσας τιμήθηκε απο τον Δήμο
Κερατσινίου όπου έγιναν και τα πρέποντα. Συμφωνώ με την εισήγηση
του Προέδρου και δηλώνω ότι δεν είμαστε φασίστες, όπως ανέφερε ο
κος Τεχλικίδης.  
   
  

Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο,
           
         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Και με ψήφους τρείς (3) υπέρ και μίας (1) κατά

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και δηλώνει ότι : Παρά το
απάνθρωπο τέλος που είχε ο Παύλος Φύσσας, δεν θεωρούμε σωστό ότι
στην Δημοτική Κοινότητά μας θα πρέπει να γίνει, προς το παρών,
κάποια μετονομασία οδού, δίδοντας το όνομά του.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 01/2019
Το  παρών  πρακτικό  υπογράφεται  ως  ακολούθως.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ  ΜΕΛΗ
     
                            
    ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
                                    ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                    ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

                        Ακριβές  απόσπασμα
              Ο   Πρόεδρος  του    Τοπικού  Συμβουλίου  


