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Μπήκαμε στο δεύτερο χρόνο της δημοτικής αρχής 
και η ποιότητα ζωής μας στο Δήμο Δάφνης διαρκώς 
χειροτερεύει. Η ακρίβεια, η λιτότητα, η ανεργία, η υπο-
βάθμιση του βιοτικού επιπέδου, οι κοινωνικές ανάγκες 
του λαού, έρχονται σε κραυγαλέα αντίθεση με την αλα-
ζονεία και αναλγησία του κεντρικού κράτους και της το-
πικής αυτοδιοίκησης.

Στο δήμο μας η κρίση εκδηλώνεται σε όλα τα επίπε-
δα και πρωτίστως στην Δημοτική αρχή του κ. Σταυρια-
νουδακη 

H παραίτηση-ανεξαρτητοποίηση του αναπληρωτή 
Δημάρχου Ν. Μπουρνελέ, η εκδίωξη της διευθύντριας 
προσωπικού Ζωής Ανδριοπούλου, η υποκατάσταση 
του οργανογράμματος του Δήμου από την κλίκα των 
κολλητών, το πολιτικό θράσος που οδήγησε σε ξυλο-
δαρμό εργαζομένου μέσα στο δήμο, οι εσωπαραταξι-
ακοί «τριγμοί» της πλειοψηφίας, είναι βαθιά σημάδια 
αποσύνθεσης μιας αλαζονικής διοίκησης. 

Οι προεκλογικές υποσχέσεις της Δημοτικής αρχής 
του κ. Σταυριανουδακη πετάχτηκαν στο καλάθι των 
αχρήστων από την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών.

Το «σεμνά και ταπεινά» έδωσε την θέση του σε 
ίντριγκες και αλαζονεία. 

Η κατάχρηση των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, που 
χρησιμοποίησε σαν εκλογικό χαρτί ομηρίας ενάντια 
στην προηγούμενη διοίκηση, έχει παραμείνει, με ευθύ-
νη του, αδιευκρίνιστη εδώ και 5 χρόνια, δημιουργώντας 
εύλογα ερωτήματα για την συγκάλυψη της και πιθανές 
υπόγειες συμφωνίες. Στην μόνιμη πίεση μας για να έρ-
θει η αλήθεια στο φως και να αποδοθούν ευθύνες ο 
Δήμαρχος επικαλείται την δυσλειτουργία της δικαιοσύ-
νης. «Είναι πολλά τα λεφτά»…, αν ήταν λίγα όλο και 
κάποιος φουκαράς θα ήταν φυλακή.

Η καθαριότητα στο Δήμο μας νοσεί. Τα πεζοδρόμια 
αδιάβατα. Το κυκλοφοριακό άλυτο. Το μπετόν ρίχνεται 
σωρηδόν, τα δέντρα κόβονται και οι παράνομες κεραί-
ες κινητής τηλεφωνίας φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Οι 
κακοτεχνίες στους δρόμους ορατές και στα πρόσφατα 
έργα. Ακόμη και γνωστά στελέχη της ΝΔ εισπράττουν 
τα παράπονα του κόσμου και διαφοροποιούνται από 
τις επιλογές του Δημάρχου. 

Στο χρόνο που πέρασε κόπηκαν ακόμη και τα προ-
εκλογικά έργα βιτρίνας (εξαιρείται βέβαια ο ποδηλατο-
δρόμος της Αρκαδίου που κέρδισε τον τίτλο… του πιο 
σύντομου ανέκδοτου). 

Σαρακοστή για το λαό

Πάσχα για το κεφάλαιοΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣ

Η εφηΜαρίδα είναι το πρώτο φύλλο μιας έκδοσης 
που από καιρό δουλευόταν σαν ιδέα στις ανοιχτές συνε-
λεύσεις της συλλογικότητας της «ΜΑχόμενης ΑΡΙστερής 
ΔΑφνης».

Αντικειμενικές αλλά κυρίως υποκειμενικές δυσκολίες 
δεν μας επέτρεψαν νωρίτερα την έκδοση της. Με την εί-
σοδο μας στο δημοτικό συμβούλιο το 2007 αλλά και την 
δραστηριοποίηση μας στον χρόνο που πέρασε στα κοι-
νωνικά μέτωπα, αυτή η έκδοση έγινε πραγματικότητα. 

Στις δημοτικές εκλογές του 2006 η κίνηση μας έλα-
βε 6,5% των ψήφων. Εκλέξαμε ένα δημοτικό σύμβουλο 
τον συναγωνιστή Γιώργο Μητροβγένη, ενώ άλλα μέλη 
της συλλογικότητας μας παίζουν ενεργό ρόλο στη γει-
τονιά, στο πολιτισμό, στο εργατικό κίνημα, στο κίνημα 
για την παιδεία και την υγεία αλλά και στο χώρο της 
αντικαπιταλιστικής οικολογίας. Στις σημερινές συνθήκες 
της ασφαληστρικης μεταρρύθμισης και της συνολικής 
επίθεσης της κυβέρνησης δίνουμε την μάχη μαζί με τους 
εργαζόμενους για να φράξουμε το δρόμο στα αντιλαϊκά 
τους σχέδια και την ανατροπή των εμπνευστών αυτής 
της πολιτικής 

Η ανάγκη για μια συλλογική δημοτική εφημερίδα που 
γράφεται από κοινωνικά δραστήριους και ευαίσθητους 
δημότες της Δάφνης, έρχεται να καλύψει μια ανάγκη 
αλλά και να αποκαλύψει τα δρώμενα μέσα και έξω από 
το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου.

Στόχος μας δεν είναι απλά μόνο η ενημέρωση των 
δημοτών -που έτσι κι αλλιώς απουσιάζει από την Διοί-
κηση του κυβερνητικού Δημάρχου κου Σταυριανουδά-
κη- αλλά θέληση μας να αντισταθούμε σε όλα αυτά που 
γίνονται για μας, χωρίς εμάς! 

Επειδή λοιπόν, «μόνο τα ψόφια ψάρια πάνε πάντα 
με το ρεύμα», η πάντα ζωντανή Μ.ΑΡΙ.ΔΑ αντιτάχθηκε 
στην «ενσωμάτωση» και στα πολιτικά παιχνίδια, προ-
τάσσοντας τις ανάγκες των δημοτών και του κινήματος 
από τον «παραγοντισμό» και τις καρέκλες. 

Επειδή ακόμη πιστεύουμε πως «μπορούμε να κα-
ταλάβουμε τον κόσμο μονάχα στην προσπάθεια μας να 
τον αλλάξουμε» θεωρούμε αυτό το φύλο εκτός των άλ-
λων όπλο στον αγώνα μας ενάντια στην διαφθορά, την 
διαπλοκή και την ρουσφετολογική διαχείριση (κυρίαρχο 
στοιχείο στο αλισιβερίσι κυβέρνησης-δήμων-τραπεζών-
εργολάβων), προτάσσοντας την διαφάνεια, τις κινητο-
ποιήσεις και τις συνελεύσεις κατοίκων 

Παράλληλα η δράση μας σε μια σειρά γενικότερα 
κοινωνικά μέτωπα αντίστασης και πάλης σκοπό έχει 
την ανατροπή του κατατσαλακωμένου από τα σκάνδαλα 
αστικού πολιτικού σκηνικού προς όφελος των εργαζο-
μένων.

Η συνταχτική μας επιτροπή είναι ανοικτή, και κάθε 
συνεισφορά κειμένων ευπρόσδεκτη. 

Ζητάμε την κατανόηση σας για τυχόν ατέλειες στην 
έκδοση του πρώτου φύλου αλλά πάνω από όλα ζητούμε 
την στήριξη σας καθώς «η χειραφέτηση των εργαζομέ-
νων είναι έργο των ιδίων των εργαζομένων».

Η ΕφηΜαρίδα δεν είναι “όργανο” κανενός. Ούτε της 
Μαχόμενης Αριστερής Δάφνης. Γιαυτό καλούμε κάθε συ-
μπολίτη μας να τη θεωρήσει σαν βήμα έκφρασης της 
αγωνίας για κάθε θετική παρέμβαση με μοναδικό γνώ-
μονα το συμφέρον των εργαζομένων και των κατοίκων 
του Δήμου μας.

Αντιλαϊκός, ταξικός και γραφειοκρατικός ο προϋπολογισμός του 2008 του Δήμου Δάφνης

Η αντιπολιτευση τον καταψηφισε.
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ΤΑ ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Οι εκκρεμείς οφειλές του κράτους προς τους δήμους 
μπαίνουν στο αρχείο, μια και το να μπαίνουν όλες οι 
υποθέσεις στο αρχείο είναι «της μόδας».
Ο Αλογοσκούφης υποσχέθηκε στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ να 
δώσει ένα μικρό μέρος από τα χρεωστούμενα της κεντρικής 
εξουσίας στους δήμους (1,411 εκ από τα... 9.000 δις) με 
μορφή «παγωμένων» ομολόγων δεκαετούς διαρκείας που 
θα καταθέσουν οι δήμοι στις τράπεζες σαν εγγύηση… για να 
πάρουν δάνειο!!!
Τα χρήματα αυτά θα δοθούν για να καλυφθούν οι λειτουργικές 
ανάγκες και κάποια έργα. Έργα που εάν γίνουν, θα γίνουν 
μόνο μέσω σύμπραξης δημοσίου και μεγαλοεργολάβων του 
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).
Όλα για τις τράπεζες και τους εργολάβους.

Αναμφίβολα το ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο της κυβέρνησης 
φιλοδοξεί να είναι η χαριστική 
βολή στην πολύχρονη 
εκμετάλλευση των ταμείων 
των εργαζομένων. Να 
θυμηθούμε πως πέρσι 
τέτοια εποχή έσκασε η 
βόμβα των δομημένων 
ομολόγων από την οποία 
κάποιοι πλούτισαν ενώ τα 
ταμεία αδυνάτησαν.Για να 
μην ξεχνάμε και επειδή η 
ιστορία είναι ο αγώνας της 
μνήμης εναντία στη λήθη 
αντιγράφουμε αποσπάσιμα 
από ανακοίνωση μας που 
μοιράσαμε εκείνη τη περίοδο.
«Με αφορμή σειρά 
δημοσιευμάτων στον τύπο 
που εμπλέκουν, ένα μέλος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δάφνης στενό συνεργάτη 
του δημάρχου κου 
Σταυριανουδακη και έμμισθο 
πρόεδρο της Δημοτικής 
επιχείρησης κ.Β. Σταυριανάκο 
στο σκάνδαλο με τα δομημένα 
ομόλογα και τη λεηλασία 
των ταμείων, ο εκπρόσωπος 
της παράταξής μας Γιώργος 
Μητροβγένης πρότεινε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο το 
παρακάτω ψήφισμα.
«Το Δημοτικό Συμβούλιο 
καταδικάζει την πρωτοφανή 
«κλοπή» που έγινε εις 
βάρος των Ασφαλιστικών 
Ταμείων από όλους του 
εμπλεκόμενους, φανερούς 
και αφανείς και απαιτούμε 
την αποκάλυψη όλων όσων 
συμμετείχαν σε αυτή την 
κλοπή. 
Υποστηρίζουμε την άμεση 
αποκατάσταση των ζημιών 
που υπέστησαν τα Ταμεία 
από τις επενδύσεις στα 
κρατικά και τραπεζικά 
δομημένα ομόλογα και 
απαιτούμε τον έλεγχο και την 
διαχείριση των αποθεματικών 
των Ταμείων από τους 
εργαζόμενους»
Την πρόταση της Μαχόμενης 
Αριστερής Δάφνης (ΜΑΡΙΔΑ), 
στήριξαν οι δυο σύμβουλοι 
του που υποστηρίχτηκαν 
από το ΚΚΕ και οι πέντε 
που υποστηρίχτηκαν από το 
ΠΑΣΟΚ ενώ καταψήφισαν το 
σύνολο των νεοδημοκρατών 
συμβούλων του Δημάρχου.
Υπενθυμίζεται πως δυο 

ακόμη συνεργάτες του κ. 
Σταυριανουδάκη, ο πρώην 
και ο νυν πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
(Οικονομόπουλος- 
Καρακώνης) είχαν 
αναφερθεί ως εμπλεκόμενοι 
στο σκάνδαλο του 
ΟΕΚ που οδήγησε 
στην εκπαραθύρωση 
του υπουργού Πάνου 
Παναγιωτόπουλου και την 
απομάκρυνση τους από την 
διοίκηση του ΟΕΚ 
Είναι επίσης γνωστό ότι 
ακόμη εκκρεμεί η δικαστική 
έρευνα για το άλλο 
σκάνδαλο του Δήμου που 
αναμένεται το πόρισμα της 
εδώ και πέντε χρόνια για 
το τεράστιο έλλειμμα 5,5 εκ 
ευρώ (χωρίς τους τόκους) 
από την προηγουμένη 
Δημοτική αρχή για το οποίο 
μας έχει ανακοινωθεί πως 
κοινοποιήθηκε ένταλμα 
από τον εισαγγελέα για δυο 
υπαλλήλους αγνοώντας την 
συνέχεια.»
Aυτά λέγαμε πέρσι τέτοια 
εποχή!!

ΟΛΑ ΤΡΙΓΥΡΩ ΑΛΛAΖΟΥΝ
και όλα τα ίδια μένουν

Ένας γιατρός στην δημοτική αστυνομία και ένας αστυνομικός στην 
υγιεινή και καθαριότητα.
Μετά τις αλλαγές στους αντιδημάρχους ο κ. Σταυριανουδάκης 
τοποθέτησε αντιδήμαρχο τον παιδίατρο κ. Τσιλιφή επικεφαλής 
της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ αντιδήμαρχο - επικεφαλής της 
καθαριότητας τον πρώην υπεύθυνο ασφαλείας του Μητσοτάκη, 
αστυνομικό κ. Λιακόπουλο (ο οποίος πανθομολογουμένως 
χρεωστάει την εκλογή του αποκλειστικά στην σταυροδότηση και 
την βοήθεια του γιατρού Ν. Μπουρνελέ ο οποίος διαχώρισε την 
θέση του και ανεξαρτητοποιήθηκε). 
Αντιδήμαρχος πρασίνου παρέμεινε ο κ. Χαρίσης, ταχυδρόμος των 
ΕΛΤΑ- συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ που είναι ο μόνος που παρέμεινε 
στο πόστο του (φαίνεται πως του ταιριάζει απόλυτα ο ρόλος του 
δέντρου, μια και δεν μιλάει ποτέ στο ΔΣ ακόμη και αν προκληθεί 
παρά μόνο ψηφίζει).
Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων ορίστηκε ο κ. Καράμπαμπας 
που μαζί με τον πρόεδρο του ΔΣ κ. Καρακώνη και τον Δήμαρχο 
κ. Σταυριανουδάκη είναι η τριανδρία που κινεί τα νήματα, 
φροντίζοντας να μένει έως τώρα πάντα στο απυρόβλητο 
χρησιμοποιώντας τους υπολοίπους συμβούλους της πλειοψηφίας 
σαν κυματοθραύστες της λαϊκής δυσαρέσκειας με το αζημίωτο 
(μισθοί Αντιδημάρχων και προέδρων ΝΠΔΔ).

Ανεξαρτητοποίηση 
του Ν. ΜΠΟΥΡΝΕΛΕ

Ο πρώην αναπληρωτής Δήμαρχος Ν. Μπουρνελές και 
αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών γιατρός Ν. Μπουρνελές 
αποχώρησε από την παράταξη του κ. Σταυριανουδακη και 
ανεξαρτητοποιήθηκε. Χαρακτήρισε τη σημερινή διοίκηση ανίκανη 
και τον Δήμαρχο «σαν διεκπαιρεωτή προσωπικών φιλικών 
υποθέσεων».
Κατήγγειλε ακόμη πως στόχος του Δημάρχου είναι «να τους θέλει 
όλους σε ομηρία, να θέλει αντιδημάρχους γλάστρες που την 
μόνη δουλειά που κάνουν είναι να πηγαίνουν στην τράπεζα να 
παίρνουν το μισθό τους»
Είπε ακόμη πως δέχτηκε απειλές για τη ζωή του και ότι κινδυνεύει 
να γίνει… ο Λαμπράκης… της Ν. Δημοκρατιας!!
Καταγγέλλει επίσης τον αντιδήμαρχο Θ. Καράμπαμπα που 
τον θεώρει υπερδήμαρχο αλλά και κύρια υπεύθυνο για τις 
κακοτεχνίες, τον ποδηλατόδρομο και τις δαπάνες εκατομμυρίων 
ευρώ για έργα που μόλις σε δυο χρόνια χρήζουν ανακατασκευής».
Καταγγέλλει επίσης τις ρουσφετολογικές προσλήψεις και την 
προώθηση φιλικών και προσωπικών σχέσεων σε βάρος όποιας 
αξιοκρατίας.
Υπενθυμίζεται πως ο Ν. Μπουρνελές ήταν ο πρώτος σε σταυρούς 
σύμβουλος της παράταξης του Δήμαρχου.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ Η... ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ

Είναι γνωστή η κόντρα Σουφλιά και των γύρω δήμων για το χώρο του 
πρωην ανατολικού αεροδρομίου.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε πως όχι μόνο η πλειοψηφικά εμπόδισε 

τη συζήτηση μετά από πρόταση του δημ 
συμβούλου της Μ.ΑΡΙΔ.Α για συμμετοχή στην 
κίνηση των 4 δήμων (Ελληνικού, Αργυρούπολης, 
Γλυφάδας, Αλίμου) αλλά ο πρόεδρος κ. 
Καρακώνης προσπάθησε «κατά λάθος» να 
ζητήσει να υπογράψουν οι δημοτικοί σύμβουλοι 
την πρόταση Μάνου δηλ. «να πουληθεί το 
ελληνικό για οικόπεδα και να πάρουν όλοι οι 
δήμοι ένα ποσό για να φυτέψουν δέντρα στους 
δήμους».
Όταν διαμαρτυρηθήκαμε έντονα ζήτησε 
συγνώμη αλλά αρνήθηκε να βάλει σε 
ψηφοφορία το ψήφισμα που πρότεινε ο 
Γιώργος Μητροβγένης που υποστήριζε τις 
κινητοποιήσεις ενάντια στο νομοσχέδιο του 
Σουφλιά, μεταθέτοντας το θέμα για το επόμενο 
ΔΣ.
Στο επόμενο ΔΣ πλειοψηφία ήρθε με ένα 
ψήφισμα που μόνο γέλιο μπορούσε να βγάλει. 
Ο κ. Λιακόπουλος με πολύ σοβαροφάνεια 
ανέλαβε να το στηρίξει λέγοντας ούτε λίγο ούτε 
πολύ πως ο κ. Σουφλιάς και οι τέσσερις Δήμοι 
πρέπει να τα βρούνε για το καλό του τόπου. 
Τα δυο ψηφίσματα μπήκαν σε αντιπαράθεση 
με ονομαστική ψηφοφορία και επικράτησε η 
«σοφία» της πλειοψηφίας.

«‘‘Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ’’ αν και ήρθατε δεύτερος 
μετά τον μακαρίτη τον Λάσκαρη που ζήτησε να σταματήσει η πάλη των 
τάξεων» του αντιτάχθηκε από τον Γ. Μητροβγένη.

Aνακύκλωση πότε;

Παρότι έχουμε θέσει επανειλημμένα 
στο Δ.Σ. το θέμα της Ανακύκλωσης, η 
δημοτική αρχή αρνείται να προχωρήσει. 
Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος στη 
συνεδρίαση της 6/9/2007, αφού ζήτησε 
να κλείσουν τα πρακτικά, και ούτε λίγο 
ούτε πολύ μας δήλωσε πως δεν υπάρχει 
πραγματική ανακύκλωση, ότι εκεί 
που λένε πως γίνεται, τα περισσότερα 
σκουπίδια καταλήγουν στη χωματερή, 
ενώ κάποιες εταιρείες παίρνουν 
επιδότηση. 

Εάν είναι όμως έτσι -πράγμα που είναι 
πιθανόν- γιατί δεν βγαίνει επώνυμα να το 
καταγγείλει; Ποιούς προστατεύει; Και σε 
τελευταία ανάλυση γιατί δεν αναλαμβάνει 
ο Δήμος την ανακύκλωση στην πηγή και 
την εκμετάλλευση των απορριμμάτων; Οι 
Δημότες φορτώνουν τα αυτοκίνητά τους 
για να πάνε γυαλί και χαρτί σε όμορους 
δήμους. Τα παιδιά είναι πολύ δεκτικά στην 
εκπαίδευση σε θέματα οικολογίας και 
ανακύκλωσης. Η Δημοτική Αρχή είναι;

Το μητροπολιτικό πάρκο 
του ελληνικού διχάζει το ΔΣ 
στη Δάφνη

Πάρκο ή 
οικόπεδα?

Το περίπτερο της ΜΑΡΙΔΑΣ στην κινητοποίηση 
για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού
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Επικοινωνία και αποστολή κειμένων
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«Τα της εκκλησίας στην εκκλη-
σία και τα της κυβέρνησης στην 
κυβέρνηση» είπε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος της ΝΔ κος Ρουσσόπου-
λος με αφορμή το «μακεδονικό» και τις 
ελληνο-χριστιανικές συνάξεις πατρι-
δοκαπηλίας του Καρατζαφέρη και του 
Μητροπολίτη Άνθιμου.

Ίσως να είναι η μόνη φράση που 
θα συμφωνούσαμε μαζί του. 

Ο Δήμαρχος Δάφνης κ. Σταυρια-
νουδάκης, παρ’ ότι κυβερνητικός δή-
μαρχος όχι μόνο επιμένει σκόπιμα να 
τα μπερδεύει, αλλά θέλησή του είναι 
να μετατρέψει το δήμο σε «Δαφνο-
θρησκευτιστάν».

«Τα της εκκλησίας στην εκκλη-
σία και τα του Δήμου στο Δήμο», 
τονίσαμε στην τελετή ορκωμοσίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου τον Γενάρη 
του 2007 όπου και κληθήκαν 9 ιερείς 
για να μας ορκίσουν Δημοτικούς Συμ-
βούλους, μετατρέποντας την αίθουσα 
σε θρησκευτική λαοσύναξη με εθνικά 
λάβαρα και βυζαντινούς δικέφαλους. 
Η έντονη διαμαρτυρία των συμβού-
λων της αντιπολίτευσης υποχρέωσε 
τον Δήμαρχο, να διαβάσει ο ίδιος τον 
πολιτικό όρκο που προβλέπει η νομο-
θεσία και που τον είχε «αναθέσει», ως 
μη όφειλε, σε ιερέα.

Ένα σχεδόν χρόνο μετά, στις 
27/2/08 μετά από σχετική πρόταση 
του Δημάρχου ξεκίνησε η διαδικασία 
των εργασιών του Δημοτικού Συμβου-
λίου «με την ενός λεπτού σιγή» για το 
θάνατο του Μακαριστού Αρχιεπισκό-
που Χριστοδούλου. 

Ακολούθως πρότεινε συγχαρητή-
ριο ψήφισμα και ευχές στο νέο Αρχι-
επίσκοπο. 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«επιχορηγήσεις του δήμου σε αθλη-
τικά Σωματεία και πολιτιστικούς συλ-
λόγους» πρότεινε να επιχορηγηθούν 

οι ενορίες των τριών εκκλησιών της 
Δάφνης με το ποσό των 3.000 ευρώ 
σε κάθε μια.

Κατά την έναρξη της διαδικασί-
ας του Δ.Σ δηλώσαμε ως παράταξη 
πως είμαστε υπέρ του διαχωρισμού 
κράτους-εκκλησίας, η πλειοψηφία αρ-
νήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία να συ-
ζητήσουμε το θέμα. Εμείς σύντομα θα 
το επαναφέρουμε θεωρώντας πως η 
εκκλησιαστική περιουσία είναι αρκετά 
μεγάλη για να παίρνει και επιχορήγη-
ση από τους δημοτικούς φόρους που 
πληρώνει ο Δημότης.

Στο κάτω κάτω της γραφής όποιος 
θέλει να δώσει στην εκκλησία χρήματα 
ξέρει το δρόμο να τα πάει μόνος του, 
δεν χρειάζεται να του τα παίρνει ο Δή-
μαρχος με τα δημοτικά τέλη για να κά-
νει με ξένα κόλλυβα μνημόσυνο και εν 
τέλει δημόσιες σχέσεις, μετατρέποντας 
την εκκλησία σε μηχανισμό μελλοντι-
κής του στήριξης. 

Θυμίζουμε ότι ο δήμαρχος και τα 
παπαγαλάκια του, διαλαλούν παντού 
πως διαθέτει τον επιπλέον(!) μισθό 
του, που παίρνει από το ΔΣ της ΠΥΡ-
ΚΑΛ, στις εκκλησιαστικές ενορίες. 

Τώρα πως ένας δήμαρχος εκτός από 
τον μισθό του είναι ταυτόχρονα αμει-
βόμενος σύμβουλος από την Πολεμική 
Βιομηχανία μόνο ο θεός της Νέας Δη-
μοκρατίας το ξέρει.

Πολλές Κυριακές πρωί καθώς και 
σε επίσημες αργίες τον έχουμε δει να 
κάνει ράλι για να θεαθεί ταυτόχρονα σε 
πάνω από δύο ή και τρείς εκκλησίες 
μετατρέποντας την όλη διαδικασία σαν 
να επισκέπτεται χοροεσπερίδες παλαι-
οκομματικού επιπέδου. Στους γάμους, 
βαφτίσια και κηδείες πρώτος και καλύ-
τερος, άλλωστε ξέρει πως οφείλει την 
εκλογή του κατά ένα μέρος στην από 
άμβωνος προπαγάνδα κάποιων ιερέ-
ων και οι οποίοι έχουν ευθύνη σε αυτή 
την κωμικοτραγική κατάσταση. Από 
όσο γνωρίζουμε, δε, πρέπει να είναι 
και πολύ πρέπον προς το θρησκευτικό 
τελετουργικό η αντιμετώπιση των μυ-
στηρίων σε πολιτική πασαρέλα, με την 
ευλογία πολλές φορές και των ιερέων. 

Είναι γνωστή επίσης η διαφωνία  
του Δημάρχου με το σύλλογο καθηγη-
τών του 4ου γυμνασίου και του Γυμνα-
σιάρχη Στ. Μενεξή, καθώς προσπάθη-
σε να τοποθετήσει εκκλησάκι σε επαφή 
με το κτίριο του σχολείου, περισσότερο 
ως ανάγκη να μαζεύεται στο παγκάρι 
που θα στηνόταν ο οβολός των πι-
στών, παρά για τον καημό της προ-
σευχής των παιδιών. Δεν ξέρουμε αν 
και πόσο κάποιοι έβαλαν το χέρι τους 
να σταλεί ο Γυμνασιάρχης σε Λύκειο 

του Δήμου Ταύρου όπως ακούγεται. 
όμως δεν πέρασε η λογική παγκαριού 
στο σχολείο, μιας και ο σύλλογος των 
καθηγητών απέτρεψε την τοποθέτηση 
του.

Ομολογούμε όμως πως ήταν πολύ 
επικοινωνιακό εκλογικά… όταν πήγε 
(;) στα Ιεροσόλυμα... για να φέρει το 
«γνήσιο» φως στις τρεις εκκλησίες για 
την Ανάσταση λίγους μήνες πριν τις 
δημοτικές εκλογές. Εκεί όμως που χά-
λασε η σούπα ήταν όταν παρουσίασε 
σαν απόδειξη μια πλαστογραφημένη 
φωτογραφία -κολλάζ, σε έντυπο που 

πληρώθηκε από το Ταμείο του Δήμου 
σαν δημοτικό υλικό, όπου κόλλησε την 
φωτογραφία του ο αθεόφοβος πάνω 
σε ένα δρόμο των Ιεροσολύμων. (Δυ-
στυχώς ο λαθρόχειρας μακετίστας ξέ-
χασε να του προσθέσει και λίγη σκιά 
και η απάτη βγάζει μάτι.). «Πολλοί το 
είδανε λίγοι το καταλάβανε» είπε κυνι-
κά στέλεχος της παράταξης του.

Από όλες τις δημοτικές δραστηριό-
τητες την μόνη που δεν έχει εκχωρήσει 
σε αντιδημάρχους είναι το Δημοτικό 
Κοιμητήριο. Είναι ο Άρχοντας του νε-
κροταφείου.

Αυτόν πρέπει να παρακαλέσεις 
για μια θέση στο ασφυκτικά γεμάτο 
κοιμητήριο, αυτός και μόνο αυτός θα 
αποφασίσει την θέση που θα δώσει, 
την εκταφή ή την παράταση καθώς και 
σε ποιόν θα δώσει οστεοφυλάκιο. Σε 
αυτόν θα απευθυνθούν τα γραφεία τε-
λετών και ο αυτός θα αποφασίσει ποιοι 
εργολάβοι και μαρμαράδες θα δουλέ-
ψουν μέσα. 

Όσον μας αφορά, σαν δημοτική 
παράταξη Μαχόμενη Αριστερή Δάφνη, 
δεν είμαστε απλά υπέρ του χωρισμού 
κράτους και εκκλησίας αλλά και υπέρ 
της φορολόγησης της εκκλησιαστικής 
περιουσίας. 

Και σίγουρα σε αυτό το αίτημα δεν 
είμαστε μόνοι μας. Δεν μπορεί να φο-
ρολογείται ο κάθε εργαζόμενος για την 
δουλειά του, το σπίτι του, ακόμα και για 
τις αποταμιεύσεις του στην τράπεζα, 

και η εκκλησιαστική περιουσία -που 
πολλές φορές εκχωρείται για εκμετάλ-
λευση σε ημέτερους με χαμηλά αντίτι-
μα- να θεωρείται ιερή και απαραβίαστη, 
να είναι παράλληλα μέτοχος της Εθνι-
κής Τράπεζας, να επενδύει σε ακίνητα 
σε ομόλογα στο χρηματιστήριο και την 
ίδια στιγμή να αρνείται την καταγραφή 
της αμύθητης περιουσίας της.

Εμείς σεβόμαστε τις θρησκευτικές 
απόψεις και το δικαίωμα σε κάθε ελεύ-
θερο άνθρωπο να δοξάζει τον θεό που 
πιστεύει και να συνεισφέρει στο ναό 
που επιθυμεί.

Εκτιμούμε επίσης πως πολλές φο-
ρές ο λιτός και χαμηλόβαθμος κλήρος, 
(σε αντίθεση με το χρυσοποίκιλτο κλη-
ρικοπολιτικό σύμπλεγμα του μεγάλου 
κεφαλαίου) στάλθηκε στο πλευρό των 
εργαζομένων και των αποκλεισμένων 
σε δύσκολες συνθήκες της ιστορίας 
του λαού μας. 

 Είναι όμως διαφορετικό, η σεμνό-
τητα και ταπεινότητα, του κάθε ιερέα 
και κάθε πιστού και άλλο πράγμα η 
αλαζονεία, η φιγούρα, η δημοσιοσχεσί-
τικη εκμετάλλευση και ο φαρισαϊσμός 
που μας θυμίζει το «Ελλάς Ελλήνων 
χριστιανών» μιας άλλης σκοταδιστικής 
εποχής... 

Είναι άλλο να εκπροσωπείς ένα 
εκλεγμένο θεσμό όπως η τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλο η θρησκευτική ιε-
ραρχία... «Ή παπάς παπάς ή ζευγάς 
ζευγάς» κατά την λαϊκή παροιμία.

Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή Δη-
μοτική Αρχή είναι φαβορί για το βρα-
βείο… του «άδειου βαρελιού» της Αρ-
χιεπισκοπής. Βραβείο που προκύπτει 
από την πρόσφατη δήλωση του νέου 
Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου -που στον 
αντίποδα της γραμμής Χριστόδουλου- 
τόνισε σε μήνυμά του προς θρησκευ-
τικούς και πολιτικούς αποδέκτες «τα 
γεμάτα βαρέλια κυλούν αθόρυβα, 
μόνο τα άδεια βαρέλια κάνουν θό-
ρυβο».

Συνδιαμορφωμένο κείμενο 
από τη Μαχόμενη ΑΡΙστερή ΔΑφνη

λόγους» πρότεινε να επιχορηγηθούν μοκρατίας το ξέρει.

σε επίσημες αργίες τον έχουμε δει να 
κάνει ράλι για να θεαθεί ταυτόχρονα σε 
πάνω από δύο ή και τρείς εκκλησίες 
μετατρέποντας την όλη διαδικασία σαν 
να επισκέπτεται χοροεσπερίδες παλαι-
οκομματικού επιπέδου. Στους γάμους, 
βαφτίσια και κηδείες πρώτος και καλύ-
τερος, άλλωστε ξέρει πως οφείλει την 
εκλογή του κατά ένα μέρος στην από 
άμβωνος προπαγάνδα κάποιων ιερέ-
ων και οι οποίοι έχουν ευθύνη σε αυτή 
την κωμικοτραγική κατάσταση. Από 
όσο γνωρίζουμε, δε, πρέπει να είναι 
και πολύ πρέπον προς το θρησκευτικό 
τελετουργικό η αντιμετώπιση των μυ-

Ουαί υμίν τοις φαρισαίοις...
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Στο κάτω κάτω της γραφής 
όποιος θέλει να δώσει 
στην εκκλησία χρήματα 

ξέρει το δρόμο να τα πάει 
μόνος του, δεν χρειάζεται να 
του τα παίρνει ο Δήμαρχος 

με τα δημοτικά τέλη 
για να κάνει με ξένα 
κόλλυβα μνημόσυνο.

Το κολάζ του

αθεόφοβου

που στα...

Ιεροσόλυμα 

«ξέχασε» 

τη σκιά του...
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Στην Αθήνα του 21ου αιώνα, στην Αθήνα 
των 4.000.000 εκ. κατοίκων, μπορεί να έχουν 
εξαφανιστεί τα όμορφα δάση της ζωής, αλλά 
στην θέση τους φυτρώνουν τα δάση του θα-
νάτου, τα δάση των κεραιών κινητής τηλεφω-
νίας.

Όλοι μας πλέον έχουμε συνείδηση ότι δεν 
ζούμε μόνο μέσα στα σκουπίδια, το μπετόν, το 
καυσαέριο, αλλά και μέσα σε ένα αόρατο νέ-
φος από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. πού 
συνεχώς γίνεται και πιο έντονο. Όπου βρε-

θούμε, όπου σταθούμε, 
εμείς και τα παιδιά μας, 
μέρα και νύχτα μας συ-
ντροφεύει η στοργική 
αγκαλιά της WIND, της 
VODAFONE, της CO 
SMOTE.

Και όλοι μας δικαιο-
λογημένα ανησυχούμε!

Ανησυχούμε γιατί, 
ενώ έχουμε το κάθε 
δικαίωμα να ξέρουμε 
υπεύθυνα, αν τα ηλε-
κτρομαγνητικά πεδία 
που μας περιβάλουν 
24 ώρες το 24ωρο εί-
ναι επικίνδυνα για την 

υγεία μας, κανένας δεν μας το ξεκαθαρίζει. 
Και πρώτα-πρώτα η πολιτεία.

Ανησυχούμε γιατί βλέπουμε τις εταιρίες κι-
νητής τηλεφωνίας να γεμίζουν, έναντι αδρής 
αμοιβής και στα μουλωχτά τις ταράτσες με 
καμουφλαρισμένες παράνομες κεραίες. Δεν 
υπολογίζουν τίποτα, σχολεία, παιδικούς σταθ-
μούς, νοσοκομεία, νόμους, περιβάλλον, πρό-
στιμα. Μπρος στα κέρδη τους τι είναι οι ζωές 
μας…

Ανησυχούμε γιατί ενώ οι επίσημοι διεθνείς 

επιστημονικοί και κυβερνητικοί οργανισμοί 
(ΠΟΥ, ΕΕ, κα) μας καθυσηχάζουν, ολοέ-
να πληθαίνουν οι φωνές στην επιστημονική 
κοινότητα που φωνάζουν ότι η μη ιονίζουσα 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν προκαλεί 
μόνο θερμικές βλάβες, αλλά και σοβαρή βλά-
βη στα ανθρώπινα κύτταρα.

Ίσως δεν θα ήταν υπερβολή αυτό που έχει 
αναφερθεί από επιστήμονες, ότι η έκθεση του 
ανθρώπου στον ωκεανό της ηλεκτρομαγνη-
τικής ακτινοβολίας μέσω της ασύδοτα ανα-
πτυσσόμενης τεχνολογίας, αποτελεί και το με-
γαλύτερο βιολογικό πείραμα στην ιστορία...

Ανησυχούμε γιατί αυτοί που ελέγχουν τις 
τύχες μας, οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργα-
νισμοί, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και μια 
εξαγορασμένη μερίδα επιστημόνων, ούτε ξε-
ρόυν, ούτε θέλουν μα μάθουν την αλήθεια.

Το μόνο που ξέρουν καλά όλοι αυτοί οι 
κύριοι είναι να τροφοδοτούν με ανθρώπινες 
υπάρξεις την κρεατομηχανή του καπιταλιστι-
κού κέρδους.

Και πώς να μην ανησυχούμε όταν στην 
ουσία δεν υπάρχουν όρια ασφαλούς έκθε-
σης στην ακτινοβολία. Το κάθε κράτος βάζει 
τα δικά του. Οι επιστημονικές έρευνες, κάθε 
στιγμή, φέρνουν στην επιφάνεια νέα πιο δυ-
σμενή στοιχεία για την υγεία μας. Οι επιστή-
μονες γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί.

Και η ανησυχία μας γίνεται οργή,
• όταν βλέπουμε τις εταιρίες τηλεφωνίας να 

νοιάζονται μόνο πως θα κάνουν πιο πολ-
λούς συνδρομητές και κέρδη.

• όταν γράφουν στα παλιά τους τα παπού-
τσια ακόμα και αυτό το ανεπαρκές νομοθε-
τικό πλαίσιο της πολιτείας και παρανομούν 
ασύστολα. Όταν λαδώνουν τους πάντες 
και τα πάντα.
Οργιζόμαστε γιατί το κράτος και η κυβέρ-

νηση υποκρίνονται, δεν κάνουν τίποτα ουσι-
αστικό να μας προστατέψουν, να προστατέ-
ψουν την μεγάλη μάζα του εργαζόμενου λαού. 
Όλοι, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, δήμαρχοι, 
παράγοντες και παρατρεχάμενοι είναι λόγια 
μόνο λόγια... Όλοι μας χτυπούν στην πλάτη 
φιλικά αλλά τελικά παίρνουν το μέρος αυτών 
που θησαυρίζουν σε βάρος της υγείας μας. 
Ακόμα και όταν παρακολουθούν τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό, αυτός τους αθωώνει. «Κόρα-
κας κοράκου μάτι ποτέ δεν βγάζει»...

Αυτή η ανησυχία και η οργή ήταν που οδή-
γησε κατοίκους της Δάφνης στην οδό Αρκαδί-
ου να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και 
να κατεβάσουν την παράνομη κεραία.

• Μειώνουμε τη χρήση κινητού τη-
λεφώνου όσο είναι δυνατόν. Όχι συνο-
μιλίες πάνω από ένα λεπτό.

• Όχι χρήση κινητού από παιδιά.
• Ειδικές συσκευές
Χρησιμοποιούμε πάντα στις συνο-

μιλίες μας ειδικές συσκευές hands free 
ή bluetooth. Ακόμα και τότε όμως το 
κινητό δεν πρέπει να είναι σε επαφή 
με το σώμα. Πρέπει να είναι σε από-
σταση τουλάχιστον 40 εκατοστών από 
το σώμα μας. Καθώς αυτό δεν είναι δυ-
νατό πάντα, έχουν σχεδιαστεί ειδικές 
θήκες, μία μάλιστα από τον Τομέα Κυτ-

ταρικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://kyttariki.biol.uoa.gr)
• Όχι στο αυτί
Εάν δεν έχουμε πάνω μας hands free ή bluetooth δεν «κολλάμε» τη 

συσκευή πάνω στο αυτί μας, εναλλάσσουμε πλευρά και χρησιμοποιούμε το 
μεγάφωνο που έχουν αρκετά τηλέφωνα.

• Όχι στο αυτοκίνητο
Ελαχιστοποιούμε τη χρήση κινητού μέσα στο αυτοκίνητο, εκτός εάν έχου-

με ειδική κεραία, γιατί δεχόμαστε ακτινοβολία από κάθε σημείο του αμαξώ-
ματος. Μια εναλλακτική λύση είναι η συνομιλία με hands free ή bluetooth, 
τοποθετώντας όμως το κινητό σε ειδική θήκη που «βλέπει» προς τα έξω, 
διοχετεύοντας την ακτινοβολία εκτός του οχήματος.

• Όχι σε υπόγεια
Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε το κινητό σε υπόγεια, κλειστούς χώ-

ρους, ασανσέρ και γενικά όπου το σήμα είναι εξαιρετικά μικρό. Στην πε-
ρίπτωση αυτή το κινητό μας εκπέμπει με μέγιστη ισχύ. Το ίδιο μπορεί να 
συμβεί και σε ανοικτούς χώρους της υπαίθρου, όπου η κεραία βάσης είναι 
πολύ μακριά ή δεν έχει καλή οπτική επαφή. Απ’ αυτή την άποψη είμαστε 
πολύ προσεκτικοί στη χρήση του κινητού μέσα στα σπίτια (ειδικά στα εσω-
τερικά δωμάτια).

H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ

Σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με πολύ ένταση και την μαζική πα-
ρουσία δημοτών συζητήθηκε εκτός ημερησίας διάταξης το ζήτημα των κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας. 

Οι κάτοικοι απαίτησαν την οριστική απομάκρυνση της συγκεκριμένης κεραί-
ας, αλλά και πολλών άλλων επικίνδυνων κεραιών, με ταυτόχρονη λήψη ουσια-
στικών μέτρων προστασίας από τον Δήμο και την πολιτεία.

Η ΜΑΡΙΔΑ μοίρασε έντυπο ενημερωτικό υλικό για τους κινδύνους της κινητής 
τηλεφωνίας, πρότεινε ψήφισμα-απόφαση του ΔΣ, το οποίο έγινε γενικά αποδε-
κτό. Μετά από πρόταση το ΔΣ εξουσιοδότησε το Δήμαρχο να θέσει το θέμα στο 
συνέδριο της ΚΕΔΚΕ. Εκλέχθηκε επίσης μια επιτροπή από όλες τις παρατάξεις 
για να ερευνήσει τις υπάρχουσες κεραίες έτσι ώστε να ξηλωθούν αμέσως όλες 
οι παράνομες κεραίες και να επανεξετασθεί η επικινδυνότητα των «νόμιμων» 
κεραιών.

Ωστόσο από τις αποφάσεις που πάρθηκαν σε εκείνο το ΔΣ καμία δεν προ-
χώρησε. Ο Δήμαρχος δεν ζήτησε να τοποθετηθεί στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ 
στην Κυλλήνη, αλλά όπως μας δήλωσε προφορικά «έδωσα ένα χαρτάκι στο 
προεδρείο» η τύχη του οποίου αγνοείται ακόμα. Από την άλλη η επιτροπή που 
συγκροτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα συνεδρίασε με τρία μόνο μέλη τον 
Θ.Καράμπαμπα από την πλειοψηφία και τους Γ. Μητροβγένη και Ν. Παπανα-
στάση από την αντιπολίτευση.. Παρά την συμφωνία να προχωρήσουμε άμεσα 
σε δράση και να επιβληθούν πρόστιμα στους παραβάτες τίποτα δεν έχει γίνει 5 
μήνες μετά την κινητοποίηση των κατοίκων. Φυσικά ούτε η ημερίδα έχει δρομο-
λογηθεί για την ουσιαστική και αληθινή ενημέρωση των δημοτών όπως είχε συμ-
φωνηθεί. Ο Δήμος δεν έχει, τουλάχιστον δημόσια, ανακοινώσει καμιά ενέργεια 
που να στρέφεται εναντίον της εμφανέστατης παρανομίας των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας.

Τί συμβαίνει τελικά; Η δημοτική αρχή αδιαφορεί ή αρνείται να συγκρουστεί με 
τα συμφέροντα;

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Να πάρουμε 
την υπόθεση 

στα χέρια μας.
Η υγεία μας 
και η υγεία 

των παιδιών μας 
είναι αδιαπράγμευτη

Μικρές 

συμβουλές

για τους χρήστες

κινητών

τηλεφώνων
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Αυτές είναι λίγες από τις απαντήσεις που πή-

ραμε από τους Δημότες στην ερώτηση μας για 

το «μεγαλειώδες» έργο Της Οδού Αρκαδίου.

Στην αρχή χαμογελάσαμε …

Μετά αρχίσαμε να το σκεπτόμαστε καλύτε-

ρα…

Στο τέλος δεν ξέραμε αν πρέπει να γελάμε η 

να κλαίμε 

Ξαναπερνώντας για άλλη μια φορά από την οδό 
Αρκαδίου, τα στενά μέχρι δυσφορίας πεζοδρόμια, με 
τα καβαλημένα επάνω τους αυτοκίνητα και ξανακοι-
τάζοντας αυτό το διακοπτόμενο χαντάκι με τα λιγοστά 
και κακοποιημένα φυτά στο πλάι, τις άπειρες κακοτε-
χνίες και τις αρπακόλα επιδιορθώσεις είπα μέσα μου: 
«ναι, θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ μακρόστενο νε-
κροταφείο..» 

Και με διαπέρασε ρίγος, γιατί ξαφνικά άρχισα να 
φαντάζομαι το δρομάκι τελειωμένο και παιδάκια με 
ποδήλατα αμέριμνα να το διασχίζουν...και ξαφνικά... 
να πέφτουν επάνω στα αυτοκίνητα που 24 ώρες το 
24ωρο θα πετάγονται από της δεκάδες κάθετες δια-
σταυρώσεις και τις εξόδους των γκαράζ.

Κάθισα και μέτρησα...είκοσι δύο έξοδοι πάρκινγκ 
και κάθετες διασταυρώσεις εκβάλουν στον ποδηλα-
τοδρόμο μεταξύ αυτών η Εθν. Μακαρίου με υψηλή 
κίνηση και πέρασμα λεωφορείων καθώς και η Αγ. 
Βαρβάρας. 

Αναλογίστηκα τι θα γίνει όταν κάποιο ποδήλατο θα 
χάσει την ισορροπία του και θα πέσει στον ακριβώς 
διπλανό δρόμο και στα σχεδόν εξ’ επαφής διερχόμενα 
αυτοκίνητα. Άσε που ο μόνος τρόπος που μπορούν να 
συναντηθούν δυο ποδήλατα που έρχονται από αντίθε-
τη κατεύθυνση είναι …τρακάροντας. Προς στιγμή την 
πληρώνουν οι σπασμένοι δεξιοί καθρέφτες των αυτο-
κινήτων όσων «τυχερών» κατάφεραν να παρκάρουν 
αριστερά. Για τους πεζούς, πολύ δε περισσότερο τις 
μαμάδες με καρότσια, για να μη πούμε για τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες, η διέλευση από την ΑΡΚΑΔΙΟΥ θα 
ισοδυναμούσε με επικίνδυνη αποστολή. 

Αναλογίστηκα αν έχει νόημα αυτός ο ποδηλατό-
δρομος.

Έχει αφαιρέσει πολύτιμες θέσεις πάρκιγκ από τους 
γύρω κατοίκους.

Είναι αδύνατον να προσφέρει κάποια ουσιαστική 
εξυπηρέτηση στους κατοίκους, αλλά και καμία χαλά-
ρωση και ευχαρίστηση, εκτός από την ευχαρίστηση 
των μικρών τετραπόδων και την τουαλέτα τους.

Συζητήσαμε με ειδικούς μηχανικούς και πολεο-

δόμους. Η άποψη τους ήταν κατηγορηματική: «αν 
οι ποληλατόδρομοι δεν εντάσσονται σε ένα ευρύτε-
ρο συγκοινωνιακό σχεδιασμό μέσα στην πόλη είναι 
άχρηστοι. Οι ποδηλατόδρομοι πρέπει να είναι ασφα-
λείς, να συνδέουν πάρκα και ελευθέρους χώρους και 
το κυριότερο να εξυπηρετούν λειτουργικά τους κατοί-
κους». 

Δήμαρχε, 
που είναι η κυκλοφοριακή μελέτη που έχεις δε-

σμευθεί και που επίμονα την κωλυσιεργείς παρά την 
συνεχή απαίτηση της από την αντιπολίτευση? 

Ποδηλατοδρόμος χωρίς κυκλοφοριακή μελέτη ? 
χειρουργική επέμβαση χωρίς ακτινογραφίες και προ-
χειρουργικές εξετάσεις μόνο ένας αλμπάνης γιατρός 
θα το αποτολμούσε. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ερωτηθήκατε πολλάκις 
για αυτό το έργο. Υπεκφεύγατε και απαντούσατε …
περιμένετε να δείτε, θα τρίβεται τα μάτια σας. Ξέρω 
πως με τις πατάτες τρίβουνε τα τζάμια στα χωριά για 
να μην θολώνουν, όχι τα μάτια μας. 

Τώρα την κάνατε την πατάτα, χαθήκαν πολύτιμες 
θέσεις παρκινγκ, ταλαιπωρήσατε ένα χρόνο τους κα-
τοίκους,, κόψατε δέντρα, φυτέψατε, ψευτοδενδριλια 
σε 40 πόντους βάθος,. 

Φοβάστε να παραδεχτείτε το χοντροειδές λάθος 
σας από εγωισμό ?

Είπατε πως πήρατε επιδότηση για τον ποδηλατο-
δρόμο και θυμάμαι την τοποθέτηση- του δημοτικού 
συμβούλου Γ. Μητροβγένη «αν σας έδιναν επιδότηση 
για αεροδρόμιο θα ισοπεδώνατε την μισή Δάφνη για 
να πάρετε τα λεφτά; Ρωτήσατε ποτέ τους Δημότες αν 
συμφωνούσαν με το έργο ;»

Δήμαρχε
είμαστε υπέρ των ποδηλάτων ως το πιο υγιές 

μέσο μετακίνησης, όταν όμως η πολιτεία δημιουργεί 
τους όρους για αυτό. 

«Mπορείς να κοροϊδεύεις έναν για πολύ, κάποιους 
για λίγο αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις όλους για 
πάντα». 

Τ.Τ.

Αλήθεια, μέχρι που θα φτά-
σει αυτή η κατάσταση στους 
δρόμους της Δάφνης; 

Μια απλή βόλτα στα μικρά 
στενά της πόλης είναι αρκετή 
για να δει κανείς τα Ι.Χ. σταθ-
μευμένα δεξιά και αριστερά, 
καβαλημένα απροκάλυπτα 
στα πεζοδρόμια σπιτιών και 
βέβαια επάνω και μέσα στους 
πεζόδρομους της Δάφνης. 

Χωρίς καμιά αμφιβολία, 
όλα αυτά αποτελούν εφιάλτη 
για τους οδηγούς απορριμμα-
τοφόρων που προσπαθούν να 
κάνουν τη δουλειά τους αλλά 
και για τους περίοικους που 
αρχίζουν τη μέρα τους (ή τη 
νύχτα τους) με τον ευχάριστο 
ήχο της κόρνας. 

Όσο για τους πεζούς, θέλο-
ντας και μη, αναγκάζονται να 
βγαίνουν κανονικά στο δρόμο 
και να κινούνται ευθεία αντί να 
ανεβοκατεβαίνουν τα περβά-
ζια.

Αν μάλιστα πρόκειται για 
ηλικιωμένο ή μητέρα με κα-
ροτσάκι, η ταλαιπωρία πολλα-
πλασιάζεται.

Δεν θα αναφερθώ στην πε-
ρίπτωση των ΑΜΕΑ διότι δεν 
θέλω να παρεκτραπώ.

Το όλο θέμα τέθηκε στη 
συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου την Πέμπτη 1 Νο-
εμβρίου από το δημοτικό σύμ-
βουλο κο Βενιζέλο μετά από 
συγκεκριμένες καταγγελίες κα-
τοίκων της οδού Γ. Σεφέρη.

Η απάντηση του δημάρ-
χου ήταν εν ολίγοις, πως το 
ίδιο γίνεται και σε άλλα στενά 
(ανέφερε τις Χρυσίππου και 
Λακεδαίμονος) και ότι έχει 
ενημερώσει τη Δημοτική Αστυ-
νομία (την ποια ;;;) αλλά οι 
οδηγοί δε συμμορφώνονται. 
Απίστευτο!!!. Δηλαδή με λίγα 
λόγια, φταίνε 100% οι οδηγοί 
και μόνον. Καμία αναφορά για 
δημοτικά πάρκινγκ ούτε βέ-
βαια για ευθύνη του ίδιου του 
δήμου της πόλης μας.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να 
προτείνω να καταργηθεί πλέον 
ο όρος «πεζοδρόμιο», αφού η 
διέλευση πεζών από αυτό είναι 
σπάνιο φαινόμενο και να καθι-
ερώσουμε κάποια άλλη λέξη ή 
λέξεις όπως «σταθμοδρόμιο», 
«ράμπα» κ.α. Όλες οι υποδεί-
ξεις καλοδεχούμενες.

Δημ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Είναι κάτι πάρα πάνω από φανερό ότι τα συνεχώς αυξανόμενα περιβαλλοντικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας, δεν είναι προβλήματα που αφορούν μόνο το Δήμο 
μας.

Το καλοκαίρι που πέρασε γίναμε μάρτυρες μίας τεραστίας περιβαλλοντικής καταστρο-
φής στον Ελλαδικό χώρο, ενός πύρινου εφιάλτη που κατέκαψε εκτός των άλλων και τα 
τρία βουνά που περικλείουν το λεκανοπέδιο των Αθηνών. Αυτή η καταστροφή- της οποίας 
τις επιπτώσεις ακόμα δεν τις έχουμε δει- ήρθε να προστεθεί στα αμέτρητα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που για χρόνια τώρα συνεχώς διευρύνονται και μετατρέπουν την ζωή του ερ-
γαζόμενου λαού της Αθήνας σε κόλαση.

Το μπετόν που πέφτει ασταμάτητα, τα σκουπίδια και τα αυτοκίνητα έχουν καταλάβει κάθε 
ελεύθερο χώρο. Τα καυσαέρια, τα χημικά τοξικά, οι κάθε είδους ακτινοβολίες, έχουν μολύνει, 
τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, τις τροφές που τρώμε. Οι επιπτώσεις στην 
υγεία έχουν γίνει πια πολύ σοβαρές. Η κλιματική ανισορροπία και ειδικά η αύξηση της θερ-
μοκρασίας κατά τους θερινούς μήνες, κάνουν την ζωή μας ανυπόφορη.

Καθημερινά σε όλη την Αθήνα αλλά και σε κάθε γωνιά της χώρας δημιουργούνται κινή-
ματα και γίνονται αγώνες για το περιβάλλον.

Ο αγώνας για το περιβάλλον είναι αγώνας για την ίδια την ζωή.
Η ΜΑΡΙΔΑ έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία σε μια σειρά από προβλήματα περιβάλλοντος 

που έχουν αναδειχθεί στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Αθήνας. Πριν ένα περίπου χρόνο ξεκί-
νησε ένας ηρωικός αγώνας με επικεφαλής τον δήμαρχο Ελληνικού για να απελευθερωθεί η 
παραλία του Ελληνικού από τις καταπατήσεις και τους επιχειρηματίες κάθε είδους. Η ΜΑΡΙ-
ΔΑ υποστήριξε τον αγώνα και συμμετείχε ενεργά (γράψε τι καναμε στο ΔΣ).

Επισήμανε με παρεμβάσεις της στο ΔΣ Δάφνης, με ανακοινώσεις της αλλά και με την 
συμμετοχή της σε μια σειρά από κινητοποιήσεις, τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχουν 
οι παρεμβάσεις που έχουν αρχίσει να δρομολογούνται από την κυβέρνηση και τα επιχει-
ρηματικά συμφέροντα στο πρώην αεροδρόμιο του ελληνικού με την ύπουλη προσπάθεια 
οικοπεδοποίησης του. Αλλά και στην νότια πλευρά του Υμηττού, με την κατασκευή της νέας 
περιφερειακής λεωφόρου.

Ιδιαίτερη σημασία για του κατοίκους της Δάφνης έχει η φημολογούμενη μεταφορά του 
εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ και της Γυμναστικής Ακαδημίας. Ήδη έχουν αρχίσει συζητήσεις 
και πέφτουν και οι πρώτες προτάσεις. Πρόσφατα διοργανώθηκε ημερίδα στον Υμηττό για 
την ΠΥΡΚΑΛ στην οποία παραβρέθηκαν και μίλησαν εκπρόσωποι από την ΜΑΡΙΔΑ.

Ανεξάρτητα από το αν και πότε θα μεταφερθούν η ΠΥΡΚΑΛ και η Γυμναστική Ακαδημία 
οι χώροι που θα ελευθερωθούν πρέπει να παραμείνουν δημόσιοι και ελεύθεροι. 

Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε μελλοντικά, είναι μεγάλης σημασίας για την περιοχή μας. 
Η ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΑΦΝΗ σκοπεύει να πάρει πρωτοβουλία και να οργανώσει συ-
ζητήσεις και παρεμβάσεις...

Αυτές είναι λίγες από τις απαντήσεις που πή-

ραμε από τους Δημότες στην ερώτηση μας για 

Αρκαδίου, τα στενά μέχρι δυσφορίας πεζοδρόμια, με 
τα καβαλημένα επάνω τους αυτοκίνητα και ξανακοι-
τάζοντας αυτό το διακοπτόμενο χαντάκι με τα λιγοστά 
και κακοποιημένα φυτά στο πλάι, τις άπειρες κακοτε-
χνίες και τις αρπακόλα επιδιορθώσεις είπα μέσα μου: 
«ναι, θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ μακρόστενο νε-
κροταφείο..» 

φαντάζομαι το δρομάκι τελειωμένο και παιδάκια με 
ποδήλατα αμέριμνα να το διασχίζουν...και ξαφνικά... 
να πέφτουν επάνω στα αυτοκίνητα που 24 ώρες το 
24ωρο θα πετάγονται από της δεκάδες κάθετες δια-
σταυρώσεις και τις εξόδους των γκαράζ.

και κάθετες διασταυρώσεις εκβάλουν στον ποδηλα-
τοδρόμο μεταξύ αυτών η Εθν. Μακαρίου με υψηλή 
κίνηση και πέρασμα λεωφορείων καθώς και η Αγ. 
Βαρβάρας. 

Eίναι αυτός 
ποδηλατόδρομος;
... είναι τουαλέτα σκύλων

... δρόμος για το ΚΑΤ
... ή το νεκροταφείο

 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Οι νέοι χώροι στάθμευσης στη Δάφνη

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Όταν κάποιοι κάτοικοι στην γειτονιά της οδού Αρ-
καδίου αντιλήφθηκαν ότι σε νεοαναγειρόμενη οικοδο-
μή επί της Αρκαδίου είχε τοποθετηθεί κεραία κινητής 
τηλεφωνίας, δεν το θεώρησαν τετελεσμένο γεγονός 
και αποφάσισαν να αντισταθούν.

Πήραν πρωτοβουλία και ενημέρωσαν τους κατοί-
κους των γύρω πολυκατοικιών για την ύπαρξη της 
κεραίας και για τους κινδύνους υγείας που εγκυμονεί 
η παρουσία της στην γειτονιά. Σε αυτήν την κινητο-
ποίηση συμμετείχε ενεργά και η δημοτική παράταξη 
της Μαχόμενης Αριστερής Δάφνης (Μ.Αρι.Δα.), η 
οποία διατηρεί την λέσχη στην ίδια γειτονιά. Έτσι δη-
μιουργήθηκε επιτροπή πρωτοβουλίας στην γειτονιά 
η οποία κάλεσε την Τετάρτη 24/10 λαϊκή συνέλευση 
στην οικοδομή που είχε τοποθετηθεί καμουφλαρισμέ-
νη (!!) η κεραία και πριν αρχίσει καν να κατοικείται…

Η συνέλευση έγινε με μαζική και μαχητική πα-
ρουσία πολλών κατοίκων. Στην συνέλευση μίλησαν 
πολλοί κάτοικοι, εκπρόσωποι συλλόγων σχολείων, 
μέλη επιτροπών από άλλες περιοχές της Αθήνας 
που αγωνίζονται εναντίον των βλαβερών συνεπειών 
των κεραιών. Όλοι επεσήμαναν τον κίνδυνο που δια-
τρέχουν οι κάτοικοι από την ακτινοβολία της κεραίας. 
Ιδιαίτερα εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι λίγα μέτρα 

πιο πέρα λειτουργούν δύο παιδικοί σταθμοί. Oι κάτοι-
κοι ομόφωνα αποφάσισαν να κατεβάσουν επί τόπου 
την κεραία, η οποία εκτός από τα άλλα ήταν και πα-
ράνομη και όπως λέχθηκε στην συνέλευση αποφέρει 
εκτός από εκατομμύρια στην εταιρία κινητής τηλεφω-
νίας και αρκετές χιλιάδες ευρώ στον εργολάβο. Την 
συνέλευση συντόνισε ο δημοτικός σύμβουλος Γ. Μη-
τροβγένης, ενώ από τις άλλες δημοτικές παρατάξεις 
της αντιπολίτευσης παρευρέθηκαν ο Γ. Δαουλάρης, ο 
Β. Λύκος, ο Βενιζέλος καθώς και ο Κ. Κονταργύρης 
και ο Ν. Παπαναστάσης. Ο δήμαρχος Σταυριανου-
δάκης ήρθε αργότερα μετά από πιέσεις ψηφοφόρων 
του. Όταν η συνέλευση απαίτησε να μιλήσει στην 
ντουντούκα με γενικολογίες επιφυλάχθηκε να πάρει 
θέση στο πρόβλημα επικαλούμενος την νομιμότητα 
τέτοιων δράσεων. Κάτω από την πίεση της συνέλευ-
σης τελικά υπέγραψε το ψήφισμα της συνέλευσης για 
την απομάκρυνση της κεραίας. 

Στην συνέχεια με πρόταση μελών της Μ.Αρι.Δα. 
έγινε πορεία με ενθουσιασμό και συνθήματα στην 
πλατεία της Δάφνης όπου ο εργολάβος- ιδιοκτήτης 
της πολυκατοικίας διατηρεί παιδικό σταθμό. 

Ακόμα μαζεύτηκαν εκατοντάδες υπογραφές. Η 
παράταξη της Μαχόμενης Αριστερής Δάφνης έθεσε 

γενικότερο ζήτημα για την ασφάλεια και την νομιμό-
τητα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και κάλεσε τον 
λαό της Δάφνης να παραστεί μαζικά στην επόμενη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για να συζη-
τηθεί το θέμα.
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Οι δημότες βλέπουν καθημερινά την ζωή τους να 
δυσκολεύει. Πλάι στην συνολική επίθεση που δέχονται 
στο βιοτικό επίπεδο,βλέπουν την συμμετοχή τους στο 
Δήμο…μόνο στα τιμολόγια της ΔΕΗ, στους δημοτικούς 
φόρους, στις κλήσεις για παράνομη στάθμευση, στα 
τροφεία των παιδικών σταθμών και στις άλλες δραστη-
ριότητες. 

Θεσμικά όργανα όπως η επιτροπή παιδείας καταρ-
γούνται στην πράξη και υπολειτουργούν ελέω Δημάρ-
χου, ενώ με τις κρίσεις στην παιδεία απομακρύνονται 
μέσω των «Γαλάζιων συνεντεύξεων» γυμνασιάρχες και 
διευθυντές σχολείων πολύ αγαπητοί στους γονείς και 
στα παιδιά αλλά…μη αρεστοί στη Δημοτική αρχή. 

Ο δήμος Δάφνης παραμένει στις θλιβερές εξαιρέσεις 
στο λεκανοπέδιο με υποβαθμισμένη κοινωνική υπηρε-
σία.. Κοινωνικά θέματα όπως η πρόληψη για τα ναρκωτι-
κά και η κακοποίηση παιδιών και γυναικών απουσιάζουν. 
Συμβουλευτική στήριξη οικογένειας, παιδοψυχολόγοι, 
στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες, είναι άγνωστες λέ-
ξεις. Όμοροι δήμοι διαθέτουν παρόμοια κοινωνική μέρι-
μνα εδώ και χρόνια. Η Δάφνη υπολείπεται και οι ελάχι-
στοι υπάλληλοι που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους 
τομείς(οι περισσότεροι συμβασιούχοι) παρά τη φιλότιμη 
προσπάθεια τους βρίσκονται με δεμένα τα χέρια και με 
εργασιακή ανασφάλεια .

Αντιθέτως, δεν λείπουν οι αμφιβόλου αξίας πολυδά-
πανες εκδηλώσεις, και οι επιδεικτικές προσκλήσεις σε 
ΝΔκρατες βουλευτές με ιδιαίτερη αδυναμία στην οικο-
γένεια Μητσοτάκη, στην Πετραλιά και ορισμένους βου-
λευτές της ΝΔ.

Οι καιροί όμως αλλάζουν και η γενική δυσφορία είναι 
διάχυτη. Οι δημότες μπορεί και πρέπει να πάρουν την 
τύχη στα χέρια τους .

• Να συγκροτήσουν επιτροπές κατοίκων και λαϊκές 
συνελεύσεις για όλα τα προβλήματα που τους βασανί-
ζουν, (όπως στην περίπτωση της απομάκρυνσης της 
παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της Αρκα-
δίου). 

 • Να παρευρίσκονται και να παρεμβαίνουν στα Δη-

μοτικά συμβούλια. 
• Να απαιτούν δημόσιο απολογισμό των πεπραγμένων 

σε τακτά χρονικά διαστήματα με δημοκρατικό διάλογο. 
*Να δραστηριοποιούνται από κάτω, διεκδικώντας 

αυτά που δικαιούνται. 
Είναι χαρακτηριστικό πως όσες φορές υπήρξε ισχυ-

ρή παρουσία δημοτών στο Δημοτικό Συμβούλιο η δημο-
τική αρχή ένοιωθε πολύ άβολα…

 Οι αντιστάσεις στην διάλυση του κοινωνικού κρά-
τους, στην μετατροπή της παιδείας και υγείας σε εμπό-
ρευμα, στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στην κλοπή των 
ταμείων, στο ασφαληστρικό. Η πάλη για το δικαίωμα 
στους ελευθέρους χώρους και για καλύτερη ποιότητα 
ζωής αποδεικνύουν πως μια σημαντική μερίδα του κό-

σμου λέει «φτάνει πια».
Το 2007 μας αποχαιρέτησε με τις κινητοποιήσεις για 

την παιδεία και το άρθρο 16 οδηγώντας στην εκπαραθύ-
ρωση της Γιαννάκου, με τις κινητοποιήσεις ενάντια στο 
ασφαλιστικό και την «παραίτηση» Μαγγίνα .Το 2008 ξε-
κίνησε με την « ελεύθερη πτώση» Ζαχόπουλου που πα-
ρέσυρε μαζί του τα φτιασίδια μίας διεφθαρμένης εξουσί-
ας, αποδεικνύοντας ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Παρόλα 
αυτά είναι κοινό μυστικό πως κανένας κλέφτης και κατα-
χραστής του Δημοσίου χρήματος δεν έχει πάει φυλακή. 

 Με την επιχειρούμενη προώθηση του νομοσχεδί-
ου Καποδιστρία -2, η παροχή χρημάτων στους δήμους 
ελαττώνεται και οι δήμοι μετατρέπονται σε τοπικό κρά-
τος και καλούνται να παίξουν ρόλο φοροεισπράκτορα. 
Αποτέλεσμα : Νέα βάρη θα σωρεύονται στις πλάτες των 
δημοτών. 

Έχουμε 
-μια κυβέρνηση σε αποσύνθεση που μάταια προ-

σπαθεί να δέσει με «ροζ κορδέλες» την διαφθορά των 
στελεχών της και τις παρανομίες των υπουργών της και 
που έχει εξαπολύσει τον πιο άγριο ταξικό πόλεμο στους 
εργαζόμενους. 

Μια δημοτική αρχή και ένα Δήμαρχο «φερέφωνο» 
της κυβερνητικής πολιτικής, που αυτάρεσκα δηλώνει 
πως ……όπου τον δουν «τον συγχαίρουν για τα έργα 
του» και τον ερωτούν «πότε θα έρθετε στην γειτονιά μας 
να μας κάνετε τα ίδια» 

Θέλουμε
-ένα μαζικό κίνημα και μια μαχόμενη αριστερή πο-

λιτική όχι απλά για την αλλαγή των συσχετισμών, αλλά 
για την ανατροπή των εμπνευστών αυτής της αντιλαϊκής 
πολιτικής προς όφελος των εργαζομένων

Να σταλθούμε λοιπόν στο ύψος των περιστάσεων.  
Από κάτω το ποτάμι βράζει κι αλλοίμονο σε όποιον αλα-
ζονικά και αυτάρεσκα καμαρώνει στην καρέκλα του κα-
θώς το έδαφος φεύγει κάτω από τα πόδια του..

Γ. Μητροβγένης
Δημοτικός Σύμβουλος    

Σαρακοστή για το λαό
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Κάτοικοι της πόλης μας, μετά από 
   μαζική λαϊκή συνέλευση απομακρύνουν 
κ ε ρ α ί α  κ ι ν η τ ή ς  τ η λ ε φ ω ν ί α ς



Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η 
κυβέρνηση πλήττει τους πάντες:

-Αυξάνει τα υποχρεωτικά όρια 
ηλικίας για όλους τους ασφαλι-
σμένους (ΙΚΑ και λοιπούς).

-Μειώνει τις κύριες συντάξεις 
για όσους δεν έχουν φτάσει τα 
ανώτερα όρια και μειώνει τις επι-
κουρικές.

-Τιμωρεί τις μητέρες και στους 
εργαζόμενους στα βαρέα με αύ-
ξηση των υποχρεωτικών ορίων 
ηλικίας.

-Μιλάει για ενοποίηση ταμεί-
ων, ενώ πρόκειται για καταβαρά-
θρωση κάτω και από τις δυσμενέ-
στερα όρια που υπήρχαν και νέο 
γύρο λεηλασίας των αποθεματι-
κών τους. 

Αυτά που δεν θίγει είναι τα κέρ-
δη του ελληνικού κεφαλαίου, που 
αυξάνονται κάθε χρόνο. Μόνο οι 
τράπεζες, που οι αντιασφαλιστι-
κοί νόμοι Ρέππα, Αλογοσκούφη 
μείωσαν τις ασφαλιστικές τους 
εισφορές, είχαν κέρδη 5,9 δισ. € 
το 2007, αύξηση 65% σε σχέση 
με το 2006. 

Κυβέρνηση, βιομήχανοι, τρα-
πεζίτες, ΜΜΕ μας λένε ότι η «εθνι-
κή οικονομία» δεν αντέχει αυξή-
σεις στους μισθούς πείνας, των 
600 και 700 ευρώ… Την στιγμή 
που συνεχώς αυξάνονται οι τιμές 
βασικών προϊόντων, τα εισιτήρια, 
τα τιμολόγια της ΔΕΗ, ο ΦΠΑ, μας 
λένε πως η ακρίβεια αντιμετωπί-
ζεται… Ξεπουλούν τη δημόσια 
περιουσία και παραχωρούν σε 
ιδιώτες κάθε δημόσιο ελεύθερο 
χώρο, ενώ μιλούν για «εθνικά» 
συμφέροντα. 

Μας λένε πως τα ασφαλιστικά 
ταμεία θα καταρρεύσουν σε λίγα 
χρόνια λόγω έλλειψης εσόδων και 
«ξεχνούν» να μας πουν ότι από 
το 1950 μέχρι σήμερα οι κυβερνή-
σεις: Έκλεψαν 60 δισ. ευρώ από 
τα αποθεματικά των ταμείων με 
την υποχρεωτική άτοκη κατάθε-

ση τους, την περίοδο 1950-1982. 
Έφαγαν 3,5 δισ. ευρώ στο χρη-
ματιστήριο με την κατευθυνόμενη 
είσοδο των αποθεματικών την πε-
ρίοδο 1999-2002. Δημιούργησαν 
ζημιές 300 εκ. ευρώ στα ταμεία 
από την αγορά δομημένων ομο-
λόγων από την οποία οι μεσάζο-
ντες αποκόμισαν προμήθειες περί 
τα 50 εκ. ευρώ.

Με αφορμη το ασφαλιστικο οι 
παρακάτω κινήσεις πόλης έδω-
σαν την παρακατω ανακοινωση 

Τελικά ηταν το θέμα των ημε-
ρών; Ότι μας πνίξανε τα σκουπί-
δια ή ότι πετάξανε στη χωματερή 
της αγοράς και του κέρδους ένα 
από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα 
των εργαζομένων, αυτό δηλαδή 

της κοινωνικής ασφάλισης, της 
περίθαλψης και μιας αξιοπρεπούς 
σύνταξης;

Η κυβέρνηση αφού ανακοίνω-
σε την αντιασφαλιστική της λαίλα-
πα, πέρασε στη γνωστή τακτική 
των «συντεχνιακών λογικών» και 
της κινδυνολογίας. Τα κυβερνη-
τικά στελέχη περιδιαβαίνουν τα 
κανάλια μιλώντας για τη δημόσια 
υγεία , για τη δυσωδία που έχει 
πνίξει την πόλη από τα σκουπί-
δια. και για τους επιχειρηματίες 
που πλήττονται από τις διακοπές 
του ρεύματος. Βγάζουν παράνο-
μη και καταχρηστική την απεργία 
των εργαζομένων της ΔΕΗ με μη-
νύσεις που κατέθεσαν η κόρη της 
υπουργού Πετραλιά και ο τ. ΓΓ 

του υπουργού Αλογοσκούφη!!!!!
Έτσι προσπαθούν να φιμώ-

σουν κάθε φωνή αντίστασης. 
Έτσι προσπαθούν να επιβάλλουν 
την πολιτική τους. Προσπαθούν 
να σηκώσουν ένα τείχος ανάμεσα 
στους απεργούς και την κοινω-
νία. 

Ωστόσο ξεχνούν κάτι πολύ 
βασικό. Η δυσωδία του πολιτικού 
συστήματος, με τα σκάνδαλα , το 
ροζ και μαύρο πολιτικό χρήμα με 
τα δομημένα ομόλογα και τη λη-
στεία των ταμείων είναι πολύ πιο 
άσχημη και επικίνδυνη από αυτή 
που προκαλούν τα σκουπίδια 
στους δρόμους της πόλης μας. Το 
χειρότερο σκοτάδι δεν είναι αυτό 
των πρόσκαιρων διακοπών του 

ρεύματος, αλλά αυτό του κοινω-
νικού μεσαίωνα που έρχεται με 
«μεταρρυθμίσεις» όπως το αντι-
ασφαλιστικό νομοσχέδιο, την ελα-
στασφάλεια, την μαύρη εργασία 
και τη απλήρωτη δουλειά.

Ως συλλογικότητα που δρούμε 
στο επίπεδο της πόλης δηλώνου-
με την αμέριστη συμπαράστασή 
μας στον αγώνα των εργαζομέ-
νων στους ΟΤΑ. Είναι μια μάχη σε 
ένα ζήτημα που μας αφορά όλους 
σαν εργαζόμενους. Είναι μια μάχη 
σε ένα χώρο που εδώ και χρόνια 
πολιορκείται από την «μεταρρυθ-
μιστική» μανία των κυβερνήσεων 
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Με τους 
χιλιάδες όμηρους συμβασιούχους 
των ΟΤΑ και την εφαρμογή του 
νέου κώδικα δήμων και κοινο-
τήτων να παραδίδει στην αγορά 
βασικές δημόσιες λειτουργίες και 
παροχές μετατρέποντας τους δή-
μους σε επιχειρήσεις.

Δεν είμαστε οι «δυσαρεστημέ-
νοι καταναλωτές» του κοινωνικού 
αυτοματισμού της κυβέρνησης. 
Είμαστε εργαζόμενοι πάνω από 
όλα, που θίγονται αντίστοιχα 
από το νέο νομοσχέδιο. Καλούμε 
όλους τους εργαζόμενους να συμ-
μετάσχουν ενεργά στις απεργια-
κές κινητοποιήσεις του επόμενου 
διαστήματος, να δυναμώσουμε 
με κάθε τρόπο το απεργιακό μέ-
τωπο.
Εκτός Σχεδίου - Aριστερή Ριζοσπαστική 
Κίνηση στη Νέα Ιωνία

Αγωνιστική Κίνηση «Αντιθέσεις» (Αγία 
Βαρβάρα)

Ανεξάρτητη Αριστερή Συσπείρωση Αιγά-
λεω (ΑΝ.Α.Σ.Α.)

Αριστερή Κίνηση Ιλίου-Πετρούπολης-
Καματερού

Aριστερή Κίνηση Περιστερίου

Αριστερή Παρέμβαση στους Δρόμους 
της Πόλης (Νέα Σμύρνη)

«Εκτός των Τειχών» Ριζοσπαστική Δημο-
τική Κίνηση στο Μαρούσι

Μαχόμενη ΑΡΙστερή ΔΑφνη (ΜΑΡΙΔΑ)

Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα (ΑΡΠΑ)
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Η εφημερίδα μας, η εφημερίδα της ΜΑ-
ΧΟΜΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΑΦΝΗΣ 

• Δεν στοχεύει στο κέρδος, στις διαφημίσεις, ή 
στην προσωπική προβολή ατόμων.

• Είναι εφημερίδα που γράφεται συλλογικά από 
απλούς δημότες. 

• Δεν ενδιαφέρεται μόνο για την προβολή των 
θέσεων της δημοτικής μας παράταξης, εν-
διαφέρεται να δώσει φωνή, σε όλους όσους 
θέλουν να έχουν φωνή.

• Θέλουμε να σκύψουμε στα πραγματικά προ-
βλήματα, τα προβλήματα της μεγάλης πλει-
οψηφίας των δημοτών, τα προβλήματα των 
εργαζομένων, των σπουδαστών των ανέρ-
γων, των γυναικών, των μεταναστών των 
νέων. 

• Θέλουμε να είναι μια φωνή αντίστασης, αλή-

θειας, αξιοπρέπειας, ελπίδας..
Η παρούσα συγκυρία με κυρίαρχα στοιχεία:
• την μάχη των εργαζομένων ενάντια στο ασφα-

ληστρικό νομοσχέδιο. 
• τις αντιστάσεις της νεολαίας ενάντια στην ιδι-

ωτικοποίηση της παιδείας.
• την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους, των 

δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών
• την πολιτική απαξίωση του πολιτικού συστή-

ματος που βουλιάζει στην δυσοσμία των 
σκανδάλων 

• αλλά και την άρνηση της φιλοκυβερνητικής 
Δημοτικής αρχής να σταθεί στο πλευρό των 
προβλημάτων των Δημοτών 

Κάνει την έκδοση μας ένα αναγκαίο εργα-
λείο επικοινωνίας, συλλογικής δράσης, ρήξης 
και ανατροπής της υπάρχουσας κατάστασης 
πραγμάτων.
Ελάτε σε επαφή μαζί μας, ελάτε να γράψουμε 
και να διαδώσουμε μαζί την «ΕφηΜαρίδα»
να ενώσουμε, τις δυνάμεις μας:
• …να κάνουμε την φωνή μας πιο δυνατή
• ...να ζεστάνουμε πάλι την ελπίδα...
• ...να αλλάξουμε τα πράγματα...

Η συντακτική επιτροπή συνεδριάζει ανοι-
χτά την πρώτη ΤΕΤΑΡΤΗ κάθε μήνα στο 
στέκι μας ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2, 8 μμ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΜΑΧΟΜΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Την Τετάρτη 9/4/08, ώρα 7.30 μ.μ

Συζήτηση με θέμα: 
«η οικονομική-πολιτική κρίση και η απάντηση της 
αριστεράς»
Με ομιλητές τον Γ.Αγγέλη, οικονομικό συντάκτη της 
κυριακάτικης ελευθεροτυπίας και τον Γ.Μητροβγένη, 
δημοτικό σύμβουλο Δάφνης.

Την Παρασκευή 18/04/08, ώρα 7.30 μ.μ.

Eκδήλωση αλληλεγγύης στον λαό της 
Παλαιστίνης με ομιλητές Παλαιστίνιους 
πρόσφυγες από την κατεχόμενη Παλαιστίνη.
Θα προβληθεί ντοκιμαντέρ με θέμα την 
πολιορκημένη Γάζα.

Και οι δύο εκδηλώσεις θα γίνουν στην λέσχη της 
ΜΑΡΙΔΑ Αρκαδίου 2 και Αγ. Βαρβάρας (κοντά στον 
σταθμό του ΜΕΤΡΟ Δάφνης)

Όχι στην ασφαληστρική 
«μεταρρύθμιση»

Η εφημερίδα μας, η εφημερίδα της ΜΑ-Η εφημερίδα μας, η εφημερίδα της ΜΑ-
ΧΟΜΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΑΦΝΗΣ 

Φίλες 
και φίλοι

Δαφνιώτες

151+1 Κουκοδήμος ψήφισαν ΝΑΙ • Εκατομμύρια απεργοί λένε ΟΧΙ
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Δυσλεξία είναι η υπερβολική δυσκολία στην 
ανάγνωση, ορθογραφία και γενικώς στη μεταφορά 
της σκέψης σε γραπτό λόγο.

Τα προβλήματα αυτά δεν οφείλονται σε νοητι-
κά ή ψυχο-περιβαλ-
λοντο-εκπαιδευτικά 
αίτια, αλλά σε νευρο-
λογικούς και συνήθως 
κληρονομικούς λό-
γους.

Ενώ οι δυσλεκτικοί 
στατιστικά υπολογίζο-
νται στο 3-5 % του ελ-
ληνικού πληθυσμού, 
μόλις το 20 % αυτών 
έχουν διαγνωσθεί, ιδι-
αίτερα στην Γ΄ Λυκεί-

ου για να εξετασθούν προφορικά στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν χωρίς 
διάγνωση.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα εμφανίζονται ήδη από την προ-

σχολική ηλικία και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. 
Προσχολικά: Κληρονομικότητα, πρόβλημα συ-

ντονισμού πράξεων βραδύτητα σε διαδοχή κινήσε-
ων (π.χ. ντύσιμο, δέσιμο κορδονιών)

Στο σχολείο: Διαβάζει αργά και με λάθη, πηδάει 

σειρές, αντικαθιστά λέξεις, είναι ανορθόγραφο, δυ-
σκολεύεται στην βραχύχρονη μνήμη και στην απο-
στήθιση. Αντιστρέφει τη σειρά αλληλουχίας λέξεων, 
πχ μήνες, μέρες βδομάδας, αλλά και λέξεις μέσα 
στην πρόταση. 

Δυστυχώς λόγω κυρίως άγνοιας, τα άτομα αυτά 
χαρακτηρίζονται από κακούς εκπαιδευτικούς ως 
«καθυστερημένα», ή με άλλους άκομψους χαρα-
κτηρισμούς, με καταστρεπτικά αποτελέσματα

Ο δυσλεκτικός μαθητής σκέφτεται κυρίως με ει-
κόνες και συνήθως αριστεύει σε πρακτικά μαθήμα-
τα ενώ αποτυγχάνει στα θεωρητικά. 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η δυσλεξία δεν 
είναι ασθένεια, αλλά μια δυσκολία λόγω του δια-
φορετικού τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου. Τα 
δυσλεκτικά άτομα είναι κατά κανόνα ευφυή (η δυ-
σλεξία δεν συνυπάρχει με νοητική καθυστέρηση), 
ενώ μπορεί να βρεθεί δυσλεκτικός με πρόβλημα 
διάσπασης προσοχής, παρορμητικότητας, η υπερ-
κινητικότητας

Διάγνωση - Αντιμετώπιση
 Συνήθως την υποψία για την ύπαρξη του προ-

βλήματος βάζει στο γονιό κάποιος/α ευαισθητοποι-
ημένος δάσκαλος/α. Αν ο γονιός δεν «παρεξηγη-
θεί», αρχίζει το «ψάξιμο». 

Η Αντιμετώπιση έγκειται στην άμβλυνση – μείω-
ση των συμπτωμάτων και γίνεται από εξειδικευμέ-

νους επιστήμονες. Με δεδομένο ότι τα δυσλεκτικά 
άτομα είναι κατά κανόνα ευφυή, μπορούμε να έχου-
με πολύ καλά αποτελέσματα. Η έγκαιρη διάγνωση 
βοηθάει εξαιρετικά. Επίσης λόγω του προβλήματός 
τους, η ενθάρρυνση, ο έπαινος, τα θετικά σχόλια, η 
αξιοπρεπής αντιμετώπιση, η απουσία συγκρίσεων, 
δίνουν θετικά αποτελέσματα.

Στη χώρα μας, το πρόβλημα όπως όλα τα εκ-
παιδευτικά θέματα αντιμετωπίζεται δυστυχώς «εξε-
τασιοκεντρικά». Το μόνο μέλημα της πολιτείας μας 
είναι το πώς θα εξετασθεί ο μαθητής. Τα ΚΔΑΥ-Κέ-
ντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης, δί-
νουν πιστοποίηση ότι ο μαθητής είναι δυσλεκτικός 
για να εξετάζεται προφορικά (πάλι καλά) και πέραν 
τούτου ουδέν.

Στον ιδιωτικό τομέα λόγω του «οικονομικού ενδι-
αφέροντος» και της ασυδοσίας που υπάρχει, εκτός 
των σωστά εκπαιδευμένων ειδικών ψυχολόγων, 
το χώρο λυμαίνονται και διάφορα μη εξειδικευμένα 
άτομα, που με μόνο προσόν την ταμπέλα του μαγα-
ζιού τους, εκμεταλλεύονται την αγωνία του γονιού. 

 Επιβάλετε ως εκ τούτου, η πολιτεία και η τοπική 
Αυτοδιοίκηση, και η εκπαιδευτική κοινότητα να σκύ-
ψουν με την πρέπουσα σοβαρότητα στο πρόβλημα 
που δεν θα περιλαμβάνει μόνο την διάγνωση αλλά 
και την αντιμετώπιση αυτών των παιδιών που όπως 
προαναφέρθηκε είναι κατά κανόνα ευφυή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΝΟΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Επαναλειτουργία του Συλλόγου Γονέων 
του 3ου Λυκείου Δάφνης

Στις 08/02/08 κατόπιν Γεν. Συνέλευσης των γονέων του 3ου Λυκείου 
Δάφνης επαναλειτούργησε ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Λυ-
κείου μετά από περίπου 5 χρόνια απραξίας.

Στην Γεν. Συνέλευση ήταν παρόντες 92 γονείς, και με την παρουσία 
του Προέδρου της Ένωσης Γονέων Δάφνης, Κου Νεστορίδη Αντώνη και τη 
σύμφωνη γνώμη του Λυκειάρχη Κου Σιόντη Χρήστου, κατόπιν ομόφωνης 
απόφασης εξελέγησαν οι:

Πρόεδρος: Χατζηδημητράκης Δημήτρης, Αντιπρόεδρος: Ζορμπά 
Αγγελική, Γραμματέας: Κουτεντάκη Αθηνά, Ταμίας: Δροσινού 
Σοφία, Ειδ. Γραμματέας: Κολοβού Φλωρεντία, Μέλη: Μυρίλου 
Θεοδώρα, Κατσαρέα Παναγιώτα, και Αναπλ. Μέλος: Νικολάου 
Λάμπρος.

Ο Σύλλογος δημιουργήθηκε με σκοπό την βοήθεια στην επίλυση προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει το σχολείο, με πρώτο και κύριο την μεταστέ-
γασή του στο χώρο του παλιού 4ου Γυμνασίου.

Μεταστέγαση η οποία όμως επιχειρείται να γίνει χωρίς να έχουν τελει-
ώσει οι απαιτούμενες εργασίες και εν μέσω σχολικών εκδρομών και πανελ-
ληνίων εξετάσεων.

Από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων
του 4ου Γυμνασίου Δάφνης

Το 4ο Γυμνάσιο ήδη στεγάζεται στα νέα κτίρια επί των οδών Εθν. Μα-
καρίου & Αλκινόου.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος τα παρακάτω θέματα απασχόλησαν το 
σύλλογο:
α. Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην επί της οδού Αλκινόου όψη του σχο-

λείου, για την μείωση του θορύβου από την κυκλοφορία οχημάτων. 
Παρά την προσωπική δέσμευση του Δημάρχου το θέμα δεν έχει επι-
λυθεί ακόμη.

β. Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης για την περιοχή του νέου σχολείου με 
στόχο την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών αλλά και τη μείωση της 
έντονης κυκλοφορίας (οδός Αλκινόου). Ο Σύλλογος προσφέρθηκε να 
συντάξει τέτοια μελέτη αλλά ο Δήμος απάντησε ότι θα το αντιμετωπίσει 
στο πλαίσιο ευρύτερης μελέτης, πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έγινε.

γ. Προτού ακόμα διαπιστωθούν οι ανάγκες του σχολείου σε βοηθητικούς 
χώρους ο  Δήμος έχει ζητήσει τμήμα του υπογείου χώρου του σχολεί-
ου για δική του χρήση (αποθηκευτικό χώρο). Ο σύλλογος αλλά και η 
ολομέλεια των καθηγητών έχουν  εκφράσει την αντίθεσή τους. Το θέμα 
βρίσκεται σε εξέλιξη.

δ. Σε μια προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων γονιών – παιδιών ο σύλλο-
γος προσπάθησε να οργανώσει “Σχολή για γονείς”. Παρότι λύθηκαν όλα 
τα οργανωτικά θέματα, το πρόγραμμα μάλλον δεν θα υλοποιηθεί λόγω 
κόστους (περίπου 1400€) που είναι απαγορευτικό για το σύλλογο.

Δυσλεξία
Από τον Στέλιο Μενεξή
Εκπαιδευτικό

Η εφημερίδα μας θεωρεί την Παιδεία ένα από τα 
πρωταρχικά ζητήματα της κοινωνίας μας. Εξαρχής δηλώ-
νουμε ότι υπερασπιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία σε όλα 
τα επίπεδα. Μέσα και από τη Μαχόμενη Αριστερή Δάφνη αλλά και από άλλες συλλογι-
κότητες, συμμετείχαμε και στους αγώνες που αναπτύχθηκαν τα δυο τελευταία χρόνια 
ενάντια στη λυσσώδη προσπάθεια της άρχουσας τάξης να ιδιωτικοποιήσει παραπέρα 
την εκπαίδευση. Συμβάλλαμε στην αποτροπή της αντιδραστικής αναθεώρησης του 
Συντάγματος με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως τη συνδιοργάνωση συγκέντρω-
σης συζήτησης για το άρθρο 16 μαζί με την τοπική ΕΛΜΕ, το διδασκαλικό σύλλογο 
“Μακρυγιάννης” και το σύλλογο εργαζομένων στο Δήμο. Με εξαίρεση την παράταξη 
του Δημάρχου όλες οι άλλες δημοτικές παρατάξεις στήριξαν το εγχείρημα. 
Στην ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε. Στην προσπάθεια μας, ζητάμε τη βοήθεια όλων 
και δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε κι εμείς κάθε συλλογικότητα ή ατομική δράση. Η 
Παιδεία δεν είναι και δεν πρέπει να γίνεται εμπόρευμα. Αν οι κυβερνώντες μας βλέ-
πουν σαν “μαρίδες” εμείς ενωμένοι μπορούμε να ανατρέψουμε το γκρίζο περιβάλλον 
που μας χτίζουν.

Μια αντιδημοκρατική συμπεριφορά της δη-
μοτικής αρχής του δήμου μας εκδηλώνεται τα 
τελευταία χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Ο Δήμαρχος υποβαθμίζοντας συστηματικά το 
ρόλο της επιτροπής παιδείας του δήμου Δάφ-
νης, επί χρόνια έχει αδρανήσει αυτό το θεσμικό 
όργανο, που από το νόμο έχει την ευθύνη της 
ομαλής λειτουργίας των σχολείων της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και στο οποίο συμμετέχουν τόσο εκπρόσωποι 
των εκπαιδευτικών και της διοίκησης, όσο και 
εκπρόσωποι των γονέων και των συλλογικών 
φορέων της πόλης μας. 

Το θέμα ήρθε στο ΔΣ μετά από διαμαρτυρία 
του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων καθώς η 
διοίκηση όρισε την κατανομή των κονδυλιών 
στις σχολικές επιτροπές παράνομα και αλαζονι-
κά αγνοώντας την επιτροπή παιδείας. Πράγμα 
που προκάλεσε την διαμαρτυρία της αντιπολί-
τευσης.

Μετά από απαίτηση του δημοτικού σύμ-
βουλου Γιώργου Μητροβγένη -της παράταξης 

Μαχόμενη Αριστερή Δάφνη, του προέδρου 
της Ένωσης Γονέων Δάφνης Νεστορίδη και 
του εκπροσώπου της τοπικής ΕΛΜΕ Παύλου 
Αντωνόπουλου, ο Δήμαρχος μετά από μεγάλο 
χρονικό διάστημα αρκετών μηνών συγκάλεσε 
την επιτροπή. 

Θέματα όπως η κατανομή των κονδυλίων 
για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων 
αλλά και η παρακολούθηση της κατασκευής και 
επισκευής των σχολείων της περιοχής μας αν 
και ανήκουν στην ευθύνη της επιτροπής παι-
δείας είχαν αποφασιστεί από τις υπηρεσίες του 
δήμου δημιουργώντας πολλά ερωτήματα και 
κάποιες διαμαρτυρίες μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. 

Θετική εξέλιξη υπήρξε η «δέσμευση» του 
δημάρχου, μετά από απόφαση της επιτροπής 
παιδείας, να καλεί σε συνεδρίαση την επιτροπή 
και να αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που 
είναι εντεταλμένη. Περιμένουμε να υλοποιηθεί 
αυτή η δέσμευση.

Παύλος Αντωνόπουλος

Από τη σύνταξη Η ταξικότητα της εκπαίδευσης είναι αναντίρρητη και απόλυτα συνυφασμένη με το κοινωνικό σύστημα. Η φράση “ίσες ευκαιρίες 
στη μόρφωση” ακούγεται σαν κακόγουστο ανέκδοτο αν λάβει κανείς υπόψιν του το απλό γεγονός ότι ο ανταγωνισμός για κατάληψη μιας θέσης σε πανεπιστημι-
ακή σχολή συνεπάγεται ένα έξοδο που πολλές φορές υπερβαίνει το μηνιαίο εισόδημα ενός σύγχρονου μισθωτού των 700 ευρώ. Δυστυχώς, συνυπολογίζοντας 
το πρόβλημα των μαθησιακών δυσκολιών που στο σύνολο τους σύμφωνα με τελευταίες έρευνες ξεπερνά το 12% του μαθητικού δυναμικού, η αδιαφορία της 
κρατικής διοίκησης αποκτά ρατσιστικό χαρακτήρα. Καμία κρατική μέριμνα δεν υπάρχει θεσμοθετημένη στη χώρα μας. Μόνο για το πως θα εξετάζονται αυτά 
τα παιδιά. Το πώς θα εκπαιδεύονται δεν είναι πρόβλημα για τους υπεύθυνους. Κάθε αναφορά και υπόμνηση του προβλήματος αποκτά ουσιαστικό χαρακτήρα. 
Γιαυτό και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κείμενο που πήραμε από τον καθηγητή Στέλιο Μενεξή που αναφέρεται στη δυσλεξία.
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Το προφίλ της σύγχρονης οικογένειας έχει αλ-
λάξει. Τα ίδια τα παιδιά στερημένα από την φυσική 
παρουσία των γονιών καθώς συνήθως εργάζονται 
και οι δυο γονείς, στερημένα από ελεύθερους χώ-
ρους παιχνιδιού στην ασφυκτική τσιμεντούπολη 
και βομβαρδιζόμενα από το λάιφ- στάιλ της τηλεο-
πτικής υποκουλτούρας αναζητούν μια διέξοδο, ένα 
χώρο αναπνοής και δημιουργίας. Ένας τέτοιος χώ-
ρος παρά τις ελλείψεις του είναι τα ΚΔΑΠ

  Η Χριστίνα ΚΟΚΟΤΑ υπεύθυνη στο ΚΔΑΠ της 

ΔΑΦΝΗΣ αλλά και εκλεγμένη πρόεδρος του ΔΣ 
του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π πανελλαδικά με το γλυκό της 
χαμόγελο και την ευγένεια που την διακρίνει δέχτη-
κε να μας δώσει μια εικόνα για τα ΚΔΑΠ.

Τι ακριβώς είναι τα Κ.Δ.Α.Π;
Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι ψυχαγωγία, μάθηση και πο-

λιτισμός για τα παιδιά, κοινωνική μέριμνα για την 
οικογένεια.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδι-
ών ξεκίνησαν στη χώρα μας το 2000 λειτουργώ-
ντας απογευματινές ώρες με σκοπό να φέρουν 
κάτι καινούργιο στην εξωσχολική απασχόληση των 
παιδιών και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
τους στις τοπικές κοινωνίες.

Ποιος είναι ο κοινωνικός ρόλος των 
Κέντρων;

Τα Κ.Δ.Α.Π. αποτελούν την σύγχρονη κοινωνι-
κή δομή για τη στήριξη της οικογένειας και κυρίως 
της εργαζόμενης μητέρας που έχει αναλάβει πολ-

λαπλούς ρόλους. Βοηθούν ουσιαστικά στην εναρ-
μόνιση του οικογενειακού με τον επαγγελματικό 
βίο.

Τα Κ.Δ.Α.Π. ήρθαν στις πόλεις που δεν υπάρ-
χουν πια ελεύθεροι χώροι, για να βγάλουν τα παι-
διά απ’ την απομόνωση των διαμερισμάτων, της 
τηλεόρασης και της συνεχούς χρήσης του Η/Υ. Δι-
αμόρφωσαν μια ‘’νέα γειτονιά’’ με φιλίες, με παρέ-
ες μέσα στα ίδια τα Κέντρα, όπως συνέβη και στη 
Δάφνη που η παρέα των παιδιών έγινε ομάδα που 

δημιούργησε την ορχήστρα μας, “Πλεύση”. Τα παι-
διά στα Κ.Δ.Α.Π. έχουν την ευκαιρία να παρέμβουν 
μέσα από δράσεις τους διαμορφώνοντας ένα χώρο 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους και εκφράζο-
ντας ελεύθερα τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους.

Ποιες είναι οι ειδικότητες των εργαζο-
μένων στα Κέντρα;

Στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών εργάζονται μουσικοί, εικαστικοί, δάσκαλοι, 
θεατρολόγοι, οι οποίοι επιπλέον στα πλαίσια της 
δουλειάς τους ανιχνεύουν τις κλίσεις των παιδιών 
και τα ευαισθητοποιούν όσον αφορά επίκαιρα και 
κοινωνικά ζητήματα όπως είναι το περιβάλλον, ρα-
τσισμός κ.α.

Στην περιφέρεια τι ισχύει;
Τα Κ.Δ.Α.Π. στην περιφέρεια αποτελούν κυριο-

λεκτικά πηγή ζωής για την τοπική κοινωνία, καθώς 
προσφέρουν στα παιδιά τη δυνατότητα συνδιαλλα-
γής τους και εξοικείωσης τους με ερεθίσματα που 

απουσιάζουν από το περιβάλλον τους. Είναι συγκι-
νητική η δουλειά που γίνεται από συναδέλφους σε 
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Πόσα Κ.Δ.Α.Π. υπάρχουν αυτή τη στιγ-
μή στη χώρα;

Υπάρχουν 240 Κ.Δ.Α.Π. εκ των οποίων τα 34 
είναι για παιδιά με Αναπηρίες. Θα πρέπει να γνω-
ρίζετε ότι από τα Κ.Δ.Α.Π. περνούν καθημερινά 
20.000 παιδιά. Φανταστείτε πόσες είναι οι οικογέ-
νειες που ωφελούνται.

Στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ σας είδαμε 
να κάνετε παράσταση έξω από την είσοδο 
του συνεδρίου. Ποιά είναι τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζετε ως εργαζόμενοι; 

Τα Κ.Δ.Α.Π. ξεκίνησαν το 2000 χρηματοδοτού-
μενα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά ένα μικρότερο 
ποσοστό από Εθνικούς Πόρους. Η χρηματοδότη-
ση αυτή λήγει από την Ε.Ε. τον Αύγουστο του 2008 
και τη λύση για τη συνέχιση των προγραμμάτων 
Κοινωνικής Φροντίδας καλείται να δώσει το Ελλη-
νικό Κράτος.

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π. με αφορμή την 
αλλαγή του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 
κρίνοντας Κοινωνική Αναγκαιότητα το έργο των 
Δομών μας, κατέθεσε πρόταση στο Συνέδριο της 
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. διεκδικώντας:
1. Διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των 

προγραμμάτων μετά τον Αύγουστο του 2008 με 
πάγια χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους.

2. Δημιουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών στους 
Ο.Τ.Α. και μόνιμων δομών Κ.Δ.Α.Π.- 
Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. με μεταφορά πόρων από το κρά-
τος στους Ο.Τ.Α. και μετακίνηση των εργαζομέ-
νων σε αυτές.
Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τη ραχο-

κοκαλιά της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής της 
χώρας. Είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια η συμμε-
τοχή των παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π. ακόμη και στο πιο 
απομακρυσμένο χωριό της χώρας. 

Δεν θα ήταν όμως σωστό αυτό το δι-
καίωμα να είναι δωρεάν ?

Σωστά, αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του κοι-
νωνικού κράτους. 

Όσον αφορά πάντως στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Δάφ-
νης τα παιδιά συμμετέχουν μ’ ένα συμβολικό ποσό 
σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται και για 
τις οποίες εμείς ως εργαζόμενοι καθημερινά αγωνι-
ζόμαστε να είναι οι καλύτερες.

Επίσης να ξέρετε, ότι πάντα εξετάζουμε περι-
πτώσεις οικογενειών με ιδιαίτερα προβλήματα, 
κάνοντας την αγκαλιά του Κ.Δ.Α.Π. ακόμα μεγαλύ-
τερη.

Κέντρα 
Δημιουργικής 
Απασχόλησης 
Παιδιών 
(ΚΔΑΠ)
Από την Χριστίνα Κόκοτα

Με συνεχείς τοποθετήσεις στο Δημοτικό συμβούλιο αλλά και στο ΔΣ των 
παιδικών σταθμών έχουμε επανειλημμένα απαιτήσει να καταργηθούν τα 
«τροφεία» των 50 ευρώ στους παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά των Ελλή-
νων και έχουμε επίσης εκφράσει την αγανάκτηση για τα 75 ευρώ που πληρώ-
νουν τα παιδιά των μεταναστών.

Το ρατσιστικό αυτό μέτρο, εφεύρεση του δημάρχου και των συν αυτώ 
συμβουλών, μας απαντήθηκε πως ισχύει διότι οι μετανάστες «δεν κάνουν 
φορολογική δήλωση… και χάνει έσοδα το κράτος».

Δεν γνωρίζουμε εάν αυτή η διάκριση ισχύει σε άλλους δήμους η είναι 
Δαφνιώτικη πατέντα, ξέρουμε όμως σε άλλους δήμους πχ Eλληνικό το ΔΣ 
κατάργησε τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς και τα δίδακτρα στις άλλες 
δραστηριότητες 

Μάλιστα κάποιοι για να μας… αποστομώσουν, έφεραν παράδειγμα οι-
κιακές βοηθούς και καθαρίστριες που παίρνουν «μαύρα» 6 ευρώ την ώρα, 
κλέβουν το κράτος, δεν κάνουν φορολογική δήλωση, καταναλώνουν ελάχιστα 
για να στέλνουν τα λεφτά στη χώρα τους… για να φτιάξουν σπίτια στην πα-
τρίδα τους 

Στην απάντηση μας πως το κράτος χάνει τα λεφτά από τους «κουμπά-
ρους», τις προμήθειες και τα μαύρα εκατομμύρια των αρπακτικών της Ζα-
χοπουλιάδας την στιγμή που και κάποιοι ελληναράδες πατριδοκάπηλοι 
αρνούνται να ασφαλίσουν τους μετανάστες που έχουν στην υπηρεσία τους 
εξαπατώντας το ΙΚΑ  χωρίς να φαίνεται η κατάσταση εργασίας τους, τα μέλη 
του ΔΣ που πρόσκεινται στον Δήμαρχο ακολούθησαν την γραμμή Μαγγίνα με 
τους Ινδούς…. «δεν φτάνει που τους φιλοξενούμε θα τους πληρώνουμε και 
από πάνω…τα τροφεία».

 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Να καταργηθούν τα τροφεία

Στο δημοτικό συμβούλιο της Δάφνης, η 
παράταξη του Δημάρχου δεν έχει ούτε μια 
γυναίκα, υπάρχει μόνο μια η κα Ρόη  Ρούσ-
σου και αυτή από την αντιπολίτευση. 

Είναι αυτό τυχαίο;
Είναι άραγε τυχαίο ότι στο σύνολό του 

ο Τύπος και τα συνδικάτα κατηγόρησαν 
την ΝΔ για μισογυνισμό με αφορμή το 
ασφαλιστικό νομοσχέδιο; Ο πολιτισμός 
ενός κράτους φαίνεται στον τρόπο που 
αντιμετωπίζει η πολιτεία τις γυναίκες. Η 
γυναίκα μητέρα, η γυναίκα εργαζομένη και 
τα δικαιώματά της, ήταν πάντα αιτία μεγά-
λων αγώνων ενάντια σε ένα πατριαρχικά 
και ταξικά δομημένο  Σύστημα.

Είναι γι αυτό το λόγο που η επίθεση 
στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των γυ-
ναικών είναι και πολιτιστικό πισωγύρισμα, 
που μάλιστα, η Πετραλιά έχει το θράσος 
να το ονομάζει εξίσωση ανδρών - γυναι-
κών στις συντάξεις.

Τελικά είχε δίκιο ο Λαζόπουλος όταν, 
επί υπουργίας της Φάνης Πετραλιά στο 

Πολιτισμού, έλεγε «το ζήτημα δεν είναι τι 
θα κάνει η Φάνη για τον πολιτισμό, αλλά τι 
θα κάνει ο πολιτισμός για την Φάνη».

Φαίνεται  όμως πως ο πολιτισμός  
απέτυχε στην περίπτωση της Φάνης 
–που  ενώ σημειώτεον υπήρξε υπεύθυνη 
γυναικών της ΝΔ– επιλέχθηκε από τον 
Καραμανλή να κάνει την χειρότερη επίθε-
ση στο συνταξιοδοτικό των γυναικών, με 
κερασάκι την αμφιλεγόμενη παράταση της 
άδειας μητρότητας, γυρνώντας τον πολιτι-
σμό χρόνια πίσω, όπου η γυναίκα αντιμε-
τωπίζονταν σαν παιδοποιητική μηχανή και 
σαν αντικείμενο ηδονής της πατριαρχικής 
εξουσίας.

Βέβαια στο συντηρητικό χώρο του 
«πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» ο ρόλος 
της γυναίκας είναι στο σπίτι. Υποκριτικά 
οι προγαμιαίες σχέσεις χαρακτηρίζονται  
«πορνεία». Ωστόσο είναι σύνηθες φαι-
νόμενο η εργασιακή προώθηση από τον 
εκάστοτε «διευθυντή» (Ζαχόπουλος, Βαρ-
θολομαίος και άλλοι).

Το συνταξιοδοτικό των γυναικών
και ο μισογυνισμός της ΝΔ
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Μακριά από τους δημότες, 
χωρίς καμία συμμετοχική διαδικα-
σία, χωρίς πρόσκληση σε φορείς 
και συλλογικότητες να παραστούν  
αλλά να εκφράσουν τις ανάγκες 
τους, χωρίς να αποδέχεται οποια-
δήποτε τροποποίηση Ο δήμαρχος 
και οι δημοτικοί του σύμβουλοι για 
άλλη μια φορά ψηφίσαν τον προϋ-
πολογισμό του 2008 μόνοι τους.

Ο Γιώργος Δαουλάρης,  ο Τά-
κης Κονταργύρης και ο Γιώργος 
Μητροβγένης ως εκπρόσωποι 
των τριών παρατάξεων της αντι-
πολίτευσης στις τοποθετήσεις 
τους κάλεσαν το σώμα του δημο-
τικού συμβουλίου να καταψηφίσει 
τη πρόταση του Δημάρχου για τον 
προϋπολογισμό καταγγέλοντας 
τον ως μη ρεαλιστικό αναπτυξιακό 
και χωρίς κοινωνική ευαισθησία . 

Ο Προϋπολογισμός ανέρχε-
ται στα 37.446.471,06 € στα ίδια 
επίπεδα με το 2007. Eνώ όσον δε 

αφορά την υλοποίηση του προη-
γουμένου προϋπολογισμού μόνο 
το 24,5% υλοποιήθηκε.

Όλοι οι επικεφαλής της αντι-
πολίτευσης στηλίτευσαν τη δι-
αδικασία των πλασματικών 
προϋπολογισμών που χρόνια 
παρουσιάζονται στο Δήμο και που 
στηρίζονται στη λογική της δήθεν 
πολιτική διεκδικητικότητας που 
όμως μένει ένα λογιστικό τρικ χω-
ρίς καμία ουσία. 

Ο Τάκης Κονταργύρης κατάγ-
γειλε ότι το ίδιο έγινε με τους προ-
ϋπολογισμούς του 2003-2006 επί 
της προηγούμενης Δημαρχίας του 
κου Σταυριανουδάκη με την υλο-
ποίηση των προυπολογισμών να 
ανέρχεται  στο 38% έως 47% το 
πολύ. 

Η επανάληψη της ιδίας ιστορί-
ας είναι προφανής ένας πλασμα-
τικός, δήθεν αντιαναπτυξιακός και 
ταξικός προϋπολογισμός. Οι δη-

μότες υπολογίζονται ως μονάδες 
για να πληρώνουν δημοτικά τέλη, 
δίδακτρα για παιδικούς σταθμούς, 
φόρους για αθλητισμό, φόρους 
για πολιτισμό τύπου fame story ή 
κάθε τι που θα προτείνει το κυβερ-
νητικό υπουργείο πολιτισμού μέσο 
του εκάστοτε κου Ζαχόπουλου και 
των ομοίων τους .

Στο ταμείο των εσόδων του 
προυπολογισμού προσθέσανε 
τον ύπουλο φοροεισπρακτικό 
μηχανισμό του νέου εσόδου των 
κλήσεων της δημοτικής αστυνομί-
ας. Εδώ πέρα από έσοδα σε ευρώ 
έχουμε και όφελος σε ψήφους μια 
και σε όσους ανήκουν στην ευγε-
νή τάξη των γνωστών οι κλήσεις 
διαγράφονται.

3 εκ ευρώ το χρόνο εισπράτ-
τει ο δήμος από τα δημοτικά τέλη 
που αντιστοιχούν στο 40% των 
τακτικών εσόδων του δήμου ενώ 
και την ίδια στιγμή η διοικούντες 

διαφημίζουν ότι έκαναν μηδενική 
αύξηση ενώ είναι γνωστό πως 
αυξήθηκαν τα έσοδα από τις 
νέες πολυκατοικίες που συνεχώς 
αυξάνουν κάθετα τις ιδιοκτησίες 
συνεπως και τα τετραγωνικά για 
είσπραξη σε δημοτικά τέλη. Εί-
ναι γνωστό πως επέβαλαν νέα 
γενναία αύξηση σε επιχειρήσεις 
εστίασης, καφετερίες και σε όλους 
τους καταστηματάρχες που στην 
πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν 
τεράστια οικονομικά προβλήματα 
από τη συνεχιζόμενη οικονομική 
κρίση.

Νέο χαράτσι το τέλους ακίνητης 
περιουσίας που επέβαλε ο Αλογο-
σκούφης και που «δωρίζει»στους 
δήμους προστίθεται στην φορολο-
γία των πολιτών.

Σε ότι αφορά στο πράσινο της 
πόλης η κατάσταση είναι τραγική. 
Στους 9 μήνες του 2007 ξοδευτή-
καν λιγότερο από 5.000 ευρώ σε 

δενδρύλλια από τα 9.000.000εκ 
που προϋπολόγισε ο Δήμος.

Παρά του ότι τα έσοδα έχουν 
υπερδιπλασιαστεί η χρηματοδό-
τηση στις σχολικές επιτροπές είναι 
μικρότερη ενώ σε όλες τις παρο-
χές που κάποτε ήταν δωρεάν ΕΓΙ-
ΝΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΡΧΟΜΕ-
ΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 30 Έως 
Και 50 Τοις ΕΚΑΤΟ.

Σε όλα που αναφέραμε δεν 
λείπει η κατασπατάληση σε έργα 
βιτρίνας όπως ποδηλατοδρόμους 
χωρίς αντίκρισμα, συνεχείς πλα-
κοστρώσεις με κυβόλιθους ακόμα 
και στο μέσον της ασφάλτου, κο-
λωνάκια σε φίλους και γνωστούς,  
πανάκριβα έργα που πολλά από 
αυτά καταστρέφονται πριν ολο-
κληρωθούν ενώ είναι αμφιβόλου 
αξίας και λειτουργικότητας.  (Γρα-
βιάς, Αρτέμωνος, Ηλία Ηλιού, 
Εθν. Μακαρίου, Αρκαδίου, Εθνι-
κής Αντιστάσεως).

Η ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΑΦΝΗ έχει καταγγείλλει την δημοτική 
αρχή της Δάφνης στα ζητήματα πρόσληψης προσωπικού στο 
Δήμο, στην δημοτική επιχείρηση και τα νομικά πρόσωπα. Ο Δή-

μος υιοθετεί με απροκάλυπτο τρόπο την πολιτική των ευέλικτων εργασι-
ακών σχέσεων. Οι λέξεις μόνιμη εργασία, σταθερές εργασιακές σχέσεις 
για τον κ. Σταυριανουδάκη και την δημοτική αρχή του είναι πια άγνωστες. 
Σε μια περίοδο που η ανεργία και η ακρίβεια μας έχουν γονατίσει, σε μια 
περίοδο που τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα απειλούνται 
άμεσα, ο Δήμος Δάφνης ευθυγραμμιζόμενος με την αντεργατική λαίλαπα 
που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση, πρωτοστατεί στην μετατροπή του Δή-
μου σε μια ιδιότυπη ιδιωτική επιχείρηση. 

Τα στοιχεία που πρόσφατα συλλέξαμε είναι αποκαλυπτικά. 

Στο Δήμο μας εργάζονται  230 εργαζόμενοι. 
Από αυτούς μόνιμοι είναι 112, δηλαδή λιγότεροι από τους μισούς 

και αυτοί στην πλειοψηφία τους είναι οι εργαζόμενοι από πολλά 
χρόνια. 

Οι υπόλοιποι 118εργάζονται με διάφορες ελαστικές σχέσεις ερ-
γασίας και όλοι τους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου.

Από αυτούς αξίζει να σημειωθεί ότι οι 73 είναι με συμβάσεις 8μη-
νες ή μερικής απασχόλησης, 5 με μισθώσεις έργου και 26 εργάζονται 
σε προγράμματα stage (18μηνη ανασφάλιστη εργασία). Και σαν μην 
έφταναν όλα αυτά, προγραμματίζει προσλήψεις 2μηνης εργασίας.

Οι εργαζόμενοι της πόλης μας αλλά και οι εργαζόμενοι στον Δήμο 
συνειδητοποιούν όλο και πιο πολύ ότι ο Δήμος μετατρέπεται σε ένα 
«Δήμο κάτεργο», σε μια τοπική κοινωνία στην οποία οι λέξεις δικαίω-
μα, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη θα είναι σε λίγο άγνωστες... 
Σε μία κοινωνία που θα κυριαρ-
χούν ο εφιάλτης της ανεργίας, οι 
μεσαιωνικές εργασιακές σχέσεις, 
τα περιορισμένα δικαιώματα, το 
ρουσφέτι, οι πελατειακές σχέσεις, 
η ομηρία.

Η ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΔΑΦΝΗ υπερασπίζεται με πεί-
σμα το αίτημα να έχουν όλοι οι 
εργαζόμενοι στο Δήμο μόνιμη και 
σταθερή εργασία. 

Η εργασία είναι δικαίωμα του 
κάθε ανθρώπου και υποχρέωση 
της κεντρικής και τοπικής εξου-
σίας να την εξασφαλίσουν παρέ-
χοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους 
όσους την αναζητούν. Εργασία με ίδια δικαιώματα για όλους τους εργαζό-
μενους, ενάντια στους διαχωρισμούς σε παλιούς και νέους, σε μόνιμους 
και ανασφάλιστους.

Με αφορμή το ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα που κοινώς αναφέρε-
ται ως «Γενιά των 700 ευρώ», θέλω να αναφερθώ στον πολύπαθο αυτό 
κλάδο εργαζομένων, δηλαδή των ανθρώπων με μέσο όρο ηλικίας τα 30, 
συνήθως απόφοιτοι ανώτερων ή ανώτατων σχολών, που αναγκάζονται 
να εργαστούν σε οποιαδήποτε δουλειά προκειμένου να αποφύγουν την 

ανεργία,. Πρόκειται για τους υπαλλήλους σε 
μεγάλες  ιδιωτικές εμπορικές επιχειρήσεις. 
Είναι ίσως, η μεγαλύτερη σε αριθμό, αλλά 
πιο αδύναμη σε αυτονόητα δικαιώματα ομά-
δα εργαζομένων.

Τα προβλήματα που υπάρχουν στον συ-
γκεκριμένο κλάδο αυτό είναι πολλά, ας ανα-
φερθούμε στα κυριότερα.

Πρώτο και κυρίαρχο είναι αυτό που αφο-
ρά στην κατάργηση της πληρωμής των 

υπερωριών. Ως γνωστόν, οι υπερωρίες πλέον δεν πληρώνονται. Απλώς 
οι επιπλέον ώρες εργασίας υποτίθεται ότι αφαιρούνται από κάποια άλλη 
εργάσιμη μέρα. Και το υποτίθεται μπαίνει ακριβώς επειδή εναπόκειται 
στη δικαιοδοσία του εκάστοτε αφεντικού για το αν θα τηρηθεί αυτός ο 
όρος. Και εφόσον δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος, συνήθως ο 
όρος αυτός αναιρείται καθώς η λίστα των νέων υποψήφιων εργαζομένων 
μεγαλώνει.

Δεύτερο ζήτημα είναι αυτό της προϋπηρεσίας, η οποία θεωρείται πλέ-
ον περισσότερο ως μειονέκτημα, παρά ως πλεονέκτημα. Και αυτό 

γιατί συμφέρει καλύτερα τις επιχειρήσεις να πληρώνουν μικρότερους μι-

σθούς σε άτομα με μικρή ή καθόλου προϋπηρεσία, παρά σε έμπειρους 
εργαζόμενους. Μια από τις πολλές συνέπειες αυτού, είναι ότι οι εργαζό-
μενοι με μεγάλη προϋπηρεσία ακόμη και στην ίδια εταιρεία να «απολύο-
νται» προκειμένου να προσληφθεί νέο και σαφώς οικονομικότερο αίμα. 
Και βέβαια οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και εμπειρία- και κυρίως γυναίκες- να 
δυσκολεύονται να βρουν εργασία.

Τρίτο εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι το «δικαίωμα» στην απόλυση. 
Είναι πάγια τακτική των μεγάλων εταιρειών να μην απολύουν εργα-

ζόμενους αλλά να τους εξωθούν στην παραίτηση, προκειμένου να απο-
φύγουν την καταβολή αποζημίωσης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
με πολλούς τρόπους, όπως τα εξοντωτικά ωράρια ή το ψυχροπολεμικό 
κλίμα στον χώρο εργασίας. Συνήθως ο εργαζόμενος, μη έχοντας γνώση 
των πραγματικών προθέσεων της επιχείρησης, προσπαθεί να ανταπε-
ξέλθει  στα νέα δεδομένα ώστε να κρατήσει τη δουλεία του. Μέχρι που 
φτάνει στο όριο των δυνάμεων και των δυνατοτήτων του και οδηγείται 
στο πολυπόθητο για την εταιρεία αποτέλεσμα.

Δυστυχώς τα προβλήματα είναι πολλά και οι λύσεις ανύπαρκτες. 
Ωστόσο το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό 
εμπορικό τομέα είναι το απόλυτα αναλώσιμο είδος αφού το υπάρχον 
συνδικαλιστικό σωματείο είναι αναποτελεσματικό και ουσιαστικά ανύ-
παρκτο, καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι αγνοούν ακόμη και την 
ύπαρξη του. Μήπως η δημιουργία ενός δυναμικού, λειτουργικού, και αδι-
αμεσολάβητου συνδικαλιστικού οργάνου είναι ένα πρώτο βήμα;

Χ.Κ.

Αντιλαϊκός, ταξικός και γραφειοκρατικός ο προϋπολογισμός του 2008 του Δήμου Δάφνης

Η αντιπολιτευση τον καταψηφισε.

Με αφορμή το ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα που κοινώς αναφέρε-
ται ως «Γενιά των 700 ευρώ», θέλω να αναφερθώ στον πολύπαθο αυτό 
κλάδο εργαζομένων, δηλαδή των ανθρώπων με μέσο όρο ηλικίας τα 30, 
συνήθως απόφοιτοι ανώτερων ή ανώτατων σχολών, που αναγκάζονται 
να εργαστούν σε οποιαδήποτε δουλειά προκειμένου να αποφύγουν την 

ανεργία,. Πρόκειται για τους υπαλλήλους σε 
μεγάλες  ιδιωτικές εμπορικές επιχειρήσεις. 
Είναι ίσως, η μεγαλύτερη σε αριθμό, αλλά 
πιο αδύναμη σε αυτονόητα δικαιώματα ομά-
δα εργαζομένων.

γκεκριμένο κλάδο αυτό είναι πολλά, ας ανα-
φερθούμε στα κυριότερα.

υπερωριών. Ως γνωστόν, οι υπερωρίες πλέον δεν πληρώνονται. Απλώς 
οι επιπλέον ώρες εργασίας υποτίθεται ότι αφαιρούνται από κάποια άλλη 
εργάσιμη μέρα. Και το υποτίθεται μπαίνει ακριβώς επειδή εναπόκειται 
στη δικαιοδοσία του εκάστοτε αφεντικού για το αν θα τηρηθεί αυτός ο 
όρος. Και εφόσον δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος, συνήθως ο 
όρος αυτός αναιρείται καθώς η λίστα των νέων υποψήφιων εργαζομένων 

η γενιά
των 700 ευρώ

Οι εργαζόμενοι της πόλης μας αλλά και οι εργαζόμενοι στον Δήμο 
συνειδητοποιούν όλο και πιο πολύ ότι ο Δήμος μετατρέπεται σε ένα 
«Δήμο κάτεργο», σε μια τοπική κοινωνία στην οποία οι λέξεις δικαίω-
μα, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη θα είναι σε λίγο άγνωστες... 

όσους την αναζητούν. Εργασία με ίδια δικαιώματα για όλους τους εργαζό-
μενους, ενάντια στους διαχωρισμούς σε παλιούς και νέους, σε μόνιμους 

Ζητούνται όμηροι 
για ολιγόμηνη εργασία 

Γραφείο ευρέσεως
 εργασίας 

«Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ»

Θα προτιμηθούν 
ψηφοφόροι 
Δήμου Δάφνης



Η απουσία μιας πολιτικής για την πρόληψη από τη μάστιγα των ναρκωτικών - καθώς δεν υφίσταται συμ-

βουλευτικός σταθμός στο πλαίσιο μιας κοινωνικής υπηρεσίας στο Δήμο Δάφνης αλλά ούτε και ένα συνεχές 

πρόγραμμα πρόληψης στα σχολεία μας- καθιστούν την εξάρτηση από ουσίες τον υπ’ αριθμόν 1 κίνδυνο στη 

νεολαία.

Η άποψη της συνδημότισσας Μαριάνθης Καλατζή, ψυχολόγου – θεραπεύτριας στο κρατικό πρόγραμμα του 

18 ΑΝΩ εστιάζει στην ουσία της τοξικοεξάρτησης.

Τραγικά συμβάντα σαν τον πρόσφατο θάνατο ενός νέου κοριτσιού στην Πτολεμαΐδα, 
καθώς και τα νούμερα των στατιστικών καθιστούν 
αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι ενώ οι θάνατοι οφει-
λόμενοι στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών αυξά-
νονται, η ηλικία έναρξης της χρήσης μειώνεται, και 
τα δύο με ρυθμούς δραματικούς. Παράλληλα με το 
φαινόμενο μεγαλώνει η ανησυχία των γονέων, η 
ανασφάλεια των νέων και το αίσθημα ανεπάρκειας 
και των δύο, καθώς μπαίνουν στη θέση των ανή-
μπορων θεατών ενός φαινομένου, που ενώ τους 
αφορά άμεσα φαίνεται να εξελίσσεται με όρους 
στους οποίους οι ίδιοι δεν μπορούν να αποκτήσουν 
ρόλο καθοριστικά ενεργό.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κράτος και ΜΜΕ 
αναφέρονται στο θέμα με τρόπο αποσπασματικό, 

ρηχό και συγκινησιακά χειριστικό, υπό το πρίσμα των «κακών εμπόρων», της «διαλυμέ-
νης οικογένειας» και των «ακατάλληλων προτύπων». Η επίσημη αντιμετώπιση πριμοδο-
τεί τη χορήγηση υποκαταστάτων προκειμένου να επιτευχθεί η «μείωση της βλάβης» και 
φέρει τη σφραγίδα της αστυνομίας. Οι παράγοντες, που έχουν να κάνουν με τις κοινωνι-
κές, οικογενειακές και προσωπικές ρίζες του φαινομένου, συνήθως αποσιωπώνται. 

Η εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες θα εγκατασταθεί εκεί όπου θα υπάρξει ο ανάλο-
γος χώρος, στο κενό που συνήθως αφήνει η έλλειψη της συναισθηματικής επαφής και 
των σχέσεων. Ένα παιδί, από την πρώτη νεογνική ηλικία έχει ανάγκη από ένα πλαίσιο 
σιγουριάς κι εμπιστοσύνης, προκειμένου να βαδίσει στο μονοπάτι της ανάπτυξης. Την 
χωρίς όρους αποδοχή και αγάπη, προκειμένου να οικοδομηθεί η προσωπικότητα και η 
ψυχική ευρωστία του, έτσι ώστε ν’ αναπτυχθεί ένα υγιές, ανεξάρτητο και κοινωνικά σκε-
πτόμενο πρόσωπο, ικανό να στηρίξει τις επιλογές του και να υπερασπίζεται την ελευθε-
ρία του, όχι μόνο από τις ουσίες αλλά και κάθε είδους διαμεσολάβηση που περιορίζει τον 
άνθρωπο σε κοινωνική και ψυχολογική απομόνωση. 

Είναι αλήθεια ότι οι σημερινοί πατέρες και μητέρες είναι οι πιο υπεραπασχολημένοι, 
κουρασμένοι, ανασφαλείς αλλά και απομακρυσμένοι από τα παιδιά τους. Τα ανελέητα 
ωράρια, η κακοπληρωμένη εργασία, η οικονομική κι επαγγελματική αβεβαιότητα επηρε-
άζουν καθοριστικά τον σημερινό άνθρωπο που ζει πλέον σε καθεστώς μόνιμης ανασφά-
λειας. Οι γονείς χάνουν την ανάπτυξη των παιδιών έχοντας μόνο την κατακερματισμένη 
εικόνα των επιδόσεων τους σε επιμέρους δραστηριότητες. 

Τα παιδιά όμως έχουν ανάγκη να δουν τη ζωή να αντανακλάται όμορφη στα πρόσω-
πα των ανθρώπων που τα περιβάλλουν.

Έχουν ανάγκη τις σχέσεις με τους γύρω τους, τα μέλη της οικογένειας, τους συγγε-
νείς, τη γειτονιά. 

Έτσι γίνονται κομμάτι του ιστορικού συνεχούς, με δεσμούς με το παρελθόν, με πα-
ρουσία και δράση στο παρόν και σχέδια για το μέλλον. 

Έτσι τα παιδιά αποκτούν τη δύναμη να κάνουν επιλογές και να τις στηρίξουν αφήνο-
ντας το δικό τους ίχνος στην ανθρώπινη ιστορία. 
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Από τις 22 Μαρτίου μέχρι τις 30, η κυβέρνηση προχω-
ράει στην εφαρμογή νόμου που έχει ψηφίσει από τον Φε-
βρουάριο του 2006 για την δημιουργία  Τοπικών Συμβουλίων 
Νέων (ΤΣΝ).Έτσι όλοι η Δήμοι σε όλη την χώρα μαζί και ο 
Δήμος Δάφνης προχωρούν σε εκλογές για την ανάδειξη αυ-
τών των κατά παραγγελία οργάνων. Αυτά τα συμβούλια  νέων 
για τα οποία θα δαπανώνται 36 εκατ. ευρω το χρόνο από 
τα υπουργεία εσωτερικών και παιδείας στοχεύουν κατά τους 
κυβερνώντες «στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην 
διαχείριση των τοπικών υποθέσεων» και στην οργάνωση 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους νέους.

  Τα συμβούλια αυτά τα οποία δημιουργεί και προωθεί η 
άρχουσα τάξη και η κυβέρνηση της ΝΔ με την συνεργασία και 
του ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα δεν έχουν απολύτως καμία 
σχέση με τις πραγματικές  ανάγκες και τα προβλήματα της 
νεολαίας.

Η νεολαία σήμερα δεν έχει ανάγκη από ελεημοσύνες, 
πολύ περισσότερο δεν έχει καμία διάθεση να συμμετάσχει σε 
αυτού του είδους τα  απολίτικα «κοινά». Γιατί  αυτά «τα κοινά» 
δεν είναι τίποτα άλλο από την εκπαίδευση της νεολαίας  σ 
το ρουσφέτι, και στην διαδικασία εμπορευματοποίησης των 
πάντων.

Τα ΤΣΝ είναι θεσμός κατασκευασμένος για τις ανάγκες της 
εξουσίας και στοχεύουν στον ευνουχισμό και τον έλεγχο της 
νεολαίας και είναι σίγουρο ότι θα αποτύχουν και θα  μετατρα-
πούν νεκρούς οργανισμούς.

Οι ανάγκες και τα όνειρα των νέων είναι πολύ μακριά από 
αυτά που τους προσφέρει το σύστημα

Οι ανάγκες και τα όνειρα των νέων είναι ο εφιάλτης του  
συστήματος 

Οι νέοι σήμερα θέλουν δουλειά και όχι δουλεία.
Οι νέοι σήμερα θέλουν πραγματική δωρεάν μόρφωση και 

ίσες ευκαιρίες.
Οι νέοι σήμερα θέλουν ελευθερία, θέλουν ελεύθερο χρόνο, 

θέλουν να ζήσουν, να χαρούν, να ερωτευθούν, να δημιουρ-
γήσουν. 

Η ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΑΦΝΗ
καλεί την νεολαία της πόλης μας να μποϊκοτάρει και να 

γυρίσει την πλάτη στα ΤΣΝ.
Καλεί την νεολαία να δημιουργήσει πραγματικά δημοκρα-

τικά συμβούλια δράσης και να παλέψει για τα δικαιώματα της, 
για όλα αυτά που της στερούνε.

Όλγα κ.

Μαζοχιστής - σαδιστής...

Μαζοχιστής: Βάρα με, Βάρα με, Βάρα με, Βάρα με
Σαδιστής: Όχι, δε σε βαράω, δε σε βαράω, δε σε βαράω.
Αποτέλεσμα αυτής της σαδομαζοχιστικής σχέσης: Αγάπη 
και λατρεία του μαζοχιστή στο τύραννο του.
Εργαζόμενος: Δώσε μου αύξηση, Δώσε μου αύξηση, Δώσε μου 
αύξηση !
Κυβέρνηση: Όχι, δε σου δίνω, δε σου δίνω, δε σου δίνω.
Αποτέλεσμα αυτής της παράλογης σχέσης: 
Νέα Δημοκρατία 30%, ΠΑΣΟΚ 23%.

Ευχαριστούμε
δεν θα πάρουμε!!!

 ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ

                ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ

Ψυχοτρόπες 
ουσίες
Από την Μαριάνθη Καλατζή
Ψυχολόγο

«Μπορείτε να κάνετε πρρρρρρ
  υπέροχε τροχονόμε;»

Αυξάνονται συνεχώς τα παραπονά για τις κλήσεις που επιδίδει η δημοτική αστυνομία 
για παρκάρισμα σε όλο το δήμο της Δάφνης. Εξαγριωμένοι πολίτες που βρίσκουν την κλί-
ση στο παρμπρίζ καθώς αφήνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, είτε έξω από τις τράπεζες, 
ακόμη και έξω από το σπίτια τους έχουν μόνο μια λύση η να πληρώσουν η να «γλύψουν» 
το δήμαρχο κατά την γνωστή διαφήμιση… 

 Έτσι οι κλήσεις των «υμετέρων» του Δημάρχου σβήνονται αμέσως, άλλοι που είναι 
δημότες Δάφνης αφού παρακαλέσουν τον «αυτοκράτορα» τους δίνει χάρη με την υπενθύ-
μιση της υποχρέωσης και της ρουσφετολογικής εξυπηρέτησης για τις ερχόμενες εκλογές.

Την ίδια στιγμή η δημοτική αρχή αρνείται να δώσει την περιβόητη κυκλοφοριακή μελέτη 
που χρόνια εκκρεμεί. Καταφεύγει σε γελοίες παρεμβάσεις σαν αυτή του ποδηλατόδρομου 
της Αρκαδίου που έκοψε εκατό θέσεις πάρκινγκ, «φράκαρε» τους πεζόδρομους με αυτοκί-
νητα -που έτσι κι αλλιώς εντελώς ασχεδίαστα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ την ίδια 
στιγμή το μετρό αύξησε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα στην πλατεία Καλογήρων. ενώ 
καμιά ενέργεια για δημοτικό πάρκινγκ δεν έχει δρομολογηθεί.

Η πρόταση μας είναι:
• Όσοι ζουν και εργάζονται στην Δάφνη να αντιμετωπίζονται με μεγάλη ελαστικότη-

τα. O ιδιαίτερος ζήλος με τον οποίον η δημοτική αστυνομία και ο Δήμαρχος φροντίζουν να 
ξαλαφρώνουν τις τσέπες των δημοτών πρέπει να σταματήσει. Το μπετόν που πέφτει ανε-
ξέλεγκτα, η τρομακτική συσσώρευση αυτοκινήτων και η σχεδόν παντελής έλλειψη ελευθέ-
ρων χώρων έχουν φέρει την πόλη μας στα όρια της καταστροφής...

• Να κατατεθεί άμεσα η κυκλοφοριακή μελέτη
• Να δρομολογηθεί άμεσα η δημιουργία δημοτικού και όχι ιδιωτικού πάρκινγκ –οικό-

πεδο Αδριανοθήρων κλπ
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“είμαστε οι πολλοί, είναι οι λίγοι”
 

ΑΦΙΣΑ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ 1911 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-IWW»
ΟΙ  ΟΠΟΙΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ WOBBLIES

ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΑΦΝΗ


