
εφημαρίδα
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΑΦΝΗ (Μ.ΑΡΙ .ΔΑ)

ΦΥΛ ΛΟ  2 ο  •  Ι ΟΥΛ Ι Ο Σ  2 0 0 8  

10
Η θερμή υποδοχή του προηγούμενου φύλ-

λου της εφημερίδας από τους συνδημότες της 
Δάφνης αλλά και τα κείμενα που μας στάλθη-
καν αποδεικνύουν πως είμαστε σε καλό δρό-
μο. 

Παρόλα αυτά τα οξυμμένα προβλήματα 
των δημοτών σε συνδυασμό με την γενικότερη 
πολιτική και οικονομική κρίση που αγκαλιάζει 
όλους τους τομείς δεν επιτρέπει κανένα εφη-
συχασμό.

Γιατί όταν οι εργαζόμενοι και η νεολαία δεν 
μπορούν να ζήσουν με τους μισθούς πείνας 
και τις συντάξεις ξεφτίλα, όταν η ακρίβεια, η λι-
τότητα και η ανεργία χτυπάει κάθε οικογένεια, 
είναι κάτι παραπάνω από πρόκληση ο χορός 
των μαύρων εκατομμυρίων της siemens για 
μίζες και λαδώματα.

Όλο το μεταπολιτευτικό δικομματικό σύ-
στημα είναι διεφθαρμένο και σε κρίση πράγμα 
που αποτυπώνεται στα πρόσφατα γκάλοπ των 
εφημερίδων.

Η κρίση αστικής εξουσίας γίνεται ακόμη 
εντονότερη σε συνθήκες οικονομικής χρεωκο-
πίας. Το παρατεταμενο διεθνές κραχ -για μαύ-
ρο Ιούνιο μιλούν οι οικονομολόγοι διεθνώς- η 
ξέφρενη κούρσα του πετρελαίου, η ύφεση και 
πληθωρισμός, η καθίζηση των χρηματιστηρί-
ων -65 εκ ευρώ χαθήκαν σε 6 μήνες από την 
Σοφοκλέους- επιτείνει την κρίση. Δεν έχουμε 
καμιά αυταπάτη για το ότι ο Αλογοσκούφης θα 
θελήσει να φορτώσει τα σπασμένα στις πλάτες 
του λαού που είναι έτοιμος «να τους πάρει με 
τις πέτρες».

Απ’ την άλλη συνεχίζεται το ξεπούλημα της 
δημόσιας περιουσίας στο μεγάλο κεφάλαιο, η 
ιδιωτικοποίηση της παιδείας και της υγείας, η 
διάλυση του κοινωνικού ιστού, η αντικατάστα-
ση της αξιοκρατίας από μια χούφτα κολλητών 
και διαπλεκόμενων. Είναι κοινό μυστικό πως 
η διαφθορά στην τοπική αυτοδιοίκηση ζει και 
βασιλεύει.

 Το συνολικό αυτό σκηνικό αλληλεπιδρά με 
την ανικανότητα μια δημοτικής αρχής στη Δάφ-
νη που όχι μόνο δεν έχει όραμα για τον τόπο 
αλλά επιδίδεται σε μια κοντόφθαλμη διαχειρι-
στική λογική κρατώντας τη συνοχή της παρά-
ταξης της μόνο χάρις στα οικονομικά οφέλη 
που αποκομίζουν τα μέλη της πλειοψηφίας (μι-
σθοί αντιδημάρχων, προέδρων κλπ) αλλά και 
τις έμμισθες θέσεις τινών εξ αυτών σε γραφεία 
υπουργών και δημοσίων οργανισμών.

Οι αντιστάσεις σε αυτή την ανάλγητη πο-
λιτική όχι μόνο πληθαίνουν. Είναι διάχυτο ένα 
υπόκωφο ρεύμα λαϊκής οργής από το οπο-
όο έχει φανεί μόνο η μύτη του παγόβουνου 
(ασφαλιστικό, προσπάθεια πραξικοπηματικής 
αναθεώρησης άρθρου 16, καταστροφή των 
δασών, οικοπεδοποίηση ελεύθερων χώρων, 
σχέδιο Καποδίστριας 2 για τους δήμους).

Παρά τις προσπάθειες των ΜΜΕ να κρα-
τήσουν τον κόσμο στον καναπέ, όταν αυτό το 
ρεύμα έρθει στην επιφάνεια -και δεν θ’ αργή-
σει- τότε κυβέρνηση και κυβερνητικοί παράγο-
ντες της τοπικής αυτοδιοίκησης θα θυμίζουν 
την ηρωίδα του Ντίκενς που προσπαθούσε με 
την σκούπα της να σταματήσει το ποτάμι.

Οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων απαντούν στην εφημαρίδα
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Ανακύκλωση
εδώ και τώρα

σελ. 3

ΤΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΔΙΑΒΑΣΕΤΕ!!

ερωτήµατα
στον ∆ήµαρχο ∆άφνης κ. Σταυριανουδάκη

1. Αναγνωρίζει ο δήμαρχος πως υπάρ-
χουν πάρα πολλοί ευαισθητοποιημέ-
νοι δημότες που φορτώνουν τα χαρ-
τιά τους πηγαίνοντας τα σε όμoρους 
δήμους για ανακύκλωση ; Γιατί δεν 
υπάρχει κανένα πρόγραμμα ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΗΣ του Δήμου; Γιατί το 
πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού 
του Ενιαίου Συνδέσμου σταμάτησε 
και αυτό παρά το γεγονός ότι μέλος 
της διοίκησης του Συνδέσμου είναι ο 
ίδιος;

2. Αναγνωρίζει ο δήμαρχος πως η άρ-
νηση να φέρει στο Δημ. συμβούλιο 
την κυκλοφοριακή μελέτη, (η οποία 
υποτίθεται ότι έχει εκπονηθεί πριν 3-
4 χρόνια και ενδεχόμενα έχει χάσει 
την επικαιρότητα της) επιδεινώνει το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα; Πρόβλη-
μα που επιτείνεται -με την λειτουρ-
γία της Λαϊκής της Τετάρτης στους 
συγκεκριμένους χώρους (ανά 4μηνο 
Καραολή-Λυσίππου και Ελ. Βενιζέ-
λου) ενώ οι κάτοικοι της Μπουμπου-
λίνας έχουν φθάσει σε αδιέξοδο;

3.Αναγνωρίζει ο δήμαρχος πως με τις 
άναρχες επεμβάσεις του και τα έργα 
βιτρίνας αμφιβόλου ποιότητας -που 
τα περισσότερα χρήζουν ανακατα-
σκευής -έχει δημιουργήσει τεράστιο 
πρόβλημα και έντονο στρες στους 
δημότες που δεν έχουν που να παρ-
κάρουν, ενώ την ίδια στιγμή κάνει 
επιλεκτική απομάκρυνση των εγκα-
ταλειμμένων οχημάτων;

4.Αναγνωρίζει ο δήμαρχος πως ενώ 
στο πρόγραμμα του και τις δύο προ-
εκλογικές περιόδους είχε εξαγγείλει 
χώρους στάθμευσης στη Γυμναστική 
Ακαδημία, στην Πλ. 25ης Μαρτίου 
(Τσαλαγανίδη), στο οικόπεδο της 

οδού Ανδριανοθυρών δεν έχει υλο-
ποιηθεί καμία μέχρι σήμερα; Αντίθε-
τα γιατί προβαίνει σε μείωση θέσεων 
με την κατασκευή του «ποδηλατό-
δρομου» των οδών Μ. Αλεξάνδρου-
Αρκαδίου και στην Περιοχή Γυμνα-
στικής Ακαδημίας ενόψει των έργων 
του υπογείου γκαράζ που τελικά δεν 
γίνεται ;

5.Αναγνωρίζει ο δήμαρχος πως ενώ 
έχουμε μηδενική αύξηση πράσινου 
και πλημμελή συντήρηση, ο αρμό-
διος αντιδήμαρχος άσχετος περί την 
γεωπονική προβαίνει σε κλαδέματα 
εκτός εποχής, ξεριζώνει υγιή φυτά, 
κόβει δέντρα χωρίς έγκριση ενώ η 
συμπεριφορά του καταγγέλλεται 
από δημότες, καταστηματάρχες και 
περιπτεράδες ως θρασύτατη και 
τραμπούκικη; 

6.Αναγνωρίζει ο δήμαρχος πως το Κέ-
ντρο Πληροφόρησης Στήριξης Νέων 
(ΚΕΠΣΝΕ) με δική του ευθύνη έχει 
διακόψει όλα τα σεμινάρια για τους 
νέους, για εκπαίδευση ανέργων, 
επανεκπαίδευση, σύνδεση με ΟΑΕΔ; 
Μήπως θεωρεί ότι με τον αποτυχη-
μένο θεσμό του Δημ. Συμβουλίου 
νέων θα εκπαιδεύσει την νεολαία ; 

7.Αναγνωρίζει ο δήμαρχος πως η κοι-
νωνική υπηρεσία του Δήμου παρά 
την διάθεση των εργαζομένων να 
προσφέρουν υπολειτουργεί ενώ θα 
μπορούσε να φτιάξει όπως άλλοι δή-
μοι ΝΠΔΔ για την παροχή κοινωνι-
κών υπηρεσιών; Γιατί εξαγγέλθηκαν 
προγράμματα προληπτικής ιατρικής 
(οφθαλμολογικός, ορθοπεδικός, 
οδοντιατρικός έλεγχος) και έχουν 
γραφεί πιστώσεις στους προϋπολο-
γισμούς του Δήμου για συντήρηση 

οδοντιατρείου χώρων και εξοπλι-
σμού, αλλά δεν έχει γίνει τίποτε τα 
τελευταία 6 χρόνια; Αληθεύει πως 
το οδοντιατρείο που αγοράσαμε με 
χρήματα των δημοτών επί προηγου-
μένων διοικήσεων έχει διαλυθεί, τα 
εργαλεία αγνοούνται και η καρέκλα 
χρησιμοποιείται για ξεκούραση του 
ΕΚΑΒ;

8.Αναγνωρίζει ο δήμαρχος ότι ζούμε 
στην εποχή της πληροφορικής και 
ότι υπάρχει αδιαφορία της διοίκησης 
για να βγει η Ηλεκτρονική πύλη του 
Δήμου (ιστοσελίδα, info-points, ηλε-
κτρονική εφημερίδα κλπ) που έχει 
ξεκινήσει από το 2006 και δεν έχει 
γίνει καμία ενέργεια παρά τις πιέσεις 
του αναδόχου του έργου; Αδικαιολό-
γητες καθυστερήσεις των υπηρεσι-
ών ή κάτι άλλο;

9.Αναγνωρίζει ο δήμαρχος πως σε αί-
τημα μας να καταργηθούν τα τροφεία 
στους παιδικούς σταθμούς -αίτημα 
που υιοθετήθηκε μετά από πρότα-
ση μας και από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ 
των παιδικών σταθμών –δεσμεύτη-
κε πως θα τα καταργήσει μέσα στο 
2008; Πότε η δέσμευση θα υλοποι-
ηθεί;

10.Αναγνωρίζει ο Δήμαρχος πως η 
συνεχιζόμενη επίθεση στο εισόδημα 
της κάθε οικογένειας με τη λιτότητα, 
την ακρίβεια, την ανεργία έχουν φέρει 
τους δημότες και τους επαγγελματίες 
της Δάφνης σε οικονομικό αδιέξοδο 
την στιγμή που το μαύρο χρήμα αν-
θεί; Τότε γιατί δεν καταργεί τα δίδα-
κτρα στα εργαστήρια, γιατί επέβαλε 
αύξηση των δημοτικών φόρων στα 
καταστήματα και κυνηγά ακόμη και 
τα περίπτερα;

Η Δάφνη
που χάθηκε...

σελ. 11

Κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας

σελ. 4

Γιατί κλέβουν 
τις κάλπες οι 

φοιτητές;
σελ. 8

Σινεμά...
ο παράδεισος

σελ. 8
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Το ξύλο βγήκε απ’ τη διοίκηση...

Η βιαιοπραγία είναι η νέα μέθοδος που έχει εισάγει η τωρινή 
διοίκηση  στο οργανόγραμμα του Δήμου. Άρχισε με την 
υπόθεση της  διευθύντριας προσωπικού κας  Ζ. Ανδριοπούλου, 
ακολούθησε ο βαρύς ξυλοδαρμός του εργαζόμενου στην 
καθαριότητα κ. Λάχανου από άλλον εργαζόμενο κολλητό 
της διοίκησης «γιατί αρνήθηκε να δουλέψει την Καθαρή 
Δευτέρα μέρα απεργίας και αργίας» και τελευταίο κρούσμα η 
βιαιοπραγία κατά του εργαζόμενου στην τεχνική υπηρεσία Τ. 
Καπουκάκη από τον αντιδήμαρχο Χαρίση. Να σημειώσουμε 
πως και οι τρεις όπως οι ίδιοι λένε  καταγγέλλοντας την 
διοίκηση δούλεψαν πόρτα –πόρτα και ξενύχτησαν προεκλογικά 
για να βγάλουν τον Σταυριανουδακη δήμαρχο. Όταν ο 
εκπρόσωπος της Μαχόμενης Αριστερής Δάφνης, Γιώργος 
Μητροβγένης κατήγγειλε τους τραμπουκισμούς εναντίων των 
εργαζομένων ο Κος Χαρίσης είπε το αμίμητο «σε συγχωρώ 
γιατί είσαι πρωτάρης»!! Περιττό να πούμε πως γέλασε και ο 
κάθε πικραμένος... 

18.000.000 ευρώ
η κατάχρηση 
στο ∆ήμο ∆άφνης

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ  το έλλειμμα- κα-
τάχρηση το οποίο συμφώνα με τον οικονομικό 
επιθεωρητή και το  δήμαρχο έχει φτάσει τα 18 
εκ  ευρώ παραμένει ανεξιχνίαστο. Με ομόφω-
νη απόφαση το Δημ .Συμβούλιο  εκφράζει την 
αντίθεση του για την καθυστέρηση του οικονο-
μικού επιθεωρητή να εκδώσει το πόρισμα  και 
να καταλογισθούν ευθύνες για  την υπεξαίρε-
ση 

 Ωστόσω  γεγονός είναι ότι ο δήμαρχος έχει 
εκτεθεί ανεπανόρθωτα καθώς κρατούσε σε 
ομηρία  και στις δυο προεκλογικές περιόδους 
την προηγούμενη διοίκηση κατηγορώντας τους 
σαν κλέφτες  εδώ και 6 χρόνια, ενώ τώρα ο ίδι-
ος δηλώνει πως η κατάχρηση  δεν αφορά το 
δήμο άμεσα  αλλά δύο υπαλλήλους, για τους 
οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα χωρίς, περι-
έργως, να υπάρχει το τελικό πόρισμα. Μήπως 
στο νοικοκύρεμα που υποσχέθηκε περιλαμβά-
νονται και τίποτα άπλυτα στην αποθήκη στη 
βάση κάποιων συμφωνιών; Ή μήπως τελικά 
συμφέρει να μείνει το θέμα σε εκκεμότητα για 
πολιτική εκμετάλλευση; Τι κρύβεται πίσω από 
την αλλαγή πλεύσης; Τελικά αυτά τα χρήματα 
που πήγαν; Μας αφορούν; Δεν είναι χρήματα 
του λαού;

Ίντριγκες...

Ο πρώην αντιδήμαρχος Νίκος Μπουρνελές ανακοίνωσε την 
υποψηφιότητα του για Δήμαρχος στις επόμενες εκλογές. 
Χαρακτήρισε την δημοτική αρχή ανίκανη και επικίνδυνη.   
Είπε επίσης πως υψηλό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας 
του προσέφερε κατά την διάρκεια των εκλογών στον ιατρικό 
σύλλογο μία θέση στη διοίκηση του ΤΣΑΥ με 5000 ευρώ 
μηνιαίως, με τον όρο να μην ασχοληθεί με τα δημοτικά και 
να μην «κοντράρει» τον Μ. Σταυριανουδάκη. Ο ίδιος δήλωσε 
πως αρνήθηκε την πρόταση και θα επιμείνει στην κάθοδο 
του.  Το εύλογο ερώτημα μας είναι γιατί δεν καταγγέλλει και το 
εσωκομματικό καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας και δηλώνει 
ακραιφνής Νεοδημοκράτης; 

Φωνάζει ο κλέφτης...

Όταν στο δημ. Συμβούλιο μπήκε  το ζήτημα της ακρίβειας 
(Κονταργύρης) και η άρνηση να δημοσιοποιηθεί η  
αποφασισμένη μερική απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη  έτσι 
ώστε να βοηθηθούν οι οικονομικά ασθενέστεροι δημότες 
(Μητροβγένης) ο Δήμαρχος  που μπαινόβγαινε προκλητικά 
στην αίθουσα  ακούγοντας το θέμα είπε: «Θα περίμενα από 
την αριστερά ένα ψήφισμα κατά τις ακρίβειας γιατί και εμείς 
όπως και ο πρωθυπουργός μας, είμαστε εναντίον αλλά δεν 
κάνετε τίποτα». Καμιά φορά η ειρωνεία έχει και τα όρια της!

• Οικόπεδο Ανδριανοθυρών. Αγοράσθηκε την περίοδο διοίκησης ΚΑΡ-
ΡΑ, για να αξιοποιηθεί ως σταθμός αυτοκινήτων λόγω της τότε επικεί-

μενης έλευσης του metro, σε συνδυασμό με τους ελεύθερους  χώρους της 
Γυμναστικής Ακαδημίας. Χρόνια παρέμενε χωρίς χρήση. Είχε καταληφθεί 
από οικονομικούς μετανάστες. Πριν περίπου 3 χρόνια με απόφαση του Δημ. 
Συμβουλίου παραχωρήθηκε κατά χρήση  στη Δημοτική Επιχείρηση για να 
αξιοποιηθεί ως υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων. Αλλά μέχρι σήμερα τίποτε. 
Απώλεια σημαντικών εσόδων, απώλεια σε θέσεις στάθμευσης, όταν τα γύρω 
ιδιωτικά οικόπεδα θησαυρίζουν από τη μετατροπή τους σε πάρκινγκ.

• Εγκαταστάσεις Γυ-
μναστικής Ακαδημίας. 

Ενώ ανήκουν στο Δήμο, δεν 
αξιοποιούνται προς όφελος 
των πολιτών της Δάφνης, 

ούτε και καταβάλλεται κάποιο μίσθωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Εξαί-
ρεση το κολυμβητήριο, που και για το 2008 λόγω τεχνικών προβλημάτων η 
χρήση του άρχισε αρχές μηνός Μαΐου ανατρέποντας τα προγράμματα του 
Αθλητικού Κέντρου.

• Κτίριο Ηλιουπόλεως 120. Δύο όροφοι παραμένουν ανεκμετάλλευτοι, 
αφού στεγάζονται διάφοροι φορείς που συνεδριάζουν σπανίως. Παράλ-

ληλα ο Δήμος για να στεγάσει διάφορες λειτουργίες του μισθώνει ιδιωτικά 
κτίρια (πέντε σήμερα τον αριθμό) με συνολικά μηνιαίο μίσθωμα, περίπου 
15.000 ευρώ.

Διευθύνεται και διαμορφώνεται από συντακτική επιτροπή
Επικοινωνία και αποστολή κειμένων
Αγ. Βαρβάρας & Αρκαδίου 2 • τηλ. 6947917770
e-mail: maxomeni_dafni@yahoo.gr
ιστοσελίδα: www.maxard.blogspot.com

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΑΦΝΗ (Μ.ΑΡΙ .ΔΑ)

91 υπογραφές κατοίκων περιφερειακά  του ιερού ναού της Ζωοδόχου Πηγής 
που ζητούν την άμεση απομάκρυνση, της επί της οδού Υβίκου 5, κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας, κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 19/6 ο Δημοτικός Σύμβουλος Γ. 
Μητροβγένης. 
Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η κεραία ξηλώθηκε παλαιοτέρα σαν παράνομη αλλά 
επανήλθε ισχυροποιημένη. Το τραγικό είναι, ότι βρίσκεται κοντά στο σχολείο και στο 
νηπιαγωγείο.

91 υπογραφές

Συντροφικά... μπουγελώματα

Εκεί που τελειώνει η πολιτική αρχίζει… το μπουγέλο. Σε 
νεροπόλεμο μετατράπηκε η επαναληπτική εκλογή για τοπικό 
γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Δάφνης. Η ομάδα του Β. Λύκου-
Τζούμα με την ομάδα Κληματσάκη-Μαλακάση που ζήτησαν 
την ακύρωση των εκλογών αλληλομπουγελώθηκαν, ενώ οι 
εκλεγέντες από την προηγούμενη ακυρωθείσα ψηφοφορία 
απείχαν. Τα ψηφοδέλτια βράχηκαν οι σύντροφοι από τα 
κεντρικά αποχώρησαν και η τοπική του ΠΑΣΟΚ θυμίζει 
διασπασμένη Γιουγκοσλαβία που τα μέρη της μισούνται 
περισσότερο μεταξύ τους παρά με την ΝΔ.

Οι ευεργέτες
του Σουφλιά

ΤΑ ΣΔΙΤ  (ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙ-
ΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) είναι μια νέα μορφή καταλή-
στευσης δημόσιων πόρων και χώρων κυρίως 
από το τραπεζικό κεφάλαιο (το οποίο “βάζει 
τα λεφτά”) αλλά και από και από τους μεγαλο-
εργολάβους που ο Σουφλιάς  τους αποκάλεσε  
«εθνικό κεφάλαιο» και «ευεργέτες».

Πάνε πολλά χρόνια που μαθαίναμε στο 
σχολείο για τους εθνικούς ευεργέτες που έδιναν 
μέρος της περιουσίας τους για να φτιαχτούν 
σχολεία, νοσοκομεία, το Ζάππειο, το Μετσό-
βειο Πολυτεχνείο  κ.λπ.,  σαν προσφορά στο 
Δημόσιο. Οι σύχρονοι ευεργέτες «βουτάνε» 
τους δημόσιους χώρους για να αυγατίσουν την 
περιουσία τους. Πάει η εποχή που το κράτος 
με τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη έκανε 
δημόσιες επενδύσεις, δημόσια έργα, δρόμους 
κ.λπ. Τώρα η φορολογία φορολογία, αλλά θα 
πληρώνεις και τα διόδια και τα εισιτήρια σε ό,τι 
«δημόσιο» έγινε με τα ΣΔΙΤ.

Ο Αλογοσκούφης έχει δηλώσει ρητά ότι: 
“Πρέπει να ξεχάσουμε το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων  για κοινωνικές υποδομές. 
Τα επόμενα έργα είτε θα είναι ενταγμένα στο 
ΕΣΠΑ, είτε κόψτε το λαιμό σας να τα κάνετε με 
ΣΔΙΤ».

Η υπαρκτή δημοτική περιουσία
και η ανύπαρκτη αξιοποίησή της



Οι δυνατότητες της επιστήμης και 
της τεχνολογίας είναι τέτοιες που μπο-
ρούν να απαντήσουν στα σύγχρο-
να προβλήματα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων. Προϋπόθεση για αυτό 
είναι να ασκηθούν πολιτικές που θα 
έχουν στο κέντρο τους τις ανάγκες των 
ανθρώπων και θα στοχεύουν στη βελ-
τίωση της ζωής των πολιτών. Πολιτικές 
που δε θα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα 
αυτά σαν ένα νέο πεδίο δράσης της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του κεφα-
λαίου για την κερδοφορία του, αλλά 
ούτε θα αξιοποιούνται ανταποδοτικά 
για να εισπράξουν οι Δήμοι περισσότε-
ρα χρήματα από τους δημότες.

Η πολιτική της ιδιωτικοποίησης της 
«ανακύκλωσης» που προωθεί η κυβέρ-
νηση και η φιλοσοφία που αναπτύσσε-
ται σκόπιμα από διάφορα κέντρα, μόνο 
κέρδη για τα ιδιωτικά συμφέροντα θα 
φέρει και ακριβότερες και χειρότερες 
υπηρεσίες για τους πολίτες.

Σήμερα εάν θέλουμε, η πόλη που 
ζούμε να ξεφύγει από την υποβαθμι-
σμένη καθημερινότητα, χρειάζεται να 
κάνουμε βήματα σε ένα άλλο μοντέλο 
διαχείρισης των απορριμμάτων με στό-
χο την παραγωγή λιγότερων απορριμ-
μάτων. Από τους χώρους υγειονομικής 
ταφής απορριμμάτων (χωματερές) να 
περάσουμε στους χώρους υγειονομι-
κής ταφής υπολειμμάτων. Κάτι τέτοιο 
είναι αναγκαίο αλλά και εφικτό, να γί-
νει μέσα από την διαδικασία της ανα-
κύκλωσης. Θα χρειαστεί να συγκρου-
στούμε με τις μέχρι σήμερα συνήθειες 
μας, να αλλάξουμε τις επιθυμίες μας, 
να απαλλαγούμε από τη λογική της κα-
πιταλιστικής ανάπτυξης και των επιλο-
γών της αγοράς και να αναζητήσουμε 
ένα άλλο τρόπο ζωής και οργάνωσης 
της κοινωνίας.

Η καθαριότητα στη πόλη που ζούμε 
μπορεί να γίνει καλύτερη χωρίς ιδιω-

τικοποίηση και χωρίς αύξηση των δη-
μοτικών τελών.  Τα χρήματα που πλη-
ρώνουν οι δημότες στο Δήμο μέσω της 
ΔΕΗ, για ανταποδοτικά τέλη είναι ήδη 
πολλά. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας 
άλλος σχεδιασμός για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων και την οργάνωση 
της υπηρεσίας καθαριότητας. Σημαντι-
κό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση μπο-
ρεί να παίξει η διαδικασία της ανακύ-
κλωσης, μια διαδικασία που δυστυχώς 
είναι ουσιαστικά άγνωστη για το Δήμο 
και τους πολίτες αυτής της πόλης. 

Την οργάνωση της ανακύκλω-
σης πρέπει να αναλάβει η Υπηρε-
σία Καθαριότητας του Δήμου και όχι 
κάποια ιδιωτική εταιρεία. Ο Δήμος 
οφείλει να λειτουργήσει όχι ως μεσά-
ζοντας ιδιωτικών συμφερόντων, ούτε 
ως επιχείρηση, αλλά ως δημόσιος κοι-
νωνικός οργανισμός που έχει την απο-
κλειστική ευθύνη για την καθαριότητα 
της πόλης και πρέπει τώρα να πάρει 
την ανάλογη πρωτοβουλία.

Η ανακύκλωση οφείλει να εστιάσει 
στην πραγματική διαδικασία διαλογής 
των απορριμμάτων στη πηγή, που 
ξεκινάει από την κατοικία, το σχολείο, 
το χώρο εργασίας και ψυχαγωγίας και 
στοχεύει στη μείωση των απορριμ-
μάτων μέσα από τη συμμετοχή των 
πολιτών σε ένα άλλο τρόπο ζωής. Οι 
μπλε κάδοι που έχουν τοποθετηθεί σε 
ορισμένους δήμους, σε συνεργασία 
με ιδιωτική εταιρεία που επιδοτείται οι-
κονομικά από το κράτος και ΕΕ , δεν 
αποτελούν ανακύκλωση με διαλογή 
στην πηγή γιατί συλλέγουν σύμμεικτα 
απορρίμματα και το μεγαλύτερο μέρος 
τους  καταλήγει στη χωματερή.

Ο Δήμος έχει την ευθύνη χωρίς τη 
συμμετοχή ιδιωτών να οργανώσει την 
ανακύκλωση στην πόλη. Να λειτουρ-
γήσει το γραφείο ανακύκλωσης στην 
υπηρεσία καθαριότητας που θα να 

αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποί-
ηση του προγράμματος.

• Να ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα 
από τα σχολεία όλων των βαθμίδων 
της εκπαίδευσης, τα σούπερ μάρκετ, 
τις τράπεζες, τα κτίρια που στεγάζονται 
υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και από 
μεγάλες πολυκατοικίες, μετά από ενη-
μέρωση των ένοικων και σε συνεργα-
σία με τους διαχειριστές. 

• Να τοποθετηθούν κάδοι ανακύ-
κλωσης σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σε συνεργασία με τους επαγγελμα-
τίες της πόλης να διαμορφώσει ξεχωρι-
στά προγράμματα, ενώ θα προτρέπει 
τους επαγγελματίες της πόλης να αντι-
καταστήσουν την πλαστική σακούλα με 

πάνινη.
• Να δώσει κίνητρα στους ένοικους 

των πολυκατοικιών που θα θελήσουν 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακύ-
κλωσης.

ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟ-
ΛΙΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΕ-
ΤΥΧΕΙ

Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση 
της ανακύκλωσης αποτελεί η ενημέ-
ρωση και η συμμετοχή των πολιτών. 
Χρειάζεται να οικοδομείται μέρα με τη 
μέρα, μέσα από δυσκολίες και αντιφά-
σεις ένας άλλος τρόπος ζωής, μια άλλη 
αντίληψη ώστε να αποκτήσουμε ως 
πολίτες και κοινωνία μια διαφορετική 
αντίληψη για τη ζωή και τις πραγματι-
κές ανάγκες, κόντρα στα καταναλωτικά 
πρότυπα που μας προβάλλουν και μας 
επιβάλλουν.

Χρειάζεται να κατανοήσουμε όλοι 
ότι η ανακύκλωση συμβάλλει στη μείω-
ση των απορριμμάτων, στη μείωση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος, στην 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για τους παραπάνω και όχι μόνο λό-
γους η ανακύκλωση στη πόλη πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα χωρίς άλλη καθυστέ-
ρηση.

• Ο ∆ήμος να διεκδικήσει χρήματα 
από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους 
για την οργάνωση της ανακύκλωσης 
χωρίς επιβάρυνση των δημοτών και 
χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτικών συμφε-
ρόντων.  

• Να απαιτήσει από την πολιτεία τη 
δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα για 
τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλι-
κών.

• Να οργανώσει καμπάνια ενημέρω-
σης των πολιτών για την ανακύκλωση 
και τα οφέλη που προκύπτουν από 
αυτή.

ανακύκλωση εδώ και τώρα
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Με ευθύνη
του ∆ήμου   )

Δεν πρόλαβε ο υπουργός 
ΥΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς να 
εξαγγείλει την δημιουργία των 
νέων δρόμων ταχείας κυκλο-
φορίας στην Αττική και ο Υμητ-
τός άρχισε να καίγεται πάλι… 
Το περυσινό εφιαλτικό σενάριο 
ξαναπροβάλει πριν καλά καλά 
αρχίσει το καλοκαίρι. Πέρυ-
σι κάηκαν τεράστιες εκτάσεις 
στην Ηλεία σε περιοχές που 
θα διέλθει η Ιόνια οδός. Φέ-
τος άρχισε να καίγεται πάλι ο 
Υμηττός και μάλιστα στα ση-
μεία που έχει εξαγγελθεί η δη-
μιουργία των νέων ιδιωτικών 
δρόμων. Η γαλάζια κυβέρνηση 
ετοιμάζεται να δώσει τον τελι-
κό χτύπημα στην Αθήνα. Όλες 
οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις 
φρόντισαν να μετατραπεί το 
λεκανοπέδιο σε θάλαμο αε-

ρίων, τώρα η ΝΔ κυβέρνηση 
φροντίζει να τελειώσει όλη την 
Αττική. Με την δημιουργία των 
νέων δρόμων και το περιτύλιγ-
μα της υπογειοποίησης, ολό-
κληρη η Αττική θα πνιγεί στα 
αυτοκίνητα και το καυσαέριο. 
Ο Υμηττός θα μετατραπεί σε 
έναν ξερόβραχο κάτι σαν τα 
Τουρκοβούνια και ολόκληρη η 
Αττική σε ένα νέο γιγάντιο «λε-
κανοπέδιο»…

Οι νέοι δρόμοι που προ-
γραμματίζονται δεν πρόκειται 
να βοηθήσουν στο ελάχιστο 
την καθημερινότητα του λαού 
αντίθετα θα ανοίξουν τις ορέ-
ξεις των κατασκευαστικών 
εταιρειών και του μεγάλου κε-
φαλαίου για να γεμίσουν τα 
πάντα με μπετόν και εμπορι-
κές επιχειρήσεις. Οι φωτιές 

που κατακαίουν ότι πράσινο 
έχει απομείνει στην Αττική με 
φοβερή ταχύτητα, η περίφρα-
ξη όλων των παραλιών, η μπε-
τονοποίηση κάθε ελεύθερου 
χώρου είναι τα προμηνύματα 
για το τι πρόκειται να ακολου-
θήσει.

Η Μαχόμενη Αριστερή Δάφ-
νη είναι συνολικά και κατηγο-
ρηματικά αντίθετη με τους σχε-
διαζόμενους νέους δρόμους.

Για να σωθεί η Αττική πρέ-
πει να σχεδιαστεί και να εφαρ-
μοστεί μια συνολική πολιτική, 
που θα στοχεύει σε ανάπτυξη 
των μέσων μαζικής μεταφο-
ράς (τραίνα, μετρό, αστικά), 
πολιτικές δραστικού περιορι-
σμού των αυτοκινήτων και της 
συσσώρευσης κατοίκων στην 
Αθήνα, πράσινο και στο τελευ-

ταίο μέτρο ελευθέρου εδάφους 
στην Αττική.

Κάθε άλλη πολιτική εξυπη-
ρετεί αποκλειστικά και μόνο τα 
συμφέροντα των εργολάβων 
και του κεφαλαίου.

Ενώνουμε τις φωνή μας 
με τις συλλογικότητες και τους 
κατοίκους που αγωνίζονται 
ενάντια στους νέους δρόμους 

(Καισαριανή, Βύρωνας, Ηλιού-
πολη, Ελληνικό, Γλυφάδα).

Παλεύουμε για την δημιουρ-
γία ενός μεγάλου και ενωμένου 
κινήματος πόλης, που θα στρέ-
φεται εναντία στις πραγματικές 
αίτιες και στους πραγματικούς 
ενόχους που καταστρέφουν τις 
ζωές μας…

Γ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ

ανάβουν φωτιές...

“ συμπεράσματα από την 

συζήτηση  που οργάνωσε η Μαχό-

μενη Αριστερή ∆άφνη με την 

συμμετοχή συντρόφων από την 

«Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα» 

στο στέκι της Αρκαδίου 2 

για το θέμα της 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

”



4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

To Δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να προασπιστεί το δημόσιο συμφέρον και να διασφα-
λίσει τη δημόσια υγεία από την αυθαίρετη τοποθέτηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο 
Δήμο μας κατέληξε στην: 

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣH

ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΕΣ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 Στους κύριους, νομείς ή επικαρπωτές του χώρου όπου εγκαθίσταται κεραία κινητής 
τηλεφωνίας, χωρίς την απαιτούμενη από το Νόμο έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπη-
ρεσίας και την χορήγηση άδειας εγκατάστασης από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων ή οποιασδήποτε άλλης αρχής που μελλοντικά θα αδειοδοτεί τις εν λόγω εγκα-
ταστάσεις, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 100.000,00 € που εισπράττεται ως δημοτικό έσοδο 
κατά τον Κώδικα Δημοσίων Εσόδων.

 Για την επιβολή του προστίμου απαιτείται μόνο η απόφαση της Πολεοδομικής Υπη-
ρεσίας ότι δεν υπάρχει η ανάλογη έγκριση για την κεραία κινητής τηλεφωνίας και επιβάλλεται 
έστω και αν εκ των υστέρων αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση.

 Σε περίπτωση τοποθέτησης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κοινόχρηστο χώρο της 
οικοδομής υπόχρεοι για την καταβολή προστίμου είναι όλοι οι συνιδιοκτήτες κατά το ποσοστό 
συνιδιοκτησίας έκαστου.

 Τέλος αν οριστικώς κριθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ότι η εγκατάσταση 
της κεραίας και ο εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να απομακρυνθεί, τότε επιβάλλε-
ται επιπλέον πρόστιμο 5.000,00 € μηνιαίως για κάθε μήνα από την ημερομηνία της απόφασης 
απομάκρυνσης μέχρι τον χρόνο που αυτή θα πραγματοποιηθεί.

 Το πρόστιμο αυτό θα επιβάλλεται στους κυρίους νομείς, ή επικαρπωτές του χώρου 
που έχει εγκατασταθεί η κεραία ή στους συνιδιοκτήτες σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα 
και εισπράττεται ως δημοτικό έσοδο σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Εσόδων.

                      Δάφνη 19 / 6 / 2008

Ε Ν Α  Α Π Λ Ο  Π Ε Ι Ρ Α Μ Α  Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ψήστε ένα αβγό
με το κινητό σας

Στη φωτογραφία, βλέπετε πώς ψήνεται ένα αβγό 
όταν τοποθετηθεί ανάμεσα σε δύο κινητά τηλέφω-
να, τα οποία είναι σε κλήση (όχι απαραίτητα μεταξύ 
τους). 

Αυτό είναι ένα εύκολο πείραμα, που καλό θα 
ήταν να επιδεικνύεται 
από τους καθηγητές 
Φυσικής στα σχολεία 
της Μέσης Εκπαίδευ-
σης. 

Ανάλογη θερμική 
συμπεριφορά, όπως 
το αβγό, έχει και ο αν-
θρώπινος εγκέφαλος 
όταν βρεθεί δίπλα σε 
κινητό τηλέφωνο, πού είναι σε κλήση. 

Αντιλαμβάνεστε από αυτό το απλό πείραμα τους 
μεγάλους κινδύνους από χρήση κινητού τηλεφώνου 
και ιδιαίτερα όταν οι χρήστες είναι ανήλικα παιδιά; 

Γιατί οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν προει-
δοποιούν τους χρήστες τους για τους πιθανούς κιν-
δύνους, που μπορούν να αντιμετωπίσουν από τη 
χρήση κινητών τηλεφώνων όπως π.χ. οι καπνοβι-
ομηχανίες προειδοποιούν ότι το κάπνισμα προκαλεί 
καρκίνο;

Όταν η χρήση κινητού μπορεί να προκαλέσει 
έκρηξη π.χ. σε βενζινάδικο, πώς η πολιτεία επιτρέ-
πει το κινητό να χρησιμοποιείται από ανήλικα παι-
δάκια;

Μια σημαντική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους κατοίκους της 

Μεταμόρφωσης του Βύρωνα που κινητοποιούνται για την 
απομάκρυνση των 4 κεραιών που  είναι εγκατεστημένες σε 
απόσταση λίγων μέτρων μεταξύ τους κοντά στην Πλατεία 
Τσιρακοπούλου και βρίσκονται ανάμεσα στα σπίτια  και σε 
κοντινή απόσταση από παιδικούς σταθμούς και σχολεία.

Καταδικάζουμε τις προσπάθειες της αστυνομίας, των 
εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και όσων συνδέονται μαζί 
τους και στοχοποιήσουν ορισμένους από τους κατοίκους 
που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Κινητοποιήσεις που 
πάντα παρακολουθούν ένστολοι και μη αστυνομικοί.  

Συμπαραστεκόμαστε στους κατοίκους που δέχονται 
απειλές και απόπειρες εκφοβισμού με εξώδικα, προσαγω-
γές στο αστυνομικό τμήμα, συλλήψεις, απειλές μηνύσεων, 
τηλεφωνήματα και αστυνομικές «συστάσεις» με εισαγγε-
λική εντολή για τη συμμετοχή σε «παράνομες ενέργειες», 
όπως χαρακτηρίζονται οι συγκεντρώσεις και τα συνθήμα-
τα.

Ανησυχούμε για την καταπάτηση των δημοκρατικών 
ελευθεριών, αφού από τη Λευκίμη της Κέρκυρας, μέχρι 
τους Αγ. Αναργύρους οι κινητοποιήσεις των κατοίκων για 
να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους στην ποιότητα 
ζωής και στο περιβάλλον, αντιμετωπίζονται με αστυνομική 
βία και δικαστικές διώξεις.

Θεωρούμε ότι είναι αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα 
του κάθε πολίτη να κινητοποιείται και να διαδηλώνει για να 
προστατεύσει τα δικαιώματά του, πόσο μάλλον το δικαίω-
μα στη υγεία του και την υγεία των παιδιών του. 

3/6/2008
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΑΦΝΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ομόφωνο ψήφισμα του 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ

Από τη συνέλευση - Κινητοποίηση των Δημοτών 
Δάφνης που έριξε την κεραία στην οδό Αρκαδίου

Η  απόφαση  καταδίκης του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου 
και του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου Νίκαιας (επτά μή-
νες με αναστολή) για το κατέβασμα παράνομης κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας μας βρίσκει ριζικά αντιθέτους.
Δηλώνουμε την πλήρη υποστήριξη μας στη δημοτική αρχή 
της Νίκαιας και ζητούμε από την πολιτεία:
-Να βάλει ένα τέλος στην παράνομη τοποθέτηση κεραιών

-Να γίνουν συστηματικές μετρήσεις στις νόμιμες και να δι-
ευκρινιστεί η επικινδυνότητα τους
-Να κατεβούν τα όρια της εκπέμπουσας ηλεκτρομαγνητι-
κής ακτινοβολίας εναρμονιζόμενα με τα  κατώτερα ευρω-
παϊκά πρότυπα.

19 Ιουλίου 2008
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Την Κυριακή 25η Μαΐου ο Δήμος Ελληνικού 
διοργάνωσε μαζική εξόρμηση στην παραλία του 
Ελληνικού. Κάτοικοι του Δήμου αλλά και άλλων 
περιοχών συγκεντρώθηκαν για να καθαρίσουν και 
να οργανώσουν καλύτερα την πλαζ, που πριν ένα 
χρόνο ελευθέρωσαν από τα νύχια των επιχειρημα-
τιών/νταβατζήδων που λυμαίνονται την παραλία.

Η πλαζ του Ελληνικού παραμένει και εφέτος 
ανοιχτή, ελεύθερη και καθαρή για όλους τους πο-
λίτες. Οι «επιχειρηματίες» προσπάθησαν πάλι με 
κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, με δημιουργία ενός 
μικρού στρατού από μπράβους και εργαζόμενους 
στα κέντρα της παραλίας, αλλά και με την προστα-
σία των ΜΑΤ να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος αλλά 
τα έχουν βρει σκούρα μπροστά στην αποφασιστικό-
τητα των κατοίκων. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν 
ενεργά, μέλη   από την Μαχόμενη Αριστερή Δάφνη.

Πιστεύουμε ότι ο αγώνας για την απελευθέρωση 
της παραλίας όχι μόνο πρέπει να συνεχιστεί αλλά 
και να επεκταθεί σε όλο το μέτωπο της παραλίας 
του Ελληνικού, να φύγουν οι παράνομες επιχειρή-
σεις, να κατεδαφιστούν τα παράνομα κτήρια και να 
μετατραπεί η περιοχή σε ελεύθερο χώρο αναψυχής 
και περιπάτου.

 Ο αγώνας που έχει ξεκινήσει στην περιοχή του 

Ελληνικού, τόσο για την απελευθέρωση της παρα-
λίας, όσο και για τη διαμόρφωση του χώρου του 
πρώην αεροδρομίου σε πάρκο υψηλού πρασίνου, 
είναι εξαιρετικής σημασίας. Αποτελεί μέρος ενός 
συνεχώς αναπτυσσόμενου κινήματος πολιτών  που 
διεκδικεί τους ελεύθερους χώρους που έχουν απο-
μείνει από την αρπάγη των επιχειρηματιών αλλά και 
του κράτους.

Οι αγώνες για τους ελεύθερους χώρους, ενάντια 
τους νέους καταστροφικούς αυτοκινητόδρομους 
του Σουφλιά, ενάντια στις χωματερές, στη μόλυν-
ση, στη θανατηφόρα ακτινοβολία και σε μυριάδες 
άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν είναι απλά 
αγώνες για το περιβάλλον αλλά αγώνες για την ίδια 
τη ζωή.

Οι αγώνες αυτοί δεν μπορούν να αναπτυχθούν 
και πολύ περισσότερο να νικήσουν όσο κινούνται 
μέσα στα νομικά και θεσμικά πλαίσια του αστικού 
κράτους. 

Εμείς οι απλοί εργαζόμενοι πολίτες πρέπει να 
πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να οργανω-
θούμε από τα κάτω, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας 
σε κάθε γειτονιά και πόλη, να δημιουργήσουμε ένα 
μεγάλο κίνημα που θα συγκρουστεί και με τους επι-
χειρηματίες αλλά και με την κυβέρνηση τους.

Ελληνικού. Κάτοικοι του Δήμου αλλά και άλλων 
περιοχών συγκεντρώθηκαν για να καθαρίσουν και 
να οργανώσουν καλύτερα την πλαζ, που πριν ένα 
χρόνο ελευθέρωσαν από τα νύχια των επιχειρημα-
τιών/νταβατζήδων που λυμαίνονται την παραλία.

ανοιχτή, ελεύθερη και καθαρή για όλους τους πο-
λίτες. Οι «επιχειρηματίες» προσπάθησαν πάλι με 
κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, με δημιουργία ενός 
μικρού στρατού από μπράβους και εργαζόμενους 
στα κέντρα της παραλίας, αλλά και με την προστα-
σία των ΜΑΤ να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος αλλά 
τα έχουν βρει σκούρα μπροστά στην αποφασιστικό-
τητα των κατοίκων. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν 
ενεργά, μέλη   από την Μαχόμενη Αριστερή Δάφνη.

της παραλίας όχι μόνο πρέπει να συνεχιστεί αλλά 
και να επεκταθεί σε όλο το μέτωπο της παραλίας 
του Ελληνικού, να φύγουν οι παράνομες επιχειρή-
σεις, να κατεδαφιστούν τα παράνομα κτήρια και να 
μετατραπεί η περιοχή σε ελεύθερο χώρο αναψυχής 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

συνεχίζεται 
ο αγώνας 

για ελεύθερη 
παραλία

Με μια μαζική και παλλόμενη από πάθος πορεία 700 
Ζωγραφιωτών, που οργάνωσε η Επιτροπή Αγώνα Κατοί-
κων και με κεντρικό σύνθημα «Καζάκο, Σουφλιά, ακούστε 
το καλά, εμπορικό δε χτίζεται σ’ αυτή τη γειτονιά», οι δη-
μότες του Ζωγράφου διέσχισαν το απόγευμα της Πέμπτης 
την κεντρική λεωφόρο Παπάγου για να καταλήξουν στο 
χώρο του Κτήματος Ζωγράφου και να υλοποιήσουν την 
απόφαση της γενικής τους συνέλευσης: «Ανοίγουμε τη 
Βίλα μια για πάντα».

Η εκδήλωση σφραγίστηκε με επιτυχία παρά την πίεση 
των ΜΑΤ που είχε καλέσει ο δεξιός Δήμαρχος Καζάκος. Ο 
κόσμος αποχώρησε πανηγυρικά και έχοντας γίνει όλοι πια 
μια μεγάλη παρέα, νιώσαμε την ανάγκη να μεταφέρουμε 
το κλίμα της νίκης έξω από το μαντρότοιχο που ως εκείνη 
την ώρα χώριζε το Ζωγραφιώτικο λαό από το κτήμα. Σε 
μια συμβολική κίνηση, το πλήθος σήκωσε την πελώρια κε-
ντρική πόρτα του κτήματος, μεταφέροντάς την θριαμβευτι-
κά στην κεντρική πλατεία της συνοικίας και αφήνοντάς την 
εκεί με σαφέστατο μήνυμα: «Το Κτήμα Ζωγράφου να γίνει 
κτήμα του λαού!»

Τόσο στη διάρκεια της πορείας όσο και κατά την πα-
ραμονή τους στο Κτήμα οι δημότες δεν έπαψαν να φω-
νάζουν συνθήματα μαχητικά αλλά και ευρηματικά: «Κάτω 
τα χέρια από το πράσινο, το πράσινο ανήκει σε όλο το 
λαό», «Ελεύθεροι χώροι για την κοινωνία, όχι για εργο-
λάβους και κερδοσκοπία», «Ό,τι άγγιζε ο Μίδας γινότανε 
χρυσό, ό,τι αγγίζει ο δήμαρχος γίνεται μπετό», «Τσιμέντο 
στου Ζωγράφου, μπετά στον Ελαιώνα, για κέρδος αυτοί 
θα χτίζανε και τον Παρθενώνα».

Μπράβο παιδιά!

ΑΝΟΙΞΕ η  βίλα Ζωγράφου
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Απάντηση 1ης ερώτησης: 
Πέρασαν ήδη 18 μήνες από τις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου, συνε-

χίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και προσήλωση  συμβάλλοντας 
στη δημιουργία μιας πόλης σύγχρονης , ελκυστικής, με περισσότερες 
ευκαιρίες για τους πολίτες της. 

Μέρα με τη μέρα η πόλη μας βελτιώνεται σε όλους τους τομείς,   
την ποιότητα ζωής, την παιδεία, τα έργα υποδομής, τον αθλητισμό, τον 

πολιτισμό. Ειδικότερα: 
==> Παραδόθηκαν στη σχολική κοινότητα δυο νέα κτίρια (4ο 

Γυμνάσιο και 4ο Δημοτικό), σε διαδικασία ολοκλήρωσης είναι άλλα τρία, ενώ 
σε όλα έγιναν εργασίες συντήρησης και επισκευής.

==> Ανακατασκευάστηκαν οι πέντε παιδικές  χαρές  και δοθήκαν σε χρήση στους μικρούς 
πολίτες της Δάφνης .  

==> Σε αστάθμητους παράγοντες οφείλεται η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου που 
χρηματοδοτείται από το Γ` ΚΠΣ  και  περιλαμβάνει ανακατασκευή ασφαλτοτάπητων, πεζοδρομίων 
και ηλεκτροφωτισμού των οδών Αλεξανδρείας, Αρκαδίου, και Μ. Αλεξάνδρου με ανάπτυξη του 
πρασίνου στα ειδικά διαμορφωμένα για το σκοπό αυτό παρτέρια, το οποίο παραδίδεται σύντομα.   

==> Κατασκευάζεται το υλοποιούμενο από τη Νομαρχία Αθηνών έργο διαμόρφωσης του 
Λόφου Καβάλας σε χώρους πρασίνου και αναψυχής. 

==> Προχωρά με γοργούς ρυθμούς η κατασκευή του Μουσείου Μπουζιάνη,   ενός  έργου 
εμβληματικού για τη Δάφνη. 

==>  Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Παιδικού Σταθμού επί της οδού Αλεξανδρείας και με 
την  προμήθεια του  εξοπλισμού του θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο 2008.

==> Ξεκινά το έργο αποπεράτωσης (πεζοδρόμια – ηλεκτροφωτισμός) της οδού Αγ. Βαρβά-
ρας από την οδό Μπουζιάνη έως το τέλος της.

==> Ολοκληρώνεται η ένταξη του Δήμου στην Κοινωνία της Πληροφορίας για την καλύτερη 
λειτουργία των υπηρεσιών του με σκοπό την άμεση και γρήγορη  εξυπηρέτηση  των πολιτών. 

==> Η Κτηματολογική Υπηρεσία εγκαταστάθηκε και λειτουργεί από 17 Ιουνίου σε χώρο που 
νοικιάστηκε από το Δήμο επί της οδού Αγ. Βαρβάρας 92,  προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύ-
τερα  οι Δημότες μας, οι οποίοι διαφορετικά θα αναγκάζονταν να μετακινηθούν  εκτός Δάφνης για 
το σκοπό αυτό.

==> Λειτουργεί από διμήνου παράρτημα ΚΕΠ στη Χαραυγή για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των κατοίκων της περιοχής.

==> Δίνοντας προτεραιότητα στην καθημερινότητα δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση: 
• Στον  τομέα της καθαριότητας με αγορά και τοποθέτηση καινούργιων κάδων και  λειτουργία 

της αποκομιδής τα Σαββατοκύριακα ώστε η πόλη μας να είναι όσο το δυνατό πιο καθαρή, 
• Στον τομέα του πρασίνου με σεβασμό στο περιβάλλον και την αισθητική του, προβήκαμε 

τόσο στην ανανέωση φυτών  και δένδρων και την εκ νέου φύτευση σε όλα τα παρτέρια των δρό-
μων και των πλατειών  του Δήμου μας, όσο και στην αγορά μικρού ανοιχτού φορτηγού για την 
άμεση αντιμετώπιση των αναγκών της.  

==> Ενισχύσαμε τις  δημοκρατικές αρχές της πόλη μας μέσα από μια καινούργια δομή συμ-
μετοχής εκπροσώπησης και ανάδειξης των αναγκών των νέων με την υιοθέτηση του θεσμού του 
Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δάφνης 

Απάντηση 2ης ερώτησης: 
Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβούλιου  με τις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου ανανεώθηκε κατά 

40%, με φυσικό αποτέλεσμα την ύπαρξη εύλογου διαστήματος προσαρμογής, ενημέρωσης και 
συνεργασίας των νέων μελών τόσο με τα επανεκλεγέντα μέλη όσο και με τις υπηρεσίες του Δήμου. 
Όσο περνά ο χρόνος και προς όφελος του Δαφνιώτικου λαού που μας έκανε την τιμή να μας ξα-
ναεμπιστευτεί, έχει αρχίσει και γίνεται πιο εποικοδομητική η συνδρομή των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου στην υλοποίηση δράσεων και έργων . 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο : 
• Επικρατεί ευταξία, κοσμιότητα και πολιτισμένο περιβάλλον.
• Τηρείται ο κανονισμός λειτουργίας του.
• Λαμβάνονται ως επί το πλείστον ομόφωνες αποφάσεις σε πνεύμα συναίνεσης συνεργασίας 

και σύνθεσης απόψεων των παρατάξεων που το αποτελούν για το καλό των Δαφνιωτών.
Απάντηση 3ης ερώτησης:  
• Με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου που σύντομα θα ψηφιστεί 

από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα αρχίσει η υλοποίηση νέων δράσεων  και έργων στο Δήμο, αφού 
πιστεύω ακράδαντα ότι η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα έργων και υπηρεσιών δεν προκύ-
πτουν στην τύχη ούτε με εμπειρικές προσεγγίσεις, αλλά με προγραμματισμό και στοχευμένες 
διεκδικήσεις.   

• Η ένταξη  του Δήμου στα  προγράμματα ανακύκλωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ,  με σκοπό τη μείωση των ρύπων και τη συμβολή μας στην προστασία του περιβάλλοντος.

• Η Κατασκευή των προγραμματισμένων  έργων: 
• Ανακατασκευής πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού  περιοχής πλατείας Φάρου
• Ανάπλασης περιοχής Χαραυγής Δήμου Δάφνης (και αποπεράτωση της οδού Κουντουριώ-

του) και 
• Ανακατασκευής και βελτίωσης πολεοδομικού ιστού περιοχής Σωρού Β` Φάση το οποίο περι-

κλείεται από τις οδούς Λ. Ηλιουπόλεως, Γυμναστηρίου,  Ηπείρου, και Χρυσίππου. 
• Αστικής Αναζωογόνησης – Ανάπλασης Παλαιών Περιοχών Δ. Δάφνης που περιλαμβάνει όλη 

την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μπουμπουλίνας, Βουλιαγμένης, Φιλομήλας, Ζεύξι-
δος, Ελευθερίας και Γράμμου.   

Ως διοίκηση του Δήμου θέσαμε από την αρχή της θητείας μας  ως βασική προτεραιότητα μας  
το συμφέρον της πόλης και των πολιτών της και με βάση αυτό συνεχίζουμε να δουλεύουμε με 
συνέπεια.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 

2 Χρόνια πριν την ολοκλήρωση της 8ετής συντηρητικής 
διαχείρισης της Δάφνης. 

Έντυπες προσπάθειες σαν αυτή της εφημερίδας σας μόνο προ-
σφέρουν στο γενικό χαμό της εποχής μας. Ακόμη και αν δε συμφωνού-
με σε όλα το σίγουρο είναι πως ο σωστός πολιτικός λόγος όταν μπορεί 
να εκφραστεί ανοίγει δρόμους.

Τα τελευταία 2 χρόνια από το έδρανα του δημοτικού συμβουλίου η 
σημερινές παρατάξεις της αντιπολίτευσης έχουν καταφέρει να βρίσκουν 

δρόμους συνεργασίας και να φρενάρουν την αλαζονεία της εξουσία των 
στελεχών της διοίκησης που πρόσφατα έχει αρχίσει να μη κρύβεται όπως τα 

προηγούμενα χρόνια.
 Πρέπει όμως να γίνει σαφές στους πολίτες ότι αντιπολίτευση στο Δήμο κάτω από το υπάρχων 

θεσμοθετημένο πλαίσιο του Δημοτικού Κώδικα ουδεμία σχέση έχει με την έννοια της αντιπολί-
τευσης που μπορεί να ασκούν τα κόμματα του κοινοβουλίου τα οποία χρηματοδοτεί ο κρατικός 
προϋπολογισμός και που τους παρέχονται μια σειρά από μέσα για να ασκούν το έργο τους.

Η αντιπολίτευση σε ένα δήμο αποτελείται τις περισσότερες φορές από καθημερινούς πολίτες 
του μόχθου με οικογένειες που προσφέρουν από το υστέρημα του χρόνου τους των χρημάτων 
τους ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Δήμο. Σε αυτή τη Πόλη συνήθως   σπουδάζουν, 
εργάζονται, διασκεδάζουν, ψωνίζουν με μια λέξη ζουν. 

Στην τοπική αυτοδιοίκηση του σήμερα, τα πάντα ξεκινούν και καταλήγουν στην ενός ανδρός 
αρχή, αυτής του εκάστοτε Δημάρχου. Αυτός μπορεί να συντονίζει επιτροπές να διαμορφώνει αριθ-
μητικές πλειοψηφίες να έχει ουσιαστική πρόσβαση σε υπηρεσίες . 

Βέβαια θα πείτε, μα επιλέγουμε με την ψήφο μας κάθε τέσσερα χρόνια δημοτικούς συμβού-
λους που απαρτίζουν τη παράταξη του Δημάρχου καθώς επίσης στο δημοτικό συμβούλιο εκπρο-
σωπούνται και παρατάξεις που καταλαμβάνουν τη θέση της αντιπολίτευσης. 

Πράγματι όλες αυτές οι μορφές εκπροσώπησης υπάρχουν θεσμικά ως τίτλοι, χωρίς ουσιαστι-
κές αρμοδιότητες. Οι μεν σύμβουλοι της συμπολίτευσης εξαντλούν την συμπεριφορά τους στο να 
εξασφαλίσουν την λεγόμενη ‘’θέση ευθύνης’’ δηλαδή να τους αναθέσει ο Δήμαρχος και αρχηγός 
της παράταξης μια έμμισθη θέση. Έτσι αφού εξασφαλίσουν την ΄΄θέση ευθύνης΄΄ αγοράζουν και-
νούργιο κουστούμι και αρχίζουν να περιδιαβαίνουν την πόλη θυμίζοντας σε όλους ότι τώρα με την 
δική τους παρουσία στα πράγματα,χρόνια προβλήματα θα λυθούν. 

 Συνήθως, μέχρι να έλθει ο επόμενος δημοτικός σύμβουλος ‘’έμμισθης ευθύνης’’ δεν έχει 
αλλάξει τίποτα, εκτός από την τακτοποίηση μικρό ρουσφετιών όπως το σβήσιμο κλήσεων , εξα-
σφάλιση σε κανένα κολλητό ψηφοφόρο τους μια πολύτιμη θέση στάθμευσης με την αιτιολογία του 
ανθρώπου με προβλήματα υγείας που πολλές φορές μπορεί να είναι κατώτερης σοβαρότητας 
ενός γείτονα που δυστυχώς για αυτόν, δεν έχει τον κατάλληλο άνθρωπο να στηρίξει το πρόβλημα 
του.

Στο δύσκολο και με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον τομέα των τεχνικών έργων και που αφορά 
σε υποδομές, κατασκευές, επαφές με εργολάβους προμηθευτές, ούτε λόγος για απλούς δημοτι-
κούς συμβούλους διοίκησης. Εδώ όλα ξεκινούν και καταλήγουν στο γραφείο Δημάρχου. Βέβαια 
υπάρχουν και κάθε λογής εκδηλώσεις, γιορτές και πανηγύρια όπου μπορούν οι σύμβουλοι να 
δίνουν δυναμικό παρόν και να απολαμβάνουν τον έναν και μοναδικό Δήμαρχο να εκφωνεί τους 
καθιερωμένους χαιρετισμούς του. 

Στην δε αντιπολίτευση οι δημοτικοί σύμβουλοι εξαντλούνται σε ερωτήσεις γύρω από θέματα 
που απασχολούν τους συμπολίτες μας και που συνήθως δεν θα απαντηθούν από την διοίκηση 
θέτοντας τα θέματα σε επόμενες συνεδριάσεις και που ποτέ δε θα τεθούν αν δε θελήσει ο Δήμαρ-
χος.

Με μια εμπειρία δέκα σχεδόν χρόνων στην αντιπολίτευσης της πόλης δε θεωρώ ότι μπορείς 
να προσφέρεις επί της ουσίας κάτι σπουδαιότερο από μια κριτική στάση σε όσα σχεδιάζει και 
υλοποιεί μια διοίκηση .  

Αξίζει να τονίσουμε το λεπτό θέμα στην όλη διαδικασία, που είναι η συμπεριφορά των πολιτών 
σε όσα συμβαίνουν γύρω τους.

 Όσο οι πολίτες αδιαφορούν ή περιορίζονται στο να διατυπώνουν συστάσεις σε δημοτικούς 
συμβούλους του τύπου, …πιο σκληρή αντιπολίτευση παιδιά! Ενώ οι ίδιοι συνεχίζουν τον καφέ 
τους χωρίς πρόταση και κυρίως χωρίς να προσφέρουν ούτε λεπτό από το χρόνο τους σε μια συ-
νολική προσπάθεια. Όσο συνεχίζουν να πωλούν τη ψήφο τους για μικρά προσωπικά αιτήματα, τα 
οποία πολλές φορές είναι σε βάρος των συμπολιτών τους τίποτα δε θα αλλάξει για όλους μας.

Κανένας δήμαρχος, όσο ικανά και να μεταφερθούν από τα μέλη μιας αντιπολίτευσης δίκαιες 
αντιδράσεις πολιτών για άστοχες ενέργειες του δεν θα τις λάβει ποτέ σοβαρά, χωρίς την δυναμική 
παρουσία και τη συμμετοχή των πολιτών. Πολυπληθή και ισχυρά ακροατήρια πολιτών στα δημο-
τικά συμβούλια φοβίζουν την εκάστοτε εξουσία και την κατεβάζουν από το καλάμι της υπεροχής. 
Παράλληλα την κάνουν πιο προσεκτική σε αποφάσεις και πράξεις. 

Επίσης τα προγράμματα που καταθέτουμε ως οφείλουμε οι δημοτικές παρατάξεις στις εκλο-
γές, οι περισσότεροι πολίτες τα αντιμετωπίζουν ως έντυπα προσφορών από σούπερ μάρκετ και 
δεν προχωρούν σε βάθος ανάλυση και κριτικής.

 Αν τελικά το κριτήριο ικανότητας ενός δημάρχου μένει μόνο στο πόσες φορές πάει στα πα-
νηγύρια, πόσες φορές πίνει καφέ στα καφενεία και πόσο προσέχει την όψη του και δεν υπάρχει 
άποψη για το τι προτείνει στο πρόγραμμα του ούτε κρίνεται η συνολική πολιτική του σε βασικά 
κοινωνικά αιτήματα, τότε χάνετε η ουσία της πολιτικής συμμετοχής. 

Nα πάψουμε να καταναλώνουμε ότι μας σερβίρουν αμάσητα και να μην αφήσουμε να μετα-
τραπεί το δικαίωμα της συμμετοχής στα κοινά σε μια διαδικασία πολιτικού fast food. 

Απαιτούμενο για να βγούμε από την αδιέξοδη πορεία να πεισθούν περισσότεροι πολίτες με 
ικανότητες και να συμμετάσχουν στις διαδικασίες συμμετοχής των Δημοτικών συμβουλίων. 

Η σημερινή διοίκηση δεν είναι πια νέα ούτε μπορεί να εναποθέτει τις όποιες ελλείψεις της 
στο παρελθόν. 6 χρόνια εξουσίας είναι πολλά ώστε να μπορούμε να σταθούμε απέναντι στο 
όποιο έργο και να ρωτήσουμε όχι εμάς τους ’’φιλόδοξους Συμβούλους της Αντιπολίτευσης’’ αλλά 
τους πολίτες που βιώνουν καθημερινά τα αποτελέσματα αυτής της εξουσίας του νυν Δημάρχου 
και των συνεργατών του.  Αισθάνονται δικαιωμένοι από την επιλογή τους; Είναι ευχαριστημένοι 
με την λύσεις που τους δίνουν τα έργα με κυβόλιθους εκατομμυρίων ευρώ ;  Εάν οι πολλοί λέμε 
όχι , έχουμε έναν και μόνο δρόμο, αυτόν της ειλικρινούς συνεργασίας. Μιας συνεργασίας που 
μπορεί να ξεπεράσει μικρό κομματικά στεγανά, εγωισμούς και να οδηγήσει σε μια προγραμματική 
σύγκλιση που να αφορά στο συμφέρον της ποιότητα ζωής των πολιτών υης Δάφνης και όχι των 
εργολάβων κάθε λογής.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΦΝΗ»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ

Χαίρομαι ιδιαίτερα που η εφημερίδα 
σας μου έκανε την τιμή να δημοσιοποι-
ήσω τις απόψεις μου για τα όσα θλιβε-
ρά συμβαίνουν στην πόλη μας. 

Θα σας απαντήσω συνοπτικά και 
στις τρεις ερωτήσεις που θέσατε γιατί 

θεωρώ ότι δεν διαφέρουν και πολύ με-
ταξύ τους. 
Διαφώνησα ριζικά με τον τρόπο λειτουρ-

γίας της σημερινής διοίκησης και αυτός ήταν και 
ο λόγος που ανεξαρτητοποιήθηκα. Πιστεύω ότι η Δάφνη 
είναι ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΗ γι’ αυτό και παρουσιάζει σήμερα 

την θλιβερή μέχρι τραγική εικόνα σε όλα τα επίπεδα. 
Την τελευταία διετία υπάρχει μια συνεχιζόμενη ΚΑ-

ΚΟΜΟΙΡΙΑ και ΜΙΖΕΡΙΑ που υποδηλώνει έμπρακτα την 
ΑΠΑΞΙΩΣΗ της Διοίκησης προς τον πολίτη και πολύ φο-
βάμαι ότι εάν δεν υψώσουμε τη φωνή μας αυτό θα συνε-
χιστεί μέχρι το τέλος της θητείας. 

Προσωπικά έκανα την υπέρβαση και δήλωσα 2 χρό-
νια πριν την υποψηφιότητά μου για το Δημαρχιακό θώκο 
προκειμένου να απαλλαγεί το συντομότερο η πόλη από 
την πολιτική αθλιότητα που την κρατά δέσμια για άλλα 
δύο χρόνια. 

Δεν είμαι αφελής. Γνωρίζω πολύ καλά τα μεγέθη. 

Πρέπει να υπάρξει καθολική συνένωση της αντιπολί-
τευσης εάν θέλουμε να απαλλαχθούμε μία και καλή από 
όλους αυτούς που νομίζουν ότι με την προχειρότητα των 
έργων τους κλείνουν τα μάτια και το στόμα του Δαφνιώ-
τικου λαού. 

Εγώ είμαι έτοιμος. Η κοινωνία το αναζητά. Ας συμπο-
ρευθούμε όλοι μαζί για το καλό της πόλης. Η Δάφνη χρει-
άζεται πολιτική ΥΓΕΙΑ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει 
από την τρισάθλια εικόνα της. Υπάρχουν σε όλους τους 
πολιτικούς χώρους ΥΓΙΕΙΣ πολίτες και αυτούς πρέπει να 
εμπιστευθεί ο Δημότης στις ερχόμενες εκλογές. 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ
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  1) Κατά αρχήν θεωρούμε δημοκρατικό έλλειμμα το γεγονός ότι 
η δημοτική αρχή δεν δίνει ένα ετήσιο ανοιχτό δημόσιο απολογισμό 
στους δημότες. Η στάση της να θυμάται το λαό μόνο στις εκλογές 
μπορεί να είναι συνήθης στο αστικό πολιτικό σκηνικό αλλά είναι σα-
φέστατα μια στάση υποτίμησης του και αντανακλά το φόβο μπροστά 
στην κριτική από τα κάτω. Αυτό, όσες φορές επιτροπές κατοίκων η 

φορέων παρευρεθηκαν στο Δημ. Συμβούλιο είχαν την ευκαιρία να το 
διαπιστώσουν.
Έχουμε δηλώσει μέσα στο Δημ Συμβούλιο πως δεν έχουμε προσωπικές 

διαφορές με κανέναν, αλλά υπάρχει χάσμα από την πολιτική και φιλοσοφία της δημοτικής 
αρχής του Κου Σταυριανουδάκη. Οι διαφορές μας δεν είναι μόνο πολιτικές αλλά είναι επίσης 
διαφορές φιλοσοφίας και προσανατολισμού.

 Η δική μας προσέγγιση είναι «ανθρωποκεντρική», στηριγμένη στις αγωνίες και τις ανά-
γκες της πόλης που γεννηθήκαμε, ζούμε και δουλεύουμε Μαζί με τους εργαζόμενους, την 
νεολαία «διεκδικούμε την ζωή που δικαιούμαστε, σε μια πόλη που μας ανήκει».

   Η δική τους προσέγγιση είναι μια επιφανειακή «τεχνοκρατικη» αντίληψη που θεωρεί 
ότι η Δάφνη είναι ένα μεγάλο οικόπεδο του οποίου «απέκτησαν» την κυριότητα προκειμένου 
να κάνουν ότι θέλουν. Μαζί με τους οικείους τους εργολάβους η μόνη σκέψη τους είναι τι 
επιδότηση θα πάρουν, και πως αυτή θα καλυφθεί λογιστικά. Κατασκευάζουν αμφιβόλου 
αναγκαιότητας και ποιότητας έργα που αφήνουν πίσω τους τόνους μπετόν και κυβόλιθους, 
κολωνάκια και έργα βιτρίνας αδιαφορώντας για την συναίνεση των δημοτών. Οι δημότες 
όχι μόνο δε ρωτήθηκαν γι αυτά, αλλά αντιθέτως υφίστανται τις συνέπειες των κακοτεχνιών 
καθώς συνεχώς σημειώνονται ατυχήματα.

Η δημοτική αρχή αδιαφορεί για τις θέσεις μας για μια σχεδιασμένη αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος, για ανακύκλωση και για μια συνολική κυκλοφοριακή μελέτη που θα ενσωμα-
τώνει τις ανάγκες κάθε γειτονιάς (πράγμα που εξασφαλίζεται μέσα από την συμμετοχή των 
δημοτών σε ερωτηματολόγια και συνελεύσεις κατοίκων). 

 Αρνείται την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών και την δημιουργία ΝΠΔΔ κοινωνι-
κής υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό στο δημο. Αρνείται επίσης την ουσιαστική αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των δημοτών, της παιδείας, της υγείας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στα δυο χρόνια από την επανεκλογή του Μ. Σταυριανουδάκη η στασιμότητα και η δια-
χειριστική λογική δημιούργησαν την πολιτική απαξίωση. Εκμεταλλευόμενοι τη μάστιγα της 
ανεργίας μετατρέψανε τον δήμο σε γραφείο ευρέσεως εργασίας, σε κομματικό φέουδο όπου 
το ρουσφέτι, οι προσλήψεις και οι παντός είδους εξυπηρετήσεις των «ημετέρων» του κυρι-
αρχούν. Όσο δε, αφορά στην κοινωνική πολιτική της παρούσας διοίκησης, το προληπτικό 
οδοντιατρικό πρόγραμμα των παιδιών καταργήθηκε, το αγορασμένο με τα χρήματα των 
δημοτών οδοντιατρείο διαλύθηκε, η προληπτική ιατρική είναι ανύπαρκτη, το πρόγραμμα 
«βοήθεια στο σπίτι» καρκινοβατεί, το πολυδιαφημισμένο δημοτικό ιατρείο έγινε συμβουλευ-
τικό γραφείο, η καμπάνια πρόληψης κατά των ναρκωτικών ανύπαρκτη.

Παρ ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να στηλιτεύει τα κακώς κείμενα δεν μπορούμε 
να μην αναγνωρίσουμε πως σε ορισμένους τομείς, όπως στα σχολεία και στα ΚΔΑΠ έγιναν 
κάποια βήματα. Βέβαια το σημαντικότερο μέρος αυτής της δουλειάς ανήκει στην φιλοτιμία 
των δημοτικών υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών αλλά και στους συλλόγους γονέων παρ’ ότι 
η οικονομική στήριξη από το δήμο ήταν ελάχιστη. Άλλωστε τα περισσότερα των πολυδιαφη-
μιζόμενων νέων κτιρίων είχαν δεσμευθεί και δρομολογηθεί επί προηγουμένων διοικήσεων.

Είναι θετικό ότι δεν αυξηθήκαν τα δημοτικά τέλη, αλλά γιατί αυτό να θεωρείται επίτευγμα 
την στιγμή που το εισόδημα των δημοτών ελαττώθηκε λόγω της ακρίβειας, ενώ δεν υπάρχει 
αυτόματη τιμαριθμική προσαρμογή (ΑΤΑ); Δεν θα έπρεπε κανονικά να μειωθούν εφόσον τα 
έσοδα του Δήμου αυξηθήκαν από την υπεροικοδόμηση της Δάφνης και νέα δημοτικά τέλη 
από τα νέα διαμερίσματα προστέθηκαν στο ταμείο ; 

Αντίθετα η οικονομική συμμετοχή των δημοτών έχει αυξηθεί σε όλες τις δημοτικές παρο-
χές (παιδικοί σταθμοί - αθλητικές δραστηριότητες - δημοτικά εργαστήρια).

Η δημοτική αρχή ισχυρίζεται ότι υπάρχει ομοφωνία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως 
προκύπτει από τα πρακτικά η σιωπηρή πλειοψηφία των συμβούλων του Δημάρχου αντι-
τάχθηκε στις προτάσεις της αντιπολίτευσης σε όλα τα μεγάλα θέματα (ψηφίσματα για την 
παιδεία, για την κλοπή ασφαλιστικών ταμείων, για το μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού, για 
την υποβάθμιση των σχολικών επιτροπών, για το εργασιακό καθεστώς και οργανόγραμμα 
του δήμου, για το καθεστώς προσλήψεων, για την κατάργηση τροφείων στους παιδικούς 
σταθμούς κλπ).

Σαν ανεξάρτητη δημοτική παράταξη η «Μαχόμενη Αριστερή Δάφνη» έχουμε δηλώσει 
πως παρά το ότι η εκλογή μας στο Δημ. Συμβούλιο αποτελεί σημαντική κατάκτηση, η πραγ-
ματική δύναμη μας είναι η καθημερινή επαφή μας με τους εργαζομένους, η συμμετοχή στους 
κοινωνικούς αγώνες, στο εργατικό και φοιτητικό κίνημα. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα κινή-
ματα πόλης και στις επιτροπές κατοίκων μέσα από λαϊκές συνελεύσεις. Χειροπιαστό παρά-
δειγμα, η λαϊκή συνέλευση της Αρκαδίου που κατέβασε την παράνομη κεραία κινητής τηλε-
φωνίας, καθώς και η συμμετοχή μας στις λαϊκές συνελεύσεις και δράσεις όμορων Δήμων 
(Διάσωση Υμηττού, πάρκο Ελληνικού, απελευθέρωση της παραλίας Αγ. Κοσμά κλπ).

Δεν ευελπιστούμε ότι στο προσεχές μέλλον η παρούσα διοίκηση θα ανοίξει τα αυτιά της 
για να ακούσει τα αιτήματα των κατοίκων. Ο ναρκισσισμός, η αλαζονεία αλλά και τα οικονο-
μικά συμφέροντα που υπηρετεί δεν της το επιτρέπουν. 

Ακόμη δεν πιστεύουμε πως τα πάντα είναι ζήτημα προσώπων αν και τα πρόσωπα είναι 
μερικές φορές καθοριστικά. Το ποιος κυβερνά σημαίνει ποια συμφέροντα εκφράζει. 

Με άλλα λόγια: 
ή θα είσαι 
 με το κεφάλαιο, την ΕΕ του 65ωρου, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις περιφερόμενες μίζες, με 

τις τράπεζες και τους εργολάβους και την κυβέρνηση Καραμανλή (που εγκολπώθηκε τους 
«νταβατζήδες» που κατηγορούσε)

ή θα είσαι 
με τους εργαζόμενους που αντιστέκονται στο μεγάλο ξεπούλημα της χώρας στο ιδιωτικό 

κεφάλαιο, με τους φοιτητές που υπερασπίζουν το Δημόσιο πανεπιστήμιο και το άρθρο 16 
του συντάγματος, με το λαό που πλήττεται από την ακρίβεια, την ανεργία την λιτότητα, τις 
ελαστικές σχέσεις εργασίας, με τους δημότες που υπερασπίζουν την πόλη τους και την 
ποιότητα ζωής 

 «έκαστος εφ ω ετάχθη»
Για τη ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΑΦΝΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ
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6 ΧΡΟΝΙΑ : ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Πολύπλευρη, η αρνητική δραστηριότητα στη διετία της θη-
τείας της σημερινής διοίκησης. Όλοι ζούμε και βλέπουμε της 

αρνητικές επιπτώσεις που έχει στη ζωή μας, στις συνθήκες που 
επικρατούν στη Δάφνη.
Μπορούμε εύκολα να τη χαρακτηρίσουμε ότι είναι προσκολλημένη 

στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής, εφαρμόζει ότι πιο συντηρητικό, πιο οπισθο-
δρομικό, πιο αντιλαϊκό μέτρο, επιλέγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση της ΝΔ και 
τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. 

Δεν είναι τυχαία άλλωστε η στήριξη που είχαν, από ΝΔ και ΛΑ.Ο.Σ.
Εκλέχτηκε μετά από μια 8ετια ΠΑΣΟΚ – ΣΥΝ στο Δήμο Δάφνης, με έντονη την 

απογοήτευση του κόσμου από την κακοδιαχείριση, την αντιδραστική πολιτική, το μη-
δενικό έργο, τα αντιλαϊκά μέτρα. Άλλα όμως υποσχέθηκε και άλλα υλοποιεί. 

Λέγανε για «ταχτοποίηση» των οικονομικών του Δήμου, αλλά πέρα από κάποιες 
«μπλε» ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις της κυβέρνησης δεν έχουν τίποτα άλλο να παρου-
σιάσουν.

Λένε για «χρηστή διοίκηση» αλλά συγκαλύπτουν σκάνδαλα, τη διασπάθιση δημό-
σιου χρήματος πάνω από 2δις δρχ που έγινε το διάστημα 1999 – 2001. 

Η εισπρακτική - φορολογική πολιτική που εφαρμόζουν, δίνει πάνω από τα μισά 
έσοδα του Δήμου από τους εργαζόμενους δημότες. Επιβάλλουν φόρους που συνε-
χώς αυξάνουν

Ενώ ποτέ δεν διεκδίκησαν, τεράστια ποσά που οφείλει το κράτος στο Δήμο και 
έχουν παρακρατηθεί παράνομα (τουλάχιστον 20 εκ. € για τη Δάφνη).

Διπλασίασαν το προσωπικό του Δήμου, με συμβασιούχους, φτιάχνοντας στρατιά 
ομήρων, εξαρτώμενων από τη διοίκηση τους και τα ρουσφέτια τους. 

Πισωγύρισαν την καθαριότητα «στο μάζεμα της σακούλας με τα χέρια» 
Στο Περιβάλλον, το μπετόν και οι πολυκατοικίες φυτρώνουν παντού και καμιά 

πρόβλεψη, κανένας ελεύθερος χώρος δεν εξασφαλίζεται και όσοι είχαν δεσμευτεί επι-
στρέφονται στους ιδιώτες (όπως στην οδό Αλεξανδρείας), Το πράσινο είναι ανύπαρ-
κτο, οι λόφοι Αγιάννη και Ζ. Πηγής περιορίζονται. 

Το PARKING στη Γυμναστική Ακαδημία δεν κατασκευάζεται, περιμένουν τη συ-
νεργασία με τους ιδιώτες, για να τους την παραχωρήσουν για 25 με 30 χρόνια. Ούτε 
που τολμάνε να διεκδικήσουν τη χρήση της Γυμναστικής Ακαδημίας, χώρο 30 στρεμ-
μάτων, ζωτικό για τους Δαφνιώτες και την ποιότητα ζωής τους, για αθλητικές , πολιτι-
στικές δραστηριότητες για πράσινο, για αναψυχή. 

Τα έργα στη Δάφνη έχουν περιοριστεί στα πεζοδρόμια, στη κατάργηση θέσεων 
στάθμευσης, στο κυκλοφοριακό χάος (Ακόμα παραπαίουν αν θα εφαρμόσουν την 
κυκλοφοριακή μελέτη, που την υποσχέθηκαν και τις δύο φορές προεκλογικά). Μέσα 
στο κέντρο της Αθήνας ο Δήμος, στο 2008, έχει ακόμα σπίτια που κινδυνεύουν γιατί 
δεν έχουν ενταχθεί στο σχέδιο.

Δεν κλείνει ο κατάλογος του αρνητικού απολογισμού τους. 
Συνυπεύθυνοι ο Δήμαρχος και όλοι οι Δημοτικοί του Σύμβουλοι που αρκούνται 

στις έμμισθες θέσεις τους και ούτε μιλάνε, ούτε έχουν άποψη, παρά μόνο ψηφίζουν. 
Επικροτούν ή ανέχονται την αντιδημοκρατική συμπεριφορά του Δήμαρχου, την αλα-
ζονεία του, την αυτάρκεια του. Επιλέγουν τον αυταρχισμό, στους εργαζόμενους του 
Δήμου, την πρόσδεση στην κυβερνητική πολιτική. Υποβαθμίζουν τη λειτουργία του 
Δημοτικού Συμβούλιου, αγνοούν τα αιτήματα των δημοτών, υποτιμούν τους μαζικούς 
φορείς, τις μαζικές διεκδικήσεις τους, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευ-
αίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως οι νέοι, οι γυναίκες, τα ΑμΕΑ. Αλλά και γενικότερα 
αδιαφορούν, για τις αγωνίες, τις διεκδικήσεις, τους αγώνες του λαού για παιδεία, για 
υγεία, για το ασφαλιστικό, για την ακρίβεια, την ανεργία, κ.λ.π. 

Όλα αυτά είναι μακριά και αντίθετα με την πολιτική τους. 

Για μας, τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΑΦΝΗΣ η λύση δεν βρίσκεται στην ανά 
οκταετία «εναλλαγή – κάθαρση». 

Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε τον αντιδραστικό, οπισθοδρομικό χαρακτή-
ρα τους και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. 

Μπορούμε από τώρα και όχι περιμένοντας τις επόμενες εκλογές να διεκδικήσουμε 
λύσεις για τα προβλήματα που μας απασχολούν

Σ’ αυτή τη βάση, η παράταξη μας είναι ανοικτή σε κάθε συνεργασία σε κάθε συ-
σπείρωση, μαζί με το λαό για την προώθηση και λύση των προβλημάτων του.

Για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΑΦΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ

Βρήκαμε τους επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων της Δάφνης και τους ρωτήσαμε: 

«Πλησιάζουμε στο μέσον της θητείας της δημοτικής 
αρχής που προέκυψε από τις δημοτικές εκλογές 
του 2006 και θα θέλαμε την γνώμη σας: 

• για τη διετία που πέρασε

• για τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου 
    σήμερα

• για την προοπτική της επόμενης διετίας»
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Πριν λίγες μέρες τελείωσαν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Η εφημαρίδα μας θέ-
λει να δώσει προκαταβολικά τα συγχαρητήρια σε όλους τους νέους και τις νέες 
της Δάφνης για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κατέβαλαν. Κατανοούμε την 
αγωνία των οικογενειών τους και των ίδιων καθώς μετά από τόσο κόπο και τρο-
μακτικά έξοδα περιμένουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα Καλή Επιτυχία. Και φέτος όμως δεν έλειψαν οι αστο-
χίες. Και αν μπορεί κανείς να δικαιολογήσει ένα λάθος ως ανθρώπινο, δεν μπορεί 
να δικαιολογήσει την απάθεια μέχρι παχυδερμισμό των πολιτικών υπεύθυνων 
του Υπουργείου που δεν φρόντισαν να “διορθώσουν” το λάθος. Πρώτα να το 
αναγνωρίσουν και κατά δεύτερο να πάρουν μέτρα ώστε να μην αδικηθεί κανείς.

Αναφέρομαι στο λάθος ερώτημα που περιέχονταν στο τέταρτο θέμα της Βιο-
λογίας κατεύθυνσης. 

Ένα λάθος που μπορεί να κόστισε 
μέχρι και 8 μόρια σε κάποιους εξετα-
ζόμενους. Αυτά όμως τα μόρια μπο-
ρεί να κοστίσουν την απώλεια ενός 
ονείρου. Μπορεί να κοστίσουν χιλιά-
δες ευρώ στις οικογένειες αν ο νέος 
αναγκαστεί να φύγει σε άλλη πόλη. Κι 
αυτό γιατί οι μέχρι τώρα Κυβερνήσεις 
δεν έχουν φροντίσει να υπάρχουν 
οι κατάλληλες εστίες στις πόλεις της 
Ελλάδας που λειτουργούν ανώτατα 

ιδρύματα ώστε οι φοιτητές να βρίσκουν δωμάτιο και τροφή, υποχρεώσεις της πολι-
τείας που προβλέπονται από το Σύνταγμα. 

Από τη μια απαγορεύει τις μεταγραφές κι από την άλλη αναγκάζοντας τα παι-
διά να νοικιάζουν σπίτια τροφοδοτεί την ακρίβεια και στην ενοικίαση στέγης αλλά 
και στο εμπόριο. 

Η είσοδος σε μια “καλή” σχολή του Πανεπιστημίου ή του Πολυτεχνείου έχει γί-
νει “όνειρο θερινής νύχτας” για μια οικογένεια μισθωτών, καθώς ο ανταγωνισμός 
έχει φτάσει στα ύψη. 

Στέλνουν τα παιδιά που “αποτυχαίνουν” σε ιδιωτικές παράγκες που αυτοο-
νομάζονται “κολλέγια” και στο όνομα της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης δεν 
έχουν κανένα πρόβλημα να προχωρήσουν στην εξομοίωση τους με τα πανεπι-
στήμια. 

Εδώ δεν τους απασχολεί διόλου η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
από αυτές τις παράγκες που λειτουργούν με άδεια από το υπουργείο εμπορίου 
παρ’ ότι στο δήθεν όνομα της κρατάνε σε μια συνεχή αναστάτωση τα ΑΕΙ και ΤΕΙ 
της χώρας, επιμένοντας να εφαρμόσουν τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που 
ψήφισαν πέρυσι κόντρα στη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των φοιτητών 
που δώσανε μια ηρωική μάχη για να τις αποτρέψουν. 

Θα σκεφτεί κανείς: και τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά που πήραν ένα χαρτί από 
αυτές τις επιχειρήσεις; Τι πιο δίκαιο. Να τους δώσουν το δικαίωμα να μπουν 
σε μια σχολή. Όπως και σε όλους τους νέους που τελειώνουν το λύκειο. Χωρίς 
διακρίσεις και χωρίς εξετάσεις – γκιλοτίνα. Το κριτήριο να είναι η γνώση κι όχι ο 
ανταγωνισμός.

Παιδιά, καλή επιτυχία. Σας ευχόμαστε ότι το καλύτερο.
ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εκπαιδευτικός

καλή 
επιτυχία

Οι προγραμματισμένες πρυτανικές και προεδρικές εκλογές 
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας δεν είναι μια τυπική γραφειοκρατι-
κή διαδικασία στο εσωτερικό των ιδρυμάτων. Είναι ένα κομβι-
κό σημείο σύγκρουσης κυβέρνησης και φοιτητικού κινήματος 
γύρω από την εφαρμογή ή την ανατροπή του «Νόμου Πλαί-
σιο». Η έκβαση αυτής της σύγκρουσης η οποία συνεχίζεται εδώ 
και δύο χρόνια θα κρίνει την τύχη όλης της αντιεκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης ή καλύτερα της δημόσιας παιδείας.

Ο «Νόμος Πλαίσιο» ενισχύει την πρυτανική εξουσία και 
προωθεί τους νόμους της ελεύθερης αγοράς θεσπίζοντας αντα-
ποδοτικά κριτήρια χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων. Διαγράφει φοιτητές, καταργεί το άσυλο, προωθεί πει-
θαρχικά συμβούλια.

Το φοιτητικό κίνημα, μπλοκάροντας τη διαδικασία ανάδειξης 
νέων πρυτανικών και προεδρικών αρχών δεν ακυρώνει μόνο 
μια διάταξη του «Νόμου-Αίσχους» αλλά διαμορφώνει τους 
όρους για την ανατροπή ολόκληρου του υπάρχοντος εκφυλι-
σμένου πολιτικού και διοικητικού συστήματος  ελέγχου των σχο-
λών μαζί και του «Νόμου Πλαίσιο»

Η πάλη για την ακύρωση των πρυτανικών και προεδρικών 
εκλογών είναι πάλη για την ανατροπή του νόμου για να μην 
γίνουν  τα ΑΕΙ και ΤΕΙ  ιδιωτικές επιχειρήσεις

Το πραξικόπημα της κυβέρνησης και του υπουργού παιδεί-
ας να παραβιάσει το σύνταγμα  και  το άρθρο 16  εφαρμόζοντας 
το  νέο «νόμο πλαίσιο» δεν θα περάσει.

Όλος ο εργαζόμενος λαός, οι μαχόμενες πολιτικές και συν-
δικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να κινητοποιηθούν στο πλευ-
ρό της αγωνιζόμενης φοιτητικής νεολαίας. Να απορρίψουν 
τις αισχρές συκοφαντίες που υστερικά εκτοξεύουν σύσσωμα 
τα ΜΜΕ, κυβέρνηση και αντιπολίτευση για  «μειοψηφίες» και 
«βία» μέσα στα πανεπιστήμια.

Ο αγώνας για δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι άρρηκτα 
δεμένος με τον αγώνα για το δικαίωμα στην δουλειά, με τον 
αγώνα για δημόσια δωρεάν ασφάλιση και δεν πρέπει να στα-
ματήσει ούτε μια στιγμή.

Άντα  Παπαδάτου
ΕΑΑΚ-Πανεπιστήμιο Πειραιά

 ΓΙΑΤΙ «ΚΛΕΒΟΥΝ» ΤΙΣ 
ΚΑΛΠΕΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ;

Εμείς, οι κάτοικοι της οδού Μπουμπουλίνας, 
περιμένουμε πολλά χρόνια την περιβόητη κυ-
κλοφοριακή μελέτη που η Δημοτική Αρχή έχει 
υποσχεθεί. 

Από την «υπόσχεση» έως την αμφίβολη  
υλοποίηση της μελέτης  αντιμετωπίζουμε κα-
θημερινά και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας το 
εντονότερο κυκλοφοριακό  πρόβλημα του Δή-
μου Δάφνης. 

Ο δρόμος αυτός χαρακτηρίζεται από την 
πυκνή κίνηση των αυτοκινήτων εξυπηρετώντας 
κάθε πολίτη είτε του Δήμου Δάφνης είτε των 
όμορων δήμων και διασχίζεται καθημερινά από 
πλήθος αυτοκινήτων και  λεωφορείων. Ειδικότε-
ρα τα λεωφορεία για να στρίψουν από την Εθν. 
Μακαρίου προς την Μπουμπουλίνας  ανεβαί-
νουν στα μικρά πεζοδρόμια  με αποτέλεσμα  να 
αυξάνεται η επικινδυνότητα αλλά και η ύπαρξη 
συχνών δυστυχημάτων. 

Το καθημερινό μποτιλιάρισμα του δρόμου 
ωθεί τους οδηγούς σε παράπλευρους δρόμους 
μεταφέροντας το πρόβλημα και σε αυτούς.  

Ελλείψει της κυκλοφοριακής μελέτης εμείς, οι 

κάτοικοι της οδού Mπουμπουλίνας, αντιμετωπί-
ζουμε :

• Tρακαρισµένα   τα αυτοκίνητά µας, τα οποία 
αναγκαστικά παρκάρουµε είτε στην οδό Mπου-
µπουλίνας είτε στους παράπλευρους δρόµους 

• ∆εν µπορούµε να διασχίσουµε  ούτε το 
δρόµο, ούτε τα πεζοδρόµια γιατί η ασφάλειά 
µας είναι πλέον αµφίβολη.

• Τα πολύ µικρά πεζοδρόµια είναι αδύνατον 
να τα διαβούν οι µητέρες µε τα καροτσάκια , οι 
ηλικιωµένοι επίσης.

• Τα  παιδιά  µας παίζουν καθηµερινά τη ζωή 
τους κορώνα γράµµατα για να φτάσουν στο 
σχολειό τους.

• Το καυσαέριο µας πνίγει καθηµερινά. Τα  
παιδιά µας µεγαλώνουν µέσα στη βρώµα των 
αυτοκινήτων.

• Η ηχορύπανση είναι ανυπόφορη, ούτε στα 
σπίτια µας δεν ησυχάζουµε.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή παλαιότερα πρέ-
σβευε ότι σέβεται το δημότη και ότι είναι κοντά 
στα προβλήματα του. Για άλλη μια φορά επι-
βεβαιωνόμαστε ότι, αφού  δεν έχει κάνει τίπο-

τα έως τώρα για την επίλυση του προβλήματός 
μας, είναι ΑΝΙΚΑΝΗ  ΚΑΙ  ΑΝΕΥΘΥΝΗ.  

Τι περιμένουν; Πότε θα γίνει  κάποιο σοβαρό 
ατύχημα ; Πότε θα χαθεί μια  ανθρώ-
πινη ζωή;  Αν η παρούσα Δημοτική 
Αρχή δεν ενδιαφέρεται τότε είναι 
βέβαιο ότι θα απομακρυνθεί 
στις επόμενες εκλογές.

Αν ενδιαφέρεται αλλά δεν 
μπορεί λόγω «τυπικών διαδι-
κασιών» να προκηρύξει και 
να υλοποιήσει μια κυκλοφο-
ριακή μελέτη τότε τι θα γίνει 
με το κυβερνητικό σχέδιο του 
«Καποδίστρια 2» και την πι-
θανή συνένωση του Δήμου 
μας με όμορο Δήμο; 

Τότε  θα είναι αδύνατη η υλο-
ποίηση των όποιων «διοικητικών» 
αποφάσεων που ως στόχο θα έχουν την 
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής κάθε δημότη.

επιτροπή πρωτοβουλίας κατοίκων
για την μονοδρόμηση της οδού Μπουμπουλίνας

Τι περιμένουν; Πότε θα γίνει  κάποιο σοβαρό 
ατύχημα ; Πότε θα χαθεί μια  ανθρώ-
πινη ζωή;  Αν η παρούσα Δημοτική 
Αρχή δεν ενδιαφέρεται τότε είναι 
βέβαιο ότι θα απομακρυνθεί 

Αν ενδιαφέρεται αλλά δεν 
μπορεί λόγω «τυπικών διαδι-

με το κυβερνητικό σχέδιο του 
«Καποδίστρια 2» και την πι-
θανή συνένωση του Δήμου 

Τότε  θα είναι αδύνατη η υλο-
ποίηση των όποιων «διοικητικών» 
αποφάσεων που ως στόχο θα έχουν την 
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής κάθε δημότη.

Η 
Μπουμπουλίνας

στο έλεος
του ∆ήμαρχου

   Π Α Ι Δ Ε Ι Α
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνάντη-
ση των αντικαπιταλιστικών κινήσεων πόλης 
της Αθήνας στο οποίο μετείχε η Μαχόμενη Αρι-
στερή Δάφνη. Στην κοινή διακήρυξη μεταξύ άλ-

λων τονίζεται:
« Δ ι α ν ύ ο υ -

με μια περίοδο 
σοβαρών ανα-
διαρθρώσεων 
στην πόλη, σαν 
απόρροια του 
μοντέλου κα-
π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς 
ανάπτυξης της 
Αθήνας, (εμπο-
ρευματοποίηση 
δημόσιων χώ-
ρων, μέτωπο 
παραλίας, νέοι 

δρόμοι, παραχώρηση ολυμπιακών ακίνη-
των στο κεφάλαιο, ανάπτυξη της πόλης 
προς τα βουνά κ.α.). 

Η ένταση της καπιταλιστικής εκμετάλ-
λευσης του φυσικού περιβάλλοντος οδη-
γεί στην καταστροφή του. Είναι η πολιτική 
που «στρώνει το έδαφος» για καταστρο-
φικές πυρκαγιές, όπως σε Πάρνηθα, Πε-
ντέλη, Υμηττό . 

Προωθούνται  από το κράτος μια σειρά θε-
σμικές αλλαγές ενίσχυσης αυτής της πολιτικής 
(αναθεώρηση άρθρου 24 του Συντάγματος, 
άρθρο 102 Σ για τις πολεοδομικές αρμοδιότη-
τες της τοπικής αυτοδιοίκησης, Σ.Δ.Ι.Τ.).

Στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
συντελούνται μια σειρά από σημαντικές τομές 
στην λογική ενίσχυσης της επιχειρηματικότη-
τας των δήμων και της ολοκλήρωσης της το-
πικής αυτοδιοίκησης σαν τοπικό κράτος (νέος 
κώδικας δήμων και κοινοτήτων, σχέδιο «Καπο-
δίστριας 2», πρόγραμμα «Θησέας», δημιουρ-
γία της ανώνυμης εταιρείας «Δήμος Α.Ε» από 
τους ΟΤΑ για την υλοποίηση έργων του Δ’ ΚΠΣ 
κ.α.) 

 Οι αλλαγές αυτές επιδρούν σε κάθε πλευρά 
της ζωής στην πόλη. Διαμορφώνουν δυσμενέ-
στερους όρους στην εργασία, στην εκπαίδευ-
ση, στη διασκέδαση, στον ελεύθερο χρόνο, τις 
κοινωνικές σχέσεις, στη διαμονή, στην ίδια τη 
διαβίωση.

Οδηγούν σε παγίωση, όξυνση και δημιουρ-
γία νέων κοινωνικών και ταξικών φραγμών, 
εντείνουν την αδικία και την εκμετάλλευση σε 
βάρος του εργαζόμενου κόσμου.

 Τα ελπιδοφόρα στοιχεία  είναι ότι απέναντι 
σε αυτή την κατάσταση:

• σε όλο και περισσότερες περιοχές συ-
γκροτούνται συλλογικότητες, με τη δική τους 
ιδιαίτερη φυσιογνωμία και χαρακτηριστικά η 
κάθε μία, που όμως κινούνται σε λογική αμφι-
σβήτησης αυτής της κατάστασης και παρέμ-
βασης στο σύνολο της κοινωνικής ζωής στην 
πόλη από αντικαπιταλιστική σκοπιά. 

• εμφανίζονται αγωνιστικές διεργασίες 
και αναπτύσσονται κινηματικές αντιστάσεις.

• έστω και με αποσπασματικό τρόπο 
αναζητούνται δρόμοι κοινής παρέμβασης και 
δράσης.

Ταυτόχρονα όμως πολλές τέτοιες διεργασί-
ες αδυνατούν να συνολικοποιηθούν να διαμορ-
φώσουν ένα συγκροτημένο μέτωπο ανάλογο 
της συνολικής επίθεσης που διαμορφώνεται.

Νομίζουμε ότι όσα αναφέρουμε πιο πάνω 
αναδεικνύουν και την αναγκαιότητα αλλά και τη 
δυνατότητα μιας πιο συνολικής παρέμβασης 
των σχημάτων με αντικαπιταλιστική αναφορά 
που δρουν στις γειτονιές. 

Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία μια συντονι-
σμένη δράση: 

- Αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση της 
Ν.Δ, το ΠΑΣΟΚ, το κεφάλαιο και τις πολιτικές 
της Ε.Ε. στην πόλη, το περιβάλλον και την το-
πική αυτοδιοίκηση.

- Ε ν α ν τ ί ω -
σης με τις δημοτι-
κές εξουσίες που 
διαχειρίζονται και 
υλοποιούν αυτές τις 
πολιτικές.

- Κ ρ ι τ ι κ ή ς 
και αμφισβήτησης 
στο μοντέλο της 
πόλης από αντικα-
πιταλιστική πλευρά. 
Αγκαλιάζοντας όχι 
μόνο το πολεοδο-
μικό – χωροταξικό 
κομμάτι αλλά το σύ-
νολο της κοινωνικής 

δράσης στην πόλη. 
- Αντιπαράθεσης στην επιχειρηματικο-

ποίηση των δήμων, στην καπιταλιστική αξι-
οποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και των 
ελεύθερων χώρων, στην εμπορευματοποίηση 
κάθε πτυχής της κοινωνικής ζωής.

- Αντιπαράθεσης στην πολιτική που 
μέσω της διαμόρφωσης της τοπικής αυτοδιοί-
κησης σαν τοπικό κράτος εντείνουν την κοινω-
νική εκμετάλλευση του εργαζόμενου κόσμου.

- Δράση που διαχωρίζεται από λογικές 
διαχείρισης στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε 
αυτές επενδύονται με ένα «φιλολαϊκό μαν-
δύα» (ΚΚΕ), είτε εμφανίζονται με αποδοχή και 
«ήπια» εφαρμογή  της υπάρχουσας κατάστα-
σης (ΣΥΝ).

Κρίνουμε ότι η δράση αυτή  πρέπει:
- Να προωθεί την ανάπτυξη των αγώ-

νων από τα κάτω και μορφών συγκρότησης 
λαϊκών ανταγωνιστικών θεσμών.

- Να είναι ανεξάρτητη από το  κράτος 
και τους αστικούς θεσμούς

- Να χαρακτηρίζεται από αντιδιαχειριστι-
κή λογική στην ανάπτυξη της πάλης, τόσο από 
πλευράς περιεχομένου όσο και μορφών». 

Συζητήσεις που έγιναν αφορούσαν, τους 
ελεύθερους χώρους, τα μέτωπα πάνω στα 
οποία πρέπει να παρέμβουμε, με ποια λογική 
και στόχευση και η δεύτερη τις αλλαγές και το 
χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι 
όπως διαμορφώνεται μέσα από το νέο κώδικα 
δήμων και κοινοτήτων και τους δρόμους αντι-
παράθεσης.

Συντονισμός 
αντικαπιταλιστικών 
κινήσεων πόλης
Λόφος Στρέφη 21-22/6

Οι κάτοικοι της Λευκίμμης Κέρκυρας, εδώ και δύο 
χρόνια, αγωνίζονται για να προασπίσουν τον τρό-
πο ζωής τους, τα σπίτια τους, την υγεία τους και την 
υγεία των παιδιών τους. Αγωνίζονται να αποτρέψουν 
τη δημιουργία «Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορ-
ριμμάτων» (Χ.Υ.Τ.Α.) στην περιοχή τους, χωρίς την 
τήρηση των προδιαγραφών και των απαραίτητων 
προϋποθέσεων.

Σε ένα νησί, όπως η Κέρκυρα, διεθνή τουριστικό 
προορισμό και χώρο τουριστικών επενδύσεων με-
γάλης κλίμακας τα σκουπίδια πρέπει να βρίσκονται 
μακριά από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και 
να μην ενοχλούν την απρόσκοπτη κερδοφορία της 
τουριστικής βιομηχανίας.

Ο συγκεκριμένος «ΧΥΤΑ» χωροθετείται σε δασώ-
δη έκταση, σε απόσταση μόλις 300μ. από τα σπίτια 
του χωριού της Λευκίμμης. Η λειτουργία του θα μολύ-
νει τον υδροφόρο ορίζοντα με τοξικά και δηλητηριώ-
δη απόβλητα, θα προκαλέσει άμεσα σοβαρές βλάβες 
στην υγεία των κατοίκων, θα καταστρέψει τις τελευ-
ταίες καλλιέργειες αλλά και τη μικρή τουριστική κίνη-

ση της περιοχής Επί 96 μέρες οι κάτοικοι είχαν οργα-
νώσει την αντίσταση τους καταλαμβάνοντας το χώρο 
του εργοταξίου, έχοντας απέναντι τους το σύνολο του 
κρατικού και διοικητικού μηχανισμού της. Με λαϊκές 
συνελεύσεις και πορείες, έδινε την απάντηση που 
έπρεπε σε όσους βάζουν πάνω από τις ανάγκες και 
τα συμφέροντα των κατοίκων οικονομικούς και πολι-
τικούς σχεδιασμούς και σκοπιμότητες. 

Έτσι, τα ξημερώματα της Πέμπτης 29 Μαΐου 2008 
οι δυνάμεις της κρατικής καταστολής (πάνω από 10 
διμοιρίες ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, παρουσία του διοικητή ασφα-
λείας και της εισαγγελέως Κέρκυρας), σαν άλλος 
στρατός κατοχής, επιτέθηκαν στους κατοίκους της 
Λευκίμμης εξαπολύοντας μια πρωτοφανής βιαιότητας 
επιχείρηση καταστολής και τρομοκράτησης των κα-
τοίκων. Στις σκληρές συγκρούσεις με τους κατοίκους, 
οι «πραίτορες» της δημοκρατίας» επέδειξαν βαρβα-
ρότητα που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Επί ώρες 
εξαπέλυαν τεράστιες ποσότητες χημικών, έβριζαν, 
έδερναν, συνελάμβαναν, απαγόρευσαν τη δημοσιο-
γραφική κάλυψη, επέβαλαν περιορισμό στην κυκλο-

φορία, ενώ το κατασταλτικό όργιο της κρατικής βίας 
αποκορυφώθηκε με τρεις σοβαρούς τραυματισμούς 
και τη δολοφονία της 43χρονης μητέρας δύο παιδιών 
Μαρίας Κουλούρη!

Οι αγώνες των κατοίκων όταν δεν αποπροσανα-
τολίζονται από τον τελευταίο δήμαρχο μέχρι τις κυ-
βερνήσεις καταστέλλονται και πνίγονται στο αίμα. 
Απέναντι στους σχεδιασμούς του κράτους, της κυ-
βέρνησης και της Ε.Ε. για το χώρο και το περιβάλλον, 
τα οικονομικά συμφέροντα και τους κάθε είδους πο-
λιτικούς εκπροσώπους τους, σε κάθε πόλη και χωριό 
οικοδομούνται αντιστάσεις, που μπορούν και πρέπει 
να γίνουν νικηφόρες!

• Κανένας Χ.Υ.Τ.Α. στη Λευκίμμη
• Να φύγουν αμέσως τα ΜΑΤ
• Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τη δολοφο-

νική βία και τρομοκρατία!
• Άμεση απόσυρση των κατηγοριών για όλους 

τους συλληφθέντες και για τον δεκαεξάχρονο 
τραυματία

Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ!

Καμιά ανοχή στην κρατική τρομοκρατία
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Την  Κυριακή 18 Μαϊου 
2008 στο Αμφιθέατρο του 
Σχολικού Συγκροτήματος  
της Γράμμου πραγματο-
ποιήθηκε «η ανοιξιάτικη 

συναυλία του Κέντρου Δη-
μιουργικής Aπασχόλησης  
Παιδιών του Δήμου μας.  

Ηταν μια πολύ ωραία 
βραδιά γεμάτη μουσική. 
Ηταν  μια  όαση στην πολι-
τιστική ερημιά που διακρίνει 
το Δήμο μας. Τα  παιδιά , η 
Διευθύντρια του Κέντρου και 

οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία  να δείξουν την άρτια απο κάθε άποψη 
δουλειά που γίνεται σ’ αυτό το πρόγραμμα του Δήμου και η εκδήλωση 
ήταν «η καλύτερη επιβεβαίωση αλλά και η επιβράβευση των ωραίων 
προσπαθειών τους». Ιδιαίτερα πρέπει να πώ οτι αξίζει  πολλά συγχα-
ρητήρια η  νεανική ορχήστρα του Κέντρου «ΠΛΕΥΣΗ» , η οποία  αν 
και ανανέωθηκε φέτος και  αποτελείται απο μικρά παιδιά και έφηβους  
παρουσίασε  ενα άψογο μουσικό αποτέλεσμα.

Στον ίδιο χώρο στην είσοδο, συγκεκριμένα στην κακοφωτισμένη 
πυλωτή του Σχολικού Συγκροτήματος,  γινόταν και μια άλλη εκδήλωση, 
η «ετήσια έκθεση των έργων  των μαθητών  ενηλίκων και  παιδιών του 
εργαστηρίου ζωγραφικής». Αρχικά απορείς με την επιλογή του χώρου. 
Γνωρίζοντας όμως ότι δεν μπορεί να γίνει η  έκθεση, λόγω  έργων, 
στου «Μπουζίανη», συμβιβάζεσαι με την ιδέα. Η έκθεση βέβαια θα  
μπορούσε να γίνει στην  αίθουσα  εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού ή  
του 4ου Γυμνασίου, οπού θα υπήρχε η δυνατότητα  να διαρκέσει  με-
ρικές ημέρες, να  υπάρχει οπως κάθε χρόνο ημέρα εγκαινίων, η οποία 
να συνοδεύεται και από κάποια άλλη καλλιτεχνική εκδήλωση. Αντ’ αυ-
τών, η Διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης 
του Δήμου μας  είχε τη φαεινή ιδέα να συμπτύξει  δύο εκδηλώσεις 
τέχνης και πολιτισμού σε μία. Καθόσον ,  στο μέσον της μουσικής εκ-
δήλωσης του Κ.Δ.Α.Π θέλησε να επιβραβεύσει δημόσια και τη δουλειά 
των δασκάλων της ζωγραφικής  και να παραδώσει σε «πακέτα»  και τα 
διπλώματα  όσων παρακολούθησαν τα μαθήματα του εικαστικού εργα-
στηρίου . Βέβαια, στο χώρο του αμφιθεάτρου όπου γινόταν η μουσική 
εκδήλωση, ήταν εμφανής και  η παρουσία του Εικαστικού Εργαστηρί-
ου με την πολύ ωραία σκηνογραφική δουλειά που είχε επιμεληθεί το 
Παιδικό Τμήμα  του . Η  έκπληξη  ήταν μεγαλύτερη  όταν με το πέρας 
της εκδηλώσης ήθελες να επισκεφθείς, στην είσοδο του Σχολείου, και 
την έκθεση ζωγραφικής. Τότε αντιμετώπιζες τη θλιβερη εικόνα να  απο-

καθηλώνονται απο τους τείχους, άρον - άρον τα έργα των μαθητών. 
Με λύπη  διαπίστωνες ότι η έκθεση στήθηκε μόνο για λίγες ώρες,  σε 
ένα τελείως ακατάλληλο χώρο και απορείς για ποιούς και γιατί τόσο 
πρόχειρα και για τόσο λίγο.

Ειλικρινά δεν περίμενα τέτοια υποβάθμιση, τέτοια απαξίωση της 
δουλειάς που γίνεται σ’ αυτό το εργαστήρι. Το εργαστήρι ζωγραφικής, 
ειδικά το παιδικό τμήμα, έχει διακριθεί σε πανευρωπαϊκούς και διε-
θνείς διαγωνισμούς (Τσεχία, Ιαπωνία και αλλού) και έχει διαφημίσει το 
Δήμο μας εντός και εκτός Ελλάδος. Είναι κρίμα η προσπάθεια τόσο 
των μαθητών όσο και των άξιων δασκάλων τους να  απαξιώνεται έτσι,  
και εμβόλιμα σε μία άλλη εκδήλωση να  υποδηλώνεται έμμεσα  η πα-
ρουσία τους και να επαινείται το έργο τους. Δεν θέλω να πιστέψω ότι 
οι δύο εκδηλώσεις οργανώθηκαν μαζί για περιορισμό των εξόδων της 
Δημοτικής Επιχείρησης  μια και πρέπει να εμφανίζει  μόνο κέρδη. 

Επί Δημαρχίας κ. Χ. Σαραντόπουλου, χάρη στις επίμονες προσπά-
θειες των τότε Διοικήσεων του Πνευματικού Κέντρου και της υπεύθυ-
νης του Εργαστηρίου της αείμνηστης Σαπφούς Ζώη-Κάπλατζη, το 
Εργαστήρι Ζωγραφικής είχε ενταχθεί στο Δίκτυο Δημοτικών Εργαστη-
ρίων  Εικαστικών Τεχνών. Η ένταξη αυτή  σκοπό είχε την οικονομική 
ενίσχυση απο το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και την αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Το Δίκτυο  αυτό δεν ξέρω με τίνος ευθύνη έχει ατονίσει . Ίσως είναι 
η πολιτική του σημερινού Υπουργείου Πολιτισμού που  δεν ενδιαφέρε-
ται για τα εικαστικά  και τον πολιτισμό γενικότερα. Ευθύνη σίγουρα έχει  
όμως  ο Δήμος Δάφνης που έχει τόσο χαμηλά τοποθήσει την τέχνη της 
ζωγραφικής στο Δήμο μας. Δεν ενδιαφέρθηκε για την συνέχεια ύπαρ-
ξης του Δικτύου, αρκούμενος να  επιβάλει δίδακτρα  για να ισοσκελίζει  
κάπως τα έξοδα λειτουργίας του του Εργαστηρίου , για να μη το κλείσει 
και μόνο γι’ αυτό, καθόσον η τέχνη δεν είναι «πιασάρικη».

Καταλαβαίνω τους ευνόητους λόγους που δεν αντέδρασε το διδα-
κτικό προσωπικό, γι’ αυτή τη μειωτική μεταχείριση, καθόσον  γι’ αυτούς 
είναι  μια μεταβατική περίοδος, εφόσον το εργαστήρι ζωγραφικής αλ-
λάζει φορέα εποπτείας στο Δήμο. Δεν μπορώ όμως να εξηγήσω την 
ανοχή, αν όχι απάθεια, των μαθητών και των γονέων των παιδιών γι’ 
αυτή τη συμπεριφορά του Δήμου απέναντί τους.

Έχοντας την ευθύνη αυτού του εργαστηρίου για κάποιο διάστημα, 
και έχοντας προσπαθήσει πολύ για την αναβάθμισή του και την προ-
βολή του,  νομίζω ότι έχω το δικαίωμα, αν όχι την υποχρέωση, δημόσια 
να λέω την άποψή μου και να κάνω την κριτική μου.

Μαρία Κατσελίδου 
πρώην  Δημοτική Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

σήμερα, μέλος του Δ. Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δάφνης. 

οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία  να δείξουν την άρτια απο κάθε άποψη 
δουλειά που γίνεται σ’ αυτό το πρόγραμμα του Δήμου και η εκδήλωση 
ήταν «η καλύτερη επιβεβαίωση αλλά και η επιβράβευση των ωραίων 
προσπαθειών τους». Ιδιαίτερα πρέπει να πώ οτι αξίζει  πολλά συγχα-

μειωτική η συμπεριφορά 
του ∆ήμου μας
προς το εργαστήρι 
ζωγραφικής

μειωτική η συμπεριφορά μειωτική η συμπεριφορά 
«Δύο σε ένα»

Δυστυχώς μάλλον το δεύτερο συμ-
βαίνει, δεδομένης της προχειρότητας 
που επικρατεί, από την επιλογή ταινι-
ών, μέχρι την γενικότερη αντίληψη περί 
αισθητικής.

Πράγματι πέρυσι έψαχνες με το φα-
νάρι να βρεις μια ταινία της προκοπής. 
Οι οκτώ στις δέκα ταινίες αναλώνονταν 
στα πλαίσια της πέραν του Ατλαντικού 
εύπεπτης αμερικανικής «αισθητικής» 
.Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί βα-
ρύγδουπη κουλτούρα στο λαό, αλλά 
υπάρχει πλειάδα Ευρωπαίων δημιουρ-
γών που έχει δώσει αριστουργήματα 
,από απλές ταινίες μέχρι πιο σύνθετες.

Νομίζουμε ότι η επιλογή ταινιών της 
«επιτροπής» αναλώνεται στα πλαί-
σια και μόνον της εμπορικότητας κάθε 
ταινίας. Φέτος ειδικά που το καλοκαί-
ρι είναι γεμάτο με αθλητικά γεγονό-
τα, ελπίζουμε να μην επαναληφθεί το 
απαράδεκτο φαινόμενο της απευθείας 
προβολής ποδοσφαιρικών και άλλων 

αγώνων λόγω ένδειας ιδεών και πολιτι-
κής «αρπα-κόλα», έτσι για να γεμίζουμε 
το πρόγραμμα.

Τέλος προτείνουμε το συμβολικό ει-
σιτήριο των 2 ευρώ με την βεβαιότητα 
ότι έτσι θα αυξηθεί κατακόρυφα η προ-
σέλευση του κοινού, δεδομένου ότι μια 
τετραμελής οικογένεια χρειάζεται του-
λάχιστον 35 ευρώ για να πάει κινημα-
τογράφο....

Ο Δαφνιώτικος λαός πληρώνοντας 
κάθε μήνα υπέρογκα δημοτικά τέλη και 
έχοντας επίγνωση ότι πολλά από αυτά 
τα λεφτά πάνε στις μίζες και στις τσέπες 
κάθε λογής επιτηδείων και λαμόγιων , 
έχει τουλάχιστον το αναφαίρετο δικαίω-
μα της οικονομικά φθηνής και ποιοτικής 
κινηματογραφικής διασκέδασης, για να 
πάρει έτσι σάρκα και οστά το «σινεμά ο 
παράδεισος».

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
Μαχόμενη Αριστερή Δάφνη

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

«Σινεμά ο παράδεισος»
ή μια ακόμη χαμένη ευκαιρία

To Δ.Σ. της Μορφωτικής και Πο-
λιτιστικής Κίνησης Δάφνης ανέλαβε 
πρωτοβουλία περιβαλλοντολογικής 
ευαισθητοποίησης των πολιτών της 
Δάφνης, καλώντας τους να προσυ-
πογράψουν την παρακάτω πρότα-
ση: «Δενδροφύτευση και τοποθέ-
τηση πρασίνου στους χώρους των 
σχολικών κτιρίων». 

Το αποτέλεσμα είναι η συλλογή 
576 υπογραφών. 

Όπως φαίνεται τόσο από το 
πλήθος των υπογραφών όσο και 

από την ενθουσιώδη υποδοχή της,  
η πρόταση αυτή είναι πλέον λαϊκό 
αίτημα. 

Ήδη ζητήσαμε από το Δήμαρ-
χο της πόλης μας να τεθεί ως θέμα 
στην ημερήσια διάταξη του επόμε-
νου δημοτικού συμβουλίου. 

Καλούμε όλους τους δημοτικούς 
συμβούλους του Δήμου μας να ικα-
νοποιήσουν, στην πράξη, τη λαϊκή 
απαίτηση των συμπολιτών μας.

Πέτρος Πλατανιώτης

Δενδροφύτευση

Ανθρωποφάγοι δρόμοι
Στους ελληνικούς δρόμους κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους 
περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι και περισσότεροι από 7.000 μένουν 
δια βίου ανάπηροι. Τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε να χάνουμε τα 
πεζοδρόμια και τις πλατείες από τις πόλεις μας, επειδή καταλαμβάνονται 
από οχήματα (αυτοκίνητα και δίκυκλα). 
Ζητούμε από τις Αρχές να επιληφθούν, ώστε να επανέλθουν άμεσα οι 
συνθήκες ασφαλούς και ανεμπόδιστης μετακίνησης των πεζών πολιτών. 

Κ.Γ.



Πήγα δημοτικό σχολείο στο 1ο  Δάφνης, τότε που ακόμα λεγόταν Κατσιπόδι, το 
1946 και τελείωσα το 1952.

Ήταν δύσκολα χρόνια, μετά από έναν πόλεμο και ένα εμφύλιο που δεν είχε τελειώ-
σει ακόμη. Φτώχεια με το καντάρι! Τι να έκαναν οι γονείς μας που δεν είχαν οικονομι-
κές δυνατότητες για εκδρομές και εξοχές!

Τα Σάββατα και τις Κυριακές, μας φορούσαν τα καλά μας φτωχικά ρουχαλάκια και 
μας πήγαιναν βόλτα. Τι βόλτα δηλαδή, από τον Άγιο Ιω-
άννη μέχρι την Ελευθερίου Βενιζέλου. Παρακάτω εκεί 
που σήμερα είναι η Εθνική Τράπεζα το ΙΚΑ και η Εφο-
ρία, ήταν  απαγορευμένη ζώνη για εμάς τα παιδιά. Εκεί 
ήταν ένα κέντρο διασκέδασης όπου είχε Σεπαρέ. Για 
εμένα εκείνη η λέξη ήταν άγνωστη. Αργότερα έμαθα τι 
σημαίνει.

Στην λεωφόρο Βουλιαγμένης αργά και που βλέπα-
με κανένα αυτοκίνητο. Το λεωφορείο έφτανε μέχρι τον 
κινηματογράφο ΝΑΝΑ έμπαινε στην Χίου έκανε τέρμα 
στην Αρτέμωνος και από την Ίμβρου έβγαινε στην Βου-
λιαγμένης για να πάει στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν ο δρό-
μος ήταν όλος δικός μας. 

Στον δρόμο ήταν μικροπωλητές με καλαθάκια στο 
χέρι και πούλαγαν πασατέμπο και φιστίκια. Ένας εξ αυ-
τών φώναζε: Ο τσάκα-τσούκας παιδιά! Μας έπαιρναν 
από ένα χωνάκι ξηρούς καρπούς για να περάσει η ώρα 
και να ‘χουν οι γονείς την ικανοποίηση ότι κάτι μας πή-

ραν. Θα μου πείτε δεν σας πήγαιναν στην παιδική χαρά; Μια πλα-
τεία υπήρχε όλη κι όλη, αυτή που λέγεται σήμερα πλατεία Κονδύλη 
και είχε καφενεία μόνο για άνδρες.

Κατά  την διάρκεια της βόλτας οι γονείς μας συναντούσαν γνω-
στές οικογένειες, αντάλλαζαν χαιρετούρες και πολλές φορές πη-
γαίναμε μαζί. Ακόμη έκαναν βόλτες και νεαροί που φλέρταραν τις 
νεαρές κοπέλες και γινόταν το λεγόμενο νυφοπάζαρο.

Στην καλύτερη περίπτωση καθόμασταν σε κάποιο μαγαζί της 
πλατείας Αγίου Ιωάννη. Εκείνη την εποχή η πλατεία ήταν γεμάτη 
με τραπεζοκαθίσματα.  Σ’ εμάς τα παιδιά έπαιρναν γλυκό του κου-
ταλιού ή υποβρύχιο (γλυκό βανίλια) και οι μεγάλοι έπιναν κανένα 
ουζάκι οι άνδρες, και οι γυναίκες κανένα αναψυκτικό. 

Αργότερα περνώντας τα χρόνια, κάναμε προόδους, πηγαίνο-
ντας  στο μοναδικό ζαχαροπλαστείο ΜΕΡΒΕΪΓ που είναι Βουλι-
αγμένης και Κάρπου. Εκεί τρώγαμε ωραίες πάστες ή γλυκά του 
ταψιού. Απέναντι, Βουλιαγμένης και Μελαντίας ήταν το θεατράκι 
ΛΟΥΞ που έπαιζαν Καραγκιόζη. Η χαρά όλων των παιδιών ήταν 
μεγάλη όταν μας πήγαιναν εκεί. Στην πλατεία Αγίου Ιωάννη είχε 
μια μεγάλη πισίνα όπου εκεί κάναμε κολύμπι τις καθημερινές πριν 
το μεσημέρι. Υπήρχαν παιδονόμος και φύλακας που μας επέβλε-
παν. 

Καμιά φορά το σκάγαμε από το σπίτι τα γειτονόπουλα και πη-
γαίναμε στο ποτάμι. Το ποτάμι ήταν η σημερινή λεωφόρος Παπα-
ναστασίου. Παίζαμε με τα βατραχάκια. Η καλύτερή μας ήταν όταν 
ο καλοκάγαθος κυρ-Θεοφάνης που του άρεσε το κρασάκι πολύ, 
ερχόταν μεθυσμένος στο ποτάμι και φώναζε: πι-πι το παπί.

Κάτι άλλο που μας άρεσε πολύ ήταν να βγαίνουμε έξω απο το 
σχολείο και να βλέπουμε με θαυμασμό την Μάτα Μιχαλαρέα που 
έκανε πολλές φορές τρέχοντας τον γύρο της πλατείας Δημαρχείου 
που τότε ήταν μια αλάνα με πέτρες, χώματα και χωρίς δέντρα ή 
θάμνους. Ο θαυμασμός μας δεν ήταν άδικος. Η Μάτα έγινε πρω-
ταθλήτρια στα 800μ. τίτλο τον οποίο κράτησε για πάρα πολλά χρό-
νια.

Από σινεμά δεν πηγαίναμε κι άσχημα! Χίου και Αρτέμωνος 
ήταν ένα οικόπεδο κολλητά με την ΝΑΝΑ. Σκαρφαλώναμε η πι-
τσιρικαρία στο μαντράκι, κρυβόμασταν πίσω από τους μεγάλους 
φοίνικες  και βλέπαμε τζάμπα το έργο. Αν μας κυνηγούσαν από 
εκεί, πηγαίναμε στο φιλόξενο μαντράκι της βιλίτσας. Βιλίτσα ονο-
μάζαμε ένα όμορφο σπίτι, ελεύθερο γύρω-γύρω που ανήκε στην 
οικογένεια Βουζουναρά και σαν καλοί άνθρωποι που ήταν και είναι 
και τώρα, δεν μας έδιωχναν. Αφού μέχρι την ΝΑΝΑ δεν υπήρχε 
κανένα εμπόδιο βλέπαμε το έργο μια χαρά κι απ’ εκεί. Τώρα στη 
θέση της βιλίτσας, Γραβιάς και Κανάρη, υπάρχει πολυκατοικία.

Μια άλλη φορά θα συνεχίσουμε για τα παλιά της περιοχής 
μας.

ΜΑΡΙΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ
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Άνοιξα τα μάτια μου το πρωί αλλά η 
ζωή είχε ήδη ξυπνήσει κι έτρεχε...
«Δεν προλαβαίνω»… σκέφτηκα.

Μπάνιο, καφές, να ξυπνήσω τα 
παιδιά, να φάνε, να ετοιμάσω το 
φαγητό για το ολοήμερο, να τα ντύσω, 
να τα αφήσω στα σχολεία τους...
«Ξέχασα να τα φιλήσω» σκέφτηκα. 

Μέσα στο αυτοκίνητο, στην κόλαση 
της Βουλιαγμένης, το αυτοκίνητο 
κολλημένο, εγώ να βλαστημάω 
θεούς και δαίμονες γιατί θα αργήσω 
στη δουλειά. Το σκουπιδιάρικο του 
Δήμου αποφάσισε στις 8.30 να βγει 
τσάρκα στις κεντρικές λεωφόρους. 
Ποιό διαστροφικό μυαλό κανονίζει τα 
δρομολόγια;
«Μήπως πρέπει επιτέλους να 
διαμαρτυρηθώ;» σκέφτηκα.

Γραφείο, δουλειά, τηλέφωνα 
να χτυπούν μέσα στο κεντρικό 
νευρικό μου σύστημα. Μούτρα 
από συναδέλφους. Μούτρα από 
αφεντικά...
«Ξέχασα να δω τα δικά μου στον 
καθρέφτη» σκέφτηκα.

Μέσα από χαρτιά, απαιτήσεις του 
πελάτη, μισοειπωμένες κουβέντες 
από τη διπλανή συνάδελφο (μην 
φανεί ότι μιλάμε για κάτι άλλο εκτός 
εργασίας!!) φτάνει το πολυπόθητο 
μεσημέρι. Άντε να φεύγουμε σιγά-
σιγά...
«Μωρέ ξέχασα να χαμογελάσω 
στην συνάδελφο» σκέφτηκα.

Άντε ξανά στην κόλαση της 
Βουλιαγμένης. Μάζευε παιδιά, 
κουρασμένα, ιδρωμένα, 
ταλαιπωρημένα μέσα στο άγριο 
μεσημέρι.
Τώρα, φροντιστήρια, καλλιτεχνικά 
εργαστήρια, δρομολόγια μιας τρελλής 
μάνας να πάει το ένα να αφήσει το 
άλλο, να τα ξαναμαζέψει. Πήγε 9 το 
βράδυ πια, επιστρέψαμε σπίτι...
«Άλλη μια μέρα που δεν έπαιξα 
μαζί τους» σκέφτηκα.

Και ξανά, μπάνιο γρήγορα! Τελειώνετε 
με το γάλα! Βάλτε πυζάμες! Όχι τώρα 
τηλεόραση! Άντε στο κρεβάτι πια, δεν 
με λυπάστε! Κοιμήθηκαν...
«Πάλι δεν άντεξα να πω ένα 
βραδινό παραμύθι» σκέφτηκα.

Πλύνε πιάτα τώρα, βάλε πλυντήριο, 
μαγείρεψε για αύριο, σιδέρωσε 
κανένα ρούχο, βάλε και καμμιά 
μπουκιά στο στόμα σου κορίτσι 
μου. Ειδήσεις, σοβαρή ενημέρωση, 
αληθινή ψυχαγωγία; Πού καλέ στην 
τηλεόραση; Χα χα! Ξέρω άλλο ένα με 
τον Τοτό!!! 
Πότε πήγε μία τα ξημερώματα ρε 
γαμώτο;
Άντε νάνι γιατί το πρωί δεν θα έχω 
ξυπνημό!! Ξαπλώνω…
«Να θυμηθώ αύριο να ζήσω» 
σκέφτηκα.

Ανδρομάχη Μυλωνά

Θα θυμηθώ;

                Η ΔΑΦΝΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ

«Καλοκαιρινές

διακοπές» με το

κλείσιμο των 

σχολείων

οι φωτο ειναι από το βιβλίο “από την αρχαία Αλωπεκή στη σημερινή Δάφνη”  της 
ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και της ΖΑΧ.  ΣΙΓΑΛΑ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
και από το προσωπικό φωτογραφικό αρχείο της ΜΑΡΙΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ.



Αγαπητοί φίλοι, 

Θα συμφωνήσετε πως έχουμε μια 
εξαιρετικά αδύναμη και συνάμα αντιλαϊ-
κή δεξιά κυβέρνηση των 151 βουλευτών 
(+ 1 Kουκοδήμος), που επιτίθεται σε όλα 
τα κεκτημένα δικαιώματα, που ξεπουλά 
τις δημόσιες επιχειρήσεις στο ντόπιο και 
ξένο κεφάλαιο και που παρά τη λαϊκή δυ-
σαρέσκεια δεν έχει ανατραπεί ακόμη.

Θα είναι κοινοτοπία να πούμε πως η 
μόνη δύναμή της είναι η αδυναμία των 
άλλων. Η κρίση στο ΠΑΣΟΚ -που εκδη-
λώθηκε και στις τοπικές εκλογές σας στην 
Δάφνη, η διαγραφή Σημίτη, η εμπλοκή 
του Θ. Τσουκάτου (ξεκίνησε σαν Δημ. 
σύμβουλος στη Δάφνη) στο σκάνδαλο 
της Siemens αλλά και η απογοήτευση για 
την ηγεσία και τα στελέχη έχουν αποδυ-
ναμώσει μέχρι διάλυσης την Τ.Ο. ΠAΣOK 
Δάφνης.

Το πρόβλημα όμως με το ΠΑΣΟΚ είναι 
βαθύτερο. Δεν είναι τυχαίο ή συγκυριακό 
το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ αποσυντίθεται 
μέσα σε συνθήκες που και η Νέα Δημο-
κρατία βουλιάζει. Βουλιάζει στα σκάν-
δαλα, έχοντας απέναντί της το εργατικό 
κίνημα (μάχες για το Ασφαλιστικό), το φοι-
τητικό κίνημα, και την αγανάκτηση όλου 
του λαού με το κύμα ακρίβειας, χωρίς 
όμως το ΠΑΣΟΚ να μπορεί να ωφεληθεί. 
Αντίθετα, βλέπει τη δημοτικότητά του να 
κατρακυλά πιο γρήγορα. 

Στην πραγματικότητα, πηγή της κρί-
σης του ΠΑΣΟΚ είναι η ρήξη του με εκεί-
να τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα που το 
έφεραν στην εξουσία το 1981. Η στροφή 
στο νεοφιλελευθερισμό, που άρχισε επί 
Ανδρέα Παπανδρέου αλλά πήρε τις ωμές 
και ανάλγητες μορφές επί Σημιτικού «εκ-
συγχρονισμού» έφεραν τις κυβερνήσεις 
του ΠΑΣΟΚ αντιμέτωπες με την εργατική 
τάξη, με αποκορύφωμα το κίνημα κατά 
των μέτρων Γιαννίτση την άνοιξη του 
2001. Το κραχ στο Χρηματιστήριο με την 
απίθανη αναδιανομή πλούτου από τα μι-
κρομεσαία εισοδήματα στους καρχαρίες 
και τις βδέλες του χρηματιστικού κεφαλαί-

ου έδιωξαν ευρύτατα μικρομεσαία στρώ-
ματα. Έτσι, το πάλαι ποτέ λαϊκό και αντι-
ιμπεριαλιστικό ΠΑΣΟΚ εξελίχθηκε σε ένα 
αστικό κόμμα διακυβέρνησης της χώρας 
για λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου 
και του ιμπεριαλισμού. 

 H κρίση του ΠΑΣΟΚ δεν αφορά μόνο 
στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης. Στην ουσία είναι εκδήλωση της κρί-
σης του αστικού πολιτικού συστήματος 
γενικά. Το μεταπολιτευτικό δικομματικό 
σύστημα αστικής εξουσίας βρίσκεται σε 
κρίση. Η Οικονομική και πολιτική χρεοκο-
πία είναι προφανής. Η λαϊκή αγανάκτηση 
για την ακρίβεια, την ανεργία ,τα αντιλαϊκά 
μέτρα βγάζουν τον κόσμο στο δρόμο. Κα-
θώς η δεξιά κυβέρνηση Καραμανλή αργά 
ή γρήγορα θα καταρρεύσει ή από τα χτυ-
πήματα μαζών, ή από ένα συνδυασμό της 
ταξικής πάλης με τις εσωτερικές αντιφά-
σεις και τη σήψη της ΝΔ, η έλλειψη εναλ-
λακτικής κοινοβουλευτικής λύσης συνιστά 
μέγιστη καθεστωτική δοκιμασία. 

Αυτός είναι ο λόγος που σπρώχνει 
τμήματα της άρχουσας τάξης σε ανα-
ζήτηση εναλλακτικών λύσεων, τόσο σε 
κεντροδεξιά κατεύθυνση π.χ. μεγάλος 
συνασπισμός, ή σε κεντροαριστερή κα-
τεύθυνση (με συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ). Kι 
εδώ είναι μεγάλες οι ευθύνες που για δεύ-
τερη φορά μετά το « βρώμικο 89», η πα-
ραδοσιακή αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και 
με το δικό του τρόπο το ΚΚΕ αρνούνται να 
υποδεχτούν την λαϊκή βάση του ΠΑΣΟΚ 
με μια πολιτική ενιαίου μετώπου θέτοντας 
ζήτημα μιας αριστερής κυβέρνησης και 
εργατικής εξουσίας. 

Μήπως αυτό δεν συμβαίνει  σε μικρο-
γραφία και στο Δήμο μας; Ποιος φταίει 
που η «δημοκρατική Δάφνη» έχει εδώ και 
6 χρόνια δεξιό Δήμαρχο; Η μετατόπιση 
στην ΝΔ της πρώην  Δημάρχου του ΚΚΕ  
Ε, Καρρά, αλλά και οι   τεράστιες ευθύνες 
των διοικήσεων  ΠΑΣΟΚ-ΚkΕ- ΣΥΝ και 
αργότερα ΠΑΣΟΚ -ΣΥΝ που ακολούθη-
σαν είναι μεγάλες. Η αρνητική ψήφος και 
οι ανίερες μεταγραφές άνοιξαν το δρόμο 
στην ΝΔ. Από την άλλη η «αποστειρωμέ-

νη ζώνη» του ΚΚΕ εμποδίζει   με τον τρό-
πο της την αναγκαία  λαϊκή συσπείρωση 
για την ανατροπή της υπάρχουσας κατά-
στασης από τα αριστερά.

Αγαπητοί φίλοι,
6 χρόνια μετά είναι κοινό μυστικό πως 

τα «συντροφικά μαχαιρώματα» στο ΠΑ-
ΣΟΚ έχουν υποσκάψει τον αντιπολιτευτι-
κό λόγο της δημοτικής σας παράταξης . 
καθώς και την συνοχή της δημοτικής σας 
παράταξης στα συμβούλια του Δήμου.  

Θεωρούμε βέβαια ιδιαίτερα θετικό 
πως σε μια σειρά μεγάλα ζητήματα (όπως 
στην παιδεία, τα δομημένα ομόλογα, το 
μητροπολιτικό πάρκο, τις κεραίες κ.λπ.) 
με τον επικεφαλής της δημοτικής σας πα-
ράταξης Γ. Δαουλάρη και την πλειοψηφία 
των συμβούλων του βρεθήκαμε στο ίδιο 
χαράκωμα παρά τις πολιτικές μας διαφο-
ρές. 

Ωστόσο δρόμος για την ανατροπή της 
δεξιάς κυβέρνησης απαιτεί τη δημιουρ-
γία ενός μονίμου μετώπου πάλης, ενός 
μετώπου αξιόπιστου, που θα έχει κόψει 
κάθε δεσμό με τις δυνάμεις του κατεστη-
μένου, με τις δυνάμεις της διαφθοράς και 
του αστισμού και θα ανοίγει δρόμο σε μια 

αριστερή εναλλακτική λύση για τα συμφέ-
ροντα του λαού και των εργαζομένων.

Είναι ανάγκη να γίνει ρήξη με τις δυ-
νάμεις της διαχείρισης του καπιταλισμού, 
τις δεξιές ή τις μασκαρεμένες ψευτοσοσι-
αλιστικές.

Nα δημιουργήσουμε ένα κοινό μέτω-
πο πάλης πάνω σε συγκεκριμένα ζητήμα-
τα όπως:

- δημόσια και δωρεάν παιδεία και 
υγεία, υπεράσπιση και διεύρυνση των 
κοινωνικών δομών

- ακρίβεια, ανεργία, απολύσεις, διαφά-
νεια 

- τιμωρία των μιζαδόρων και καταχρα-
στών του δημοσίου χρήματος 

- ανατροπή των εκπροσώπων της Δε-
ξιάς τοπικά, στο Δήμο μας, και ευρύτερα 
σε όλη τη χώρα. 

Για να γίνουν τα όνειρά μας εφιάλτης 
τους. 

 Όλα για όλους, τίποτα (προνόμια) για 
μας, ποτέ ένας κόσμος χωρίς εμάς.

 Γιώργος Π. Μητροβγένης
Δημ. σύμβουλος, 

Μαχόμενη Αριστερή Δάφνη 
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Εκατοντάδες εργαζόμενοι στις 
υπηρεσίες του προνοιακού 
προγράμματος «βοήθεια στο 
σπίτι» διαδήλωσαν δυναμικά 
με παλμό φαντασία και … 
οργή διεκδικώντας  να δοθεί 
μόνιμη λύση για τη λειτουργία 
των περίπου 1.200 δομών 
«Βοήθεια στο Σπίτι», με 
πλήρη χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων από τον 
κρατικό προϋπολογισμό 
και μόνιμη κατοχύρωση 
των θέσεων εργασίας. 
Οι εργαζόμενοι οι οποίοι 
αριθμούν 4.000 σε ολη 
την Ελλάδα, μέσα από το 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» εξυπηρετούν 100.000 
ηλικιωμένους και άτομα με 
αναπηρία, αλλά το μέλλον του 
προγράμματος είναι «στον 
αέρα». 
Η λειτουργία των προνοιακών 
δομών λήγει στις 31 

Αυγούστου 2008 και ακόμα 
δεν έχει υπογραφεί υπουργική 
απόφαση για τη συνέχισή της.
Η στάση της κυβέρνησης 
είναι εξόφθαλμα απαξιωτική 
πέρα από τις όποιες 
βερμπαλιστικές δηλώσεις και 
τα παχιά λόγια. 
Για τη συνέχιση των 
προγραμμάτων θα πρέπει οι 
αναπτυξιακές και δημοτικές 
επιχειρήσεις των ΟΤΑ, που τα 
υλοποιούν, να μετατραπούν 
έως τις 31 Αυγούστου, σε 
κοινωφελείς. Ακόμη όμως, δεν 
έχει διασφαλιστεί η έγκαιρη 
μετατροπή τους. 
Επίσης οι εργαζόμενοι ζητούν 
τη μετατροπή των συμβάσεών 
τους από ορισμένου 
σε αορίστου χρόνου, 
επισημαίνοντας ότι καλύπτουν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες 
και έχουν προσληφθεί μέσω 
ΑΣΕΠ.

αβοήθητο το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι»

ανοιχτό γράμμα στη βάση και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ


