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ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ

«H εφαρμογή του «Καποδίστρια 2» απειλεί με εξαφάνιση τις πατρίδες των προσφύγων
που δημιουργήθηκαν μετά το 1922 και αποκόπτει το προσφυγικό στοιχείο από τις ρίζες και
τις παραδόσεις του» καταγγέλει η Ένωση Σμυρναίων με δημοσίευμα στην εφημερίδα της
«Μικρασιατική Ηχώ». Τα ονόματα πολλών προσφυγικών δήμων, όπως η Νέα Πέραμος, η Νέα
Αρτάκη, τα Νέα Παλάτια, η Παλαιά Φώκαια κλπ, τα οποία συνέδεαν την προγονική πατρίδα
με τη νέα πατρίδα θα χαθούν με τις συγχωνεύσεις και οι παραπάνω δήμοι θα αποκοπούν
από τις ρίζες και τις παραδόσεις τους.

Αναλυτικότερα το δημοσίευμα αναφέρει τα εξής: «Με δικαιολογία ότι οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αποκτήσουν διαχειριστική επάρκεια γαι να καταστούν
βιώσιμοι ο «Καποδίστριας 2», που προωθεί η Κυβέρνηση, συγχωνεύει Δήμους και
Κοινότητες έτσι ώστε από 1.034 που είχαν απομείνει στο διοικητικό χάρτη της χώρας,
μετά την εφαρμογή του πρώτου Καποδίστρια, θα περιοριστούν τώρα σε 380 με 390.
Διασώζονται προς το παρόν οι Δήμοι (και οι Κοινότητες) στη Β’ Αθηνών, στη Β’ Πειραιώς
και στη Β’ Θεσσαλονίκης. Η εφαρμογή του «Καποδίστρια 2» απειλεί με εξαφάνιση τις
πατρίδες των προσφύγων που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα μετά το 1922 και αποκόπτουν
το προσφυγικό στοιχείο από τις ρίζες και τις παραδόσεις του. (...)
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώσαμε εκτός από το Δήμο Νέας Ερυθραίας
στο νομό Αττικής συγχωνεύονται:
Η κοινότητα Νέων Παλατίων με τους Δήμους Αυλώνος, Ωρωπίων και τις Κοινότητες
Σκάλας Ωρωπού και Συκαμίνου.
Η κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας με το Δήμο Καλυβίων Θωρικού, Αναβύσσου και Σαρωνίδας.
Ο Δήμος Νέας Περάμου με το Δήμο Μεγαρέων.
Στο νομό Ευβοίας ο Δήμος Νέας Αρτάκης συνενώνεται με το Δήμο Διρφύων και
Μεσσαπίων.
Στο νομό Θεσσαλονίκης ο Δήμος Μηχανιώνας με τους Δήμους Επανωμής και Θερμαϊκού.
Στο νομό Μαγνησίας συγχωνεύεται ο Δήμος Ν. Ιωνίας με τους Δήμους Αγριάς, Βόλου και
Ιωλκού και ο Δήμος Νέας Αγχιάλου με τους Δήμους Αλμυρού, Πτελέου Σούρπης και την
Κοινότητα Ανάβρας.
Άγνωστο πως θα αντιδράσουν οι κάτοικοι των παραπάνω Δήμων (οι περισσότεροι
πρόσφυγες) μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν το όνομα του τόπου τους που συνδέει την
προγονική πατρίδα με τη νέα πατρίδα και να αποκοπούν από τις ρίζες και τις παραδόσεις
τους.
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