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οι γονείς θα πληρώνουν
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Νέο χαράτσι από τη δημοτική αρχή

Περιβαλλοντικό Πάρκο 
Επίσκεψη και περιοδεία της βουλευτού Λιάνας Κανέλλη, συζήτηση με το Δ.Σ. του Πάρ-
κου και τους εργαζόμενους του, περιοδεία και παρέμβαση κλιμακίου του Κ.Κ.Ε. με επι-
κεφαλής τον Βουλευτή Γιάννη Πρωτούλη την Καθαρή Δευτέρα, κατάθεση ερώτησης 
στη Βουλή από το Κ.Κ.Ε. και κοινή ανακοίνωση των αγωνιστικών δημοτικών κινήσεων 
των τριών δήμων. Σελίδα 8-9

Υπόδικοι για την υπογειοποίηση των γραμμών

Συγκέντρωση
Απολογισμός και το πρόγραμ-
μα δράσης της παράταξης ...
ΣΕΛΙΔΑ 3

Σχολεία
με ονοματεπώνυμο
Μια παρτίδα σκάκι
Αθανασία Ρήγα
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τα ποσά που θα επιβαρυνθεί η κάθε λαϊκή οικογένεια στο 
δήμο μας για τη χρονιά που έρχεται, θα φτάσουν μέχρι και 

τα 65 ευρώ μηνιαίως για το κάθε παιδί. 

Είναι αλήθεια, αργήσαμε. Δεχτήκα-
με αρκετή κριτική - καλοπροαίρετη 
και μη γι’ αυτό. Απολογούμαστε. Δεν 
ήταν στις προθέσεις μας κι ελπίζου-
με στο μέλλον να είμαστε συνεπείς 
στο ραντεβού της ενημέρωσης. Στο 
φύλλο που κρατάτε θα διαβάσετε 
πολλά και ενδιαφέροντα, κυρίως 
όμως θα δείτε ζητήματα που τα «κα-
ταπιάνουμε» από μια εντελώς δια-
φορετική σκοπιά από τις άλλες «δη-
μοτικές συνιστώσες». Για μας στο 
επίκεντρο της πολιτικής μας παρέμ-
βασης, πάντα είναι οι εργαζόμενοι 
και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Έγνοια 
μας η υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
τους. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να 
αυξάνονται τα δημοτικά τέλη, δεν 
είναι μονόδρομος - αλλού μειώνο-
νται - είναι συνειδητή επιλογή. Δεν 
μπορούμε να δεχθούμε την επιβολή 
τροφείων στους βρεφονηπιακούς 
και παιδικούς σταθμούς, που θα επι-

βαρύνουν και άλλο το οικογενειακό 
εισόδημα των εργαζομένων, είναι 
κοινωνικά ανάλγητη επιλογή. Δεν 
μπορούμε να δεχθούμε να βαφτί-
ζονται οι εργαζόμενοι - εργολάβοι 
και να αμείβονται με μεσαιωνικού 
τύπου συμβάσεις. Δεν μπορούμε να 
δεχτούμε το ξεπούλημα της δημόσι-
ας και δημοτικής περιουσίας, μέσω 
των συμπράξεων με τον ιδιωτικό 
τομέα, μέσω των ιδιωτικοποιήσεων. 
Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική της δημο-
τικής αρχής είναι λίαν επικίνδυνη κι 
όσοι συναινούν αναλαμβάνουν και 
τις ευθύνες τους. Δεν υπάρχει καμιά 
δικαιολογία. Ως πειθήνια όργανα των 
πατρώνων τους, προωθούν με γρή-
γορο ρυθμό τις πολιτικές που τους 
επέβαλλαν και τους επιβάλλουν οι 
κυβερνήσεις του δικομματισμού, 
πάντα με τις οδηγίες - εντολές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κασσάνδρα

Επικίνδυνες πολιτικές...

Εμποροϋπάλληλοι
Κινητοποιήσεις ενάντια στην 
απόλυση εργαζόμενης από 
το εμπορικό κατάστημα του 
Χριστόπουλου...
ΣΕΛΙΔΑ 10

Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας
Προσπάθεια ενσωμάτωσης της 
νεολαίας
Ζωή Χατζημιχάλη
ΣΕΛΙΔΑ 4

Το αντιλαϊκό τους πρόσωπο έδειξαν για 
μια ακόμα φορά η Δημοτική αρχή και ο 
κ. Σαράντης κάνοντας αυτό που καμιά 
προηγούμενη δημοτική αρχή δεν είχε 
τολμήσει μέχρι τώρα:
Το αρμόδιο νομικό πρόσωπο του Δήμου 
(Διοικητικό Συμβούλιο Βρεφονηπιακών 
Σταθμών) έλαβε απόφαση σύμφωνα με 
την οποία οι γονείς θα πληρώνουν πλέ-
ον για τα βρέφη και τα νήπια συμμετοχή 
(τροφεία) στους δημοτικούς βρεφονηπι-

ακούς σταθμούς από 25 έως 65 ευρώ 
το μήνα για κάθε παιδί.
Η απόφαση αυτή, που επικυρώθη-
κε από το Δήμαρχο κ. Σαράντη και 
τους δημοτικούς συμβούλους του,  
στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 22-5-
2008, επιβάλλεται για πρώτη φορά 
στο δήμο μας και έρχεται σε μια επο-
χή που η ακρίβεια έχει φουντώσει, εξα-
νεμίζοντας διαρκώς το λαϊκό εισόδημα, 
ως συνέπεια των αντιλαϊκών πολιτικών 

Πάρκο... Ευαισθησίας... 
Τίνων;
E pretereo genseo Cartago 
deleda est
Δημήτρης Φεργάδης 
ΣΕΛΙΔΑ 8

Οι αγώνες δεν δικάζονται
Στις 27 του Μάη 2008, 8 συμπολίτες μας παραπέμπο-
νται σε δίκη, με την κατηγορία περί «παρακώλυσης 
συγκοινωνιών» επειδή συμμετείχαν στη συγκέντρω-
ση της 27ης Φεβρουαρίου 2005 διαμαρτυρόμενοι 
για την κοπή των δέντρων και την μη υπογειοποίηση 
του προαστιακού. Στις 22 Μάη πραγματοποιήθηκε 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία 
του δήμου μας, την οποία διοργάνωσε η Επιτροπή 
Αλληλεγγύης. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 6, ΜΑΪΟΣ 2008
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έβαλαν ζήτημα. Τι προέκυψε κι άλλαξαν 
στάση. Τόση η μικρότητα τους για ένα 
τόσο σοβαρό ζήτημα, που τους έκανε 
να αρνηθούν να μιλήσει εκπρόσωπός 
τους στη συγκέντρωση συμπαράστασης 
και αλληλεγγύης, παρότι κλήθηκαν από 
μικροφώνου. Δηλαδή  να μην απαιτούμε 
να καλύπτονται οι όποιες δράσεις επειδή 
διαφωνούμε με την πολιτική της διοίκη-
σης. Εμείς πάντως την ξεφωνήσαμε από 
μικροφώνου για την στάση της κι αν δεν 
έκανε ούτε κι αυτά, θα ήταν για μεγαλύ-
τερο ξεφώνημα. 
Το καλό και το κακό ΠΑΣΟΚ
 Τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ - 
λέγε με και Απόδραση - θα πρέπει να 
εξηγήσουν στον κόσμο, πώς το κόμμα 
τους συνεργάζεται και συνδιοικεί με το 
ΠΑΣΟΚ στο ϊλιον, στην Πετρούπολη και 
σε τόσους δήμους ανά την Ελλάδα; Πώς 
συνεργάζεται στην ΤΕΔΚΝΑ, στην ΚΕΔΚΕ, 
στη ΓΣΕΕ κ.λ.π.;  Εκεί είναι το καλό 
ΠΑΣΟΚ κι εδώ είναι κακό;
Συγχωροχάρτι
 Στην ανακοίνωσή τους για τους 
8 κατηγορούμενους ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι 
ένοχοι είναι ο ΟΣΕ και η κυβέρνηση (Σ.Σ. 
της ΝΔ). Μα δεν βρήκαν ούτε μία λέξη να 
πουν και για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
που πρώτη έφερε τα σχέδια αυτά για την 
εκτέλεση του έργου; Μήπως θέλουν να 
της δώσουν συγχωροχάρτι;
Καλώς τα ...τα παιδιά
 Η γυροβολιά συνεχίζεται. Τα ανή-
συχα παιδιά -τώρα στυλοβάτες μιας 
...νέας εποχής.  Κολαούζοι του μεσσία και 
του εκλεκτού ...αναμένουμε προσεχώς 
δηλώσεις για την πολιτική ωρίμανση. Η 
προηγούμενη ήταν ατελέσφορη...
Ουδέν μονιμότερον του προσωρι-
νού
 Η γέφυρα στην οδό Αίνου είναι 
οφθαλμαπάτη. Έχει φύγει ...Μπήκε μόνο 
για δυο μήνες όπως διαβεβαίωνε η δη-
μοτική αρχή. Έλεος!
Εκεί πους μας χρώσταγαν....
 μας πήραν και το βόδι, λέει ο λαός 
μας. Πως να εξηγήσεις το θράσος του κ. 
Προβατόπουλου να εγκαλέσει τον δημο-
τικό μας σύμβουλο, Σωτήρη Ραυτόπουλο, 
ότι δεν συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου των Βρεφο-
νηπιακών Σταθμών. Εκτός του ότι τον 
έβαλε στη θέση του ο ίδιος ο Δήμαρχος 
γι’ αυτό του το ατόπημα, πρέπει να κάνει 
τον κόπο να μας εξηγήσει γιατί για την 
τελευταία και επίμαχη συνεδρίασης της 
επιβολής τροφείων, την ημερήσια διάτα-
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Κ
άθε αιρετό συλλογικό όργανο 
όπως είναι το δημοτικό συμβού-
λιο ή η δημαρχιακή επιτροπή, 
κρίνονται από μια σειρά παρα-

μέτρους της λειτουργίας του. Μερικές 
από αυτές είναι :
Η έγκαιρη γνωστοποίηση των θεμάτων 
που θα συζητηθούν από τον Πρόεδρο 
του, ο οποίος έχει και την ευθύνη σύ-
νταξης της ημερήσιας διάταξης. Αυτό 
βέβαια, τουλάχιστον προς τα μέλη τη-
ρείται, μιας και είναι δεσμευτικό από το 
νόμο, αλλά συνήθως το ευρύτερο κοινό, 
σχεδόν ποτέ δεν μαθαίνει γι’ αυτές τις 
συνεδριάσεις και τα θέματά τους. Οι αρ-
χικές αναρτήσεις της ημερήσιας διάτα-
ξης σε μαζικούς χώρους του δήμου μας, 
γρήγορα εγκαταλείφθηκαν, (ακριβώς η 

ίδια πανομοιότυπη πρακτική επί διοίκη-
σης Τρίγκα).
Να διαμορφώνει, μιας και οι συνεδριάσεις 
του είναι δημόσιες και ανοιχτές, εκεί-
νους τους όρους που θα διευκολύνουν 
τους πολίτες για την παρακολούθηση 
του. Να μπορούν να έχουν την ημερήσια 
διάταξη και πρόσβαση στις εισηγήσεις 
της διοίκησης. Όσοι από τους πολίτες 
έχουν έρθει να παρακολουθήσουν τις 
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου 
θα έχουν διαπιστώσει ότι τίποτα από τα 
δύο δεν ισχύει. Ούτε καν στην πόρτα δεν 
είναι τοιχοκολλημένη η ημερήσια διάτα-
ξη. Όσο για δε την δημαρχιακή επιτροπή, 
δεν νομίζω να υπάρχει πολίτης που να 
έχει μάθει για τη συνεδρίασή της «πολ-
λώ δε μάλλω» να την έχει παρακολουθή-

σει (έχουμε ξαναγράψει για τα πρωινά 
που συνεδριάζει η εν λόγω επιτροπή).
Η σημερινή δημοτική αρχή, θα ήταν κα-
λύτερο να φρόντιζε για τα παραπάνω 
και όχι να δηλώνει «αυτάρεσκα» ότι το 
δημοτικό συμβούλιο και η δημαρχιακή 
επιτροπή λειτουργούν σήμερα παραγω-
γικότερα, μετρώντας και αφαιρώντας 
τις αποφάσεις που πάρθηκαν το 2006 
και 2007. Ο αριθμός των αποφάσεων αυ-
τών δεν κάνει φυσικά «αποτε-
λεσματικότερες και λιγότερο 
χρονοβόρες οι δημοτικές 
υπηρεσίες» αλλά η ουσία και 
το περιεχόμενο αυτών των 
αποφάσεων και κυρίως αν εί-
ναι υπέρ ή κατά του δημότη.
Θα επανέλθουμε...

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μία από τα ίδια κι από αυτή τη δημοτική αρχή

Αλλάζει σελίδα ο δήμος:
άλλαξε τα έπιπλα στο γραφείο 
του ο νέος δήμαρχος

Μπορεί ο Δήμος να είναι σε κακή 
οικονομική κατάσταση, μπορεί να 

βάζουμε αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, 
τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, 
μπορεί να είναι ακόμα απλήρωτοι οι ερ-
γαζόμενοι στις δημοτικές επιχειρήσεις 
και στο ΚΕΚ, μπορεί να μην πληρώνο-
νται οι ελαιοχρωματιστές που βάφουν 
τα σχολεία όπως και πολλοί άλλοι, από 
τα πρώτα μελήματα όμως του νέου 
δημάρχου ήταν να αλλάξει η επίπλωση 
του γραφείου του και η διαμόρφωση 
των χώρων του. Κι αν αληθεύουν οι πλη-
ροφορίες μας, πενήντα πέντε χιλιάδες 
(55.000) ευρώ παρακαλώ, πήγε συνολικά 
η ...διαμόρφωση!

ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ

Αυτός ο κόσμος
ο μικρός, ο Μέγας

Εφιάλτης. Παράνοια (1).
Ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα 
για λίγη ή πολύ βενζίνη. Εκατομμύρια 
Ελλήνων με σύνδρομο στέρησης σε 
πανικό. Το φαλλικό τους πρόταγμα, 
το αυτοκίνητο, σε απαξία.
Εφιάλτης. Παράνοια (2).
Ενάμισι εκατομμύριο πιθανολογούν 
ότι θα είναι τα θύματα από τον τυ-
φώνα «Ναργκίς» στη Μιανμάρ.
Η χούντα, όπως κάθε χούντα, απαξι-
ώνει τη ζωή, αρνείται τη διεθνή βο-
ήθεια και επιβάλλει με βία εκλογές-
παρωδία.
Αυτός ο κόσμος ο μικρός...

Παράλογο; Δεν απα-
ντάει... Άρα, λογικό...

«Η είδηση έρχεται από την άλλη άκρη 
της Γης, το Ρίο ντε Τζανέιρο της Βρα-
ζιλίας. Τουριστικοί πράκτορες διοργα-
νώνουν «ξεναγήσεις» στις περίφημες 
«φαβέλες» του Ρίο, για να δουν από 
κοντά οι τουρίστες τη φτώχεια, την 
εξαθλίωση, το εμπόριο ναρκωτικών 
και τη ζωή των «ταπεινών και κατα-
φρονεμένων» της βραζιλιάνικης με-
γαλούπολης. Εκεί, οι άνθρωποι είναι... 
πολύ μπροστά. Έκαναν τη φτώχεια 
αξιοθέατο. (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 8/05/08)
Άντε, λοιπόν, και στα δικά μας.
Καμένα έχουμε.
Κόσμο που βρίσκεται κάτω από τα 
όρια της φτώχειας, σε πλήρη αθλιό-
τητα, δόξα τω Θεώ έχουμε μπόλικο. 
Μπορούν, λοιπόν, όλοι αυτοί που δη-
μιουργούν τη φτώχεια, να πλουτίσουν 
ακόμα πιο πολύ εκμεταλλευόμενοι... 
τη φτώχεια.
Ιδού πεδίον τουριστικής προβολής 
λαμπρόν για τον Άρη... και τα νταού-
λια του».

ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
γράφει ο
Δημήτρης Φεργάδης

Το μνημείο της
Εθνικής Αντίστασης

Αυτό το σύμβολο μνήμης και τι-
μής, φασιστοειδή ανθρωπάρια 
το αμαύρωσαν μουτζουρώνοντας 
το δυο φορές!
Δεν ξέραν’ οι ανόητοι ότι τα σύμ-
βολα είναι βγαλμένα μέσα από 
τα σπλάχνα των λαών για να θυ-
μίζουν αξίες και θυσίες τόσο βα-
θιά ριζωμένες στο χρόνο που όση 
μπογιά κι αν ρίξει το φασιστικό 
μίσος τους πάντα θα λάμπουν 
και θα μας δείχνουν το χρέος 
μας αν θέλουμε να λεγόμαστε 
άνθρωποι.

Σωσώ Αγαλιανού

κρίσεις και επικρίσεις
Αθεράπευτος
 Μπορεί ο πρόεδρος της Ένωσης Γο-
νέων, εκδότης του Αντίλογου, Περιβαλλο-
ντολόγος, αθεράπευτα κατά δήλωσή του 
«αριστερός» και δημοτικός σύμβουλος του 
ΠΑΣΟΚ να μας λύσει μια απορία; Με ποια 
από τις παραπάνω ιδιότητες ψήφισε υπέρ 
της επιβολής τροφείων στους παιδικούς 
σταθμούς του δήμου μας; Λέμε τώρα...
Μεγάλη γκαρνταρόμπα...
 Ο εν λόγω δημοτικός σύμβουλος του 
ΠΑΣΟΚ, μετά την παραπάνω ψηφοφορία, 
έβγαλε το κουστούμι του νομοταγούς 
δημοτικού συμβούλου της διοίκησης 
(βλέπετε έρχονται και τα αντιδημαρχιλίκια) 
και φόρεσε το κοστούμι του αγωνιστή και 
συνεργαζόμενου δημοτικού συμβούλου 
και έφτασε ασθμαίνοντας στην πλατεία 
όπου γινόταν η συγκέντρωση αλληλεγγύης 
για τους 8 υπόδικους συμπολίτες μας. Βλέ-
πετε... αυτά γίνονται άμα υπάρχει μεγάλη 
γκαρνταρόμπα.
Στο βιβλίο Γκίνες
 Προς εκδότη Ανένταχτου Δημότη 
και προσφάτως επιχειρηματία με πεδίο 
δράσης το δημοτικό αναψυκτήριο της 
Πλατείας Άρη Βελουχιώτη: Όταν η δημοτική 
αρχή φτάσει τις 1000 αποφάσεις, έχει 
ελπίδες να φιλοξενηθεί στο βιβλίο των 
ρεκόρ Γκίνες! Είστε κοντά, παλέψτε το. 
Άλλωστε το ντόπινγκ κάνει θαύματα.
Συναίσθημα και πολιτική
 Θα συμβουλεύαμε το νεαρό δημο-
τικό σύμβουλο και προσφάτως νεόκοπο 
πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, να προσέχει 
περισσότερο όταν τοποθετείται και να 
μελατά καλύτερα τις θέσεις μας. Τότε 
θα καταλάβαινε ότι είμαστε σχεδόν  οι 
μόνοι που δεν απευθυνόμαστε στο συ-
ναίσθημα, αλλά αντιμετωπίζουμε πάντα 
τα ζητήματα με πολιτικό τρόπο Μην κρίνει 
εξ ιδίων τα αλλότρια όταν πριν από λίγο 
καιρό, εκλιπαρούσε - απευθυνόμενος 
στο συναίσθημα  - για λίγες ψήφους, με 
μελοδραματικές κορώνες ή και εκκλήσεις 
μέλη εφορευτικών επιτροπών να κάνουνε 
τα στραβά μάτια. Οι Αγιανάργυροι είναι σαν 
μικρό χωριό, όλα μαθαίνονται...
Μικρότητες
 Μαινόμενοι οι της Απόδρασης (λέγε 
με και ΣΥΡΙΖΑ) κατά της Επιτροπής Αλλη-
λεγγύης γιατί ...δέχθηκαν λέει τη νομική 
υποστήριξη από το Δήμο. Στη σύσκεψη 
που έγινε όλοι οι συγκεντρωμένοι ζήτη-
σαν από τους εκπροσώπους του δήμου, 
νομική κάλυψη, μικροφωνικές και κάλυψη 
των εξόδων για αφίσα και ανακοινώσεις. 
Οι εκπρόσωποι όμως του ΣΥΡΙΖΑ δεν 

‘‘Καλύτερα 
να κλαις μαζί με σοφούς 

ανθρώπους, παρά να γελάς με 
βλάκες’’
Ισπανική παροιμία

ξη, μας την έστειλε λίγες ώρες πριν την 
συνεδρίαση, όταν τα μέλη του Δ.Σ. την 
έλαβαν, ως ορίζεται, τρεις μέρες πριν: 
Παρεμπιπτόντως, δύο φορές έχουμε 
σχολιάσει από αυτές τις στήλες ότι 
δεν μας καλεί στις συνεδριάσεις παρά 
τις πολλές μας αιτήσεις. Εκτός κι αν δεν 
μας διαβάζει...
Απλήρωτοι όχι και ...όλοι
 Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι, απλή-
ρωτοι οι του stage, απλήρωτοι οι εκ-
παιδευτές στο ΚΕΚ, απλήρωτοι και οι 
μικροεργολάβοι (π.χ. μπογιατζήδες). Οι 
μισθοί όμως των στελεχών μαθαίνουμε 
πέφτουν κανονικά. Όπως φυσικά και η 
διοργάνωση τραπεζωμάτων, λέμε τώρα, 
γενικώς...
Φωτιά θα πέσει να μας κάψει...
 Κι ενόσω ήταν απλήρωτοι οι ερ-
γαζόμενο στις επιχειρήσεις, δόθηκαν 
χρήματα για να πάει η γραμματέας του 
δημάρχου στο ...συνέδριο της ΚΕΔΚΕ 
στην καμμένη Ηλεία. Που πας ρε ...Κα-
ραμήτρο!
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Πραγματοποιήθηκε στο Α’ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων, 
την Δευτέρα, 14 Απριλίου 2008, στις 7 μ.μ. , ανοιχτή 
συγκέντρωση της παράταξής μας, για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η πόλη μας και οι άνθρωποί της. Στη 
γεμάτη αίθουσα συναντήθηκαν συμπολίτες μας όλων 
των ηλικιών και αντάλλαξαν γνώμες για τις σύγχρονες 
ανάγκες των εργαζομένων και των πλατειών λαϊκών 
στρωμάτων. Αντάλλαξαν απόψεις για τα προβλήματα 
της περιοχής μας και έκαναν προτάσεις αντιμετώπισής 
τους. Την εκδήλωση άνοιξε ο επικεφαλής της Δημο-
τικής Αναγέννησης και Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης 
Ραυτόπουλος, εκτενή αποσπάσματα τα οποία και σας 
παρουσιάζουμε. Η εκδήλωση έκλεισε με την εκλογή 
νέας 9μελούς Γραμματείας την οποία απαρτίζουν οι 
Σωτήρης Ραυτόπουλος, Αθανασία Αθανασοπούλου, 
Σωσώ Αντωνοπούλου, Αθανασία Ρήγα, Διονύσης Περί-
χαρος, Βασίλης Πολυμερόπουλος, Θοδωρής Σκολαρί-
κος, Κώστας Σολωμός και Δημήτρης Φεργάδης.

ΕΚΤΕΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Συμπληρώθηκε ένας χρόνος και τρεις μήνες από τότε 
που ανέλαβε  η καινούργια δημοτική αρχή.  Σ’ αυτό το 
χρονικό διάστημα επιβεβαιώθηκε πλήρως η θέση μας 
ότι οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν πο-
λιτικό χαρακτήρα.
Ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως μέρος του κρατικού μη-
χανισμού προωθεί και συμβάλει στην υλοποίηση των 
κατευθύνσεων των κυβερνήσεων, είτε της ΝΔ, είτε του 
ΠΑΣΟΚ, για την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. 
Η νέα δημοτική περίοδος συμπίπτει με την εφαρμογή 
για πρώτη φορά του πιο αντιδημοκρατικού εκλογικού 
νόμου του 42% που ενισχύει τον δικομματισμό  κα-
θώς και με την εφαρμογή του νέου πιο αντιδραστικού 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) που συ-
μπεριλαμβάνει και καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή 
νόμων που είχαν ψηφιστεί από τις κυβερνήσεις της ΝΔ 
και του ΠΑΣΟΚ όπως τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης 
Παραβατικότητας,  τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, τη διεύ-
ρυνση  των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας. 
Οι κυβερνήσεις της ΝΔ πριν και μετά τις εκλογές συνέ-
χισαν την πολιτική των «μεταρρυθμίσεων». 
Ψηφίστηκε παρά τις μεγάλες κινητοποιήσεις του λαϊκού 
κινήματος ο νόμος πλαίσιο για τα ΑΕΙ.
Ψηφίστηκε η αναθεώρηση των άρθρων 16 και 24 που 
θα συνεχιστεί από τη σημερινή Βουλή. 
Η πάλη μας, για τον απεγκλωβισμό του λαού και από 
τα δύο κόμματα, παραμένει πάντα επίκαιρη, δεν είναι 
στενά εκλογικό ζήτημα. 
Η κινητοποίηση μεγάλων μαζών ενάντια στο νέο Αντια-
σφαλιστικό νόμο και οι ελιγμοί της κυβέρνησης επιβε-
βαιώνουν την παραπάνω εκτίμηση.
Η κρίση στο ΠΑΣΟΚ που υπέβοσκε από καιρό εκδη-
λώθηκε με πιο έντονο τρόπο μετά την ήττα του στις 
εκλογές.  
Οι οπαδοί του αισθάνονται προδομένοι και προβλημα-
τίζονται.  Χρειάζεται να ανοιχτούμε σε αυτούς τους 
ανθρώπους με στόχο να συσπειρωθούν στο κίνημα με 
ριζοσπαστικά αιτήματα. 
Η αντιλαϊκή πολιτική της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ απελευθε-
ρώνει οπαδούς τους και συνεχίζεται η τάση μείωσης 
του δικομματισμού. 
Η Δημοτική Αρχή υπό τον κ. Σαράντη συνεχίζει στην 
ίδια γραμμή των προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων υπό Οι βασικές επιλογές των προη-
γούμενων διοικήσεων αποτελούν και σήμερα  προτε-
ραιότητες της δημοτικής αρχής:
 Αύξηση των φόρων και τελών στο όνομα της δή-

θεν οικονομικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης. 

 Eμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών,  
πολιτισμού και αθλητισμού.

 Πλήρης αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων.
 Συμπράξεις με το ιδιωτικό κεφάλαιο όχι μόνο πλέ-

ον στην κατασκευή αλλά στο σχεδιασμό και την 
εκμετάλλευση των έργων.

 Συνεχής δανεισμός αντί για διεκδίκηση αύξησης 
της κρατικής χρηματοδότησης και των παρακρατη-
θέντων πόρων.

Η παράταξη του κ. Τρίγκα έχει συμφωνήσει σε όλες 
τις βασικές επιλογές της διοίκησης Σαράντη, αν αφαι-
ρέσουμε την αύξηση των τελών, υπερψήφισε τις προ-
σλήψεις με σύμβαση έργου, τον δανεισμό του Δήμου, 
τη σύμπραξη του Δημοσίου με τους ιδιώτες για την 
κατασκευή γκαράζ, για τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λ.π.   
Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν οι παρατάξεις των κ.κ. 
Ταμπακίδη και Νικητόπουλου.
Η Δημοτική Αναγέννηση βρέθηκε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο με έναν δημοτικό σύμβουλο αποτέλεσμα του 
αντιδημοκρατικού εκλογικού νόμου, αυτό μας δίνει τη 
δυνατότητα  να έχουμε εικόνα για τα τεκταινόμενα στο 
δήμο. 
Στη δράση μας επιδιώχθηκε και παρέμβαση στο Δημο-
τικό Συμβούλιο και στο μαζικό επίπεδο. 
 Διοργανώσαμε σύσκεψη για τον προαστιακό στην 

Ανάκασα και φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο όπου αναπτύξαμε τις θέσεις μας. 

 Πρωτοστατήσαμε ενάντια στην αύξηση των τελών 
που αποφάσισε η Διοίκηση του Δήμου 10% μέσα σε 
ένα χρόνο.  Βγάλαμε ανακοίνωση και κάναμε πα-
ρέμβαση στο Δημαρχείο. 

 Κάναμε κοινή παρέμβαση για το πάρκο Τρίτση με 
τις παρατάξεις τις αντίστοιχες του ΙΛΙΟΥ και του 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ με ανακοίνωση που κυκλοφορήσαμε. 

 Προβάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και συμμετεί-
χαμε στις διάφορες κινητοποιήσεις για τις κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας. 

 Στηρίξαμε τους εργαζόμενους που ήταν απλήρω-
τοι και παραμένουν ακόμα στις Δημοτικές επιχειρή-
σεις και στο πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι. 

 Στηρίξαμε τις καταλήψεις των μαθητών. 
 Αναδείξαμε το ζήτημα των ελεύθερων χώρων 301, 

Σταθμός ΟΣΕ, Υπουργείο Γεωργίας, Πευκώνας. 
Παρά τη σημαντική αυτή δραστηριότητα, είναι ανάγκη 
στο επόμενο διάστημα να δώσουμε περισσότερο βά-
ρος με δικές μας πρωτοβουλίες στις συναντήσεις με 
τους φορείς και τον κόσμο της γειτονιάς,  τους εργα-
ζόμενους στο Δήμο, να συμβάλουμε περισσότερο στη 
δημιουργία κινήματος για τα λαϊκά προβλήματα και την 
αλλαγή των συσχετισμών. 

Η έκδοση της εφημερίδας της παράταξης πρέπει να 
σταθεροποιηθεί σε επίπεδο τριμήνου τουλάχιστον για 
να συμβάλλει στην ενημέρωση των συνδημοτών μας. 
Βασικές προϋποθέσεις για αυτό είναι να βοηθήσουμε 
με υλικό και οικονομικά. Σε μικρό χρονικό διάστημα θα 
είναι έτοιμος και ο ιστιότοπος της παράταξης, μια ακό-
μη εστία ενημέρωσης και αντίστασης.  

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2
Η κυβέρνηση της ΝΔ με τη συναίνεση του διοικητικού 
συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ) προωθεί τον 
Καποδίστρια 2.
Η νέα αυτή διοικητική δομή έρχεται να υπηρετήσει την 
καλύτερη για το κεφάλαιο αξιοποίηση του ΕΣΠΑ (δηλ. 
του Δ΄ ΚΠΣ) γιατί χρειάζεται ισχυρότερες οικονομικά 
και διοικητικά μονάδες που θα συμπράττουν πιο αποτε-
λεσματικά με το μεγάλο κεφάλαιο.  
Θα βρούμε μπροστά μας την Τ.Α. σε ζητήματα παιδεί-
ας, υγείας και πρόνοιας με ακόμη πιο ενεργό ρόλο στα 
πλαίσια της «αποκέντρωσης».
Πρέπει να ανοίξουμε το θέμα της νέας διοικητικής δο-
μής του κράτους, να θυμίσουμε τα αποτελέσματα του 
Καποδίστρια 1, ποιοι τον ψήφισαν, και να προετοιμά-
σουμε τον κόσμο για την καινούργια κατάσταση στην 
Τ.Α.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Στο επόμενο χρονικό διάστημα μαζί με τις αντίστοιχες 
παρατάξεις του ΙΛΙΟΥ και του ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ παίρνουμε 
πρωτοβουλίες και αναπτύσσουμε δράση για το πάρκο 
ΤΡΙΤΣΗ. 

Διεκδικούμε να αποδοθούν στο λαό των Αγίων • 
Αναργύρων  οι ελεύθεροι χώροι του δήμου μας 
(301 Ε.Β., χώροι ΟΣΕ και Υπουργείου Γεωργίας).
Για την αντισεισμική προστασία να ζητήσουμε • 
έλεγχο για την καταλληλότητα των κτιρίων ξεκι-
νώντας από τα σχολεία.
Παρακολουθούμε το έργο των γραμμών που είναι • 
σε εξέλιξη και παρεμβαίνουμε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο και με τη μαζική δράση. 
 Αναπτύσσουμε δράση για την απομάκρυνση των • 
κεραιών της κινητής τηλεφωνίας.

Πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία της γραμματείας 
τόσο ως προς την τακτικότητα στις συνεδριάσεις της 
όσο και προς την οργάνωση της δουλείας. Στόχος μας 
η συσπείρωση και αξιοποίηση περισσότερων δυνάμε-
ων, κανένας δεν περισσεύει. 
Η ύπαρξή μας είναι συνυφασμένη με  την πάλη για την 
ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής όπως εκφράζεται 
στο χώρο της Τοπ. Αυτοδιοίκησης. 
Δεν είμαστε άλλη μια δημοτική παράταξη δίπλα στις τό-
σες. Είμαστε ο αντίπαλος  πόλος που παλεύει για 
να δυσκολεύει την εφαρμογή της αντιλα-
ϊκής πολιτικής μέχρι την ανατροπή 
της». 

Απ’ τη συγκέντρωση της Δημοτικής Αναγέννησης

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ... ΔΥΟ

«Στη Ρώμη δόθηκε ο χρησμός. Έγιν’ εκεί η 
μοιρασιά»

ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Κ. Καβάφης

Μήπως, λέμε τώρα, με τον Καποδίστρια 2, 
μας «ζητείται» (;) 
ν’ αντικαταστήσουμε την Τοπική με την 
Τυπική Αυτοδιοίκηση;

Μήπως, λέμε τώρα, το ανομολόγητο 
ζητούμενο, είναι οι μοιρασιές και οι 
αποφάσεις να παίρνονται «στη Ρώμη»; 

Μήπως, λέμε τώρα...

Δημήτρης Φεργάδης

Συγκέντρωση της 
Δημοτικής Αναγέννησης
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Το προηγούμενο διάστημα η Δημοτική Αρχή των Αγίων 
Αναργύρων έβαλε μπρος τη δημιουργία Τοπικού Συμβου-
λίου Νεολαίας (Τ.Σ.Ν.) στο Δήμο μας, θεσμός που αποτε-
λεί εργαλείο στην προσπάθεια χειραγώγησης  και ενσω-
μάτωσης της νεολαίας, και τα οποία παρουσιάζονται από 
την τοπική αυτοδιοίκηση ως θεσμός για «την ενίσχυση 
της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση των το-
πικών υποθέσεων».

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ Τ.Σ.Ν. 
Τα Συμβούλια αυτά πρωτοδημιουργήθηκαν από την κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τα 200 περίπου «Δημοτικά Συμ-
βούλια Νεολαίας» που δημιουργήθηκαν ως το 2004 ή δε 
λειτουργούσαν ή ασχολούνταν με διάφορες δραστηριό-
τητες άσχετες με τα προβλήματα της νεολαίας και των 
δήμων.

Το Φλεβάρη του 2006 η κυβέρνηση της ΝΔ θέσπισε νόμο 
για τη δημιουργία τους με σκοπό «τον εντοπισμό, την 
ανάδειξη και την παρακολούθηση των αναγκών και των 
προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, την ανά-
ληψη - σε συνεργασία με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για 
την πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, την 
μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και 
την αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική 
κοινωνία...».

Η Δημοτική Αρχή των Αγίων Αναργύρων σε πλήρη 
σύμπλευση με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς 
για την ενσωμάτωση της νεολαίας οργάνωσε περιοδεί-
ες δημοτικών παραγόντων σε κάθε σχολείο των Αγίων 
Αναργύρων μαζεύοντας συμμετοχές νέων μαθητών 
υποψήφιων για τα Συμβούλια παρουσιάζοντας τα ως το 
απόγειο των δημοκρατικών διαδικασιών και του ενδιαφέ-
ροντος που δείχνει η τοπική αυτοδιοίκηση για τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η νεολαία.

• «Στόχος η ανάδειξη των προβλημάτων της νε-
ολαίας».  Οι δήμαρχοι, οι νομάρχες και οι εκάστοτε 
κυβερνήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα της 
νεολαίας. Θέλουν να μας πουν ότι περιμένουν την ίδρυ-
ση των Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας για να μάθουν για 
την ανεργία στους νέους ανθρώπους, για τη μισή γνώση 
που παίρνουν σε σχολεία και πανεπιστήμια, για τη μερική 
απασχόληση που ισοδυναμεί με μισή ζωή στις νέες ηλι-
κίες..? Όχι μόνο γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα 
της νέας γενιάς, αλλά είναι η ίδια η πολιτική που εφαρ-
μόζουν και οι πολιτικές των κυβερνήσεων που στηρίζουν 
που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Η υποκρισία 
τους δεν έχει όρια...

• «για πρώτη φορά στη χώρα μας προκηρύσσο-

νται εκλογές για τη συμμετοχή των νέων στην πο-
λιτική ζωή και την εξοικείωσή τους με τις αρχές 
της Δημοκρατίας»!  Φυσικά όταν μιλάνε για Δημοκρατία 
εννοούν την εξοικείωση των νέων με τη συμμετοχή σε 
διαλόγους. Πώς γίνεται να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι του 
διαλόγου μαθητές, φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι με το 
Δήμαρχο και τους Τοπικούς παράγοντες...? Τι κοινό συμ-
φέρον έχουν με το μακρύ χέρι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ 
στους δήμους..? Τι θέση πήραν αυτοί οι κύριοι απέναντι 
στον «Καποδίστρια β΄», όταν τον ψήφιζε η Κεντρική Ένω-
ση Δήμων και Κοινοτήτων?

• Θέλουν να παραδώσουν μαθήματα δημοκρατί-
ας αυτοί οι οποίοι όλοι θυμόμαστε να αποκαλούν τους 
μαθητές «χαβαλέδες», τους φοιτητές «τεμπέληδες» τις 
περιόδους των κινητοποιήσεων. Αυτοί οι οποίοι έλεγαν 
πως το νεολαιίστικο κίνημα απέναντι στις αναδιαρθρώ-
σεις στην παιδεία δεν έχει αιτήματα και αποτελεί μια 
μικρή μειοψηφία, αυτοί οι οποίοι έσπαγαν λουκέτα και 
καλούσαν τις τηλεοράσεις έξω από τα σχολεία, αυτοί οι 
οποίοι σέρνουν ακόμη μαθητές σε μαθητοδικεία, αυτοί 
που ενισχύουν την τρομοκρατία και την απεργοσπασία 
σε χώρους δουλειάς...

Μια δημοκρατία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους 
μακριά από τη συλλογική διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
της νέας γενιάς.

• «...επιχειρεί μεθοδικά και ακομμάτιστα να δώσει 
στους νέους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη 
δημόσια ζωή».  Οι εκλογές διενεργούνται με ενιαίο 
ψηφοδέλτιο γεγονός που σημαίνει ότι ψηφίζονται πρό-
σωπα και όχι πολιτικές θέσεις. Στόχος να αποκρύψουν 
από τη νεολαία ότι κοινή πηγή όλων των προβλημάτων 
τους είναι η πολιτική που εφαρμόζεται από τη ΝΔ με 
την πλήρη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Η αντιπροσωπευτικότα-
τα τους στο Δήμο φαίνεται και από τον αριθμό των με-
λών τους συμβουλίου καθώς για όλο το δήμο των Αγίων 
Αναργύρων θα αποτελούνται από 7 μέλη! Τα Τ.Σ.Ν. λοιπόν 
θα χρησιμοποιηθούν ως μοχλός στήριξης των εκάστοτε 
επιλογών τους για να λένε ότι έχουν «τη νεολαία στο 
πλευρό τους» με την οποία «συναποφασίζουν»... Καθώς 
τα συμβούλια θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα θα 
αποτελούν τους πρώτους συνδιαχειριστές των όποιων 
αντιλαϊκών αποφάσεων τους.

Οι Οργανώσεις Βάσεις της ΚΝΕ των Αγίων Αναρ-
γύρων με παρέμβαση τους σε συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου έθεσαν όλα αυτά τα ζητήματα, 
ζήτησαν από τη Δημοτική Αρχή να μην προχωρήσει στη 
δημιουργία των Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας. Ουσιαστι-
κή απάντηση απέναντι σε όλα αυτά δε λάβαμε, τονίστηκε 

δε το ζήτημα των χρημάτων που έχει παραλάβει ο Δήμος 
για τις δραστηριότητές τους. (Να μην ξεχνάμε ότι 3,6 
εκατομ. Ευρώ θα δίνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο 
Παιδείας για τη διοργάνωση «πάρτι» και «happening» που 
θα λειτουργήσουν και ως μηχανισμός ρουσφετιού και 
παραγοντισμού).

Η ΚΝΕ Αγ.Αναργύρων καλεί όλους τους μαθητές, 
τους φοιτητές, την  εργαζόμενη και άνεργη νεο-
λαία να γυρίσουν την πλάτη σε αυτό το μόρφωμα 
της κυρίαρχης τάξης, να το αποδυναμώσουν στην 
πράξη, να αποδείξουν ότι η νεολαία δε μασάει σε 
αυτήν την προσπάθεια χειραγώγησης και ενσω-
μάτωσης.

Η νεολαία και το κίνημα της έχει φορείς διαμορ-
φωμένους μέσα από τους οποίους εκπροσωπείται, 
αγωνίζεται, διεκδικεί τα δικαιώματα της στη μόρφωση, 
την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο. Οι μαθητές έχουν τα 
5μελή και τα 15μελή τους και το Συντονιστικό Αγώνα, 
οι φοιτητές έχουν τους συλλόγους φοιτητών, οι εργα-
ζόμενοι τα σωματεία τους και τις επιτροπές νέων. Δεν 
θα καταφέρουν να παρακάμψουν τους φορείς αυτούς. 
Παλεύουμε για το συντονισμό και την κοινή δράση της 
νεολαίας με το εργατικό κίνημα σε διεκδικητική κατεύ-
θυνση απέναντι στις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, για 
τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
Καλούμε τη νεολαία μέσα από αυτούς τους φορείς να 
διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε από την τοπική αυ-
τοδιοίκηση:

Ενιαίο 12χρονο Υποχρεωτικό Σχολείο δημόσιο, δωρεάν • 
και κοινό για όλους τους νέους, 2χρονη δωρεάν προ-
σχολική αγωγή, για τη σχολική στέγη.
Σταθερή δουλειά για όλους, με δικαιώματα ενάντια • 
στον εργασιακό μεσαίωνα και την εργοδοτική τρομο-
κρατία.
Πάλη ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, ενάντια στις από-• 
ψεις διαχωρισμού, ενάντια στη μετατροπή του κρά-
τους σε «έμπορο» ναρκωτικών. Να προβάλλουμε την 
αγωνιστική στάση ζωής χωρίς εξαρτήσεις. Να ενισχυ-
θεί η κοινωνική αλληλεγγύη, η απεξάρτηση και η επα-
νένταξη των χρηστών.
Ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, δωρεάν • 
χρήση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τη δημι-
ουργία και νέων χώρων άθλησης και φυσικής αγωγής. 
Το δικαίωμα στον πολιτισμό ώστε ο κάθε νέος να μην • 
είναι μόνο παθητικός δέκτης αλλά δημιουργικός συμ-
μέτοχος. Την ανάδειξη του πολιτισμού της εργατικής 
τάξης. Τη δημιουργία χώρων και υποδομών και τη χρή-
ση από τους νέους χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυν-
ση.

Ν.Δ & ΠΑΣΟΚ χέρι - χέρι 

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας 
Προσπάθεια ενσωμάτωσης της νεολαίας

Παρέμβαση

Ένας άλλος μηχανισμός που επιχειρεί να χειραγωγήσει 
τη νεολαία στήνεται από τη σημερινή Δημοτική Αρχή 
και στο Δήμο μας. Με απόφαση της Κυβέρνησης θα 
διενεργηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη Δημοτικών 
Συμβουλίων Νεολαίας σε κάθε Δήμο. Η απόφαση αυτή 
υιοθετήθηκε και μπήκε σε εφαρμογή από την Δημοτική 
Αρχή είχε τη στήριξη όλων των άλλων παρατάξεων και 
την καταψήφισε ο επικεφαλής της Δημοτικής Αναγέν-
νησης, Σωτήρης Ραυτόπουλος και ο Δημ. Σύβουλους 
Μ. Πούλιος. Ο μηχανισμός αυτός και η συγκεκριμένη 
απόφαση στηρίζεται σε νόμο τον οποίο έχουν ψηφί-
σει από κοινού η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και στο δήμο μας 

πρωτοστάτησαν τα τοπικά στελέχη τους, Βελ. Σπανός 
- ΠΑΣΟΚ και Θαν. Τσώκος - ΝΔ. Στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, όσοι μίλησαν 
προσπαθώντας να υπερασπίσουν αυτή την επιλογή, 
διακρίθηκαν στο ψέμα και στην υποκρισία.  Σύμφωνα 
με στοιχεία από τη Δημοτική Αρχή στους καταλόγους 
γράφτηκαν μόνον οι 318 από τους 7000 νέους ηλικίας 
15-28 ετών του Δήμου μας και απ’ αυτούς ψήφισαν 
152. Τα Τόσους κατάφεραν να ενεργοποιήσουν οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι του ΠΑΣΟΚ (Β. Σπανός) και της ΝΔ 
(Θ. Τσώκος) που ενεργοποιήθηκαν από κοινού για την 
προώθηση του συμβουλίου.

ΚΝΕ

στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. ΑναργύρωνΓράφει η Ζωή Χατζημιχάλη                  
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Μ
ε αδιαφορία, σκωπτικά χαμόγελα και με τη στάση «άντε να ξεμπερ-
δεύουμε» αντιμετώπισε η σχολική κοινότητα την πρόσφατη διαδι-
κασία για την ονοματοδοσία των σχολείων. Κάποιοι βέβαια με ζήλο 

συμμετείχαν σ’ αυτή, ενώ κάποιοι άλλοι διέκριναν τη σκοπιμότητα αυτής της 
ενέργειας και τις λανθάνουσες μελλοντικές συ-
νέπειες.

Καταρχάς, είναι αρνητικό το να δοθούν ονόματα 
στα σχολεία; Σαφώς όχι. Όμως, η δικαιολόγη-
ση αυτής της ενέργειας από την πλευρά του 
Υπουργείου ως ένας τρόπος για να πάψουν τα 
σχολεία μέσα από την αριθμητική ονομασία να 
θυμίζουν κελιά (!) και για να προαχθεί, μέσω του 
ονόματος, η ιστορική συνείδηση των μαθητών 
ακούγεται πολύ υποκριτική.

Γιατί δεν είναι υποκρισία να μιλάς για κελιά όταν 
υπάρχουν σχολεία που στεγάζονται σε κοντέι-
νερς, σε λυόμενα, ή σε κτίρια παλαιά και κακο-
συντηρημένα. Ή όταν τα μαθήματα διεξάγονται 
σε άχρωμες και αφιλόξενες αίθουσες, ενώ οι 
μαθητές ξεκουράζονται σε τσιμεντένια προαύ-
λια; Ή θα ανέβει το μορφωτικό επίπεδο όταν το 
όριο είναι ακόμα 30 μαθητές ανά τάξη, τα αντι-
παιδαγωγικά και αντιεπιστημονικά  βιβλία, που βρίθουν από ιστορικά ψέματα 
και  διαστρεβλώσεις και τον κακοπληρωμένο εκπαιδευτικό; 

Πέρα όμως από τις κίβδηλες αιτιολογήσεις του Υπουργείου το ερώτημα είναι 
τι λανθάνει πίσω από τη συγκεκριμένη κίνηση. 

Όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των δικομματικών κυβερνήσεων δεί-
χνουν ότι η απάντησή τους στα εκπαιδευτικά προβλήματα είναι το σχολείο 
της αγοράς, που θα αναδεικνύει και τα πειθήνια στελέχη αλλά και τους σύγ-
χρονους δουλοπάροικους των επιχειρήσεων. Το σχολείο της αγοράς, που θα 
προσφέρει μόρφωση με το κιλό και αναλόγως του βαλαντίου του πελάτη, 
χρειάζεται και το χορηγό του. Έτσι, δίπλα στο βαρύγδουπο όνομα ενός καλ-
λιτέχνη, επιστήμονα, ιστορικού προσώπου σήμερα θα έρθει αύριο να συμπλη-
ρωθεί το λαμπρό όνομα της επιχείρησης - χορηγού που θα σώσει το σχολείο 
από την οικονομική καχεξία. Προλείανση του εδάφους και προπομπός της 
επέλασης των επιχειρήσεων στα σχολεία ήταν η «αθώα» κατά τ’ άλλα κίνηση 
της ονοματοδοσίας των σχολείων. 

Ίσως να ήμασταν θετικοί και να μην δυσπιστούσαμε και εμείς, αν δεν γνωρί-
ζαμε τους κανόνες της ταξικής πάλης. Αν δεν γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος κινεί 
τα πιόνια του για να μας πάρει το βασιλιά σ’ αυτή την παρτίδα σκάκι. Τώρα 
μπορεί απλώς να μετακίνησε ένα στρατιώτη εμπρός. Έχει όμως μελετήσει 
και τις επόμενες ενέργειες που θα τον οδηγήσουν στη νίκη. Αν θα το πετύχει 
εξαρτάται από τι παίκτες είμαστε εμείς!

«Πράσινες» ταράτσες
«πράσινος» αποπροσανατολισμός

Ο δήμαρχος επιχειρεί για άλλη μια φορά να μεταθέσει τις πολιτι-
κές ευθύνες τόσο του ίδιου και της δημοτικής αρχής όσο και των 
κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ για την εφιαλτική οικιστική πο-
λιτική που ανέχτηκαν, εφήρμοσαν και εφαρμόζουν στα χρόνια δια-
κυβέρνησή τους, στις πλάτες των κατοίκων και των εργαζομένων.
Τόσο ο ίδιος όσο και οι φίλα προσκείμενες εφημερίδες, μας «βομ-
βαρδίζουν» με ανακοινώσεις ή άρθρα για «πράσινες ταράτσες» 
«πράσινα μπαλκόνια», «πράσινες οάσεις», «πράσινη πόλη».
Φυσικά και δεν είμαστε εναντίον κάθε λαϊκής πρωτοβουλίας και 
δράσης για ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που μας επιφύλαξαν 
οι πολιτικές τους και ασφαλώς είμαστε υπέρμαχοι της περιβαλλο-
ντικής ευαισθητοποίησης των κατοίκων. Όμως είμαστε αντίθετοι σε 
κάθε προσπάθεια αποπροσανατολισμού των κατοίκων και των ερ-
γαζομένων από την πραγματική ουσιαστική λύση, που δεν είναι άλλη 

από την αγωνιστική προώθηση μιας πολιτικής που θα είναι αντίθετη 
στα μεγάλα εργολαβικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, θα υπερασπίζεται τη δημόσια περιουσία, τα δημόσια πάρκα, τα δάση, το αστικό 
και περιαστικό πράσινο.
Ποιοι και ποιες πολιτικές είναι υπεύθυνοι για την τσιμεντοποίηση του Πύργου Βασιλίσσης και την παράδοσή του στα ιδιωτικά συμφέροντα; 
Για τις χιλιάδες τόνων τσιμέντου που έχουν πέσει στα πάρκα και στις πλατείες του δήμου; Για τα τείχη τους αίσχους που απλώνονται κατά 
μήκος των γραμμών, αφού κατέκοψαν χιλιάδες αιωνόβια πεύκα; Για την καταστροφή του πευκώνα; Ποιοι αδιαφόρησαν και αδιαφορούν για 
τη διαφύλαξη των λιγοστών ελεύθερων χώρων; Του «Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης»; Του χώρου του Υπ. Γεωργίας; 

Μια παρτίδα 
σκάκι
Γράφει η Αθανασία Ρήγα

Ε
να αναγκαίο έργο, όπως 
αυτό του Εθνικού κτηματο-
λογίου, μετατρέπεται σε 

ιμάντα εμπορευματοποίησης και 
καταστροφής του φυσικού πε-
ριβάλλοντος και του δημόσιου 
δασικού πλούτου, αλλά και σε 
εργαλείο πρόσθετου χαρατσώ-
ματος του λαού. Με πρόσχημα 
την κακοδιαχείριση του ΠΑΣΟΚ, η 
κυβέρνηση της ΝΔ, επιβάλλει την 
αυτοχρηματοδότηση του έργου 
από το λαό. Έτσι καλείται ο λαός 
να το χρηματοδοτήσει με 1,150 
δισ. ευρώ, πληρώνοντας πολλα-
πλά «κτηματόσημα»: 35 ευρώ ανά 
ιδιοκτησία και 1 τοις χιλίοις επί της 
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Επί-
σης, 20 ευρώ για κάθε βοηθητικό χώρο. 
Με μελέτη της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. προ-
χωρά με αντιεπιστημονική και επικίνδυνη 
μέθοδο στην οριοθέτηση των δασών και 
δασικών εκτάσεων της χώρας, που σύμ-
φωνα με τις ίδιες τις δασικές υπηρεσίες 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
θα οδηγήσει σε αποχαρακτηρισμό του 
20% με 30% του δημόσιου δασικού μας 
πλούτου. 
Επί ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε το έργο κατάρτισής 
του Κτηματολογίου, χωρίς να προτάσσε-
ται η σύνταξη του Δασολογίου και των 

δασικών χαρτών. Χαρίστηκαν με νόμο σε 
καταπατητές χιλιάδες στρέμματα δημο-
σίων δασικών εκτάσεων που βρίσκονταν 
σε εντός σχεδίου περιοχές, τις οποίες 
τις καταπάτησαν και τις τσιμεντοποίη-
σαν. 
Μέσα σε 10 χρόνια δεν ολοκληρώθηκαν 
ούτε καν τα πιλοτικά προγράμματα που 
αφορούσαν την κτηματογράφηση του 
6% της έκτασης της χώρας, παρά τη 
διασπάθιση εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ευρώ. Αποτέλεσμα αυτής της κακοδια-
χείρισης του έργου ήταν να επιβληθεί 
από την ΕΕ πρόστιμο επιστροφής κον-
δυλίων 100 εκατ. ευρώ, με τα οποία το 
είχε συγχρηματοδοτήσει. Πρόκειται για 
χρήματα βέβαια, που υποχρεώθηκε να 
καταβάλει τελικά ο ελληνικός λαός από 
τον κρατικό προϋπολογισμό.
Είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι από 

τις ελάχιστες της Ευρώπης που δε δι-
αθέτουν Εθνικό Κτηματολόγιο και Δασο-
λόγιο, με αποτέλεσμα να οργιάζουν οι 
καταπατήσεις και η εμπορευματοποίηση 
της δημόσιας γης, με την ανοχή των κυ-
βερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Τώρα οι ίδιες 
κυβερνήσεις, προκειμένου να βολέψουν 
πάλι τα ίδια συμφέροντα, μετατρέπουν 
το Εθνικό Κτηματολόγιο σε «Εθνικό... Κα-
ταπατολόγιο», υποχρεώνοντας το λαό να 
πληρώνει κι από πάνω...
Το Κτηματολογικό Γραφείο της 
περιοχής μας, θα λειτουργήσει στο 
Περιβαλλοντικό Πάρκο
Το Κτηματολογικό γραφείο αρμόδιο για 

την παραλαβή των δηλώσεων μας  ακίνη-
της περιουσίας και των απαραίτητων δι-
καιολογητικών, θα λειτουργήσει σε χώρο 
εντός του Περιβαλλοντικού Πάρκου Ευ-
αισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». Ο 
χώρος παραχωρήθηκε έναντι ενοικίου 
3.000 ευρώ μηνιαίως από τη Διοίκηση 
του Πάρκου, όπως μας πληροφόρησε 
σχετικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πάρ-
κου κ. Τρίγκας.
Αυτή η «αναγκαστική» επίσκεψη των χι-
λιάδων πολιτών του δήμου μας και των 
γύρω περιοχών, στο Κτηματολογικό γρα-
φείο, θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν θα 
δημιουργήσει προβλήματα στο Πάρκο, 
λόγω της ελλείψεως κυρίως προσωπι-
κού, να τη διαχειριστεί. Ίσως είναι ευκαι-
ρία για πολλούς να γνωρίσουν το Πάρκο, 
την ομορφιά του αλλά και την εγκατάλει-
ψη πουτου έχουν επιφυλάξει.

Εθνικό Κτηματολόγιο
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Π
ιστέψτε με, θέλω και κάνω ό,τι μπορώ για να «αγιάσω». Όμως, δε 
με αφήνουν! Πριν ακόμα ξεκινήσει η μέρα μου έχω ήδη κολαστεί! 
Και μάλιστα, με το χειρότερο τρόπο. Δεν αναφέρομαι στις πρωινές 

τηλεοπτικές εκπομπές, που και αυτές με εξωθούν στα άκρα, με βγάζουν 
από τα ρούχα μου και με αναγκάζουν να βρίζω σαν παλιός μεθυσμένος 
βαρκάρης. Μιλάω για το Γ10!.. 

Δ
εν ξέρετε τι είναι το Γ10; Είστε τυχεροί! Γιατί δεν είστε αναγκασμέ-
νοι να περιμένετε μέσα στο κρύο μισή και περισσότερη ώρα και 
αυτό να μη λέει να φανεί! Μερικές φορές, δεν έρχεται ούτε στα 

45 λεπτά! Έρχεται όποτε του καπνίσει! Και είναι το μοναδικό λεωφορείο 
που διασχίζει κατά μήκος του Αγίους Αναργύρους, από τα Μυκονιάτικα 
ως την Αγία Παρασκευή. Μιλάμε για γραμμή πρώτης ανάγκης. Κάθε πρωί, 
λοιπόν, φεύγω από το σπίτι μου και φτάνω στη στάση τραγουδώντας 
και χορεύοντας! Δεν έχω λόγους να είμαι δυστυχισμένος! Έχω θάψει το 
νεκροθάφτη μου, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος! Εκεί, όμως, τα πράγματα 
αναποδογυρίζουν!

Α
πό χαρούμενος, γίνουμε «Τούρκος»! Και μαζί με μένα γίνονται «Τούρ-
κοι» και άλλοι γείτονες. Γυναίκες έγκυες, γριές, γέροι, παιδιά. Από 
τις 365 μέρες του χρόνου είκοσι, άντε το πολύ τριάντα, να έπεσα 

πάνω στο λεωφορείο. Ή να περίμενα μόνον πέντε ή δέκα λεπτά! Τις υπό-
λοιπες μέρες καμία συνέπεια. Το λεωφορείο έρχεται όποτε γουστάρει! 
Και τα γερόντια πρέπει να προλάβουν τη σειρά στο ΙΚΑ. Άλλη ταλαιπωρία 
αυτή για να πάνε στη Μπίμπιζα.

Τ
ριακόσια, λοιπόν, πρωινά, τριακόσια πανέμορφα πρωινά, κάποιοι κε-
ρατάδες μου τα δηλητηριάζουν. Μου τεντώνουν τα νεύρα, με ανα-
γκάζουν να βρίζω με ακατονόμαστες βρισιές! Μόλις τελειώσω με τα 

μεταφυσικά, πιάνω τα ρεαλιστικά. Ξεκινάω από τον σταθμάρχη και φτάνω 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας! 45 ολόκληρα λεπτά, δεν περνάνε εύκολα! 
Πρέπει να λες, να λες, μέχρι να σου φύγει το τσαούλι! Αν άκουγαν τι τους 
σούρνω είμαι σίγουρος θα έστελναν ελικόπτερο να με πάρει. Ιδιαίτερα ο 
υπουργός συγκοινωνιών, που είναι ο κυρίως υπεύθυνος!

Ε
δώ να κάνω μια διευκρίνιση. Οι βρισιές δεν είναι κάθε μέρα οι ίδιες. 
Αλλάζουν ανάλογα με τις περιστάσεις! Αν το Γ10 πέρασε πριν την 
ώρα του, πριν φτάσω εγώ στη στάση, βρίζω και φτύνω προς τον 

ουρανό, ξέροντας ότι ο νόμος της βαρύτητας θα μου φέρει βρισιές και 
φτυσίματα επάνω μου. Και μου χρειάζεται αυτή η τιμωρία, αφού εμπι-
στεύτηκα τα δρομολόγια! Ας άφηνα νωρίτερα τον Αυτιά να συναγωνίζεται 
τον Παπαδάκη, και τα δίδυμα της ΝΕΤ και του Mega. Όταν φτάνω στην 
ώρα μου και εκείνο αρνείται να έρθει, αλλά εγώ δε βιάζομαι, οι βρισιές 
μου έχουν σαρκαστικό χαρακτήρα. Κάνω πλάκα με τον εαυτό μου! Τον 
πειράζω, γελάω, τον μουντζώνω. Κάνω ό,τι κάνει ένας βλάκας, που τον 
έστησαν στο ραντεβού, που περιμένει απέλπιδα σε ένα πεζοδρόμιο. 

Ο
ταν, όμως, βιάζομαι και αυτό, όπως είναι φυσικό, συμβαίνει τις 
περισσότερες φορές, τότε οι βρισιές μου βρωμάνε! Είναι τόσα 
τα νεύρα μου, που αδιαφορώ αν ακούγομαι! Άλλωστε, σιγά την 

πρωτοτυπία, όλη η στάση βρίζει φωναχτά και μουντζώνει! Αν κάποιος μας 
ηχογραφήσει θα διαπιστωθεί ότι έχουμε απόλυτο συγχρονισμό, απόλυτη 
ταύτιση ήχου και εικόνας, φόρμας και περιεχόμενο. Πολλές φορές, μά-
λιστα, οι βρισιές μας παίρνουν τη μορφή θεατρικών διαλόγων. «Γιατί δεν 
έρχεται, ρε»; φωνάζει ο ένας. «Γιατί είναι γαϊδούρια», απαντάει ο άλλος. 
«Γαϊδούρια είμαστε εμείς που περιμένουμε», παρεμβαίνει ο τρίτος. «Τι να 
κάνουμε, ρε, να τους μαχαιρώσουμε»; αγριεύει ο τέταρτος. Ε, λοιπόν, στη 
στάση του λεωφορείου της γειτονιάς μου έχω γίνει σοφότερος! Έχω 
πλουτίσει το λεξιλόγιό μου.

Α
ν με ακούσετε να βρίζω, θα με βάλετε δίπλα στον Όμηρο. Δε λέω 
απλοϊκές βρισιές, «γιατί, ρε, καθίκια»; ας πούμε. Βρίζω σύνθετα. Διη-
γούμαι ολόκληρες ιστορίες. Βάζω τους υπεύθυνους σε δοκιμασίες. 

Τους αφήνω γυμνούς στην κορυφή του Αραράτ και άλλα τέτοια! Και να 
ξέρετε, δεν τους βρίζω χυδαία μόνον για πάρτη μου. Μόνον για το Γ10. 
Τους βρίζω και για εσάς! Για τα δικά σας λεωφορεία. Τους βρίζω για τις 
έγκυες, τους γέροντες, τα παιδιά. Τους βρίζω για τις χιλιάδες, για τα 
εκατομμύρια εργατοώρες που χάνονται! Τους βρίζω γιατί τα «λεωφορεία» 
είναι γαϊδούρια και μόνο από βρισιές καταλαβαίνουν!

Αντιγραφή από ένα άρθρο του Νίκου Αντωνάκου
...για το δικό του λεωφορείο ...προσαρμοσμένο για το δικό μας Γ10!

Γ10, Ντροπή σου! γράφει η Σωσώ Αγαλιανού

Ο πορθμός της
Ευβοίας, «η γέφυρα των 
στεναγμών»
Μέχρι τώρα μιλούσαμε για τρίτο κόσμο όταν θέλαμε να δηλώσουμε την υποβάθμιση 
και την αθλιότητα της ζωής κάποιων περιοχών του πλανήτη. Λάθος, γιατί υπάρχει 
και τέταρτος κόσμος και τον βιώνουμε στους Αγίους Αναργύρους με τα έργα που 
γίνονται με ρυθμό χελώνας - χωρίς να αναφερθώ στην ουσία.
Μετά το κλείσιμο της Μεσολογγίου πρέπει να διανύσεις δυο χιλιόμετρα για να 
περάσεις απέναντι με αυτοκίνητο. Κι αν είναι να τη φτάσεις ώρα πρωινή για τη 
δουλειά και αν είναι να περιμένεις πάνω από 30 λεπτά κάθε φορά για να περάσεις 
την περιβόητη γέφυρα κι αν τύχει κι έχει σφηνώσει και κάποιο φορτηγό, που συχνά 
συμβαίνει, τότε το έμφραγμα το περνάς.
Το δραματικό είναι ότι κανένας δεν μας ενημερώνει τι μέλλει γενέσθαι. Θ’ ανοίξουν 
άλλοι δρόμοι ενδιάμεσα; Ποιοι; Πότε; Ως τότε, τουλάχιστον τα ασθενοφόρα, ας 
διαλέξουν άλλο δρόμο. Η κατάσταση στη Δημοκρατίας και στην Αγίων Αναργύρων 
σε ώρες αιχμής είναι τουλάχιστον τραγική!

γράφει ο Διονύσης Περίχαρος

Η πτώση των τοιχωμάτων 
του Κηφισσού
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, είχαμε παρουσιάσει την κατάσταση 
που βρίσκεται ο Κηφισός.
Ειδικότερα, αναφερθήκαμε στις πιθανές επιπτώσεις της καλοκαιρινής καταστρο-
φικής πυρκαγιάς στην Πάρνηθα. 
Σε διάφορα σημεία του ποταμού πραγματοποιούνταν πρόχειρα μπαλώματα, τα 
οποία, ωστόσο, σε περίπτωση μεγάλων βροχοπτώσεων θα προκαλούσαν υποχω-
ρήσεις των τοιχωμάτων.
Τότε άλλες τοπικές εφημερίδες, αναφερόμενες στα έργα που γίνονταν στο ποτάμι, 
εξήραν τις ενέργειες της δημοτικής αρχής, με λίαν κολακευτικά λόγια, προκειμένου 
φυσικά να εξυπηρετήσουν την προπαγάνδα της.
Όμως η πραγματικότητα δεν άργησε και ήρθε να επιβεβαίωση την τραγική αλήθεια 
του σημειώματός μας.
Μεγάλα τμήματα των τοιχωμάτων του ποταμού αποκολλήθηκαν και κατέρρευσαν 
στην κοίτη του ποταμιού. Και χωρίς να έχουμε ...ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως 
αρέσκονται να δικαιολογούνται για την ανεπάρκεια της κρατικής φροντίδας.
Και τότε χάθηκε η ευθύνης της Δημοτικής Αρχής και καταλογίστηκε αποκλειστικά 
στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
Ωστόσο, παρά την όποια ευθύνη της κεντρικής εξουσίας, η Δημοτική Αρχή δεν 
απαλλάσσεται αυτής. Είναι υπόλογη απέναντι στο λαό της περιοχής, πρέπει να 
φροντίσει να γίνονται έργα ουσίας και  υποδομής κι όχι να αδιαφορεί γ’ αυτά και 
να φροντίζει την επικοινωνιακή της και μόνον πολιτική. Επικοινωνιακή πολιτική, που 
την χρησιμοποιεί για να κρύψει τις αδυναμίες της ή την αδιαφορία της, σε μια σειρά 
μεγάλων προβλημάτων όπως το 301 Στρατιωτικό εργοστάσιο, το πάρκο Τρίτση, το 
κτήμα Σερπιέρη, την καθαριότητα, τους ελεύθερους χώρους, τα σχολεία (βλέπε 
5-10 Δημοτικό Σχολείο), τον προαστιακό Σιδηρόδρομο, τους βρεφονηπιακούς και 
παιδικούς σταθμούς, κ.λ.π.

 

‘‘Μόνο η πραγματικότητα μπορεί 
να μας δείξει, πως την πραγματικότητα 

θ’ αλλάξουμε’’
Μπέρτολτ Μπρεχτ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
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Περί Προθέσεων ......Διαθέσεων .....Αντιθέσεων 
...και ...του Γυμνασίου Ευκαρπίας!
Περί Προθέσεων ......Διαθέσεων .....Αντιθέσεων 
...και ...του Γυμνασίου Ευκαρπίας!

Ήθελα να πω σ' εκεί-
νη τη μοναχική 
μολυβιά προτομή 

του ποιητή - δήμαρχου, που 
επιμένει ακόμα να απλώνει 
το βλέμμα του σε αγναντέμα-
τα ανεξήγητα προφητικά (λες 
και το 'ξερε από πριν), πάνω 
από το τείχος του αίσχους που 
δια-σχίζει πια τη πόλη μας, 
περιστοιχισμένος από φοίνι-
κες (ξενικά δέντρα για να μη 
θυμίζουν στους παλιότερους τη 
βλάστηση του Κηφισού), ήθελα 
να του πω, λοιπόν, ....καλλίτε-
ρα που δεν φαίνεται στη βάση 
της προτομής το όνομα του.    
Λέει περισσότερα μια προτο-
μή ενός Ποιητή Χωρίς Όνομα, 
που ακόμα κοιτάζει πέρα από 
τον Ορίζοντα.
Περιμένει κάτι άραγε; Γιατί 
έχει η ματιά του κάτι από την προσμο-
νή και τη γλυκιά αγωνία του πρώτου 
σμιξίματος...
Και στο κτίριο που του έχει γυρίσει 
την πλάτη;
Τι συμβαίνει εκεί;
Οι προθέσεις ήσαν γενναιόδωρες και 
αγνές:
"Να είναι κέντρο πολιτισμού για το 
Δήμο μας, όπου οι δημότες θα συνα-
ντιούνται σε εκδηλώσεις και ευκαιρίες 
για Σκέψη, Γνώση , Τέρψη".
Οι διαθέσεις; Κάποιος βιαστικός, 
αβασάνιστα θα πει: "ίδιες με τις  προ-
θέσεις βέβαια!"
Για να το δούμε, λοιπόν:
Εκδηλώσεις διοργανωμένες από ποι-
όν;
Από τους εργαζόμενους στο Πολιτιστι-
κό βέβαια!
Ας μιλήσουν οι αριθμοί:
3 μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι
12  δάσκαλοι- υπάλληλοι με σύμβαση 
αόριστου χρόνου
18 δάσκαλοι με σύμβαση μίσθωσης  
έργου
3 διοικητικοί υπάλληλοι από τα περί-
φημα προγράμματα STAGE
1 διοικητικός υπάλληλος με σύμβαση 
μίσθωσης έργου μέσω ΑΣΔΑ
Όλοι, άνθρωποι προικισμένοι, με δυ-
νατότητες, με Όραμα ,με Μεράκι.
Αλλά... αυτοί οι 18 συμβασιούχοι μέχρι 
σήμερα(17 του Μάη), έχουν πληρωθεί 
για τους μήνες Οκτώβρη, Νοέμβρη 
και Δεκέμβρη 2007!!!
Και βέβαια ο Δήμος δηλώνει ότι η 
πρόθεση του και η διάθεση  του είναι  
να πληρωθούν οι άνθρωποι (αλίμονο!)
Κι εκείνοι , συνεχίζουν να εργάζονται 
...επί πιστώσει, ελπίζοντας στην υλο-
ποίηση των  προθέσεων και των δια-
θέσεων. Έτσι λοιπόν ανακαλύπτουμε 
και νέα μορφή εργασίας: «εργασία επί 
πιστώσει»
Κάτω από τέτοιες συνθήκες πώς να ξε-
περάσεις τις αντιθέσεις  σου;
Αντιθέσεις για:
την διαρκή έκπτωση που αντέχει ένα 

Πολιτιστικό Κέντρο να κάνει:
-Έκπτωση στην αξία της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας
-έκπτωση στην εκτίμηση του έργου 
του καλλιτέχνη
-έκπτωση στις προσδοκίες του φορο-
λογούμενου δημότη
-έκπτωση στις δημοκρατικές διαδικα-
σίες  και εγκατάσταση ιδιόμορφων συ-
νοπτικών διαδικασιών, όπως:
-εγκρίσεις ποσών χωρίς την κατάθεση 
3 προσφορών.
-παραίτηση από την παιδαγωγική αξί-
ωση για παράσταση των τμημάτων στο 
τέλος της διδακτικής χρονιάς (όπως 
συμβαίνει με το τμήμα του μπαλέτου 
για δεύτερη χρονιά), για οικονομικούς 
λόγους
-αποδοχή της πρότασης του στρατηγι-
κού σχεδιασμού του Δήμου, της σχετι-
κής με το μέλλον του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου, και υπογραφή συναίνεσης στην 
πρόταση από την κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 
του Πολιτιστικού, χωρίς ποτέ να συζη-
τηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο!
Τίποτα καλό δεν συμβαίνει, λοιπόν, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο ΣΠΥΡΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ΄;
Κανείς δεν θα μπορούσε να υποστηρί-
ξει κάτι τέτοιο:

Άξια συγχαρητήριων η Πρόε-• 
δρος κ. Χρύσα Χρονοπούλου για 
την πρωτοβουλία της να ...απε-
λευθερώσει επιτέλους την αίθου-
σα εκθέσεων στο ισόγειο, και να 
ανοίξει  η κεντρική είσοδος του 
κτιρίου.(γιατί επί τόσα χρόνια, 
από τη ...πίσω πόρτα μπαίναμε 
συνδημότες μου, με ...εντολή και 
ανοχή ...άνωθεν!)

Τόσο το πρόγραμμα των εκδηλώ-• 
σεων, που παρ’ όλο το οικονομικό 
...κενό και χάρη στο πείσμα των 
εργαζόμενων υλοποιήθηκε, όσο 
και αυτό που έχει προγραμματι-
σθεί να υλοποιηθεί (τώρα πόσοι 
από σας ενημερωθήκατε γι αυτό, 
και πόσοι το παρακολουθήσατε 
είναι κι αυτό ένα ζήτημα για συ-
ζήτηση νομίζω)

π
ο
λ
ιτ
ισ
μ
ό
ς

•
	

Και... το Γυμνάσιο Ευκαρπίας;
Σερφάροντας στο Διαδίκτυο, έπεσα στην 
ιστοσελίδα του Γυμνασίου Ευκαρπίας. 
Πού είναι αυτό; Κάπου στη Θεσσαλονί-
κη. Και τι σχέση έχει με το Πολιτιστικό 
Κέντρο το δικό μας;
-Καμιά!
Έτσι, λοιπόν για να ζηλέψουμε, σας πα-
ραθέτω κομμάτια από το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων του:
-κατ αρχάς έχουν δική τους ιστοσελίδα!
-ανοιχτή περιβαλλοντική τάξη «Καλλι-
στώ»
-παγκόσμια ημέρα ποίησης  και βράβευ-
ση
-παγκόσμια ημέρα θεάτρου
-εκδήλωση για την αρχαία ελληνική τέ-
χνη
-επίσκεψη στην ΕΤ3
-θεατρική παράσταση «Ολοκαύτωμα»
-έκθεση φωτογραφίας
-ιστορική εκδήλωση από καθηγητές για 
την 25 Μαρτίου
-παρακολούθηση θεατρικής παράστασης 
στη Μονή Λαζαριστών
-Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
-Θεατρική παράσταση «το  κοριτσάκι με 
τα σπίρτα»
-παρακολούθηση κιν\κης ταινίας...
-.....
Και όλα αυτά από Δεκεμβριο2007 έως 30 
Μάρτη 2008! (δεν είναι ειδικό πολιτισμι-
κό σχολείο, κανονικό Γυμνάσιο είναι!)
Ποιο είναι το μυστικό κίνητρο που κινη-
τοποιεί τη μικρή κοινωνία του Γυμνασίου 
Ευκαρπίας;
Ποια είναι η διάθεση που εκφράζεται σε 
πρόθεση και τελικά υλοποιείται σε σύνθε-
ση;
Η άποψη πως «ο πολιτισμός αντιπροσω-
πεύει σήμερα το σύνολο των διαφοροποι-
ών στοιχείων, πνευματικών και υλικών, 
διανοητικών και συναισθηματικών, που 
χαρακτηρίζουν μια κοινωνία, και συμπε-
ριλαμβάνει εκτός των γραμμάτων και των 
τεχνών, το τρόπο ζωής, τα βασικά δικαι-
ώματα του ανθρώπου, το σύστημα αξιών, 
τις παραδόσεις και τα δόγματα, τις γνω-
στικές και αισθητικές  συνήθειες και τα 
κινήματα σκέψης..»(Wikipaedia).
H άποψη λοιπόν αυτή, μάλλον είναι καλά 
γνωστή στους καθηγητές και τα παιδιά 
του Γυμνασίου Ευκαρπίας.
Οι δημότες των Αγίων Αναργύρων τι αντα-
ποδοτικό τίμημα πρέπει να πληρώσουν, 
και πόσο ακόμα πρέπει να περιμένουν για 
να βιώσουν αυτή την οπτική;
Για όσο λοιπόν καιρό ακόμα, οι διαθέσεις 

και οι προθέσεις της Δημοτικής μας 
Αρχής δεν θα πλησιάζουν το παράδειγ-
μα του Γυμνασίου Ευκαρπίας, Εμείς θα 
εκφράζουμε με κάθε τρόπο τις Αντιθέ-
σεις μας!
... Και με στίχους βέβαια!
Όπως αυτοί της Κικής Δημουλά:
«...Μίλα.
Έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας.
Εκεί που τελειώνουμε εμείς, 
Αρχίζει η θάλασσα.
Πες κάτι.
Πες «κύμα» που δε στέκεται.
Πες «βάρκα»που βουλιάζει αν τη παρα-
φορτώσεις με προθέσεις...»

Γράφει η Σωσώ ΑντωνοπούλουΓράφει η Σωσώ Αντωνοπούλου
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Κοινή Ανακοίνωση των αγωνιστικών 
δημοτικών παρατάξεων των τριών Δήμων

για το Περιβαλλοντικό Πάρκο
“Αντώνης Τρίτσης”

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Aξιoποίηση του Πάρκου
για τις ανάγκες του λαού της περιοχής

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συμπολίτες και συμπολίτισσες,
Στη περιοχή μας ανάμεσα στους Δήμους Ιλίου, Αγ. Αναργύρων 
και Καματερού βρίσκεται το Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης «Αντ. Τρίτσης». Μια έκταση περίπου 1000 
στρεμμάτων, ένα πάρκο έξι φορές μεγαλύτερο από τον Εθνικό 
Κήπο, μεγάλης οικολογικής σημασίας για την περιοχή. Μια  όαση 
πρασίνου που αποτελεί ένα από τα τελευταία καταφύγια άγριας 
ζωής στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας έχοντας καταγραφεί 
168 διαφορετικά είδη πουλιών.
Το Πάρκο δέχεται καθημερινά δεκάδες οικογένειες. Χιλιάδες 
επισκέπτες το επιλέγουν για τους περιπάτους τους, την άθλησή 
τους, σαν χώρο αναψυχής και διαφυγής από τον «ιστό του 
τσιμέντου».
Χρόνια τώρα παρακολουθούμε την μεθοδευμένη προσπάθεια 
απαξίωσης του πολύτιμου αυτού χώρου. Το πάρκο παρουσιάζει 
εικόνα εγκατάλειψης ενώ ταυτόχρονα έχουν δαπανηθεί και 
δαπανώνται τεράστια ποσά για «έργα συντήρησης».
Οι ευθύνες για την κατάσταση αυτή ανήκουν στις κυβερνήσεις ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ, αλλά και στις διοικήσεις των Δήμων Ιλίου - Καματερού 
- Αγ. Αναργύρων που υπηρετούν την πολιτική των κομμάτων που 
τις στηρίζουν.
Η αντιλαϊκή πολιτική τους, οδηγεί σταδιακά τους ελεύθερους 
χώρους στα χέρια επιχειρηματικών ομίλων στην λογική ότι οι 
χώροι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αποδίδουν σημαντικά οφέλη 
και με σωστή αξιοποίηση θα αυξηθούν τα έσοδα του δημοσίου 
ενώ θα αντιμετωπιστεί το κόστος συντήρησης.
Η λογική της ανταποδοτικότητας και της επιχειρηματικής 
αξιοποίησης θα είναι σε βάρος του ήδη πενιχρού εισοδήματος 
των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
Τόσο οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ πριν όσο και η κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας σήμερα, αποποιούνται των ευθυνών τους αλλά 
και των οικονομικών υποχρεώσεών τους για την αποπεράτωση 
των έργων και την συντήρηση του πάρκου, δείχνοντας τον δρόμο 
της εμπορικής του εκμετάλλευσης.
Η εγκατάλειψη και η υποβάθμιση είναι μια συνειδητή επιλογή 
τόσο των κυβερνήσεων όσο και των δήμων, για να μπορέσει 
έτσι να περάσει πιο ανώδυνα η παραχώρησή του στο ιδιωτικό 
κεφάλαιο.
Είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε σχεδιασμό τέτοιου 
είδους. Σε κάθε σκέψη εκχώρησης της δημόσιας 
περιουσίας.
Καλούμε τους φορείς, τον λαό της περιοχής να διαμορφώσει ένα 
κίνημα διεκδικητικό, φρένο στα αντιλαϊκά σχέδια της Κυβέρνησης, 
που στηρίζουν και οι δημοτικές αρχές των όμορων δήμων.
Με τη συμμετοχή μας με τη δράση μας να απαιτήσουμε:

Ελεύθερη - δωρεάν χρήση του πάρκου από το λαό.• 
Πρόσβαση ελεύθερη από όλες τις πλευρές.• 
Ολοκλήρωση των έργων που έχουν σχεδιασθεί.• 
Να αναλάβει το κράτος το κόστος συντήρησης • 
του πάρκου, όχι σε κάθε μορφή επιχειρηματικής 
δράσης.
Να απορρίψουμε κάθε σκέψη ανταποδοτικότητας. Η • 
χρήση και η λειτουργία για το λαό να είναι δωρεάν.
Οι φορέας διαχείρισης του πάρκου να αναλάβει τις • 
ευθύνες του με βάσει τις ανάγκες των εργαζομένων 
της περιοχής. Να μετατραπεί σε Ν.Π.Δ.Δ. από Ν.Π.Ι.Δ. 
που είναι σήμερα.
Ένταξη στον σχεδιασμό του πάρκου της συνολικής • 
έκτασης των 2.500 στρεμμάτων.
Να εκδιωχθούν από την δημόσια γη οι καταπατητές • 
τύπου Σερπιέρη.

Το οικολογικό έγκλημα των πυρκαγιών στη Πάρνηθα και 
ο σεισμικός κίνδυνος που υπάρχει, απαιτούν πάλη για 
μια νέα ποιότητα ζωής των εργαζομένων και όχι άλλη 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Οι ελεύθεροι χώροι να είναι χώροι άθλησης, 

ψυχαγωγίας, αναψυχής και κοινωνικών εξυπηρετήσεων 
για όλους τους κατοίκους της περιοχής.

«E pretereo genseo Cartago 

deleda est»

(και μετά από όλα αυτά, η Καρχη-

δόνα πρέπει να καταστραφεί)

Έτσι τέλειωνε πάντα τους λόγους 

του στην Σύγκλητο ο Κικέρωνας.

Έτσι κι εμείς, πάντα, όταν κυ-

κλοφορεί η εφημερίδα μας θα 

αναφερόμαστε στο: Πάρκο περι-

βαλλοντικής ευαισθησίας, Αντώνης 

Τρίτσης. Στρέμματα 1.200. Έξι 

φορές μεγαλύτερο από τον Εθνικό 

Κήπο. Στολίδι ατίμητο της γειτο-

νιάς μας και της Δυτικής Αττικής.

Όμως, με την αβελτηρία των 

αρμοδίων να χτυπάει κόκκινο, οι 

κίνδυνοι της υποβάθμισης και της 

σταδιακής απαξίωσης είναι τερά-

στιοι. Οι σκοπιμότητες προβλέψι-

μες.
Και επειδή αγαπητοί μου, οι καιροί 

ου μενετοί... κάθε μικρός-μεγάλος 

εργολάβος-επιχειρηματίας «που 

σέβεται» τον εαυτό του έχει τα’ 

αυτιά του και τα μάτια του ανοι-

χτά. Και αφουγκράζεται. Και περι-

μένει... Να ακούσει «τα παράπονά 

μας». Να νοιώσει την «καλλιεργη-

μένη» αγανάκτησή μας.

Και τότε σαν καλός, μεγάλος, 

πονόψυχος αδελφός θα ’ρθει. Θα 

’ρθει να μας βοηθήσει. Με προτά-

σεις. Με λύσεις, πάντα για το καλό 

μας. Να μας δώσει την ποιότητα, 

που συνειδητά κάποιοι μας στέρη-

σαν, έναντι, όπως πάντα, μικρού, 

«συμβολικού» τιμήματος.

Κι έτσι, λάου-λάου, θα αποκα-

τασταθεί «η τάξη του κόσμου» 

και όλοι μαζί θα ανακράζουμε: 

Ωσαννά.

Όλοι μαζί; Ευτυχώς όχι. Για-

τί υπάρχουνε ακόμα άνθρωποι 

που «φυλάνε Θερμοπύλες». Που 

ξέρουν τι σημαίνουν όλα αυτά. Τα 

κούφια. Τα μεγάλα. Τα φτιαχτά 

και θα τ’ αποκαλύψουνε. Και θα 

ματώσουνε για να μην περάσει η 

αλλοτρίωση, ο ωχαδερφισμός και 

η παραίτηση.

Κάποτε, δεν είναι πολλά τα χρόνια 

πίσω, την διεκδίκηση, σε τοπικό 

επίπεδο, την χάραζε, εν πολλοίς, 

η «Δημοτική Ανανέωση» με μπρο-

στάρη τον αείμνηστο φίλο και 

Δήμαρχο, Σπύρο Αποστόλου.

Τότε, τα πράγματα είχανε για 

όλους μας απλές, πολύ απλές και 

καθαρές λύσεις. Έτσι, λοιπόν, 

με απλές, αλλά δυναμικές πα-

ρεμβάσεις, έγινε το 4ο Δημοτικό 

Σχολείο στην Τσούμπα. Έτσι έγινε 

η πλατεία Κοκκινόπουλου. Έτσι 

απεφεύχθη η ανέγερση του ΕΛΟΤ 

στον κάτω από την ΜΗΤΕΡΑ χώρο. 

Έτσι δενδροφυτεύθηκε ο χώρος 

αυτός. Έτσι έγινε με τον Πευκώνα, 

έτσι..., έτσι..., έτσι...

Τι δηλοί, λοιπόν, ο μύθος;

Ότι μόνο με αποφασιστικές, ξεκά-

θαρες παρεμβάσεις και τοποθετή-

σεις μπορούμε να ελπίζουμε πως 

δεν θα «σαλαμοποιηθεί» το Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας και 

δεν θα ακρωτηριασθούν ενιαίοι 

χώροι προς χάριν άδηλων (;) συμ-

φερόντων.

Για να σταματήσει, λοιπόν, η υπο-

βάθμισή του:

- Να αναλάβουν, εδώ και 

τώρα, την συντήρηση του Πάρ-

κου εναλλάξ οι όμοροι Δήμοι (Αγ. 

Αναργύρων, Ν. Λιόσια, Καματερό) 

με όποιο διοικητικό τίμημα.

- Να προπαγανδισθεί στους 

δημότες και τα σχολεία των όμο-

ρων Δήμων η επισκεψιμότητα του 

χώρου. Να γίνει συνείδηση πως ο 

χώρος αυτός είναι ο χώρος τους 

για περίπατο, για αναψυχή, για 

άθληση. Όταν οι δημότες «κάνουν 

το χώρο αυτό» δικό τους, τότε να 

’μαστε βέβαιοι πως «δεν μπορεί 

κανείς να μας τον πάρει».

E pretereo genseo...

Και μετά από όλα αυτά... τα μάτια 

μας δεκατέσσερα στο Πάρκο.

Δημήτρης Φεργάδης

ΠΑΡΚΟ...
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ... ΤΙΝΩΝ;

    Περιβαλλοντικό Πάρκο          “Αντώνης Τρίτσης” 
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    Περιβαλλοντικό Πάρκο          “Αντώνης Τρίτσης” 
ΥΠΕΧΩΔΕ & ΔΗΜΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΙΛΙΟΥ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Επίσκεψη στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» πραγματοποίησε η 
Βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη. Αφού περιόδευσε στους χώρους του και διαπίστωσε την 
εγκατάλειψη και την υποβάθμιση που συντελείται, συζήτησε για τα προβλήματα του Πάρκου με 
μέλη του Δ.Σ. του και τον Πρόεδρο του κ. . Κ. Τρίγκα. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν από τους 
Αγίους Αναργύρους, οι Σωτήρης Ραυτόπουλος και Γεράσιμος Θεοδωράτος.  Η κ. Κανέλλη αφού 
ενημερώθηκε για την κατάσταση στο Πάρκο, την ελλιπή χρηματοδότησή του, τα ανολοκλήρωτα 
έργα, τις ζημιές που έχουν προκληθεί, τα αναγκαία έργα για την επισκευή τους και εν γένει της 
συντήρησης του πάρκου, την έλλειψη προσωπικού, δεσμεύτηκε ότι τις προσεχείς ημέρες θα κατα-
τεθεί ερώτηση στη Βουλή προς τους αρμοδίους Υπουργούς, ερώτηση την οποία και δημοσιεύουμε 
σε διπλανή στήλη.

Παρεμβάσεις

ΟΙ  ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΩΝ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΑΤΕ-
ΡΟΥ ΕΞΑΝΤΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΕΚ-
ΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΖΗΤΩΝΤΑΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡ-
ΓΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗ-
ΣΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥΣ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ;

Περιοδεία με επικεφαλής τον Βουλευτή του ΚΚΕ και Γενικό Γραμματέα του Κ.Σ. της ΚΝΕ, Γιάννη Πρωτούλη 
πραγματοποίησαν μέλη και φίλοι των τριών δημοτικών αγωνιστικών παρατάξεων των όμορων δήμων με το Πάρκο, 
Δημοτική Αναγέννηση Αγίων Αναργύρων (επικ. Σωτήρης Ραυτόπουλος) Συνεργασία Αλλαγής Ιλίου (επικ. Νίκος Τριαντα-
φύλλου) και  Δημοκρατική Ενότητα Καματερού (επικ. Δημήτρης Κατσαντώνης) τη Καθαρά Δευτέρα στο Πάρκο. Στους 
συγκεντρωμένους μοιράστηκε η κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν και στάθηκε η αφορμή να εξηγηθούν οι θέσεις μας 
για την κατάσταση στο Πάρκο και να ανταλλαχτούν απόψεις και προβληματισμοί. 

Παρεμβάσεις
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του Δημοτικού Συμβουλίου για του 
8κατηγορούμενους συμπολίτες μας

Στις 27 του Μάη 2008, παραπέμπονται σε δίκη, με την κατηγορία περί «παρακώ-
λυσης συγκοινωνιών», 8 κάτοικοι των Αγ. Αναργύρων και του Μενιδίου για την 
συμμετοχή τους στον αγώνα για την υπογειοποίηση του προαστιακού. 
Η δίωξη ασκήθηκε με εισαγγελική εντολή, που επιδόθηκε στα μέλη της Επιτροπής 
Αγώνα, όπου κατηγορούνταν για συμμετοχή, στη μαζική συγκέντρωση της Κυ-
ριακής 27 Φλεβάρη 2005, που πραγματοποιήθηκε από τους κατοίκους των Αγίων 
Αναργύρων και των Αχαρνών, στο πλαίσιο ενός μεγάλου αγώνα που αναπτύχθηκε, 
ενάντια στο στήσιμο του τείχους του αίσχους, γύρω από τις γραμμές του ΟΣΕ και 
με αίτημα την υπογειοποίηση του προαστιακού. Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία 
της αστυνομίας στην κινητοποίηση αυτή και οι απειλές της να πάρει τα ονόματα 
των συμμετεχόντων. 
Σήμερα τριάμισι χρόνια μετά, η δίωξη αυτή χαρακτηρίζεται από μεθόδευση, «μα-
γείρεμα» αστήρικτων κατηγοριών, καθώς και ψέματα υποτιθέμενων «αυτόπτων 
μαρτύρων». Με τη δίκη αυτή, η κεντρική εξουσία, επιδιώκει αφενός να εκδικηθεί 
όλους όσους «τόλμησαν» να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια στα σχέδια ΟΣΕ, 
μεγαλοεργολάβων και κυβέρνησης, που υποβάθμιζαν ακόμα παραπέρα την κα-
θημερινή ζωή των κατοίκων των Δυτικών Συνοικιών, αφετέρου να στείλει ένα 
σαφές μήνυμα τρομοκράτησης ενάντια σε όποιον επιλέξει το δρόμο του αγώνα 
και της αντίστασης, και να διαμορφώσει κλίμα ηττοπάθειας και ματαιότητας των 
αγώνων. 
Οι αγώνες των κατοίκων του λεκανοπεδίου, ενάντια στην υποβάθμιση της καθημε-
ρινής τους ζωής, αποτέλεσμα των επιλογών κυβέρνησης, ΔΕΝ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ! 
Ζητάμε την αθώωση όλων των «κατηγορούμενων», χωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις! 
Οι δίκες και οι καταδίκες δε νομιμοποιούν το τείχος του αίσχους!

Την ευκαιρία να γνωρίσει από πρώτο 
χέρι τι εστί εργοδοτική τρομοκρατία 
είχε νέα σε ηλικία συμπολίτισσα μας 
η οποία εργάζονταν στο εμπορικό κα-
τάστημα ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ στην Ηρώων 
Πολυτεχνείου.
Η εργαζόμενη απολύθηκε από το κα-
τάστημα γιατί «τόλμησε» να αναπτύξει 
συνδικαλιστική δράση κάτι που προφα-
νώς ενόχλησε τον εργοδότη Χρήστο 
Χριστόπουλο.
Σαν να μην έφτανε όμως  αυτό ο εργο-
δότης επιστράτευσε και «παλικαράδες»
Οι οποίοι κατά τις κινητοποιήσεις του 
σωματείου εμποροϋπάλληλων και του 
ΠΑΜΕ για την επαναπρόσληψη της ερ-

γαζόμενης έβριζαν χυδαία και προκα-
λούσαν τους συγκεντρωμένους.
Τόλμησαν δε να επιτεθούν στην εργα-
ζόμενη με αποτέλεσμα αυτή να μετα-
φερθεί με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ στάθηκε από 
την πρώτη στιγμή στο πλευρό της εργα-
ζόμενης και τα στελέχη και οι φίλοι της 
πρωτοστάτησαν στις κινητοποιήσεις για 
την επαναπρόσληψή της.
Κάτι ανάλογο βέβαια δεν έπραξαν οι 
άλλες δημοτικές παρατάξεις ανεξαιρέ-
τως οι οποίες αρνήθηκαν να στηρίξουν 
ψήφισμα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗ-
ΣΗΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 
υπεράσπιση της εργαζόμενης.
Μερίδιο ευθύνης έχει και σύλλογος των 
ΕΒΕ της πόλης μας, ο οποίος θα πρέπει 
να παίρνει θέση για τέτοια ζητήματα και 
να καταδικάζει τέτοιες απαράδεκτες 
συμπεριφορές, όπως του συγκεκριμέ-
νου εργοδότη (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ).
Είναι βέβαια κατανοητό ότι οι εργαζόμε-
νοι δεν πτοούνται από τη συμπεριφορά 
τέτοιων εργοδοτών και των υποστηρι-
κτών τους. Μαζί με τα ταξικά σωματεία 
αγωνίζονται για την περιφρούρηση των 
δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών τους.

Α.Αν.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Δάνεια και φόροι
στις πλάτες των λαϊκών

νοικοκυριών
απόφαση της διοίκησης του Δήμου μας, για 
λήψη ενός ακόμη δανείου, ύψους 1 εκατομ-
μυρίων ευρώ, αναδεικνύει τη συνολική πο-
λιτική του δήμου. Στην πράξη, το νέο αυτό 
δάνειο θα αποπληρώσουν οι εργαζόμενοι 
και τα λαϊκά νοικοκυριά, μέσω της δημοτικής 
φορολογίας των ανταποδοτικών τελών. Φυ-
σικά, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει πρώτη φορά. 
Αντιθέτως, αποτελεί συνέχεια της πρακτικής 
όλων των προηγούμενων διοικήσεων που χα-
ράτσωσαν το Δήμο με υπέρογκα δάνεια. 
Μια τέτοια απόφαση, δεν αφήνει ανεπηρέ-
αστη τη συνολική οικονομική πολιτική του 
Δήμου. Ως αλυσιδωτή αντίδραση, θα έρθουν 
οι μεγαλύτερες αυξήσεις στους διάφορους 
φόρους και τέλη, η ανταποδοτικότητα σε 
κάθε δραστηριότητα του δήμου (προνοιακή, 
πολιτιστική, αθλητική) με αποτέλεσμα ο Δή-
μος να είναι υπερχρεωμένος.
Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα των πολιτι-
κών που ακολουθούν ο Δήμος μας και η πλει-
οψηφία των άλλων δήμων, μαζί με τις ΤΕΔΚ 
και την ΚΕΔΚΕ (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΝ). Πολιτικές 
που δεν διεκδικούν το σύνολο των παράνομα 
παρακρατηθέντων, από την κεντρική διοίκη-
ση, πόρων, που και για το Δήμο μας ανέρχο-
νται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ! Πολιτικές 
που δεν διεκδικούν το διπλασιασμό της πε-
νιχρής (3%) κρατικής επιχορήγησης προς την 
Αυτοδιοίκηση. Πολιτικές που φορτώνουν συ-
νεχώς με νέα βάρη τους δημότες, πολιτικές 
που ανοίγουν δρόμους για τους μεγαλοεπι-
χειρηματίες, για να εισβάλουν στο χώρο της 
Αυτοδιοίκησης.

Κ.Σ.

Η
Νέα αύξηση στα 
Δημοτικά Τέλη

Η νέα Δημοτική Αρχή, συνεχίζει τον φορομπηχτική της επιδρομή στο εισόδημα 
των εργαζομένων του δήμου μας με νέες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού ύψους 5,31%. Η νέα αυτή αύξηση σε συνδυασμό 
με την αύξηση του Φεβρουαρίου που έφτασε στα 5%, επιβαρύνει τα 
λαϊκά νοικοκυριά και τα καταστήματα κατά 10,58 για τα δυο πρώτα 
χρόνια διοίκησης της.
Την αύξηση αυτή την καταψήφισε το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας, 
αποδεχόμενες όμως στην ουσία, τη λογική της ανταποδοτικότητας των τελών.
Ό επικεφαλής της Δημοτικής Αναγέννησης και Δημοτικός Σύμβουλος, Σωτήρης 
Ραυτόπουλος, εκτός της καταψήφισης των εισηγήσεων της δημοτικής 
αρχής, ήταν ο μόνος που αντιτάχτηκε στη λογική της ανταποδοτικότητας, ο 
μόνος που κατήγγειλε την αφαίμαξη του εισοδήματος των εργαζομένων, των 
συνταξιούχων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Ο Σ. Ραυτόπουλος κάλεσε τη 
δημοτική αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο να μην προχωρήσει σε νέες αυξήσεις,  
αλλά να διεκδικήσει τους παρακρατημένους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(τα «κλεμμένα» κατά τον Πρωθυπουργό) που για τον Δήμο μας ανέρχονται σε 
πολλά εκατομμύρια ευρώ. 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ καταγγέλλει στο λαό της περιοχής μας, την πολιτική 
του τοπικού φορο-εισπράχτορα, πολιτική που χαρατσώνει διπλά και τριπλά τους 
κατοίκους και απασχολούμενους στην πόλη μας. Η παράταξη μας είναι ενάντια 
στη λογική της ανταποδοτικότητας όχι μόνον στα δημοτικά τέλη, αλλά και στις 
παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και στην 
πρόνοια - υγεία.
Α γ ω ν ι ζ ό μ α σ τ ε:

Εναντίον κάθε αύξησης των δημοτικών τελών και φόρων.• 
Για τη δραστική και άμεση μείωση για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, • 
συνταξιούχων, ανέργων, στην προοπτική της πλήρους κατάργησής τους.
Να διεκδικηθούν και να αποδοθούν στο Δήμο μας οι παρακρατηθέντες • 
πόροι του, από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Η χρηματοδότηση των Δήμων να γίνεται από το κράτος.• 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ομόφωνο Ψήφισμα

«Λειψά 
έφαγα, λειψά ήπια, αρρώ-

στησα πολύ και πέθανα. Εστω κι αργά. 
Στα τσακίδια, λοιπόν. Ολοι σας.

(Επιτύμβιο επίγραμμα)
Σιμωνίδης ο Κείος (556-468 π.Χ.)
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νέο χαράτσι από τη δημοτική αρχή

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Μέχρι και 65 ευρώ το κεφάλι για κάθε νήπιο ή βρέφος

της κυβέρνησης της ΝΔ, σε συνέχεια αυ-
τής του ΠΑΣΟΚ, που σαν προτεραιότητα 
έχουν την περικοπή των κοινωνικών δα-
πανών φορτώνοντας στην πλάτη του λαού 
νέα βάρη.
Αφού κεντρική και τοπική αυτοδιοίκηση 
έχουν απαξιώσει τους λειτουργούντες 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, 
έρχονται σήμερα να μεταφέρουν το κό-
στος λειτουργίας τους στους ίδιους του 
γονείς, καταργώντας στην πράξη τη 
δημόσια και δωρεάν πρόνοια.
Η πολιτική της σημερινής δημοτικής αρ-
χής του κ. Σαράντη, μετά και τις αποφά-
σεις της για αυξήσεις στα δημοτικά τέλη 
καθαριότητας ύψους μέχρι στιγμής 10%, 
τις υπέρογκες αυξήσεις στα τέλη του νε-
κροταφείου, τα δάνεια που θα κληθούν οι 
δημότες να πληρώσουν μέσω των αντα-
ποδοτικών τελών κ.λ.π είναι μια πολιτική 
αντιλαϊκή που καλεί τους δημότες να πλη-
ρώσουν και να ξαναπληρώσουν παρά την 
ήδη αβάσταχτη φορολογία που δέχε-
ται με έμμεσους και άμεσους φόρους 
από το κράτος. 
Οι ευθύνες βέβαια γι αυτή την κατάσταση 
δεν καταλογίζονται μόνο στην Δημοτική 
αρχή του κ.Σαράντη. 
Διαχρονικές ευθύνες έχουν και οι  κυβερ-
νήσεις  του ΠΑΣΟΚ που εκχώρησαν τους παιδικούς σταθ-
μούς στους δήμους χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια αλλά και 
της ΝΔ που συνεχίζουν με  την ίδια τακτική.
Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι, η προσχολική αγω-
γή και η λειτουργία των παιδικών σταθμών να μπουν σε ένα 
κυκεώνα προβλημάτων:
Κτιριακή υποδομή: Πολλά κτίρια δεν πληρούν τις απαραί-
τητες προδιαγραφές. Είναι ενοικιαζόμενα και ακατάλληλα, 
με ξεπερασμένη αντιπυρική προστασία και ανύπαρκτη πρό-
βλεψη αντισεισμικής θωράκισης.
Εργασιακές σχέσεις: Βασικές ελλείψεις σε προσωπικό 
με πληθώρα εργαζομένων να  απασχολούνται με συμβά-
σεις χρόνου ή έργου, με μερική απασχόληση ή μέσω προ-
γραμμάτων Stage.
Εγγραφές παιδιών: Δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι 
ανάγκες του των οικογενειών του δήμου.
Όλα τα παραπάνω έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο παι-

δαγωγικό έργο και στα ίδια τα παιδιά αφού η προσχολική 
αγωγή αποτελεί συστατικό στοιχείο στη διαμόρφωση του 
ανθρώπου.
 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ αντιτάχτηκε από την αρχή στην 
εκχώρηση των κρατικών παιδικών σταθμών στο δήμο.
-Πρώτα απ' όλα γιατί η προσχολική αγωγή αποτελεί συ-
στατικό στοιχείο στη διαμόρφωση του ανθρώπου από την 
προσχολική ακόμη ηλικία και απαιτείται να υπάρχει ενιαία, 
ως προς το περιεχόμενο, σύγχρονη παροχή τέτοιας αγω-
γής. 
-Ταυτόχρονα, η προσχολική αγωγή, δικαίωμα για όλα τα παι-
διά, έγινε ακριβοπληρωμένο και κακής ποιότητας εμπόρευ-
μα και διπλοπληρωμένο, αφού οι εργαζόμενοι φορολογού-
νται για να τους παρέχει το κράτος κοινωνικές υπηρεσίες.
 Γι' αυτό και προβάλλει και διεκδικεί αποκλειστικά 
δημόσια δωρεάν για όλους προσχολική αγωγή, ως 
υποχρέωση του κράτους, κατάργηση της ιδιωτικής 
δραστηριότητας στο συγκεκριμένο τομέα.

Πίνακας των τροφείων

«Η επιβολή των τροφείων 

αποβλέπει στην παρο-

χή υπηρεσιών όπως η 

συμβουλευτική γονέων 

η υγιεινή διατροφή στα 

πλαίσια της μεσογεια-

κής δίαιτας, η πιστο-

ποίηση των υπηρεσιών 

των σταθμών με ISO, η 

εξειδικευμένη επιμόρ-

φωση του προσωπικού, 

η διασφάλιση της προσέ-

λευσης και αποχώρησης 

των παιδιών με κάμερες 

ασφαλείας, η θωράκιση 

του χώρου με συστήματα 

συναγερμού, προγράμμα-

τα εκμάθησης κολύμβη-

σης κλπ...»

Κω/νος

Προβατόπουλος

Πρόεδρος  του Δ.Σ. των 

Βρεφονηπιακών σταθμών

Συνέχεια από σελίδα 1
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εμπαιγμός, χαμένα λεφτά, χαμένη τιμή

Εδώ και λίγο καιρό ο Δήμος, μας μοίρασε εκείνες τις 
μεγάλες μπλε τσάντες που περιείχαν διαφημιστικό υλι-
κό για το πρόγραμμα ανακύκλωσης και μας καλούσε 
να συμμετάσχουμε μεταφέροντας και εναποθέτοντας 
ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους που τοποθε-
τήθηκαν σε διάφορα μέρη της περιοχής μας. Φυσικό 
ήταν, το γεγονός αυτό να μας χαροποιήσει, μιας που 
δινόταν και σε μας η δυνατότητα να συμμετάσχουμε 
σε μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος των χι-
λιάδων τόνων σκουπιδιών, που θάβονται και έχουν κα-
ταντήσει τους ΧΥΤΑ λοιμογόνες περιοχές και μολυσμα-
τικές εστίες του εδάφους. Και πράγματι η συντριπτική 
πλειοψηφία των κατοίκων έδειξαν την ευαισθητοποί-
ησή τους και συμμετείχαν στο πρόγραμμα, γεμίζο-
ντας πολύ γρήγορα τους λιγοστούς κάδους. Παρ’ ότι 
οι κάδοι αυτοί αργούσαν να αδειάσουν οι συμπολίτες 
μας περίμεναν καρτερικά, φυλώντας τα ανακυκλώσιμα 
απορρίμματα σπίτι τους, έως ότου βρουν ευκαιρία να 
τα αποθέσουν.
Η συζήτηση γι’ αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε και δεν 
άργησε να αναδείξει και τα προβλήματά του.
Το πρόγραμμα ανακύκλωσης εκχωρήθηκε όχι όπως θα 
νομίσατε σε κάποιο δημόσιο ή διαδημοτικό φορέα αλλά 
κατόπιν οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ιδιωτική 
εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Απορριμμά-
των (Ε.Ε.Α.Α.) με το νόμο 2931/2001 του ΠΑΣΟΚ καθώς 
και σειρά Προεδρικών διαταγμάτων των κυβερνήσεων 
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Μέτοχοι αυτής της εταιρείας εί-
ναι βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις κατά 65% 
και η Κεντρική Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων με ποσο-
στό 35%. (βλέπε και σχετικό πίνακα σε διπλανή στήλη). 
Τα κέρδη της μέχρι πρότινος ήταν ετησίως περί τα 25 

εκατ. Ευρώ, κέρδη που που 
προέρχονται από τις εισφο-
ρές (υπέρ ανακύκλωσης) 
των εταιρειών που πουλάνε 
στην αγορά συσκευασμέ-
να προϊόντα. Οι εισφορές 
όμως αυτές στην πραγμα-
τικότητα πληρώνονται από 
το λαϊκό καταναλωτή, αφού 
μετακυλούνται στην τιμή 
των προϊόντων. Αν και η 

ΕΕΑΑ υποχρεώνεται να τα διαθέσει για την προώθηση 
της ανακύκλωσης σε επίπεδο χώρας, τα διαχειρίζεται 
κατά το δοκούν (αξιοποιώντας παραθυράκια του νόμου 

και των ΠΔ) με ενδεχόμενο να τα επενδύσει 
σύμφωνα με τις οδηγίες των μεγαλομετόχων 
της εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Coca Cola 
και άλλες γνωστές πολυεθνικές.
Στο πλαίσιο της αυτής της «συνεργασίας» της 
Ε.Ε.Α.Α. με το Δήμο μας η εταιρεία ανέλαβε το 
πληροφοριακό υλικό, τις σακούλες, τη χορή-
γηση των μπλε κάδων, απορριμματοφόρου για 
την συλλογή όλων μαζί των ανακυκλώσιμων συ-
σκευασιών καθώς και τη διαχείρισης της επε-
ξεργασίας τους.
Ο Δήμος συμμετέχει με τα λειτουργικά έξοδα 
του απορριμματοφόρου και του προσωπικού 
για τη λειτουργία του, τη συλλογή και τη με-
ταφορά των  ανακυκλώσιμων στον υποδειχθέντα τόπο 
διαλογής τους.
Όταν ο Δήμος υποχρεώνεται να πληρώσει σημαίνει ότι 
πληρώνουν οι δημότες γιατί αυτοί επιβαρύνονται με τα 
δημοτικά τέλη (στο γνωστό σε όλους μας λογαριασμό 
της ΔΕΗ που όλο φουσκώνει και φουσκώνει!)
Όταν η ΕΕΑΑ «υποχρεώνεται» να δημιουργήσει σύστημα 
ανακύκλωσης, το κόστος ανακύκλωσης της συσκευ-
ασίας των προϊόντων των εταίρων, π.χ. το κουτάκι 
της Coca Colα, έχει πληρωθεί ήδη από τους πολίτες-
καταναλωτές, όταν το αγοράζουν. 
Όταν η ΕΕΑΑ «υποχρεώνεται» να δημιουργήσει σύστημα 
ανακύκλωσης, επιδοτείται επιπλέον από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Όταν η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει τη διαλογή και την ανακύ-
κλωση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σημαίνει 
ότι διαλέγει εκείνα τα ανακυκλώσιμα (κυρίως τα κουτιά  
αλουμινίου) που χρειάζονται οι πολυεθνικές εταίροι της 
για επαναχρησιμοποίησή τους ως πρώτη ύλη στις συ-
σκευασίες των προϊόντων τους μειώνοντας το κόστος 
παραγωγής
Τέλος πάντων, γίνεται όμως ανακύκλωση;
Σύμφωνα με καταγγελίες τα υλικά καταλήγουν χωρίς 
καμιά διαλογή (αν γίνει, γίνεται μόνο για το αλουμίνιο) 
στα κοινά απορριμματοφόρα και στη χωματερή στους 
ήδη επιβαρημένους ΧΥΤΑ. Χαρακτηριστικό είναι το δη-
μοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ,που φιλοξενεί δη-
λώσεις συνδικαλιστή του ΧΥΤΑ Φυλής,  σύμφωνα με 
τις οποίες η εταιρεία δεματοποιεί τα υλικά και δεν τα 
ανακυκλώνει. Το «ειδικό όχημα» της ανακύκλωσης όταν 
αδειάζει το περιεχόμενό του, διαπιστώνει κανείς ότι 
παλιοσίδερα, χαρτιά, κουτάκια αναψυκτικών είναι δεμέ-

να σε έναν κύβο μαζί με ρούχα και οικιακά απόβλητα, τα 
οποία πετιούνται στη χωματερή. Καθημερινά «πάνω από 
10 τέτοια οχήματα εταιρειών ανακύκλωσης φτάνουν 
στον ΧΥΤΑ Φυλής με ανάλογο φορτίο», σύμφωνα με 
τις καταγγελίες. Όπως αναφέρεται οι εταιρείες αυτές 
επιδοτούνται με 5 έως και 100 ευρώ ανά τόνο ανάλογα 
με τις ποσότητες υλικών προς ανακύκλωση που συγκε-
ντρώνουν από τους δρόμους. Έτσι, «πληρώνουμε την 
ανακύκλωση δύο φορές- μία στις εταιρείες και μία στη 
χωματερή. Ωστόσο ο όγκος των απορριμμάτων δεν 
μειώνεται αλλά αυξάνεται».
Όλα τα παραπάνω βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία 
με τον κόσμο που έχει αγκαλιάσει δραστηριότητες 
ανακύκλωσης.
Η ΕΕΑΑ διαχειρίζεται συνολικά το Συλλογικό Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης που λειτουργεί από το 2003. 
Αυτό ουσιαστικά αποτελείται από διάφορους ιδιώτες 
που επεξεργάζονται και πουλούν στην αγορά ύλες οι 
οποίες προέρχονται από την ανακύκλωση μπαταριών, 
ελαστικών, λαδιών κοκ. Τη στιγμή που θα μπορούσε 
να γίνεται με κεντρικό σχεδιασμό και δημόσιο έλεγχο, 
ώστε τα νέα προϊόντα να είναι φθηνότερα για το λαό, 
η ανακύκλωση αυτή αποτελεί αντικείμενο οικονομικής 
εκμετάλλευσης χωρίς αντίκρισμα για τα λαϊκά συμφέ-
ροντα.

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος συμμετέχει κατά 35% η Κεντρική 
Ενωση Δήμων & Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ). Στο υπόλοιπο 65% συμμετέχουν οι 

ακόλουθες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις:  A.B.E.E ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΡΗΤΙΝΗΣ PET (VPI AE) , Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΑΙΣ , ΑΘΗΝΑΙΚΗ 
ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. , ΕΛΒΑΛ Α.Ε. , ΙΟΝ Α.Ε. , ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. , ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. , 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. , ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ  ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. , TETRA PAK ΕΛΛΑΣ 
A.E , ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. , ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
, , ΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε., ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε , ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔ. ΚΛΙΑΦΑ Α.Ε. , COCA-

COLA Ε.Ε.Ε Α.Ε. , COLGATE PALMOLIVE  (HELLAS) A.B.E.E. , CROWN HELLAS CAN A.E. , 
PEPSICO-HBH A.B.E. , UNILEVER HELLAS A.E. , VIVARTIA A.B.E.E.

εμπαιγμός, χαμένα λεφτά, χαμένη τιμή

υπόθεση

ανακύκλωση

και οι ιδιώτες πετάνε 
...απ’ την χαρά τους

“Το εμπορευματοποιημένο 
σύστημα ανακύκλωσης ουσιαστικά 

διπλοπληρώνεται από το λαό:
μία από τον λαϊκό καταναλωτή και 

μία από τον δημότη”
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Στην αρχαία Αττική μετά τη νομοθεσία 
του Σόλωνα (594 π.Χ.) ο οποίος επε-
χείρησε να μετριάσει τις ταξικές συ-
γκρούσεις, συνεχίστηκε η αντιπαρά-
θεση των λαϊκών στρωμάτων με τους 
μεγαλογαιοκτήμονες με κύρια αιτήματα 
την ανακατανομή της γης και των εξου-
σιών (άρχοντες, στρατηγοί, δικαστές, 
ιερατείο κ.λ.π.).
Τελικά το 561 π.Χ. την εξουσία στην Ατ-
τική ανέλαβε αναίμακτα ο Πεισίστρατος 
(605 - 527 π.Χ) ως λαϊκός τύραννος, με 
στήριγμά του τις τάξεις των Παράλων 
(βιοτεχνών και εμποροναυτικών) και των 
Διάκριων (φτωχοαγροτών και ορεινών 
κτηνοτρόφων) και αντιπολίτευση την 
τάξη των Πεδιέων (μεγαλογαιοκτημό-
νων).
Η γρήγορη εφαρμογή του προγράμμα-
τος του για την ανακατανομή προκάλε-
σε την αντιστροφή της συμμαχίας και 
την διπλή εξορία του από τους Παρά-
λους και του Πεδιείς.
Στις δύο αυτές εξορίες έλειψε από 
την Αττική 14 χρόνια και κατέφυγε στην 
Μακεδονία, στην περιοχή του Παγγαίου, 
όπου ασχολήθηκε με τη μεταλλουργία 
του χρυσού και του ασημιού.
Τελικά στην Αττική επέστρεψε το 546 π.Χ., όπου με τη βοήθεια της 
σωματοφυλακής του και τη στήριξη πάλι των Παράλων και Διακρίων, 
κατέλαβε την εξουσία.
Αυτή ασκήθηκε επί 19 συνεχή χρόνια και οδήγησε σε θαυμαστή οικο-
νομική και πολιτιστική ανάπτυξη την Αττική.
Τα κύρια μέτρα και έργα της διακυβέρνησής του ήταν τα ακόλουθα:
• Δήμευσε και μοίρασε τα κτήματα των αντιδραστικών μεγαλογαι-
οκτημόνων.
• Φορολόγησε με 10% την παραγωγή των μεγαλογαιοκτημόνων (Αρι-
στοτέλης «Αθηναίων Πολιτεία».
• Έκοψε το ασημένιο Αθηναϊκό 4-δραχμο (το μακροβιότερο νόμισμα 
του πολιτισμού) με αύξηση της παραγωγής ασημιού στο Λαύριο.
• Ενίσχυσε τη βιοτεχνία, το εμπόριο και τον πολιτισμό, με την εισα-
γωγή των θεατρικών πράξεων στα μεγάλα Διονύσια και την προαγω-
γή των γραμμάτων (καταγραφή Ομηρικών επών, Ορφικών και άλλων).
• Επισημοποίησε τη λαϊκή Διονυσιακή λατρεία, την οποία οι Ολιγαρχι-
κοί, ως μη ελεγχόμενη από αυτούς, την κατηγορούσαν ως ξένη.
Τα κύρια έργα που κατασκεύασε με τη φορολογία του 10% ήταν:
• Το περίφημο υπόγειο υδραγωγείο του με τις δύο κρήνες του.
• Ο ναός της Δήμητρας στην Ελευσίνα.
• Ο ναός της Παλλάδας Αθηνάς στην Ακρόπολη.
• Η θεμελίωση του ναού του Ολυμπίου Διός.
• Τέλος, χρηματοδότησε την περίφημη αγροτική πολιτική του, με την 
δενδροφύτευση (κυρίως με ελιές και συκιές) όλων των χέρσων και 
ξεχερσωμένων εκτάσεων της Αττικής.
«...Την ’Αττική, πρότερον ψιλήν και άδενδρον ούσαν, ελάαις κατεφύ-
τευσαν Πεισιστράτου προστάξαντος...»
(Δίων Χρυσόστομος «περί του δαίμονος» λόγος XXV, 521R)
Έτσι η διακυβέρνηση του Πεισίστρατου θεωρήθηκε από τον Αριστο-
τέλη ως χρηστή, και μάλιστα τονίστηκε ότι η τυραννία του έμοιαζε 
με εκείνη της εποχής του Κρόνου (χρυσός αιών)
(Αριστοτέλης «Αθηναίων Πολιτεία»)
Προϊόν αυτής της πολιτικής ήταν ο περίφημος Ελαιώνας του, ο οποί-
ος ξεκινούσε από το σημερινό Καματερό και έφτανε μέχρι τις εκβο-
λές του διαμορφωμένου Κηφισσού.
Αυτού του Ελαιώνα σώζεται μία μόνο ελιά, ζωντανό μνημείο μιας 
εποχής προόδου, στην οποία ζυμωνόταν η μοναδική Αθηναϊκή Δη-
μοκρατία.

Η ελιά αυτή βρίσκεται στη πόλη μας, πίσω από την ομώνυμη εκκλησία 
της κεντρικής πλατείας, ολοζώντανη και γεμάτη ειρωνεία προς τους 
αιώνες.
Στέκεται στη θέση της αφώτιστη αναμένοντας την πανσέληνο και 
ανεχόμενη την απόσυρση της όμορφης παλιάς και οκτάγωνης περί-
φραξής της.
Στις σημερινές συνθήκες η μοναδική αυτής ελιά μας βρίσκεται πάλι 
στο κέντρο των αλλαγών της πόλης μας.
Βρίσκεται στο κέντρο της μικρής πλατείας της και ταυτόχρονα στο 
μέσον δύο λωρίδων γης, των πρώην γραμμών ΟΣΕ, που πιστεύεται 
ότι θα χρησιμοποιηθούν για χώρο πρασίνου και περιπάτου.
Αν αυτό συμβεί, οι ζώνες αυτές πρασίνου θα αποτελέσουν το στολί-
δι του κέντρου της πόλης μας και ταυτόχρονα το τιμητικό περίγραμ-
μα της μοναδικής ελιάς, του μοναδικού αυτού ζωντανού συμβόλου 
της εποχής των ωραίων κοινωνικών αγώνων, που γέννησαν το δυτικό 
πολιτισμό.
Ποιος όμως εγγυάται ότι οι ζώνες αυτές των γραμμών θα χρησιμο-
ποιηθούν μόνο για πράσινο;
Η ζώνη των γραμμών του ΟΣΕ δηλώνεται από τη σύμβαση της υπο-
γειοποίησης ότι θα διαμορφωθεί σε χώρο πρασίνου και αναψυχής 
και θα αποδοθεί στο Δήμο. Είναι όμως έτσι; Ή θα γίνει λίγο πράσινο 
και το υπόλοιπο θα μετατραπεί από το ΟΣΕ ή τον μελλοντικό αγορα-
στή του, σε χώρους εμπορικής εκμετάλλευσης;
Ακόμα πιο αβέβαιη είναι η τύχη της ζώνης των γραμμών Πελοποννή-
σου, από τον σταθμό του προαστειακού και μεχρι την πλατεία.
Η ζώνη αυτή ανήκει στον ΟΣΕ και δεν την διεκδικεί κανείς. Ούτε καν 
ο Δήμος.
Άραγε, έχει πιθανότητα αυτή να γίνει ο πράσινος προθάλαμος του 
χώρου της ελιάς μας και να φιλοξενήσει αντίστοιχες πολιτιστικές 
δραστηριότητες ή προορίζεται για το μεγάλο πάρκινγκ του σταθμού 
του προαστειακού;
Είναι προφανές ότι η ζώνη αυτή και για λόγους ιστορικούς αλλά και 
ως ελάχιστη αντιπαροχή, για την κυκλοφοριακή επιβάρυνση του κέ-
ντρου του Δήμου από την λειτουργία του προαστειακού, ότι πρέπει 
να αποδοθεί στην πόλη.
Το ζήτημα είναι ποιος θα το ζητήσει και σε περίπτωσης άρνησης, 
ποιος θα αγωνιστεί γι’ αυτό; Ο Δήμος; Οι δημοτικές παρατάξεις; Οι 
ευαίσθητοι πολίτες;
Ή τα κύρια θύματα της τερατώδους ρύπανσης του κέντρου, τα παι-
διά;

Ο Πεισίστρατος & το
πράσινο του κέντρου
των Αγίων ΑναργύρωνΓράφει ο Δημήτρης Τσιμπουράκης
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Για το ζήτημα των παρελάσεων είναι η δεύτερη φορά που ο Συνασπισμός 
δια της «Απόδρασης» ασχολείται. Είναι μια κουβέντα που ίσως πρέπει να 
γίνει προκειμένου να αποφανθεί κάποιος αν πρέπει να γίνονται ή όχι.
Εγώ απλώς θα αναφερθώ στη γνώμη κάποιου μεγάλου διανοητή που λέει 
«αλίμονο στους λαούς που χάνουν τη μνήμη τους».
Νομίζω λοιπόν, ότι οι παρελάσεις είναι ένα κομμάτι κάθε εθνικού γιορτασμού 
μνήμης και τιμής σ’ όσους οφείλουμε, και να θυμόμαστε και να τιμάμε και να 
μιμούμαστε για το καλό της πατρίδας μας και των λαών όλου του κόσμου.
Όσο για την παρουσία του ΠΑΜΕ, της μόνης ταξικής συνδικαλιστικής 
παράταξης αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, και βέβαια εμείς θεωρούμε 
θετική την παρουσία του στην παρέλαση γιατί είναι η μόνη ελπίδα των 
εργαζομένων σε αντίθεση με τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες 
και τους συνοδοιπόρους τους. Τώρα αν είναι καρφί στα μάτια ορισμένων, 
πρόβλημά τους. Χαιρόμαστε και μόνο που ασχολούνται.
Δεν καταλαβαίνω βέβαια τι σχέση μπορεί να έχει η μεταξικής έμπνευση 
παρέλαση με τους κομμουνιστές που είναι η πλειοψηφία των Παμιτών. 
Μόνο κακόβουλη και προβοκατόρικη είναι αυτή η αναφορά. Γιατί είναι «τοις 
πάσι γνωστόν» ότι οι εκατοντάδες πατριώτες της Ακροναυπλίας και των 
λοιπών νησιών εξόριστοι που ο «αείμνηστος» παρέδωσε στους Ναζί, ήταν 
κομμουνιστές. Εκτός αν υποστηρίζετε την άποψη που είναι του συρμού 
(ελέω Ευρωπαϊκής Ένωσης) ότι ο κομμουνισμός είναι ίδιος με το φασισμό.
Προβληματιστείτε λοιπόν καλύτερα προτού φτάσετε στο συμπέρασμα ότι 
τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έκαναν και κάνουν παρελάσεις για να 
τιμήσουν την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών (που και αυτή τη 
μέρα και με δική σας συναίνεση στην Ε.Ε. ονόμασαν μέρα της Ευρώπης) 
είχαν και έχουν πρότυπό τους τον Μεταξά! Ή οι παρελάσεις που γίνονται σ’ 
όλον τον κόσμο την Πρωτομαγιά ή οι παρελάσεις που έγιναν όταν η Ελλάδα 
στέναζε κάτω από την μπότα του κατακτητή ή όταν αποτείουμε φόρο τιμής 
στους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Έλεος και τέλος.
Η ιστορία γράφεται μια φορά και οφείλουμε να την γνωρίζουμε και 
να τιμάμε τις ξεχωριστές στιγμές της. Το ξαναγράψιμο και μάλιστα 
σε περίοδο καπιταλιστικής σαπίλας είναι ψεύτικο, φαιδρό, σκόπιμο και 
καλοπληρωμένη προβοκάτσια που δυστυχώς για λόγους σκοπιμοτήτων 
βρίσκει υποστηρικτές.

Σωσώ Αγαλιανού

http://dimotikianagennisiagionanargyron.blogspot.com

Τα ιστολόγια (blogs) πλέον είναι της «μοδός». Όσοι από εμάς τα έχουμε καλά με 
την τεχνολογία, όσοι χρησιμοποιούμε τους Η/Υ και το διαδίκτυο (internet) προσαρ-
μοζόμαστε σιγά - σιγά με τις «απαιτήσεις» των καιρών. Η ανωνυμία των bloggers 
έχει και θετικά και αρνητικά. Καλό είναι να κυκλοφορούν ελεύθερα και να γίνεται 
ανταλλαγή απόψεων, υπάρχει όμως πάντα ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης και 
ενίοτε της συκοφαντίας. Ένα είναι σίγουρο πια: Η πληροφορία ναι μεν είναι διάχυτη 
και άπλετη στο διαδίκτυο, ποτέ δεν ξέρεις όμως αν είναι αληθινή. Θα χρειάζεται 
πάντα να ανατρέχουμε στις πηγές. Στο διαδίκτυο, λοιπόν, υπάρχουν και blogs με 
«πεδίο δράσης» το δήμο μας. Το τολμήσαμε κι εμείς και σας καλούμε να επισκε-
φθείτε το ιστολόγιο μας. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για τα 
θέματα που μας απασχολούν.

Κώστας Σολωμός

Ψήφισμα Αλληλεγγύης
στον Παλαιστινιακό λαό

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίων Αναργύ-
ρων καταδικάζει τις νέες δολοφονικές επιδρομές 
του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, που κλιμακώνο-
νται με την ανοχή και τη στήριξη των ιμπεριαλιστι-
κών δυνάμεων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Καταγγέλλει την απαράδεκτη στάση της Ελληνικής 
Κυβέρνησης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ, που στην ουσία νομιμοποιούν και ενθαρρύ-
νουν το Ισραήλ στην κλιμάκωση της βίας.
Απαιτεί να σταματήσουν αμέσως οι επιδρομές 
του Ισραήλ, να αρθεί ο αποκλεισμός της Γάζας 
και να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του ΟΗΕ για τη 
δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, 
με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Εκφράζει την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό 
λαό με βοήθεια που θα αποστείλει.

Για την aνεξαρτητοποίηση
του Κοσσυφοπεδίου

Η μονομερής ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου 
ενισχύει την ιμπεριαλιστική πολιτική του «διαίρει και βα-
σίλευε» στα Βαλκάνια, παρά και ενάντια στις αποφάσεις 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Οδηγεί σε νέο γύρο αντιπαραθέσεων, πολέμων και 
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να μην αναγνωρίσει 
αυτό το Προτεκτοράτο των ΗΠΑ.
Να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται 
στην περιοχή και να μη συμμετάσχει Ελληνικός στρατός 
στις κάθε είδους στρατιωτικές δυνάμεις που θα ανα-
πτύξει η ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
Καλούμε το λαό σε αγωνιστική δράση για την αποτροπή 
της αλλαγής συνόρων, το διώξιμο των στρατευμάτων 
κατοχής και των στρατιωτικών βάσεων απ’ όλες τις 
χώρες της περιοχής.

Παρελάσεις και ΠΑΜΕ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Μετά από πρόταση του επικεφαλής της 

Δημοτικής Αναγέννησης Σωτήρη Ραυτόπουλου, 

το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε ΟΜΟΦΩΝΑ 

ψηφίσματα για την ανεξαρτητοποίηση 

του Κοσσόβου και αλληλεγγύης προς τον 

δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό Λαό.

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και φέτος η ετήσια συνεστίαση των 
μελών και φίλων της παράταξης, στο λαϊκό κέντρο «Μουσικές Διαδρομές». Το 
γλέντι κράτησε μέχρι πρωίας από την ορχήστρα των Δημήτρη Κοντογιάννη, 
Κατερίνα, Κόρου, Αρετής Κετιμέ και Λευτέρη Τάτση.

Η συνεστίασή μας
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Δημοψήφισμα για να εκφράσει ο λαός 
τη θέλησή του απέναντι στην ΕΕ και τη 
νέα Ευρωσυνθήκη
Δεκάδες προσωπικότητες της κοινωνικής και πολι-
τικής ζωής του τόπου, βουλευτές, ευρωβουλευτές, 
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, κινημά-
των και κοινωνικών χώρων, συνυπογράφουν έκκληση, 
με την οποία ζητούν τη διενέργεια δημοψηφίσματος 
για τη νέα ευρωπαϊκή συνθήκη, αναλύοντας τους λό-
γους - που προκύπτουν απ' το αντιδραστικό αντιλαϊκό 
περιεχόμενο αυτής της συνθήκης - που τους ωθούν 
σ' αυτήν την πρωτοβουλία. Δυνατότητα ηλεκτρονικής 
υπογραφής της αίτησης διεξαγωγής δημοψηφίσμα-
τος για την αντιδραστική Ευρωσυνθήκη δίνεται μέσα 
από τις ιστοσελίδες του «Ριζοσπάστη». Οσοι έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο αρκεί να επισκεφθούν τη 
διεύθυνση http://www.rizospastis.gr και να επιλέξουν 
με το ποντίκι του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους το εικονίδιο/ σύνδεσμο στο πάνω 
δεξιά μέρος της ιστοσελίδας ή στο ιστολόγιο μας http://dimotikianagennisiagiona
nargyron.blogspot.com. Το κείμενο κατατέθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων 
Αναργύρων και δεν υιοθετήθηκε από την δημοτική πλειοψηφία.

Προς την κυβέρνηση της Ελλάδας

Αίτηση διεξαγωγής δημοψηφίσματος για την 
Ευρωσυνθήκη

Στις 16 Οκτώβρη του 2007 στη Λισσαβόνα, οι 27 αρχηγοί των κρατών - μελών της 
ΕΕ ενέκριναν ομόφωνα μια νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη, τη Συνθήκη της Λισαβόνας, 
όπως την ονόμασαν.
Η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται με συνοπτικές διαδικασίες να επικυρώσει τη 
νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη της Λισσαβόνας, χωρίς να ενημερώσει τον ελληνικό λαό 
για τις συνέπειες που θα έχει στη ζωή του από τη νέα αυτή Συνθήκη, χωρίς να 
ζητήσει την έγκρισή του.
Το ίδιο έγινε και με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, που αποτέλεσε τη μήτρα 
όλων των πολιτικών της ΕΕ, με αρνητικές συνέπειες σε βάρος των λαών μαζί και 
του ελληνικού, σε όλους τους τομείς της ζωής του, συσσωρεύοντας προκλητικά 
κέρδη για το κεφάλαιο.
Με τη νέα Ευρωσυνθήκη, ουσιαστικά επανέρχεται το Ευρωσύνταγμα, αφού έχουν 
το ίδιο περιεχόμενο και το οποίο δύο τουλάχιστον λαοί (Γαλλία - Ολλανδία) το απέρ-
ριψαν με δημοψήφισμα πριν τρία χρόνια. Αυτό το καταψηφισμένο Ευρωσύνταγμα 
μετονομάστηκε Συνθήκη της Λισσαβόνας, για να παρακάμψουν τα δημοψηφίσματα, 
για να φιμώσουν την αντίθεση των λαών στην Ευρωένωση και στην ενίσχυση των 
εξουσιών της. Σύμφωνα με έρευνες, το 70% των λαών των 5 μεγαλύτερων κρα-
τών - μελών της ΕΕ ζητάει δημοψήφισμα, ενώ το 61% δηλώνει πλήρη άγνοια για 
τη νέα Ευρωσυνθήκη. Η μεθόδευση παράκαμψης της θέλησης των λαών δείχνει 
περιφρόνηση της ετυμηγορίας τους.
Η Συνθήκη της Λισσαβόνας, όπως και το Ευρωσύνταγμα:
• Ενισχύει τα μιλιταριστικά χαρακτηριστικά, τις εξουσίες του Ύπατου Εκπροσώ-

που για την Εξωτερική Πολιτική, το δικαίωμα στρατιωτικών, αστυνομικών και 
πολιτικών επεμβάσεων σε κράτη - μέλη και σε τρίτες χώρες, τη στενότερη 
συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. 

• Περιορίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών - μελών, αναγνωρίζει την 
υπεροχή του ενωσιακού δικαίου έναντι των εθνικών δικαίων. 

• Αναπτύσσει νέες πολιτικές εκμετάλλευσης των εργαζομένων και κατεδάφισης 
εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, βαθαίνοντας τον αντιλαϊκό δρόμο που 
άνοιξε το Μάαστριχτ, η Στρατηγική της Λισσαβόνας, η οδηγία Μπολκεστάιν και 
η "ευελφάλεια". 

• Καταργεί το "βέτο" σε 50 τομείς, σε όφελος των ισχυρών χωρών της Ευρωέ-
νωσης. 

• Ενισχύει αποφασιστικά τις αστυνομικές και κατασταλτικές εξουσίες σε κεντρι-
κό επίπεδο και σε κάθε κράτος - μέλος χωριστά, στην κατεύθυνση δημιουργίας 
ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής εσωτερικής τάξης και ασφάλειας. 

• Περιορίζει ασφυκτικά ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, προσθέτοντας στο 
υπάρχον "αντιτρομοκρατικό" πακέτο την καταπολέμηση των "ριζοσπαστικών" 
ιδεολογιών.

Για τους παραπάνω λόγους,
Εμείς που υπογράφουμε αυτήν την έκκληση, ζητάμε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 
για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ώστε να δοθεί στον ελληνικό λαό, για μια 
φορά, η δυνατότητα να εκφράσει τη θέλησή του, απέναντι στην ΕΕ και τη νέα 
Ευρωσυνθήκη. Καλούμε να αναληφθούν όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες, για να 
ξεκινήσει μια πλατιά συζήτηση μέσα στο λαό, με κάθε δυνατή μορφή.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
(ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ)

Κύριοι,
απευθυνόμαστε σε σας, σε όσους αντιπροσώπους σηκώσατε το χέρι και ψη-
φίσατε το Νόμο 3431/06 και εκφράζουμε τις διαμαρτυρίες μας και την έντονη 
ανησυχία μας για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, που ο Νόμος σας, τις αφήνει να 
ξεφυτρώνουν στις γειτονιές μας, ακόμα και δίπλα στα σχολεία των παιδιών μας.
Η εικόνα που έχουμε σχηματίσει - χωρίς να είμαστε τεχνογνώστες και νομομα-
θείς - είναι ότι δυστυχώς όλο το πλαίσιο είναι βολικό, μόνον ως προς την εξυ-
πηρέτηση της κερδοσκοπίας των πολυεθνικών εταιρειών που νέμονται το χώρο 
των επικοινωνιών.
Πλήθος επιστημόνων, σύλλογοι γονέων, κινήματα πολιτών, ο συνήγορος του πο-
λίτη, κόμματα, μιλούν για σκανδαλώδη κενά, τόσο στη χωροθέτηση των κεραιών 
όσο και στην αδειοδότηση τους. Κενά; Ασφαλώς όχι. Καθαρή πρόθεση νόμου.
Το πιο προκλητικό για την ευαισθησία που έχουμε σα γονείς είναι η κατάργηση της 
απόστασης των 300 μ. από τα σχολεία. Αυτό, σε συνδυασμό με τα όρια επικινδυ-
νότητας που υιοθετεί το ελληνικό κράτος και που είναι πολλές φορές χειρότερα 
- έως τριτοκοσμικά - σε σχέση με τα όρια άλλων κρατών (ενδεικτικά αναφέρουμε 
ότι η Ελλάδα έχει όριο 35 φορές πάνω απ’ την Πολωνία, 354 φορές πάνω απ’ τις 
ΗΠΑ και 3.600 φορές πάνω από τα όρια της Αυστρίας!) μας κάνει να φωνάζουμε:
ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟ!
Φυσικά, δεν είμαστε κατά της τεχνολογίας. Την κινητή τηλεφωνία, τις επικοινωνίες 
γενικά, τις θεωρούμε απαραίτητες υπηρεσίες.
Το θέμα είναι οι νόμοι που ψηφίζετε και που διέπουν την ανάπτυξη και τη διαχείρι-
σή τους, να εγγυώνται πρώτα απ’ όλα την ασφάλεια και τη ζωή των παιδιών μας.
Με βάση την ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ και λόγω της εκφρασμένης επιστημονικής 
ανησυχίας, σχετικά με τους κινδύνους απ’ την έκθεση στην ακτινοβολία, είχατε 
την υποχρέωση να νομοθετήσετε με το ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Επιτέλους, πήρατε την «εντολή απ’ το λαό» όπως αρέσκεστε να δηλώνετε, για να 
υπηρετείτε τους πολίτες, το λαό.
Εσείς όμως έχετε διαλέξει, προ πολλού, να είστε υπηρέτες άλλων εντολέων: 
των μεγάλων εταιρειών. Και η μόνη σας φροντίδα είναι να τους εξασφαλίσετε 
«ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον» για να αναπτύξουν τις μπίζνες τους, αδιαφο-
ρώντας, έτσι, για το αν το περιβάλλον όπου αναπτύσσονται τα παιδιά μας γίνεται 
ολοένα και πιο απάνθρωπο.
Εδώ έρχεται αδυσώπητο το ερώτημα: ΝΑΙ στην ανάπτυξη, αλλά προς όφελος 
τίνος;
ΖΗΤΑΜΕ την αλλαγή αυτού του κατασκευάσματος, του Νόμου 3431.
ΖΗΤΑΜΕ να λάβετε υπόψη σας τις πιο ευαίσθητες φωνές της επιστημονικής κοι-
νότητας.
ΖΗΤΑΜΕ να νομοθετήσετε με βάση την ΑΡΧΗ της ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ, όπως έχετε υπο-
χρέωση.
ΖΗΤΑΜΕ ένα τέτοιο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που θα αναδείξουν τις τηλεπικοι-
νωνίες σε κοινωνικό αγαθό και ΟΧΙ σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα και μάλιστα 
με δυσχερέστατες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
Ζητάμε πολλά;
ΤΕΛΙΚΑ ΖΗΤΑΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Με συγκεντρώσεις απαντούν οι κάτοικοι στην διατήρηση των κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας, μετά και τις δικαστικές αποφάσεις που δεν τους δικαιώνουν. Αιχμή 
του δόρατος πλέον ο Νόμος 3431/06, που ψηφίστηκε από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, με 
τον τίτλο περί ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Την Τετάρτη 5/3/2008 πραγματοποιήθηκε δύο συγκεντρώσεις, εκεί που έιναι 
εγκαταστημένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή, στην οδό Αβέρωφ 10 και 
στην συμβολή των οδών Γράμμου και Κεφαλληνίας.
Στις συγκεντρώσεις μίλησαν οι ο Δήμαρχος κ. Νίκος Σαράντης, ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος, Μανώλης Πούλιος, ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της Δημοτικής 
Αναγέννησης Σωτήρης Ραυτόπουλος και εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού Σχολείου.
Δημοσιεύουμε κείμενο που διαβάστηκε από την Αθανασία Αθανασοπούλου, στους 
συγκεντρωμένους της οδού Αβέρωφ 10 (Πλατεία Τροίας). 

ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

‘‘Πολλοί είναι οι ραβδο-
φόροι, λίγοι οι Βάκχοι’’

Ορφικό κείμενο
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Στο προηγούμενο τεύχος μας, λέγαμε 
ότι υπάρχουν ακόμα πλάκες του απα-
γορευμένου αμίαντου στο 301 ΕΒ και 
ρωτούσαμε αν η δημοτική αρχή είναι 
ενήμερη και πως έχει ενεργήσει γι’ 
αυτό. Στο διάστημα δε που μεσολά-
βησε μέχρι σήμερα,  το δημοσίευμά 
μας επιβεβαιωθήκαμε μιας και δυο 
βουλευτές (Σκουλάς και Δραγασάκης) 
υπέβαλλαν ερωτήσεις προς τους αρ-
μοδίους υπουργούς, βασιζόμενοι στην 
καταγγελία των εργαζομένων στο 
Συνεργείο Επισκευής Μηχανημάτων 
Μηχανικού του 301 ΕΒ του Στρατού, η 
οποία αναφέρει ότι η υγεία τους εκτί-
θεται σε σοβαρό κίνδυνο καθώς λόγω 
της εκτεταμένης αλλοίωσης των αμι-
αντόφυλλων της σκεπής και των μο-
νώσεων που καλύπτουν τη στέγη του 
συνεργείου διαχέονται ελεύθερα στο 
χώρο εργασίας τους και εισπνέονται οι 
καρκινογόνες ίνες αμιάντου.

Οι ράγες του θανάτου*
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελευθε-
ροτυπίας (31 Μαρτίου 2008) «...οι νέες 
γραμμές του ΟΣΕ «εκσυγχρονίζονται» 
με σκύρα υψηλής περιεκτικότητας σε 
καρκινογόνο αμίαντο και ο εργασιακός 
αέρας όσων απασχολούνται στο ερ-
γοτάξιο της ΕΡΓΟΣΕ στον Ασπρόπυρ-
γο αλλά και όσων εμπλέκονται με την 
παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση και 

στρώση των γραμμών με σκύρα είναι 
γεμάτος ίνες αμιάντου...».
Η εφημερίδα μας πληροφορεί ότι την 
διαπίστωση αυτή κάνει το Ελληνικό Ιν-
στιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) με έκθεσή του 
που κοινοποίησε και στην ΕΡΓΟΣΕ στις 
18/12/2007. 
Τα ερωτήματά μας λοιπόν όχι μόνο πα-
ραμένουν αναπάντητα, αλλά προστίθε-
νται και νέα: Τι ενέργειες έχουν γίνει 
από το 301 και την ΕΡΓΟΣΕ; Για πόσο θα 
συνεχίζεται η αδιαφορία για την υγεία 
του κόσμου;

* Από τον τίτλο του δημοσιεύματος 

ΑμίαΝτΟς                              

συμπαράσταση & αλληλεγγύη
στους 8 διωκόμενους συμπολίτες μας που 
κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στους 
αγώνες για την υπογειοποίηση των γραμμών

       και πάσης ...Γερμανίας, ΟΛΕ
Και οι δυο τους (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ) «βλάπτουν το ίδιο την ...Συρία» (Ελλάδα).
Για στρατηγικό επενδυτή μιλάει ο ένας, για στρατηγικό σύμμαχο ο άλλος.

Για ξεπούλημα και παράδοση προσφυώς αποφεύγουν 
να μιλήσουν.
Κρύβονται πίσω από δυσερμήνευτους, νεφελώδεις 
ή κατά περίπτωση ιδιο-ερμηνεύσιμους «λεκτικούς 
προσδιορισμούς».
Ο Μπρεχτ στο πίσω μέρος του γραφείου του, 
στον τοίχο, είχε ζωγραφισμένο το κεφάλι ενός 
γαϊδάρου και από κάτω έγραφε: «Πρέπει και ‘γω να 
τα καταλαβαίνω». 
Άμποτε το απλό, το καθαρό, το σαφές, το αληθινό 
να επικρατήσει.
Γιατί μόνο αυτό είναι προς το συμφέρον του απλού, 
του καθημερινού ανθρώπου.

Δημήτρης Φεργάδης

Στην συγκέντρωση μίλησαν μέλη της Επιτροπής και μαζικοί φορείς που δήλωσαν 
την αλληλεγγύη τους. Εκ μέρους της Δημοτικής Αναγέννησης μίλησε ο Αποστό-
λης Αναστασίου, ο οποίος κατήγγειλε τη δημοτική αρχή του κ. Σαράντη και των 
συμβούλων του, για την υποκριτική τους στάση, οι οποίοι από τη μια δήλωναν ότι 
συμπαρίστανται και στέκονται αλληλέγγυοι με τους 8 συμπολίτες μας και από την 
άλλη, την ίδια ώρα προγραμμάτισαν συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
«Σήμερα που ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος από τους εκμεταλ-
λευτές, ο αγώνας για ποιότητα ζωής πρέπει να γίνουν υπόθεση των εργαζομένων 
και του λαού, οι συμπολίτες μας έπραξαν το αυτονόητο, δηλαδή να βάλουν φραγ-
μούς στα σχέδια της κυβέρνησης, του ΟΣΕ και των μεγαλοκατασκευαστών για την 
υλοποίηση ενός έργου που υποθηκεύει το μέλλον μας. η Δημοτική Αναγέννηση 
ήταν υπέρ της πλήρους υπογειοποίησης των γραμμών και έδωσε μάχες μαζί με 
τους κατοίκους να μην περάσουν τα σχέδια κυβέρνησης και μεγάλου κεφαλαίου 
που υποβαθμίζουν όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά συνολικά την ήδη επιβαρημένη 
Δυτική Αθήνα. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων είναι μεγάλες, όπως και των δημο-
τικών αρχών που ανέχτηκαν και πολλές φορές έβαλαν πλάτη για την περάτωση 
του έργου.»
Ο Απ. Αναστασίου κατέληξε «Ο αγώνας του λαού είναι μονόδρομος και κανένα 
δικαστήριο δεν μπορεί να τον σταματήσει. Συμπαραστεκόμαστε αγωνιστικά στους 
8 συμπολίτες μας και ζητάμε να σταματήσει εδώ και τώρα η δίωξή τους».
Διαβάστε ακόμα και το ομόφωνα ψήφισμα που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο 
για το θέμα στη σελίδα 10 (Ψήφισμα συμπαράστασης εξέδωσαν επίσης η Γ’ ΕΛΜΕ 
Δυτικής Αθήνας, ο Πανδημοτικός Σύλλογος Γυναικών Αγίων Αναργύρων κ.α.)

Η Δημοτική Αναγέννηση καταγγέλλει την παραπομπή σε δίκη οχτώ συμπολι-
τών μας με την κατηγορία της «παρακώλυσης συγκοινωνιών».

Οι συμπολίτες μας διώκονται γιατί συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις των κατοίκων 
της περιοχής μας ζητώντας την πλήρη υπογειοποίηση των γραμμών του προα-
στιακού. Διώκονται γιατί «τόλμησαν» να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην ποιότητα 
ζωής, δικαίωμα που καταργείται στην πράξη από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου 
του προαστιακού.

Αυτοί που έπρεπε να δικάζονται είναι οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ, για τον τρόπο που σχεδίασαν και υλοποιούν το έργο, καταδικάζοντας 
περαιτέρω την ήδη υποβαθμισμένη περιοχή μας.

Βαρύτατες και σημαντικές ευθύνες έχουν οι δημοτικές αρχές Ταμπακί-
δη, Τρίγκα και Σαράντη που αποδέχθηκαν αυτές τις επιλογές και συμφώνησαν 
στην υλοποίησή τους.

Η συγκεκριμένη δίωξη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διώξεων εργαζομένων, 
φοιτητών, μαθητών, αγωνιστών που παλεύουν καθημερινά στο δρόμο και στόχο 
έχει να τρομοκρατήσει κάθε άνθρωπο που αντιστέκεται.

Οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πιστές στη λογική του Ευρωτρομονόμου έχουν 
βάλει στο στόχαστρο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των λαών στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ονομάζοντας τρομοκρατική ενέργεια μια διαδήλωση, 
απεργία ή ένα συμβολικό αποκλεισμό δρόμου.

Συμπαραστεκόμαστε στους διωκόμενους συμπολίτες μας και απαι-• 
τούμε την αθώωση τους.

Όλοι στα δικαστήρια της Ευελπίδων την Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 να • 
εκδηλώσουμε την αλληλεγγύη μας

Παλεύουμε ενάντια στον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμά-• 
των και ελευθεριών.

Βάζουμε φρένο στις αντιλαϊκές πολιτικές στην Τοπική Αυτοδιοί-• 
κηση.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Μάιος 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

Συνέχεια από σελίδα 1

Ο... εργολάβος
Ποιος τη χάρη τους. Ούτε στον ύπνο, ούτε 
στον ξύπνιο τους δεν μπορούσαν να το φαντα-
στούνε. Τέτοια η κοινωνική... ανέλιξή τους. Από 
την...απαξιωτική (;) εργασία του οδοκαθαριστή 
τώρα... εργολάβος οδοκαθαριστής, λέει.
Μην ψευτοαγανακτείτε αγαπητοί μου, δηλώνο-
ντας πάντα άγνοια και απορία. Να πικρογελάτε 
μόνο.
Γιατί αυτή είναι η αλήθεια για πολλούς από την 
συμπαθέστατη τάξη των οδοκαθαριστών.
Οκτάμηνες συμβάσεις... έργου και μαζί τιμο-
λόγιο παροχής υπηρεσιών, βιβλία 
κ.λπ. Έλεος.
Πού θα φτάσει άραγε αυτή η 
πολιτική της πράσινης βίβλου για 
ευελιξία με ασφάλεια στην απα-
σχόληση;
(Και στην ευρωπαϊκή ιδιόλεκτο 
Flexicurity!!!)
Ούτε για ανέκδοτο με τον Τοτό 
δεν κάνει.

Δημήτρης Φεργάδης

«Μάνα, 
δεν σκότωσα 

εγώ τον Χριστό, 
αυτό είχε ήδη συμ-

βεί»

Νίτσε

Οι αγώνες δεν δικάζονται




