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Περιβαλλοντικό Πάρκο 
“Α. Τρίτσης”

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΛΑΣ
Οι ευθύνες μας έναντι της 
ιστορίας και των μελλο-

ντικών γενεών

σελίδες 8-9σελίδα 12

Νέες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη 
από τη πλειοψηφία του κ. Σαράντη 

για τριτη συνεχή χρονιά που 
ανεβάζουν τον δείκτη σε 15,8%

Υπέρογκες αυξήσεις και στα τέλη 
του νεκροταφείου

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

σελίδα 11

+

συνέχεια στη σελίδα 14 συνέχεια στη σελίδα 3

ΧΩΡΟΙ ΟΣΕ: Όταν ο Δήμος θέλει τότε όλα τα ...μπορεί
Απόπειρα παραχώρησης σε ιδιωτικά συμφέροντα / Στα τετελεσμένα του ΟΣΕ απαντάμε αγωνιστικά.

Μόνον ως πρόκληση μπορεί να ερμηνευ-
τεί η απόπειρα της διοίκησης του ΟΣΕ να 
παραχωρήσει το φυλάκιο στην κεντρική 
πλατεία σε ιδιώτη για να εγκαταστήσει 
επιχείρηση ανθοπωλείου. Η διοίκηση του 
ΟΣΕ μάλιστα το ενοικίασε, σύμφωνα με έγκυ-
ρες πληροφορίες, για 16 χρόνια! Το πρωί της 
Παρασκευής 24/10/2008, κι ενώ εργαζόμενοι 
του ΟΣΕ απομάκρυναν τις προστατευτικές μπά-

ρες της διάβασης, ο ιδιώτης ξεκίνησε εργασίες 
διαμόρφωσης του χώρου. Μόλις πληροφορή-
θηκε το γεγονός ο επικεφαλής της Δημοτι-
κής Αναγέννησης και Δημοτικός Σύμβουλος 
Σωτήρης Ραυτόπουλος επικοινώνησε με 
το Δήμαρχο κ. Σαράντη και τον ενημέρωσε 
σχετικά ζητώντας του να παρέμβει. Ο Δήμαρχος 
έστειλε συνεργείο με το οποίο και κατεδάφισε 
το φυλάκιο, αποτρέποντας έτσι τις όποιες ερ-

Νέες αυξήσεις στα Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού, 
αποφάσισε για τρίτη φορά μέσα σε δυο χρόνια η Δημοτική Αρχή 
του κ. Σαράντη. Η επιβάρυνση για τα λαϊκά νοικοκυριά το έτος 
2009 θα φτάσει το 5%, διαμορφώνοντας έτσι την συνολικό ύψος 
της επιβάρυνσης κοντά στο 16%. Στον πίνακα που ακολουθεί, 
παρακολουθείστε τις τιμές ανά τ.μ. των τελών από το 2005. Η 
εισήγηση της Δημοτικής Αρχής καταψηφίστηκε από το σύνολο 
των παρόντων συμβούλων της μειοψηφίας. Ο επικεφαλής της 
Δημοτικής Αναγέννησης και Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Ραυ-
τόπουλος, ήταν ο μόνος από τους Δημοτικούς Συμβούλους που 
τοποθετήθηκε εναντίον της ανταποδοτικότητας, παρατηρώντας 
ότι γι’ αυτές τις υπηρεσίες οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να επιβα-
ρύνονται μιας και ήδη έχουν πληρώσει διπλά και τριπλά μέσω των 

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(για την πεζογέφυρα που 
καταλήγει στις οδούς 

Αίνου & Καβάλας)

σελίδα 7

ΔΗΜΟΣΙΟΙ & ΔΩΡΕΑΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

σελίδες 4-5

συνέχεια στη σελίδα 6

Άμεση διαδικτυακή ενημέρωση: http://dimotikianagennisiagionanargyron.blogspot.com

5% +5% =5% 15,8%

σελίδα 10

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Κοινωνικό αγαθό 

και όχι εμπόρευμα
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Μαζική και δυναμική παρέμβαση πραγματοποίησαν μέλη των ΚΟΒ Αγίων Αναργύρων του ΚΚΕ 
στο δήμαρχο Νίκο Σαράντη, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη αποκαθήλωση υλικών του 
Φεστιβάλ ΚΚΕ-ΚΝΕ. Πιο συγκεκριμένα επί τρεις ημέρες δημοτικοί υπάλληλοι έσκιζαν χαρτόνια που 
προπαγάνδιζαν το Φεστιβάλ. Οι διαμαρτυρόμενοι συγκέντρωσαν τα χαρτόνια σε σακούλα του 
δήμου την οποία είχαν αφήσει σε κοινή θέα στην κεντρική πλατεία. Τη συγκεκριμένη σακούλα τα 
μέλη του ΚΚΕ μετέφεραν στο γραφείο του δημάρχου απαιτώντας εξηγήσεις, τη στιγμή μάλιστα 
που το προηγούμενο βράδυ υπήρξε τηλεφωνική διαβεβαίωση από τον ίδιο οτι μέχρι τη λήξη του 
Φεστιβάλ δε θα υπάρξει πρόβλημα. Ο δήμαρχος είπε οτι εντολή της διοίκησης είναι να μη βγαίνουν 
πολιτικά υλικά και δεσμεύτηκε να τοποθετηθεί γραπτά στο θέμα. Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ δήλωσε 
οτι τα γεγονότα μέχρι στιγμής διαψεύδουν το δήμαρχο, οτι σε κάθε περίπτωση η πολιτική ευθύνη 
ανήκει στη δημοτική αρχή και δε θα ανεχθούν στο μέλλον τέτοιες συμπεριφορές.
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Απαντήσεις και νέα ερωτήματα

Στο προηγούμενο φύλλο είχαμε γράψει σχόλιο για την «αλλαγή επίπλωσης του γρα-
φείου δημάρχου και τη διαμόρφωση των χώρων του με τίτλο «ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ, αλ-

λάζει σελίδα ο δήμος». Επίσης στο ίδιο αναρωτηθήκαμε αν αληθεύουν οι πληροφορίες 
που είχαμε για το ύψος του ποσού που δαπανήθηκε ((βλέπε ένθετο). Ο Δήμαρχος σε 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε «θιγμένος» από το σχόλιο μας 
αυτό και μας παρέδωσε αντίγραφα των τι-
μολογίων των επίπλων και του τεχνολόγου 
- πολ. μηχανικού (πτυχιούχου ΚΑΤΕΕ) που 
ανέλαβε τις οικοδομικές εργασίες. Από τα 
παραπάνω παραστατικά προκύπτει ότι τα 
έπιπλα και οι εργασίες κόστισαν 14.974,96 
και 8.750,41 ευρώ αντιστοίχως συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Δεν θεωρούμε το θέμα μείζον, γι’ αυτό 
άλλωστε και δημοσιεύθηκε ως σχόλιο. 
Από την απάντηση όμως και μια προσεκτι-
κή ανάγνωση των παραστατικών που μας 
δόθηκαν μας γεννήθηκαν νέα και ίσως ση-
μαντικότερα ερωτήματα:

Γιατί το τιμολόγιο αγοράς των επί-• 
πλων είναι στο όνομα του Δήμου Αγί-
ων Αναργύρων και το τιμολόγιο για 
τις εργασίες και τη διαμόρφωση του 
γραφείου του δημάρχου στο όνομα 
της Δημοτικής Τεχνικής Αναπτυξιακής 
Επιχείρησης;
Γιατί το τιμολόγιο αγοράς των επί-• 
πλων φέρει ημερομηνία 19/09/2007 και ο τιμολόγιο για τις εργασίες ημερομηνία 
9/6/2008; Πρώτα έγινε η αγορά των επίπλων και μετά οι εργασίες;
Με ποια διαδικασία ανέλαβε τις εργασίες διαμόρφωσης από την Δημοτική Επιχεί-• 
ρηση ο κ. Δημήτριος Ι. Σπυρίδης, με έδρα το Αλιβέρι; Δεν υπήρχαν συμπολίτες μας 
να αναλάβουν αυτές τις εργασίες;
Είναι όλως τυχαίο και συμπτωματικό ότι ο κ. Σπυρίδης έχει έδρα στην Εύβοια (Αλι-• 
βέρι) απ’  όπου είναι και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης κ. Ελαιοτριβάρης 
(Μονόδρυ Δήμου Κονιστρών);
Μήπως είναι πάλι τυχαίο και συμπτωματικό ότι το τιμολόγιο του κ. Σπυρίδη εκδό-• 
θηκε λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία της εφημερίδας μας και τη δημοσίευση 
του σχετικού σχολίου; (Στις 29/5/08 κυκλοφόρησε η εφημερίδα μας, στις 9/6/08 
εκδόθηκε το τιμολόγιο.
Το προϋπολογισθέν ποσό της μελέτης ήταν ύψους 53.100 ευρώ; Κι αν ναι, ποια τα • 
απολογιστικά της στοιχεία;
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κρίσεις και επικρίσεις
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ...ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ
 Πληρώθηκαν τελικά οι εκπαιδευτές 
του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
μετά από δύο χρόνια ...πίστωσης προς τη 
Δημοτική Επιχείρηση. 
Βελτιωνόμαστε...
ΚΟΛΑΚΕΣ
 Πληθαίνουν προσφάτως τα κρούσμα-
τα κολακείας προς τον σημερινό δήμαρχο 

για τα αυτονόητα (όπως το 
βάψιμο των σχολείων, τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων 
κλπ). Και καλά κάποιοι πρό-
εδροι συλλόγων, τους κατα-
λαβαίνουμε, οι εκπαιδευτικοί 
δεν αισχύνονται; Νομίζουμε 
ότι λίγη σεμνότητα δεν θα 

έβλαπτε, ούτε τον δήμαρχο ούτε τους 
ίδιους...
ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 Τα ποσά που προβλέφτηκαν για την 
γιορτή των Αγίων Αναργύρων φέτος ήταν 
της τάξεως των 50.000 ευρώ. Από το 
ποσό αυτό 6.500 ευρώ διετέθησαν για 
τους Locomondo και 8.500 χιλιάδες ευρώ 
για τον Τσέρτο (δεν συμπεριλαμβάνονται 
μικροφωνικές εγκαταστάσεις, φωτιστικά 
και άλλα)
 Μισή δουλειά, μισή ασφάλιση, μισός 
μισθός, μισή ζωή... Η γιορτή είχε τελειώ-
σει. Οι καλλιτέχνες έφυγαν. Έφυγε και 
ο κόσμος. Στην άδεια πλατεία δουλειά 
έπιασαν οι εργαζόμενοι του Δήμου για 
τον καθαρισμό της. Νέοι άνθρωποι, που 
εν αντιθέσει με τις υπέρογκες αμοιβές 
των διαφόρων καλλιτεχνών, αμείβονται με 
μισό μισθό, ένα μισθό της τάξης των 480 
ευρώ περίπου. Νέοι άνθρωποι, αγόρια και 
κορίτσια, που τους εκμεταλλεύονται, αξι-
οποιώντας την ανάγκη τους για δουλειά...  

Τι είναι 
μια ληστεία μπροστά 

στο άνοιγμα μιας τράπεζας; 
Μπέρτολτ Μπρεχτ

ΤΣΕΡΤΟΣ VS ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ
 «Αρμόδιοι» που ορίστηκαν για την 
διοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης 
εξέφρασαν την άποψη ότι ο Βαγγέλης 
Κορακάκης είναι άγνωστος στο ευρύ 
κοινό και γι’ αυτό διάλεξαν τον Τσέρτο.  
Αυτά τα στελέχη λοιπόν καλύτερα είναι να 
πάνε να κάνουν παρέα στα άλλα στελέχη,  
της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που 
επέλεγαν την Έφη Θώδη. Έλεος!
ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΕΤΣΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ*...
 Το 301 Ε.Β. απομακρύνεται, οι χώροι 
του ΟΣΕ αποδίδονται στους πολίτες των 
Αγίων Αναργύρων, το ΙΚΑ στην Ανάκασα 
αναβαθμίζεται, το Πάρκο Τρίτση αξι-
οποιείται σύμφωνα με τον φιλο (υπο) 
σαραντικό τύπο της περιοχής. (*Λουίτζι 
Πιραντέλο)
«ΑΝΕΝΤΑΧΤΗ» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (1)
 Κυκλοφόρησε το φύλλο Σεπτεμβρίου 
του «Ανένταχτου» Δημότη. Λοιπόν καθί-
σαμε και μετρήσαμε: στο συγκεκριμένο 
φύλλο δημοσιεύονται 39 (ναι καλά διαβά-
σετε) δελτία τύπου της δημοτικής αρχής, 
ο ισολογισμός των δημοτικών επιχειρή-
σεων (αλήθεια πόσο μας κόστισε;) και μια 
σελίδα με σχόλια κατά της μειοψηφίας, 
που γράφει(;;;) ο εκδότης-επιχειρηματίας 
Κώστας Γκαβούνας.
Φανταστείτε να μην ήταν «Ανέντα-
χτος»... 

Ε, όχι κι 
...ανένταχτος

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Περιοδεία στα σχολεία της πόλης μας, 
με την ευκαιρία της έναρξης της σχολι-
κής χρονιάς, πραγματοποίησε αντιπρο-
σωπεία των Κ.Ο.Β. Αγίων Αναργύρων 
του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Γραμματέα 
της Κ.Ν.Ε. και Βουλευτή Β’ Αθήνας Γιάν-
νη Πρωτούλη.
Συγκεκριμένα, επισκέφτηκαν το 1ο 
Λύκειο και το κτίριο που στεγάζονται 
το 5ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο. Στις 
παρεμβάσεις του, ο Γιάννης Πρωτού-
λης τόνισε ότι, η νέα χρονιά πρέπει 
να είναι αγωνιστική για ένα σχολείο 
δημόσιο και δωρεάν. Για ένα σχολείο 
που θα καλλιεργεί την αλληλεγγύη απέ-
ναντι στην ανταγωνιστικότητα. Επίσης 
υπογράμμισε ότι μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικοί πρέπει να συσπειρωθούν 
σε ένα ενιαίο μέτωπο με βασικό αίτημα: 
Παιδεία προσανατολισμένη στις λαϊκές 
ανάγκες και όχι στις προτεραιότητες 
του κεφαλαίου και της αγοράς.

ΑΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ 10ετία
  Η επιτροπή για τον εορτασμό των 
80 χρόνων, η οποία με στόμφο ανακοι-
νώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχε 
ως επικεφαλής της την Θεοδοσία Στίγκα, 
μάλλον δεν πρέπει να ...λειτούργησε ποτέ 
λόγω φόρτου εργασίας! Εκτός αν υπάρ-
χει άλλη εξήγηση και δεν την ξέρουμε!
ΚΕΡΑΙΕΣ & ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
 Και κάτι σχετικό που διαβάσαμε στον 
ημερήσιο Τύπο: Ο Δήμαρχος της Πόλης, 
ένας Αντιδήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και τρεις εργαζόμενοι 
του Δήμου σέρνονται στα δικαστήρια γιατί 
μαζί με κατοίκους απενεργοποίησαν κε-
ραία κινητής τηλεφωνίας προασπίζοντας 
την υγεία του λαού και την προστασία του 
Περιβάλλοντος. Και φυσικά δεν είναι ο Σα-
ράντης, ο Μαρίνης, ο Σπανός ή ο Πούλιος. 
Αυτά φυσικά δεν συμβαίνουν εδώ. Συμβαί-
νουν «σε άλλους δήμους» όπως αρέσκεται 
συχνά να σχολιάζει ο δήμαρχος....

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

Μπορεί ο Δήμος να είναι σε κακή οικο-
νομική κατάσταση, μπορεί να βάζου-

με αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, τροφεία 
στους παιδικούς σταθμούς, μπορεί να είναι 
ακόμα απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στις δη-
μοτικές επιχειρήσεις και στο ΚΕΚ, μπορεί 
να μην πληρώνονται οι ελαιοχρωματιστές 
που βάφουν τα σχολεία όπως και πολλοί 
άλλοι, από τα πρώτα μελήματα όμως του 
νέου δημάρχου ήταν να αλλάξει η επίπλω-
ση 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

«ΑΝΕΝΤΑΧΤΗ» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (2)
 Κυκλοφόρησε κι ο «Ανένταχτος» 
Δημότης Οκτωβρίου. Περιλαμβάνει τη 
μόνιμη σελίδα με σχόλια που υπογράφει 
(και γράφει άραγε;) ο Κώστας Γκαβούνας 
και ΜΟΝΟ 23 δελτία τύπου του δήμου.
Πέφτουμε παιδιά, πέφτουμε...
ΚΑΤΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟΝ...
 Όποιος παραβρέθηκε στην εκδήλωση: 
«Άγιοι Ανάργυροι: Πολιτιστικό σταυρο-
δρόμι» θα πρέπει να αισθάνθηκε πολύ 
άσχημα για την ελλιπέστατη, πρόχειρη 
και «φτηνιάρικη» αυτή εκδήλωση. Η φιλό-
τιμη προσπάθεια του ομιλητή - ερευνητή 
Ανδρέα- Μηλιώνη δεν συνοδευόταν από 
τον απαραίτητο σεβασμό ούτε προς την 
μικρή ή μεγάλη πολιτιστική και κοινωνική 
ιστορία του Δήμου μας,  ούτε προς τους 
τιμώμενους, ιδίως δε με τον τρόπο που 
τους απέδιδαν τα αναμνηστικά!
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Με μια τετρασέλιδη και άκρως ενδι-
αφέρουσα επιστολή του ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας κ. Μεϊμαράκης δηλώ-
νει κατηγορηματικά ότι «...Δεν είναι 
στις προθέσεις του υπουργείου 
και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμ-
μα απομάκρυνσης του 301 ΕΒ. 
Επιβεβαιώνει τη δημιουργια της 
πέμπτης γραμμής στον σιδηρο-
δρομικό σταθμό από την ΕΡΓΟΣΕ.
Επιβεβαιώνονται οι αποκα-
λύψεις μας ότι όχι μόνο δεν 
υπάρχει σκέψη για απομάκρυν-
σή  ή παραχώρηση χώρων του 
στρατοπέδου αλλά ότι συ-
νεχώς εκσυγχρονίζεται 
και χρηματοδοτείται με 
αρκετά εκατομμύρια ευρώ. 
Επιβεβαιώνονται οι φό-
βοι μας για κινδύνους 
που εγκυμονεί για την 
υγεία και την ασφάλεια 
των κατοίκων και των 
εργαζομένων σ’ αυτό. 
Μπορούμε να αρκεστού-
με στις διαβεβαιώσεις 
του ότι το 301 «...διαθέ-
τει βιολογικό καθαρισμό 
για επεξεργασία τόσο 
των αστικών όσο και 
των βιομηχανικών απο-
βλήτων, ο οποίος συ-
ντηρείται και ανά μήνα 
γίνονται αναλύσεις 
στα προϊόντα του με 
άριστα αποτελέσμα-
τα» και στο οτι  «...
τα απόβλητα που 
θεωρούνται επικίνδυ-
να, σύμφωνα με τη νομοθεσία, συγκε-
ντρώνονται από εταιρείες κατάλληλα πιστοποιημένες για 
το σκοπό αυτό με δαπάνη της Υπηρεσίας»;
Ο υπουργός είναι αποκαλυπτικός για τις προθέσεις της κυβέρνησής του (όπως 
και όλων των άλλων μέχρι σήμερα) στο μείζον  θέμα της απομάκρυνση του 
301 ΕΒ που απασχολεί τους κατοίκους της περιοχής εδώ και πολλές δεκαε-
τίες. Αποκαλύπτεται η παραπλανητική εξαγγελία του αρχηγού του και πρωθυπουργού 
κ. Καραμανλή για «απομάκρυνση των στρατοπέδων» (Περιστέρι, εκλογές 2004). Από την 
πλευρά ΠΑΣΟΚ θυμόμαστε ακόμη τις εξαγγελίες Σημίτη, Λαλιώτη, Τσοχατζόπουλου και 
προσφάτως τις προεκλογικές δηλώσεις του Γ. Παπανδρέου «..Μέσα από διαδικασίες 
διαλόγου θα επιδιώξουμε την απομάκρυνση των Στρατοπέδων Χαϊδαρίου και Αγίων 
Αναργύρων, για να παραχωρηθούν στην αυτοδιοίκηση και να γίνουν χώροι πράσινου, 
αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής...» (Περιστέρι, 2006).
Με την απάντησή του ο κ. Μεϊμαράκης, προκαλεί το λαό της περιοχής μας όταν ισχυ-
ρίζεται ότι δεν διατυπώθηκαν επιφυλάξεις από «τοπικό ή άλλο παράγοντα» για τους 
χώρους που παραχωρήθηκαν και κτίστηκαν τα σχολεία που εφάπτονται με τη μάντρα 
του 301. Ο λαός της περιοχής μας διεκδικεί την απομάκρυνση του και την απόδοση του 
χώρου στο λαό. Προκαλεί ακόμα περισσότερο όταν με ειρωνεία μας πληροφορεί ότι 
«αν ο χώρος του εργοστασίου είναι σήμερα ένας από τους τελευταίου ελεύθερους 
χώρους του οικοδομικού ιστού του Δήμου, αυτό οφείλεται ακριβώς στο ότι είναι χώ-
ρος στρατιωτικός και συνεπώς προστατευόμενος».
Πέραν όμως του απαράδεκτου της επιστολής του κ. Μεϊμαράκη, με αυτήν αναδει-
κνύονται μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διαχρονικές ευθύνες των 
διοικήσεων του δήμου. Είναι γνωστό σε κάθε κάτοικο της περιοχής ότι όποιο 
κομμάτι χώρου του 301 παραχωρήθηκε έγινε μετά από κινητοποιήσεις. Η 
περικύκλωση του 301 από τους κατοίκους των τριών δήμων και η απεργία πείνας του 
δήμαρχου Σπ. Αποστόλου έχουν χαραχθεί με χρυσά γράμματα στην τοπική μας ιστο-
ρία. Οι μετέπειτα διοικήσεις αν δεν αδιαφόρησαν,  εξήντλησαν τις προσπάθειες τους 
σε επιστολές οι οποίες μόνον επικοινωνιακούς σκοπούς εξυπηρετούσαν. Πρόσφατα 
αναδείξαμε την υποκριτική στάση των παρατάξεων και δημάρχων των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ στη 
προεκλογική ανοιχτή συνεδρίαση  του διευρυμένου νομαρχιακού συμβουλίου στο Πε-
ριστέρι, καθώς και την προσπάθεια του προσκείμενων στη δημοτική αρχή εντύπων να 
εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά το θέμα, είτε με την συνάντηση Σαράντη - Μεϊμαράκη 
είτε με την διοργάνωση «ημερίδας» με εκείνους που έχουν ευθύνη για την παραμονή 
το 301 στην περιοχή μας.
Πιστεύουμε ότι η επιστολή Μεϊμαράκη δεν θα πρέπει να μείνει αναπάντητη. 
Το θέμα πρέπει να πάρουν στα χέρια τους οι δημότες των Αγίων Αναργύρων 
και των γειτονικών δήμων.
Άμεσα πρέπει να γίνει σύγκλιση ανοιχτού δημοτικού συμβουλίου στο οποίο 
να  καλεστούν όλοι οι μαζικοί φορείς, οι σύλλογοι και τα μαθητικά συμβού-
λια.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 301 Σ.Ε.Β.

Ολόκληρη η  απάντηση του Υπ. Εθνικής Άμυνας κ. Μεϊμαράκη

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 7994/13-10-08 Ερώτη-
σης της Βουλής των Ελλήνων, που κατέθεσαν οι 
Βουλευτές κυρίες Λιάνα Κανέλλη, Λίλα Καφαντά-
ρη, Εύα Μελά, και οι κ.κ. Σπύρος Χαλβατζής, Γιώρ-
γος Μαυρίκος και Γιάννης Πρωτούλης, με θέμα τη 
λειτουργία του 301 ΣΕΒ, σας γνωρίζουμε τα ακό-
λουθα:
Δεν είναι στις προθέσεις του υπουργείου και δεν 
υπάρχει χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης του 301 ΕΒ 
(στρατόπεδο «ΚΟΣΚΙΝΑ») από τη σημερινή του θέση, 
όπου εξυπηρετείται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς 
και το σιδηροδρομικό δίκτυο (πρόβλεψη στην ΕΡΓΟΣΕ 
Α.Ε. για εξυπηρέτησή του από το σιδηροδρομικό σταθ-
μό Αγ. Αναργύρων του προαστιακού σιδηροδρόμου).
Ειδικότερα, η μετεγκατάστασή του δεν είναι δυνατή 
λόγω της υψηλότατης δαπάνης που απαιτείται για την 
κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδο-
μών, κόστος το οποίο στην παρούσα φάση δεν μπορεί 
να αναληφθεί από το ΥΠ.ΕΘ.Α. Επιπλέον η απομάκρυνσή 
και μεταφορά του 301 ΕΒ εκτός Αθηνών, στην περιοχή 
Μαλακάσας ή Αυλώνα, θίγει τους εργαζόμενους (πολιτικό 
και στρατιωτικό προσωπικό) του εργοστασίου από πλευ-
ράς μετακινήσεων.
Η αναγκαιότητα ύπαρξης του 301 ΕΒ είναι δεδομένη για 
το Γ.Ε.Σ. και για το λόγο αυτόν εξακολουθεί να χρηματοδο-
τείται τόσο η λειτουργία του όσο και ο συνεχής εκσυγχρο-
νισμός του σε μηχανολογικό εξοπλισμό (και κατ’ επέκταση 
η διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε αυτό). Την τελευταία 
μάλιστα δεκαπενταετία έχουν κτισθεί δύο νέα κτήρια κόστους 
αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει με-
λέτη για μετεγκατάστασή του εργοστασίου σε νέα θέση, αλλά 
εκτιμάται ότι για μια τέτοια ενέργεια απαιτούνται εγκαταστά-
σεις και υποδομές που το κόστος τους ξεπερνά τα 50.000.000 
ευρώ.
Κατά το παρελθόν έχουν παραχωρηθεί τμήματα του εργοστα-
σίου για τη δημιουργία σχολείων, τη διάνοιξη οδών αλλά και 
πρόσφατα για τη δημιουργία σταθμού του προαστιακού σιδη-
ροδρόμου.
Στην τελευταία αίτηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων στο ΥΠ.ΕΘ.Α. 
για παραχώρηση τμήματος του στρατοπέδου η απάντηση της 
Υπηρεσίας ήταν αρνητική, διότι, μεταξύ άλλων, έχει κριθεί από τη 

Στρατιωτική Υπηρεσία ως μη αποδεσμεύσιμο, ενώ και σύμφωνα με τη νομο-
θεσία που διέπει το Τ.ΕΘ.Α. δεν επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση τμημά-
των του προς έτερα Ν.Π.Δ.Δ. όπως οι Δήμοι.
Επιπροσθέτως, κάθε χρόνο εκπαιδεύονται στο εργοστάσιο περίπου εκατό 
μαθητευόμενοι του Ο.Α.Ε.Δ. ή των Τ.Ε.Ε. (απ’ όλη την Ελλάδα) οι οποίοι 
διαμένουν στο Εθνικό Κέντρο Νεότητας των Αγίων Αναργύρων και οι οποίοι 
θα καλύψουν στο μέλλον τεχνικές ειδικότητες τόσο στο Δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα.
Το προσωπικό του 301 ΕΒ (περίπου τετρακόσια πενήντα άτομα) και ειδικά 
το στρατιωτικό, διαμένει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων συνεισφέροντας στην 
οικονομική ανάπτυξη αυτού.
Εξάλλου, το 301 ΕΒ σε καμμία περίπτωση δε δημιουργεί περιβαλλοντικά 
προβλήματα και δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για τη υγεία και την ασφάλεια 
των κατοίκων στην περιοχή καθώς διαθέτει βιολογικό καθαρισμό για την επε-
ξεργασία τόσο των αστικών όσο και των βιομηχανικών αποβλήτων, ο οποίος 
συντηρείται και ανά μήνα γίνονται αναλύσεις στα προϊόντα του με άριστα 
αποτελέσματα. Τα απόβλητα που θεωρούνται επικίνδυνα, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, συγκεντρώνονται και απομακρύνονται από εταιρείες κατάλληλα 
πιστοποιημένες για τον σκοπό αυτό με δαπάνη της Υπηρεσίας. Επίσης, το 
εργοστάσιο δεν εκπέμπει αέριους ρύπους γιατί η φύση των εργασιών του 
δεν το απαιτεί και δε ρυπαίνει ηχητικά πέραν των συνήθων θορύβων που 
προέρχονται από τη κίνηση των επισκευαζόμενων μέσων.
Μέσα στο στρατόπεδο υπάρχουν τέσσερις πευκώνες και μεγάλος αριθμός 
άλλων δένδρων, τα οποία περιποιείται το προσωπικό του 301 ΕΒ και τα δι-
ατηρεί σε άριστη κατάσταση με όλες τις ευμενείς συνέπειες για την ατμό-
σφαιρα της περιοχής.
Τα σχολεία που αναφέρατε ότι λειτουργούν εφαπτόμενα με τη μάντρα του 
στρατοπέδου χτίστηκαν επί των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν από αυτό 
χωρίς να διατυπωθεί τότε καμμία επιφύλαξη από τοπικό ή άλλον παράγοντα 
επειδή θα λειτουργούσαν κοντά σε στρατόπεδο.
Αν ο χώρος του εργοστασίου είναι σήμερα ένας από τους τελευταίους ελεύ-
θερους χώρους του οικοδομικού ιστού του Δήμου, αυτό οφείλεται ακριβώς 
στο ότι είναι χώρος στρατιωτικός και συνεπώς προστατευόμενος.
Τέλος, μολονότι το ΥΠ.ΕΘ.Α. παραχώρησε πριν από μια εικοσαετία τμήμα 
του εργοστασίου προκειμένου να γίνει διάνοιξη οδού και να καταστεί δυνατή 
η επικοινωνία τμημάτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων, η οδός παραμένει 
μέχρι σήμερα αδιέξοδη, καθώς καταλήγει σε οικόπεδο ιδιώτη.
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Στην εισηγητική του ομιλία του ο επικεφαλής της Δημοτικής Αναγέννησης 
και Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Ραυτόπουλος μεταξύ άλλων ανέφερε:
«...Η κατάσταση στον τομέα της πρόνοιας και της αγωγής του παιδιού είναι 
επιεικώς άθλια: Ακατάλληλα κτίρια, ανεπαρκές προσωπικό (με στοιχεία της ίδιας 
της δημοτικής αρχής οι ελλείψεις αγγίζουν το 50%) εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων 
με αρκετούς σε καθεστώς ομηρίας και ανασφάλειας, οικονομική επιβάρυνση των 
λαϊκών οικογενειών (τροφεία). Στο δήμο μας απορρίφθηκε το 20% των αιτήσεων 
που υποβλήθηκαν, ποσοστό που διογκώνεται εάν συνυπολογίσουμε τους γονείς 
που δεν υπέβαλαν αίτηση λόγω μη εκπλήρωσης των σχετικών κριτηρίων. Η επιβολή 
των τροφείων από τη δημοτική αρχή του κ. Σαράντη δεν απετέλεσε για μας 
έκπληξη. Είναι συνέχεια και συνέπεια της πολιτικής τους η οποία κινείται με γοργά 
βήματα στην υλοποίηση μέτρων επιβολής της ανταποδοτικότητας επιβαρύνοντας 
κι άλλο το εισόδημα της λαϊκής οικογένειας. Αυτή η σημαντική ανάγκη των λαϊκών 
οικογενειών, που είναι υποχρέωση από την πλευρά του κράτους, έχει μεταφερθεί 
στους δήμους από το 1993 χωρίς να μεταφερθούν οι ανάλογοι πόροι και 
μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Σημαντικές ευθύνες γι’ αυτό έχουν οι δυνάμεις των 
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Με επιχειρήματα όπως «αποκέντρωση», «λιγότερο κράτος», «ανταποδοτικότητα», 
«υψηλού επιπέδου υπηρεσίες», ανοίγουν το δρόμο για να σταματήσει η κεντρική 
χρηματοδότηση.
Η Δημοτική Αναγέννηση τόσο με τη στάση της στο δημοτικό συμβούλιο, όσο 
και με τις άλλες παρεμβάσεις της (περιοδεία σε σταθμούς, ανακοινώσεις κλπ), 
ήταν η μόνη δημοτική παράταξη που ανέδειξε το πρόβλημα και κατήγγειλε την 
επιβολή των τροφείων, που αξίζει να σημειωθεί οτι γίνεται για πρώτη φορά στους 
σταθμούς των Αγίων Αναργύρων.
Στην παρέμβαση της η Πρόεδρος του Πανδημοτικού Συλλόγου Γυναικών 
Μαρίνα Σμίλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναγνωριστεί η κοινωνική αξία της 
μητρότητας και το δικαίωμα των παιδιών για σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη και 
αγωγή, στην τραγική κτιριακή και από άποψη υποδομών κατάσταση που επικρατεί 
στην πλειοψηφία των σταθμών και εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση της 
στην επιβολή των τροφείων από τη δημοτική αρχή, αντίθεση που εκφράστηκε 
με παράσταση διαμαρτυρίας και κατάθεση υπομνήματος στις 22/5/2008 στην 
διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που επιβλήθηκαν.
Στον διάλογο που ακολούθησε αναδείχθηκαν προβλήματα όπως η έλλειψη 
κτιρίων, η απαράδεκτη κατάσταση των υπαρχόντων, η καθυστέρηση της 

Σύσκεψη με τη συμμετοχή γονέων διοργάνωσε η Γραμματεία της 
Δημοτικής Αναγέννησης στα γραφεία της, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 
2008 στις 7 το απόγευμα με θέμα την λειτουργία των βρεφονηπιακών 
σταθμών του δήμου μας και τα προβλήματά τους.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ & ΔΩΡΕΑΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

λειτουργίας του νέου Παιδικού Σταθμού στα Μυκονιάτικα, η έλλειψη προσωπικού 
καθώς και οι εργασιακές σχέσεις του ήδη υπάρχοντος, τα πολυμελή τμήματα και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην άσκηση των καθηκόντων 
τους. Οι παριστάμενοι γονείς αναφερόμενοι στα τροφεία, εξέφρασαν την 
αντίθεση τους στην επιβολή αυτή, καταγγέλλοντας και το ρόλο του «εκπροσώπου» 
των γονέων, που λίγο ως πολύ ισχυρίσθηκε ότι η επιβολή τροφείων απηχούσε τις 
απόψεις των γονέων.
Στο κλείσιμο της σύσκεψης ο Σωτήρης Ραυτόπουλος ανέφερε ότι παρά 
την επιβολή αυτή, η Δημοτική Αναγέννηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες 
της για ενεργοποίηση των λαϊκών οικογενειών, θα πρωτοστατήσει 
στην οργάνωση των αντιδράσεων της. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται για 
να μην ισχύσει η επιβολή των «τροφείων», οι βρεφονηπιακοί σταθμοί 
να λειτουργούν δωρεάν και να δημιουργηθούν τόσοι όσοι χρειάζονται 
για να καλυφθούν οι ανάγκες των λαϊκών οικογενειών σε σύγχρονα 
και ασφαλή κτίρια, για να καλύπτονται τα έξοδα εξολοκλήρου από το 
κράτος μιας και οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει και με το παραπάνω για 
τη λειτουργίας τους, για επαρκές, εκπαιδευμένο και μόνιμο προσωπικό 
όλων των ειδικοτήτων, για υγιεινή διατροφή των παιδιών.

«...Στο δήμο μας απορρίφθηκε 
το 20% των αιτήσεων που 

υποβλήθηκαν, ποσοστό 
που διογκώνεται εάν 

συνυπολογίσουμε τους γονείς 
που δεν υπέβαλαν αίτηση 
λόγω μη εκπλήρωσης των 

σχετικών κριτηρίων...».

Τα «τροφεία» που επέβαλε στο δήμο μας για πρώτη 
φορά η διοίκηση του κ. Σαράντη διχάζουν και 
προκαλούν αρκετές συζητήσεις. Είναι αντιληπτό ότι 
η επιβάρυνση αυτή, θα πλήξει πρώτα και κύρια τους 
μισθωτούς και την μεγάλη πλειοψηφία των χαμηλών 
και μεσαίων οικογενειακών εισοδημάτων. Το όριο 
για να μην πληρώσει κάποιος γονέας είναι τα 12.000 
ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή 850 
ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή σε μια οικογένεια ο ένας 
πρέπει να μην εργάζεται κι άλλος να αμείβεται 
με ένα μισθό εξαθλίωσης. Ή αν δουλεύουν κι οι 
δυο, να αμείβονται κάτω κι από αυτό το όριο της 
επαίσχυντης Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
που έχουν υπογράψει οι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ και προβλέπει 650 ευρώ το 
μήνα (771,11 ευρώ μικτά!). Τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν οι γονείς για την 
επόμενη χρονιά υπολογίζεται ότι είναι περίπου 150.000 ευρώ. Εβδομήντα χιλιάδες 

(70.000) ευρώ όμως δεν αποδόθηκαν από το δήμο 
στο αρμόδιο νομικό πρόσωπο γιατί όπως δήλωσε ο 
υπεύθυνος από τη δημοτική αρχή κ. Προβατόπουλος 
δεν τα χρειάστηκαν.
Και βέβαια δεν τα χρειάστηκαν γιατί το χαράτσωμα 
ήδη έχει επιβληθεί και εκτός τροφείων με διάφορους 
τρόπους. Πολλοί γονείς δεν αντιδρούν, ίσως μερικοί 
να συμφωνούν κιόλας, ευελπιστώντας για καλύτερες 
προσφερόμενες υπηρεσίες προς τα αγαπημένα τους 
παιδιά. Αυτή την αντίληψη καλλιεργεί σκόπιμα και η 
σημερινή δημοτική αρχή για να περάσει ευκολότερα 
το φορομπηχτικό αυτό μέτρο. Ορισμένοι μάλιστα 
αβανταδόροι της στην προσπάθεια τους να την 

υπερασπίσουν, καταφεύγουν σε αστεία επιχειρήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα  
αυτό της υπεύθυνης σταθμού που χαρακτήρισε αυτή την επιβολή ως επιβεβλημένη 
λόγω της ...κατασκευής του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στα Μυκονιάτικα!

Σχολιάζοντας την επιβολή των «τροφείων»

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ
ΑΠΟΡ-
ΡΙΠΤΕΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΕ ΕΥΡΩ
ΥΠΑΡΧΟΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α 50 44 6 88,00% 12,00% 1.600 4 1

Β 82 72 10 87,80% 12,20% 3.005 6 2

Γ-Νήπια 44 38 6 86,36% 13,64%
2.680 6 4

Γ-Βρέφη 46 32 14 69,57% 30,43%

Δ-Νήπια 73 58 15 79,45% 20,55%
3.385 6 5

Δ-Βρέφη 37 32 5 86,49% 13,51%

Ε-Νήπια 92 70 22 76,09% 23,91%
4.455 5 6

Ε-Βρέφη 57 34 23 59,65% 40,35%

481 380 101 79,00% 21,00% 15.125 27 20

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Αναγέννησης και Δημοτικός 
Σύμβουλος Σωτήρης Ραυτόπουλος με επιστολή του 
προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών 
Σταθμών Κ. Προβατόπουλο, ζήτησε τα μέχρι στιγμής 
διαμορφωμένα στοιχεία όσον αφορά τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, πόσες έγιναν δεκτές καθώς και στοιχεία 
για την οικονομική συμμετοχή των γονέων.
Η ανταπόκριση στο αίτημά μας ήταν άμεση και από τα 
στοιχεία που μας γνωστοποιήθηκαν προκύπτει ότι Από 
τις 481 αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν έγιναν 
δεκτές οι 380 (79%) και απερρίφθησαν οι 101 (21%). 
Η οικονομική επιβάρυνση των γονέων ανέρχεται σε 
15.125 ευρώ μηνιαίως (περίπου 150.000 το χρόνο).
Από τον πίνακα του προσωπικού οι ελλείψεις είναι 
εμφανείς και φτάνουν στο 42,55% (20 άτομα).

Κατάσταση στοιχείων όπως δόθηκαν την 26η Σεπτεμβρίου 2008
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Νέο αντι-ΚΚΕ παραλήρημα του δημάρχου Ν. Σαρά-
ντη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που   
συζητήθηκε η αυθαίρετη μετακίνηση δύο εκπαιδευ-
τικών από τον 5ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της Δημο-
τικής Αναγέννησης Σωτήρης Ραυτόπουλος τοποθε-
τούμενος ζήτησε να ανακληθούν οι μετακινήσεις και 
να γυρίσουν οι εκπαιδευτικοί στο σταθμό που εργά-
ζονταν, επικαλούμενος το έγγραφο που υπέγραψε 
η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών (48 στους 56) 
και κατήγγειλε τη δημοτική αρχή ως αυταρχική.
Ο δήμαρχος Ν. Σαράντης, προφανώς εν συγχύσει, 
αντέτεινε «αυτά να τα πεις στο κόμμα σου, στο 
χώρο σου» και σε άλλη χρονική στιγμή καταφέρθη-
κε εναντίον των «εργατικών δήμων» και άλλα τέτοια 
παρεμφερή.
Ο Σ. Ραυτόπουλος τον κάλεσε να απαντήσει στους 
48 γονείς που υπέγραψαν την διαμαρτυρία και του 
υπενθύμισε ότι η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
δεν έχει ως θέμα το ΚΚΕ αλλά το πρόβλημα που 
δημιούργησε η Δημοτική Αρχή.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο δήμαρχος επιτίθεται 
στο Κ.Κ.Ε. κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημο-
τικού συμβουλίου. Μη μπορώντας να απαντήσει για 
την ουσία της αντιλαϊκής του πολιτικής καταφεύγει 
σε ψεύδη και συκοφαντίες όπως έχουμε αποκαλύ-
ψει στο πρόσφατο παρελθόν (βλέπετε το άρθρο με 
τίτλο «Τα ψέματα του κ.Σαράντη για το δήμο Νίκαι-
ας» στο φύλλο Νο 4 της Δημοτικής Αναγέννησης)

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ
Σύσσωμοι οι γονείς του 5ου Βρεφονηπιακού σταθμού διαμαρτύρονται για την μετακίνηση δύο εκπαιδευτικών

Η Δημοτική Αρχή, μετά το απαράδεκτο χαρά-
τσωμα που επέβαλε στους σταθμούς του δήμου 
μας, με μια πρωτοφανή της ενέργεια κατάφερε 
να ξεσηκώσει και τους γονείς των παιδιών που 
φιλοξενούνται στον 5ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.
Το σύνολο των γονέων του σταθμού αυτού υπέγραψαν 
επιστολή και την απέστειλαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Με την επιστολή αυτή διαμαρτύρονται για την απα-
ράδεκτη και ακατανόητη μετακίνηση δύο «εξαίρετων 
εκπαιδευτικών», όπως οι ίδιοι τους χαρακτηρίζουν, 
δημιουργώντας προβλήματα τόσο στην εύρυθμη λει-
τουργία του σταθμού όσο και προβλήματα στα ίδια τα 
παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
Σε επικοινωνία που είχε ο επικεφαλής της Δη-
μοτικής Αναγέννησης και Δημοτικός Σύμβουλος 
Σωτήρης Ραυτόπουλος με τον Δήμαρχο Νίκο Σα-
ράντη για το θέμα, ο Δήμαρχος ισχυρίσθηκε ότι 
οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δημιουργούσαν προ-
βλήματα και γι’ αυτό μετακινήθηκαν.
Είναι πραγματικά απορίας άξιον σε ποιον δημιουργού-
σαν προβλήματα οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, όταν την 

επιστολή υπογράφουν οι 48 από τους 56 γονείς (οι 
άλλοι δεν βρέθηκαν) των παιδιών που φιλοξενεί ο 
σταθμός.
Ενδιαφέρουσες είναι και οι τοποθετήσεις του Δημάρ-
χου Ν. Σαράντη, όσο και του Προέδρου του Δ.Σ. των 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Κ. Προβατόπουλου, στην συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθη-
κε το θέμα.
Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος μετακίνησης των δύο 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι σημειωτέον, χαρακτηρίζονται 
από τους γονείς, ως επιτυχημένοι, εργατικότατοι, αρ-
κετά υπεύθυνοι και άριστοι παιδαγωγοί, που «συνέβα-
λαν στην πρότυπη λειτουργία» του σταθμού;

Ολόκληρη η επιστολή των γονέων έχει ως 
εξής:

«Οι παρακάτω γονείς διαμαρτυρόμαστε για την άδικη 
(ως προς την προσφορά τους) μετακίνηση των εκπαι-
δευτικών του 5ου Βρεφονηπιακού σταθμού Παντελαί-
ου Γιάννη και Γεωργιάδου Χρυσάνθης.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί με εργατικότητα και υπευ-
θυνότητα στην τήρηση των καθηκόντων τους είχαν 
δημιουργήσει μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους 
τους ένα άριστο παιδαγωγικό κλίμα ιδανικό για την 
προσαρμογή των παιδιών επιτυγχάνοντας την πρότυ-
πη λειτουργία του.
Η μετακίνηση αυτή τάραξε τη εύρυθμη λειτουργία του 
σταθμού και επηρέασε αρνητικά την παιδαγωγική συ-
γκρότηση του, επιβαρύνοντας τους εναπομείναντες 
εκπαιδευτικούς και δημιούργησε άσχημο ψυχολογικό 
κλίμα σε όλους (γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς).
ΖΗΤΟΥΜΕ
Την άμεση επιστροφή των εξαίρετων εκπαιδευτικών 
στις θέσεις τους που για χρόνια διαπρέπουν, σαν επι-
βράβευση των άριστων υπηρεσιών που προσφέρουν 
στα παιδιά μας και στο Δήμο μας.
Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση 
των βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου μας που θα 
αναβαθμίσει περαιτέρω τις προσφερόμενες υπηρεσί-
ες σε όλους τους σταθμούς».
Ακολουθούν οι υπογραφές των γονέων.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ...

Επιδεικτική αγνόηση των γονιών από τη Δημοτική Αρχή και προκλητική η στάση 
του κ. Προβατόπουλου, ο οποίος τους κατηγόρησε κιόλας επειδή - άκουσον, 
άκουσον - δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Συμβουλευτική Γονέων»...

ΝΕΟ ΑΝΤΙ-ΚΚΕ 
ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ

Επεισοδιακή ήταν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία συζητήθηκε η 
επιστολή διαμαρτυρίας της συντριπτικής πλειοψηφίας των γονέων του 5ου Βρεφονηπιακού 
Σταθμού (οδός Άρτης) με την οποία ζητούσαν την ανάκληση της μετακίνησης δύο εκπαιδευ-
τικών που αναίτια και αυταρχικά αποφάσισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του αρμόδιου 
Νομικού Προσώπου Κ. Προβατόπουλος.

Ο Δήμαρχος στηρίζοντας την απόφασή αυτή και μπροστά στην αδυναμία αντιπαραβολής 
επιχειρημάτων απέναντι στην τοποθέτηση της Δημοτικής Αναγέννησης, που στήριξε την 
αίτηση των γονέων, κατέφυγε εκ νέου σε επιθέσεις εναντίον του Κ.Κ.Ε. (βλέπε και επόμενο σχετικό σχόλιο).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας επαναλάμβαναν σε απόλυτη αρμο-
νία οτι η μετακίνηση δε θα επηρεάσει αρνητικά τα παιδιά αλλά δεν κατάφεραν να αιτιολογήσουν τη σκοπιμό-
τητα της μετακίνησης και αγνόησαν επειδικτικά το αίτημα των γονέων.

Μάλιστα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπανός «ανέκρινε» τον εκπρόσωπο των γονέων ρωτώντας 
τον με ύφος προανακριτικού υπαλλήλου αν οι εκπαιδευτικοί ήταν ενήμεροι για τη συλλογή υπογραφών από 
τους γονείς.

Ο εκπρόσωπος μας Σωτήρης Ραυτόπουλος ζήτησε την ανάκληση των μετακινήσεων και την ικα-
νοποίηση του αιτήματος των γονέων του σταθμού αυτού, καταγγέλλοντας παράλληλα τον αυταρχικό 
τρόπο διοίκησης της δημοτικής αρχής και του Προέδρου του Νομικού Προσώπου κ. Προβατόπουλου, ο οποίος 
μάλιστα ενημέρωσε το Δ.Σ. αφού ήδη είχε αποφασίσει.

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι ο Στ. Νικητόπουλος και οι σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας, Τσίρμπα και 
Μαξούρας δεν πήραν το λόγο, ενώ η παράταξη Τρίγκα (ο ίδιος και ο Τ. Αθανασόπουλος) στήριξε την απόφαση 
αυτή, μη εξαιρουμένου του Ν. Νταηλάκη.

ΘΥΜΩΣΤΕ 
Θυμώστε. Θυμώστε, επιτέλους, με κάτι.

Θυμώστε με τα λαμόγια που σας κοροϊδεύουν κατάμουτρα.
Θυμώστε με αυτούς που σας κλέβουν χωρίς καμιά αιδώ.

Θυμώστε με τους ελεήμονες και τους ευλαβείς.
Θυμώστε με τους γραμματείς και φαρισαίους.

Θυμώστε με τα θεϊκά «τιρερέμ» και τα ανίερα εγκώμια.
Θυμώστε, όμως, πρώτιστα με τον εαυτό σας που δεν θυμώνει με τους εναλασσόμενους επιβήτορές του και 

κάθε τέσσερα χρόνια τους ιερουργεί.
Θυμώστε με τα τάγματα αγγέλων και δαιμόνων που σας συνθλίβουν καθημερινά.

Θυμώστε με τον καναπέ σας που σας παρέχει την άνεση να λέτε: «Δόξα τω Θεώ και σήμερα».
Θυμώστε με τους Ερυσίχθονες* πολιτικούς σας.

Θυμώστε, τέλος πάντων, με κάτι.
Και τότε ίσως διαμαρτυρηθείτε. Ποιος ξέρει μπορεί και να αντισταθείτε.

Μπορεί...
Ετσι, ίσως, υπάρξει ελπίδα... Για σένα. Για μένα. Για όλους. Όμως, πρώτα από όλα, Θυμώστε.

* Ο έχων ακόρεστη πείνα, ο αδηφάγος, ο μη χορταίνων με τίποτα.

του Δημ. Φεργάδη
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Παρέμβαση
Ναρκωκουλτούρας το ανάγνωσμα

Γράφει ο Θοδωρής Σκολαρίκος

Στην εφημερίδα "Αντίλογος" (φύλλο Σεπτεμβρίου 2008) 
δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο "ΠΡΟΣΟΧΗ ...ΜΕΤΑΛΛΑΓ-
ΜΕΝΟ ΧΑΣΙΣ" του συντάκτη Γιάννη Τσουράκη. Βασικός 
στόχος του άρθρου (κατά τον αρθρογράφο) να προ-
ειδοποιήσει για την ύπαρξη μεταλλαγμένου χασίς που 
βάζει σε κίνδυνο τους χρήστες και να καταγγείλει τους 
αδηφάγους κρετίνους που σκοπό έχουν το κέρδος και 
αδιαφορούν για την υγεία. Στην πραγματικότητα όμως 
πρόκειται για ένα υμνολόγιο στο χασίς. Θαυμάστε απο-
σπάσματα:
"Μέχρι σήμερα όλοι ήξεραν ότι το χασίς είναι ένα φυτό 
που το συναντάς σχεδόν παντού στον πλανήτη. Ανήκει 
στην κατηγορία των ευφορικών, δεν είναι εθιστικό και 
δεν προκαλεί θάνατο σε καμιά περίπτωση."
"Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το ΣΚΑΓΚ (μεταλλαγμένο 

χασίς) δεν έχει καμία σχέση με την παραδοσιακή κάν-
ναβη, έτσι όπως την ξέρουμε από τις προηγούμενες 
δεκαετίες. Η φύση σοφά ποιεί."
Ο κ. Τσουράκης επίσης μας πληροφορεί για τη διαδικα-
σία αναπαραγωγής του χασίς για να είμαστε πανέτοιμοι 
στην περίπτωση που αποφασίσουμε να βάλουμε μια 
γλάστρα στο μπαλκόνι μας, ακολουθώντας την προτρο-
πή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Συμπέρασμα: μη μαστουρώνετε με μεταλλαγμένο χα-
σίς, ελλοχεύει κίνδυνος. Ψάξτε για το αγνό, παρθένο, 
πατροπαράδοτο, "ευφορικό" χασίς.
Είναι φανερό ότι κάποιοι έχουν βαλθεί να μας μετα-
τρέψουν σε ...Ολλανδία. Σε μια κοινωνία παθητική, μα-
στουρωμένη άρα και εύκολα χειραγωγούμενη. Βασικός 
στόχος η νεολαία. Ευτυχώς όμως υπάρχουν ισχυρές 

εστίες αντίστασης. Υπάρχει η νεολαία που παλεύει, ορ-
γανώνεται, μορφώνεται, ερωτεύεται, που απαντά στη 
φιλοσοφία της φυγής με τον αγώνα για ένα καλύτερο 
αύριο. Είναι η νεολαία που καλεί τους χρήστες ναρκωτι-
κών να γυρίσουν την πλάτη στις ουσίες και να δώσουν 
με αισιοδοξία και αξιοπρέπεια τη μάχη για τη ζωή. Εί-
ναι η νεολαία που διατρανώνει ότι τα ναρκωτικά είναι 
γέννημα θρέμμα της εκμεταλλευτικής κοινωνίας στην 
οποία ζούμε και αγωνίζεται για την ανατροπή των αντι-
επιστημονικών ιδεολογημάτων της ναρκωκουλτούρας.

Υ.Γ.: Το άρθρο εκφράζει προσωπικές απόψεις του κ. 
Τσουράκη ή υιοθετείται και από τον εκδότη της εφη-
μερίδας κ.Πούλιο, δημοτικό συμβούλο και προέδρο της 
Ένωσης γονέων και κηδεμόνων Αγίων Αναργύρων

γασίες ή κατασκευές είχε πρόθεση να κάνει ο ιδιώτης.  Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι εργασίες αυτές ξεκίνησαν παρά τη διαβεβαίωση των ιθυνόντων του ΟΣΕ προς τον 
Δήμαρχο για παραχώρηση των χώρων αυτών στο Δήμο. Μόνη διέξοδος ο δρόμος 
του αγώνα και της διεκδίκησης. Η άμεση αντίδραση της δημοτικής αρχής, που βρί-
σκεται σε πλήρη αντιστοιχία με το λαϊκό αίσθημα, μας δείχνει ξεκάθαρα ποιο δρόμο 
πρέπει να ακολουθήσουμε για την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων και των λαϊκών 
προβλημάτων γενικότερα. Τον ίδιο δρόμο που οφείλουμε να ακολουθήσουμε για τη 
χρηματοδότηση της ΤΑ, το 301, το Πάρκο Τρίτση, τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τις 
διαφημιστικές πινακίδες, τις υποδομές και τα προγράμματα στην υγεία, στην πρόνοια, 
στην παιδεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. 

Όψιμος εκδότης φιλοσαραντικού εντύπου διαμαρτύρεται συχνά πυκνά για τα διάφορα  graf-
fiti πάνω σε τοίχους, κολώνες, παγκάκια. Θα πρέπει όμως εκτός από αχρωματοψία που 
διατυμπανίζει ότι έχει, να μην βλέπει ολωσδιόλου. Τι ενοχλεί περισσότερο; Τα graffiti στα 
παγκάκια, που γράφουν νεολαίοι, ή τα παγκάκια που είναι σπασμένα;

Αφιερωμένο εξαιρετικά

συνέχεια από σελίδα 1

ΧΩΡΟΙ ΟΣΕ: Όταν ο Δήμος θέλει τότε όλα τα ...μπορεί

Η ΦΤΗΝΕΙΑ... ΤΡΩΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑ
Σε δροσερό αναψυκτήριο πλατείας των Αγίων Αναργύρων μπορείς να 
πιείς την πορτοκαλάδα σου μόνο με... 2,80 ευρώ. Ένα μικρό ποτήρι ή 
μπουκάλι μπύρας μόνο με 3,5 ευρώ. Κι αν η καρδούλα σου ζητήσει κάτι 
πιο δροσερό, π.χ. ένα παγωτό, μπορείς να το γευτείς μόνο με 5,50 
ευρώ. Στο καφενείο της Βουλής όμως ο καφές στοιχίζει 0,80 ευρώ (!!). 
Τι είπατε; Ότι οι συντάξεις ή οι μισθοί δεν ξεπερνούν τα 600 με 700 
ευρώ; Ε, τι να κάνουμε.
Εσείς αποφασίζετε κάθε τόσο να ‘χετε αφεντικό και κουμανταδόρο 
πότε τον... χωροφύλαξ και πότε τον... αστυφύλαξ.

ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ
Ενδιαφέρων διάλογος, για σήμερα και για πάντα, από το «Ανθρωπος και 
υπεράνθρωπος» του Μπέρναρντ Σόου.
«Μεντόζα: Είμαι ληστής. Ζω κλέβοντας τους πλούσιους.
Τάνερ: Είμαι τζέντλεμαν. Ζω κλέβοντας τους φτωχούς»

ΚΑΝΑΠΕΣ
Σας βολεύει ο καναπές; Συνεχίστε, λοιπόν, να κάθεστε...
Οχι, όμως, παράπονα στα κρυφά. Οχι φτηνή και ανέξοδη γκρίνια.

ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ;
Ποιος, τελικά, κυβερνά αυτόν τον... κόσμο; Η πολιτική και οι πολιτικοί 
«που κυβερνούν τους λαούς» ή οι επιχειρηματίες που υπηρετούνται 
από τους πολιτικούς;
Ο απαντών σωστά, λαμβάνει μετοχές της Lehman.

ΣΚΑΣΕ ΚΑΙ... ΤΡΩΓΕ (ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ)
Τριακόσια (300) ευρώ αύξηση το μήνα στο μισθό τους ψήφισαν οι 
βουλευτές ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. Την πρόταση καταψήφισαν οι βουλευτές του 
ΚΚΕ, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ, ψήφισαν «παρών».
Το ευφυές (!!!) και σφόδρα κυνικό, υπέρ της αύξησης, επιχείρημα 
του κ. Πάγκαλου, ήταν: «Δεν είναι αύξηση. Με τα 300 ευρώ απλά δεν 
μειώνεται ο μισθός μας...».
Δείτε και κρίνετε την ευαισθησία αυτών που θέλουν να μας 
ξανακυβερνήσουν (!!!)

ΤΑ ΕΝ ΟΙΚΩ... ΚΑΙ ΕΝ ΔΗΜΩ;
ή η υποκρισία είναι βολευτική
Με ό,τι ακούμε και διαβάζουμε τελευταία σχετικά με τα σκάνδαλα 
(οικονομικά και άλλα), την πολυκύμαντη και ιδιαίτερα τρυφηλή, ζωή 
των πρωταγωνιστών, τα περιουσιακά στοιχεία των ταγών του έθνους 
μαζί με τα ανερμήνευτα «πόθεν έσχες», τις ιερές μπίζνες κ.λπ. 
εύκολα προκύπτει το ερώτημα. Μα πού πάμε; Τα εν οίκω, εν Δήμω 
πλέον; Δεν σας κρύβω πως ανέκαθεν ήμουν θερμός υποστηρικτής 
της θεωρίας που λέει πως: αυτά που θέλει να κρύβει ο νοικοκύρης, 
ναι, να τα μαθαίνει ο κόσμος όλος (πολύ περισσότερο, βέβαια, όταν 
είσαι λίγο-πολύ δημόσιο πρόσωπο, επώνυμος και θες να περπατάς 
«ντρέτα»). Και τότε να δεις γλέντια...
Και τότε να δεις τους αξιοσέβαστους «Λαυρέντηδες», τους τίμιους, 
τους σοβαρούς, τους ηθικούς, τα καλά παιδιά και τους από το 
πουθενά ανύδρωτους νεόκοπους «φραγκάτους», πόσο «σεμνά και 
ταπεινά θα περπατούν και κοστα-κοστα θα πηγαίνουν».

ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

γράφει ο

Δημήτρης Φεργάδης

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΝΕ ΚΗΦΙΣΣΟ
 Μέσα σε όλα έρχεται κι ο χειμώνας με τα προβλήματα που κουβαλά. Πριν λοιπόν είναι 
αργά. δημοσιεύουμε την φωτογραφία δεξιά που μας έδωσε συμπολίτης μας με την παρά-
κληση να τη δημοσιεύσουμε μήπως και συγκινηθούν οι αρμόδιοι. Το δέντρο είναι έτοιμο να 
πέσει και  ας φροντίσουν εκεί στο δημαρχείο να λάβουν κάποια μέτρα. Μήπως θα έπρεπε να 
τηλεφωνήσει στο  2614440 για να καταγραφεί και ως εξυπηρετηθείς. Λέμε μήπως;
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Έχοντας φτάσει σε όρια αγανάκτησης το τελευταίο διάστημα 
με την τεράστια αύξηση των τιμών σε προϊόντα κατανάλωσης, 
παροχής υπηρεσιών και όλων των κοινωνικών αγαθών που κα-
λούμαστε να ακριβοπληρώσουμε υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας 
και λέμε:

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΔΕΝ 
ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΗ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ!

Ειδικά εμείς οι γυναίκες 
σαν διαχειρίστριες του 
οικογενειακού εισοδή-
ματος έχουμε μετατρα-
πεί όλες σε «λογίστρι-
ες» για να μπορέσουμε 
να τα βγάλουμε πέρα 
με το πορτοφόλι μας 
και να καλύψουμε τις 
ανάγκες του σπιτιού και 
των παιδιών μας.

Θεωρούμε κοροϊδία όταν μας λένε να γίνουμε «καλοί κατανα-
λωτές» και να ψάχνουμε παρατηρώντας τις τιμές αναζητώντας 
τις φθηνότερες.
Όλα τα κέρδη των 300 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη χώρα 
αυξήθηκαν πάνω από 60% μόνο τη χρονιά του 2006 και από αυ-
τές όσες είναι στο χρηματιστήριο κέρδισαν 8,6 δις ευρώ, και 
οι βιομηχανίες τροφίμων 2,95 δις ευρώ. Θεωρούμε κοροϊδία οι 
μισθοί και οι συντάξεις να είναι καθηλωμένες κάτω από την αξία 
που είχαν το 1980 και να αναγκαζόμαστε να παλεύουμε στα όρια 
της φτώχειας. Γιατί όσο η ακρίβεια μεγαλώνει τόσο η ποιότητα 
ζωής υποβαθμίζεται.
Ο Πανδημοτικός Σύλλογος Γυναικών Αγίων Αναργύρων εκφρά-
ζει την αντίθεσή του στην πολιτική λιτότητας, που όλες οι κυ-
βερνήσεις; μέχρι σήμερα εφαρμόζουν ακολουθώντας πιστά 
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνουν το δικαίωμα να 
αυγαταίνουν τα υπερκέρδη τους οι επιχειρηματικοί όμιλοι και 
οι μεγαλοβιομήχανοι εις βάρος μας και εις βάρος των οικογε-
νειακών αναγκών μας.
Καλούμε όλες τις γυναίκες και τις οικογένειές τους να υψώ-
σουμε φωνή διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας διεκδικώντας όλα 
όσα μας ανήκουν.
Να διεκδικήσουμε τον πλούτο που καθημερινά παράγουμε και 
μας τον στερούν.

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Μέλος της Ο.Γ.Ε. (Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας)

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠ’ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

Ο λογαριασμός που πληρώνουν οι γονείς για τη 
«δωρεάν» Παιδεία αποτυπώνεται γλαφυρά στη 
λίστα με την οποία εφοδιάζονται τα νήπια και οι 
μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού από 
τις δασκάλες τους, με το πρώτο χτύπημα του κου-
δουνιού. Έτσι, ενώ το «ζωνάρι» σφίγγει όλο και πε-
ρισσότερο για τη μεγάλη μάζα των εργαζομένων, 
οι γονείς καλούνται να πληρώσουν κάθε Σεπτέμ-
βρη από τις τσάντες, τα αναλώσιμα, τα βιβλία, τα 
φροντιστήρια, μέχρι το... χαρτί τουαλέτας και το 
χαρτί για τις εκτυπώσεις που θα χρειαστούν στο 
σχολείο. Τα έξοδα βέβαια δεν τελειώνουν μέσα 
στο σχολείο αλλά επεκτείνονται και έξω από αυτό, 
με τους γονείς και πάλι να πληρώνουν τις δραστη-
ριότητες, που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα του σχολείου.
Το πρόβλημα επιδεινώνεται με τις ανατιμήσεις στα 
σχολικά είδη που αγγίζουν μέχρι και το 85,7%, σύμ-
φωνα με τις τιμοληψίες που πραγματοποίησε το 
Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή. Την ίδια στιγμή 
το Υπουργείο Ανάπτυξης προκαλεί όταν διαβεβαι-
ώνει ότι τα δικά του στοιχεία αποδεικνύουν σταθε-
ρότητα στις τιμές.
Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση και οι δημότες των Αγίων Αναργύρων καλούνται να πληρώσουν το 
μάρμαρο της «δωρεάν» Παιδείας (στη φωτογραφία δεξιά έντυπο που δόθηκε σε νηπιαγωγεία του 
δήμου μας) . Μεγάλες είναι οι ευθύνες της δημοτικής αρχής και της δημοτικής επιτροπής παιδείας 
που επιλέγουν το δρόμο της επιβάρυνσης των δημοτών με το κόστος λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων. Για διεκδίκηση πόρων ούτε λόγος φυσικά...

Ακόμα και ...χαρτί τουαλέτας καλούνται οι γονείς να πληρώσουν 
με την έναρξη των μαθημάτων των παιδιών τους

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ 
ΤΟΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μείζον ζήτημα προέκυψε για τη διοίκηση του δήμου με την αποκάλυψη της παραποίησης 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εγκρινόταν η κατασκευή πεζογέ-
φυρας που θα κατέληγε στις οδούς Αίνου και Καβάλας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την παραπάνω απόφαση με συνεδρίασή του στις 11 Σε-
πτεμβρίου 2008 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Η απόφαση αυτή λήφθηκε μειοψηφούντων των Δημοτικών 
Συμβούλων κ.κ. Νικητόπουλου και Νταηλάκη. Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω συνεδρίαση απουσίαζαν 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σ. Ραυτόπουλος, Θ. Στίγκα, Χρ. Παϊσόπουλος και είχαν αποχωρήσει οι Αθ. 
Τσώκος και Χ. Πάλλας.
Η Δημοτική Αρχή απέστειλε την εν λόγω απόφαση στον ΟΣΕ παραποιημένη, παρουσιάζο-
ντας την ως ΟΜΟΦΩΝΗ.
Η παραποίηση αυτή ανακαλύφθηκε από κάτοικο της οδού Αίνου που αντιδρά στο συγκεκριμένο τρόπο 
κατασκευής της πεζογέφυρας. Ο συγκεκριμένος δημότης προσκόμισε το παραποιημένο απόσπασμα 
της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου στη συνεδρίαση της Τρίτης 4 Νοεμβρίου 2008. Από τη 

συνοδευτική σελίδα του fax, προέκυψε ξεκάθαρα ότι 
το παραποιημένο απόσπασμα είχε αποσταλεί από το 
γραφείο του δημάρχου.
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Σπα-
νός ( υπεύθυνος για την έκδοση και υπογραφή των 
αποσπασμάτων του δημοτικού συμβουλίου), ενώ αρ-
χικά υποστήριζε ότι ουδέποτε είχε αποσταλεί 
fax από τη δημοτική αρχή, τελικά αναγνώρισε 
την παραποίηση. Δικαιολογήθηκε ότι πρόκειται περί 
ανθρώπινου λάθους και υπέβαλε την παραίτησή του 
στον Δήμαρχο κ. Σαράντη, η οποία και δεν έγινε δεκτή 
(!). «Έθεσε εαυτόν στην κρίση του», όπως καταλήγει η 
επιστολή που του απέστειλε. 
Ο κ. Σπανός στην επιστολή του ισχυρίζεται ότι η πα-
ραποίηση αυτή «οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος και δη 
σε λάθος που εκ παραδρομής παρεισέφρησε κατά την 
δακτυλογράφηση του κειμένου του πρακτικού αυτού, 
χωρίς καμιά σκοπιμότητα από πλευράς οιουδήποτε». 
Επιχειρεί να στηρίξει την εκδοχή του στο γεγονός ότι 
το θέμα αυτό δεν απαιτούσε αυξημένη πλειοψηφία, 
ούτε επηρεάζει την ουσία αν θα είναι ομόφωνα ή 
κατά πλειοψηφία. Ο κ. Σπανός αναγνωρίζει ευθύνες 

στο πρόσωπό του μόνον «ως τελικός εκδότης (που) 
έχει την αντικειμενική ευθύνη και την αναγνωρίζει πλή-
ρως».
Από μια πρώτη ανάγνωση της επιστολής του κ. Σπανού 
και των δύο αποσπασμάτων αποφάσεων (ομόφωνη και 
κατά πλειοψηφία) που έχει υπογράψει, οι απαντήσεις 
και οι ισχυρισμοί του προκαλούν ακόμη περισσότερη 
σύγχυση επί του θέματος. Αυτό το στηρίζουμε στο 
γεγονός ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι οι 
δημοτικοί υπάλληλοι δακτυλογραφούν κάθε φορά το 
όποιο απόσπασμα πρακτικού χρειαστεί να εκδώσουν 
και δίνουν στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
να υπογράψει.
Και το πιο μικρό παιδί σήμερα γνωρίζει ότι όταν πράγ-
ματι υπάρξει λάθος στην πληκτρολόγηση, αυτό το 
λάθος υπάρχει πάντα μέχρι την διόρθωσή του, διότι 
απλούστατα σώζεται σε ένα αρχείο στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Όσες εκτυπώσεις να γίνουν το ίδιο κείμε-
νο θα εκτυπώνεται.
Είναι πασιφανές ότι το απόσπασμα της απόφα-
σης έχει παραποιηθεί. Κι αυτό φαίνεται από τα δι-
αστήματα μεταξύ των σειρών που προστέθηκαν για 

να καλύψουν την πρόταση με τους συμβούλους που 
μειοψήφησαν και αφαίρεσαν. Αυτό αποδεικνύεται και 
από το γεγονός ότι η πρώτη παραποιημένη απόφαση 
(ομόφωνη) συντάχθηκε στις 19/9/2008 όπως προκύ-
πτει από το fax προς τον κο Δ. Ράππο, η δεύτερη και 
ορθή απόφαση (κατά πλειοψηφία) στις 10/10/2008 και 
η αποκάλυψη (που αρχικά αρνήθηκε ο κ. Σπανός) έγινε 
στις 4/11/2008.
Ο κ. Σπανός έχει δίκιο όταν λέει οτι σύμφωνα με τον 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων δεν απαιτείται αυξημέ-
νη πλειοψηφία για την κατασκευή της πεζογέφυρας. 
Προς τι λοιπόν η κίνηση του να «θέσει τον εαυτόν του 
στη κρίση του δημάρχου» για ένα πρόβλημα που προέ-
κυψε από «ανθρώπινο λάθος» και που δε διαφοροποιεί 
την ουσία της απόφασης;
Η δημοτική αρχή οφείλει να δώσει πλήρεις και 
καθαρές εξηγήσεις γι’ αυτή την παραποίηση της 
απόφασης σε τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο. Οι 
πολίτες των Αγίων Αναργύρων είναι σίγουρο 
ότι θα βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα από 
τις μεθοδεύσεις της δημοτικής αρχής.

Έκθετος ο Πρόεδρος του κ. Βελ. Σπανός

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει πλήρεις και καθαρές εξηγήσεις
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Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά (5 δις Δραχμές ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός) χωρίς να υλοποιηθούν οι προ-• 
βλεπόμενες μελέτες. Όλοι κατανοούν πως η ποιότητα του έργου δεν ανταποκρίνεται στο κόστος του.
Δαπανήθηκαν ακόμα 500 εκ. δρχ. για αντιμετώπιση κακοτεχνιών των εργολάβων (για τη στεγανοποίηση της • 
λίμνης και των καναλιών).
Δαπανήθηκαν 500 εκατομμύρια δραχμές στην ΕΥΔΑΠ για το νερό που καταναλώθηκε στο έργο και το γέμισμα • 
των λιμνών.
Ξοδεύτηκαν μεγάλα ποσά για γεωτρήσεις αμφίβολης απόδοσης με αποτέλεσμα τα δέντρα, οι θάμνοι και το • 
γκαζόν να ξεραίνονται, ενώ θα μπορούσε με ελάχιστα χρήματα να αξιοποιηθεί το νερό του ρέματος που 
περνάει δίπλα από το πάρκο και που καθημερινά τροφοδοτείται από τις υπερχειλίσεις  των δεξαμενών της 
ΕΥΔΑΠ.
Το περίφημο «τρενάκι» του πάρκου ποτέ δεν λειτούργησε αφού όπως φημολογείται ήταν λαθεμένη η μελέτη • 
των γραμμών, ενώ σήμερα ο σταθμός του τρένου προς την οδό Μπίμπιζα έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτη, με 
χρήση άσχετη με τους σκοπούς του πάρκου.
Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων «Natura shops» εκδιώχθηκαν από το χώρο, ενώ παράλληλα για τους ίδιους • 
χώρους έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, σύμφωνα με δήλωση μέ-
λους της διοίκησης του πάρκου.
Η διοίκηση του πάρκου παραχωρεί σε ιδιώτες δραστηριότητες, παιδικό πάρκο, τις οποίες η ίδια όφειλε να • 
υλοποιήσει και να παραχωρεί δωρεάν στους επισκέπτες του πάρκου. Την ίδια στιγμή υπάρχουν πληροφορίες 
ακόμα και για παραχώρηση χώρων του πάρκου προκειμένου να κατασκευαστεί χώρος αναψυχής με νερο-
τσουλήθρες.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
αξιοποίηση του πάρκου για τις ανάγκες του 

λαού της περιοχής

Νυν υπέρ πάντων οι ιδιώτες

Αποκαλυπτικό το Δημοτικό Πρόγραμμα 
του συνδυασμού του κ. Σαράντη:

Αποκαλυπτικό το πρόγραμμα 
της δημοτικής αρχής για 
τις προθέσεις της όσον 
αφορά το περιβαλλοντικό 
πάρκο Α.Τρίτσης. Μια 
ανάγνωση του σχετικού 
αποσπάσματος αρκεί για 
να «πείσει» τον αναγνώστη 
ότι με τη σημερινή διοίκηση 
του δήμου ο δημόσιος 
χαρακτήρας του πάρκου 
είναι ...διασφαλισμένος.  

Μάλλον μιλάμε διαφορετικά ελληνικά!

Χρόνια τώρα παρακολουθούμε την μεθοδευμένη προ-
σπάθεια υποβάθμισης και απαξίωσης του Πάρκου Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» , τόσο των 
κυβερνήσεων ΝΔ & ΠΑΣΟΚ, όσο και του ΑΣΔΑ, και των 
διοικήσεων των δήμων Ιλίου, Αγίων Αναργύρων Καματε-
ρού. Μιας προσπάθειας που σαν απώτερο στόχο έχει, 
να έρθει σαν «σωτήρια» λύση  η παραχώρηση μέρους 
ή όλου του πάρκου σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, 
για να αντιμετωπιστούν δήθεν τα έξοδα συντήρησής 
του.
Τι έκαναν ο ΑΣΔΑ και οι διοικήσεις των δήμων, 
όταν ανέλαβαν τη λειτουργία ενός ημιτελούς 
πάρκου, που κόστισε 5 δις εκατ. δρχ, με τερά-
στιες ελλείψεις, κακοτεχνίες και καταστροφές, 
που ξοδεύτηκαν για να επανορθωθούν τεράστια 
ποσά;
Ποιες ήταν οι ενέργειες των διοικήσεων των 
δήμων για να εξασφαλίσουν την κρατική χρημα-
τοδότηση που απαιτείται για την λειτουργία και 
συντήρηση του πάρκου;
Πότε διεκδίκησαν από το κράτος τα αυτονόητα, 
δηλαδή την αποπεράτωση του πάρκου και την 
χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησής 
του;
Όχι μόνο δεν έκαναν τίποτε από τα παραπάνω, 
αλλά πρωτοστάτησαν κιόλας στο να οικοδομηθεί 
τμήμα της έκτασης του «Πύργου Βασιλίσσης» 
του λεγόμενου κτήματος Σερπιέρι.
Η διοίκηση του πάρκου παραχωρεί σε ιδιώτες δραστη-
ριότητες, παιδικό πάρκο, τις οποίες η ίδια όφειλε να 
υλοποιήσει και να παραχωρεί δωρεάν στους επισκέ-
πτες του πάρκου. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες ακόμα 
και για παραχώρηση χώρων του πάρκου, για την κατα-
σκευή χώρου αναψυχής με νεροτσουλήθρες.
ΟΙ κάτοικοι των δήμων δεν ξεχνούν τις προεκλογικές 
υποσχέσεις των Παρατάξεων που στηρίχτηκαν από 
Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ., για την αναβάθμιση του Πάρκου.
Σήμερα ο ΑΣΔΑ και οι δήμοι Ιλίου, Αγ. Αναργύρων και 

Καματερού, προσπαθούν να μας πείσουν ότι αγωνίζο-
νται για την σωτήρια του Πάρκου και για την εξασφάλι-
ση των συμφερόντων των δημοτών τους, μετά από όλα 
όσα έπρεπε να κάνουν και δεν έκαναν τόσα χρόνια.
Έτσι αντί να διεκδικήσουν δυναμικά από την κυβέρνηση 
και το αρμόδιο Υπουργείο τα απαραίτητα κονδύλια τόσο 
για την συντήρηση του πάρκου όσο και για την αποπε-
ράτωσή του, αποφάσισαν να καλέσουν τους δημότες 
για εθελοντική προσφορά, και να αναλάβουν οι δήμοι 
και ο ΑΣΔΑ την συντήρηση και καθαριότητά του. Δηλαδή 
να μεταφέρουν «επαναστατικά», τις υποχρεώσεις του 
Υπουργείου στις πλάτες των εργαζομένων. Κι ας έχουν 
πληρώσει και ξαναπληρώσει. Οφείλουν όμως να εξηγή-
σουν, γιατί τόσο ο ΑΣΔΑ όσο και οι δήμοι, σταμάτησαν 
πριν μερικά χρόνια να υλοποιούν αυτό που σήμερα πα-
ρουσιάζουν σαν επαναστατική πράξη;
Είναι γεγονός ότι πουθενά στον κόσμο, δεν μπορεί 
να συντηρηθεί και να λειτουργήσει, ένα πάρκο αυτής 
της έκτασης και μορφής, παρά μόνο με κονδύλια του 
κρατικού προϋπολογισμού. Κάτι που μπορεί να γίνει, με-
τατρέποντας τον φορέα διαχείρισης του πάρκου από 
Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που είναι σήμερα, 
σε Δημοσίου Δικαίου. Έτσι που η εκάστοτε κυβέρνηση, 
να εγγράφει στον κρατικό προϋπολογισμό, τα απαραί-
τητα κονδύλια.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο «πόλεμος» έχει ξε-
σπάσει γιατί οι διοικήσεις των δήμων ενδιαφέρονται για 
το ποιος έχει την Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης του 
Πάρκου και ασκούν πιέσεις προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
για να περάσει η ευθύνη λειτουργίας του στους δήμους 
μέσω του ΑΣΔΑ.
Η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος θα σημάνει την 
αρχή της «ανταποδοτικής λειτουργίας» του Πάρκου, δη-
λαδή της οικονομικής επιβάρυνσης των κατοίκων της 
δυτικής Αθήνας. Στις διεκδικήσεις του ΑΣΔΑ και των 
Δημάρχων Αγίων Αναργύρων, Ιλίου, Καματερού, είναι 
μόνον η ευθύνη λειτουργίας του Πάρκου και ουδόλως 
στην υποχρέωση του κράτους για πλήρη χρηματοδότη-
ση της συντήρησης και λειτουργίας του. Στη μελέτη δε 
του ΑΣΔΑ «Ολοκληρωμένη στρατηγική βιωσιμότητας» 
για το Πάρκο αναφέρονται ως έσοδα, οι διάφορες χρή-
σεις του Πάρκου, μόνο, όπως ενοίκια χώρων εστίασης 
και εκδηλώσεων, λαϊκών αγορών, εισιτήρια στις διάφο-
ρες λειτουργίες του κλπ.
Οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι της περιοχής δεν πρέπει να 
εξαπατηθούν από το κάλεσμα των υπευθύνων ή άλλων 
νεροκουβαλητών για κοινό αγώνα για τη σωτηρία του 
πάρκου. Δεν μπορούν θύτες και θύματα να βρίσκονται 
στην ίδια όχθη.
Είναι καιρός να βάλουμε τέλος στην απαράδεκτη αυτή 

κατάσταση.
Με τη δράση και τον αγώνα μπορούμε. 
Καλούμε το λαό να παλέψει τώρα για :

Να αναλάβει το κράτος το κόστος συντήρη-• 
ση; του πάρκου, όπως οφείλει.
Αλλαγή της νομικής μορφής του φορέα του • 
πάρκου, από Ιδιωτικού σε Δημόσιου Δικαίου.
Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την συ-• 
ντήρηση, φύλαξη και λειτουργία του.
Αντιμετώπιση των κακοτεχνιών και Ολοκλή-• 
ρωση των έργων του πάρκου.
Ένταξη στον σχεδιασμό του πάρκου της συ-• 
νολικής έκτασης των 2500 στρεμμάτων.
Να εκδιωχθούν από την δημόσια γη οι κατα-• 
πατητές τύπου Σερπιέρη.
Όχι σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δράσης, • 
όχι στην εμπορευματοποίηση του πάρκου.
Ελεύθερη - δωρεάν χρήση του πάρκου από • 
τον λαό.

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 ανήκουν στο λαό, είναι χώροι άθλη-
σης - ψυχαγωγίας - αναψυχής

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ:
• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΛΙΟΥ
• ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
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Στις αρχές του καλοκαιριού επισημάναμε το θέμα των 
απλήρωτων εργαζομένων στο δήμο Αγίων Αναργύρων. 
Πριν προλάβουμε να γράψουμε το σχόλιο για τους 
απλήρωτους εργαζόμενους στο δήμο, μας κοινοποιή-
θηκε επιστολή διαμαρτυρίας από τρεις εργαζόμενες 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  
Στην επιστολή τους οι εργαζόμενες τόνιζαν χαρακτη-
ριστικά: «Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει εντάξει τη 
μισθοδοσία των εργαζομένων στα τακτικά έξοδα του 
Δήμου.
Η απάντηση στο γιατί δεν πληρωνόμαστε στην ώρα μας 
είναι οτι ο Δήμος δεν έχει χρήματα για  τους νέους 
εργαζόμενους  Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και 
επομένως θα καταβάλλεται ο μισθός σας όταν θα έρ-
χεται η χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Παράλληλα, 
αφήνοντάς σας απλήρωτους, πιέζουμε την Κυβέρνηση 
(!!!) και ζητούμε να μας στηρίξετε.
Η απάντηση η δική μας, ως εργαζόμενες καθημερινά 
στο δρόμο για τα σπίτια των ευπαθών κοινωνικών ομά-
δων (ηλικιωμένων,  ΑΜΕΑ , απόρων κλπ) είναι το αυτο-

νόητο, δηλαδή ο μισθός μας, για την αξιοπρέπεια και 
τον βιοπορισμό των οικογενειών μας και όχι η αναμονή 
στο πότε ο ουρανός θα βρέξει τα καρβέλια για εμάς.»
Ο δημοτικός σύμβουλος της Δημοτικής Αναγέν-
νησης Σωτήρης Ραυτόπουλος στις 7 Ιουλίου κατέ-
θεσε αίτημα στον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου 
ώστε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διάτα-
ξης στην  αμέσως επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου. Κάτω από την πίεση των εργαζομένων το 
θέμα συζητήθηκε εκτός ημερησίας διάταξης στη συ-
νεδρίαση της 10ης Ιουλίου 2008. Εκεί παρευρέθηκαν 
και οι τρεις εργαζόμενες που υπέγραψαν την επιστο-
λή. Κατά τη συζήτηση του θέματος, η δημοτική αρχή 
προσπάθησε να ποινικοποιήσει τον αγώνα των εργαζο-
μένων για αξιοπρέπεια κάνοντας λόγο για «υποκινούμε-
νους εργαζόμενους» και «υποβολιμιαία δημοσιεύματα». 
Πληρωμένη απάντηση έδωσε στη διοίκηση του δήμου 
μία εκ των εργαζομένων λέγοντας:  «...Είναι απαρά-
δεκτο να προσπαθείτε απόψε να μειώσετε τη 
νοημοσύνη μας χαρακτηρίζοντας την πράξη στην 

οποία προβήκαμε σαν πολιτικά υποκινούμενη. Το 
μόνο το οποίο ζητούσαμε είναι το αυτονόητο: 
μετά από την δουλειά την οποία παρέχουμε ευ-
συνείδητα, σταθερά και υπεύθυνα όλα αυτά τα 
χρόνια, το μοναδικό αγαθό και αυτονόητο δικαί-
ωμα μας είναι να παίρνουμε τον μισθό μας στην 
ώρα μας....»
Τελικά, ύστερα από έντονη συζήτηση, το δημοτικό συμ-
βούλιο αποφάσισε ομόφωνα την άμεση και απρόσκο-
πτη πληρωμή των εργαζομένων, εντάσοντας τους στα 
τακτικά έξοδα του δήμου. 
Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτό το σύντομο χρο-
νικό περιγράφεται ανάγλυφα από την κατάληξη της 
επιστολής που απέστειλαν οι τρεις εργαζόμενες στις 
δημοτικές παρατάξεις και τον τύπο μετά από την από-
φαση του Δ.Σ. : «Μόνο με συλλογικούς αγώνες και 
την δημοσιοποίηση των προβλημάτων μας απο-
κτούνται τα κεκτημένα και αυτονόητα δικαιώμα-
τά μας.. Η επαγρύπνηση από εμάς για τη συνέ-
χεια είναι δεδομένη!»

Είναι γυμναστές, είναι υπάλληλοι διοικητικοί Πανεπιστημιακής Εκπαί-
δευσης, λογιστές (κι αυτοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), υδραυλι-
κοί και εργάτες.
Βαφτίζονται «ελεύθεροι επαγγελματίες» και αμείβονται με Δελ-
τίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) συνήθως με 700 έως 1000 ευρώ 
το μήνα. Το καθεστώς αυτό του ΔΠΥ αποτελεί μία από τις πλέον 
προωθημένες μορφές ευέλικτης εργασίας, που συνδυάζει την ανα-
σφάλεια του ελεύθερου επαγγελματία με την αυστηρή πειθαρχία 
της μισθωτής εργασίας. Επί της ουσίας, διατηρεί τη μισθωτή σχέ-
ση αλλά χωρίς καμία προστασία από την εργοδοτική αυθαιρεσία, 
χωρίς τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα (άδειες, επιδόματα, 
αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης κλπ) που αντιστοιχούν στη μι-
σθωτή σχέση. Οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται σε τήρηση ωραρίου 
ενώ πολλές φορές δουλεύουν υπερωριακά χωρίς να πληρώνονται. 
Υποχρεώνονται να φέρουν μόνοι τους το ολοένα και αυξανόμενο 
βάρος της ασφάλισης τους ενώ οι εργοδότες απαλλάσσονται από 
κάθε εισφορά. Γλυτώνουν και από πιθανό έλεγχο από το ΙΚΑ, μπο-
ρούν και να τους απολύουν όποτε θέλουν.
Και μην φανταστείτε ότι εργοδότες είναι πάντα σκληροί καπιταλι-
στές. Είναι και «σοσιαλιστές» δήμαρχοι, όπως ο δικός μας ο Νίκος 
Σαράντης. Με αυτό το καθεστώς κάνει προσλήψεις σήμερα ο Δή-
μος μας και τα Νομικά του πρόσωπα.
Θαυμάστε λογική για την πρόσληψη ενός Λογιστή, την οποία ειση-
γήθηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο: «...Ένα (1) Π.Ε. 
λογιστή, του οποίου η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία επειδή υπάρ-
χουν δύο (2) οργανικές θέσεις Π.Ε. λογιστών στον Οργανισμό Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου εκ των οποίων η μία παραμένει κενή 
και δεν επαρκεί ένας υπάλληλος για τις ανάγκες του διπλογραφικού 
συστήματος».
Κατά τα άλλα ο λογιστής πρέπει να υπογράψει μίσθωση έργου με 
τους εξής απίθανους όρους:
Να παρέχει τις υπηρεσίες του ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Να είναι ασφαλισμένος με δική του ευθύνη και με δικές του δα-
πάνες.
Να αμείβεται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και να συμπεριλαμβά-
νεται στο ποσό ο ΦΠΑ.
Να λαμβάνει την αμοιβή του συνολικά ή τμηματικά, όπως θέλει η 
διοίκηση δηλαδή και προφανώς όποτε θέλει.
Η εκτέλεση του έργου του τυπικά και όπως θα αναφέρεται στη 
σύμβαση δεν θα συνδέεται με το ωράριο, αλλά θα εργάζεται μέσα 
στο ωράριο του λογιστηρίου, άλλως πως θα γίνει να απασχολείται 
με το διπλογραφικό σύστημα.
Και το ωραιότερο: Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων ρητά επιφυλάσσει το 
δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μονομερώς, για οποιον-
δήποτε λόγο κρίνει ο Δήμαρχος. Δηλαδή αν δεν καταλάβατε καλά 
όποτε θέλει ο δήμαρχος μπορεί να τον σχολάσει!!!
Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν και για τους υπόλοιπους εργαζόμε-
νους με τέτοιου είδους συμβάσεις είτε του Δήμου είτε των Νομι-
κών Προσώπων του.
Για την ιστορία η έγκριση ήταν για 22 εργάτες, 1 υδραυλικό, 1 λο-
γιστή ΠΕ, 2 υπαλλήλους ΠΕ, 3 υπαλλήλους ΔΕ, 1 γιατρό εργασίας και 
1 δημοσιογράφο.

Εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΝΟΣ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Οι ευρωεκλογές που έρχονται (2009) δεν είναι 
δα και καμμιά ιδιαίτερα υποσχεσιογόνα διαδι-
κασία. «Κανένας δεν θα τρέχει πίσω από πολι-
τευτές για να βρει μια θέση stage για το παιδί 
του...» (Θωμάς Τσάτσης, Ελευθεροτυπία 9/7/08, 
σελ. 9 - Εθισμένοι στα σκάνδαλα).
Ετσι, λοιπόν, πιθανολογείται πως οι ψηφοφόροι 
θα λειτουργήσουν πιο... ελεύθερα και λογικά θα 
καταψηφίσουν τα δυο κόμματα εξουσίας. Θα 
δείξει.
Όμως, το θέμα μου είναι άλλο... Το... stage και τι 
ακριβώς σημαίνει η ξενόφερτη αυτή λέξη.
Ολο για stage διαβάζουμε και... όλο για το stage 
μιλάμε. Στη συνείδηση του ευρωενωσιακού 
νεοέλληνα απλοϊκά νομίζω πως σημαίνει, «ευ-
καιριακή δουλειά, πρόχειρο βόλεμα, να ζήσω 

εγώ και τι με νοιάζει για σένα» και ό,τι αυτό 
συνεπάγεται.
Όμως, σαν άτομο ιδιαίτερα... περίεργο, ήθελα 
και την «επιστημονική» ερμηνεία του όρου.
Πήρα, λοιπόν, κι εγώ το OXFORD ENGLISH-GREEK 
LEARNER’S DICTIONARY των D.N. STAVROPOULOS 
και A.S. HORNBY και δείτε τι (για την καλύτερη 
κατανόηση) αλίευσα στο λήμα stage μέσα από 
τις πολλές ερμηνείες της λέξης. Αντιγράφω 
ακριβώς την αγγλική φράση που περιέχει τη 
λέξη stage και αμέσως μετά ακριβως την ελλη-
νική μετάφραση.
“Horses were changed at every stage”
«Τα άλογα αλλάζονταν σε κάθε στάση».
Θέλετε σχόλιο; Από εμένα... ουδέν.

Δημ. Φεργάδης

Στ’ άλογα, στ’ άλογα,
εμπρός για το... stage
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Τ
ο έργο «Δημοτική Ηλεκτρονική Πύλη» συγχρηματοδοτεί-
ται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους 20% και αφορά 

469 δήμους της χώρας (28 της Αττικής). Είναι δε, στα πλαίσια 
του ευρωπαϊκού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, 
που βασικό στόχο έχει την δημιουργία των υλικών όρων και 
προϋποθέσεων για τη διάχυση των νέων τεχνολογιών πρώτα 
και κύρια στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, αλλά και στους 
φορείς του δημοσίου με τον γενικότερο προσανατολισμό που 
του επιφυλάσσεται. Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Αλογοσκούφης: «...η ‘‘ψηφιακή 
στρατηγική’’ συνιστά μια νέα διαρθρωτική παρέμβαση στην οι-
κονομία, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των επι-
χειρήσεων και την ...εξυπηρέτηση του πολίτη με τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών από τις υπηρεσίες του δημοσίου (εφορίες, 
πολεοδομίες, κλπ.)».
Άμεσος στόχος τους έχει τεθεί η αύξηση της παραγωγής 
σχετικής υπεραξίας από τις επιχειρήσεις, καθώς η άνοδος 
της παραγωγικότητας προϋποθέτει ότι μια μικρότερη ποσότη-
τα εργατικής δύναμης αποκτά την ικανότητα να χειρίζεται μια 
μεγαλύτερη μάζα μέσων παραγωγής, κάτι που είναι ιδιαίτερα 
ευδιάκριτο στην περίοδο της χρήσης των νέων τεχνολογιών. 
Ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου και ειδικότερα των Οργανι-

σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρά τις τυμπανοκρουσίες 
για εξυπηρέτηση του πολίτη, της αμφίδρομης πληροφόρησης, 
κ.α. δεν μπορούν να κρύψουν την ουσία των πολιτικών στόχων, 
όπως περιγράφεται στον τίτλο σχετικής ανακοίνωσης της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο στρατηγικό πλαίσιο i2010: «Η 
κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα ενημέρωσης στην υπη-
ρεσία της ανάπτυξης και της απασχόλησης».
Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι:
• Υπάρχει ανάγκη να διορθωθούν το έλλειμμα εικόνας και η 
μειωμένη προσφορά επαγγελματιών των ΤΠΕ με υψηλή ειδί-
κευση, γεγονός που δημιουργεί έλλειμμα εργατικού δυναμικού 
στον συγκεκριμένο κλάδο.
• Το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ορισμένων ψηφια-
κών δεξιοτήτων διευρύνεται όλο και περισσότερο, ενώ εξακο-
λουθεί να παρατηρείται έλλειψη ψηφιακής παιδείας
Καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη, για τους παραπάνω λόγους, να εκ-
πονήσουν πιο φιλόδοξα προγράμματα εφαρμογής και να εντατι-
κοποιηθούν οι προσπάθειες τους επί των ακόλουθων θεμάτων:
 πρόσβαση στο Ίντερνετ υψηλής ταχύτητας 
 κυκλοφορία του ψηφιακού περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ
 διάθεση ραδιοηλεκτρικών συχνοτήτων για νέες εφαρμογές
 ολοκλήρωση των στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας
 εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών. 

Η κοινωνία της πληροφορίας & τα μέσα ενημέρωσης
στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της απασχόλησης

Το περιβάλλον έχει αναδειχτεί στην εποχή μας σε πρώ-
της προτεραιότητας ζήτημα για την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων και την επιβίωση των μελλοντικών γενεών. 
Ως κάτοικοι του λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουμε τις επι-
πτώσεις από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, των επιφα-
νειακών και υπόγειων νερών μαζί και των θαλάσσιων, 
των ακτών, την ανεξέλεγκτη διαχείριση των απορριμ-
μάτων και των τοξικών αποβλήτων, την ανεπαρκή έως 
ανύπαρκτη επεξεργασία των υγρών λυμάτων, τις κατα-
στροφές των δασών, την οικοπεδοποίηση - τσιμεντο-
ποίηση των ελεύθερων χώρων, το πολεοδομικό χάος. 
Κοντά σ’ αυτά έχει προστεθεί και η ηλεκτρομαγνητική 
ρύπανση από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας με αποτέ-
λεσμα να επιβαρύνεται περισσότερο η δημόσια υγεία. 
Είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας εκπέμπουν ακτινοβολία η οποία εί-
ναι βλαπτική για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.
Η παράδοση των τηλεπικοινωνιών, των άλλων κλάδων 
στρατηγικής σημασίας και των κοινωνικών υπηρεσιών 
στον ιδιωτικό τομέα έχει τεράστιες επιπτώσεις για την 
ανάπτυξη και την υγεία του λαού. Οι κυβερνήσεις της 

ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ με τους νόμους που ψήφισαν για 
την ανάπτυξη και τη διαχείριση των κεραιών κινητής τη-
λεφωνίας, διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο που είναι βολικό 
μόνο ως προς την εξυπηρέτηση της κερδοσκοπίας των 
πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο των επικοινωνιών.
Η διαδικασία απομάκρυνσης κεραιών που λειτουργούν 
καταφανώς παράνομα είναι εξαιρετικά χρονοβόρα με 
το επιχείρημα της έλλειψης αρμοδιότητας ή της έλλει-
ψης αντικειμενικής δυνατότητας. Οι έλεγχοι είναι σπα-
νιότατοι. Διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην επιβολή 
ποινών και τα πρόστιμα, όταν τελικά αυτά επιβάλλονται, 
είναι αστεία μπροστά στα κέρδη των εταιριών.
Φυσικά και δεν είμαστε κατά της τεχνολογίας και των 
κινητών τηλεφώνων. Ως Δημοτική Αναγέννηση πιστεύ-
ουμε ότι οι τηλεπικοινωνίες είναι κοινωνικό αγαθό και 
όχι εμπόρευμα και η λύση είναι να αποτελούν λαϊκή πε-
ριουσία. Για τη λειτουργία τους να υπάρχει κεντρικός 
σχεδιασμός του οποίου ακρογωνιαίος λίθος θα είναι η 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Προτείνουμε:
Απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μι-

κρότερη των 300 μέτρων από σχολεία, νοσοκομεία και 
γενικά χώρους συνάθροισης κοινού.
Όσες τοποθετούνται να είναι ευδιάκριτες και με σήμαν-
ση, όχι κρυμμένες και καμουφλαρισμένες. Να υπάρξει 
ενιαίο δίκτυο κεραιών για όλες τις εταιρείες.
Οι Δήμοι να έχουν σαφή εικόνα και λόγο στο χώρο τους. 
Να γίνεται υπεύθυνος κρατικός έλεγχος σε συνεργασία 
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Να απομακρυνθούν άμεσα όλες οι παράνομες κεραίες 
με ανάλογη διαδικασία εκείνης που εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις επείγουσας και έκτακτης κατεδάφισης 
επικίνδυνων και αυθαίρετων κατασκευών.
Να επαvασχεδιαστούν τα δίκτυα κεραιών με ειδική με-
λέτη και με βάση το σύνολο των εμπλεκομένων Η/Μ 
ακτινοβολιών στη συγκεκριμένη περιοχή.
Να δυναμώσουν οι λαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στην 
ασυδοσία των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και στην 
κρατική συνενοχή

Άγιοι Ανάργυροι, Νοέμβριος 2008
Η Γραμματεία της Δημοτικής Αναγέννησης

ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ & ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 

Μας έκαναν εντύπωση:

• Οι κατηγορίες του δημάρχου Ν. Σαράντη, 
για «υποκινούμενες» εργαζόμενες και «υπο-
βολιμαία» επιστολή. Μάλλον υποκινητής είναι 
ο ίδιος και τα προβλήματα που δημιουργεί 
στους εργαζόμενους. Αυτός και η πολιτική 
που έχει επιλέξει να υπηρετεί.

• Η προσπάθεια του δήμαρχου να απαξιώ-
σει την επιστολή των τριών εργαζομένων, να 
δηλώνει ότι αγνοεί το αίτημα της Δημοτικής 
Αναγέννησης για συζήτηση εκτός ημερήσιας 
διάταξης, να κάνει πως δεν είδε και δεν έμαθε 
για τις καταγγελίες στον ημερήσιο τύπο, στο 
διαδίκτυο (Απόδραση και agioianargyroinews) 
και να επιμένει ότι το θέμα μπήκε γιατί είχε 
συζήτηση με το προεδρείο της Ομοσπονδί-
ας (ΠΟΕ-ΟΤΑ) των εργαζομένων. Η ΠΟΕ - ΟΤΑ 
ενεργοποιήθηκε μετά από τις καταγγελίες 
των εργαζομένων, όπως του έκανε την πα-
ρατήρηση και μέλος της ΠΟΕ-ΟΤΑ που πα-
ραβρισκόταν στην συνεδρίαση. Ο δήμαρχος 
θέλει να μας πει δηλαδή, ότι ο κόσμος το ‘χε 
τούμπανο κι αυτός δεν είχε πάρει χαμπάρι; 
Όχι φυσικά! Αυτοδιαψεύστηκε, όταν στο τέ-
λος της συνεδρίασης αναφέρθηκε εκτενώς 
στα δημοσιεύματα, έντυπα και ηλεκτρονικά, 
επώνυμα και ανώνυμα, και μάλιστα με χαρα-
κτηρισμούς εναντίον τους.

• Η επιθετική συμπεριφορά προς τις συγκε-
κριμένες εργαζόμενες, που «παράκουσαν» το 
σωματείο τους, που τους απέτρεπε από το 
δικαίωμα τους να διεκδικήσουν τους μισθούς 
τους και αντέδρασαν από μόνες τους. 

• Η προσπάθεια του δημάρχου να εκμεταλ-
λευτεί την γενική συνέλευση των εργαζομέ-
νων, ότι την απασχόλησε το παραπάνω θέμα 
και ότι συζήτησε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ γι’ αυτό. 
Όπως διευκρίνισε η εργαζομένη, σύμφωνα 
με ενημέρωση που της έγινε από τον Γενι-
κό Γραμματέα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Γ. Καταχανά, «..η 
συγκεκριμένη γενική συνέλευση αφορούσε 
τα βαρέα και ανθυγιεινά και παρεμπιπτόντως, 
επειδή υπήρχαν κάποιοι σχολικοί φύλακες και 
έθεσαν στους εκπροσώπους του συντονιστι-
κού της ΠΟΕ-ΟΤΑ το πρόβλημα τους έγινε μία 
συνάντηση μαζί σας, στην οποία όμως εμείς 
ήμασταν απόντες, γιατί δεν είχαμε κληθεί από 
κανέναν».

• Η προσπάθεια του δημάρχου και του προέ-
δρου του δημοτικού συμβουλίου, κ.κ. Σαράντη 
και Σπανού αντίστοιχα, να υπερασπίσουν τον 
Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του 
Δήμου, στις καταγγελίες που ακούστηκαν ότι 
προσπάθησε να «φοβίσει» τις εργαζόμενες 
για την επιστολή που έστειλαν.

• Η τοποθέτηση της αντιδημάρχου Αργ. Γιαν-
νάκη, αρμόδιας για θέματα κοινωνικής πολι-
τικής, η οποία λίγο ως πολύ, είπε στις εργα-
ζόμενες ότι πρέπει να της χρωστάνε χάρη 
που έγιναν οι συμβάσεις τους σε αορίστου 
χρόνου. Η απάντηση αποστομωτική από την 
εργαζόμενη που μίλησε στο Συμβούλιο: «Το 
γεγονός ότι έχουμε γίνει αορίστου χρόνου, 
είναι αποτέλεσμα της δουλειάς μας, την 
οποία παρέχουμε στο Δήμο εδώ και 10 χρό-
νια, και του κοινωνικού έργου που παρέχουμε 
αμειβόμενοι, ξέροντας πολύ από σας, ακόμα 
και με 300 ευρώ το μήνα, για πολλά χρόνια».

• Οι ισχυρισμοί του δήμαρχου Ν. Σαράντη, ότι 
είχε μαθευτεί ότι θα έλυνε το πρόβλημα, και 
έτσι οι επιστολές βγήκαν για να τον προλά-
βουν! Τόση φαντασία δεν αντέχει περαιτέρω 
σχολιασμό...

• Η παραπομπή από το Πρόεδρο του Δημο-
τικού Συμβουλίου Β. Σπανό των εργαζομένων 
στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου 
για το πότε θα πληρωθούν. Η εφαρμογή των 
αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, είναι 
δική του δουλειά, ή κάνουμε λάθος;

• Η δήλωση του Δημάρχου ότι δεν έχει δική 
του τοπική η εφημερίδα. Δηλαδή, τι άλλο πρέ-
πει να κάνουν η «Νέα Γνώμη» και ο «Ανέντα-

χτος δημότης» για να είναι «δικές» του; Κι επί 
τη ευκαιρία: δεν μας δίνει κατάλογο με τις 
πληρωμένες καταχωρήσεις του δήμου, των 
επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων, 
προς τις εφημερίδες αυτές.

Δεν μας έκαναν εντύπωση:

• Το ότι Δήμαρχος, Πρόεδρος και Αντιδήμαρ-
χοι εισπράττουν κανονικά τις αμοιβές τους 
από το δημοτικό ταμείο, όπως ακούστηκε 
στη συνεδρίαση. Κι επειδή ακούγονται διά-
φορα, τα ελάχιστα ευρώ που δικαιούνται όλοι 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από τις παραστάσεις 
τους στις συνεδριάσεις, δεν τους έχουν κα-
ταβληθεί... 

• Η προσωπική επίθεση του δημάρχου σε 
στέλεχος της παράταξής μας, με άναρθρες 
κραυγές και ασυναρτησίες. Θα ακολουθήσουν 
και άλλες, όσο θα τους δυσκολεύουμε στην 
υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής τους. 
Όσο θα ξεσκεπάζουμε το δήθεν φιλολαϊκό 
προσωπείο του και θα ενημερώνουμε τους 
συμπολίτες μας.

• Η«σιωπή των αμνών». Κάποια στιγμή πι-
στεύαμε ότι κάποιοι εκ των συμβούλων του 
δημάρχου θα αντιδρούσαν και δεν θα τον 
σιγοντάρησαν σ’ αυτόν τον παραληρηματικό 
κατήφορο. Η ελπίδα μάλλον, πέθανε πρώιμα...

Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων, Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008
συζήτηση για τις απλήρωτες εργαζόμενες
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Η μικρή μας πόλη διανύει ήδη το 81ο έτος 
της, από τότε που ανακηρύχθηκε επίσημα 
κοινότητα, αποσπώμενη από τον τότε Δήμο 
Νέων Λιοσίων (σήμερα Ιλίου). Οι κάτοικοι του 
μικρού αυτού συνοικισμού που ήδη έχουν πολ-
λαπλασιαστεί κατά τριάντα φορές, έζησαν 
όλα τα σημαντικά γεγονότα του τελευταίου 
μισού του περασμένου αιώνα. Πολλά στοιχεία, 
περιστατικά, μικρές ιστορίες της κοινωνικής 
και πολιτικής ζωής της περιοχής μας, έχουν 
καταγραφεί ήδη από τον φίλο και συμπολίτη 
μας Ανδρέα Μηλιώνη, ο οποίος ομολογουμέ-
νως έχει προσφέρει πάρα πολλά στην τοπική 
ιστορία μας πάντα με μεράκι και ακούραστη 
επιμονή και υπομονή. Η Δημοτική Αρχή του κ. 
Σαράντη, στα πλαίσια των εκδηλώσεων τιμής 
για την 80χρονη διαδρομή μας διοργάνωσε και 
μία εκδήλωση - αφιέρωμα στον Ιωάννη Μέρ-
λα, με τίτλο «Ιωάννης Μέρλας, ο ευεργέ-
της, ο πολιτικός, ο άνθρωπος». 
Στην εκδήλωση εισηγητής ήταν ο Ανδρέας 
Μηλιώνης, ο οποίος αναφερόμενος στον Ιω-
άννη Μέρλα, τον χαρακτήρισε «εκκεντρικό 
Κροίσο που μέσα του πάλευαν το επιχειρημα-
τικό δαιμόνιο (βουστάσια) και τα φιλανθρωπι-
κά του αισθήματα», μας ενημέρωσε για «τους 
ισχυρούς του δεσμούς με το οικονομικό κατε-
στημένο της εποχής (π.χ. οικογένεια ΦΙΞ)», ότι 
«θαύμαζε τον Πλαστήρα», ότι «πρωτοστάτησε 
για την αυτονόμηση των Αγίων Αναργύρων 
από τα Λιόσια», ότι «διετέλεσε Κοινοτάρχης 
το 1943-1946 χωρίς να είναι από αυτούς που 
προσέτρεξαν να βοηθήσουν τον κατακτητή», 
ότι «μαζί με την ΕΟΧΑ της οποίας Πρόεδρος 
ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός οργάνωσε 
συσσίτια κι έσωσε κόσμο από την πείνα» και 
γενικώς ότι «ήταν ευεργέτης της πόλης που 
δυστυχώς δεν είναι ευρέως γνωστό στους 
δημότες».
Πάντα διαβάζω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάθε 
τι που αφορά την ιστορία της πόλης που γεν-
νήθηκα, μεγάλωσα και ζω και τα οποία κυρίως 
προέρχονται από τον Ανδρέα Μηλιώνη. Έχο-
ντας το προνόμιο να είμαι γνωστός με τον Α. 
Μηλιώνη πάνω από 30 χρόνια, μου έχει εμπι-
στευθεί πολλές φορές πρωτόλεια κείμενα 
του. Χωρίς να είμαι γεννημένος την περίδο 
της ναζιστικής κατοχής, θα σταθώ σε κείνη 
την περίοδο και  ιδιαίτερα στην περίπτωση 
Μέρλα.
Πολλές φορές μου ζητούν να πω αν ξέρω 
λεπτομέρειες για τη δράση του Μέρλα και 
αρκετές άλλες μου ζητούν να εκφέρω γνώμη 
για τα συσσίτια και άλλα τινά που αφορούν τον 
Μέρλα. Δεν είμαι εγώ ο ιστορικός εκείνης της 
περιόδου, ούτε αυτός που θα αμφισβητήσει 
την όποια φιλανθρωπική ή μη δραστηριότητα 
του Μέρλα, αν και είναι γνωστή η «φιλανθρω-
πία» στον τόπο μας (βλέπε έργα και ημέρες 
της βασίλισσας Φρειδερίκης). 
Το ζητούμενο στην υπόθεση «Μέρλα» είναι 
αλλού και πρέπει να είμαστε απόλυτα ξεκά-
θαροι και ειλικρινείς: Οι πολιτικές πράξεις 

και ευθύνες δεν διαχωρίζονται από την 
καθημερινή και κοινωνική ζωή, γιατί στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχει τέτοιος διαχω-
ρισμός. Και όσοι διατείνονται το αντίθετο πο-
λιτική πράξη ποιούν και μάλιστα αντιεπιστημο-
νική, αντιδραστική και βαθιά αντιλαϊκή. Πολλές 
φορές συνειδητά αντιλαϊκή, αφού σπέρνει 
συσκότιση, σύγχυση και αποπροσανατολισμό 
στους πολίτες.
Η δική μου άποψη είναι ξεκάθαρη: το δικαί-
ωμα στην πολιτική δράση είναι δικαίωμα 
του κάθε πολίτη. Η πολιτική επιλογή και 
στάση του όμως τον χαρακτηρίζει άσχε-
τα με τις όποιες άλλες δραστηριότητες έχει. 
Πόσο μάλιστα όταν είναι ένα πρόσωπο που 
επέλεξε να υπηρετήσει το πιο αντιλαϊκό, απε-
χθές και φασιστικό καθεστώς, τις δυνάμεις 
κατοχής της πατρίδας μας, το ναζιστικό τρίτο 

ράιχ. Την ίδια στιγμή που ο ίδιος ο Ανδρέας 
Μηλιώνης σε δικά του κείμενα, γράφει για 
την δράση των πατριωτών συμπολιτών μας, 
στη δημιουργία οργάνωσης του ΕΑΜ, στην 
αντίστασή τους απέναντι στους κατακτητές. 
Όταν έχει καταγράψει με περισσές λεπτο-
μέρειες την κορυφαία στιγμή της αποτροπής 
της ανατίναξης του 301 Ε.Β. που σχεδίαζαν οι 
Γερμανοί κατά την αποχώρησή τους το 1944. 
Όταν περιγράφει τις μάχες που δίνονταν από 
τους συμπατριώτες μας με τους κατακτητές, 
ο Ιωάννης Μέρλας ήταν ο τοπικός εκπρόσω-
πός των τελευταίων. Ήταν ο διορισμένος Κοι-
νοτάρχης των Κατοχικών Κυβερνήσεων των 
Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλου και Ράλλη.
Η παρέμβαση μου αυτή σήμερα δεν γίνεται 
ξαφνικά χωρίς λόγο. Ο καθένας μας πρέπει 
να αναλάβει και να αναλογιστεί το μέ-

Το άγαλμα του 
Ιωάννη Μέρλα 

στην Κεντρική μας 
Πλατεία

Ι. ΜΕΡΛΑΣ Ο ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ
ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Με όσους συζήτησα πως στις προ-
θέσεις μου ήταν σύντομα να ασχο-
ληθώ σε σημείωμά μου με το θέμα 
της νεοπολυφυλετικής, νεοπολυπο-
λιτισμικής μας πόλης, ίδιας με πολ-
λές άλλες, προσπάθησαν «ολοκλη-
ρωτικά» να με αποτρέψουν από ένα 
τέτοιο εγχείρημα.
Παρά το ό,τι σε κατ’ ιδίαν συζητή-
σεις συμφωνούσαν ξεκάθαρα μαζί 
μου και μάλιστα υπερθεμάτιζαν ότι 
πράγματι υπάρχει πολιτισμικό επικοι-
νωνιακό πρόβλημα και πρόβλημα συ-
μπεριφοράς, παρά το ό,τι θεωρού-
σαν πλέον ή αναγκαία την έγκαιρη, 
άμεση μελέτη, διερεύνηση του θέμα-
τος, τελικά κατέληγαν στην απόλυτα 
σαφή και συγκεκριμένη συμβουλή: 
«Είναι καυτή πατάτα. Μην ασχολη-
θείς. Καιροφυλακτούν οι ρηχοί και 
οι εκ του ασφαλούς προοδευτικοί. 
Αστο σε άλλους».
Δηλαδή; Ναι... Όπως το καταλάβατε. 
Μου συνιστούσαν τα... αυτονόητα. 
Ότι ο «στρουθοκαμηλισμός» και η 
«σιωπή Κωσταλέξη» είναι η καλύτερη 
τακτική για ένα «σώφρονα» και επί 
σειρά δεκαετιών ασχολούμενο με τα 
κοινά, προοδευτικό, έμπειρο πολίτη.
Καλός πολίτης είναι ο σιωπηλός πο-
λίτης.
Όμως... το πρόβλημα;
Αυτό, όπως το αναλύσαμε... Είναι 
πρόβλημα του... προβλήματος. Όχι 
δικό σου. (Είπαν. Οι σοφοί).
Όμως, πάλι, επειδή το θέμα σαν θέμα 
ή σαν πρόβλημα υπάρχει, εμείς λέμε 
να τολμήσουμε μια... αυστηρά αυτο-
ελεγχόμενη και «εξ απαλών ονύχων» 
διατύπωση μερικών διαπιστώσεων.
Για λόγους ελάχιστης προληπτικής 
αυτοάμυνας, όπως και φρονίμως 
μας συνέστησαν, ζητάμε απ’ αρχής 
ευγενικά από τους πολλούς ή λίγους 
αναγνώστες να μας κρίνουν με κα-
τανόηση, με νηφαλιότητα, με «δεύ-
τερη σκέψη» και...«κρίνοντας και εξ 
ιδίων».
Το ζητούμενο, είπαμε, είναι η καθη-
μερινή, ανθρώπινη ποιότητα. ΟΛΩΝ 
μας. Όχι οι αφορισμοί. Όχι οι «επι-
τυχημένες» ατάκες που «γράφουν» 
συναισθηματικά, (αυτό)ικονοποιούν 
και φορτίζουν ανέξοδα.
Με γνώμονα, λοιπόν: α) Την γνώση 
πως δεν διαθέτουμε την αναγκαία, 
για τέτοια θέματα, κοινωνιολογική 
επιστημονική γνώση, κατάρτιση και 
επάρκεια και (β) την αίσθηση πως δι-
αθέτουμε τουλάχιστον την ευαισθη-
σία στην καθημερινότητα που έχουν 
οι άνθρωποι του εμείς και όχι του 
εγώ, θα προσπαθήσουμε, πιο κάτω, 

να καταγράψουμε ελάχιστες νύ-
ξεις από τις άλλοτε ναι, άλλοτε όχι, 
συγκρουόμενες και μη θέσεις και 
απόψεις των «επισκεπτών» και των 
«γηγενών».
Αν λοιπόν ρωτήσετε τους μεν (επι-
σκέπτες) πιθανώς θα σας πουν:
- Αντιμετωπιζόμαστε με απαξία.
- Η εκμετάλλευσή μας είναι σκληρή 
(υψηλά ενοίκια-άθλιοι χώροι).
- Στερούμεθα λατρευτικών χώρων, 
εργασιακών δικαιωμάτων κ.λπ.
- Ομαδοποιούμεθα για να αισθανό-
μαστε ασφαλείς και πολλά, πολλά 
ακόμα.
Εχουν δίκιο;
Βεβαίως.
Σε πολλά, πάρα πολλά πράγματα.
Αν, τώρα, πάλι ρωτήσετε τους δε (γη-
γενείς) θα σας πουν πολύ απλά μόνο 
μια λέξη. Που τα λέει όλα, όμως.
Πως σε πολλές γειτονιές, μέσα στο 
σπίτι τους, νιώθουν σαν ξενίτες (ξε-
νίτης= ξένος όπου γης. Ακόμα και 
στην πατρίδα σου, ακόμα και στον 
τόπο που γεννήθηκες).
Εχουν δίκιο; Εχουν άδικο;
Μην βιαστείτε. Σκεφτείτε το. «Ζήστε 
το».
Καλές, λοιπόν, άγιες και ευπρόσδε-
κτες οι όποιες ακτιβιστικές κινήσεις 
και συμπεριφορές. Χρειάζονται, δεν 
λέω, αλλά η καθημερινότητα είναι 
καθημερινότητα. Κι εδώ τι κάνουμε; 
Εμείς, θέλοντας να ξεκινήσει κάτι, 
θα σημειώσουμε πιο κάτω δυο-τρεις 
σκόρπιες σκέψεις, έτσι σαν «προζύ-
μι».
Ο Δήμος, λοιπόν.
Από... Αρχής... άρξασθαι.
Και το Πνευματικό Κέντρο.
- Να «καλεσθούν» οι πολυπληθέστε-
ρες ομάδες, έστω, μεταναστών.
- Να εκδοθεί στη γλώσσα τους φυλ-
λάδιο «καλωσορίσματος».
- Να τους γνωρίσουμε «συνοπτικά» 
ποια είναι η Ελλάδα. Τον πολιτισμό 
μας. Τις παραδόσεις μας.
- Να τους γνωρίσουμε τι εμείς γνω-
ρίζουμε για τις πατρίδες τους.
Να τους καλέσουμε (το Πνευματικό 
Κέντρο;) να μας «δείξουν» τις παρα-
δόσεις τους, τα ήθη, τα έθιμά τους, 
τις μεγάλες γιορτές τους κ.λπ.
Θα μπορούσα να συνεχίσω για πολύ.
Όμως, είπαμε. Τώρα το «προζύμι».
Και να νοιαστούμε όλοι για το πώς 
ΕΔΩ στον τόπο μας «θα μαγειρέψου-
με το φαγητό με τα νέα υλικά».
Δεν μας χρειάζονται έτοιμες λύσεις, 
συνταγές και Μ.Κ.Ο.
Αρκετά...

Δημ. Φεργάδης

ρος της ευθύνης του απέναντι στην κοινωνία και τις μελλοντικές 
γενιές.
Υπάρχουν δάσκαλοι, που στα πλαίσια της μετονομασίας των σχολείων, 
προτείνουν το σχολείο τους να πάρει το όνομα του κατοχικού κοινοτάρχη. 
Κι ερωτώ: όταν το παιδί του μέλλοντος ρωτήσει τι ήταν ο Μέρλας τις θα 
του πουν; Όταν ρωτήσει, είναι καλό να υπηρετούμε και να συνεργαζόμα-
στε με τις εκάστοτε φασιστικές δυνάμεις κατοχής της πατρίδας μας, τι 
θα απαντήσουν αυτοί οι δάσκαλοι στον μαθητή τους;
Σκέπτονται άραγε όσοι αποσιωπούν την πολιτική στάση του Μέρ-
λα, ότι έτσι νομιμοποιούν στη συνείδηση των μελλοντικών γενιών 
τους συνεργάτες των κατακτητών της πατρίδας μας. 
Ας προβληματιστούμε όλοι κι ας κάνουμε το χρέος μας.

Κώστας Σολωμός

‘‘-Οι πολιτικές πράξεις και ευθύνες
δεν διαχωρίζονται από την

καθημερινή και κοινωνική ζωή......’’

Οι διαφωνούντες με τις παραπάνω σκέψεις, ας • 
αναλογιστούν το κείμενο της μελέτης που παρουσίασε 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, σε σχέση με την περίοδο 
της ναζιστικής κατοχής, όπου προβαλλόταν ο Μέρλας 

και αποσιωπούταν η κορυφαία πράξη της αποτροπής της 
ανατίναξης του 301. Η αποσιώπηση αυτή αποσοβήθηκε, 
χάριν της παρέμβασης του Δημοτικού Συμβούλου της 

παράταξης μας Σωτήρη Ραυτόπουλου που έγινε αμέσως 
δεκτή από όλους.

Πως θα πρέπει να αισθάνεται ο κάθε σκεπτόμενος και • 
δημοκρατικός πολίτη αυτής της πόλης όταν υπάρχει 
η προτομή του Μέρλα στην Κεντρική Πλατεία και 

απουσιάζει του Νίκου Κορωναίου. Αυτού του αφανή 
ήρωα, που παρότι έσωσε το 301 ΕΒ και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό των Λιοσίων, συνελήφθη από τους εθνοφύλακες 
και κατέληξε στη φυλακή και στα βασανιστήρια για τις 

ιδέες του.
Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος δεν παραβρέθηκε στην • 

εκδήλωση για τον Μέρλα, δεν νομίζω ότι κρύβει κάποια 
σκοπιμότητα...

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΤΑ
ΝΑΣΤΕΣ

Θέμα ταμπού.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Από σελίδα 1

Οι νέες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, για τριτη συνεχή χρονιά από τη 
διοίκηση του δήμου ανεβάζουν τον δείκτη σε 15,8%

Υπέρογκες αυξήσεις και στα τέλη του νεκροταφείου

Η Δημοτική Αρχή του κ. Σαράντη, επιβάλει για 
τρίτη χρονιά αυξήσεις ύψους 5% στα δημοτικά τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού, επιβαρύνοντας κι αυτή με 
τη σειρά της το εισόδημα των λαϊκών νοικοκυριών και 
των καταστημάτων της πόλης μας. Η νέα αυτή αύξηση 
σε συνδυασμό με τις άλλες δύο αυξήσεις που προηγή-
θηκαν μέσα στο 2007 (ύψους 10%) επιβαρύνουν τα λα-
ϊκά νοικοκυριά και τα καταστήματα μέχρι του ποσοστού 
του 16%, μόλις στα δύο πρώτα χρόνια διοίκησης της.
Ό επικεφαλής της Δημοτικής Αναγέννησης και 
Δημοτικός Σύμβουλος, Σωτήρης Ραυτόπουλος, 
καταψήφισε τις εισηγήσεις της δημοτικής αρχής, 
αντιτάχτηκε στη λογική της ανταποδοτικότητας και 
κατήγγειλε την αφαίμαξη του εισοδήματος των ερ-
γαζομένων, των συνταξιούχων και των άλλων λαϊκών 
στρωμάτων, οι οποίοι πληρώνουν διπλά και τριπλά για 
υπηρεσίες που έχουν ήδη φορολογηθεί.
Οι αυξήσεις αυτές δεν είναι ούτε παράξενες ούτε 

πρωτοφανείς. Είναι συνέπεια της πολιτικής που εφαρ-
μόζουν οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και ακολουθεί 
πιστά ο κ. Σαράντης και η παράταξή του, πολιτική που 
υπηρετεί τις επιλογές του κεφαλαίου. Σήμερα απο-
καλύπτονται όλο και περισσότερο ότι υπηρετούν ένα 
σύστημα που όταν χρειάζεται βρίσκει λύσεις για τις 
κρίσεις που γεννάει το ίδιο και που στηρίζεται στην 
ολοένα μεγαλύτερη εκμετάλλευση και επιδείνωση της 
θέσης των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρω-
μάτων.
Η Δημοτική Αναγέννηση καταγγέλλει ανοιχτά στο 
λαό της περιοχής μας το ρόλο του τοπικού φορο-
εισπράχτορα που έχει υιοθετήσει η σημερινή δημοτική 
αρχή.
Η Δημοτική Αναγέννηση σε καλεί να συμπαραταχτείς 
μαζί της στον αγώνα ενάντια στη λογική της ανταποδο-
τικότητας, όχι μόνον στα δημοτικά τέλη, αλλά και στις 
παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες, στον αθλητισμό, 

στον πολιτισμό, στην πρόνοια και στην υγεία.
Η Δημοτική Αναγέννηση σε καλεί πρώτα απ’ όλα να βγά-
λεις συμπεράσματα από την πολιτική που ακολουθείται 
τα τελευταία χρόνια στο δήμο μας και γενικότερα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση από τις διοικήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 
και να αγωνιστείς για την ανατροπή της.

άμεσων και έμμεσων φόρων. Ο Δήμαρχος υπερασπιζόμενος αυτή την πολιτική 
και τη λογική της ανταποδοτικότητας, έφτασε στο σημείο να γενικεύσει και να 
δηλώσει ότι όπου η αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει αρμοδιότητες πρέπει να υπάρ-
χει και ανταποδοτικότητα. Οι αυξήσεις αυτές είναι ενταγμένες στη γενικότερη 
αντιλαϊκή πολιτική που ακολουθεί η σημερινή δημοτική αρχή, σε σημείου μάλιστα 
που να μηχανεύεται τρόπους ολοένα μεγαλύτερων αυξήσεων επιβαρύνοντας 
έτσι τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. Παρατηρείστε στον παρακάτω πίνακα, ότι 
η αύξηση στις κατοικίες κάτω των 80 τ.μ. που είναι το 66,5% του συνόλου των 
κατοικιών είναι μία μονάδα μεγαλύτερη από αυτή των κατοικιών που είναι πάνω 
από 81 τ.μ. (33,5%).

Οι αυξήσεις στα καταστήματα κυμαίνονται από 4,00% έως 4,6% ανάλογα με 
την ζώνη:

ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α) Καταστήματα έως 6.000 τ.μ. τα ευρισκόμενα στις οδούς:

Αγ. Αναργύρων - Ηρώων Πολυτεχνείου - Κύπρου - Τριπόλεως - Αφροδίτης - Κα-
φαντάρη - Δραγατσανίου από 3,84 σε 4 ευρώ ( 4,00%)

Λεωφ. Δημοκρατίας - Ν. Πλαστήρα από 3,78 σε 3,95 ευρώ ( 4,30%)

Σ. Βενιζέλου - Αγ. Παρασκευής - Κεφαλληνίας - Επτανήσου - Σύρου - Κυδωνιών 
- Λ. Κατσώνη - Ν.Ε. Οδός από 3,7 σε 3,87 ευρώ ( 4,39%)

Ελ. Βενιζέλου (Μυκονιάτικα) - Λαυρίου - Γ. Παπανδρέου - Μ. Αλεξάνδρου - Μ. 
Ασίας - Ακροπόλεως - Πάρνηθος - Σκρα - Ευβοίας - Καλύμνου από 3,57 σε 3,73 
ευρώ ( 4,29%)

Λοιποί οδοί από 3,5 σε 3,66 ευρώ ( 4,37%)

Β) Καταστήματα από 6.001 τ.μ. και άνω είναι το 60% των προηγουμένων.

ΜΗ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α) Επιφάνειας από 1-6.000 τ.μ. ανά ζώνη

από 1,91 σε 2,00 ευρώ (4,50%)

από 1,88 σε 1,97 ευρώ (4,57%)

από 1,85 σε 1,94 ευρώ (4,64%)

από 1,82 σε 1,90 ευρώ (4,21%)

από 1,79 σε 1,87 ευρώ (4,28%)

Β) Επιφάνειας από 6.001 τ.μ. και άνω από 0,50 σε 
0,56 ευρώ (10,71%).

ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΣΥΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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 Οι σημαντικές ελλείψεις αθλητικών χώρων και στον δήμο μας είναι μια πραγματι-
κότητα που δεν αμφισβητείται από κανέναν.
Οι μέχρι σήμερα ακολουθούμενες πολιτικές στον αθλητικό τομέα από τις εκά-
στοτε δημοτικές διοικήσεις που δεν προωθούν το μαζικό λαϊκό αθλητισμό είναι κι 
αυτές κοινή διαπίστωση. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι τα περισσότερα παιδιά 
μας να μην αθλούνται και συχνά πυκνά να δημιουργούνται τριβές μεταξύ των 
γονέων των διαφόρων τμημάτων των αθλητικών μας συλλόγων, του αθλητικού 
οργανισμού. Αυτές τις μέρες οι γονείς των τμημάτων του Γυμναστικού Συλλόγου 
(Μπάσκετ, Βόλεϊ και Χάντμπολ) είναι ανάστατοι σχετικά με τη χρήση του Κλειστού 
Γυμναστηρίου. Τα παιδιά - αθλητές αυτών των τμημάτων είναι αναγκασμένα να 
προπονούνται στο ανοιχτό γήπεδο του Κόροιβου,  Το φαινόμενο αυτό έχει προ-
γραμματιστεί για όλο τον χειμώνα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, με  προφανή 
αποτελέσματα. Και λύση όπως φαίνεται δεν θα υπάρξει. Οι όποιες αντιδράσεις 
των γονιών κατευνάζονται με αόριστες υποσχέσεις για σκέπασμα του γηπέδου 
του Κόροιβου, υπόσχεση που έδιναν και οι προηγούμενες διοικήσεις. Η σημερινή 
διοίκηση οφείλει να δώσει απαντήσεις σε καίρια και ουσιαστικά ερωτήματα, όσον 
αφορά τους αθλητικούς χώρους: Υπάρχει σχεδιασμός για έργα αθλητικής υπο-
δομής; Υπάρχει προγραμματισμός; Υπάρχει βούληση να διεκδικηθούν οι αναγκαίοι 
πόροι ή τα ελάχιστα έργα θα φορτωθούν κι αυτές στην πλάτη των κατοίκων μέσα 
από τον δημοτικό προϋπολογισμό;

Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει...

Δυο από τα προβλήματα που μας 
ανέφερε μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Γυμναστικού 
Συλλόγου (έλειψη τάπητα και 

προστατευτικής σκάρας στο βοη-
θητικό γήπεδο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Αναγέννη-
σης και Δημοτικός Σύμβουλος, Σωτήρης 
Ραυτόπουλος, κατέθεσε επιστολή του 
στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου-
λίου, Βελ. Σπανό (Αρ. Πρωτ. 24938/24-9-
2008) με την οποία ζητά στοιχεία των 
Δημοτικών Επιχειρήσεων. Η επιστολή 
του κοινοποιείται στον Δήμαρχο Ν. Σα-
ράντη καθώς στους Προέδρους και τα 
μέλη των Δ.Σ. των Δημοτικών Επιχειρή-
σεων.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,
οι εργαζόμενοι στις δημοτικές επιχει-
ρήσεις παραμένουν απλήρωτοι (έως και 
μισθούς τριών μηνών) παρά τις ρυθμί-
σεις και τα δάνεια που πάρθηκαν για το 
σκοπό αυτό. Παράλληλα ενώ προχω-
ρούν οι διαδικασίες για την αλλαγή του 
καθεστώτος που τις διέπει, παραμένει 
μέχρι σήμερα άγνωστο το εργασιακό 
μέλλον των απασχολουμένων σε αυτές. 
Επίσης, είναι άγνωστα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, τα οικονομικά στοιχεία των 
επιχειρήσεων.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλού-
με να ενημερώσετε το σώμα για τα 
ακόλουθα ζητήματα:
Πόσους μισθούς οφείλουν οι Δημοτικές 
Επιχειρήσεις στους εργαζομένους, για 
κάθε μια από αυτές;
Πότε θα εξοφληθούν αυτοί οι εργαζό-
μενοι και αν υπάρχει κάποιο χρονοδιά-
γραμμα;
Ποιες είναι οι οφειλές του Δήμου προς 
τις επιχειρήσεις; Έχουν αποδοθεί τα 

χρήματα από τα έργα που τους αναθέ-
τετε;
Ποιες είναι οι οφειλές και οι υποχρεώ-
σεις που έχουν οι επιχειρήσεις έναντι 
τρίτων;
Ποια θα είναι η τύχη των εργαζομένων 
μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
που προβλέπονται στις μελέτες που 
εγκρίνατε; Υπάρχει μέριμνα για τη ομα-
λή συνέχιση της εργασίας όλων των 
εργαζομένων;
Ποιοι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν 
στο Δήμο και ποιοι θα συνεχίσουν στις 
νέες επιχειρήσεις που θα δημιουργη-
θούν;
Μετά από δημοσιεύματα που φέρουν 
το Αναψυκτήριο της Κεντρικής Πλα-
τείας, σε δεινή οικονομική θέση, θα 
παρακαλούσαμε να γίνει αναλυτική ενη-
μέρωση για τα οικονομικά στοιχεία που 
περιγράφουν τη λειτουργία του. Επίσης 
θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις 
συμβάσεις που διέπουν τα δημοτικά 
αναψυκτήρια που έχουν μισθωθεί (διάρ-
κεια μίσθωσης, ενοίκιο, οφειλές προς 
τον Δήμο και τις επιχειρήσεις κ.λπ) και 
να μας δοθούν αντίγραφα αυτών». 

Ζητούνται στοιχεία για την οικονομική τους κατάστα-
ση και την τύχη των εργαζομένων τους.

Στα παραπάνω ερωτήματα που έθεσε η παράταξή μας, ο πρόεδρος των Δημοτι-
κών Επιχειρήσεων Άλφα - Άλφα Τεχνικής και Επικοινωνία, Γιάννης Ελαιοτριβάρης, 
μας παρέδωσε ένα φάκελο με κάποια στοιχεία. Την προσπάθεια του τη θεωρούμε 
θετική ως ένα βαθμό και τον ευχαριστούμε προσωπικά. Τα στοιχεία όμως ζητή-
θηκαν μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπανού, ο οποίος ως 
αρμόδιο θεσμικό πρόσωπο οφείλει να ενημερώνει τα μέλη του σώματος.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποδοσφαιρικό Γήπεδο Αγίων Αναργύρων
Το Γήπεδο ποδοσφαίρου των Αγίων Αναργύρων έχει αφεθεί στην μοίρα του. Κα-
μία προσπάθεια οργάνωσης με προσωπική ευθύνη του δημάρχου κ. Σαράντη. Οι 
όποιες φιλότιμες προσπάθειες κατέβαλε ο Πρόεδρος του Δ.Σ Φάνης Παπαρίζος 
με την αρωγή και συμπαράσταση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. βρήκαν απέναντί 
τους την άρνηση και την απαξίωση του οργάνου. Η χρηματοδότηση του Νομι-
κού προσώπου που είναι αρμόδιο να διαχειρίζεται το γήπεδο από τον δημοτικό 
προϋπολογισμό είναι μηδαμινή (κυριολεκτικά μηδέν) σε σημείο που να καταστούν 
προβληματική την ύπαρξη του ως ξεχωριστού οργανισμού.
Η μόνη πηγή εσόδων είναι η επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
που δίδεται αποκλειστικά όμως για τους μισθούς του ένα και μοναδικού υπαλλή-
λου (τα οποία θα σταματήσουν με την επικείμενη συνταξιοδότηση του) και κάποια 
ελάχιστα ευρώ από το ενοίκιο του κυλικείου, όταν και εφόσον είναι ενοικιασμένο. 
Κάποιο προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων ή των εργαζομένων μέσω stage 
είναι τουλάχιστον αστείο να λέγεται ότι προσφέρουν έργο. Να πούμε ότι κάποια 
έργα που έγιναν, πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία που κάνει τα έργα των 
γραμμών ως αντιστάθμισμα του νερού που τους παραχωρείται. Μήπως θα έπρε-
πε να υπάρχουν κάποιες τυπικές και νόμιμες συμφωνίες γι’ αυτό, όπως πολλές 
φορές έχουμε επισημάνει;  
Σε συζήτηση που είχαμε με παράγοντα του Γυμναστικού Συλλόγου, μας απαρίθ-
μησε σωρεία προβλημάτων με πρώτο την ελλιπή καθαριότητα των χώρων. Και για 
τον κάθε αμύητο να πούμε ότι στο γήπεδο κάθε απόγευμα αθλούνται επί ώρες 
εκατοντάδες παιδιά και λογικό είναι να χρειάζεται αυξημένη φροντίδα στην καθα-
ριότητα, ιδιαίτερα τον χειμώνα με τις λάσπες και τα χώματα.
Σε μια απ’ τις τελευταίες μας επισκέψεις διαπιστώσαμε ότι επί τέλους βγήκαν τα 
ταμπελάκια που καθόριζαν τις θέσεις των επισήμων, είδαμε τουαλέτες να καταρ-
γούνται για να γίνουν γραφεία, είδαμε να λείπει ολόκληρο κομμάτι τάπητα (μέρος 
του τον πήρε η δημοτική επιχείρηση για να τον τοποθετήσει σε κάποιον παιδικό 
σταθμό) είδαμε να μην υπάρχει μια σχάρα στην άκρη του βοηθητικού γηπέδου 
η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό κάποιου παιδιού (μας τον υπέδειξε 
μέλος της διοίκησης της Ένωσης) είδαμε κατεστραμμένα προστατευτικά κι όπως 
μάθαμε πολλές καμένες λάμπες κλπ.

Οι ελλείψεις των αθλητικών χώρων και η 
αδιαφορία στον μαζικό λαϊκό αθλητισμό η αιτία 

των προβλημάτων στα παιδικά αθλητικά τμήματα

Κλειστό Γυμναστήριο
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Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το 18o Συνέδριο 
του ΚΚΕ που θα πραγματοποιηθεί τον Φλεβάρη στην 
Αθήνα, οι ΚΟΒ Αγίων Αναργύρων προγραμμάτισαν 
σειρά εκδηλώσεων του κόμματος οργάνωσαν εκ-
δήλωση για την παρουσίαση των θέσεων της Κε-
ντρικής Επιτροπής. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στις 5/11/2008 στο Α’ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων με 
ομιλητή τον Τάκη Τσίγκα, μέλος της ΚΕ. Επίσης στις 

18/11/2008 η Βουλετής Α’ Αθήνας Λιάνα Κανέλλη 
πραγματοποίησε περιοδεία στο κέντρο του δήμου 
και μίλησε σε σύσκεψη στο δημοτικό αναψυκτήριο 
της κεντρικής πλατείας. Επίσης προγραμματίζεται 
εκδήλωση για τη Δευτέρα, 8/12/2008 στο 
Β’ ΚΑΠΗ (Πλ. Πλαπούτα) με θέμα το Σοσιαλισμό, 
που το δεύτερο θέμα που θα απασχολήσει το συ-
νέδριο.

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ; 

Το κακό σ’ αυτήν την πόλη με τους εργολάβους έχει παραγίνει. Όπου θέλουν 
δουλεύουν, όποτε θέλουν  - κι ας είναι μεσημέρι, ώρα δηλαδή κοινής ησυχίας 
- κι όποτε θέλουν κλείνουν τους δρόμους. Αφορμή για το παρόν σχόλιο, περι-
στατικό που μου συνέβη στην συμβολή των οδών Ι. Μέρλα και Γρηγορίου Ε’ (το 
επόμενο στενό από το Δημαρχείο) από όπου και οι φωτογραφίες.  Εργολάβοι που 
έκαναν έργα για λογαριασμό της ΔΕΗ, έκλεισαν το δρόμο, χωρίς να βάλουν προ-
ειδοποιητική πινακίδα, με αποτέλεσμα όσα αυτοκίνητα προσπαθούσαν να μπουν 
στην Τσούμπα αντιμετώπιζαν έναν δρόμο κλειστό από τα χώματα και τα φορτηγά. 
Ήσουν αναγκασμένος να κάνεις όπισθεν και να επιστρέψεις στην Δημοκρατίας, 
αν μπορούσες δηλαδή μιας και είχαν μαζευτείο δυο, τρία αυτοκίνητα. Ένα μικρό 
αλαλούμ δηλαδή.
Το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Μου το έχουν καταγγείλει πολλοί συ-
μπολίτες μας. Κατάντησε μέρος της καθημειρνότητάς μας. Ο Δήμος άραγε το 
αντιλαμβάνεται; Ενδιαφέρεται; Σκοπεύει να πάρει κάποια μέτρα για τους ανεξέλε-
γκτους πλέον εργολάβους; Για όλους εμάς που μας ταλαιπωρούν:;

Ο παθών και αυτόπτης μάρτυς κάτοικος της Τσούμπας
Κώστας Σολωμός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Απόβλητοι σ’ αυτή την συνοικία ή 
πως μια ήσυχη οδός μετατρέπεται σε 

λεωφορειόδρομο κόλαση

Κάτοικοι των οδών Κωνσταντινουπόλεως (ένθεν και ένθεν των γραμμών) Καβάλας, 
Σερρών, Ξάνθης, Θράκης, Αίνου, Ταϋγέτου, Κύμης κλπ και γύρω δρόμων.
Κάτοικοι «καταδικασμένοι» δις και τρις να υποστούν τα όσια μαρτύρια τους επιφύ-
λαξαν κεντρική και τοπική διοίκηση
Κάτοικοι που αισθάνονται σαν τους παρίες αυτής της πόλης.
Κάτοικοι που θα βλέπουν τα τρένα να περνούν δίπλα από τα σπίτια τους, θα τα 
ακούνε να περνούν και να σκεπάζουν τις φωνές των παιδιών τους, που θα αισθά-
νονται τα τρένα να περνούν και τραντάζουν τα σπιτικά τους.
Κάτοικοι που αγωνίστηκαν για να αποτρέψουν αυτή την φριχτή κατάσταση. Που 
αγωνίστηκαν να μην κοπούν τα δέντρα, προς χάριν της διαπλάτυνσης των γραμ-
μών του ΟΣΕ. Πεύκα πολλών ετών, που εκτός των άλλων λειτουργούσαν και ως 
προστατευτικά του ήχου. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου ως και το πιεστικό μη-
χάνημα βενζινάδικου που βρίσκεται απέναντι από το σπίτι του ακούγεται πλέον. 
Οι ευθύνες πολλές και βαρύνουν τόσο τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που σχε-
δίασαν και υλοποιούν το έργο αυτό, υποβαθμίζοντας περαιτέρω την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων, όσο και των δημάρχων Ταμπακίδη, Τρίγκα και Σαράντη που 
αποδέχθηκαν αυτές τις επιλογές και συμφώνησαν στην υλοποίησή τους. Μάλιστα 
έπρεπε αυτοί να δικάζονται για το περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα και όχι οι κάτοικοι 
που αγωνίστηκαν για την αποτροπή του.
Το έργο φτάνει σιγά - σιγά στην ολοκλήρωσή του. Οι επιπτώσεις του όμως απα-
σχολούν κανένα; Η μετατροπή της οδού Κωνσταντινουπόλεως (ένθεν και ένθεν) 
σε δρόμο πυκνής κυκλοφορίας προκαλεί ασφυξία στους κατοίκους της , αφάντα-
στη ταλαιπωρία στην  καθημερινότητα τους και σοβαρότατες επιπτώσεις στην 
περιουσία τους.
Κάτι πρέπει να γίνει, αναφωνούν οι κάτοικοι με απόγνωση σε περιοδεία που είχα-
με στην περιοχή. Απογοητευμένοι αλλά και οργισμένοι. Βράζουν ενίοτε από θυμό 
για την κόλαση που βιώνουν. Οργίζονται με την αδιαφορία της δημοτικής αρχής 
και όλων των άλλων αρμοδίων. Είναι επιφυλακτικοί από τους λογής - λογής πο-
λιτικάντηδες, λαϊκιστές που θέλουν να ε εκμεταλλευτούν τον πόνο τους. Ζητάνε 
αυτονόητα πράγματα. Ελαχιστοποίηση τουλάχιστον των επιπτώσεων. Κλείσιμο της 
οδού στην εξωδημοτική κυκλοφορία, μετατροπή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας 
και μόνο για την εξυπηρέτηση των περίοικων και του λεωφορείου της γραμμής. 
Ζητάνε πολλά; Ή μήπως πρέπει να ανατρέξουν στην έσχατη λύση, δηλαδή να ση-
κωθούν να φύγουν α[‘ αυτή τη γειτονιά!!!

http://dimotikianagennisiagionanargyron.blogspot.com
άμεση διαδικτυακή ενημέρωση από το blog μας

Η Κωστή Παλαμά είναι ένας 
οδικός άξονας ο οποίος 

συνδέει την Λ. Φιλαδελφεί-
ας με το Καματερό και όλες 
τις περιοχές προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Είναι ο μοναδι-
κός άξονας μέσω του οποίου  
μπορεί κάποιος να κατευθυν-
θεί από και προς αυτές τις πε-
ριοχές όταν έρχεται από την 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

18ο Συνέδριο ΚΚΕ: Σειρά εκδηλώσεων στο δήμο μας

Κωστή Παλαμά & Κωνσταντινουπόλεως

εθνική οδό ή από την Ν. Φιλαδελφεια.
Τον φετινό Μάιο ο δήμος μονοδρόμησε ένα κομμάτι 100 περίπου μέτρων ξαφνικά 
με κατεύθυνση προς Φιλαδέλφεια. Χωρίς να υπάρξει καμία πρόβλεψη ούτε και βο-
ήθεια για τους οδηγούς που κατευθύνονται προς Καματερό. Έτσι έχει δημιουργηθεί 
ένα χάος και ταυτόχρονα έχουν επιβαρυνθεί όλοι οι μικροί δρόμοι καθώς οι οδηγοί 
ψάχνουν να βρουν πως θα πάνε προς το Καματερό και γενικά προς αυτήν την κατεύ-
θυνση. Η ρύθμιση αυτή η οποία έχει γίνει κυριολεκτικά στο πόδι δεν έχει αντιμετω-
πισθεί μέχρι σήμερα. Φυσικά αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο είναι οι κάτοικοι των 
γύρω δρόμων που δέχονται όλα τα φορτία της κίνησης μια και οι οδηγοί ψάχνουν 
να βρουν διέξοδο.
Ένα άλλο δείγμα της προχειρότητας αλλά και της ανεπάρκειας  σε ζητήματα καθημε-
ρινής τρέλας είναι και το ύψος της γέφυρας της οδού Ευβοίας. Η γέφυρα αυτή έχει 
κατασκευαστεί με ύψος 2,50  μ. Αυτό το ύψος είναι απαγορευτικό για την διέλευση 
οχημάτων πρώτης ανάγκης όπως ασθενοφόρα , πυροσβεστικά οχήματα. Έτσι αν ένα 
ασθενοφόρο πρέπει να περάσει από την μια πλευρά προς την άλλη πρέπει να κατεβεί 
μέχρι το κέντρο των Αγ. Αναργύρων η να ανεβεί μέχρι την Κ. Παλαμά πράγμα που 
σημαίνει χάσιμο πολύτιμου χρόνου. Αυτό βέβαια ουδόλως έχει απασχολήσει τους 
όποιους αρμόδιους αν υπάρχουν τέτοιοι. 
Αυτά τα δυο ζητήματα δείχνουν την πνευματική επάρκεια αυτών που διαχειρίζονται 
τη ζωή μας και αποφασίζουν γι’ αυτην.

Μ.Ι.

Κωνσταντινουπόλεως & γέφυρα Αίνου




