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Και τα δύο είναι σωστά. Η αλήθεια είναι

ότι οι αλλαγές είναι πολλές και τα νέα στοιχεία είναι και πολλά και ποιοτικά.
Ας τα δούμε λοιπόν.
Η Δημοτική μας Παράταξη «Συνασπισμός Πολιτών Αγίων Αναργύρων»
άλλαξε όνομα, όχι γιατί δεν μας άρεσε το
παλιό ή θεωρήσαμε ότι απέτυχε να γίνει
αποδεκτό από τον κόσμο, ούτε γιατί άλλαξαν οι πολιτικές μας αφετηρίες, αλλά
γιατί θέλουμε να σηματοδοτήσουμε τη
νέα εποχή που ξεκίνησε λίγο πριν τις εκλογές, με τη συμμετοχή στο συνδυασμό μας
νέων φίλων και θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια ακόμα. Τέλος, λοιπόν, ο τίτλος
«Συνασπισμός Πολιτών», αλλά μόνον ο
τίτλος, γιατί εμείς εξακολουθούμε να είμαστε ένας συνασπισμός ενεργών πολιτών,
που δρα και παρεμβαίνει στα δημοτικά
πράγματα με τον τίτλο «Ανοικτή Πορεία
Δράσης», στα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, οικολογικά, φυσιολατρικά μέσα από το
νέο μας σύλλογο με το όνομα «Ανοικτή
Πολιτιστική Δράση» και προβάλλουμε
τις ιδέες μας και τις θέσεις μας μέσα από
τη νέα περιοδική μας έκδοση με το όνομα
«Απόδραση», της οποίας το πρώτο φύλλο
κρατάτε στα χέρια σας. Είχαμε υποσχεθεί
προεκλογικά και υλοποιούμε μετεκλογικά
στο ακέραιο την υπόσχεσή μας για συνεχή
παρουσία και δράση. Ως ενεργοί πολίτες
προσπαθούμε να αρθρώνουμε τον αυτοδιοικητικό, πολιτικό και πολιτιστικό μας
λόγο και να κεντρίζουμε τις συνειδήσεις
των συνδημοτών μας, επιδιώκοντας τη
συμμετοχή τους στα κοινά, την απόδρασή τους από την πολυθρόνα και την τηλεόραση, την ένταξή τους στην πραγματική
ζωή της δράσης και του αγώνα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Νίκος Χανιώτης
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Το τεύχος αυτό αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας, και κυκλοφόρησε σε 5000 αντίτυπα
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Η βοήθεια και συμμετοχή όλων των φίλων συνδημοτών
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πως είναι γνωστό, στις 23/10/2006
ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για τη Δημοτική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Είναι
γνωστό επίσης ότι, με βάση τις αναλύσεις
των εκπροσώπων των κομμάτων (κυρίως
του δικομματισμού), όλοι κέρδισαν. Στο
εύλογο ερώτημα: τότε, ποιος έχασε; η
απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από
το ότι έχασε η Αυτοδιοίκηση.
Σε όλη την προεκλογική περίοδο και παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έγιναν,
κυρίως από δυνάμεις της Αριστεράς, ο διάλογος δεν περιέλαβε σοβαρά ζητήματα
που απασχολούν τους δημότες, όπως το
κυκλοφοριακό, το περιβάλλον, την παιδεία κ.ά., αλλά περιορίστηκε στην κομματική περιχαράκωση και την ικανοποίηση
μικροπροσωπικών συμφερόντων. Είναι
χαρακτηριστική η προσπάθεια που έγινε
στους Αγίους Αναργύρους από το ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, όταν με 10 θεματικές
αφίσες (για προαστιακό, 301, παιδεία, νεολαία, ρατσισμό, αγώνα εκπαιδευτικών,
ναρκωτικά κ.ά.) προσπάθησε να αντιπαρατεθεί με τις αφίσες προσώπων και να
δημιουργήσει συνθήκες διαλόγου πάνω
στα προβλήματα αυτά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν
στη δημοσιότητα οδηγούμαστε στα παρακάτω συμπεράσματα:
1. Ο δικομματισμός σε μια ακόμη εκλογική διαδικασία βγαίνει δυνατός παρά
τη μείωση κατά 3,75% της συνολικής
του δύναμης (από 85,91% σε 82,16%)
σε σχέση με τις βουλευτικές του 2004.
Το αρνητικό είναι ότι η απώλεια αυτή
(879.743 ψήφοι) δεν διοχετεύτηκε στην
Αριστερά, αλλά στην αποχή και στα άκυρα - λευκά.
2. Η επιλογή του 42% έσωσε τα προσχήματα σε επίπεδο εντυπώσεων για τη
Ν.Δ. αφού της έδωσε τη δυνατότητα να
εκλέξει από την πρώτη Κυριακή αρκετούς Δημάρχους και Νομάρχες. Κερδισμένο βέβαια βγήκε και το ΠΑΣΟΚ, και
αυτό εξηγεί γιατί και τα δύο κόμματα
διαφωνούν με τη συνταγματική κατοχύρωση της απλής αναλογικής.
3. Η αποχή στις 50 Νομαρχίες έφτασε
στο 27,54% (από 23,50% το 2004), ενώ
στην Υπερνομαρχία Αθήνας–Πειραιά
σκαρφάλωσε στο 30,77% (από 21,07% το
2004). Την ίδια αύξηση παρουσίασαν και
τα άκυρα–λευκά που έφτασαν στο 6,57%
(από 2,20% το 2004), ενώ στην Αττική και
στη Θεσσαλονίκη τριπλασιάστηκαν!!!
Η πολιτική σημασία του φαινομένου,
έγκειται στο γεγονός ότι, ενώ μεγάλος
αριθμός ψηφοφόρων απομακρύνεται
από την επιρροή του νεοφιλελευθερισμού, κατευθύνονται στην αποχή και το
άκυρο-λευκό γιατί η Αριστερά εμφανίζεται ανίκανη να μεταφράσει αυτή την απομάκρυνση σε άνοδο των δυνάμεών της.
4. Τα μηνύματα προς την Αριστερά εί-
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εάν νίκη
τότε.
Φωτογραφίες του Δ. Μαστοράκου από τους δρόμους των Αγίων Αναργύρων

Νέο ξεκίνημα ή συνέχεια
μιας παλιάς προσπάθειας;

ναι πολλά. Με βάση τους αριθμούς το
ΚΚΕ (μαζί με τους συμμάχους του) συγκέντρωσε στις 50 Νομαρχίες ποσοστό
7,19% σημειώνοντας πτώση 0,32% έναντι
των νομαρχιακών του 2002 και αύξηση
0,65% έναντι του δικού του ποσοστού
(όχι και του ΔΗΚΚΙ) στις βουλευτικές
του 2004.
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ (μόνος του ή με άλλα
αριστερά σχήματα) συγκέντρωσε ποσοστό 4,71% σημειώνοντας πτώση 1,60%
σε σχέση με τις νομαρχιακές του 2002
και άνοδο 1,09% έναντι του ποσοστού
του ΣΥΡΙΖΑ το 2004. Σημαντικό στοιχείο
αισιοδοξίας για την Αριστερά αποτελεί
το γεγονός ότι στην Αθήνα οι δυνάμεις
της Αριστεράς συγκέντρωσαν αθροιστικά 22%, ενώ σε μια σειρά Δήμους και
Νομαρχίες που υπήρξε συσπείρωση της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς (Καλλιθέα,
Ταύρος, Γαλάτσι κ.ά.) σημειώθηκαν ελπιδοφόρα αποτελέσματα.
Ακόμη πιο ελπιδοφόρα προοπτική όμως

ησαν όλοι

Δήμαρχος: ο Νίκος

... ποιος έχασε;

Πολλές

φορές όταν τελειώνει μια μάχη,
ένα παιχνίδι καλύτερα, προσπαθείς να βρεις
το νικητή γιατί είναι τουλάχιστον φοβερά
δύσκολο να τον δεις με την πρώτη ματιά,
Χρειάζεται και δεύτερη και τρίτη, ίσως,
προσπάθεια για να καταλάβεις σε ποιο πρόσωπο σκάει το τελευταίο χαμόγελο.
Κάποια τέτοια αντιμετώπιση νομίζω πως
πρέπει να έχει και το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στο δήμο μας.
Λίγο πριν στηθούν οι κάλπες, στην αφετηρία βρέθηκαν οι συνδυασμοί του (επιτέλους) χρισματικού Νίκου (με τη συνεργασία
της «Ριζοσπαστικής» κίνησης πολιτών), του
μικρού Δημάρχου Κώστα, του άλλου Νίκου του παλιού μαζί με όλο του το ασκέρι,
οχτρούς και φίλους πλην μιας, του Σταύρου
των δεξιών άντε και των αριστερών ΚΑΠΗ,
του Σωτήρη με τη ρομφαία της γραφικής
Ορθοδοξίας και τέλος του Νίκου του ρομαντικά αμετανόητου και των Θεσπιέων του.
Οι κάλπες κλείσανε, οι κάλπες ανοίξανε, οι
κάλπες μετρήθηκαν και τελικά αποφάσισαν:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Δήμαρχος ο χρισματικός Νίκος, γυρίζοντας τη σελίδα προς
τα πίσω στην παλιά αποτυχημένη συνταγή,
στη συνέχεια ο τέως Κώστας ακόμα πιο μικρός και με αμφίβολο μέλλον, λίγο πιο κάτω
ο Νίκος με τ’ ασκέρι ή χωρίς αυτό, ποιος ξέρει, ο Σταύρος που μπορεί να περιμένει για
το επόμενο χρίσμα, και για κερασάκι ο Σωτήρης να κρατάει καλά τη σημαία και μόνο
αυτή.
ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (εκτός
τούρτας): Ο Νίκος και οι Θεσπιείς που συνεχίζουν, που ανταμώνουν με άλλους, που
ετοιμάζονται να δώσουν τις επόμενες μάχες πάντα ρομαντικά πάντα αμετανόητα
μέσα από μια Ανοιχτή Πορεία Δράσης.
Οι δημοτικές εκλογές τέλειωσαν. Ας ρίξουμε όσες ματιές χρειάζονται αρκεί να βρούμε
το νικητή.
Αξίζει τον κόπο.

Τάσος Γιακουμάτος

δίνουν τα αποτελέσματα για μια συσπειρωμένη και πολιτικά ενωμένη Αριστερά.
Το άθροισμα των ψήφων στις Νομ. του
2006 ξεπέρασε τις 885.000 ψήφους
(ΚΚΕ 479.812, ΣΥΡΙΖΑ 314.135, άλλες αριστερές δυνάμεις 91.147). Πέρα από τη
δυναμική που θα απελευθέρωνε η πολιτικά ενωμένη αριστερά ανάμεσα στους
ψηφοφόρους των κομμάτων του νεοφιλελευθερισμού, δεν είναι υπερβολή
να πούμε ότι θα μπορούσε πιο εύκολα
να εκφράσει τους ψηφοφόρους που κατευθύνθηκαν στην αποχή και στο λευκόάκυρο.
Βασικό συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι
και τα αποτελέσματα των Νομαρχιακών
του 2006, παρά τα όποια αρνητικά τους,
επιβεβαιώνουν ότι το μήνυμα για την
κοινή δράση και την πολιτική συνεργασία των δυνάμεων της ριζοσπαστικής
και οικολογικής Αριστεράς είναι ολοζώντανο ανάμεσα στο λαό και εξαιρετικά
επίκαιρο.
Τάκης Τερζόγλου
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Αποτελέσματα στο Δημο Αγ. Αναργύρων

Στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο συμμετέχουν 22 άνδρες και 6 γυναίκες.
Από το συνδυασμό Άγιοι Ανάργυροι η πόλη μας (17), Σαράντης Νικόλαος (Δήμαρχος), Σπανός Βελισσάριος (395), Στίγκα Θεοδοσία (386), Τσελέκας Πολύδωρος (371), Μαρινάκη Στυλιανή (322), Δρόσος-Παππάς Γιώργος (297), Καρακώστας Δήμος (268), Κοντοπίδης Φλώρος
(240), Μαρίνης Κων/νος (238), Γιαννάκη Αργυρώ (225), Προβατόπουλος Κών/νος (224), Χρονοπούλου-Πανταζή Χρυσάνθη (221), Πούλιος Εμμανουήλ (209), Περάκης Αλέξανδρος (202),
Παϊσόπουλος Χρήστος (199), Αλεξανδροπούλου Μαρίνα (192), Παπαρρίζος Θεοφάνης (192).
Από το συνδυασμό Δημοκρατική Πολιτεία Αγίων Αναργύρων (5), Τρίγκας Κών/νος, Τσώκος
Αθανάσιος (610), Νταηλάκης Νικόλαος (460), Καλημέρης Ιωάννης (372), Αθανασόπουλος
Αναστάσιος (349). Από το συνδυασμό Δημοτική Ενότητα (3), Ταμπακίδης Νικόλαος, Τσίρμπα
Μαρκούτη Αρετή (436), Μαξούρας Νικόλαος (368). Από το συνδυασμό Δημοκρατική Πολιτεία στους Αγίους Αναργύρους (2), Νικητόπουλος Σταύρος, Ζούλος Δημήτριος (514). Από
το συνδυασμό Δημοκρατική Αναγέννηση Αγίων Αναργύρων (1), Ραυτόπουλος Σωτήριος

Δύο μικρές συνεντεύξεις
…που τελικά έγιναν μία
Επιχειρήσαμε

στο μεταίχμιο της αλλαγής του χρόνου, αλλά και των δημοτικών
αρχών, να απευθύνουμε τόσο στον απερχόμενο Δήμαρχο, όσο και στον ερχόμενο,
ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα.
Βρήκαμε κατ’ αρχάς στο Δημαρχείο τον κ.
Τρίγκα, αλλά και τον κ. Τσώκο και τους
ρωτήσαμε:
Ποιο θα είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς
του Πευκώνα;
Μας απάντησαν ότι μια
έκταση 21 στρεμμάτων
έχει, ήδη, περάσει στον
ΟΣΕ και ότι από αυτά ο
ΟΣΕ θα χρησιμοποιήσει 4 στρέμματα για το
σταθμό του τρένου και
για τη δημιουργία ενός
χώρου στάθμευσης
(parking) 180 θέσεων
και τα υπόλοιπα θα τα
παραχωρήσει για χρήση στο Δήμο.  
Στην ερώτηση γιατί
αυτά τα στρέμματα δεν πέρασαν στο
Δήμο, απάντησαν ότι
αυτό δεν μπορούσε να γίνει.
Αντ’ αυτού ο ΟΣΕ έχει δεσμευτεί να κάνει
δενδροφυτεύσεις πριν ακόμα ξεκινήσει
το έργο και ότι πάνω από το υπογειοποιημένο κομμάτι, στον ακάλυπτο χώρο, θα
γίνουν ποδηλατοδρόμιο, παιδικές χαρές
κτλ.
Τα ίδια ερωτήματα θα θέταμε και στο νέο
Δήμαρχο, κ. Σαράντη, πλην όμως στα
τηλεφωνήματα που του κάναμε, αλλά και
στο μήνυμα που του στείλαμε επώνυμα,
εξηγώντας την πρόθεση της επικοινωνίας
μας, δεν μας απάντησε ποτέ.
Ίσως την επόμενη φορά.
Δημήτρης Μαστοράκος

προαστιακός
Ζ

τα ψεύτικα τα

ητάγαμε την απομάκρυνση των γραμμών,
και τη σύνδεση του Σ.Κ.Α. με ΜΕΤΡΟ και μας
έλεγαν ότι είναι ανέφικτο τεχνικά. Έφταιγαν
βλέπεις το ποτάμι, η Αττική Οδός και το υπερβολικό κόστος.
Ζητάγαμε την πλήρη υπογειοποίηση και μίλαγαν για κλίση των γραμμών σε χιλιοστά που
δεν μπορούσαμε να υπερβούμε.
Μας έλεγαν ακόμα ότι είμαστε ο μόνος Δήμος
που έχει κάποιο κομμάτι υπόγειο και ότι θα
έπρεπε να είμαστε ικανοποιημένοι και να μη
φωνάζουμε γιατί υπάρχει φόβος να σταματήσει το έργο.
Ανησυχούσαμε για την τύχη τού χώρου που
θα αποκαλυφθεί και μας έλεγαν ότι είναι θέμα
διαπραγματεύσεων με την ΓΑΙΟΣΕ, την κτηματική εταιρεία του ΟΣΕ.
Μιλάγαμε για τις επιπτώσεις του έργου στην
υγεία των κατοίκων, στην κυκλοφορία, στο
περιβάλλον και μοιάζαμε γραφικοί.
Κανένας από τους Δημάρχους των τελευταίων
χρόνων δεν πίστεψε ότι θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και τελικά να πετύχουμε το καλύτερο για το Δήμο και τους κατοίκους του.
Το μόνο που τελικά έκαναν ήταν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις της κεντρικής εξουσίας, για να κερδίσουν την εύνοιά της εις βά-

Ο Προαστιακός σε νέες περιπέτειες
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, στις
30/11/2006, η οποία έκρινε ότι «δεν είναι νόµιµα αιτιολογηµένη» η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, οι εργασίες για τον προαστιακό στα όρια του Δήμου Αθηναίων έπρεπε να
σταµατήσουν. Τα έργα, όµως, συνεχίζονται µε τη δικαιολογία, από την πλευρά των υπευθύνων,
ότι η απόφαση δεν τους έχει αποσταλεί επίσηµα.
Την Κυριακή 9/12, οι κάτοικοι των Σεπολίων συγκεντρώθηκαν στις γραµµές του τρένου στην
Κωνσταντινουπόλεως και Σεπολίων απαιτώντας να εφαρµοσθεί επιτέλους η απόφαση του ΣτΕ,
για το άµεσο σταµάτηµα των έργων του προαστιακού και την εκπόνηση από τον ΟΣΕ νέας
µελέτης, η οποία να προβλέπει την υπογειοποίηση του προαστιακού στα σηµεία που διέρχεται
τον αστικό ιστό. Η κινητοποίηση των κατοίκων έγινε µε την παρουσία ισχυρών δυνάµεων των
ΜΑΤ.
Στόχος πρέπει να είναι ο επανασχεδιασμός του έργου ώστε να πάψει να διχοτομεί την πόλη στην
Αθήνα, τον Ταύρο, τους Αγίους Αναργύρους, τον Πειραιά και όπου αλλού χρειαστεί.

Αλλά αυτό το στόχο μόνο ο αγώνας των κατοίκων μπορεί να κερδίσει.
Αλέκος Λύτρας
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ρος του μεγαλύτερου, αν θέλετε, καλού του
τόπου μας.
Έτσι φτάσαμε στο σήμερα. Ένα σήμερα
χωρίς δένδρα κατά μήκος του έργου, με
«προσωρινούς» τοίχους υψωμένους σε
όλο το δήμο, με μια ταλαιπωρία που θα υπομένουμε για αρκετά χρόνια ακόμα λόγω του
τρόπου κατασκευής.
Με σχεδιασμένη και μελετημένη την υποβάθμιση της περιοχής από την οδό Μεσολογγίου και πάνω.
Ξανά όμως οι ανησυχίες μας γιγαντώνονται και
τα ερωτήματα είναι βασανιστικά.
Θα φτάσουν τα λεφτά να τελειώσει το έργο
ή θα μείνουμε με τους προσωρινούς τοίχους;
Θα διαμορφώσουν το χώρο που θα αποκαλυφθεί ή θα φύγουν και θα τον αφήσουν;
Θα φυτέψουν τα δένδρα που υπόσχονται ή
θα το ξεχάσουν;
Μήπως θέλουν να βάλουν χέρι στον Πευκώνα;
Αυτό το τελευταίο είναι που μας καίει άμεσα
γιατί μάθαμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας διαθέτει 3,2 εκατομμύρια Ευρώ για την
εξαγορά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των
19 ή κατ’ άλλους περισσότερων στρεμμάτων
του Πευκώνα για λογαριασμό της ΟΣΕ Α.Ε.

Κυκλοφοριακή μελέτη
Το Μάιο του 2003, αναφερόμενοι στο έργο
του «προαστιακού» γράφαμε: «Πρόκειται
για ένα έργο, που δεν υποστηρίζεται από
παράπλευρες μελέτες, που θα μελετούν
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους
κατοίκους, για το πού θα σταθμεύουν τα
αυτοκίνητα που θα έρχονται στους δύο
σταθμούς του, ποια η επιβάρυνση στην
ατμόσφαιρα και την υγεία των κατοίκων
από την αύξηση της κυκλοφορίας, ή πώς
θα διευθετηθεί αυτή η κυκλοφορία...»

λόγια τα μεγάλα
Και μπαίνουν άλλα ερωτήματα. Γιατί για
λογαριασμό της ΟΣΕ Α.Ε. και όχι του δήμου Αγίων Αναργύρων;
Αν αύριο ο ΟΣΕ πουληθεί, ιδιαίτερα τώρα που
διασπάσθηκε σε θυγατρικές με ορατό αυτόν
τον κίνδυνο, ποιος μας εγγυάται ότι ο Πευκώνας δεν θα γίνει πολυτελής οικισμός ή πολυκατάστημα;
Και μιας και φτάσαμε στο αύριο, θα πρέπει να
πάρουμε απαντήσεις σε άλλα ερωτήματα που
επηρεάζουν τις ζωές μας.
Έχει μετρηθεί η πιθανή αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων προς την περιοχή μας
λόγω των δύο σταθμών του προαστιακού και
του ενός του υπεραστικού σιδηρόδρομου;
Έχουν γίνει κυκλοφοριακές μελέτες που θα
μελετούν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων
λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που θα
διαμορφωθούν με το τέλος του έργου;
Έχουν εξασφαλιστεί χώροι για στάθμευση των αυτοκινήτων, ώστε να διευκολύνονται
οι επιβάτες των τρένων ή θα δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στις γειτονιές;
Έχουν μετρηθεί οι σημερινοί και υπολογισθεί οι αυριανοί ρύποι που θα επηρεάζουν
την υγεία τη δικιά μας και των παιδιών μας;
Έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις στα κτίρια
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και στους κατοίκους τους από την υπέργεια
διέλευση των τρένων με μεγάλες ταχύτητες;
Τι θα γίνουν οι χώροι κάτω από τις γέφυρες,
πώς θα αξιοποιηθούν προς όφελος των ανθρώπων και όχι μόνον των αυτοκινήτων;
Οι απαντήσεις στα πιο πολλά από τα ερωτήματα είναι γνωστές και δυστυχώς δεν μας αρέσουν.
Τι μπορούμε να κάνουμε; Αυτό που πρέπει
να κάνουμε πάντα, να αντισταθούμε με κάθε
τρόπο και να απαιτήσουμε να δοθούν λύσεις
προς το συμφέρον όλων των κατοίκων.
Τώρα είναι ευκαιρία να πάρουμε θάρρος από
την εξέλιξη των προσπαθειών των αντίστοιχων περιοχών του δήμου της Αθήνας.
Εκεί που οι σκληροί και αδιάλλακτοι διευθύνοντες της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ μαζί με τους
πολιτικούς προϊσταμένους τους (αυτοί που
μας έστελναν τα ΜΑΤ και μας σέρνουν στα δικαστήρια), κάτω από την κοινωνική και νομική
πίεση των κατοίκων, συζητάνε τώρα την υπογειοποίηση των γραμμών, σε μέρος τουλάχιστον, του Δήμου της Αθήνας.
Ας μας γίνει μάθημα αυτό, να μην αποδεχόμαστε εύκολα τις όποιες λύσεις μας προσφέρουν, αλλά με την συμμετοχή μας και την επιμονή μας να διεκδικούμε το καλύτερο.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, τίποτα δεν
έχει αλλάξει. Ζητάμε να γίνει άμεσα κυκλοφοριακή μελέτη, που θα ερευνά τις
παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε
η διαδημοτική κυκλοφορία να διοχετεύεται στις παρυφές των ορίων του δήμου
μας και να μην έχουμε πολλές «Αγίων
Αναργύρων» που θα κατακερματίζουν τον
οικιστικό ιστό της πόλης μας. Είναι μεγάλη ανάγκη να περιφρουρήσουμε το χαρακτήρα
της περιοχής μας και να
εξασφαλίσουμε ότι θα
ζούμε σε ένα Δήμο που
είναι κατάλληλος για κατοικία ανθρώπων και όχι
συγκοινωνιακός κόμβος
που θα περνάνε τρένα και
αυτοκίνητα πάνω από τις
ζωές μας.
Ζητάμε λοιπόν από το
νέο Δήμαρχο, που αναλαμβάνει σε λίγες μέρες,
το πρώτο πράγμα που θα
κάνει να είναι η ανάθεση κυκλοφοριακής μελέτης, με το παραπάνω
σκεπτικό, σε έγκυρο μελετητή.
Δεν χρειάζεται να ενημερωθεί για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Και τα
χρήματα μπορεί να τα εξασφαλίσει από
τον Α.Σ.Δ.Α. Είναι, άλλωστε, πολλά χρόνια
στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν χρειάζεται υποδείξεις για το πώς θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της μελέτης.
Nίκος Xανιώτης

Να τα πούμε;
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, καινούργιος χρόνος μπαίνει,
ποιος ξέρει τι θα μας συμβεί και τι μας περιμένει.
Ο νέος στην ανατολή και ο παλιός στη δύση
Και μπρος μας ο τιμάριθμος ψηλός σα κυπαρίσσι.
Ευχές ας δώσουμε πολλές, ευχές που δεν κοστίζουν
δεν είναι πρόστιμα του ΚΟΚ για να μας τσιγαρίζουν.
Ευχές σε όλους, φίλοι μου, απλόχερα μοιράστε
τις κάρτες και τα δάνεια λίγες στιγμές ξεχάστε.
Εύχομαι στον Πρωθυπουργό χρόνια πολλά να ζήσει
και το Μαξίμου σύντομα να … τ’ αποχαιρετήσει.
Ευχές στο Γιώργο από καρδιάς, να τρώει και να πίνει
κι όσο θα ζουν τα εγγόνια μου Πρωθυπουργός μη γίνει.
Χρόνια πολλά στους σύντροφους και στην κυρ-Αλεξάνδρα
και να σηκώσουν πιο ψηλά του Περισσού τη μάντρα.
Να ευχηθώ στον Πρόεδρο του ΣΥΝ τον Αλαβάνο
να βρίσκει Τσίπρες συνεχώς, άντε να πάρει επάνω.
Ευχές στου Δήμου την Αρχή τη νεοεκλεγμένη
στο τέλος, να προσέξουνε, μη βγει …. γιαουρτωμένη.
Ευχές στους δημογέροντες – μπράβο, πατώσαν όλοι
κι αν το ξανατολμήσουνε, παιδιά, το ίδιο βόλι.
Ευχές και στο Χριστόδουλο με το μεγάλο σάκο
–αυτός κι αν θέλει διάβασμα από παπά και διάκο.
Γεμάτο το παγκάρι του, μα θέλει να τ’ αυξήσει,
έχει κορίτσια ανύπαντρα και θε να τα προικήσει;

Ευχές σε κάθε υπουργό, όλοι να ευτυχούνε
κι όλοι στις νέες εκλογές την ψήφο τους μη βρούνε.
Χρυσά κουτάλια έταξαν, λιτότητα μοιράζουν
και με Πανάγους των καρτέλ πάνε και κουμπαριάζουν.
Του φορομπίχτη υπουργού του κυρ-Αλογοσκούφη
να του κουρέψει ο Σουφλιάς το τσακιστό τσουλούφι.
Χρόνια πολλά Πολύδωρα, ευχές στις ζαρτινιέρες
πρόσεξε γιατί σου ’ρχονται δύσκολες μαύρες μέρες.
Προκόπη τα προκόψατε, λόγια και παπαρδέλα,
είσαι για τα «φαινόμενα» του Κώστα Χαρδαβέλα.
Και στη Γιαννάκου ευχές πολλές, λίγα κιλά να χάσει
και να ’βρει το κουράγιο της μ’ αυτά που θα περάσει.
Χρόνια πολλά λαμόγια μου, ευχές στους νταβατζήδες
σ’ όλους τους μακρυχέρηδες και τους αεριτζήδες.
Χρόνια πολλά στους άνεργους και τους συμβασιούχους
κι όποιος αντέξει, φίλοι μου, απ’ τους συνταξιούχους.
Μα τι να ευχηθώ του Μπους, του Μπλερ και της «παρέας»
που σ’ όλο τον πλανήτη μας γίνεται της … Κορέας;
Τους εύχομαι αιχμάλωτοι του Λάντεν να βρεθούνε
κι όλοι στο Γκουαντάναμο να … φιλοξενηθούνε.
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, άντε καλό κουράγιο
να πιάσει το βαπόρι μας κανά καλό μουράγιο.
Χρόνια πολλά, συνάνθρωποι, και μην βαρυγκωμείτε
θα φάτε στον παράδεισο όταν προσκαλεστείτε.

ευτυχισμένο και ειρηνικό το 2007
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Απειρώτης

«Πρώτος εγώ διήνοιξα
το νέον δρόμον
της νεοελληνικής λογοτεχνίας…»
«Γιώργη λένε τ’ όνομά μου/το φτωχό χωριό μου Βίζω»

Γ. Μ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ (1849-1896)

Έ

να νέο βιβλίο και μια θεατρική παράσταση επαναφέρουν στην επικαιρότητα την εμβληματική για τη νεοελληνική λογοτεχνία
μορφή του Γ. Μ. Βιζυηνού. Γεννημένος ως
Γεώργιος Μιχαηλίδης το 1849, στο χωριό Βιζύη της Θράκης, ο Γ. Μ. Βιζυηνός, ξεκίνησε
δουλεύοντας σε ραφτάδικα της Κωνσταντινούπολης. Με τη οικονομική βοήθεια των
ισχυρών προστατών του, σπούδασε στη
Χάλκη και μετά φιλολογία και φιλοσοφία
στη Γερμανία. Από το Παρίσι και το Λονδίνο,
όπου και τυπώνει την ποιητική του συλλογή «Ατθίδαι Αύραι», καθηγητής γυμνασίου
στην Αθήνα του 1884 και υφηγητής της φιλοσοφίας (από το 1885) μέχρι την εισαγωγή
του στο «Δρομοκαΐτειο», όπου και πεθαίνει
σε ηλικία, σαράντα επτά ετών. Τα έξι παραβατικά διηγήματα που συνιστούν το ώριμο
αφηγηματικό του έργο και δημοσιεύτηκαν
στο περιοδικό Εστία (1883-1884 και 1895)
προκάλεσαν αμέσως μια αίσθηση θεματικής και μορφικής διαφοράς. Διαφοροποιούνται τόσο από έργα ρομαντικής υφής
όσο και από έργα ρεαλιστικότερων μορφών
αφήγησης προς τις οποίες προσανατολιζόταν η ελληνική λογοτεχνία της εποχής και
άνοιξαν νέους, αχαρτογράφητους ως τότε
-ακόμα και για την ευρωπαϊκή λογοτεχνία–
δρόμους για τη διερεύνηση του εσωτερικού κόσμου των ηρώων.

Με τον
Γ. Μ. Βιζυηνό,
αλλά
και χωρίς αυτόν
Λουϊζα Σπηλιωτοπούλου,
Χρήστος Αστερίου, Κώστας Κοβανόζης, Δήμητρα
Κολλιάκου, Ηλίας Μαγκλίνης, Μαίρη Νταή
Πρόλογος: Βαγγέλης Χατζηβασιλείου,
Εκδόσεις Πατάκη, 2006
σελ: 223
Τιμή: 15,00
Με αφορμή τη συμπλήρωση 110 χρόνων
από το θάνατο του θεμελιωτή της νεοελληνικής διηγηματογραφίας, o φετινός διαγωνισμός διηγήματος «Hotel», που διοργανώνουν οι εκδόσεις Πατάκη, είχε ως θέμα
τη συγγραφική προσωπικότητα του Γ. Μ.
Βιζυηνού. Το διήγημα της Λουίζας Σπηλιωτοπούλου, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια
του φετινού διαγωνισμού, μαζί με τα διηγήματα πέντε δόκιμων συγγραφέων, που
αποτέλεσαν μέλη της κριτικής επιτροπής,
φιλοξενούνται στον πρώτο τόμο της περιοδικής έκδοσης που μόλις κυκλοφόρησε. Οι
5+1 νέοι συγγραφείς διαλέγονται έμμεσα ή
άμεσα με τη συγγραφική προσωπικότητα
ενός ισχυρού προγόνου, αποδεικνύοντας
την εξακολουθητική επενέργεια του έργου
του στις μέρες μας.
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Πολιτιστικές
αποδράσεις
Οι

μέρες των γιορτών προσφέρονται
και για «άλλες» βόλτες. Να λοιπόν μια διαφορετική πρόταση.

Ελληνική
αϋπνία

Μισέλ Φάις
μυθιστόρημα
Εκδόσεις Πατάκη, 2004,2005
σελ: 178
Τιμή:12,06

• «Anathena», Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, Φιλελλήνων 11, Ν. Ιωνία, μέχρι 20/01/07.

Η «Ελληνική αϋπνία» εκδόθηκε για πρώτη
φορά το 2004 και η κριτική την υποδέχθηκε θερμά, ως μια μεταμοντέρνα απόπειρα
μυθιστορηματικής βιογράφησης του Βιζυηνού, μια προσπάθεια σκιαγράφησης της
λογοτεχνικής και κοινωνικής κατάστασης
μιας εποχής και μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία της δραστικότητας του λόγου ενός
συγγραφέα. Αποτελώντας ένα κείμενο το
οποίο αρνείται πεισματικά την ειδολογική
του ταξινόμηση, διασχίζει τα λογοτεχνικά
είδη (βιογραφία και αυτοβιογραφία), ισορροπώντας ανάμεσα στη μυθοπλασία και την
πραγματικότητα, τη στιγμή που διαλέγεται
με το επιστολικό δοκίμιο και την ποίηση,
σε μια προσπάθεια διερεύνησης των ορίων του μυθιστορηματικού είδους. Ο βίος
και τα έργα του Βιζυηνού ξεδιπλώνονται
από το κουβάρι τριών χαρακτηριστικών
φωνών που εναλλάσσονται ρυθμικά και
τελικά μπλέκονται μεταξύ τους: οι επινοημένες επιστολές ενός φανταστικού αναγνώστη προς τον έγκλειστο στο ψυχιατρείο
συγγραφέα, οι ιδιόρρυθμες θρακιώτικες ή
λόγιες λέξεις του ιδιολέκτου του ίδιου του
συγγραφέα και τέλος η επιστημονική φωνή
των γιατρών του ψυχιατρείου μέσα από τις
αρχειακές ιατρικές σημειώσεις τους.
Δύο χρόνια μετά έφτασε η ώρα της σκηνικής μεταφοράς. Η «Ελληνική αϋπνία» ανεβαίνει στο «Θέατρο Εμπρός» και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων (18 Δεκέμβρη
- αρχές Γενάρη). Η θεατρική προσαρμογή
και η σκηνοθεσία ανήκει στη Ρούλα Πατεράκη. Τους κεντρικούς ρόλους–φωνές του
πολυφωνικού, κατακερματισμένου κειμένου αναλαμβάνουν η Αγλαΐα Παππά, ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης και η Τασία Σοφιανίδου. Στη σκηνική μεταφορά συμπράττει η
μουσική του Νίκου Ξυδάκη και η φωνή της
Μαρίας Κουρμούλη, τα σκηνικά-κοστούμια
του Κένυ ΜακΛέλαντ, οι χορογραφίες της
Αποστολίας Παπαδαμάκη και οι φωτισμοί
της Κατερίνας Μαραγκουδάκη.

Αριστοτέλης Σαΐνης

Γκράφιτι, αισθητική των κόμικς, ψυχεδελική-σουρεαλίζουσα εικονογραφία:
έργα της “underground” ελληνικής ζωγραφικής σκηνής, που διακινούνται
εκτός γκαλερί, στα μέρη που συχνάζουν
οι καλλιτέχνες και το κοινό τους (σπίτια,
μπάρ, σημεία διακίνησης δίσκων ανεξάρτητων μουσικών σχημάτων, κ.ά.)
• Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Νέο
Κτίριο Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς
138 & Ανδρόνικου, μέχρι 21 Ιανουαρίου.
Αναδρομική έκθεση του καλλιτέχνη με
χαρακτηριστικά έργα από όλες τις περιόδους του, μικρά γλυπτά του, μεγάλος
αριθμός προσχεδίων και προσωπικά του αντικείμενα (το πλήρες
αρχείο του Γκίκα
έχει δωρηθεί στο
Μπενάκη).

• «Παρίσι-Αθήνα», Εθνική Πινακοθήκη, από 20 Δεκεμβρίου.
Μεγάλη έκθεση με ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα, που δείχνουν τον προσανατολισμό της ελληνικής τέχνης προς το
μοντερνισμό της τέχνης του Παρισιού.
Τζούλια Αθανασάκη

Όταν κλείνει
ένα σχολείο,
… ανοίγει
ένα studio
Το studio «Live», άρχισε να λειτουργεί στους
Αγίους Αναργύρους το 1995, στο κτίριο που
τότε στεγαζόταν το 40 Δημοτικό σχολείο. Από
τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει από εκεί
πάρα πολλά γνωστά και άγνωστα ονόματα,
καλλιτέχνες, μουσικοί και τραγουδιστές από
την περιοχή των Αγίων Αναργύρων και όχι
μόνο.

Μια διαφορετική παρέλαση
Δύο φωτογραφίες από τη φετινή παρέλαση στις 28 Οκτωβρίου, που έγινε εν μέσω
κινητοποιήσεων για την παιδεία.
Πάνω, μαθητές κατειλημμένου Λυκείου των Αγίων Αναργύρων παρελαύνουν μεταφέροντας την αγωνία τους για την κατάσταση στην παιδεία.
Κάτω, ο Συνασπισμός Πολιτών διαδηλώνει μπροστά στο Δημαρχείο απέναντι από
την εξέδρα των επισήμων για δημόσια δωρεάν παιδεία και αύξηση των δαπανών για
την εκπαίδευση.

Πάρκο Περιβαλλοντικής
Αναισθησίας «Αντώνης Τρίτσης»
Ο συμπαθής, κατά τα άλλα, Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλο-

Πρωτοπόροι φυσικά οι «Τσοπάνα Rave» (ο ιδιοκτήτης του «Live» Νίκος Σπυρόπουλος, είναι
και ο ντράμερ του συγκροτήματος), οι οποίοι
ετοιμάζουν ήδη το τέταρτο κατά σειρά άλμπουμ τους. Η λίστα με τους μουσικούς που
έχουν ηχογραφήσει στο συγκεκριμένο studio
είναι εκτεταμένη και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους: «Πυξ Λαξ», Λάκη Παπαδόπουλο, Β.
Παπακωνσταντίνου, Μαργαρίτη, «Domenica»
κ.ά. Σε συλλογικές συνεργασίες έχουν δουλέψει και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Βασίλης
Καρράς, ο Νίκος Νομικός, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος κ.ά.
Toν άνετο, φιλικό και ζεστό χώρο του «Live»
επισκέπτονται καθημερινά δεκάδες τοπικά
συγκροτήματα για πρόβα ή ηχογράφηση
όπως οι: «Τransistor», «Electree», «Tour Bus»,
«ΑΣΣΟΙ», «Μόρσιμον Ήμαρ», «Σ.Α.Μ» κ.ά. Πολλά από αυτά τα συγκροτήματα έχουν ήδη στο
βιογραφικό τους δίσκους ή singles. Πρόκειται
για νεανικά κυρίως γκρουπάκια της εναλλακτικής μουσικής σκηνής, που δεν διστάζουν να
παρουσιάζουν συχνά την αξιόλογη δουλειά
τους σε συναυλίες ή διάφορες άλλες εκδηλώσεις, όχι μόνο στους Αγίους Αναργύρους αλλά
και στους γύρω δήμους.

Μαρία Κουρμούλη

ντικής Ευαισθησίας «Αντώνης Τρίτσης», αφού κατόρθωσε να το μεταλλάξει σ’ ένα χώρο
όπου καφετέριες-τερατουργήματα προσφέρουν θέα σε βρώμικες
λίμνες και παρατημένα κτίσματα,
τη στιγμή που περίεργες και αμφιβόλου προορισμού κατασκευές ξεφυτρώνουν από το πουθενά (ρίξτε μια ματιά προς την οδό
Μπίμπιζα), αποφάσισε εσχάτως
ν’ ασχοληθεί και με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αναφερόμαστε
στο συγκρότημα Νatura Shop, το
οποίο δημιουργήθηκε με τη συνδρομή του προγράμματος Equal
της Ε.Ε. (στήριξη στην επιμόρφωση ανέργων) και πραγματεύεται
εμπορία και διακίνηση βιολογικών
προϊόντων.
Η κοινοτική επιδότηση έφτασε
στο τέλος της και οι επαΐοντες του
Φορέα αποφάσισαν να πάρουν
την κατάσταση στα χέρια τους.
Επιφυλασσόμενοι να επανέλθουμε στο μέλλον με «γαργαλιστικές» λεπτομέρειες, θέτουμε τα εξής απλά ερωτήματα:
1. Αληθεύει, ότι τα μισθωτήρια, τα οποία κλήθηκαν να υπογράψουν οι ενδιαφερόμενοι,
περιέχουν απεχθείς όρους;
2. Αληθεύει ότι ο Φορέας εισπράττει ενοίκιο από ορισμένους οι οποίοι δεν έχουν υπογράψει μισθωτήριο συμβόλαιο ; Αν ναι, ως τι τα εισπράττει;
3. Γιατί ο Φορέας επιμένει και απαιτεί μισθωτήρια συμβόλαια με ημερομηνία λήξης τον
Σεπτέμβριο του 2007; Μετά πώς έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει το Natura Shop;
Κάθε απάντηση δεκτή. Συνέχεια στο επόμενο….
Γιώργος Αθανασάκης
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Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο
Δήμο μας, και όχι μόνο, είναι και παλιό και
γνωστό.
Προσλαμβάνονται με συμβάσεις που ανανεώνονται, για τους περισσότερους, κάθε χρόνο.
Και μετά από χρόνια, η εκάστοτε δημοτική
αρχή ισχυρίζεται ξαφνικά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Στο Δήμο μας οι «παράγοντες» που διοικούν
αλλά και αυτοί που ασκούν την «αξιωματική
αντιπολίτευση», έχουν αυτούς τους ανθρώπους σε πολιτική και ανθρώπινη ομηρία για
μικροπολιτικά συμφέροντα.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι παράγοντες
εναλλάσσονται στους ρόλους του διώκτη και
του υπερασπιστή των συμβασιούχων, ανάλογα σε ποια θέση βρίσκονται. Πιστεύω ότι
δυστυχώς βρισκόμαστε στις παραμονές μιας
νέας τέτοιας αλλαγής σκηνικού.

ούχοι δούλευαν και πέρα από το χρονικό ορίζοντα της σύμβασής τους, συνάντησε όμως
τη σθεναρή αντίδραση από μέρους της αντιπολίτευσης, για τους ίδιους ακριβώς ψηφοθηρικούς λόγους με τον κ. Τρίγκα.
Κάποιοι από τους εργαζόμενους έχουν την
τύχη να έχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
δούλευαν το επίμαχο διάστημα και εξ αυτού
έχουν καταφύγει σε μηνύσεις προς το Δήμο,
κάποιοι άλλοι είναι λιγότερο τυχεροί, αν και
έχουν απόλυτο δίκαιο στη διεκδίκησή τους.
Η θέση της νέας δημοτικής αρχής θα είναι
καθοριστική για το μέλλον αυτών των ανθρώπων.
Φυσικά, δεν είναι δίκαιο να βάλουμε στην ίδια
γραμμή προτεραιότητας και επείγοντος, ανθρώπους που εργάζονται πολλά χρόνια στο
Δήμο και ακόμη είναι ξεκρέμαστοι, με άλλους
που βρίσκονται ή θα βρεθούν εργαζόμενοι
και αυτοί στο Δήμο, εκμεταλλευόμενοι …την
εκλογική συγκυρία

Πιο συγκεκριμένα, στους διάφορους χώρους
του Δήμου, όπως το Πολιτιστικό κέντρο, οι
Βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΑΠΗ κ.λπ., εκκρεμούν αιτήσεις εργαζομένων, που προσπαθούν μέσω του νόμου Παυλόπουλου (Π.Δ.
164/04), να μετατρέψουν τις συμβάσεις ελαστικής απασχόλησης, σε συμβάσεις που θα
τους εξασφαλίσουν συνθήκες βιώσιμες, με
καλύτερη ποιότητα ζωής χωρίς εκβιασμούς
και εκλογικές υποσχέσεις.

Για το θέμα της οικονομικής επιβάρυνσης
που προκύπτει από τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου οι απαντήσεις είναι
απλές σε όποιον μπορεί να απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις:

Ο γόρδιος «δεσμός» έχει λύση

- Τα μεγάλα ονόματα των «καλλιτεχνών» με
αμφίβολης ποιότητας προγράμματα, αλλά με
υψηλά «κασέ», δεν παίζουν κανένα ρόλο, για
να μη μιλήσουμε και για τους εργολάβους και
τα έργα τους;

Για την παραπλανητική και άδικη άποψη,
ότι οι συμβασιούχοι δεν πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες η απάντηση είναι προφανής.
Όταν επί σειρά ετών ανανεώνεται η σύμβαση
ενός εργαζομένου, πώς ξαφνικά χάνει τη χρησιμότητά του τη στιγμή ακριβώς που θα έπρεπε να μονιμοποιηθεί;
Επίσης, είναι προσβλητικός ο ισχυρισμός ότι
ένα τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου πρέπει
να κλείσει και ο δάσκαλος να απολυθεί, παρότι
πληροί τις προϋποθέσεις για να μετατραπεί η
σύμβασή του σε αορίστου χρόνου, με την αιτιολογία ότι δεν έχει τον αναμενόμενο αριθμό
ατόμων. Ο πολιτισμός δεν μετριέται με το ζύγι
και τη χρονιά.
Για το χρόνο διακοπής μεταξύ δύο διαδοχικών συμβάσεων, που ορίζεται από το
νόμο σε τρεις μήνες, τον οποίο έχουν υπερβεί,
υποτίθεται, κάποιοι εργαζόμενοι, υπάρχει ένα
τεράστιο ηθικό και νομικό θέμα.
Οι συμβάσεις που υπογράφουν οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, ή αλλιώς η σύμβαση
έργου, αφενός είναι απαράδεκτες γιατί ο εργοδότης (Δήμος) μπορεί να την ακυρώσει ανά
πάσα στιγμή χωρίς καμία συνέπεια ή δικαιολογία και αφετέρου είναι λειψές, όσον αφορά
στον πραγματικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων, που είναι μεγαλύτερος απο αυτόν
που αναφέρει η σύμβαση.
Εδώ εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, μιας και ο Δήμος δεν αναγνωρίζει αυτόν
τον επιπλέον χρόνο και στερεί από τους εργαζομένους αυτό που δικαιούνται.
Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε εδώ ότι
στις προθέσεις του απερχόμενου Δημάρχου
(ψηφοθηρικά βεβαίως) ήταν να χορηγήσει
βεβαιώσεις, που απεδείκνυαν ότι οι συμβασι-
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- Οι προεκλογικές και μετεκλογικές προσλήψεις δεν επιβαρύνουν το Δήμο;
- Η κακοδιαχείριση και η αδιαφάνεια ετών δεν
ευθύνεται για την οικονομική κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει ο Δήμος;

Και στο δρόμο και απλήρωτοι
Λίγο πριν τις γιορτές, που γράφεται αυτό το
άρθρο, έχουν πληρωθεί και εξοφληθεί οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου, ενώ οι συμβασιούχοι αορίστου και ορισμένου χρόνου είναι
σχεδόν δύο μήνες απλήρωτοι.
Η διάκριση αυτή καταγγέλθηκε εγγράφως από
το Δ.Σ του Σωματείου των εργαζομένων του
Δήμου, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής δεσμευτεί
κάποιος αρμόδιος για την επίλυση του θέματος.
Εμείς θα σταθούμε στο πλευρό των συμβασιούχων εκείνων που νόμιμα και δίκαια μπορούν και πρέπει να γίνουν αορίστου χρόνου,
έχοντας μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας,
τόσο με τους ίδιους, όσο και με την εξέλιξη
του θέματος.
Ο νέος Δήμαρχος θα πρέπει να ξέρει ότι δεν
θα δεχτούμε τις προεκλογικές του «δεσμεύσεις» για προσλήψεις.
Υπάρχει το μεγάλο θέμα των ήδη συμβασιούχων, που πρέπει να λήξει θετικά για αυτούς,
μιας και το δικαιούνται νόμιμα, και απο εδώ
και πέρα ας «συνηθίσουμε» να προσλαμβάνουμε κόσμο μέσω …του ΑΣΕΠ.
Πιστεύουμε τέλος ότι οι εργαζόμένοι στο
Δήμο, σε όποια εργασιακή κατάσταση και αν
βρίσκονται, πρέπει να αναπτύξουν μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη σχέση αλληλοϋποστήριξης, γιατί μόνο μέσα από την κοινή
προσπάθεια θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έρχονται.

Δημήτρης Μαστοράκος

Πεζογέφυρες
Δεν ξέρω πόσο ευχαριστημένοι θα είναι οι κάτοικοι των Αγίων Αναργύρων από τον τρόπο που θα
διέρχεται ο προαστιακός από την περιοχή τους
όταν θα τελειώσει το έργο. Εκείνο που ξέρω είναι
ότι προεκλογικά μάζευαν υπογραφές ζητώντας
να γίνουν πεζογέφυρες που θα διευκολύνουν την
επικοινωνία Ανατολής και Δύσης.
Δεν μιλάμε για κάτι καινούργιο, αλλά για τις τέσσερις πεζογέφυρες που υπήρχαν και απομακρύνΝ. Χ.
θηκαν για τις ανάγκες των έργων.

Κλείνουν εκκρεμότητες;
Είναι πρωτοφανής η αγριότητα και η βιασύνη με
την οποία οι εργολάβοι κόβουν τα πεύκα, ξυρίζοντας κυριολεκτικά τις γραμμές.
Γιατί άραγε; Μήπως για να μην αφήσουν εκκρεμότητες στο νέο Δήμαρχο και τα νέα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου;
T. T.

Η κυρα Σοφία
Ήταν γειτόνισσα, ένας απλός καλός άνθρωπος.
Είχε ψιλικατζίδικο απέναντι από το σπίτι μου όταν
ήμουν μικρός. Από εκεί αγόρασα τα πρώτα μου
αστυνομικά μυθιστορήματα του Γιάννη Μαρή.
Ήταν Ολυμπιακός και Κ.Κ.Ε. μέχρι το τέλος της
παρακολουθούσε όλους τους αγώνες (ομάδας
και κόμματος). Τα δύσκολα χρόνια όταν ο χωροφύλακας ρωτούσε για μένα, του είπε, «καλό παιδί
είναι, δεν έχει καμιά σχέση με τους κομουνιστές,
λάθος κάνετε, άλλωστε ο πατέρας του είναι στρατιωτικός» και ο χωροφύλακας έφυγε. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούσε τον κόσμο μέσα
από το παράθυρό της και την τηλεόραση.
Τώρα τα παραθυρόφυλλα είναι κλειστά.
Καλό ταξίδι κυρα Σοφία.

Ν. Χ.

Γιατί;
Στις γραμμές του ΟΣΕ στις Τρεις Γέφυρες ενώ έχει
κατασκευαστεί γέφυρα για τους πεζούς, οι φράκτες είναι ανοικτοί με αποτέλεσμα να περνούν
πολλοί πεζοί, ειδικά μαθητές με ορατό τον κίνδυνο ατυχήματος.
T. T.

Toύρκοι hackers
Στις 9 Δεκεμβρίου ο δικτυακός τόπος του Δήμου
Αγίων Αναργύρων έπεσε θύμα Toύρκων hackers.
Ανοίγοντας την σελίδα του Δήμου www.agan.
gr, εμφανιζόταν μαύρο παράθυρο με τούρκικα
γράμματα και αντίστοιχη μουσική. Αρκετές μέρες
αργότερα ο Δήμος “αγρόν ηγόραζε”.
Λ. A.

Δημοτικά Τέλη
Ανησυχητική πληροφορία από τον κ. Τσώκο, όταν
τον ρωτήσαμε για τα οικονομικά του Δήμου μας
απάντησε ότι αυτά είναι δύσκολα και ότι η ερχόμενη Δημοτική Αρχή προτίθεται να αυξήσει, κατά
πολύ, τα δημοτικά τέλη.
Μ. Δ.

Συμβασιούχοι
Σε ερώτηση, προς τον κ. Τρίγκα για τους συμβασιούχους και για το ότι, παραμονές γιορτών, είναι
ακόμη απλήρωτοι, μας απάντησε ότι θα πληρωθούν και ότι όλοι θα γίνουν αορίστου χρόνου. Είδομεν!
Μ. Δ.

Στις 5/12/2006 έγιναν οι εκλογές του Συνδέσμου Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αγίων Αναργύρων Αττικής, και αναδείχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι:
Πρόεδρος: Μαργαρώνης Κ., Α’ Αντιπρόεδρος: Φραγκούλης Κ. , Β’ Αντιπρόεδρος:
Ασημάκης Λ. , Γεν. Γραμματέας: Καλκάνας
Γ. Αν. Γραμματέας: Μαντέλλου Κ., Ταμίας:
Μερτινός Ν., Αν. Ταμίας: Ευστρατίου Φ.,
Μέλη: Μιχελής Π., Γκατζέλης Α..

παρασκηνιακά...

Ο Γολγοθάς των συμβασιούχων συνεχίζεται

παρασκηνιακά...

Άρθρο 16
Ό

λες και όλοι είδαμε το καλοκαίρι να
είναι κατειλημμένες πάνω από 400 σχολές,
είδαμε χιλιάδες φοιτητές να κατεβαίνουν
κάθε βδομάδα στους δρόμους, την κυβέρνηση να απαντά με καταστολή και δακρυγόνα.
Ένα από τα βασικά αιτήματα των κινητοποιήσεων αυτών ήταν να μη γίνει η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
Και τι είναι τώρα αυτό το άρθρο 16 και σε τι
θα μας επηρεάσει αν αλλάξει;
Το άρθρο 16 του Συντάγματος επιβάλλει
το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της
εκπαίδευσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν
αρέσει ούτε στην κυβέρνηση της Ν.Δ. ούτε
στο ΠΑΣΟΚ γι’ αυτό και θέλουν να το αναθεωρήσουν για να μπορούν να ιδρυθούν
ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι θα μπορεί ο
κάθε επιχειρηματίας να φτιάχνει το δικό
του πανεπιστήμιο σούπερ-μάρκετ που εσύ
θα πληρώνεις για αμφιβόλου ποιότητας
γνώση.
Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Τα πράγματα
με την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ διαφαίνονται
ακόμα χειρότερα άμα εξετάσουμε την εικόνα σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως Βέλγιο, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, όπου
υπάρχουν ήδη ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η
δημόσια ανώτατη εκπαίδευση σταδιακά
ιδιωτικοποιείται με επιβολή διδάκτρων
στα κρατικά πανεπιστήμια, ιδιοκτησία των
φοιτητικών εστιών από επιχειρηματίες με
επιβολή ενοικίου και πάει λέγοντας. Το
επιχείρημα, συνεπώς, που μας κοπανάει
η κυβέρνηση και οι παρατρεχάμενοί της
ότι η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ
θα «συμπαρασύρει» τα δημόσια μέσω του
ανταγωνισμού και θα ανεβάσει την ποιότητά τους φαίνεται πιο ηλίθιο από ποτέ. Η
ύπαρξη ιδιωτικών ΑΕΙ θα θέσει τα δημόσια
αντιμέτωπα με το εξής δίπολο:
Ή διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα,
υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση λόγω
του ανταγωνισμού ή λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με μείωση στα έτη
σπουδών, επιβολή διδάκτρων, αναζήτηση
χρηματοδότησης από ιδιώτες.
Επιπρόσθετα, άμα εξετάσουμε γενικότερα
το θέμα της ιδιωτικοποίησης, υπάρχουν
αρκετά παραδείγματα που μας προϊδεάζουν για τα αποτελέσματα, όπως η εξέλιξη
των δημόσιων νοσοκομείων όταν ιδρύθηκαν ιδιωτικά, η σημερινή κατάσταση με τον
ΟΤΕ, η Ολυμπιακή κ.λπ.
Σε κάθε περίπτωση πάντως εκείνοι που
βγαίνουν χαμένοι από αυτή την αναθεώρηση είναι οι φοιτητές, γι’ αυτό δεν πρέπει
να αφήσουμε να περάσει η αναθεώρηση
του άρθρου 16, να μην τους αφήσουμε για
άλλη μια φορά να αποφασίσουν για μας
χωρίς εμάς. Το καλοκαίρι μπορέσαμε να
τους σταματήσουμε. Μπορούμε και τώρα.
Με πλατιά συσπείρωση όλων αυτών που
θέλουν να αντισταθούν στην αναθεώρηση
του άρθρου 16 χωρίς άλλα προαπαιτούμενα και αποκλεισμούς.

Λευτέρης Γεωργέλλης, φοιτητής

Το εκπαιδευτικό κίνημα συνεχίζει

«μεγάλη αναταραχή, υ
H

μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χρωμάτισε τις εξελίξεις της πρόσφατης περιόδου στη χώρα μας. Χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη διάρκεια (6 βδομάδες), τη μαχητικότητα και το δυναμισμό
των απεργών, την αγωνιστική τους ενότητα
και την ευρύτατη κοινωνική αποδοχή.
Είχε προηγηθεί, την άνοιξη που μας πέρασε,
τον Μάιο και τον Ιούνιο, η δυναμική επανεμφάνιση του φοιτητικού κινήματος. Όλες
οι σχολές συνταράχθηκαν από το χείμαρρο
των καταλήψεων και τις συνεχείς μαζικότατες διαδηλώσεις, όπου κυριαρχούσε το
σύνθημα «όχι στην Παιδεία εμπόρευμα, όχι
στην ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστημίων».
Η συμπόρευση των καθηγητών, των φοιτητών και των μαθητών με πάνω από 1.000
καταλήψεις σχολείων, ανέδειξε το σύνολο
των προβλημάτων της Δημόσιας Εκπαίδευσης, έκανε ζήτημα πρώτης γραμμής τη
διεκδίκηση μιας πραγματικά δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης ως καθολικού κοινωνικού αγαθού, έθεσε με ένταση το ζήτημα
της διαρκούς κρατικής υποχρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης.
Αλλά, κυρίως, ο αγώνας μας ανέδειξε, αυτό που όλοι, γονείς, καθηγητές, μαθητές
το ζούμε καθημερινά, ότι δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση στην
εκπαίδευση.
Δεν χρειαζόμαστε ψευδεπίγραφες μεταρρυθμίσεις, χρειαζόμαστε ουσιαστικές
αλλαγές. Αλλαγές που θα ξεκινήσουν από
την προσχολική αγωγή, και όχι από την τριτοβάθμια. Χρειαζόμαστε ένα σχολείο που
θα μορφώνει τα παιδιά μας και που δεν θα
τα οδηγεί στα φροντιστήρια, θύματα ενός
σκληρού ανταγωνισμού. Χρειαζόμαστε
ένα σχολείο που θα καλύπτει όχι μόνο τις
σημερινές αλλά και τις αυριανές ανάγκες
των μαθητών μας, που θα δίνει ουσιαστικές γνώσεις που θα αναπτύσσει κλίσεις και
ενδιαφέροντα.
Οι μαθητές στη διάρκεια των καταλήψεων
είπαν «όχι στην βάση του 10, θέλουμε γνώσεις για πολύ πάνω από 10» και έχουν δίκιο.
Η βάση του 10 απλώς απέκλεισε 65.000
μαθητές από τις σχολές, οι οποίοι, βέβαια,
γράφτηκαν σε ιδιωτικές σχολές. Πρόσφερε, λοιπόν, πελατεία στις επιχειρήσεις.
Αποφασίζουν με την αναθεώρηση του
άρθρου 16 να ιδρύσουν Ιδιωτικά Πανεπιστήμια «για να αναβαθμισθούν» λένε «τα
Δημόσια». Λένε ψέματα γιατί όλοι ξέρουμε
ότι δεν αναβαθμίστηκαν τα δημόσια νοσοκομεία επειδή υπάρχουν ιδιωτικά!
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Κοινό μυστικό είναι ότι για να έχουμε αναβαθμισμένη δημόσια εκπαίδευση χρειάζεται γενναία κρατική χρηματοδότηση. 40
χρόνια πριν διεκδικούσαμε 15 % του προϋπολογισμού για την Παιδεία και ο φετινός
προϋπολογισμός είναι της τάξεως του 3,2%
του ΑΕΠ! Ο χαμηλότερος στην Ευρώπη, ο
χειρότερος των τελευταίων χρόνων! Παράλληλα αποδομείται η υπάρχουσα, έστω
προβληματική, Τεχνική Εκπαίδευση και
υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο. Βάζουν
λουκέτο στις βιβλιοθήκες του Οργανισμού
Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών. Και γενικώς δεν έχουν χρήματα λένε… Εχουν όμως
για να αγοράζουν φρεγάτες, ή για να δίνουν,
επιλεκτικά, σε κάποιους αυξήσεις. Για τους
δασκάλους, για τα σχολεία δεν έχουν!!
Στο δήμο μας κλείνει ένα ΤΕΕ, η ενισχυτική
διδασκαλία δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα
οι γονείς να καλούνται να βάλουν πιο βαθιά
το χέρι στην τσέπη, ενώ δεν υπάρχει καμιά
υποδομή για τους αλλοδαπούς μαθητές...
Το θέμα της εκπαίδευσης μάς αφορά
όλους, όλη την ελληνική κοινωνία. Ο καθένας μας στο χώρο του μπορεί να κάνει
πολλά. Και επειδή η αντίσταση δεν είναι
δουλειά των ειδικών είναι απαραίτητο να
ανοίξει ο διάλογος σε όλα τα μόρια της κοινωνίας, στους συλλόγους, στα σωματεία
μας στη γειτονιά, στο δήμο μας. Η τοπική
αυτοδιοίκηση, αν έχει την πολιτική βούληση, μπορεί να προσφέρει πολλά στη δημόσια εκπαίδευση, μπορεί να γίνει μοχλός
διεκδίκησης.
Το πανεκπαιδευτικό μέτωπο που δημιουργήθηκε και συνενώνει τους εκπαιδευτι-

το δρόμο του…

Προεκλογική αφίσα του Συνασπισμού Πολιτών Αγίων Αναργύρων

υπέροχη κατάσταση»
ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
για όλα τα παιδιά
που γεννιούνται στην Ελλάδα
Πιστοποιητικό γέννησης
και εγγραφή στα δημοτολόγια
για τα παιδιά των μεταναστών/τριών

κούς όλων των βαθμίδων, τους μαθητές,
τους φοιτητές, τους γονείς ανοίγει μια
αισιόδοξη προοπτική και θέτει τα πραγματικά προβλήματα. Είναι αναγκαίο και
επείγον σήμερα να δημιουργηθούν επιτροπές αγώνα σε όλους τους χώρους της
εκπαίδευσης, σε όλες τις πόλεις, σε όλους
τους δήμους και στο δικό μας. Επιτροπές
που θα αναπτύξουν πολύμορφη δράση
με στόχο τη διεκδίκηση μιας πραγματικά

δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης κατά της
αντιδραστικής αναθεώρησης του άρθρου
16 του Συντάγματος ώστε η παιδεία να είναι καθολικό κοινωνικό αγαθό.
Ο αγώνας αυτός θα είναι αγώνας διάρκειας. Και σ’ αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει
κανείς.
Εφη Καλαμαρά, καθηγήτρια

Παλλαϊκό μέτωπο για την Παιδεία
όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16
Συλλογή Υπογραφών ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου 16.
«Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους»…,
«Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους…»,
«Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της στα κρατικά εκπαιδευτήρια…»,
«Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του
Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με
τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους»…,
«Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται».
Άρθρο 16 του Συντάγματος
Η μάχη για τη μη αναθεώρηση του Άρθρου 16 είναι τμήμα των αγώνων στην Ελλάδα και την
Ευρώπη για την υπεράσπιση της Δημόσιας Παιδείας, η εμπορευματοποίηση της οποία προωθείται εδώ και 2 δεκαετίες.
Στηρίζουμε τις δράσεις της ΠΟΣΔΕΠ, της ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ και των Φοιτητικών Συλλόγων.
Όλες και όλοι θα βρισκόμαστε στους δρόμους από τις 10 Ιανουαρίου, στα συλλαλητήρια. Για να σταματήσουμε την αναθεώρηση, για να διαδηλώσουμε ότι η Παιδεία δεν
πωλείται.
Υπογράψτε και on-line στο www.arthro16.gr το κείμενο ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου 16.
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Τα χρόνια περνάνε και τα παιδιά που αποτελούν τη δεύτερη γενιά μεταναστών/τριών
είναι πια αναπόσπαστο τμήμα των ανθρώπων
που κατοικούν σ’ αυτόν τον τόπο. Πολλά γεννήθηκαν στην Ελλάδα, άλλα ήρθαν πολύ μικρά. Όλα φοιτούν στα ελληνικά σχολεία και
μιλούν τα ελληνικά ως πρώτη τους γλώσσα.
Όμως, το ελληνικό κράτος αρνείται πεισματικά να αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα
που αφορά, σύμφωνα με έγκυρη μελέτη, περίπου 200.000 νέους και νέες έως 18 ετών,
που συναναστρεφόμαστε καθημερινά. Σε όσα
παιδιά γεννιούνται εδώ, αρνείται ακόμα και το
πιο στοιχειώδες, το απλό πιστοποιητικό γέννησης! Οι συνέπειες είναι δραματικές: Αφού δεν
εγγράφονται στα δημοτολόγια, δεν μπορούν
να αποκτήσουν πιστοποιητικό ότι γεννήθηκαν
σ’ αυτή τη χώρα. Έτσι είναι μετέωρα, χωρίς
χαρτιά και χωρίς διαβατήριο, αφού μετά τα 18
τους χρόνια πρέπει ξαφνικά να αποδείξουν ότι
έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα! Δηλαδή, καταδικασμένα στην καθημερινή
ανασφάλεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό!
Νέοι και νέες που ζουν και σπουδάζουν στην
Ελλάδα, μπορούν ανά πάσα στιγμή να απελαθούν σε χώρες που ποτέ δεν γνώρισαν και
που συχνά δεν μιλούν τη γλώσσα τους. Αυτή
η απάνθρωπη κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Αρχίζοντας
από το πιστοποιητικό γέννησης.
Η καμπάνια «ενάντια στο ρατσισμό από την
κούνια» που ξεκίνησε από τους συλλόγους
των μεταναστριών για τη διεκδίκηση έκδοσης
πιστοποιητικού γέννησης για τα νεογέννητα
από τους Δήμους στους οποίους γεννήθηκαν
και διαμένουν, έχει κάνει τα πρώτα της βήματα από το 2005 και κλιμακώνεται. Δηλώνουμε
την αμέριστη υποστήριξή μας στο δίκαιο αυτό
αίτημα, επειδή μας είναι αδιανόητο να υπάρχουν συνάνθρωποι και συμπολίτες μας με μισά ή καθόλου δικαιώματα.

Γκολφινόπουλος Γιάννης

... και οι πραίτoρες ουρμπάνοι του Βύρωνα

Το άρθρο 16 καταργείται, το πανεπιστημιακό άσυλο έχει μπει
στο στόχαστρο, η συμμετοχή σε
παρτυ δαιμονοποιείται.

Οι μιζαδόροι των εκατομμυρίων

ευρώ σαν η μύγα μεσα στο γάλα
(κάτι για καρτελ λέγανε) μετά από
ολιγοήμερη «κράτηση»” επιστρέφουν σε «Ψωμιάδιες φιέστες».
Γιοσάκης και Μπουρμπούλια κάναν γιορτές σπίτια τους.

Τις απολύσεις 200 εργαζομένων

κοινοποίησαν στις 27-12 το πρωί
στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης
της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων δικαστικοί επιμελητές

Πρώην

σεκιουριτάς βουλευτή
της Ν.Δ., ο εγκέφαλος της ληστείας σε χρηματαποστολή του
Καζίνου της Πάρνηθας.

Οι τραπεζίτες επιβάλλουν «εθελοντική» εργασία σε υπαλλήλους
που δεν μπορούν να την αρνηθούν.

Παράνομα

πολυκαταστήματα
(βλέπε Mall) «απολύουν οικοιοθελώς» και ο ΟΑΕΔ νίπτει τας χείρας του.

Νέοι

«ελαστικά εργαζόμενοι»
ενοικιάζονται με το μήνα.

Πραιτοριανοί ουρμπάνοι με παλαιστινιακό τουρμπάνι, σε συμμαχία με ζαρντινιέρες σακατεύουν νύχτα φοιτητές και παραπέμπονται για πλημμελήματα.

Από

κοινοβουλευτικά κόμματα
ζητούνται δηλώσεις φρονημάτων.

Αντιεξουσιαστές δικάζονται σαν

τρομοκράτες, σε λίγο θα έχουμε
και το δικό μας Γκουαντάναμο.

Απειλές εκπυρσοκροτήσεων από
τον πραίτορα...

Μέρες δαιμονοποίησης που μια
υπενθύμιση είναι πολύτιμη για
όλους και όλες μας...

Όταν η αδικία είναι νόμος
η αντίσταση είναι καθήκον!
Λύτρας Αλέκος

Η γαλοπούλα του Μπους...
Τ

ην 23η Νοεμβρίου η Αγία Εξουσία των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής γιόρτασε
τη λεγόμενη «ημέρα των ευχαριστιών».
Φυσικά, πρώτος και καλύτερος ο πρόεδρος ο Τζωρτζ ο Μπους ο Βου, που όπως
είναι γνωστό, εκτός από αξιόλογος, είναι
και βαθιά συναισθηματικός. Όπως βέβαια όλοι οι πρόεδροι αυτής της χώρας.
Γι’ αυτό μια τέτοια μέρα, τόσο επίσημη,
δε θα μπορούσε ο πρόεδρος να μη εκδηλώσει αυθόρμητα το μεγαλείο της ψυχής
του. Χάρισε λοιπόν τη ζωή σε μια
καλοθρεμμένη γαλοπούλα. Την
άρπαξε από τα χέρια του αιμοσταγή εκδοροσφαγέα σταυροκοπούμενος και να μπροστά
στις κάμερες η ολόλευκη γαλοπούλα κατασυγκινημένη
να απολαμβάνει τη σωτηρία
της. Φυσικά, οι υψηλοί συνδαιτυμόνες του προέδρου δεν
έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους,
που δεν θα γεύονταν αυτό το
εξαίσιο έδεσμα από τις σάρκες του πτηνού, αλλά φόρεσαν χαμόγελο ευχάριστης έκπληξης και χειροκρότησαν με πάθος, όπως
συνήθως κάνουν πάντα
οι αυλικοί. Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία αμέσως
μετέδωσαν
το
γεγονός και ίσως
να έγινε πρωτοσέλιδο στις αμερικάνικες εφημερίδες και
τα τηλεοπτικά μέσα
ενημέρωσης να το είχαν πρώτη
είδηση. Κρίμα όμως που αυτό το γεγονός
δε συνέβη στην Ελλάδα, γιατί σίγουρα θα
παρακολουθούσαμε και μια απευθείας
συνέντευξη της γαλοπούλας... Τότε να
δείτε τηλεθέαση από την ασυναγώνιστη
δημοσιογραφία της πατρίδας μας!!!
Προφανώς ο θείος Τζώρτζ μ’ αυτή του την
πράξη να θέλησε να διαψεύσει εκείνο τον
απείθαρχο και αναιδή Πρόεδρο της Βενιζουέλας, τον Ούγκο Τσάβες, ο οποίος
από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των
λεγόμενων Ηνωμένων Εθνών, σταυροκοπούμενος κι αυτός, αποκάλεσε διάβολο
τον ευσεβέστατο και συνομιλούντα με
το θεό(;) κύριο Τζώρτζ. ‘Ακου διάβολος
ο κύριος Τζώρτζ! Τι αυθάδεια είναι αυτή
από ένα παρακατιανό!
Αυτά πολύ στενοχωρούν κι εκνευρίζουν
τον κύριο πρόεδρο. Και δε φτάνει που
αυτός ο τιποτένιος ο Βενεζοελάνος τον
αποκαλεί διάβολο, αλλά υπάρχει και χειρότερο.
Αγκαλιάζεται μ’ εκείνο τον αφορισμένο,
τον αξύριστο Πρόεδρο της Κούβας και
τον Ινδιάνο της Βολιβίας. Αυτό κι αν είναι πρόκληση. Όμως ο κύριος Τζωρτζ,
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ως σώφρων και μειλίχιος άνθρωπος, συγκρατείται.
Έτσι ο πρόεδρος, για ν’ αποδείξει ότι ο
Ούγκο είναι ψεύτης και συκοφάντης,
χάρισε μεγαλοπρεπώς τη ζωή στη γαλοπούλα. Ίσως μ’ αυτό τον τρόπο να ήθελε
ο θείος Τζωρτζ να στείλει κι ένα μήνυμα
πως η γαλοπούλα αξίζει περισσότερο από
τις χιλιάδες των αχάριστων Ιρακινών, των
Αφγανών κ.λπ., που ταξιδεύουν κατά μήνα για τον παράδεισο από δική
τους υπαιτιότητα….
Κάποιος δίπλα μου
ψιθυρίζει πως ο κύριος Τζωρτζ χάρισε
τη ζωή και σ’ άλλη γαλοπούλα σε
μια επίσκεψή του
στη Βαγδάτη, μετά
την ανθρωπιστική
επέμβαση στο Ιράκ.
Αυτό βέβαια, αν έχει
συμβεί, μ’ ανησυχεί
ιδιαίτερα. Γιατί η
αδυναμία
του
προέδρου να
χαρίζει τη ζωή
σε γαλοπούλες, μπορεί
να του γίνει
έμμονη ιδέα
και επιδημία
και στο τέλος να
κηρύξει τις γαλοπούλες προστατευόμενο
είδος. Τότε να
δείτε τι θα γίνει
στην Ευρώπη.
Οι ευπρεπείς ηγέ- τες της, συναινετικά
χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλιστές
του καιρού μας, ίσως γονυπετείς από ευγνωμοσύνη μπροστά στον πρόεδρο της
αυτοκρατορίας, να εκδώσουν οδηγία
απαγόρευσης βρώσης, δηλαδή ροκανίσματος, της εύγευστης γαλοπούλας και
να επικηρύξουν τους ρέκτες της ως τρομοκράτες.
Αν συμβούν αυτά, πολύ δουλειά περιμένει
τον λατινομαθή και ποιητίζοντα υπουργό
Δημόσιας Τάξης (ή αταξίας αν προτιμάτε)
το Βayron Πολύδωρα και τους πραίτορές
του. Κι από κοντά η Αντιτρομοκρατική
Υπηρεσία, η Τουριστική Αστυνομία, η
ΕΥΠ και προπαντός οι δραγάτηδες (Αγροφυλακή). Βέβαια, αν ανοίξουν λίστες
υπόπτων, τότε το μόνο που μπορούν να
κάνουν χωρίς καταδοτικές διαδικασίες
και παρακολουθήσεις, να έχουν μπροστά
τους τον κατάλογο της απογραφής του
2001. Όλοι θα είναι ύποπτοι.
Η γαλοπούλα όμως είναι δική μας και δε
θα τη σώσει κανένας Μπους.
Βαγγέλης Τσάγγος
Υ.Γ. Βύρωνα, κάνε μου μια χάρη. Γράψε με
πρώτο στη λίστα των υπόπτων.

