
αποδραση
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007

Τ
Ε

Υ
Χ

Ο
Σ

2

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ για τους ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ 

Δ
ΙΑ

Ν
Ε

Μ
Ε

Τ
Ε

 Δ
Ω

Ρ
Ε

Α
Ν

Δημοτικά
σελ. 2-5 

Πάρκο 
«Αντώνης Τρίτσης»

σελ. 6-9

Πολιτιστικές αποδράσεις
σελ. 10-11 

Παιδεία
σελ. 12-13 

Μετανάστες
σελ. 14-15 

Ιστορική αναδρομή
της πόλης μας 

μέσα από τις σελίδες 
της «Δημοτικής Αλλαγής»

σελ. 16 



2

Οι αυξήσεις των ανταποδοτικών
τελών και η άποψή μας

Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
Mια μικρή μάχη κερδήθηκε
Μόλις μάθαμε ότι η αναφορά που 
καταθέσαμε (βλέπε σελ. 9) για το 
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθη-
τοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» έπια-
σε τόπο.
Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Οργανισμού Διαχείρισης 
του Πάρκου αποφασίστηκε: 
1. Να ακυρωθεί η διάθεση χώρου για 
«πασχαλινό παζάρι»
2. Να ζητηθεί από τον ενοικιαστή 
του σταθμού του τρένου, ο οποίος 
τον μετέτρεψε σε αθλητικό χώρο 
για πολεμικές τέχνες, να προσκο-
μίσει το καταστατικό του όπου εμ-
φανίζεται ότι είναι σύλλογος, όπως 
αρχικά είχε διαβεβαιώσει. 
3. Ο Δήμος Ιλίου να προσκομίσει τα 
έγγραφα ιδιοκτησίας του χώρου 
όπου δημιουργεί φυτώριο και επε-
κτείνει τις αθλητικές του εγκατα-
στάσεις, τα οποία θα αποδεικνύουν 
ότι, όπως ισχυρίζεται, του ανήκει. 
Από τα αποτελέσματα αυτά επιβε-
βαιώνεται ότι πρέπει να επαγρυ-
πνούμε και να απαιτούμε τα νόμιμα.
Η δημόσια περιουσία ανήκει στα 
παιδιά μας και όχι σε κάποια συμ-
βούλια, τα οποία απλώς υποχρεού-
νται να τη διαχειρίζονται νόμιμα και 
προς όφελος του κοινού καλού. 
Περισσότερες λεπτομέρειες στο 
επόμενο φύλλο μας.

Περιοδική έκδοση του συλλόγου 
«Ανοικτή Πολιτιστική Δράση»

Τεύχος 2 - Aπρίλιος 2007

Το τεύχος αυτό αποτελεί προϊόν συλλογικής 
προσπάθειας, και κυκλοφόρησε σε 5.000 αντίτυπα

Συντακτική επιτροπή:
Αθανασάκη Τζούλια, Aποστόλου Νίκος, Γεωργέλλης 

Λευτέρης, Γιακουμάτος Τάσος, Λύτρας Αλέκος, 
Μαστοράκος Δημήτρης, Τερζόγλου Τάκης, 

Χανιώτης Νίκος, Χωριανοπούλου Ειρήνη

Επιμέλεια ύλης:
Μπολώτα Μυρτώ, Χανιώτη Αγάθη

Το σκίτσο του εξωφύλλου 
είναι ευγενική προσφορά του Γιάννη Καλαϊτζή

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Νίκος Χανιώτης

Η βοήθεια και  συμμετοχή όλων των φίλων συνδημοτών  
στην έκδοση της εφημερίδας είναι πολύτιμη και αναγκαία. 

Περιμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.

Αγίων Αναργύρων 40, 13561 Αγιοι Ανάργυροι
Τηλ. 210 2625819, 210 2618556

e-mail: a.po.drasi@gmail.com
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Την Τετάρτη 31/1/2007 το Δη-
μοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 
κατά πλειοψηφία την αύξηση 
των τελών φωτισμού - καθα-
ριότητας κατά 5%.

Η αιτιολόγηση ήταν ότι η εξέλιξη των αντα-
ποδοτικών τελών και των εξόδων φωτι-
σμού–καθαριότητας παρουσιάζει έλλειμ-
μα και ότι δεν είχε γίνει αύξηση εδώ και 10 
χρόνια.

Εμείς πιστεύουμε ότι κάθε αύξηση στα 
ανταποδοτικά τέλη πρέπει να γίνεται μόνο 
για να επιτευχθεί βελτίωση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών ή να αντισταθμισθεί η 
αύξηση του κόστους, αν αυτό κριθεί απα-
ραίτητο από τη δημοτική αρχή. Και στις 
δύο περιπτώσεις πρέπει να είναι επαρκώς 
αιτιολογημένοι οι λόγοι για τους οποίους 
γίνεται. Να καταλάβει, δηλαδή, ο πολίτης 
γιατί πρέπει να πληρώσει παραπάνω.

Κάθε έλλειμμα λοιπόν δημιουργείται από 
δύο παράγοντες, τα έσοδα και τα έξοδα. Η 
εξάλειψη του ελλείμματος μπορεί να γίνει 
είτε αυξάνοντας τα έσοδα είτε μειώνοντας 
τα έξοδα είτε και τα δύο μαζί.

Η αύξηση των εσόδων μπορεί πάλι να γίνει, 
είτε με επιβολή αύξησης στα τέλη είτε με 
την προσπάθεια είσπραξης όλων των βε-
βαιωμένων ποσών ή και με τον έλεγχο για 
μη βεβαιωμένα ποσά.

Τα έξοδα μπορούν να μειωθούν, μειώνο-
ντας το κόστος της αποκομιδής των απορ-
ριμμάτων βελτιώνοντας τον τεχνολογικό 
εξοπλισμό και το σύστημα αποκομιδής ή 
μειώνοντας τον όγκο των προς αποκομιδή 
απορριμμάτων.

Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί με μία 
καμπάνια για την οικολογική διαχείριση των 
σκουπιδιών στην πηγή τους, δηλαδή στα 
σπίτια μας. Με λίγα λόγια πρέπει να γίνεται 

συνεχώς μια καμπάνια για 
ν’ αποκτήσουν οικολογική 
συνείδηση οι κάτοικοι.

Η εφαρμογή προγραμμά-
των ανακύκλωσης μειώνει 

θεαματικά τον τελικό όγκο των σκουπιδιών 
που καταλήγουν στη χωματερή. Παράλληλα 
υπάρχουν προγράμματα ανακύκλωσης των 
συσκευασιών που χρηματοδοτούνται από 
τις εταιρίες που διακινούν τα προϊόντα τους 
με αυτές, αλλά και την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

Θεωρούμε ότι η Δημοτική αρχή δεν εξέτα-
σε τα παραπάνω, γιατί άλλωστε δεν είχε και 
το χρόνο, αλλά αβασάνιστα κατέληξε στην 
εύκολη λύση που ήταν η αύξηση των τελών, 
επιβαρύνοντας την τσέπη των κατοίκων.

Ένας επιπλέον λόγος που συνηγορεί στα 
παραπάνω είναι ότι μέχρι το τέλος του χρό-
νου θα πρέπει να έχει δοθεί λύση και στο 
θέμα της δημοτικής επιχείρησης που έχει 
τον κύριο όγκο της αποκομιδής, μιας και 
ο νέος νόμος, της απαγορεύει μια τέτοια 
δραστηριότητα. 

Θα έπρεπε λοιπόν να εκτιμηθούν οι αλλα-
γές στο κόστος της αποκομιδής και από 
αυτόν τον παράγοντα, δηλαδή της μεταφο-
ράς του προσωπικού στο Δήμο.

Η δική μας παρέμβαση και πρόταση στο 
δημοτικό συμβούλιο ήταν να μη ληφθεί  
απόφαση για αύξηση και αφού η δημοτική 
αρχή μελετήσει όλα τα παραπάνω και προ-
σπαθήσει να εξαλείψει το έλλειμμα, βελτι-
ώνοντας τους παράγοντες που το δημιούρ-
γησαν, να έλθει του χρόνου και τεκμηριω-
μένα να μας παρουσιάσει τις προσπάθειές 
της και τις προτάσεις της.

Πέρασαν άλλωστε, 10 χρόνια χωρίς αύξηση, 
ένα ακόμα δεν θα έφερνε την καταστροφή.

Φυσικά δεν μας άκουσαν. 

Νίκος Χανιώτης

Μια πολύ καλή ιδέα
Ο Δήμαρχος προτίθεται να ζητήσει τον εκσυγ-
χρονισμό της ΔΕΗ (χώρος διανομής κοντά στο 
κολυμβητήριο) με τεχνολογία COMPACT για περι-
βαλλοντικούς λόγους και ο χώρος που θα ελευθε-
ρωθεί να φιλοξενήσει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 
που, σε πρώτη φάση, θα παράγει ενέργεια για τα 
δημόσια κτίρια του Δήμου και σε δεύτερη φάση 
θα παράγει και για τα νοικοκυριά. 

Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια και την εμπειρία του ΚΕΚ. Τέτοιες προτάσεις μας βρίσκουν σύμ-
φωνους και θα τις στηρίξουμε όσο μπορούμε, αρκεί να μπουν στο στάδιο της υλοποίησης.  

Τα καλά νέα τα μάθαμε σε συνάντηση του Δημάρχου με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, 
άλλη καλή πρωτοβουλία που ελπίζουμε να συνεχιστεί.  

Τα κακά νέα είναι ότι από τις πρώτες αποφάσεις που πήρε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο δύο θα 
πονέσουν τις τσέπες μας, μιλάμε για τις αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών και τα τροφεία 
στους παιδικούς σταθμούς. 

αποδραση
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Τροφεία
Δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 14 Μαρτί-
ου 2007.

Το πρώτο θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. 

Αφορούσε τον προϋπολογισμό των Δημοτι-
κών βρεφονηπιακών σταθμών Αγίων Αναρ-
γύρων.

«Στον Κ.Α. 0435  προβλέπεται έσοδο 15.000 
ευρώ από τροφεία βρεφών στους δύο βρε-
φονηπιακούς σταθμούς (μέσος όρος βρεφών 
60 x 23 € x 11 μήνες)». 

‘Έτσι απλά το αναφέρει η εισήγηση, χωρίς να 
μας λέει τι ίσχυε πέρσι. Εγώ πάντως νομίζω 
ότι τα τροφεία μπαίνουν για πρώτη φορά.

Και αν συμβαίνει αυτό, τότε το ομόφωνα,  
βγήκε σίγουρα από απροσεξία, γιατί συμβαί-
νει να χρειάζεται και την ψήφο συμβούλου 
που στο πρόγραμμά του προεκλογικά έγραφε 
«Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφής ανταπο-
δοτικότητα (τροφεία)». 

Η δικιά μας θέση πάντως είναι ότι τα 15 χιλι-
άρικα που θα επιβαρυνθούν οι γονείς δεν θα 
σώσουν τα οικονομικά του Δήμου μας που 
επιχορηγεί τους βρεφονηπιακούς με 363.000 
ευρώ περίπου. Και ότι πρόκειται για αμελητέο 
ποσό μπροστά στο 1.172.000 ευρώ περίπου 
της κρατικής επιχορήγησης.

Θα επιβαρύνουν όμως με ένα σεβαστό ποσό 
τα αντίστοιχα φτωχικά νοικοκυριά. 

Και τελικά θεωρούμε ότι πρόκειται για μια 
κοινωνική παροχή που πρέπει να χορηγείται 
δωρεάν από το κράτος στους φορολογούμε-
νους εργαζόμενους. 

Ακόμα δεν καταλαβαίνω πώς ο Δήμαρχος έπε-
σε θύμα των «εισηγήσεων των υπηρεσιών» 
χωρίς να σκεφτεί ότι θα αναγκαστεί να ξοδεύ-
σει μεγαλύτερο ποσό για να απαντήσει επικοι-
νωνιακά  σ’ αυτή την αντιλαϊκή απόφαση.

Νίκος Χανιώτης

Τα αργύρια
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 21/3/2007 συζητήθηκε ο προϋ-
πολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Νεκροταφείου. 
Δύο κονδύλια αξίζουν της προσοχής μας για να βγουν τα αντίστοιχα 
σωστά συμπεράσματα. 

Το ποσό των 11.225 ευρώ, που προοριζόταν για «αμοιβή υπευθύνου 
αγορών», μειώθηκε σε 2.000 ευρώ και κάτι γιατί δεν θα έχουμε πλέον 
υπεύθυνο αγορών, αλλά τη δουλειά αυτή θα την κάνουν οι εργαζόμε-
νοι στην επιχείρηση. Και είναι πολύ σωστό. Άλλωστε η θέση αυτή είχε 
χρησιμοποιηθεί από τις δύο, τουλάχιστον, τελευταίες δημοτικές αρ-
χές ως αμοιβή για εξωθεσμικές υπηρεσίες, όπως αλλαγή παράταξης 
στη μέση της τετραετίας ή ανταμοιβή για τη στήριξη της δεύτερης 
Κυριακής. 

Το άλλο ποσό το ανέδειξε ο κύριος Νικητόπουλος, δηλώνοντας ότι 
θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό, εκτός από το ποσό των 13.350 ευρώ 
που αφορά την «αμοιβή αντιπροέδρου», γιατί ο «αντιπρόεδρος» δέ-
χτηκε τη θέση αυτή χωρίς την έγκριση της παράταξής του. Πολύ καλά 
καταλάβατε πρόκειται για στέλεχος της παράταξης «Νέα Εποχή» που 
ηγήθηκε ο κύριος Νικητόπουλος. Μπράβο Σταύρο έκανες πολύ καλά 
και διαμαρτυρήθηκες, έστω και τόσο κόσμια, για να μη μας περνάνε 
και για βλάκες. 

Όσο για τη δημοτική αρχή τής καταλογίζουμε το πρώτο στα υπέρ της 
και το δεύτερο στα εις βάρος της. 

Τάσος Γιακουμάτος

Φωτο από τη διαμαρτυρία της «Δημοτικής Αναγέννησης» για τις αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών.

Χάσατε μοναδική ευκαιρία
Δεν είναι κρίμα το 2007 άνθρωποι, που (όπως η σημερινή πλειοψηφία του Δημοτικού Συμ-
βουλίου) παρουσιάζονται σαν σύγχρονοι και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, να μεταχειρί-
ζονται τέτοιες παλαικομματικές μεθόδους, προκειμένου να χρυσώνουν το «χάπι»;

 Αναφέρομαι στην απαράδεκτη, κατά την άποψή μου, απόφαση της πλειοψηφίας για αύξηση 
των τελών κατά 5% και τη μέθοδο που ακολούθησαν. Με την τεχνική του «λαγού» έβαλαν τις 
υπηρεσίες να ζητήσουν αύξηση 25% για να παρουσιαστούν «φιλολαϊκοί» και μετά να καταλή-
ξουν στο 5%. Εάν είναι δυνατόν.

Αγαπητοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας, σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται άμεσα 
με την τσέπη των χαμηλοεισοδηματιών του Δήμου μας, χάσατε μια μοναδική ευκαιρία να 
αποστασιοποιηθείτε από τις πρακτικές του παρελθόντος, που δικαιολογημένα καταδικάζετε 
κι εσείς. Δεν δεχτήκατε την πρόταση του Νίκου Χανιώτη να αναβάλετε την απόφαση, να εξα-
ντλήσετε τα περιθώρια, που σαφώς υπάρχουν, και ύστερα από διάλογο και με τους δημότες 
να πάρετε την όποια απόφαση.

 Έχετε το δικαίωμα να το ξανακάνετε, όμως αυτό θα σας κατατάξει πολύ γρήγορα και πολύ 
εύκολα «μαζί με τους άλλους» και αυτό δεν είναι καλό για κανέναν και πολύ περισσότερο για 
τους Δημότες και το Δήμο. Μην το ξανακάνετε.

 Παναγιώτης Τερζόγλου

Μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο ποταμός
Τα καταφέραμε και φέτος να μη πνιγούμε. Η τύχη μας οφείλεται στην ανομ-
βρία, γιατί με τέτοια συντήρηση στο «ποτάμι» τα νερά μάλλον στα σπίτια μας 
θα έμπαιναν. Ας φροντίσει κάποιος από το Δήμο να πιέσει την Ε.Υ.Δ.Α.Π. να 
κάνει τη δουλειά της.



Συμβασιούχων 
…συνέχεια

Υπάρχει αλήθεια μια διαφορετική συνέχεια 
και μια εξέλιξη στο θέμα αυτό, που βασανίζει 
δεκάδες εργαζομένους στο Δήμο μας;

Διαφαίνεται ίσως μια διαφορετική προσέγγι-
ση από την παρούσα Δημοτική αρχή και διά-
θεση επίλυσής του με ένα δίκαιο και ανθρώ-
πινο τρόπο; 

Δυστυχώς σε αυτά τα ερωτήματα μπορεί 
να απαντήσει μόνο η νέα διοίκηση και μόνο 
έμπρακτα πια, μιας και η προεκλογική περίο-
δος έχει ως γνωστό ...τελειώσει.

Εμείς στο ρόλο του ενεργού πολίτη, που θέ-
λουμε να έχουμε τη γνώση με κοινωνική ευαι-
σθησία και εν τέλει μια άποψη για τα θέματα 
που απασχολούν το Δήμο μας, απευθύνουμε 
προς το Δήμαρχο Ν. Σαράντη, τα παρακάτω.

1. Είναι γνωστό ότι στο Δήμο απασχολούνται 
συμβασιούχοι, που με βάση το νόμο Παυλό-
πουλου και το χρόνο δουλειάς τους, δικαιού-
νται εδώ και αρκετό καιρό, νόμιμα, να μετα-
τραπεί η σύμβασή τους σε αορίστου χρόνου.

Στο Πολιτιστικό Κέντρο, για παράδειγμα, 
υπάρχουν δεκατρείς εργαζόμενοι αυτής της 
κατηγορίας που ήδη έχουν καταφύγει στα δι-
καστήρια για να δικαιωθούν.

Σημειωτέον ότι υπάρχει απόφαση του Άρειου 
Πάγου που καταργεί ουσιαστικά την προ-
ϋπόθεση της μη υπέρβασης του τρίμηνου 
μεταξύ δύο συμβάσεων, θεωρώντας ότι συμ-
βάσεις διαδοχικά ανανεούμενες, θεωρούνται 
σαν μία.

Δεν αντιλαμβάνεται ο Δήμος ότι η τακτική 
της καθυστέρησης και των κωλυμάτων που 
ακολουθεί οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους 
σε οικονομική εξόντωση και όχι μόνο; 

Προεκλογικά βλέπατε το θέμα τους με κατα-
νόηση, σήμερα ποια είναι η θέση σας;

2. Είναι επίσης γνωστό, αυτό και αν είναι, 
ότι υπάρχει μια στρατιά συμβασιούχων, που 
έχουν προσληφθεί στο πρόσφατο παρελθόν, 
κάποιοι λίγο πριν τις εκλογές, κάποιοι μετά, 
με συμβάσεις τεσσάρων ή οκτώ μηνών.

Ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι οι συμβάσεις 
αυτές δεν μπορούν να ανανεωθούν, με βάση 
το νόμο, πέρα από ένα χρονικό σημείο, ξέ-
ρουν ότι με βάση τα ισχύοντα η πολυπόθητη 
μονιμότητα, που κάποιοι τους έχουν τάξει, 
είναι μια σχεδόν αδύνατη υπόθεση και τέλος 
αντιλαμβάνονται ότι μόλις έχουν μπει σε αυτή 
την απαράδεκτη κατάσταση της πολιτικής και 
ηθικής ομηρίας, που αποτελεί το όπλο των λί-
γων σε βάρος των πολλών;

Μήπως έχει φθάσει η ώρα της αλήθειας και 
της εντιμότητας, γιατί δεν πάει άλλο;

Μήπως όσοι δικαιούνται να μετατραπεί η 
σύμβασή τους σε αορίστου χρόνου, να γίνει 
έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου και 
όχι στέλνοντάς τους ουσιαστικά στα Δικα-
στήρια για τη δικαίωσή τους, επιλέγοντας 
παράλληλα το δρόμο του ΑΣΕΠ για τις όποιες 
νέες προσλήψεις είναι αναγκαίο να γίνουν; 

Μήπως έχει φθάσει η ώρα μιας υπεύθυνης 
και ρωμαλέας στάσης ενός Δημάρχου απένα-
ντι σε αυτή την κατάσταση και όχι των ίδιων 
μίζερων και υπολογιστικών πρακτικών του 
παρελθόντος;

Δημήτρης Μαστοράκος
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25η Μαρτίου
Ημέρα μνήμης και δόξας για την ελληνική κοινωνία. 

Ημέρα που πρώτ’ απ’ όλα χρειάζεται να αναρωτηθούμε ποιοι είναι Έλληνες. 

Αυτοί που, επικαλούμενοι τους προγόνους τους, τρώνε τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων 
μέσω ομολόγων ή οι φοιτητές που δίνουν το παρόν στους αγώνες του σήμερα για ένα καλύ-
τερο αύριο. Εθνικό, διεθνές, ανθρώπινο.

Δουλειά ή δουλεία; 
Ανάμεσα στα δύο εύκολα διαλέγει κανείς το πρώτο ή για να το πω αλλιώς, κανείς σήμερα 
δεν διαλέγει το δεύτερο. Την τελευταία δεκαετία, όμως, τα όρια ανάμεσα στα δύο συνεχώς 
αμβλύνονται και οι διαφορές γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτες. 

 Αρχικά ήταν οι μαθητείες που είχαν αρκετές επιχειρήσεις. Μετά από λίγο καιρό εκπαίδευσης 
προσλάμβαναν κάποιους από τους μαθητευόμενους. Ύστερα ήρθαν οι συμβάσεις. Συμβά-
σεις ετών στην αρχή, μηνών αργότερα (πιο δημοφιλής για τους εργοδότες η 8μηνη), ημερών 
πρόσφατα. Και δεν ήρθε μόνο αυτό. 

 Ήρθε και η ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας που στην πλήρη εφαρμογή της θα δουλεύ-
εις, για παράδειγμα, μερικές ημέρες το 2007 και θα σε ξαναφωνάζουν για δουλειά το 2010 
κ.ο.κ. Ήρθε η ενοικίαση εργαζομένων. Τι δεν έχει έρθει ακόμη; Το σκλαβοπάζαρο όπου ο 
κάθε εργοδότης, σε μία σύγχρονη αγορά (γιατί είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι), θα πλειοδο-
τεί και θα αγοράζει εργασία.

Α, μη βιαστεί κανείς να με χαρακτηρίσει λαϊκιστή ή οτιδήποτε άλλο. Η ασφάλεια στην ερ-
γασία έρχεται αμέσως μετά την ατομική ελευθερία και γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνεται καμιά 
υποχώρηση. Αισθάνομαι ντροπή να υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι με τέτοιες συνθήκες ερ-
γασίας κι εμείς να προσπαθούμε να βρούμε γωνία στο «τάλιρο». 

Πρέπει, λοιπόν, να ξαναχαράξουμε τα όρια ανάμεσα στη δουλειά και τη δουλεία, να ξανα-
βάψουμε τις διαφορές, γιατί η μία είναι άσπρη και η άλλη μαύρη, και να πάρουμε ξεκάθαρα 
θέση. Ποιοι είμαστε από δω και ποιοι είναι από κει. 

 Παναγιώτης Τερζόγλου

Ο Πευκώνας και τα οράματα... 
Προεκλογικες υποσχέσεις πολλές, σε φυλλάδια πεταμένα στους δρόμους. 

Αφού πρώτα τσιμεντώσανε τα πεύκα (και τα ...οράματα) μετά τα κόψαν.

Κάποιοι «οικολόγοι» βέβαια θα βρουν τη λύση. Θα κάνουν το ξύλο χαρτί και θα εμφανίσουν 
καινούργια οράματα...

Εσύ αρνάκι μου καλό κυλιέσαι στο χορτάρι
και ξέρεις θα σου πάρουνε μια κι έξω το τομάρι, 

ενώ εμάς μας ψήνουνε όλες οι εξουσίες
μας κάνουν καθημερινά του Πάσχα οβελίες.

Μας σφάζουνε οι δήμαρχοι με τ’ αυξημένα τέλη
και μας κρεμάν ανάποδα σα τράγους στο τσιγκέλι.

Οι πρόεδροι κι οι γραμματείς κι όλοι οι Φαρισαίοι
πέφτουν επάνω στο ψητό σα λύκοι πειναλέοι.

Μας έψησε κινέζικα κι «έφυγε» ο Σημίτης
κι ήρθ’ ένας μπλε κομιτατζής, σωστός μετεωρίτης,

να ισοπεδώσει μονομιάς ότ’είχε απομείνει
γι’ αυτό σεμνά και ταπεινά μας ρίχνει στο καμίνι. 

Μας ψήνουν Παπανδρέηδες μαζί με τις Μιμίδες
και το Μητσοτακέικο με τους Καραμανλήδες.

Τρεις «άγιες» οικογένειες σουβλίζουν την Ελλάδα
και παίζουν στα κουφάρια μας την κλωτσοπατινάδα.

Μας ψήνουν Πρετεντέρηδες, οι Κύρτσοι και ο Τράγκας
ο Ζούγκλας ο τρελόχαρτος της «κίτρινης» παράγκας

μαζί και οι Μικρούτσικοι, οι Δρούζες κι οι Τατιάνες
χώνουν βαθιά στις σάρκες μας τις σουβλερές δαγκάνες.

Μας ψήνει ο Χριστόδουλος με κάτι ανεκδοτάκια
μας κάνει όπως στη Χασιά στα κάρβουνα τ’ αρνάκια.

(Τραγούδια αποκριάτικα η Δόμνα η Σαμίου
να τραγουδά του δέσποτα και του ιερατείου).



Όλα καλά

Το μνημείο Εθνικής Αντίστασης από την οδό 
Γ. Παπανδρέου μεταφέρεται στην είσοδο του 
Πευκώνα. 

Η μεταφορά θα γίνει μετά από αίτηση του 
παραρτήματος Εθνικής Αντίστασης, για την 
καλύτερη προβολή του. Όλα καλά. 

Ακόμα πιο καλά που ο Δήμαρχος μας δια-
βεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμιά σκέψη για 
διάνοιξη της Γεωργίου Παπανδρέου, όπως 
μερικοί καχύποπτοι φαντάστηκαν.          Ν. Χ. 

Για δημοτικές ορκωμοσίες  

Μαυρίλας το ανάγνωσμα πρόσχομαι στις δη-
μοτικές ορκωμοσίες.

ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙ-
ΓΟΥΜΕ ΑΓΚΥΛΗ;;;  T. Γ.

Δημοτικά μαθηματικά  

Μια εξίσωση για όσους ξέρουν από καλά δη-
μοτικά μαθηματικά..

Ένας παρά κάτι δημοτικός σύμβουλος + Μια 
ένσταση - Δύο ενστάσεις που θα μπορούσαν 
να γίνουν = Ένας πρόεδρος ευημερούς Δημο-
τικής επιχείρησης.

Τι να υποθέσει κανείς;…  T. Γ.

Παρέλαση παρωδία 
στους τύπους και την ουσία

Νομίζω πως είχαμε συμφωνήσει για το ποιος 
ΝΙΚΟΣ ήταν ο εκλεκτός της θέλησης των συν-
δημοτών μας το βράδυ των εκλογών της 22ας 
του Οκτώβρη. 

Έτσι πίστευα μέχρι το πρωινό της 25ης του 
Μάρτη την ώρα της κατάθεσης των στεφά-
νων, που υποτίθεται πως είναι η πιο σημαντι-
κή απ’ όλες τις εκδηλώσεις της επετείου. 

Τότε κατάλαβα πως άλλος Νίκος έχει τ’ όνομα 
κι άλλος τη χάρη. 

Φυσικά ακούσαμε και πολλά άλλα περίεργα 
για κόμματα που δεν υπήρχαν, για παρατά-
ξεις που δεν έγιναν ποτέ, για συλλόγους, για 
συλλόγους και πάλι για συλλόγους. 

Όσο για τη συνέχεια εκτός από τη συνηθισμέ-
νη μαθητική πασαρέλα, είχαμε και μια άλλη, 
αυτή των απογόνων με τη βούλα. 

Είμαι απ’ αυτούς που πιστεύουν πως πρέπει 
κάποια στιγμή ν’ αρχίσει μια συζήτηση για τις 
γιορτές και τις παρελάσεις παρωδίας. 

Μέχρι όμως να γίνει αυτό τουλάχιστον ας 
κρατάμε τα προσχήματα.  Τ.Γ.

Θετική κίνηση

Η διαφανής, έγκαιρη κι έγκυρη ενημέρωση 
των δημοτών ανεξάρτητα πολιτικών αποχρώ-
σεων, είναι σημάδι δημοκρατικής υγείας. 

Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρούμε εξαιρετικά 
θετική την κίνηση της νέας Δημοτικής Διοί-
κησης να κοινοποιεί προς όλες τις δημοτικές 
παρατάξεις τις εισηγήσεις των θεμάτων προς 
συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, κι όχι 
απλά τη φωτοτυπία της ημερήσιας διάταξης. 

Αναμένουμε και την υλοποίηση της υπόσχε-
σης για αποστολή και των πρακτικών συνε-
δριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  Α. Γ.

5αποδραση
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H σφαγή των αμνών
Κλαίει τ’ αρνάκι και θρηνεί, το Πάσχα θα το σφάξουν

κι ύστερα από το ψήσιμο θα το κατασπαράξουν.
Νομίζει πως οι άνθρωποι στη γη καλoπερνάνε,

ενώ  τ’ αρνιά τα σφάζουνε, στη σχάρα τα πετάνε.

Εσύ αρνάκι μου καλό κυλιέσαι στο χορτάρι
και ξέρεις θα σου πάρουνε μια κι έξω το τομάρι, 

ενώ εμάς μας ψήνουνε όλες οι εξουσίες
μας κάνουν καθημερινά του Πάσχα οβελίες.

Μας σφάζουνε οι δήμαρχοι με τ’ αυξημένα τέλη
και μας κρεμάν ανάποδα σα τράγους στο τσιγκέλι.

Οι πρόεδροι κι οι γραμματείς κι όλοι οι Φαρισαίοι
πέφτουν επάνω στο ψητό σα λύκοι πειναλέοι.

Μας έψησε κινέζικα κι «έφυγε» ο Σημίτης
κι ήρθ’ ένας μπλε κομιτατζής, σωστός μετεωρίτης,

να ισοπεδώσει μονομιάς ότ’είχε απομείνει
γι’ αυτό σεμνά και ταπεινά μας ρίχνει στο καμίνι. 

Μας ψήνουν Παπανδρέηδες μαζί με τις Μιμίδες
και το Μητσοτακέικο με τους Καραμανλήδες.

Τρεις «άγιες» οικογένειες σουβλίζουν την Ελλάδα
και παίζουν στα κουφάρια μας την κλωτσοπατινάδα.

Μας ψήνουν Πρετεντέρηδες, οι Κύρτσοι και ο Τράγκας
ο Ζούγκλας ο τρελόχαρτος της «κίτρινης» παράγκας

μαζί και οι Μικρούτσικοι, οι Δρούζες κι οι Τατιάνες
χώνουν βαθιά στις σάρκες μας τις σουβλερές δαγκάνες.

Μας ψήνει ο Χριστόδουλος με κάτι ανεκδοτάκια
μας κάνει όπως στη Χασιά στα κάρβουνα τ’ αρνάκια.

(Τραγούδια αποκριάτικα η Δόμνα η Σαμίου
να τραγουδά του δέσποτα και του ιερατείου).

Ο Βύρων ο Πολύδωρας με ύφος Μουσολίνι
σα γουρνοπούλα στο Μωριά μας γδέρνει και μας ψήνει.
Και θα’ θελε να δει βραστούς στο ίδιο το καζάνι
τον Αλαβάνο, το Χουντή, Στρατούλη, Λαφαζάνη. 

Μας ψήνει ο Πολύδωρας με τα πραιτορικά  του
που έχει παράστημα τσολιά, μυαλό του Γιακουμάτου
και μας πετάει σουβλιστά κοψίδια στη Μαριέτα 
κι οι δυο μαζί μας παίζουνε σα ρώσικη ρουλέτα.

Μας ξεροψήνει ο Σουφλιάς, αυτός ο πεισματάρης,
όπως σερβίρουνε τ’ αρνιά στα Βλάχικα της Βάρης.
Μας ψήνει κι ο Ρουσόπουλος, ψέματα με τον τόνο
Πρωταπριλιά του φαίνεται πως είν’ όλο το χρόνο.

Χαριτωμένο δίδυμο Πάγ-καλου κι Ανδρουλάκη
αυτά τα γεροντοφρικιά, καημένο μου αρνάκι
μουγκρίζουν και μας σφάζουνε, μιλάν και μας σουβλίζουν
κι όταν προβάλλουν στο «γυαλί» Γεωργαλά θυμίζουν.

Μας ψήνει ο Μπους, μας ψήνει ο Μπλερ, η Χίλαρι και σία 
η Σεγκολέν κι ο Σαρκοζί  κι όλη η κουστωδία.
Μας σφάζει η Ουάσιγκτον, μας ψήνουν οι Βρυξέλες
κι οι νταβατζήδες μας μασάν με δεκατρείς μασέλες.

Γι’ αυτό αρνάκι μου μην κλαις, χαιρέτα το κοπάδι
και πες σ’ όλους τους άτακτους, σαν κατεβείς στον Άδη
να μην ξανάρθουν στη ζωή, να μην αναστηθούνε
γιατί αν το τολμήσουνε σε σούβλα θα βρεθούνε.

                                                                             Απειρώτης
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Πρόκειται, ίσως, για το μεγαλύτερο 
από τα 8 θεματικά πάρκα της Ευρώ-
πης, σίγουρα το μεγαλύτερο των 
Βαλκανίων, έκτασης 1250 περίπου 
στρεμμάτων, υψηλής οικολογικής 
και αισθητικής αξίας. Aναντικα-
τάστατος πνεύμονας υγείας και 
αναψυχής για το Δήμο μας, 
τη Δυτική Αθήνα και γενι-
κότερα την Αττική.

Έξι φυσικοί λοφίσκοι 
και ένας τεχνητός συνι-
στούν ένα μοναδικό τοπογραφικό 
ανάγλυφο. Οι λοφίσκοι φέ-
ρουν ονόματα Αρ-
γοναυτών: Ιάσων, 
Πολυδεύκης, Κά-
στωρ, Θησέας, 
Ηρακλής, Ορφέ-
ας, Πηλέας.

Τα κτίσματα του 
Πάρκου είναι, κυρί-
ως, γοτθικού ρυθμού και 
υψηλής ιστορικής και αρχι-
τεκτονικής αξίας με κορυφαίο 
το εκκλησάκι του Πικιώνη.

Από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθή-
νας (1987) κατοχυρώθηκε ο ενιαίος χαρακτήρας 
της έκτασης, που μέχρι τότε κινδύνευε να δια-
μελιστεί από αντιφατικές χρήσεις, ενώ το 1993 
σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ δημοπρατήθη-
κε η πρώτη φάση του έργου. 

Το έργο, δυστυχώς, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, 
ούτε έγινε η παραλαβή από τον Οργανισμό 
Αθήνας και τον τελευταίο εργολάβο.

Με τα έργα (που έγιναν) διαμορφώθηκαν μια 
σειρά από τεχνητές λίμνες που στη συνέχεια με 
τη βοήθεια εποχικών ρευμάτων «μπολιάστη-
καν» από μοναδικής ομορφιάς, για την Αττική, 
υδροβιότοπους.

Μια σειρά από τεχνητά κανάλια-διώρυγες συ-
μπληρώνουν ένα υγροτοπικό σύμπλεγμα γλυ-
κών νερών που διαμορφώνουν έναν πόλο έλξης 
πλούσιας πανίδας, αλλά και ευνοϊκό περιβάλ-
λον ανάπτυξης εκτεταμένης χλωρίδας.

Οπωροφόρα δένδρα, μουριές, αμυγδαλιές, 
φιστικιές, αμπέλια, ελαιόδενδρα, σπάνιες ποι-
κιλίες καλλωπιστικών φυτών, ψαθιά και νερο-
κάλαμα μπορεί εύκολα να συναντήσει κανείς 
περιδιαβαίνοντας.

Να είστε πάντα έτοιμοι να συναντήσετε πλού-
σιους σε χειμωνιάτικους καρπούς θάμνους (πυ-
ράκανθους και κισσούς), αλσύλλια κωνοφόρων, 
συστάδες με φυλλοβόλα και ευκαλύπτους.

Στους πυράκανθους και τους κισσούς θα αντι-
κρίσετε να βρίσκουν «στήριγμα» πουλιά που 
επιβιώνουν τους δύσκολους χειμωνιάτικους 
μήνες.

Την άνοιξη θα υποδεχθείτε φτερωτούς επισκέ-
πτες από την Αφρική και θα τους αποχαιρετή-
σετε το φθινόπωρο.

Μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια έχουν παρατη-
ρηθεί (birdwatcing) 150 είδη άγριων πουλιών 
και 5 είδη εξωτικών δραπετών, με πιο γνωστό 
το Δακτυλολαίμη παπαγάλο -αριθμός εντυπω-
σιακός- αν λάβουμε υπόψή μας ότι σε όλο το 
λεκανοπέδιο της Αττικής ο αριθμός των ειδών 
δεν ξεπερνά τα 200 είδη συνολικά.

Τα υγροτοπικά είδη, μάλιστα, έχουν το πάρκο 
ως το σημαντικότερο σταθμό μετά την πλήρη 
«τσιμεντοποίηση» του Δέλτα Φαλήρου.

Ο χειμώνας είναι καλή εποχή για να δούμε 

Σταχτοτσικνιάδες, Κορμοράνους και Αλκυόνες 
να ψαρεύουν στη λίμνη, αλλά και αρπακτικά 
όπως Πετρίτες, Ξεφτέρια, Διπλοσάινα που πα-
ραμονεύουν προσελκυόμενα από τα κοπάδια 
ψαρονιών, περιστεριών, δεκαοκτούρων και 
σπουργιτιών.

Οι ανοικτές εκτάσεις «πλημμυρίζουν» από 
μικρά στρουθιόμορφα πετούμενα όπως σπί-
νοι, λιβαδοκελάδες, λευκοσουσουράδες, 
σκαρθάκια, φανέτες και καρδερίνες.

Στα απλωμένα δένδρα τσίχλες, βασιλίσκοι, 
παπαδίτσες, δενδροφυλλοσκόποι και τρυ-
ποφράκτες σας περιμένουν να κοιταχτείτε 
κατάματα.

Δενδροσπούργιτα, τσαλαπετεινοί, κατσου-
λιέρηδες, γκιώνηδες δεν θα αντιδράσουν 
στα ανέμελα πατήματά σας, ενώ μπορείτε να 
ανακαλύψετε και τα φωλιάσματα πιο κοινών 
ειδών, όπως κοτσυφιών, καρδερίνων, φλώ-
ρων, σκαρθακιών και καλόγερων.
Η αποικία των 70 εξωτικών δακτυλολαίμων 
παπαγάλων (Psittacula Krameri) είναι πραγ-
ματικότητα που τη συμπληρώνουν και 2 άλλα 
είδη παπαγάλων (Poicephalns senegalus, 
Psittacnla enpatia).

Το πάρκο είναι ένα από τα καλύτερα σημεία για 
τις νυχτερίδες της Αττικής.
Δεν θα δυσκολευθείτε να δείτε να λιάζονται 
στις όχθες (…) Αμερικάνικες Νεροχελώνες.  Εδώ 
βρίσκουν καταφύγιο Τρανόσαυρες (Lacerta 
trilineata), Κρασπεδοχελώνες (Testudo 
marginata), Νεροχελώνες Χρυσέμους ή Κοκ-
κινοχοιράδες (Chrysemus scripta elegans) μαζί 
με τη σπάνια παρουσία του Νερόφιδου (Natrix 
Natrix)    

Χωρίς αμφιβολία θα συναντήσετε φωλιάσματα 
από Νερόκοτες, Φαλαρίδες και Νανοβουτη-
χτάρια. 

Κυπρίνοι (Cyprinus carpio), Χρυσόψαρα  
(Carassins auratus)και Κουνουπόψαρα (G 
ambussia) κάνουν ανέμελα παιχνίδια στα νερά 
της λίμνης.

Λιμνοβάτραχοι ( Rana ribibunda) και Πρασινό-
φρυνοι (Bufo viridis) θα αναστατώσουν, κυρίως 
την άνοιξη και το καλοκαίρι, την περιοχή με τα 
κοάσματά τους.

Τάσος Κολιολιός

6 αποδραση

«Antonis Tritsis» Fun Park
Στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας εί-
χαμε εκφράσει ορισμένα ερωτήματα, σχετικά 
με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποί-
ησης «Αντώνης Τρίτσης», τα οποία όμως, φαί-
νεται, δεν ευαισθητοποίησαν (περιβαλλοντικά 
ή μη) τον Οργανισμό Διοίκησης και Διαχείρι-
σής του. Στα παράπλευρα άρθρα θα διαβάσα-
τε τους αγώνες που έγιναν για τη δημιουργία 
αυτού του Πάρκου αλλά και το τι ακριβώς 
έπρεπε να πρεσβεύει για τον ήδη σοβαρά υπο-
βαθμισμένο περιβάλλοντα χώρο του Δήμου 
μας αλλά και των όμορων Δήμων. Πολλά θα 
ξέρετε επίσης για τους ευσεβείς πόθους πο-
λιτών και πολιτικών, για τις μεγαλόσχημες και 
πομπώδεις εξαγγελίες και για τις αγαθότερες 
των προθέσεων. Επειδή όμως επίσης ξέρετε, 
ότι όλα τα όμορφα παραμύθια έχουν και τον 
αναπόφευκτο δράκο τους, ελάτε να ψηλαφί-
σουμε μαζί τη μαύρη πραγματικότητα που 
βιώνει σήμερα το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό 
θεματικό πάρκο των Βαλκανίων, κυρίως όμως 
δε, την κατάμαυρη προοπτική που του επιφυ-
λάσσει το μέλλον.

Η σημερινή πραγματικότητα είναι δυστυχώς 
απλή: η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως χρηματοδό-
τρια, ουδέποτε παρέλαβε το έργο από την κα-
τασκευάστρια εταιρεία, με συνέπεια να διακό-
ψει κάθε περαιτέρω κονδύλι. Αποτέλεσμα αυ-
τού ήταν το πάρκο ν’ αρχίσει τη λειτουργία του 
με σημαντικότατες κακοτεχνίες και ελλείψεις. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την πρόχειρη 
στεγανοποίηση των λιμνών (με αποτέλεσμα 
τα υφασμάτινα πλέγματα των πυθμένων να 
σαπίζουν αιωρούμενα στην επιφάνειά τους), 
τη μη λειτουργία της ανακύκλωσης του νερού 
(με αποτέλεσμα την κυκλοφορία του μέσω 
μιας μικρής αντλίας του Δήμου Καματερού) 
και την προβληματική γεώτρηση (η οποία αν 
παρ’ ελπίδα σταματήσει για λίγες μέρες οι λί-
μνες θα μετατραπούν σε υγρό τάφο για όλα τα 
ψάρια τους).

Ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος. Τούτα όμως 
τα λίγα παραδείγματα είναι ενδεικτικά της 
προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται 
αυτός ο υπέρ-πολύτιμος πνεύμονας της Δυ-
τικής Αττικής. Θα μπορούσαν ν’ αντιμετωπι-
στούν, κι αυτά αλλά κι άλλα πολλά, με βάση 
επιστημονικές μελέτες. Και τέτοιες μελέτες 
υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές και μάλιστα 
εκπονήθηκαν ειδικά για το συγκεκριμένο 
Πάρκο. Δυστυχώς όμως, όποιος θέλει να τις 
συμβουλευτεί θα πρέπει να οπλιστεί με θάρ-
ρος και υπομονή και να επισκεφτεί τα ανήλι-
αγα υπόγεια του Οργανισμού Αθήνας, μέσα 
στα οποία στοιβάζονται σε αχρησία. Σ’ όλα 
αυτά προσθέστε και την τραγική έλλειψη 
υπαλληλικού προσωπικού (κυρίως για την 
καθαριότητα), τις πρόχειρες πολιτικές διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων, τις λανθασμένες 
πρακτικές αξιοποίησης των δευτερογενών 
προϊόντων του Πάρκου (όπως για παράδειγμα 
το κάψιμο των κλώνων από τα κλαδέματα αντί 
να μετατρέπονται σε βιολογικό λίπασμα κ.ά.) 
και την άκρατη προσπάθεια «βολέματος» των 
ημετέρων και θα έχετε μπροστά σας την πλή-
ρη εικόνα που παρουσιάζει το Πάρκο σήμερα: 
ένας τραυματισμένος πνεύμονας πρασίνου, 
που λειτουργεί άναρχα πέρα και έξω από τα Γ
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«Antonis Tritsis» Fun Park

νομικά πλαίσια που καθορίζουν τα Προεδρικά 
Διατάγματα και που καταφέρνει να κουτσο-
επιβιώνει χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες 
ορισμένων εθελοντών.

Τι κάνει όμως γι’ όλα αυτά ο Οργανισμός Διοί-
κησης και Διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλ-
λοντικής Ευαισθησίας; Με άλλα λόγια, πώς 
αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία που ο Νόμος 
του έχει αναθέσει να διοικεί και διαχειρίζεται; 
Συμμορφώνεται με τους αυστηρά καθορι-
σμένους σκοπούς του Πάρκου για «περιβαλ-
λοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και 
εκπαίδευση των πολιτών με κάθε πρόσφορο 
μέσο…»; Αναπτύσσει και προωθεί «…τεχνικές 
και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον…» 
και «…πρότυπα – πιλοτικά ερευνητικά προ-
γράμματα για θέματα περιβάλλοντος και οι-
κολογικών καλλιεργειών…»; Δημιουργεί «…κα-
τάλληλους χώρους παιχνιδιού και περιπέτειας 
με θέμα το περιβάλλον…»; 

Αυτή τη στιγμή, απ’ όλες τις εμπορικές δρα-
στηριότητες που λειτουργούν στο Πάρκο 
μία μόνο συνάδει με τους σκοπούς του: Τα 
καταστήματα βιολογικών προϊόντων «natura 
shop», τα οποία και βρίσκονται υπό καθεστώς 
διωγμού, με μισθωτήρια αποικιοκρατικού χα-
ρακτήρα, με ευθείες απειλές βίαιης έξωσης 
και με επιεικώς ύποπτα μελλοντικά σχέδια. 
Τούτο και μόνο θα αρκούσε για να αποκρυ-
πτογραφηθούν οι προθέσεις τους. Υπάρχουν 
όμως κι άλλα.

Όλες οι υπόλοιπες εμπορικές δραστηριότητες 
είναι παντελώς ξένες προς το σκοπό για τον 
οποίο τούτο το Πάρκο κατασκευάστηκε (όπως 
κατασκευάστηκε). Το δε χειρότερο είναι, ότι 
δεν είδαμε ακόμα τα χειρότερα! Πράγματι, 
επειδή δεν μας έφταναν οι τεράστιες καφετέ-
ριες, οι κακάσχημοι φουσκωτοί παιδότοποι, τα 
λούνα παρκ με τα συγκρουόμενα αυτοκινητά-
κια σε απόσταση δέκα μέτρων από τις λίμνες, 
ο Οργανισμός σκέφτηκε ακόμα πιο μακριά. 
Αφού μας λείπουν, σκέφτηκαν, τα ευρωπαϊκά 
κονδύλια, κι αφού ο Ρέντης είναι μακριά, τι πιο 

καλό από το να δημιουργήσουμε εδώ το δικό 
μας Πάρκο Αναψυχής, το Antonis Tritsis Fun 
Park! Πήραμε λοιπόν το κτίριο που θα στέγαζε 
την αποθήκη και συντήρηση του (συχωρεμέ-
νου) μικρού τρένου, τη δώσαμε σε ιδιώτη κι 
αυτός τη μετέτρεψε σε γυμναστήριο εκμάθη-
σης πολεμικών τεχνών, με το αζημίωτο βέβαια. 
Τι κι αν βρίσκεται μέσα σε δημόσιο χώρο; Αν θέ-
λουμε να αθληθούμε, εμείς και τα παιδιά μας, 
πρέπει να καταβάλλουμε το τίμημα. 

Τι άλλο χρειάζεται ένα Πάρκο Αναψυχής που 
σέβεται τον εαυτό του; Κατάλληλους χώ-
ρους παιχνιδιού και περιπέτειας με θέμα το 
περιβάλλον δε λέει το Προεδρικό Διάταγμα; 
Αποφασίσαμε λοιπόν να εκχωρήσουμε σε 
ιδιώτη κι άλλη έκταση του Πάρκου με σκοπό 
την κατασκευή χώρου υδάτινης αναψυχής με 
νεροτσουλήθρες! Τώρα αν τα άγρια πουλιά 
ενοχλούνται από τις υπερμεγέθεις μηχανολο-
γικές εγκαταστάσεις μιας τέτοιας μονάδας, 
δεν έχουν παρά να φτιάξουν τις φωλιές τους 
αλλού. «Ιδιωτικός χώρος» είναι το Πάρκο και 
λογαριασμό δεν δίνουμε σε κανέναν (έτσι δεν 
είναι Αξιότιμε Κ. Πρόεδρε;).

Ακόμα να ισοσκελίσουμε τα έξοδα; Ευτυχώς 
οι σκοποί του Πάρκου είναι ανεξάντλητοι. 
Διοργάνωση μονίμων και περιοδικών εκθέσε-
ων και εκδηλώσεων για την κατανόηση του 
φυσικού κόσμου που να είναι σύμφωνες με 
τους Κανονισμούς Λειτουργίας μας ζητάει ο 
Νόμος; Και το «Πολύ την Κυριακή» γιατί το 
έχουμε; Δώσαμε λοιπόν στον εθνικό μας Γρη-
γόρη χώρο για την πολιτιστική και περιβαλλο-
ντική του εκδήλωση. Τώρα για τα βουνά με τα 
σκουπίδια που μαζεύτηκαν αλλά και τη ζημιά 
που προκλήθηκε στα σπάνια πουλιά από τις χι-
λιάδες των ντεσιμπέλ τα είπαμε. Θέλει θυσίες 
η μελέτη του περιβάλλοντος.

Έχουμε όμως κι άλλες δραστηριότητες με 
θέμα το περιβάλλον. Δεν μας πιστεύετε; Αντι-
γράφουμε από εφημερίδα αγγελιών της 6ης 
Μαρτίου 2007 δύο προκηρύξεις Δημόσιων 
Διαγωνισμών του Οργανισμού, ο οποίος, συ-
νεπής προς τις περιβαλλοντικές του ευαισθη-
σίες, αναζητά ένα ακόμα λούνα παρκ αλλά 
και προσφορές για πασχαλινή πανήγυρη. 
Άρα, αγαπητοί δημότες, εσείς που θα είχατε 
την κακή ιδέα να επισκεφθείτε το Πάρκο με 
τα παιδιά σας για να τους δείξετε τους κορ-
μοράνους, τις αγριόχηνες και τις πάπιες, μην 
απογοητευτείτε και κυρίως σκεφτείτε το περι-
βάλλον όταν θα αγοράζετε μαλλί της γριάς και 
λαμπάδες. Είναι για καλό σκοπό.

Ο χώρος σε μια εφημερίδα είναι δυστυχώς μι-
κρός για να χωρέσει ένα τόσο μεγάλο και σο-
βαρό θέμα στο σύνολό του. Η δε εύθυμη αντι-
μετώπισή του δεν είναι τίποτα άλλο από μία 
απόπειρα να καταδείξουμε το παράλογο και 
ανεξήγητο της συμπεριφοράς του Οργανισμού 
Διοίκησης και Διαχείρισης του Πάρκου. Θα 
επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, 
όταν κι αν ο αρχισυντάκτης μας το κρίνει σκό-
πιμο. Μέχρι τότε ας κινητοποιηθούμε ενάντια 
σ’ αυτή τη λογική του παραλόγου που μας ζητά 
να καταστρέψουμε όσα απομένουν για να δια-
σώσουμε τα ήδη υπάρχοντα. Όπως λέει και μία 
παλιά σουηδική παροιμία (με περιβαλλοντικές 
ανησυχίες) «όποιος επιμένει να περπατά στο 
κοντάρι του φτυαριού, κάποια στιγμή το σίδε-
ρο θα τον χτυπήσει στο πρόσωπο».

Γιώργος Αθανασάκης

Ξεριζώσαμε τα δέντρα για να φτιάξουμε φυτώρια; Ιλίου φαεινότερον...

Ομβρια ή αποχέτευση; Σε πρώτο πλάνο το συγχωρεμένο το τρένο.



8 αποδραση

Mε πρωτοβουλία της Δημοτικής Παράταξης 
«Ανοιχτή Πορεία Δράσης Αγίων Αναργύρων» 
το θέμα του Πάρκου συζητήθηκε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο στις 21 Μαρτίου.

Μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της παράταξης 
Νίκος Χανιώτης τόνισε:

[...] «Πιστεύουμε ότι πρέπει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο να  ασχοληθεί σοβαρά και να λάβει 
αποφάσεις προς όφελος των κατοίκων όχι 
μόνο των Αγίων Αναργύρων, αλλά ολόκληρης 
της Δυτικής Αθήνας για το θέμα του Πάρκου 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώ-
νης Τρίτσης».

Θεωρούμε ότι το παραπάνω θέμα είναι πολύ 
σοβαρό και επείγον.

1. Πιστεύουμε ότι ο Οργανισμός Διοίκησης 
και Διαχείρισης του πάρκου δεν εκπληρώνει 
επαρκώς τους σκοπούς για τους οποίους έχει 
δημιουργηθεί, όπως αναφέρονται στο αντί-
στοιχο Φ.Ε.Κ. σύστασής του.

(...) «Σκοπός του είναι η περιβαλλοντική ευ-
αισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση 
των πολιτών με πρόσφορο και σύγχρονο μέσο, 
με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός του 
Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
«Αντώνης Τρίτσης», αλλά και εκτός αυτού 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο και πρόσφορο.» (...) 

Καμιά παρόμοια δραστηριότητα δεν έχει πέσει 
στην αντίληψή μας.

2. Μεγάλη έκταση έχει καταληφθεί και περι-
φραχθεί, πιστεύουμε αυθαίρετα, από το Δήμο 
Ιλίου πλησίον του δημοτικού σταδίου και 
τελευταία παρατηρούνται πρόσθετες οικο-
δομικές δραστηριότητες. Δεν πρόκειται μόνο 
για φυτώριο, αλλά και για νέους αθλητικούς 
χώρους. Στο χώρο αυτό έχουν κοπεί δένδρα 
χωρίς καμιά ευαισθησία και κατασκευάζονται 
σωλήνες που ενώνουν το χώρο με την παρα-
κείμενη λίμνη. Η παραπάνω περίφραξη μαζί 
με το δρόμο που οδηγεί στο γήπεδο διχοτομεί 
το πάρκο. Όλα αυτά νομίζουμε ότι γίνονται με 
την ανοχή του Οργανισμού Διαχείρισης.

3. Στο νότιο άκρο, πλησίον της οδού Μπίμπιζα, 
ξηλώθηκαν οι γραμμές και ο σταθμός του τρέ-
νου έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτη, ο οποίος άλ-
λαξε τη χρήση του και το μετέτρεψε σε χώρο 
εκπαίδευσης στις πολεμικές τέχνες, πράγμα 
που θεωρούμε ότι δεν έχει καμιά σχέση με 

τους σκοπούς του Πάρκου. Ακόμα μπορεί να 
ισχυρισθεί κάποιος ότι αποτελεί δολιοφθορά 
στις εγκαταστάσεις του Πάρκου και ειδικότε-
ρα του τρένου, που έχει χρηματοδοτηθεί από 
ευρωπαϊκά και εθνικά κεφάλαια με σκοπό την 
εκπαιδευτική περιήγηση και ξενάγηση στο 
χώρο. Η λειτουργία του τρένου εκτός των άλ-
λων θα μπορούσε να αποφέρει και έσοδα στο 
Πάρκο.

4. Έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχουν σκέψεις 
για παραχώρηση τμήματος του πάρκου σε ιδι-
ώτη για την κατασκευή χώρου αναψυχής με 
νεροτσουλήθρες. 

Όσοι γνωρίζουν λένε ότι πρόκειται για πολύ 
μεγάλη εγκατάσταση με εκσκαφές μεγάλης 
έκτασης και εγκαταστάσεις μεγάλου όγκου 
και ισχύος. Πού θα γίνουν άραγε όλα αυτά;

5. Αυθαιρεσίες γίνονται και στο βόρειο τμήμα 
του με περιφράξεις από τους Προσκόπους, 
αλλά και αυθαίρετες κατασκευές στο εκκλη-
σάκι που είναι πάνω από το θεατράκι.  

6. Στο χώρο των στάβλων βρίσκονται τα 
“Natura Shops”, η μοναδική εμπορική δρα-
στηριότητα που συνάδει με το πνεύμα της 

To Πάρκο 
στη Βουλή
O βουλευτής του ΣYΡIZA, Γιάννης Δραγασάκης, 
στις 15 Μαρτίου με ερωτησή στους Υπουργούς Πε-
ριβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων και 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρω-
σης έφερε το θέμα της εγκατάλειψης του Πάρκου 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρί-
τσης” στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων στην ερωτησή του αναφέρει:

[...] «μέχρι και σήμερα, μεγάλο τμήμα του πάρκου 
παραμένει αναξιοποίητο, η συντήρηση του πρασί-
νου είναι σχεδόν ανύπαρκτη, πολλές από τις εγκα-
ταστάσεις του παρουσιάζουν εικόνα φθοράς και 
εγκατάλειψης, ενώ θα μπορούσε ν’ αποτελεί πόλο 
έλξης για τους κατοίκους, όχι μόνο της Δυτικής 
Αθήνας αλλά και ολόκληρου του Λεκανοπεδίου.

Δυστυχώς, σ’ όλη τη διαδικασία (σχεδιασμός, 
δημοπράτηση έργων, εκτέλεση) δεν δόθηκαν 
αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την 
αποκλειστική ευθύνη είχαν το ΥΠΕΧΩΔΕ και ο Ορ-
γανισμός Αθήνας. Όμως, και οι δύο αυτοί φορείς 
αδιαφόρησαν πλήρως ακόμη και για τη φύλαξη 
του Πάρκου. Ακόμη, παρά τις κυβερνητικές εξαγ-
γελίες και τις γενναιόδωρες προεκλογικές υποσχέ-
σεις, οι σχετικές πιστώσεις έχουν δραστικά περι-
κοπεί τα τελευταία τρία χρόνια» [...]

[...] «περιβαλλοντικοί φορείς και δημοτικές παρα-
τάξεις διαμαρτύρονται και τονίζουν ότι:

• Ο Οργανισμός Διοίκησης & Διαχείρισης του 
πάρκου δεν εκπληρώνει επαρκώς τους σκο-
πούς για τους οποίους δημιουργήθηκε, αφού 
δεν αναπτύσσει καμία δραστηριότητα προς αυτή 
την κατεύθυνση.

• Μεγάλη έκταση έχει καταληφθεί και περι-
φραχθεί αυθαίρετα από το δήμο Ιλίου, περί-
φραξη που διχοτομεί το πάρκο.

• Στο νότιο άκρο έχουν ξηλωθεί οι γραμμές και 
ο σταθμός του τρένου έχει παραχωρηθεί σε 
ιδιώτη ο οποίος άλλαξε τη χρήση του.

• Οι ιδιοκτήτριες των καταστημάτων “Natura 
Shops”, η μοναδική εμπορική δραστηριότητα που 
συνάδει με το πνεύμα της περιβαλλοντικής ευαι-
σθητοποίησης, πιέζονται να εγκαταλείψουν 
το χώρο και παράλληλα οι χώροι νοικιάζονται για 
καφετέριες ή μπαρ.

• Εδώ και καιρό, έχουν εγκατασταθεί στο πάρκο 
μονάδες ψυχαγωγίας που προσβάλλουν την 
αισθητική του χώρου.

• Τέλος, υπάρχουν πληροφορίες ότι πρόκειται να 
παραχωρηθεί τμήμα του πάρκου σε ιδιώτη για την 
κατασκευή χώρου αναψυχής με νεροτσουλή-
θρες.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
1) Υπάρχει σχεδιασμός από τα αρμόδια υπουργεία 
και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς 
(όμοροι δήμοι, Οργανισμός διαχείρισης, Α.Σ.Δ.Α. 
κ.λπ.) για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρι-
σης, συντήρησης και βιωσιμότητας του Πάρκου;

2) Σκοπεύουν οι αρμόδιοι υπουργοί να μεριμνή-
σουν να δοθούν όλες οι αναγκαίες χρηματοδοτή-
σεις ώστε να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς 
τα έργα συντήρησης και παραπέρα αξιοποίησης 
του Πάρκου;

Πάρκο ΑρναΟΥΣΤ
«Πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ή πάρκο MEGΑλλης αγελάδας τύπου Αρνα-
ΟΥΣΤ». Ξαφνικά ένιωσα ότι ζω κάποιο όνειρο ακούγοντας το χείμαρρο των λόγων περι-
βαλλοντικής ευαισθησίας σε ένα δημοτικό συμβούλιο που παλιοί μου γνωστοί, φίλοι κι 
οχτροί, έδωσαν ρεσιτάλ ομοψυχίας για τη σωτηρία και την ανάδειξη του πάρκου. 

Κόντεψα να ξεχάσω τον εφιάλτη που έζησα το ‘ 97 και το ‘ 98 συμμετέχοντας στις κινη-
τοποιήσεις των πολιτών απέναντι στα συμφέροντα που είχαν διαλέξει για το πάρκο τον 
«εκσυγχρονισμό» τύπου παραλιακής οδού. Κόντεψα να ξεχάσω τα ΜΑΤ στη Δημοκρατίας 
και στην κεντρική πλατεία. 

Κόντεψα να ξεχάσω πόσο εύκολα άλλαζαν κάποιοι τις συνθέσεις των γνωμοδοτικών επι-
τροπών. Κόντεψα να ξεχάσω ποιοι απ’ τους παλιούς γνωστούς, φίλους κι οχτρούς ήταν 
τότε μαζί μας και ποιοι απέναντι. Δεν ξέχασα όμως.                                  Τάσος Γιακουμάτος

Το Πάρκο στο Δημοτικό Συμβούλιο 
με πρωτοβουλία της Ανοιχτής Πορείας Δράσης



περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Οι ιδιο-
κτήτριες των καταστημάτων αυτών πιέζονται 
να εγκαταλείψουν το χώρο και παράλληλα οι 
χώροι που ελευθερώνονται ενοικιάζονται για 
«Καφετέριες ή Μπαρ». Eγκαταστάθηκαν εκεί 
στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος και 
είναι όλες τους γυναίκες άνεργες που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες (Παλιννοστούντες, κακο-
ποιημένες κ.λπ.). Σήμερα ο Οργανισμός  Δια-
χείρισης τις πιέζει να υπογράψουν παράνομα 
επαγγελματικά συμβόλαια διάρκειας έξι (6) 
μηνών.

7. Εδώ και πολύ καιρό στο πάρκο έχουν εγκα-
τασταθεί μονάδες ψυχαγωγίας παιδιών, κού-
νιες, τρενάκια, αυτοκινητάκια κ.λπ. που προ-
σβάλουν την αισθητική του πάρκου.

Αν στα παραπάνω συνυπολογίσουμε και την 
κατάσταση του πάρκου όσο αφορά στη συ-
ντήρησή του και την ολοκλήρωση των έργων, 
τότε η γενική κατάσταση είναι τραγική και 
ίσως μη αναστρέψιμη.

Θα θέλαμε επίσης να πληροφορηθούμε για τη 
χρηματοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης 
τα τελευταία χρόνια.

Επειδή θεωρούμε ότι το Πάρκο Περιβαλλο-
ντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» 
θα πρέπει να είναι το στολίδι της Δυτικής 
Αθήνας και ότι είναι απολύτως απαραίτητο να 
εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους 
δημιουργήθηκε, και επειδή πιστεύουμε ότι 
σήμερα κινδυνεύει να μετατραπεί από Πάρκο 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης σε Πάρ-
κο διασκέδασης και επιχειρηματικής εκμετάλ-
λευσης σας ζητάμε να αντιδράσετε ώστε να το 
προστατέψετε. 

Πιο συγκεκριμένα ζητάμε:

- Να πάρετε την πρωτοβουλία να προκαλέσε-
τε σύσκεψη των εμπλεκόμενων Δήμων και να 
διεκδικήσετε από την πολιτεία τα απαραίτητα 

9αποδραση

Αναφορά (κατ’ άρθρον 10 
παρ. 2 Συντάγματος 1975/86/99)
Προς τον Οργανισμό Διοίκησης και Διαχείρι-
σης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθη-
τοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», που κατοικοε-
δρεύει στο Ίλιον Αττικής (Σπ. Μουστακλή 23) 
και εκπροσωπείται νόμιμα.

Άγιοι Ανάργυροι 27 Μαρτίου 2007

Αναφορικά με δραστηριότητες, οι οποίες λαμβά-
νουν χώρα εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» και οι οποί-
ες, φρονούμε, δεν συνάδουν ουδόλως προς τους  
σκοπούς του, όπως αυτοί ρητώς καθορίζονται 
από το ΠΔ 184/18.07.2002 (ΦΕΚ 172/22.07.2002), 
ως δημότες του Δήμου Αγίων Αναργύρων, και άρα 
έχοντες άμεσο έννομο συμφέρον, δια της παρού-
σας, αναφερόμενοι προς τον Οργανισμό αιτούμε-
θα τα κάτωθι:

1. Όπως μας αποσταλεί το εν ισχύ τοπογραφικό 
σχεδιάγραμμα  του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευ-
αισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».

2. Όπως μας κοινοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις 
του Οργανισμού αναφορικά με α) τη διάπλαση 
του χώρου πλησίον του Δημοτικού Σταδίου Ιλίου, 
β) τη δημιουργία δημοτικού φυτωρίου του ιδίου 
Δήμου έμπροσθεν του προαναφερόμενου Σταδί-
ου και γ) τη διάνοιξη και περίφραξη δρόμου που 
ενώνει το προαναφερθέν Στάδιο με τη Λ. Φυλής 
και διχοτομεί το Πάρκο.

3. Όπως μας κοινοποιηθούν τόσο η απόφαση του 
Οργανισμού, σχετικά με την παραχώρηση σε ιδιώ-
τη του κτίσματος που θα στέγαζε την αποθήκευ-
ση και συντήρηση του τρένου του Πάρκου (προς 
την οδό Μπίμπιζα), όσον κι η απόφαση περί αλλα-
γής χρήσεως του συγκεκριμένου κτίσματος, αλλά 
και οι νομικές προϋποθέσεις του μισθωτηρίου 
συμβολαίου (χρονική διάρκεια, μηνιαίο ή ετήσιο 
μίσθωμα κ.λπ.). 

4. Όπως, τέλος, μας κοινοποιηθούν, για όλα τα 
προαναφερόμενα οι σχετικές οικοδομικές ή άλλες 
άδειες (λειτουργίας κ.λπ.) από τις αρμόδιες πολεο-
δομικές, δημοτικές ή νομαρχιακές Αρχές. 

Για όλα τα παραπάνω, στοιχειοθετούμε άμεσο 
έννομο συμφέρον κατά Νόμο, ως δημότες του 
Δήμου Αγίων Αναργύρων, ενός δηλαδή από τους 
τρεις συν-διαχειριστές Δήμους του Πάρκου Πε-
ριβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 
Τρίτσης». Ο δε υμέτερος Οργανισμός, ο οποίος 
εκ του Νόμου διοικεί και διαχειρίζεται δημόσια 
κι ουδόλως ιδιωτική περιουσία, υποχρεούται εις 
απάντηση εντός των νομίμων προθεσμιών, η δε 
απάντηση αυτή επιβάλλεται να εμπεριέχει πλήρη 
κι εμπεριστατωμένη αιτιολογία.   

Η παρούσα, τέλος, πρέπει να πρωτοκολληθεί εις 
τα οικεία Βιβλία Πρωτοκόλλου και τούτο διότι 
προτιθέμεθα να κάνουμε χρήση κατά Νόμο, όπου, 
όταν κι αν ήθελε κριθεί σκόπιμο.

Οι αιτώντες 
Γιακουμάτος Αναστάσιος,  

Λύτρας Αλέξανδρος, Χανιώτης Νικόλαος

Κοινό Δημοτικό Συμβούλιο
Τελικά μόνο μία από τις προτάσεις μας ήταν μέσα στις επιλογές του Δημάρχου. 

Αυτή που έλεγε «Να πάρετε την πρωτοβουλία να προκαλέσετε σύσκεψη των εμπλεκόμενων Δήμων και 
όλοι μαζί να διεκδικήσετε από την πολιτεία τα απαραίτητα κονδύλια για τη λειτουργία του και την απρό-
σκοπτη υλοποίηση των σκοπών του».  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να πάρει την πρωτοβουλία ο Δήμαρχος ώστε να συγκληθεί κοινό 
Δημοτικό Συμβούλιο των τριών δήμων με τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ για να συζητήσουν το θέμα του Πάρ-
κου. Πώς θα γίνει τώρα στο κοινό συμβούλιο να πεισθεί ο Δήμος Ιλίου να επανέλθει στα νόμιμα, θα το 
δούμε.

κονδύλια για τη λειτουργία του πάρκου.

- Ο Δήμος μας να παρέμβει με κάθε τρόπο, 
πολιτικό και νομικό, ώστε να σταματήσει η 
όποια οικοδόμηση και η μη σύμφωνη χρήση 
των χώρων του Πάρκου με τους σκοπούς του, 
όπως περιγράφονται στο Φ.Ε.Κ. της ίδρυσης 
του (π.χ. πολιτικές παρεμβάσεις, ασφαλιστικά 
μέτρα κ.λπ.).

- Να αντιδράσει στην εκδίωξη των γυναικών 
που λειτουργούν τα καταστήματα βιολογικών 
προϊόντων, όχι μόνον γιατί είναι άδικο και κοι-
νωνικά ανεπίτρεπτο γι’ αυτές,  αλλά και γιατί 
έτσι θα μπορέσει να αποτρέψει τη χρήση των 
χώρων αυτών από δράσεις μη σύμφωνες με 
τους σκοπούς του Πάρκου.

- Να ζητήσουμε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, να χρημα-
τοδοτήσει μελέτη από ειδικούς επιστήμονες 
ή φορείς, για την ορθή και σύμφωνα με τους 
σκοπούς του, διαχείριση του Πάρκου ή ακό-
μα καλύτερα ας χρησιμοποιήσει ο Δήμαρχος 
τις γνωριμίες του και την επιρροή του για να 
βρούμε τις μελέτες που υπάρχουν στον Ορ-
γανισμό Αθήνας και που δεν εφαρμόσθηκαν 
ποτέ.

- Η νομοθετημένη συμμετοχή του Δήμου στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Δια-
χείρισης καθιστά αυτόν συνυπεύθυνο για τις 
βλαπτικές για το κοινό καλό αποφάσεις του 
Οργανισμού, αλλά και σίγουρα υπόλογο στα 
μάτια του κόσμου μας.  

Το Πάρκο στο Δημοτικό Συμβούλιο 
με πρωτοβουλία της Ανοιχτής Πορείας Δράσης

Μερικοί τρόποι για εξεύρεση χρημά-
των που θα είναι σύμφωνοι με τους 
σκοπούς σύστασης του Πάρκου:
- Η καφετέρια στο Πάρκο δεν πληρώνει.

- Αγορά μηχανής  θρυμματισμού κλαδι-
ών και παραγωγή κομπόστ το οποίο θα 
πουλιέται σαν βιολογικό λίπασμα. (αντί 
για την αγορά ίσως βρεθεί χορηγός για 
την δωρεάν απόκτηση της)

- Ενοικίαση χρόνου της μηχανής στους 
Δήμους για την παραγωγή του δικού 
τους κομποστ.

- Ανάπτυξη  βιολογικών καλλιεργειών και 
πώληση των προϊόντων τους.

- Δημιουργία οικολογικού εστιατορίου 
με βιολογικά προϊόντα, αναψυκτηρίου 
με ροφήματα από αρωματικά φυτά που 
θα καλλιεργούνται στο Πάρκο.



8 ΜΑΡΤΙΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα  
της Γυναίκας

Πριν 150 χρόνια –8 Μάρτη 1857– οι εργάτριες της βιο-
μηχανίας υφασμάτων στη Νέα Υόρκη διαδήλωσαν μαζι-
κά ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, για τη 
μείωση των ωρών εργασίας και για καλύτερες αμοιβές. Η 
αστυνομία χτύπησε, πολλές γυναίκες συνελήφθησαν και 
κάποιες σκοτώθηκαν.

Το 1910 στη Διεθνή Διάσκεψη των σοσιαλιστριών γυναι-
κών στην Κοπεγχάγη, η μεγάλη γερμανίδα αγωνίστρια 
Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε την 8η Μαρτίου ως παγκόσμια 
μέρα της γυναίκας.

To 1911 στη Νέα Υόρκη ένα εργοστάσιο πουκαμίσων, στο 
οποίο δούλευαν νεαρές μετανάστριες, πήρε φωτιά. Οι 
πόρτες ήταν κλειδωμένες για να μη μπουν οι συνδικαλι-
στές διότι ο κλάδος βρισκόταν σε απεργιακή αναταραχή. 
Οι εργάτριες έπεφταν φλεγόμενες από τον 9ο όροφο ή 
μέσα στο φρεάτιο του ασανσέρ. Πέθαναν 146 εργάτριες 
όλες κάτω των δεκαοχτώ χρονών.

Στις 8 Μαρτίου 1945, οι κρατούμενες στο ναζιστικό στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης γυναικών Ράβενσμπρουκ γιόρτα-
σαν την Ημέρα της γυναίκας.

Από τότε το κίνημα των γυναικών γνώρισε σοβαρή πρόοδο 
αλλά και πισωγυρίσματα. Στις βιομηχανικές χώρες του κό-
σμου οι γυναίκες με τους αγώνες τους πέτυχαν σοβαρές κα-
τακτήσεις. Σε άλλα μέρη του κόσμου όμως, πχ. στην Αφρική 
οι γυναίκες αγωνίζονται γι’ αυτά που εμείς θεωρούμε αυτονό-
ητα, όπως την τροφή και το νερό.

Σήμερα ζούμε μια εποχή που όλα γίνονται εμπόρευμα. Όχι 
μόνο τα υλικά αγαθά, αλλά και η παιδεία, η υγεία, η τέχνη 
ακόμη και το ανθρώπινο σώμα. Ο ατομικισμός, ο ακραίος 
ανταγωνισμός, η βία κυριαρχούν στην κοινωνία μας. Στο 
όνομα της «τρομοκρατίας» περιορίζονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και εξαπολύονται προληπτικοί και προγραμ-
ματισμένοι πόλεμοι.

Μέσα σε αυτό το κλίμα τα δικαιώματα των γυναικών δέ-
χονται σφοδρές επιθέσεις. Οι αλλαγές στο χώρο εργασί-
ας, που έφεραν την ελαστικότητα και την ανασφάλεια, 
έπληξαν πρώτα τις γυναίκες. Μερική απασχόληση χωρίς 
τακτικό ωράριο, δουλειές κακοπληρωμένες και ανασφά-
λιστες, κακές συνθήκες εργασίας με βία και σεξουαλική 
παρενόχληση. 

Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερο ιδιωτικοποιείται το κοινω-
νικό κράτος. Καρκινοβατούν και αμφισβητούνται συνέχεια 
όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να βοηθή-
σουν την γυναίκα να εργαστεί: Ολοήμερα σχολεία, δημόσιοι 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και 
ατόμων με αναπηρία. Έτσι όλες αυτές οι φροντίδες φορτώνο-
νται στις πλάτες των γυναικών. Χειροτερεύουν τη ζωή τους 
και τους αφαιρούν και το τελευταίο λεπτό του ελεύθερου 
χρόνου τους.

Συντηρητικοί, πολιτικοί και εκκλησιαστικοί κύκλοι, επιτίθενται 
σε κεκτημένα δικαιώματα των γυναικών. Αμφισβητείται το, 
με νόμο κατοχυρωμένο, δικαίωμα στην άμβλωση, υπονομεύ-
εται η ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Προσπαθούν 
να αφαιρέσουν από τα ασφαλιστικά ταμεία προληπτικές εξε-
τάσεις για την υγεία των γυναικών, όπως π.χ. η μαστογραφία, 
το τέστ Παπ κ.ά.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδίως η τηλεόραση, προπα-
γανδίζουν έντεχνα μέσα από τις ειδήσεις, τις συζητήσεις και 
τα σήριαλ τις πιο καθυστερημένες και αντιδραστικές από-
ψεις για το ρόλο, την παρουσία και τη φύση των γυναικών.

Όμως οι γυναίκες δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια, αγω-
νίζονται ενάντια σε αυτό το αντιδραστικό ρεύμα, υπερα-
σπίζουν τα δικαιώματά τους και απαιτούν από τη σημερι-
νή κοινωνία περισσότερα.

Και κάθε φορά στις 8 Μαρτίου επιβεβαιώνουν ότι το όρα-
μα τους παραμένει ζωντανό: Μια κοινωνία χωρίς εκμετάλ-
λευση και χωρίς πόλεμο. Μια κοινωνία που οι γυναίκες 
ζουν με οικονομική και κοινωνική ανεξαρτησία και ισότιμα 
μαζί με τους άνδρες αποφασίζουν για την πορεία της κοι-
νωνίας. Μια κοινωνία με Ειρήνη, Δημοκρατία και κοινωνι-
κή Δικαιοσύνη. Για τον άλλο κόσμο που είναι εφικτός!

Λίτσα Δουδούμη

10 αποδραση

Στιγμές Πολιτισμού
16 Μαρτίου: μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη γυναίκα και σε μια σύγχρονη ηρωίδα, 
την Ελένη Φωκά, τη δασκάλα από τα κατεχόμενα της Κύπρου. Μετά την τουρκική εισβολή 
αρνείται να εγκαταλείψει τη γη των προγόνων της, την Καρπασία, και μένει εγκλωβισμένη 
στα κατεχόμενα της πατρίδας της, διδάσκοντας τα λιγοστά παιδιά που έχουν απομείνει.

21 Μαρτίου: για την παγκόσμια ημέρα Ποίησης και Λογοτεχνίας, πραγματοποιήθηκε στο 
χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου η μουσική βραδιά «Όταν το πιάνο ερωτεύτηκε την κιθά-
ρα…». Αυτός ο πρωτότυπος διάλογος με νότες, έγινε από τους σπουδαστές του Ωδείου, των 
τμημάτων Πιάνου με καθηγήτρια την Αννίτα Στάικου και κιθάρας με καθηγήτρια την Κατερί-
να Παπαϊωάνου. 

24 Μαρτίου: η εκδήλωση με θέμα «Ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος Χατζιμηχαήλ και το Εικο-
σιένα», με κεντρική ομιλήτρια την Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, Δρ. Φιλοσοφίας. Ένας άλλος 
όμορφος και επίκαιρος συσχετισμός μεταξύ εθνικών αγώνων και τέχνης, αλλά και του καθη-
μερινού αγώνα και μόχθου όλων μας, που δεν πρέπει να στερείται αυτό το διαφορετικό, που 
η τέχνη εισάγει στη ζωή μας.

4 Μαρτίου: πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αγίων Αναργύρων «Σπύ-
ρος Αποστόλου» εκδήλωση από το Τοπικό Τμήμα Ανάκασας του Σώματος Ελληνικού Οδηγι-
σμού με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης, που τιμάται Παγκόσμια στις 22 Φε-
βρουαρίου από Οδηγούς και Προσκόπους.

Η εκδήλωση είχε θέμα: «Ευαισθητοποιούμαι, Μιλώ, Συμμετέχω... Ακούγομαι;» 

Αυτό που σε εμάς τους παρευρισκομένους έκανε έντονη εντύπωση, και μας αιφνιδίασε 
όμορφα θα έλεγα, ήταν η σε βάθος γνώση των μεγάλων προβλημάτων αυτού του πλανήτη, 
όπως ο υποσιτισμός, η ανεργία, η φτώχεια, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η κακώς εννοού-
μενη και εφαρμοζόμενη παγκοσμιοποίηση και τόσα άλλα.

Μια συνειδητοποίηση της πρώτης γραμμής, αλλά και μια αντίδραση δημιουργική, προχωρη-
μένη και με περιεχόμενο, μέσα από το λόγο, την κίνηση, την εικόνα και την άλλη άποψη. 

Περί παρεξηγήσεων
Η «Κωμωδία των Παρεξηγήσεων» του 
Ουίλιαμ Σέξπιρ, ανεβαίνει από την 
ομάδα «Πετάει» (απόφοιτοι του Θεά-
τρου Τέχνης) σε μετάφραση Ερρίκου 
Μπελιέ), σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, 
σκηνικά, κουστούμια Κατερίνας Καμπα-
νέλλη και μουσική επιμέλεια Νίκου Τσέ-
κου. Πρόκειται για την πρώτη κωμωδία 
του Ελισαβετιανού δημιουργού (πρώτη 
παρουσίαση: 1594). 

Ένα απόλυτα συμβατικό, θεατρικό παιχνίδι, μια συνεχή εναλλαγή αντικατοπτρισμών, συ-
μπτώσεων, και παρεξηγήσεων που ανιχνεύουν τον πυρήνα του κωμικού. Παίζουν οι: Παναγι-
ώτης Αργύρης, Δημοσθένης Φίλιππας, Άνδρη Θεοδότου, Ευανθία Κουρμούλη, Παναγιώτης 
Παναγόπουλος, Σαμψών Φύτρος, Αντώνης Γκρίτσης κ.ά. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00. 
Υπόγειο θεάτρου Τέχνης – Κάρολος Κουν, Πεσματζόγλου 5, τηλ: 210-32.28.706.

                                                Αριστοτέλης Σαΐνης



Οικο-κτονία/ecocide:
Μια νέα λέξη στο καθημερινό μας λεξιλόγιο
Φέτος στην Ευρώπη γίναμε μάρτυρες 
του πιο ήπιου χειμώνα των τελευταί-
ων ετών, ο οποίος επηρέασε τον κύκλο 
ζωής πολλών θηλαστικών, πουλιών και 
εντόμων. Για πολλά είδη η περίοδος ανα-
παραγωγής άρχισε νωρίτερα. Φυτά και 
δέντρα άνθισαν εκτός εποχής. Αποδη-
μητικά πουλιά δεν μετακινήθηκαν νοτι-
ότερα σύμφωνα με τις συνήθειές τους. 
Θαλάσσια είδη απειλούνται εξαιτίας της 
αύξησης της στάθμης των νερών. Και η 
παράθεση από τίτλους και υπότιτλους 
σχετικών δημοσιευμάτων θα μπορούσε 
να συνεχισθεί… Εφιαλτικά σενάρια για 
την τύχη παράκτιων περιοχών της Ελλά-
δας γέμισαν τα πρωτοσέλιδα εφημερί-

Tim Flannery,
Οι μάγοι του καιρού: 

Αυτοί που «παίζουν» με το κλίμα
Εκδόσεις Ισόρροπον, Αθήνα, 2006

σελ: 412, τιμή: 24.30

Πώς λειτουργούν οι κλιματικοί μηχα-
νισμοί του πλανήτη μας; Γιατί λιώνουν 
οι πάγοι στους πόλους; Τι πράγματι ση-
μαίνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου; 
Πόσο βλάπτουν οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα; Πώς δημιουργούνται αλλά 
και πώς με τη σειρά τους αναδιοργανώ-
νουν τη φύση τα ακραία καιρικά φαινό-
μενα τύπου El Nino; 

Πώς και με ποιο ρυθμό εξαφανίζονται 
βιολογικά είδη; Η ιστορία και οι μελλο-
ντικές καταστροφικές επιδράσεις των 
κλιματικών αλλαγών, βρίσκονται στο επί-
κεντρο του βιβλίου. Ένας πρωτοπόρος 
στοχαστής της περιβαλλοντολογίας εκ-
θέτει με εκλαϊκευτικό τρόπο επιστημο-
νικές αποδείξεις για τις κλιματολογικές 
αλλαγές που προξενούμε εμείς, οι κάτοι-
κοι τη γης («οι μάγοι» του τίτλου) με τις 
πράξεις μας απειλώντας πια το μέλλον 
του πολιτισμού. Στο τέλος του βιβλίου 
προτάσεις οικολογικής ατομικής δρα-
στηριοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστο-
σελίδα: www.theweathermakers.com 

Πολιτιστικές 
αποδράσεις

Γιαννούλης Χαλεπάς (1851-1938)
Εθνική Γλυπτοθήκη (Άλσος Στρατού, 
Γουδί). Από 6 Φεβρουαρίου - 30 Ιου-
νίου 2007

Ένας από τους σημα-
ντικότερους γλύπτες 
της νεοελληνικής τέ-
χνης. Η έκθεση περι-
λαμβάνει 95 από τα 117 
σωζόμενα έργα του. 
Στο ξεκίνημά του δια-
κρίθηκε για το εξαιρε-
τικό του ταλέντο τόσο 
στην ΑΣΚΤ, όσο και στην Ακαδημία του 
Μονάχου. Μετά από εκδήλωση ψυχικής 
ασθένειας διέκοψε κάθε ενασχόληση με τη 
γλυπτική για 40 σχεδόν χρόνια. Λίγο πριν τα 
70 του ξανάρχισε να κάνει γλυπτική με εντε-
λώς ανανεωμένο γλυπτικό ύφος. Η «μετα-
λογική» φάση του χαρακτηρίζεται από ένα 
βαθύ ανθρωπισμό, συμβολισμό και μια 
προσωπική ψυχαναλυτική αναζήτηση. Αυ-
τές είναι και οι μεγάλες αξίες του εξαιρετικά 
εκφραστικού όψιμου έργου του.

 METROPOLIS   
Πινακοθήκη Δή-
μου Αθηναίων, 
Μάρτιος -  Σεπτέμ-
βριος 2007

Ένα εικαστικό αφι-
έρωμα στην κινη-
ματογραφική ταινία 
Metropolis που σκη-
νοθέτησε ο Φριτς 
Λάνγκ. Μια αναφο-
ρά στη σύγχρονη  
μεγαλούπολη, μια 
εικαστική κριτική 
καταγραφή του σύγ-
χρονου λαβυρίνθου 
του αστικού τοπίου. 

Συμμετέχουν 15 σύγχρονοι Έλληνες καλλι-
τέχνες απόφοιτοι του Ζ΄ Εργαστηρίου Ζω-
γραφικής του Γιάννη Ψυχοπαίδη. 

 

Βάσος Καπάνταης (1924-1990) 
Νέο Κτίριο Μουσείου Μπενάκη, Πει-
ραιώς 138 & Ανδρόνικου, Φεβρουάρι-
ος - Μάιος 2007

Ο Μικρασιατικός πολιτισμός και ο προ-
σφυγικός Ελληνισμός υπήρξαν οι βασικοί 
άξονες του έργου του. Πραγματοποίησε 
σχετικά μνημεία και ηρώα σε πολλά μέρη 
της Ελλάδας, με χαρακτηριστικότερο το 
«γλυπτικό πάρκο» έργων του στην πλατεία 
της Ν. Σμύρνης. Στην έκθεση παρουσιάζο-
νται μικρά γλυπτά του βασισμένα στα προ-
ϊστορικά και αρχαϊκά ειδώλια καθώς και 
μικρά γυμνά και ερωτικά γλυπτά.  

 Τζούλια Αθανασάκη

δων και εικόνες ενός πλανήτη του οποίου 
οι φυσικοί πόροι (οξυγόνο, νερό και γόνι-
μη γη) έχουν εξαντληθεί ή μολυνθεί και ο 
οποίος μαστίζεται από βίαιες καταιγίδες 
και δυνατό ήλιο, έκαναν πιο τακτική την 
εμφάνισή τους στους τηλεοπτικούς δέ-
κτες μας. Προειδοποιήσεις, ενδείξεις ή 
αποδείξεις ενός εφιαλτικού μέλλοντος; 
Για πολλούς ερευνητές η «οικο-κτονία» 
έφτασε πλέον στο σημείο να επισκιάζει 
τον πυρηνικό πόλεμο και τις άγνωστες 
επιδημίες, ως απειλή για τον παγκόσμιο 
πολιτισμό. Και ενώ η διεθνής βιβλιογρα-
φία γιγαντώνεται δύο νέα βιβλία απα-
ντούν με σαφήνεια στα σχετικά ερωτή-
ματα όλων μας. 

11αποδραση

Jared Diamond,
Κατάρρευση: Πώς οι 

κοινωνίες επιλέγουν να 
αποτύχουν ή να επιτύχουν
Εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα, 2006

σελ: 700, τιμή: 39.70

Ο Jared Diamond καθηγητής Βιογεω-
γραφίας στο Λος Αντζελες (UCLA) και 
γνωστός ακτιβιστής (την τελευταία δω-
δεκαετία διευθυντής του παραρτήματος 
του Διεθνούς Ταμείου για την Άγρια Ζωή 
- WWF) απαντά με εκλαϊκευτική σαφή-
νεια στο ερώτημα «πώς παρακμάζουν» 
και κυρίως «πώς και γιατί καταρρέουν» οι 
πολιτισμοί; 

Μέσα από ένα εξαιρετικό συνδυασμό 
των πορισμάτων των σύγχρονων φυσι-
κών επιστημών με τις κοινωνικές επι-
στήμες, το βιβλίο διατρέχει σταθμούς 
στην πολιτισμική ιστορία του πλανήτη, 
ανιχνεύοντας τους τρόπους με τους 
οποίους κοινωνίες του παρελθόντος αυ-
τοϋπονομεύθηκαν, καταστρέφοντας το 
περιβάλλον τους: από την παρακμή των 
Μάγια στην υποβάθμιση της γης στη 
σύγχρονη Αυστραλία, από την κατάρ-
ρευση του πολιτισμού στο Νησί του Πά-
σχα στη γενοκτονία της Ρουάντα και από 
τέλος της Γροιλανδίας των Σκανδιναβών 
στη σημερινή γιγάντωση της Κίνας κ.λπ. 

Αριστοτέλης Σαΐνης
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Μια φοιτήτρια περιγράφει  
το... διάλογο με τους ένστολους 

φύλαρχους της διαδικασίας 
επανίδρυσης του κράτους.

Όταν η διακομματική συναίνεση (σε απλή 
γλώσσα, η συνεργασία Ν. Δημοκρατίας-
ΠΑΣΟΚ για την υπερψήφιση του Άρθρου 
16) σκάλωσε, οι πραίτωρες του Πολύδωρα 
ανέλαβαν να εκπροσωπήσουν την κυβέρ-
νηση στο «διάλογο» για το νόμο πλαίσιο για 
τη λειτουργία των ΑΕΙ-ΤΕΙ. Την ίδια στιγμή, 
στο εδώλιο των τηλεοπτικών δικαστηρίων 
στήνονταν κάθε βράδυ (και καταδικάζο-
νταν με συνοπτικές διαδικασίες) φοιτητές 
και καθηγητές που τολμούσαν (και τολ-
μούν) να έχουν άλλη άποψη.

Η αναβάθμιση της αστυνομικής τρομοκρα-
τίας ξεκίνησε την 1η Μαρτίου. Ενώ το σχέδιο 
νόμου συζητείται στην αρμόδια επιτροπή 
της Βουλής, η μεγάλη πορεία καταστέλλε-
ται άγρια με χημικά, ξύλο, συλλήψεις αλλά 
και πυροβολισμούς. Ο κ. Πολύδωρας αθω-
ώνει τον αστυνομικό που πυροβόλησε πριν 
καν διεξαχθεί η έρευνα, αλλά δυστυχώς γι’ 
αυτόν τα βίντεο τον διαψεύδουν, όπως άλ-
λωστε και στην περίπτωση της περίφημης 
ζαρτινιέρας στη Θεσσαλονίκη.

Όργιο βίας και αυθαιρεσίας
Στις 8 Μαρτίου, ενώ στη Βουλή ο «νόμος 
- πλαίσιο» ψηφιζόταν με 164 ψήφους, έξω 
απ’ αυτήν τα ΜΑΤ χτυπούσαν με πρωτο-
φανή αγριότητα τη μεγαλύτερη πορεία 
των τελευταίων χρόνων.

Ήταν τόση η μανία των «πραιτόρων», που 
60 διαδηλωτές μεταφέρθηκαν σε νοσο-
κομεία. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνω-
ση του Σωματείου Εργαζομένων Ερυθρού 
Σταυρού:

...κατά τη διάρκεια της εφημερίας του Νο-
σοκομείου μας γίναμε όλοι μάρτυρες της 
τραγικής αυτής και αιματοβαμμένης επί-
θεσης, όταν τριάντα και πλέον τραυματίες 
προσήλθαν στα επείγοντα με τραύματα 
στον αυχένα και στο κεφάλι. Το είδος των 
χτυπημάτων και η σοβαρότητα των κακώ-
σεων που υπέστησαν αποδεικνύει ότι πρό-
κειται για μεθοδευμένη δολοφονική επίθε-
ση ενάντια στον καθένα που αγωνίζεται για 
τα δικαιώματά του...

Ταυτόχρονα έχουμε 61 συλλήψεις από τα 
μπλόκα του πανεκπαιδευτικού συλλαλη-
τηρίου. Για πρώτη φορά μετά τη Μεταπο-
λίτευση οι ποινικές διώξεις δεν ασκήθηκαν 
στα δικαστήρια και στο κτίριο της Εισαγ-
γελίας, αλλά στη ΓΑΔΑ όπου μετέβησαν 4 

Δώδεκα εβδομάδες συνεχόμενων καταλή-
ψεων σε πάνω από 200 σχολές και τμήμα-
τα των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 
Η νεολαία ύψωσε ανάστημα. Μέσα σε 10 
μήνες φοιτητές και φοιτήτριες φέραμε τα 
πάνω κάτω σε κυβέρνηση, αντιπολίτευση 
και κοινή γνώμη. 

Τα παιδιά «του φραπέ και του τάβλι», αμέ-
σως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων 
επιστρέψαμε σύσσωμα στα αμφιθέατρά 
μας. Με μια διαφορά όμως. Ότι τίποτα δεν 
θα έμενε όπως πριν. Μέσα σε μαζικότατες 
Γενικές Συνελεύσεις, από την πρώτη βδο-
μάδα κιόλας, 332 (σε δύο μέρες!) τμήματα 
παίρνουν απόφαση για κατάληψη της σχο-
λής τους. 

Όλα δείχνουν ότι η υπόθεση πλέον περνά 
στα χέρια μας, των φοιτητών. Με εξορ-
μήσεις σε σχολεία, χώρους εργασίας, σε 
σταθμούς τρένων, σε πλατείες, με κλεισί-
ματα δρόμων, με πανό να έχουν αναρτηθεί 
σε κεντρικά σημεία των πόλεων, με συζη-
τήσεις που διοργανώνονται ανά περιοχές 
σε όλη την Ελλάδα, με μαζικότατες πορείες 
στο κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλοννί-
κης, της Πάτρας, στα Γιάννενα, την Κομο-
τηνή, το Ηράκλειο, τη Σύρο κ.ά., το αίτημα 
για πραγματικά ΔΗΜΟΣΙΑ και ΔΩΡΕΑΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ γίνεται πλέον αίτημα 
της κοινωνίας. 

Μαζί με τους καθηγητές, τους δασκάλους, 
τους μαθητές, όλους τους εργαζόμενους 
και τις εργαζόμενες που κατέβηκαν στο 
δρόμο, τους γονείς μας, ακόμα κι αυτούς 
που από το σπίτι περίμεναν να ακούσουν 
νέα από τις καθημερινές δράσεις, καταφέ-
ραμε να φτάσουμε έως εδώ, αλλά και να 
έχουμε δύναμη να πάμε παρακάτω. Κατα-
φέραμε να αναβάλουμε την ψήφιση του 
νόμου Πλαίσιο το καλοκαίρι, καταφέραμε 
να σπάσουμε τη δικομματική συναίνεση 
πάνω στο άρθρο 16, καταφέραμε να βγού-
με στο προσκήνιο, να μας υπολογίσουν. 

Πλέον ξέρουμε ότι δύναμή μας είναι η 
Γενική Συνέλευση, όπου αποφασίζουμε 
εμείς για εμάς και όχι ποιος θα αποφασίσει 
για εμάς. Ούτε η χουντική καταστολή των 
ΜΑΤ, ούτε η τρομοκρατία της ΔΑΠ, ούτε η 
συκοφαντία των ΜΜΕ, ούτε η κούραση δεν 
θα μας καταβάλλουν. Θα αντέξουμε όσο 
χρειαστεί. Ακόμα και ένα λεπτό παραπάνω 
από την κυβέρνηση. Γιατί έχουμε κερδίσει 
πολλά, αλλά τα θέλουμε όλα.

Όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16

Να μην εφαρμοστεί - να αποσυρθεί ο 
νέος νόμος Πλαίσιο

Να καταργηθούν οι νόμοι για ΙΔΒΕ, 
ΔΟΑΤΑΠ, Αξιολόγηση, Διεθνές Πανεπι-
στήμιο.

Γιάννης Γκολφινόπουλος 
φοιτητής

12 αποδραση

εισαγγελείς για να ασκήσουν εκεί το έργο 
τους.

Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ παρουσιάζει το χρονικό 
των γεγονότων της ημέρας εκείνης μέσα 
από τα λόγια των ίδιων των φοιτητών/ρι-
ών, που είναι αποκαλυπτικά για το πώς 
αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση τη συνταγμα-
τική νομιμότητα.

«Ευχόμουν να λιποθυμήσω»
Η Μυρτώ Κοσμοπούλου είναι φοιτήτρια 
Καλών Τεχνών, του Τμήματος Θεάτρου 
Α.Π.Θ.:

«Η πορεία εκείνη τη μέρα ξεκίνησε στις 3 
το μεσημέρι με πάρα πολύ κόσμο, παλμό, 
ένταση και θυμό για την αδιάλλακτη και 
αντιδραστική στάση της κυβέρνησης. 

Οι φοιτητές ανεβαίναμε σταθερά και συ-
γκροτημένα προς την Αμαλίας φωνάζοντας 
συνθήματα. Στη Βασ. Σοφίας η κατάσταση 
από τα δακρυγόνα ήταν τραγική. Προσπα-
θούσαμε να οπισθοχωρήσουμε συγκροτη-
μένα. Προσωπικά, πολλές φορές έφτασα 
στα όρια του πανικού. Αποφασίσαμε να 
προχωρήσουμε προς τα Προπύλαια, αλλά 
στο ύψος της Βουκουρεστίου και της Βασ. 
Σοφίας η πορεία κόπηκε. 

Η επίθεση των ματατζήδων ήταν πολύ 
σκληρή, έριχναν δακρυγόνα και ξύλο κατά 
βούληση. Εμείς τρομοκρατημένοι και πανι-
κοβλημένοι πια, σπάσαμε το μπλοκ και αρ-
χίσαμε να τρέχουμε στο πεζοδρόμιο όπου 
μας στρίμωξαν στον τοίχο, ψέκαζαν, χτυ-
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πούσαν, έβριζαν. Αισθάνθηκα ότι θα έπε-
φτα κάτω με τόσο στριμωξίδι που υπήρχε, 
φωνάζαμε να σταματήσουν, ότι ήμασταν 
άοπλοι φοιτητές που να πάρει η ευχή, αλλά 
εκείνοι τίποτα. 

»Κάποιοι καταφέραμε και χωθήκαμε σε μια 
πολυκατοικία. Κλαίγαμε από τον πανικό και 
το θυμό μας, δεν πιστεύαμε ότι μας χτυ-
πούσαν σαν τα ζώα, ότι ήταν δυνατόν να 
ξεσπάσει πάνω μας τέτοια αδικαιολόγητη 
οργή. Αφού σιγουρευτήκαμε ότι είχαν ηρε-
μήσει κάπως τα πράγματα, βγήκαμε έξω 
και κατευθυνθήκαμε προς τα Προπύλαια 
όπου είχε συγκεντρωθεί το πρώτο κομμάτι 
της πορείας. Όλοι ήταν ανάστατοι. 

Αποφασίσαμε, όσα μπλοκ ήμασταν εκεί, 
να γυρίσουμε στο Σύνταγμα να πάρουμε 
όσους -και ήταν αρκετοί- είχαν εγκλωβιστεί 
εκεί. Με έπιασε αληθινός πανικός αλλά και 
ταυτόχρονα ντροπή για το συναίσθημά μου 
αυτό. Από τη μια, ήθελα να πάω να βοηθή-
σω τα άλλα παιδιά, όμως, από την άλλη, 
φοβόμουν ότι θα γινόντουσαν χειρότερα. 
Τελικά, με την αλληλεγγύη των συμφοιτη-
τών μου, προχώρησα κι εγώ μαζί με όλους 
τους άλλους προς το Σύνταγμα.

Φτάσαμε, σταθήκαμε όλοι μπροστά στο 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στήσα-
με τα πανό μας και φωνάζαμε συνθήματα. 
Κάποια στιγμή πετάχτηκε μια πέτρα από 
την Όθωνος. Τα δακρυγόνα άρχισαν να πέ-
φτουν βροχή. Όταν το μπλοκ της Θεσσα-
λονίκης, στο οποίο ήμουν κι εγώ, περνούσε 

τυφλωμένο μπροστά από τη Βασ. Σοφίας, 
τα ΜΑΤ επιτέθηκαν.

»Οι εικόνες που έχω τη στιγμή της σύλλη-
ψής μου είναι λίγες και θολές. Ό,τι μπό-
ρεσα να δω μέσα από την αποπνικτική και 
θολή ατμόσφαιρα που μύριζε δακρυγόνα, 
φωτιά και τρόμο ήταν κόσμος που φώναζε, 
έκλαιγε, έτρεχε κι έτρωγε ξύλο, απόκοσμες 
μορφές μπάτσων να ξυλοφορτώνουν, να 
βρίζουν και όλα αυτά διακοπτόμενα από 
παύσεις με σκοτάδι. 

Από τη μια στιγμή στην άλλη, βρέθηκα πε-
σμένη πάνω σε άλλους φοιτητές, να κλαίω 
και να προσπαθώ να αναπνεύσω χωρίς επι-
τυχία, να φωνάζω «βοήθεια, σταματήστε!». 

Ευχόμουν να λιποθυμήσω για να μη νιώθω 
αυτό τον εφιάλτη, αλλά τίποτα. Καθώς είχα 
σηκώσει τα χέρια μου ψηλά φωνάζοντας 
ότι είμαστε άοπλοι, με έπιασε ένας ματάς, 
μου πέρασε πλαστική χειροπέδη την οποία 
είχε σφίξει μέχρι το τέρμα και με παρέδωσε 
σε ένα συνάδελφό του, ο οποίος με οδήγη-
σε στην κλούβα.

Μέσα στην κλούβα ήμασταν γύρω στους 
30, κάποια παιδιά ήταν χτυπημένα. Μια 
κοπέλα είχε τραύμα στο μάτι και μια άλλη 
στο κεφάλι. Φωνάζαμε ότι πρέπει να πάνε 
στο νοσοκομείο, αλλά κανείς δεν μας έδινε 
σημασία. Ήμουν εξαντλημένη και πονούσα 
πολύ από τη χειροπέδη, τους έλεγα να μου 
τη βγάλουν, αλλά τίποτα. Η επιθυμία μου 
εισακούστηκε λίγο πριν φτάσουμε στη ΓΑ-
ΔΑ. Ένας ματάς με σήκωσε και προσπαθού-

σε να μου την κόψει με κάτι σαν σουγιά ενώ 
βρισκόμασταν εν κινήσει… 

Φτάσαμε στη ΓΑΔΑ στις 7.30. Οι μπάτσοι 
μάς έλεγαν ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε γι-
ατί πρόκειται για τυπική διαδικασία εξακρί-
βωσης στοιχείων. Μας ανέβασαν στον 11ο 
όροφο, όπου ξεκίνησε η διαδικασία σωμα-
τικού ελέγχου κατά τον οποίο μας έγδυναν 
κιόλας. Μας είχαν απαγορεύσει να έχουμε 
ανοιχτά τα κινητά, αλλά οι περισσότεροι τα 
είχαμε στη ζούλα κι έτσι μάθαμε ότι κάτω 
είχε μαζευτεί πολύς κόσμος, γονείς, δικη-
γόροι, φίλοι, αλλά και μέλη της ΠΟΣΔΕΠ, 
καθώς και βουλευτές του Συνασπισμού και 
αργότερα και ο Αλέκος Αλαβάνος. Νιώσαμε 
καλύτερα και πήραμε θάρρος από αυτή την 
αλληλεγγύη. 

Όταν μας ανακοίνωσαν ότι θα μας πάρουν 
αποτυπώματα, διαμαρτυρηθήκαμε γιατί 
δεν γνωρίζαμε αν αυτή η διαδικασία ήταν 
νόμιμη. Δεν προλάβαμε να επικοινωνήσου-
με με τους δικηγόρους κι έτσι άρχισαν να 
μας κατεβάζουν στον 8ο όροφο. Στη συνέ-
χεια, μας έβαλαν σε ένα διάδρομο καθισμέ-
νους κάτω, δεν μας άφηναν να καπνίζουμε 
ούτε να περπατάμε. Νερό πίναμε μόνο από 
έναν ψύκτη. Αρχίσαμε να διαμαρτυρόμα-
στε για φαγητό και όταν ξεσηκωθήκαμε 
μας είπαν να μαζέψουμε λεφτά και να πάνε 
έναν από εμάς να αγοράσει από το κυλικείο 
κρουασάν και χυμούς.

»Στις 3.00 π.μ. μάθαμε από τους γονείς μας 
ότι είχαν μετατρέψει την προσαγωγή σε 
σύλληψη και ότι μας απάγγειλαν κατηγορί-
ες για διατάραξη κοινής ειρήνης και σύστα-
ση συμμορίας. Στις 4.00 π.μ. άρχισε η προ-
ανακριτική διαδικασία. Οι δικηγόροι μάς 
είχαν διαμηνύσει ότι πρέπει να δηλώσουμε 
ότι δεν υπογράφουμε τίποτα χωρίς την πα-
ρουσία τους και ότι αρνούμαστε κάθε κα-
τηγορία. Ήμασταν τραγικά κουρασμένοι, 
άυπνοι και πεινασμένοι, αλλά ο ένας έδινε 
κουράγιο στον άλλο, συζητούσαμε και λέ-
γαμε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε.

Το συμπέρασμά μου είναι ότι η προσπά-
θεια της σημερινής κυβέρνησης είναι να 
τρομοκρατεί τον κόσμο και να του περνάει 
το μήνυμα ότι δεν πρέπει να διαδηλώνει, να 
εκφράζει τις αντιρρήσεις του και τις διαφω-
νίες του, γιατί τον περιμένουν οι δυνάμεις 
καταστολής πρώτον, έπειτα οι παράνομες 
κρατήσεις και η καταστρατήγηση συνταγ-
ματικών και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων 
και, τέλος, ο εμπαιγμός και η κωλυσιεργία 
από τη Δικαιοσύνη. Όμως, αυτά δεν πρέ-
πει να μας φοβίζουν και να χωνόμαστε πιο 
βαθιά στην «ασφάλεια» του διαμερίσματός 
μας, αλλά, αντίθετα, να μας εξαγριώνουν 
και να μας ξεσηκώνουν περισσότερο, να 
μας αφυπνίζουν και να μας κάνουν να 
βγαίνουμε στους δρόμους όλοι μαζί και 
όχι μεμονωμένα, γιατί η κοινωνία δεν είναι 
χωριστά κομμάτια που δεν έχουν σχέση 
μεταξύ τους, αλλά κομμάτια αλληλένδετα, 
σε άμεση εξάρτηση το ένα με το άλλο. Τα 
αιτήματα των φοιτητών είναι δίκαια και ο 
αγώνας θα συνεχιστεί, αυτά τα χτυπήματα 
μας δυναμώνουν.

Λύτρας Αλέκος
Απόσπασμα από άρθρο που 

δημοσιεύτηκε στη «Γαλέρα», τ. 19



Μετανάστες... της γης οι κολασμένοι
Η μαζική (αρχικά) είσοδος μεταναστών, η εγκατάστασή τους με σκοπό τη μακροχρόνια 
παραμονή και η εισαγωγή των παιδιών τους στα σχολεία, βρήκαν την ελληνική κοινωνία και 
το κράτος απροετοίμαστους να αντιμετωπίσουν αυτό το νέο φαινόμενο. Οι κοινωνικές όσο 
και οι κρατικές αντιδράσεις ήταν σπασμωδικές και δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή 
τους φαινόμενα, γνωστά από καιρό στις «παραδοσιακές» δυτικές χώρες «υποδοχής» μετα-
ναστών, όπως η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και o κοινωνικός αποκλεισμός.

Στο άρθρο αυτό κάνουμε μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική 
της ελληνικής πολιτείας με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου που τροπο-
ποιεί το βασικό μεταναστευτικό νόμο 3386/05.

Επιγραμματικά, μπορεί κανείς να διαπιστώσει για τη μεταναστευτική πολιτική και την 
εφαρμογή της από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες τα παρακάτω:

1. Στο ζήτημα της νομιμοποίησης, η μεταναστευτική νομοθεσία (ακόμα και μετά τις τρο-
ποποιήσεις του νόμου 3386/05) δεν δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς αλλοδαπούς να εντα-
χθούν στη διαδικασία αυτή. Γραφειοκρατικά προσκόμματα και ανεπάρκεια των αρμόδιων 
υπηρεσιών, καθιστούν βέβαιο, ότι οι διαδικασίες έκδοσης και ανανέωσης αδειών παραμο-
νής και εργασίας θα είναι και στο μέλλον ένας «Γολγοθάς» για τους μετανάστες. Δεν είναι 
ασυνήθιστο να εκδίδονται άδειες παραμονής λίγο πριν ή ακόμα και μετά την ημερομηνία 
λήξης τους! Για το χρονικό διάστημα αναμονής της έκδοσης ή της ανανέωσης της άδειας 
παραμονής, ο αλλοδαπός εφοδιάζεται με μια βεβαίωση υποβολής αίτησης που δεν του 
παρέχει τη δυνατότητα άσκησης βασικών δικαιωμάτων (π.χ. ταξίδι στη χώρα καταγωγής, 
τέλεση γάμου κ.λπ.).

Λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών, οι μετανάστες βρίσκονται για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα σε κατάσταση ομηρίας και ανασφάλειας, που φυσικά τους καθιστά ευάλωτους στην 
εργοδοτική εκμετάλλευση και κακομεταχείριση. Σε όλες σχεδόν τις συναλλαγές τους με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας καλούνται να πληρώσουν 
παράβολα, που σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελούν μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για 
την πλειοψηφία των μεταναστών.

2. Στα νομοθετικά μέτρα που αφορούν τους μετανάστες που ζουν ήδη χρόνια στη χώρα 
μας, οι ρυθμίσεις είναι όχι μόνον αναποτελεσματικές, αλλά σε ορισμένες κρίσιμες περιπτώ-
σεις, αποτρεπτικές για την απόκτηση δικαιωμάτων.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε τέσσερα χαρακτηριστικά παραδείγματα

α) για τη χορήγηση του καθεστώτος του «επί μακρόν διαμένοντος» ο έλληνας νομοθέτης 
απαιτεί κάτι που δεν προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία: πιστοποίηση γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας

β) με γραφειοκρατικού και οικονομικού τύπου ρυθμίσεις, γίνεται εξαιρετικά δύσκολη αν 
όχι αδύνατη η αλλαγή του σκοπού παραμονής και η έναρξη ή συνέχιση ανεξάρτητης οικο-
νομικής δραστηριότητας από τους μετανάστες. 

γ) με τη θέσπιση αδικαιολόγητων οικονομικών προϋποθέσεων γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη η 
επανένωση των οικογενειών των μεταναστών. 

δ) το πιο σημαντικό παράδειγμα λανθασμένης μεταναστευτικής πολιτικής είναι η μεταχεί-
ριση της δεύτερης γενιάς μεταναστών από το ελληνικό κράτος. Τα παιδιά μεταναστών που 
έχουν γεννηθεί και μεγαλώνουν στη χώρα μας, όχι μόνο δεν αποκτούν την ελληνική υπη-
κοότητα, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ούτε εγγράφονται στα οικεία 
δημοτολόγια! Και καλούνται όταν ενηλικιωθούν, να αποδείξουν τη νομιμότητα της εισό-
δου και παραμονής τους στη χώρα μας! Τα παιδιά αυτά μετατρέπονται σε πολίτες δεύτε-
ρης κατηγορίας. Μια τέτοια αντιμετώπιση της δεύτερης γενιάς μεταναστών από το κράτος 
είναι ολοφάνερα ρατσιστική και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργία «γκέτο», 
ενισχύει την ξενοφοβία, το ρατσισμό και τη μελλοντική εμφάνιση ακόμα και βίαιων συ-
γκρούσεων μεταξύ κοινοτήτων. 

Σε όλα αυτά τα παραδείγματα μεταναστευτικής πολιτικής, θα μπορούσε κανείς να προσθέ-
σει τη συνοριακή πολιτική, κατ’ εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων «Σένγκεν», που έχει κα-
θαρά αντιμεταναστευτικό χαρακτήρα και οικοδομεί την περίφημη «Ευρώπη Φρούριο» ή το 
γεγονός, ότι ο νέος νόμος συστήνει μια επιτροπή για να σχεδιάσει και να προτείνει πολιτικές 
για την ένταξη των μεταναστών, στην οποία μετέχει πλήθος φορέων, αλλά δεν εκπροσω-
πούνται καθόλου οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι μετανάστες!

Από όλα τα προαναφερθέντα, γίνονται νομίζουμε φανερά ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά 
της μεταναστευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους: 

Πρόχειρα σχεδιασμένη και αντιφατική, περιέχει αποσπασματικά ορισμένα θετικά μέτρα, 
ενώ άλλες ρυθμίσεις της χαρακτηρίζονται από γραφειοκρατική και φοροεισπρακτική λογι-
κή. Επιπλέον, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, πολλά μέτρα αντιμετωπίζουν το μετανα-
στευτικό φαινόμενο ως κοινωνικό πρόβλημα και διαπνέονται από αυταρχισμό και φόβο ή 
δυσπιστία για τους μετανάστες.

Είναι αναγκαία μια ριζικά διαφορετική, ολοκληρωμένη και συγκροτημένη μεταναστευτική 
πολιτική. Μια πολιτική που να μην αντιμετωπίζει το μετανάστη σαν πρόβλημα, που να δίνει 
δικαιώματα στους μετανάστες και να έχει ως στόχο την πραγματική ισονομία και ισοπολι-
τεία. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση πολλά μπορεί να προσφέρουν οι τοπικές κοινωνίες και η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

Νίκος Αποστόλου

Πολυεθνική γιορτή της εφημερίδας «απόδραση»

Η εφημερίδα ΑΠΟΔΡΑΣΗ στο ξεκίνημα της 
προσπάθειάς της να θίγει, με το δικό της τρόπο, 
θέματα σημερινά, σύγχρονα που ενδιαφέρουν 
όλους μας είτε το θέλουμε είτε όχι, τόσο σε το-
πικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, διοργάνω-
σε στις 24 Φεβρουαρίου μια πολυεθνική γιορτή 
γνωριμίας και αλληλεγγύης με κύριο θέμα τους 
μετανάστες, τα προβλήματά τους και το πώς 
εμείς αντιμετωπίζουμε αυτή τη σχετικά νέα για 
τη χώρα μας πραγματικότητα.

Πιστεύουμε ότι κατ’ αρχάς προηγείται η έννοια 
της αναγνώρισης. Της αναγνώρισης του μετα-
νάστη ως συνανθρώπου μας, με διαφορετική 
ίσως κουλτούρα, που ζει, δουλεύει, αγωνίζεται, 
πεθαίνει και ονειρεύεται δίπλα μας. Της ανα-
γνώρισης ότι η παρουσία του δεν αποτελεί ένα 
παροδικό τοπικό γεγονός, αλλά μια νέα παγκό-
σμια κοινωνική δυναμική.

Στη συνέχεια πρέπει να κατανοήσουμε ότι το 
ρεύμα των μεταναστών έχει προέλθει από τις 



Το νομοθετικό καθεστώς 
των προσφύγων 

στην Ελλάδα
Η Σύμβαση σχετικά με το Καθεστώς των 
Προσφύγων υιοθετήθηκε από τη Συνδιά-
σκεψη των Πληρεξουσίων των Ηνωμένων 
Εθνών την 28η Ιουλίου 1951 και τέθηκε σε 
ισχύ την 21η Απριλίου 1954.

Σύμφωνα με το γενικό ορισμό που περιλαμ-
βάνει η Σύμβαση του 1951, πρόσφυγας είναι 
το πρόσωπο που: 

«συνεπεία γεγονότων, επελθόντων προ της 
1ης Ιανουαρίου 1951, και δεδικαιολογημένου 
φόβου διώξεως... ευρίσκεται εκτός της χώ-
ρας της οποίας έχει την υπηκοότητα…».

Το 1959, η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση 
της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των 
Προσφύγων και το 1968, το Πρωτόκολ-
λο της Νέας Υόρκης του 1967. Η τελευταία 
αναθεώρηση των άρθρων 24 και 25 του 
Νόμου Ν. 1975/1991 (ΦΕΚ Α184), η οποία 
εγκρίθηκε από τη Βουλή το Δεκέμβριο του 
1996, εκσυγχρονίζει επιπλέον την ελληνική 
προσφυγική νομοθεσία με αυτή των άλλων 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
νομοθεσία ορίζει τις γενικές αρχές για την 
προστασία και τη στήριξη των προσφύγων 
και προβλέπει την έκδοση τριών προεδρι-
κών διαταγμάτων τα οποία έχουν εκδοθεί 
ως εξής:

Το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα Αριθμ. 
189/98 (ΦΕΚ Α140) σχετικά με την εργα-
σία των αναγνωρισμένων προσφύγων, αι-
τούντων άσυλο και ατόμων που διαμένουν 
προσωρινά υπό ανθρωπιστικό καθεστώς, 
τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 1998. 

Το δεύτερο, Αριθμ. 61/99 (ΦΕΚ Α63) το 
οποίο καθορίζει τις λεπτομέρειες της δια-
δικασίας ασύλου, τέθηκε σε ισχύ τον Ιού-
νιο του 1999. Το τρίτο, Αριθμ. 266/99 (ΦΕΚ 
Α217) που αφορά στη διοίκηση του κέντρου 
υποδοχής των αιτούντων άσυλο στην Ελλά-
δα, καθώς και την υγειονομική και κοινωνι-
κή φροντίδα των αιτούντων άσυλο και των 
προσφύγων, τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο 
του 1999.

Σήμερα, εκτός από τη δραματική πτώση 
που παρουσιάστηκε στα ποσοστά ανα-
γνώρισης, η κύρια ανησυχία στην Ελλάδα 
έγκειται στη δυσκολία πρόσβασης ατόμων 
που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην ελ-
ληνική επικράτεια αλλά και στη μετέπειτα 
δυσκολία πρόσβασης στη διαδικασία του 
ασύλου, στις ανεπαρκείς συνθήκες υποδο-
χής, καθώς και στο σχετικά χαμηλό επίπε-
δο κοινωνικής πρόνοιας που δεν αρκεί να 
καλύψει τις ανάγκες επιβίωσης και την πα-
ροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από μέ-
ρους του κράτους για την αποτελεσματική 
ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων 
άσυλο στη χώρα.

Κωνσταντίνος Ι. Μαυροειδής
Δικηγόρος, Συνεργάτης της Ύπατης 

Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες

Πολυεθνική γιορτή της εφημερίδας «απόδραση»

πολιτικές και στρατιωτικές επιλογές των 
ισχυρών αυτού του κόσμου, τους πολέ-
μους που έχουν οδηγήσει εκατομμύρια 
ανθρώπους να αναζητούν καλύτερη ζωή 
κάπου αλλού. Ας μην ξεχνάμε ότι και 
εμείς τόσο πριν όσο και κυρίως μετά τον 
Πόλεμο το ίδιο κάναμε με μεγάλη μάλι-
στα επιτυχία.

Τέλος πρέπει να πιστέψουμε ότι εχθρός 
μας δεν είναι ο μετανάστης, αλλά ο κακός 
μας εαυτός, ένας εαυτός που καλλιεργεί-
ται επιτήδεια από το σύστημα και που δεν 
κάνει διακρίσεις σε μετανάστες και αυτό-
χθονες, μας προσβάλλει όλους με την ίδια 
αποτελεσματικότητα μέσω του άκρατου 
ατομικισμού, της άγνοιας και της συστη-
ματικής εξαφάνισης των διαχρονικών αξι-
ών στη ζωή και της αντικατάστασής τους 
με σκουπίδια.

Σε αυτές λοιπόν τις πανανθρώπινες αξίες 
της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλ-
ληλεγγύης και της μη βλάβης απέναντι 
στον άλλο οφείλουμε να στηριχθούμε για 
να προχωρήσουμε όλοι μαζί για έναν κα-
λύτερο κόσμο. 

Αυτά λοιπόν τα παραπάνω μέσα από 
έντεχνο λόγο, εικόνα, μουσική, φαγητό 
και τσίπουρο, προσπαθήσαμε να τα προ-
σεγγίσουμε και να τα συζητήσουμε προς 
όφελος όλων μας.

Στην εκδήλωση προβλήθηκε κατ’ αρχήν 
το ντοκυμαντέρ της ομάδας εκπαιδευτι-
κών «τα Πίσω Θρανία», οι οποίοι σε εθε-
λοντική βάση διδάσκουν καθημερινά την 
ελληνική γλώσσα σε μετανάστες στο Στέκι 
Μεταναστών. Στη συνέχεια προβλήθηκε 
η βραβευμένη ταινία «Σπιρτόκουτο» του 
Γιάννη Οικονομίδη, ενώ η βραδιά συνεχί-
στηκε με ζωντανή μουσική από συγκρό-
τημα μεταναστών με μουσικές από τις 
χώρες τους και από το ροκ συγκρότημα 
της πόλης μας, «Αντίρροπες Έννοιες».

Στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχε έκθεση 
αντιρατσιστικού σκίτσου από συνεργάτες 
του περιοδικού «Γαλέρα», καθώς και έκ-
θεση φωτογραφίας και ζωγραφικής.

Η πολυεθνική κουζίνα από τις μετανα-
στευτικές κοινότητες της Παλαιστίνης 
του Σουδάν και των Φιλιππίνων ολοκλή-
ρωνε αυτή την πρώτη πολιτισμική, πολυε-
θνική γιορτή γνωριμίας και αλληλεγγύης. 

Στην εκδήλωση, την οποία τίμησε, προ-
βληματίστηκε και ευχαριστήθηκε, κατά 
κύριο λόγο, ο κόσμος, παρέστησαν ο Δή-
μαρχος Ν. Σαράντης, ο αντιδήμαρχος Π. 
Τσελέκας καθώς και ο δημοτικός σύμβου-
λος και επικεφαλής της δημοτικής παρά-
ταξης «Νέα Εποχή» Σ. Νικητόπουλος.

Δημήτρης Μαστοράκος



Η «ΑΠΟΔΡΑΣΗ» πιστεύει ότι η ενασχόληση με 
την ιστορία της πόλης μας δεν είναι ένα γραφικό 
«χόμπυ». Αντίθετα, εκτιμά ότι η γνώση των κοι-
νωνικών και πολιτικών εξελίξεων που έλαβαν χώ-
ρα στο δήμο μας τις τελευταίες δεκαετίες, είναι 
πολλαπλά πολύτιμη: είναι αναγκαία για ένα γόνι-
μο προβληματισμό όσον αφορά στα αίτια και τη 
φύση των χρόνιων προβλημάτων που ταλαιπω-
ρούν την πόλη μας, και άρα είναι απαραίτητη για 
την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων σχετικά με 
τους τρόπους επίλυσης τους και το σχεδιασμό 
δημοτικής πολιτικής για το μέλλον. 

Γι’ αυτούς τους λόγους, εγκαινιάζουμε απ’ το 
παρόν τεύχος, την παρουσίαση αποσπασμάτων 
από την ύλη της ιστορικής εφημερίδας της πό-
λης μας «Δημοτική Αλλαγή». Η επιλογή μας δεν 
είναι διόλου τυχαία. Το πρώτο φύλλο της «Δη-
μοτικής Αλλαγής» εκδόθηκε τον Απρίλιο του 
1975 δηλαδή, αμέσως μετά τη διεξαγωγή των 
πρώτων, μετά την κατάρρευση της επτάχρονης 
δικτατορίας, ελεύθερων και δημοκρατικών δη-
μοτικών εκλογών. Από το πρώτο φύλλο, είναι 
φανερά τα βασικά χαρακτηριστικά της, ο προ-
σανατολισμός της και οι αρχές που υπηρέτησε 
με συνέπεια μέχρι και το τελευταίο φύλλο της 
(Οκτώβριος-Νοέμβριος 1986): Δημοκρατική, 
προοδευτική και ριζοσπαστική, χωρίς κομμα-
τικές ή άλλες εξαρτήσεις, μαχητική και κυρίως 
με βαθιά πίστη στην τοπική αυτοδιοίκηση ως 
ουσιαστικό κύτταρο της δημοκρατίας και το πιο 
πρόσφορο πεδίο λαϊκών αγώνων για κοινωνικές 
αλλαγές.

Η «Δημοτική Αλλαγή» πρωτοπόρησε με την αι-
σθητική της και την έμφαση που έδινε στον πο-
λιτισμό (φιλοξενώντας σε κάθε φύλλο ποίηση, 
χρονογράφημα κ.λπ.) αλλά και την επιστημονι-
κή γνώση (δημοσιεύοντας άρθρα συνεργατών 
για εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. θέματα) 
και αποτέλεσε πρότυπο για άλλες τοπικές εφη-
μερίδες στην Αθήνα και την επαρχία. Στα έντεκα 
χρόνια της έκδοσης της, η «Δημοτική Αλλαγή» 
εξέφρασε τις ανησυχίες, τις προσδοκίες και 
τους αγώνες των δημοτών και έγινε το βήμα ευ-
αισθητοποιημένων και ενεργών πολιτών. Απο-
τελεί λοιπόν και η ίδια μέρος της ιστορίας της 
πόλης μας.

Ξεκινώντας από αυτό το τεύχος την αναδημοσί-
ευση αποσπασμάτων της «Δημοτικής Αλλαγής» 
θέλουμε να τιμήσουμε τον εκδότη της και «ψυ-
χή» του εντύπου, τον αείμνηστο δήμαρχο Σπύ-
ρο Αποστόλου. Ακέραιος, δημοκράτης, οραμα-
τιστής και ριζοσπάστης συμμετείχε από νεαρή 
ηλικία στα «κοινά» του δήμου μας, και αργότερα 
πρωτοστάτησε στους αγώνες των δημοτών για 
την αναβάθμιση της ζωής τους και της πόλης 
μας. Άνθρωπος με βαθιά γνώση του θεσμού 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και πίστη στις δυ-
νατότητες του, εμπιστευόταν τους δημότες και 
υπήρξε διεκδικητικός και μαχητικός δήμαρχος, 
που δεν δίσταζε να συγκρουστεί με την κεντρι-
κή διοίκηση όταν το θεωρούσε αναγκαίο για την 
επίλυση των προβλημάτων των δημοτών. Δια-
νοούμενος και συγγραφέας ο ίδιος, πάλεψε για 
την πολιτιστική αναβάθμιση και τα σχολεία του 
δήμου μας.

Γύρω του και γύρω από την «Δημοτική Αλλαγή», 
δημιουργήθηκε ένας ευρύς κύκλος ενεργών 
και προοδευτικών πολιτών, πολλοί από τους 
οποίους, συνεχίζουν μέχρι και σήμερα την ενα-
σχόλησή τους με τα κοινά, και δίνουν μέσα από 
διαφορετικές παρατάξεις και χώρους αγώνες για 
την αναβάθμιση των Αγίων Αναργύρων. Η «Από-
δραση» θέλει να τιμήσει και την προσφορά όλων 
αυτών των συνδημοτών μας.

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! ισ
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ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΟΔΩΝ
Με την απόφαση 4/11/1/1975 το εκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο Άγ. Αναρ-
γύρων, που επανήλθε μετά την πτώση της δικτατορίας, άλλαξε τα ονόματα 
πολλών δρόμων. Στη θέση των παλιών –βασιλικών κυρίως– ονομάτων, μπή-
καν νέα για να τιμηθούν αγώνες και αγωνιστές της Δημοκρατίας και άνθρω-
ποι του πνεύματος (ποιητές).

Ανεξάρτητα από το αν θα εγκριθούν οι παρακάτω μετονομασίες από τη Νο-
μαρχία, η απόφαση του Συμβουλίου πρέπει να χαιρετισθεί σαν σημαντική   
πράξη έκδήλωσης δημοκρατικού φρονήματος και καταξίωσης του πνευμα-
τικού πολιτισμού.

Η εφημερίδα μας δέχτηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση την απόφαση τού Δή-
μου να τιμήσει το μεγάλο ποιητή και αγωνιστή του λαού Κώστα Βάρναλη 
που πέθανε πρόσφατα.

Παραθέτουμε τα νέα ονόματα των δρόμων και σε παρένθεση τα παλιά: 1) 
Ηρώων Πολυτεχνείου (Διαδ. Κων/νου), 2) Δημοκρατίας (Βασιλ. Φρειδερί-
κης), 3) Στρατηγού Μακρυγιάννη, (Βασιλ. Σοφίας), 4) Κώστα Βάρναλη (Βα-
σιλ. Κων/νου), 5) Γιώργου Σεφέρη (Βασιλ. Γεωργίου), 6) Κώστα Κρυστάλ-
λη (4ης Αύγουστου), 7) ‘Αγγελου Σικελιανού (Πριγκ. Σοφίας), 8) Γεωργίου 
Δροσίνη (Βασιλ. ‘Ολγας), 9) Νικ. Μανδηλαρά (Βασιλ. Παύλου), 10) Εθνικής 
Αντιστάσεως (Ιωάν. Μεταξά), 11) Κυκλάδων (ανώνυμος). (Δ.Α., 1975 τ. 1)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, Aπρίλιος-Μάϊος 1975, τ. 1

Τα μεγάλα μας προβλήματα - ΤΟ 301 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Τι μπορεί να γίνει

μολόγοι, οι νομικοί για την περιοχή μας. 
Πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε το 

πρόβλημα πειστικά 
στις αρμόδιες υπηρε-
σίες του κράτους; Τι 
εναλλακτικές λύσεις 
μπορούμε να υποδεί-
ξουμε στους αρμόδι-
ους και ποια θα είναι 
τα επιχειρήματά μας 
σε ενδεχόμενη άρνη-
σή τους για λόγους 
μεγάλης δαπάνης 
μεταφοράς, που δεν 
μπορεί να σηκώσει το 
κρατικό ταμείο κ.λπ.
Αναρωτιούνται πολ-
λοί αν είναι σκόπιμο 
να επιδιωχθεί η δω-
ρεά του χώρου στο 
Δήμο για πράσινο 
(που είναι η καλύ-
τερη αλλά μάλλον 
η λιγότερο δυνατή 
λύση) ή να προταθεί 
η ανοικοδόμηση κά-

ποιου οικισμού των προγραμμάτων στέ-
γασης, οπότε το Δημόσιο θα μπορέσει να 
συμψηφίσει τη δαπάνη μεταφοράς με το 
όφελος της διάθεσης του οικοπέδου στον 
στεγαστικό οργανισμό.
Στο μεταξύ επιβάλλεται η κινητοποίηση 
των ενδιαφερομένων κατοίκων. Θα πρέπει 
να υπογραφούν υπομνήματα, να γίνουν 
παραστάσεις στις αρμόδιες αρχές και να 
πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συγκε-
ντρώσεις στα Μυκονιάτικα και στην Τσού-
μπα με πρόσκληση βουλευτών, υπουργών  
κ.λπ. Για όλα αυτά χρειάζονται όργανα. 
Είναι συνεπώς επιτακτική ανάγκη να έπα-
νασυσταθουν, επαναδραστηριοποιηθούν 
ή ιδρυθούν (όπου δεν υπάρχουν ή δεν ικα-
νοποιούν οι παλιοί) οι πολιτιστικοί τοπικοί 
σύλλογοι...  (Δ.Α., 1975, τ. 1)

...Αρχίζοντας σήμερα από το 301 Εργοστά-
σιο, πρέπει να δηλώσουμε αμέσως ότι δεν 
έχουμε έτοιμη κάποια συγκεκριμέ-
νη λύση να προτεί-
νουμε. Σκοπός μας 
είναι η επισήμανση 
του προβλήματος, η 
έναρξη της διαδικα-
σίας για τη μελέτη 
του και η αναζήτηση 
μιας κοινής γραμμής 
δράσης των ενδιαφε-
ρομένων.
Νομίζουμε ότι η απο-
μάκρυνση του 301 
Εργοστασίου επιβάλ-
λεται βασικά για λό-
γους ασφάλειας της 
περιοχής. Οι παλιοί 
κάτοικοι, που μένουν 
στα γειτονικά Μυκο-
νιάτικα και Τσούμπα, 
με φρίκη θυμούνται 
την αποτυχημένη, 
ευτυχώς, προσπά-
θεια των Γερμανών να 
ανατινάξουν το Εργοστάσιο κατά την απο-
χώρησή τους και τους μεταγενέστερους 
συμμαχικούς αεροπορικούς βομβαρδι-
σμούς του, που για καλή τύχη δεν είχαν, 
πέρα από τις τεράστιες υλικές ζημίες των 
σπιτιών, ανθρώπινα θύματα, γιατί οι κάτοι-
κοι πρόφτασαν και τραβήχτηκαν σε άλλες  
γειτονιές.
Άλλα και αν ακόμη θεωρηθεί, με τα σημε-
ρινά δεδομένα, σαν υπερβολική η επίκλη-
ση ενός τέτοιου λόγου, η απομάκρυνση 
επιβάλλεται, το ίδιο σοβαρά, για λόγους 
πολεοδομικούς, οικονομικούς, συγκοινω-
νιακούς κ.ά.
Πάνω σ’ αυτά, θα έπρεπε να ακουστούν οι 
γνώμες των ειδικών. Θα ήταν πολύ χρήσι-
μο να ξέρουμε τι έχουν να μας προτείνουν 
σχετικά, οι πολιτικοί μηχανικοί, οι οικονο-

Ξεφυλλίζοντας τη


