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Στις 21 Ιανουαρίου το πρωί με επιχείρηση αστραπή η ΕΡ-

ΓΟΣΕ και η ανάδοχος εταιρεία χωρίς καν να ειδοποιήσει
το Δήμο έκοψε δεκάδες δέντρα στο μικρό Πευκώνα.
Με τη μέθοδο «κόβω και τρέχω», μέσα σε λίγα λεπτά δεκάδες εργάτες έκοψαν όσα δέντρα πρόλαβαν μέχρι να
εμφανιστεί ο Δήμαρχος και πολίτες.
Στις 4 το απόγευμα έγινε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο,
στο οποίο ο Δήμαρχος πρότεινε και το Δημοτικό συμβούλιο
αποδέχτηκε να γίνει αποκλεισμός του έργου μέχρι να λάβει
γραπτές εγγυήσεις για τα αντισταθμιστικά που ζητούσε.
Σε διαφορετική περίπτωση
ΘΑ έκανε κινητοποιήσεις,
δημοσιοποίηση με όλους
τους τρόπους, αγώνες και
τελικά ΘΑ πήγαινε το γραφείο του στον Πευκώνα.
Μετά από λίγες μέρες ο Δήμαρχος αποφάσισε την άρση
του «αποκλεισμού». Του τυπικού βέβαια αποκλεισμού του
Πευκώνα με τα αυτοκίνητα του
Δήμου.
Λέμε τυπικό γιατί τόσο καιρό
το έργο συνεχιζόταν κανονικά
από άλλες εισόδους που είχαν
ανοιχτεί από τους εργολάβους
προφανώς με την ανοχή του Δημάρχου.

Ερωτήματα αναγνώστριας στο site τ
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Μου είναι δύσκολο να το καταλάβω πώς η ευαισθητο-

Περιοδική έκδοση της Δημοτικής Παράταξης
«Ανοιχτή Πορεία Δράσης - ΑΠΟΔΡΑΣΗ»
Τεύχος 5 - Απρίλιος 2008
Αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας, και κυκλοφόρησε σε 5.000 αντίτυπα
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Εξώφυλλο: Βαγγέλης Χερουβείμ
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Γιώργος Καραγάκιας
Η βοήθεια και συμμετοχή όλων των φίλων συνδημοτών στην έκδοση της εφημερίδας είναι πολύτιμη και αναγκαία. Περιμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.
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web: www.a-po-drasi.gr, e-mail: a.po.drasi@gmail.com
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ποίηση των πολιτών και των αρμοδίων περικλύεται σε
αναφορές μόνο για τον Πευκώνα!
Εδώ και 2 χρόνια σχεδόν ο Δήμος των Αγίων Αναργύρων
έχει κοπεί στα δύο. Για να μεταφερθείς από τον ένα δρόμο στον απέναντι πρέπει να κάνεις το γύρο του δήμου, και
σε λίγο θα πηγαίνουμε μέχρι το Ιλιο για να φθάσουμε στο
σπίτι μας!
Η κίνηση έχει αυξηθεί τόσο πολύ που κάνεις τρία τέταρτα
να φθάσεις στην πλατεία ενώ μισή ώρα να διασχίσεις την
Πατησίων. Και φυσικά ούτε λόγος για το παρκάρισμα. Σε
λίγο θα ανεβάζουμε τα αυτοκίνητα στα δέντρα, έχουμε
κάνει τα πεζοδρόμια πάρκινγκ και η δημοτικά αστυνομία
έχει που και που την τρομερή ιδέα να μας δίνει κλήσεις για
παράνομη στάθμευση!
Η σκόνη που αναπνέουμε καθημερινά είναι αφόρητη,
μπαίνει παντού, ακόμα και μέσα στα σπίτια νομίζεις ότι
βρίσκεσαι στη Σαχάρα το καλοκαίρι! Το αυτοκίνητο το
αφήνεις το βράδυ και το πρωί το βρίσκεις σε κατάσταση
παραλλαγής από τη σκόνη!
Και τι να πει κανείς για τα σκουπίδια, ο Δήμαρχος προνόησε να βάλει κάδους ανακύκλωσης αλλά δεν προνόησε να

Πευκώνας - Προαστιακός
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O Δήμαρχος και η
Δημοτική αρχή χωρίς
να έχουν καμιά εγγύηση,
απλά περίμεναν το μοιραίο

Προσπαθώντας να βρούμε μια εξήγηση

Αν ο Δήμαρχος δεν έχει πάρει γραπτές εγγυήσεις για τα αιτήματά του
προς τον ΟΣΕ και το Υπουργείο Μεταφορών γιατί δεν έκανε όλα αυτά τα ΘΑ
που είχε αποφασίσει;
Συνδημότισσες, συνδημότες,
Το Νοέμβρη, στο 4ο τεύχος της «ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ», βάσει στοιχείων από έγγραφα το υπουργείου Μεταφορών, του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του
ΟΣΕ απευθύναμε δημόσια ερωτήματα ζητώντας για μια ακόμη φορά την
παρέμβαση του Δήμου, γιατί μόνο ο
Δήμος μπορεί να σταματήσει την περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται στην πόλη μας.
Στην ίδια εφημερίδα καλούσαμε το Δήμαρχο «έστω και τώρα να εγκαταλείψει
την αναποτελεσματική και επικίνδυνη
για τον Πευκώνα τακτική, που ακολουθεί μέχρι τώρα.
Να αποδεχθεί τις προτάσεις μας και
να κινητοποιήσει τους κατοίκους του
Δήμου, όχι στη διεκδίκηση αντισταθμιστικών αλλά στην επιβολή ριζικών
αλλαγών στα έργα που γίνονται».
Ούτε και τότε ο Δήμος κινητοποιήθηκε.
Στις 21 Γενάρη 2008 οι εργολάβοι εκμε-

ταλλευόμενοι τη συνενοχή(;), την ανοχή(;) αλλά σίγουρα την απουσία του
Δήμου, έκοψαν εν ριπή οφθαλμού 48
δέντρα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν τετελεσμένα.
Κύριε Δήμαρχε ακόμη και εάν δεν το
θέλατε, το περιμένατε, το ξέρατε και
δεν κάνατε τίποτα για να το σταματήσετε.
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της «απόδρασης»: Δεν είναι μόνο ο Πευκώνας...
προσλάβει οδηγούς με δίπλωμα πιλότου ή να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα συλλογής των σκουπιδιών από τον
αέρα, γιατί για να καταφέρουν να μπαίνουν και να βγαίνουν με την όπισθεν τα
απορριμματοφόρα πρέπει να κάνουν
δέηση!
Και να μην ξεχάσω! Εδώ και πολλές
ημέρες χορεύουν πεντοζάλι τα σπίτια
που βρίσκονται πάνω στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, ακριβώς δίπλα στα
έργα, οι γιαγιάδες νομίζουν ότι κουνιούνται συνεχώς και βρίσκονται ένα
βήμα πριν το Αλτσχάιμερ!
Το κυριότερο από όλα; Πού είναι η μακέτα που απεικόνιζε την υλοποίηση
του έργου; Οέοοο;
Την αφαίρεσαν για να φτιάξουν μια
μεγαλύτερη ή μήπως για να την καθαρίσουν από τη σκόνη; Ή μήπως γιατί
άλλαξαν τα σχέδιά τους; Πόσο καιρό
έχουν σκοπό ακόμα να κρατήσουν το
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τείχος που κλείνει όλη την οδό Κωνσταντινουπόλεως από την πλευρά του
ιδρύματος; Ή μήπως δεν έχουν σκοπό
να το γκρεμίσουν;
Φυσικά και δεν διαφωνώ με τον Πευκώνα· κάθε άλλο, άλλα ας αναλογιστούμε
λίγο τι συμβαίνει γύρω μας! Ας ξυπνήσουν επιτέλους όλοι οι πολίτες. Αυτό
το έργο μας αφορά όλους και μακάρι
να υλοποιηθεί και να φέρει την ανάπτυξη στο δήμο μας. Αλλά έλεος, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα στην τύχη
τους γιατί η κακοτυχία των αρμοδίων
θα φέρει τη δικά μας κακοτυχία!
Θα πρέπει να απολογηθώ ίσως για το
όσο μπορούσα ελάχιστα ειρωνικό μου
ύφος και να σας δώσω συγχαρητήρια
για την εφημερίδα σας. Θα χαιρόμουν
πολύ να δω ένα άρθρο στην εφημερίδα σας σχετικά με το ακριβές, βέβαια,
πρόγραμμα υλοποίσης του έργου όπως
ισχύει στην πραγματικότητα.

για την εγκληματική όσο και προκλητική
αδιαφορία της νέας δημοτικής αρχής και
προσωπικά του κ. Σαράντη, για το έγκλημα που συντελείται στον Πευκώνα αλλά
και για τη στρεβλή ανάπτυξη του προαστιακού, ανατρέξαμε στο προεκλογικό
πρόγραμμα του συνδυασμού «Άγ. Ανάργυροι - Η Πόλη μας» και μας λύθηκαν
όλες οι απορίες.
Στο πρόγραμμά του ο κ. Σαράντης στο
σχετικό κεφάλαιο για τον Προαστιακό
αναφέρει:
«Αναφορικά με το θέμα του Προαστιακού
η κίνηση «Άγ. Ανάργυροι - Η Πόλη μας»
σκοπεύει να ακολουθήσει στρατηγική
που θα βασίζεται στους εξής άξονες:
• Πλήρης και ακριβής υλοποίηση της
μελέτης Εφαρμογής του έργου. Σε αυτό
περιλαμβάνεται η πλήρης υπογειοποίηση
σε όλο το μήκος για το οποίο υπάρχει τέτοια πρόβλεψη και η δημιουργία χώρων
ψυχαγωγίας και άθλησης στις ελεύθερες
επιφάνειες που θα προκύψουν».
Από την προσεκτική ανάγνωση της παραπάνω «στρατηγικής» του κ. Σαράντη διαπιστώνουμε ότι κάναμε …λάθος. Δεν πρόκειται για αδιαφορία αλλά για συνενοχή.
Στο πρόγραμμα περιγράφεται με κυνισμό
και υπογράμμιση η «πλήρης και ακριβής
υλοποίηση της μελέτης Εφαρμογής του
έργου». Στη συνέχεια για να μην γίνει καμία παρανόηση ξεκαθαρίζει ότι μιλά για
υπογειοποίηση μόνο «για το μήκος για το
οποίο υπάρχει τέτοια πρόβλεψη».
Ούτε ένα μέτρο παραπάνω υπόγειας
γραμμής, ούτε ένα δέντρο λιγότερο, ούτε
ένας κόκκος «αμιαντούχου» σκύρου λιγότερο. Ό,τι αποφάσισαν οι εργολάβοι, ο κ.
Ταμπακίδης και ο κ. Τρίγκας οι οποίοι για
τη συνενοχή τους αυτή, καταδικάστηκαν
από το λαό των Αγίων Αναργύρων.
Υπάρχει κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε;
Πρέπει να ανησυχούμε για κάτι;
Η δημοτική παράταξη ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΔΡΑΣΗΣ ακόμη και τη στιγμή που θα πέφτει το τελευταίο πεύκο, ακόμη και τη
στιγμή που θα στρώνεται το τελευταίο
σκύρο, θα βροντοφωνάζει:
1. Να μη γίνει η φαραωνική πλατφόρμα
των 260 μέτρων.
2. Να μη κατασκευαστεί η 5η γραμμή.
3. Να μετακινηθεί ο σταθμός προς τις
Τρεις Γέφυρες.
4. Να αποκατασταθεί ο Πευκώνας.
Τερζόγλου Παναγιώτης

Τοπικά Συμβούλια Νέων: Ψηφίσαντες 152

Τους γύρισαν την πλάτη
Στις

εκλογές που πραγματοποιήθηκαν
στις 30 Μαρτίου για το Τοπικό Συμβούλιο
Νέων στο Δήμο μας ψήφισαν 152 νέοι. Η
συντριπτική πλειοψηφία γύρισε την πλάτη σε μια διαδικασία που τους ήθελε το
λιγότερο γλάστρες, αφού δεν υπάρχουν
ουσιαστικές αρμοδιότητες για το Συμβούλιο.
Τι είναι τα τοπικά συμβούλια νέων
Τα τοπικά συμβούλια νέων ορίζονται από
το ν. 3443/2006. Στις εκλογές ψηφίζουν οι
νέοι από 15 έως 28 ετών εφόσον:
(1) είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια
των οικείων Δήμων και (2) εγγραφούν στο
μητρώο νέων, το οποίο δημιουργείται και
τηρείται με ευθύνη του δημοτικού συμβουλίου.
Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια. Η ημερομηνία των εκλογών ορίζεται με κοινή απόφαση των ΥΠΕΠΘ και
ΥΠΕΣΔΔΑ. Οι εκλογές είχαν οριστεί στους
Αγίους Αναργύρους για τις 30 Μαρτίου.
Αρμοδιότητες
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απόφαση
για αρμοδιότητες. Σύμφωνα με τον ν.
3443/2006 έργο των συμβουλίων είναι ο
εντοπισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων
της νεολαίας, η ανάληψη, σε συνεργασία
με τον οικείο ΟΤΑ, πρωτοβουλιών και
δραστηριοτήτων.
Οι ενστάσεις της «ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ»
1. Εκλογικό σώμα

Ο περιορισμός του εκλογικού σώματος
μόνο στους νέους που είναι γραμμένοι ήδη
στο δημοτολόγιο του Δήμου, αποκλείει
τους νέους μετανάστες (2ης γενιάς). Η
πρόβλεψη για τη δημιουργία μητρώου νέων, από τη στιγμή που
όλοι οι δημότες είναι καταγεγραμμένοι στα δημοτολόγια,
και οι ημερομηνίες γεννήσεως είναι γνωστές οδηγεί σε εκλογές με ένα
εκλογικό σώμα αυστηρά ελεγχόμενο από

κομματικούς μηχανισμούς, με δεδομένη
την αδυναμία/απροθυμία των δήμων να
ενημερώσουν τους δημότες τους για τη
διαδικασία εγγραφής.
2. Ενιαία λίστα

Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με ενιαία
λίστα. Προωθείται μια αντίληψη περί πολιτικής όπου όλοι οι νέοι και οι νέες έχουν
«ενιαία συμφέροντα». Κάτι τέτοιο δεν
ισχύει αφού γνωρίζουμε καλά ότι μέσα
στη νεολαία δεν έχουμε όλοι τα ίδια συμφέροντα και τις ίδιες αντιλήψεις. Μέσω
αυτής της ρύθμισης, η κυβέρνηση προωθεί μια αντίληψη, όπου θα εκλέγεται ο
δημοφιλέστερος και αυτός που έχει τις
καλύτερες δημόσιες σχέσεις.

äçìïôé

Πόσο Δημοτικ

3. Αρμοδιότητες

Ο ρόλος τους είναι καθαρά γνωμοδοτικός.
Εμείς επιδιώκουμε συμβούλια νέων που
θα μπορούν να εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες των νέων κατοίκων της πόλης,
του μαθητικού και φοιτητικού κινήματος,
των νέων εργαζομένων που εργάζονται με
400 και 500 ευρώ χωρίς ωράριο και δικαιώματα και των νέων ανέργων.
4. Ειδικά για το Δήμο μας

Η δημιουργία μητρώου νέων γίνεται με
ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απουσία ενημερωτικής καμπάνιας από
το Δήμο και το πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα για την εγγραφή στα μητρώα
νέων ευνόησε μόνο τους κομματικούς
μηχανισμούς των δύο «μεγάλων» κομμάτων και απέκλεισε τη μαζική συμμετοχή.
Τα αποτελέσματα
Για την ιστορία, τα αποτελέσματα στους
Αγίους Αναργύρους:
Εγγεγραμμένοι: 318
Ψηφίσαντες: 152, Έγκυρα: 152
Επιτυχόντες: 1. Κουρούμαλος Χ. (80) 2.
Kάτσικας Γ. (71) 3. Δρόσος-Παππάς (65) 4.
Συνοδινός Χ. (59) 5. Γιαννακόπουλος Θ.
(58) 6. Λαζάρου Ε. (50) 7. Μπατζούκας Ι.
(47). Επιλαχών: Νανάς Α.
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H παγκοσμιοποίηση, ο νεοφιλελευθε-

ρισμός, η πολιτική ιδιωτικοποιήσεων
και η εμπορευματοποίηση δημόσιων
αγαθών, ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα επεκταθούν και στο χώρο
της Αυτοδιοίκησης.
Η ελαστικοποίηση των εργασιακών
σχέσεων, η «διαπλοκή» με επιχειρηματικούς κύκλους, η υποχρηματοδότηση
των ΟΤΑ υπηρετούν τους παραπάνω
στόχους. Ο νέος κώδικας της Αυτοδιοίκησης έβαλε το απαραίτητο θεσμικό
πλαίσιο. Σύμφωνα με αυτό καθορίζονται τέσσερις μορφές επιχειρήσεων:
1. Οι Δημοτικές και Αναπτυξιακές Α.Ε.,
οι οποίες μετά από τρεις ζημιογόνες
χρήσεις οδηγούνται υποχρεωτικά
στο κλείσιμο. Το ιδιοκτησιακό τους
καθεστώς ορίζεται με πλειοψηφική
ή μειοψηφική συμμετοχή του Δήμου και το εργασιακό καθεστώς είναι ιδιωτικού δικαίου.
2. Οι δημοτικές επιχειρήσεις «κοινωφελούς» χαρακτήρα με ενίσχυση του
ρόλου της αγοράς. Ήδη το 70% των
επιχειρήσεων αυτών λειτουργούν με
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
3. Οι δημοτικές επιχειρήσεις «Ύδρευσης–Αποχέτευσης» με έντονο το
στοιχείο της ανταποδοτικότητας,
δηλαδή της εμπορευματοποίησης
του νερού.
4. Οι «Δημοτικές Κοινοτικές Α.Ε.» αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, οι
οποίες μετατρέπονται βαθμιαία από
ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ.
Όλες οι άλλες κατηγορίες δημοτικών
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Δημοτικές επιχειρήσεις

κές; Επιχειρήσεις στην υπηρεσία ποιού;
Η «ΑΠΟΔΡΑΣΗ» θα παρουσιάσει
αναλυτικά σε επόμενα τεύχη της
την κάθε δημοτική επιχείρηση
και τις επιμέρους ιδιαιτερότητές
τους. Αξονας της αντίληψής μας
είναι ότι η Αυτοδιοίκηση αποτελεί μετερίζι του αγώνα για τη
βελτίωση της καθημερινής ζωής
των δημοτών και ταυτόχρονα
μετερίζι κινηματικής παρέμβασης για την αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων και την
προώθηση ριζικότερων αλλαγών
στην κοινωνία.

επιχειρήσεων θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές ή να κλείσουν.
Συνεργασία
δημοσίου - ιδιωτικού τομέα
Στους δήμους άρχισαν να εφαρμόζονται με τη μορφή «προγραμματικών
συμφωνιών» και αφορούσαν όλες τις
δημοτικές λειτουργίες (και τις δημοτικές επιχειρήσεις) εκτός της δημοτικής
αστυνομίας και γενικότερα τις υπηρεσίες δημόσιας τάξης, δικαιοσύνης και
άμυνας.
Το μοντέλο που άρχισε ως εξαίρεση μετατρέπεται σε κανόνα και οδηγεί μαθηματικά σε υπηρεσίες με ανταποδοτικά
τέλη (διόδια). Μοντέλο που προετοίμασε το ΠΑΣΟΚ και εφάρμοσε η Ν.Δ.
με το Ν. 3389/05 και στόχο έχει τη διαγραφή των υποχρεώσεων του Κράτους
προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οικονομική αυτοδυναμία των ΟΤΑ
Η μη απόδοση των θεσμοθετημένων
πόρων έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο
έλλειμμα της τάξης των 2,2 δις € στους
δήμους. Σαν να μην έφτανε αυτό το κράτος μεταφέρει συνεχώς δικές του υποχρεώσεις στους ΟΤΑ χωρίς τα ανάλογα
κονδύλια. Έτσι, 650 μονάδες κοινωνικής φροντίδας με 2.044 εργαζόμενους,
αδυνατούν να συνεχίσουν το έργο τους,
ενώ για τη μονιμοποίηση 16.780 συμβασιούχων (από τους οποίους 6.700 είναι
άτομα με αναπηρία) που εργάζονται σε
κοινωνικές υπηρεσίες δεν προβλέπονται τα ανάλογα κονδύλια. Αποτέλεσμα
είναι οι δήμοι να προχωρούν στην εύ-
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κολη λύση της αύξησης των δημοτικών
φόρων, των ανταποδοτικών τελών, του
δανεισμού, της παραχώρησης (μέσω
ΣΔΙΤ) δημοτικών επιχειρήσεων στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Σήμερα λειτουργούν 1.800 δημοτικές
επιχειρήσεις με περίπου 35.000 εργαζόμενους. Τουλάχιστον 663 από αυτές
θεωρούνται ζημιογόνες.
Για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ευθύνονται και οι δήμαρχοι, αφού
χρησιμοποίησαν τις δημοτικές επιχειρήσεις ως «παράθυρο» για την πρόσληψη χιλιάδων ανθρώπων.
Σε υλοποίηση του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο Δήμος Αγίων
Αναργύρων αποφάσισε να συστήσει τις εξής επιχειρήσεις:
1. Τη δημοτική μονομετοχική Ανώνυμη
εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε» (ΝΠΙΔ) αφομοιώνοντας
σε αυτήν την υπάρχουσα επιχείρηση
με την ίδια επωνυμία που συστάθηκε στις 6/4/1995. Οι δραστηριότητες
της επιχείρησης αυτής (σύμφωνα με
τη μελέτη βιωσιμότητας) χωρίζονται
σε δύο κατηγορίες:
α) Η τεχνική υπηρεσία συντηρεί όλα τα
κτίρια του Δήμου (κεντρικά, σχολεία
κ.ά.). Εχει επίσης αναλάβει την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων,
την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη
συντήρηση και επισκευή των κάδων
καθαριότητας, τον καθαρισμό και την
απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων
του Δήμου.
β) Συμμετοχή σε προγράμματα πρό-

νοιας, όπως η ίδρυση και λειτουργία
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών.
2. Τη δημοτική μονομετοχική Ανώνυμη
εταιρεία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» (ΝΠΙΔ) με τη συγχώνευση της δημοτικής επιχείρησης
«Διαχείρισης Νεκροταφείου Δήμου
Α.Α.» και της δημοτικής επιχείρησης
«Επικοινωνίας και Διαφήμισης και
Εκμετάλλευσης Δημοτικών Χώρων».
Σκοποί της επιχείρησης είναι:
α) Η διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.
β) Η διαφημιστική εκμετάλλευση δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων.
γ) Η εκμετάλλευση των αναψυκτηρίων
του Δήμου.
δ) Η λειτουργία του κοιμητηρίου και
η εκμετάλλευση δραστηριοτήτων που
βρίσκονται σε αυτό.
ε) Η εκτέλεση εργασιών και δραστηριοτήτων που της αναθέτει ο Δήμος.
στ) Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων.
3. Την κοινωφελή επιχείρηση Δήμου
Αγίων Αναργύρων. Δραστηριότητες
της επιχείρησης αυτής είναι η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η
παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός
και το περιβάλλον. Επίσης η δημοτική συγκοινωνία και η εκπόνηση και
εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη
της περιοχής.

Παναγιώτης Τερζόγλου

πατήστε ¼÷é Üëëá ðåéñÜìáô

off

Τον τελευταίο καιρό το σπίτι μας, η ζωή μας, η ύπαρ-

ξή μας, ως τα κύτταρά μας, συγκλονίζεται από την
«Ζαχοπουλιάδα». Αναφέρομαι στο σήριαλ που παίζεται σε κάθε κανάλι, κάθε μέρα και σε όλες τις τηλεοπτικές ζώνες.
Παρακολουθήσαμε την αρχή του με ενδιαφέρον. Ένα
πραγματικά σοβαρό γεγονός με σοβαρότατες πολιτικές προεκτάσεις, ένα ακόμα σκάνδαλο που ήρθε να
ταράξει τον ήσυχο ύπνο μας κι αρχίσαμε να παρακολουθούμε με αγωνία τις εξελίξεις, σίγουροι ότι αφού
βλέπουμε ειδήσεις θα ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει σ’ αυτήν την πολύπαθη χώρα. Κι εδώ η είδηση,
εκεί η είδηση, η ενημέρωσή μας κατάντησε παρέλαση προσώπων και εικόνων, πολύς καπνός αλλά η «φωτιά» πουθενά.
Ήρθαν οι γιορτές των Χριστουγέννων, έφυγαν, Άγιο
Βασίλη δεν είδαμε φέτος, αφού η μορφή του αντικαταστάθηκε με άλλες μορφές, επίκαιρες. Σιγά σιγά το
πήραμε απόφαση, ότι το σήριαλ τελειώνει, αφού νέες
εξελίξεις δεν υπήρχαν, για τη «φωτιά» ούτε λόγος, κι
ετοιμαστήκαμε να γυρίσουμε στη ρουτίνα της καθημερινότητάς μας. Όμως όχι, ξαφνικά κάτι βρέθηκε να
δώσει νέα πνοή στο παραμύθι : ποιος ήταν ο κομιστής
του DVD; Και να οι νέες μορφές να παρελαύνουν στα
δελτία, να τα νέα μαχαίρια να καρφώνουν πισώπλατα,
φιλίες να χαλάνε κι εμείς καθηλωμένοι ξανά μπροστά
στις οθόνες μας μπας και τσιμπήσουμε το λαυράκι!
Ανοίξαμε διάπλατα το στόμα μας σαν χάνοι και φάγαμε το δόλωμα, ξεχάσαμε τη «φωτιά» και πέσαμε με τα
μούτρα σε ό,τι μας σέρβιραν.
Τα γεγονότα γλίστρησαν από τις οθόνες και άρχισαν
να μονοπωλούν τις συζητήσεις μας. Ό,τι κατάλαβε ο
καθένας! Η γιαγιά μου αγχώθηκε. Με κοίταζε καχύποπτα. Άραγε ο διορισμός μου στο δημόσιο κρύβει
κάποιο σκοτεινό μυστικό; Η γειτόνισά μου στενοχωρέθηκε. Είδες βρε παιδί μου, μορφωμένη κοπέλα
πού έφτασε για να βρει δουλειά, να πηγαίνει με τους
γέρους! Ο ψιλικατζής αναθάρρησε και κοιτάζει λάγνα
όλες τις «τριανταβάλε», έχει κι αυτός τις άκρες του
σε κάποιο υπουργείο, κάπου θα τις βολέψει. Και οι
τσαντάκηδες βλέπουν σαν ξερολούκουμο τον κάθε
πολίτη που κατεβάζει ανυποψίαστος τα σκουπίδια
του –ποτέ δεν ξέρεις πλέον τι μπορεί να κρύβει μια
σακούλα σκουπιδιών.
Αρχίσαμε να βαριόμαστε... Τρεις φορές αλλάξαμε
μπαταρίες στο τηλεκοντρόλ κάνοντας ζάπινγκ στην
προσπάθειά μας να το αποφύγουμε πια το σήριαλ.
Γιατί ήταν σαν την αντιβίωση : πρωί – μεσημέρι – βράδυ, τη βαριέται ο άνθρωπος.
Ειδικά όταν νιώσει ότι όλο αυτό το σήριαλ που παίζεται τρεις μήνες τώρα στις οθόνες δεν έχει σκοπό να
ενημερώσει, δεν έχει σκοπό να φωτίσει αλλά ν’ αποπροσανατολίσει. Στρέφουν την προσοχή εκεί που η
φωτιά δεν καίει, σερβίροντάς μας ουσιαστικά πράγματα ασήμαντα κι εύπεπτα. Γιατί εμένα προσωπικά
δεν με νοιάζει ούτε ποιος είναι ο κομιστής, ούτε πώς
μεταφέρουν τα εκατομμύριά τους αυτοί που τα έχουν
αλλά και ούτε τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του
ζωή. Με νοιάζει όμως και με κόφτει ποιοι τελικά είναι αυτοί που παίρνουν αποφάσεις και κυβερνούν τον
τόπο μου, πώς διαχειρίζονται το δικό μου κόπο και το
δικό μου παραγώμενο πλούτο, πώς διαχειρίζονται το
μέλλον των παιδιών μου.
Κι αν ακούσατε εσείς τίποτα γι’ αυτά ενημερώστε με
και μένα γιατί τηλεόραση πλέον δεν έχω. Την έσπασα.

Βάσω Μαρτίνη

Η επιστήμη
Οι βιολογικές επιδράσεις των τεχνητών
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (μη ιονίζουσα
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία) είναι ένα
θέμα που απασχολεί έντονα την επιστημονική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό τις
τελευταίες δεκαετίες, καθώς συσσωρεύονται ολοένα και περισσότερες ενδείξεις και
αποδείξεις για βλαβερές συνέπειες από τη
λεγόμενη «ηλεκτρομαγνητική ρύπανση».
Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, παρατηρείται
ότι οι μη θερμικές επιδράσεις της ακτινοβολίας είναι περισσότερο επιβλαβείς από
τις θερμικές αφού προκαλούν αλλαγές στη
λειτουργία των κυττάρων.
Η συγκεκριμένη άποψη τεκμηριώνεται με
τα ακόλουθα τέσσερα σημεία:
• Η μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι τεχνητή, με αποτέλεσμα οι οργανισμοί να μην έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν κάποιο μηχανισμό άμυνας κατά τη
διάρκεια εξέλιξης των ειδών.
• Τα προταθέντα όρια ασφαλείας έχουν
υπολογιστεί με βάση τις θερμικές επιδράσεις στα κύτταρα μόνο και όχι με τις μη
θερμικές που αποδεικνύονται και επιβλαβέστερες [ενδεικτικά έχουν παρατηρηθεί
συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι, κόπωση,
προσωρινή απώλεια μνήμης, μέχρι και καλοήθης καρκίνος του ακουστικού νεύρου,
έως και παιδική λευχαιμία (σε περιπτώσεις
γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης)].
• Πειράματα σε πειραματόζωα και κυτταροκαλλιέργειες έχουν δείξει αλλαγές συμπεριφοράς, μορφολογικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου, μείωση γονιμότητας, κ.λπ.) μέχρι
και θραύση του μορίου του DNA.
• Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε διεθνές συνέδριο (Μόσχα 2004) διαπίστωσε
ότι το ζήτημα της επικινδυνότητας χρήζει
περαιτέρω έρευνας και καλό θα ήταν να
συνεργαστούν επιστήμονες από διάφορες
χώρες στις οποίες και ισχύουν διαφορετικά
όρια ασφάλειας.

Τα όρια ασφάλειας
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε προτείνει
πριν 10 χρόνια (το 1998) όρια ασφαλείας τα
οποία είχε προτείνει για υιοθέτηση από τις
χώρες ανά την υφήλιο και τα οποία για τις
συχνότητες της κινητής τηλεφωνίας είναι
0,45 και 0,90 mw/cm2 ή 33 και 45 βολτ ανά
μέτρο. Με βάση αυτά τα όρια, κάθε χώρα
μπορεί να διαμορφώσει τα δικά της «όρια
ασφαλείας». Υπάρχουν χώρες που ακολουθούν τα όρια όπως έχουν προταθεί, και άλ-
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λες που εφαρμόζουν πολύ αυστηρότερα
όρια. Στην Ελλάδα, με την κοινή υπουργική
απόφαση του 2000, έχουν θεσπισθεί όρια
κατά 20% αυστηρότερα από τα προταθέντα. Η τοποθέτηση των κεραιών γίνεται
(συνήθως) με βάση τα όρια αυτά.
Παρόλα αυτά, η Ελλάδα έχει τα πρωτεία σε
Ευρώπη και Κίνα με τιμές που κυμαίνονται
από 22-23 βολτ ανά μέτρο με μέσο όρο των
άλλων χωρών τα 3 βολτ ανά μέτρο. Ενώ η
πρόταση της ερευνητικής ομάδας του καθηγητή Λουκά Μαργαρίτη (διευθυντή του
τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής
του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών) είναι τα αντίστοιχα όρια που
εφαρμόζει η Αυστρία, δηλαδή 0,2 βολτ ανά
μέτρο.

Το θεσμικό πλαίσιο
Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, στην Ελλάδα
του «Χρυσού αιώνα του Περικλή», στην Ελλάδα της δημοκρατίας, το θεσμικό πλαίσιο
πάσχει σε πολλά σημεία. Ο έλεγχος και οι
μετρήσεις είναι σπάνιες, η απενεργοποίηση
και απομάκρυνση των παράνομων κεραιών
ασύμφορα χρονοβόρα και η επιβολή ποινών
σχεδόν ανύπαρκτη. Οι γνωστές σε όλους
μεγάλες επιχειρήσεις παραβαίνουν ανοικτά
και κατ’ εξακολούθηση τους νόμους του
κράτους χωρίς να υφίστανται σημαντικές
κυρώσεις, με αποτέλεσμα να προσβάλλουν
τη δημοκρατία, να οδηγούν στον εκφυλισμό των υπαρχόντων θεσμών και να οδηγούν τους πολίτες στην αυτοδικία.

Τα κινήματα πόλης
Στα πλαίσια αυτά οι πολίτες αναλαμβάνουν
την κατάσταση στα χέρια τους. Ήδη η Παναττική Πρωτοβουλία κατά των Κεραιών
Κινητής Τηλεφωνίας και Εκπομπών Ακτινοβολίας καταμετρεί δεκάδες πρωτοβουλίες κατοίκων, που μέσα από συνελεύσεις
γειτονιάς, αναδεικνύουν το πρόβλημα και,
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, επεμβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία και
παρακάμπτοντας τους γραφειοκρατικούς,
χρονοβόρους και άδικους, όπως αποδεικνύεται, μηχανισμούς του κράτους και της
δικαιοσύνης και ξηλώνουν τις παράνομες
κεραίες που ασύδοτα στήνουν παντού οι
εταιρείες.

Τα εύλογα ερωτήματα
Μήπως συμμετέχουμε όλοι μας στο μεγάλο πείραμα της ανθρωπότητας για το αν
αντέχουμε στην έκθεση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι κεραίες
κινητής τηλεφωνίας, οι πυλώνες υψηλής

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας
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«Όλοι μαζί αναπνέουμε, όλοι
μαζί ψηνόμαστε», είναι το λογοπαίγνιο της τραγωδίας που ζούμε
καθημερινά.
Με αυτό το σύνθημα 70 Επιτροπές Κατοίκων σε όλη την Αττική
συνεχίζουν το ανελέητο κυνήγι
κεραιών που σαν μανιτάρια ξεφυτρώνουν στο γκρι δάσος των
πόλεών μας.
Η αλήθεια είναι ότι τα κινητά τηλέφωνα πλέον είναι μια ανάγκη
που έχει επιβληθεί επιτυχημένα
και ανυποψίαστα, μια ανάγκη
που έχει διευκολύνει την επικοινωνία και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι επαγγελματικών
και κοινωνικών υποχρεώσεων.
Όμως είναι και μια ανάγκη που
δημιούργησε μια νέα και μόνιμη
πηγή εσόδων για τους «έχοντες».
Και όπως όλοι γνωρίζουμε όταν
το κεφάλαιο «μιλάει» για κέρδος,
δεν αστειεύεται και δεν χαρίζει
τίποτα. Η υγεία και η ανθρώπινη
ζωή είναι παράγοντας αυξημένου κόστους και δεν συμφέρει.
Μειώνει την κερδοφορία του.
τάσης και όλες οι άλλες συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, καθώς και οι φούρνοι
μικροκυμάτων;
Μήπως οι θεσμοί και οι νόμοι υπάρχουν
μονάχα για να συμμορφώνονται οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες πολίτες στα χρέη
τους προς τις τράπεζες, ενώ οι μεγαλοεπιχειρηματίες απολαμβάνουν την ασυλία των
κερδών τους;
Μήπως οι κεραίες καμουφλάρονται για
πλάκα, έτσι γιατί οι εταιρίες, το κράτος και
οι δημοτικές αρχές αρέσκονται στο παιδικό
παιχνίδι του «κρυφτού» με τους πολίτες;
Μήπως τελικά ο άνθρωπος και η φύση
έχουν πολύ μικρή σημασία μπροστά στην
ανάπτυξη και στην κερδοφορία του κεφαλαίου;

Τα αιτήματα (έτσι όπως διατυπώνονται
από την τελευταία συνέλευση της Παναττικής Πρωτοβουλίας – Νοέμβρης 2007)

1. Δραστική μείωση των ορίων έκθεσης
του πληθυσμού στην ακτινοβολία μετά
από πρόταση επιτροπής επιστημόνων στην
οποία θα μετέχουν ειδικοί στις βιολογικές
επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

2. Θέσπιση ορίου ελάχιστης οριζόντιας
απόστασης 300 μ. από χώρους πρόσβασης

κοινού στο ίδιο ύψος με την κεραία καθώς
και από σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία κ.λπ.
3. Επανασχεδιασμό του δικτύου κεραιών,
μετά από μελέτη που θα πραγματοποιηθεί
με ευθύνη της πολιτείας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
4. Πλήρης καταγραφή των υπαρχόντων κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε αρχείο προσβάσιμο σε κάθε πολίτη και υποχρεωτική
σήμανση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
5. Αναδιάρθρωση των μηχανισμών ελέγχου
και επιβολή κυρώσεων και συμμετοχή του
Υπουργείου Υγείας στους παραπάνω μηχανισμούς.
6. Αφαίρεση άδειας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε κάθε εταιρία που θα
εγκαθιστά κατ’ εξακολούθηση κεραίες κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια.
7. Νομιμοποίηση του καθενός που έχει
έννομο συμφέρoν (π.χ. των περιοίκων) να
απομακρύνει παράνομη κεραία κινητής τηλεφωνίας (με χρήση εξειδικευμένων συνεργείων) σε περίπτωση που οι αρμόδιοι φορείς
και η εταιρία που την εγκατέστησε δεν την
απομακρύνουν για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Επίσης, να υποχρεούται η ΔΕΗ
στην άμεση διακοπή παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος σε περίπτωση που οι αρμόδιες
αρχές διατάξουν τη διακοπή λειτουργίας
(προσωρινή ή μόνιμη) κάποιας κεραίας.
Επειδή ο εφησυχασμός μάς κάνει πειραματόζωα σε ένα πείραμα του οποίου τα αποτελέσματα θα γνωρίζουμε σε είκοσι ή τριάντα
χρόνια, είναι απαραίτητη η ενημέρωση, η
αφύπνιση και η συμμετοχή όλων μας.

Λευτέρης Γεωργέλλης,
Γιάννης Γκολφινόπουλος,
Μανώλης Συγγελάκης

Èá öÜìå óôç ìÜðá
ôüóåò êåñáßåò;

O νόμος για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες πέρασε

πριν δύο χρόνια και στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο με μόνο 3 χρόνια και κάτι μήνες καθυστέρηση
σε σχέση με τις προθεσμίες της Ε.Ε. –αλλά το καλό
φαγητό χρειάζεται προσεκτικό μαγείρεμα…
Στόχος του νέου νόμου (υποτίθεται ότι) είναι η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Η ανάπτυξη αυτή
επιτυγχάνεται με την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Όμως, ποιο το αποτέλεσμα;
Έχουμε γεμίσει κεραίες, κρυφές και φανερές.
Επιπλέον, με την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων
κινητής τηλεφωνίας –ιδίως αυτών της τρίτης γενιάς– ένα καινούργιο δάσος κεραιών αναμένεται να
ενισχύσει αυτό που ήδη υπάρχει.
Γιατί όμως τόσες κεραίες;
Γιατί στο όνομα του ανταγωνισμού έχουν αναπτυχθεί όχι ένα, αλλά τρία δίκτυα, της COSMOTE, της
VODAFONE και της ΤΙΜ. Το καθένα με τις δικές του
κεραίες τριπλασιάζουν την ακτινοβολία που δεχόμαστε. Κι αν δεχτούμε ότι η κάθε μια κεραία μόνη
της είναι μέσα στα όρια εκπομπής ακτινοβολίας, τι
μας κάνουν όλες μαζί;
Βέβαια ο ανταγωνισμός εξασφαλίζει καλύτερες τιμές. Είναι όμως έτσι; Οι συγκρίσεις δείχνουν ότι οι
τιμές των ανταγωνιστών πάνε χέρι χέρι. Μας δουλεύουν δηλαδή κανονικά. Η κινητή τηλεφωνία στην
Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες στην Ευρώπη.
Κι ας έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς. Κι ας
έχουμε το ρυθμιστή της αγοράς, την ΕΕΤΤ (Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) να
επιβλέπει. Να «επιβλέπει» δηλαδή.
Κατά τα άλλα, οι τρεις εταιρίες, παρά τα δισεκατομμύρια που ξοδεύουν αφειδώς σε διαφήμιση –μας
έχουν πάρει τ’ αυτιά– είναι ιδιαίτερα κερδοφόρες
και καμαρώνουν γι’ αυτό. Σε βάρος μας όλα αυτά,
βέβαια, γιατί το κινητό είναι πλέον είδος πρώτης
ανάγκης.
Τι να κάνουμε λοιπόν –θα πείτε, θα τις φάμε στη
μάπα τόσες κεραίες– γιατί θέλουμε να επικοινωνούμε.
Όχι αναγκαστικά.
Υπάρχει άλλη λύση, πάντα υπήρχε.
Ας δούμε την τέταρτη εταιρία κινητής, την QTelecom. Αυτή δεν έχει δικές της κεραίες, νοικιάζει
το δίκτυο από άλλη εταιρία. Όμως ανταγωνίζεται
αποτελεσματικά –κι αυτήν και τις άλλες. Τι μας λέει
αυτό;
Μας λέει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μόνο δίκτυο, και όλοι οι υποτίθεται αναγκαίοι ανταγωνιστές
να νοικιάζουν από αυτό, προς δόξα της οικονομίας
επενδύσεων προς ελαχιστοποίηση της ακτινοβολίας, προς οικονομία συχνοτήτων –που είναι εθνικοί
πόροι σε ανεπάρκεια– προς συμμάζεμα των ασυμμάζευτων τέλος πάντων.
Γιατί όμως έχουμε τρία δίκτυα;
Ποιοι τέλος πάντων ωφελούνται από την εισαγωγή
τόσων μηχανημάτων, που, θα το υποψιάζεστε ήδη,
παράγονται όλα στο εξωτερικό και μάλιστα από δυο
ή τρεις πολυεθνικές μόνο;
Γιατί δίνουμε γη και ύδωρ στις τρεις εταιρίες που εν
πλήρη αρμονία μας γδύνουν;
Δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης, ας έλθει η 3η, η 4η
κι όποια γενιά υπηρεσιών υπάρχει, αλλά με όρους
που να υπηρετούν την εθνική οικονομία, το λαό,
την υγεία μας.
Αυτά δηλαδή που υποτίθεται ότι προασπίζει και η
κυβέρνηση.

K. M.
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Ανησυχία

Mετά

από ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις, ο ιδιοκτήτης της σχολής καρατέκα
(που ενοικίασε το κτίριο του τρένου στο Πάρκο) προχώρησε και σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην τοπική εφημερίδα «Ανένταχτος
Δημότης» (τ. 32, Γενάρης 2008).
Για τη διαφημιστική καμπάνια ουδέν σχόλιον.
Δικαίωμα αναφαίρετο της κάθε επιχείρισης είναι να προβάλλεται στον Τύπο προσδοκώντας
στην αύξηση της κερδοφορίας της. Για τη συνέντευξη όμως, υπάρχουν μερικές μικρές ενστάσεις.
Κατ’αρχήν, τα Πρωτοδικεία όλης της επικράτειας δεν απονέμουν πιστοποιητικά έξωθεν καλής
μαρτυρίας σε κανένα ιδιωτικό σωματείο, ούτε
το μετατρέπουν σε κοινωφελές ίδρυμα. Το
μόνο που κάνουν είναι να διασφαλίζουν τη νομική του φύση και την επωνυμία. Επίσης, τούτο
δεν επιτυγχάνεται ούτε με δωρεές αθλητικού
εξοπλισμού σε νομοθετημένους Δημοτικούς
Αθλητικούς Οργανισμούς. Η φιλευσπλαχνία το
πολύ πολύ να αποφέρει φορολογικές ελαφρύνσεις και τίποτα περισσότερο. Απλά πράγματα.
Από την άλλη, οι όποιες εργασίες αποκατάστασης του «άθλιου» κτιρίου από τον ιδιοκτήτη της
σχολής καρατέκα δε νομιμοποιούν καμία διοίκηση οιουδήποτε Οργανισμού να εκχωρεί κατ’
ουσία δημόσια περιουσία με ιδιαίτερα επαχθείς
για το δημόσιο όρους, όπως για παράδειγμα η
ενοικίαση κτιρίου εμβαδού 500 τ.μ. προς 250
ευρώ το μήνα. Η διοίκηση είναι υποχρεωμένη
να συντηρεί τα δημόσια κτίρια κι όχι να τα παραχωρεί σε ιδιώτες προσπαθώντας να καλύψει
τις δικές τις ανεπάρκειες. Ακόμα απλούστερα
πράγματα.
Η θεωρία, ότι χάρη και στη λειτουργία της σχολής καρατέκα το Πάρκο αναβαθμίστηκε είναι
ενδιαφέρουσα. Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα δε
η άποψη του ιδιοκτήτη της περί των άοκνων
προσπαθειών του Οργανισμού. Να την προωθήσουμε και στους υπεύθυνους της Ορνιθολογικής Εταιρείας για να τη μεταφέρουν και
στους σταχτοτσικνιάδες, τις φαλαρίδες, τους
λευκοπελαργούς και τα άλλα σπάνια πουλιά,
που, προφανώς, μη γνωρίζοντας τις ευεργετικές συνέπειες του καράτε και του κουνγκ φου
αλλά και τις οικολογικές ευαισθησίες του Οργανισμού του Πάρκου, το εγκαταλείπουν σιγά
σιγά. Επίσης, να προτείνουμε και την παραχώρηση άλλων κτιρίων σε σωματεία φίλων των
πυροβόλων όπλων ή συλλόγους θαυμαστών
του Τσάκι Τσαν, μπας και διορθώσουμε λίγο
την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν φέρει το Πάρκο οι «αγωνιώδεις» προσπάθειες της
διοίκησής του.
Τέλος, καλό θα είναι όλοι να έχουν υπόψη τους,
ότι το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης δεν είναι ούτε
πάρκο αναψυχής αλλ’ ούτε και συγκρότημα ιδιωτικών αθλοπαιδειών. Είναι Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και μάλιστα δημόσιο.
Κι όσο το ξεχνούν, θα υπάρχουν πάντα «ανθρωπάκια» να τους το θυμίζουν. Απλούστατα.
Aθανασάκης Γιώργος

Mε αφορμή τις «φιέστες» για τα φετινά
Κούλουμα που οι δήμοι Αγίων Αναργύρων και Ιλίου αποφάσισαν και πραγματοποίησαν μέσα στο Πάρκο, κυκλοφόρησε
φυλλάδιο-καταγγελία (δήθεν) με την
υπογραφή των τριών συν-διαχειριστών
δήμων, από την ανάγνωση του οποίου ο
κάθε ανενημέρωτος πολίτης αποκομίζει
την εικόνα τριών αγωνιστών πολέμαρχων δημάρχων εναντίον ενός ανάλγητου
κράτους, το οποίο «σταμάτησε την οικονομική ενίσχυση», «δεν το εντάσσει σε
ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης» και άλλα τέτοια αγωνιστικά. Για τους
άλλους δήμους, ας μιλήσουν οι πολίτες
που αγωνίζονται από τα δικά τους τοπικά
μετερίζια για να διατηρηθεί τόσο ο δημόσιος όσο και ο αυστηρά περιβαλλοντικός
χαρακτήρας του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». Μία μόνο παρατήρηση: οι σύντροφοί μας στο δήμο Ιλίου έχουν πολλή δουλειά με τους κάθε λογής «φεουδάρχες»
που έχουν μπλέξει.
Σχετικά με το δήμο μας, φαίνεται πως

ο Δήμαρχος έχει εξαιρετικά επιλεκτική
μνήμη. Ας του θυμίσουμε λοιπόν, ότι ένα
χρόνο πριν, το δημοτικό του συμβούλιο
είχε πάρει ομόφωνα κάποιες αποφάσεις
που αφορούσαν το Πάρκο. Μήπως μπορεί να μας πει ποια απ’ αυτές υλοποιήθηκε;
Μήπως η διακοπή λειτουργίας της ιδιωτικής σχολής των καρατέκα; Μπα, αυτή
συνεχίζει να διοργανώνει «αγώνες επιβίωσης» (βλέπε σχετικές αιμοχαρείς αφίσες
στην κεντρική πλατεία του δήμου) και να
αυτοαποκαλείται «σύλλογος» ή «σωματείο» δήθεν κοινωφελές, ενώ ο ιδιοκτήτης
της διατυμπανίζει τις δωρεές αθλητικών
οργάνων στο δήμο μας. Ενδιαφέρον....
Μήπως η εκδίωξη των παρανόμων δραστηριοτήτων από το Πάρκο; Ούτε. Το
λούνα παρκ πολλαπλασιάστηκε σε όγκο,
η καφετέρια συνεχίζει να λειτουργεί χρωστώντας ένα κάρο ευρώ στον Οργανισμό,
καινούργια οικολογικά σουβλατζίδικα
ετοιμάζονται να ξεφυτρώσουν, ενώ, την
ίδια στιγμή, επιδόθηκαν αγωγές εξώσε-

Ο έλεγχος που ζήτησε η «απόδραση
Φαίνεται πως οι κυβερνώντες είναι αλ-

λεργικοί σε κάθε είδος ελέγχου.
Φαίνεται πως όταν λένε «όλα στο φως»
αναφέρονται στο σκοτάδι και την αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει κάθε αλαζονική
εξουσία.
Έτσι, ο έλεγχος που ζητήσαμε να διενεργήσει η Υπηρεσία Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών στον Οργανισμό Διοίκησης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»,
μάλλον δεν άρεσε σε κάποιους, υπό το
φόβο αποκαλύψεων.
Παρέπεμψαν, λοιπόν, το φάκελο σε μια
επιτροπή φάντασμα, η οποία εδώ και δύο
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και πλέον χρόνια από την ισχύ του Νόμου, δεν έχει καν συσταθεί.
Αποτέλεσμα, ο φάκελός μας, και μαζί του
εκατοντάδες άλλοι, να οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε «θάψιμο» με ό,τι
κινδύνους παραγραφής αυτό συνεπάγεται.
Για το θέμα κατατέθηκε σχετική ερώτηση
στη Βουλή από το βουλευτή Β’ Αθήνας
του ΣΥΡΙΖΑ Φώτη Κουβέλη.
Συγκεκριμένα, η ερώτηση προς τους κ. κ.
Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών με θέμα τη Διενέργεια Δημόσιων Διαχειριστικών Ελέγχων αναφέρει

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

α του Δήμου για το Πάρκο;

Êáëþò ôá ðáéäéÜ!

ως στους μεροκαματιάρηδες του natura
shop που, θυμίζουμε στους οικολόγους
αγωνιστές του δήμου, είναι η μοναδική
δραστηριότητα που συνάδει με τους σκοπούς και το χαρακτήρα του Πάρκου.
Μήπως έγινε αυτό το περίφημο κοινό
δημοτικό συμβούλιο των τριών συν-διαχειριστών δήμων; Ενδιαφέρον θα είχε
να μάθουμε τι απάντησε ο δήμος Ιλίου
στις καταγγελίες για de facto ιδιοποίηση
χώρων του Πάρκου, τη διχοτόμησή του
και τη συνεχή και αυθαίρετη οικοδόμηση
γηπέδων, φυτωρίων και πάρκινγκ αλλά

και την παράνομη και άκρως επικύνδυνη
χωματερή που έστησε μέσα στο Πάρκο
και που κανείς δεν συγκινήθηκε να κινήσει νομικές διαδικασίες. Αλλά, από που
να τα μάθουμε; Σάμπως έγινε ποτέ κοινή
συνεδρίαση;
Μήπως, τέλος, έγινε καμια σοβαρή προσπάθεια συσπείρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών; Το μόνο που είδαμε
ήταν η επιεικώς τραγελαφική προσπάθεια
δημιουργίας μιας ΜΚΕ (Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας), με μπροστάρη τον mister
οικολογία του δήμου. Αν μιλήσουμε δε

για τις καταστατικές διαδικασίες της, θα
γελάσει και ο κάθε πικραμένος.
Καλές και άγιες οι προθέσεις, μόνο που
δεν αρκούν για να σωθεί το Πάρκο, ο μαρασμός του οποίου δεν οφείλεται αποκλειστικά στην τσιγγουνιά του κράτους.
Βασικοί συντελεστές της τραγικής κατάστασης του Πάρκου είναι και η αδιαφορία
των δήμων αλλά και η χαρακτηριστική
διαχρονική ανεπάρκεια του Οργανισμού
Διοίκησης. Αντί λοιπόν να επιδίδονται
οι δήμοι σε επικοινωνιακά (και άρα ανέξοδα) τρικάκια, ας σκύψουν επιτέλους
πάνω στα προβλήματα του Πάρκου, ας
εγκαταλείψουν την πολυθρόνα τους (οι
μεν), τις φεουδαρχικές τους τάσεις (οι
δε) και τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες
(και οι τρεις) κι ας παράξουν έργο.
«Αρωγή» είναι η βοήθεια, η συμπαράσταση. Πράγμα που σημαίνει, ότι αρωγοί γινόμαστε σε κάποιον που προσπαθεί, που
δουλεύει, που αγωνίζεται. Αρωγή στην
απάθεια, την αδράνεια και την ακινησία
δεν υφίσταται. Έτσι απλά.
Γιώργος Αθανασάκης

Υ.Γ. Επειδή φαίνεται ότι οι αγωνιστές δήμαρχοι έχουν παρεξηγήσει τους όρους,
υπενθυμίζουμε ότι το Πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης» δεν είναι «αγαπημένος προορισμός αναψυχής», αλλά δια Νόμου θεσμοθετημένο Πάρκο Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης. Καταλαβαίνει όποιος
μπορεί, αναλύει όποιος θέλει.

η» για το ΠΑΡΚΟ στα αζήτητα... αλλά και στη Βουλή
μεταξύ άλλων τα εξής:
[...] Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
αιτήματα πολιτών ή φορέων που αφορούν
θέματα Οικονομικού ή Διαχειριστικού
Ελέγχου για το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς του Δημοσίου υποβάλλονται για
εξέταση στην αρμόδια Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου
Οικονομικών (αρθ. 3. Ν.3074/2002).
Πολίτες και φορείς (Σώμα Ελεγκτών και
Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης κ.λπ.)
οι οποίοι έχουν προσφύγει ή παραπέμψει
ανάλογες υποθέσεις αναφέρουν ότι η εν
λόγω υπηρεσία καθυστερεί να εξετάσει
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το περιεχόμενο αυτών των υποθέσεων
προβάλλοντας ως αιτιολογικό ότι «δεν
έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα η Επιτροπή του άρθρου 10 του Ν 3492/2006» , με
αποτέλεσμα οι υποθέσεις να χρονίζουν
και ο κίνδυνος της παραγραφής των να
είναι εμφανής ...
[...] Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποιος είναι ο αριθμός των προσφυγών οι
οποίες έχουν γίνει κατά την τελευταία τριετία από πολίτες ή φορείς, για τη διενέργεια οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων
προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπ. Οικονομικών;

Ποιες από τις προσφυγές αυτές έχουν διεκπεραιωθεί από την προαναφερόμενη
Υπηρεσία, ποιες εκκρεμούν και για ποιο
λόγο;
Έχει συσταθεί και λειτουργήσει η Επιτροπή Εποπτείας (ΕΠ. ΕΠ.) (άρθρο 10 Ν
3492/2006), ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της και το παραχθέν έργο
αυτής, σε περίπτωση δε μη συγκρότησής
της γιατί δεν έχει συγκροτηθεί; [...]
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Δημοτική Φιλαρμονική

Méá ìåãÜëç äéáäñïìÞ
ìå öÜëôóåò óõã÷ïñäßåò
H δημοτική Φιλαρμονική αποτελεί το μεγα-

λύτερο τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου του
δήμου μας. Έχοντας κατεγεγραμένα στα πεντάγραμμά της 50 χρόνια μουσικής ιστορίας,
έχοντας παραταχθεί στις μελωδικές της γραμμές δεκάδες παιδιά των Αγ. Αναργύρων και
των όμορων δήμων, έχοντας συμμετάσχει σε
φεστιβάλ, σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές
εκπομπές, έχοντας δώσει τις βάσεις σε πολλούς αναγνωρισμένους μουσικούς και συνθέτες που πέρασαν το κατώφλι της, μπορεί να
αισθάνεται περήφανη και να παιανίζει με το
κεφάλι ψηλά στους ρυθμούς του αύριο.
Η δημοτική Φιλαρμονική φέτος κλείνει τα 50
χρόνια από την ίδρυσή της, το 1958 παρακαλώ! Συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν βασική
μουσική εκπαίδευση, καθώς και δημιουργική
διέξοδο σε όποιον ή όποια την αναζητήσει.
Δίνει τη δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια στη
νεολαία και όχι μόνο, να ανακαλύψει και να
καλλιεργήσει το ταλέντο της, να ανέβει επίπεδο πνευματικά, να γνωρίσει ανθρώπους με
τους οποίους θα συνεργαστεί για το καλύτερο αποτέλεσμα. Να επενδύσει πάνω στο ρητό
«ένας ήχος, μία μπάντα», την έννοια της συλλογικότητας και της αυτοπειθαρχίας.
Βέβαια η διαδρομή αυτή δεν ήταν πάντα αρμονική, υπήρχαν και οι φάλτσες στιγμές, που
περνώντας ο καιρός γίνονται, δυστυχώς, όλο
και περισσότερες. Οι εκάστοτε δημοτικές
αρχές, και του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, είχαν και
έχουν πάντοτε πολλές απαιτήσεις από τη φιλαρμονική. Απαιτήσεις δίχως αντάλλαγμα.
Από τη μια θέλουν τη φιλαρμονική να «φαίνεται» προς τα έξω και να παίρνει εύσημα και
γιατί όχι και ψήφους η παράταξη που άρχεται
του δήμου, κι από την άλλη αφήνουν το χώρο
που γίνονται τα μαθήματα και οι πρόβες ολόκληρους μήνες δίχως να έχει καθαριστεί, τις
νεκρές μπεζ κουρτίνες άπλυτες χρόνια τώρα,
την υγρασία να επεκτείνεται ανελέητα (μα κι
αυτή ίχνος συναισθήματος πια;!), τους μαθητές χωρίς όργανα να αναγκάζονται να αγοράσουν δικά τους ή να ρισκάρουν την υγεία τους
με τις αντίκες που κρέμονται στον τοίχο, τις
ντουλάπες με σοβαρή ανεπάρκεια σε στολές

και με το μηδαμινό χαρτζιλίκι – έξοδα
κίνησης που δίνεται στους μαθητές να
βρίσκεται 10 μήνες αργοπορημένο. Και
όλα αυτά είναι προβλήματα μονάχα για
τη συντήρηση της λειτουργίας της μπάντας. Γιατί εάν μιλήσουμε και για ενίσχυση, ανοίγει κι άλλος μεγάλος κατάλογος
όπως ανεπάρκεια χώρων, προβλήματα
ακουστικής, ανύπαρκτη ηχομόνωση,
σύγχυση συχνοτήτων και εντάσεων με
αποτέλεσμα την αδυναμία μελέτης στο
χώρο, έλλειψη οργανωμένου αρχείουρεπερτορίου, οικονομική στήριξη για
συμμετοχή σε φεστιβάλ εντός και εκτός
νομού και χώρας, δημιουργία και προώθηση ορχήστρας, πιστοποιητικό μουσικών γνώσεων και μουσικής επάρκειας
κ.ά.
Το χειρότερο δε το φυλάμε για το τέλος.
Η σημερινή δημοτική αρχή, δια μέσου
στόματος της προέδρου του Πολιτιστικού, έκανε επίκληση στο συναίσθημα
και στον «καλλιτέχνη μουσικό» που παίζει μουσική από την ψυχή του και δεν
τον νοιάζουν τα λεφτά και τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν δεν δίνονται
αυτά, μιλώντας στους μαθητές και τους
μουσικούς της φιλαρμονικής, και τους
ζήτησε να αυξηθούν οι υποχρεώσεις, οι
πρόβες και οι εμφανίσεις της μπάντας
στο δήμο.
Κυρία πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, να ξέρετε ότι και οι καλλιτέχνες κάνουν μια
επίπονη πνευματική εργασία συνεχούς
επιμονής και υπομονής αφιερώνοντας
χρόνο και κάνοντας θυσίες για κάτι που
αγαπάνε πραγματικά όπως κι εσείς διακρίνατε. Το ότι είναι πολλές φορές ευαίσθήτοι και μπορούν συναισθηματικά
να επηρεαστούν ευκολότερα από άλλες
κοινωνικές ομάδες, δεν σας δίνει κανένα
δικαίωμα να τους εκμεταλλευθείτε.
Προσέξτε, η τέχνη είναι δύναμη στα χέρια του ανθρώπου!
Γιάννης Γκολφινόπουλος
Mέλος της φιλαρμονικής τα τελευταία 12 χρόνια

Ωραίες

οι φιέστες, ωραίες οι εκδηλώσεις και όλα τα παρελκόμενα με τα οποία
ασχολείται η διοίκηση του Πολιτιστικού
Κέντρου και κατ’ επέκταση η δημοτική
αρχή. Αρκεί να μην ξεχνούν, ότι το κύτταρο του πολιτισμού δεν είναι τα πανηγύρια
αλλά τα εργαστήρια, εκεί δηλαδή που
παιδεύονται οι τέχνες, εκεί που οι νέοι
(και όχι μόνο) δημότες έρχονται σε επαφή αλλά και συμμετέχουν στην πολιτιστική δημιουργία.
Η σημερινή κατάσταση του Πολιτιστικού
Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου» δεν τιμά
ούτε τους δημότες αλλά ούτε και όλους
όσοι διατυμπανίζουν το ενδιαφέρον τους
για τα πολιτιστικά δρώμενα.
Τα περισσότερα τμήματα αντιμετωπίζουν
πολλά και τραγικά προβλήματα, μιας και
συστεγάζονται όλα μαζί στη μεγάλη αίθουσα του δευτέρου ορόφου του Πολιτιστικού Κέντρου. Συγκεκριμένα, στην
ίδια αίθουσα λειτουργούν ταυτόχρονα τα
εννέα από τα δέκα τμήματα εικαστικών
(ζωγραφικής παιδικά, εφηβικό, ενηλίκων,

«Απ’ τα κόκκα
Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε φέ-

τος όσους πήγαν να πληρώσουν τη Δημοτική Επιχείρηση του Νεκροταφείου
για τη φύλαξη των οστών των αγαπημένων τους.
Πράγματι, κάποιοι (ποιοι άραγε;) αποφάσισαν τον τριπλασιασμό (!!!) της τιμής φύλαξης των οστών. Για τις εξωτερικές θυρίδες μάλιστα το κόστος είναι
μεγαλύτερο.
Επίσης, για τους ετεροδημότες το χαράτσι είναι μεγαλύτερο.
Αναρωτιόμαστε αν ο ξαφνικός τριπλα-
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Πολιτιστικό Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου»

Μαθήματα στους διαδρόμους
και στο πλατύσκαλο της ταράτσας

γραφιστικής, μαριονέτας, ψηφιδωτού και
μπατίκ) μαζί με τρία τμήματα Ωδείου (πιάνο, τμήμα έντεχνου τραγουδιού και χορωδία)!!! Προσθέστε σε αυτά τα τμήματα
και το πρόγραμμα χειροτεχνίας ΑΜΕΑ και
έχετε την πλήρη εικόνα.
Τα παραπάνω τμήματα λειτουργούν τις
ίδιες ημέρες και ώρες, εκτός από τη χορωδία, τα μαθήματα της οποίας ξεκινούν
μετά τις 8.30 το βράδυ.
Με άλλα λόγια, γίνονται ταυτόχρονα και
στην ίδια άιθουσα μαθήματα ζωγραφικής παιδιών και ενηλίκων, πιάνο ατομικό, πιάνο φωνητική και χειροτεχνία σε

ΑΜΕΑ!!! Το μόνο πράγμα που χωρίζει τις
φωνούλες των μικρών παιδιών που ζωγραφίζουν από τα μαθήματα πιάνου και
φωνητικής είναι κάποια χωρίσματα-βιβλιοθήκες. Καταλαβαίνει λοιπόν ο καθένας
πόσο σοβαρή δουλειά γίνεται στα παραπάνω τμήματα.
Για την ενημέρωση των συνδημοτών μας,
καλό θα ήταν ν’ αναφερθούμε στα χρόνια
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τμήματα εικαστικών, τα οποία από το 2003
έως το 2007 λειτουργούσαν στο ισόγειο
του Πολιτιστικού, χωρίς όμως ο χώρος
να διαθέτει τις απαραίτητες προδιαγρα-

φές, μιας και πρόκειται για τον Εκθεσιακό
Χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου.
Πιο πριν, από το 1994 μέχρι το 2003, τα
τμήματα λειτουργούσαν ομαλά στην αίθουσα που βρίσκονται και σήμερα, μέχρι
τη στιγμή που χρειάστηκε να φιλοξενήσουν περιοδικές συλλογές πετρωμάτων και ραδιοφώνων, τόσο περιοδικές
όμως που διήρκεσαν από το 2003 έως το
2007!!!
Από τον Οκτώβρη του 2007, και παρά
τις υποσχέσεις, το πρόβλημα του χώρου
δεν έχει λυθεί. Εννέα από τα δέκα τμήματα λειτούργησαν για τρεις μήνες στον
διάδρομο του Β’ ορόφου (!!!!) μαζί με τα
ΑΜΕΑ, σε συνθήκες αχαρακτήριστες για
τα σημερινά δεδομένα πολιτισμού, ενώ
μέχρι σήμερα, το τμήμα αγιογραφίας λειτουργεί στο πλατύσκαλο της ταράτσας
του Πολιτιστικού (!!!) .
Φυσικό επόμενο ήταν οι απώλειες μαθητών από όλα τα τμήματα και, έπειτα από
έντονες διαμαρτυρίες γονέων, μαθητών
αλλά και εργαζομένων, οι συλλογές μεταφέρθηκαν σε άλλους χώρους και τα
τμήματα συστεγάστηκαν στη μοναδική
διαθέσιμη αίθουσα του Β’ ορόφου.
Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή
δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μετά από παρέμβαση της «ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ», ο Δήμαρχος υποσχέθηκε πως μέσα στο χρόνο τα
πράγματα θα ομαλοποιηθούν και ότι τα
εργαστήρια θα στεγαστούν σε κατάλληλους χώρους. Θα περιμένουμε και θα παρακολουθούμε από κοντά.
Τζούλια Αθανασάκη

Δημοτική επιχείρηση Νεκροταφείου

αλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά...»
σιασμός συνεπάγεται και καλύτερες
παρεχόμενες υπηρεσίες. Αν ναι, ποιες
είναι αυτές;
Ή μήπως είμαστε αναγκασμένοι μια
ζωή να πληρώνουμε για ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο, και, στο θάνατό μας
ακόμα να συνεχίζουμε να πληρώνουμε τρελά νοίκια, στα οποία ένας μέσος
εργαζόμενος ή ένας συνταξιούχος δεν
μπορεί να ανταπεξέλθει;
Μπορεί κάποιος να μας πει ποιες ακριβώς λειτουργικές ανάγκες εξυπηρετούν τα υπέρογκα ποσά «που παίζουν»
στο τραπέζι του πόνου του απλού με-
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ροκαματιάρη πολίτη ;
Υπάρχει κάποιος που να έχει να αντιπαραθέσει λογικά επιχειρήματα σε αυτήν
την παράλογη αύξηση;
Ο κάτοχος τριών θυρίδων δικαιούται,
για παράδειγμα, έκπτωσης; Απ’ όσο
ξέρουμε όχι. Μια γυναίκα, δηλαδή,
συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλλει
γύρω στα 150 ευρώ για 3 θυρίδες, χωρίς
να υπολογίζουμε τα τρισάγια, μνημόσυνα και άλλα τέτοια ευγενή αθλήματα.
Μπράβο σας! Πολύ καλή επιχείρηση!

Πεθαίνετε άφοβα καλοί μου συνάνθρωποι!
Mαρία Μαυράκη

ÂéïëïãéêÜ ðñïúüíôá:

Óåâáóìüò óôç öýóç
êáé ôïí Üíèñùðï
Η βιολογική καλλιέργεια είναι ένα σύστη-

μα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών
προϊόντων που, σε όλα τα στάδια, προστατεύει το περιβάλλον προασπίζοντας
ταυτόχρονα την υγεία των καταλωτών.
Τα βιολογικά προϊόντα δεν περιέχουν συντηρητικά, πρόσθετα ή άλλες χημικές ουσίες στη σύνθεσή τους.
Σήμερα σε όλο τον κόσμο καλλιεργούνται βιολογικά 170.000.000 στρέμματα.
Σε ανοδική πορεία βρίσκεται η βιολογική
καλλιέργεια και στην Ελλάδα, ενώ, στη
Βόρεια Ευρώπη, το 46% των καταναλωτών έχει ήδη στραφεί προς την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων.
Ένα προϊόν είναι βιολογικό, όταν στη συσκευασία του φέρει το ειδικό σήμα πιστοποίησης του οργανισμού που το έχει
ελέγξει σε όλα τα στάδια παραγωγής του.
Οι φορείς ελέγχου για την Ελλάδα είναι η
ΔΗΩ, η ΣΟΓΕ και η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ.
Στις βιολογικές καλλιέργειες τα φυτά δεν
βιάζονται να μεγαλώσουν με τη χρήση
λιπασμάτων και ορμονών, αλλά αναπτύσσονται φυσιολογικά, έχουν μεγαλύτερη
θρεπτική αξία, είναι νοστιμότερα και, κυρίως, ακίνδυνα.
Στην περίπτωση της βιολογικής κτηνοτροφίας, το παραγόμενο προϊόν προέρχεται από ζώα που τρέφονται αποκλειστικά
με πιστοποιημένες βιολογικές τροφές,
δεν τους χορηγούνται ορμόνες και αντι-

βιοτικά και μεγαλώνουν σε φυσικό
περιβάλλον υπό καθορισμένες συνθήκες.
Στο Δήμο μας, με πρωτοβουλία της
«ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ», γίνονται προσπάθειες να λειτουργήσει λαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων. Έχουμε ήδη
έρεθει σε επαφή με τον πρόεδρο των
βιολογικών λαϊκών αγορών κ. Θοδωρή Αρβανίτη και με το Δήμαρχο, ο
οποίος συμφώνησε με τη λειτουργία
λαικής αγοράς, μετά το Πάσχα, στον
χώρο επί της οδού Μπίμπιζα δίπλα
από τη νότια είσοδο του Πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης».
Ήδη στο δήμο μας λειτουργούν καταστήματα με βιολογικά και βιοδυναμικά προϊόντα.
Είναι το κατάστημα «ΠΑΡΑΔΟΣΗ»
(Σοφ. Βενιζέλου 68 – 210.26.12.977)
και το κατάστημα «ΠΡΟΠΟΛΗ»
(Πάρνηθος 39 – 210.23.14.453)
όπως και τα NATURA Shop στο
Πάρκο Αντώνης Τρίτσης.
Τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν
μία άλλη πρόταση, μια άλλη στάση
ζωής, απέναντι σε μια τεχνοκρατική
– καταναλωτική κοινωνία αλλά και
στο βομβαρδισμό του πολίτη από
χιλιάδες διατροφικές ουσίες, άχρηστες και επικίνδυνες για την υγεία
μας.
Μ. Κ.

Απο λόγ
Αγαπητοί συμπολίτες ουδέποτε είχα δια-

νοηθεί να υψώσω φωνή στο Δήμο μου εξαιτίας της μεγάλης μου αγάπης για την πόλη
μας.
Αλλά ορισμένα πράγματα δεν αντέχονται.
Θα μου πείτε οι Άγιοι Ανάργυροι φταίνε;
Όχι βέβαια, είναι φαινόμενα που τα συναντάς παντού. Αλλά εφόσον γεννήθηκα και
μεγάλωσα σε αυτόν τον τόπο, έχω και την
απαίτηση να πηγαίνει μπροστά, να γίνεται
καλύτερος για μας και τα παιδιά μας.
Την 25η Μαρτίου ήθελα και εγώ σαν όλους
τους συμπολίτες μου να πάω στην κεντρική
πλατεία να δω τους νέους μας και να πιω
έναν καφέ. Ισότιμος πολίτης είμαι, έχω όλο
το δικαίωμα.
Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά όταν είσαι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου. Στην
κεντρική πλατεία της πόλης μας, είναι μια
δημοτική καφετέρια, δεν έχει ούτε ράμπα
να ανέβω ούτε τουαλέτα προσβάσιμη για
ΑμεΑ.
Αναρωτιέμαι, εγώ δεν είμαι πολίτης των Αγίων Αναργύρων; Γιατί με έχουν αποκλείσει
από τη δυνατότητα;
Άντε και καλά, η καφετέρια να έγινε με λάθη
πρόσφατα.
Είναι όμως πολλά χρόνια εκεί, πέρασαν
δημοτικές και δημοτικές αρχές, κανείς μα
κανείς δεν νοιάστηκε για τους συμπολίτες
που για κάποιο λόγο η ζωή τούς προίκισε με
βαριά κινητική αναπηρία.
Άραγε είμαι μόνος που φωνάζω για τον
αποκλεισμό; Σας πληροφορώ λοιπόν συμπολίτες ότι τα εμποδιζόμενα άτομα στους
Αγίους Αναργύρους είναι πολλά.
Ας μη τρέχουμε στις εκλογές να βάλουμε

Με αφορμή την ερώτηση του βουλευ-

τή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Δραγασάκη, στις
3.3.2008 με θέμα τους κινδύνους για την
υγεία των εργαζομένων στο 301 ΕΒ του
στρατού, θέλουμε να εκφράσουμε κάποιες απορίες:
Υπάρχουν 16 εργαζόμενοι στο Συνεργείο
Επισκευής Μηχανημάτων Μηχανικού
(ΣΕΜΜ) του 301 ΕΒ που εδώ και τρία χρόνια (από το 2005 έως σήμερα) εργάζονται
σε χώρο του οποίου η στέγη περιέχει μια
βραδυφλεγή ωρολογιακή βόμβα για την
υγεία τους και κανένας υπεύθυνος δεν
έχει πάρει θέση, ούτε έχει δώσει λύση
αλλά ούτε καν είχε την ευαισθησία να παραιτηθεί. Οι σκεπές των εν λόγω κτιρίων
είναι φτιαγμένες από (καρκινογόνες) ίνες
αμιάντου. Ολοι ξέρουμε τι είναι και τι
προκαλεί ο αμίαντος.
Ο συνδυασμός ορυκτών με βάση το πυρίτιο και το μαγνήσιο αλλά και ο σίδηρος
που έχουν τα ορυκτά παίζει καταλυτικό
ρόλο στη δημιουργία ελεύθερων ριζών,
που είναι παραπροϊόντα του μεταβολι-
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Άτομα με ειδικές Ανάγκες

ια και ψευτοκατανόηση χορτάσαμε
ΑμεΑ στα ψηφοδέλτια, επειδή αναγκάζει ο
νόμος και το σύνταγμα. Εκτός από αυτή την
περίοδο, είναι και άλλες στγμές που πρέπει
με ευαισθησία να αντιμετωπίζουμε τους
συμπολίτες που δεν μπορούν να κινηθούν
ελεύθερα σε αυτή την πόλη.
Ας μην γίνονται οι εκάστοτε δημοτικές αρχές αιτία του αποκλεισμού μας.
Ανοίξτε τα μάτια, έχουμε μια πόλη που δεν
είναι καθόλου μα καθόλου φιλική στους
χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.
Δίπλα είναι το ίδρυμα αναπήρων, πόσα παιδιά από κει θα ήθελαν να έρθουν και δεν
μπορούν.
Ένα μεγάλο γιατί έχει γεννηθεί μέσα μου.
Κάντε κάτι, δεν είναι έτσι ένας ευρωπαϊκός
Δήμος. Ρίξτε μια ματιά στις χώρες της Ευρώπης, καμιά δεν είναι έτσι.
Ούτε τις υποχρεώσεις σου να κάνεις ούτε
στην τοπική αγορά να πας ούτε στον ελεύθερο χρόνο σου να κινηθείς. Μου έχουν επιβάλλει ποινή αποκλεισμού από παντού.
Είναι τόσο δύσκολο να μη δίνουν άδεια λειτουργίας σε πάσης φύσεως καταστήματα
που δέχονται κοινό και δεν σέβονται τους
συνανθρώπους τους; Αν δεν γνωρίζουν τον
νόμο στον οποίο μπορούν να στηριχθούν,
να τους τον πούμε:
Σύνταγμα της Ελλάδας
Το Σύνταγμα της Ελλάδας (αναθεώρηση
2001) στο άρθρο 21 παραγρ. 6 ορίζει ότι: «τα
άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την
αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και
τη συμμετοχή τους στη κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας».
Θα ήταν πολύ άσχημο για μας να ασκήσου-

με το Συνταγματικό δικαίωμα προσφυγής
αιτώντας αποζημιώσεις για τον αποκλεισμό
μας.
Αλλά πρέπει όλοι οι συμπολίτες να μας καταλάβουν. Η υπομονή έχει τα δικά της όρια.
Ρίξτε μια ματιά στο περιβάλλον' έχει που
έχει τα χάλια του, αλλά κι αυτά τα δένδρα
που έχουν φυτέψει στη μέση των πεζοδρομίων εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία
όλων, δεν τα βλέπουν;
Δεν βλέπουν; Ότι κάποια καταστήματα
έχουν την πραμάτεια τους στα πεζοδρόμια.
Δεν βλέπουν; Τα σήματα που έχουν τοποθετηθεί πάνω στις ράμπες απαγορεύοντας
να τις χρησιμοποιήσεις.
Δεν βλέπουν; Ότι πρέπει να υπάρχει σή-

μανση για ΑμεΑ.
Είναι άραγε τόσο μεγάλα τα έξοδα;
Όχι συμπολίτες, μόνο διάθεση χρειάζεται
και ανοιχτό μυαλό για να πούμε ναι στον πολιτισμό. Γιατί ο βαθμός πολιτισμού σε έναν
τόπο έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζεις
τους συνανθρώπους σου. Τα λόγια και την
ψευτοκατανόηση τη χορτάσαμε.
Τώρα είμαστε εδώ!
Δεν θα πάψουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για
το δίκιο μας, έστω και αν χρειασθεί να κάνουμε διαμαρτυρία στους δρόμους και τις
γειτονιές, με αναπηρικά αμαξίδια.
Σκόνης Νίκος, Δημότης Αγίων Αναργύρων
Χειριστής αναπηρικού αμαξιδίου

301 Εργοστάσιο Βάσης

Καρκινογόνος αμίαντος στη στέγη
σμού και προκαλούν πλήθος αρνητικών
επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία. Οι
ασθένειες που μπορούν να προσβάλλουν
τον άνθρωπο εκδηλώνονται μετά από 10
έως 40 χρόνια και είναι: πνευμονοκονίωση ή αμιντίαση (εκφυλιστική νόσος των
πνευμόνων), καρκίνος και μεσοθηλίωμα
(σπάνιο είδος καρκίνου των πνευμόνων).
Ο διοικητής του 301 ΕΒ έχει κάνει σχετική
έκθεση, όπου, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά και στο ότι η εκδήλωση της νόσου
είναι πιθανή ακόμα κι αν η έκθεση στον
αμίαντο αφορά μικρό χρονικό διάστημα
1-2 μηνών.
Για την επίλυση του προβλήματος υπεβλήθη σχετικό έγγραφο για τη διάθεση
των αναγκαίων κονδυλίων για την αντικατάσταση του αμιάντου με άλλο υλικό
μη τοξικό. Το αίτημα απορρίφθηκε με
την αστεία αιτιολογία, ότι τα σχετικά κον-
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δύλια ήταν σε άλλον κωδικό. Κι’ όπως το
υπουργείο απαγορεύει τη μεταφορά κονδυλίων από κωδικό σε κωδικό, στάλθηκε
σχετικό αίτημα για την έγκριση αυτού του
μικρού ποσού (20.000 με 30.000 ευρώ)
στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο
όμως, με τη σειρά του το απέρριψε.
Και όμως, όπως απαντά ο υπουργός Άμυνας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, η
Στρατιωτική Υπηρεσία αρνείται την όποια
απομάκρυνση του 301 ΕΒ επικαλούμενη
πάγιες στρατιωτικές ανάγκες.
Τι συμπέρασμα βγαίνει απ’ όλα αυτά;
Το 301 ΕΒ δεν υπάρχει περίπτωση να απομακρυνθεί και η υγεία των εργαζομένων
απειλείται άμεσα από τις χαλασμένες
στέγες αμιάντου. Από την άλλη όμως, το
ευτελές ποσό που απαιτείται για την επισκευή τους έχει γίνει μπαλάκι μεταξύ των
«αρμοδίων» υπουργών.

Όλοι παίζουν με την υγεία των εργαζομένων σ’ ενα αισχρό πινγκ-πονγκ από «κωδικό σε κωδικό» κονδυλίων.
Τέλος, είναι πολύ σηματικό να υπενθυμίσουμε, ότι εφαπτόμενα με τον πίσω τοίχο
του στρατοπέδου βρίσκονται το 4ο Δημοτικό Σχολείο και το 6ο Νηπιαγωγείο Αγίων
Αναργύρων.
Στην απάντησή τους, στην παραπάνω
ερώτηση, το μεν υπουργείο Οικονομικών
δηλώνει αναρμόδιο (όπως στο 99% των
περιπτώσεων που απαιτούνται κανδύλια),
το δε υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αφού προσπαθεί να
ελαχιστοποιήσει το θέμα, υπόσχεται πως
θα το λύσει.
Εμείς εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε στενά.
Mαρία Μαυράκη

BÁËÊÁÍÉÁ
Βαλκάνια: η ανατολική χερσόνησος

της Ν. Ευρώπης, που προς βορρά ορίζεται κατά προσέγγιση από τους ποταμούς
Σάβο και Δούναβη. Ο αριθμός των χωρών που την αποτελούν διπλασιάστηκε
την τελευταία δεκαπενταετία: Αλβανία,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα,
Κροατία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, ΠΓΔΜ
(σε λίγο «Μακεδονία-Σκόπια»), ευρωπαϊκή Τουρκία, Σερβία, Ρουμανία και μόλις
προχθές προστέθηκε το Κόσσοβο.

«Πυριτιδαποθήκ
ή «γέφυ

Γλώσσες: τουλάχιστον εννέα.
Θρησκείες: Χριστιανοί Ορθόδοξοι,
Καθολικοί, Ισλαμιστές…
Τα Βαλκάνια με έντονα συνοριακά και μειονοτικά προβλήματα αποτέλεσαν θέατρο
πολεμικών επιχειρήσεων για ολόκληρους
αιώνες. «Πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης»
ή «γέφυρα πολιτισμών»; Αλληλοσυγκρουόμενες μεταφορές που αναδεικνύουν την
κρισιμότητα της περιοχής.
Τι συμβαίνει όμως με τη λογοτεχνική παραγωγή αυτών των χωρών; Με τον όρο
«Βαλκανική Λογοτεχνία» και τον αντίστοιχο, μάλλον όμως περισσότερο ουδέτερο
και πολιτικά ορθότερο όρο, «Λογοτεχνία
των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», αναφερόμαστε σε ένα πλήθος διαφορετικών λογοτεχνικών παραδόσεων,
που είναι δύσκολο στην πραγματικότητα
να ομαδοποιηθούν κάτω από μία ταμπέλα. Πρόκειται για λογοτεχνίες που δεν τις
γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα. Μόλις τα
τελευταία χρόνια γίνονται κάποιες συντονισμένες εκδοτικές προσπάθειες, κυρίως
από τις εκδόσεις Κέδρος και Καστανιώτης, που έχουν αποφέρει τη μετάφραση
περίπου 70 σημαντικών μυθιστορημάτων.
Στη συνέντευξη που ακολουθεί ο συγγραφέας και μεταφραστής Πάνος Σταθόγιαννης, προσπαθεί να φωτίσει λίγο την
κουκουνάρα της άγνοιάς μας.

Υπάρχει, λοιπόν, «Βαλκανική Λογοτεχνία;»
Ό όρος, βέβαια, είναι συμβατικός. Υπάρχουν φυσικά κοινά χαρακτηριστικά στη
λογοτεχνία που γράφεται σήμερα στις
χώρες που καταλαμβάνουν γεωγραφικά
την περιοχή των Βαλκανίων, όπως υπήρξε και μια κοινή πορεία αλλά υπάρχουν
ταυτόχρονα και σημαντικές διαφορές.
Κατ’ αρχήν, αν και συχνά σε συναντήσεις
λογοτεχνών ή φιλολογικά συνέδρια, συμμετέχουν και συνάδερφοι από την Τουρκία, είναι φανερό ότι η τουρκική λογοτεχνία έχει μια τελείως διαφορετική παράδοση πίσω της… Το ίδιο συμβαίνει και με
την ελληνική λογοτεχνία: ανοίχτηκε σε
ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, σε μια δυτικού τύπου προοπτική πιο γρήγορα από τις
αντίστοιχες λογοτεχνίες των Βαλκανίων.
Λόγω φυσικά των ιστορικών συνθηκών,
αλλά και της γεωγραφικής της θέσης, τη
θάλασσα, τα λιμάνια και το εμπόριο…
Έτσι κάτω από τον όρο αυτό με μεγαλύτερη ασφάλεια μπορούμε να βάλουμε
ουσιαστικά τις λογοτεχνίες των χωρών

Ο Πάνος Σταθόγιαννης γεννήθηκε στα
Λευκάκια Ναυπλίου το 1959.
Σπούδασε Δημοσιογραφία και έκανε
μεταπτυχιακά πάνω σε ζητήματα Κοινωνιολογίας της Μαζικής Επικοινωνίας. Έγραψε ποιήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα, σενάρια, ντοκιμαντέρ και
στίχους για τραγούδια.
Κυκλοφορούν τα βιβλία του: Η εποχή
της αλεπούς (Κέδρος, 1984), Το μοβ γοητεύει τα σαλιγκάρια (Λιβάνης, 1993), Η
κιβωτός με τις πρόθυμες γυναίκες (Λιβάνης, 1995), Ο ωραίος Έλληνας (Λιβάνης, 1998), Αφήστε λίγο γλυκό και για
μας, κύριε Κάφκα (Κέδρος, 2004).
Συμμετέχει εδώ και χρόνια ως μεταφραστής στη λογοτεχνική σειρά Βαλκανικής Λογοτεχνίας των Εκδόσεων
Κέδρου. Από τις ίδιες εκδόσεις μόλις
κυκλοφόρησε το μυθιστόρημά του:
Ιδανικός καιρός γι’ αγάπες και ψέματα.
Ζει και εργάζεται στους Αγίους Αναργύρους.

του «πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού»: της
Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Αλβανίας και
των χωρών που δημιούργησε η διάσπαση
της Γιουγκοσλαβίας. Αλλά και δω θα συναντήσουμε πλήθος προβλημάτων. Για
παράδειγμα, ο Σελίμοβιτς αν και Βόσνιος
ανήκει στη λογοτεχνία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης; Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του
μέρος της μεγάλης πατρίδας. Πρόβλημα
αποτελεί και η Κροατία. Οι Κροάτες δεν
θέλουν καν να ονομάζονται Βαλκάνιοι και
νιώθουν πιο κοντά στον πολιτισμό της κεντρικής Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι ήταν
τμήμα της Αυστροουγγαρίας.
Όλοι γενικά νιώθουν ένα κόμπλεξ απέναντι στην Ευρώπη. Οι Σέρβοι μάλλον
λιγότερο και γι’ αυτό ήταν πάντα πιο ανοικτοί σε έξωθεν επιρροές. Διατηρούν την
ιδιαιτερότητά τους, πιστεύουν ότι ανήκουν και θέλουν να ανήκουν στην Ευ-
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ρώπη, αλλά με τις ιδιαιτερότητες τους:
γλώσσα, θρησκεία, παράδοση. Και όλοι
οι βαλκανικοί λαοί ήταν πάντα κοντά
στη Ρωσία. Περισσότερο πάλι οι Σέρβοι.
Πρόκειται για μια σχέση αγάπης μίσους:
οι Ρώσοι τούς έδωσαν την ελευθερία και
την ανεξαρτησία τους, έφεραν όμως και
τον κομουνισμό. Αισθάνονται, όμως, μια
κοινότητα, μια σχέση σαν αδέρφια και ξαδέλφια. Είναι πολλά τα προβλήματα…

Θα μπορούσες να απομονώσεις κάποια
κοινά χαρακτηριστικά σε όλες αυτές τις
λογοτεχνίες;
Ξεπερνώντας τη συμβατικότητα της γεωγραφικής γειτνίασης, θα αναζητούσα
κάποιες σταθερές στο απώτερο παρελθόν και φυσικά πολύ πριν τη δημιουργία
των πρώτων εθνικών κρατών κατά τον 19ο
αιώνα. Μιλώντας επιγραμματικά θα αναφερόμουν αρχικά στην πολιτιστική επιρροή του Βυζαντίου, τμήμα του οποίου
αποτέλεσε για αιώνες ολόκληρη η Χερσόνησος. Ο Βυζαντινός πολιτισμός επέβαλε
ένα κοινό κοσμοείδωλο σε όλους αυτούς
τους λαούς. Τα πρώτα βιβλία που κυκλοφόρησαν στην περιοχή ήταν μεταφράσεις
θρησκευτικών και κοσμικών βυζαντινών
κειμένων, που αποτέλεσαν για χρόνια τα
μοναδικά πρότυπα, τόσο σε «ιδεολογικό»
όσο και σε «υφολογικό» επίπεδο, κάθε
απόπειρας δημιουργίας πρωτότυπου
«εθνικού» γραπτού λόγου.
Με τον ίδιο τρόπο, η Οθωμανική κατάκτηση ενοποίησε την περιοχή σε μια διοικητική ολότητα. Η επιρροή του Ισλάμ
ήταν περιορισμένη (μικρός αναλογικά
αριθμός εξισλαμισθέντων), αλλά όλοι οι
βαλκανικοί λαοί μετατράπηκαν σε «ραγιάδες» απέναντι σε μια κεντρική εξουσία.
Είναι επίσης η εποχή που οι μετακινήσεις
πληθυσμών δημιουργούν μια ρευστή κατάσταση: Έλληνες στις παραδουνάβιες
ηγεμονίες και στα παράλια του Εύξεινου
Πόντου, Σλάβοι στην Πελοπόννησο, Βλάχοι στη Θεσσαλία, Αλβανοί στην παλιά
Σερβία, Τούρκοι και Εβραίοι σκορπισμένοι παντού… Αν προσθέσουμε την άνθηση του εμπορίου το 17ο αιώνα, τους περιοδεύοντες μαστόρους, τους εποχιακούς
εργάτες, τα καραβάνια των κτηνοτρόφων
δημιουργείται μια περίεργα ρευστή κατάσταση…

Βαλκανική λογοτεχνία

κη της Ευρώπης»
υρα πολιτισμών»
συνέντευξη του συγγραφέα.
και μεταφραστή Πάνου Σταθόγιαννη
στον Αριστοτέλη Σαΐνη
Πώς αυτή η ρευστότητα της περιοχής
εκφράστηκε στη λογοτεχνία;
Απλούστατα. Παραλλαγές γνωστών δημοτικών τραγουδιών (π.χ., το «Γεφύρι της
Άρτας» ή το «Τραγούδι του νεκρού αδερφού»), σώζονται σε όλα τα Βαλκάνια… Ο
Μάρκος Κράλης είναι ταυτόχρονα ήρωας
των Σέρβων όσο και των Βουλγάρων ή των
Βορειοελλαδιτών και ο Νασρεντίν Χότζας
μπαινοβγαίνει σε κάθε σπίτι ανεξάρτητα
από την εθνική καταγωγή ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις… Είναι η εποχή που η
λόγια παράδοση δίνει τη σκυτάλη στη
λαϊκή δημιουργία. Και είναι σε αυτήν τη
δημώδη παράδοση που θα στηριχτεί,
στα πρώτα της βήματα, η έντεχνη πλέον
ποίηση ή η δημιουργική πεζογραφία του
19ου αιώνα.
Μιλάς πλέον για τη γέννηση των εθνικών λογοτεχνιών…
Ακριβώς. Και αυτό αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, και ένα τρίτο ενοποιητικό στοιχείο
του φαινομένου που ονομάζουμε σήμερα Βαλκανική Λογοτεχνία. Η αναζήτηση
εθνικής ταυτότητας και η συνακόλουθη
εθνική αφύπνιση, όπως τουλάχιστον εκφράζεται αρχικά στα μεγάλα εθνικά ποι-

ήματα και πιο δειλά αργότερα στα επικά
πατριωτικά μυθιστορήματα των βαλκανικών λαών, δεν έχει τόσο εσωστρεφή, «ενδοσκοπικό» χαρακτήρα. Η προσπάθεια
αυτοπροσδιορισμού περνά μέσα από την
αντιπαράθεση με τον «άλλον», την αντίθεση με τον «απέναντι»: είτε αυτός είναι
το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, είτε
ο Τούρκος κατακτητής ή ο Σέρβος «επικυρίαρχος», είτε κάθε αλλόδοξος, αλλόθρησκος, αλλόγλωσσος… και πάει λέγοντας
μέχρι σήμερα.
Πρόκειται για λογοτεχνίες που άπλωσαν
τα πλοκάμια τους για να αγκαλιάσουν το
εθνικό παρελθόν των θρύλων και των παραδόσεων, στην προσπάθεια αυτοπροσδιορισμού τους… Μιλώ για το ηρωικό,
επικά εθνικό κλίμα, που συντηρήθηκε
μέχρι σήμερα (οι βαλκανικοί πόλεμοι είναι ούτε έναν αιώνα πίσω και οι συγκρούσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία μερικά
χρόνια), και αντικατοπτρίζει την ανάγκη
εθνικής ολοκλήρωσης. Δεν πρέπει να
αγνοούμε τον κατ’ εξοχήν ηρωικό χαρακτήρα, που απέκτησαν αρκετές από αυτές τις λογοτεχνίες. Οι ακραίες φωνές δεν
έλειψαν από όλες τις μεριές: η Κωνσταντινούπολη, η Ανατολική Θράκη, η Μα-

κεδονία, η Θεσσαλονίκη και το Κόσσοβο
αποτέλεσαν πάντα στόχους…
Και φυσικά αυτή η προσκόλληση στην
παράδοση, η αγκίστρωση στο παρελθόν
οφείλεται στην καθυστερημένη οικονομική ανάπτυξη. Μιλάμε κατά βάση για
γεωργικές κοινωνίες. Η αστική τάξη ήταν
βασικά μεταπρατική. Εξού και η χαρακτηριστική καθυστέρηση στην άνθηση
του μυθιστορήματος, σε σχέση τουλάχιστον με την κεντρική Ευρώπη. Μάλλον
στις λογοτεχνίες αυτές ακόμα και μέχρι
το πρώτο μισό του 20ου αιώνα δεν υπήρχαν χαρακτηριστικές εξάρσεις. Εννοώ
παρόμοιες με αυτές στην ελληνική λογοτεχνία, τη λεγόμενη «γενιά του ‘30», για
παράδειγμα, ή την εισαγωγή του μοντερνισμού στην Ελλάδα κ.λπ. Η ελληνική λογοτεχνία ήταν ανέκαθεν πιο κοσμοπολίτικη, λόγω θάλασσας, λόγω επαφών… Στη
Βουλγαρία, για παράδειγμα, μια πρώτη
ανθολόγηση του σουρεαλισμού έγινε μόλις το 1992, στην Αλβανία πληροφορήθηκαν την ύπαρξη του Κάφκα το 1993… και
οι Ρουμάνοι δεν ήξεραν τον συμπατριώτη
τους Ίονέσκο…

Μάλλον κάναμε ένα άλμα. Τι συνέβη,
λοιπόν, την περίοδο του «υπαρκτού σοσιαλισμού»;
Βέβαια μιλάμε για διαφορετικές εκφάνσεις του… Από το «σοβιετικό» μοντέλο
της Βουλγαρίας, στον τιτοϊκό δρόμο της
Γιουγκοσλαβίας, και από το «προσωποπαγές» καθεστώς της Ρουμανίας (Τσαουσέσκου) στο «κινέζικο» μοντέλο της Αλβανίας υπήρχαν τεράστιες διαφορές…
Γενικά, όμως, ο κομουνισμός παγίωσε τα
πράγματα και στη λογοτεχνία. Κυριάρχησε ο Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός, που δεν
έδωσε πουθενά σημαντικούς καρπούς,
αλλά δημιούργησε ένα βάλτο, όλα λίμνασαν. Για παράδειγμα, ο μεγάλος βούλγαρος συγγραφέας, ο Ντιμίταρ Ντίμοφ
αναγκάστηκε να ξαναγράψει ολόκληρα
μυθιστορήματά του για να προσθέσει
ψήγματα σοσιαλισμού ρεαλισμού…
συνέχεια στη σ. 16
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συνέχεια από τη σ. 15

Αίμος: Ανθολογία
Βαλκανικής Ποίησης
Οι φίλοι του περιοδικού «Αντί»

Αθήνα, 2006. σελ. 548, τιμή: 41.80

Μια περιδιάβαση στην ποιητική παράδοση των
Βαλκανίων. Ο τόμος κυκλοφόρησε ταυτόχρονα
σε εφτά βαλκανικές χώρες, στοχεύοντας στην
καλύτερη γνωριμία των βαλκανικών λαών και
την ενίσχυση της μεταξύ τους επικοινωνίας.
Αποτέλεσμα μακρόχρονης συνεργασίας και
συλλογικού μόχθου, ποιητών, μεταφραστών
και φιλόλογων από κράτη της Βαλκανικής. Η
ανθολόγηση περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά
ποιήματα από την ελληνική, αλβανική, βουλγαρική, ρουμανική και σλαβομακεδονική ποίηση
καθώς και από την ποίηση της Βοσνίας–Ερζεγοβίνης, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Η
κάθε ενότητα συνοδεύεται από εισαγωγικό σημείωμα και χρονολόγιο ιστορικών γεγονότων.

Δημοσθένης Κούρτοβικ
Τι ζητούν οι βάρβαροι
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

Αθήνα, 2007. σελ.308, τιμή: 16.50

Από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 βέβαια, τα πράγματα αλλάζουν και η διανόηση αρχίζει να κινείται έξυπνα. Όλοι
ξεκινούν με κάποια τσιτάτα από το Μαρξ
ή τον Ένγκελς και άλλους μαρξιστές στοχαστές και μετά κάνουν ό,τι θέλουν. Κρατούν δηλαδή την επίφαση ότι κινούνται
στο επίπεδο της κομουνιστικής ορθοδοξίας αλλά…

Υπήρχαν, λοιπόν, αντιδράσεις από τη
διανόηση;
Όχι τόσο μεγάλες. Χαρακτηριστικό είναι
ότι δεν προέκυψε ποτέ στα Βαλκάνια σε
μεγάλη έκταση το φαινόμενο που ονομάζουμε «λογοτεχνία του συρταριού»,
όπως σε άλλες λογοτεχνίες της Ανατολικής Ευρώπης. Γιατί τόσο ο Τίτο όσο και ο
Ζιβκοφ ή ο Τσαουσέσκου κατάφεραν να
πάρουν, εξαγοράζοντας βέβαια, τη διανόηση μαζί τους. Οι διανοούμενοι, καλλιτέχνες και συγγραφείς εντάχθηκαν στο
σύστημα, ως κρατικοδίαιτοι κοινωνικοί
λειτουργοί.
Και τι συμβαίνει μετά την κατάρρευση
του κομουνισμού;
Η δεκαετία του ’90 είναι σημαδιακή για
όλη την περιοχή. Μετά τον κομουνισμό
περνάμε σε μια περίοδο δαιμονοποίησης και εκδίκησης του παρελθόντος.
Εκατοντάδες βιβλία διεκτραγωδούν με
υπερβολικό τρόπο τα δεινά του παλαιού
καθεστώτος. Και η υπερβολή έδωσε κι
ένα νέο είδος: το ιδιότυπο «βαλκανικό
αστυνομικό μυθιστόρημα», που αναπτύχθηκε σε όλες τις χώρες, ακόμα και στην
Αλβανία. Μιλώ για βιβλία με θέμα το κυνήγι των κόκκινων χρημάτων… τη μετατροπή, δηλαδή, των παλαιοκομουνιστών
στους νέους καπιταλιστές.
Μετά έπεσαν όλοι με τα μούτρα στο μοντέρνο και το μεταμοντέρνο, όχι με ιδιαίτερες, κατά τη γνώμη μου, επιτυχίες.
Τουλάχιστον ως τώρα.
Και η θρησκεία τι ρόλο έπαιξε ή παίζει;
Σημαντικό αλλά όχι καθοριστικό. Φυσικά
παλιότερα διαδραμάτισε σπουδαιότερο
ρόλο στην προσπάθεια αυτοπροσδιορισμού των λαών, αφού όλοι έπρεπε να
διώξουν το Φαναριώτικο Πατριαρχείο ή
τον Οθωμανό κατακτητή. Σήμερα ο ρόλος της είναι περιορισμένος. Και φυσικά
οι Κροάτες που, όπως είπαμε, ως Καθολικοί…
Μεγάλοι συγγραφείς;
Ίβο Άντριτς, φυσικά. Ντανίλο Κις που οι
Σέρβοι θεωρούν το μεγαλύτερο συγγραφέα τους στον 20ο αιώνα. Μέσα Σε-

Ένας λογοτεχνικός διαγωνισμός σε μια επαρχιακή πόλη της Βορείου Ελλάδας… Τρία βαλκανικά
μυθιστορήματα που δίνουν διαφορετικές εκδοχές για μια παλιά ιστορία… Και μια παρέα διανοούμενων από διάφορα κράτη της Βαλκανικής…
Μυθοπλασία και ιστορική μνήμη. Φαντασία και
πραγματικότητα. Ιστορία και επικαιρότητα. Ένα
μυθιστόρημα με επίκεντρο την ιστορία και το
παρόν της… «βαλκανικής σαλάτας».
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λίμοβιτς, Ιορντάν Ραντίτσκοφ, Πάβελ
Βέζινοφ, ο Τσρνιάνσκι… Είναι πολλοί…
Δύσκολο να απομονώσεις ονόματα.
Γνωστός στην Ελλάδα είναι και ο Ισμαήλ
Κανταρέ από την Αλβανία, σημαντικός
συγγραφέας αλλά μάλλον με πολύ εθνικιστικές απόψεις…

Οι γείτονές μας γνωρίζουν την ελληνική
λογοτεχνία;
Έχουν γίνει κάποια δειλά ανοίγματα από
μας και φαίνεται να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τη μεριά τους. Όπως ενδιαφέρον είναι ότι διαβάστηκε η Ζυράννα
Ζατέλη στα Βαλκάνια… Αυτή η μαγικομυθολογική ατμόσφαιρα μιας μακεδονικής ενδοχώρας, φαίνεται ότι βρίσκεται
κοντά στην ψυχοσύνθεση του Βαλκάνιου…
Μου δίνεις έτσι την αφορμή να κλείσω.
Συμμερίζεσαι, λοιπόν, το αισιόδοξο όραμα του Μίλομιρ Τζουγκάνοβιτς αλλά και
του Ισμαήλ Κανταρέ για μια βαλκανική
λογοτεχνία «μαγικού ρεαλισμού» ανάλογη με αυτή της λατινοαμερικάνικης
λογοτεχνίας;
Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για
συγκρίσιμα φαινόμενα. Στις μέρες μας
τα πράγματα έχουν καταλαγιάσει. Αφού
οι βαλκάνιοι συγγραφείς εκδικήθηκαν το
παρελθόν τους, όπως είπαμε, και αφού
ακολούθησε μια μικρή περίοδος ευφορίας και εκδοτικής έξαρσης, ο καπιταλιστικός παράδεισος αποδείχτηκε… κόλαση.
Τώρα όλοι παρατηρούν πιο ρεαλιστικά
την επικράτηση του καπιταλισμού γύρω
τους, με μια ειρωνική, αυτοσαρκαστική
οπτική που ονομάζω «τραγελαφικό μηδενισμό»: παράλογο, απουσία νοήματος, ο άνθρωπος άθυρμα των διαθέσεων
μιας παρανοϊκά αυθαίρετης Ιστορίας. Κι
αυτό αφορά τη λεγόμενη «σοβαρή» λογοτεχνία. Κατά τα άλλα συμβαίνει ό,τι
συμβαίνει και σε μας… άθλιες ερωτικές
μυθιστορίες, φτηνά μυθιστορήματα μυστηρίου κ.λπ.
Ωστόσο, πιστεύω ότι το μακρύ αυτό
επώδυνο ταξίδι των λογοτεχνιών της
Βαλκανικής, μπορεί να οδηγήσει με την
επούλωση των τραυμάτων τους σε κάποιου είδους άνθηση… Ειδικά τώρα που
ο ένας αρχίζει να γνωρίζει πραγματικά
τον άλλον. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για
λαούς, που η Ιστορία διασταύρωσε τους
δρόμους τους και τους έφερε αντιμέτωπους. Ο καιρός θα δείξει…

Θέατρο
του Αριστοτέλη Σαΐνη

«… και η ανίκητη νύχτα βασιλεύει…»
(Μπωντλαίρ)
Άστεγα αποβράσματα, άνθρωποι του
περιθωρίου, ξεπεσμένοι αριστοκράτες,
απελπισμένες πόρνες, εξαθλιωμένοι εργάτες, ασυνείδητοι μικροκλέφτες και
μορφωμένοι μικροαπατεώνες, συνωστίζονται σε ένα λαϊκό, άθλιο υπνωτήριο. Η
παραβατικότητα της νύχτας.
Ο μοντέρνος λόγος του διασκευασμένου
κειμένου (μτφρ. Λεωνίδας Καρατζάς,
επεξεργασία Ρούλα Πατεράκη), μπορεί
να διατήρησε την πλοκή του γκορκικού
κειμένου, αλλά μετέτρεψε το μοσχοβίτικο καταγώγιο σε ένα, εκτός τόπου και
χρόνου, χώρο δοκιμασίας της ανθρώπινης ύπαρξης.
Σκληρό θέαμα, ωμή βία. Ατομικές τυπτόμενες συνειδήσεις περιφέρουν τη μοναξιά τους επί τρείς ώρες στη σκηνή. Καμιά
δυνατότητα διασταύρωσης των ανθρώπινων πεπρωμένων. Έκκεντρες οι τροχιές
τους δεν καταφέρνουν να προσεγγίσουν
κανένα λυτρωτικό κέντρο. Ακόμα και η
εμφάνιση του Λουκά, παρόλο που τέμνει
την παράσταση και διατηρεί κάτι από την
αύρα ενός στάρετς (όπως στο κείμενο
του Γκόρκι) δεν θα φέρει τη μεταφυσική
λύτρωση: εμφανίζεται ξαφνικά στη σκηνή τραγουδώντας το αναρχικό «ραβασόλ», και εξαφανίζεται το ίδιο ανεξήγητα.
Καμιά λύτρωση δεν περιμένει κανέναν σε
κανένα τέλος.
Ο εσκεμμένα ιδιόμορφος, μη ρεαλιστικός τρόπος εκφοράς του θεατρικού λόγου τονίζει την αδυναμία ουσιαστικής
ανθρώπινης επαφής. Η τελευταία σκηνή
με τους βασικούς χαρακτήρες γύρω από
ένα μεγάλο τραπέζι, θα μείνει αξέχαστη:

Εθνικό Θέατρο - Πειραματική Σκηνή
«Από μηχανής θέατρο», Ακαδήμου 13,
Μεταξουργείο, τηλ. 210-52 31 131.
Στο Βυθό του Μαξίμ Γκόρκι.
Μτφρ: Λεωνίδας Καρατζάς
Δραματουργική επεξεργασία, διασκευή, σκηνοθεσία: Ρούλα Πατεράκη
Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη
Κοστούμια: Άγγελος Μέντης
Μουσική: Μαρία Κουρμούλη, Νίκη
Καραγεώργου
Επιμέλεια κίνησης: Αγγελική Στελάτου
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος
Βίντεο: Χρήστος Δήμας
Διανομή: Μάνια Παπαδημητρίου,
Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Δημήτρης Ήμελλος, Βασίλης Καραμπούλας, Βασίλης Ανδρέου, Νίκος Καρδώνης, Δημήτρης Παπανικολάου κ.ά.

ένα είδος Μυστικού Δείπνου όπου οι
συνδαιτυμόνες κατασπαράσσουν τα ίδια
τους τα σωθικά… υπό τους ήχους μελοποιημένων στίχων του Μπωντλαίρ!
Η μουσική είναι απλά… συγκλονιστική: ούτε μόνο σχολιάζει διακριτικά την
παράσταση, ούτε απλά συνοδεύει τα
δρώμενα αλλά συμμετέχει με τους ηθοποιούς, «είναι» εκεί, αδιάκοπα παρούσα,
σκηνή προς σκηνή, λεπτό προς λεπτό,
ατάκα την ατάκα: από τους ξερούς ήχους
βημάτων στο παγωμένο χιόνι στην έναρξη, μέχρι την καταληκτήρια σκηνή που

περιγράψαμε. Φυσικοί ήχοι, μοτίβα από
Μπαχ, ρυθμικά στοιχεία από ρώσικα τραγούδια και μοντέρνες, ροκ, πρωτότυπες
συνθέσεις δημιουργούν ένα απίστευτα
ηδονικό μουσικό αμάλγαμα.
Η πρώτη (!) δουλειά των Μαρία Κουρμούλη και Νίκη Καραγεώργου (στην ηχογράφηση συνεργάστηκαν όλα τα μέλη των
«Transistor») είναι ένα επίτευγμα. Στην
παράσταση συμπράττουν τα λειτουργικά σκηνικά της Εύας Μανιδάκη και τα
κοστούμια του Άγγελου Μέντη.

«Το σύμπαν που άλλοι ονομάζουν βιβλιοθήκη…»

(Μπόρχες)

Παραγωγή Ελληνικών θεαμάτων
Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 5,
τηλ. 210-32 13 100. «Α-Ω». Live Cinema
Performance.
Σκηνοθεσία: Ash Bulayev, Production
Design: Χριστόφορος Μπρέλλης
Μουσική Σύνθεση και ενορχήστρωση: Νίκος Κυπουργός
Ηλεκτρονική Μουσική Σύνθεση:
Σταύρος Γασπαράτος
Συμμετέχουν: Λένα Κιτσοπούλου,
Μάξιμος Μουμούρης, Αγγελική Στελλάτου, Απόστολος Φράγκος.
«Θέατρο σε κινηματογραφική απόδοση.
Κινηματογράφος σε πραγματικό χρόνο»
χαρακτηρίζουν την παράσταση οι συντελεστές. Οπτικά εφέ, βίντεο, θεατρική κινηματογράφηση, φωτογραφία…
Γιγάντια μεσαιωνικά βιβλία ξεφυλλίζονται, χειρόγραφα και σχέδια ξετυλίγονται,
συμμετρικά ολογράμματα μεταμορφώνονται μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας,
απίστευτες εικόνες καλύπτουν διαδοχικά
την τεράστια οθόνη του ανακαινισμένου
Παλλάς.
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Μια οπτική απόλαυση. Μινιμαλιστική
μουσική (Νίκος Κυπουργός) στα χνάρια
του Φίλιπ Γκλας.
Στην αφετηρία η μπορχική παραβολή του
Σύμπαντος ως Βιβλιοθήκης. Ο άνθρωπος
ένας ατελής βιβλιοθηκάριος. Ο μικρόκοσμος και ο μακρόσκοσμος.
Στη συνέχεια προχειρογραμμένα κείμε-

να που δεν καταφέρνουν να προεκτείνουν την αρχική σύλληψη. Ο αναιμικός
θεατρικός λόγος αμήχανα προσπαθεί να
χωρέσει στα κενά που αφήνει η κυριαρχία της εικόνας. Το όραμα μιας σύνθεσης
των τεχνών -εικόνας, λόγου, μουσικής,
απαιτεί την ισόβαθμη παρουσία τους…

Εικαστικά
Έκθεση οπτικοακουστικών και συνδυαστικών έργων,
διαδραστικών πολυμέσων και αμφίδρομων εγκαταστάσεων χώρου
Σαράντα τρεις
απόφοιτοι
του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
Σπουδών
ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ
παρουσιάζουν έργα
και εργασίες
της περιόδου
2004–2007

To äéêáßùìá
åßíáé äé
Tις μέρες μας οι ελεύθεροι χώροι οποιουδή-

Από τη Δευτέρα, 7 Απριλίου 2008 και ώρα 8.00 μ.μ., στον εκθεσιακό χώρο
«Νίκος Κεσσανλής» της Α.Σ.Κ.Τ. [Πειραιώς 256], λειτουργεί η Έκθεση «ΜΙΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ», με έργα πολλαπλών εκφραστικών μέσων, όπως Διαδραστικές
Εγκαταστάσεις χώρου, έργα Βιντεοτέχνης, Οπτικοακουστικά έργα, Διαδραστικά Πολυμέσα, Διαδικτυακές Εφαρμογές, Τρισδιάστατα Γραφικά, Υβριδικά
έργα καθώς και Flipbooks.
Η Έκθεση συνοδεύεται από πλήρη κατάλογο των έργων της έκθεσης, με
κείμενα των Γ. Χαρβαλιά, Ν. Δασκαλοθανάση, Μ. Σαντοριναίου και Μ. Μπαμπούση, όπου παρουσιάζεται η δομή, η κατεύθνση και το πλαίσιο λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ καθώς
και το ευρύτερο πλαίσιο των Πολλαπλών Εκφραστικών Μέσων, σε σχέση με
τα τεκταινόμενα στη διεθνή εικαστική σκηνή.
Η έκθεση επιχειρεί μια πρώτη καταγραφή των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
Eίναι το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Α.Σ.Κ.Τ. και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999. Στην έκθεση παρουσιάζονται εργασίες της τελευταίας
τριετίας [2004 – 2007].
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 7 – 20 Απριλίου 2008
ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτ. – Παρ. 12.00 – 21.00
Σαβ. – Κυρ. 12.00 – 18.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημόσιες Σχέσεις/Εκθέσεις, Εύα Τερζή
210 3817643, 3817121, FAX 210 3817156
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ποτε είδους είναι γνωστό ότι δέχονται επίθεση
από τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς με
σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση.
Ας δούμε όμως, πόσο αυτή η επίθεση επηρεάζει την εξέλιξη του χαρακτήρα αλλά και του
σώματος των εν δυνάμει ασκούμενων συμπολιτών μας.
Όταν ακούμε, σήμερα, τη λέξη παιχνιδότοπος
το μυαλό μας συνήθως πηγαίνει σε ιδιωτικούς
χώρους ή μικρές παιδικές χαρές (ίσως και επικίνδυνες), κυρίως για την ψυχαγωγία παιδιών
βρεφών, οι οποίοι λειτουργούν ως ευκαιρία
για ξέσπασμα, συνάντηση με συμμαθητές,
χαρά ή απλώς γέμισμα του ελεύθερου χρόνου. Έτσι όμως αγνοούμε ότι παιχνιδοτοπος
μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε φυσικός χώρος, χωρίς ή με μικρή ανθρώπινη παρέμβαση.
Παραβλέπουμε ότι το δικαίωμα για άσκηση,
άθληση σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία είναι δικαίωμα όλων ανεξαρτήτως ηλικίας (αν
και εφόσον βρεθεί ελεύθερος χρόνος!) όπως
επίσης και ότι η ψυχαγωγία κοινωνικοποιεί και
διαμορφώνει το χαρακτήρα.
Ο παιχνιδότοπος όταν προκαλεί τον «παίκτη»
να κινηθεί, να εξερευνήσει, να προσπαθήσει
με αποτέλεσμα να χαλαρώσει, να απολαύσει

ÅîáéñåôéêÞ äïõ
Εξαιρετική η πρωτοβουλία του προέδρου
του τμήματος μπάσκετ του Γυμναστικού
Συλλόγου Αγ. Αναργύρων κ. Γιαννακόπουλου να κανονίσει φιλικό αγώνα των μικρών
μπασκετμπολιστών της πόλης μας με τους
αντίστοιχους του Ιωνικού Λαμίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κυριακή 6
Απριλίου στις εγκαταστάσεις του Ιωνικού
στη Λαμία. Στην αποστολή συμμετείχαν 32
παιδιά από τα παιδικά τμήματα των ηλικιών
98-99 και 96-97. Οι μπασκετμπολίστες μας
χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές ομάδες και
εκτός από τη σπουδαία εμφάνιση που έκαναν όλοι τους σημείωσαν και πολύ καλά αποτελέσματα. Στους “μικρούς” τα αποτελέσματα ήταν 15-16 και 26-27 υπέρ του Ιωνικού, ενώ
στον αγώνα των “μεγάλων” η ομάδα των Αγίων Αναργύρων επικράτησε άνετα με 53-29.
Οι γονείς που συνοδεύαμε τους παίκτες
μείναμε έκπληκτοι με την αγωνιστική αρτιότητα και την πρόοδο των μικρών παικτών,
λαμβάνοντας κανείς υπόψη το ελάχιστο
χρονικό διάστημα στο οποίο προπονούνται.
Ο φιλικός αυτός αγώνας έδωσε την ευκαιρία σε εμάς τους γονείς να δούμε μπροστά στα μάτια μας την πολύ καλή δουλειά
που γίνεται τον τελευταίο καιρό στο τμήμα
μπάσκετ, αλλά και στους μικρούς παίκτες

Αθλητισμός

óôçí Üóêçóç
éêáßùìá üëùí
αλλά κυρίως να αποτραβηχτεί από την
σκληρή καθημερινότητα είναι παραγωγικός.
Έτσι παραγωγικό είναι και το παιχνίδι σε
αυτό το παιχνιδότοπο αφού ο «παίκτης»’
καλλιεργείται όχι μόνο σωματικά αλλά και
πνευματικά.
Ταυτόχρονα, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι ο παιχνιδότοπος διαμορφώνεται (δεν
κατασκευάζεται απλά) από τον άνθρωπο
και από τις ανάγκες για σωματική άσκηση
και ψυχαγωγία.
Βάσει των παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο «παίκτης» είναι σε
διαρκή αλληλεπίδραση με τον παιχνιδότοπο και τον διαμορφώνει σωματικά και
πνευματικά.
Αντίθετα ο παιχνιδότοπος παρακμάζει με
τη διαφήμιση, τη δόξα, τη φήμη, τους
μάνατζερ, την απαξίωση, την απομόνωση
και φυσικά την ιδιωτική εκμετάλλευση
που έχει ως στόχο όλα τα προηγούμενα.
Ας μην ξεχνάμε: το παιχνίδι είναι ωραίο
και απολαυστικό όταν «παίζουμε» όλοι
μαζί και λαμβάνει χώρο στη φύση.
Θεοδωρακόπουλος Τάσος

1ο τουρνουά ποδοσφαίρου
Αγίων Αναργύρων (προτζούνιορ)
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία με τον Α.Ο. ΕΛΠΙΣ διοργανώνει
το 1ο τουρνουά ποδοσφαίρου Αγίων Αναργύρων για ηλικίες 1999-2000-2001 (προτζούνιορ).
Στο τουρνουά πήραν μέρος ομάδες από τους Αγίους Αναργύρους, το Ίλιον, το Μενίδι και την
Πετρούπολη.
Η αγωνιστική περίοδος ξεκίνησε την 1η Μαρτίου και θα τελειώσει στις 21 Ιουνίου 2008.
Σκοπός του τουρνουά είναι να καθιερωθεί ως θεσμός το συγκεκριμένο πρωτάθλημα στο
δήμο μας και σαν αρχές έχει την απόκτηση εμπειριών των μικρών ποδοσφαιριστών, την ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας καθώς και το αίσθημα του «ευ αγωνίζεσθαι».
Ελπίζουμε όλοι να σταθούν αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια των παιδιών μας. Υπεύθυνοι
του τουρνουά είναι οι προπονητές Βιδιακίτης Γιώργος και Βενάκης Σήφης από τον Γ.Σ.Α.Α.
και ο Τσιρόγιαννος Μάριος από τον Α.Ο. ΕΛΠΙΣ.

õëåéÜ óôï ôìÞìá ìðÜóêåô ôïõ Ã.Ó.Á.Á.

μας να αποκτήσουν αγωνιστική εμπειρία. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και
στους προπονητές των ομάδων Γιώργο
Γιαννόπουλου και Ηλία Στρατικόπουλο
για τη δουλειά τους αλλά και την καλή
σχέση που έχουν αναπτύξει με τα παιδιά. Να σημειώσουμε, τέλος, ότι η φι-
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λοξενία του λαμιακού συλλόγου ήταν
υποδειγματική, οι αγώνες διεξήχθησαν
μέσα σε κλίμα χαράς ενώ δεν αφήσαμε
την ευκαιρία να πάει χαμένη για μια ευχάριστη εκδρομή με φαγητό, κρασάκι
και κουβέντα.
Μυρτώ Μπολώτα

Αύξηση 115 λεπτά την ημέρα για το 2008, και 93 λεπτά για το 2009
υπέγραψαν ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ
Με τη χειρότερη εξέλιξη για τους εργαζόμενους έκλεισε η ΣΣΕ για το 2008. Αφενός υπεγράφη
για μια ακόμη φορά διετής σύμβαση, αφετέρου οι αυξήσεις αγγίζουν τα όρια του γελοίου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (1/1/2008 – 3,45%, 1/9/2008 – 3%, 1/5/2009 – 5,5%)
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

31.12.07

  1.1.08

%

1.9.08

%

1.5.09

%

29,39

30,40

3,45%

31,31

3%

33,03

5,5%

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

31.12.07

  1.1.08

%

1.9.08

%

1.5.09

%

ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

657,89

680,58

3,45%

700,99

3%

739,54

5,5%

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΓΑΜΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Η μεσοσταθμική (άρα και πραγματική) αύξηση είναι για το 2008 4,4% (όταν ο πληθωρισμός
είναι 4,45%) και για το 2009 μόλις 3,70%.
Γατί η κυβερνητική ΔΑΚΕ υπέγραψε αυτή την κατάπτυστη Σύμβαση είναι φανερό σε όλους. Η
ΠΑΣΚ γιατί την υπέγραψε, και μάλιστα τη στιγμή που κορυφωνόταν ο αγώνας όλων των εργαζομένων για να μην περάσει το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κ. Πετραλιά;
Εάν ούτε αυτό δεν είναι η καλύτερη απόδειξη ότι Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ στα «δύσκολα» πηγαίνουν
μαζί, τότε ποιο είναι;

H κυβέρνηση της Ν.Δ. προσπαθεί να λύσει ένα ακόμη

πολύ σοβαρό ζήτημα όπως το ασφαλιστικό, με την ίδια
προκρούστια λογική, που συνηθίζει να εφαρμόζει.
Τράβηξέ το όσο μπορείς, μεγάλωσε το από εδώ, μίκρυνέ το από εκεί και το ασφαλιστικό λύθηκε.
Και ενώ η προεκλογική υπόσχεση του πρωθυπουργού
για το θέμα αυτό συνοψιζόταν στα τα τρία δεν:
1. Δεν θα μειωθούν οι συντάξεις
2. Δεν θα αυξηθού τα όρια συνταξιοδότησης
3. Δεν θα αυξηθούν οι εισφορές
όλα αυτά ξεχάστηκαν και τη θέση τους πήρε μια απροκάλυπτη επίθεση εναντία στα ασφαλιστικά δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Και όλα αυτά
μετά από μια (!) βδομάδα συζήτησης.
Για να αξιολογήσουμε τη «σοβαρότητα» με την οποία
η κυβέρνηση αντιμετώπισε το συγκεκριμένο θέμα, ας
το συγκρίνουμε με το χρονικό διάστημα και τον ουσιαστικό και επίπονο διάλογο, που δαπανήθηκε στις άλλες χώρες.
Ας δούμε μόνον τι έκαναν σε αλλά κράτη για το ίδιο
ζήτημα:
1. Στη Σουηδια χρειάστηκε δωδεκαετής διάλογος
2. Στην Ισπανια οκτώ χρόνια
3. Στην Ολλανδια έξι χρόνια
4. Στη γειτονική μας Ιταλία μακρόχρονες διαπραγματεύσεις και πριν οκτώ μήνες δημοψήφισμα στο οποίο
πήραν μέρος 5 εκατομμύρια πολίτες
Εχουμε, πλέον, ενώπιον μας ένα νομοσχέδιο τερατούργημα, ένα νομοσχέδιο που κατεδαφίζει ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και πρώτα απ’
όλα των γυναικών και των νεων.
Και το χειρότερο, ένα νομοσχέδιο το οποίο ανοίγει το
δρόμο για την υποβάθμιση μέχρι εκμηδένισης του
ασφαλιστικού συστήματος στο σύνολό του, αν μάλιστα το κρίνει και το εξετάσει κανείς στα μακροπρόθε-

Íá ìáôáéþóï
H κοινωνική ασφάλιση σήμερα συνδέεται

με την εργασία. Γι’ αυτό και το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο είναι προσαρμοσμένο στην ευελιξία της αγοράς εργασίας.
Που σημαίνει, ότι κανείς πια δεν θα έχει
σταθερή εργασία. Γιατί καταργείται κάθε
δικαίωμα των εργαζομένων στην εργασία
και την κοινωνική ασφάλιση. Οι εργοδότες
θα απολύουν όποτε και όσους θέλουν χωρίς
καμία αποζημίωση. Καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις, δεν θα υπάρχουν κατώτατα όρια αμοιβών, δώρα, άδειες. Οι εργοδότες επίσης δεν θα πληρώνουν τίποτε για την
ασφάλιση των εργαζομένων.
Πολλά από αυτά τα αντεργατικά μέτρα
εφαρμόζονται ήδη σήμερα.

O áãþíáò óõíå÷ßæåôáé
σμα αρνητικά του αποτελέσματα.
Για όλα αυτά υπάρχει μια διαφορετική πορεία και αντιμετώπιση, από της πολιτικές
δυνάμεις της χώρας.
Το ΚΚΕ ισχυρίζεται ότι όταν γίνει ο σοσιαλισμός όλα θα λυθούν διά μαγείας οπότε μαντρωθείτε και περιμένετε.
Το ΠΑΣΟΚ μας προτρέπει να αφεθούμε, μια
και όταν θα επιστρέψουν στην εξουσία όλα
θα φτιάξουν. Φυσικά εμπειρία για το τι θα
κάνει το ΠΑΣΟΚ υπάρχει. Και είναι ο δικός
τους νομός, ο νόμος Ρέππα, που μέχρι σήμερα εφαρμόζεται και εκθειάζεται συνεχώς
από την κυβέρνηση. Ένας νομός που βρίσκεται στην ιδία κατεύθυνση με αυτόν της
Ν.Δ.
Εμείς, στο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύουμε ότι υπάρχει
διαφορετική προσέγγιση και λύση.
Το ασφαλιστικό αφορά όλους μας. Αφορά
όλους τους εργαζομένους αλλά κυρίως τη
νεολαία μας, τις γυναίκες, τους αυριανούς
αλλά και τους σημερινούς συνταξιούχους.
Αφορά όλη την κοινωνία.
Η προσπάθειά μας για συλλογή υπογραφών
για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, βρήκε
τρομακτική ανταπόκριση. Συγκεντρώθηκαν
περισσότερες από 450.000 υπογραφές ενώ
στην πόλη μας έχουμε μέχρι συλλέξει πάνω
από 600 υπογραφές.
Η συλλογή υπογραφών βρίσκει ανταπόκριση σε πολίτες πέρα από πολιτικά και ιδεολο-
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γικά σύνορα. Οι πολίτες υπογράφουν.
Ο αγώνας όμως δεν σταματά εδώ. Αλλωστε
οι αντεργατικοί νομοί, τα αντιλαϊκά μέτρα
που προσπαθούν να περάσουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αντιμετωπίζονται και στο
δρόμο αλλά και στους καθημερινούς κατοπινούς αγώνες των εργαζομένων. Αυτό
πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει και τώρα.
Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να οργανώσουν
αυτούς τους αγώνες και να μην αφήσουν σε
χλωρό κλαδί την κυβέρνηση.
Αποδείχθηκε ότι το ασφαλιστικό είναι ένα
μείζον κοινωνικό θέμα που ήδη έχει δρομολογήσει πολιτικές εξελίξεις τόσο μέσα στα
κόμματα όσο και στη σχέση των κομμάτων
με τον κόσμο.
Ο λαός δεν αρκείται πλέον να είναι παθητικός δέκτης και άβουλος ψηφοφόρος.Μπορεί να κρίνει και να δρα ανάλογα. Οι τελευταίες εκλογές το αποδεικνύουν.
Προφανώς η κυβέρνηση δεν ακούει την
φωνή των χιλιάδων εργαζομένων και των
αντίστοιχων φορέων τους και επιχειρεί να
κλείσει το θέμα οχυρωμένη πίσω από την
ισχνή και διόλου αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Το ασφαλιστικό είναι ένα μείζον θέμα που δεν μπορεί να
τελειώσει με τον τρόπο που η κυβέρνηση
επιθυμεί.
Και θα ανατραπεί στην πράξη μια και ο αγώνας συνεχίζεται.
Κυρικλίδης Χαράλαμπος

Ασφαλιστικό

ïõìå ôï íüìï óôçí ðñÜîç
Αυξάνουν συνέχεια οι επισφαλείς θέσεις εργασίας, όπως μερική απασχόληση, συμβάσεις έργου, συμβάσεις ορισμένου χρόνου
ακόμα και μιας μέρας. Οι εργαζόμενοι σε
αυτές αμείβονται κάτω και από το ελάχιστο
όριο και δεν έχουν ασφάλιση. Η αστάθεια
και η ανασφάλεια στην εργασία αλλά και
στη ζωή πλήττουν όλο και περισσότερους
εργαζόμενους. Κυρίως όμως πλήττονται οι
γυναίκες και οι νέοι.
Η αρχή έγινε από τις γυναίκες που εργάζονται στις χειρότερες θέσεις εργασίας:
ανασφαλείς θέσεις με ιδιαίτερα χαμηλές
αμοιβές, απλήρωτες υπερωρίες, διευρυμένα ωράρια, χωρίς ασφάλιση, χωρίς επαγγελματική εξέλιξη.
Στους νέους και στις νέες εργαζόμενες πτυχιούχους ή μη εφαρμόζονται όλες οι μορφές της επισφαλούς εργασίας. Οι μισθοί
δεν επαρκούν σήμερα για να ζήσει ένας
νέος άνθρωπος χωρίς τη βοήθεια της οικογένειάς του. Οι συνθήκες εργασίας και οι
αμοιβές είναι πολύ μακριά από τα όνειρα και
τις ανάγκες τους. Οι περισσότεροι νιώθουν
ανασφάλεια για την επόμενη μέρα.
Επομένως η αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων επιδρά καταλυτικά στην πλήρη αποδυνάμωση και ουσιαστική ανατροπή
του ασφαλιστικού συστήματος. Ας αναλογιστούμε μόνο πότε και με ποιο τρόπο θα
πάρει σύνταξη ο εργαζόμενος και ιδίως η
εργαζόμενη με μερική ή με ελαστικές μορφές απασχόλησης.
Δια της διολισθήσεως, το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας οδηγείται σε πλήρες αδιέξοδο, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της αποδυνάμωσης του δημόσιου και κοινωνικού
χαρακτήρα της ασφάλισης.
Οι λαοί της Ευρώπης αγωνίζονται ενάντια σε
αυτή τη λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού.
Ο δικός μας αγώνας κατά του ασφαλιστικού
νομοσχεδίου εντείνεται. Δεν αντιστεκόμαστε μόνο αλλά και απαιτούμε.
Στον 21ο αιώνα πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής προστασίας, που θα εγγυάται σε όλους τους πολίτες
ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Η δημόσια κοινωνική
ασφάλιση αποτελεί μέρος του.
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Η στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος
είναι στενά συνδεδεμένη:
- με την πλήρη και σταθερή απασχόληση
που μπορεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και να δημιουργήσει πόρους ικανούς να
στηρίξουν κοινωνικές πολιτικές
- με τη δίκαιη κοινωνικά μεταρρύθμιση του
φορολογικού συστήματος
- με τη μείωση των δαπανών για εξοπλισμούς
Άμεσα μέτρα μπορεί να είναι:
• Η θεσμοθέτηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
• Εξασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων σε
ευέλικτες μορφές εργασίας στον ιδιωτικό
και στο δημόσιο τομέα
• Η πλήρης και σταθερή απασχόληση 35
ωρών χωρίς μείωση αποδοχών, με πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Η
μείωση του χρόνου εργασίας είναι σημαντικός παράγοντας για την εναρμόνιση των εργασιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων
των γυναικών.
• Προστασία των ηλικιωμένων, των ανέργων
μακράς διαρκείας, περισσότερος χρόνος
για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας
και εξασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης όλων των ανέργων μακράς διαρκείας.
• Επέκταση και ολοκλήρωση όλων των δημόσιων κοινωνικών υποδομών που διευκολύνουν τις γυναίκες να εργαστούν, δηλαδή
φροντίδα και φύλαξη παιδιών, μέριμνα για
τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία.
• Νομιμοποίηση και ένταξη στην κοινωνική
ασφάλιση όλων των εργαζομένων μεταναστών στη χώρα μας, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης μεταναστευτικής πολιτικής.
Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν μέρος
της ολοκληρωμένης πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ
για την αναβάθμιση του ασφαλιστικού συστήματος.
Καλούμε τους πολίτες να πουν ΟΧΙ στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο και υπογράψουν
την πρότασή για δημοψήφισμα.
Λίτσα Δουδούμη

Óõììåôï÷éêüò
Ðñïûðïëïãéóìüò
O συμμετοχικός προϋπολογισμός, εννοι-

ολογικά, είναι η συμμετοχή των δημοτών
στην κατάρτιση του δημοτικού προϋπολογισμού, στη λήψη δηλαδή των αποφάσεων
για την κατανομή των δημοσίων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο.
Όπως είναι γνωστό, μέχρι σήμερα, κάθε Δεκέμβρη στο δημοτικό συμβούλιο καταρτίζεται και κατατίθεται ο προϋπολογισμός για
τον επόμενο χρόνο. Ο δημοτικός προϋπολογισμός καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή
μας. Θεωρείται ότι αποτελεί μια τεχνοκρατική πράξη που αφορά μόνο τους ειδικούς,
τους πολιτικούς και τους μορφωμένους. Το
περιεχόμενό του, το οποίο λίγοι δημοτικοί
σύμβουλοι διαβάζουν και κατανοούν, ψηφίζεται με συνοπτικές διαδικασίες από την
πλειοψηφία και καθορίζει τις δραστηριότητες του δήμου για τον επόμενο χρόνο.
Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός έχει ως
στόχο να ανατρέψει αυτή την αριστοκρατική
αντίληψη, έτσι ώστε οι πολίτες που το επιθυμούν να είναι συμμέτοχοι σε αποφάσεις που
αφορούν τη ζωή τους.
Θα είναι, άρα, ένα καθοριστικό βήμα στην
εμβάθυνση της δημοκρατίας.
Θα στηρίζεται στη διοργάνωση ανοιχτών δημοτικών συνελεύσεων, κατά συνοικία, όπου
οι δημότες θα συζητούν και θα αποφασίζουν
για την κατανομή των δημοτικών πόρων. Θα
πρέπει να γίνεται σεβαστή η παραδοσιακή
συνοικία, σε μια προσπάθεια να ενεργοποιηθεί η συλλογική μνήμη κάθε περιοχής (π.χ.
Δημοτική συνέλευση Ανάκασας, Αγίας Παρασκευής κ.λπ.).
Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι η δέσμευση της δημοτικής αρχής να υλοποιήσει
τις αποφάσεις των δημοτικών συνοικιακών
συνελεύσεων. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός δεν αντικαθιστά την ανάγκη διεκδίκησης περισσότερων πόρων από το κράτος.
Απεναντίας, μπορούν να δέσουν διαλεκτικά
οι κινητοποιήσεις των δημοτών με το συμμετοχικό προϋπολογισμό και να τροφοδοτούν η μία αντίληψη την άλλη.
Δεν δημιουργεί κάποια παράλληλη εξουσία, δεν υποκαθιστά τη δημοτική αρχή αλλά
ούτε τις δημοτικές κινήσεις ή τα πολιτικά
κόμματα.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει θετική εμπειρία από χώρες της Λατινικής Αμερικής (Πόρτο Αλέγρε, Περού, Βολιβία) και τη
Νέα Ζηλανδία. Επίσης, ανάλογες διαδικασίες
έχουν δρομολογηθεί και στην Ελλάδα, στους
δήμους Καισαριανής και Πετρούπολης.
Η δημοτική αρχή πρέπει άμεσα να προωθήσει τις διαδικασίες για το συμμετοχικό προϋπολογισμό και στο δήμο μας.
Βασίλης Κούτας

Ανακύκλωση
ανακύκλωση απορριμμάτων
ή ανακύκλωση του προβλήματος

Στο προηγούμενο τεύχος της «Από-

δρασης» αναφερθήκαμε στη σημασία
της ανακύκλωσης απορριμμάτων. Τονίζαμε ότι είναι «ιδιαίτερα σημαντικό ότι
μετά από πολλά χρόνια απραξίας και
αδιαφορίας του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκίνησε επιτέλους
και στο Δήμο μας η εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών». Είναι απαραίτητο όμως να υπάρχει
δημόσιος έλεγχος και ενημέρωση για τη
διαχείριση και αποτελεσματικότητα του
συστήματος και την ωφέλεια προκύπτει
απ’ αυτό για το περιβάλλον και τους πολίτες.
Δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, καταγγελλίες σωματείων εργαζομένων σε
διάφορους δήμους, διαμαρτυρίες ενώσεων πολιτών, περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και επιστημονικές έρευνες
δείχνουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός
δημόσιος έλεγχος του συστήματος.
Τα συμπεράσματα επιστημονικής έρευνας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) με αντικείμενο «Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα/Η
περίπτωση της Αττικής» (11/2006), διαπίστωναν ότι το σύστημα ΣΣΕΔ (πρόκειται για το σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας που εφαρμόζεται και στο Δήμο
μας) «έχει ουσιαστικά θέση μονοπωλίου». Η έρευνα ανέφερε, την επιδίωξη
της Ε.Ε.Α.Α. να ελέγξει τους αδύναμους
κρατικούς μηχανισμούς ελέγχου, την
αλαζονική συμπεριφορά που επιδείκνυε προς τους συνδιαλεγόμενους με
αυτήν, την αδιαφάνεια στη διαχείριση
των οικονομικών της, την αντίδραση
σε οποιαδήποτε απόπειρα ελέγχου των
δραστηριοτήτων της (που περιλάμβανε
τη συστηματική άρνηση παροχής στοιχείων και πληροφοριών) και την αντίδραση με κάθε μέσο στη δημιουργία
άλλων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων.
Η έρευνα του ΤΕΕ παρουσίαζε το σύστημα ανακύκλωσης της Ε.Ε.Α.Α. ως ελάχιστα αποδοτικό και ιδιαίτερα δαπανηρό.
Έτσι, στο τέλος του 2006 και μετά από
3 χρόνια λειτουργίας, τα ανακτώμενα,
δηλαδή τα πραγματικά ανακυκλωμένα,
υλικά ανά κάτοικο ήταν τα μισά απ’ ό,τι
προέβλεπε η εγκεκριμένη μελέτη. Η δημιουργία και η λειτουργία Κέντρων Διαλογής είχε «μείνει πίσω» λόγω έλλειψης
επαρκών επενδύσεων. Το κόστος κατασκευής των Κέντρων Διαλογής (ΚΔΑΥ)
κρινόταν δυσανάλογο «λαμβανομένης
υπόψη της απλοϊκής τεχνολογίας» που

χρησιμοποιούνταν σε αυτά. Το σύστημα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών χαρακτηριζόταν ως ανεπαρκές και τέλος, το υπόλειμμα, δηλαδή ό,τι δεν μπορούσε
να ανακυκλωθεί και μεταφέρονταν
συνεπώς στους ΧΥΤΑ, αποτελούσε
το 31-39% του συνόλου των υλικών,
ποσοστό που η έρευνα έκρινε ως
«πολύ υψηλό».

αυτές και μεγάλες πολυεθνικές π.χ.
COCA-COLA, PEPSICO, UNILEVER,
PROCTER & GAMBLE, COLGATE
κ.λπ.). Όλες αυτές οι εταιρείες (όπως
και οι ΟΤΑ) είναι υποχρεωμένες
από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία να ανακυκλώνουν. Ετσι,
με το σύστημα ανακύκλωσης που
διαχειρίζονται, εκπληρώνουν τις έννομες υποχρεώσεις.

Η κριτική όμως, δεν προέρχεται
μόνο από την έρευνα του ΤΕΕ. Σύμφωνα με επίσημη απάντηση του
Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ)
στο Δήμαρχο Καισαριανής στις 0110-2007 (περίπου ένα χρόνο μετά
την έρευνα του ΤΕΕ), οι επιδόσεις
της Ε.Ε.Α.Α. ήταν πενιχρές.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που συνυπέγραψαν Ε.Ε.Α.Α.
και Δήμος Αγίων Αναργύρων, η
Ε.Ε.Α.Α. ανέλαβε να χρηματοδοτήσει την ενημερωτική καμπάνια, να
παράσχει τα μέσα συλλογής των
απόβλητων συσκευασιών (μπλε
σάκους και ειδικούς κάδους) και
να διαχειριστεί την επεξεργασία
των ανακυκλώσιμων. Τα τέλη ανακύκλωσης των συσκευασιών των
προϊόντων τους (δηλαδή τις εισφορές τους στην Ε.Ε.Α.Α.), οι ιδιωτικές
εταιρίες-μέτοχοι τις φορτώνουν
στον καταναλωτή μέσω της μεθόδου μετακύλισης του κόστους στην
τιμή του προϊόντος. Τα λειτουργικά έξοδα του απορριμματοφόρου
και η παροχή προσωπικού για τη
λειτουργία του, τη συλλογή και τη
μεταφορά των ανακυκλώσιμων
στο Κέντρο Διαλογής βαραίνουν το
Δήμο, δηλαδή τελικά τους δημότες
μέσω των δημοτικών τελών. Κατ’
αυτό τον τρόπο ιδιωτικές εταιρείες,
(ορισμένες από τις οποίες ευθύνονται για μακροχρόνια ρύπανση του
περιβάλλοντος στην Ελλάδα αλλά
και διεθνώς) καταφέρνουν να εκπληρώσουν τυπικά τις νομικές τους
υποχρεώσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος και ο πολίτης πληρώνει
διπλά το κόστος της ανακύκλωσης.

Δημοσιογραφικές έρευνες που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο
αποκάλυπταν μια προβληματική
κατάσταση και έκαναν λόγο για
«εμπαιγμό» των πολιτών και «χαμένα
λεφτά». Η έρευνα του ΤΕΕ αποκάλυπτε, ότι η λειτουργία των Κέντρων
Διαλογής (ΚΔΑΥ) έχει ανατεθεί σε
υπεργολάβους που ταυτόχρονα
δραστηριοποιούνται στη συλλογή
και μεταφορά αποβλήτων.
Ο κίνδυνος απ’ αυτήν την ανάθεση,
όπως επισημαίνεται στην έρευνα,
είναι διπλός α) να εμφανίζουν οι
υπερεργολάβοι απόβλητα συσκευασίας που έτσι και αλλιώς θα συλλέγονταν απ’αυτούς, ως προϊόντα
διαλογής στην εγκατάσταση και να
εισπράττουν επιδοτήσεις που δεν
δικαιούνται από την Ε.Ε.Α.Α. και
β) να «οικειοποιείται» η Ε.Ε.Α.Α.
ποσότητες συσκευασιών που έτσι
και αλλιώς θα ανακυκλώνονταν παρουσιάζοντας πλαστή εικόνα για τα
αποτελέσματα.
Στην αποκάλυψη αυτή ήρθαν αργότερα να προστεθούν και δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι, τα ανακυκλώσιμα υλικά (εκτός ίσως του
αλουμινίου) καταλήγουν, στους
ΧΥΤΑ μαζί με τα σκουπίδια. Καθώς
οι καταγγελίες, οι αποκαλύψεις
και οι διαμαρτυρίες κατοίκων και
φορέων πληθαίνουν και η εταιρεία
δεν απαντά, πρέπει οι πολίτες, οι
δήμοι και όλοι οι αρμόδιοι φορείς
να αναρωτηθούν: γίνεται από την
Ε.Ε.Α.Α. πραγματικά αποτελεσματική ανακύκλωση ή απλώς
ανακυκλώνεται το περιβαλλοντικό πρόβλημα;
Η Ε.Ε.Α.Α. δεν είναι δημόσιος φορέας, είναι ανώνυμη εταιρεία. Μέτοχοι της Ε.Ε.Α.Α. είναι κατά 35% η
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) και κατά 65% εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
παραγωγής, διάθεσης κ.λπ συσκευασμένων προϊόντων (ανάμεσα σε

Η ανακύκλωση δεν είναι ασήμαντο
έργο «βιτρίνας» αλλά αναγκαιότητα
για την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα του αστικού τοπίου και της ζωής όλων μας γι’ αυτό
και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το δήμο μας.
Γι’ αυτούς τους λόγους προτείνουμε στη Δημοτική Αρχή α) να ζητήσει άμεσα πλήρη ενημέρωση από
την Ε.Ε.Α.Α. για όλα τα «στάδια»
λειτουργίας του συστήματος (μέχρι
και το τελικό, της επεξεργασίας των
ανακυκλώσιμων υλικών) β) να ζητήσει διευκρινίσεις από την Ε.Ε.Α.Α.
για τα θέματα που εγείρονται από
τις έρευνες και τις καταγγελίες που
έχουν δημοσιευθεί γ) να ενημερώσει ακολούθως τους πολίτες των
Αγίων Αναργύρων και τέλος δ) να
σχεδιάσει δικό της εναλλακτικό σύστημα ανακύκλωσης αναζητώντας
διεκδικητικά τη χρηματοδότησή
του από εθνικούς, κοινοτικούς αλλά
και πόρους της Ε.Ε.Α.Α.

22 αποδραση

Nίκος Αποστόλου

Το γλέντι της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ
Πραγματοποιήθηκε στις 24 Φλεβάρη το αποκριάτικο γλέντι μας
στον Πευκώνα. Ο κόσμος πολύς
και το κέφι αμείωτο μέχρι αργά
το απόγευμα. Το τσικνίσαμε, το
βρέξαμε με άφθονο κρασί και το
χορέψαμε με συνοδεία την ολοζώντανη ορχήστρα μας. Οι μικροί αποδρασίστες διασκέδασαν
με την ψυχή τους παρέα με κλόουν, ενώ δεν έλειψαν και τα αναπόφευκτα πολιτικά πηγαδάκια.
Όσοι δεν ήρθαν, έχασαν. Και
του χρόνου να ‘μαστε καλά να
ξανανταμώσουμε και να ξεφαντώσουμε.

Η παρέλαση
και το ασφαλιστικό
Η φετινή 25η του Μάρτη δεν προσφερόταν για φιέστες και μόνο.
Το καυτό θέμα των ημερών, το
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο-τερατούργημα της κυβέρνησης,
κινητοποίησε την τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που, έστησε
περίπτερο στην κεντρική πλατεία των Αγίων Αναργύρων και
συγκέντρωσε εκατοντάδες υπογραφές για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Συγκινητική ήταν
η προσέλευση των δημοτών
κάθε ηλικίας.

Κούλουμα στο Πάρκο
Επιδεικνύοντας για μία ακόμα
φορά τις οικολογικές της ευαισθησίες, η δημοτική αρχή αποφάσισε να διοργανώσει, μαζί
με τους έτερους «οικολόγους»
από το Ίλιον, πανηγύρι για τα
Κούλουμα στο Πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης», την ώρα που η απεργία των εργαζομένων στην καθαριότητα ήταν στο φόρτε της.
Τα αποτελέσματα αυτής της
φιέστας τα διάβασαν (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) και
τα είδαν (ΣΚΑΙ) όλοι οι Ελληνες.
Και εις ανώτερα δήμαρχε.

Δημοτικολογίες
Επιλεκτικές ευαισθησίες

Η «ΑΠΟΔΡΑΣΗ» στα ΜΜΕ
Τους τελευταίους δύο μήνες η
«ΑΠΟΔΡΑΣΗ» κλιμάκωσε την
εκστρατεία ενημέρωσης των
πολιτών για το επιτελούμενο
έγκλημα στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Εκπρόσωποί της
συμμετείχαν σε εκπομπές πανελλήνιας εμβέλειας τόσο της
κρατικής (ΕΤ1) όσο και της ιδιωτικής (ΣΚΑΙ) τηλεόρασης, ενώ οι
θέσεις της προβλήθηκαν κι από
τον έντυπο τύπο, με κορύφωση
ένα κατατοπιστικότατο άρθρο
στο μηνιαίο περιοδικό ΓΑΛΕΡΑ.
Eπίσης στον «Ιό» της Ελευθεροτυπίας παρουσιάστηκαν μεταξύ
άλλων και οι θέσεις μας για τον
Προαστιακό και τον Πευκώνα.

Ερωτηματικά
Είναι αλήθεια ότι ο εκδότης που
έχει αναλάβει εργολαβικά την
προβολή του δημάρχου, πήρε
με «ανάθεση» το αναψυκτήριο
στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη;
Είναι αλήθεια ότι οι μελέτες για
τη βιωσιμότητα των δημοτικών
επιχειρήσεων κόστισαν ο «κούκος αηδόνι»; Δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι κόστισαν σε
άλλους δήμους;

και συμβασιούχοι) δεν συγκαταλέγονται στα «βαρέα και ανθιυγεινά»!!
Έτσι πέρασε, βέβαια, μια υπουργική τροποποίηση «αστραπή»,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματα των εργαζομένων στους Δήμους!
Τα συμπεράσματα δικά σας...

Προκλητική επίθεση
Στις 26 Φλεβάρη 2008, «αγανακτισμένοι» εργάτες του Προαστιακού επιτέθηκαν σε μέλος της
παράταξής μας επιχειρώντας να
του αποσπάσουν τη φωτογραφική μηχανή του, με την οποία
φωτογράφιζε τα σπασμένα (από
τα φορτηγά τους) δενδρύλλια
που είχαν φυτευτεί ως αντάλλαγμα για την καταστροφή του
μικρού Πευκώνα. Φαίνεται πως
η «λευκή πετσέτα» που πέταξε ο
δήμος για τον Προαστιακό έχει
αναγάγει τους εργολάβους σε
γενικούς δερβέναγες. Εύγε.

Βέτο κι εμείς …..
Αφού ο Κώτσος ψέλλισε βέτο στο μακελάρη
κι αυτό το βέτο έπιασε σε κείνο το παζάρι,
βέτο να βάζουμε κι εμείς σε κάθε κατεργάρη
να πάψουμε να είμαστε Πασχαλινό σφαχτάρι.

Σκουπίδια
Έπρεπε οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας των Δήμων
να διαμαρτυρηθούν έντονα και
με κάθε τρόπο για τις προβληματικές σχέσεις εργασίας που
διέπουν τις συμβάσεις τους!
Έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο
χτένι, με τα σκουπίδια να ενοχλούν το αισθητικό κριτήριο των
«ιθυνόντων» και να επιτρέψει
στις διάφορες «Κασσάνδρες» να
φοβίζουν τον κόσμο μιλώντας
για χολέρα, πανούκλα και τύφο!
Έπρεπε! Γιατί; Για να μάθουμε
ότι αυτοί οι άνθρωποι (μόνιμοι

Την Παρασκευή 3 Φλεβάρη, τα
παιδιά του «Θερσίτη» πέταξαν
συμβολικά πράσινη μπογιά στο
Δημαρχείο, πιστεύοντας ότι
έτσι εκφράζουν τη διαμαρτυρία
τους για τη συνεχή καταστροφή
του πράσινου στο δήμο μας.
Την επόμενη μέρα το πρωί, τα
συνεργεία του δήμου είχαν καθαρίσει κάθε ίχνος μπογιάς, και
πολύ σωστά έπραξαν. Μόνο που
η δημοτική αρχή δεν έδειξε την
ίδια ευαισθησία και ταχύτητα να
καθαρίσει το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, το οποίο κάποια φασιστοειδή βεβήλωσαν
και το οποίο παρέμεινε με τις
σβάστικες για αρκετές μέρες.
Δικαιολογία;
Δεν υπήρχε σβουράκι για το τρίψιμο του μάρμαρου. Ωραία…

Βέτο στο δικομματισμό που σαν οχιά μας ζώνει,
Βέτο παιδιά, μας πήρανε λουρί και παντελόνι.
Βέτο γιατί μας θέλουνε μουζίκους και ραγιάδες.
Μη γίνουμε χειρότεροι από τους μασκαράδες.
Βέτο για τον Πρωθυπουργό, βέτο της κάθε σπείρας
που κάνουν την Ελλάδα μας βρακί της …. Καλομοίρας.
Βέτο να φάει κατάμουτρα εκείνος ο Γκαργκάνας
που μας πουλά τα σέρτικα για πούρα της Αβάνας.
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Βέτο στη Φάνη την ξανθή (;) την Πετραλιά την Πάλλη
που ’κανε τ’ ασφαλιστικό της Πάτρας καρναβάλι.
Βέτο σ’ αυτούς που ξεπουλάν ΟΤΕ, ΔΕΗ, λιμάνια
μήπως σωθεί η Ακρόπολη από τα «μπλε» τζιμάνια.

Ο Πευκώνας και η ΚΝΕ
Φαίνεται πως για τους συντρόφους του ΚΚΕ η καταστροφή
του περιβάλλοντος δεν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Φαίνεται, επίσης, ότι η καταστροφή
του Πευκώνα δεν τους αφορά
ιδιαιτέρως. Δεν εξηγείται αλλιώς η κίνηση της ΚΝΕ να καλύψει επιδεικτικά τις αφίσες της
ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ που στιγμάτιζαν
το έγκλημα στον Πευκώνα αλλά
και τις τεράστιες ευθύνες της
δημοτικής αρχής.
Βλέπεις όμως, η καθοδήγηση
είναι ελλιπής σε ό,τι αφορά τις
τεχνικές της αφισοκόλλησης,
με αποτέλεσμα οι αφίσες τους
να πέφτουν η μία μετά την άλλη,
το δε θέαμα να είναι δογματικά
ξεκαρδιστικό.
Στους «πράσινους» που …. ξέχασαν τα είκοσι τα χρόνια
κι όταν μας κυβερνούσανε μάς νόμιζαν κοθόνια.
Κατάντησαν τη χώρα μας σα γάμο του Κουτρούλη
γι’ αυτό τους ψηφοφόρους τους τους ψάχνει η Νικολούλη.
Βέτο στον παπα-Ανθιμο π’ αγριεύει και ουρλιάζει
και που σκορπάει τις βρισιές σαν το χοντρό χαλάζι.
Βέτο να παίρνει ο Ζορό ο φύρερ Ψωμιάδης
που σαν αρχίσει να μιλά αναστενάζει ο Αδης.
Βέτο στο χριστιανόμαγκα τη Λιάνα την Κανέλη
που έχει βλέμμα Πινοσέτ και ύφος Καψαμπέλη
και που κανένας δεν τολμά να της αντιμιλήσει,
φοβάται ο δόλιος μη βρεθεί σε κάνα … Μακρονήσι.
Βέτο σ’ όλα τα τρωκτικά, βέτο στους τραπεζίτες
που κόλλησαν επάνω μας σα βδέλες και τερμίτες.
Βέτο στης ντόπας τους νονούς, σ’ όλους τους αρουραίους
στης Ζίμενς τα οικόσιτα και τους κατεργαρέους.
Βέτο για τον Παπαμανλή, στον Καρανδρέου βέτο
που πάνε κληρονομικά και ταιριαστά πακέτο.
Γι’ αυτό το πλέον βροντερό, το πιο μεγάλο βέτο
κρατείστε να το στείλετε σε τούτο το ντουέτο.
Απειρώτης

14 Απρίλη - Συγκέντρωση για το Πάρκο
ώρα 18:30 στην κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων
Tο μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πάρκο στα Βαλκάνια κι ένα από
τα οκτώ θεματικά ευρωπαϊκά πάρκα, το «Αντώνης Τρίτσης» κινδυνεύει. Μετά τις οικολογικές καταστροφές του περασμένου
καλοκαιριού, μετά τα εκατομμύρια καμμένα στρέμματα πρασίνου σε όλη την Ελλάδα, οι κυβερνώντες κρίνουν, ότι η χώρα
μας δεν έχει την πολυτέλεια να διατηρεί αμιγώς περιβαλλοντικά
πάρκα (δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του
στο Πάρκο).
Η ανικανότητα και η χρόνια αδιαφορία της πολιτείας, η αδιαφορία και μικροπολιτική αντιμετώπιση των δημοτικών διοικήσεων αλλά και η διαχρονικά τραγική ανεπάρκεια του Οργανισμού
Διοίκησης και Διαχείρισης οδηγούν το Πάρκο στο μαρασμό,
σπρώχνοντάς το στα χέρια των ιδιωτών που καραδοκούν για να
το μετατρέψουν σε χώρο φτηνής αναψυχής.
Οι ενεργοί πολίτες αντιδρούν κι ενώνουν τις φωνές τους με
όλους όσοι αντιπαλεύουν τα εγκληματικά σχέδια των κρατούντων.
Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ, το Αριστερό Σχήμα Ιλίου και η ΕΞΟΔΟΣ Καματερού διοργανώνουν συγκέντρωση ενημέρωσης για τα προβλήματα του Πάρκου, τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2008 και ώρα
18:30 στην κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων. Θα είναι κοντά
μας και ο πρόεδρος του ΣΥΝ και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ» Αλέξης Τσίπρας.
Η παρουσία μας θα είναι η ηχηρή απάντησή μας σε αυτούς που
διαπραγματεύονται το μέλλον μας χωρίς εμάς.

ακόμα ο ΟΣΕ χώρους, οι εργολάβοι του έχουν αφήσει κάτι τρύπες
ορθάνοιχτες στο μεγάλο Πευκώνα από την τελευταία οικολογική
τους συνεισφορά. Αλλά πού χρόνος τώρα να επισκεφτείτε τους
Πευκώνες...

Λάβαμε στο mail
της «ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ»

www.a-po-drasi.gr
Από τον Ιούλιο λειτουργεί η ιστοσελίδα της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ, με μεγάλη επισκεψιμότητα.
Με θέματα τοπικά (Προαστιακός,
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», 301
Ε.Β. κ.λπ.) και γενικά (περιβάλλον,
κινήματα πόλης κ.λπ.), με αναλύσεις, ρεπορταζ και επικαιρότητα.
Ειδικά τους τελευταίους μήνες
η αύξηση των επισκεπτών είναι
εντυπωσιακή. Τα στατιστικά του
τετραμήνου:
Ιανουάριος: 688 διαφορετικοί
χρήστες, 8453 hits, Φεβρουάριος: 764 διαφ. χρήστες, 12212 hits,
Μάρτιος: 1.070 διαφ. χρήστες,
18164 hits, Πρώτο 10ήμερο Απρίλη: 483 διαφ. χρήστες, 7.517 hits

Ποδηλατοπορείες
Με αιτήματα τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, τη δυνατότητα
μεταφοράς των ποδηλάτων από
τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
την αλλαγή του Κ.Ο.Κ αλλά και

φοροαπαλλαγές, οι ποδηλάτες
οργανώνονται και διοργανώνουν
πανελλαδικές ποδηλατοπορείες
διαμαρτυρίας. Μια τέτοια πραγματοποιήθηκε και την Κυριακή 6
του Απρίλη με μαζική συμμετοχή. Σημαντική πρωτοβουλία που
πρέπει να στηριχτεί απ’ όλους.

Αχρησιμοποίητα δενδρύλια
Επειδή ο υπερ-οικολόγος δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας τον τελευταίο καιρό πασχίζει
να γκρεμίσει τις κεραίες και δεν
προφταίνει να ασχοληθεί με την
«Πράσινη Τράπεζα», που θα κάνει
το δήμο Ελβετία, η «ΑΠΟΔΡΑΣΗ»,
συμβάλλοντας κι αυτή στις οικοευαισθησίες του, τον ενημερώνει
ότι στο συγχωρεμένο μικρό Πευκώνα υπάρχουν αχρησιμοποίητα
δενδρύλια προς δεντροφύτευση
στους χώρους που ο Δήμαρχος
απέσπασε από τον ΟΣΕ. Είναι από
αυτά που επρόκειτο να φυτευτούν προς αντικατάσταση των
κομμένων. Κι αν δεν σας έδωσε

Ζω εδω και 10 χρόνια στους Αγίους και ήμουν πολύ ευχαριστημένη που μετακόμισα εδώ από ένα
καταπληκτικό προάστιο, την Ηλιούπολη. Δεν μου έλειπε πολύ το
πράσινο, γιατί μένω απέναντι από
το Περιβαλλοντικό Πάρκο και κοντά στις γραμμες που ήταν γεμάτες πεύκα. Τώρα, δυστυχώς, μόνο
σε φωτογραφίες δείχνω στην τρίχρονη κόρη μου την όμορφη (κάποτε) περιοχή μας, και βλέπω πως
σε λίγο καιρό ακόμα και το πάρκο
θα το θυμόμαστε μόνο από φωτογραφίες.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο

δήμος, που θα έπρεπε να προστατεύει το πράσινο, όχι μόνο είναι
απών, αλλά είναι και υπεύθυνος
για την κατακρεούργηση των δέντρων και του φυσικού περιβάλλοντος γενικώς. Πριν καιρό ήρθαν
και κλαδεψαν (κουτσούρεψαν)
τους ευκάλυπτους στην οδο Δεληγιαννη. Το γιατί δεν το ξέρει
κανείς.
Ο δήμαρχος νοιάζεται για τον
Πευκώνα γιατί είναι απέναντι από
το δημαρχείο, αλλιώς θα είχε κοπεί προ πολλού.
Η κατάσταση με το δήμο μας δεν
είναι μόνο ευθύνη του δήμου,
αλλά όλων μας.
Ο πολιτισμός μας φτάνει στο σημείο να κατεβαίνω όλη τη Δημοκρατίας, από το νεκροταφείο ως
την πλατεία, με το καρότσι στο
δρόμο, γιατί τα καινούργια πεζοδρόμια είναι χώρος στάθμευσης.
Πραγματικά ντρέπομαι για την
πόλη μας αλλά και για τους δημότες της.

