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Ο θάνατος του Αλέξη ήταν 
η αιτία που ράγισε η βιτρί-
να της Δημοκρατίας και 
έτσι είδαμε όλοι, όσοι δε 
βλέπαμε, τι στην πραγμα-
τικότητα συμβαίνει.αποδραση
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Åßíáé ôåëéêÜ ôüóï áñãÜ;
H εξέλιξη των έργων στον Πευκώνα και στον ευρύτερο χώρο 
απέναντι από το 301, δικαιώνει με τον πιο απόλυτο αλλά και 
πικρό τρόπο, τις θέσεις της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ και την αντίθεσή μας 
στο φαραωνικό έργο που κατασκευάζεται αλλά και στην κατα-
σκευή της 5ης γραμμής προς το στρατόπεδο.
1.- Προειδοποιήσαμε ότι το έργο που κατασκευάζεται εκεί, 
δεν είναι απλά μια στάση του Προαστιακού (την οποία όλοι 
θέλουμε) αλλά μια γιγαντιαία υποδομή με πλατφόρμα 260 μέ-
τρων (ούτε στο Λονδίνο τέτοια) η οποία προορίζεται για στά-
ση ή και στάθμευση μεγάλων τρένων, κυρίως εμπορικών.
2.- Προειδοποιήσαμε επίσης ότι, μετά την κατασκευή με-
γάλων εμπορικών κέντρων στο νέο Σταθμό Λαρίσης, πολλές 
λειτουργίες του ΟΣΕ που σήμερα εξυπηρετούνται εκεί και 
επιβαρύνουν την περιοχή με θορύβους και ρύπανση, θα μετα-
φερθούν στον πιο κοντινό σταθμό που δεν είναι άλλος από το 
σταθμό των Αγίων Αναργύρων.
3.- Προειδοποιήσαμε ότι ο υπόκοσμος που λειτουργεί σήμε-
ρα γύρω από το Σταθμό Λαρίσης θα μετακινηθεί προς τους 
Αγίους Αναργύρους και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε.
4.- Προειδοποιήσαμε ότι η νέα 5η γραμμή θα λειτουργήσει σε 
πρώτη φάση σαν πάρκινγκ βαγονιών και τρένων.
5.- Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της κυβέρνησης για 
την  «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ» στο σιδηρο-
δρομικό δίκτυο (κατά συνέπεια και στην περιοχή μας) θα λει-
τουργούν δύο ξένες μεταξύ τους εταιρείες, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ που 
θα αναλάβει τον Προαστιακό και τον κεντρικό άξονα Πάτρα, 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ειδομένη, Προμαχώνας (ΠΑΘΕΠ) και ο 
ΟΣΕ (με την ΕΡΓΟΣΕ) που θα αναλάβουν το περιφερειακό δί-
κτυο.
Μετά το 2013 θα μπορούν να εισέλθουν στο δίκτυο και να δρο-
μολογούν αμαξοστοιχίες, όσοι ιδιώτες επιθυμούν και μάλιστα 
με φθηνά διόδια. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες που 
θα οξύνεται στους μεγάλους σταθμούς και στους σταθμούς 
κοντά στο κέντρο όπως ο Σταθμός των Αγίων Αναργύρων, εί-
ναι κάτι που θέλαμε να αποφύγουμε. 
Η ευρωπαϊκή εμπειρία (π.χ. Λονδίνο) δείχνει ότι, ο ανταγωνι-
σμός αύξησε τόσο πολύ τα ατυχήματα και δημιούργησε τόσα 
προβλήματα στα δρομολόγια, ώστε το βρετανικό δημόσιο 
αναγκάστηκε να πληρώνει κάθε χρόνο πάνω από 2 δις λίρες 
για να αποκαταστήσει τα πράγματα.
Την παραπάνω κατάσταση θέλαμε να αποτρέψουμε και προ-
σπαθήσαμε να πείσουμε και το Δήμο γι’ αυτό χωρίς να το 
καταφέρουμε. Η επιλογή του Δήμου να αφήσει το έργο να 
εξελίσσεται προσπαθώντας να εξασφαλίσει αντισταθμιστικά 
οφέλη, αποδείχτηκε λάθος και όσο πιο γρήγορα το καταλά-
βουν τόσο καλύτερα.
Ακόμη και τώρα, ο συντονισμένος ενωτικός αγώνας Δήμου, 
Δημοτικών παρατάξεων και όλων των κατοίκων της πόλης 
μας, μπορεί να κρατήσει τις καλές και να αποτρέψει τις κα-
κές συνέπειες των έργων. Ανάλογες προσπάθειες δείχνουν το 
δρόμο.

Περιοδική έκδοση της Δημοτικής Παράταξης 
«Ανοιχτή Πορεία Δράσης - ΑΠΟΔΡΑΣΗ»

Τεύχος 7 - Ιανουάριος 2009
Αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας, και κυκλοφόρησε σε 5.000 αντίτυπα

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Αθανασάκης Γιώργος, Αθανασάκη Τζούλια, Aποστόλου Νίκος, 

Γεωργέλλης Λευτέρης, Γκολφινόπουλος Γιάννης, Δασκαλόπουλος 
Νίκος, Δουδούμη Λίτσα, Θεοδωρακόπουλος Τάσος,

Κούτας Βασίλης, Κούτας Σπύρος, Κυρικλίδης Χαράλαμπος, Λύτρας Αλέκος, 
Μαντέλου Καίτη, Μαρτίνη Βάσω, Μαυράκη Μαρία, Μπολώτα Μυρτώ, 

Σαΐνης Αριστοτέλης, Συγγελάκης Μανώλης, Τερζόγλου Παναγιώτης, 
Τζάβαλος Ζήκος, Τζανόπουλος Στέργιος, Τσάγγος Βαγγέλης

Εξώφυλλο: σκίτσο του Γιάννη Καλαϊτζή
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Γιώργος Καραγάκιας

Η βοήθεια και συμμετοχή όλων των φίλων συνδημοτών  στην έκδοση της εφημερί-
δας είναι πολύτιμη και αναγκαία. Περιμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.

Αγίων Αναργύρων 40, 13561 Αγιοι Ανάργυροι 
και Β. Κωνσταντίνου 53, Άγιοι Ανάργυροι

Τηλ. 210 2623198, 210 8325209, 6973 993083, 6973 658471
web: www.a-po-drasi.gr, e-mail: a.po.drasi@gmail.com
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Στη  Ελλάδα μόνο οι 
Εφραίμηδες παίρνουν 
οικόπεδα …με το καλό. 

Οι υπόλοιποι πρέπει να τα 
πάρουμε με το …κακό

για ένα πάρκο στο κέντρο της πόλης 

Åßíáé ôåëéêÜ ôüóï áñãÜ;
ΟΣΕ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ
Η νέα χάραξη της σιδηροδρομικής γραμ-
μής και η κατάργηση της γραμμής Πελο-
ποννήσου, από τις Τρεις Γέφυρες έως και 
τον παλιό Σταθμό των Αγίων Αναργύρων, 
απελευθέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι, κυρι-
ολεκτικά «φιλέτο», στο κέντρο της πόλης.
Είναι στον ίδιο χώρο στο οποίο επιχειρή-
θηκε να νοικιαστεί το φυλάκιο και αυτό 
είναι ένα μικρό δείγμα της αντιμετώπισης 
που θα έχουν οι χώροι που θα απελευθε-
ρώνονται. Το φυλάκιο τελικά γκρεμίστηκε 
(και σωστά) με παρέμβαση της Δημοτι-
κής Αναγέννησης και του Δημάρχου. Και 
αυτό είναι δείγμα του πώς πρέπει να αντι-
δρά ένας Δήμος που θέλει να υπερασπίσει 
τους ελεύθερους χώρους στην περιοχή 
του.
Σύντομα θα απελευθερωθούν και άλλοι 
χώροι που μέχρι σήμερα χρησιμοποιού-
νταν από τον ΟΣΕ, όπως ο χώρος των κο-
ντέινερ απέναντι από τον παλιό Σταθμό, 
όπως το Αμαξοστάσιο.
Είναι βέβαιο ότι από τη μεριά του ΟΣΕ, οι 
χώροι αυτοί θα δοθούν στην ΕΡΓΟΣΕ για 
αξιοποίηση (πώληση ή συνεκμετάλλευ-
ση). Είναι επίσης βέβαιο ότι η ΕΡΓΟΣΕ 
προκειμένου να εξασφαλίσει την ανοχή 
ή τη συνενοχή της τοπικής κοινωνίας, θα 
προσπαθήσει να τις ξεγελάσει δίνοντας 
κάποιο ξεροκόμματο, κάποια γραφεία ή 
κάτι άλλο.
Υποχρέωση πρώτα της Δημοτικής Αρχής 
και ακολούθως όλων των Δημοτικών πα-
ρατάξεων είναι να κινητοποιήσουν τους 
δημότες, με ένα και μοναδικό αίτημα: 
ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Οποιαδήποτε άλλη 
λύση θα είναι καταστροφική αφού θα 
χαθεί ακόμη μία ευκαιρία για το Δήμο, 
να αποκτήσει χώρους πρασίνου αντικαθι-
στώντας αυτούς που καταστράφηκαν.

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΟΣΕ 
(Μέρος πρώτο)
Όποιος αντιμετωπίσει τον ΟΣΕ σαν μια 
οποιαδήποτε Ανώνυμη Εταιρεία ή σαν μια 
επιχείρηση που θα μπορούσε να παράγει 
οποιοδήποτε προϊόν, δεν θα μπορέσει 
ποτέ να καταλάβει τι είναι αυτό που οδή-
γησε τόσους ανθρώπους να ιδρύουν Συλ-
λόγους Φίλων του σιδηροδρόμου. 

Τι είναι αυτό που κάνει καθηγητές του 
Πολυτεχνείου να μιλούν φανατικά για το 
τρένο … δεν θα καταλάβουν ποτέ, γιατί η 
λέξη «σιδηροδρομικός» είναι επιθετικός 
προσδιορισμός και δεν περιγράφει απλά 
έναν επαγγελματία.
Το 1855 κατατίθεται από την κυβέρνηση 
Μαυροκορδάτου, το πρώτο νομοσχέδιο 
για την ίδρυση σιδηρόδρομου στην Αθή-
να και τον Πειραιά. Όμως τη δεκαετία του 
1880 από τις κυβερνήσεις Τρικούπη παίρ-
νει τη σημερινή του μορφή. Πιο αναλυτι-
κά, δημιουργούνται:
1867: ΤΟΠΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ
1882: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΤΡΑ
1882: ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΤΑΚΩΛΟ, ΒΟΛΟΣ – ΛΑ-
ΡΙΣΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ, 
ΑΘΗΝΑ   – ΛΑΥΡΙΟ.
1888: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΓΡΙΝΙΟ
1889: ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ,  
ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
1893: ΓΡΑΜΜΗ ΠΗΛΙΟΥ.
Το σιδηροδρομικό δίκτυο επεκτείνεται 
διαρκώς.
1869 = 9 χλμ., 1884 = 70 χλμ., 1900 = 1033 
χλμ., 1905 = 1370 χλμ., 1909 = 1590 χλμ., 
1918 = 2680 χλμ. 
Στο μεγαλύτερο μήκος του μαζί με τα δί-
κτυα στη Μακεδονία και Θράκη που κα-
τασκευάστηκαν από το Τουρκικό κράτος. 
Τελευταία γραμμή που κατασκευάζεται η 
σύνδεση Παπαπούλι – Πλατύ. 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΤΩΝ ΣΕΚ ΚΑΙ ΟΣΕ
1914. Εθνικοποιείται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ.
3/1920. Ιδρύονται από τον Ελ. Βενιζέλο 
οι ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑ-
ΤΟΥΣ (Σ.Ε.Κ.) ως δημόσια εταιρεία. 
1935. Αρχίζει από τους Σ.Ε.Κ., η λειτουρ-
γία των λεωφορειακών γραμμών Αθήνας, 
Χαλκίδας, Θήβας, Λιβαδειάς και Λαμίας. 
1958. ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1962 
ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 56.000 ΔΕ-
ΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣ-

ΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 70.000 ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ.
1/1/1971. Η χούντα με το ν.δ. 674/27.8.70 μετατρέπει 
τους δημόσιους Σ.Ε.Κ. σε ΟΣΕ Α.Ε. και τους σιδηρο-
δρομικούς από δημοσίους υπαλλήλους σε αορίστου 
χρόνου. 
2/1976. Υπογράφεται σύμβαση για τον εκσυγχρονι-
σμό της λειτουργίας του ΟΣΕ με τη γαλλική εταιρεία 
SOFRERAIL.
1978. Αρχίζει ο προαστιακός σιδηρόδρομος Αθήνας 
– Χαλκίδας και Αθήνας – Ελευσίνας. 
4/1981. Ανανεώνεται ο στόλος με την αγορά 70 νέων 
λεωφορείων. 
1985. Ο ΟΣΕ γίνεται κοινωνικοποιημένη επιχείρηση.
1990. Καταργούνται οι λεωφορειακές γραμμές εξω-
τερικού του ΟΣΕ. 
1991. Έκδοση οδηγίας της ΕΟΚ (91/440) για απελευ-
θέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. 
1994. Προτάσεις της TRANSMARK για συρρίκνωση 
του ΟΣΕ.
1996. Ιδρύεται η πρώτη θυγατρική (ΕΡΓΟΣΕ) για τη 
διαχείριση των έργων που συγχρηματοδοτούνται 
από την Ε.Ε. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρεί-
ας συμμετέχουν και συνδικαλιστές. Προτάσεις της 
PLANOSE για συρρίκνωση δραστηριοτήτων του 
ΟΣΕ.
1998. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-
ΧΩΡΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙ-
ΚΕΣ.
2001. Ιδρύεται η ΕΤΗΔΙ Α.Ε. για ανάπτυξη εννα-
λακτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων στο δίκτυο 
του ΟΣΕ. Διαλύεται το 2004 αφού σπατάλησε σε 
αμοιβές συμβούλων σχεδόν όλο το κεφάλαιό της 
(1.327.500 €).
2001. Ιδρύεται η ΓΑΙΑΟΣΕ για αξιοποίηση της τερά-
στιας ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ.
2003. Ιδρύεται η ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.
2003. Ο ΟΣΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
(HOLDING).
2004. Ιδρύεται η θυγατρική ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε. που σύ-
ντομα ιδιωτικοποιήθηκε.
2/2004. Ετοιμάζεται Προεδρικό Διάταγμα για σύ-
σταση 11 θυγατρικών.
2005. Υπογράφεται το Π.Δ. 41 για σύσταση 5 θυγα-
τρικών.
2005. ́ Ιδρυση της θυγατρικής ΕΔΙΣΥ για τη διαχείρι-
ση της υποδομής.
2005. Ίδρυση της θυγατρικής ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την εκ-
μετάλλευση του δικτύου.
10/2007. Ανακοινώνεται νέα οργανωτική δομή για 
τον ΟΣΕ. 
2/2008. Η διυπουργική ανακοινώνει τη σύμπτυξη 
των θυγατρικών με τη μεταφορά δραστηριοτήτων 
τους στον ΟΣΕ. 
8/2008. Η κυβέρνηση δίνει πρόσφατα στη δημοσι-

συνέχεια στη σελίδα 4
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Την Παρασκευή 9/1/2008 το Δημοτικό Συμ-
βούλιο συνεδρίασε για την έγκριση μνημονίου 
μεταξύ του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Υπουρ-
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ο.Σ.Ε. 
Α.Ε.

Το μνημόνιο, το οποίο υπεγράφη στις αρχές 
Νοεμβρίου 2008 και κοινοποιήθηκε μόλις 
πριν από 2-3 μέρες απο τη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελεί μνημείο 
αοριστίας για όλους όσοι γνωρίζουν αλλά και 
ασχολήθηκαν με το θέμα.

Περιέχει πράγματι αόριστες εξαγγελίες και 
υποσχέσεις, περιγράφει θέματα με πρωτοφα-
νή προχειρότητα, δεν δεσμεύει πουθενά ούτε 
το Υπουργείο αλλά ούτε και την ΕΡΓΟΣΕ και, 
τελικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία στάση 
δουλείας από το δήμο μας απέναντι στην κυ-
βέρνηση και την ΕΡΓΟΣΕ.

Κατά την άποψη της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ, τρία εί-
ναι τα σημαντικά θέματα στην υπόθεση του 
προαστιακού σιδηροδρόμου:

α: οι χώροι που απελευθερώνονται από τον 
ΟΣΕ
β: η πέμπτη γραμμή και
γ: η αποκατάσταση του περιβαλλοντικού 
εγκλήματος, το οποίο επιτελείται στο δήμο 
με τη διαχρονική ανοχή των δημοτικών δι-
οικήσεων.
Από αυτά τα τρία σημαντικά θέματα, τα δύο 
απουσιάζουν παντελώς και τεχνηέντως από το 
εν λόγω μνημόνιο, το δε τρίτο αντιμετωπίζεται 
από την ΕΡΓΟΣΕ και το υπουργείο με έναν τρό-

πο καθαρά αποικιοκρατικό. Κι ο δήμος 
μας φαίνεται να συναινεί.

Μερικές πρώτες 
παρατηρήσεις

1. Για τους χώρους που απελευθερώ-
νονται
Δεν μιλάμε φυσικά μόνο για το χώρο των 
πρώην γραμμών Πελοποννήσου, αλλά 
για τους τεράστιους χώρους που θα μεί-
νουν ελεύθεροι στον πρώην σταθμό του 
ΟΣΕ και στο αμαξοστάσιο αλλά και στην 
προέκταση του μεγάλου Πευκώνα (εκεί 
όπου σήμερα έχει στηθεί το απέραντο 
εργοτάξιο).

Καμία απολύτως αναφορά. Ούτε μία 
αράδα. Είναι γνωστό, πως η κυβέρνηση 
και το Υπουργείο Μεταφορών προχωρά 
στην άμεση παράδοση της ΓΑΙΟΣΕ στην 
ΕΡΓΟΣΕ. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως 
όλη η τεράστια κτηματική περιουσία της 
ΓΑΙΟΣΕ (δηλ. του δημοσίου) περιέρχεται 
σε αμιγώς, αμιγέστατα ιδιωτική εταιρεία. 
Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει 
αυτό κατ’ επέκταση; Ότι υπογράφοντας 
το εν λόγω μνημόνιο, ο δήμος ουσιαστι-
κά και τυπικά συναινεί και συνομολογεί 
πως οι παραπάνω χώροι γίνονται αντικεί-
μενο διαπραγμάτευσης όχι με κάποιον 
δημόσιο φορέα, αλλά πλέον με ιδιωτική 
ανώνυμη εταιρεία. Αυτό επιθυμεί η δη-
μοτική διοίκηση; Αν όχι, τότε ο δρόμος 
είναι προφανής: άμεση επιστροφή του 

301 χαμένα στρέμματα πρασίνου στην πόλη μας

301 ΕΒ, έδρα το κέντρο των Αγίων Αναργύρων. 
Ένα στρατιωτικό εργοστάσιο στο κέντρο της 
πόλης μας, περιοχής που θεωρείται, και είναι, 
ο μεγαλύτερος κόμβος των δυτικών προαστίων 
της Αθήνας. Ένας χώρος που καλύπτει, σε από-
σταση 200 μέτρων από την κεντρική πλατεία, 
215 στρέμματα γης. 215 στρέμματα στρατόπεδο 
5 χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Μια κεντρική 
πλατεία που κυριολεκτικά, κάποια μεσημέρια, 
σταματά ο χρόνος. Ένας χρόνος που σταματά 
στο αδικαιολόγητο φανάρι της πύλης του στρα-
τοπέδου. Μέσα σε όλα αυτά προσθέστε και τον 
τεράστιο σκουπιδότοπο σε μεσοτοιχία κυριο-
λεκτικά με σχολεία. Παραδίπλα βάλτε και τον 
επερχόμενο σταθμό του προαστιακού και την 
διαβόητη 5η γραμμή που θα εξυπηρετεί (λέει) 

ο Δήμος παραδόθηκε άνευ όρων!!!  

τις ανάγκες του στρατοπέδου και έχε-
τε την πλήρη εικόνα της απόλυτης 
υποβάθμισης. Καθόλου απλά θέματα 
αλλά όχι μη αναστρέψιμα.
Όταν λέμε εργοστάσιο εννοούμε ερ-
γασίες, βιομηχανικές εργασίες και 
συγκεκριμένα επισκευές στρατιω-
τικών οχημάτων, αρμάτων μάχης, 
πυροβόλων κι άλλες που κανείς δεν 
γνωρίζει. Όλες αυτές οι εργασίες 
δημιουργούν θόρυβο, καυσαέριο, 
άχρηστα ανταλλακτικά, αλλά, κυρί-
ως, δημιουργούν βιομηχανικά από-
βλητα που, παρά τις διαβεβαιώσεις 
του ΥΠΕΘΑ πως υπάρχει οικολογικό 
σύστημα ανακύκλωσης και ελέγχου 
των αποβλήτων, δεν υπάρχει η πα-
ραμικρή απόδειξη. Πλην ίσως από το 
σιγανό ποταμάκι που περνάει πίσω 
από το στρατόπεδο και για το οποίο 
πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε 
σοβαρά λόγω της σοβαρής μόλυνσης 
που έχει υποστεί. Εκτός αυτού, μέσα 
στο χώρο του στρατοπέδου υπάρχει 

ένας τεράστιος χώρος που θυμίζει τα 
σίδερα στον Ασπρόπυργο, γεμάτος 
με σκουριασμένα οχήματα και κάθε 
είδους σιδερικό που περιμένουν να 
λιώσουν δίπλα από τα σπίτια μας.
Ο κόμβος των Αγίων Αναργύρων είναι 
από τους μεγαλύτερους της Δυτικής 
Αθήνας. Για να πας σε περισσότερους 
από δέκα δήμους περνάς υποχρεω-
τικά από την κεντρική πλατεία. Σε 
αυτούς τους ήδη υπερφορτωμένους 
δρόμους προσπαθούν τώρα να χω-
ρέσουν και τα καραβάνια του στρα-
τοπέδου που θα εμφανιστούν μόλις 
ολοκληρωθεί η 5η γραμμή. Όλοι μπο-
ρούμε να φανταστούμε τι θα γίνεται 

ότητα, σχέδιο ανασυγκρότησης του ΟΣΕ, με 
τον ψευδεπίγραφο τίτλο: Μια ευκαιρία για 
τον ΟΣΕ. Ένα μέλλον για το σιδηρόδρο-
μο. Βασικές πολιτικές του σχεδίου είναι: 
1. Η γραμμή Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλο-

νίκη – Ειδομένη/Προμαχώνα (ΠΑΘΕΠ) 
και οι προαστιακές γραμμές μεταφέρο-
νται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ η οποία αποκόπτε-
ται από τον ΟΣΕ. 

2. Τα δίκτυα Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, 
Δυτ. Μακεδονίας και Ανατ. Μακεδονί-
ας – Θράκης, παραμένουν στον ΟΣΕ, 
χωρίς καμία πρόβλεψη εκσυγχρονι-
σμού τους.

3. Ανάπτυξη νέων γραμμών Προαστια-
κού με ΣΔΙΤ. 

3. Η συντήρηση γραμμής και τροχαίου 
υλικού παραδίδεται σε εργολάβους. 

4. Ιδιωτικοποίηση του εμπορευματικού 
κέντρου στο Θριάσιο. 

5. Πώληση – συνεκμετάλλευση της με-
γάλης ακίνητης περιουσίας. 

6. Κλείσιμο των διεθνών λεωφορειακών 
γραμμών. 

7. Αύξηση τιμής εισιτηρίων ώστε να προ-
σαρμοστούν στις τιμές των ΚΤΕΛ. 

8. Διάλυση των εργασιακών σχέσεων με 
αλλαγές στους κανονισμούς. 

9. Δραστική μείωση προσωπικού με εθε-
λούσια έξοδο. 

8/10/2008. Υπογράφεται το Π.Δ. για την 
αποκοπή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τον ΟΣΕ και τη 
μεταφορά δραστηριοτήτων του ΟΣΕ και ΕΔΙ-
ΣΥ στην ΕΡΓΟΣΕ.

Τερζόγλου Παναγιώτης

συνέχεια απο τη σελ. 3



5αποδραση

301 χαμένα στρέμματα πρασίνου στην πόλη μας

ο Δήμος παραδόθηκε άνευ όρων!!!  
  μνημόνιο... παράδοσης

μνημονίου στους συντάκτες του και επα-
ναδιαπραγμάτευση των όρων με ειδική 
προσθήκη πως οι χώροι που απελευθε-
ρώνονται παραδίδονται χωρίς την παρα-
μικρή αίρεση στο δήμο με αποκλειστικό 
σκοπό τη δημιουργία χώρων πρασίνου. 
Δεν πρέπει να χάσουμε κι αυτή την ευκαι-
ρία. Ήδη ο δήμος μας έχει χάσει τεράστιο 
ποσοστό πρασίνου από το επιτελούμενο 
έγκλημα του προαστιακού.

2. Η περίφημη πέμπτη γραμμή 
Κι εδώ σιγή ιχθύος. Οι περίφημες εξαγ-
γελίες της νυν δημοτικής διοίκησης περί 
κατάργησής της έγιναν καπνός. Ακόμα 
περιμένουν οι δημότες την περίφημη 
σύμβαση του Ιούλη 2007 ανάμεσα στο 
υπουργείο Αμυνας και την ΕΡΓΟΣΕ. Ακό-
μα περιμένουν την επίσημη τοποθέτηση 
της δημοτικής αρχής.

Εμείς ως ΑΠΟΔΡΑΣΗ αρνούμαστε τα τε-
τελεσμένα και δεδικασμένα. Η απουσία 
οιασδήποτε σχετικής αναφοράς για την 
πέμπτη γραμμή μέσα στο εν λόγω μνη-
μόνιο οδηγεί στο συμπέρασμα πως η 
δημοτική αρχή έχει ουσιαστικά συνομο-
λογήσει στη διατήρησή της. Πράγμα που 
σημαίνει πως έχει κατ’ ουσίαν αποδεχτεί 
τη διαιώνιση του 301 ΕΒ στην περιοχή του 
δήμου μας με όλες τις τραγικές συνέπει-
ες που απορρέουν απ’ αυτό.

Και σ’ αυτό το σοβαρότατο θέμα η ΑΠΟ-
ΔΡΑΣΗ προτείνει την άμεση αποπομπή 
του μνημονίου και την επανασύνταξή 
του με την εκ των ων ουκ άνευ προϋπό-
θεση της μη κατασκευής πέμπτης γραμ-
μής. Εκτός αν η δημοτική αρχή γνωρίζει 

κάτι που εμείς δεν γνωρίζουμε. Όπως, για 
παράδειγμα, μια άλλη χρήση αυτής της 
γραμμής, με βάση πιθανό χρονοδιάγραμ-
μα αποχώρησης του στρατοπέδου. Εδώ 
είμαστε να πληροφορηθούμε.

3. Το περιβαλλοντικό κομμάτι του 
μνημονίου 

Εδώ η αοριστία, η υποκρισία και ο ραγι-
αδισμός σπάει τα ρολόγια. Όλοι σας ξέ-
ρετε, όλοι σας το ζείτε, ο προαστιακός 
σιδηρόδρομος επέφερε το μεγαλύτερο 
περιβαλλοντικό πλήγμα στο δήμο μας τα 
τελευταία 50 χρόνια. Χιλιάδες δέντρα κό-
πηκαν κι ένα από τα τελευταία αλσύλλια 
εξανδραποδίστηκε. Κάντε, όσοι από σας 
το βαστάει η καρδιά τους, μια βόλτα από 
τον Πευκώνα να δείτε τι εννοούν οι εργο-
λάβοι όταν μιλούν για πρόοδο.

Με το παρόν μνημόνιο, μας μιλούν για 
δενδροφυτεύσεις προς αντικατάσταση 
των κομμένων. Οποία υποκρισία! Το είχαν 
ξαναπεί αυτό όταν ασέλγησαν πάνω στον 
Πευκώνα. Τα αποτελέσματα τα έχετε δει; 
Από τα 113 δενδρύλλια που φύτεψαν τα 85 
είναι ήδη ξερά και για πέταμα. Διαμαρτυ-
ρήθηκε κανείς; Έγινε κάποιο διάβημα της 
δημοτικής αρχής; Τι σας επιτρέπει σήμε-
ρα να τους εμπιστευτείτε; Από πού πηγά-
ζει η έξωθεν καλή τους μαρτυρία;

Η ΕΡΓΟΣΕ με τη διαχρονική ανοχή 
όλων των δημοτικών διοικήσεων με-
τέτρεψε τη λύση του προαστιακού σε 
μέγα πρόβλημα για το δήμο μας. 

Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ, από την πρώτη στιγμή, 
τόσο με προτάσεις όσο και με παρατηρή-
σεις, προσπάθησε με όλες της τις δυνά-
μεις να αποδείξει και να καταδείξει πως δε 
νοείται πρόοδος σε βάρος της ποιότητας 
ζωής των πολιτών αλλά και σε βάρος του 
περιβάλλοντος, πράγματα αλληλένδετα.

Θα είναι, κατά την άποψή μας, τεράστιο 
σφάλμα για το παρόν δημοτικό συμβού-
λιο να επικυρώσει αυτό το μνημόνιο, το 
οποίο σε τίποτα απολύτως δεν δεσμεύει 
τους εργολάβους και απ’ το οποίο τίποτα 
θετικό δεν μπορεί να περιμένει ο δήμος.

Η δημοτική διοίκηση μπορεί και πρέπει 
να διεκδικήσει ουσιαστικά αντισταθμι-
στικά οφέλη και όχι να συμβιβάζεται με 
τις οδηγίες και τα συμφέροντα των εργο-
λάβων.

Η πρότασή μας: άρνηση του εν λόγω 
μνημονίου στο σύνολό του, αποπομπή 
του προς επανεξέταση και διαμόρφωση 
δεσμευτικών για την ΕΡΓΟΣΕ όρων σύμ-
φωνα με τα παραπάνω.

Τέλος, τουλάχιστον αστεία είναι η κατα-
γραφή στο μνημόνιο που υπογράφηκε 
αρχές Νοέμβρη συγκεκριμένων κυκλο-
φοριακών παρεμβάσεων (δρόμοι ήπιας 
κυκλοφορίας, πεζόδρομοι κ.λπ.) με βάση 
την κυκλοφοριακή μελέτη που σύμφωνα 
με το ίδιο το μνημόνιο  έχει προβλεπό-
μενη ολοκλήρωση τον Δεκέμβριο του 
2008!!!

στην πόλη μας μόλις κλείνει ο μεγα-
λύτερος οδικός κόμβος για να γίνεται 
η φόρτωση-εκφόρτωση των υλικών 
από την 5η γραμμή.
Και ρωτάμε: γιατί κάποιοι επιμένουν 
σε αυτή την 5η γραμμή όταν τα 3/4 
των εργασιών του 301 ΕΒ έχουν με-
ταφερθεί σε μονάδες του Βόλου; Μή-
πως κάποιοι σκέφτονται την εξυπηρέ-
τηση κάποιου τεράστιου The Mall των 
δυτικών προαστίων; Λέω εγώ, αλλλά 
εσείς μην το έχετε για πολύ μακρι-
νό…
Και για τους οπαδούς της ύπαρξης 
ισχυρού στρατού στη χώρα, έχουν 

μήπως αναρωτηθεί πως το 301 ΕΒ 
αποτελεί πρωταρχικό στόχο για 
τους κακούς εχθρούς μας και μάλι-
στα μέσα στο κέντρο της Αθήνας; 
Μέσα στα σπίτια μας; Μέσα στα 
σχολεία μας; Μέσα στις ζωές μας;
Όλα αυτά είναι ένας σοβαρός λό-
γος να αντιδράσουμε στην κατηγο-
ρηματική άρνηση του Μεϊμαράκη 
για τη μεταφορά του στρατοπέδου, 
παρά  τις τόσες υποσχέσεις (ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ) προεκλογικά  κυρίως. Το δε 
επιχείρημα, ότι στη μεταφορά του 
αντιδρά το πολιτικό του προσωπι-
κό, είναι ένας φτηνός λαϊκισμός. 
Τούτο γιατί αν υπήρχε λογική, τότε 
θα έπρεπε να ακουστούν όλες οι 

φωνές και όχι μόνο όσων 
εργάζονται στο στρατόπεδο, 
που, είναι βέβαιο, πως αν 
είναι πολίτες Αγίων Αναργύ-
ρων θα συμμερίζονται την 
άποψή μας.
Το 301 ΕΒ αντιμετωπίζεται 
από την κεντρική αλλά και 
την τοπική εξουσία με έναν 
ατελείωτο «ωχαδελφισμό», 
όπως άλλωστε και τα περισ-
σότερα τοπικά ζητήματα. Η 
απάντησή μας πρέπει να εί-
ναι μαζική αντίδραση, κινη-
τοποίηση. Αφορά το παρόν 
και το μέλλον. Το δικό μας 
αλλά και των παιδιών μας.

Σπύρος Κούτας

αποδραση
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Πυλώνες και μετασχηματιστές Υπερ-ΥψηλήςΤάσης δίπλα στο «Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ» χωρίς: υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

χωρίς: γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου χωρίς: περιβαλλοντική αδειοδότηση

Στην πυκνοκατοικημένη περιφέρεια της Β’ Αθήνας 
υπάρχουν διάσπαρτοι πυλώνες με αγωγούς μεταφο-
ράς ρεύματος (γραμμές-σύρματα) Υπερ-Υψηλής Τά-
σης (ΥΥΤ) της ΔΕΗ. Σύμφωνα με πολλές διεθνείς και 
ελληνικές επιστημονικές μελέτες, αποτελούν δυνάμει 
κινδύνο για τη δημόσια υγεία των κατοίκων. 

Οι πυλώνες και οι γραμμές αυτές βρίσκονται ανάμεσα 
σε σπίτια, δημόσια κτήρια και χώρους, όπως σχολεία, 
βρεφοκομεία, δημοτικά γυμναστήρια κ.λπ. 

Εξώφθαλμο παράδειγμα η περίπτωση του ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΒΡΕΦΩΝ «Η ΜΗΤΕΡΑ» στα όρια των Αγ. Αναργύρων. 

Εκκωφαντικά σιωπούν 
αρμόδιες υπηρεσίας και πολιτικοί

Τα παρακάτω αφορούν τον αγώνα μας από το 2005  
για την απομάκρυνση των πυλώνων της ΔΕΗ και 
των εναέριων γραμμών μεταφοράς ρεύματος υψηλής 
τάσης (ΥΥΤ) 150.000 Volts (150 kVs) και της υπαίθρι-
ας εγκατάστασης μετασχηματιστών περίπου 2 στρεμ-
μάτων, 18 μέτρα από τα κεφάλια των βρεφών του 
Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ. 

Ενημερώσαμε εγγράφως από το Φεβρουάριο 2005 
(Κ16.001/22.2.05) 

• τον Πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή (με αφορμή την 
επίσκεψή του στο ΚΒΜ), και τον Πρόεδρο της Βου-
λής • τα κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου (ο μό-
νος που κατέθεσε ερωτήσεις στη Βουλή ο βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης 3-5-2006 & 25-2-2005) • το 
Συνήγορο του Πολίτη • το Συνήγορο του Παιδιού • το 
Εθνικό Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
• το Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς • τα αρμόδια Υπουργεία: 
Υγείας, Παιδείας, Ανάπτυξης ΠΕΧΩΔΕ, τον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος • τη Γενική Γραμματέα Πρόνοιας • το 
Γενικό Γραμματέα Ενέργειας, Πρόεδρο και Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο της ΔΕΗ • τη Γεν. Διεύθυνση Μεταφο-
ράς της ΔΕΗ • τη Νομαρχία Αθηνών • τους δημάρχους 
και τις αρμόδιες υπηρεσίες των  Δήμων  Ιλίου και Αγ. 
Αναργύρων • την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ-
γειας • τον πρόεδρο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ • το Ινστι-
τούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας • 
τη διοίκηση του ΚΒ ΜΗΤΕΡΑ • το Δικηγορικό Σύλλογο 
Αθήνας • τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας • τον Πανελλή-
νιο Ιατρικό Σύλλογο, Πρόεδρο Γ’ ΠΕΣΥΠ Αττικής • το 
Σύλλογο εργαζομένων στο ΜΗΤΕΡΑ • τους αρμόδιους  
Ευρωπαϊκούς Επιτρόπους • το σύνολο των ελλήνων 
ευρωβουλευτών (κατέθεσε ερώτηση μόνον ο ευ-
ρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης) κ.ά. 

Εκκρεμούν απαντήσεις από το Συνήγορο του Πολίτη  
(αναφορά 20365/22.12.2005), το Εθνικό Παρατηρη-
τήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (254/16.1.2006) 
και από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών 
(382/23.1.2006). Αλλά και από τον Ιατρικό Σύλλογο 
Αθήνας. Ουδείς απήντησε!!!!   

Ενδιαφερον θα είχε μια επιστημονικά επιδημιολογική 
μελέτη από το 1970 μέχρι και σήμερα που θα αφορά 
στους πολίτες που υπήρξαν φιλοξενούμενοι του “Κ.Β. 
ΜΗΤΕΡΑ” και των εργαζομένων εκεί.  

Ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια, το θέμα απο 
κάθε άποψη παραμένει εκκρεμές καθώς σιωπούν αρ-
μόδιες υπηρεσίες και πολιτικοί ακόμη και μετά από το 
δεύτερο κύκλο ενεργειών που ξεκινήσαμε στά μέσα 
του 2008. 

Απόδειξη της παντελούς απουσίας μέριμνας από την 
Πολιτεία στο θέμα, οι απαντήσεις του Υπ. Ανάπτυξης 
στις δύο σχετικές ερωτήσεις του Κυριάκου  Μητσοτά-
κη (ΝΔ) (13-11-07 και  9/08) για την πρόοδο στην απο-
μάκρυνση πυλώνων υψηλής τάσης, δεδομένου ότι 
από το Μάιο του 2006 το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
εξήγγειλε την απομάκρυνση των πυλώνων. 

Οι απαντήσεις που έλαβε ο κ.Μητσοτάκης ήταν εκτός 
θέματος και μάλιστα στην κατεύθυνση του ότι δεν κιν-
δυνεύει η υγεία και η ζωή των  πολιτών (!). 

Πώς ακριβώς έχει όμως το θέμα; 
Στα όρια των Δήμων  Ιλίου και Αγ. Αναργύρων, στη Λ. 
Δημοκρατίας 65, λειτουργεί από τις  αρχές της δεκα-

ετίας του 1950  το «Κέντρο Βρεφών ΜΗ-
ΤΕΡΑ». 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 η ΔΕΗ 
Α.Ε. εγκατέστησε δίπλα του ακριβώς, πυ-
λώνες με  εναέρια καλώδια Υ-Υ-Τάσης 150 
kV καθώς και ένα ανοιχτό (υπαίθριο) Κέντρο 
μετασχηματιστών (ΚΥΤ), που από τότε, λει-
τουργούν συνεχώς και αδιαλείπτως, δίπλα 
στους χώρους διαβίωσης (περίπτερα) των 
βρεφών.

Αυτή η γειτνίαση συνεπάγεται δυνάμει  σο-
βαρούς μη αντιστρεπτούς κινδύνους για τα 
βρέφη, τα νήπια που επί σειρά ετών διαβι-
ούν εκεί, καθώς και για τους εργαζόμενους.  
Σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων 
από τα κεφάλια των βρεφών, αν και  από το 
σημείο γειτνίασης και πέραν υπάρχουν, μη 
εκμεταλλευόμενες και μη δομημένες εκτά-
σεις, στις οποίες θα μπορούσαν εξ αρχής 
να είχαν τοποθετηθεί υπόγεια εγκατα-
στάσεις και καλώδια της ΔΕΗ. 

Το 2001 ο Δήμος Ιλίου υπογειοποίησε όλους 
τους αγωγούς και αποξήλωσε όλους τους 
πυλώνες που περνούσαν  μέσα από την 
πόλη, αφήνοντας έξω μόνο τρεις: αυτούς 
δίπλα στο Κ.Β. Μητέρα, στην άκρη της 
πόλης (σύνορα με Δήμο Αγ. Αναργύ-
ρων, στην επικρατεια του οποίου οι πυ-
λώνες περνούν μέσα από τις αυλές των 
σπιτιών). Γιατί;

Ξετυλίγοντας το κουβάρι... 
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είναι 
αρμόδιες να γνωμοδοτήσουν επί Μελε-
τών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και 
συναρμόδιες για την τήρηση των ορίων 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητι-
κά πεδία, τον έλεγχο και έγκριση περι-
βαλλοντικών όρων για έκδοση αδείας 
εγκατάστασης και λειτουργίας 
τέτοιων εγκαταστάσεων. 

Η Νομαρχία Αθηνών (ΝΑ)-Δ/
νση Προστασίας Περιβάλ-
λοντος με έγγραφό της 
(17.3.2006) μας ενημε-
ρώνει και φαίνεται ότι 
προκύπτουν παρά-
νομες ενέργειες, 
αβλεψίες και, συ-
νεπώς ευθύνες. 
Στο έγγραφο της 
Νομαρχιακής Αυτο-
διοίκησης (απάντη-

ση στην από 17-2-06 αναφορά μας προς το 
Νομάρχη), αναφέρεται ότι: «για το ΚΥΤ της 
ΔΕΗ που βρίσκεται στο Ίλιον (δίπλα στο Κ.Β. 
ΜΗΤΕΡΑ), καθώς και για τις γραμμές με-
ταφοράς ΥπερΥψηλής τάσης από και προς 
αυτό, δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για γνωμοδότηση από το Νομαρ-
χιακό Συμβούλιο, ούτε για περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση από την υπηρεσία 
μας” (Δ/νση Προστασίας Περιβάλλο-
ντος/τμ. Εγκρίσεων & Αδειών της Νο-
μαρχίας Αθηνών). 

Δηλαδή,  σύμφωνα με την αρμόδια Υπη-
ρεσία της Νομαρχίας Αθηνών, μέχρι το 
1990 η ΔΕΗ λειτουργεί παράνομα και 
(μάλλον) λάθρα  -προφανώς με 
την ανοχή της διοίκησης- το ΚΥΤ 
και τις προς και από αυτό 
γραμμές Υ/Υ τάσης 150 kV, 
σε βάρος της υγείας 
των διαβιούντων βρε-
φών και μικρών παιδιών 
προς υιοθεσία, κα-
θώς και των εργα-
ζομένων στο Κ.Β. 
ΜΗΤΕΡΑ. 

ÅðåéäÞ ôá âñÝöç ÄÅÍ ØÇÖÉÆÏÕÍ



Πυλώνες και μετασχηματιστές Υπερ-ΥψηλήςΤάσης δίπλα στο «Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ» χωρίς: υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

χωρίς: γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου χωρίς: περιβαλλοντική αδειοδότηση

Στη συνέχεια του εγγράφου αναφέρεται 
ότι, παρότι η ΔΕΗ Α.Ε. (και τα εποπτεύοντα 
Υπουργεία και οι αρμόδιες Υπηρεσίες) είχε 
υποχρέωση να προχωρήσει σε Περιβαλ-
λοντική Αδειοδότηση και έγκριση περι-
βαλλοντικών όρων, ως έργο και δραστη-
ριότητα που αδειοδοτήθηκαν πριν την ισχύ 
της ΚΥΑ 69269/90-ΦΕΚ 678Β/26.10.90, το 
αργότερο μέχρι το 1994, ουδείς αρμοδίως 
υπεύθυνος το έπραξε. 

Τέλος, από το 2002 (ΚΥΑ 15393/02-ΦΕΚ 1022 
Β -5.5.2002) για τη συγκεκριμένη δραστη-
ριότητα και έργο της ΔΕΗ Α.Ε. δίπλα στο 
Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ, αρμόδια υπηρεσία για την 
περιβαλλοντική τους αδειοδότηση είναι η 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλ-
λοντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλο-
ντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Όμως, η Νομαρχία 
Αθήνας για το συγκεκριμένο έργο/δραστη-
ριότητα, δεν έχει κοινοποίηση σχετικής 
αδειοδότησης της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Πολύ απλά, η ΔΕΗ Α.Ε. εξακολουθεί να 
μην τηρεί το νόμο.  
Σύμφωνα με το έγγραφο της Νομαρχίας 
Αθηνών, η  ΔΕΗ λειτουργεί το συγκεκρι-
μένο έργο και τη συγκεκριμένη δρα-
στηριότητα εκτός νομικού πλαισίου, 
εκτός διατάξεων (εθνικών, Ε.Ε. και διεθνών 
συμφωνιών), με την ανοχή των συναρμοδί-
ων Υπουργείων. (Ενημερώσαμε τον Εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου (φαξ 31-3-2006 
και 4-4-2006) και τον πρ. Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Αθηνών (φαξ 4-4-2006) για το ότι 
η λειτουργία εναεριων γραμμών Υ/Υ τάσης 
και ΚΥΤ δίπλα στο Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ είναι εκτός 
νομικού πλαισίου). 

Το θέμα είναι εξόχως πολιτικό 
Οι ευθύνες φαίνεται ότι βαρύνουν τόσο την 
Κεντρική Διοίκηση όσο και αυτή της ΔΕΗ 
Α.Ε. (Υπουργεία Υγείας, ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυ-
ξης, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργει-
ας, κ.λπ.). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και την επι-
στημονική έρευνα, είναι γνωστό ότι οι επι-
πτώσεις από τη γειτνίαση των ανθρώπινων 
οργανισμών με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
χαμηλής συχνότητας, και την ακτινοβολία, 
όπως αυτή που παράγεται και εκπέμπεται 
από τη λειτουργία μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας με εναέρια καλώδια>150kV της 
ΔΕΗ Α.Ε. και του ΚΥΤ σε γειτνίαση περίπου 
18 μέτρων από το «Κ. Βρ. ΜΗΤΕΡΑ», είναι 
μη αντιστρεπτές για τον ανθρώπινο 
οργανισμό. Ιδιαίτερα δε, των νεαρών 
βρεφών και παιδιών, όπως αυτά που 
διαβιούν για 4-5 χρόνια συνεχώς στο 
“ΜΗΤΕΡΑ”.  Η Ε.Ε έχει θεσπίσει και οφείλει 
και η χώρα μας να εφαρμόσει και να ενσω-
ματώσει στο εθνικό Δίκαιο την Αρχή της 
Προφύλαξης. 
Η αναποτελεσματικότητα της πολυνομίας 
στην Ελλάδα είναι γνωστή. Άραγε, εξυπηρε-

τεί το δημόσιο συμφέρον ή όχι; 

Οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
(του 2000 και του 2002 για την προφύλαξη 
του κοινού από τις εν λόγω ακτινοβολίες) 
ήδη θεωρούνται αναχρονιστικές, τόσο 
από επιστημονική όσο και νομική άπο-
ψη, σε κάθε περίπτωση πάντως εκτός του 
πνεύματος της Αρχής Προφύλαξης. 

Η ελληνική Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί 
σχετικά με την απόφαση 1264/2005 της 
ολομέλειας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, η οποία βασίζεται στην Αρχή 
της Προφύλαξης, για τις καταστροφικές 
συνέπειες επί του ανθρώπινου οργανισμού 
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας χα-
μηλής συχνότητας (ELF) που εκπέμπεται 
από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας (σταθ-
μοί βάσης). Ακτινοβολία πανομοιότυπη με 
αυτή των εναέριων γραμμών Υ/Υ τάσης της 
ΔΕΗ.     

Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη στην Ει-
δική Έκθεση το Νοέμβριο 2003 με θέμα 
«Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας - μα-
κροχρόνια έκθεση στη μη ιοντίζουσα ακτι-
νοβολία», αναφέρεται και διερευνά διεξοδι-
κά το ζήτημα και αποφαίνεται σχετικά υπό 
το πρίσμα της Αρχής της Προφύλαξης, 
έχοντας ως επιστημονικό δεδομένο τις κα-
ταστρεπτικές και μη αντιστρεπτές  συνέπει-
ες στην ανθρώπινη υγεία από τις ηλεκτρο-
μαγνητική ακτινοβολία. 

Τα τελευταία νέα... 
Το Μάιο του 2006 η κυβέρνηση με τον τότε 
Υπουργό Ανάπτυξης –σημερινό Πρόεδρο 
της Βουλής κ. Δ. Σιούφα– (Δ.Τ. 25/4/2006 
Γρφ. Τύπου) πιεζόμενη, εξήγγειλε την 
έναρξη της διαδικασίας άμεσης απομά-
κρυνσης πυλώνων και εναέριων γραμ-
μών μεταφοράς ρεύματος ΥΥΤ από τις 
πυκνοκατοικημένες περιοχές της Β΄ 
Αθηνών. 

Ο κ. Δ. Σιούφας είχε ανακοίνωσει: «Αποξη-
λώνονται από το 2006 οι εναέριες γραμμές 
μεταφοράς υψηλής τάσης για ένα ψηλότε-
ρο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων των Δυ-
τικών Προαστίων, για καλύτερη ποιότητα 
ζωής στους κατοίκους», «… λόγω και των 
επιστημονικά αποδεδειγμένων μη αντι-

Πυλώνες Υπερ-Υψηλής Τάσης
στρεπτών βλαβών που αυτοί προκαλούν στην 
υγεία των ανθρώπων και μάλιστα των μικρών 
παιδιών». 

Με αφορμή τα πορίσματα του «1ου  Πανελλήνιου Συ-
νεδρίου  για τις Επιπτώσεις της Ηλεκτρομαγνητι-
κής Ακτινοβολίας» (Θεσ/νίκη Μάις 2008), ανακινή-
σαμε το θέμα, κάνοντας τον ίδιο μάταιο κύκλο ενεργει-
ών. Η σοδειά ακόμα πιο φτωχή, πλην της αντίδρασης 
του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος Κυρ. Μητσοτάκη. 

 Άραγε: 

Ο υπουργός Ανάπτυξης είναι σε θέση να μας ενημερώ-
σει για την όποια πρόοδο έχει συντελεστεί όσον αφορά 
στην απομάκρυνση των πυλώνων υψηλής τάσης από 
τις παραπάνω περιοχές; 

Ο Δήμαρχος Ιλίου μπορεί να μας ερμηνεύσει γιατί ενώ 
με απόφαση του Δήμου το 2001 αποξηλώθηκαν πυλώ-
νες και εναέριες γραμμές που περνούσαν μέχρι το 2001 
μέσα από το Ίλιον και ανήκουν στην ίδια γραμμή μετα-
φοράς με αυτή που καταλήγει στο ΚΒΜ, γιατί ο Δήμος 
δέχτηκε να εξαιρεθεί μια περιοχή της επικράτειάς του 
από την αποφασισμένη υπογειοποίηση και άφησε 
τους τρεις πυλώνες στην επιφάνεια, αυτούς  που βρί-
σκονται περίπου 18 μέτρα από τα κεφάλια των βρεφών 
του Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ»;;! 

Ίσως τα διαβιούντα παιδιά με ευθύνη και υποχρέ-
ωση της ελληνικής Πολιτείας  και οι εκεί εργα-
ζόμενοι, να θεωρήθηκαν παιδιά ενός κατώτερου 
θεού. 
Με την Υ2/174/7.8.2000 (σχετ. Υ2/1621/99) εγκύκλιο 
που απευθύνει η Διεύθυνση Υγιεινής, Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Υγείας προς το ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Δ/νση 
Περιβάλλοντος/ΕΥΠΕ, τίθεται ρητά και απερίφραστα 
το θέμα των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία από τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας από 
τις γραμμές μεταφοράς ενέργειας Υψηλής Τάσης, συ-
στήνεται δε η άμεση μεταφορά των γραμμών σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από την 
πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή, λόγω του επι-
στημονικά αποδεδειγμένου κινδύνου να δράσουν 
τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αυτά ως παράγοντες 
«ευοδώσεως» καρκινογενέσεων με αυξημένη μά-
λιστα συχνότητα. 
Πότε επιτέλους θα γίνει πράξη η απομάκρυνση των 
πυλώνων της ΔΕΗ δίπλα στο Κ.Β. Μητέρα, ώστε 
να προστατευθεί η υγεία και τα εν γένει δικαιώμα-
τα βρεφών και εργαζομένων. 
Πότε θα λυθεί το σημαντικότατο πρόβλημα (ιδιαί-
τερα σε Αγ.  Βαρβάρα, Αιγάλεω, Ίλιον, Πεντέλη, Γέρα-
κα, Αγ. Ανάργυρους, Ηλιούπολη. Αργυρούπολη κ.ά.) 
με τη διέλευση πυλώνων και εναέριων αγωγών μετα-
φοράς ρεύματος υψηλής τάσης (150.000 Volts) της 
ΔΕΗ μέσα από την πόλη, μέσα στον οικιστικό ιστό. 

Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο της αποξήλωσης των 
πυλώνων στις  περιοχές αυτές ώστε να προχωρήσει και 
στην υπόλοιπη Ελλάδα; 

Το ζήτημα αφορά όλη την Ελλάδα με πάμπολλες 
τέτοιες περιπτώσεις σε  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ, ΑΧΑΪΑ και αλλού. 

  Δ. Ν. και Α. Ε. 

αποδραση 7
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Αγ. Ανάργυροι: Καλώδια υπερυψηλής τάσης πάνω από παιδικές χαρές, γυμναστήρια, σχολεία και κέντρα βρεφών

69% ðáéäéêÞ ëåõ÷áéìßá ãéá áðïóôÜóåéò <áðü 200ì.

8 αποδραση

Στις 24 και 25 Μάη στη Θεσσαλονίκη, υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, με διεθνή συμμετο-
χή πραγματοποιήθηκε το 1ου Συνεδρίου για τις 
επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητική ακτι-
νοβολίας 
Σύμφωνα με τα πρακτικά του συνεδρίου (ολό-
κληρο το κείμενο θα το βρείτε στο site της 
ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ στο http://www.a-po-drasi.gr/
wp-content/uploads/2008/11/praktika.pdf) 
οι σημαντικότερες διαπιστώσεις είναι:

1. Εξαπλάσιες αποβολές για μαγνητικά πεδία 
16mG από πυλώνες.

2. 69% παιδική λευχαιμία για αποστάσεις 
<200 μ. από πυλώνες 

3. Υπάρχει νομικό χάος που επιτρέπει στις 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να εγκαθιστούν 
κεραίες χωρίς άδειες για ορισμένο χρονικό δι-
άστημα και να μην τις απομακρύνουν ακόμα 
και με καταδικαστική απόφαση!!! 

4. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις ώστε να έχου-
με κινητή τηλεφωνία με πολύ χαμηλά όρια 
ακτινοβολίας.

5. Τα ασύρματα τηλέφωνα και δίκτυα (Wi-
Fi) μπορεί να είναι το ίδιο βλαβερά.

Ειδικά για τα αποτελέσματα που δείχνουν θε-
τική συσχέτιση ανάμεσα στην παιδική λευ-
χαιμία και τη διαβίωση κοντά σε αγωγούς 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως τα 
πρώτα χρόνια της ζωής τους προτείνεται:

1. Να αυξηθούν οι επιτρεπόμενες αποστά-
σεις από γραμμές μεταφοράς υπερυψη-
λής τάσης από τα 30 στα 200 μέτρα.

2. Να μειωθούν τα όρια έκθεσης σε ηλε-
κτρομαγνητική ακτινοβολία που προκύ-
πτει από γραμμές υπερυψηλής τάσης 
κατά 15 φορές.

3. Να υπογειοποιηθούν οι γραμμές υπερυ-
ψηλής τάσης που βρίσκονται σε κατοι-
κημένες περιοχές της χώρας μας.

Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το θέμα και ει-
δικά για τη Δυτική Αττική, είχαν πρόσφατα και 
τα ΝΕΑ (του Θόδωρο Νικολάου).

Διαβάστε παρακάτω τα σημαντικότερα ση-
μεία.

SΟS ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
«Κατηγορούμενοι» ακόμη και για εμφάνιση 
λευχαιμίας σε παιδιά που ζουν σε από-
σταση 200 μέτρων, είναι –σύμφωνα με τε-
λευταίες επιστημονικές μελέτες– οι πυλώνες 
υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ. 

Oι ειδικοί από την πλευρά τους κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου υποστηρίζοντας ότι τα 
ισχύοντα όρια είναι 250 φορές μεγαλύτερα 
από εκείνα που προτείνουν –ορισμένες τουλά-
χιστον– επιστημονικές έρευνες. 

Δεκάδες πυλώνες της ΔΕΗ βρίσκονται 
πάνω από τα κεφάλια χιλιάδων κατοίκων 
της Δυτικής Αθήνας. 

Κολυμβητήρια, παιδικές χαρές, σχο-
λεία ακόμη και κέντρα βρεφών είναι 
ορισμένοι μόνο από τους δημόσιους 
χώρους, σε περιοχές όπως το Ίλιον, οι 
Άγιοι Ανάργυροι και η Νέα Φιλαδέλ-
φεια, οι οποίοι απέχουν ελάχιστα μέτρα 
από πυλώνες. 

Οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής δεν κρύ-
βουν την ανησυχία τους. 

«Έχουμε θέσει επανειλημμένα στους 
υπευθύνους του Δήμου Αγίων Αναρ-
γύρων το πρόβλημα με τους πυλώ-
νες, αλλά μας έχουν διαβεβαιώσει 
ότι έγιναν μετρήσεις και έδειξαν πως 
δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρό-
βλημα» λέει στα «ΝΕΑ» η κ. Ευαγγελία 
Ορφανού, εργαζόμενη στην Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου, η οποία στεγάζεται 
σε απόσταση μικρότερη των δέκα μέ-
τρων από πυλώνες της ΔΕΗ. 

Στο ίδιο σημείο βρίσκεται και το κο-
λυμβητήριο του Δήμου Αγίων Αναρ-
γύρων, όπου γυμνάζονται καθημερινά 
εκατοντάδες παιδιά. 

Μαγνητικά πεδία
‘Οπως σημειώνει ο κ. Λουκάς Μαργαρί-
της, καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας και 
Ραδιοβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, «πρόσφατες έρευνες ενοχοποι-
ούν μαγνητικά πεδία ακόμα και στο 
επίπεδο των 4 mG». Δηλαδή η τιμή που 
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προτείνει η επιστημονική κοινότητα είναι 
250 φορές κάτω από τα ισχύοντα όρια. 
«Οι μετρήσεις που έχουμε πραγματοποι-
ήσει ξεπερνούν κατά πολύ τα προτεινό-
μενα νέα όρια αποδεκτής έκθεσης στην 
ακτινοβολία», συμπληρώνει η κ. Αγγελική 
Κατσαρού βιολόγος- ερευνήτρια. 

Σε μετρήσεις της έντασης του μαγνητι-
κού πεδίου που πραγματοποίησε ερευνη-
τική ομάδα του Τμήματος Βιολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε κατοικίες και 
σχολικά συγκροτήματα που βρίσκονται 
κοντά σε πυλώνες υψηλής και υπερυψη-
λής τάσης, καθώς και σε υποσταθμούς 
της ΔΕΗ, καταγράφηκαν τιμές 10- 20 
mG, μέσα σε σχολικά συγκροτήματα 
και κοντά στα 50 mG σε αυλές πολυ-
κατοικιών. 

Να υπογειοποιηθούν 
τα καλώδια 

«Από πειράματα σε κουνέλια έχει φανεί 
ότι η έκθεσή τους σε πεδία υψηλής έντα-
σης και συχνότητας 60 Ηz πριν και μετά 
τη γέννησή τους προκάλεσε ανωμαλίες 
στον εγκέφαλο. Οι ίδιες συνθήκες διπλα-
σίασαν τον αριθμό ανώμαλων εμβρύων 
σε ινδικά χοιρίδια. 

Όσον αφορά στον άνθρωπο, φαίνεται να 
υπάρχει συσχέτιση με την εμφάνιση καρ-
κίνου (λευχαιμίας) και σε παιδιά που ζουν 
κοντά σε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος 
υπερυψηλής τάσης», σημειώνει ο κ. Μαρ-
γαρίτης. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στη Βρετανία έδειξε ότι ο –μόνο στατιστι-
κά αποδεδειγμένος– κίνδυνος υφίσταται 
ακόμη και σε απόσταση ώς 600 μέτρα 
από τον πυλώνα, σε απόσταση δηλαδή 
όπου τα μαγνητικά πεδία είναι τελείως 
εξασθενημένα. «Η έρευνα δείχνει, πα-
ράλληλα, ότι τα παιδιά που ζουν σε από-
σταση 200 μέτρων από πυλώνες ηλεκτρι-
κού ρεύματος έχουν 70% περισσότερες 
πιθανότητες να αναπτύξουν λευχαιμία σε 
σχέση με παιδιά που ζουν αλλού. Επίσης, 

τα παιδιά που ζουν σε απόσταση από 200 έως 600 
μέτρα από τους πυλώνες έχουν 23% περισσότερες 
πιθανότητες να παρουσιάσουν την ασθένεια» λέει ο 
κ. Μαργαρίτης. 

Δεν είναι όμως μόνο τα παιδιά που επηρεάζονται. 
Πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι ενήλικοι που ζούσαν 
τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής τους σε απόσταση μέχρι 
300 μέτρων από αγωγούς μεταφοράς υπερυψηλής 
τάσης είχαν κατά 1,3 φορές περισσότερες πιθανότη-
τες να αναπτύξουν καρκίνο σε σχέση με αυτούς που 
ζούσαν σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων. 
Το γενικό συμπέρασμα, όπως σημειώνουν ο κ. 
Μαργαρίτης και η κ. Κατσαρού, είναι ότι κάτω 
από γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΗ και δίπλα 
τους, μέχρι την απόσταση των περίπου 30 μέ-
τρων, η έκθεση υπερβαίνει ή πλησιάζει πολύ τα 
όρια επικινδυνότητας, ενώ ασφαλής μπορεί να 
θεωρηθεί απόσταση 200 μέτρων. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή, «τη λύση μπορεί να 
δώσει η Πολιτεία με εκ νέου διαμόρφωση του συ-
στήματος μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και 
μέριμνα ώστε να μην περνούν καλώδια πάνω από 
κατοικίες και σχολεία. Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι 
ουτοπικό, καθώς θα απαιτούνταν πολύ μεγάλα οι-
κονομικά ποσά. Μια καλή λύση θα ήταν η υπο-
γειοποίηση των καλωδίων, αλλά με πολύ προ-
σεκτικό σχεδιασμό». 

Συγγελάκης Μανώλης



οι προτάσεις της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ 
για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

A. ΓΕΝΙΚΑ

Έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια που οι εται-
ρείες κινητής τηλεφωνίας άρχισαν να τοπο-
θετούν ανεξέλεγκτα και κρυφά (μέσα σε θερ-
μοσίφωνες, καμινάδες, φυτά, διαφημιστικές 
πινακίδες, μεταλλικές κατασκευές κ.λπ.) τις 
κεραίες τους, δίπλα στα σπίτια ανυποψίαστων 
πολιτών, σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, σε 
χώρους συγκέντρωσης εργαζομένων, τοποθε-
τώντας όχι μία αλλά τις περισσότερες φο-
ρές 2 και 3 κεραίες.
Tην τελευταία δεκαετία, κυρίως, έχουν γίνει 
έρευνες και μελέτες από ερευνητικά κέντρα 
του εξωτερικού, αλλά και από έλληνες επιστή-
μονες που προειδοποιούν για τις βλαπτικές 
συνέπειες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβο-
λίας στους ζωντανούς οργανισμούς. Διατα-
ραχές ύπνου, καρδιακά και κυκλοφορικά 
προβλήματα, απορρύθμιση ορμονικού συ-
στήματος, αλλοιώσεις της σύνθεσης του 
αίματος, αύξηση καρκίνων κυρίως λευχαι-
μίας και εγκεφάλου, πονοκεφάλους κ.λπ.

Β. «ΝΟΜΙΜΕΣ» 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ

Oι περισσότερες κεραίες είναι «παράνο-
μες» αφού δεν έχουν τις απαραίτητες αδειο-
δοτήσεις από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομίων (EETT).
Aλλά και οι δήθεν «νόμιμες» με ποια κριτή-
ρια τοποθετούνται; 

• Tα ήδη μεγάλα όρια ακτινοβολί-
ας στη χώρα μας τηρούνται από τις 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας; 

• Tι εμπιστοσύνη μπορούμε να 
έχουμε στις μετρήσεις, όταν 
έχουμε δημοσιεύματα για μετρή-
σεις «μαϊμού»;

Στην Aττική όπως και στο Δήμο μας, 
κανένας από τους αρμόδιους δεν 
μπορεί να δώσει ασφαλή στοιχεία για 
το πόσες κεραίες είναι εγκατεστη-
μένες.

Γ. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Tην τελευταία διετία, κυρίως, έχουν 
γίνει αποσπασματικές προσπάθειες 
για ενημέρωση των πολιτών  και για 
την απομάκρυνση ορισμένων κεραι-
ών, αλλά στηρίχτηκαν κυρίως στην 
επικοινωνιακή πλευρά του θέματος 
και όχι στην ουσιαστική αντιμετώπι-
ση του προβλήματος.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι γίνε-
ται και η σημερινή συγκέντρωση. 
Εμείς ως ΑΠΟΔΡΑΣΗ κάνουμε σήμε-
ρα συγκεκριμένες προτάσεις στη 
Δημοτική Αρχή και σε όλες τις παρα-
τάξεις για την ουσιαστική και δυναμι-
κή αντιμετώπιση του προβλήματος.

1. Συγκρότηση Διαπαραταξιακής 
Ανοιχτής Επιτροπής με θέμα τις κε-

ραίες και την ηλεκτρομαγνητική ακτι-
νοβολία με αντικείμενο:
α: την καταγραφή των «νόμιμων» 

κεραιών. Αυτό είναι εύκολο μέσα 
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπι-
κοινωνιών (ΕΕTT) και πιθανώς ο 
Δήμος να το έχει ήδη κάνει.

β: τη μέτρηση της ακτινοβολίας 
στις «νόμιμες» κεραίες. Όσες 
δεν είναι στα πλαίσια που ορίζει ο 
νόμος να απομακρυνθούν ή να με-
τασκευαστούν.

γ: Η συγκρότηση ειδικής ομάδας 
μετρήσεων (από το Δήμο) που 
σε σύντομο χρονικό διάστημα θα 
αποκαλύψει τις παράνομες κεραί-
ες.

δ: Δυναμική απομάκρυνση όλων 
των παράνομων κεραιών.

2. Δημιουργία από το Δήμο, Πα-
ρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικής 
Ακτινοβολίας και Ραδιενέργειας με 
εξοπλισμό ο οποίος θα είναι σε θέση: 
• Να ανιχνεύει πηγές ηλεκτρομαγνητι-

κής ακτινοβολίας χαμηλών και μεσαί-
ων συχνοτήτων (Ραδιόφωνο, TV). 

• Να ανιχνεύει πηγές ηλεκτρομαγνη-
τικής ακτινοβολίας υψηλών συχνο-
τήτων (κινητή τηλεφωνία, GSM, 
UMTS, WIFI, μικροκύματα). 

• Να μετρά τιμές της πυκνότητας 
ροής ισχύος (για περιοχή συχνοτή-

10 αποδραση
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θα πρέπει να στραφούμε ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
κατά της ρύπανσης από ακτινοβολία
Καλημέρα σας,

Αναφερόμενος στις διεκδικήσεις σας νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει 
να σας προβληματίσουν στον προσανατολισμό των αιτημάτων σας σχετικά με τις ιονί-
ζουσες ακτινοβολίες:
1. Υπάρχουν επιπτώσεις, όχι μόνον από τα δίκτυα της κινητής, αλλά και από τις, χαμηλότε-
ρης συχνότητας αλλά πολλαπλάσιας ισχύος, ακτινοβολίες του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ 
και των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

2. Το ζητούμενο δεν είναι να μην υπάρχουν κεραίες, αλλά ακτινοβολία.

3. Οι λιγότερες κεραίες δε σημαίνουν λιγότερη ακτινοβολία, αλλά πιθανώς συνεπάγονται 
ισχυρότερη τέτοια.

4. Η απόσταση από την κεραία δεν είναι απόλυτο κριτήριο επικινδυνότητας. Μια κεραία 
δύναται να έχει εστιασμένο λωβό, δηλαδή να είναι προσανατολισμένη, γιατί σχεδιάζεται 
για να καλύψει μια συγκεκριμένη περιοχή.

5. Δεν είναι λοιπόν οι κεραίες αυτές το χειρότερο. Συναφώς μεγαλύτερη ένταση ακτινο-
βολίας δημιουργείται από την κεραία του τηλεφώνου, δίπλα στο αυτί μας. Όχι μόνο του 
κινητού, αλλά και του ασύρματου, και του bluetooth ακόμα.

6. Επίσης ακτινοβολία έχουν και τα τοπικά ασύρματα δίκτυα υπολογιστών (Wi-Fi, WiMax 
κ.λπ.) τα οποία μπορεί να στήσει ο καθένας πια (ένα σκανάρισμα στην πολυκατοικία που 
μένω έδειξε ότι υπάρχουν τρία δίκτυα –τρία τουλάχιστον διαμερίσματα έχουν τοποθετή-
σει ασύρματους ρούτερ).

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η αντίσταση στην εξάπλωση των κεραιών δεν λύνει το 
πρόβλημα –αποτελεί απλό αλλά παράλογο τρόπο αντίδρασης– αντίσταση στο καινούρ-
γιο. Μόνο που αυτό είναι ταυτόχρονα και αντίσταση στην εξέλιξη, σχιζοφρενική μάλιστα, 
αφού παράλληλα εμείς που αντιδρούμε είμαστε και οι χρήστες της κινητής τηλεφωνίας.

Πέρα όμως από την προστασία των σχολείων κ.λπ., πιο αποτελεσματικό δε θα 
ήταν ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ τα παιδιά μας κινητά;
Επίσης, δεν θα πρέπει να στραφούμε ΣΥΝΟΛΙΚΑ κατά της ρύπανσης από ακτινοβολία; 

Να μερικές ιδέες που αντιμετωπίζουν τα επιμέρους προβλήματα:
1. Να υπογειοποιηθεί το δίκτυο μέσης και υψηλής τάσης της ΔΕΗ. Οι στατιστικές δεί-
χνουν ότι είναι ένα από τα λιγότερο υπογειοποιημένα δίκτυα στην Ε.Ε.

2. Να εποπτευθεί και να καταμεριστεί αποτελεσματικότερα το ραδιοφωνικό φάσμα, 
ώστε οι σταθμοί να εκπέμπουν με μικρότερη ισχύ, χωρίς τον κίνδυνο να τους «βουλώσουν» 
διπλανοί σταθμοί. (Αυτό το χάλι με το ΕΣΡ και την ΕΕΤΤ ποτέ δεν το κατάλαβα. Γιατί πρέπει 
κάθε σταθμός να εκπέμπει με 150 KW ενώ αρκούν 10-15 για να καλύψει το λεκανοπέδιο; 
Ειδικά στο λεκανοπέδιο έχουμε το μοναδικό προνόμιο της άπλετης οπτικής επαφής με 
την Πάρνηθα ή και τον Υμηττό, άριστες θέσεις κεραιών, εκεί που σε άλλες πρωτεύουσες 
αναγκάζονται να χτίζουν τηλεπικοινωνιακούς πύργους. Εμείς λοιπόν αντί να κάνουμε το 
σταυρό μας για την ευλογία αυτή, βγάζουμε οι ίδιοι τα μάτια μας, καταργώντας τα σχετικά 
πλεονεκτήματα).

3. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες σε κοινή χρήση ενός μόνο δικτύου κεραιών κι-
νητής τηλεφωνίας (ας μείνουν οι εταιρίες να στήνουν τους σταθμούς τους και να που-
λάνε υπηρεσίες πάνω στο κοινό δίκτυο). Έτσι θα μειωθεί η ακτινοβολία στο 1/3, ίσως και 
περισσότερο, γιατί δεν θα υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης παρεμβολών. Στο κάτω κάτω 
το τριπλό δίκτυο που υπάρχει σήμερα εμείς το πληρώνουμε, με αυξημένα τέλη κινητής. 
(Αυτό άραγε η ΕΕΤΤ δεν το ξέρει);

4. Να εκδοθεί το συντομότερο κανονισμός εσωτερικών δικτύων οικοδομών (ο 
ισχύων είναι από το 1992) που θα προβλέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για κάθε εργολάβο ή ιδιοκτή-
τη πλήρη εσωτερική δικτύωση με οπτικές ίνες, ώστε κανένα διαμέρισμα να μη χρησιμο-
ποιεί ασύρματα τηλέφωνα και δίκτυα. (Αυτό μάλιστα «κουμπώνει» με το δίκτυο οπτικών 
ινών που σχεδιάζει το ΥΜΕ, ώστε μελλοντικά η σύνδεση να γίνει απρόσκοπτα και χωρίς 
πρόσθετα κόστη).

Με λίγες λέξεις, όλα τα παραπάνω σημαίνουν ΥΠΟΔΟΜΗ, που απαιτεί ΜΑΚΡΟΧΡΟ-
ΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, δηλαδή ΟΡΓΑΝΩΜΕ-
ΝΟ ΚΡΑΤΟΣ που υπηρετεί απαιτητικούς πολίτες που έχουν πληροφόρηση (και επομένως 
γνώση) και θέτουν ώριμα αιτήματα με σωστό τρόπο. Έχουμε;

Κωνσταντίνος Μουστάκας

οι προτάσεις της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ 
για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

των 0 έως 7 GHz) και να τις συγκρίνει 
με τα αντίστοιχα επίπεδα αναφοράς 
και τις τιμές ασφαλούς έκθεσης. 

• Να μετρά στατικά και εναλλασσό-
μενα μαγνητικά πεδία (έως 2mT) 

• Να μετρά ραδιενέργεια υποβά-
θρου και τιμές ραδονίου. 

Επίσης το Παρατηρητήριο, σε συνερ-
γασία με το ΕΜΠ και την Ένωση Ελλή-
νων Φυσικών μεσοπρόθεσμα, θα μπο-
ρεί να μετρά σε 24ωρη βάση το σύνολο 
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
από διάφορες πηγές, όπως κεραίες ρα-
διοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, 
κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ 
κ.λπ., με μετρητή ο οποίος θα πρέπει 
να τοποθετηθεί σε κάποιο δημόσιο 
κτίριο των Αγίων Αναργύρων.

ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
στο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Ζητάμε τον περιορισμό της 
εγκατάστασης κεραιών και τη 
δημιουργία αυστηρών ελεγκτικών 
μηχανισμών με τη συμμετοχή των 
πολιτών. 

Β. Ζητάμε την αλλαγή του νομι-
κού πλαισίου (Νόμος 3431/2006) 
για να επιτευχθούν τα εξής: 
1. Όριο ελάχιστης οριζόντιας 

απόστασης 300 μ. από χώρους 
μαζικής πρόσβασης κοινού. 

2. Πλήρης καταγραφή και σή-
μανση των υπαρχουσών κεραι-
ών με προσβάση σε αυτό κάθε 
πολίτη. 

3. Απαγόρευση καμουφλαρίσμα-
τος των κεραιών. 

4. Αφαίρεση άδειας παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσι-
ών σε εταιρεία που θα εγκαθι-
στά κατά εξακολούθηση κεραί-
ες χωρίς άδεια. 

5. Άμεση απομάκρυνση (το πολύ 
σε μια έβδομάδα) μετά από κα-
ταγγελία κάθε εντελώς ή μερι-
κώς παράνομης κεραίας.

Τέλος, τεράστιο θέμα για το 
Δήμο μας είναι οι Πυλώνες Υψη-
λής Τάσης για τις οποίες πρέπει 
να ξεκινήσει άμεση κινητοποίη-
ση για την υπογειοποίησή τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή 
της Α.ΠΟ.ΔΡΑΣΗΣ

Ηλεκρομαγνητική ακτινοβολία
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Το «ταξίδι» και τα «χαρτιά»

Απόδραση: Τι είναι αυτό που σπρώχνει έναν άν-
θρωπο από μια μακρινή χώρα, όπως το Πακιστάν, 
έχοντας να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και 
προβλήματα, μεγάλο οικονομικό κόστος και χω-
ρίς καν να γνωρίζει αν τελικά θα φτάσει, να ξεκι-
νήσει για μια ευρωπαϊκή χώρα και ειδικά την Ελ-
λάδα;

Τζ. Ασλάμ: Πολύ σημαντική και πολύ δύσκολη 
η ερώτησή σας. Όταν αφήνουμε το σπίτι μας, τη 
χώρα μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας κατα-
λαβαίνετε πόση μεγάλη ανάγκη έχουμε. Περνάμε 
σε μία χώρα και αναζητούμε έναν καλύτερο τρό-
πο για να ζήσουμε. Και συχνά σε αυτό το πέρασμα 
κινδυνεύει κανείς να χάσει και την ίδια του τη ζωή. 
Ειδικά όταν για να φτάσει κανείς εδώ περπατάει 
επί μήνες σε πάρα πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. 
Φτάνουμε στα σύνορα κάποιας χώρας και μπορεί 
να σκοτωθούμε από πυροβολισμούς, να φυλακι-
στούμε, να βασανιστούμε. Όταν κάποιος φτάνει 
σε μια χώρα, σε μια δημοκρατική χώρα όπως η 
Ελλάδα, έχει πάρα πολλές ανάγκες. Μέσα σε όλες 
αυτές τις δυσκολίες το μόνο καταφύγιό μας είναι 
οι άνθρωποί μας που είναι από παλιά εδώ, που 
ξέρουν τoν πόνο των αδελφών και μπορούμε να 
τον μοιραστούμε. Με λόγια δεν μπορώ να σας τον 
περιγράψω. Οταν ακούω ότι κάποιος καινούργιος 
πρόκειται να έρθει, από τα βάθη της καρδιάς μου 
του λέω να μην έρθει. Αλλά έρχονται γιατί στη 
χώρα μου δεν υπάρχει δημοκρατία, αδελφότητα, 
σεβασμός του νόμου.

Πόσοι Πακιστανοί είναι αυτή τη στιγμή στην Ελ-
λάδα και πόσοι απ’ αυτούς έχουν κάποιου τύπου 
χαρτιά;

Θα σας πω στο περίπου, γιατί η Ελλάδα είναι η 
πόρτα για την Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτόν τον καιρό 
είμαστε περίπου 60.000 Πακιστανοί. Από αυτούς 
περίπου οι 40.000 έχουν κάποιου είδους χαρτιά 
(καποιοι έχουν απορρίψεις). Επειδή ο νόμος είναι 
τόσο δύσκολος και μας ταλαιπωρεί τόσο, 10.000-
12.000 δεν μπορούν να έχουν χαρτιά.

Τι γίνεται με το θέμα της νομιμοποίησης και του 
πολιτικού ασύλου αλλά και τι προβλήματα αντι-
μετωπίζετε τελευταία; Πώς πιστεύετε ότι μπο-
ρούν να βοηθήσουν οι ευαισθητοποιμένοι Ελλη-
νες πολίτες;

Αυτές τις μέρες έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. 

Στις 26/10 ένας ομοεθνής μας, ο Μοχά-
μεντ Ασρα, σκοτώθηκε και άλλοι 20 τραυ-
ματίστηκαν πολύ σοβαρά. Το περιστατικό 
αυτό, που έφτασε και στα αυτιά σας, είναι 
μια κατάσταση που συμβαίνει συνέχεια 
τα τελευταία τρία χρόνια. Εδώ και τρία 
χρόνια τρώμε συνέχεια ξύλο. Αν δεν συ-
νέβαινε αυτός ο θάνατος θα μέναμε μόνοι 
μας με τον πόνο μας, ότι δηλαδή είμαστε 
ξένοι. Πάρα πολλές φορές λέμε ότι δεν 
μπορούμε να μιλήσουμε γιατί, ειδικά, η 
αστυνομία μας λέει «μιλάς και ρωτάς, γι’ 
αυτό σας τιμωρούμε». Αυτή είναι μια ρα-
τσιστική συμπεριφορά. Δεν θέλαμε να το 
«σηκώσουμε» το θέμα όπως μας δίνει τη 

δυνατότητα ο νόμος γιατί η Ελλάδα είναι 
μια δημοκρατική χώρα και υπάρχουν σ’ 
αυτή καλοί άνθρωποι, αντιρατσιστες και 
με τη συνεργασία και τις γνώμες τους κά-
νουμε πολύ σημαντικά πράγματα προκει-
μένου να εξασφαλιστούμε. Εξαιτίας του 
θανάτου του αδελφού μας μου τηλεφώ-
νησε ο αττικάρχης και συναντηθήκαμε και 
συζητήσαμε. Του είπαμε ότι δεν είναι δικό 
του πρόβλημα αλλά είναι πολιτικό. Ενας 
άνθρωπος που έχει χαρτιά φοβάται την 
αστυνομία. Θέλουμε οι υπηρεσίες για τις 
άδειες να φύγουν από την αστυνομία και 
να πάνε στους δήμους. Η Ελλάδα που χι-

λιάδες χρόνια τώρα έχει δώσει το φως και 
είναι μια καλή χώρα, θα πρέπει και σήμερα 
να δείξει καλό πρόσωπο και να δείχνει σε-
βασμό στο νόμο. Το ξέρετε ότι όταν φτιά-
χνουμε τα χαρτιά μας περιμενουμε ακόμα 
και 24 ώρες απ’ έξω, όρθιοι, χωρίς νερό, σαν 
τα ζωά; Είναι μια πολύ ασχήμη εικόνα για 
τη χώρα σας και για μας που το περνάμε. 
Ο κάθε αστυνομικός μπορεί να χτυπήσει 
όποτε και όποιον θέλει. Να πει «εσύ παίρ-
νεις άδεια, εσύ όχι». Μπορεί να περάσει 
κι ένας χρόνος και οι άνθρωποι να περιμε-
νουν άδικα γι’ αυτά τα χαρτιά. Ζητάμε αυτή 
η διαδικασία να γίνεται καθημερινά στους 
δήμους. Θέλουμε όλοι να έχουν χαρτιά να 
μην είναι ούτε ένας παράνομος εδώ στη 
χώρα σας. Αλλά γι’ αυτά τα χαρτιά περνά-
με πάρα πολλές ταλαιπωρίες. Οποιος είναι 
στη χώρα σας και δουλεύει και είναι χρόνια 
εδώ θέλει και χρειάζεται να είναι νόμιμος 
για να μη δουλεύει μαύρη εργασία, να μην 
είναι ανασφάλιστος και όταν αρρωστήσει 
να έχει ασφάλεια. Αν δεν έχει δικαιώματα 
τότε απλά αισθάνεται ξένος και δεν ξέρει 
ούτε πού είναι ούτε τι είναι.

Οι Πακιστανοί στο Δήμο μας

Πόσοι Πακιστανοί ζουν και δουλεύουν 
στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων;

Στους Αγίους Αναργύρους ζουν 400-470 
Πακιστανοί. Στο Περιστέρι ζουν πάνω από 
7.000 άνθρωποι. Στο Ρέντη, τη Νέα Ιωνία, 
το Μενίδι και τον Ασπρόπυργο ζουν περί-
που 4.000 με 5.000 ομοεθνείς μας σε κα-
θεμιά από αυτές τις περιοχές.

Πώς αισθάνονται οι ομοεθνείς σας απέ-
ναντι στους Ελληνες; Πώς βλέπουν τους 
Ελληνες που συναντάνε καθημερινά στα 
σούπερ μάρκετ, στην αγορά, στα μαγαζιά, 
τους σπιτονοικοκύρηδες; Πώς σας αντιμε-
τωπίζουν;

Γενικά είμαστε ευχαριστημένοι και έχουν 
πολύ καλές σχέσεις με τους γείτονες. Τα 
παιδιά της αδελφότητας που τρέχουν με 
τα αντιρατσιστικά αντιμετωπίζονται πολύ 
καλά από το Δήμο. Με χαρά μπορώ να πω 
ότι ο Δήμος Αγιων Αναργύρων είναι από 
τους δυο τρεις καλύτερους δήμους. Ο κ. 
Σαράντης μας άνοιξε τα χέρια, και έχουμε 

Μουσουλμάνος δεν σημαίνει τρομοκράτης
Με σκοπό την ενίσχυση της Πακιστανικής Κοινότητας που ζει στην πόλη των Αγίων 
Αναργύρων, ο Δήμος παρείχε πλήρη στήριξη στη διενέργεια των εκλογών 
που διεξήχθησαν για την ανάδειξη εκπροσώπων. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών ανέδειξαν ως εκπρόσωπο της Πακιστανικής κοινό-
τητας τον κ. Τζαβέντ Ασλάμ, έναν άνθρωπο με διάθεση να δουλέψει για το καλό 
των ομοεθνών του αλλά και που διαθέτει ευρύτητα πνεύματος και οξυδέρκεια που 
θα βοηθήσουν στη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. 

Ο κ. Τζαβέντ Ασλάμ ανέλαβε τα καθήκοντα του, όπως επίσης ορκίστηκε η Τοπική 
Επιτροπή της Πακιστανικής κοινότητας των Αγίων Αναργύρων, με τις προσδοκίες 
όλων ότι θα εργαστεί προς όφελος των ομοεθνών τους. 
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σχολεία για να μαθαίνουμε ελληνικά, να 
μάθουμε καινούργια πράγματα και να τα 
χρησιμοποιήσουμε. Είμαι 12 χρόνια στην 
Ελλάδα και 3 μήνες στο Πακιστάν. Η Ελλά-
δα είναι η χώρα που ζω, εδώ είναι οι φίλοι 
και οι συγγενείς μου, εδώ είναι οι άνθρω-
ποι που κάθε μέρα βλέπω και ανταλλάσσω 
αγάπη και καλά λόγια. Θέλουμε οπωσδή-
ποτε να μορφωθούμε. Θέλουμε ο Δήμος 
να πάει πιο ψηλά και σε αυτό επιθυμούμε 
να συμβάλλουμε κι εμείς. Πιο πολύ και πιο 
μπροστά από έναν Ελληνα γιατί είμαστε 
ξένοι και θέλουμε να σας δείξουμε ότι αγα-
πάμε αυτόν τον τόπο όσο και εσείς.

Η συνένωση οικογενειών
και η εκπαίδευση

Όταν κανείς παρατηρεί τα μαγαζιά της κοι-
νότητας και τους ανθρώπους της καταλα-
βαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Γενικά 
η κοινότητά σας αποτελείται από άνδρες. 
Αντιμετωπίζετε πρόβλημα όσον αφορά 
στη συνένωση των οικογενειών; 

Γιατί είμαστε μόνο άντρες εδώ… Αυτό είναι 
ο μεγαλύτερος πόνος μας. Κι όταν μας ρω-
τάνε κάτι τέτοιο ξέρουμε ότι αυτοί οι άν-
θρωποι είναι φίλοι μας γιατί βλέπουν τον 
πόνο μας και θέλουν να ξαναβρεθούμε με 
τις οικογένειές μας. Πάρα πολλές φορές η 
ερώτηση αυτή μας ενοχλεί. Όταν άφησα 
την κόρη μου ήταν ενός χρόνου και σήμε-
ρα είναι τεσσάρων και δεν μπορεί να έρθει 
εδώ. Κι αυτό είναι ο μεγάλος πόνος για 
όλους τους ομοεθνείς μου. Στους 60.000 
Πακιστανούς που ζουν στην Ελλάδα, υπάρ-
χουν μόνο 700 οικογένειες. Από αυτές οι 
400 έχουν ταυτότητα και θεωρούνται Ελ-
ληνες και οι υπόλοιπες 300 έχουν άδεια 
παραμονής. Ο αριθμός είναι τόσο μικρός 
που μοιάζει σχεδόν ανύπαρκτος. Πιστεύ-
ουμε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να έρθουν 
στην Ελλάδα οι οικογένειές μας. Το 2003 
πήραμε άδεια εισόδου για τις οικογένειές 
μας και ακόμα, πέντε χρόνια αργότερα, 
δεν μπορούμε να τις φέρουμε. Στην αρχή 
μας έλεγαν ότι έχουμε Ολυμπιακούς Αγώ-
νες, μετά κάτι άλλο, και κάτι άλλο. Τελικά 
σκέφτομαι ότι αυτή η κυβέρνηση μάς θέ-
λει μόνο για τα χέρια μας. Δεν μας θεωρεί 
ανθρώπους. Μας θέλουν μόνο για να φτι-

αχτεί κάποιο γήπεδο, κάποιος δρόμος και 
αυτό είναι όλο. Κι αυτό είναι πολύ κακό για 
τη χώρα σας που ισχυρίζεται ότι υπάρχουν 
ίσα δικαιώματα. Και πολύ κακό για τον 
κόσμο της Ελλάδας που είναι πολύ καλός 
γιατί όταν είχαμε ανάγκη πάντα μας βοή-
θησε ο κόσμος, πάντα μας στήριξε. Αυτό 
να το ξέρει η κυβέρνηση, γιατί θέλουμε ο 
άνθρωπος να μην είναι μόνο τα χέρια του 
αλλά με όλα τα δικαιώματά του. 

Είναι συγκλονιστικό να υπάρχουν μόνο 
700 οικογένειες.

Να σας πω και κάτι που δεν το ξέρετε. Στο 
Πακιστάν οι άνθρωποι της μυστικής υπη-
ρεσίας είναι οι μεγαλύτεροι αλήτες. Πη-
γαίνουν σε αυτό το 1% που μπορεί να πάρει 
βίζα γιατί έχουν συγγενείς στην Ελλάδα και 

ζητάνε 2.000 δολάρια για να πουν ότι είναι 
εντάξει. Εχουμε πάρα πολλές καταγγελίες 
για περιπτώσεις που επειδή οι άνθρωποι 
δεν είχαν να τους πληρώσουν έγραψαν ότι 
δεν βρήκαν κανέναν γιατί τα  στοιχεία δι-
εύθυνσης ήταν λάθος. Ας το πάρει υπόψη 
της η ελληνική πρεσβεία και να κάνουν οι 
ίδιοι με κάποιο τρόπο τον έλεγχο. Είμαστε 
στη μέση. Από τη μια στη χώρα μας, στο 
Πακιστάν, δεν υπάρχουν ούτε νόμοι ούτε 
δημοκρατία. Στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι 
αλλά δεν εφαρμόζονται.

Στην Ελλάδα υπάρχει νόμος για τη συνένω-

ση των οικογενειών;

Υποτίθεται ότι σε 3 μήνες μπορούμε να φέρουμε 
τις οικογένειες. Οταν πήγα στον Αρειο Πάγο, στο 
Εφετείο, με πολύ αδύναμη φωνή γιατί είναι το 
ανώτατο δικαστήριο έκανα μια ερώτηση. Πάρα 
πολλές φορές όταν ψάχνω βρίσκω ότι αυτό λέει ο 
νόμος, αυτά τα δικαιώματα έχουμε. Μήπως όμως 
όλα αυτά τα δικαιώματα είναι για να δείξουμε 
στον κόσμο ότι υπάρχουν καλοί νόμοι; Στην πρά-
ξη, όταν βγαίνουμε και ζητάμε οτιδήποτε, μας 
εμφανίζουν σαν αλήτες. Όταν η αστυνομία μας 
συλλαμβάνει υποτίθεται ότι έχουμε κάποια δικαι-
ώματα. Αν ζητήσουμε έστω και ένα η απάντηση 
που παίρνουμε πάντα είναι «τι ζητάς; Πηγαίνετε 
στο Πακιστάν». Εγώ λέω ότι είσαστε καλοί αλλά 
λέω όμως ότι πρέπει και να αποδείξετε ότι είσα-
στε καλοί.

Υπάρχουν στο Δήμο μας παιδιά που πηγαίνουν 
σχολείο και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα; 
Υπάρχουν ομοεθνείς σας που θέλουν να μάθουν 
ελληνικά και δεν έχουν τον τρόπο και τι συνεργα-
σία μπορούμε να έχουμε σε αυτό;

Στους Αγίους ζουν 25 οικογένειες. Οι γονείς δεν 
στέλνουν τα παιδιά τους κατευθείαν στο δημο-
τικό γιατί φοβούνται. Αλλωστε οι γονείς που δεν 
είναι μορφωμένοι σκέφτονται ότι σε τρία, πέντε, 
δέκα χρόνια θα γυρίσουν πίσω και θα πάει στην 
πατρίδα μας σχολείο. Ετσι όμως καταστρέφεται η 
ζωή των παιδιών τους και είναι πολύ μεγάλη ζη-
μιά. Εχω ζητήσει από το Δήμαρχο να μας δώσει 
ένα χώρο, όπως έχει κάνει ο δήμαρχος του Ρέντη, 
για σχολείο των παιδιών μας, όπου θα μαθαίνουν 
και τη μητρική γλώσσα και τα ελληνικά. Παροτρύ-
νουμε τον κόσμο μας να στείλει για ένα δυο χρόνια 
τα παιδιά στα δικά μας σχολεία και στη συνέχεια 
στα ελληνικά. Πιέζουμε τους γονείς να μορφώ-
σουν τα παιδιά τους και να έχουν επικοινωνία με 
τα ελληνόπουλα, να μεγαλώνουν μαζί. Πρόσφα-
τα είχαμε μια πρώτη συνεργασία με το Δήμαρχο 
που μας έδωσε ένα σχολείο για ενήλικες. Σε αυτό 
μπορούν να μάθουν ελληνικά 50 άνθρωποι. Οι 
υπόλοιποι 400 θα μείνουν πάλι πίσω. Θέλουμε οι 
ομοεθνείς μας να μορφωθούν και να μπορούν να 
επικοινωνούν με τους Ελληνες. 

Θα κάνουμε και εμείς μια ανεξάρτητη προσπάθεια 
πάνω σε αυτό, όπως τα μαθήματα ελληνικών που 
γίνονται στο Στέκι Μεταναστών στην Αθήνα…

Για μένα αυτό είναι πρώτο απ’ όλα. Να μορφωθού-
με, να ξέρουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το 

Μουσουλμάνος δεν σημαίνει τρομοκράτης

  Μετανάστες στην πόλη μας

συνέντευξη στην ΑΠΟΔΡΑΣΗ 
του εκπροσώπου της Πακιστανικής 

κοινότητας στο Δήμο Αγ. Αναργύρων
Τζαβέντ Ασλάμ

από τον Τάσο Θεοδωρακόπουλο και τον Αλέκο Λύτρα
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Το ξέρετε ότι όταν φτιάχνουμε τα 
χαρτιά μας περιμενουμε ακόμα και 
24 ώρες απ’ έξω, όρθιοι, χωρίς νερό 
σαν τα ζωά; 

Ο κάθε αστυνομικός μπορεί να χτυ-
πήσει όποτε και όποιον θέλει. Να 
πει «εσύ παίρνεις άδεια, εσύ όχι». 

Μπορεί να περάσει κι ένας χρόνος 
και οι άνθρωποι να περιμενουν άδι-
κα γι’ αυτά τα χαρτιά. 

Ζητάμε αυτή η διαδικασία να γίνε-
ται καθημερινά στους δήμους.



διπλανό μας, πώς μπορούμε να προσέχουμε, πώς 
μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία 
και επικοινωνία και αυτό θα γίνει μόνο όταν θα 
μάθουμε καλά ελληνικά. Θέλουμε να ευχαριστή-
σουμε πολύ το Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων για το 
σχολείο ενηλίκων που μας έδωσε. Επίσης μας πα-
ραχώρησε το ΚΑΠΗ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη για 
ιατρικές εξετάσεις όπως επίσης και το γήπεδο. Κι 
αυτό είναι μια καλή πολιτική.

Θρησκευτική λατρεία

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε είναι με 
τη θρησκευτική λατρεία. Τι γίνεται με αυτό το ζή-
τημα;

Οι Πακιστανοί είναι μουσουλμάνοι κατά 90%. 
Κατ’ αρχήν θέλω πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ 
σε αυτόν το δικαστή που το 2007 εκδίκασε μή-
νυση ενός ανθρώπου από τη Νέα Ιωνία ο οποίος 
μας είχε καταγγείλει ότι έχουμε χώρο προσευχής. 
Ο δικαστής αυτός είπε ότι το Σύνταγμα της Ελ-
λάδας επιτρέπει όλες τις θρησκείες από όποιον 
θέλει. Δεν μπορώ να το απαγορεύσω. Από την 
άλλη δεν καταλαβαίνω τη στάση της πολιτείας. 
Μας λένε, λοιπόν, κάντε ένα συμβόλαιο για απο-
θήκη ή για βιβλιοθήκη ή για ό,τι άλλο αλλά να μη 
φαίνεται ότι είναι τζαμί. Αισθάνομαι ότι αυτό δεν 
είναι σωστό. Μας αναγκάζουν να λέμε ψέμματα. 
Εμείς έχουμε αρκετούς χώρους που όμως δεν 
είναι καλοί, είναι υπόγεια και τέτοια. Και βέβαια 
είναι θέμα χρηματικό και θέμα του ελληνικού 
κράτους που το 2003 μας υποσχέθηκε ότι θα κα-
τασκευαστεί τζαμί και μέχρι σήμερα τίποτα δεν 
έχει γίνει. Και πιστεύω ότι ποτέ δεν θα φτιάξουν 
γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ανοιχτό μυαλό 
απέναντι στους μουσουλμάνους. Και κάτι ακό-
μα, μουσουλμάνος δεν σημαίνει τρομοκράτης! 
Στη χώρα σας είμαι σίγουρος ότι πιστεύετε ότι το 
99,9% είμαστε εργατικά παιδιά. Τα εργαλεία μας 
είναι η ειρήνη και η αγάπη και όχι να σκοτώνουμε 
ανθρώπους. ΄Οποτε Πακιστανοί έχουν τσακωθεί 
έχουν τσακωθεί μεταξύ τους.

Υπάρχει πρόβλημα και με τους νεκρούς;

Επειδή δεν έχουμε οικογένειες εδώ, τους 
νεκρούς μας τους στέλνουμε στο Πακι-
στάν. Εδώ και 40 χρόνια, από το 1973 που 
ήρθαν οι πρώτοι μετανάστες, τους στέλ-
νουμε πίσω στην πατρίδα μας. Αυτό στοι-
χίζει 2.000-2.500 ευρώ. Κι αυτές οι τιμές 
είναι από ειδικά γραφεία. Αν στείλεις από 
ένα κανονικό γραφείο μπορεί να φτάσει 
και 4.000 ευρώ. Πεθαίνει ο άνθρωπός 
σου, έχεις τον πόνο σου και επιπλέον έχεις 
να αντιμετωπίσεις και ένα τόσο μεγάλο 
χρηματικό ποσό.

‘Ολοι μαζί να φτιάξουμε 
έναν παραδειγματικό Δήμο

Στο Δήμο Αγ. Αναργύρων κάνατε πρόσφα-
τα εκλογές και εκλέχτηκες εκπρόσωπος 
της κοινότητας. Τι ρόλο μπορεί να παίξει 
η επιτροπή και εάν έχει στους στόχους 
της την επαφή με άλλους φορείς, κινήσεις 
κ.λπ.; Τι αιτήματα έχει να βάλει στην τοπι-
κή κοινωνία των Αγ. Αναργύρων;

Εδώ στη χώρα σας μάθαμε λίγο τη σημαί-
νει δημοκρατία. Πριν δεν ξέραμε και δεν 
είχαμε κάνει κάτι ανάλογο. Η πακιστανική 
κοινότητα έχει τοπικές επιτροπές σε κάθε 
δήμο σε όλη την Ελλάδα. Βγαίνουν με 
εκλογές και δεν αφήνουμε ούτε την πρε-
σβεία ούτε κάποιο κόμμα ούτε κάποιον 
από το εξωτερικό να τις καθοδηγήσουν. 
Ο Τζαβέντ Ασλάμ είναι ο πιο φτωχός από 
αυτούς τους 70.000 Πακιστανούς στην 
Ελλλάδα. Κι όμως για δεύτερη φορά με 
ψηφίσανε για πρόεδρο. Και αυτό είναι 
δημοκρατία. Δεν έχω τίποτα κι όμως με 
έκαναν πρόεδρο. Όταν εκλέγουμε την κε-
ντρική επιτροπή ζητάμε από τις τοπικές 
επιτροπές να ορίσουν τους υποψηφίους. 
Θέλουμε οι αντιπρόσωποί μας να έχουν 
επαφή με δήμους, με φορείς, με αντιρατι-
στικές οργανώσεις και σκοπός μας είναι να 
μαθαίνουμε συνέχεια σε όλη μας τη ζωή, 
από την αγκαλιά της μάνας μας μέχρι να 

πεθάνουμε. Στην πατρίδα μας δεν 
μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα 

που είμαστε στη χώρα σας θα 
συνεχίσουμε να έχου-
με καλή επικοινωνία και 
συνεργασία με όλους 
και κοιτάμε πώς μπορεί 
η περιοχή στην οποία 
ζούμε να μας δώσει αυ-
τές τις δυνατότητες για 

να γίνουμε οι καλύτε-
ροι και αυτό που 

θα φτιάξουμε να 
είναι και για μας 

και για όλους 
όσοι ζουν εκεί.

Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θέλεις να 
στείλεις στους κατοίκους των Αγίων Αναρ-
γύρων;

Είμαστε στη χώρα σας και μας φιλοξενείτε 
και μας αγαπάτε και αυτό μας δίνει δύνα-
μη. Θέλουμε να μας δώσετε τη δυνατότη-
τα να μορφωθούμε και να δυναμώσουμε 
για το κοινό καλό. Αυτή η χώρα που 2.500 
χρόνια τώρα δίνει φως μπορούμε όλοι μαζί 
να την κάνουμε παράδειγμα. Και να συνε-
χίσει να δίνει και σήμερα φως στον κόσμο. 
Οσο αισθανόμαστε ότι μας βοηθάν να 
δυναμώσουμε τόσο περισσότερο αισθα-
νόμαστε ότι είμαστε απ’ αυτή τη χώρα και 
θέλουμε να τη βοηθήσουμε να πάει πιο 
ψηλά. Θέλουμε ο Δήμος να πάει πιο ψηλά 
και να είναι παράδειγμα για όλους τους άλ-
λους δήμους. Και όλοι μαζί να φτιάξουμε 
έναν παραδειγματικό Δήμο.

Παρατηρώντας αρκετές φορές, είτε στον 
Πευκώνα είτε στο Τρίτσης, τους ομοεθνείς 
σου να παίζουν κρίκετ, ζήλεψα γιατί δεν 
καταλάβαινα τι είναι. Θα μπορούσατε να 
μας μάθετε και να παίζουμε όλοι μαζί. Βέ-
βαια θα μας σκίζετε άλλα άμα είναι μικτές 
ομάδες ίσως…

Μας ανοίξατε τα χέρια και μας φιλοξενή-
σετε και αν θέλετε να μάθετε κάτι και από 
εμάς, γιατί όχι; Το κρίκετ είναι εύκολο. Στο 
Πακιστάν όλος ο κόσμος παίζει κρίκετ, 
από μικρά παιδιά μέχρι πολύ μεγάλοι. Παί-
ζουμε στο δρόμο. Στην Ελλάδα έχουμε 
50 ομάδες κρίκετ. Επίσης οι Πακιστανοί 
είμαστε πολύ καλοί και στο βόλεϊ και στην 
Αθήνα έχουμε περίπου 25 ομάδες. Επίσης 
ο κ. Περάκης μας πρότεινε να φτιαχτούν 
2-3 ομάδες και για χόκει και να παίζουμε 
κάθε Σάββατο στο γήπεδο που μας παρα-
χώρησαν.

Ζουν μικρά παιδιά στην περιοχή μας, και 
αν ναι ασχολούνται με κάποιο τρόπο με 
τον αθλητισμό;

Υπάρχουν τουλάχιστον 15 παιδιά. Γι’ αυτά 
δεν έχουμε καμία αθλητική δραστηριό-
τητα. Οσοι ξέρουν κρίκετ, είναι άνθρωποι 
που το έχουν μάθει στο Πακιστάν. Αν μπο-
ρείτε να κάνετε κάτι θα ήταν πάρα πολύ 
καλή ιδέα και μεγάλη χαρά για μας, μια και 
ένας δικός μας προπονητής βόλεϊ μένει 
στα Μυκονιάτικα. 

Σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα 
που κάναμε και για τη συνεργασία που θα 
ανοίξουμε στο πολύ άμεσο μέλλον.

Θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Όταν εί-
χαμε τις απαγωγές, το καλοκαίρι του 2007, 
και ήμουν στη φυλακή, δίπλα μου στάθηκε 
και εξακολουθεί να στέκει ο Αλέκος Αλα-
βάνος. Ένα τηλέφωνο παίρνω και αμέσως 
με ρωτάει «πού είστε; Είμαι δίπλα σου». Κι 
αυτό μου δίνει δύναμη. Γιατί σκέφτομαι 
«Τζαβέντ, αν υπάρχουν τόσοι καλοί άν-
θρωποι, δεν υπάρχει λόγος να είσαι στενο-
χωρημένος». Ξερουμε ότι υπάρχουν καλοί 
άνθρωποι και υπάρχει νόμος. Σκέφτομαι, 
Δόξα τω Θεώ δεν είμαι στο Πακιστάν γιατί 
εκεί ο νόμος είναι ο νόμος του αστυνόμου 
που θέλει να μας έχει κάτω από το παπού-
τσι του.
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Αφορμή γι’ αυτή την παρέμβαση στάθηκε 
η Συνέλευση Γονέων και Κηδεμόνων στον 
4ο Βρεφονηπιακό Σταθμό, στις 5 Νοέμβρη 
2008, όπου παρευρέθηκα ως εκπρόσωπος 
της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ, παρότι είχα πληροφο-
ρίες πως δεν θα μου επιτραπεί η είσοδος. 
Πείτε μου κύριε πρώην πρόεδρε Προβατό-
πουλε: αυτό ισχύει για όλες τις δημοτικές 
παρατάξεις ή μόνο για την ΑΠΟΔΡΑΣΗ;

Τα θέματα ήταν τα τροφεία, η μετακίνηση 
νηπιαγωγών από σταθμό σε σταθμό και 
οι λόγοι της καθυστέρησης της εγκατά-
στασης του 4ου στο νέο 1ο Βρεφονηπιακό 
Σταθμό.

Το Δ.Σ. ψήφισε κατά πλειοψηφία την κα-
ταβολή τροφείων και, σε ερώτησή μας, 
ειπώθηκε (από τον ίδιο τον πρόεδρο) πως 
αναγκάστηκε γιατί στο νέο κτίριο δεν είχε 
προβλεφθεί η δαπάνη για ψυκτική εγκατά-
σταση ύψους 300.000 ευρώ. 

Θυμίζω, ότι η δαπάνη για τον 1ο σταθμό 
ήταν της τάξης των 1.170.000 ευρώ συν 
μια δαπάνη για απρόβλεπτα έξοδα. Τι απέ-
γινε αυτή η τελευταία; Πού χρησιμοποιή-
θηκε;

Εδώ και δύο χρόνια ο δήμος ζει με συνεχή 
δάνεια. Δεν θα μπορούσαμε να συνάψου-
με άλλο ένα ύψους 300.000 ευρώ με τον 
όρο όμως να αποπληρωθεί από τα ενοίκια 
των τριών σταθμών που θα μετακινηθούν 
(1ος και 3ος στο Υπουργείο Γεωργίας και 4ος 
στο νέο σταθμό στα Μυκονιάτικα); Τα πα-
ραπάνω ενοίκια δεν ανέρχονται στο ποσό 
των 72.000 ευρώ ετήσια;

Από την αρχή του 2008 εισπράττονται 
τροφεία. Με 430 νήπια και βρέφη και με 
45 ευρώ το μήνα, τα έσοδά  ανέρχονται σε 
195.000 ευρώ. Η δε είσπραξη άρχισε πριν 
καν περατωθεί το έργο. Κάτι σαν την εθνι-
κή οδό Αθήνας-Πάτρας όπου ο κόσμος 
κατέβαλλε διόδια πριν καν αρχίσει το έργο. 
Κι από πού εισπράττονται; Από τα συνήθη 
θύματα, τους φτωχούς συμπολίτες μας. Κι 
αυτό το ονομάζουν κοινωνική πολιτική.

Μέχρι τον Ιούλιο 2008 το συνολικό ει-
σπραχθέν από τα τροφεία ποσό θα έχει 
φτάσει τις 300.000 ευρώ. Μετά; Θα στα-
ματήσουν τα τροφεία; Προσθέστε σ’ αυτά 
και τις εισπράξεις από τα ενοίκια των τριών 
σταθμών που θα μετακινηθούν.

Να καταργηθούν τώρα τα τροφεία
Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
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εξαγγελίας σας για «διδασκαλία στο χώρο 
ενός Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού 
που πραγματώνεται μέσω μιας πολύπλο-
κης διαδικασίας (γνωστική-αντιληπτική)»; 
Η απαξίωση με αυτόν τον τρόπο της 
εργασίας των εργαζομένων είναι ευθύνη 
δική σας ή δική τους; 
Η άμισθη εργασία είναι νέο, εισαγόμε-
νο φρούτο για τη Διοίκηση των Βρεφονη-
πιακών Σταθμών;
Όταν δεν προσλαμβάνετε το απαραί-

τητο προσωπικό το οποίο θα ασχοληθεί με τα 
παιδιά μέσα από σύγχρονα προγράμματα προ-
σχολικής αγωγής και θα βοηθήσει τα νήπια να 
αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά και κοινωνικά 
είναι ευθύνη δική σας ή των εργαζομένων;
Όταν υπάρχει έτοιμο κτίριο και δεν λειτουργεί γι-
ατί δεν μπήκαν τα κλιματιστικά ενώ το κτίριο βά-
φτηκε δύο φορές, κ. Πρόεδρε, είναι ευθύνη των 
εργαζομένων ή δική σας;
Σεμνά και ταπεινά...

Μαρία Μαυράκη 

Τα τροφεία είναι εδώ… ο σταθμός πού είναι;
4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός

Από το portal του Δήμου Αγίων Αναργύ-
ρων διαβάζουμε: 
Συγκεκριμένα και κατά σειρά υλοποίησης 
πραγματοποιούνται τα παρακάτω έργα: 
I. Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού 
σταθμού στα Μυκονιάτικα
Ήδη η ανέγερση είναι σε εξέλιξη και ανα-
μένεται η παράδοση του κτιρίου το κα-
λοκαίρι του 2008, με στόχο τη λειτουρ-
γία του κτιρίου με την έναρξη της νέας 
περιόδου το Σεπτέμβριο.
Την κατάσταση του σταθμού σήμερα τέσ-
σερις μήνες μετά… το χρονικό στόχο βλέ-
πετε στη φωτογραφία.

Ο πρώην κατά των εργαζομένων, 
σεμνά και ταπεινά...
Στη συνάντηση των γονέων του 4ου Δημοτι-
κού βρεφονηπιακού σταθμού το Νοέμβρη 
ο τότε Πρόεδρος του νομικού προσώπου 
κ. Προβατόπουλος καταφέρθηκε κατά των 
εργαζομένων λέγοντας ότι δεν έκαναν 
σωστά τη δουλειά τους και για το λόγο 
αυτό η υπηρεσία τους μετακίνησε.
Όταν οι εργαζόμενοι έχουν στην ευθύ-
νη τους πολύ περισσότερα παιδιά από ό,τι 
προβλέπουν οι κανονισμοί, κ. Πρόεδρε, εί-
ναι ευθύνη των εργαζομένων ή δική σας;
Όταν λέτε ότι είναι καλή ιδέα η προ-
σφορά εθελοντικής εργασίας από τους 
γονείς επειδή δεν επαρκούν οι εργαζόμενοι 
αυτό γίνεται,  κ. Πρόεδρε, στα πλαίσια της 

Ειπώθηκε επίσης, ότι κι άλλοι δήμοι ψήφισαν 
τροφεία. Το φαιδρό του επιχειρήματος είναι προ-
φανές: κι άλλοι τόσοι δεν ψήφισαν. Γιατί ο δήμος 
δεν ακολούθησε αυτούς;

Θυμίζω επίσης, ότι στο προηγούμενο Δ.Σ., όπου 
μετείχα ως εκπρόσωπος, από τη διαχείριση εσό-
δων-εξόδων προέκυψε αποθεματικό ύψους 
60.000 ευρώ. Τότε όμως τα θέματα αντιμετωπί-
ζονταν πολιτικά και κοινωνικά. Όχι κομματικά και 
εκλογικά.

Οι γονείς απ’ όλους τους βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς είναι αγανακτισμένοι με τα τροφεία, άλλω-
στε δείγμα της αγανάκτησής τους βιώσαμε και 
στην παραπάνω συνέλευση. Κι εδώ μπαίνει ένα 
σημαντικό θέμα με τον υπεύθυνο των γονέων και 
κηδεμόνων στο Δ.Σ. Με έκπληξή μας τον καμα-
ρώσαμε να ψηφίζει υπέρ των τροφείων! Να τον 
χαίρονται οι γονείς και οι κηδεμόνες τον εκπρό-
σωπό τους.

Κρατήσαμε το καλύτερο για το τέλος. Στο τέλος 
της συνέλευσης, σε ερώτηση αγανακτισμένου 
γονέα προς τον πρόεδρο για το πώς πρέπει να 
αντιδράσουν οι γονείς στο χαράτσι της δημοτικής 
αρχής, θαυμάστε απάντηση : «Εσείς όταν ξαναγί-
νουν δημοτικές εκλογές μη μας ξαναψηφίσετε»

Θα το έχουμε (έχουν) υπόψη μας.

Στέργιος Τζανόπουλος



Πείτε μας τελικά για ποια κατάληψη μιλάτε; 
Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε στο δήμο μας 
«αλλαγές» για τη «βελτίωση» των συνθηκών 
διαβίωσης αλλά και της καθημερινότητάς 
μας! Είναι όμως αλήθεια αυτό ή απλώς εξυπη-
ρετείται η ολοκλήρωση κάποιων έργων που 
δημιουργούν πολλά προβλήματα στην καθη-
μερινότητά μας χωρίς όμως  να είναι σαφές αν 
η αποτελεσματικότητα και η λειτουργικότητα 
αυτών των έργων μπορεί να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες μιας υποβαθμισμένης περιοχής όπως 
είναι ο δήμος μας;

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο έργο του 
προαστιακού  το οποίο ξεσήκωσε θύελλα 
αντιδράσεων από συνδημότες μας ενώ μά-
λιστα κάποιοι εδιώχθησαν και ποινικά γιατί 
λειτούργησαν κινηματικά, συλλογικά και με 
οικολογική συνείδηση κι όχι μόνον απέναντι 
σε μια εταιρεία όπως ο Ο.Σ.Ε αλλά και τις κα-
τασκευαστικές που ανέλαβαν την ολοκλήρω-
ση του έργου!

Έτσι «δημιουργήθηκε» το  τείχος του αίσχους, 
που υψώνεται μπροστά από εκατοντάδες 
σπίτια, αδιαφορώντας ουσιαστικά για τους 
ανθρώπους που κατοικούν μέσα σε αυτά, λες 
και κάποιοι πάντα πρέπει να τιμωρούνται στο 
όνομα της δήθεν εξέλιξης ή αναβάθμισης 
μιας περιοχής!

Αλήθεια ρωτήθηκαν ποτέ οι κάτοικοι των Αγί-
ων Αναργύρων τι είναι αυτό που θα αναβάθ-
μιζε περισσότερο την καθημερινότητά τους 
και την ποιότητα ζωής τους; Ρωτήθηκαν, για 
παράδειγμα, για το έργο του προαστιακού 
και πώς αυτό θα γίνει ή το αν εξυπηρετεί το 
μετρό και αν θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα 
έργο που πραγματικά θα έδινε λύση στην κα-
θημερινότητά μας κάνοντας τις μετακινήσεις 

μας προς το κέντρο πολύ γρήγορες μας ανα-
κουφίζοντας παράλληλα τις οδικές αρτη-
ρίες, που ορισμένες ώρες της ημέρας είναι 
πραγματικά απροσπέλαστες;

Φυσικά μιλάμε και για την αναγκαστική 
υπογειοποιήση του έργου μιας και μιλάμε 
για μετρό!

Αγαπητοί συμπολίτες μου, η Ελλάδα δεν εί-
ναι Βρυξέλλες ούτε Γαλλία και καμία σχέση 
δεν έχει η χώρα μας με τα υπόλοιπα ευρω-
παϊκά κράτη διότι έχει πολλές ιδιαιτερότη-
τες, πολλές ακριτικές περιοχές και εξαιρετι-
κά πολυπληθές νησιωτικό σύμπλεγμα άρα 
και διαφορετικές ανάγκες!

Το λέω αυτό διότι σε μια συγκέντρωση με 
δημότες και δημοτικούς φορείς άκουσα ότι 
«και στις Βρυξέλες έτσι φτιάχτηκε ο προα-
στιακός»!!

Σήμερα στις περιοχές των έργων του προα-
στιακού πέραν του τείχους, η καθημερινό-
τητα για όσους διαμένουμε στις περιοχές 
αυτές είναι πολύ δύσκολη ως και αφόρητη!

Η προσπέλαση των δρόμων όπου γίνονται 
τα έργα είναι εξαιρετικά δύσκολη, τα πεζο-
δρόμια  ανύπαρκτα, η ασφάλεια για πεζούς 
και παιδιά είναι άγνωστη λέξη και τεράστιες 
ουρές αυτοκινήτων σε κυκλοφοριακό χάος!

Όλα αυτά γιατί; Αξίζει πραγματικά τον κόπο; 
Υποβαθμίζονται οι ήδη υποβαθμισμένες πε-
ριοχές μας εν αναμονή ενός αμφιβόλου ως 
προς την αποτελεσματικότητα και την εξυ-
πηρέτηση των δημοτών έργου αλλά σίγου-
ρα με πολύ λιγότερο κόστος. Για τον κατα-
σκευαστή εξάλλου αυτό είναι το ζητούμενο,  
να κάνει τη δουλεία του με ένα μόνο στόχο: 
το κέρδος τους!

Μάλιστα αν κάποιος εκφράσει την αντίθε-
σή του θεωρείται οπισθοδρομικός,  ενάντια 
στην εξέλιξη και στις τάχα «ανάγκες» της 
«σύγχρονης» κοινωνίας μας!

Αλήθεια ο άνθρωπος σαν αξία ταιριάζει σ’ 
αυτές τις απόψεις του «εκσυγχρονισμού» 
και των «μεταρρυθμίσεων»; Δηλαδή όλα 
αυτά που γίνονται για εμάς χωρίς εμάς!

Πόσο ανθρώπινο είναι και για ποια ποιότητα 
ζωής μιλάμε όταν η ψυχή ενός μικρού παι-
διού καθημερινά αντικρίζει από το μπαλκόνι 
του τόνους μπετόν  ενώ πριν έβλεπε πεύκα;

Πόσο ανθρώπινο είναι να βιώνει καθημερινά 
ένας ηλικιωμένος το Γολγοθά του για να με-
τακινηθεί από τη μια γειτονιά στην άλλη;

Πόσο ανθρώπινο είναι μια μητέρα νη μην 
μπορεί να μετακινηθεί με ασφάλεια μεταφέ-
ροντας το μωρό της στο καροτσάκι του;

Φυσικά θέλουμε έργα αλλά αυτά να αντα-
ποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες μας 
χωρίς να υποβαθμίζουν κι άλλο τη ζωή μας 
και την καθημερινότητα μας!

Να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες δια-
βίωσης για μας και τα παιδιά μας! 

Να αναβαθμίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη 
γιατί κι αυτό είναι ουσιαστικό δείγμα πολιτι-
σμού!                                              Tζάβαλος Ζήκος

Το τείχος του αίσχους

êáé üëá áõôÜ ðïõ ãßíïíôáé
ãéá åìÜò ÷ùñßò åìÜò
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Οι εξελίξεις στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» 
αποκτούν δυστυχώς μορφή φαρσοκωμω-
δίας. Παρατημένο στην τύχη του, με δή-
μους που αδιαφορούν, με αυτοδιοίκηση 
απούσα και με φορέα διοίκησης σε πλήρη 
ανεπάρκεια, του έμελλε να πρωταγωνιστή-
σει και σ’ ένα θέατρο του παραλόγου που 
βιώνουμε τους τελευταίους μήνες.

Οι μαχητικές κινητοποιήσεις των ευαισθη-
τοποιημένων πολιτών, η προσπάθεια της 
ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ να ζητήσει και να πετύχει τε-
λικά οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο 
αλλά και η προβολή των προβλημάτων του 
Πάρκου από τα ΜΜΕ, άνοιξαν τις ορέξεις 
κάποιων, που είδαν στο θέμα μια πρώτης 
τάξης ευκαιρία για πολιτική σπέκουλα.

Έτσι, άνθρωποι που συνέδεσαν τα ονό-
ματά τους με το μαρασμό του, άνθρωποι 
που δεν είχαν ασχοληθεί εδώ και χρόνια, 
άνθρωποι που δεν γνωρίζουν καν προς τα 
πού πέφτει, εμφανίστηκαν το τελευταίο 
διάστημα σαν αυτόκλητοι σωτήρες του, 
κατηγορώντας μάλιστα όσους «τολμούν» 
να υψώσουν φωνή κι αντίθετη άποψη.

Αφού λοιπόν έγραψαν στα παλιά τους τα 
παπούτσια τις υποδείξεις της μοναδικής 
οικολογικής οργάνωσης που δραστηριο-
ποιείται στο Πάρκο (Ορνιθολογική Εται-
ρεία), κι αφού οργάνωσαν φιέστες χιλιά-
δων ντεσιμπέλ θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο 
τη σπάνια πανίδα του Πάρκου, ο ΑΣΔΑ και 
οι τρεις όμοροι και συν-διαχειριστές δήμοι 
αποφάσισαν (λεει) την κατάληψή του για 
να πιέσουν (ξανάλεει) την ανάλγητη κυ-
βέρνηση να το χρηματοδοτήσει.

Στις 12 του Οκτώβρη, οργάνωσαν άλλη 
μία κακόγουστη φιέστα, μάζεψαν καμία 
διακοσαριά άτομα (οι μισοί δημοτικοί 
υπάλληλοι), κι αφού υποσχέθηκαν στους 
εαυτούς τους πως θα κάνουν το «Αντώνης 
Τρίτσης» Hyde Park, φύτεψαν χρυσάνθε-
μα και άλλους θάμνους και αποχώρησαν 
έχοντας εκπληρώσει την πολιτική τους 
υποχρέωση.

Λησμονήσαμε να πούμε ότι έβαλαν τους 
εκπροσώπους τους να παραιτηθούν από 
το διοικητικό συμβούλιο του φορέα διοί-
κησης και σχημάτισαν μια «επαναστατική 
επιτροπή διοίκησης», όπου, εκτός από 
τους τρεις δήμους και τον ΑΣΔΑ, συμμετέ-
χει και η οργάνωση «φάντασμα» του mister 
οικολογία του δήμου μας, η οποία αφενός 
δημιουργήθηκε με τις απόλυτες ευλογίες 
της δημοτικής διοίκησης (υπήρχε άλλω-
στε σχετική παράγραφος στο προεκλογικό 
πρόγραμμα) κι αφετέρου ελέγχεται απο-
κλειστικά απ’ αυτήν, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται, ιδιαίτερα δε γνωρίζοντας πόσο πολύ 
έχει πληρώσει η περιοχή μας τις «οικολο-
γικές» ανησυχίες της νυν δημοτικής διοί-
κησης.

Κι από τη μια μέρα στην άλλη το Πάρκο άλ-
λαξε μορφή. 

Στις 24 Νοέμβρη στο Καματερό, με την ευ-
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Πείτε μας τελικά για ποια κατάληψη μιλάτε; 

καιρία του κοινού δημοτικού συμβουλίου 
των τριών δήμων και του ΑΣΔΑ, παρουσιά-
στηκε φυλλάδιο με δεκάδες φωτογραφίες 
που αποδεικνύουν (κατά την άποψή τους) 
την προφανή βελτίωση της κατάστασης. 
Και μη χειρότερα λέμε εμείς.

Στο ίδιο κοινό δημοτικό συμβούλιο παρέ-
λασαν διάφοροι δημοτικοί και αυτοδιοικη-
τικοί παράγοντες, κοινός παρανομαστής 
των οποίων ήταν η διαπίστωση πως επιτέ-
λους το Πάρκο απέκτησε σωτήρα.

Το θέμα δυστυχώς είναι εξαιρετικά σοβα-
ρό για να υποκύψουμε στον πειρασμό να 
το αντιμετωπίσουμε με την ίδια φαιδρότη-
τα που το αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση. 
Από την πρώτη στιγμή, δύο χρόνια τώρα, 
καταδείξαμε πως η τραγική κατάσταση 
του «Αντώνης Τρίτσης» δεν είναι αποτέλε-
σμα της μόνης αδιαφορίας της πολιτείας, 
όπως κόπτονται σήμερα να μας πείσουν ο 
ΑΣΔΑ και οι τοπικοί άρχοντες για προφα-
νείς λόγους.

Με μια συνεχή εκστρατεία ενημέρωσης, 
η ΑΠΟΔΡΑΣΗ και τα δύο άλλα δημοτικά 
σχήματα του Ιλίου και του Καματερού κα-
τέδειξαν πως για την κατάσταση στο Πάρ-
κο υπάρχει ίσο μερίδιο ευθύνης και για 
τους δήμους (και φυσικά τον ΑΣΔΑ) αλλά 
και για το φορέα διοίκησής του, ο οποίος 
διαχρονικά από το 2002 αποδείχθηκε του-
λάχιστον ανεπαρκής.  

Στιγμάτισαν το γεγονός πως η αυτοδιοι-
κητική πλειοψηφία του 
Δ.Σ. του φορέα διοίκη-
σης ευλόγησε την εγκα-
τάσταση των ιδιωτών 
μέσα στο Πάρκο (με 
αδιαφανείς ή ανύπαρ-
κτες συμβάσεις), ανέ-
χτηκε τις συνεχείς κα-
ταπατήσεις εκτάσέών 
του από συγκεκριμένο 
δήμο, έκλεισε τα μάτια 
σε συνεχείς παραβιά-
σεις του ΠΔ 184/2002 
και, με λίγα λόγια, συ-
ντέλεσε στη σημερινή τραγική εικόνα που 
παρουσιάζει.

Κι έρχονται σήμερα και μιλούν για σωτη-
ρία, μιλούν για καταλήψεις, μιλούν για 
αγωγές και μηνύσεις, μιλούν για δυναμι-
κές κινητοποιήσεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Κι εμείς ρωτάμε: τόσο καιρό πού ήσα-
σταν; Πού ήσασταν όταν πετυχαίναμε τον 
οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο; Πού 
ήσασταν όταν καταγγέλλαμε την παράνο-

μη χωματερή με τα επικίνδυνα απόβλητα; 
Πού ήσασταν όταν οι πολίτες πάλευαν να 
σταματήσουν τις παράνομες δραστηριό-
τητες μέσα στο Πάρκο; Πού ήσασταν όταν 
ζητούσαν νόμιμα παραστατικά για τις κα-
ταπατήσεις των εκτάσεων, για τις ενοικιά-
σεις των καρποφόρων δέντρων, για τις κα-
τασκευές φυτωρίων και κτιρίων ερπετών; 
Πού ήσασταν όταν οι μεροκαματιάρηδες 
του natura shop (της μοναδικής νόμιμης 
δραστηριότητας του Πάρκου) έψαχναν 
ένα χέρι βοήθειας για να αντιμετωπίσουν 
τις απειλές και τη φραστική βία εναντί-
ον τους; Πού ήσασταν όταν χάριζαν στην 
ουσία κτίρια του Πάρκου σε ιδιώτες κα-
ρατέκα χωρίς νόμιμα παραστατικά για τις 
επεκτάσεις του (πολεοδομία, πυρόσβεση 
κ.λπ.);

Πείτε μας τελικά για ποια κατάληψη μιλά-
τε; Όλου του Πάρκου; Των εκτάσεων του 
φυτωρίου και του δεύτερου γηπέδου; Της 
καφετέριας που χρωστάει ακόμα τεράστια 
ποσά από ενοίκια; Των δρόμων που παρά-
νομα χαράχτηκαν ενώ απαγορεύεται ρητά 
η είσοδος οχημάτων μέσα στο Πάρκο; 

Το έχουμε πει πολλές φορές και θα το ξα-
ναπούμε. Η σωτηρία του Πάρκου θα 
επιτευχθεί μόνο με συγκεκριμένα μέ-
τρα κι όχι με επικοινωνιακά πυροτεχνή-
ματα και στείρα (επίκαιρη) αντιπολίτευση 
στη σημερινή κυβέρνηση.

Σ’ αυτούς που φυτεύουν γλάστρες και θά-
μνους εμείς απαντούμε:

- Πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 
184/2002.

- ΄Αμεση εκπόνηση επιστημονικής μελέ-
της βιωσιμότητας. 

- Καμία παραίτηση από το Δ.Σ. του φορέα 
μέχρι την περάτωση του ελέγχου.

- Στελέχωση του φορέα με επιστήμονες 

με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το 
Πάρκο.

- Απόδοση ευθυνών εκεί που πρέπει για 
την κατάντια του Πάρκου.

- Στενή συνεργασία με την Ορνιθολογική 
Εταιρεία.

- Άμεση απόδοση όλων των καταπατη-
μένων εκτάσεων του Πάρκου και κατα-
στροφή όλων των παράνομων κτισμά-
των (γηπέδου, φυτωρίου κ.λπ.).

- Άμεση χαρτογράφηση της τωρινής κατάστασης 
του Πάρκου και εκπόνηση τοπογραφικού σχε-
διαγράμματος.

- Άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής΄Ενωσης για την επανένταξη του 
Πάρκου στα κοινοτικά προγράμματα χρηματο-
δότησης

Αυτά είναι κατά τη γνώμη μας τα άμεσα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν για να σώσουμε τον τε-
λευταίο πνεύμονα πρασίνου της περιοχής μας. 

Βέβαια, για να κατορθώ-
σουμε τέτοιες τομές χρει-
άζονται ρήξεις. Ρήξεις με 
τις τσιμεντο-προσδοκίες 
της πολιτείας, ρήξεις με 
τις κομματικές πειθαρχί-
ες, ρήξεις, τέλος, με τις 
προσωπικές μικρο-πολι-
τικές φιλοδοξίες ορισμέ-
νων.

Το Πάρκο «Αντώνης Τρί-
τσης» είναι υπόθεση 
όλων. Η σωτηρία του δεν 

αφορά μόνο τις κομματικά ελεγχόμενες πλειοψη-
φίες των δημοτικών και εν γένει αυτοδιοικητικών 
διοικήσεων. 

Όσοι αποπειρώνται να το μετατρέψουν σε αρένα 
πολιτικής αντιπαράθεσης, όσοι το ονειρεύονται 
σαν δεξαμενή συλλογής ψήφων θα μας βρουν 
μπροστά τους. Αυτοί με τις εκλογικές τους προσ-
δοκίες κι εμείς με την αγωνία για το μέλλον της 
γης μας και των παιδιών μας.

Η επιλογή είναι απλή.            Αθανασάκης Γιώργος 

  Πάρκο Αντώνης Τρίτσης

Πείτε μας τελικά για ποια κατάληψη μιλάτε; 
Όλου του Πάρκου; 

Των εκτάσεων του φυτωρίου και του δεύτερου γηπέδου; 
Της καφετέριας που χρωστάει ακόμα 

τεράστια ποσά από ενοίκια; 
Των δρόμων που παράνομα χαράχτηκαν ενώ απαγορεύεται 

ρητά η είσοδος οχημάτων μέσα στο Πάρκο; 

Η σωτηρία του Πάρκου 
θα επιτευχθεί μόνο με 
συγκεκριμένα μέτρα 

και όχι με επικοινωνιακά 
πυροτεχνήματα
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Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΤΑΝ 
ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ 

ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ!
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ! Δεν είμαστε τρομοκράτες, “κουκουλοφόροι”, “γνωστοί-άγνωστοι”.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ! Αυτοί, οι γνωστοί-άγνωστοι….

Κάνουμε όνειρα -μη σκοτώνετε τα όνειρά μας!  Έχουμε ορμή - μη σταματάτε την ορμή 
μας.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ! Κάποτε ήσασταν νέοι κι εσείς.

Τώρα κυνηγάτε το χρήμα, νοιάζεστε μόνο για τη “βιτρίνα”, παχύνατε, καραφλιάσατε

ΞΕΧΑΣΑΤΕ! Περιμέναμε να μας υποστηρίξετε.

Περιμέναμε να ενδιαφερθείτε, να μας κάνετε μια φορά κι εσείς περήφανους.

ΜΑΤΑΙΑ! Ζείτε ψεύτικες ζωές, έχετε σκύψει το κεφάλι,έχετε κατεβάσει τα παντελόνια 
και περιμένετε τη μέρα που θα πεθάνετε.

Δε φαντάζεστε, δεν ερωτεύεστε, δεν δημιουργείτε! Μόνο πουλάτε κι αγοράζετε.

ΥΛΗ ΠΑΝΤΟΥ - ΑΓΑΠΗ ΠΟΥΘΕΝΑ - ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥΘΕΝΑ
Πού είναι οι γονείς; Πού είναι οι καλλιτέχνες; Γιατί δε βγαίνουν έξω να μας προστατέ-
ψουν;

ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ! ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ!
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Υ.Γ.: Μη μας ρίχνετε άλλα δακρυγόνα, ΕΜΕΙΣ κλαίμε κι από μόνοι μας.

Αλληλεγγύη 
στην Κωνσταντίνα Κούνεβα
Στις 22 του Δεκέμβρη «άγνωστοι» περιέλου-
σαν με βιτριόλι τη συνδικαλίστρια Κωνστα-
ντίνα Κούνεβα, γραμματέα της Παναττικής 
Ενωσης Καθαριστριών. Μόλις προχθές ο 
εισαγγελέας παρενέβη και άνοιξε το φάκελο 
που με τόση σπουδή και ταχύτητα είχε φρο-
ντίσει να κλείσει η αστυνομία.

Η Κωνσταντίνα Κούνεβα «τιμωρήθηκε» επει-
δή εναντιώθηκε στις αντεργατικές και μεσαι-
ωνικές συνθήκες εργασίας που βιώνουν αυτή 
και οι συνάδελφοί της στην ιδιωτική εταιρεία 
που έχει αναλάβει τον καθαρισμό ΔΕΚΟ και 
ιδιαίτερα των σταθμών του ΗΣΑΠ.

Η Κωνσταντίνα Κούνεβα έχει έναν γιο στην Ε’ 
τάξη του Δημοτικού και ο σύζυγός της δου-
λεύει στη Βουλγαρία. 

Η Κωνσταντίνα Κούνεβα έχασε το φως της 
και παλεύει για τη ζωή της.

Με την άνανδρη αυτή πράξη η εργοδοσία 
έδειξε για άλλη μια φορά το πραγματικό της 
πρόσωπο. Απέδειξε πώς οραματίζεται τις 
εργασιακές σχέσεις, πώς αντιλαμβάνεται τη 
συνδικαλιστική δράση, πώς αντιδρά στους 
δίκαιους αγώνες των εργαζομένων.

Η ευθύνη είναι όλων μας. Γι’ αυτό και πρέπει 
να αντιδράσουμε με όλους τους τρόπους. Ο 
λογαριασμός που έχει ανοίξει για την Κων-
σταντίνα είναι ο5012 019021 277 στην Τρά-
πεζα Πειραιώς στο όνομα DECHEVA ELENA 
KUNEVA KOSTADINKA NIKOLOVA.

Με την ευκαιρία του άνανδρου παρακρατι-
κού αυτού χτυπήματος η ΑΠΟΔΡΑΣΗ θέτει 
τρία ερωτήματα στο δήμαρχο των Αγί-
ων Αναργύρων:
1. Υπάρχουν τομείς δραστηριοτήτων του 

δήμου που έχουν παραχωρηθεί σε ιδιωτι-
κές εταιρίες; 

2. Αν ναι, παρακολουθεί ο δήμος αν τη-
ρούνται αξιοπρεπείς εργασιακές και μι-
σθολογικές συνθήκες;

3. Αν δεν τηρούνται, υπάρχουν ανάλογες 
ρήτρες καταγγελίας της σύμβασης;

Μη μας ρίχνετε άλλα δακρυγόνα,  
ΕΜΕΙΣ  κλαίμε κι από μόνοι μας

Ποιο κράτος δικαίου;
Το σκοτάδι της νύχτας του Σαββάτου στις 
6 Δεκεμβρίου σκέπασε όλη την κοινωνία. 
Το καζάνι που έβραζε από καιρό άρχισε να 
ξεχειλίζει.

Λένε ότι η ελευθερία θέλει αίμα αλλά ούτε 
το αίμα είναι αρκετό για να μας ταρακου-
νήσει.

Μετά από αυτό νόμιζα πως δεν μπορούσα 
να δω κάτι χειρότερο. Κι όμως τα ΜΑΤ άρ-
χισαν να διαλύσουν πορείες 15χρονων και 
να τους συλαμβάνουν κατηγορώντας τους 
με τον αντιτρομοκρατικό (τώρα έμαθα τι 
είναι αυτός, νόμιζα ότι είναι νόμος για τρο-
μοκράτες αλλά τελικά κατάλαβα ότι και τα 
γιαούρτια και τα νεράτζια είναι τρομακτικά 
τρομοκρατικά όπλα).

Έπρεπε να πεθάνει ένα παιδί για να αρχί-
σουμε να ξυπνάμε. Στον κόσμο που μας 
φέρατε το να είσαι και να ζεις σαν παιδί εί-
ναι έγκλημα.

Ο κ. Παπούλιας χαρακτηρίσε “τραύμα στο 
κράτος δικαίου” τη δολοφονία του Αλέ-
ξανδρου. Το τραύμα το είδαμε και μάλιστα 
ήταν θανάσιμο. 

Το κράτος δικαίου είναι που ψάχνουμε. 
Θέλουμε να καταλάβουμε τι εννοείται οι 
μεγάλοι με αυτό τον όρο. Γιατί το κράτος 
που γνωρίζουμε εμείς μόνο δικαιο δεν εί-
ναι. 

Σπείρατε ανέμους…
τώρα θα θερίσετε θύελες!
Ο αστυνομικός βρέθηκε σε αυτή τη θέση 
επειδή θεωρήθηκε κατάλληλος από μια 
πολιτεία την οποία εσείς επιλέξατε. Δικό 
σας δημιούργημα είναι όλο αυτό και 
πρέπει επιτέλους να αναλάβετε τις ευ-
θύνες σας.
Το αίμα του παιδιού έβαψε τα χέρια όλων 
όσων συντηρούν αυτή την εξουσία. 

Μας έχουν σβήσει τα όνειρα, μας έχουν 
κλέψει τις ελπίδες, και εσείς είστε που 
τους βάλατε να το κάνουν αυτό. 

Ένα πολίτευμα που σκοτώνει παιδιά
δεν αξίζει να υπάρχει
Άκουσα αυτές τις μέρες πολλά και δεν 
ξέρω πλέον τι να σκεφτώ.

Το “μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι” φαίνε-
ται να είναι λίγο; 

“Δεν είναι όλοι ίδιοι υπάρχουν και καλοί” 
μου είπε ο πατέρας μου που με πήγαινε 
όταν ήμουν μικρός κάθε χρόνο στο Πολυ-
τεχνείο. 

Και τι κάνανε αυτοί οι καλοί τον ρώτησα; 
Ξέρουν ότι ανάμεσά τους υπάρχουν δολο-
φόνοι, και δεν τους απομακρύνουν. 

Λίγες, η αλήθεια είναι, τηλεοπτικές, εικό-
νες είχα για τους μπάτσους. Σε ένα τμήμα 
στην Ομόνοια που είχαν βάλει δυο μετα-
νάστες να δέρνονται μεταξύ τους και να 
σπάνε πλάκα, στη Θεσσαλονίκη τη ζαρντι-
νιέρα που “έπεφτε” και “ξανάπεφτε” πάνω 
στον Κύπριο φοιτητή και στο φοιτητή με 
τα πράσινα παπούτσια που έκατσε κάπoι-
ους μήνες φυλακή επειδή τον αναγνωρί-
σανε ...από τα παπούτσια. Τιμωρήθηκε κα-
νείς; OXI. To ξέρανε όλοι; ΝΑΙ. “Η σιωπή 
είναι συνενοχή”, σύνθημα σε ένα τοίχο 
στα Εξάρχεια (ναι πήγα στα Εξάρχεια και 

αποδραση
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  Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, ετών 15, Αθάνατος

Μη μας ρίχνετε άλλα δακρυγόνα,  
ΕΜΕΙΣ  κλαίμε κι από μόνοι μας

ανακάλυψα ότι δεν ζουν εκει άνθρωποι με 
κέρατα) . 

Φόρεσα και κουκούλα
Μα πείτε μου, υπάρχει πιο γελοία εικόνα 
από το να βλέπεις στη Βουλή να λέει αρ-
χηγός κόμματος να συλαμβάνονται όσοι 
φοράνε κουκούλα. 

Με τόσους τόνους δακρυγόνα που έπεσαν 
ακόμη και σε καθηστικές διαμαρτυρίες αν 
είχα μαζί μου θα φορούσα και κράνος και 
μάσκα και οτιδήποτε άλλο έβρισκα. Και ω 
του θαύματος όλα τα παιδιά δίπλα μου, 
πίσω μου, μπροστά μου φορούσαν κου-
κούλες να προφυλαχτούν. Πέντε, δέκα χι-
λιάδες ίσως και παραπάνω. Όλοι αυτοί έγι-
ναν ξαφνικά τρομοκράτες που είναι κατά 
της δημοκρατίας. 

Λες και εκεί είναι το πρόβλημα, λες και 
υπάρχει δημοκρατία. Αυτή η δημοκρατία 
που σκοτώνει τα παιδιά δεν αξίζει να υπάρ-
χει. 

Αν δημοκρατία είναι 300 μπάτσοι να προ-

στατεύουν το “δέντρο του Κακλαμάνη” την 
ώρα που η μαγική σφαίρα χτυπάει στον 
αέρα και βρίσκει στο ψαχνό και ταυτόχρο-
να ο μεγαλοδικηγόρος δηλώνει σε εθνικό 
δίκτυο ότι “η δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν 
ο Αλέξης έπρεπε να πεθάνει”, τότε αυτή τη 
δημοκρατία να τη χαίρεστε.

Σκοτώνουν παντού παιδιά 
Το γεγονός που ταρακούνησε την Ελλάδα 
έχει συμβεί στο δικό μας το σπίτι. Η σφαί-
ρες, έτσι όπως και οι κυβερνήσεις, έχει τη 
μαγική ικανότητα να τρυπάνε και να σωρι-
άζουν ανθρώπινα κορμιά. 

Έτσι αυτές τις ημέρες παρακολουθούμε 
από την τηλεόραση να δολοφονούν έναν 
ολόκληρο λαό, λες και είναι παιχνίδι στο 
play station ή μήπως κάπως έτσι το βλέ-
πουν; 

Ξύπνα κόσμε, ξυπνήστε Έλληνες, σκοτώ-
νουν τα παιδιά και εσείς μετά το δελτίο με 
τα νεκρά και διαμελισμένα μωρά βλέπετε 
Τατιάνα. Πόσο ακόμη θα σας αντέξουμε 
να σας βλέπουμε έτσι; Φυτά μπροστά στα 

κουτιά που σας παίρνουν τα μυαλά.

Όταν μεγαλώσω 
θα γίνω “ενοικιαζόμενος” 
Όταν ήμουν μικρός (τώρα αισθάνομαι ότι μεγά-
λωσα απότομα) το αγαπημένο μου παιχνίδι με 
τη μαμά μου ήταν τι θα γίνω όταν θα μεγαλώσω. 
Ήθελα να γίνω μουσικός, αστροφυσικός και λίγο 
παλαιοντολόγος.

Τώρα ξαφνικά ανακαλύπτω ότι η μεγαλύτερη 
πιθανότητα είναι να γίνω ενοικιαζόμενος ή υπο-
απασχολούμενος. Με πιάνουν τα νεύρα μου που 
η μαμά μου ποτέ δεν μου είπε γι’ αυτές τις εξαι-
ρετικές δουλειές. 

Τώρα εκείνο που φοβάμαι είναι ότι θα μου πει να 
προσέχω και το βιτριόλι.

Είδες τι έπαθε η Κωνσταντίνα Κούνεβα, πρόσεξε 
μην πάθεις τα ίδια.

Τελικά, ο θάνατος του Αλέξη ήταν η αιτία που 
ράγισε η βιτρίνα της Δημοκρατίας και έτσι είδα-
με όλοι, όσοι δε βλέπαμε, τι στην πραγματικότη-
τα συμβαίνει.

Μ. Μ. (17 χρονών, μαθητής)
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Ο συγγραφέας του «Ζ» στους Αγ. Αναργύρους

«Και τότε ακριβώς αρχίζει το κυνηγητό: απ’ τις ολόγυρα 
πύλες της πλατείας αρχίζουν σιγά σιγά να εισρέουν ρυά-
κια φοιτητών […] ορμούν τα ασπιδοφόρα, έγκλοπα, πε-
ρικεφαλαιωμένα όργανα της τάξεως. Ακολουθούν αυτοί 
με τα πολιτικά. Οι κλούβες παραβιάζουν τον χώρο και 
παρατάσσονται για να χωρέσουν τους συλληφθέντες. 
Όλες οι διέξοδοι έχουν κλειστεί. Όποιος βρέθηκε μες 
στην πλατεία, δεν μπορεί να φύγει πια». 

Δεν πρόκειται για περιγραφή του γνωστού σκηνικού 
που στήθηκε επανειλημμένα τον περασμένο Δεκέμβρη 
στο κέντρο της Αθήνας αλλά για εικόνα από διαδήλωση 
ιταλών φοιτητών στην Πιάτσα ντελ Πόπολο της Ρώμης 
κάπου στην ταραγμένη δεκαετία του ‘70, όπως αυτή 
φιλτράρεται και ενσωματώνεται στο μυθιστορηματικό 
κόσμο του Γλαύκου Θρασάκη του Βασίλη Βασιλικού. 

Κάτω από το βαρύ κλίμα των γεγονότων που εξακολου-
θούσαν να συγκλονίζουν την πρωτεύουσα πραγματο-
ποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 7.30 μ.μ., στο 
αναψυκτήριο της Κεντρικής Πλατείας του Δήμου Αγ. 
Αναργύρων η προγραμματισμένη από το βιβλιοπω-
λείο «Επίκεντρον» και τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμ-
ματα, παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Βασιλικού 
«Γλαύκος Θρασάκης». 

Η βραδιά άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό του Δημάρχου 
Αγίων Αναργύρων Νίκου Σαράντη ενώ την εκδήλωση 
συντόνιζε εκ μέρους του βιβλιοπωλείου «Επίκεντρον» ο 
Νίκος Αποστόλου, ο οποίος στην αρχική του παρουσία-
ση αναφέρθηκε στη σημασία του έργου του συγγραφέα 
τόσο στο πλαίσιο της ελληνικής λογοτεχνίας όσο και 
στη διεθνή του ακτινοβολία.

Ακολούθησε η παρουσίαση της νέας έκδοσης του μυθι-
στορήματος «Γλαύκος Θρασάκης» (Εκδόσεις Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα, 2008) από το φιλόλογο και επιμελητή 
του βιβλίου Αριστοτέλη Σαΐνη. Πρόκειται για ένα μυθι-
στόρημα το οποίο συνδυάζει στοιχεία της λογοτεχνικής 
(αυτό)βιογραφίας με το (ψευδο)δοκίμιο, αναμιγνύει μο-
τίβα του αστυνομικού μυθιστορήματος με το ψυχολογι-
κό θρίλερ και τροφοδοτεί το πολιτικό ρεπορτάζ με ένα 
διάχυτο λυρισμό. Στην ομιλία του ο Αριστοτέλης Σαΐνης 
τοποθέτησε το μυθιστόρημα στη μακρά όσο και πληθω-
ρική συγγραφική πορεία του Βασίλη Βασιλικού, τόνισε 
τη σημασία του για την ιστορία της νεωτερικής πεζογρα-
φίας στην Ελλάδα και αναφέρθηκε στην πυρετώδη –και 
σε διαρκή εγρήγορση- πολιτική συνείδηση του συγγρα-
φέα Βασίλη Βασιλικού. 

«Είμαι αυτό που με κάνουν οι ειδήσεις των εφημερί-
δων», έγραφε κάπου στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 ο 
Βασίλης Βασιλικός στις πρώτες εκδοχές του «Γλαύκου 
Θρασάκη». «Δεν είναι βέβαια καιρός για φιλολογία», 
ήταν η πρώτη φράση που είπε ο προβληματισμένος με 
τα γεγονότα της επικαιρότητας Βασίλης Βασιλικός όταν 
κλήθηκε να μιλήσει. Κι όπως ήταν φυσικό η 
συζήτηση που ακολούθησε στράφηκε ανα-
πόφευκτα στα πρόσφατα πολιτικά 
γεγονότα και ο Βασίλης Βασιλικός 
σχολίασε με μοναδικό τρόπο τη 
θλιβερή επικαιρότητα συγκρί-
νοντας και μεταφέροντας την 
πείρα του από τις δεκαετίες του 
‘60 και του ‘70.

Σύντομη παρέμβαση-σχό-
λιο για το βιβλίο έκανε 
και ο δημοσιογράφος και 
συγγραφέας Κώστας Καλ-
φόπουλος (τελευταίο βι-
βλίο, «Καφέ Λούκατς», 
Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 
2008). 

Περισσότερες πληροφορίες 
για το συγγραφέα καθώς 
και πλούσιο αρχειακό και 

φωτογραφικό υλικό  
στην ιστοσελίδα των εκδόσεων 

 http://www.toposbooks.gr/
contents/writers.php?wid=2

Ο καθένας το δρόμο του... 
στη “Δημοτική Ενότητα”

Μετά την αποχώρηση του Ν. Ταμπακίδη 
ο καθένας από τους δημοτικούς συμ-
βούλους που είχαν εκλεγεί με το ψηφο-
δέλτιο της Δημοτικής Ενότητας τραβάει 
το δικό του δρόμο.

Η κ. Τζένη Ζαλακούδη προσχώρησε πι-
θανότατα στην παράταξη του δημάρ-
χου αφού ανέλαβε αντιπρόεδρος στους 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Η κ. Αρετή 
Τσίρμπα δήλωσε στο δημοτικό συμβού-
λιο ότι εκπροσωπεί την παλιά της παρά-
ταξη την ΑΔΕΚ. Τέλος ο κ. Ν. Μαξούρας 
δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη τι ακριβώς 
θα κάνει.

Ανασχηματισμός και στο Δήμο 
Το νέο προεδρείο και οι αντιδήμαρχοι για 
την περίοδο 2009-2010. Πρόεδρος Δ.Σ: 
Β. Σπανός

Αντιπρόεδρος: Ν. Μαξούρας

Γραμματέας: Χ. Χρονοπούλου

Αντιδήμαρχοι: Π. Τσελέκας, Κ. Μαρί-
νης, Χ. Παισόπουλος, Ι. Ρούσσος.

Επίσης Πρόεδρος του πολιτιστικού ορ-
γανισμού ανέλαβε η κ. Α. Γιαννάκη, ενώ 
στον αθλητισμό οργανισμό παρέμεινε ο 
κ. Α. Περάκης. 

Νέα Δημοτική Επιχείρηση.
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση συνέ-
στησε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων (ΔΗ.
Κ.Ε.Α.Α.) με αρμοδιότητες τους τομείς 
της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγ-
γύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του 
αθλητισμού, του περιβάλλοντος.

Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Ρούσσος Ιωάν-
νης και αντιπρόεδρος η κ. Γιαννάκη Αρ-
γυρώ. 

Εκλογές στo σύνδεσμο 
Ε.Β.Ε. Αγίων Αναργύρων

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στο σύν-
δεσμο (Ε.Β.Ε.) Αγίων Αναργύρων για το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξε-
λεγκτική Επιτροπή, ψήφισαν 169 μέλη 
(έναντι 105 στις προηγούμενες εκλογές).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν 
οι: Μαργαρώνης Κωνσταντίνος, Γκατζέ-
λης Αναστάσιος, Φραγκούλης Κωνστα-
ντίνος, Καλκανάς Γεώργιος, Ευστρατίου 
Θεοφάνης, Μαντέλλου Καίτη, Τσούκα 
Δήμητρα, Αγγελη Βασιλική και Τσέλιος 
Γεώργιος. 

Δεν μας αλλάζει μόνο 
η ΔΕΗ τα φώτα...
Με τη ΔΕΗ τα έχουμε βάλει όλοι επειδή 
έχει προχωρήσει σε αυξήσεις 10% των τι-
μολογίων της και καλά κάνουμε. 

Με το δήμο όμως, που σε δύο χρόνια έχει 
κάνει αυξήσεις ύψους 16% στα δημοτικά 
τέλη, πότε θα ασχοληθούμε;  Α, να μην 
το ξεχάσω: αυτές οι αυξήσεις φαίνονται 
στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

Οικονομικό κρυφτό...
Ερώτηση προς τους οικονομικούς φω-
στήρες του δήμου: το νοικοκύρεμα των 

οικονομικών του δήμου σάς επιβάλλει 
να αρνείστε την παράδοση αντιγράφων 
των οικονομοτεχνικών μελετών για τις 
δημοτικές επιχειρήσεις στις δημοτικές 
παρατάξεις; 

Αν ναι, πείτε το κι εμείς θα αναλάβουμε 
να πληρώνουμε τις φωτοτυπίες...

Παιδοψυχολόγοι...
Δεν το ήξερα πως η δημοτική διοίκηση 
αριθμεί τόσους αρμόδιους στην παιδο-
ψυχολογία. 

Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι 
έσπευσαν να συμφωνήσουν με τη με-
τακίνηση δύο εκπαιδευτικών από τον 5ο 
βρεφονηπιακό σταθμό αδιαφορώντας 
για την άρνηση της συντριπτικής πλειο-
ψηφίας των γονέων. 

Ευτυχώς δηλαδή που ο δήμαρχος αφου-
γκράζεται τις γνώμες των δημοτών...

Κατά βούληση
Πόσα θέλετε για να μας τρελάνετε κύριοι 
του συλλόγου εμπόρων;

Μιλάω για τις ανακοινώσεις που μοιρά-
σατε για το άνοιγμα των μαγαζιών την 
Κυριακή 28/12. 

Στην πρώτη (για να μη σχολιάσω τα όσα 
γράφει) προτείνατε να ΑΝΟΙΞΟΥΝ (σε 
αντίθεση με τις δικές σας θέσεις αλλά 
και των εμποροϋπαλλήλων). 

Στη δεύτερη παραποιώντας την πρώτη 
ανακοινώσατε ότι η θέση σας ήταν ή όλα 
ανοιχτά ή όλα κλειστά. 

Τελικά προτείνατε το περίφημο κατά 
βούληση.

Το Δ.Σ. έχει χρέος απέναντι στους εμπό-
ρους να μιλά με ειλικρίνεια, να κάνει 
προτάσεις και να δίνει λύσεις. Πρέπει να 
πηγαίνει ένα βήμα μπροστά και όχι δεκα-
ετίες πίσω.

Η συμμετοχή των εμπόρων στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία  τόσο στην απερ-
γία στις 22/10, όσο και η στάση τους την 
Κυριακή 28/12, δείχνει ότι είναι πρόθυμοι 
να αγωνιστούν, ιδιαίτερα που η κρίση 
στην αγορά είναι άγνωστο πόσο θα κρα-
τήσει.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι οι φιλότιμες 
προσπάθειές σας για να φτιάξει κάπως το 
κλίμα στην αγορά αλλά και η προσπάθεια 
μαζικοποίησης του συλλόγου δεν είναι 
κινήσεις στη σωστή κατεύθυνση.

Τέλος υπάρχει μια πληροφορία σχετικά 
με την κατασκευή εμπορικού κέντρου 
στη Χαλκηδόνα. 

Έχετε κάποια ενημέρωση; Σκοπεύετε 
με κάποιο τρόπο να αντιδράσετε; Έχετε 
έρθει σε επαφή με τον αντίστοιχο σύλλο-
γο στη Χαλκηδόνα να μάθετε περί τίνος 
πρόκειται;

Ασχολίες αναψυχής
Είναι καινούργιο “φρούτο” αυτό με τις σαβ-
βατιάτικες “ασχολίες αναψυχής” που διορ-
γανώνει, ποιος; 

Η Αρχιεπισκοπή; Υπάρχει έγκριση από το 
Υπουργείο Παιδείας; 

Έχουν ερωτηθεί οι γονείς;



  Δημοτικολογίες

Σεμνά και ταπεινά… 

Νοέμβριος 2003: Κων. Καρα-
μανλής στον δρόμο προς την 
εξουσία… Ομιλία στο λαό της 
Δυτικής Αθήνας από το Περι-
στέρι:  …χρειάζεται φραγμός 
στην άκρατη τσιμεντοποίηση 
των ελεύθερων αστικών χώρων 
της Αττικής. […] Τα Στρατόπε-
δα πρέπει να απομακρυνθούν 
και να αξιοποιηθούν για τα 
αναγκαία έργα πρασίνου και 
κοινωνικού εξοπλισμού.

5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
O Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ε. 
Μεϊμαράκης, σε απάντηση της 
υπ’ αριθμ. 7756/10-10-08 Ερώτη-
σης της Βουλής των Ελλήνων, μας 
λέει λοιπόν σεμνά και ταπεινά:
1. Ότι το στρατόπεδο δεν φεύγει 
γιατί δεν έχουμε λεφτά να κά-
νουμε μετεγκατάσταση (τα άλλα 
περί ταλαιπωρίας εργαζόμενων 
είναι φτηνός λαϊκισμός).
2. Ότι τώρα που κατασκευάζου-
με και τη γραμμή με την ΕΡΓΑ 
ΟΣΕ Α.Ε., ξεχάστε το.
3. Παρόλα αυτά, σεμνά και ταπει-
νά,  στο τέλος της απάντησης ο 
κ. Υπουργός θεωρώντας ότι συ-
νομιλεί με ανόητους μας γνωρί-
ζει ότι το ΥΠΕΘΑ θα συμβάλλει 
αποφασιστικά στην εξεύρερη 
χώρων πρασίνου.

Τι πρέπει να κάνει η Δημοτική 
Αρχή… μετά θα είναι αργά

Σήμερα, με τον πιο κατηγορη-
ματικό τρόπο αποδεικνύεται, ότι 
η τακτική διαπαραγματεύσεων 
της Δημοτικής Αρχής είναι του-
λάχιστον αναποτελεσματική και 
αν δεν αλλάξει σύντομα θα έχει 
καταστροφικά αποτελέσματα.

Η πορεία ιδιωτικοποίησης του 
ΟΣΕ (που προσπαθούν οι εργα-
ζόμενοι να αποτρέψουν) θα με-
τατρέψει τους χώρους που έχουν 
απελευθερωθεί πολύτιμα περιου-
σιακά στοιχεία προς αξιοποίηση 
(προφανώς όχι ελεύθερων χώρων 
και χώρων πρασίνου) για τον οποι-
ονδήποτε νέο  μεγαλομέτοχο και 
σε συνδυασμό με την απάντηση 
του ΥΠΕΘΑ δημιουργεί ασφυκτι-
κή κατάσταση στο Δήμο.
Είναι ώρα κ. Δήμαρχε έστω, και 
την υστάτη στιγμή, για τη μεγά-
λη απόφαση. Με τους πολίτες 
για τους πολίτες. Τώρα να μπλο-
κάρουμε την κατασκευή της πέ-
μπτης γραμμής με συγκεκριμένα 
αιτήματα. Αν δεν γίνει κάτι σήμε-
ρα θα είμαστε προ τετελεσμένων 
και για τους ελεύθερους χώρους 
και για το στρατόπεδο.

Ιδού η Ρόδος 
ιδού και το πήδημα

Εργαζόμενοι στα προγράμματα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»: Αγωνία για την ομηρία

Οι εργαζόμενοι στα προγράμμα-
τα, μετά από πολύμηνες καθυστε-
ρήσεις δεδουλευμένων αφού ήδη 
δουλεύουν απλήρωτοι, κατέβη-
καν σε 48ωρη απεργία στις 13 και 
14 Νοεμβρίου με συγκέντρωση δι-
αμαρτυρίας, έξω από το Μέγαρο 
Μαξίμου.

Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η 
νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 
αποτελεί την απαρχή για την 
συρρίκνωση του κοινωνικού 
κράτους, καθώς οδηγεί τις 
προνοιακές δομές των Ο.Τ.Α. 
σε μαρασμό, τους εξυπηρετού-
μενους σε απόγνωση και τους 
χιλιάδες εργαζόμενους σε απα-
ξίωση και ανεργία.
Τα προγράμματα αναφέρονται 
ως προγράμματα απασχολη-
σιμότητας και ως προγράμματα 
προνοιακού χαρακτήρα. Την ώρα 
που η πολιτεία δεν εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις της παρέχοντας 
Κοινωνικές Υπηρεσίες δημοσίου 
χαρακτήρα, επιδοτεί ιδιωτικές 
εταιρείες ώστε μελλοντικά να 
κυριαρχήσουν ως αποκλειστι-
κοί πάροχοι Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών.
Όσον αναφορά στο προσωπικό, οι 
απεργοί τονίζουν πως δεν προβλέ-

πεται ρητά η υποχρέωση των ανα-
δόχων να συνεχίσουν με το ήδη 
υπάρχον προσωπικό (παρά μόνο 
για το μεταβατικό στάδιο έως την 
έγκριση των νέων προγραμμάτων) 
και από κει και πέρα απλώς συστή-
νεται ως σκόπιμο.

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες 
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» προκειμέ-
νου να πετύχουν τη μόνιμη θεσμο-
θέτηση της εργασίας τους, την 
παροχή κρατικής βοήθειας προς 
τους ηλικιωμένους προς τους ηλι-
κιωμένους και ΑμΕΑ, όπως προ-
βλέπει το Σύνταγμα, ζητούν:

• Άμεση και οριστική λύση με θε-
σμική κατοχύρωση που θα εξα-
σφαλίζει μόνιμα τη λειτουργία 
των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι». 
Οι συνεχείς παρατάσεις της λει-
τουργίας των προγραμμάτων δεν 
αποτελούν λύση.

• Μόνιμη, κρατική και δωρεάν 
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

• Τη δημιουργία Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας στον Οργανι-
σμό Εσωτερικής Λειτουργίας κάθε 
δήμου ώστε να εξασφαλίζεται ο 
συντονισμός και ο εξορθολογι-
σμός των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών.

• Τη θεσμική κατοχύρωση των 
προνοιακών δομών ως μόνιμων 
υπηρεσιών δημοσίου χαρακτήρα 
σε κάθε δήμο και την ταυτόχρονη 
ένταξή τους στις Διευθύνσεις Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών των Δήμων.

• Τη δημιουργία μόνιμων δομών 
«Βοήθεια στο Σπίτι» με μόνιμη 
και 100% χρηματοδότηση από 
τον κρατικό προϋπολογισμό προς 
τους Δήμους.

• Την εξασφάλιση της χρηματο-
δότησης από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό, όλων των προνοιακών 
δομών των ΟΤΑ.

• Μόνιμη κατοχύρωση των θέσε-
ων εργασίας για μόνιμη δουλειά 
από τους ήδη εργαζομένους στα 
προγράμματα οι οποίοι έχουν 
προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, λαμβά-
νοντας υπ’ όψιν την εμπειρία και 
την προϋπηρεσία τους.

• Τη μετατροπή των συμβάσεων 
όλων των εργαζομένων σε συμβά-
σεις αορίστου χρόνου.

• Τη θεσμοθέτηση Ενιαίου Πλαι-
σίου Ελέγχου Αξιολόγησης και πι-
στοποίησης τόσο των δομών όσος 
και των παρεχόμενων υπηρεσιών 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.

Φυλάκιο του ΟΣΕ: 
Η θετική παρέμβαση δείχνει τον τρόπο και το δρόμο…

Μετά από ενημέρωση σιδηροδρο-
μικών που πήγαν να εργαστούν στο 
φυλάκιο και παρέμβαση του επικε-
φαλής της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗ-
ΣΗΣ, ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύ-
ρων έδωσε εντολή και γκρεμίστηκε 
το φυλάκιο του ΟΣΕ στην κεντρική 
πλατεία, το οποίο νοικιάστηκε σε 
ιδιώτη από τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Ο ιδιώτης 
μάλιστα είχε αρχίσει να καταπατεί το 
χώρο στις γραμμές διαμορφώνοντάς 
τον με χαλίκια και τσιμέντο.

Η θετική αυτή παρέμβαση δείχνει 
τον τρόπο που Δήμος, δημοτικές παρατάξεις και κάτοικοι πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε τους χώρους που ελευθερώνονται ή παραμέ-
νουν ανεκμετάλλευτοι. Δείχνει επίσης ότι, όπου δεν παρεμβαί-
νουμε εμείς, παρεμβαίνουν κάποιοι άλλοι.
Καλούμε το Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο των Αγίων 
Αναργύρων, επικεφαλής των κατοίκων να προχωρήσουν με 
κατάληψη στη δέσμευση, των χώρων των γραμμών που απε-
λευθερώθηκαν. Είναι ο μόνος τρόπος να κερδίσουμε τους ελεύ-
θερους χώρους σε όφελος των κατοίκων.

Και μη χειρότερα…

Ο δήμος είναι υποχρεωμένος, να 
συντηρεί την πισίνα μιας και την 
χρησιμοποιεί για αθλητικά προ-
γράμματα. Σύμφωνα με δηλώσεις 
του προέδρου του Αθλητικού 
Οργανισμού, τη συντήρηση της 
παραπάνω πισίνας (αλλά και της 
μικρής στο κλειστό γυμναστήριο) 
έχει αναλάβει συγκεκριμένος ιδιώ-
της προφανώς με διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο 
Δ.Σ. του οργανισμού, ορισμένα 
μέλη του ζήτησαν να μάθουν ποιος 
ελέγχει την ορθή συντήρηση της 
πισίνας του Ιδρύματος Αναπήρων. 

Προς έκπληξή μας, ο πρόεδρος 
πληροφόρησε το σώμα, ότι ο έλεγ-
χος γίνεται από το συντηρητή του 
Ιδρύματος, ο οποίος εκτός από 
υπάλληλος του Ιδρύματος είναι και 
υπάλληλος του ιδιώτη !!!

Με άλλα λόγια, ο μόνος που ελέγχει 
αν συντηρείται σωστά η πισίνα εί-
ναι ο υπάλληλος του ιδιώτη που 
έχει αναλάβει τη συντήρηση.
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Ο δρόμος του αγώνα 
παραμένει ανοιχτός

Νίκη για το δήμο μας χαρακτή-
ρισε (κυριολεκτικά) το μνημόνιο 
συνεργασίας με τoν OΣΕ και το 
υπουργείο Μεταφορών ο δήμαρ-
χος στο δημοτικό συμβούλιο της 
Παρασκευής. Παράλειψε βέβαια 
να μας πει ποιος νίκησε και τι ακρι-
βώς πέτυχε ο νικητής.
Αφού λοιπόν μας πληροφόρησε για 
τους άοκνους αγώνες του και αφού 
κατηγόρησε όποιον βρήκε μπροστά 
του για μικροπολιτικά παιχνίδια, 
άφησε τους συμβούλους του αλλά 
και μερικούς από τη μείζονα αντιπο-
λίτευση να βγάλουν τα κάστανα από 
τη φωτιά.
Ύμνους ακούσαμε πολλούς. Άλλα 
τόσα μπράβο. Όμως:
- Για τους χώρους που απελευθε-

ρώνονται από τις χρήσεις του 
ΟΣΕ ακούσαμε κάτι ψίθυρους για 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

- Για την πέμπτη γραμμή του 301 
Ε.Β. πληροφορηθήκαμε πως σύ-
ντομα θα έχουμε καλά νέα.

- Για ποινικές ρήτρες στα αστεία 
χρονοδιαγράμματα ούτε κουβέ-
ντα.

- Για την αποικιοκρατική αντιμε-
τώπιση του πράσινου του δήμου 

τόσο σοβαρό μνημόνιο μιλάμε 
έτσι;

Πού είναι οι συνελεύσεις...
Γιατί τόση βιασύνη από τον κ. Δή-
μαρχο στην ψήφιση του “μνημονί-
ου”; Πού είναι οι συνελεύσεις που 
καυχιόταν ότι εφαρμόζει; Πού 
είναι ο διάλογος με τους φορείς 
και τους δημότες; Μόνο οι δημο-
τικοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα 
έκφρασης στα δημοτικά συμβού-
λια; Τόση πρεμούρα, γιατί;

Για τον Πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου
Όταν ένας σοβαρός και έντιμος 
άνθρωπος διαπιστώσει είτε λαν-
θασμένη κίνησή του είτε σκόπιμη 
εξαπάτησή του και παραιτείται, 
το κάνει ορμώμενος από την πολι-
τική του εντιμότητα. 
Και η πολιτική εντιμότητα δεν 
εξαρτάται από τον εκάστοτε απο-
φασίζοντα για την αποδοχή ή μη 
της παραίτησης. 
Πόσο μάλλον από τη διατήρηση 
της θέσης στον ανασχηματισμό. 
Κρίμα για τον πρόεδρο του Δημο-
τικού Συμβουλίου. 
Έχασε μια εξαιρετική ευκαιρία 
άσκησης ήθους στη δημοτική πο-
λιτική.

Έμπρακτη 
αλληλεγγύη τώρα…

Στην εκδήλωση-συζήτηση αλλη-
λεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό 
που έγινε με πρωτοβουλία της 
ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ, στο 1ο ΚΑΠΗ Αγ. 
Αναργύρων, τη συζήτηση άνοι-
ξε ο Μιχιάρ Εκτάμι, πρόεδρος 
των Παλαιστινίων Εργαζομένων 
στην Ελλάδα, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στο ιστορικό πλαίσιο της 
σύγκρουσης που σοβείται εδώ 
και 60 χρόνια στην περιοχή της 
Παλαιστίνης. Παρουσίασε τους 
αγώνες του Παλιστινιακού λαού 
να αποκτήσουν πατρίδα και ανα-
φέρθηκε στην νέα δολοφονική 
επίθεση του κράτους του Ισραήλ 
τον τελευταίο μήνα. Το μήνυμα 
του, σε όλες και όλους που είμα-
σταν εκεί ήταν σαφέστατο.
“Εμεις οι Παλαιστίνιοι δεν θέλου-
με μόνο ανθρωπιστική βοήθεια, 
θέλουμε πολιτική στήριξη στον 
αγώνα μας. Μόνο ο τερματισμός 
της κατοχής θα ανοίξει το δρόμο 
στην ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη, 
χωρίς δικαιοσύνη”.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο 
Αλέκος Στάμου, συνδικαλιστής, 
ο οποίος συμμετείχε στην απο-
στολή γιατρών στη Ράφα με 
πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Η 
μαρτυρία του από τις σκηνές που 

αντίκρυσε στην περιοχή και ειδι-
κότερα στο νοσοκομείο όπου οι 
γιατροί της αποστολής παρείχαν 
τις υπηρεσίες τους ήταν συγκλο-
νιστική. Εκλεισε την τοποθέτησή 
του χαρακτηρίζοντας τη Γάζα ως 
τη μεγαλύτερη φυλακή του κό-
σμου όπου οι έγκλειστοι ακουν 

καθημερινά τους δεσμοφύλακές 
τους να χτυπούν τα γκλομπς στα 
κάγκελα της φυλακής τους.
Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Νί-
κος Γιαννόπουλος, από το Δίκτυο 
για τα Πολιτικά και Κοινωνικά 
Δικαιώματα, ο οποίος συμμε-
τείχε στην πρόσφατη αποστολή 
του Free Gaza Movement με το 
πλοίο «Αρίων». Τόνισε την ιδιαί-
τερη πολιτική σημασία τέτοιου 
είδους αποστολών οι οποίες με 
έμπρακτο τρόπο σπάνε τον απο-
κλεισμό της Γάζας και πιέζουν 
το Ισραήλ. Εδώ να σημειώσου-
με ότι τον Αύγουστο του 2008 
δύο ψαροκάικα του Free Gaza 
Movement κατάφεραν να σπά-

σουν τον τεσσαροκονταετή θα-
λάσσιο αποκλεισμό της Γάζας. 
Στη συνέχεια περιέγραψε τον πει-
ρατικό τρόπο με τον οποίο το ισ-
ραηλινό ναυτικό με επτά σκάφη 
100 μίλια από τις ακτές της Γά-
ζας, περικύκλωσαν τον «Αρίωνα» 
μέσα στη νύχτα και με σφοδρή 
θαλασσοταραχή, απειλώντας να 
πυροβολήσουν εξαναγκάζοντας 
έτσι την αποστολή να επιστρέψει 
στην Κύπρο.
Ακολούθησε συζήτηση τόσο 
για την κατάσταση στην Παλαι-
στίνη όσο και για τους τρόπους 
έμπρακτης αλληλεγγύης προς 
τον Παλαιστινιακό λαό μέσα από 
τον συντονισμό κοινωνικών, πο-
λιτικών και δημοτικών δυνάμεων 
των Αγ. Αναργύρων.
Σε αυτήν την προσπάθεια τόσο 
η ΑΠΟΔΡΑΣΗ, οι εκπρόσωποι 
πολιτικών δυνάμεων (ΣΥ.ΡΙΖ.Α., 
εξωκοινοβουλευτική αριστερά) 
και κοινωνικών δυνάμεων (καθη-
γητές, δάσκαλοι, εμποροβιοτέ-
χνες) που ήταν στην εκδήλωση 
όσο και ο Δήμαρχος κ. Ν. Σαρά-
ντης δεσμεύτηκαν ότι θα πάρουν 
σύντομα πρωτοβουλίες σ’ αυτήν 
την κατεύθυνση.

ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ

μας από τους εργολάβους άκρα 
του τάφου σιωπή.

Η δε υποκρισία έφτασε στο απο-
κορύφωμά της όταν ο δήμαρχος 
δε δίστασε να πει στο συμβούλιο 
πως σταμάτησε τα έργα του προα-
στιακού μετά τη μαφιόζικη επίθε-
ση της ΕΡΓΟΣΕ και το κόψιμο των 
δέντρων στον Πευκώνα! Βέβαια, 
για την τύχη των δενδρυλλίων που 
φυτεύτηκαν προς αντικατάσταση 
των κομμένων τσιμουδιά.
Υπήρξαν και φωνές αντίδρασης, 
τόσο από την πλευρά εκπροσώπου 
της μείζονος αντιπολίτευσης (Ντα-
ηλάκης) όσο και από την πλευρά 
της Δημοτικής Αναγέννησης (Ραυ-
τόπουλος). 
Οι σύμβουλοι του πρώην Ταμπακί-
δη συναγωνίζονταν μ’αυτούς του 
πρώην Τρίγκα και του νυν Σαράντη 
για το ποιος συμμετείχε πιο πολύ 
στο περιβαλλοντικό έγκλημα που 
βιώνει ο δήμος μας τα τελευταία 
χρόνια.
Απορία μας προκάλεσε το γεγονός 
της παντελούς απουσίας της Νέας 
Εποχής από το προχθεσινό δημο-
τικό συμβούλιο. Το 15% των πολι-
τών που τους εμπιστεύθηκε στις 
τελευταίες εκλογές δεν έπρεπε να 
εκπροσωπηθεί στη συζήτηση για 
ένα τόσο σοβαρό θέμα;

Και κάτι τελευταίο. 
Τον «οικολόγο» του δήμου, τώρα 
τον πόνεσε το περιβάλλον; Όταν 
δήλωνε πως τα δέντρα «πρέπει να 
κοπούν και θα κοπούν» που τις 
έκρυβε τις περιβαλλοντικές του 
ανησυχίες; 
Με την κατά πλειοψηφία ψήφι-
ση του μνημονίου το δημοτικό 
συμβούλιο έβαλε ταφόπλακα στις 
προσδοκίες των δημοτών για κα-
λύτερη ποιότητα ζωής στο δήμο 
μας.
Ο δρόμος του αγώνα όμως παρα-
μένει ανοιχτός.

Tα 12.οοο.000 ευρώ...
Επειδή η δημοτική αρχή (και τα 
φερέφωνά της) αναρωτιούνται 
ποιοι μπορούν να πουν όχι 
στα 12 εκατομμύρια ευρώ που 
προβλέπει το μνημόνιο της συμ-
φοράς, ένα έχουμε να πούμε: ψυ-
χραιμία σύντροφοι! 
Όποιος διαβάσει προσεκτικά το 
κείμενο εύκολα ανακαλύπτει πως 
η συντριπτική πλειοψηφία των 
υποσχόμενων έργων αποτελούσε 
ανέκαθεν υποχρέωση των εργο-
λάβων και όχι παραχώρησή τους. 
Και για να μην ξεχνιόμαστε: πολλά 
από αυτά που υπόσχονται δεν εί-
ναι καν στη δικαιοδοσία τους. Για 

22 αποδραση



  Δημοτικολογίες

Να γίνει πεζόδρομος η Σωκράτους…
Eίμαι 24 χρονών και είμαι κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής 
στην οδο Ούλωφ Πάλμε και Σωκράτους.
Είμαι λάτρης του πράσινου και προσπαθώ να κάνω τη γειτονιά 
μου πιο πράσινη και πιο ανθρώπινη… αλλά δεν φτάνει μόνο η 
προσπάθειά μου.
Είμαι ο μόνος στη γειτονιά που έβαλα δέντρα στα πεζοδρόμια 
γύρω από το σπίτι μου, με όλα τα έξοδα δικά μου.
Το πρόβλημα που έχουμε στη γειτονιά μου είναι ότι ο δρόμος 
[οδός Σωκράτους] είναι πολύ στενός…
Πριν κάποια χρόνια είχαν πει ότι θα γίνει πεζόδρομος αλλά κάποι-
οι σταμάτησαν αυτό το έργο.
Το πρόβλημα είναι μεγάλο με αυτόν το δρόμο και σας καλώ να 
έρθετε απο κοντά να δείτε και εσείς το πρόβλημα.
Τα αυτοκίνητα περνούν ίσα ίσα στο δρόμο και στα περισσότερα 
σημεία εκεί που έχουν παρκάρει πάνω στα πεζοδρόμια χωράει να 

Το κλίμα ή τα κέρδη

To Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 54 Κινήσεις 
Πολιτών για την Πόλη και το Περι-
βάλλον, 37 Αυτοδιοικητικά Σχήματα 
(μεταξύ τους και η ΑΠΟΔΡΑΣΗ), 
13 Συνδικαλιστικοί και Επιστημονικοί 
Φορείς, 10 Οικολογικές και Κοινωνι-
κές Οργανώσεις, πραγματοποίησαν 
ένα μαζικό, πολύχρωμο συλλαλητή-
ριο εκπέμποντας S.O.S. για τη σω-
τηρία του πλανήτη.
Ενώσαμε τη φωνή μας με το παγκό-
σμιο κίνημα κατά της κλιματικής αλ-
λαγής. 
Ζητήσαμε να ληφθούν μέτρα τώρα. 
Απαιτήσαμε από την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει άμεσα τις ευρωπαϊκές και 
διεθνείς περιβαλλοντικές δεσμεύ-
σεις και να σταματήσει την πολιτική 
– ενεργειακή, χωροταξική, περιβαλ-
λοντική – που ευθύνεται για την κλι-
ματική αλλαγή.
Διεκδικούμε δραστικές αλλαγές 
στο παγκόσμιο πρότυπο ανάπτυ-
ξης (παραγωγής και κατανάλωσης). 
Η διέξοδος από την οικονομική 
κρίση πρέπει να βασιστεί στις πο-
λιτικές που εγγυώνται τη σωτηρία 
του πλανήτη.

Διαμαρτυρία εργαζομένων ΟΤΑ 
στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 
Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕ-
ΔΚΕ που έγινε στα τέλη Νοεμβρίου 
στη Θεσσαλονίκη, έγιναν συγκεντρώ-
σεις διαμαρτυρίας μέσα και έξω από 
το κτίριο «Ιωάννης Βελλίδης» όπου δι-
εξαγόταν το συνέδριο.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν εργα-
ζόμενοι σε βρεφικούς και βρεφονηπι-
ακούς σταθμούς, δημοτικές επιχειρή-
σεις, προγράμματα απεξάρτησης από 
ναρκωτικά και κέντρα δημιουργικής 
απασχόλησης, σχολικοί τροχονόμοι, 
κ.λπ.

Ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι η μη 
παραχώρηση των τομέων της κα-
θαριότητας και του πρασίνου των 
δήμων σε ιδιώτες, και η μεταφορά 
των εργαζομένων των δημοτικών επι-
χειρήσεων στους δήμους.

περάσει ένα μικρό αυτοκίνητο. Για 
μεγαλα αυτοκίνητα ούτε λογος!!!!
Θέλω να με βοηθήσετε να αναδεί-
ξουμε αυτό το πρόβλημα ώστε να 
γίνει ο δρόμος πεζόδρομος και η 
γειτονιά μας λίγο πιο ανθρώπινη, 
με περισσότερο πράσινο που τόσο 
έχουμε αναγκη!!
Σας στέλνω και φωτογραφίες απο 
το δρόμο αν και καλύτερα είναι να 
έρθετε να τον δείτε και από κοντά.
Σας ευχαριστώ.
(Tα στοιχεία του αποστολέα είναι 
στη διαθεσή μας)

Πάρκο Α. Τρίτσης: Ο υφυπουργός κ. Καλογιάννης αυτοδιαψεύδεται!!!

Φαίνεται πως εκεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ οι απαντήσεις πάνω σε σο-
βαρά θέματα πάνε με τα τέρμινα.

Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός, ότι στην από 7.11.2008 
απάντησή του (σε ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Γρ. Ψα-
ριανού), ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννης, ούτε λίγο 
ούτε πολύ, αναφερόμενος στο Πάρκο περιβαλλοντικής ευ-
αισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», αυτοδιαψεύδεται!

Πράγματι, απαντώντας στην ερώτηση αν υπάρχουν κον-
δύλια που εκταμιεύτηκαν από την πολιτεία προς το Πάρκο 
χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά, χα-
ρακτηρίζει «εντελώς ανακριβή» όσα ο ίδιος παραδεχτεί ενά-
μισι χρόνο πιο νωρίς και, συγκεκριμένα, στις 4.4.2007 και 
μάλιστα εγγράφως, απαντώντας σε παρόμοια ερώτηση του 
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Γ. Δραγασάκη!!

Θυμίζουμε συγκεκριμένα, πως στις 4.4.2007 ο ίδιος υφυ-
πουργός στην με αριθμό πρωτοκόλλου 6896Β/4.4.2007 
απάντησή του στη Βουλή των Ελλήνων αναφέρει αθροιστι-
κά ποσό 1.359.000 ευρώ από πόρους ΕΤΕΡΠΣ, για τα οποία, 
όπως ο ίδιος πάλι σημειώνει δεν έχουν αποσταλεί παραστα-
τικά στοιχεία στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου.

Από πού λοιπόν προκύπτουν τα «εντελώς ανακριβή»; Και, 
τελικά, πότε μας λέει την αλήθεια το ΥΠΕΧΩΔΕ; Τώρα ή το 
2007; Και τι έχει προκύψει από τότε μέχρι σήμερα;

Η απάντηση περιέχει όμως κι άλλα μαργαριτάρια. Ευτυχώς 
δηλαδή που υπάρχει ο κ. Καλογιάννης να μας φωτίσει γιατί 

εμείς είχαμε μείνει με την εντύ-
πωση ότι ο ΑΣΔΑ και οι οικολό-
γοι δήμαρχοι της περιοχής είχαν 
καταλάβει το Πάρκο κι ασκού-
σαν διοίκηση επαναστατικώ δι-
καίω στη θέση του Φορέα. Αλλά 
όχι. Τελικά ο ΑΣΔΑ, χέρι-χέρι με 
το Φορέα διοίκησης (ναι ναι, αυ-
τόν που κατηγορεί ως ακατάλ-
ληλο) καταθέτουν προτάσεις 
ένταξης του Πάρκου στα διεθνή 
προγράμματα χρηματοδότησης 
του ΥΠΕΞ. Ναι ε; Και; Την πέτυ-
χαν; Μήπως να δοκίμαζαν και 
την ένταξή του στα προγράμμα-
τα χρηματοδότησης της Ε.Ε;

Πολύ δούλεμα πέφτει στην υπό-
θεση.Θα επανέλθουμε πολύ 
σύντομα και με λεπτομέρειες 
αλλά και με συγκεκριμένες προ-
τάσεις.

Όλη η ερώτηση μαζί με την απά-
ντηση στο site της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ, 
www.a-po-drasi.gr.

Θέλει τόλμη και ευαισθησία…

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελληνι-
κού…

…Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική κα-
τάσταση που βιώνουν οι οικογένειες καθώς το λαϊ-
κό εισόδημα στην κυριολεξία εξανεμίζεται από την 
ακρίβεια και τον πληθωρισμό, το Δημοτικό Συμβού-
λιο μετά από εισήγηση της δημοτικής αρχής αποφά-
σισε καμία αύξηση στα Δημοτικά Τέλη για το οικονο-
μικό έτος 2009….

…Επίσης το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να υλο-
ποιήσει τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος μείωσης ή 
απαλλαγής από την καταβολή των τελών και φόρων 
των οικογενειών με άπορα και ανάπηρα μέλη (με πο-
σοστό αναπηρίας άνω του 67%) και των πολύτεκνων 
οικογενειών (3 παιδιά και άνω). Για το σκοπό αυτό 
αποφάσισε να καταγράψει τους πολίτες που ανή-
κουν σε αυτές τις κατηγορίες, οι οποίοι θα πρέπει να 
προσκομίσουν στο δήμο τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά…

Στα καθ’ υμάς η αύξηση των τελών ξεπέρσαν τα τρία 
τελευταία χρίνια το 15%...
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Η δημοτική παράταξη  «Ανοικτή Πορεία Δράσης» 
(Α.ΠΟ.ΔΡΑΣΗ) απέδειξε με τη δράση της τα δύο 
προηγούμενα έτη ότι δεν είναι ένα ευκαιριακό 
εκλογικό σχήμα σαν αυτά που εμφανίζονται 
παραμονές των εκλογών, σκορπάνε δεξιά 
και αριστερά υποσχέσεις και «δεσμεύσεις» 
και αφού καταγράψουν κομματικές δυνάμεις και 
δρέψουν δημοτικά αξιώματα «εξαφανίζο-
νται». 

Αντίθετα, η Α.ΠΟ.ΔΡΑΣΗ ανέπτυξε τη δράση της 
και τις παρεμβάσεις της καθημερινά την περίοδο 
αμέσως μετά τις εκλογές, όταν άλλοι εφησύχα-
ζαν ή αδιαφορούσαν για τα προβλήματα.

Η Α.ΠΟ.ΔΡΑΣΗ αγωνίστηκε σθεναρά τα δύο αυτά 
χρόνια για την επίλυση προβλημάτων που ταλανί-
ζουν την πόλη μας (είτε αυτά αποκαλούνται από 
κάποιους «μικρά» είτε «μεγάλα») και για την κα-
λυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών των 
Αγίων Αναργύρων. 

Αγωνιστήκαμε για τη σωτηρία των λίγων χώρων 
πρασίνου που έχουν απομείνει στην πόλη μας 
και στην Δυτική Αθήνα γενικότερα (π.χ. Πάρκο 
«Αντώνης Τρίτσης», Πευκώνας) και για την αξιο-
ποίησή τους στη βάση περιβαλλοντικών αρχών. 

Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά 
με τον προαστιακό και τη χρήση των χώρων που 
απελευθερώνονται από την κατάργηση των γραμ-
μών του ΟΣΕ. 

Αντιδράσαμε, κόντρα σε ποικίλα συμφέροντα, 
στα σχέδια και τις ενέργειες της ΕΡΓΟΣΕ που αντι-
στρατεύονται τη δίκαιη απαίτηση των Αναργυρι-
ωτών  για καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Καταθέσαμε προτάσεις για την καθαριότητα, 
το νέο σύστημα ανακύκλωσης και κυκλοφο-
ριακά προβλήματα του δήμου μας.  

Πήραμε μέρος στις πρωτοβουλίες για την απο-
μάκρυνση του 301 Ε.Β. και των παράνομων κε-
ραιών κινητής τηλεφωνίας. 

Αγωνιστήκαμε ενάντια στην αύξηση των 
τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και 
απαιτήσαμε τα δημοτικά τέλη να είναι πράγ-
ματι ανταποδοτικά (να χρησιμοποιούνται δηλαδή 
για την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών 
του δήμου και όχι για έργα χωρίς σχεδιασμό ή 
«βιτρίνας»). 

Οργανώσαμε πολιτιστικές παρεμβά-
σεις και διεκδικήσαμε τη δημιουργία προ-
γραμμάτων και έργων υποδομής για τον 
πολιτισμό και τον αθλητισμό στην πόλη 
μας.

Απαιτήσαμε διαφάνεια, ουσιαστική 
ενημέρωση και συμμετοχή των δημο-
τών στην κατάρτιση του δημοτικού προϋ-
πολογισμού καθώς και χρηστή διαχείριση 
της δημοτικής περιουσίας.

Κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων μας, 
αποφύγαμε το λαϊκισμό και αποζητήσα-
με το διάλογο με τη δημοτική αρχή, τοπι-
κούς φορείς και άλλες δημοτικές παρατά-
ξεις.

Υπήρξαμε αυστηροί κριτές πολιτικών 
που πιστεύουμε ότι αντιστρατεύονται το 
γενικότερο συμφέρον των πολιτών αλλά 
δεν διστάσαμε να χαιρετίσουμε κάθε 
θετικό βήμα της νέας δημοτικής αρχής. 

Συνδυάσαμε την κριτική μας με εμπε-
ριστατωμένες προτάσεις, πολλές από τις 
οποίες διαμορφώσαμε με τη βοήθεια ει-
δικών  επιστημόνων. 

Παρά τη μη εκπροσώπησή μας στο δη-
μοτικό συμβούλιο (και ό,τι αυτή συνεπά-
γεται για τη διάδοση των απόψεών μας), 
καταφέραμε να πρωτοστατήσουμε σε 
πολλούς αγώνες, συντονίζοντας τη δρά-
ση μας με δημοτικά σχήματα όμορων 
δήμων όπου αυτό ήταν αναγκαίο (π.χ. για 
τη σωτηρία του Πάρκου «Αντώνης Τρί-
τσης») όταν άλλοι παντελώς απουσία-
ζαν. Αναδείξαμε πρώτοι καίρια θέματα και 
αποκαλύψαμε «παιχνίδια» που παίζονται 
εις βάρος των δημοτών.

Στις αρχές του 2007 προχωρήσαμε στην 
έκδοση του περιοδικού μας εντύπου 
«αποδραση» και από τον Ιούλιο της ίδι-
ας χρονιάς ανεβήκαμε και στο διαδίκτυο 
με την ηλεκτρονική μας εφημερίδα στο 
www.a-po-drasi.gr. 

Από το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας 
θέσαμε ξεκάθαρους στόχους. 

Θελήσαμε να εκφράσουμε τις απόψεις και 
τις ιδέες μας για τα θέματα που απασχο-
λούν τους δημότες των Αγίων Αναργύρων, 
να υπερασπιστούμε το δημόσιο συμ-
φέρον, να υποστηρίξουμε τις πιο ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες, να δώσουμε 
φωνή στους αγώνες των δημοτών. Επιδιώ-
ξαμε να προβάλλουμε μια ριζοσπαστική 
οπτική για το σύγχρονο ρόλο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

Στόχος μας ήταν και παραμένει η «απο-
δραση» να γίνει ανοιχτό βήμα διαλόγου 
για όλους τους πολίτες, και γι’ αυτό είμα-
στε περήφανοι που φιλοξενεί ήδη στις 
στήλες της τις συνεργασίες συμπο-
λιτών μας με διαφορετικές πολιτικές 
απόψεις. 

Με την ύλη και κυρίως την αισθητική του 
εντύπου μας θελήσαμε να παρέμβουμε 
στη, δυστυχώς «αναιμική», πολιτιστική 
ζωή της πόλης μας. Τελικός κριτής για 
το ποιοι απ’ αυτούς τους στόχους και 
σε τι βαθμό επιτεύχθηκαν, είστε βέβαια 
εσείς οι αναγνώστες της «αποδρασης». 
Η συντακτική ομάδα σάς καλεί να συμμε-
τέχετε στη διαμόρφωση του περιοδικού 
στέλνοντας κείμενά σας ή την κριτική και 
τις ιδέες σας.

Σήμερα, έχοντας την εμπειρία των αγώνων 
των προηγούμενων ετών και γνωρίζοντας 
το μέγεθος των δυσκολιών αλλά και των 
δυνατοτήτων που υπάρχουν για το δήμο 
μας, καλούμε όλους τους πολίτες και 
ιδιαίτερα τους νέους, όσους δεν απο-
δέχονται να κυριαρχούν ιδιοτελή συμφέ-
ροντα στην τοπική πολιτική ζωή, όσους 
επιθυμούν μια διαφορετική δημοτική πο-
λιτική διεκδικητική και αγωνιστική να συ-
μπορευθούν μαζί μας ανεξάρτητα από την 
όποια κομματική τους ένταξη. 

Θέλοντας να ενισχύσουμε  και να συντο-
νίσουμε καλύτερα τους αγώνες μας και 
να προβάλλουμε καλύτερα μια διαφορετι-
κή από την κρατούσα δημοτική πολιτική, 
αποφασίσαμε σε ανοικτή συνέλευση 
του δημοτικού μας σχήματος να δια-
μορφώσουμε ολοκληρωμένο δημοτικό 
πρόγραμμα και να εκλέξουμε συντονι-
στική επιτροπή. 

Τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής εί-
ναι: Συντονιστής: Καραγάκιας Γιώργος, 
Γραμματέας: Αποστόλου Νίκος. 
Μέλη: Αθανασάκης Γιώργος, Λύτρας Αλέ-
κος, Μαυράκη Μαρία, Συγγελάκης Μανώ-
λης, Τερζόγλου Παναγιώτης, Τζανόπουλος 
Στέργιος.

Αποστόλου Νίκος

  Δύο χρόνια ΑΠΟΔΡΑΣΗ

Η Α.ΠΟ.ΔΡΑΣΗ δεν είναι 
ευκαιριακό εκλογικό σχήμα


