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ÌáãéêÞ åéêüíá: 
ÖõôÝøáìå 

1.000 äÝíôñá
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 

21/7/2008 συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα τον απολογισμό για το 

2007. Με δεδομένο ότι κάθε νέα δημοτική αρχή έχει 
(και πρέπει να έχει) πίστωση χρόνου, θα καταθέσουμε 

τις απόψεις μας για τον απολογισμό που έκανε ο Δή-
μαρχος. Τώρα σε ό,τι αφορά στην πίστωση χρόνου αυτή 
υπάρχει μεν αλλά αυτοαναιρέθηκε από σημαντικές απο-
φάσεις όπως η αύξηση των τελών. Δεν μπορείς δηλαδή 
από τη μια να ζητάς πίστωση χρόνου για να ενημερωθείς 
και από την άλλη να παίρνεις τόσο σοβαρές αποφάσεις, 
σαν έτοιμος από καιρό …

Η πρώτη εντύπωση που σχηματίσαμε ήταν ότι πρόκειται 
για έκθεση ιδεών με θέμα «πώς λειτουργεί ένας Δήμος». 

Ακούσαμε ουσιαστικά μια περιγραφή όλων των λει-
τουργιών του Δήμου, λες και βρισκόμασταν στην πρώ-
τη ημέρα λειτουργίας του. Ο πραγματικός απολογισμός 

τελείωσε γρήγορα με αναφορές του τύπου «φυτέ-
ψαμε 1.000 δέντρα».

ÐñÜóéíï óôï äÞìï Þ ðñÜóéíá Üëïãá
Συμπληρώνονται σήμερα 18 μήνες από τη μέρα που ο δήμος 
μας, σύμφωνα με το σλόγκαν του νυν δημάρχου, έκλεισε την 
παρένθεση και γύρισε σελίδα. 18 μήνες που χαρακτηρίστη-
καν από πλήρη ακινησία, πρωτοφανή αλαζονεία και, δυστυ-
χώς, μηδενικό έργο. Ο δήμος, αν εξαιρέσουμε τις φιέστες, 
τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και τις συνεχείς ανέξοδες 
υποσχέσεις της διοίκησης, έχει τελματώσει και, το χειρότε-
ρο, δεν έχει την παραμικρή προοπτική βελτίωσης.
Ενδεικτικό παράδειγμα της προφανούς ανεπάρκειας της νυν 
δημοτικής διοίκησης είναι ο τρόπος που χειρίζεται τα περι-
βαλλοντικά θέματα του δήμου. Οι χώροι πρασίνου, τόσο 
σπάνιοι στην περιοχή μας, αντί να προστατεύονται ως κόρην 
οφθαλμού, εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από εργοτά-
ξια και τόνους τσιμέντου. Οι προεκλογικές εξαγγελίες του 
νυν δημάρχου αποδείχτηκαν κενό γράμμα θαμμένο σε κά-
ποιο συρτάρι του ανακαινισμένου δημαρχικού γραφείου. Οι 
πομπώδεις υποσχέσεις για πράσινη ανάπλαση και περιβαλ-
λοντική πολιτική ακούγονται πλέον σαν επικήδειος μπροστά 
στο κουφάρι του Πευκώνα, του τελευταίου άλσους που είχε 
απομείνει στο δήμο μας.
Οι δημότες πρέπει να ξέρουν την αλήθεια. Τελευταία ο δή-
μαρχος, ο οικολόγος δημοτικός του σύμβουλος αλλά και 
ο όψιμος μυστικοσύμβουλος-δημοσιοσχεσίτης έχουν επι-
δοθεί σε  εκστρατεία απαξίωσης της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ αλλά και 
όλων όσοι αντιδρούν στην ανυπαρξία μέτρων για το περιβάλ-
λον. Προς τούτο μάλιστα δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν 
αριθμούς και στατιστικές. Μαζί τους. Ελάτε κύριοι να μετρή-
σουμε πολιτικές, δράσεις, αντιδράσεις και αποτελέσματα.
Στο προεκλογικό τους πρόγραμμα μιλούσαν για «ειδικά 
συνεργεία επέμβασης και αποκατάστασης πρασίνου» 
(Α 1.6) Πόσα τέτοια είδατε; Εδώ δεν είναι ικανοί να συλλέ-
ξουν ούτε τα δέντρα που ξεριζώνουν οι εγκληματίες της ΕΡ-
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Ένας αρνητικός 
απολογισμός μπορεί την 
επόμενη χρονιά να γίνει 

θετικός. Για να γίνει όμως 
αυτό χρειάζεται δουλειά. 
Χρειάζεται γενναιότητα 

στις αποφάσεις και 
στη μεταχείριση των 

διαφορετικών απόψεων, 
χρειάζεται ενωτικές 

προσπάθειες,  χρειάζεται 
«σπάσιμο αυγών». 

Διαφορετικά καταντάει 
«διαχείριση».

Απολογισμός Δημοτικής Αρχής 2007 

ΓΟΣΕ, δέντρα τα οποία πλέον κόβονται 
Κυριακές και αργίες και μεταφέρονται 
κρυφά με φορτηγά της ίδιας της ΕΡΓΟ-
ΣΕ.
Μιλούσαν για «πράσινες τράπεζες» (Α 
1.7) και το μόνο που είδαμε είναι τράπε-
ζες σπέρματος για τη δημιουργία τσιμε-
ντοκατασκευών του σωλήνα.
Μιλούσαν (αλήθεια το λέμε!) για δε-
σμεύσεις δέκα (10) στρεμμάτων κάθε 
χρόνο (Α 3.1) με σκοπό τη φύτευση 
χιλίων (1.000) δέντρων το χρόνο (Α 
1.4). Πόσα στρέμματα τελικά δεσμεύτη-
καν και πόσα δέντρα φυτεύτηκαν; Και μη 
μας πουν γι’ αυτά που φύτεψαν σε κάτι 
σχολεία, γιατί ακόμα γελούν οι κάτοικοι, 
όταν δεν τρέχουν να τα ποτίσουν μπας και 
σώσουν κανένα.
Εκτός όμως από τις προεκλογικές επιει-
κώς φαιδρότητες, υπάρχουν δυστυχώς 
και αμείλικτοι αριθμοί, για τους οποίους 
κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει.
Από τα 91 δέντρα που σημαδεύτηκαν 
τον Ιούλιο του 2007 στον Πευκώνα (με-
ρικά από τα οποία υπερ-αιωνόβια), μέχρι 
σήμερα έχουν κοπεί τα 79. Από τα 7 που 
μεταφυτεύτηκαν από τους «φωστήρες» 
γεωπόνους της ΕΡΓΟΣΕ παρουσία του 
οικολόγου δημοτικού συμβούλου τα 4 
έχουν ξεραθεί και το ένα (ένας τεράστι-
ος φοίνικας) αφού μαράθηκε σιγά σιγά, 
στο τέλος ξεριζώθηκε γιατί εμπόδιζε τη 

διέλευση των φορτηγών. Τέλος, από τα 
86 δενδρύλλια που οι ανεύθυνοι της ΕΡ-
ΓΟΣΕ με τις ευλογίες του δημάρχου φύ-
τεψαν μέσα στα μπετά και τα χαλίκια του 
πρώην τρένου, σαν δήθεν αντικατάστα-
ση των κομμένων δέντρων, 50 έχουν ήδη 
μαραθεί ενώ άλλα 15 είναι ετοιμοθάνατα.
Αριθμούς δεν θέλατε; Ορίστε οι αριθμοί 
της ντροπής, της αναλγησίας, της ανε-
πάρκειας και της συνενοχής. Κι αυτοί οι 
αριθμοί είναι αληθινοί κι όχι κατά φαντα-
σίαν στρέμματα και κατ’ ευχήν χιλιάδες 
δέντρα το χρόνο.
Το οικολογικό έγκλημα που επιτελείται 
τον τελευταίο καιρό στο δήμο δεν έχει 
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Δεν είναι στις προθέσεις μας να ακυ-
ρώνουμε ή να μειώσουμε τις μικρές 
παρεμβάσεις που έγιναν. Όμως οι 
απαιτήσεις μας από μια Δημοτική Αρχή 
ενός Δήμου με τα χαρακτηριστικά των 
Αγίων Αναργύρων, είναι μεγάλες και 
βέβαια αφορούν τα μεγάλα προβλήμα-
τα των δημοτών.

1. Έργα στις γραμμές του ΟΣΕ. Τα 
έργα που άρχισαν να κατασκευάζο-
νται στο κεντρικό δίκτυο του ΟΣΕ με 
την ανοχή ή τη συμμετοχή τόσο των 
προηγούμενων Δημοτικών Αρχών 
(Ταμπακίδη, Τρίγκα) όσο και της ση-
μερινής, είναι καταστροφικά για το 
Δήμο. Είναι μεγάλες οι ευθύνες για 
το έργο που συνεχίζεται και θα επιβα-
ρύνει τον αστικό ιστό της πόλης μας 
αφού δεν πρόκειται απλώς για μια 
στάση του Προαστιακού (που τη θέ-
λουμε όλοι) αλλά για μεταφορά λει-
τουργιών από το Σταθμό Λαρίσης.

2. Απουσίασαν παντελώς κυκλοφο-
ριακές παρεμβάσεις βάσει μελέτης 
που θα εναρμόνιζε τις πραγματικές 
ανάγκες των κατοίκων του Δήμου. Οι 
όποιες αλλαγές έγιναν αφορούσαν 
περισσότερο «εξυπηρετήσεις» παρά 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

3. Παρά τις αναφορές για φύτευση 
1.000 δέντρων, η πραγματικότη-

τα είναι ότι και το 2007 συνεχίστη-
κε η περιβαλλοντική καταστροφή 
πνευμόνων πρασίνου (Πευκώνας, 
δεντροστοιχία στις γραμμές, πάρκο 
Τρίτση κ.ά.) που πολύ δύσκολα θα 
αποκατασταθεί.

4. Η εύκολη λύση των μεταφοράς 
των βαρών στους πολίτες συνεχί-
στηκε και το 2007. Ερήμην των δη-
μοτών και χωρίς να κάνουν τον κόπο 
να εξηγήσουν ή να συζητήσουν απο-
φάσισαν εύκολα αυξήσεις στα τέλη.

5. ‘Έλειψαν σημαντικές παρεμβάσεις 
στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, 
παρεμβάσεις που θα αύξαναν θεα-
ματικά τη συμμετοχή των δημοτών 
σε καθημερινές λειτουργίες  άθλησης 
και πολιτισμού που τόσο χρειάζονται 
οι δημότες και ειδικά τα παιδιά.

6. Συνεχίστηκε και το 2007 η κα-
ταστροφική στάση απέναντι στο 
περιβαλλοντικό πάρκο Τρίτση. 
Πρωτοβουλίες που πάρθηκαν για τη 
διάσωση του πάρκου, αφορούσαν 
ιδιώτες και δημοτικές παρατάξεις 
ενώ ο Δήμος ταυτίστηκε απολύτως 
με όσους μέχρι σήμερα, οδήγησαν 
το πάρκο στα σημερινά του χάλια.

Θα μπορούσαμε να γράψουμε πολλά 
ακόμη. Ως ΑΠΟΔΡΑΣΗ μέσα από την 
εφημερίδα, τις πρωτοβουλίες και τις 
παρεμβάσεις μας, καταθέσαμε από-
ψεις για πολλά ζητήματα για τα οποία 
είχαμε κάτι να πούμε. Διαθέσαμε τις 
δυνάμεις μας και αυτό θα συνεχίσουμε 
να κάνουμε.

ÐñÜóéíï óôï äÞìï Þ ðñÜóéíá Üëïãá

προηγούμενο. Και δυστυχώς δεν έχει 
ακόμα ολοκληρωθεί. Η δε τέλεσή του έχει 
φυσικούς αλλά και ηθικούς αυτουργούς. 
Κάποιοι ετοιμάζουν, λέει, απολογισμούς. 
Έκαναν λάθος στον όρο: απολογίες μάλ-
λον εννοούσαν. Απολογίες που καλό θα 
ήταν να τις έκαναν σε δημόσια συγκέ-
ντρωση των δημοτών στον Πευκώνα. 
Έτσι για να γίνει σαφές ποιος αγωνίζεται 
για καλύτερη ποιότητα ζωής των παιδιών 
του και ποιος για την καρεκλίτσα του.
Aφού έσωσαν το πράσινο στο δήμο, 
τώρα θέλουν να σώσουν και το Πάρκο 
«Αντώνης Τρίτσης». Ας τους προλάβουμε 
όσο είναι καιρός.  Γιώργος Αθανασάκης



ÊáêÜ íÝá... 
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Στο 5ο τεύχος της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ, με άρθρο του 
Νίκου Αποστόλου, αναφερθήκαμε στα μεγά-
λα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα 
ανακύκλωσης που εφαρμόζει και ο Δήμος μας. 
Tονίσαμε την ανάγκη να υπάρξει δημόσιος έλεγ-
χος και ενημέρωση για τη διαχείριση και την απο-
τελεσματικότητα του συστήματος αλλά και την 
ωφέλεια που προκύπτει απ’ αυτό για το περιβάλ-
λον και τους πολίτες. 
Συγκεκριμένα ο αρθρογράφος ανέφερε ότι «[…] 
έρευνα του ΤΕΕ παρουσίαζε το σύστημα ανακύ-
κλωσης της Ε.Ε.Α.Α. ως ελάχιστα αποδοτικό και 
ιδιαίτερα δαπανηρό. Έτσι, στο τέλος του 2006 
και μετά από 3 χρόνια λειτουργίας, τα ανακτώμε-
να, δηλαδή τα πραγματικά ανακυκλωμένα, υλι-
κά ανά κάτοικο ήταν τα μισά απ’ ό,τι προέβλεπε 
η εγκεκριμένη μελέτη […]» και συνεχίζει «[…] το 
σύστημα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών χαρακτηριζόταν ως ανεπαρκές και 
τέλος, το υπόλειμμα, δηλαδή ό,τι δεν μπορού-
σε να ανακυκλωθεί και μεταφέρονταν συνεπώς 
στους ΧΥΤΑ, αποτελούσε το 31-39% του συνόλου 
των υλικών, ποσοστό που η έρευνα έκρινε ως 
«πολύ υψηλό»[…] »
Μετά από λίγες μέρες σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 
στην εφημερίδα τα ΝΕΑ με τίτλο “Στα σκουπίδια 
η ανακύκλωση”, ο κ. Ν. Χρήστου, αντιπρόεδρος 
των εργαζομένων στο ΧΥΤΑ Φυλής καταγγέλει στη  
δημοσιογράφο Ν. Μουτούση, μεταξύ άλλων ότι 
«[…] Η εταιρεία λέει ότι ανακυκλώνει 200 τόνους 
την ημέρα. Όμως απλώς τα δεματοποιεί. Καμία 
ανακύκλωση δεν κάνει. Όλα τελικά φτάνουν εδώ 
[…]» και ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος 
Χάρδας συνεχίζει «[…] Όταν το «ειδικό όχημα» της 
ανακύκλωσης αρχίζει να αδειάζει το περιεχόμενό 
του, επιβεβαιώνεται η καταγγελία: παλιοσίδερα, 
χαρτιά, κουτάκια αναψυκτικών δεμένα σε έναν 
κύβο μαζί με ρούχα και οικιακά απόβλητα πετι-
ούνται στη χωματερή. Καθημερινά «πάνω από 10 
τέτοια οχήματα εταιρειών ανακύκλωσης φτάνουν 
στον ΧΥΤΑ Φυλής με ανάλογο φορτίο». Επίσης 
σημειώνει ότι οι εταιρείες αυτές επιδοτούνται με 
5 έως και 100 ευρώ ανά τόνο ανάλογα με τις πο-
σότητες υλικών προς ανακύκλωση που συγκε-
ντρώνουν από τους δρόμους. Έτσι, υποστηρίζει 
ο κ. Χάρδας, «πληρώνουμε την ανακύκλωση δύο 
φορές. Μία στις εταιρείες και μία στη χωματερή. 
Ωστόσο ο όγκος των απορριμμάτων δεν μειώνε-
ται αλλά αυξάνεται[…]».
Δήμος Αγίων Αναργύρων
Σε ερώτηση της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ για τα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα της ανακύκλωσης στο Δήμο μας,  
ο Αντιδήμαρχος κ. Τσελέκας μας απάντησε:
Α: Έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα 340 κάδοι 
ανακύκλωσης και στο επόμενο διάστημα θα ανα-
πτυχθούν άλλοι 80. Β: Σε 8 δρομολόγια έχουμε 
συλλογή περίπου 40 τόνων την εβδομάδα. Γ: 
Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία (δηλαδή πόσο 
αλουμίνιο, πόσο χαροκιβώτιο κ.λπ.).
Μετά πάντως τα νέα στοιχεία που είδαν το φως 
της δημοσιότητας, πρέπει η Δημοτική αρχή να 
πάρει πρωτοβουλία έτσι ώστε να γίνει δημόσι-
ος έλεγχος και ενημέρωση για τη διαχείριση και 
αποτελεσματικότητα του συστήματος. Η προ-
σπάθεια των συνδημοτών μας δεν πρέπει να 
καταλήγει στα σκουπίδα.

Γιώργος Kαραγάκιας
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Πρόταση για ομαδική προσφυγή… 
Στο site της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ (www.a-po-drasi.gr) ο συμπολίτης μας κ. Κ. Μουστάκας 
έστειλε στις 11 Ιουνίου του 2008 την παρακάτω ενδιαφέρουσα πρόταση. 

Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι επισκέφθηκα χθες το Δημαρχείο Αγίων Αναργύρων, 
αλλά και την περιοχή του έργου της ΕΡΓΟΣΕ στην περιοχή της οδού Αγίων Αναργύ-
ρων.

Το έργο είναι ακόμα σε στάση, ένα τοπίο απαράδεκτο, που υποβαθμίζει την περιοχή 
και προκαλεί αγανάκτηση. Στο Δημαρχείο ουδείς ασχολείται με το θέμα αυτό. Μάλι-
στα οι τοπικές εφημερίδες που διατίθενται εκεί δεν κάνουν καμιά αναφορά στο έργο, 
ως εάν είχαν όλα λυθεί ή τελειώσει - μας έχουν δηλαδή απλά ξεχάσει όλοι τους, και οι 
αρμόδιοι και ο Τύπος!

Νομίζω ότι ήλθε καιρός οι ίδιοι να καταλογίσουμε τις ζημιές μας και να αναζητήσου-
με τους υπευθύνους. Η υπομονή έχει τα όριά της.

Προτείνω λοιπόν να κάνουμε μια ομαδική προσφυγή, όλοι εμείς που θιγόμαστε από 
αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Αφενός να αποζημιωθούμε και αφετέρου να κατα-
λάβουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να παίζουν με τις περιουσίες μας.

Ας πάνε αλλού να κάνουν παιχνίδια (γιατί αυτό κατάντησε να είναι το έργο τούτο).

Σημειώνω παρακάτω τηλέφωνο επαφής και παρακαλώ όσοι επιθυμείτε να μετάσχετε 
στην ενέργεια αυτή, να συνεννοηθούμε.

Η εποχή της καλόπιστης αναμονής τελείωσε, δεν θα μείνουμε άλλο αδρανείς!

Με εκτίμηση, Κων Μουστάκας - τηλ 210 6118661 (απαντά 9.00 έως 22.00).

(21 Ιουλίου 2008) N. ÓáñÜíôçò: Äåí Ý÷ù ðÜñåé 
êáìßá áðÜíôçóç ãéá ôá áíôéóôáèìéóôéêÜ 

Ακριβώς έξι μήνες από την ημέρα που 
έγινε η επιχείρηση αστραπή απο την ΕΡ-
ΓΟΣΕ και την ανάδοχο εταιρεία με την 
οποία έκοψαν δεκάδες δέντρα στο μικρό 
Πευκώνα ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων 
δήλωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι 
δεν έχει πάρει καμία απάντηση για τα 
αντισταθμιστικά που ζητούσε.

Όπως είναι γνωστό στις 21 Ιανουαρίου 
2008 ο Δήμαρχος πρότεινε και το Δη-
μοτικό συμβούλιο αποδέχτηκε να γίνει 
αποκλεισμός του έργου μέχρι να λάβει 
γραπτές εγγυήσεις για τα αντισταθμι-
στικά που ζητούσε.
Λίγες μέρες αργότερα ο Δήμαρχος απο-
φάσισε την άρση του «αποκλεισμού». 

  Ανακύκλωση

21 Iανουαρίου 2008 



5αποδραση

Προαστιακός-Πευκώνας

ÔåëéêÜ...
åßíáé ôüóï 
áñãÜ;      (Μέρος δεύτερο)

Είναι προνόμιο (;) και χαρακτηριστικό (;) 
της κάθε εξουσίας, να μη συγκινείται με 
τίποτα. Αναφερόμαστε στα έργα που γί-
νονται στο δήμο μας για τον προαστιακό 
και στη δημοτική αρχή η οποία πεισματι-
κά αρνείται να παρέμβει στο φαραωνικό 
έργο που γίνεται στο δήμο μας.

Ακόμη και ο κ. Κακλαμάνης (δήμαρχος 
Αθηναίων) παρενέβη όταν ο ΟΣΕ έκοψε 
70 δέντρα στα Σεπόλια. Ήδη κατέθεσε 
μήνυση και υποχρέωσε τον ΟΣΕ να πα-
ρευρεθεί στο δημοτικό συμβούλιο και να 
δώσει εξηγήσεις. Εδώ σε μας … τίποτα(;).

Έχουμε διαφωνήσει για τα τεράστια έργα 
υποδομής που γίνονται στο δήμο μας. 
Ζητήσαμε να γίνουν έργα που θα αφο-
ρούν μόνο τον Προαστιακό και δεν εισα-
κουστήκαμε. Ζητήσαμε τα όποια έργα, 
να γίνουν βάσει κυκλοφοριακής μελέτης 
ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα 
στον αστικό ιστό της πόλης. Ζητήσαμε να 
γίνουν έργα που δεν θα θίγουν τη μικρή 
αλλά σημαντική μερίδα πράσινου. Όλες 
οι προτάσεις μας πολεμήθηκαν από τη 
δημοτική αρχή για λόγους που μόνο εκεί-
νη ξέρει.

Σήμερα τα έργα που γίνονται στον Πευκώ-
να, αφορούν στη δημιουργία σιδηροδρο-
μικού σταθμού στον οποίο θα μεταφερ-
θούν σιδηροδρομικές λειτουργίες του 
Σταθμού Λαρίσης. Μηχανές, παρκαρι-
σμένα βαγόνια, λάδια, πετρέλαια, ηχορύ-
πανση και ρύπανση γενικώς χωρίς κανένα 
απολύτως όφελος για τους κατοίκους. 
Όσοι παρακολουθούν τα τεκταινόμενα 
στον ΟΣΕ (ιδιωτικοποίηση, ανταγωνι-
σμός, λαθραίες μεταφορές, κλοπές εμπο-
ρευμάτων κ.ά.) θα διαπιστώσουν ότι όλα 
αυτά, έρχονται στην πόρτα μας και σε ένα 
σημείο που κάποτε ήταν πηγή οξυγόνου.

Τα ψέματα που ακούστηκαν για αντι-
σταθμιστικά, για νέα πόλη που θα κτιζό-
ταν από την ΕΡΓΟΣΕ, για χώρους που θα 
παραχωρούσε ο ΟΣΕ αλλά και για τραμ 
που ακούγεται πρόσφατα έπεσαν και θα 
πέσουν στο κενό. Η μόνη περίπτωση να 
προκύψει κάποιο όφελος για το Δήμο και 
τους δημότες είναι να το κατακτήσουν 
μόνοι τους. 

Οι χώροι που απελευθερώνονται στο σι-
δηροδρομικό δίκτυο πρέπει να διεκδικη-
θούν δυναμικά και εν ανάγκη να καταλη-
φθούν από το δήμο και τους δημότες.

Αυτό σημαίνει για μας αγωνίζομαι για την 
πόλη μου. Και σε τέτοιες διεκδικήσεις θα 
είμαστε μπροστά.

Το δίκιο χάνεται όταν σταματάς να το δι-
εκδικείς.

Παναγιώτης Τερζόγλου

(21 Ιουλίου 2008) N. ÓáñÜíôçò: Äåí Ý÷ù ðÜñåé 
êáìßá áðÜíôçóç ãéá ôá áíôéóôáèìéóôéêÜ 

Οι φωτογραφίες που σας παρουσιάζουμε 
δείχνουν την κατάσταση του έργου στις 
21 Ιανουαρίου και στις 21 Ιουλίου.

Οι πολίτες των Αγίων Αναργύρων όσοι 
τουλάχιστον δεν έχουν κομματικές πα-
ρωπίδες αντιλαμβάνονται την ασυνέπεια 
του Δημάρχου. 

Ο χώρος μετατρέπεται σε τσιμέντο. Οι τε-
ράστιες υποδομές σε λίγο θα ολοκληρω-
θούν και τα τελευταία δέντρα που “εμπο-
δίζουν” το έργο θα πάρουν το δρόμο για 
να γίνουν καυσόξυλα.

Τα δέντρα που φυτέψαν για να μας ρίξουν 
στάχτη στα μάτια μετά από λίγους μόνο 
μήνες καταστράφηκαν.

Σε λίγο, αν όλοι μας δεν κάνουμε κάτι, θα 
αρχίσουν να “φυτεύουν” γύρω μας 

εμπορικά κέντρα σε όποιους ελεύθε-
ρους χώρους έχουν απομείνει.

Η κυβερνητική πολιτική για το περι-
βάλλον που έχει ως κεντρικό της σύν-
θημα ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΝΤΙ ΠΡΑΣΙΝΟ και ΤΑ 
ΚΕΡΔΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ και 
υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα (από 
τον Ελαιώνα, το πάρκο Γουδή, τη Μονή 
Τοπλού στην Κρήτη, την ΠΟΤΑ Μεσσηνί-
ας κ.λπ.) στους Αγίους Αναργύρους έχει 
σύμμαχό της, στην καλύτερη περίπτωση 
την αδράνεια του Δημάρχου της Δημο-
τικής αρχής αλλά και των δημοτικών πα-
ρατάξεων που έχουν ευθεία σχέση με τη 
Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ. 

Ο αγώνας συνεχίζεται, γιατί ποτέ δεν είναι 
αργά...

Aλέκος Λύτρας

21 Iουλίου 2008 
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Μεγάλη συγκέντρωση για τη σωτηρία του Πάρκου Τη Δευτέρα 14 Απριλίου πραγματοποι-
ήθηκε στην κεντρική πλατεία των Αγ. 
Αναργύρων μεγάλη συγκέντρωση των 
τριών δημοτικών παρατάξεων («Απόδρα-
ση» Αγ. Αναργύρων, «Αριστερό Σχήμα 
Ιλίου» Ιλιον και «Εξοδος» Καματερού) για 
την εγκατάλειψη και το σταδιακό ξεπού-
λημα του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαι-
σθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης.

Στις ομιλίες επισημάνθηκε ότι η ανευθυ-
νότητα της πολιτείας και των συν-διαχει-
ριστών Δήμων απειλούν τόσο το δημόσιο 
όσο και τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα 
του, αφήνοντάς το έρμαιο στις ορέξεις 
των ιδιωτών, που τείνουν να το μετατρέ-
ψουν σε χώρο φτηνής αναψυχής.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος της ΑΠΟ-
ΔΡΑΣΗΣ Γιώργος Αθανασάκης μεταξύ 
άλλων τόνισε ότι «τρεις είναι οι βασικοί 
παράγοντες που οδηγούν το Πάρκο στο 
μαρασμό και αφανισμό του: Η αδιαφορία 
και η ελλειπής χρηματοδότησή του από 
την Πολιτεία, η διαχρονικά τραγική ανε-
πάρκεια του Οργανισμού Διοίκησης και 
διαχείρισής του και η μικροπολιτική συ-
μπεριφορά των δημοτικών διοικήσεων.

Σε ό,τι αφορά στην Πολιτεία, έπραξε όπως 
και σε όλα ανεξαιρέτως τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα. Ανεπαρκής χρηματοδότηση, 
με αποτέλεσμα εικόνα πλήρους εγκατά-
λειψης, που είναι το αναγκαίο άλλοθι για 
το ξεπούλημα του πάρκου στους ιδιώτες 
και την αλλαγή του νομικά θεσμοθετημέ-
νου χαρακτήρα του ως περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης σε χώρο πανηγυριού, 
σε χώρο φτηνής αναψυχής.

Στην κρατική ολιγωρία, έρχεται να προ-
στεθεί και η τραγική ανεπάρκεια του Ορ-
γανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του 
Πάρκου. Από το 2002, το Προεδρικό Δι-
άταγμα καθορίζει τον περιβαλλοντικό χα-
ρακτήρα του Πάρκου, αποκλείοντας έτσι 
κάθε άλλη δραστηριότητα. Η διοίκηση 
του Πάρκου όμως κάνει ό,τι μπορεί για να 
μετατρέψει το χώρο του Πάρκου σε χώρο 
φτηνής αναψυχής».

Τέλος όσον αφορά στους Δήμους και ει-
δικότερα στο Δήμο Αγίων Αναργύρων ο 
κ. Αθανασάκης τόνισε: «Ο Νόμος δεν πα-
ρέχει στις δημοτικές αρχές το δικαίωμα 
ελέγχου του Οργανισμού του Πάρκου, 
και ο δήμος Αγίων Αναργύρων δεν συμ-
μετέχει σήμερα στις διαδικασίες του Ορ-
γανισμού.

Όμως ο δήμος μας μπορεί να επέμβει δρα-
στικά σε όλα τα επίπεδα, υπερασπίζοντας 
το δημόσιο και τον περιβαλλοντικό χαρα-
κτήρα του Πάρκου. Κι όσο δεν το κάνει, 
είναι συνυπεύθυνος για το επιτελούμενο 
έγκλημα. Όσο αδιαφορεί, στεκόμενος 
μόνο σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, 
βοηθά στο ξεπούλημα του μεγαλύτερου 
περιβαλλοντικού πάρκου στην Ελλάδα. 
Ας το πάρουν επιτέλους χαμπάρι: ανοχή 
ίσον συνενοχή».

Ακολούθησαν ομιλίες των εκπροσώπων 

των άλλων δύο Δημοτικών Παρατάξε-
ων και εργαζόμενης στα καταστήματα 
NATURA SHOP στο Πάρκο.

Αλέξης Τσίπρας: 
Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος 
του Συνασπισμού Αλέξης Τσίπρας που 
τόνισε μεταξύ άλλων:

«Στο Πάρκο Αντώνη Τρίτση, πάρκο περι-

Γιορτάστηκε στις 5 Ιούνη η παγκόσμια μέρα 
περιβάλλοντος. Σ’ όλο τον κόσμο πραγματο-
ποιήθηκαν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης 
για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του 
πλανήτη, που αφορά άμεσα πλέον τον καθένα 
μας.

Στην περιοχή μας, το τρίο «οικολογία» (δήμαρ-
χοι Αγίων Αναργύρων, Ιλίου και Καματερού), 
σε συνεργασία με τον ΑΣΔΑ (άλλοι αυτοί από 
κει, λεπτομέρειες διαβάστε σε άλλη στήλη), 
αφού το σκέφτηκαν κι αφού εξάντλησαν κάθε 
οικολογική ανησυχία, αποφάσισαν να διοργα-
νώσουν φιέστα μετά μουσικής μέσα στο χώρο 
του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποί-
ησης «Αντώνης Τρίτσης». Έτσι, λεει, θα ευαι-
σθητοποιούσαν τους πολίτες της Δυτικής Ατ-
τικής για τα χρόνια προβλήματα του Πάρκου. 

Το γεγονός, ότι ο μόνος επίσημος οικολογικός 
φορέας του Πάρκου, η Ορνιθολογική Εται-
ρεία, εξέφρασε εγγράφως τις αντιρρήσεις του, 
δεν τους πτόησε. Ούτε και το ότι οι μουσικές 
συναυλίες των χιλιάδων ντεσιμπέλ προξενούν 
ανεπανόρθωτες ζημιές στη σπάνια πανίδα 
του. Το όλο σκηνικό ήταν καθαρά επικοινωνια-
κό, ψηφοθηρικό και απέραντα υποκριτικό. Το 
κερασάκι στην τούρτα ήταν η παρουσία του 
δημάρχου Αθήνας, ο οποίος, πατώντας πάνω 
στο έγκλημα του Ελαιώνα, ήρθε να μας διδά-

Ψηφοθηρία με φιέστες και ντεσιμπέλ την ημέρα περιβάλλοντος στο Πάρκο
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Μεγάλη συγκέντρωση για τη σωτηρία του Πάρκου 
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Α. Τρίτσης

ξει οικολογική συνείδηση. 

Το αποτέλεσμα, ήταν ένα κακόγουστο πα-
νηγυράκι, μια φιέστα με άθλια περίπτερα 
δήμων, μαλλιά της γριάς, σουβλάκια και 
«οικολόγους» καλλιτέχνες στο κυνήγι του 
μεροκάματου. Αυτή είναι η άποψη των 
δημοτικών αρχόντων για την οικολογία. 
Ευτυχώς ο κόσμος τους κατάλαβε κι έτσι 
οι «οικολόγοι» μας το γιόρτασαν μεταξύ 
συγγενών και φίλων.

Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ, σε συνεργασία με το Αρι-
στερό Σχήμα Ιλίου και την ΕΞΟΔΟ Κα-
ματερού ήταν πάλι εκεί, διαδηλώνοντας 
την αντίθεσή τους σε τέτοιου είδους εκ-
δηλώσεις μέσα στο Πάρκο. Οι διάφοροι 
φουσκωτοί που μας περιτριγύριζαν μας 
διασκέδασαν αφάνταστα. Το ίδιο μας δι-
ασκέδασε και η γιγαντοοθόνη που είχαν 

στήσει οι φωστήρες και που έδειχνε πο-
δόσφαιρο. Να ‘ναι άραγε προπομπός ιδε-
ών για το τι σκοπεύουν να κάνουν μέσα 
στο Πάρκο;

Προς τιμή τους, καλλιτέχνες όπως ο Βα-
σίλης Παπακωνσταντίνου, ο Χρήστος 
Θηβαίος και ο Σάκης Μπουλάς, όταν 
πληροφορήθηκαν το έγκλημα που ετοί-
μαζαν οι «φωστήρες-οικολόγοι» δήμαρ-
χοι, ακύρωσαν τη συμμετοχή τους. Άλλοι 
πάλι, προσπαθούσαν να πείσουν εμάς 
κι αυτούς του ίδιους, ότι είχαν πάρει τις 
απαραίτητες διαβεβαιώσεις από τον 
ΑΣΔΑ πως δεν συντρέχει κίνδυνος για την 
πανίδα του Πάρκου. Δεν πειράζει. Για την 
οικολογία πολλοί αδιαφορούν, για την 
αρπαχτή κανείς. 

Ψηφοθηρία με φιέστες και ντεσιμπέλ την ημέρα περιβάλλοντος στο Πάρκο

αποδραση

βαλλοντικής ευαισθητοποίησης, αντικα-
τοπτρίζεται η χρεοκοπία του πολιτικού 
μας συστήματος. Ενός πολιτικού συστή-
ματος που έχει φάει πια τα ψωμιά του 
και δε χωράνε πια άλλες υποσχέσεις. Η 
χρεοκοπία ενός συστήματος που έταξε 
λαγούς με πετραχήλια και αποδείχθηκε 
ανίκανο να διαχειριστεί το δημόσιο πλού-
το. Και σήμερα ξεπουλάει σπιθαμή προς 
σπιθαμή το δημόσιο πλούτο στα ιδιωτικά 
συμφέροντα. Σήμερα στη χώρα μας η κυ-

βέρνηση έχει αποφασίσει να ξεπουλήσει 
το δημόσιο πλούτο και βεβαίως βρίσκει 
και τα κάνει. Διότι συνεχίζει μια πολιτική 
που τα τελευταία χρόνια ακολούθησε με 
επιμονή και η σημερινή αξιωματική αντι-
πολίτευση όταν ήταν στην κυβέρνηση».

[…] « Η υπόθεση του Πάρκου Τρίτση είναι 
μια υπόθεση που έχει πολύ ψωμί. Εδώ 
υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Είχε έρθει 
εδώ προ ημερών ο κ. Κυριάκος Μητσο-
τάκης και είπε ότι η πολιτεία δεν έχει τη 

δυνατότητα να συντηρήσει το πάρκο. Και 
ρωτάμε, αν δεν έχει η πολιτεία τη δυνατό-
τητα, ποιος τότε έχει τη δυνατότητα; Ποι-
ος θα το κάνει και γιατί να το κάνει;

Η ενοικίαση εγκαταστάσεων του Πάρ-
κου, δεν ξέρουμε με τι ανταλλάγματα, σε 
μια ιδιωτική εταιρεία, την «Κτηματολόγιο 
ΑΕ», μόνο προβληματισμούς κι ερωτημα-
τικά μπορεί να προκαλέσει για το μέλλον 
αυτού του Πάρκου.»…

Και κατέληξε λέγοντας: «Εμείς λοιπόν 
από αυτήν εδώ την ελπιδοφόρα συνά-
ντηση των ενεργών πολιτών της ευρύτε-
ρης περιοχής, δίνουμε μια παρουσία και 
μια δέσμευση αγώνα, κινητοποίησης και 
δράσης. Και στέλνουμε ένα μήνυμα στον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, στέλνουμε ένα μήνυ-
μα και στις τοπικές αρχές, ότι από δω και 
στο εξής δεν μπορούν να λογαριάζουν 
δίχως τον ξενοδόχο, και ότι δεν μπορούν 
να λογαριάζουν τη δημόσια περιουσία 
που αποτελεί το Πάρκο Τρίτση, να τη λο-
γαριάζουν και να τη διαχειρίζονται σαν 
περιουσία που τους ανήκει, σαν να είναι 
κληρονομιά του μπαμπά τους. Δεν μπο-
ρεί να λογαριάζουν ότι είναι δικιά τους 
περιουσία μια δημόσια περιουσία. Ανήκει 
στο λαό, ανήκει στους πολίτες, όχι μόνο 
της περιοχής αυτής αλλά και όλης της 
περιοχής του λεκανοπεδίου. Είναι ένας 
υπερτοπικός πόλος και θα αγωνιστούμε 
για να αναδείξουμε τόσο τη σημασία της 
ανάπλασης και της δέσμευσης δημόσιων 
επενδύσεων για την ανάπλαση του Πάρ-
κου Τρίτση, όσο βεβαίως και για την ανά-
πλαση και αξιοποίηση προς όφελος των 
πολιτών των τελευταίων αδόμητων χώ-
ρων του λεκανοπεδίου της Αθήνας, που 
είναι πλέον ελάχιστοι.

Είμαστε αισιόδοξοι γιατί θεωρούμε ότι 
εδώ που έχουμε φτάσει, η κινητοποίη-
ση των πολιτών θα αρχίσει να αλλάζει τα 
πράγματα. Οι ενεργοί πολίτες θα πάρουν 
τα πράγματα στα χέρια τους».

Λευτέρης Γεωργέλλης 
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Είναι φανερό, ότι η μαζική κινητοποίηση 
των πολιτών για τη σωτηρία του Πάρκου 
«Αντώνης Τρίτσης», άνοιξε την όρεξη δια-
φόρων, που είδαν σ’ αυτήν μια πρώτης τά-
ξης ευκαιρία για επικοινωνιακή σπέκουλα. 

Έτσι, μετά τις δακρύβρεχτες ανακοινώσεις 
του «τρίο οικολογία» (δημάρχων Αγίων 
Αναργύρων, Ιλίου και Καματερού) που όψι-
μα άρχισε να τους απασχολεί ο περιβαλλο-
ντικός του χαρακτήρας, τον τελευταίο και-
ρό γίναμε κοινωνοί μιας προσπάθειας του 
ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής 
Αττικής) να αναλάβει (λεει) εξ ολοκλήρου 
το Πάρκο. Η προσπάθεια αυτή διανθίστηκε 
με επισκέψεις σε υπουργούς και αρχηγούς 
κομμάτων, με διάφορες προκηρύξεις και, 
τελευταία, με αποφάσεις δημοτικών συμ-
βουλίων.

Η αλήθεια είναι βέβαια, ότι το έδαφος είχε 
προετοιμαστεί από την πρωτοφανή άφεση 
αμαρτιών που ο ΑΣΔΑ και οι τρεις δήμαρ-
χοι έσπευσαν να παράσχουν στον Φορέα 
Διοίκησης και διαχείρισης του Πάρκου, 
φορτώνοντας έτσι όλη την ευθύνη για την 
κατάντια του Πάρκου στην πολιτεία και 
στην ελλιπή χρηματοδότησή της. Δεν θα 
μπορούσαν άλλωστε να κάνουν και διαφο-
ρετικά, από τη στιγμή που η πλειοψηφία 
των μελών του Δ.Σ. του Φορέα προέρχεται 
από τα σπλάχνα του ΑΣΔΑ (αντιπρόσωποί 
του αλλά και εκπρόσωποι των τριών δημάρ-
χων). Το δόλωμα παρα είναι χοντροκομμέ-
νο για να το καταπιούμε. Απαντώντας λοι-
πόν στο επικοινωνιακό πυροτέχνημα των 
όψιμων οικολόγων, θέτουμε τις παρακάτω 
ερωτήσεις και θα περιμένουμε με ενδιαφέ-
ρον τις απαντήσεις τους.

α) Από την πρώτη μέρα που τέθηκε σε ισχύ 
το ΠΔ 184/2002, ο ΑΣΔΑ δεν συμμετείχε 
στο Δ.Σ. του Φορέα διοίκησης του Πάρκου; 
Αν ναι, ποια ακριβώς ήταν τα μέτρα που 
πήρε για τη σωτηρία του;

β) Όταν, όπως διατυμπανίζει, εκδιώχθηκε 
από το Δ.Σ. του Φορέα, τι τον εμπόδισε να 
βγει και να καταγγείλει τους λόγους αυτής 
της πράξης; Και γιατί απέσυρε τους υπαλ-
λήλους του και άφησε το Πάρκο στο έλεος 
των φωστήρων που το έφεραν στο χείλος 
της καταστροφής;

γ) Πού ήταν ο ΑΣΔΑ όταν μέλη του δήμαρ-
χοι συμπεριφέρθηκαν στο Πάρκο σαν με-
σαιωνικοί φεουδάρχες, κατασκευάζοντας 
παράνομα γήπεδα και φυτώρια, γεμίζοντάς 
το με συρματοπλέγματα, χαράζοντας παρά-
νομα δρόμους και πάρκινγκ; Πού ήταν όταν 
ανακαλύφθηκε παράνομη και επικίνδυνη 
χωματερή μέσα στην καρδιά του Πάρκου;

δ) Τι ενέργειες έκανε ο ΑΣΔΑ όταν ο υφυ-
πουργός ΠΕΧΩΔΕ παραδέχτηκε στη Βουλή 

των Ελλήνων πως για το μεγαλύτερο μέ-
ρος των ποσών που εκταμιεύτηκαν δεν 
υπάρχουν παραστατικά; Ποια θέση πήρε 
όταν προσπαθήσαμε και πετύχαμε τον 
διαχειριστικό έλεγχο του Φορέα; Μήπως 
έκανε κυρία ή (έστω) πρόσθετη παρέμ-
βαση;

στ) Πώς αντέδρασε ο ΑΣΔΑ στις αλλε-
πάλληλες παραβιάσεις του ΠΔ 184/2002 
που κατάντησαν το Πάρκο χώρο φτηνού 
πανηγυριού; Πώς αντέδρασε όταν παρά 
την έγγραφη άρνηση του μοναδικού οι-
κολογικού φορέα μέσα στο Πάρκο (Ορ-
νιθολογική Εταιρεία) διοργανώνονται 
κάθε τόσο συναυλίες χιλιάδων ντεσι-
μπέλ που βλάπτουν ανεπανόρθωτα την 
σπάνια πανίδα του;

Είναι φανερό, ότι οι ερωτήσεις δεν έχουν 
τέλος. Είναι επίσης φανερό, ότι ο ΑΣΔΑ 
δεν έχει πειστικές απαντήσεις. Για να 
αντιτάξεις πειστικά επιχειρήματα σε συ-
γκεκριμένες ερωτήσεις και θέσεις πρέ-
πει πρώτα απ’ όλα να έχεις την έξωθεν 
καλή μαρτυρία. Κι αυτή έχει προ πολλού 
χαθεί. Η επικοινωνιακή προσπάθεια του 
ΑΣΔΑ δεν μπορεί να πείσει παρά μόνον 
αυτούς που έχουν κοντή μνήμη. 

Ο στόχος όλης αυτής της καμπάνιας εί-
ναι προφανής: επιχειρείται άκομψα η αλ-
λαγή των διατάξεων του ΠΔ 184/2002 με 
σκοπό την αλλαγή του περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα του Πάρκου και τη δημιουρ-
γία ενός εκτρώματος αναψυχής με λίγα 
δέντρα και μια δυο λιμνούλες με λίγες 
πάπιες. Το ΠΔ 184/2002 είναι από τα αρ-
τιότερα σε ό,τι αφορά στα περιβαλλοντι-
κά  και βιοκλιματικά πάρκα. Κι αυτό είναι 
εκπεφρασμένη άποψη πολλών ειδικών 
επιστημόνων. Η μη εφαρμογή του μέχρι 
σήμερα βαρύνει κατά μεγάλο ποσοστό 
και τον ΑΣΔΑ. 

Γνώμη μας λοιπόν είναι, πως ο ΑΣΔΑ θα 
έπρεπε να πιέσει με όλες του τις δυνάμεις 
αφενός για την εξυγίανση του αρρωστη-
μένου καθεστώτος διαχείρισης (βλέπε 
διαχειριστικό έλεγχο) και τον καταλογι-
σμό των ευθυνών εκεί που αυτές υπάρ-
χουν, και αφετέρου για την πλήρη εφαρ-
μογή των διατάξεων του ΠΔ 184/2002, 
παράλληλα με την αδιάκοπη πίεση για 
ορθολογική και τακτική χρηματοδότηση 
από την πολιτεία.

Λύσεις υπάρχουν και θα παρουσιαστούν 
δημόσια σε λίγο καιρό. Όσο όμως η το-
πική αυτοδιοίκηση βλέπει το Πάρκο σαν 
δεξαμενή ψήφων και αρένα πολιτικής 
αντιπαράθεσης τα επικοινωνιακά πυρο-
τεχνήματα θα κάψουν ό,τι έχει απομεί-
νει.                                      Γιώργος Αθανασάκης 

ο ΑΣΔΑ και το Πάρκο Α. Τρίτσης

¢öåóç áìáñôéþí äßíåé ï ÁÓÄÁ 
óôïí öïñÝá äéá÷åßñéóçò
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Oικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος στο Πάρκο
Από το πρώτο φύλλο της ΑΠΟΔΡΑ-
ΣΗΣ είχαμε επισημάνει πως μια από 
τις σημαντικότερες αιτίες του μαρα-
σμού του Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” 
είναι η διαχρονικά τραγική ανικανό-
τητα του Φορέα διοίκησης και διαχεί-
ρισης. 
Από την πρώτη στιγμή είχαμε ανα-
δείξει την κακοδιαχείριση της ισχνής 
κρατικής χρηματοδότησης, όπως 
αυτή ομολογήθηκε επίσημα στη Βου-
λή των Ελλήνων από τον υφυπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ.
Από τον Οκτώβρη 2007 είχαμε κα-
ταθέσει Αίτηση Οικονομικού και Δι-
αχειριστικού Ελέγχου εναντίον του 
Φορέα, έτσι ώστε να έρθουν στο φως 
όλες οι οικονομικές δραστηριότητες 
και να ελεγχθεί η νομιμότητά τους. 
Φαίνεται πως χτυπήσαμε φλέβα χρυ-
σού, μιας και έβαλαν λυτούς και δε-
μένους προκειμένου να θάψουν την 
αίτησή μας και να την παραπέμψουν 
σε ελεγκτικές επιτροπές-φαντάσμα-
τα, οι οποίες δεν έχουν καν συσταθεί 
(!!!).
Λογάριασαν όμως χωρίς τον ξενο-
δόχο. Με τη σημαντική παρέμβαση 
του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Φώτη Κου-
βέλη, η προσπάθεια θαψίματος του 
θέματος έπεσε στο κενό, και, τελικά, 
με το 1015573/581-β / 11.04.2008 έγ-
γραφο της Γενικής Γραμματείας Φο-
ρολογικών και Τελωνειακών Θεμά-
των παραγγέλλεται στην Οικονομική 
Επιθεώρηση Αθηνών να ορίσει Οικο-
νομικό Επιθεωρητή για τη διενέργεια 
διαχειριστικού και οικονομικού ελέγ-
χου στον Φορέα διοίκησης και διαχεί-
ρισης του Πάρκου.
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, 
πρόκειται για μια σημαντική κατά-
κτηση που δεν πιστώνεται μόνο στην 
«Ανοιχτή Πορεία Δράσης» αλλά και 
σε όλους όσοι πιστεύουν και αγωνί-
ζονται για ένα Πάρκο αμιγώς περι-
βαλλοντικό και αυστηρά δημόσιου 
χαρακτήρα.
Εμείς πιστεύαμε και πιστεύουμε 
ακόμα ακράδαντα πως υπάρχει κα-
κοδιαχείριση και μάλιστα γενικευμέ-
νης μορφής. Από την πρώτη στιγμή 
επικαλούμασταν έγγραφα επίσημα 
στοιχεία και εισπράτταμε αρνήσεις 
αλλά και ύβρεις από τη μεριά του Φο-
ρέα, ο οποίος έφτασε στο σημείο να 
μας αποκαλεί δημόσια «συκοφάντες» 
και «αρλουμπολόγους». Σε τηλεοπτι-
κή μάλιστα εκπομπή, ο εκπρόσωπος 
του Φορέα αποκάλεσε το έγγραφο 
του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «παραμύ-
θια της Χαλιμάς». 
O tempora o mores, και πριν αλέ-
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κτωρ λαλήσει τρις, δύο μόλις μέρες 
μετά την εξαιρετικά πετυχημένη συ-
γκέντρωση διαμαρτυρίας - ενημέ-
ρωσης για το Πάρκο που πραγματο-
ποιήσαμε μαζί με το Αριστερό Σχήμα 
Ιλίου και την ΕΞΟΔΟ Καματερού, στις 
16 Απρίλη 2008, ο ίδιος ο πρόεδρος 
του Φορέα, σε συνέντευξή του στην 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και στον Άρη Χα-
τζηγεωργίου, αλλάζει γραμμή πλεύ-

σης (τι άλλο θα μπορούσε να κάνει;) 
και παραδέχεται την τεράστια οικονο-
μική τρύπα του 1.400.000 ευρώ, για 
τα οποία δεν υπάρχουν νόμιμα παρα-
στατικά. Τα ρίχνει φυσικά στην προ-
ηγούμενη διοίκηση, αλλά ξεχνάει να 
πει ότι, νομοτελειακά, η νέα διοίκηση 
είναι υποχρεωμένη να παραλαμβάνει 
τα βιβλία από την απερχόμενη και να 
ενεργεί τα νόμιμα σε περίπτωση που 

διαπιστώσει ατασθαλίες. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση φέρει ακέραια την 
ευθύνη. 
Το θέμα φυσικά δεν τελειώνει εδώ. 
Αμέσως μετά το καλοκαίρι, θα επα-
νέλθουμε με νέα στοιχεία, τα οποία 
και θα θέσουμε στη διάθεση του Οι-
κονομικού Επιθεωρητή, μιας και θα 
παρακολουθούμε από πολύ κοντά 
τον διενεργούμενο έλεγχο. Ας μη βι-
αστούν να μιλήσουν πάλι για «αρλού-
μπες» οι «φωστήρες» του Φορέα για-
τί, ανέκαθεν, η αχλάδα έχει πίσω την 
ουρά της.
Και κάτι τελευταίο προς τους όψιμα 
ενδιαφερόμενους του ΑΣΔΑ. Επειδή 
έχουμε συγκινηθεί από το ξαφνικό  
οικολογικό σας κρεσέντο σχετικά με 
το Πάρκο, θα θέλαμε να σας επιση-
μάνουμε δύο στοιχεία: α) τόσο η νυν 
όσο και η προηγούμενη διοίκηση του 
Πάρκου (βλ. παραπάνω) είχαν επικε-
φαλής μέλη σας και όχι κάποιον έξω 
από το Σύνδεσμό σας και β) αντί να 
αναλώνεστε σε δακρύβρεχτα φυλλά-
δια και σε αναμασημένα συνθήματα 
για τη σωτηρία του Πάρκου, μπορεί-
τε να παρέμβετε (κύρια ή πρόσθετα) 
στον ήδη αποφασισμένο οικονομικό 
και διαχειριστικό έλεγχο, έλεγχο που 
εσείς έπρεπε να είχατε επιδιώξει εδώ 
και πολύ καιρό. Εκτός και αν θεωρείτε 
ότι ο Φορέας είναι άμοιρος ευθυνών, 
οπότε βγείτε να το πείτε δημόσια για-
τί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω 
μας έχουμε πολύ καιρό να γελάσουμε. 

Με άλλα λόγια, όσο η Ε.Ε. πλήρωνε, οι 
κυβερνήσεις λιβάνιζαν ψηφοθηρικά με 
ξένα κόλυβα. Και τώρα που κλήθηκαν να 
χρηματοδοτήσουν, μετακυλούν ετσιθε-
λικά το κόστος στις πλάτες των πολιτών, 
σεμνά και ταπεινά.
Το σοβαρό αυτό θέμα, πέρα από την οι-
κονομική του πλευρά, έχει και σημαντι-
κές πολιτικές διαστάσεις μιας και με τη 
διακοπή της χρηματοδότησης αποκλεί-
ονται μεγάλες κοινωνικές ομάδες όπως 
οι άνεργοι, οι μετανάστες, οι αγρότες και 
οι οικογένειες με εισόδημα πάνω από το 
«αστρονομικό» εισόδημα των 918 ευρώ 
το μήνα από το δικαίωμα να μπορούν να 
στέλνουν το παιδί τους σε Βρεφονηπια-

κό Σταθμό.
Από την άλλη, η απόφαση αυτή πλήττει 
ανεπανόρθωτα την τοπική Αυτοδιοί-
κηση, στο βαθμό που της αφαιρούνται 
σημαντικοί πόροι, με αποτέλεσμα να 
αδυνατεί να παράσχει τις απαραίτητες 
κοινωνικές υπηρεσίες.
Πολλοί δήμοι (βλέπε Παγκρήτια Συνέ-
λευση Δημάρχων στις 12 Ιουλίου) απο-
φάσισαν να αντιταχθούν σε αυτή την 
απάνθρωπη απόφαση. Ο δήμος μας 
έκανε κάτι καλύτερο: αποφάσισε την 
επιβολή τροφείων στους Βρεφονηπι-
ακούς Σταθμούς. Σεμνά και ταπεινά κι 
αυτός...

Μαρία Μαυράκη 

Σεμνά και ταπεινά STOP στα λεφτά

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Ο τυφώνας του φιλελευθερισμού φαί-
νεται πως δεν γνωρίζει από καλοκαίρια. 
Τελευταίος στόχος της κυβέρνησης της 
σεμνότητας και της ταπεινότητας είναι 
οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και τα Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. 
Σε ευθεία γραμμή με την απόπειρα πλή-
ρους ιδιωτικοποίησης της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, οι φωστήρες του 
οικονομικού επιτελείου αποφάσισαν τη 
διακοπή της χρηματοδότησης των Βρε-
φονηπιακών Σταθμών και των Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, οι 
οποίοι θα έπρεπε πλέον να λειτουργούν 
με εθνικούς πόρους μετά τη μακροχρό-
νια στήριξη της Ευρωπαικής Ένωσης. 

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Α. Τρίτσης

αποδραση
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Δείτε το κάπως έτσι: το ημερολόγιο δείχνει κάπου στα 
μισά του Ιουλίου και η άδειά σας μόλις έχει ξεκινήσει. Το 
γραφείο έμεινε θολή ανάμνηση και μαζί του το άγχος, 
οι προθεσμίες, το τρέξιμο, η πρωινή κίνηση στους δρό-
μους και ό,τι άλλο συνθέτει το σκηνικό της καθημερινής 
σας ρουτίνας. Αλλάζοντας πλευρό για να συνεχίσετε τον 
υπνάκο σας ακούτε έναν αρχικά ακαθόριστο ήχο που 
σιγά σιγά και καθώς βγαίνετε από τη ραστώνη γίνεται οι-
κείος και ξεκάθαρος: ξυπνητήρι. Απλώνετε το χέρι σας 
να το εκσφενδονίσετε ενώ ταυτόχρονα αναρωτιέστε 
ποιος το ρύθμισε αξημέρωτα, μα εκείνο απομακρύνεται 
και σας αναγκάζει να ανοίξετε αργά αργά πρώτα το ένα 
βλέφαρο και ύστερα το άλλο για να αντικρίσετε το φως 
της ζωής σας, το βλαστάρι σας, το υπέροχο παιδί σας να 
το κρατάει καθώς, αντί για καλημέρα, σας χαρίζει ένα 
σατανικό χαμόγελο. Σας ανακοινώνει ότι καλό θα ήταν 
να ξυπνήσετε αφού πριν τη βόλτα στην παραλία καλό θα 
ήταν να ετοιμάσετε δύο τρεις αναφορές, ή να περάσετε 
δύο βαφές, ή να κάνετε μια κούρσα μέχρι το αεροδρό-
μιο ή να κάνετε οτιδήποτε τέλος πάντων σχετικό με τη 
δουλειά σας μη τυχόν και την ξεχάσετε. Και βεβαίως το 
αρπάζετε –το ξυπνητήρι όχι το παιδί- και το εκσφενδονί-
ζετε ουρλιάζοντας: μα είμαι σε διακοπές!! Αλήθεια;; Και 
για το παιδί σας το ίδιο!!
Διακοπές. Λέξη ιερή, άμεσα συνδεδεμένη με την ξεκού-
ραση, την ανεμελιά, το ταξίδι, την παρέα, τη διασκέδα-
ση, τη θάλασσα, τα τζιτζίκια, το ούζο και τους ντοματο-
κεφτέδες.
Ξέρετε, ταυτόχρονα με σας και το παιδί σας κάνει τους 
δικούς του συνειρμούς: διακοπές, θάλασσα, παιχνίδι, 
ξεκούραση, παιχνίδι, κλειστά σχολεία, παιχνίδι, παγωτά, 
παιχνίδι και ίσως λίγο παιχνίδι ακόμα. Όμως το «συνδικά-
το των γονέων» έχει με κάποιο μυστήριο τρόπο ξεχάσει 
αυτόματα τι σημαίνει «είμαι παιδί» και «θέλω να παίξω» 
από τη στιγμή που αποκτά παιδιά και δη από τη στιγμή 
που αυτά τα παιδιά πάνε στο σχολείο. Και, κάπου εκεί αρ-
χίζουν οι παραλογισμοί που καταστρέφουν τις διακοπές 
των παιδιών.
Θέλοντας πιθανά να καλύψουμε τη δική μας ανασφά-
λεια, ότι όλη τη χρονιά δεν ασχοληθήκαμε όσο έπρεπε με 
το παιδί μας και τα μαθήματά του, κάνουμε ένα λάθος: 
θεωρούμε ότι τώρα που έκλεισαν τα σχολεία καλό είναι 
να κάνουμε μια «επανάληψη» (σε τι ακριβώς θα σας γε-
λάσω). Και κάπου εκεί, ανάμεσα στο «Μιχαλάκη, όχι στα 
βαθιά παιδί μου» και «Μαρίκα, είπαμε όχι άλλο παγωτό, 
τέσσερα έφαγες», που έχουν κάποια βάση εδώ που τα 
λέμε, τα διακόπτουμε για να κάνουν μια «επανάληψη» 
(σε τι ακριβώς το ψάχνω). Και είναι η ώρα που όλα τα πι-
τσιρίκια της γειτονιάς χαλάνε τον κόσμο με τις φωνές και 
τα παιχνίδια τους. Όλα εκτός από το δικό μας που πρέπει 
να κάνει μια «επανάληψη» (αρχίζει και σε σας να φαίνεται 
εφιαλτική η επανάληψη της επανάληψης μήπως;)
Και κάπου εκεί, πάνω από το τετράδιο με τις μισητές δι-
αιρέσεις και τις βαρετές ασκήσεις της γραμματικής, τα 
ματάκια βουρκώνουν και οι φωνές των άλλων παιδιών γί-
νονται βάσανο. Και ναι, εκείνη τη στιγμή το παιδάκι μας 
μόλις αποφάσισε ότι μισεί το διάβασμα, μισεί τη γνώση, 
μισεί το σχολείο και ό,τι αυτό αντιπροσωπεύει. Η επανά-
ληψη μόλις έλαβε τέλος.
Ή συμβαίνει και το άλλο: είστε με το καμάρι σας στο 
φούρνο-φαρμακείο-μίνι μάρκετ περίπτερο του νησιού. 
Την ώρα λοιπόν που στριμώχνετε το κουτσομπολίστικο 
περιοδικό ανάμεσα στις εφημερίδες –ε, μη σας περά-

σουν και για χαμηλού επιπέδου- το 
βλαστάρι σας σας τραβολογάει και σας 
δείχνει με χαρά ένα πολύχρωμο βιβλίο 
με εικόνες, ένα κόμικ, οτιδήποτε του 
τράβηξε την προσοχή τέλος πάντων 
και με μάτια που λάμπουν σας ζητάει 
να το αγοράσετε. Και σεις, αφού κοι-
τάξετε με αηδία το σαχλό έντυπο, του 
υπενθυμίζετε ότι πίσω στο δωμάτιο 
υπάρχει το βιβλίο που του χάρισε η γι-
αγιά, η νονά, ο διαχειριστής της πολυ-
κατοικίας στα γεννέθλιά του και που 
ακόμα δεν έχει καν ανοίξει. Και που, 
μεταξύ μας, εκτός που ούτε εσείς το 
ανοίξατε, αφού ξεπέρασε την απογο-
ήτευση –ωχ πάλι βιβλίο– το άνοιξε 
απλά, δεν του προκάλεσε κανένα ενδι-
αφέρον. Μαντέψτε: η όποια διάθεση 
του παιδιού σας να διαβάσει οτιδήπο-
τε μόλις εξανεμίστηκε, έτσι απλά.
Χαλαρώστε. Οι διακοπές είναι διακο-
πές για όλους. Αφήστε το μυαλουδάκι 
του ελεύθερο να τρέξει όπου εκείνο 
θέλει. Αφήστε τους δασκάλους ν’ 
ασχοληθούν με την επανάληψη (ναι 
αυτοί ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να 
επαναλάβουν) που είναι και η δου-
λειά τους, όταν με το καλό ανοίξουν 
τα σχολεία το Σεπτέμβριο. Όσο για τη 
γνώση, ποιος είπε ότι περιορίζεται στα 
στενά όρια του σχολικού αναλυτικού 
προγράμματος;
Μάθετέ το κολύμπι, μάθετε το ν’ αγα-
πά και να σέβεται τη φύση, απαντήστε 
σε όλες του τις απορίες από το τι τρώ-
νε οι ιππόκαμποι μέχρι τι χρώμα γάλα 
κάνουν οι μαύρες κατσίκες κι αν υπάρ-
χουν μοβ παπαρούνες. Αρπάξτε την 
ευκαιρία σε κάθε ταξίδι και πείτε τους 
τα ονόματα νομών, πόλεων, βουνών, 
ποταμιών, λιμνών και ό,τι άλλο βρείτε 
πρόχειρο, χωρίς να απαιτείτε την απο-
στήθισή τους (είπαμε, τα δύσκολα ο 
δάσκαλος το Σεπτέμβρη). Επισκεφτεί-
τε έναν αρχαιολογικό χώρο και πείτε 
στο παιδί με απλό τρόπο τι ακριβώς 
βλέπει.
Η κάθε επαφή μαζί σας είναι πολύ πιο 
ουσιαστική από το να κλίνει πέντε ακό-
μα ρήματα ή να εκτελέσει έξι διαιρέ-
σεις. Και κυρίως, αφήστε το να παίξει. 
Με το παιχνίδι θα ξεκουράσει το μυα-
λό του και θα μάθει πολλά περισσότε-
ρα απ’ όσα φαντάζεστε. Το λιονταράκι 
όταν ενηλικιωθεί είναι έτοιμο να βγει 
στη ζούγκλα και να επιβιώσει, όχι γιατί 
ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές 
του, αλλά γιατί έπαιξε και έμαθε όσα 
έπρεπε.
Και επιτέλους πάρτε το απόφαση: τα 
σχολεία έκλεισαν για φέτος. 

Βάσω Mαρτίνη

πολύ λογοτεχνία…

Ράσελ Μπανκς
American Darling

μτφρ: Τάκης Κίρκης, Εκδόσεις Πόλις 
Αθήνα 2008, Σελ: 567 / Τιμή: 22.00

Από τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες στη Λιβερία 
την περίοδο 1975-1991. 
Η ιστορία μιας αμερι-
κανίδας ριζοσπάστρι-
ας που εμπλέκεται σε 
πολιτικές αναταραχές 
στην Αφρική. Ένα πο-
λιτικό-ιστορικό μυ-
θιστόρημα που θέτει 

καίρια ερωτήματα για την τρομοκρατία 
και τη σύγκρουση των πολιτισμών.

Ντανίλο Κις
Κήπος στάχτες

μτφρ: Μαρία Κεσίνη, Εκδόσεις Κέδρος, 
Αθήνα 2008, Σελ: 255 / Τιμή: 15.00

Το δεύτερο μέρος της 
αυτοβιογραφικής τρι-
λογίας του «Μπόρχες 
των Βαλκανίων». Ουγ-
γαρία. Β’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος. Ο μικρός 
Αντρέα Σαμ, μετρά 
τον κόσμο με μνήμες, 
απώλειες και ταξίδια.

Αλεχάντρο Σάμπα
Μπονσάι

μτφρ: Έφη Γιαννοπούλου, Εκδόσεις Πα-
τάκη, Αθήνα 2008, Σελ: 102 / Τιμή: 8.50

Καταδικασμένος στη 
σοβαρότητα και στην 
υποκρισία, ο Χούλιο, 
ο σιωπηλός ήρωας 
αυτού του βιβλίου, 
πείθεται τελικά πως το 
καλύτερο που έχει να 
κάνει είναι να κλειστεί 
στο δωμάτιό του και 
να παρατηρεί το μεγά-

λωμα ενός μπονσάι παρά να περιπλανι-
έται στους δύσκολους δρόμους της λο-
γοτεχνίας. Ένα μυθιστόρημα–περίληψη, 
μια υποδειγματική μινιατούρα.

Μαξ Φρις
Στίλερ

μτφρ: Αρετή Κοντογιώργη, Εκδόσεις Κέ-
δρος, Αθήνα 2008, Σελ: 491 / Τιμή: 18.00

«Μπορείς να διηγηθείς 
τα πάντα, εκτός από την 
πραγματική ζωή σου». Το 
αίνιγμα της ανθρώπινης 
ταυτότητας σ’ ένα από τα 
κορυφαία έργα της μετα-
πολεμικής λογοτεχνίας.

για τους βιβλιοπόντικες του καλοκαιριού
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  Βιβλία και για την ...παραλία

και επειδή καλοκαίρι χωρίς αστυνομι-
κά δεν γίνεται…

Ελληνικά Εγκλήματα 2
Εκδόσεις Καστανιώτη,  

Αθήνα 2008, Σελ: 497 / Τιμή: 20.90

Δεκατρείς νεοέλληνες 
συγγραφείς (ανάμεσα 
τους οι: Πέτρος Μαρτι-
νίδης, Ανδρέας Αποστο-
λίδης, Πέτρος Μάρκα-
ρης, Αθηνά Κακούρη, 
Τεύκτρος Μιχαηλίδης 
κ.ά) αναμετριούνται με 
το «αστυνομικό είδος» 
σε ισάριθμα αστυνομι-

κά διηγήματα. 

για τους αμετανόητους με γερά στο-
μάχια ολίγον πολιτική (έστω και για 
να μην ξεχνιόμαστε)…

Φιντέλ Κάστρο
Εκείνα τα χρόνια: Μια αυτοβιογραφία

Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα 2008
Σελ: 207 / Τιμή: 13.00

Μια εκ βαθέων εξο-
μολόγηση του Φιντέλ 
Κάστρο που φωτίζει 
σημαντικές πτυχές 
της ζωής του: από 
την παιδική του ηλι-
κία και τον φοιτητικό 
ακτιβισμό μέχρι την 
επίθεση στο φρούριο 
της Μονκάδα και την 
περίοδο φυλάκισης 
που ακολούθησε… Ενδιαφέρουσα εισα-
γωγή του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. 

Michel Beaud
H ιστορία του καπιταλισμού 
από το 1500 μέχρι το 2000

Εκδόσεις Ηλέκτρα, Αθήνα 2008
Σελ: 474 / Τιμή: 24.00

«Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη σύγ-
χρονη εποχή αν δεν κατανοήσουμε τις 

βαθιές αναταραχές 
που προκάλεσε στις 
κοινωνίες όλου του 
κόσμου η ανάπτυξη 
του καπιταλισμού 
[…] από τους κον-
κισταδόρες μέχρι 
την pax Britannica, 
από τους τραπεζί-
τες της Γενεύης, 
της Αμβέρσας, του 
Άμστερνταμ μέχρι 

την Αγγλία, από τους ανεμόμυλους μέχρι 
τις ατμομηχανές, από τις εμπορικές τρα-
πεζικές δραστηριότητες μέχρι τον βιομη-
χανικό καπιταλισμό, από τον Μακιαβέλι 
μέχρι τον Μαρξ». Μια παραμετρική προ-

σέγγιση της οικονομικής διαμόρφωσης 
των καπιταλιστικών κοινωνιών.

(για γευσιγνώστες)…

Marilyn Yalom
Η γέννηση 

της βασίλισσας του σκακιού
Μτφρ: Εύης Κλαδούχου, Εκδόσεις 

Άγρα, Αθήνα 2008, Σελ: 312 / Τιμή: 19.00

Επί πεντακόσια περί-
που χρόνια το σκάκι 
παιζόταν χωρίς τη βα-
σίλισσα και το τετρά-
γωνο της στη σκακιέρα 
καταλάμβανε ο στρα-
τηγός ή ο βεζίρης. Η 
συναρπαστική ιστορία 
της «γέννησης» της Βα-
σίλισσας του σκακιού, 

περίπου το 1.000 μ.Χ, και η σχέση της με 
τον πολιτισμό της μεσαιωνικής Ευρώπης 
και το θεσμό της γυναικείας βασιλείας.

Αντρές Τραπιέγιο
Θερβάντες: 

Ο συγγραφέας πίσω από τον ήρωα
Εκδόσεις Μεταίχμιο / Αθήνα 2008

Σελ: 258 / Τιμή:19.00

Μια βιογραφία του 
μεγάλου Ισπανού 
που αποπειράται να 
ρίξει φως στο μυστή-
ριο που καλύπτει τη 
ζωή του δημιουργού 
του πρώτου μοντέρ-
νου μυθιστορήμα-
τος. Όπως και κάθε τι 
που αναφέρεται στον 
Θερβάντες ή τον Δον 
Κιχώτη διαβάζεται σαν μυθιστόρημα…  

και καλό ταξίδι…

John Freely
Οι Κυκλάδες

Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2008
Σελ: 365 – Τιμή: 19.90

Δεν πρόκειται για 
απλό ταξιδιωτικό 
οδηγό, αλλά για μια 
ευαίσθητη περι-
πλάνηση στο τοπίο, 
την ιστορία και τον 
λαϊκό πολιτισμό 
των Κυκλάδων από 
την αρχαιότητα μέ-
χρι σήμερα.

επιμέλεια: Αριστοτέλης Σαΐνης

για τους βιβλιοπόντικες του καλοκαιριού
Áîßæåé íá ðÜôå...

Μπαίνουμε στον Αύγουστο και η σκέψη όσων δεν 
έχουν ακόμα αποδράσει από τις δουλειές τους και τη 
μεγαλούπολη βρίσκεται ήδη σε παραλίες, βουνά, χω-
ριά ή όπου τέλος πάντων σχεδιάζει ο καθένας να είναι ο 
τόπος της καλοκαιρινής διαφυγής του. Για όσους από 
εμάς ετοιμαζόμαστε για τη «μεγάλη φυγή» αλλά και 
για όσους θα παραμείνουν εκόντες άκοντες στο «κλει-
νόν άστυ», μια πλειθώρα φεστιβάλ (παλαιότερα και κα-
θιερωμένα, αλλά και πιο νέα και δυναμικά αναπτυσσό-
μενα) μας δίνουν τη δυνατότητα  να συνδυάσουμε τις 
διακοπές μας με υψηλές αισθητικές απολαύσεις όλων 
των ειδών (θέατρο, μουσική, χορός, εικαστικά). 
Σταχυολογούμε λοιπόν μερικές από τις αυγουστιάτικες 
φεστιβαλικές παραστάσεις και σας ευχόμαστε καλή 
διασκέδαση και καλές διακοπές!

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ  ΤΥΡΑΝΝΟΣ- ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, 8 & 9 Αυγούστου, 21:00
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΡΟΥΛΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ
Η σημαντική σκηνοθέτρια και ηθοποιός, που εξακολουθεί να 
προσφέρει πρωτοποριακές και ουσιαστικές θεατρικές προτά-
σεις, σκηνοθετεί  τους δυο σοφόκλειους Οιδίποδες, διασκευ-
ασμένους από την ίδια, σε μια ενιαία παράσταση.
Η μετάφραση είναι του Γιάννη Λιγνάδη και της Ρούλας Πατε-
ράκη. Η σκηνογραφία είναι της Εύας Μανιδάκη, ενδυματολο-
γία του Άγγελου Μέντη, μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού 
και χορογραφία της Αμαλίας Μπένετ. Ερμηνεύουν: Μιχαήλ 
Μαρμαρινός (στο ρόλο του Οιδίποδα), Καρυοφυλλιά Καρα-
μπέτη, Μάνια Παπαδημητρίου, Δημήτρης Πιατάς κ.λπ.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  ΠΑΤΡΑΣ: ΜΗΔΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, 15&16 Αυγούστου, 21:00
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙ ΒΑΣΙΛΙΕΦ
Ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους του ευρωπαϊκού 
θεάτρου, ο σκηνοθέτης,παιδαγωγός και ερευνητής Ανατόλι 
Βασίλιεφ προσεγγίζει για πρώτη φορά τη Μήδεια του Ευρι-
πίδη. Η μετάφραση είναι της Έφης Μπαστιά, η σκηνογραφία 
του (κορυφαίου σκηνογράφου) Διονύση Φωτόπουλου, τα 
κοστούμια του Τσάμπα Αντάλ, η σύνθεση-μουσική επιμέλεια 
του Τάκη Φαραζή και η χορογραφία του Τσάμπα Χόρβατ. 
Πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο η Λυδία Κονιόρδου , ενώ 
ερμηνεύουν επίσης οι Αγλαία Παππά, Νίκος Ψαρράς, Νίκος 
Καραθάνος, Δημήτρης Κανέλλος, Γιώργος Γάλλος, Λεονάρ-
δος Μπάτης κ.λπ.
ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ- ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ:
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, 22&23 Αυγούστου, 21:00
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΑΝΤΖΕΛΑΣ ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ
Η Άντζελα Μπρούσκου, προερχόμενη από το χώρο του εναλ-
λακτικού θεάτρου,σκηνοθετεί για πρώτη φορά στην Επί-
δαυρο τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου.Η μετάφραση είναι 
της Νικολέττας Φριντζήλα, η μουσική του Νίκου Βελιώ-
τη, τα σκηνικά του Γκάυ Στεφάνου και τα κοστούμια της 
Άντζελας Μπρούσκου. Στο ρόλο της Κλυταιμνήστρας η 
Αμαλία Μουτούση και στο ρόλο του Αγαμέμνονα ο Μηνάς 
Χατζησάββας. Παίζουν επίσης οι Κωνσταντίνος Αβαρικι-
ώτης, Παρθενόπη Μπουζούρη και Μάξιμος Μουμούρης. 
Με την παράσταση του Αγαμέμνονα κλείνουν τα Επιδαύ-
ρια 2008.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΤΡΑΣ 
Από το πολύ επιτυχημένο φεστιβάλ που διοργανώνεται 
κάθε χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες στη γειτονική μας 
Πετρούπολη, επιλέγουμε αυτόν τον Αύγουστο τη θεατρι-
κή παράσταση «ΤΟ ΦΙΟΡΕ ΤΟΥ ΛΕΒΑΝΤΕ» του Γρηγό-
ρη Ξενόπουλου με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Τετάρτη 27 
Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 μ.μ. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΞΟΥ
‘Οσοι επιλέξουν φέτος την πανέμορφη Νάξο για καλοκαι-
ρινό προορισμό τους, δεν πρέπει να χάσουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν τα πολύ ενδιαφέροντα δρώμενα 
στα πλαίσια του Φεστιβάλ Νάξου. Χώρος του Φεστιβάλ εί-
ναι ο Πύργος Μπαζαίου. Στον πανέμορφο και λειτουργι-
κό χώρο του, φιλοξενείται το Φεστιβάλ Νάξου που φέτος 
έχει ως θεματικό άξονα του προγράμματός του το δίπτυχο 
Τέχνη και Τρέλα. Η σημασία της επιλογής αυτής της θεμα-
τικής γίνεται ίσως πιο προφανής, αν σκεφτεί κανείς, ότι η 
συζήτηση για την κοινωνική και κυρίως τη θεσμική μετα-
χείριση των ανθρώπων με ψυχικά προβλήματα στη χώρα 
μας έχει αναζωπυρωθεί προσφάτως. 
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Στην Ελλάδα το συγκεντρωτικό πολιτικό-
διοικητικό σύστημα, μέσα από το οποίο η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση ασκεί περιορισμένο 
ρόλο στη διαχείριση των τοπικών υποθέ-
σεων χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση.

Για τη διοικητική μεταρρύθμιση του Αυτό-
διοικητικού Χώρου συγκρούονται δύο δι-
αφορετικές αντιλήψεις, δύο διαφορετικές  
φιλοσοφίες.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μάνατζερ
Έχουμε από τη μία πλευρά όσους συ-
ντηρούν την αντίληψη ότι ο χώρος της 
Αυτοδιοίκησης είναι το «μακρύ χέρι» της 
κεντρικής εξουσίας, χωρίς πόρους και αρ-
μοδιότητες και με κυριάρχη την αντίληψη 
του μάνατζερ και τεχνοκράτη, της ιδιωτι-
κοποίησης και των μικρομματικών συμφε-
ρόντων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εγγυητής των 
κοινωνικών αγαθών
Από την άλλη πλευρά είναι όσοι πιστεύουν 
πως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, αυτοτε-
λείς θεσμοί διαμόρφωσης και υλοποίησης 
τοπικών πολιτικών και μάχονται για την 
ισόρροπη ανάπτυξη, την προστασία του 
αστικού, του αγροτικού και του φυσικού 
περιβάλλοντος, όσοι δηλαδή βάζουν στη 
συζήτηση αξιόπιστα κριτήρια, γεωγραφι-
κά, οικονομικά, αναπτυξιακά, χωρίς κατα-
ναγκασμούς με την αντίληψη της ουσια-
στικής συμμετοχής των πολιτών την άμε-
ση δημοκρατία και τον κοινωνικό έλεγχο.  

Η όλη προσπάθεια που η κυβέρνηση ονο-
μάζει διοικητική μεταρρύθμιση είναι στη 
λογική του περιορισμού των δημοσιονο-
μικών πόρων προς την αυτοδιοίκηση και 
του καλύτερου και αποτελεσματικότερου 
ελέγχου της από το κεντρικό κράτος.

Χωρίς να γίνει καμία αποτίμηση του ΚΑ-
ΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Ι και των προβλημάτων που 
δημιουργήθηκαν στις τοπικές κοινωνίες, 
επιχειρείται το δεύτερο μέρος του έργου. 

Με ποιές οι αρμοδιότητες; Με ποιους οι-
κονομικούς πόρους; 

Οι στόχοι μιας προοδευτικής μεταρ-
ρύθμισης πρέπει να είναι:

1. Δημοκρατική και αποκεντρωτική 
μεταρρύθμιση των διοικητικών δο-
μών. Καθιέρωση της περιφέρειας ως 
δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης με 
αιρετούς περιφερειάρχες και αιρετά 
περιφερειακά συμβούλια.

2. Μητροπολιτική αυτοδιοίκηση των 
πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθή-
νας και Θεσσαλονίκης με αιρετά διοι-
κητικά όργανα, στα οποία θα λαμβά-
νονται οι αποφάσεις για ολόκληρο το 
αστικό συγκρότημα της μητροπολιτι-
κής περιοχής, του οποίου τα προβλή-
ματα απαιτούν ενιαία αντιμετώπιση.  

3. Aποσαφήνιση του επιτελικού ρό-
λου του κράτους. 

4. Πλήρη εφαρμογή του άρθρου 102 
του Συντάγματος. 

5. Προοδευτική φορολογική μεταρ-
ρύθμιση και ανακατανομή των πόρων 
προς όφελος της Αυτοδιοίκησης, στα 
πλαίσια του ενιαίου δημοσιονομικού 
συστήματος. 

6. Κυρίως όμως σημαίνει δημιουργία 
βιώσιμων, ισχυρών και αποτελεσμα-
τικών δήμων κι αυτό δεν μπορεί να 
συμβεί με την περιοριστική δημοσι-
ονομική πολιτική, με την οικονομι-
κή αφαίμαξη της αυτοδιοίκησης, με 
τους υπεξαιρεθέντες Κεντρικούς Αυ-
τοτελείς Πόρους.

Απλή αναλογική
Άμεση προτεραιότητα για οποιαδήπο-
τε μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση είναι η κατάργηση του καλπο-
νοθευτικού 42% που χαρίζει το 60% 
των εδρών. Είναι νόθευση της λαϊκής 
βούλησης, ανατρέπει τη θέληση των 
τοπικών κοινωνιών. Το εκλογικό σύ-
στημα της απλής αναλογικής θα είναι 
ο εγγυητής της δημοκρατίας και της 
διαφάνειας, θα  υποκινήσει τη συμμε-
τοχή των πολιτών. 

Χωρίς αυτά τα στοιχεία και τις προ-
ϋποθέσεις, οποιαδήποτε διοικητική 
μεταρρύθμιση θα είναι «ένα πουκάμι-
σο αδειανό». 

Káðïäßóôñéáò 2:
¸íá ðïõêÜìéóï áäåéáíü Tελείωσε και το φετινό καλοκαιρινό κατ’ 

ευφημισμόν camp του δήμου μας, και το 
Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου συνεδρία-
σε για να κάνει τον καθιερωμένο απολο-
γισμό.

Κατά τον πρόεδρο του Αθλητικού Οργα-
νισμού (και συντονιστή) όλα πήγαν άρι-
στα, στη δε ευχαριστήρια (;) επιστολή 
του προς τους δασκάλους του Πολιτιστι-
κού Κέντρου, αφού τους υπενθυμίζει ότι 
επιτελούν λειτούργημα (όποτε πληρώ-
νονται βέβαια), τους προτρέπει να έχουν 
μεγαλύτερο κέφι και ζωντάνια και να μην 
παραπονιούνται.

Φαίνεται όμως ότι ο ζήλος και η αυταπάρ-
νηση των προέδρων του Πολιτιστικού 
Κέντρου αλλά και του Αθλητικού Οργα-
νισμού δεν επαρκεί για να καλυφθούν 
η προχειρότητα και οι άθλιες συνθήκες 
κάτω από τις οποίες διεξήχθη το καλο-
καιρινό camp, για το οποίο επιβαρύνο-
νται αποκλειστικά οι δημότες, σε αντίθε-
ση με άλλους δήμους (π.χ. Νίκαια), όπου 
το πρόγραμμα είναι και εντελώς δωρεάν 
αλλά και εξαιρετικά καλύτερης ποιότη-
τας.

Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ είχε λάβει επιστολή από 
δασκάλους του Πολιτιστικού Κέντρου, οι 
οποίοι καυτηρίαζαν τις άθλιες συνθήκες 
αλλά και τις χαμηλού επιπέδου προσφε-
ρόμενες δραστηριότητες. Ανεπιτυχώς, 
ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού 
προσπάθησε (στην επιστολή του) να δι-
καιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ενώ, κατά 
τη διάρκεια του Δ.Σ. του Πολιτιστικού 
Κέντρου, οι δάσκαλοι επανήλθαν, απο-
δεικνύοντας ότι ο καιρός των απειλών και 
της τρομοκρατίας έχει παρέλθει ανεπι-
στρεπτί.

Πράγματι, ο ίδιος ο εκπρόσωπος των ερ-

Παναττική επιτροπή για τις κεραίες και την ακτινοβολία

Στις 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η συ-
νέλευση της Παναττικής Επιτροπής για 
τις Κεραίες και την Ακτινοβολία. Η επιτρο-
πή αποτελεί μια προσπάθεια για συντο-
νισμό και ενημέρωση των διάσπαρτων 
κινήσεων κατοίκων που ξεφυτρώνουν 
σε διάφορες γειτονιές του λεκανοπεδίου 
αντιδρώντας στην ύπαρξη ή την εγκατά-

Ούτε ένας ανεμιστήρας
των 20 ευρώ δεν υπήρχε 

στο καλοκαιρινό camp 
του Δήμου

αποδραση
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Καλοκαιρινό camp 
ή τιμολογημένο πάρκινγκ παιδιών

γαζομένων του δήμου στιγμάτισε τις επι-
εικώς απάνθρωπες συνθήκες κάτω από 
τις οποίες οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν 
να προσφέρουν υπηρεσίες για τις οποίες 
δεν έχουν κατάρτιση, μιας και από τους 9 
υπαλλήλους του Αθλητικού Οργανισμού 
που θα έπρεπε να απασχοληθούν στο 
camp, έλειπαν οι 7 (!!!!)

Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι αναφέρ-
θηκαν οι ίδιοι στα προβλήματα που συ-
νάντησαν, τόσο με την παντελή έλλειψη 
υποδομής όσο και για τα προβλήματα που 
συνάντησαν λόγω της αφόρητης ζέστης, 

τόσο αυτοί όσο και τα παιδιά. Αναφέρθη-
καν επίσης στις υπεράριθμες τάξεις, στις 
ανεπάρκειες των πενιχρών αθλητικών 
υποδομών και στα πολλά παράπονα των 
γονέων. Αναφέρθηκαν τέλος στις απαρά-
δεκτες συνθήκες υγιεινής, μιας και για 
όλους τους χώρους υπήρχαν μόνο δύο 
καθαρίστριες, αλλά και στην παρουσία-
απουσία του γιατρού του προγράμματος. 
Για τον τελευταίο, οι εργαζόμενοι αναρω-
τήθηκαν πού ακριβώς ήταν η έδρα του, 
μιας και δεν τους τίμησε πολλές φορές με 
την παρουσία του, ενώ επικοινωνούσαν 
μαζί του μόνο μέσω κινητού τηλεφώνου.

Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα, 
όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν 
για το αντίθετο. Το περιβόητο καλοκαι-
ρινό camp του δήμου δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά ένα κακοστημένο και υπερ-
τιμολογημένο πάρκινγκ παιδιών, όπου 
εργαζόμενοι χωρίς ειδική κατάρτιση 
προσπαθούν, υπερβάλλοντας εαυτούς, 
να φέρουν εις πέρας αποστολές για τις 
οποίες δεν ρωτήθηκαν και στις οποίες 
εξαναγκάστηκαν να μετέχουν. Αποστολές 
για τις οποίες διέκοψαν τα μαθήματά 
τους στο Πολιτιστικό κέντρο και για τις 
οποίες δεν πληρώθηκαν υπερωρίες ούτε 
πήραν ρεπό. Τη στιγμή κατά την οποία, 
ο περιβόητος γιατρός αμείφθηκε με 
μισθό ανωτάτου στελέχους πολυεθνικής 

εταιρείας, δηλαδή με 2.500 ευρώ για 
τέσσερις εβδομάδες (!!!)

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα για τα 
παιδιά, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση 
για να την αφήνουμε στα χέρια του 
οιουδήποτε. Απαιτεί προγραμματισμό 
από τον προηγούμενο χειμώνα, ειδικά 
καταρτισμένο προσωπικό, ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους (αθλητικούς 
ή μη) και, κυρίως, ειδικά γνωστικά 
αντικείμενα. Τέλος, αν η αντίληψη της 
δημοτικής αρχής (όπως αυτή εκφράζεται 
από τον πρόεδρο του Αθλητικού 
Οργανισμού) είναι πως το camp αποτελεί 
κοινωνική παροχή προς τους δημότες, 
τότε θα πρέπει να ενταχθεί στον τακτικό 
προϋπολογισμό και να διατίθεται εντελώς 
δωρεάν.

Όσο όμως θα προσπαθούμε να  πείσουμε 
πως η κοινωνική παροχή γίνεται σε τάξεις 
υπερθερμασμένες μέσα σε σχολεία με 
πυλώνες της ΔΕΗ στο προαύλιό τους, σε 
τσίγκινα γυμναστήρια των 60 βαθμών 
Κελσίου και σε γήπεδα ποδοσφαίρου 
5Χ5 στο καταμεσήμερο, οι ανοιχτές 
από τη θερμοπληξία μύτες των παιδιών 
θα αποτελούν αγκάθι στα κάθε λογής 
επικοινωνιακά-ψηφοθηρικά σχέδια των 
κρατούντων. 

Τζούλια Αθανασάκη

To καλοκαιρινό camp του Δήμου

Παναττική επιτροπή για τις κεραίες και την ακτινοβολία

σταση κεραιών. Οι τοπικές κινήσεις είναι 
εξαιρετικά πλουραλιστικές στη συμμετο-
χή, αλλά και συνήθως βραχύβιες με απο-
τέλεσμα να χάνεται πολύτιμη εμπειρία, 
ενώ είναι γνωστό ότι το θέμα τον κεραιών 
χρειάζεται πέρα από την τοπική δράση 
και συνολική αντιμετώπιση. Έτσι η πα-
ναττική με τη δράση της και με τις συνε-

λεύσεις της προσπαθεί να δημιουργήσει 
μια πιο μόνιμη κινητικότητα στο θέμα της 
ηλεκτρομαγνητικής μόλυνσης.
Στις 17 Ιουνίου, λοιπόν, περίπου 70 πολί-
τες από όλα τα μήκη και πλάτη του λεκα-
νοπεδίου συγκεντρώθηκαν για να ανταλ-
λάξουν πληροφορίες, να συντονιστούν 
και να σχεδιάσουν τη δράση τους. Από 
τον Πειραιά και τη Νίκαια, ως τη Μετα-
μόρφωση και την Κηφισιά, από τον Άλιμο 
και το Ελληνικό, ως το Περιστέρι και τα 
Λιόσια. Μια μεγάλη κουβέντα έγινε και 
για τις διαφορετικές εκδοχές των ένδικων 
μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κα-
νείς κατά των κεραιών, αλλά και για τη δι-
αφορετική στάση δημοτικών αρχών, που 
άλλοτε διευκολύνουν, όπως π.χ. στον 
Πειραιά, και άλλοτε κοροϊδεύουν τον κό-
σμο όπως έγινε πρόσφατα στην Καλλιθέα. 
Σημαντικό στοιχείο της κουβέντας ήταν ο 
βαθύς προβληματισμός που εκφράστηκε  
σχετικά με τις νέες τεχνολογίες συνολικό-

κεραίες κινητής τηλεφωνίας

τερα αλλά και για τις δικές μας ευθύνες 
ως πολίτες με την αλόγιστη χρήση τε-
χνολογιών, αδιαφορώντας και για τους 
προσωπικούς κινδύνους, αλλά και κυρί-
ως για τους κινδύνους που συνεπάγονται 
για όλους τους πολίτες. Δηλαδή τέθηκε 
στο κέντρο του προβληματισμού, το αν 
τελικά και εμείς οι ίδιοι χρησιμοποιούμε 
σωστά την κινητή τηλεφωνία.
Το σίγουρό είναι ότι συνεχίζουμε με έντα-
ση τις τοπικές δράσεις, που φαίνεται να 
έχουν πιέσει σημαντικά τις εταιρίες αλλά 
και την κυβέρνηση που προχωρά σε νέο 
νομοσχέδιο. Σε αυτή τη φάση η παρου-
σία μας είναι απαραίτητη. Παραπέρα θα 
σχεδιαστούν καμπάνιες, πρώτα για τους 
κινδύνους για τα παιδιά και τους εφή-
βους, αλλά και συνολικά για τους κιν-
δύνους και τον περιορισμό της χρήσης 
των κινητών τηλεφώνων. Ραντεβού ξανά 
από Σεπτέμβρη. Και μην ξεχνάτε. Ο Αύ-
γουστος είναι ο μήνας που ευδοκιμούν 
οι κεραίες. Γυρνώντας από τις διακοπές 
ρίξτε μια ματιά απ’ την ταράτσα…

Μανώλης Συγγελάκης

Ούτε ένας ανεμιστήρας
των 20 ευρώ δεν υπήρχε 

στο καλοκαιρινό camp 
του Δήμου
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Τα 26 δέντρα του κ. Τρίγκα
Η συνέντευξη του προέδρου του 
Φορέα διοίκησης και διαχείρι-
σης του Πάρκου στην ΕΛΕΘΕ-
ΡΟΤΥΠΙΑ, εκτός από τη δημόσια 
πλέον ομολογία της κακοδιαχεί-
ρισης έβγαλε και μια οικολογική 
είδηση πρώτου μεγέθους: ο οι-
κολογικά ευαισθητοποιημένος 
Φορέας του Πάρκου φύτεψε 
26 ολόκληρα δέντρα τον τελευ-
ταίο χρόνο!!! Πληροφορίες που 
αναφέρουν ότι η Ε~ τάξη του 
11ου δημοτικού σχολείου Αγίων 
Αναργύρων φύτεψε σε μία μέρα 
ακριβώς διπλάσιο αριθμό (52 δέ-
ντρα) ελέγχονται ως απολύτως 
ακριβείς...

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

τα λεγόμενα προγράμματα πε-
ριφερειακής ανάπτυξης, καταρ-

[...] Δεν φτάνει όμως η γε-
νική αναγνώριση της αξίας 
και της αποτελεσματικό-
τητάς του για να εφαρμο-
στεί και να πετύχει ο προ-
γραμματισμός. Χρειάζεται 
μιαν υποδομή αρκετά πλα-
τειά, μια κοινωνική προε-
τοιμασία θα λέγαμε.[...] 
[...] Όπως ξέρουμε οι Δήμοι 
καταρτίζουν ή θα μπορού-
σαν ή θα έπρεπε να καταρ-
τίζουν διάφορα προγράμ-
ματα.[...] 
[...] Τα προγράμματα αυτά 
είτε καταρτίζονται με προ-
χειρότητα (για να ξεμπερ-
δεύουμε και μ’ αυτήν την 
υποχρέωση), είτε δεν καταρ-
τίζονται καθόλου γιατί δεν 
υπάρχουν οι δυνατότητες. 
Σε μερικές περιπτώσεις, τέλος, 

Ξεφυλλίζοντας τη
ιστορική αναδρομή, 32 χρόνια πριν...

Δεκέμβριος 1975-Ιανουάριος 1976, τ. 5

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:
H άλλη αναπηρία του Δήμου

τίζονται από το κράτος, 
χωρίς καμία συμμετοχή 
των Δήμων, οι οποίοι 
καλούνται απλώς “κα-
τόπιν εορτής” να εκτε-
λέσουν ένα κομματάκι 
από το πρόγραμμα.[...] 
[...] Οι δήμοι θα μπο-
ρέσουν να καταστρώ-
σουν αποτελεσματικά 
προγράμματα, με την 
έννοια της διάθεσης 
πόρων και της κινητο-
ποίησης των ανθρώ-
πων σε δημιουργική 
δουλειά, μόνον όταν 
αποκτήσουν αποφα-
σιστική πρωτοβου-
λία, οικονομική και δι-
οικητική αυτοτέλεια 

και εξασφαλίσουν την 
ουσιαστική συμπαράσταση 
του κράτους.[...] 

Φεβρουάριος 1976-Μάρτιος 1976, τ. 6

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:
Aπό την πρώτη στην πρώτιστη ανάγκη

[...] Ο δήμος όμως δεν 
πρέπει και δεν μπορεί να 
υπάρχει με ακρωτηρια-
σμένες μερικές από τις λει-
τουργίες του. Δεν πρέπει, 
γιατί δεν έχει κανένα νόη-
μα και καμιά χρησιμότητα 
η τέτοια ανάπηρη ύπαρξή 
του. Δεν μπορεί, γιατί έτσι 
καταλήγει σε αποκεντρω-
μένη κρατική υπηρεσία 
χωρίς καμιά πρωτοβουλία, 
οπότε δεν μπορούμε να μι-
λάμε για το Δήμο σαν αυτοδιοι-
κούμενο οργανισμό.[...]
[...] Αν εξαιρεθούν μερικές φω-

τεινές περιπτώσεις, που μπο-
ρούν να αποδωθούν σε ατομικές 
πρωτοβουλίες ορισμένων προι-

κισμένων ανθρώπων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, 
δεν θα ήταν υπερβολή 
να λέγαμε ότι οι Δήμοι 
στερούνται ολότελα από 
κάθε πνευματική και πο-
λιτιστική κίνηση.[...] 
[...] Είναι λοιπόν επιτακτι-
κό καθήκον του δήμου 
να ικανοποιήσει κοντά 
στις πρακτικές και τις 
πνευματικές απαιτήσεις 
των δημοτών του, δηλα-

δή χρειάζεται σκληρός αγώ-
νας για να περάσει πια από την 
πρώτη (υλική) στην πρώτιστη 
(πολιτιστική) ανάγκη.

Ιούνιος 1976- Ιούλιος 1976, τ. 8

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΩΜΩΔΙΑ ΜΕ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ
Ποιος κινεί τα νήματα;

[...] Υπάρχει μια γενικά αναγνω-
ρισμένη αρχή: όποιος διαχει-
ρίζεται ξένα χρήματα κι όποιος 
κατέχει εξουσία, πρέπει από 
καιρό σε καιρό να δίνει λογαρι-
ασμό.]...
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ όμως δεν υπάρ-
χει εκεί που δεν υπάρχει ευθύ-
νη.
ΑΥΤΟΣ είναι ο κανόνας. Υπάρχει 
όμως μια τρανταχτή εξαίρεση: 
ο ετήσιος απολογισμός του Δη-
μάρχου, της Δημοτικής Αρχής 
αν θέλετε.

ΚΑΘΕ ΠΡΑΞΗ του Δημάρχου, 
της Δημαρχιακής επιτροπής, 
ή του Δημοτικού Συμβουλίου 
περνάει πριν απ’ όλα από το ψιλό 
κόσκινο της Νομαρχίας για προ-
ληπτικό έλεγχο νομιμότητας 
και σκοπιμότητας. Και μόνο αν 
εγκριθεί από τη νομαρχία μπο-
ρεί πια να εκτελεστεί.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, στην περίπτω-
ση αυτή, αν κάποιος οφείλει 
να απολογηθεί στο λαό, είναι ο 
Νομάρχης. [...] Γιατί δέχονται οι 
εκλεγμένοι Δημοτικοί Άρχοντες 

να παίζουν την κωμωδία με 
τις μαριονέτες;
Είναι γεγονός ότι οι συνεπείς 
στη λαϊκή εντολή δημοτικοί 
άρχοντες αγωνίζονται πρώτα 
και πάνω απ’ όλα για να απο-
κτήσουν οι Δήμοι οικονομι-
κή και δημοτική αυτοτέλεια. 
Ενημερώνουν και δείχνουν 
στο λαό γιατί δεν λύνονται 
τα προβλήματα, αποκαλύ-
πτουν ποιος κινεί τα νήματα 
και ποιος χαλκεύει τα δεσμά 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κοντόφθαλμη αγανάκτηση
Αγανάκτησε, λέει, ο συντάκτης 
της τοπικής εφημερίδας “ΑΝΤΙ-
ΛΟΓΟΣ”, όταν επισκεπτόμενος το 
Πάρκο ανακάλυψε ότι υπάρχουν 
μεροκαματιάρηδες στα NATURA 
SHOP που δεν καταβάλλουν 
ενοίκιο. Τον συμβουλεύουμε, 
πριν αγανακτεί, να ενημερώνεται 
καλύτερα (και κυρίως όχι μονό-
πλευρα) για τις συνθήκες που 
βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι και, 
κυρίως, για τις προϋποθέσεις 
του περίφημου ενοικιοστάσι-
ου. Το Πάρκο, φίλε Γιάννη, είναι 
πολύ σοβαρή υπόθεση για να το 
αφήσουμε στα χέρια αμφιλεγό-
μενων ΜΚΟ που οργανώνονται 
δια περιφοράς σε μια νύχτα για 
να εξυπηρετήσουν επικοινωνι-
ακά συμφέροντα. Άσε που, σαν 
την ελευθερία, και η οικολογία 
θέλει αρετή και τόλμη.

Αν θες να μην το σώσεις... 
φτιάξε ΜΚΟ
Ακόμα να δημιουργηθεί ΜΚΟ για 
τον Πευκώνα; Προτείνουμε για 
πρόεδρό της τον επικεφαλής ερ-
γολάβο της ΕΡΓΟΣΕ και για σήμα 
της μία από τις  πολλές  κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας που ξηλώ-
θηκαν στο δήμο μας μετά τις 
άοκνες προσπάθειες του mister 
οικολογία. Ο αγώνας τώρα δικαι-
ώνεται (;) 
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Συντροφόμετρο...
Διάβασα με έκπληξη στην καλή 
(κατά τα άλλα) εφημερίδα της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
και το είδα επίσης με έκπληξη 
αναρτημένο και στο site της δη-
μοτικής παράταξης για το οποίο 
έστειλα αμέσως τα συγχαρητή-
ρια μου, το κείμενο της κυρίας 
(αφού το σύντροφος απαγορεύ-
τηκε) ΣΩΣΩ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ που 
απαντούσε σε κάποιο δικό μας 
σχόλιο, ατυχές όπως φαίνεται.
Κατ΄ αρχήν ευχαριστούμε τη 
συντάκτρια για τη σημειολογική 
ανάλυση και ιστορική προέλευ-
ση της λέξης «σύντροφος». Αν 
και δεν ταυτιζόμαστε με λέξεις, 
συμφωνούμε ότι δεν είναι ηθικά 
γενναίο να οικειοποιείσαι λέξεις 
που προέκυψαν «μέσα από δύ-
σκολες πολιτικές καταστάσεις, 
φυλακές, εξορίες, παράνομη 
δράση, βασανισμούς, εκτελέ-
σεις». Ο καθένας λοιπόν θα πρέ-
πει να μετρήσει την προσφορά 
του για να δούμε εάν μπορεί 
να χρησιμοποιεί τη «λέξη». Θα 
περιμένουμε τα αποτελέσματα 
του «συντροφόμετρου».
Ήταν γλυκιά η ανάμνηση από τα 
χρόνια του σχολείου. Η φράση 
«γελά ο μωρός και μη τι το γε-
λοίον ή». Να πω την αλήθεια δεν 
θυμάμαι να μεταφράσω τη φρά-
ση, αλλά δεν ξέρω γιατί η πρώτη 

παροιμία που μου ήρθε στο νου 
ήταν «όσα δεν φτάνει η αλεπού, 
τα κάνει κρεμαστάρια».
Ευχαριστούμε για την πληροφό-
ρηση για τις τόσες «αγωνιστικές 
ενέργειες» της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, 
όπως οι πολλές επισκέψεις στα 
καμμένα, η ημερίδα κ.α. Τέτοιοι 
αγώνες δεν μπορεί παρά να δι-
καιώνονται.
Αποδεχόμαστε την κριτική ότι 
όλα αυτά τα προβλήματα δημι-
ουργήθηκαν  και με τη δική μας 
«απουσία». Δεν μας λέτε βέβαια 
από πού απουσιάσαμε αλλά για 
να το λέτε εσείς, έτσι θα είναι.
Αλλά… γιατί τόση εμπάθεια! 
Κρύβεται κάτι πίσω από αυτήν;

  Δημοτικολογίες

Ελεύθεροι χώροι
Οι ελεύθεροι χώροι έχουν γίνει 
πολύ σοβαρή υπόθεση, θα λέ-
γαμε υπόθεση επιβίωσης. Σε 
αρκετούς δήμους έχουν αρχίσει 
προσπάθειες αγοράς ελεύθερων 
χώρων για αξιοποίηση και μετα-
τροπή τους σε χώρους πρασί-
νου. Έχουμε εντοπίσει 2 «ελεύ-

Σοφ. Βενιζέλου και Γ. Παπανδρέου
Η φωτογραφία είναι από τη διασταύρωση 
των οδών Σοφ. Βενιζέλου και Γ. Παπανδρέ-
ου, λίγο πριν τα κλειστά γυμναστήρια του 
δήμου. Η χάραξη του δρόμου έχει δημιουρ-
γήσει ένα πρώτης τάξεως “σαλίγκαρο” όπου 
κάθε 24ωρο (κυρίως το βράδι) γίνονται κό-
ντρες, σπινιαρίσματα κ.α. “ανήσυχων” νέων 
με αποτέλεσμα η ηχορύπανση και η πρό-
κληση ατυχημάτων να χτυπάνε κόκκινο. 
Είναι νομίζουμε λογικό το αίτημα των κατοί-
κων της περιοχής να παρθούν κάποια μέτρα 
(σαμαράκια, φανάρι ή κάτι άλλο) ώστε να 
αποκατασταθεί κάπως το πρόβλημα. Πι-
στεύουμε ότι η Δημοτική Αρχή θα ανταπο-
κριθεί άμεσα.

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο
1. Να μην κόβουνε δέντρα.
2. Να στέλνουν τακτικά σκουπι-
διάρηδες να καθαρίζουν καλά 
τους κάδους που είναι έξω από 
το 11ο και γενικότερα όλους τους 
κάδους της γειτονιάς.
3. Να πάρουμε και το διπλανό 
οικόπεδο και το μισό να το κά-
νουμε γήπεδο ποδοσφαίρου.
4. Να χτιστούν περισσότερα 
αθλητικά κέντρα και να βρεθούν 
και άλλοι γυμναστές.
5. Να ψεκαστούν τα δέντρα στα 
πάρκα για να μην έρχονται πολ-

Μπράβο στα παιδιά και στους δασκάλους τους 
Φωτογραφία από τη δεντροφύτευση της 5ης τάξης του 11ου δημο-
τικού σχολείου Αγίων Αναργύρων στο Πάρκο Aντώνης Τρίτσης 

θερους» χώρους, έναν στη Σοφ. 
Βενιζέλου και Μαυρομιχάλη και 
έναν πριν το φανάρι της Αγίων 
Αναργύρων και Πλαστήρα και 
πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτε-
λέσουν την αρχή. Είναι πολυτέ-
λεια να υπάρχουν είτε δημόσιοι 
είτε ιδιωτικοί χώροι «ελεύθεροι» 
και να μη γεμίζουν πράσινο. 

λά μυγάκια μαζί.
6. Να φυτέψουν πολύ πράσινο.
7. Να μειώσουν τις κεραίες.

Μαρία Τερζόγλου

Σημ. Οι παραπάνω προτάσεις (μαζί 
με άλλων παιδιών που δεν τις έχου-
με) κατατέθηκαν από τα παιδιά της 
5ης τάξης του 11ου δημοτικού σχο-
λείου των Αγίων Αναργύρων στο 
Δημαρχείο και περιμένουν απάντη-
ση. Γιατί όπως ξέρουμε: πώς να κρυ-
φτείς απ’ τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα 
ξέρουν όλα …

Ταλαιπωρίας και ομηρείας συνέχεια...

Στις 27 του Μάη 2008, παρα-
πέμφθηκαν σε δίκη, με την κα-
τηγορία περί «παρακώλυσης 
συγκοινωνιών», 8 κάτοικοι των 
Αγ. Αναργύρων και του Μενιδί-
ου για τη συμμετοχή τους στον 
αγώνα για την υπογειοποίηση 
του προαστιακού.

Η δίωξη ασκήθηκε με εισαγ-
γελική εντολή, που επιδόθηκε 
στα μέλη της Επιτροπής Αγώνα, 
κατηγορούμενοι για συμμετοχή 
στη μαζική συγκέντρωση της 
Κυριακής 27 Φλεβάρη 2005, 
που πραγματοποιήθηκε από 
τους κατοίκους των Αγίων Αναρ-
γύρων και των Αχαρνών, στο 
πλαίσιο του αγώνα που αναπτύ-
χθηκε ενάντια στο στήσιμο του 
τείχους του αίσχους, γύρω από 
τις γραμμές του ΟΣΕ, με αίτημα 
την υπογειοποίηση του προα-
στιακού. Χαρακτηριστική ήταν 
η παρουσία της αστυνομίας 

στην κινητοποίηση αυτή και οι 
απειλές της να πάρει τα ονόματα 
των συμμετεχόντων.

Μαζί τους δικαζόταν και ένα μέ-
λος της επιτροπής που εκείνη 
την ημέρα έλειπε στη Θεσαλλο-
νίκη!!!

Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ με ανακοινώσεις, 
με την παρουσία της στις συ-
γκεντώσεις και στα διακαστή-
ρια αλλά και με την προσπάθεια 
που έκανε για τη συλλογή υπο-
γραφών από 37 δημοτικές κι-
νήσεις και 53 κινήσεις πολιτών, 
συλλόγους έντυπα κ.λπ. έδειξε 
την έμπρακτη αλληλεγγύη της 
στους 8 συμπολίτες μας.

Η δίκη τελικά αναβλήθηκε για 14 
Οκτώβρη του 2009. Το δικαστή-
ριο  έφτασε μέχρι την υπόθεση 
Νο 8, ενώ η δική μας ήταν Νο 16.  
Η συμπαραστασή μας είναι δε-
δομένη και για τη συνέχεια.
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Πρώτη συνάντηση κινηματικών συλλογικοτήτων Δυτικής Αθήνας

Το χρονικό 
μιας νικηφόρας μάχης
1η Ιουλίου 2008
Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ (όπως και άλλες το-
πικές εφημερίδες και δημοτικές 
παρατάξεις) λαμβάνει επιστολή από 
δύο εργαζόμενες στο Δήμο Αγίων 
Αναργύρων, τη Σοφία Ανδρακίδη 
(οικογενειακή βοηθό) και την Ελένη 
Καμαρινοπούλου (νοσηλεύτρια), με 
σύμβαση αορίστου χρόνου.

Στην επιστολή οι εργαζόμενες μετα-
ξύ άλλων αναφέρουν ότι η Δημοτική 
αρχή δεν έχει εντάξει τη μισθοδοσία 
40 εργαζομένων αορίστου χρόνου 
στά τακτικά έξοδα του Δήμου και 
έτσι οι εργαζόμενοι ένα χρόνο μετά 
τη μονιμοποίησή τους πληρώνονται 
με μεγάλη καθυστέρηση.

Ταυτόχρονα ενώ οι εργαζόμενοι ζη-
τούν το αυτονόητο, δηλαδή το 
μισθό τους η δημοτική αρχή διορ-
γανώνει φιέστες στην πλατεία.

Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ μετά τη συνάντηση 
με τις εργαζόμενες δημοσιεύει την 
επιστολή στο site της (www.a-po-
drasi.gr) και επικοινωνεί με τον 
Aντιπρόεδρο της ΠΟΕ ΟΤΑ κ. Γ. 
Χαρίση για την επιστολή των υπαλ-
λήλων του Δήμου μας.

Οι απαντήσεις ήταν σαφέστατες: 
1. Οι εργαζόμενοι είναι αδιανόητο 
να γίνονται μπαλάκι μεταξύ Δή-
μου και κυβέρνησης 
2. Δεν είναι δυνατόν εργαζόμενοι 
στο Δήμο με σύμβαση αορίστου 
χρόνου να μην περιλαμβάνονται 
στα τακτικά έξοδα του Δήμου
3. Δεν μπορεί να υπάρχουν εργαζό-
μενοι δύο ταχυτήτων. Δεν μπορεί 
να υπάρχει επιλεκτική αδυναμία κα-
ταβολής μισθού.

4. Αν δεν γίνει καταβολή μισθού 
σε εργαζόμενο, είναι παράνομο να 
έχει γίνει καταβολή έστω και 
ενός ευρώ σε προμηθευτή

O Δήμος είναι υποχρεωμένος να 
δώσει απαντήσεις αλλά κυρίως 
είναι υποχρεωμένος να πληρώνει 
τους υπαλλήλους 1 και 16 του μηνός 
όπως ακριβώς εκδίδει τις αποδεί-
ξεις πληρωμής.

2η Ιουλίου 2008
Η εφημερίδα Ελευθεροτυπία 
στην στήλη «Παρασκήνια» δημοσι-
εύει το παρακάτω σχόλιο:

Θεάματα
Ο δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων 
Ν. Σαράντης πρόσφερε στους κα-
τοίκους μουσικά θεάματα με αφορ-
μή τη γιορτή των πολιούχων της 
πόλης. 

Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν κα-
ταγγελίες ότι 40 υπάλληλοι με σύμ-
βαση αορίστου χρόνου παραμένουν 
απλήρωτοι, γιατί ο μισθός τους δεν 
εντάσσεται στα τακτικά έξοδα του 
δήμου.

Η απάντηση του δήμου στους ερ-
γαζόμενους ήταν “σας αφήνουμε 
απλήρωτους για να πιέσουμε την 
κυβέρνηση, ώστε να έρθει χρημα-

Οι δημοτικές κινήσεις, Α.ΠΟ.
ΔΡΑΣΗ Αγίων Αναργύρων 
και «Πολίτες σε Δράση» του 
Χαϊδαρίου πήραν την πρωτο-
βουλία, με βάση την πρόταση 
της οργανωτικής επιτροπής του 
αντιρατσιστικού φεστιβάλ, να 
απευθύνουν πρόσκληση σε κι-
νήσεις πολιτών, δημοτικές κινή-
σεις και μαζικούς φορείς από τα 
Δυτικά, για συνάντηση γνωρι-
μίας, συζήτηση και αλληλοε-
νημέρωση για τα περιβαλλοντι-
κά προβλήματα και τους ελεύ-
θερους χώρους (Ποικίλο Όρος, 
Σκαραμαγκάς, Στρατόπεδα, 
Πάρκο Α. Τρίτσης, Θριάσιο, 
Πετρόλα, Κτήμα Πουλή, Προ-
αστιακός κ.λπ.).

Η συνάντηση έγινε στις 5 Ιουλίου 
και εκφράστηκε η κοινή θέληση 
για συντονισμό της δράσης πά-
νω στα μεγάλα προβλήματα της 

Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής 
Αττικής.

Διαπιστώθηκε ότι η πολιτεία 
αντιμετωπίζει με εχθρικό τρό-
πο τα μεγάλα ζητήματα της 
περιοχής και πως οι φορείς αυ-
τοδιοίκησης νωθρά και πολλές 
φορές υποκριτικά ανοίγουν τα 
μέτωπα αντίστασης.
Στη συζήτηση κρίθηκε απα-
ραίτητο να διατηρηθεί επαφή 
και αλληλοενημέρωση μεταξύ 
φορέων και συμφωνήθηκε να 
οριστεί το Σεπτέμβριο νέα συνά-
ντηση που θα μεθοδεύσει ένα 
πρόγραμμα κοινών δράσεων.

Στη συνάντηση ήταν εκπρόσω-
ποι απο τις παρακάτω συλλογι-
κότητες: • Επιτροπή πρωτοβου-
λία κτήματος «Πουλή», Περι-
στέρι • εφημερίδα «Αντιθέσεις» 
Αγίας Βαρβάρας • Οικολογικός 

Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρί-
ου (ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙΣ) • Μπλόκο στα 
δυτικά • περιοδικό Πυριδιτοποι-
είο Αιγάλεω • Στέκι Νεολαίας Πε-
τρούπολης • Green Attack Ιλίου 
• δημοτική κίνηση «Ανάπλαση» 
- Αιγάλεω • δημοτική κίνηση 
«Ανθρώπινη πόλη για τη ζωή και 
τον άνθρωπο» - Αγ. Βαρβάρα • 

δημοτική κίνηση «Α.ΠΟ.ΔΡΑΣΗ» 
- Αγ. Ανάργυροι • δημοτική κίνη-
ση «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» • δη-
μοτική κίνηση «Ενεργοί πολίτες 
– Ανάπλαση Περιστερίου» • δη-
μοτική κίνηση «Εξοδος» – Καμα-
τερό • δημοτική κίνηση «Πολίτες 
σε δράση» – Χαϊδάρι • Κ.Α.ΠΑ. 
Ιλίου, Πετρούπολης, Καματερού

τοδότηση στο δήμο και ζητάμε να 
μας στηρίξετε”.

Είναι δυνατόν να παίζουν τέτοια 
παιχνίδια με τον μισθό και την αξιο-
πρέπεια των εργαζομένων;

7η Ιουλίου 2008
Την επιστολή υπογράφει και τρίτη 
εργαζόμενη, η Ευαγγελία Ορφανού 
(οικογενειακή βοηθός).

Την ίδια μέρα ο επικεφαλής της 
Δημοτικής Αναγέννησης,  Σ. Ραυ-
τόπουλος με επιστολή του ζητά  να 
τεθεί το θέμα εκτός ημερήσιας δι-
άταξης και να συζητηθεί στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
την Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008. 

Παρέμβαση κάνει με ανακοινωσή 
της και η τοπική επιτροπή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Αγίων Αναργύρων.

10η Ιουλίου 2008
Μετά από έντονη συζήτηση στην 
οποία η Δημοτική Αρχή αποποιή-
θηκε κάθε ευθύνη για το θέμα, ο 
δημάρχος κ. Σαράντης κατηγόρησε 
τις εργαζόμενες ως πολιτικά  υπο-

κινούμενες και ότι η επιστολή τους 
ήταν υποβολιμαία.

Φυσικά δεν απάντησε γιατί στο 
διάστημα που δεν υπήρχαν οι 
επιστολές και η δημόσια παρέμ-
βαση των εργαζομένων, το θέμα 
ήταν άλυτο.

Στον κ. Δήμαρχο απάντησε η εργα-
ζόμενη κ. Ελένη Καμαρινοπούλου 
λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Το ότι έχουμε γίνει αορίστου χρό-
νου είναι αποτέλεσμα της δουλειάς 
μας για 10 χρόνια και των κοινωνικών 
υπηρεσιών που παρέχουμε και όπως 
ξέρετε πολλοί από σας για μεγάλα 
διαστήματα με 300 ευρώ το μήνα. 
Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια με 
συναντήσεις με τον κ. Δήμαρχο, τον 
κ. Μαρίνη αλλά δεν πήραμε απάντη-
ση. Εγώ όμως δεν μπορώ να πω στα 
παιδιά μου ότι δεν έχω να σου πάρω 
γάλα ή να πω στην τράπεζα θα σε 
πληρώσω μετά από  μήνες.

Άλλωστε πριν 6 μήνες είχαμε πλη-
ρωθεί με επίσχεση εργασίας. Το πιο 
εύκολο πράγμα αλλά και το πιο απα-
ράδεκτο είναι να χαρακτηρίζεται την 
πράξη μας πολιτική. Είναι δικαίωμά 
σας να έχετε την αποψή σας. Εγώ 
όμως αυτό που θέλω είναι να πληρώ-
νομαι κανονικά όπως οι υπόλοιποι 
εργαζόμενοι αορίστου χρόνου».

Τελικά ομόφωνα το Δημοτικό Συμ-
βούλιο αποφάσισε την πληρωμή 
των εργαζομένων με αναμόρφωση 
του δημοτικού προϋπολογισμού.

23η Ιουλίου 2008 
Μετά από μερικές μέρες γραφειο-
κρατικών διαδικασιών οι εργαζόμε-
νες πληρώθηκαν τους μισθούς τους 
και το επίδομα αδείας.

Φυσικά πληρώθηκαν και οι 40 
αορίστου χρόνου και όχι μόνο οι 
τρεις που έδωσαν αυτή τη μάχη 
κόντρα στη λογική του «σφάξε 
με Αγά μου να αγιάσω».


