
ακολουθήσουν τη Δευτέρα, 18 Απρίλη, ενώ δεκάδες 
είναι οι απλήρωτοι στην κοινωφελή επιχείρηση και στο 

Ηλεκτρονική έκδοση http://ypo-theseis.blogspot.com/

Με τις ψΗφους των δημοτικών συμ-
βούλων της πλειοψηφίας του Σαράντη 
και των δύο προέδρων των δημοτικών 
κοινοτήτων Αγ. Αναργύρων και Καμα-
τερού, οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη 
για το 2011 είναι δυσβάσταχτες. Σε μια 
περίοδο που σε δεκάδες άλλους δήμους 
οι αυξήσεις είναι μηδενικές, στο δήμο 
μας, οι αυξήσεις στα τέλη, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ξεπερνούν το 90%.

Η δημοτική πλειοψηφία αποφάσισε 
με το πρόσχημα του ενιαίου τέλους, 
να επιβάλει τις παρακάτω αυξήσεις, οι 
οποίες θα πλήξουν ιδιαίτερα τις οικογέ-
νειες και τα μαγαζιά του Καματερού:

Καματερό:
Για τα σπίτια  22,64%
Για τα μαγαζιά  75,96%
Δημοτικός φόρος για  
στεγασμένους χώρους  90,91%

Άγιοι Ανάργυροι
Για τα σπίτια  4%

Τις αυξήσεις καταψήφισαν οι παρα-
τάξεις της μειοψηφίας:

Η Λαϊκή Συσπείρωση πρότεινε μεί-
ωση 22%, η Αλληλεγγύη 20% μετά τον 
υπολογισμό του μέσου όρου των δύο 
δημοτικών ενοτήτων και η Ενωτική 
Πορεία να μην γίνουν αυξήσεις «στη 
δεδομένη δύσκολη οικονομική συγκυ-
ρία.                                                                    

#01
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

ΑΠΡιΛιος 2011 υποθέσεις
ΔΗΜοτιΚες

Με το καλημέρα 
το «χαράτσι»  

στους κατοίκους  
του δήμου μας  

από τη δημοτική αρχή 
ςαράντη

ΑΓΙΟΙ 
 ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

 +4%  
ΚΑΜΑΤΕΡΟ  
+22%-75%

ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

ο εΠΑνεΚΛεγεις δήμαρχος Νίκος Σαράντης και 
η πλειοψηφία του στην έκτακτη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου την Πέμπτη 13 Γενάρη 2011, 
αποφάσισαν «ωμά και απροκάλυπτα την απόλυση 
44 εργαζομένων, προχωρώντας παράλληλα σε 
.προγραμματισμό προσλήψεων νέων συμβασιούχων 
ανακυκλώνοντας έτσι την ανεργία». Άλλοι 40 θα τους 

για τον Βαγγέλη, τον Σπύρο, τον Μάνο και τον Αλέκο • πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά; • ΙΚΑ Καματερού: αυτά που μένουν και αυτά που 
φεύγουν • βρεφονηπιακοί σταθμοί • δημοτικός προϋπολογισμός • δημοτικά τέλη • περιβαλλοντικό πάρκο ή αρένα «επιχειρηματικών 
δραστηριότητων»; • αθώοι οι 8 αγωνιστές  του προαστικού • αντισταθείτε! • χωματερή Φυλής • φασιστικές προκλήσεις

συνέχεια στη σελ. 5

εΠι του ΠιεςτΗΡιου: ιστορική απόφαση του 
Αρείου Πάγου στις 14/4/2011 με την οποία 
δικαιώνονται συμβασιούχοι και ανοίγει ο δρόμος 
για τη μονιμοποίησή τους. Θα ξαναπείτε τα ίδια 
περί νομιμότητας και μοριοδότησης κ. ςαράντη 
στους εργαζόμενους που λήγουν οι συμβάσεις 
τους στο Δήμο;

οΡγΗ ΛΑου

Με ΑΠοΔοΚιΜΑςιες και συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής, της ΕΕ και του ΔΝΤ, δεκάδες 
κάτοικοι της περιοχής υποδέχτηκαν τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, κατά τη διάρκεια ομιλίας 
του στο Α’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων. Κατά την άφιξη του υπουργού, οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να 
εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, αλλά δέχθηκαν την επίθεση της συνοδείας του υπουργού και τοπικών 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι δεν επέτρεπαν σε κανέναν να μπει στο ΚΑΠΗ, στην κατά τα άλλα ανοιχτή 
εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ.

Στα βίντεο που έχουν καταγραφεί, δεν κρύβεται η μανία των ανθρώπων του υπουργού, οι οποίοι και γρον-
θοκόπησαν νεαρό, απλά και μόνο επειδή επιχείρησε να διαμαρτυρηθεί εντόνως από κοντινή απόσταση.

Ο δήμαρχος Νίκος Σαράντης, ανέλαβε ρόλο τοπικού γκαουλάιτερ, όπου μαζί με δημοτικούς συμβούλους 
προσπάθησαν να φιμώσουν τους διαμαρτυρόμενους, επιτιθέμενος ακόμα και στο δημοτικό σύμβουλο κ. 
Παναγιώτη Τερζόγλου. Είναι φανερό ότι η οργή ενάντια στην κυβερνητική πολιτική ξεχειλίζει και παρόμοιες 
σκηνές θα είναι όλο και συχνότερες. Ας το συνηθίζουν σιγα σιγά οι «ιθύνοντες»...

Αυξήσεις φωτιά 
στα δημοτικά τέλη
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Αυτή η εφημερίδα αν δεν είχαμε χάσει τον Αλέκο 
δεν θα είχε εκδοθεί ποτέ. Στη θέση της θα ήταν 
μια άλλη της οποίας το δημιούργημα θα είχε τη 
σφραγίδα του Αλέκου. Στον καφενέ που πίναμε 
τα τσίπουρά μας, περιμέναμε την επομένη των 
εκλογών για να σχεδιάσουμε ένα έντυπο που 
θα μας χώραγε όλους, που θα αναδείκνυε τη 
διαφορετικότητα και θα έδινε βήμα σε αγωνι-
στές και ριζοσπάστες να εκφραστούν, που θα 
έδινε έναν άλλον τονο στην τοπική ενημέρωση. 
Και μπορούσαμε να κάνουμε την υπέρβαση. Ο 
Αλέκος όμως έφυγε. Δεν ξέρουμε αν θα κατα-
φέρουμε να πλησιάσουμε εκείνο το στόχο. Η 
έκδοση αυτή ας του αφιερωθεί. Είναι μικρό 
χρέος.                                        Κώστας Σολωμός

ςτο ΔιΑςτΗΜΑ που πέρασε, εκτός 
του Αλέκου, κι άλλα αγαπημένα 
και χαρισματικά πρόσωπα έφυγαν 
από κοντά μας. Ως ελάχιστο δείγμα 
σεβασμού και αγάπης, θέλουμε να 
κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά γι’ 
αυτά τα πρόσωπα.

Για τον ςπύρο Μάρα, τον βε-
τεράνο κομμουνιστή και αγωνιστή 
της εθνικής αντίστασης, τον οποίο 
θαυμάζαμε, σεβόμαστε και ακού-
γαμε από τα νεανικά μας χρόνια. Η 
αταλάντευτη πίστη του στα κομμου-
νιστικά ιδανικά, η προσήλωσή του 
στην αγωνιστική δράση, η ηθική και 
η εντιμότητά του θα πρέπει να είναι 
παράδειγμα για όλους.

του AΛεΚου
Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναΐδεις

θα τους μισήσεις πάλι έναν μονάχα δε θα βρεις
τον πιο μικρό, τον πιο πικρό, τον πιο αγαπημένο

τον μοναχό, τον δυνατό και τον αντρειωμένο
Αυτόν δε θα τον ξαναΐδεις να τόνε βασανίσεις

και την μεγάλη του καρδιά να τηνε σκίσεις
αυτόν δε θα τον ξαναβρείς τι τον φυλάνε τ’ άστρα
τι τον φυλάει ο ήλιος του, τόνε φυλάει το φεγγάρι

Μιχάλης Κατσαρός

1998 (;) Ένας μουσάτος ενδιαφέρων τύπος. 
Ηπειρώτης ορεσίβιος παππάς και μαρξιστής 
διανοούμενος σε ένα. Μέτριο ανάστημα, ευ-
γενική φυσιογνωμία, πλατύ, ζεστό χαμόγελο. 
Το τσιγάρο πάντα στο στόμα. Οι σαββατιάτικες 
εφημερίδες στη μασχάλη. Ένα μικρό πανέξυπνο 
αγοράκι με λαμπερά ματάκια στον μάρσιπο. Ο 
ήλιος μπαίνει από το κλιμακοστάσιο. Σάββατο 
πρωί στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου. Κάθε 
Σάββατο πρωί, γύρω στις 12. Πολλά πρωινά 
Σαββάτου. Σακούλες με ψώνια στα χέρια. Δεν 
θυμάμαι πότε έσπασε ο πάγος: «Κάθε Σάββατο 
μαγειρεύω ψάρι». Ο Αλέκος και ο Μάρκος στο 
βιβλιοπωλείο. Μετά  κάπου εμφανίζεται και η 
Μυρτώ. Ο μικρός μαθαίνει να καταβροχθίζει 
βιβλία σαν τον πατέρα του και τη μητέρα του. 
Τα χρόνια περνούν. Γρήγορα στην ζηλευτή 
παρέα προστίθεται και μια κουκλίτσα, η μικρή 
Έλλη. Την τριάδα προστατεύει και φροντίζει η 
ακούραστη ματιά της Μυρτώς. Ο Μάρκος και 
η Έλλη μεγαλώνουν. Οι τέσσερις τους αχώρι-
στοι. Τα χρόνια περνούν… … … Στο μπαλκόνι 
του σπιτιού τους. Οι ζωγραφιές της Έλλης. 
Ήλιος. Πιθανόν πάλι καλοκαίρι. Πίνουμε τσί-
πουρα. Η Μυρτώ έχει μαγειρέψει. Συζητήσεις. 
Προσωπικά, επαγγελματικά, πολιτική. Σαν να 
τους ξέρουμε χρόνια. Τα χρόνια περνούν… … … 
Καλοκαίρι του 2007 μάλλον. Εξάρχεια. Καφές 
και δουλειά στο γραφείο του. Ένα θεατρικό 
πρόγραμμα. Αποπνιχτική ζέστη. Για μια ακόμη 
φορά η τέχνη του επαγγελματία και το μεράκι 

του ερασιτέχνη μετατρέπει τα άθλια γραπτά 
θλιβερών γραφιάδων σε ελκυστικά κείμενα… 
… Ο Αλέκος και η «Γαλέρα». Ο ΣΥΡΙΖΑ και η 
πολιτική αγωνία του Αλέκου. Ο ματωμένος 
Δεκέμβρης. Μας ενημερώνει για όλα. Συζη-
τήσεις. Διαφωνίες. Ο Αλέκος είναι παντού. 
Συλλογικές προσπάθειες, δημοτικά σχήματα, 
πρωτοπόρα έντυπα. Τα κείμενά του, πάντα 
καίρια και διαυγή, στριμωγμένα από τον ίδιο 
στις γωνιές των εντύπων που φιλοτεχνούσε, 
θαρρείς κρυμμένα επιμελώς… … … Και πάλι 
στο βιβλιοπωλείο με τον Νίκο. Η εφημερίδα 
της Απόδρασης. Το στέκι στους Αγίους. Αφι-
σοκόλληση. φυλλάδια. Η ιστοσελίδα.  Όλα 
ο Αλέκος. Μα πότε προλαβαίνει; … … … Μια 
βδομάδα μόλις πριν στο σπίτι μας. Οι πόρτες 
ανοικτές. φθινοπωρινός ήλιος. Κυριακή μεσημέ-
ρι. Η Έλλη στο παιδικό πάρκο με την μικρή μας 
τραγουδά. Η Μυρτώ στο πάτωμα  καπνίζει. Οι 
Δημοτικές εκλογές πλησιάζουν. Τα τηλέφωνα 
χτυπούν. Ο Αλέκος καθισμένος σε μια κουνιστή 
πολυθρόνα. «Να του πάρουμε δώρο μια τέτοια 
πολυθρόνα τα Χριστούγεννα», πρότεινε η Εύα 
όταν έφυγαν… … … Σπασμένες εικόνες. Από το 
πρωινό αναπάντεχο τηλεφώνημα: «Ο Αλέκος 
έφυγε». Σιωπή. Ασύνδετες σκέψεις. Θολές, στοι-
βαγμένες αναμνήσεις καθώς διέσχιζα τα λίγα 
τετράγωνα που μας χωρίζουν με το σπίτι τους 
μέσα στο εκπληκτικό φθινοπωρινό λαμπερό 
πρωινό. Αυτή η πόλη δεν θα είναι ποτέ η ίδια. Σε 
καμιά γωνία δεν με περιμένει το χαμόγελό του:  
«Παίρνω καφέ και έρχομαι». Στο κινητό μου το 
χθεσινό του μήνυμα φέρνει στα αυτιά μου τη 
χαρακτηριστική φωνή του…  αλλοίμονο όμως 
την ακυρώνει αμέσως μετά το τηλεφώνημα 
της Μυρτώς τα ξημερώματα… Βαθιές ανάσες 
έξω από την Κρυστάλλη 20. Ένας κόμπος στον 
λαιμό. Ο ήλιος μου θαμπώνει τα μάτια… 

Αρκεί. Αρμοδιότεροι θα μιλήσουν για 

το αγωνιστικό φρόνημα του Αλέκου και την 
ακούραστη συμμετοχή του στα κοινά. Εγώ 
τον γνώρισα λίγο αλλά τον αγάπησα πολύ και 
φοβάμαι το αύριο χωρίς το ζεστό χαμόγελό του. 
Χαίρομαι μόνο γιατί κάποιες ταλαιπωρημένες 
λέξεις, σε πείσμα των καιρών, καταφέρνουν να 
ανακτήσουν, έστω και προσωρινά, τη χαμένη 
τους σημασία. Το έχουμε ανάγκη για να συνεν-
νοηθούμε: επιτέλους, ένας Αριστερός που 
έζησε όπως μιλούσε.

Τέλης Σαΐνης, 2/11/2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Για τον Μάνο Ξυδού, και τον 

Βαγγέλη φεργάδη που μας άφησαν 
πρόωρα και ξαφνικά, σταχυολογούμε 
από τα κείμενα του Δημήτρη φεργάδη 
στο blog του Παρατηρητή.

Για τον Μάνο Ξυδού: Ένας καλλι-
τέχνης που ‘‘με τα μαύρα φτερά του’’ 
ακύρωνε, συχνά – πυκνά, τις χρωμα-
τικές σταθερές του δισκογραφικού 
κατεστημένου» και που «η απουσία 
του φυσική και δημιουργική είναι 
εκκωφαντικά και ενοχλητικά ‘‘παρού-
σα’’. Τώρα, στους τόσο δύσκολους 
καιρούς μια φωνή σαν του Μάνου θα 
ήταν πολλαπλά χρήσιμη στο λιμνάζον 
καλλιτεχνικό μας ‘‘γίγνεσθαι’’».

Για τον Βαγγέλη φεργάδη: 

«Από το “Πολυτεχνείο” κι εδώ, ξεπε-
ταρούδι, παιδί αμούστακο τότε, με 
καρδιά και κοινωνικές ευαισθησίες 
σαν του συνονόματου παππού του 
(Βαγγέλης Ζαχαρία φεργάδης - κα-
πετάν Περικλής αυτός) ήταν, είναι 
παρών σε κάθε κινητοποίηση, σε κάθε 
ανθρώπινη ανάγκη. Με αλτρουισμό, 
με ανιδιοτέλεια, με αυταπάρνηση...» 
«Κοντά και μαζί με παιδιά και από τον 
Συνασπισμό, τους ανένταχτους και 
όλους τους ευαίσθητους πολίτες 
που θέλουν και αγαπάνε από αγάπη 
τον άνθρωπο. Είναι πολλοί αυτοί που 
«χρωστάνε» στον Βαγγέλη το «σήκω-
μα από την πολυθρόνα, τον καναπέ 
και τον καφενέ». Είναι πολλοί αυτοί 

που «κατάλαβαν» την ευαισθησία 
τους από τα πειστικά, απλά, ανθρώ-
πινα λόγια του Βαγγέλη. Και τέτοιοι 
άνθρωποι, σήμερα, που τα λαμόγια 
λυμαίνονται τη χώρα, χρειάζονται. 
Όσο ποτέ...». 
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ΠΩΣ ΝΑ ΚΡΥφΤΕΙΣ ΑΠ’ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ…;
εΜεις, οι εΜΠειΡοι μεγάλοι, επιμένουμε 
απλώς να παρακολουθούμε την καταστροφή 
να επιτελείται. Επιμένουμε είτε να κάνουμε πως 
δεν συμβαίνει τίποτα είτε να περιμένουμε ένα 
«θαύμα». Επιμένουμε να βιώνουμε απλώς την 
κατάθλιψή μας είτε να αναθέτουμε σε κάποι-
ους, τάχα, ειδήμονες να μας σώσουν. Απλώς 
παρακολουθούμε… Αρνούμαστε να δούμε την 
πραγματικότητα όπως κάποιοι ερήμην μας και 
εναντίον μας τη διαμορφώνουν και συνεχίζουμε 
να αντιμετωπίζουμε τις κυβερνητικές εξαγγελίες 
και τα έργα με καλή προαίρεση. Αλλωστε έχουμε 
πειστεί ότι «μαζί τα φάγαμε»…

Και εντωμεταξύ η υπουργός Παιδείας ρητά 
και κατηγορηματικά αναφέρει ότι οι φετινές 
συγχωνεύσεις σχολείων δεν θα είναι και οι 
μοναδικές. ςυγχωνεύσεις θα γίνονται κάθε 
χρόνο. 

Ρητά και δημόσια λέει 
ότι κάθε χρόνο θα μει-
ώνεται το εκπαιδευτικό 
προσωπικό όλων των 
βαθμίδων, γιατί επιβάλ-
λεται να κάνουμε οικο-
νομία… ΄Αλλωστε, όπως 
μας λένε, τα τμήματα με 
μεγάλο αριθμό μαθητών 
βοηθούν στην κοινωνικο-
ποίηση των παιδιών μας… 
Κανείς λόγος ανησυχίας 
δεν υπάρχει.

Με παρρησία η κυ-
βέρνηση αποφάσισε τη 
μείωση των κρατικών 
επιχορηγήσεων που 
καλύπτουν τα λειτουρ-
γικά έξοδα των σχο-
λείων, φτάνοντάς τες 
στο 25% του 2009. Τι 
κι αν πολλά σχολεία της 
περιοχής μας βρέθηκαν 
χωρίς πετρέλαιο προς 
το τέλος του χειμώνα; 
Εξακολουθούμε να πι-
στεύουμε ότι κάτι θα γίνει, μάλλον ένα θαύμα, 
και ο επόμενος χειμώνας κάπως θα κουτσοβγεί… 
Και αυτό μας αρκεί.

Επιτέλους, μετά από προσπάθειες πολ-
λών χρόνων, καταργήθηκε ο οργανισμός 
εκδοσης ςχολικών Βιβλίων, αφού όλο το 
προηγούμενο διάστημα παρέδωσαν, με αρι-
στοτεχνικό είναι η αλήθεια τρόπο, τη συγγραφή 
και την παραγωγή των σχολικών βιβλίων στους 
μεγάλους εκδοτικούς οίκους… Το Σεπτέμβρη, 
παρακαλώ να μην ακούσω γκρίνιες στα ταμεία 
των βιβλιοπωλείων…

Η κατάργηση του οργανισμού ςχολικών 
Κτιρίων έχει ήδη δρομολογηθεί. Και επειδή το 
«διοικείν εστί προβλέπειν», ο υπουργός Εσωτε-

ρικών με απόφασή του τον φλεβάρη, επιτρέπει 
την πώληση ή την ενοικίαση σχολικών κτιρίων… 
Τυχαίο; Δεν νομίζω…

Τα αθλητικά γυμνάσια και λύκεια είναι 
ήδη παρελθόν, τα ειδικά σχολεία κοστίζουν 
πολύ ακριβά και πρέπει να τελειώνουμε μ’ αυτές 
τις «πολυτέλειες», τα 800 πιλοτικά ολοήμερα 
μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους 
όσο ακόμα υπάρχουν τα ΕΣΠΑ, μια και σε αυτά 
απασχολούνται κυρίως συμβασιούχοι οι οποίοι 
αμείβονται από τους παραπάνω πόρους, τα 
εσπερινά δεν τα χρειαζόμαστε γιατί σε αυτά 
φοιτούν παιδιά που δεν χρειάζονται παραπάνω 
μόρφωση, είναι καμένα από χέρι… και πάει 
λέγοντας…

Εμείς οι γονείς και καθηγητές, μεγάλοι και 
έμπειροι, μπορεί να μην γνωρίζουμε όλες τις 
λεπτομέρειες των σχεδιασμών τους αλλά το 

μέγεθος της επίθεσης στις ζωές μας το βιώνουμε 
στο πετσί μας. Παραμένουμε όμως αμήχανοι 
έως και απαθείς. Τα παιδιά μας, τουλάχιστον, τα 
βλέπουμε; Τα ακούμε; ́ Εχουμε πάρει χαμπάρι το 
αδιέξοδο που ήδη βιώνουν τα δεκαπεντάχρονα; 
Βλέπουμε την απαξίωση απέναντι στα πάντα που 
κουβαλάνε τα μικρά μας;

Όταν θα σηκωθεί το καπάκι, παρακαλώ, 
μην τρομοκρατηθείτε, μην προσπαθήσετε να 
τα νουθετήσετε και να τα μαζέψετε. Αφήστε τα 
να δώσουν τον αγώνα που εμείς αρνηθήκαμε να 
αναλάβουμε. Αφήστε τα να υπερασπιστούν τη 
ζωή τους που εμείς βάλαμε ενέχυρο. Και τότε, 
επιβάλλεται να τους ζητήσουμε συγγνώμη.

Μυρτώ Μπολώτα 

Η ΚυΒEΡνΗςΗ εκμεταλλευόμενη τα 
υπαρκτά προβλήματα στην παιδεία 
βρίσκει την ευκαιρία να τα «εντάξει» στη 
νεοφιλελεύθερη ατζέντα της επιδιώκο-
ντας ουσιαστικά την υποβάθμιση,τη 
συρρίκνωσή της και την παράδοσή 
της στα ισχυρά οικονομικά ιδιωτικά 
συμφέροντα.

Δημιουργεί ένα σχολείο της «αγο-
ράς» προσαρμοσμένο στις επιταγές 
του μνημονίου και της Τρόικας. Συγ-
χωνεύσεις, καταργήσεις σχολικών 
μονάδων,εξαιρετικά μειωμένη χρη-
ματοδότηση δημιουργούν το εύλογο 
ερώτημα «τι μέλλει γενέσθαι» και πόσο 
πιο βαθιά στην τσέπη θα βάζουν το χέρι 
οι γονείς.

Η κατάργηση των σχολικών επιτρο-
πών μέσα από τους Καλλικρατικούς 
Δήμους και η ανάληψη, ουσιαστικά, από 
τους Δήμους της χρηματοδότησης των 
σχολείων, μας κάνει να αναρωτιόμαστε 
πού θα βρεθούν τα χρήματα για την 
κάλυψη των αναγκών των σχολείων;

Μήπως από εκποίηση της σχολικής 
περιουσίας;Μήπως από εξεύρεση 
χορηγών;

Μήπως από επενδύσεις κερδο-
σκοπικών εταιρειών δημιουργώντας 
εξειδικευμένο προσωπικό για τις νεο-
φιλελεύθερες ανάγκες της αγοράς;

Μετατοπίζει το κράτος την ευθύνη 
για εκπαίδευση στον ίδιο το μαθητή 
και την οικογένειά του, επιβαρύνοντας 
τον ήδη επιβαρυμένο οικογενειακό 
προϋπολογισμό.

Προσαρμόζεται η εκπαίδευση στα 
μέτρα του μνημονίου και της Τρόικας.

Αλήθεια ποια είναι η πρόταση της 
Ένωσης Γονέων Αγ. Αναργύρων σχετικά 
με τα νέα δεδομένα στην Παιδεία;

Έγινε παρέμβαση στην δημοτική 
Αρχή και στο δημοτικό Συμβούλιο ώστε 
να προλάβει και να αναδείξει τις εξελίξεις 
στο θέμα των συγχωνεύσεων των σχολι-
κών μονάδων των Αγ. Αναργύρων;

Υπάρχει ψήφισμα της Ένωσης που 
να έχει κατατεθεί στο δημοτικό συμ-
βούλιο με το οποίο να εκφράζεται η 
αντίθεσή της στις συγχωνεύσεις αλλά 
και στην ελλιπή χρηματοδότηση των 
σχολείων;

Είναι διατεθειμένη να επιτελέσει το 
θεσμικό της ρόλο ώστε να κινητοποιή-
σει τους γονείς και τους κηδεμόνες σε 
αγωνιστικούς προσανατολισμούς ή 
απλά θα ομιλεί για «ομάδες εργασίας» 
γονέων και οικολογικά σάντουιτς στα 
κυλικεία των σχολείων;

Στην αντιπαράθεση είναι αναγκαία 
και η σύγκρουση εκτός κι αν δεν υπάρχει 
καμία διαφωνία… Είδωμεν!                   
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ΠΡοτεινουΜε ςυνεΛευςΗ γονεΩν οΛΩν τΩν ΠΑιΔιΚΩν 
ςτΑΘΜΩν του ΔΗΜου Ωςτε νΑ ςυντονιςουΜε τΗ ΔΡΑςΗ 

ΜΑς τΗν τετΑΡτΗ 4 ΜΑΪου, στις 6.30 μ.μ.,  
στο ΘεΑτΡΑΚι του ΠΛΑτειΑς ΚοΚΚινοΠουΛου

Από την προηγούμενη χρονιά 
προειδοποιούσαμε μέσα από προ-
κηρύξεις αλλά και στις συνελεύσεις 
γονέων ότι η κατάσταση στους 
βρεφονηπιακούς σταθμούς θα 
χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Πριν 
ακόμα τελειώσει η προηγούμενη 
σχολική χρονιά ζητάγαμε επίμονα 
την κατάργηση των τροφείων μια 
και η οικονομική κατάσταση των 
οικογενειών, πολλές από τις οποίες 
έχουν ακόμα και τους δυο γονείς 
άνεργους, επιβαρύνεται συνεχώς. 
Αντ’ αυτού ο Δήμος  προχώρησε στο 
κλείσιμο του 1ου Βρεφονοπιακού 
σταθμού με αποτέλεσμα ένα στα 
τρία παιδιά να μείνουν εκτός και 
να μην προσλάβει το απαιτούμενο 
προσωπικό που συνεχώς και οι γο-
νείς και οι εργαζόμενοι ζητάνε.

Σε εποχή κρίσης οι κοινωνικές 
δομές και παροχές του Δήμου εί-
ναι παραπάνω από απαραίτητες 
για να επιβιώσουμε. Και γι’ αυτό 
απαιτούμε:

• Την προκήρυξη μόνιμων 
θέσεων εργασίας για την κά-
λυψη όλων των κενών θέσεων 
προσωπικού. Εδώ και ένα χρόνο 
επισημαίνουμε τις τραγικές ελλεί-
ψεις σε προσωπικό που σε πολλές 
περιπτώσεις φτάνουν και στο 43%. 

Η «προσλήψεις» συμβασιούχων για 
μερικούς μήνες δεν μπορεί να δώσει 
λύση στην εύρυθμη λειτουργία των 
σταθμών και την ασφάλεια των 
παιδιών μας. 

• Την κατάργηση των τρο-
φείων ως μια πρώτη κίνηση ανα-
κούφισης των οικογενειών μας. 
τα τροφεία έχουν επιβληθεί εδώ 
και τρία χρόνια παρόλο που δεν 
παίζουν κανένα ρόλο για τη 
βιωσιμότητα των σταθμών. Οι 
γονείς πλήρωσαν την περσινή χρονιά 
126.500 ευρώ. Η κεντρική χρηματο-
δότηση (1.300.000)  καλύπτει όλους 
τους μισθούς ενώ η χρηματοδότηση 
από το Δήμο καλύπτει τα υπόλοιπα 
έξοδα λειτουργίας των σταθμών. τα 
τροφεία επιβλήθηκαν απλώς για 
να συνηθίζουμε στην ιδέα ότι 
για όλες τις κοινωνικές παροχές 
πρέπει να πληρώνουμε... 

• Η διοίκηση προχώρησε τις 
τελευταίες μέρες ακόμα παραπέρα:  
απειλεί να εισπράξει τα οφειλόμενα 
τροφεία μέσω των εφοριών στις 
οποίες ανήκουν οι «άτακτοι» γονείς! 
Ομως ουκ αν λάβεις παρά του μη 
έχοντος...

Σταύρος Τερζάκης 
εκπρόσωπος γονέων  

4ου Βρεφονηπιακού Σταθμού

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕφΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΕΙ,

ΘΑ ΚΑνουΜε ΚΑτι;

πρωτοβουλία γονέων

ΑΠιςτευτο ΑΛΑΛουΜ με τη μεταφορά 
των υπηρεσιών του ΙΚΑ και θύματα τους 
ασφαλισμένους. Ξεχείλισε η δημοτική αρχή 
από αγωνιστική πλειοδοσία, 
βρήκε συμμάχους αλλά και 
αντιπάλους, επιστρατεύτηκαν 
οι υπόχρεοι ψηφοδέκτες και 
τελικά ο υφυπουργός Γ. Κου-
τρουμάνης βρήκε τη Σολο-
μώντεια λύση, όπως σχετικά 
ανέφερε στη Βουλή: Μένει η 
μονάδα υγείας, οι υπηρεσίες 
για το σφράγισμα των βιβλια-

Χρονικό

• Αρχές του έτους γίνεται γνωστό 
ότι οι διοικητικές του υπηρε-
σίες του ΙΚΑ Καματερού θα 
προσφέρονται πλέον από το 
ΙΚΑ φυλής που έχει έδρα στα 
Άνω Λιόσια. 

• Τρίτη, 8/2: Σε έκτακτο Δημο-
τικό συμβούλιο, εκδίδεται 
ομόφωνο ψήφισμα διαμαρ-
τυρίας.

• Παρασκευή, 18/2: Το ΚΚΕ δια 
του λεγόμενου «Συντονιστικού 
φορέων Αγίων Αναργύρων 
– Καματερού» πραγματοποιεί 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
έξω από το υποκατάστημα 
του ΙΚΑ στο Καματερό 

• Δευτέρα. 28/2: Στη συνεδρίαση 
του το δημοτικό συμβούλιο, 
εκδίδει νέο ψήφισμα, το οποίο 
όμως αυτή τη φορά ψηφίζεται 
μόνο από την παράταξη του 
δημάρχου, την Ενωτική Πορεία 
και την Αλληλεγγύη, γιατί η 
Λαϊκή Συσπείρωση πρότεινε 
δικό της.

• Τρίτη, 8/3: Συγκέντρωση και 
συμβολικός αποκλεισμός της 
Λ. φυλής στη στάση Μανά-
ρα.

• Στο site της Αλληλεγγύης 
διαβάζουμε ότι ενημερώθη-
καν «από τον κ. Σαράντη ότι 
δόθηκε προσωρινή αναστολή 
μεταφοράς του ΙΚΑ Καματε-
ρού».

• Κυριακή, 20/3: το ΙΚΑ με-
ταφέρει τις υπηρεσίες του 
(υπολογιστές, αρχείο κλπ) στο 
κατάστημα Άνω Λιοσίων

• Δευτέρα, 21/3: Ερώτηση του 
βουλευτή της ΝΔ Αργύρη Ντι-
νόπουλου προς την υπουργό κ. 
Κατσέλη για το θέμα.

• Δευτέρα, 21/3, 5 μ.μ.: Έκτα-
κτη σύγκληση του Δημοτικού 
Συμβουλίου όπου εκδίδεται 
«ψήφισμα – καταγγελία» και 
αποφασίζεται να καταληφθεί το 
πρωί της Τρίτης το υπουργείο. 
Και το ψήφισμα αυτό «εγκρί-
θηκε κατά πλειοψηφία με τις 
ψήφους της Διοίκησης του 
Δήμου και των δημοτικών παρα-
τάξεων «Ενωτική Πορεία» του κ. 
Δανάκου και «Αλληλεγγύη» του 
κ. Τερζόγλου», κάτι που σπεύδει 
να μας πληροφορήσει και το 
δελτίο τύπου του δημάρχου.

• Τρίτη, 22/3: Στο Ριζοσπάστη 
δημοσιεύεται σχετικό ρεπορτάζ 
και η θέση της Λαϊκής Συσπείρω-
σης. 

• Τις επόμενες μέρες, ο δήμος 
εκδίδει και δελτίο τύπου το 
οποίο συνοδεύεται από δύο 
«εβδομαδιαίες οικογενειακές 
φωτογραφίες!!!» από την κα-
τάληψη του υπουργείου.

• Στις 28/3 καταθέτει Επίκαιρη 
Ερώτηση ο βουλευτής του ΠΑ-
ΣΟΚ, Λάμπρος Μίχος.

• Στις 29/3 καταθέτει Ερώτηση το 
ΚΚΕ

• Στις 31/3 ο Αναπλ. Υπουργός Γ. 
Κουτρουμάνης δίνει απαντήσεις 
στην ερώτηση του Λ. Μίχου, ενώ 
κατατίθεται και αναφορά για το 
θέμα από τον Απ. Κακλαμάνη, 
όπου δίνονται οι εξηγήσεις που 
αναφέρονται σε διπλανή στή-
λη.

ΙΚΑ Καματερού:  
αυτά που μένουν κι αυτά που φεύγουν

«...υπήρξαν αντιδράσεις, όχι 
όμως από το δήμαρχο και το 
δημοτικό συμβούλιο, με τους 
οποίους είμαστε σε διαρκή 
επικοινωνία και συνεννόηση»

Γ. Κουτρουμάνης
Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης

Την ώρα που αναβάλλονταν εν μέσω του 
χιονιά οι εκδηλώσεις για τα κούλουμα, η 
δημοτική αρχή, διοργάνωνε συγκέντρωση, 
δήθεν, διαμαρτυρίας. Κόσμος πολύς μπορεί 
να μην μαζεύτηκε, αλλά βγήκαν αρκετές 
φωτογραφίες –και μάλιστα με μπόλικο χιόνι 
δείγμα της «αγωνιστικής» τους στάσης– για 
να κοσμήσουν το δελτίο τύπου που ακο-
λούθησε.

ρίων και οι υπηρεσίες που προσφέρουν παροχές 
σε χρήμα και δίνουν άδειες ασθένειας. Για το 
λόγο αυτό θα μεταφερθούν 4-5 άτομα από το 

ΙΚΑ Άνω Λιοσίων. Για όλα τα 
άλλα θέματα οι ασφαλισμένοι 
θα εξυπηρετούνται από το 
ΙΚΑ Αγίων Αναργύρων (Μπί-
μπιζα). Το ΙΚΑ Άνω Λιοσίων 
θ εξυπηρετεί όλες τις λοιπές 
διοικητικές υπηρεσίες (π.χ. 
λογιστήριο).

Για την ιστορία να αναφέ-
ρουμε ότι στη Βουλή κατατέ-

θηκαν ερωτήσεις από τους βουλευτές Αργύρη 
Λ. Μίχο, Αργ. Ντινόπουλο, Απ. Κακλαμάνη και 
από το ΚΚΕ.                                                                 
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πολιτιστικό κέντρο, από 2 έως 7 μήνες.
Συγκεκριμένα, την Τρίτη, 11 Γενάρη, στην 

τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
και κατά τη συζήτηση του θέματος «προγραμ-
ματισμό προσλήψεων 2011» οι εργαζόμενοι με 
τη συμπαράσταση και του Συνδικάτου Εργα-
ζομένων ΟΤΑ Ν. Αττικής, με παράστασή τους 
ζήτησαν να μην απολυθεί κανείς εργαζόμενος. 
Αμέσως μετά, αποφάσισαν κατάληψη του χώ-
ρου του γκαράζ και την οποία πραγματοποίησαν το πρωί της επόμενης μέρας, 
Τετάρτη, 12 Γενάρη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εργαζομένων στο 
Δήμο Αγίων Αναργύρων – σημειωτέον, δεν καλύπτει τους συμβασιούχους 
– αποφάσισε την «Κατάθεση αιτήματος προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου για σύγκλιση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου και 
λήψη απόφασης ώστε να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, μετά τη λήξη της σύμβασής του, τόσο από το Δήμο, όσο και 
από τα Νομικά Πρόσωπα και τους Οργανισμούς, μιας και οι εργαζόμενοι όχι 
μόνο καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου, αλλά είναι απαραίτητοι 
και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών».

Την Πέμπτη 13/1 όντως πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου, στην οποία παραβρέθηκαν οι υπό απόλυση εργαζόμενοι, 
το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων και εκπρόσωπος του Συνδικάτου ΟΤΑ. 

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μετά από τη συζήτηση που 
διεξήχθη εν μέσω αντεγκλήσεων κατατέθηκαν τρεις προτάσεις, μία από το 
δήμαρχο και την πλειοψηφία του και άλλες δύο από τις παρατάξεις της μειο-
ψηφίας και οι οποίες μπήκαν όλες σε ψηφοφορία και όχι κατά αντιπαράθεση 
όπως συνηθίζεται και είναι το φυσιολογικό.

Την πρόταση του δημάρχου που δεν απαντούσε στο πρόβλημα κι έδει-
χνε την πόρτα της απόλυσης των εργαζομένων υπερψήφισαν οι σύμβουλοι 
της πλειοψηφίας, την καταψήφισαν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης 
(Κατσαντώνης) και της Ενωτικής Πορείας (Δανάκος) ενώ η Αλληλεγγύη 
(Τερζόγλου) ψήφισε λευκό.

Η πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωση ήταν «να μην απολυθεί κανένας 
εργαζόμενος και να παλέψουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, 
χωρίς όρους και προϋποθέσεις».

Τέλος η πρόταση που υποστήριξαν από κοινού οι παρατάξεις Ενωτική Πορεία 
και Αλληλεγγύη ήταν «Το έργο και οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι συγκεκρι-
μένοι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η παραμονή τους 
στις θέσεις τους είναι απαραίτητη και συμφέρουσα για την εύρυθμη λειτουργία 
του δήμου και των νομικών προσώπων. Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι 
να τους διατηρήσουμε στις θέσεις τους πέραν του συμβατικού χρόνου και να 
τους καταστήσουμε αορίστου χρόνου».

Αντιθέσεις:

 Η κινητοποίηση που οργανώθηκε στην συνεδρίαση της Τρίτης, 11 Γενάρη κι 
ενώ συζητιόταν μεταξύ άλλων θεμάτων ο «προγραμματισμός προσλήψεων 
για το 2011»΄και η πραγματοποίηση κατάληψης στο χώρο του γκαράζ.

  Η διακοπή της κατάληψης, η λήξη των κινητοποιήσεων, κοινώς το «άδειασμα» 
των συμβασιούχων, που κατάληξη είχε την απόλυση τους.                                 

δημοτικός 
προϋπολογισμός

το 1/3 των εσόδων προέρχεται  

από τη φορολόγηση των κατοίκων

τΑ ςτοιχειΑ είναι αδυσώπητα και δεν μπορούν να κρύψουν τη εικονική 
πραγματικότητα που επιχείρησε και επιχειρεί η δημοτική αρχή να πα-
ρουσιάσει στους κατοίκους της περιοχής. Το εισόδημα των οικογενειών 
και των επαγγελματιών του δήμου ήταν και είναι η βασική και κύρια 
πηγή των εσόδων του δημοτικού προϋπολογισμού. Του πραγματικού, 
δηλαδή, εκείνου που υλοποιείται και όχι εκείνου που παρουσιάζεται και 
ψηφίζεται κάθε χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο προϋπολογισμός 
εσόδων του 2010 ήταν της τάξης των 77.371.170,64€ και η υλοποίηση 
έφτασε τα 27.063.946,31€, δηλαδή ποσοστό υλοποίησης μόνο 35%. 
Από τα έσοδα αυτά, τα μισά (50%) ήταν άμεσοι φόροι και τέλη, το 
31% επιχορηγήσεις, το 8,32% δάνεια και το 8,62% εισπράξεις υπέρ 
τρίτων. Δηλαδή αν αφαιρεθούν τα δάνεια (κι αυτά οι κάτοικοι θα τα 
πληρώσουν) και οι εισπράξεις υπέρ τρίτων, τότε οι άμεσοι φόροι και 
τέλη είναι της τάξης του 62% και οι επιχορηγήσεις 38%.             

Info: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://paratiritisagionanargyron.blogspot.
com/ μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη εισήγηση της δημοτικής αρχής 
για τον προϋπολογισμό των ετών 2009-11 

Το επίσημο «κοστολόγιο» της μνημονιακής πολιτικής για τα ασφαλιστικά 
Ταμεία, σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού Εργασίας κ. Κουτρουμάνη 
από το βήμα της Βουλής, έχει ως εξής:
• 4 δισ. ευρώ «χάνονται» από την ανεργία και τη μη ασφάλιση των, επίσημα 

υπολογιζόμενων, 800.000 ανέργων. 
• Τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ κοστίζει η ανασφάλιστη εργασία 1.250.000 

ατόμων (το 25% του εργατικού δυναμικού). 
• Κάθε αύξηση της ανεργίας κατά μία ποσοστιαία μονάδα προκαλεί απώλειες 

450 εκατ. στο ιΚΑ (μαζί με τα επιδόματα). 
• 700 εκατ. ευρώ λιγότερα έσοδα από εισφορές φέρνει στα Ταμεία η 

φετινή (υποεκτιμημένη) μείωση κατά 6% των μισθών. 
• Για κάθε μονάδα που μειώνονται οι αποδοχές προκύπτουν απώλειες περίπου 

115 εκατ. κάθε χρόνο.                                     Πηγή: http://www.iskra.gr

αντιθέσεις
από τη στάση του δημάρχου και των αριστερών παρατάξεων  
στο θέμα της αύξησης των δημοτικών τελών

δήμαρχε εσύ ...πονηρέ πολιτευτή

 Ένα χρόνο περίπου πριν τις δημοτικές εκλογές, διατυμπάνιζες ότι, θα 
σταθείς αρωγός στις οικονομικές δυσκολίες των κατοίκων και των 
επαγγελματιών και δεν θα αυξήσεις τα δημοτικά τέλη. 
 Τέσσερις μήνες μετά τις δημοτικές εκλογές ξέχασες (;) τις «οικονομικές 

δυσκολίες των κατοίκων και των επαγγελματιών» κι επέβαλες ξανά 
αυξήσεις και μάλιστα της τάξης του 22% για τα σπίτια και 75% περίπου 
για τα μαγαζιά στη δημοτική ενότητα του Καματερού. 

Λαϊκή ςυσπείρωση

 Το 2007 η δημοτική παράταξη του ΚΚΕ (Δημοτική Αναγέννηση) 
μόλις πληροφορήθηκε την εισήγηση της δημοτικής αρχής για αυ-
ξήσεις 25% των δημοτικών τελών, το κατήγγειλε με ανακοίνωση που 
διένειμε στο λαό των Αγ. Αναργύρων και οργάνωσε κινητοποίηση 
πριν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με αποτέλεσμα να 
αναγκαστεί η δημοτική αρχή Σαράντη να αναδιπλωθεί και να περιο-
ρίσει τελικά την απόφασή της για αυξήσεις, στο 5%.
 Σήμερα, η δημοτική παράταξη του ΚΚΕ (Λαϊκή Συσπείρωση) παρότι 

τα προβλήματα του κόσμου είναι πιο οξυμένα, δεν προέβη σε καμιά 
κινητοποίηση για αντίσταση – ιδίως για το χαράτσι που επιβλήθηκε 
στο Καματερό. Αρκέστηκε να καταψηφίσει το θέμα στο συμβούλιο 
και να εκδώσει ανακοίνωση ...κατόπιν εορτής.

Αλληλεγγύη

 Θετικά καταγράφεται η  ανακοίνωση από την Αλληλεγγύη η οποία 
καλούσε τον κόσμο να παραβρεθεί στην συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου για διαμαρτυρία.
 Στα αρνητικά η στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας από λίγα μέλη της 

Αλληλεγγύης και όχι από το σύνολο των μελών και φίλων της. 

Κοινωνική 
δικαιοσύνη 

χαρακτηρίστηκε  
από τον δήμαρχο 

νίκο ςαράντη  
«η ανακύκλωση  
της ανεργίας»!

ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
ςυνεχειΑ ΑΠο τΗ ςεΛ. 1
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Περιβαλλοντικό πάρκο ή αρένα 
«εμπορικών δραστηριοτήτων»;

το ΠΑΡΚο ΠεΡιΒΑΛΛοντιΚΗς Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 
Τρίτσης» είναι στο στόχαστρο των κάθε λογής κερδοσκόπων. Μετά 
τη χρόνια εγκατάλειψη,  την ανύπαρκτη χρηματοδότηση, ήρθε η 
ώρα της εκμετάλλευσης ή αν προτιμάτε της «αξιοποίησής» του. 
Και δεν αναφερόμαστε στο σύνολο του χώρου που περιελάμβανε 
ο Πύργος Βασιλίσσης, αλλά σε ό,τι έχει πλέον απομείνει από τον 
κατακερματισμό του και τον διαχειρίζεται ο αρμόδιος γι’ αυτό φορέας 
του: Ο Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης του Πάρκου.

Ενώ η πολιτεία χρηματοδοτεί υποτυπωδώς το πάρκο, οι ιδιώτες 
κάνουν πάρτι. 

Μετά την τεράστια τσιμεντοκαφετέρια, ήδη παραχωρήθηκε 
πανοραμικός χώρος στο κάτω μέρος της κεντρική εξέδρας για τη 
λειτουργία δεύτερου καφέ, ενώ δημοπρατείται και τρίτη σε χώρο 
της κάτω λίμνης, στην είσοδο από τη Λ. φυλής. Για το οικολογικό 
του πράγματος βαφτίζονται δε«Οικο-αναψυκτήρια» (sic). Κι ενώ 
γίνονται νέες προκηρύξεις εκμισθώσεων, τα μισθώματα όσων ήδη 
υπάρχουν, δεν εισπράττονται...

Ερπατάριο, ενοικίαση αλόγων για ιππασία, πρόσκοποι, πάρκινγκ 
και άλλες «οικολογικές» επιχειρήσεις ή δραστηριότητες συνθέτουν 
το παζλ του σημερινού πάρκου. Ακόμα οι λιγοστοί εργαζόμενοι 
παραμένουν απλήρωτοι, ενώ η συντήρηση του πάρκου είναι 
ανύπαρκτη. 

Ο Γιάννης Νικολόπουλος μέλος της Επιτροπή Σωτηρίας του 
Πάρκου σε δηλώσεις το tvxs.gr δηλώνει: «Το πάρκο είναι πανέμορφο, 
δεν χρειάζεται πολλά χρήματα για να λειτουργήσει. Η φύση λειτουρ-
γεί από μόνη της. Συντήρηση και καθαρισμό θέλει, όχι πρακτικές 
κέρδους. Θέλουμε ένα δημόσιο πάρκο χωρίς εμπορικές χρήσεις». 
Γι’ αυτό και η Επιτροπή τάσσεται ενάντια σε δραστηριότητες που 
δεν συνάδουν μ’ ένα πάρκο, όπως καταστήματα και εκδηλώσεις 
με πολλά ντεσιμπέλ, π.χ συναυλίες. «Το πρόβλημα με τα μαγαζιά 
δεν είναι τα ένα-δύο, αλλά όταν ξεκινάει ένα, ακολουθούν κι άλ-

λα», τονίζει ο Γ. Νικολόπουλος και 
προσθέτει πως «οι εκδηλώσεις με 
φώτα, δυνατή μουσική και πολλά 

σκουπίδια, διαταράσσουν τη χλωρίδα 
και την πανίδα του πάρκου».

Εξέλιξη υπάρχει και στο ιδιο-
κτησιακό του Πάρκου. Ο Δήμος 

Ιλίου ζητά να του ανατεθεί η δια-
χείριση του πάρκου, ενώ υπάρχει 
ζήτημα με τα 50 στρέμματα του 

ΕΘΙΑΓΕ που παραχωρούνται 
από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης στο Δήμο Αγίων 
Αναργύρων – Καματερού και 

φέρονται ως ιδιοκτησία του Πάρ-
κου.                                                

Info: http://parkosos.tk/
Info: http://eleftherosagros.blogspot.

com/

Αφου το ΜνΗΜονιο μάς επιβάλ-
λει να ξεπουλήσουμε 50 δις κρατικής 
περιουσίας στο όνομα της οικονο-
μικής κρίσης, των ελλειμμάτων και 
του χρέους, το ελληνικό αντί για 
Μητροπολιτικό πάρκο πωλείται στις 
εταιρείες του Κατάρ για «αξιοποίηση» 
με διαδικασίες Fast Track. Η έκταση 
των 180 στρ. της ΠυΡΚΑΛ, η οποία 
μετεγκαταστάθηκε από τον Υμηττό, 
αντί για πάρκο υψηλού πρασίνου 
πρόκειται, όπως «διαρρέουν» πρό-
σφατα δημοσιεύματα των «Νέων», να 
πωληθεί σε επιχειρηματίες προκειμέ-
νου να φτιαχτεί ένα «γιγάντιο Γκάζι», 
ένας πολυχώρος νυχτερινών κέντρων 
διασκέδασης επί πληρωμή.

Επειδή, μάλλον, μας θεωρούν 
ηλίθιους ή ίσως πολύ τρομοκρατημέ-
νους ο κ. Παμπούκης μιλά δημόσια 
για 35.000 (!) θέσεις εργασίας στο 
ελληνικό.

Αντιγράφουμε από το σάιτ του 
Δήμου Ελληνικού σε τι αντιστοιχούν 
αυτές οι 35.000 θέσεις εργασίας:

«Σύμφωνα με τα επίσημα δημο-
σιευμένα στοιχεία των εταιρειών, 
συγκεντρώνοντας όλoυς μαζί τους 
εργαζόμενους στα 5 “ΙΚΕΑ”, στα 25 
“Carrefour”, στα 229 “Μαρινόπουλος”, 
στα 104 “Κωτσόβολος”, στα ορυχεία 
Αιγαίου, Παρνασού και Γκιώνας και σε 
όλες τις υπηρεσίες και τα 882 τραπε-
ζικά καταστήματα και υπηρεσίες της 
Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα και 
τα Βαλκάνια τότε συγκεντρώνονται 
33.500 θέσεις εργασίας. Αναλυτικά: 
• 3.000 εργαζόμενοι του Ομίλου φουρ-

λής σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία 

και Ρουμανία, 
δηλαδή στα 
5 πολυκατα-
στήματα ιΚεΑ 
(1.900 θέσεις 
εργασίας), 55 
καταστήμα-
τα Intersport 
(800 θέσεις 
ε ρ γ α σ ί α ς ) , 
τ η ν  G e n c o 
Romania, τη Service One κ.α.

• 13.000 εργαζόμενοι του Ομίλου 
Carrefour και των 25 πολυκα-
ταστημάτων “Carrefour” στην 
Ελλάδα, των 206 καταστημάτων 
“Μαρινόπουλος” και των 23 κατα-
στημάτων “5’ Μαρινόπουλος” 

• 2.000 εργαζομένοι των 104 πολυκα-
ταστημάτων και μεσαίων ή μικρών 
καταστημάτων “Κωτσόβολος” 

• 2.000 εργαζόμενοι της μεγαλύτε-
ρης ελληνικής μεταλλευτικής 
βιομηχανίας “Silber & Baryte 
- Βιομηχανικά ορυκτά” που πε-
ριλαμβάνει τα ορυχεία Παρνασσού, 
Γκιώνας και Αιγαίου

• 13.500 εργαζόμενοι του Ομίλου 
Πειραιώς στους οποίους περιλαμ-
βάνονται οι 5.100 υπαλλήλοι της 
τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, 
οι 1.600 στις θυγατρικές του εσω-
τερικού και οι 6.800 υπάλληλοι 
στις θυγατρικές του ομίλου στο 
εξωτερικό σε συνολικά 882 τραπεζι-
κά καταστήματα και υπηρεσίες. 

Όλες αυτές οι εταιρείες αθροί-
ζουν 33.500 θέσεις εργασίας. Τους 
πιστεύετε;

Η πρώτη απόπειρα δημοπράτησης της κα-
φετέριας στην κάτω λίμνη, απετράπη μετά 
από πετυχημένη παρέμβαση του «Αγρού» την 
ώρα της δημοπράτησης δείχνοντας έτσι ότι 
δεν χρειάζονται μόνο λόγια και ανακοινώσεις 
αλλά κινητοποιήσεις και δράσεις, οι μόνες 
που φέρνουν αποτελέσματα.
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ΠΡΑγΜΑτοΠοιΗΘΗΚε μετά από τρεις αναβολές (22/5/2008, 14/10/2009 
και 27/5/2010) η δίκη των κατοίκων για τη συμμετοχή στους αγώνες για την 
πλήρη υπογειοποίηση των γραμμών, και που το τυπικό της κατηγορίας ήταν 
«παρακώλυση συγκοινωνιών».

Στην ακροαματική διαδικασία, κατέρρευσαν οι κατασκευασμένες και 
αστήριχτες κατηγορίες ΟΣΕ και Αστυνομίας, που έγιναν μήνες μετά τη μαζική 
συγκέντρωση της 27/2/2005 που διοργάνωσε η επιτροπή αγώνα στο πλαίσιο των 
δράσεών της για να γίνουν υπόγειες οι σιδηροδρομικές γραμμές σε ολόκληρο 
τον άξονά τους. Επιβεβαιώθηκε επίσης, για μια ακόμη φορά ότι η απόπειρα 
ποινικοποίησης των αγώνων αποσκοπούσε να κρατήσει σε ομηρία τους πρω-
τοπόρους αγωνιστές και να τρομοκρατηθούν οι κάτοικοι της περιοχής.         

Αθώοι οι αγωνιστές της Επιτροπής Αγώνα 
για την πλήρη υπογειοποίηση των γραμμών
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τΑ ΠΡοςφΑτΑ ςτοιχειΑ του «Ευρωβαρομέτρου» 
αναδεικνύουν σημαντικά στοιχεία για το 
κοινωνικό σύνολο της χώρας. Τα ποσοστά είναι 
χαρακτηριστικά:

Το 93% των Ελλήνων δεν εμπιστεύεται τα 
πολιτικά κόμματα της χώρας!

Το 73% των Ελλήνων δεν εμπιστεύεται τη 
Βουλή!

Το 76% των Ελλήνων δεν εμπιστεύεται την 
κυβέρνηση Παπανδρέου,το 60% δεν εμπιστεύεται 
πλεον την Ε.Ε,το 74% ούτε καν τον ΟΗΕ, το 56%  
δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, το 79% δεν 
εμπιστεύεται τις μεγάλες επιχειρήσεις, το 58% 
δεν εμπιστεύεται τα εκκλησιαστικά ιδρύματα,το 
65% δεν εμπιστεύεται τα συνδικάτα,το 78% δεν 
εμπιστεύεται την τηλεόραση,το 71% τον Τύπο,το 
61% το ραδιόφωνο!

Είναι ξεκάθαρο ότι στη χώρα υπάρχει βαθιά 
κρίση θεσμών, οι άνθρωποι βρίσκονται σε από-
γνωση και ανασφάλεια και πιθανώς στα όρια της 
κατάθλιψης!

Η εξήγηση είναι σύνθετη αλλά κυρίως πολι-
τική: υπαίτιος είναι η καταστροφική διαχείριση 
της εξουσίας από τα κόμματα του δικομματισμού 
καθώς και οι τελευταίες ακραίες νεοφιλελεύθερες 
επιλογές της κυβέρνησης Παπανδρέου, η οποία 
εξυπηρετώντας συγκεκριμένα οικονομικά συμ-
φέροντα, επιβάλει τις επιλογές της στην ελληνική 
κοινωνία επιχειρώντας να την πείσουν πως για τη 
φτώχεια φταίνε οι φτωχοί!

Σύμφωνα με τη νεοφιλελεύθερη τακτική 
τους, η μια κοινωνική ομάδα πρέπει να έρθει 
σε αντιπαράθεση με την άλλη, ο άνεργος με το 
γείτονά του γιατί έχει προς το παρόν εργασία, οι 
τάχα υψηλόμισθοι του δημοσίου χαρακτηρίζο-
νται κηφήνες, όλα τα κόμματα φταίνε, έτσι ώστε 
να μην αναδεικνύονται οι πραγματικοί λόγοι και να 
μην ζητούνται από τους πραγματικούς υπαίτιους 
οι πολιτικές ευθύνες!

Στην κατεύθυνση αυτή αρωγός προσέρχεται 
«τηλεοπτική Δημοκρατία» των εκάστοτε φερε-
φώνων που με έναν εξαιρετικά επιθετικό τρόπο 
προσπαθούν, και ενδεχομένως προς το παρόν 
τα καταφέρνουν, να πείσουν το σύνολο του 
λαού πως δεν ευθύνονται οι νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές επιλογές του δικομματισμού αλλά οι 
συνδικαλιστικές συντεχνίες και τα ρετιρέ.

Η χώρα μετατρέπεται σε «νέο-αποικία» υπο-
δουλωμένη σε ιμπεριαλιστικά οικονομι-
κά συμφέροντα. Με το πρόσχημα της 
πτώχευσης κατάφεραν να διαλύσουν 
εργασιακές σχέσεις, να κλείσουν μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, να απελευθερώ-
σουν τις απολύσεις, να καταργήσουν 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, να 
κόψουν στο μισό τους μισθούς και την 
ίδια στιγμή να μειώσουν τη φορολογία 
για τις μεγάλες επιχειρήσεις, να σώσουν 
τις τράπεζες παρέχοντάς τους 108 δις 
μέχρι τώρα, να διαλύσουν το κοινωνικό 
κράτος επιτιθέμενοι στην παιδεία, την 
υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, τις 

δημόσιες μεταφορές,την ενέργεια!
Με αφορμή την κρίση, δρομολογείται μια 

βίαιη κοινωνική οπισθοδρόμηση με θύματα τους 
εργαζόμενους και τους νέους. Είναι ξεκάθαρο 
πως στόχος της κυβέρνησης των «αγορών» και 
της Τρόικας δεν είναι να αποφύγουν τη χρεοκοπία 
αλλά να ξαναμοιράσουν τον πλούτο προς όφελος 
του κεφαλαίου!

Εμείς έχουμε τη δύναμη της ανατροπής, 
αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε και να αντι-
δράσουμε. Ωστε να διεκδικήσουμε τη ζωή μας 
και το μέλλον των παιδιών μας. !

Προτάσεις που αφορούν τη διέξοδο από την 
κρίση υπάρχουν, όσο κι αν εντέχνως δεν αναδει-
κνύονται ή σκοπίμως απαξιώνονται. Προτάσεις 
πάνω σε ένα προωθητικό ριζοσπαστικό πρόγραμ-
μα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Προτάσεις που 
οι εργαζόμενοι οφείλουν να θέσουν το επόμενο 
διάστημα ενωμένα και ενωτικά.

Το πρώτο αίτημα θα πρέπει να είναι να πει 
ξεκάθαρα και δυνατά πως δεν αναγνωρίζει ούτε 
νομιμοποιεί το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος 
δεν το συσσώρευσε ο λαός της χώρας αλλά η 
πολιτική και η οικονομική ελίτ. Ο λαός, στη με-
γάλη πλειοψηφία του, δεν οφείλει τίποτα και σε 
κανέναν και πρέπει να αγωνιστεί για τη συνολική 
διαγραφή του χρέους ή, στη χειρότερη περίπτω-
ση, στη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του 
με δραστική μείωση των επιτοκίων. Ενώ απαραί-
τητη κρίνεται η εθνικοποίηση - κοινωνικοποίηση 
των τραπεζών (με το ποσό των 108 δις που έχουν 
λάβει θα μπορούσαν όλες οι τράπεζες να είναι 
σήμερα κάτω από δημόσιο έλεγχο).

Όσον αφορά την ΟΝΕ, την Ε.Ε και το ευρώ, 
ενδεχομένως η εφαρμογή των παραπάνω να είναι 
ασύμβατη με αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς, 
ταξικούς μηχανισμούς μιας και λειτουργούν 
αποκλειστικά κι αποδεδειγμένα πια υπέρ του 
κεφαλαίου και των οικονομικά ισχυρών χωρών. 
Αρα απαραίτητη θα είναι και η ανατροπή τους.

Εμπρός λοιπόν ας αντισταθούμε ας αγωνι-
στούμε, ας εμπιστευθούμε τις δυνάμεις που 
εκφράζουν το δρόμο της αντίστασης στην 
νεοφιλελεύθερη ταξική λαίλαπα! Μην ξεχνάμε 
ο μόνος αγώνας που χάνεται είναι αυτός που 
ποτέ δεν δίνεται!

ΑντιςτΑΘειτε!
Ζη.Ασ.

Άλλες οι βουλές των δημοτών  
κι άλλες του ΚΚε

Δεν είναι πρώτη φορά που στο χώρο του ΚΚΕ 
παραιτείται κάποιο αιρετό στέλεχος του για κάποιο 
άλλο. Όμως συνήθως δίνεται μια εξήγηση. Στο 
δικό μας δήμο όμως, εις μάτην περιμένουμε εξη-
γήσεις για την παραίτηση Μανταδάκη, τον οποίο 
οι ψηφοφόροι της Λαϊκής Συσπείρωσης υπερ-
ψήφισαν και τον εξέλεξαν δημοτικό σύμβουλο. 
Μάλιστα, στην περιοχή του, το Καματερό, βγήκε 
πρώτος σε σειρά επιτυχίας δημοτικός σύμβουλος 
(759 σταυροί). Τη θέση του Σήφη Μανταδάκη 
πήρε ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού στο 
Καματερό, Νίκος Κουλούρης (475 σταυροί).

οι εΡγΑζοΜενοι στους δήμους Αγ. Αναρ-
γύρων – Καματερού, πριν την ενοποίηση, 
ανήκαν, όπως ήταν και φυσικό, σε δύο 
διαφορετικά σωματεία. Ένα σωματείο με 
εργαζόμενους μόνο από το Δήμο Αγ. Αναρ-
γύρων και ένα όπου περιελάμβανε εργαζό-
μενους από τους Δήμους Καματερού και 
Πετρούπολης.

Τι πιο φυσικό λοιπόν, από τα να είχαν 
δρομολογηθεί οι διαδικασίες ώστε οι ερ-
γαζόμενοι του ενιαίου πλέον δήμου να 
ανήκουν σε ένα ενιαίο σωματείο; Τι πιο 
φυσικό, οι εργαζόμενοι του Καματερού να 
αποχωρήσουν από το σωματείο που έχουν 
από κοινού με τους εργαζόμενους της Πε-
τρούπολης, να εγγραφούν στο ήδη υπάρχον 
Σωματείο του Δήμου Αγίων Αναργύρων, και 
φυσικά να προκηρυχτούν εκλογές για την 
ανάδειξη νέων αντιπροσωπευτικών οργάνων 
(Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, 
Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία);

Η ευθύνη βαραίνει κυρίως την πλειοψηφία 
του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου 
Αγίων Αναργύρων, η οποία προσκείμενη στη 
δημοτική αρχή του Σαράντη, δε θέλει προφα-
νώς να διακινδυνέψει αλλαγή συσχετισμών, 
με ότι αυτό συνεπάγεται Η μειοψηφία του 
Δ.Σ. (τρία από τα επτά μέλη) που πρόσκειται 
στο ΠΑΜΕ, πως αντιμετωπίζουν το θέμα; Δεν 
οφείλουν να πάρουν πρωτοβουλία ώστε να 
αλλάξει η κατάσταση, απευθυνόμενοι πρώτα 
απ’ όλα στους ίδιους τους εργαζόμενους; Δεν 
οφείλουν να καλέσουν τους εργαζόμενους 
του πρώην δήμου Καματερού να εγγραφούν 
στο σωματείο, να συγκαλέσουν, έστω και 
με υπογραφές, γενική συνέλευση, να απο-
φασίσουν εντέλει νέες εκλογές; Επίσης, 
δεν πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία ώστε 
να δρομολογηθεί η εγγραφή στο σωματείο 
όλων ανεξαιρέτως των συμβασιούχων, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου και 
αν εργάζονται στο δήμο;

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!

Η εφημερίδα «δημοτικές υποθέσεις» 
εκδίδεται από πρωτοβουλία πολιτών  

και διανέμεται δωρεάν.
επικοινωνείτε στο:  

ypotheseis@gmail.com
Ηλεκτρονική έκδοση:   

http://ypo-theseis.blogspot.com/
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η προσπάθειά μας
ΑντιΘεςεις, διαθέσεις, επιθέσεις, προθέ-
σεις, συνθέσεις, υποθέσεις, όλα είναι θέσεις. 
Γιατί λοιπόν υποθέσεις; Υπό και θέσεις, η λέξη 
μας. Διαβάζεται και θέσεις των υπό. Οι θέσεις 
των από κάτω δηλαδή. Και κυρίως δημοτικές. 
Εδώ που ζούμε και εργαζόμαστε. Εδώ που 
βιώνουμε καθημερινά, ως οι από κάτω, εργα-
ζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι, μετανά-
στες κ.λπ., την άγρια επίθεση του κεφαλαίου 
των τραπεζιτών και των υποχείριών τους. Οι 

μέρες μας είναι μέρες μας μιας επικίνδυνης 
κυβέρνησης, μέρες ΔΝΤ, μέρες Καλλικράτη. 
Και η επίθεση γενική. Μηνύματα ελπίδας, οι 
μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις, 
το κίνημα «Δεν πληρώνω», οι μετανάστες 
της Υπατίας, η προσπάθεια ανάπτυξης και 
συντονισμού των εργατικών αντιστάσεων 
–γιατί όχι και επίθεσης– από τα κάτω.

Ακόμα περισσότερο οι εξεγέρσεις του 
αραβικού κόσμου, οι κινητοποιήσεις στη 

φασιστικές 
προκλήσεις

Επίθεση με μολότοφ 
στα Μυκονιάτικα

τΑ ΚΡουςΜΑτΑ των φασιστικών προκλήσεων ολοένα και πληθαί-
νουν. Δεν πάει καιρός που βεβήλωσαν με σβάστικες και «κοσμητικά 
επίθετα»το μνημείο των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, τώρα 
«ρυπαίνουν» σχολεία (5ο -10ο Δη. Σχολείο) δημοτικά κτήρια (Βίλα 
Μέρλα) και επιτίθενται σε αλλοδαπούς.

Συγκεκριμένα, μετά από μάζωξη που έκαναν σε χώρο του Κοκκι-
νόπουλου, επέδραμαν σε χώρο Πακιστανών στα Μυκονιάτικα, τον 
οποίο χρησιμοποιούν για τις θρησκευτικές ανάγκες και πετώντας 
μολότοφ επιχείρησαν να τον κάψουν. Η σιωπή μας και η ανοχή 
σε τέτοια φαινόμενα είναι το λίπασμα για να αποθρασυνθούν. Οι 
δημοκρατικοί άνθρωποι της γειτονιάς μας αλλά και οι συλλογικό-
τητες (σύλλογοι, δημοτικές παρατάξεις, και άλλες οργανώσεις) που 
δραστηριοποιούνται στο δήμο μας οφείλουν να αντιδράσουν.    

Από το site της Χρυσής Αυγής
Καλημέρα σας. Θέλω να σας ενημερώσω για την κατάσταση 
που επικρατεί στο Δήμο των Αγίων Αναργύρων. Ήδη λειτουργεί 
παράνομα τζαμί για τους Πακιστανούς το οποίο από ότι φαίνεται 
λειτουργεί με άδεια “πολιτιστικού κέντρου”. Σας επισημαίνω πως 
είναι ακριβώς δίπλα από Δημοτικό σχολείο και παιδική χαρά. 
Κάθε Παρασκευή όπως γνωρίζετε μαζεύονται για προσευχή και 
προχθές παρόλο ότι καλούσαμε το 100 συνέχεια δεν εμφανίστηκε 
κανείς. Σας ενημερώνω πως η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και 
ξεκινάμε κινητοποιήσεις! Ο επόμενος Αγ. Παντελεήμονας είναι 
σε εμάς!                                                     Α.Σ.

Πηγή: http://xryshaygh.wordpress.com/2011/03/27/mails270311/

Επιτροπή Αγώνα Καματερού

να φύγει η χωματερή φυλής 
- όχι σε εργοστάσιο καύσης

ΠεΡΑςΑν 5 χΡονιΑ από το νικηφόρο αγώνα των κατοίκων ενάντια στα 
σχέδια της τότε κυβέρνησης της ΝΔ, της ΕΥΔΑΠ και των συμφερόντων 
των ιδιωτών, για να μην εναποτίθεται η λυματολάσπη στη χωματερή της 
φυλης . 

Σήμερα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επανέρχεται με την ολοκλήρωση 
του περιφερειακού σχεδιασμού, παραδίδοντας τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων στους μεγαλοεργολάβους. Οι λύσεις που υιοθετούνται (όπως 
η «βιολογική» ξήρανση και καύση στη συνέχεια) εκτός από πανάκριβες 
είναι και βόμβα για την υγεία μας και για το περιβάλλον. Οι «λύσεις» 
αυτές εξυπηρετούν μόνο τους μεγαλοεργολαβους που θα αναλάβουν το 
έργο και τη διαχείρισή του. Θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη όχι μόνο από 
τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την όποια παράγωγη ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Αυτές οι διαδικασίες εκτός του ότι θα τριπλασιάσουν το 
κόστος διαχείρισης των σκουπιδιών, το οποίο θα κληθούν οι κάτοικοι να το 
πληρώσουν μέσω των δημοτικών τελών, παραβλέπουν και τις συνέπειες 
από τις διοξίνες που θα απελευθερώνονται κατά τη διαδικασία τις «ξήραν-
σης» και της καύσης. Ο «σχεδιασμός» αφορά ολόκληρη την Αττική, μια 
και προβλέπει την παραχώρηση των τριών χωματερών (φυλή, Κερατέα, 
Γραμματικό) για 25 χρόνια στους ιδιώτες και τη δημιουργία δύο εργοστα-
σίων καύσης στη φυλή, κι από ένα στην Κερατέα και στο Γραμματικό. Οι 
κάτοικοι της Κερατέας αντιστέκονται με ηρωικό τρόπο εδώ και πολλούς 
μήνες στα σχέδια της κυβέρνησης, που θέλει να μετατρέψει τον τόπο τους 
σε χωματερή. Για τον ίδιο λόγο πρέπει νΑ ΑντιςτΑΘουΜε και εμείς οι 
κάτοικοι του Καματερού, των Αγ. Αναργύρων, της Πετρούπολης και 
της φυλής και μαζί μας οΛΗ Η ΑττιΚΗ.

Συγκέντρωση την Κυριακή 17 Απρίλη στις 11:00 π.μ.
Με συγκέντρωση και πορεία στο Καματερό και με διοργάνωση ανοιχτής 
συνέλευσης συντονισμού φορέων και κατοίκων επαναδραστηριο-
ποιήθηκε η Επιτροπή Αγώνα. Πρώτο ραντεβού με συγκέντρωση 
την Κυριακή 17 Απρίλη και ώρα 11 το πρωί, στη γέφυρα πάνω 
από το σταθμό του προαστιακού στα Άνω Λιόσια.

«ψιΘυΡιζετΑι» κάτι για ιδιωτικοποίηση του Πολιτιστικού των Αγ. 
Αναργύρων. Γιατί, λέει, «δεν φέρνει έσοδα». Το μόνο που έχουμε 
να πούμε είναι: μην τολμήσετε! Οι γονείς και οι σπουδαστές του 
Πολιτιστικού έχουν αποδείξει ότι ξέρουν να προασπίζονται αυτό το 
τόσο πολύτιμο «σχολείο» για την ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση 
όλων μας.

Υ.Γ. Αλήθεια γιατί δεν υπάρχει εκπρόσωπος των γονιών ή των 
σπουδαστών στο Δ.Σ. του νέου Νομικού Προσώπου;

Γηραιά Αλβιώνα. Κι εδώ; Σιωπή, βασιλεύει 
η σιωπή. Ανυπακοή, αντίσταση, αντίδραση, 
όλα μηδέν. Είναι εποχή της ήττας; Όχι βέβαια! 
Δεν το βάζουμε κάτω. Αναζητούμε το νέο, το 
θέλουμε όμως ατόφιο, αγνό, καθαρό, χωρίς 
σκοπιμότητες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε 
ρήγμα στο λήθαργο και στον εφησυχασμό, 
να ανατρέψουμε κατεστημένες αντιλήψεις. 
Θέλουμε όμως και να ενώσουμε και να 
ενωθούμε.


