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ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ!
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Το 48ο φύλλο αυτής της έκδοσης
αποτελεί τομή και συνέχεια μαζί σε
αυτή την εφημερίδα που εξέδωσε το
1ο φύλλο της το Δεκέμβρη του 2002
στο Μαρούσι και μετεξελίσσεται σήμερα στην πολιτική έκφραση των κινημάτων απο τα κάτω που
αναπτύσσονται σε ολόκληρη την ευρύτερη περιφέρεια των βορείων περιοχών της Αθήνας. Μετράμε
περισσότερα απο οκτώ χρόνια παρουσίας και δράσης στην ευρύτερη
περιοχή.
Είμαστε μια ανοιχτή συλλογικότηταανεξάρτητων πολιτών με συνεκτικό
ιστό τον αντικαπιταλιστικό μας
προσδιορισμό και τη βεβαιότητα ότι
οι λύσεις στα κοινωνικά ζητήματα
δεν μπορούν να υπαγορευτούν απο
κανένα εκτός απο όλους εμάς που
τα βιώνουμε καθημερινά. Δηλαδή
απο τα κάτω. Πιστεύουμε στην
άμεση δημοκρατία και έτσι προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε όλα
αυτά τα χρόνια.
Η ΑΙΧΜΗ θα συνεχίσει να είναι μια
ανοιχτή εφημερίδα διαλόγου και κινηματικής παρέμβασης. Αντιστεκόμαστε στην παραπληροφόρηση των
χρυσοπληρωμένων διαμορφωτών
της κοινής γνώμης. Σε αυτή την κατεύθυνση κάθε ένας που θεωρεί ότι
μπορεί να βοηθήσει έχει ισότιμα τη
θέση του μαζί μας.

αφιέρωμα

Η πολιτική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδας εκφράζεται με
το εύγλωττο του νέου υπουργού Οικονομίας ότι πρόκειται για τον «τετραγωνισμό του κύκλου».
Το άλυτο μαθηματικό πρόβλημα της
Ευκλείδειας Γεωμετρίας είναι η
απελπισμένη προσπάθεια της νέας
αστικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, συνεπούς εκπροσώπου του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, να αποφευχθεί η
οικονομική χρεοκοπία στην ευρωζώνη και μια νέα κοινωνική έκρηξη,
με απρόβλεπτες συνέπειες όπως το
Δεκέμβρη του 2008.
Η οικονομική κρίση, παρά τις διεθνείς παρεμβάσεις, δεν έχει δημιουργήσει
ένα
νέο
πεδίο
σταθερότητας για την αναπαραγωγή
του κεφαλαίου. Ένας δεύτερος κύκλος πτωχεύσεων και χρεοκοπιών
αναμένεται με ραγδαία αύξηση της
ανεργίας και σκληρών ταξικών αγώνων.
Όσοι πίστεψαν σε μια ελληνική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ικανή να επιλύσει τα άλυτα προβλήματα του
ελληνικού καπιταλισμού έχουν ήδη
διαψευστεί. Οι παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, οι χρηματοοικονομικοί αξιολογητές και οι διεθνείς
τοκογλύφοι απαιτούν την αποκατά-

σταση μιας υγιούς «κρατικής» παρέμβασης σε μια άρρωστη εκ γενετής οικονομική κατάσταση.
Επί της ουσίας, ο ελληνικός λαός
καταψήφισε τη κυβέρνηση της ΝΔ
που «εξαπατούσε» τις Βρυξέλλες
και κατάκλεψε τον κρατικό κορβανά
για να φέρει μια κυβέρνηση «απόλυτης νομιμότητας» που θα επιβάλλει
την ευρωπαϊκή συνθήκη των Βρυξελλών, δηλαδή τη νομιμότητα του
ευρωπαϊκού κεφαλαίου.
Ίσως ποτέ άλλοτε δεν έχει γίνει τόσο
εμφανής ο σφιχτός εναγκαλισμός
του ελληνικού καπιταλισμού στο διεθνές περιβάλλον. Δεν υφίσταται
πλέον ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός παρά μονάχα με την έγκριση
των Βρυξελλών, ενώ καμιά πολιτική
δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την
έγκριση και τη συναίνεση των «διεθνών αγορών».
Αυτός είναι ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ
αλλά κι ένα τμήμα της αριστεράς μιλούν για απώλεια «εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων» κι αναζητούν
εθνικές λύσεις στο απορυθμισμένο
παγκόσμιο καπιταλιστικό περιβάλλον.
Επίσης, τμήματα της αριστεράς μιλούν για μια βιώσιμη καπιταλιστική
οικονομία ρυθμισμένη με ανθρώπινες διαστάσεις, μια καπιταλιστική
κρίση διαρκείας από τη γέννηση του
καπιταλισμού, είτε μια κρίση επίπλα-

στο κίνημα κατά των διοδίων

στη (;) προϊόν της βούλησης καπιταλιστικών κύκλων που επιθυμούν
την αύξηση της κερδοφορίας τους
μέσω της ανατροπής των υπαρχόντων εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωμάτων της εργατικής τάξης.
Όλες αυτές οι προσεγγίσεις είναι
εξαιρετικά πιο αισιόδοξες από τους
ίδιους τους αστούς. Οι προσεγγίσεις
αυτές έχουν κοινό τους σημείο ότι σε
σχετικά σύντομο διάστημα υπάρχει
η δυνατότητα μιας νέας συμφωνίας
αλά Bretton Woοds που θα δώσει το
φιλί της ζωής στο παγκόσμιο κεφάλαιο (αυτό αμφισβητείται και από
τους ίδιους του καπιταλιστές). Γι
αυτό, οι θιασώτες του ρεφορμισμού
θεωρούν ότι ο πολιτικός χρόνος της
εργατικής τάξης μέσα στη διαδικασία της πραγματικής καταστροφής
θεωρείται απεριόριστος, ο Δεκέμβρης τελείωσε και έτσι ο καθένας
μπορεί να επιστρέψει στα χθεσινά
του καθήκοντα.
Οι ίδιοι οι καπιταλιστές κι ιδιαίτερα
το αστικό κράτος έχουν αντίθετη
άποψη: Οι πυρετώδεις ετοιμασίες
του κ. Χρυσοχοίδη τους λίγους
μήνες διακυβέρνησης του πράσινου
μεταλλαγμένου ΠΑΣΟΚ αποδεικνύουν τους μεγαλύτερους φόβους
τους: Μια γενικευμένη κατάρρευση
σε μια φλεγόμενη Ελλάδα.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 2η σελίδα
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ΘΑ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ- Ή
ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ
Ο Γιωργάκης, που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Γιώργο, πριν από λίγο καιρό μας
δήλωσε ότι το έλλειμμα ή θα το αφανίσουμε
ή θα μας αφανίσει...Με λίγα λόγια, βάλτε
χοντρά το χέρι στην τσέπη, όσοι έχετε ακόμη
παντελόνι να φορέσετε και όσοι δεν έχετε,
απλά θα μειωθεί ο μισθός σας και ότι επίδομα παίρνατε... Αλλιώς θα αφανιστείτε.. Τα
καθεστωτικά ΜΜΕ προπαγανδίζουν ότι για
την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η
χώρα φταίνε κάποιες ομάδες ανθρώπων (γιατροί, δικηγόροι, ταξιτζήδες, μικρομαγαζάτορες κλπ) οι οποίοι φοροδιαφεύγουν. Με
αυτήν την κατάπτυστη τακτική, το κράτος με
τα παπαγαλάκια του κάνει την ύστατη προσπάθεια να στρέψει τη μια κοινωνική ομάδα
ενάντια στην άλλη, διατηρώντας αλώβητους
τους πραγματικούς φταίχτες για την κατάσταση αυτή. ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
Από την άλλη, το ακροδεξιό ΛΑΟΣ μαζί με
τις γνωστές-άγνωστες φασιστικές παρακρατικές οργανώσεις, στοχοποιεί τους μετανάστες πατώντας στα πιο πρωτόγονα ένστικτα
και στις χειρότερες αυταπάτες της εργατικής
τάξης.
Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα κατάματα πρέπει να συντρίψουμε
αυτές τις αυταπάτες και να παραδεχτούμε τα
εξής...Ο ελληνικός καπιταλισμός βρίσκετε με
τα δυο πόδια στον τάφο ενώ ο παγκόσμιος
καπιταλισμός (των προηγμένων βιομηχανικά
χωρών) βρίσκετε με το ένα... Προφανώς το
πρόβλημα δεν είναι η φοροδιαφυγή του
“μπαγαπόντη Έλληνα” γιατί διαφορετικά η
Αγγλία του “συνεπούς Άγγλου” θα άνθιζε οικονομικά... Ο ελληνικός καπιταλισμός βρίσκεται σε δεινή θέση γιατί η Ελλάδα
απλούστατα είναι ο πιο αδύναμος παραγωγικός κρίκος της Ε.Ε.
Σύμφωνα με τους πιο έγκυρους αστούς οικονομικούς αναλυτές, έχουμε ουσιαστικά χρεοκοπήσει.
Οι “δημοκρατικά εκλεγμένες μας κυβερνήσεις” αποδεικνύουν με εκνευριστική συνέπεια, ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντα των
κεφαλαιοκρατών, επιδοτώντας τις τράπεζες
με 28 δις, φορολογώντας παράλληλα τα
κέρδη τους ελάχιστα, με μόλις 15%. Ταυτόχρονα μας προαναγγέλλουν πάγωμα μισθών
και συντάξεων.
Παράλληλα δομείται ένας φασιστικού τύπου
κατασταλτικός μηχανισμός, με το μπάτσο
και τον χαφιέ της γειτονιάς, εκσυγχρονισμένες ομάδες κρούσης για τους διαδηλωτές,
μαζικές προληπτικές συλλήψεις για το φακέλωμα της νέας γενιάς, απροκάλυπτες δολοφονικές
επιθέσεις
παρακρατικών
φασιστών-σε συνεργασία με την αστυνομία
σε αγωνιστές του κινήματος. Η προβολή της
φασιστικής χρυσής αυγής με κάθε τρόπο και
η προπαγάνδιση της συμπάθειας των “αγανακτισμένων πολιτών” διαφόρων εργατικών
συνοικιών στις οποίες διαμένουν μετανάστες
σηματοδοτεί την προσπάθεια δημιουργίας
ενός φασιστικού κινήματος που θα αποτελέσει το πρώτο ανάχωμα στα λαϊκά κινήματα
που γεννιούνται ως προϊόντα της κρίσης του
καπιταλισμού και τα οποία θα έχουν πολιτική
στόχευση. Η στόχευση φυσικά δεν θα είναι
η φοροδιαφυγή κάποιας ομάδας πολιτών
αλλά οι ίδιες οι δομές του καπιταλισμού.
Άρα το πραγματικό δίλημμα, θα τεθεί άμεσα
και δεν θα είναι παραπλανητικό: Ή θα μας
αφανίσουν ή θα τους αφανίσουμε!
Λ.Π.
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Γι αυτό, η ουσία των κυβερνητικών
μέτρων, όχι της πράσινης ανάπτυξης αλλά της μαύρης ύφεσης και
της μαζικής ανεργίας, συνδυάζεται
απαραίτητα με κατακόρυφη αύξηση
της κρατικής βίας και καταστολής.
Σε αντίθεση με τους τρομολάγνους,
η αύξηση της καταστολής δεν είναι
δείγμα δύναμης του αστικού κράτους αλλά αδυναμία διαχείρισης
των κοινωνικών ζητημάτων σε ένα
σαθρό οικονομικό υπόβαθρο. Τα
αναβαθμισμένα δολοφονικά και
τρομοκρατικά χτυπήματα σε κοινωνικούς χώρους, αγωνιστές καιμέλη
πολιτικών οργανώσεων, κατευθύνονται κύρια σε όσους δεν ενσωματώθηκαν στο νκοινοβουλευτικό
παιχνίδι στην μετα-Δεκέμβρη
εποχή και δεν αποκήρυξαν τη βία

«από όπου κι αν προέρχεται».
Οι νέες μορφές οργάνωσης για
τους επερχόμενους αγώνες δεν
μπορούν να ενσωματωθούν τυπικά
από τις μάζες που εξεγέρθηκαν το
Δεκέμβρη, την εργατική τάξη και
στα πλατύτερα στρώματα που
πλήττονται από τη παγκόσμια
κρίση. Αυτές θα προκύψουν μέσα
από τις ανάγκες της αντιμετώπισης
της καπιταλιστικής κρίσης, της αδυναμίας διατήρησης των συνθηκών
ζωής της εργατικής τάξης, του ανύπαρκτου μέλλοντος της νεολαίας
και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων, από την ανάγκη της αντιμετώπισης της οργανωμένης βίας του
αστικού κράτους και του κεφαλαίου.

Συμμετείχαμε και αναπνεύσαμε την
εξέγερση. Όμως, η ίδια η επανάσταση είναι μια τέχνη και σαν τέτοια
πρέπει να την μελετήσουμε και να
την εξασκήσουμε με τη δεξιότητα
που απαιτείται. Η συντριβή του
αστικού κράτους αποτελεί προϋπόθεση για την απαλλοτρίωση του κεφαλαίου και την αναδιοργάνωση
της κοινωνίας σε νέες βάσεις.
Γι αυτό, όταν οι δυνάμεις καταστολής κυκλώσουν το τετράγωνο,
εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να
τετραγωνίσουμε τον κύκλο.
11-01-2010
Γιάννης Πευκιώτης

Όχι άλλο έγκλημα στη Πάρνηθα!
ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ “ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ”

Οι κάτοικοι της Βόρειας Αττικής παραμένουν σε επιφυλακή, παρά την φαινομενική ακινησία από μεριάς των
κυβερνώντων, για το θέμα της δημιουργίας Τεχνόπολης, στις Αφίδνες.
Πολλές συζητήσεις γίνονται καθημερινά για αυτό το ζήτημα, που μαζί με
τον αγώνα κατά των διοδίων αποτελούν , το κέντρο του ενδιαφέροντος
των κατοίκων των Αφιδνών και των
γύρω περιοχών. Το σχετικό Προεδρικό
Διάταγμα δημοσιεύτηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ και
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το κρατά στα
συρτάρια ετοιμάζοντας την εφαρμογή
του , μόλις βρεί την κατάλληλη
στιγμή.
Παραθέτουμε κείμενο της Ομάδας
Πολιτών κατά της δημιουργίας Τεχνόπολης στις Αφίδνες, που στάλθηκε
στην εφημερίδα μας.
Οι κυβερνήσεις αντί να ασχολούνται
με την επανόρθωση των συνεπειών
της καταστροφικής πυρκαγιάς του
2007 στην Πάρνηθα και του 2009
στην βορειοανατολική Αττική, ετοιμάζονται να «φυτέψουν» στους πρόποδες της Πάρνηθας , στις Αφίδνες,
«τσιμέντο» της τάξης των 500.000 κ.μ.
Με το ΠΔ 40707/2008, μια έκταση
495.000 τ.μ. της Κοινότητας Αφιδνών,
κοντά στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, εξαιρείται από καθεστώς προστασίας
της
Πάρνηθας
και
μετατρέπεται σε Βιομηχανική Επιχειρηματική
Περιοχή
.
Εκτός τούτου εγκρίθηκε η οικοδόμηση τμήματος της έκτασης 216
στρεμμάτων από την ιδιωτική εταιρεία
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ για τη
δημιουργία «Τεχνολογικού Πάρκου»,

όπου θα αναπτυχθούν εγκαταστάσεις
134 εταιρειών.
Τι

σημαίνει

αυτό

πρακτικά

:

•
Θα κλείσει ο μοναδικός φυσικός διάδρομος των βόρειων ανέμων, που προέρχονται από τον ν.
Ευβοϊκό, προς το λεκανοπέδιο, προσφέροντας πολύτιμη ανάσα στην ρυπασμένη μεγαλούπολη των Αθηνών.
Οι άνεμοι αυτοί απομακρύνουν το 65%
των ρύπων των Αθηνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχετική μελέτη του
2003, ο Οργανισμός Αθήνας επισημαίνει ότι «η διαφύλαξή της περιοχής
αυτής αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την προστασία
των κατοίκων του λεκανοπδίου».
•
Θα κατασκευαστούν νέα
κτίρια με επιφάνεια 110.000 τετραγωνικών μέτρων και ύψος έως 11 μέτρα,
ενώ ο όγκος του τσιμέντου θα ξεπεράσει
τα
495.000
κ.μ.
•
Στις εγκαταστάσεις θα εργάζονται 7.000 άτομα, ενώ οι επισκέψεις
υπολογίζονται από 500-1.000 άτομα
την ημέρα. Δηλαδή θα έχουμε προσέλκυση νέας κυκλοφορίας οχημάτων πάνω στο βουνό, που θα φτάνει
τα 4.000 αυτοκίνητα την ημέρα.
•
Επιπλέον δεν έχει προβλεφθεί άλλη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις παρά μόνο μέσω των διοδίων και
της παράπλευρης της Εθνικής Οδού
για όσους θα έρχονται από την
πλευρά του λεκανοπεδίου. Ο μοναδικός κόμβος της εθνικής οδού που
μπορεί να εξυπηρετήσει την περιοχή
βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο. Αλλά
είναι κορεσμένος, αφού υπάρχει με-

γάλο μποτιλιάρισμα στους βασικούς
δρόμους της ευρύτερης περιοχής
(Άγιος Στέφανος, Καπανδρίτι, Κρυονέρι,
Άνοιξη,
Βρυμπόπη.
Το ΠΔ του Σουφλιά είναι σε πλήρη αντίθεση με το Ρυθμιστικό Σχέδιο της
Αθήνας (ΡΣΑ) (ν.1515/1985 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
Ν.2730/1999) το οποίο χαρακτηρίζει
προστατευόμενη περιοχή ολόκληρη
την έκταση των 300.000 στρεμμάτων
του ορεινού όγκου της Πάρνηθας,
μέχρι και τη σύνδεσή του με τον
ορεινό όγκο της Πεντέλης (ο οποίος
προστατεύεται από το Π.Δ. 26-81988), δηλαδή περιλαμβάνει και την
έκταση των 500 στρεμμάτων.
Όσο για την αναγκαιότητα της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ, επισημαίνεται ότι Τεχνολογικό
Πάρκο υπάρχει ήδη χωροθετημένο
στα Σπάτα με βάση σχετικό διάταγμα
του 2003 και η Αττική δεν έχει ανάγκη
κι από δεύτερο και μάλιστα στον προστατευόμενο όγκο της Πάρνηθας.
Φτάνει πιά! Η Πάρνηθα να γίνει τόπος
απόλυτης προστασίας της φυσικής
αειφορίας, όχι της απληστίας και του
κέρδους.

αιχμή
στα βόρεια
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
aixmipress@yahoo.gr
aixmipress@wordpress.com
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διανέμεται δωρεάν

αιχμη
Η μαεστρία του «σοσιαλιστικού» ή
«λαικού» ΠΑΣΟΚ αν προτιμάτε, ικανότερο από την ομογάλακτή του συντηρητική δεξιά να βαφτίζει το κρέας
ψάρι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από

στα βόρεια
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Σχέδια Καποδίστριας Ι / ΙΙ ‐ Καλλικράτης

χαμε μέχρι σήμερα στις τοπικές κοι-

Στα σαγόνια των καρχαριών

ματικούς ιδιοκτήτες και απόλυτους

νωνίες, εξελίσσονται τώρα σε πραγδυνάστες. Η σταδιακή μετατροπή των
περιφερειών σε τοπικά κράτη με αυ-

κανένα. Μια εικοσαετία διαχείρισης

κούς σταθμούς π.χ.) Ο έλεγχος

θέη να κατανοήσει, λέμε τώρα, και να

ξημένες εξουσίες και αρμοδιότητες

του Ελληνικού Καπιταλισμού επιβε-

ασκείται δυσκολότερα τώρα από

στηρίξει τα συμφέροντα της υποβαθ-

(ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ - ΠΟ-

βαιώνει απόλυτα αυτή την εκτίμηση.

τα κάτω. Μοναδικοί «θεματοφύλα-

μισμένης

τα

ΛΙΤΙΣΜΟΣ) θα αυξήσει τη φορολογία

Στην ίδια κατεύθυνση με την παγκό-

κες» οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι και οι

«απλοϊκά» όμως έχουν τη σημασία

στους δημότες, που ήδη φορολογούν-

σμια σοσιαλδημοκρατία. Το «πεί-

χρυσοπληρωμένοι

τους για να κατανοήσουμε την ουσία.

ται άγρια από το κεντρικό κράτος για

ραμα» Μέρκελ – Σρέντερ αρκεί. Αυτά

παπαγάλοι των ΜΜΕ που υπηρετούν

Γιατί τελικά τι γίνεται στην ουσία;

αυτές τις ίδιες ελλιπείς υπηρεσίες που

ως εισαγωγή.

πιστά τα αφεντικά τους.
Οι νέες αυτοδιοικητικές αναδιαρ-

νέου υπερσυντηρητικού αυτοδιοικητι-

Επί του προκειμένου. Το σχέδιο του

Η παγκόσμια τάση συσσώρευσης του

θρώσεις με τον «Καλλικράτη» έρ-

κού μοντέλου θα προκύψει και από τα

Καποδίστρια Ι πριν μερικά χρόνια

κεφαλαίου και μεγιστοποίησης του κα-

χονται

των

έσοδα φορολόγησης της ακίνητης πε-

ποιους και τι εξυπηρέτησε; Πρώτα

πιταλιστικού κέρδους επιβάλλει τώρα

καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων

ριουσίας, όσο και από το “κυνήγι” του

απ’ όλα απέκλεισε χιλιάδες συμπολί-

την μεγαλύτερη συρρίκνωση της αυ-

και της πλήρους ιδιωτικοποίησης

ΦΠΑ μέρος του οποίου (Δηλαδή τα

τες μας από την συμμετοχή τους στα

τοδιοίκησης προκειμένου να την ελέγ-

και εμπορευματοποίησης της ζωή

“τσακάλια” θα ξαμοληθούν να μετράνε

αυτοδιοικητικά δρώμενα μέσω της συ-

ξει απόλυτα και να απομυζήσει όσα

μας. Οι συνενωμένοι δήμοι εξυπηρε-

και τα κοτέτσια!)Θα αυξηθούν οι κα-

νένωσης των χιλιάδων κοινοτήτων και

μπορεί παραπάνω. «Καποδίστριας ΙΙ»

τούν στο μέγιστο βαθμό την κοινωνική

τασταλτικοί μηχανισμοί (ΔΗΜΟΤΙΚΗ

την αναγκαστική υπαγωγή τους στους

λοιπόν και ...”Καλλικράτης”.

αποσάρθρωση και την υπερσυγκέν-

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ κ.α.) επιδιώκοντας με

τρωση εξουσιών σε όλο και λιγότερα

την τρομοκράτηση να προλάβουν τις

παραγοντίσκοι

Κοκκινιάς;

Αυτά

δικαιούνται. Η χρηματοδότηση του

δήμους. Ερήμωσε έτι περαιτέρω η

σαν

συνέχεια

ύπαιθρος και πολλαπλασιάστηκαν τα

αντιδράσεις και να επιβάλλουν όσον

προβλήματα στις ημιαστικές και αγρο-

τον δυνατόν ποιο ανώδυνα για την

τικές περιοχές. Μέχρι την εφαρμογή

εξουσία τα νέα βάρη και τις μεγάλες

του Σχεδίου αυτού εκατοντάδες κοινό-

ανατροπές σε (ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩ-

τητες επιβίωναν χάρη στη συμμετοχή

ΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ) που

και σε πολλές περιπτώσεις την ουσια-

έρχονται για όλους μας και ταυτό-

στική αυτοδιαχείριση των κοινών μέσα

χρονα να εξυπηρετήσουν την πελατει-

στην κοινότητα. Τα τοπικά καφενεία

ακή λογική και την ομηρία νέων

λειτουργούσαν ως μικρά κοινοβούλια

εργαζομένων στους δήμους με όλες

της περιοχής όπου αναδεικνύονταν τα

τις μορφές ελαστικής απασχόλησης

προβλήματα, συζητιόνταν λύσεις, ορ-

που έχουμε δει μέχρι σήμερα, κι ίσως

γανώνονταν οι διεκδικήσεις από τη

στο μέλλον να ανακαλύψουν κι άλλες.

κεντρική εξουσία. Εκεί ιδιαίτερα οι τοπικοί εκλεγμένοι εκπρόσωποι υπο-

Θα καθίσουμε με σταυρωμένα

χρεώνονταν να δίνουν λόγο για τις

χέρια; Θα αποδεχτούμε το «μέλλον»

πράξεις τους και πολύ ποιο δύσκολα

που σταδιακά μας προετοίμασαν όλα

μπορούσαν να κρύψουν λαμογιές

τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα το
Με την νέα διοικητική μεταρρύθ-

χέρια. Τα χέρια της τοπικής και όχι

βιώνουμε στη χειρότερή του μορφή;

μιση οι δήμοι λιγοστεύουν πολύ

μόνον ολιγαρχίας σε ασφυκτικό εναγ-

Θα «πειστούμε» για τη κρίση που

Η υπαγωγή των κοινοτήτων στις πλη-

περισσότερο και μαζί τους λιγο-

καλισμό με την εκάστοτε κυβερνητική

καθημερινά μας βομβαρδίζουν οι

σιέστερες αστικές περιοχές διέκοψε

στεύει η συμμετοχή των πολιτών

εξουσία. Τα νέα όργανα που προστί-

ακριβοπληρωμένοι τηλεστέρες και

αυτή τη λαϊκή κατάκτηση. Τα μεγάλα

στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα

θενται στους συνενωμένους δήμους

άλλοι;

αστικά κέντρα και οι δημοτικοί άρχον-

«μικρά κράτη» που θα προκύψουν με

τες προσηλωμένοι στην αστικού

βάσει το περιώνυμου αυτού σχεδίου

«κρίση», ποιοι κέρδισαν και ποιοι

τις νέες συνενώσεις καταργούν στην

προβλέπουν π.χ την «Επιχειρησιακή

προετοιμάζονται να κερδοσκοπήσουν

τύπου ανάπτυξη, με όσα συνεπάγεται

ουσία την έννοια της τοπικής αυτοδι-

Επιτροπή» με μέλη της επιλογής του

στη συνέχεια σε βάρος μας;

αυτή η πολιτική, εγκατέλειψαν στην

οίκησης. Ποιος μπορεί π.χ. να ισχυρι-

τύχη τους εκατομμύρια ακτήμονες και

εκάστοτε δημάρχου θέτοντας στο πε-

στεί ότι γεωγραφικές ενότητες με

εκατοντάδες κοινότητες. Τα λεφτά

ριθώριο τους αιρετούς. Προστίθενται

δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιομετρι-

τώρα ήταν πολύ περισσότερα κι έτσι

νέα όργανα, όπως ο «Συνήγορος του

κές αποστάσεις μεταξύ τους, και όχι

ανέκυψε «ώριμα» η συνεργασία Δη-

Δημότη» και οι «Επιτροπές διαβού-

μόνο, μπορούν να θεωρηθούν τοπι-

μόσιου και Ιδιωτικού τομέα στην το-

λευσης» που θα πολλαπλασιάσουν το

κές αυτοδιοικητικά; Στο σχέδιο της κυ-

πική

τα

κόστος λειτουργίας, φυσικά μετακυ-

βέρνησης για τις συνενώσεις π.χ., οι

περιώνυμα ΣΔΙΤ. Ιδιωτικοποιήθη-

λώντας τη δαπάνη στους πολίτες.

Νομοί Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρ-

καν οι δημοτικές επιχειρήσεις αφού

Από την άλλη καταργείται ο έλεγχος

νανίας θα αποτελούν ενιαία περιφέ-

επί χρόνια η πολιτική εξουσία καλλιερ-

δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ρεια . Στα βόρεια της Αθήνας

το

γούσε το μύθο της λειτουργίας τους

που δίνει τη θέση του στην «Ειδική

Μαρούσι θα συνενωθεί με τη Πεύκη

με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια προ-

Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας των

και τη Φιλοθέη. Μπορεί οποιοσδήποτε

κειμένου, δήθεν, να προσφέρουν κα-

ΟΤΑ» που θα υπάγεται στο υπουργείο

να ισχυριστεί ότι η κοκκινιά στο Μα-

λύτερες υπηρεσίες στους δημότες. Η

Εσωτερικών, δηλαδή άμεση εξάρτηση

ρούσι έχει οποιαδήποτε σχέση με τη

παροχή υπηρεσιών όχι μόνο υποβαθ-

από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο

κοινότητα Φιλοθέη; Ή μπορεί κανείς

μίστηκε αλλά τιμολογιοποιήθηκε επι-

«Καλλικράτης» τους λύνει στη κυριο-

να πιστέψει ότι σε αυτή την ετερό-

βαρύνοντας

κατοίκους.

λεξία τα χέρια και από αναγκαστικούς

κλητη γεωγραφική και πληθυσμιακή

(«συμβολικά» ΤΡΟΦΕΙΑ στους παιδι-

«συνεταίρους» (ΣΔΙΤ) που τους εί-

συνένωση θα μπορέσει ποτέ η Φιλο-

από τους συντοπίτες.

αυτοδιοίκηση.

τους

Ήρθαν

Ποιοι δημιούργησαν τη

Τι να κάνουμε: Να αντισταθούμε με
όλες τις δυνάμεις μας! Να μην αποδεχτούμε την εξουσία τους. Να δημιουργήσουμε τη δική μας τοπική
αυτοδιοίκηση σε κάθε γειτονιά, σε
κάθε δήμο! Να αποφασίζουμε για τη
ζωή και τα θέλω μας και να τα επιβάλλουμε στους εμπνευστές της νέας
σκλαβιάς που μας προετοιμάζουν.
Λαικές – Δημοτικές – Εργατικές επιτροπές και Συμβούλια, ή όπως αλλιώς θέλει να τα ονομάζει κάθε
συλλογικότητα, από τα κάτω, παντού! Η δική μας αυτοοργάνωση
είναι το δικό τους τέλος!
Β.Σ.
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7.5 εκ. ευρώ

για να ξεχάσουμε το Μαρούσι!

Ερμού και Διονύσου σήμερα

Φωτό απο το πολυτελές έντυπο “ενημέρωσης” - προβολής Πατούλη
“ΜΑΡΟΥΣΙ News” που εκδίδεται με δικά μας έξοδα.

Κρίση, κρίση, που είσαι κρίση; Εργαζόμενοι απολύονται (και στο Μαρούσι), λεφτά δεν υπάρχουν (άδεια
ταμεία αφήνουν πάντα οι ...προηγούμενοι) δάνεια συνάπτονται για
την αποπληρωμή των χρεών του
δήμου (πέραν της άλλης “μεγάλης
κρίσης” και την κινδυνολογία) όμως
τελικά τα λεφτά είναι πολλά φίλοι Μαρουσιώτες!
Επτάμισι ολόκληρα εκατομμύρια
ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Αμαρουσίου για να μας κάνει να ξεχάσουμε
το παλιό παραδοσιακό Μαρούσι, ή
τέλος πάντων ότι απόμεινε απο
αυτό, το ιστορικό μας κέντρο. Ο επονομαζόμενος και Latin Δήμαρχος
αποφάσισε μετά των άλλων εκπροσώπων της πλειοψηφίας (και ποίων
άλλων ακόμη άραγε;) ότι χρειάζεται
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ το κέντρο.

Η αρχή έγινε με το ξήλωμα των κιβόλιθων που είχαν κοστίσει αρκετά εκατομμύρια, και είχαν βεβαίως
κακοτεχνίες, αλλά διορθώθηκαν “βιοκλιματικά”. Έπεσε μπόλικη άσφαλτος (κακής ποιότητας) για να
“μετριάσει”(;) φαίνεται το φαινόμενο
του θερμοκηπίου. Μαζί η νεκροταφειακού τύπου μετεξέλιξη της πλ.
Ηρώων (όπως χαρακτηριστικά
έγραψε η “Αμαρυσία”) με τους μαύρους γρανίτες και τις επιτάφιες πλάκες. Σειρά τώρα δυστυχώς έχει το
παραδοσιακό κέντρο. Όπως διαπιστώνετε όσοι έχετε δεί τις μακέτες
αλλά και απο αυτό που βλέπετε στις
φωτό που αντιγράψαμε απο το περιοδικό του δήμου η ευχάριστη παραδοσιακή και ανθρώπινη όψη του
σημερινού ιστορικού κέντρου θα
δώσει τη θέση της στον πόλεμο των
άστρων. Απρόσωπη μετεξέλιξη, κιτσ
χωρίς αμφιβολία, πεταμένα λεφτά,

κέρδη για κάμπορους εργολάβους
και μελετητές. Όλα αυτά κόντρα στις
μεγαλοστομίες για τη κρίση και στις
περικοπές του εισοδήματος εργαζομένων και συνταξιούχων. Νεοδημοκράτης ο κ.Πατούλης, Πασόκος ο
Νομάρχης κ. Σγουρός, μια χαρά τα
βρήκαν και συμφώνησαν στην “βιοκλιματική καρικατούρα” προκειμένου
να εγκριθεί και να αρχίσει να μεταβιβάζεται ένα ποσό αυτής της τάξης
στις τσέπες των ημετέρων - συνεταίρων.
Τα “επιχειρήματα” που επιστρατεύθηκαν για να στολίσουν τις μελέτες
δεν επιδέχονται κανένα σχολιασμό.
Βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας ή καλύτερα της μ......., όπως εύστοχα θα μπορούσε να παρατηρήσει
κάθε νοήμονας συμπολίτης μας. Τα
περί “ανάπτυξης” κ.α κινούνται στην
ίδια λογική- πέραν της σκοπιμότητας
να οικονμήσουν κάποιοι - αφού είναι

Υπολογείστε 1034 δήμους σε όλη την Ελλάδα επί τα δύο παραδείγματα (Μαρουσιού και Πεύκης), πολλαπλασιάστε και δείτε πόσα δισ. ευρώ θα προσφερθούν για
ανάλογου τύπου αναθέσεις. Μην εκπλαγείτε εάν βρείτε το ποσό που απαιτείται απο
τις τσέπες μας προκειμένου να σωθεί η οικονομία! Απλά σκεφτείτε. Εκλογές έρχονται, μπορούμε να τους σταματήσουμε ή έστω να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι
δεν μασάμε. Φτάνει πιά!
Γελάνε και οι πέτρες με τα αποτελέσματα που εξέδωσε ο Δήμος Αμαρουσίου (του λαλίστατου κατά τ’ άλλα κ. Πατούλη), για τις θέσεις προσωπικού
τετράωρης απασχόλησης.
Υποψήφιοι 30 ετών χαρακτηρίσθηκαν ως πιο κοντά στη σύνταξη από
υποψηφίους 50 ετών (και επιλέχθηκαν), υποψήφιοι με μικρότερο διάστημα ανεργίας προτιμήθηκαν από άλλους με μεγαλύτερο διάστημα,
κ.ο.κ.
Τέτοιες παιδαριώδεις αστοχίες καταρρίπτουν το ενδεχόμενο του λάθους
και...αποδεικνύουν ότι κάποιοι είχαν βγάλει τα αποτελέσματα εκ των προτέρων. Βροχή λοιπόν οι ενστάσεις και να δούμε πως θα το καλύψουν. Θα
βγάλουν νέα αποτελέσματα ή θα παραμείνουν αυτά που ήδη ανακοινώθηκαν; Στην πρώτη περίπτωση όλα μπορούν να διορθωθούν. Αν αυτό δε
συμβεί, κάποιοι θα πρέπει να κάνουν τα στραβά μάτια…
Και όλα αυτά προκειμένου να εξυπηρετηθεί η κομματική πελατεία…
N.T.
http://press-gr.blogspot.com/2010/01/blog-post_512.html
Η φωτό απο την εκδήλωση που διοργάνωσαν στο Μαρούσι (Σπ.Λούης) για την
υποψηφιότητα της κ. Μπακογιάννη. Ποιοί πλήρωσαν;
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απο όλους ορατό το δυσοίωνο μέλλον για τους μικροεπαγγελματίες του
κέντρου. Απο τη μια η παγκόσμια οικονομική κρίση του συστήματος, σύν
τα Mall και τα μεγαλοκατστήματα,
δεν αφήνουν περιθώρια θετικών
προβλέψεων σε αυτή τη κατεύθυνση
που κινούνται οι πολιτικές της άρχουσας τάξης.
Ας ξεχάσουν και οι τελευταίοι συμπολίτες μας τις αυταπάτες τους κι άς
αποφασίσουν να πάρουν τα πτάγματα στα χέρια τους. Πρέπει να σταματήσουμε τη σημερινή δημοτική
αρχή και κάθε άλλον απο τώρα και
στο μέλλον που θα επιδιώξει να εξυπηρετήσει προσωπικές και άλλες
σκοπιμότητες σε
βάρος μας. Τώρα γιατί αύριο θάναι
πολύ αργά.

κι άλλα 4 εκ.
στην Πεύκη
για να γίνει
...πράσινη!
Δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ο κ.
Σγουρός τον ομογάλακτό του σοσιαλδημοκράτη κ. Θεοδωρόπουλο χωρίς χρηματοδότηση
μπροστά στις δημοτικές εκλογές
που έρχονται. Στη Πεύκη μια πλατεία σε οικόπεδο 3,5 στρεμμάτων
μαζί με την αλλαγή των πλακών
στα πεζοδρόμια της Λεωφ.Ειρήνης, σύν ανακατασκευή της νησίδας, σύν καινούργια παρτέρια και
φυτά (βιοκλιματική μετεξέλιξη
λε΄γεται κι αυτό) να μην κοστίσει
τέσσερα ψωροεκατομμύρια; Πόσο
να κοστίσει; Υπάρχουν τόσοι φίλοι
εργολάβοι...Να μην γλείψουν κι
αυτοί ένα κοκκαλάκι;
Ποιός πολίτης της Πεύκης άραγε
θεωρεί ότι χρειάζονται τόσα πολλά
λεφτά για να αλλάξουν πλάκες τα
πεζοδρόμια;

αιχμη

στα βόρεια
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Ετοιμάζονται για απολύσεις
αλλά κάνουν και προσλήψεις!
Προσλήψεις εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ελαστικά
εργασιακά ωράρια έχει προαναγγείλει η διοίκηση του νεοσυντηρητικού
δημάρχου της πόλης Γ. Πατούλη.
Άλλοι 365 εργαζόμενοι διαφόρων σέσεων εργασίας έχουν προσληφθεί
τον τελαυταίο χρόνο.
Παράλληλα 300 συμβάσεις ορισμένου χρόνου έληξαν ή λήγουν στο
Δήμο του οποίου η διοίκηση ετοιμάζει να δείξει την πόρτα για την ανεργία. Οι εργαζόμενοι αποπέμπονται
ως «πλεονάζοντες» την ίδια περίοδο
που προσλαμβάνονται άλλοι για να

καλύψουν τα κενά. Η πολιτική του
παραλόγου; Όχι. Η πολιτική των πελατειακών σχέσεων, της ομηρίας
νέων εργαζομένων και κυρίως η επιβολή του νέου δόγματος της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων με
όλα όσα αυτή συνεπάγεται για τους
εργαζόμενους. Νέες ελαστικές σχέσεις εργασίας, μισθοί πείνας, διαλυμένα ασφαλιστικά και εργασιακά
δικαιώματα. Η σημερινή δημοτική
αρχή (Ν.Δ) συνεχίζει την πολιτική της
προηγούμενης (ΠΑΣΟΚ). Η σημερινή διοίκηση επιλέγοντας την τακτική της σαλαμοποίησης των
εργαζόμενων – άλλοι μένουν …άλλοι

πλεονάζουν και εκδιώχνονται – νέοι
προστίθεται για να αρχίσουν να αγωνιούν κι αυτοί για το μέλλον – προσπάθησε να διασπάσει την ενότητά
τους φέρνοντας έτσι αντιμέτωπους
παλιούς και νέους, μόνιμους και ορισμένου χρόνου. Η προσφιλής τακτική του δημοσιοσχεσίτη δημάρχου
και οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν υιοθετούνται από κανέναν εργαζόμενο
στο δήμο σήμερα. Το ίδιο ισχύει και
για τους κατοίκους της πόλης. Τα μεγάλα λόγια των προεκλογικών συγκεντρώσεων έδωσαν τη θέση τους
στο μεγάλο φαγοπότι των κατασκευαστών, των «συνεργασιών» του

δήμου με τα μεγάλα επιχειρηματικά
συμφέροντα, της υποβάθμισης των
εργασιακών σχέσεων.
Υπάρχει διέξοδος; Υπάρχει: Την ανέδειξαν στη πράξη μερικές εκατοντάδες φοιτητές και εργαζόμενοι στο
Μαρούσι όταν πριν μερικά χρόνια
αντιστεκόμενοι στην ίδρυση αμερικάνικου ιδιωτικού πανεπιστήμιου στη
πόλη «εκπαραθύρωσαν» τον αλήστου μνήμης Τζανίκο και τους συνεργάτες του. Μαζική συμμετοχή των
κατοίκων και των εργαζομένων στα
δημοτικά δρώμενα και επιβολή της
αξίωσης να αποφασίζουμε εμείς για
τη πόλη και τη ζωή μας.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ποιος θα μας σώσει
από τους προστάτες;
Με εισήγησή του Σύμβουλος του
Συμβούλιου της Επικρατείας δίνει
το πράσινο φώς για τη λειτουργία
του 2ου αυθαίρετου Golden Mall
στο Μαρούσι, μετά την «νομιμοποίηση» του 1ου της ίδια εταιρείας
LAMDA DEVELOPMENT (The Mall
Athens), συμφερόντων Λάτση. Ο
λόγος περί του λυόμενου αυθαίρετου των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στη Κηφισίας που επρόκειτο
να κατεδαφιστεί λίγους μήνες μετά.
Υπάρχουν δικαστές που κρίνουν ότι
το πρώην Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης που οικοδομήθηκε κατά
παράβαση όλων των πολεοδομικών κανονισμών και έπρεπε να
απομακρυνθεί αμέσως μετά τη λήξη
των αγώνων, μπορεί να συνεχίσει
τη λειτουργία του κατά παράβαση

κάθε κανονισμού και «έννομης
τάξης», την οποία επικαλούνται οι
κρατικοί μηχανισμοί μόνο όταν τους
βολεύει, προς δόξα των «θεσμών»
και των συμφερόντων που υπηρετούν. Τι να καταφέρουν οι προσφυγές των κατοίκων και η εμμονή
ορισμένων στην άσκηση των ένδικων μέσων… Τα μεγάλα συμφέροντα δεν ιδρώνουν με τέτοια. Άλλη
γλώσσα καταλαβαίνουν.
Τη γλώσσα των εργαζομένων που
θα αποφασίσουν να επιβάλλουν τις
απαιτήσεις και τα συμφέροντά τους,
κόντρα στα συμφέροντα και τις επιδιώξεις μιας χούφτας πλουτοκρατών, οι οποίοι αφού μας «πήραν και
το βόδι» τα προηγούμενα χρόνια
τώρα απαιτούν να τους πληρώσουμε και την κρίση (τους).

Πόσο πλεονάζοντες μπορεί να είναι
εργαζόμενοι επί 10 και 15 χρόνια
στον Δήμο; Πώς είναι δυνατόν κάποιοι να είναι περιττοί ενώ ταυτόχρονα
γίνονται
εκατοντάδες
προσλήψεις με διάφορες σχέσεις
εργασίας και στις ίδιες ειδικότητες
των διωχθέντων; Και γιατί άραγε δεν
καλύπτονται οι διαπιστωμένες 800
οργανικές κενές θέσεις του Δήμου
και επιλέγεται το καθεστώς των
συμβασιούχων; Γιατί η δημοτική
αρχή μετατρέπει το δικαίωμα στη
δουλειά σε εργασιακή ομηρία; Με
ποια κριτήρια έγινε η «διαλογή» των
εργαζομένων; Και γιατί άραγε η δημοτική αρχή να δημιουργεί τους ενδοσυναδελφικούς εμφυλίους; Πώς
είναι δυνατόν να μην αποτελεί κριτήριο η εντοπιότητα, η νέα μητέρα,
τα ελάχιστα ένσημα πριν την σύνταξη; Πρόκειται για καθαρά πολιτικές διώξεις!

300 συμβάσεις ορισμένου χρόνου
έληξαν ή λήγουν το αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Δήμο Αμαρουσίου.
Από αυτές θα ανανεωθούν οι 100
καθώς τόσες μόνο ενέκρινε η προϊσταμένη του Δήμου Αρχή (Υπουργείο /Περιφέρεια).
Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει
νέα αναταραχή στους εργαζόμενους, καθώς αφορά πρόσφατα
σχετικά προσληφθέντες (2005 και
μετά) που δεν θίγονταν ευθέως
από τις πρόσφατες αποφάσεις της
δημοτικής αρχής.

Σημειώνουμε εδώ ότι από τους
πάνω από 100 χαρακτηρισθέντες
ως πλεονάζοντες εργαζόμενους,
μόνο για 40 έχει δρομολογηθεί η
προώθησή τους σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Αν προσθέσεις σε αυτό και την
αναβολή της συζήτησης για το 2o
πακέτο πλεοναζόντων (ΔΕΑΔΑ),
καθώς και την επικείμενη ενοποίηση με το Δήμο Πεύκης, η κατάσταση στους εργαζόμενους είναι
..μία ωραία (προεκλογική) ατμόσφαιρα.

Απαιτούμε:

1. Άμεση επαναπρόσληψη όλων
των εργαζομένων στον Δήμο Αμαρουσίου σε μόνιμες-οργανικές θέσεις
2. Μετατροπή όλων των συμβασιούχων σε μόνιμους υπαλλήλους
με τις συμβάσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
3. Καμμιά απόλυση.
4. Πλήρωση όλων των οργανικών
θέσεων του Δήμου.
Η ριζοσπαστική δημοτική κίνηση
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους σύγχρονους όμηρους του
Αμαρουσίου και τους καλεί σε από
κοινού μαχητικούς, ανατρεπτικούς
και ανυποχώρητους αγώνες!

Βέβαια έχει προστεθεί ένα νέο
στοιχείο για την κρίση των πλεοναζόντων, των υπό πρόσληψη ή των
προς αποχώρηση. Μέχρι τώρα "τα
μόρια" ήταν το βύσμα/δημοτικός
σύμβουλος, η στήριξη στο δήμαρχο, η κομματική ένταξη.
Τελευταία όμως έγιναν και οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, πράγμα που περιέπλεξε
την κατάσταση με αποτέλεσμα η
αναταραχή να έχει μεταφερθεί και
στους επάνω ορόφους του Δημαρχείου.
http://voria-tis-athinas.blogspot.com
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Οι πινακίδες του θανάτου περιμένουν τα επόμενα θύματά τους

Είναι πολλά τα λεφτά κ. Πατούλη...
Καταγγέλεται και μηνύεται ο Δήμαρχος Αμαρουσίου απο συμπολίτες μας
Υπενθύμιση: Σύμφωνα με το

νέντευξη – μνημείο θρασύτητας, κυνι-

άρθρο 11 του Κ.Ο. Κ., απαγορεύεται

σμού, αλλά και ειλικρίνειας, όπου απο-

ρητώς η τοποθέτηση διαφημιστικών πι-

καλύπτει ότι μέχρι τότε, ο δήμος

νακίδων, σε απόσταση σαράντα (40)

Αμαρουσίου (επί δημαρχίας Πα-

μέτρων από τον δρόμο, όταν αυτός

τούλη) έχει εισπράξει για την εν

διασχίζει κατοικημένες περιοχές. Επι-

λόγω σύμβαση 900.000 €!!!

πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1
εδ. Ε του Ν. 2946/2001, η προβολή

Επί λέξει:

υπαίθριας διαφήμισης απαγορεύεται «

Ερώτηση: Στο Μαρούσι δεν

… στο κατάστρωμα δρόμων και πεζο-

έχει περάσει καν από δημοτικό συμ-

δρομίων», καθώς επίσης, κατά την

βούλιο το ιδιωτικό συμφωνητικό…

παρ. 2 εδ. α & γ, και εκτός ρυμοτομι-

Απάντηση: Αυτό είναι θέμα

κής γραμμής και εκτός του ιδεατού στε-

δικό τους, δεν μπορούμε να το γνωρί-

ρεού του οικοπέδου. Συνεπώς, όλες

ζουμε εμείς. Αλλά ακόμη και αν δεν έχει

οι διαφημιστικές πινακίδες της Κη-

περάσει, δεν αφορά την εταιρία που
έχει υπογράψει. Άλλωστε, οι υπηρε-

φισίας αλλά και των παρόδων, είναι
παράνομες και κυρίως, έχουν προ-

τάλλαγμα 1.213.219€. Ειδικός όρος

βαίνει ο Σταυρουλάκης και υπενθυμίζει

σίες του δήμου, έχουν εισπράξει γι’

καλέσει θανάτους ανθρώπων (όχι

του συμφωνητικού αναφέρει ότι η εται-

τις καταγγελίες μας και ότι η σύμβαση

αυτή τη σύμβαση 900.000€!!!

μόνο του Μ.Σταυρουλάκη).

ρία αναλαμβάνει την ευθύνη των οικο-

είναι παράνομη. Στο τέλος της συνε-

Ερώτηση: Αφού κάποιες

Το Συμβούλιο της Επικρα-

νομικών αποζημιώσεων για κάθε

δρίασης αποφασίζουν ότι στο επόμενο

από αυτές έχουν κριθεί παράνομες,

τείας τις έχει χαρακτηρίσει «ρύπους

ατύχημα και για κάθε θάνατο προσώ-

δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίσουν

πώς κόβονται παραστατικά ή τιμολόγια

τους οποίους οι δήμοι οφείλουν

που, που θα συμβεί εξ αιτίας των δια-

ότι η σύμβαση είναι παράνομη (για

για τους διαφημιζόμενους;

άμεσα να απομακρύνουν χωρίς

φημιστικών πινακίδων! (πληρώνω και

γέλια και για κλάμματα…) Ακολουθεί

άλλο».

σκοτώνω…)

σιωπή ενός έτους…

ποιος νόμος που λέει ότι όταν κάτι
είναι παράνομο δεν μπορείς να κά-

Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε στις 2.3.2008, αίτηση της εταιρίας

Στις αρχές του 2007, το

Δεκαπέντε μήνες αργότερα,

νεις πώληση; Απαγορεύεται να κό-

«Master Media A.E.», προκειμένου να

«Εκτός των Τειχών» με παρέμβαση

τον Σεπτέμβριο του 2008, ξανά το δη-

βεις τιμολόγια; (Αδέλφια μου αλήτες

ανασταλεί η αποξήλωση όλων των πι-

στο δημοτικό συμβούλιο, καταγγέλ-

μοτικό συμβούλιο συνεδριάζει για το

πουλιά, βγάλτε τιμολόγια και πουλάτε

νακίδων από το Γαλάτσι, «προκειμέ-

λει τον Πατούλη γιατί συνεχίζοντας

θέμα, προσπαθώντας να βρουν τρόπο

ναρκωτικά, όπλα, ανθρώπινα όργανα,

νου

οδική

την πολιτική Τζανίκου, δεν έχει κα-

να υλοποιήσουν και φανερά τη σύμ-

πυρηνικές κεφαλές, την Ακρόπολη, και

ασφάλεια, το περιβάλλον, η ποι-

ταγγείλει το εν λόγω συμφωνητικό και

βαση. Ο κ. Πατούλης υπερηφανεύεται

μην ανησυχείτε, σημασία έχει να κόβεις

ότητα ζωής και η καθημερινότητα

έχει ήδη εισπράξει τις πρώτες δόσεις

για εκείνες τις πινακίδες που είχε ξηλώ-

τιμολόγιο…).

του πολίτη.». Έτσι εδώ και δύο χρόνια

του τιμήματος. Ο Πατούλης απαντάει

σει τον προηγούμενο χρόνο και αρχίζει

έχουν αποξηλωθεί από το Γαλάτσι.

ότι θα δει η νομική του υπηρεσία και θα

το θέατρο του ότι δήθεν απειλείται από

Ο Εισαγγελέας του Αρείου

στείλει τα χρήματα πίσω. Μετά από

τις εταιρίες ότι θα τον βρούνε στο χαν-

Ερώτηση: Πόσο είναι το

Πάγου, το Νοέμβριο του 2009, έχει

λίγο καιρό, σε νέα καταγγελία του Σταυ-

τάκι, ότι δήθεν από τη μία ξηλώνει πι-

ενοίκιο για κάθε μια «ρακέτα» στην Κη-

γνωμοδοτήσει ότι θα πρέπει να συλ-

ρουλάκη, ο Πατούλης απαντά ότι έχουν

νακίδες

φισίας; Απάντηση: Εκατόν πενήντα

λαμβάνονται οι υπεύθυνοι των εται-

στείλει πίσω τα χρήματα που εισέπρα-

ξαναβάζουνε, και εν ολίγοις αποφασί-

ριών που τοποθετούν παράνομες

ξαν αρχικά και χωρίς να ξέρουν, και ότι

ζουν ότι θα φτιάξουν πάλι μια επιτροπή

Ερώτηση: Πόσες πινακίδες

διαφημιστικές πινακίδες, όχι μόνο όταν

δεν ισχύει πλέον κανένα συμφωνητικό,

για να δει το θέμα γιατί όπως λένε είναι

διαθέτετε σε όλη την Ελλάδα; Απάν-

συλλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω αλλά

ενώ δεσμεύεται να αποξηλώσει τις πι-

νομικά περίπλοκο!!! ΤΕΛΙΚΑ ΧΩ-

τηση: Συνολικά 17.000.

οποτεδήποτε γιατί το έγκλημα είναι

νακίδες.

ΡΟΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΘΕ-

(Συνεπώς, η MASTER μόνο,

Τον Μάϊο του 2007, ο κ. Πα-

ΣΕΙΣ (με πλειοψηφία, καθώς οι του

δίνει πανελλαδικά 5.100.000€ κάθε

Όλα τα παραπάνω, ο Σταυ-

τούλης ξηλώνει περί τις 20 πινακίδες

Αλεξανδρή καταψήφισαν) και φτιά-

μήνα!)

ρουλάκης τα έχει παρουσιάσει με έγ-

σε σύνολο εκατοντάδων, και δηλώνει

χνουν και Επιτροπή αποξήλωσης η

γραφα, επανειλημμένα στο δημοτικό

στο δημοτικό συμβούλιο ότι είναι απο-

οποία φυσικά είναι μέχρι σήμερα

συμβούλιο του Αμαρουσίου.

φασισμένος να ξηλώσει όλες τις πινα-

άνεργη..

να

εξασφαλιστεί

η

διαρκές.
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Απάντηση: Υπάρχει κά-

και

από

την

άλλη

τις

Είναι πολλά τα λεφτά κ.Παραπατούλη και Συνεργάτες;

ευρώ το 14ήμερο.

Ήδη ο Μ. Σταυρουλάκης έχει
υποβάλει καταγγελία στον Επιθεω-

Τον Δεκέμβριο του 2006, ο

κίδες που βρίσκονται στις ταράτσες!!!

Ιωαννίδης (εκπρόσωπος του τότε δη-

Πολυσέλιδα πρακτικά της συζήτησης

Και ενώ υποτίθεται ότι ο Πα-

Αρεοπαγίτη κ. Ρακιντζή, ενώ εντός της

μάρχου Τζανίκου) υπογράφει συμφω-

του δημοτικού συμβουλίου που αποτυ-

τούλης δεν υλοποιεί τη σύμβαση και

εβδομάδας, θα καταθέσει μηνυτήρια

νητικό για τοποθέτηση παράνομων

πώνουν μια ακατάσχετη φλυαρία του

δεν εισπράττει φράγκο, το Νοέμβριο

αναφορά κατά του Δημάρχου και

διαφημιστικών πινακίδων με την Mas-

τύπου «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει

του 2009 ο διευθύνων σύμβουλος της

παντός άλλου υπευθύνου, στον Εισαγ-

ter, διάρκειας μέχρι τον Ιούνιο του

πέντε …χρόνια κοσκινίζει», από όλους

Master Αθανάσιος Ανδριόπουλος δίνει,

γελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

1010, και με συνολικό οικονομικό αν-

τους δημοτικούς συμβούλους. Παρεμ-

στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, συ-

ρητή Δημόσιας Διοίκησης και πρώην

αιχμη

στα βόρεια

Γενάρης 2010

Στα κέρδη χώρια και στη χασούρα αντάμα
Και αφού μας «ήπιαν το
αίμα» … Τώρα δηλώνουν
ότι δεν υπάρχει φράγκο
Στην αμέσως προηγούμενη περίοδο
(2004-2007) τα καθαρά κέρδη για τις
εισηγμένες στο χρηματιστήριο της
Αθήνας ΑΕ είχαν την παρακάτω εξέλιξη: 2004: 4,5 δισ. ευρώ, 2005: 6,5 δισ.
ευρώ, 2006: 8,1 δισ. ευρώ, 2007: 11,3
δισ. Ευρώ !
Συμπερασματικά δηλαδή, στην 4ετία
2004 – 2007 μάζεψαν πάνω από 30
δισ. ευρώ! Μαζί με αυτά που απέσπασαν μέσα στο 2008 πλησιάζουν στα 40
δισ. ευρώ! και συνεχίζουν αξιώνοντας
ακόμη περισσότερα.
Για την αμέσως προηγούμενη τριετία
(2001-2003) – με τις κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ είχαν αποσπάσει το ιλιγγιώδες
ποσό των 16,4 δισ. ευρώ. Έτσι στην
8ετία 2001 – 2008 έβαλαν στο χέρι
πάνω από 56 δισ. ευρώ, πλούτος που
προέρχεται εξ ολοκλήρου από το δουλειά και το μόχθο των εργατικών και
λαϊκών στρωμάτων.

από τα αντίστοιχα του 2006. Η εμφανιζόμενη πτωτική τάση σε σύγκριση με
του 2007 έχει να κάνει και με τις λογιστικές προβλέψεις για τυχόν επισφαλή
δάνεια πελατών τους κυρίως για τον
τραπεζικό κλάδο. Από όποια σκοπιά
και να διαβάσει κανείς τους ισολογισμούς τους προκύπτει ανάγλυφα η
λειτουργία και ο βαθμός εκμετάλλευσης. Η υπερσυσσώρευση κερδών καταδεικνύει τη σωρεία βασικών όσο και
αγεφύρωτων αντιθέσεων ανάμεσα
στα εργατικά και λαϊκά στρώματα και
τη δράκα της πλουτοκρατίας. Οι τραπεζίτες συνεχίζουν να θησαυρίζουν
από τη λεηλασία των υπερχρεωμένων
νοικοκυριών. Το ίδιο οι μεγαλομέτοχοι
στις πρώην ΔΕΚΟ που επιβάλλουν
απανωτές ανατιμήσεις στα τιμολόγια,
οι μεγαλομέτοχοι του κλάδου της
Υγείας που επωφελούνται και από τη
γενικότερη κατάσταση στην παρεχόμενη δημόσιο Υγεία, οι κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες καραδοκούν και
για τις νέες συμπράξεις (ΣΔΙΤ) με το
κράτος Κ.Ο.

Τα κέρδη του 2008

Ας δούμε τα βασικά μεγέθη των ισολογισμών του 2008, πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ:

Σε κάθε περίπτωση τα κέρδη που απέσπασαν στο 12μηνο του 2008 οι 290
εισηγμένες ΑΕ βρίσκονται πολύ πάνω

*
Λειτουργικά
κέρδη
(EBITDA): Διαμορφώνονται σε 9,86 δισ.
ευρώ (από 11,3 δισ. ευρώ) με υποχώ-

ρηση 13,1%. Για λόγους συγκρισιμότητας των μεγεθών ας σταθούμε στο γεγονός ότι το συνολικό κονδύλι του
κρατικού
προϋπολογισμού
(2008) για δαπάνες κοινωνικής προστασίας (ΕΚΑΣ, επιδόματα πρόνοιας,
λεγόμενο ταμείο για τη φτώχεια, κ.ά.)
προβλέπει μόλις 2,7 δισ. ευρώ, ποσό
που δε φτάνει ούτε καν στο ένα τέταρτο των επιχειρηματικών κερδών
της ίδιας χρονιάς…
* Καθαρά κέρδη (μετά από
φόρους): Έφτασαν σε 5,71 δισ. ευρώ
(από 9,98 δισ. ευρώ) με εμφανιζόμενη
πτώση 41,9%. Τζίρος (κύκλος εργασιών): Διαμορφώθηκε σε 89,4 δισ.
ευρώ (από 79,7 δισ. ευρώ στο 12μηνο
2007) παίρνοντας αύξηση 12,2%. Να
σημειωθεί πως το στοιχείο αυτό δεν
αφορά στο χρηματοπιστωτικό κλάδο.
*Έσοδα από τόκους (αφορά
τις τράπεζες): Έφτασαν στο ιλιγγιώδες ύψος των 12,62 δισ. ευρώ.
* Μερίσματα: Σε πείσμα της
κρίσης και της… οικονομικής δυσπραγίας τους οι μεγαλομέτοχοί τους μοιράστηκαν 2,4 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί
πως ο τραπεζικός κλάδος για το 2008
δεν έδωσε μερίσματα μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση της ΝΔ στο
πλαίσιο της κρατικομονοπωλιακής

ρύθμισης (πακέτο 28 δισ. ευρώ).
Από τις 175 κερδοφόρες ΑΕ οι 63 εμφάνισαν και αύξηση κερδών σε σχέση
με το 2007. Τραπεζικός κλάδος: Τα
προ φόρων κέρδη διαμορφώνονται σε
5 δισ. ευρώ ή περίπου στο 56% από τη
συνολική πίτα των επιχειρηματικών
κερδών. Πρωταγωνιστής είναι ο όμιλος
της Εθνικής Τράπεζας με καθαρά
κέρδη (μετά από φόρους 1,54 δισ.
ευρώ).
* Άλλοι κλάδοι: Χαρακτηριστική είναι η αύξηση των κερδών για
τους κλάδους: εκδόσεις – εκτυπώσεις:
+660%, προϊόντα χάρτου: +766,7%,
ζωοτροφές: +100,9%, εταιρείες συμμετοχών +1.091% (!), προϊόντα χάρτου: +766,7%, μεταφορές: +186,7%,
τηλεόραση – ψυχαγωγία: +123,9%,
παραγωγή και εμπορία καπνού:
+24,1% κ.ά.
Πάνω λοιπόν σ΄αυτό το αντικειμενικό
οικονομικό υπόβαθρο όσον αφόρα τα
κέρδη των καπιταλιστών η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ σαν συνέχεια με τις όποιες
ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις από αυτήν
της Νέας Δημοκρατίας, έρχεται να
κάνει πράξη στου εργαζόμενους το
απόφθεγμα που ακούγεται όλο και πιο
έντονα: Στα κέρδη χώρια και στη χασούρα αντάμα.

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ
Ηχηρή απάντηση-καταδίκη στις μεθόδους του υπουργού Προστασίας του
Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος καθιέρωσε τις μαζικές προληπτικές έρευνες και προσαγωγές υπόπτων ως
δήθεν νόμιμο αστυνομικό μέτρο, αποτελεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
για τη δημόσια ακινητοποίηση και σωματική έρευνα Αγγλων πολιτών από
Βρετανούς αστυνομικούς.
Η απόφαση όχι μόνο δίνει οριστική
λύση στο νομικό πρόβλημα για την
έκταση των εξουσιών που έχει ο αστυνομικός, αλλά «φωτογραφίζει» πλήρως και την ελληνική περίπτωση. Οι
Ευρωπαίοι δικαστές δεν καταδικάζουν
απλώς για παραβίαση της ιδιωτικής
ζωής, τις σωματικές έρευνες και την
ολιγόλεπτη κράτηση πολιτών χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο υπόνοιας,
που έγιναν στο πλαίσιο εφαρμογής της
αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Κρίνουν ταυτόχρονα ότι η αυθαίρετη
προσωρινή σύλληψη και ο δημόσιος σωματικός έλεγχος διαδηλωτών,
αυξάνει
τον
κίνδυνο
αστυνομικών καταχρήσεων, οι
οποίες παραβιάζουν ευθέως την
ελευθερία έκφρασης (άρθρο 10 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων) και την ελευθερία του
συνέρχεσθαι (άρθρο 11)!
Οι σκέψεις αυτές των ευρωδικαστών
εκθέτουν τον κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος
απεφάνθη ότι οι εκατοντάδες έλεγχοι
και προσαγωγές που έγιναν μέσα σε
μια μέρα τον περασμένο Δεκέμβρη,
εναρμονίζονται με τη νομιμότητα. Ταυ-

τόχρονα δικαιώνουν το σύνολο των Ελλήνων νομικών αλλά και τον Συνήγορο
του Πολίτη, που εγκαίρως είχαν χαρακτηρίσει παράνομες τις πρακτικές των
μαζικών προσαγωγών-συλλήψεων
που πραγματοποιεί η ΕΛ.ΑΣ., χωρίς να
υπάρχει
κάποιος συγκεκριμένος
λόγος
υποψίας κατά
του πολίτη που
προσάγεται ή
ελέγχεται.
Τα σημεία-κλειδιά της απόφασης αποτελούν
νομολογιακό
δεδομένο και
για την Ελλάδα,
η οποία υποχρεούται, εφόσον σέβεται το
σύστημα αξιών
και λειτουργίας
του Συμβουλίου
της Ευρώπης
και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να
τα εφαρμόσει άμεσα. Διαφορετικά, εάν
τα αγνοήσει και συνεχίσει την πρακτική
των αυθαίρετων προσαγωγών, θα
υπόκειται σε προσφυγή και καταδίκη
από το Ευρωδικαστήριο του Στρασβούργου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ευρωπαίοι
δικαστές καταδίκασαν τη Βρετανία για
σωματικούς ελέγχους που έγιναν κατ'
εφαρμογήν της αντιτρομοκρατικής νο-

μοθεσίας, η οποία απαιτεί ειδική εξουσιοδότηση από τον αρμόδιο υπουργό.
Στην Ελλάδα, οι αντίστοιχοι προληπτικοί αστυνομικοί έλεγχοι γίνονται
χωρίς κάποια νομοθετική ομπρέλα.
Στηρίζονται στους νόμους, το Σύνταγμα, τους κανονισμούς, τις
υπουργικές αντιλήψεις και τις
εσωτερικές εγκυκλίους των
εκάστοτε αρχηγών της ΕΛ.ΑΣ.
Με βάση την
ευρωπαϊκή
πλέον νομολογία, ο κ. Χρυσοχοΐδης και τα
όργανα «προστασίας
του
πολίτη», οφείλουν στο εξής
να συμμορφωθούν με τα νέα
νόμιμα πλαίσια
συμπεριφοράς.

λιτών πρέπει να συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο λόγο υποψίας,
που οι αστυνομικοί πρέπει να αποδεικνύουν.
Για τους ίδιους λόγους, δεν επιτρέπεται η κράτηση πολιτών χωρίς κάποιο λόγο που να τον δικαιολογεί
επαρκώς. Μαζικές δήθεν προσαγωγές, που αποτελούν στην ουσία ολιγόωρες συλλήψεις για καταγραφή
στοιχείων και λήψη δακτυλικών
αποτυπωμάτων, δεν είναι νόμιμες
ενέργειες.
Η επίκληση των λόγων για την έρευνα
και την προσωρινή σύλληψη των πολιτών, πρέπει να αφορά συγκεκριμένους, εξατομικευμένους λόγους που να
τους καθιστούν ύποπτους για τέλεση
συγκεκριμένων παράνομων πράξεων.
Δεν αρκεί δηλαδή η γενική αναιτιολόγητη αστυνομική έκφραση κλισέ «κινούσε
υποψίες»,
γιατί
αυτό
παραπέμπει σε αόριστες έννοιες και
υποκειμενικές αντιλήψεις, που είναι πιθανό να καθορίζονται από το χρώμα,
την εμφάνιση ή την περιοχή στην
οποία κινείται ο δήθεν «ύποπτος».

Συγκεκριμένα:
Οι αστυνομικοί δεν νομιμοποιούνται
πλέον να σταματούν στον δρόμο
πολίτες και να ελέγχουν τις τσάντες
τους, με βάση απλά μια γενική αίσθηση επαγγελματικού ενστίκτου, ή
μια αδιόρατη διαίσθηση.
Ο έλεγχος της ταυτότητας και των
προσωπικών αντικειμένων των πο-

Κάθε πολίτης που θεωρεί ότι από τις
παραπάνω ενέργειες θίγονται βασικά
ανθρώπινα δικαιώματά του, μπορεί να
εξαντλήσει τα ένδικα μέσα στην Ελλάδα και να προσφύγει, αν δεν δικαιωθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη, στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου.
http://prezatv.blogspot.com/
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Κυριακή 17 Γενάρη 2010, πλήθος
κατοίκων και εργαζομένων, συγκεντρώθηκε στα διόδια Αφιδνών.
Κάτοικοι κάθε ηλικίας από όλες τις
γύρω κοινότητες , καθώς και κάτοικοι
από γειτονιές της Αθήνας, που έχουν
αρχίσει και συγκροτούν επιτροπές
αγώνα ενάντια στα διόδια , συμμετείχαν
στην συγκέντρωση – λαϊκή συνέλευση,
με άνοιγμα των διοδίων και ελεύθερη
διέλευση των οχημάτων.
Η μεγάλη αυτή συγκέντρωση, έγινε
υπό το κράτος μιας έκδηλης αγανάκτησης που αναπτύχθηκε και στις 14 κοινότητες και δήμους της , εξαιτίας της προκλητικής, εκβιαστικής στάσης
της πολυεθνικής εταιρίας της ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ, που εκμεταλλεύεται την Εθνική
οδό.
Συγκεκριμένα, από τα Χριστούγεννα , η πολυεθνική, κατέβαζε τις μπάρες.
Έτσι «αιχμαλώτιζε» τους αρνούμενους να πληρώσουν διόδια, εκβιάζοντας τους ή να πληρώσουν ή να υπογράψουν δηλώσεις νομιμοφροσύνης παραδεχόμενοι την ενοχή για το μεγάλο αμάρτημα του αυτονόητου:
Να πηγαίνουμε ελεύθερα στην δουλειά μας και στο σπίτι μας, χρησιμοποιώντας έναν σχετικά ασφαλή δρόμο που τον έχουμε χρυσοπληρώσει.
Έτσι, οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποι τοπικών φορέων, στη συγκέντρωση
της Κυριακής , με την αγανάκτηση συσωρρευμένη , αποφάσισαν ομόφωνα
το συμβολικό σπάσιμο των μπαρών των διοδίων.
Με την ιαχή ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ, οι εκατοντάδες συγκεντρωμένοι ξεχύθηκαν κάνοντας κομμάτια όλες τις μπάρες και αναγράφοντας με σπρέι συνθήματα ( ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΔΙΟΔΙΑ- ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ). Είναι η τρίτη φορά
μέσα σε λίγους μήνες που οι κάτοικοι αφαιρούν τις μπάρες. Παρά την παρουσία μεγάλης δύναμης της αστυνομίας καθώς και μιας κλούβας με άνδρες των ΜΑΤ, οι κάτοικοι δεν δίστασαν ούτε στιγμή για την πράξη τους.
Από την άλλη έντονη αγανάκτηση προκαλεί η ανεπιτυχής προσπάθεια
σύλληψης και η κακοποίηση ενός κατοίκου απο ασφαλίτες με πολιτικά. Οι
συγκεντρωμένοι κάτοικοι όρμησαν με απειλητικές διαθέσεις κατά των
ασφαλιτών οι οποίοι έφυγαν τρέχοντας.
Οι κάτοικοι δεν εφησυχάζουν (ιδιαίτερα μετά την κατολίσθηση στα Τέμπη
που στοίχισε την ζωή στον άτυχο ιταλό αρχιμηχανικό και το χώρισμα της
χώρας στα δύο, με ανυπολόγιστες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες) και με τα συνθήματα ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ- ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ετοιμάζονται για την
συνέχιση και παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα τους.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ( www.diodiastop.blogspot.com)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/1 ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΩΝ ΑΦΙΔΝΩΝ
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αιχμη

στα βόρεια

Γενάρης 2010

Ποιους προστατεύει η Ελληνική Αστυνομία;

Τούς πολίτες ή τις εταιρείες;
Σε όλες τις κινητοποιήσεις για ελεύθερους δρόμους στα
διόδια των Αφιδνών, γίναμε μάρτυρες της παρουσίας
κάθε είδους αστυνομικού. Από τροχονόμους μέχρι μπάτσους των ΜΑΤ , να είναι σε αναμονή μέσα στις κλούβες
τους περιμένοντας το σήμα να χτυπήσουν τις λαϊκές διαδηλώσεις των κατοίκων κατά των διοδίων.
Οι κάτοικοι με αποφασιστικότητα σε προηγούμενη τους
κινητοποίηση, μετά απο απόφαση συνέλευσης ,ξήλωσαν
δυναμικά τις μπάρες των διοδίων για να διευκολύνουν
την ελεύθερη και δωρεάν διακίνηση των οδηγών και
όλων των εργαζομένων .
Στην αμέσως επόμενη κινητοποίηση , αφού, η εταιρεία
που εισπράττει το ληστρικό χαράτσι του αντιτίμου των
διοδίων, ξανατοποθέτησε τις μπάρες , η οποία διήρκησε
γύρω στις τρεις με τρισήμιση ώρες, είδαμε χωρίς καμία
έκπληξη, τους μπάτσους μπαστακωμένους μπροστα
απο τις μπαρες για ενα ολόκληρο τρίωρο φυλάσσοντας
τες από τους διαδηλωτές.( βέβαια αν αποφασιστεί οποτεδήποτε απο τους κατοίκους να ξηλωθούν οι μπάρες ,οι
«προστάτες» του πολίτη να μην έχουν αυταπάτες πως
θα μας εμποδίσουν).
Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα: Έστω ένας απολυμένος εργάτης, που θα κατέβει στο δρόμο να αγωνιστεί μαζί με
τους συναδέλφους του για κάποιο ζήτημα, θα συναντήσει
μπροστα του όλη την κρατική καταστολή (μπάτσους,
ασφαλίτες, χαφιεδοκάμερες) που αυτός συντηρούσε με
την εργασία του, πληρώνοντας την στο σύνολο της αδρά
και με το παραπάνω.
Όταν το «αφεντικό» του τον απέλυσε, γιατί η αστυνομία
δεν πήγε να χτυπήσει το αφεντικό του, που τον πέταξε
στον δρόμο σαν να είναι κάποιο αναλώσιμο είδος και
χτυπάει τον εργάτη που μάχεται και αγωνίζεται και που
δουλεύει για να συντηρεί τους καταστολείς του ;;
Αυτή είναι μια απορία και αφορμή για προβληματισμό .
Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες: το κράτος είναι εδώ
σύσσωμο με όλους του τους θεσμούς (δικαστηρια, αστυνομια κλπ) για να εξασφαλίζει τα υπερκέρδη των εταιρειών, των μεγαλοβιομηχάνων, των κεφαλαιοκρατών.
Γ.Κ. , κάτοικος Βόρειας Αττικής

Στέλεχος της “ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”

ο νέος ΓΓ συγχρηματοδοτούμενων έργων του Υπ.Υ.ΜΕ.Δ.
Ισχυροί αποδεικνύονται τελικά οι δεσμοί συγκεκριμένου εργολαβικού ομίλου και των στελεχών
του, με την νέα, αδιάφθορη, άφθαρτη, άσπιλη και
αξιοκρατική διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του
πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου, αφού ήδη δύο (2)
μεγαλοστελέχη του ομίλου έχουν διοριστεί Γενικοί Γραμματείς υπουργείων.
Συγκεκριμένα, η αρχή έγινε πριν από περίπου ένα
μήνα με τον διορισμό της κ. Μαρίας Καλτσά ως
Γενικής Γραμματέως Πολεοδομίας & Χωροταξίας στο ΥΠΕΚΑ (διάβασε εδώ).
Ακολούθησε πριν από λιγες μέρες, με καθυστέρηση ομολογουμένως, η τοποθέτηση του κ. Σέργιου Λαμπρόπουλου ως Γενικού Γραμματέα
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο Υπ.Υ.Με.Δ.
Τα δύο παραπάνω πρόσωπα και ήδη Γενικοί
Γραμματείς υπήρξαν μέχρι χθές ενεργά μεγαλοστελέχη του ομίλου ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ των κκ.

Καμπά και Περιστέρη.
Η κ. Καλτσά διετέλεσε ενεργό μέλος του Δ.Σ. της
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και ο κ. Λαμπρόπουλος τεχνικός
σύμβουλος και Δ/ντής στη “ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”,
εταιρεία που σύστησε η Ελληνοϊσπανική Κ/Ξ
που έχει αναλάβει την κατασκευή της Ιόνιας
Οδού (συμμετέχει σ’ αυτή η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ) και
που εισπράττει τα υπέρογκα διόδια στην εθνική
οδό Αθηνών -Λαμίας καθώς και στο παράπλευρο
οδικό δίκτυο.
Δικαίως λοιπόν αναρωτιέται κανείς, πως είναι δυνατόν οι μέχρι χθές αντίδικοι και πολέμιοι των
συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου να μεταλλάχθηκαν εν μια νυχτί και εν μέσω
opengov.gr;;; σε υπερασπιστές, τιμητές και θεματοφύλακές του;
Το θέμα είναι πέρα για πέρα ΗΘΙΚΟ αλλά και
ουσιαστικό.
Πηγή: http://www.antinews.gr/?p=30024

Νάσαι κι εσύ εκεί! ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Το έγκλημα του Ασωπού
Υπογράφουν κυβερνήσεις, βιομηχανίες, τοπική αυτοδιοίκηση
Στον ποταμό Ασωπό εδώ και δεκαετίες χωρίς κανέναν κυβερνητικό σχεδιασμό και υποδομή απορρίπτουν
αφειδώς τα λύματα τους, μεγάλες βιομηχανίες μεταλλουργίας, χημικών, τροφίμων, βαφεία κ.λ.π.
Το 1979 υπήρξε μία διανομαρχιακή
απόφαση με την οποία καθορίζονται οι
προδιαγραφές των επεξεργασμένων λυμάτων που θα απορρίπτονται στον
Ασωπό ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ
ΟΜΩΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ μέχρι και σήμερα. Τα
λύματα που ρυπαίνουν τον ποταμό και
κατά συνέπεια τον υδροφόρο ορίζοντα
μίας τεράστιας περιοχής (Οινόφυτα, Αυλίδα, Χαλκούτσι, Πευκιάς, Ωρωπός,
Μαρκόπουλο, Συκάμινος κ.α.) προέρχονται πλέον από εκατοντάδες βιομηχανίες από τη βιομηχανική ζώνη των
Οινοφύτων, της Θήβας και της Χαλκίδας.
Οι συνέπειες είναι τεράστιες για τη
δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τη
γεωργία, μια και το νερό αυτό υδρεύει
και αρδεύει ακόμα την ευρύτερη περιοχή.
Μέχρι το 2004, οι κυβερνήσεις εγκληματούσαν κατά των κατοίκων και
του περιβάλλοντος πραγματοποιώντας
αναλύσεις στο πόσιμο νερό των Οινοφύτων ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ. Το Νοέμβρη του
2004 ανιχνεύθηκε από το Γενικό Χημείο
του Κράτους η ύπαρξη ολικού χρωμίου, σε ανώτερο επίπεδο από τις φυσιολογικές τιμές στον υπόγειο υδάτινο
ορίζοντα στα Οινόφυτα. Επίσης, το νερό
αυτό ήταν επιβαρυμένο με μόλυβδο, νιτρικά και χλωριούχα ιόντα. Από τη
στιγμή εκείνη, το έγκλημα του κράτους ξεπερνάει κάθε λογική και προηγούμενο. Το μόνο μέτρο που έλαβαν οι
αρμόδιες αρχές, ήταν η αραίωση του

ακατάλληλου νερού με λιγότερο ακατάλληλο νερό προκειμένου το διάλυμα
που έβγαινε από την βρύση των κατοίκων να είναι εντός των φυσιολογικών
τιμών. Επίσης, σκοπίμως δεν διενεργήθη
καμία έρευνα για την προέλευση και τον
προσδιορισμό του τύπου του χρωμίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το εξασθενές
χρώμιο αποτελεί μία άκρως καρκινογόνο χημική ένωση, το οποίο δεν υπάρχει ελεύθερο στη φύση και είναι
αποκλειστικά βιομηχανικής προέλευσης.
Το 2007, το Γενικό Χημείο του
Κράτους κατόπιν της οργής του κινήματος των πολιτών έκανε αναλύσεις και
κατέληξε στο ότι το 95% του ολικού
χρωμίου που ανιχνευόταν στον ενιαίο
υδροφόρο ορίζοντα και στις βρύσες
ήταν εξασθενές χρώμιο. Η ίδια ουσία
ανιχνεύθηκε και στις περιοχές του Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Συκαμίνου, Σχηματαρίου, Δηλεσίου, Αυλίδας, Τανάγρας
και Θήβας λόγω του κοινού υδροφόρου

ορίζοντα. Οι συγκεντρώσεις της χημικής
αυτής ένωσης, κυμαίνονται από 10 μg/lt
έως 330 μg/lt όταν το ευρωπαϊκό όριο
είναι 0 δηλαδή πρόκειται για μία ουσία
για την οποία δεν υπάρχουν ασφαλή
όρια. Το κράτος προσπάθησε να κουκουλώσει το ζήτημα με ένα εξοργιστικό
και συγχρόνως δολοφονικό τρικ, ταυτίζοντας αυθαίρετα τον δείκτη ολικό
χρώμιο με τον δείκτη εξασθενές χρώμιο (άλλες χρωμιούχες ενώσεις μπορεί
να παράγονται φυσικά και να μην είναι
επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον). Το όριο ασφαλείας για το ολικό
χρώμιο είναι 50 μg/lt.
Το κράτος λοιπόν, χαρακτήρισε το
νερό των περιοχών αυτών ως απόλυτα
ασφαλές, συμμετέχοντας σε μία κυριολεκτικά δολοφονική επίθεση κατά των
κατοίκων των περιοχών αυτών με μοναδικό σκοπό να διαφυλάξει τα οικονομικά
συμφέροντα των βιομηχανιών. Σαν να
μην έφτανε αυτό, οι δήμοι στους όποιους υπήρχε υπέρβαση των 50 μg/lt εξα-

γοράστηκαν από τα λαμόγια του κράτους με ένα εκατομμύριο ευρώ ως αποζημίωση (υποτίθεται για την σύνδεση με
την ΕΥΔΑΠ).
Το συνδικάτο του εγκλήματος κράτος - τοπική αυτοδιοίκηση - βιομηχανίες
καταστρατήγησαν νόμους όπως ο νόμος
περί τοξικών αποβλήτων που θέλει την
περιφέρεια να αποτιμά την κατάσταση,
να εντοπίζει τους ρυπαντές, να περιορίζει- εξαλείφει τη ρύπανση και να προστατεύει με έκτακτα μέτρα των
πληθυσμό, το νόμο για την ποιότητα του
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, το
νόμο για την προστασία και διαχείριση
των υδάτων κ.α., με αποτέλεσμα να μην
διακόπτεται η παροχή του δηλητηριασμένου νερού από τα υδρευτικά δίκτυα
για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Επίσης, οι κυβερνήσεις δεν έκαναν απολύτως τίποτα για την προστασία των
άμεσα εκτεθειμένων στις δηλητηριώδεις
ουσίες, εργατών των εργοστασίων.
Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι συνένοχη στο βρώμικο αυτό παιχνίδι. Αξίζει
να αναφέρουμε ότι ο δήμος Ωρωπού διέπραξε εικονική μελέτη και απεφάνθη ότι
το εξασθενές χρώμιο παράγεται από τα
πετρώματα της περιοχής, αμφισβητώντας την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και λέγοντας στον κόσμο ότι «μας
κάνει καλό να το πίνουμε».
Το κίνημα των πολιτών, αγωνίζεται
εδώ και τρία χρόνια για να αλλάξει αυτή
η κατάσταση. Ο λαός επιτέλους πρέπει
να αντιδράσει σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη της χώρας. Οι κυβερνήσεις προκειμένου να στηρίξουν τους κεφαλαιοκράτες δε διστάζουν να διαπράττουν
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Ήρθε η ώρα να τους ξεσκεπάσουμε, να
οργανωθούμε και να αντεπιτεθούμε.

ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Οι κάτοικοι των κοινοτήτων γύρω
από το συνεχίζουν τον αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση χωματερής,
δήθεν ΧΥΤΑ, στην περιοχή τους. Τελευταία έγινε διαδήλωση των κατοίκων στο Καστρί, κοντά στην κατοικία
του Γιωργάκη. Τα ΜΑΤ για μια ακόμη
φορά εμπόδισαν τους κατοίκους να
πλησιάσουν το σπίτι του πρωθυπουργού.
Όπως αναφέρει ο Γιώργος Κόλλιας,
μέλος της επιτροπής αγώνα:
Η κινητοποίηση ενάντια στον ΧΥΤΑ
των κατοίκων Γραμματικού, Βαρνάβα και Μαραθώνα στην κατοικία
του Πρωθυπουργού στο Καστρί την
Κυριακή 10 Γενάρη ήταν επιτυχημένη.
Η συμμετοχή των πολιτών ήταν μεγάλη και η αγωνιστικότητά τους αξιοσημείωτη.
Η Αστυνομία με την συνδρομή πάντα - των ΜΑΤ, έδειξε το νέο πρόσωπό της, το οποίο, όμως σε τίποτα
δεν διαφέρει από το παλιό.

Ο Πρωθυπουργός δεν έκανε τελικά
την υπέρβαση. Λειτούργησε φοβικά
απέναντι στους διαμαρτυρόμενους
πολίτες, όπως ακριβώς και ο προηγούμενος.
Τα ΜΑΤ απέκλεισαν την πορεία διαμαρτυρίας μακρυά από το σπίτι του
Πρωθυπουργού...
- Ο κύριος στόχος πλέον σε σχέση
με την κατασκευή του ΧΥΤΑ στο
Γραμματικό δεν είναι η σωστή λύση
του προβλήματος της διαχείρισης
των απορριμμάτων, αλλά να μη
χαθεί το οικονομικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Ο λόγος που επιλέχθηκε το Γραμματικό είναι το μικρό πολιτικό κόστος.
- Υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης
στο Γραμματικό, αλλά δεν υπάρχει
στην πραγματικότητα σχέδιο για την
αντιμετώπισή του.
Και συνεχίζει:
… χωματερή στο Γραμματικό σημαίνει καταστροφή του περιβάλλοντος
ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΦΩΤΟ: http://herrkstories.wordpress.com/2009/11/09/lefkimmi/
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γιατί δεν πληρώνουμε διόδια
Τα διόδια πυκνώνουν ραγδαία σ’ όλη
την Επικράτεια και μπλοκάρουν την
κυκλοφορία των Ελλήνων μέσα στην
ίδια τους τη χώρα! Αν συνεχιστεί
αυτή η κατάσταση, σε λίγο η Ελλάδα
θα θυμίζει κατεχόμενη Παλαιστίνη!
Ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρίες,
με τις πλάτες των κυβερνήσεων, παραβιάζουν τα συνταγματικά μας δικαιώματα και μας χαρατσώνουν
ληστρικά.

Οι αντιδράσεις των κατοίκων και εργαζομένων της χώρας κατά των διοδίων διευρύνονται και εντείνονται
συνεχώς. Κορυφαία η κινητοποίηση
της περασμένης Κυριακής, όταν με
πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα κατά
των Διοδίων, για δύο ώρες περίπου
άνοιξαν οι σταθμοί όλων των διοδίων της χώρας και οι δρόμοι ήταν
ελεύθεροι.

(Οι Θεσσαλοί συγκεντρωθήκαμε στα
διόδια Μοσχοχωρίου Λάρισας). Ξεπούλημα δρόμων και χαράτσωμα πολιτών.
ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ γιατί έχουμε χρυσοπληρώσει την Εθνική Οδό από τη φορολογία και από τα πανάκριβα
διόδια που τόσα χρόνια καταβάλλουμε. Καλούμαστε να πληρώνουμε
για έργα που το κράτος είχε και έχει

υποχρέωση να κατασκευάσει και να
παρέχει δωρεάν στους πολίτες.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ το απαράδεκτο
και προκλητικό ξεπούλημα των εθνικών μας δρόμων στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Δικαιούμαστε να
μην πληρώνουμε.

Διόδια, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ!
Νομική προσέγγιση του Χρήστου Σταμόπουλου, δικηγόρου
Αχαΐας προτρέπει τον κόσμο να μην
πληρώνει και είναι το πιο σωστό. Ξεκινήστε από σήμερα να μην πληρώνετε
αφού έχετε το δικαίωμα. Καλούμε τον
κόσμο να μην πληρώνει τα διόδια για να
χρησιμοποιεί αυτόν τον δρόμο. Οι ξένοι
δεν πληρώνουν βάσει νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο δρόμος
αυτός δεν πληρεί καμία προδιαγραφή
για εθνικό οδικό δίκτυο. Μόνον όσοι
τρώνε κουτόχορτο πληρώνουν για να
σκοτωθούν τόνισε φανερά αγανακτισμένος ο κ. Κατσικόπουλος, ο οποίος συμπλήρωσε ότι όσοι περνούν χωρίς να
πληρώσουν δεν αντιμετωπίζουν καμία
κύρωση: Ακόμα και αν ο οποιοσδήποτε
οδηγός περάσει χωρίς να πληρώσει, τον
αφήνουν χωρίς να του κάνουν τίποτα.
Και αυτό για να μην ανοίξει το θέμα,
επειδή το γνωρίζουν ανέφερε ο νομάρχης. Αναλυτικά πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα όταν φτάνετε στα διόδια.

Με τον νόμο 3555/2007 κυρώθηκε η
αποικιακού χαρακτήρα σύμβαση της
εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το ελληνικό Δημόσιο. Για τους χρήστες της
ΠΑΘΕ ισχύει ο νόμος αυτός, αλλά φυσικά ισχύει και το Σύνταγμα της Ελλάδας.
Με τον παραπάνω νόμο προβλέπεται ότι
η «παραχωρησιούχος» εταιρεία μπορεί
να απαιτήσει απ’ τον χρήστη που δεν
πλήρωσε την καταβολή του 20πλάσιου
του αντιτίμου σαν ΑΣΤΙΚΗ ποινή, με
κάποιες προϋποθέσεις και διαδικασίες,
ζητώντας εντέλει την έκδοση διαταγής
πληρωμής.

Σταματάτε στο ταμείο των διοδίων:

Η διάταξη όμως αυτή είναι αντισυνταγματική, αφενός γιατί δεν παρέχει στον
πολίτη το δικαίωμα της προηγούμενης
ακρόασης και αφετέρου γιατί παρέχει
στο προσωπικό της «παραχωρησιούχου»
ιδιωτικής εταιρείας αρμοδιότητες δημοσίου υπαλλήλου (παράβαση άρθρων 20
και 103 αντίστοιχα του Συντάγματος).
Συγχρόνως ο ίδιος ο νόμος (3555/07)
ορίζει ότι το Δημόσιο (Αστυνομία,
Τροχαία, Δ.Ο.Υ.) δεν έχει καμιά ανάμειξη στη διαδικασία επιδίωξης είσπραξης του αντιτίμου και της αστικής
ποινής. Πρόκειται δηλαδή για μια ιδιωτική οικονομική διαφορά μεταξύ χρήστη
και του ιδιώτη ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει
να θεωρείται βέβαιο ότι εάν ο «Παραχωρησιούχος» προσπαθήσει μέσω διαταγής πληρωμής να εισπράξει πρόστιμα
απ’ τους πολίτες που αρνούνται να πληρώσουν διόδια, τα Δικαστήρια, που θα
προσφύγουν αυτοί, θα τους δικαιώσουν
και η εταιρεία θα έχει γενικότερα προβλήματα σχετικά με τη νομιμότητα της
Σύμβασής της (που μπάζει από παντού).
Σε κάθε περίπτωση η άρνησή μας να
πληρώνουμε διόδια και το ανέβασμα
της μπάρας για να περάσουμε δεν συνιστά κανένα ποινικό αδίκημα. Ούτε

- Αναφέρεται στον υπάλληλο πολύ ευγενικά ότι «Σαν Ευρωπαίος πολίτης αρνούμαι να πληρώσω γι’ αυτό δρόμο διόδια.»
- Ο αριθμός κυκλοφορίας μου είναι ο
τάδε.
παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχουμε. Γι’ αυτό και η Τροχαία
δεν επεμβαίνει.
Η μπάρα των ιδιωτικών εταιρειών στα
διόδια αντιστρατεύεται και παραβιάζει
την ελευθερία και δη την ελευθερία μετακίνησής μας στους εθνικούς δρόμους,
που προστατεύεται απόλυτα για όσους
βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια.
Το δικαίωμα αυτό, ως μερικότερο δικαίωμα του δικαιώματος για ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, αφορά Έλληνες πολίτες και αλλοδαπούς που βρίσκονται στη χώρα μας
και προστατεύεται «απόλυτα» από το
άρθρο 7 του Συντάγματος.
- Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα
- Υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια
και τα δικαιώματά μας.
- Υπερασπιζόμαστε το εισοδημά μας,

και - ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ!
(Ούτε δίνουμε το ονοματεπώνυμό μας ή
παραλαμβάνουμε οποιοδήποτε χαρτί απ’
τους ανθρώπους των ιδιωτικών εταιρειών).
ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ!
Υ.Γ. Τις δυνατότητες και τα δικαιώματά
μας αυτά δεν πρόκειται να τα πληροφορηθούμε από τα μεγάλα αθηναϊκά
ΜΜΕ, γιατί οι ιδιοκτήτες τους είναι και
οι εργολάβοι των χρυσοφόρων έργων
(π.χ. Μπόμπολας κ.λ.π.).
Βάσει νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μην πληρώνετε τα διόδια της
Εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών. Έτσι
και αλλιώς ο δρόμος δεν πληροί ούτε
ένα ευρωπαϊκό στάνταρ αυτοκινητόδρομου οπότε θα πληρώνεις για να μπαίνεις
στο ρίσκο να σκοτωθείς; Ο νομάρχης

- Γεια σας. Φεύγουμε.
Αρνούμαστε να δώσουμε οποιοδήποτε
άλλο προσωπικό στοιχειό. Αν θέλουν ας
μας βρουν από το αρ. Κυκλοφορίας. Άλλωστε είναι μια ιδιωτική εταιρία. Ο
υπάλληλος θα σας ενημερώσει ότι πρέπει να έρθει ο υπεύθυνος για να συμπληρώσετε ένα έντυπο. Αρνούμαστε (πάντα
ευγενικά) να μιλήσουμε με κανέναν και
να δώσουμε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
εκτός από τον αρ. Κυκλοφορίας. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΖΗΤΗΣΕΙ.
Συμβουλή: Μην ανοίγετε κανένα διάλογο. Δώστε τον αρ. Κυκλοφορίας και
φύγετε. Απλά.
http://diodiastop.blogspot.com
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Πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα «προστασίας του πολίτη»

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΜΥΡΙΖΕΙ ΧΟΥΝΤΑ!
Συζήτηση με την δικηγόρο Αντωνία Λεγάκη, μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών δικαιωμάτων μελών του ΔΣΑ
Βασανισμοί κρατουμένων, μαζικές
συλλήψεις, τραυματισμοί και δολοφονίες. Πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας…
Πράγματι, τα τελευταία χρόνια οι περιπτώσεις ακραίας αστυνομικής βαρβαρότητας έχουν διαψεύσει κάθε
ισχυρισμό περί «μεμονωμένων περιστατικών». Η δολοφονία του Αλέξη
Γρηγορόπουλου τον περασμένο Δεκέμβρη, αποτέλεσε μια ακραία εκδήλωση μιας γενικής αντικοινωνικής
κατεύθυνσης της αστυνομίας, την
οποία όλο και περισσότεροι από
εμάς έχουμε, με διάφορες μορφές,
αντιμετωπίσει.
Πολύ περισσότερο, οι πολίτες που
αποφασίζουν να διεκδικήσουν κοινωνικά, εργασιακά ή πολιτικά δικαιώματα, βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι,
όχι μόνο με τα κλασσικά αστυνομικά
γκλόπ, αλλά με το διπλά εφιαλτικό
φάσμα βαρβαρότητας και κακουργηματικής δίωξης. Είναι πλέον κοινός
τόπος για τους διαδηλωτές ότι θα
υποστούν τον τεράστιο όγκο χημικών που η αστυνομία χρησιμοποιεί
ενάντια σε κάθε σχεδόν διαδήλωση.
Εξίσου δεδομένος ο κίνδυνος επίθεσης της αστυνομίας ενάντια στη διαδήλωση, ακόμη και όταν δεν γίνονται
επεισόδια, ή αυτά εξελίσσονται έξω
και μακριά από αυτήν.
Χαρακτηριστικότερη και πιο βάρβαρη περίπτωση, η επίθεση των
αστυνομικών της ομάδας Δ στις 6
Δεκέμβρη, οι οποίοι κυριολεκτικά
έπεσαν με τις μηχανές τους πάνω
στα σώματα διαδηλωτών, με αποτέλεσμα δεκάδες τραυματίες, με πιο
σοβαρό τον τραυματισμό της
56χρονης καθηγήτριας Αγγελικής
Κουτσουμπού, η οποία, εκτός των
σοβαρών καταγμάτων από τις ρόδες
της μοτοσυκλέτας, υπέστη και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Την επίθεση
με τις μοτοσυκλέτες, ακολούθησε
επίθεση των ΜΑΤ, στα ίδια τα θύματα
και τους συντρόφους τους, οι οποίοι
αφού ξυλοκοπήθηκαν άγρια, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για
κακουργηματικές πράξεις, τις οποίες
υποτίθεται ότι διέπραξαν κατά των
αστυνομικών.
Τι λόγους έχουν οι αστυνομικοί να
επιτίθενται στους πολίτες;
Προφανώς δεν πρόκειται για κάποια
«ομαδική παράκρουση» των αστυνομικών. Η αστυνομία αποτελεί έναν
από τους πιο κεντρικούς, στρατιωτικοποιημένους πλέον, κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους και
δρα κατόπιν εντολής των πολιτικά
προϊσταμένων της. Δεν είναι τυχαίο
άλλωστε ότι η συμπεριφορά της
αστυνομίας ενάντια στους πολίτες,
είναι αντίστοιχη με τη στάση της Δικαιοσύνης και της εκάστοτε κυβέρνησης.
Χαρακτηριστικά, στο παραπάνω πα-
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όλοι μας δηλαδή. Με λίγα λόγια,
τους νόμους τους έχουν φτιάξει,
αλλά είναι η απειλή της συλλογικής
μας αντίδρασης που τους εμποδίζει
να τους βάλουν στην πράξη. Δεν τολμούν να ποινικοποιήσουν ως τρομοκράτες τους αγωνιζόμενους πολίτες,
φοβούμενοι την ισχύ της συλλογικής
ανατρεπτικής δράσης μας. Κι αυτό
είναι μια νίκη όλων μας, που δεν
πρέπει να υποτιμάμε.
Πρόσφατα συνελήφθη φοιτητής, κατηγορούμενος για συμμετοχή στην
οργάνωση «Συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς». Ήταν και αυτή μια
κατασκευασμένη υπόθεση;

ράδειγμα της επίθεσης της ομάδας
Δ, για τον σοβαρό τραυματισμό
της καθηγήτριας, ο Εισαγγελέας
διέταξε προανάκριση για … τροχαίο ατύχημα(!), ενώ οι αυτόπτες
μάρτυρες του περιστατικού, όπως
προείπα, ήδη διώκονται για υποτιθέμενα κακουργήματα! Σύντροφοι της
Αγγελικής Κουτσουμπού – η οποία
είχε βασανισθεί και κατά τη διάρκεια
της δικτατορίας – σημείωσαν σκωπτικά πως, αντίστοιχα, για την
υπόθεση Λαμπράκη, θα έπρεπε
να είχε επιληφθεί το Τ.Ο.Τ.Α!!!
Αλλά και υποθέσεις όπως αυτή της
«ζαρντινιέρας» στη Θεσσαλονίκη, ή
πιο πρόσφατα του νεαρού, που φορώντας τις πιζάμες του κατέβηκε
από το σπίτι του για να πετάξει τα
σκουπίδια και βρέθηκε ξυλοφορτωμένος και κατηγορούμενος για κατοχή
εκρηκτικών
υλών,
δεν
αποκαλύφθηκαν από την «ανεξάρτητη Δικαιοσύνη», αλλά από ερασιτεχνικές
κάμερες
που
είχαν
καταγράψει, στην μεν πρώτη περίπτωση, τα βασανιστήρια που ο Κύπριος φοιτητής υπέστη από τους
αστυνομικούς, στη δε δεύτερη, τους
αστυνομικούς να φέρνουν τσάντα με
μολότωφ και να την τοποθετούν
δίπλα στον συλληφθέντα. Και στις
δύο περιπτώσεις, ο Εισαγγελέας είχε
ήδη ασκήσει ποινική δίωξη για τα καταγγελλόμενα από τους αστυνομικούς «αδικήματα» χωρίς να ζητήσει
κανενός είδους αντικειμενικά στοιχεία, πέρα από τις αστυνομικές καταθέσεις.
Δυστυχώς, οι κατασκευασμένες
δικογραφίες οι οποίες δεν περιέχουν κανένα στοιχείο πέρα από τις
καταθέσεις αστυνομικών είναι πολύ
περισσότερες από αυτές που έχουν
την «τύχη» να καταγραφούν από κάποια κάμερα, και τα Δικαστήρια γε-

μίζουν κατηγορούμενους μαθητές,
φοιτητές και αγωνιζόμενους εργαζόμενους. Τον περασμένο δε Δεκέμβρη, σύμφωνα με τον ίδιο τον κ.
Χρυσοχοΐδη, πραγματοποιήθηκαν
περισσότερες από 1000 προληπτικές συλλήψεις! Συλλήψεις ανθρώπων δηλαδή, χωρίς να έχει
διαπραχθεί
καμία
παράνομη
πράξη!!! Ανάμεσά τους ανήλικοι
κάτω των δεκαπέντε ετών οι οποίοι
κατατρομοκρατήθηκαν, αλλά και δικηγόροι που διαμαρτυρήθηκαν για
παράνομες συλλήψεις και δημοσιογράφοι (ιδιαίτερα όσοι κρατούσαν μικρές κάμερες) που θεωρήθηκε ότι
είχαν την πρόθεση να καταγράψουν
τις παράνομες αστυνομικές μεθοδεύσεις.
Θέλετε να πείτε ότι καθίσταται παράνομη η κοινωνική και πολιτική δράση
των πολιτών; Δε ζούμε όμως στη
Χούντα.
Πράγματι δεν ζούμε στη χούντα και
γι’ αυτό η ποινικοποίηση της πολιτικής διεκδίκησης των εργαζομένων
και των νέων, δεν μπορεί να γίνει με
τους ίδιους τρόπους. Δείτε τον υποτιθέμενο
«αντιτρομοκρατικό»
νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
οποίος ορίζει ως τρομοκράτη,
«όποιον επιχειρεί τη σοβαρή μετατροπή των πολιτικών, κοινωνικών ή
οικονομικών δομών της χώρας ή διεθνούς οργανισμού». Με βάση αυτή
τη διάταξη, τρομοκράτες είναι οι
κάτοικοι που αγωνίζονται ενάντια
στις εταιρίες που λυμαίνονται
τους δρόμους με τα διόδια, οι εργαζόμενοι που αγωνίζονται ενάντια στις πολυεθνικές, οι φοιτητές
και οι μαθητές που θέλουν να ανατρέψουν τις δομές που έχουν εμπορευματοποιήσει την παιδεία,

Στην περίπτωση αυτή, δεν κατασκευάσθηκε καν η υπόθεση. Καμία
πληροφορία, καμία μαρτυρία, καμία
κατάθεση οποιουδήποτε. Δακτυλικά
αποτυπώματα σε εξαρτήματα ενός
κομπιούτερ, τον οποίο ο φοιτητής
αποδεικνύει ότι έχει συναρμολογήσει
τρία χρόνια πριν! Αυτό και μόνο
ήταν αρκετό για να κατηγορηθεί για
κάθε τρομοκρατική ενέργεια, ακόμη
και γι’ αυτήν που έγινε κατά της κ.
Κατσέλη και ο φοιτητής, την ίδια
ημέρα, αποδεικνύει ότι εργαζόταν
στα Τρίκαλα, στην ηχητική υποστήριξη της κεντρικής προεκλογικής εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ!
Αυτή όμως η υπόθεση ήταν μεγάλη
ευκαιρία για τον κ. Χρυσοχοΐδη και
την κυβέρνηση. Μέλος του φοιτητικού κινήματος ο κατηγορούμενος και
η σύνδεσή του με την εν λόγω οργάνωση, θα … «επαλήθευε» την περίφημη
θεωρία
των
«συγκοινωνούντων δοχείων», σύμφωνα με την οποία, η τρομοκρατία
συνδέεται με το ποινικό έγκλημα, το
φοιτητικό κίνημα με την τρομοκρατία
και όλα αυτά εν είδει «συνωμοτικής
σαλάτας» εντάσσονται στην παρανομία. Το σενάριο αυτό γίνεται ακόμη
πιο πολύτιμο για την κυβέρνηση, την
χρονική στιγμή που ξεκινά να εξαγγέλλει περισσότερους φόρους, πάγωμα μισθών, περικοπή επιδομάτων
και συντάξεων κλπ. Με άλλα λόγια,
η ανεργία, η φτώχεια και η καθολική
υποβάθμιση της ζωής, είναι η νέα
«εθνική υπόθεση» για την κυβέρνηση και κάθε κοινωνική αντίδραση
σ’ αυτήν είναι τουλάχιστον ύποπτη…
Τα εργασιακά δικαιώματα κοστίζουν.
Τα πολιτικά δικαιώματα είναι πολυτέλειες… Ποιος θυμάται τη ziemens, τη
marfin, και τόσα άλλα…
Η αποφυλάκιση του φοιτητή ήταν
ακόμη μια νίκη του φοιτητικού και του
μαζικού κινήματος που αποκάλυψε
τα σχέδια της κυβέρνησης και των
μηχανισμών, και συγκρούστηκε μαζί
τους όχι μόνο νομικά αλλά και πολιτικά, με αποτέλεσμα, αυτή η υπόθεση που στηριζόταν μόνο στα
παπαγαλάκια των πιο σκοτεινών διαδρόμων της Ασφάλειας, να καταρρεύσει σα χάρτινος πύργος.

αιχμη

στα βόρεια

Γενάρης 2010

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Πολιτών και Εργαζομένων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για ΟΛΟΥΣ
Οι Επιτροπές Πολιτών και Εργαζομένων συμπαρατάσσονται στον αγώνα
των κατοίκων και των εργαζόμενων σε όλη
την χώρα για κατάργηση των ληστρικών
αποικιοκρατικού τύπου συμβάσεων που παραχωρούν τους δρόμους στο αδηφάγο πολυεθνικό και ντόπιο κεφάλαιο.
Στηρίζουμε και συμμετέχουμε ενεργά στο
Πανελλαδικό Συντονιστικό Επιτροπών
Αγώνα κατά των Διοδίων.
Μετά την Ολυμπιακή, την ΔΕΗ, τον
ΟΤΕ, την ΕΥΔΑΠ, τα λιμάνια , την Παιδεία,
την Υγεία, τώρα και οι δρόμοι παραδίνονται
από τις κυβερνήσεις, βορά στις διαθέσεις των
μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Από
την άλλη τα δικαιώματα των κατοίκων πετιούνται κυριολεκτικά στα σκουπίδια είτε με την
προσπάθεια δημιουργίας χωματερών, δήθεν
ΧΥΤΑ, που καταστρέφουν βάναυσα το περιβάλλον είτε με την ανυπαρξία ελεύθερων
χώρων και την παράδοση του λίγου πράσινου στα χέρια του μεγάλου κεφάλαιου για
«αξιοποίηση» (Φιλοππάπου, Τεχνόπολις,
Ελαιώνας, παραλίες, Ελληνικό, πλατείες
Δρακόπουλου, Κύπρου, Ναυαρίνου κα).
Ταυτόχρονα καταπατώνται και τα δικαιώματα των πεζών και των ποδηλατώ, παρά τα
παχιά λόγια για δήθεν πράσινη ανάπτυξη,
αλλά χωρίς πεζόδρομους, πάρκα και ποδηλατόδρομους.

λούμαστε να πληρώσουμε εμείς τα έργα που
είναι υποχρέωση του κράτους να κατασκευάσει και να συντηρεί δωρεάν για όλους τους
πολίτες. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας
είναι η μόνη εγγύηση για την νίκη μας.
Το ήδη υποβαθμισμένο βιοτικό επίπεδο των
εργαζόμενων πέφτει ακόμα χαμηλότερα από
τα νέα διόδια. Τα διόδια πλήττουν όχι μόνο
τους κατοίκους των γύρω περιοχών αλλά και
όλους τους εργαζόμενους που αναγκαστικά
χρησιμοποιούν την εθνική οδό.
Οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και όλοι
οι ενεργοί πολίτες αντιστέκονται και μέσα
από αμεσοδημοκρατικές λαϊκές συνελεύσεις
κλιμακώνουν τον αγώνα τους απαιτώντας:

ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ
Καταγγέλλουμε το απαράδεκτο και
προκλητικό ξεπούλημα των εθνικών μας
δρόμων στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.
Αντιδρούμε γιατί οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της χώρας μας, που έχουμε χρυσοπληρώσει την Εθνική οδό, από την φορολογία,
τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη στα καύσιμα
και τα υπέρογκα διόδια τόσων χρόνων, κα-

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ

Καλούμε όσους χρησιμοποιούν τους
Εθνικούς δρόμους και θέλουν να παλέψουν μαζί μας ενάντια στα διόδια,
για ελεύθερους δρόμους για όλους,
χωρίς μπάρες και σύνορα, να έλθουν
στις δράσεις που γίνονται σε όλη την
χώρα και να πλαισιώσουν τις επιτροπές μας. Είναι ένας αγώνας που μας
αφορά όλους.

ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Αθήνα και Στερεά Ελλάδα
Ανδρέας Αγγέλης 6974198362
Δυτική Αθήνα - Ελευσίνα
Τάκης Αλεξόπουλος 6978338418
Δυτική Ελλάδα - Πάτρα
Νίκος Τζίρης 6938630696
Θεσσαλία - Βόλος
Γιάννης Χατζηγιάννης 6972004219
Βόρεια Ελλάδα – Θεσσαλονίκη
Γιώργος Τσιομάλου 6976708281

20/12 ΠΙΕΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
ΤηνΚυριακή 20/12, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συντονισμένη πανελλαδική κινητοποίηση ενάντια
στα διόδια, με άνοιγμα των σταθμών διοδίων όλης της χώρας στις
12.00. Συγκεκριμένα παρέμειναν
κλειστά τα διόδια Μαλγάρων, Μοσχοχωρίου, Αφιδνών, Ελευσίνας, Κορίνθου και τα διόδια Ρίου
Αντίριου. Η υποδοχή από τους
διερχόμενους οδηγούς αυτής της
πρωτοβουλίας ήταν ιδιαίτερα
θερμή. Η ζωντάνια, η αποφασιστικότητα και η ευρηματικότητα των
επιτροπών, αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες δράσεις. Η
συνέχεια των κινητοποιήσεων θεωρείται δεδομένη .
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Tί είναι καπιταλιστική κρίση;

Ας δούμε πρώτα απ’ όλα τι δεν είναι
καπιταλιστική κρίση. Δεν είναι, λοιπόν, καπιταλιστική κρίση,

Τι είναι, επομένως, καπιταλιστική
κρίση; Πότε αρχίζει μια καπιταλιστική κρίση;

- Το ότι 950 εκατομμύρια άνθρωποι
υποφέρουν από πείνα,
- Το ότι υπάρχουν 4,75 δισεκατομμύρια φτωχοί σε όλο τον κόσμο,

Μιλάμε για καπιταλιστική κρίση
όταν, ενώ και παρόλο που συμβαίνουν όλα τα ανωτέρω, δεν προκύπτει αρκετό κέρδος για 1.000
πολυεθνικές και για μόλις 2,5 εκατομμύρια πολυεκατομμυριούχους. Ετσι,
αν 950 εκατομμύρια πεινασμένοι δεν
αρκούν για να εγγυηθούν αρκετό
κέρδος, ίσως χρειαστεί να διπλασιαστεί αυτός ο αριθμός.

- Το ότι υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο άνεργοι σε όλο τον κόσμο,
- Το ότι πάνω από το 50% του παγκόσμιου οικονομικά ενεργού πληθυσμού εργάζεται σε επισφαλείς
συνθήκες,
- Το ότι 45% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε νερό,

- Το ότι 113 εκατομμύρια παιδιά δεν
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση
και 875 εκατομμύρια ενήλικες συνεχίζουν να είναι αναλφάβητοι,

Ο καπιταλισμός έγκειται στούτο:
- πριν από την κρίση, καταδικάζει
στη φτώχεια 4,75 δισεκατομμύρια
ανθρώπινες υπάρξεις - σε περίοδο
που είναι σε κρίση, και για να
βγούμε από αυτήν, πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό του κέρδους των
1.000 πολυεθνικών. Για να γίνει αυτό,
χρειάζεται να αυξήσουμε κι άλλο τον
αριθμό των θυμάτων του.

- Το ότι 12 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας απολύτως ιάσιμων ασθενειών,

Τελικά, στερούμαστε κρίσης όλοι
μας, ή μήπως είμαστε σε μόνιμη
κρίση;

- Το ότι 13 εκατομμύρια άνθρωποι
πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας της
καταστροφής του περιβάλλοντος,

(Επεξεργασμένο απόσπασμα από το
άρθρο του Σαντιάγκο Αλμπα Ρίκο, ισπανού φιλόσοφου, συγγραφέα και δοκιμιογράφου, το οποίο επιλέχθηκε από τον
Θανάση Γιαλκέτση για δημοσίευση στην
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 17/5/09, με
τίτλο «Η υπεροχή του καπιταλισμού»)

- Το ότι 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι
δεν έχουν πρόσβαση στις πιο στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας,

- Το ότι 16.306 είδη, μεταξύ των
οποίων το ένα τέταρτο των θηλαστικών, απειλούνται με εξαφάνιση,
γιατί όλα αυτά συνέβαιναν πριν από
την κρίση.

Για να μην πληρώσουμε τη κρίση τους ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ
Πρέπει να αρνηθούμε την
επιστροφή στην καταστροφική για
τον άνθρωπο και τη φύση καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία άλλωστε μας
έφερε εδώ. Δε ζητάμε «διέξοδο», «ανακούφιση», «ανάσχεση» κ.λπ. από την
κρίση και μετά βλέπουμε..., αλλά μετατροπή της σήμερα σε πολιτική επαναστατική
κρίση
συνολικής
αμφισβήτησης και ανατροπής του συστήματος που γεννά τις κρίσεις. Η
επαναστατική απάντηση στην κρίση έχει
αυτό ως πρόταγμα και στόχευση και όχι
το υιοθετημένο από όλες τις πτέρυγες
της Αριστεράς (κοινοβουλευτικής και
εξωκοινοβουλευτικής), ακόμη και από
τη ΓΣΕΕ, «δεν θα πληρώσουμε την
κρίση τους», το οποίο γεννά και αναπαράγει αυταπάτες περί του ότι μπορούμε
να «τη βγάλουμε καθαρή» χωρίς συνολική σύγκρουση και επαναστατική ρήξη
(νομιμοποιώντας έτσι κυβερνητικές
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προτάσεις «κοινωνικής ευαισθησίας»
τύπου ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και
την κοινοβουλευτική-κομματική λογική
του «ισχυρού ΚΚΕ-ισχυρού λαού»).
Για να υπάρξει πραγματικό
εργατικό αντίπαλο δέος στην επίθεση
που γίνεται και έρχεται, χρειάζεται
επειγόντως ένα νέο εργατικό κίνημα
βάσης και χειραφέτησης, που θα προωθεί την αντεπίθεση των αξιών, κριτηρίων, λογικών και πρακτικών εργατικής
χειραφέτησης (εξ ορισμού πέρα και
ενάντια στον καπιταλιστικό πολιτισμό).
Ένα τέτοιο κίνημα δε διεκδικεί «κάτι
από τα κέρδη τους», αλλά όλον τον
πλούτο που παράγει ο εργαζόμενος σήμερα, μαζί με την ανάγκη για αλλαγή
αυτού του πλούτου. Δε διεκδικεί απλά
«υπεράσπιση, ή ρεαλιστική μείωση των
ωρών εργασίας» ή «δουλειά για όλους»,
αλλά τη ριζική πανκοινωνική μείωση

του χρόνου και την αλλαγή του περιεχομένου της εργασίας για όλους, γιατί
θέλει να κάνει μέτρο του πλούτου τον
ελεύθερο χρόνο και να μετασχηματίσει
την εργασία σε έναν πλούτο ελεύθερων
συνεργατικών και δημιουργικών κοινωνικών δραστηριοτήτων. Δε διεκδικεί
απλά «απαγόρευση των απολύσεων»,
«κρατικοποιήσεις» και «προγράμματα
σωτηρίας», αλλά την απαλλοτρίωση
των καπιταλιστών και την εργατική
αυτοδιεύθυνση και συνεργασία για τις
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.
Δε διεκδικεί απλά «κρατική» παιδεία,
υγεία, ασφάλιση, αλλά τη ριζική αλλαγή των λειτουργιών, των μεθόδων
και του περιεχομένου τους, στη βάση
της κοινωνικής αλληλεγγύης και της
απελευθέρωσης από τη δικτατορία
της αστικής επιστήμης και ιδεολογίας. Δεν καταγγέλει τα σύμφωνα σταθερότητας ή τις συνόδους των

ευρωπαίων υπουργών, αλλά συνδέεται
με την ανάγκη για αντικαπιταλιστική
αποδέσμευση με επαναστατικό τρόπο
από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη
διάλυσή της ως άνοιγμα της διαδικασίας εξόδου από το καπιταλιστικό
πλέγμα Δεν αναγνωρίζει σε κανένα
μόρφωμα του αστικοποιημένου συνδικαλισμού (ΓΣΕΕ, Ομοσπονδίες, κ.λπ.)
το δικαίωμα να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και δε διεκδικεί καμία αναγνώριση μέσα σε αυτούς τους θεσμούς
στήριξης και αναπαραγωγής της αστικής
εξουσίας. Αντίθετα, οργανώνεται και
παλεύει, με πραγματικά ανεξάρτητο
τρόπο, με συνελεύσεις και διαδικασίες
βάσης, με σωματεία συγκροτημένα σε
αυτή την κατεύθυνση και επιτροπές
βάσης, με πανεργατικό συντονισμό
τους χωρίς γραφειοκρατικές ή «ταξικές» εκπροσωπήσεις.

αιχμη
Τα τελευταία δέκα χρόνια χιλιάδες άνθρωποι κατέφυγαν στην αναζήτηση
εργασίας μέσω των προγραμμάτων
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
«stage». Αξίζει να τονισθεί ότι πολλοί
εξ αυτών εργάστηκαν και εργάζονται
ακόμη και 5 χρόνια με ανανεωνόμενες συμβάσεις, καλύπτοντας αδιαμφισβήτητα πάγιες και διαρκείς
ανάγκες στις υπηρεσίες του δημοσίου και των ΟΤΑ όπου απασχολούνται (πολλές φορές εργαζόμενοι
περισσότερες ώρες και διεκπεραιώνοντας πολύ μεγαλύτερο όγκο δουλειάς και από τους μονίμους
συναδέλφους τους).
Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα προγράμματα, εκλαμβάνονται ως μαθητευόμενοι και όχι ως πραγματικά
εργαζόμενοι με αποτέλεσμα να καθίστανται εργαζόμενοι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας ως προς τα
εργασιακά τους δικαιώματα. Πέραν
των χαμηλότατων αμοιβών τους, οι
εργαζόμενοι στα stage στερούνται
ασφαλιστικών δικαιωμάτων και πληρωτέων αδειών, ενώ οι προοπτικές
εργασιακής διασφάλισης τους καθίστανται δυσοίωνες. Το πρόβλημα
έχει ευρύτατη κοινωνική διάσταση
καθώς αφορά σε χιλιάδες νέους ανθρώπους με γνώσεις και προσόντα,
που αισθάνονται ότι βιώνουν μια ιδιότυπη εργασιακή ομηρία.
Το ίδιο το κράτος και οι κυβερνήσεις
του προκειμένου να αυξήσουν την
πελατειακή τους βάση, να καλύψουν
όσο το δυνατόν φθηνότερα τις λειτουργικές ανάγκες του Δημοσίου και
να συντελέσουν στην πλασματική
μείωση του δείκτη της ανεργίας,
ενήργησαν ως εργοδότες αισχίστου
είδους δημιουργώντας εργαζομένους
φαντάσματα ως προς τα εργασιακά
τους δικαιώματα και την επαγγελματική προοπτική τους.
Οι λαϊκίστικες προεκλογικές εξαγγελίες της παρούσας κυβέρνησης για
το «νοικοκύρεμα» του Δημοσίου και

την καταπολέμηση των πελατειακών
σχέσεων στο Δημόσιο χρησιμοποιήθηκε ως άλλοθι για την περιθωριοποίηση των εργαζομένων στα
προγράμματα αυτά και τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από
το πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα το οποίο συνίσταται στην εργατική εκμετάλλευση
μέσω της νομιμοποίησης της μαύρης
εργασίας, στην ελαστικοποίηση των
συνθηκών εργασίας και στην καταστρατήγηση θεμελιωδών εργασιακών κεκτημένων όπως η ασφάλιση,
η παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ο κατώτατος μισθός
και το δικαίωμα στην άδεια. Αυτές οι
πρακτικές του κράτους κατέστησαν
για μια ακόμη φορά σαφές το βρώμικο παιχνίδι που παίζει η εκάστοτε
αστική κυβέρνηση στις πλάτες των
εργαζομένων.
Επιπλέον, η τελευταία απόφαση της
κυβέρνησης να αποστερήσει την μοριοδότηση των εργαζομένων στα
stage που εφαρμοζόταν καθ’ όλο το
προηγούμενο διάστημα, καταδεικνύει
τo μέγεθος της εξαπάτησης που υπέστησαν οι εργαζόμενοι, ενώ η μη εγγραφή των εργαζομένων στα stage
στο ταμείο ανεργίας μετά τη λήξη του
προγράμματος δείχνει την έλλειψη
της παραμικρής κρατικής πρόνοιας
όσον αφορά στην επαγγελματική
αποκατάσταση των εργαζομένων. Οι
πρακτικές αυτές του κράτους και των
κυβερνήσεών του, φανέρωσαν με τον
πιο εμφατικό τρόπο τον αντεργατικό
τους χαρακτήρα, πυροδοτώντας τις
έντονες αντιδράσεις εργαζομένων και
άλλων προοδευτικών δυνάμεων με
αποτέλεσμα την δημιουργία ενός
ισχυρού κινήματος το οποίο συνεχίζει
να μάχεται σθεναρά στους δρόμους
αλλά και στα δικαστήρια, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία και τα πλήρη εργασιακά
δικαιώματα.
Ηλίας Π.

στα βόρεια
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Τα STAGE
στο δρόμο…

ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
Μετά 100 από μέρες ΠΑΣΟΚ, η
ανάγκη για μια ριζική στροφή στο μέτωπο του εργατικού κινήματος όχι
απλά σε ζητήματα τακτικής αλλά συνολικά στην πολιτική γραμμή σε περιεχόμενο και μορφή, στους στόχους
και τα χαρακτηριστικά της. Σήμερα,
εν μέσω κρίσης, μπορεί και πρέπει
να έρθει στο προσκήνιο η ανατροπή
των διλημμάτων που βάζουν οι κυβερνήσεις και το κεφάλαιο: π.χ., κρατικό – ιδιωτικό: ούτε κρατικό, ούτε
ιδιωτικό, εργατική αυτοδιαχείριση,
εργατική αυτοδιεύθυνση, εργατικός
μαζικός εκβιασμός για την απόσπαση από το κράτος και το κεφάλαιο των αναγκαίων πόρων για να
λειτουργήσουν προς όφελος των κοινωνικών, εργατικών και νεολαιίστικων
αναγκών.
Σημαίνει
να
αναπτύσσεις συλλογικές αμεσοδη-

μοκρατικές, αντιεμπορευματικές, αντικοινοβουλευτικές,
αντικρατικές
μορφές κοινότητας, αγώνα, αλληλεγγύης, εργατικού πολιτισμού. (Κι,
όπως έχει τεθεί και στη μέχρι τώρα
συζήτηση παραμένει ανοικτό το πώς
μια τέτοια λογική μπορεί να συνδεθεί
με συγκεκριμένο αίτημα στο σήμερα). Για να γίνουν αγώνες (και όχι
για να πολιτικοποιηθούν εκ των
υστέρων) απαιτείται ένα πρόγραμμα
μάχης και ανάλογες μορφές διεκδίκησης που θα αντιστοιχούν στην
οξύτητα της επίθεσης, που θα φέρνουν στο προσκήνιο ριζικές λύσεις
των προβλημάτων, που θα δίνουν
την αίσθηση μιας συνολικής εναλλακτικής απέναντι στον καπιταλιστικό
μονόδρομο.
Η κρίση, δηλαδή, ενοποιεί περισσότερο από ποτέ την «οικονομική»,

«πολιτική» και «ιδεολογική» πάλη,
και σε αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε και όχι να αναπαράγουμε το
διαχωρισμό τους
Η απάντηση στην κρίση, και την τρομοκρατική επίθεση του κεφαλαίου θα
γίνει μόνο αποσταθεροποιώντας και
τελικά ανατρέποντας το ίδιο το σύστημα που τις γεννά. Η ταξική πάλη
είναι που τελικά αποφασίζει για αυτό.
Η λογική που λέει πως η κρίση απαιτεί πλατιές δημοκρατικές συμμαχίες
ενώ προπαγανδίζει την επανάσταση
ως μεσσιανική προφητεία, επιδιώκει
αστικές ή ρεφορμιστικές ενότητες,
καθηλώνει το εργατικό κίνημα, εναποθέτει τις ελπίδες της στο θεσμικά
κατοχυρωμένο συνδικαλιστικό κίνημα αποκλειστικά, αδυνατεί να δει
τις εσωτερικές αλλαγές στο σώμα

της εργατικής τάξης. Τελικά αδυνατεί
να συνενώσει τα περισσότερο πληττόμενα κομμάτια της, με αυτά που
βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή
των σύγχρονων τομέων της καπιταλιστικής ανάπτυξης αλλά και κρίσης.
Θα επιδιώξουμε να μην ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο
Επαναστατική απάντηση στην
κρίση, όμως, δεν είναι ένα αφηρημένο σύνθημα, αλλά διαπερνά και
διαμορφώνει συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα της
ταξικής πάλης (και κρίνεται σε αυτά).
Θέτει ως βασικό αντίπαλο το ίδιο το
σύστημα της εκμετάλλευσης και κάθε
διαχειριστή του. Είναι στόχος που
ενοποιεί την ιδεολογική-πολιτική-κοινωνική πάλη του εργατικού κινήματος.
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ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Μην πληρώνεις κι εσύ!
γιατί:
- έχουμε χρυσοπληρώσει τους δρόμους

- είναι δημόσια περιουσία
- δεν ανήκουν στους ιδιώτες

γιατί αν υποκύψουμε τώρα
αύριο θα πληρώνουμε
και τον αέρα που ανασαίνουμε!

http://diodiastop.blogspot.com
http://epitropesdiodiastop.blogspot.com
http://aixmipress.wordpress.com

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
Επιτροπών Αγώνα
Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Κ ΑΤ Ο Ι Κ Ω Ν
- Π Ε Υ Κ Η Σ - Κ Η Φ Ι Σ Ι Α Σ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ

Συμμετέχουμε στο
ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

