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δήμος μπίζνα!
Μπίζνες με το αζημίωτο - για τους ιδιώτες- στις πλάτες των κατοίκων
του δήμου στο Μαρούσι. Ο φέρελπις της διαφάνειας και της νοικοκυροσύνης, δεν προλαβαίνει να δίνει δουλειές στους ιδιώτες και τις μεγάλες εταιρίες. Πιστός στην πολιτική του κόμματος που τον επέλεξε,
ζηλεύει τον Αλογοσκούφη, μόνον επειδή αυτός ξεπουλάει ολόκληρο
ΟΤΕ ενώ ο φέρελπις δίνει στη ξεφτίλα τη συντήρηση του πράσινου για
1.000.000 ευρώ...! Κάτι οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες που
σχεδιάζουν “οι επιτροπές των ειδικών” πίσω απο κλειστές πόρτες, κάτι

stage
Δικαίωμα
στην εργασία ή
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ;

τα οικόπεδα και οι ελεύθεροι χώροι που πάνε για χτίσιμο, δάνεια, δάνεια, και πάλι δάνεια ...για έργα. Για το καλό μας φυσικά... Υπάρχουν
πολλοί που δεν έχουν καταλάβει περί ...τίνος πρόκειται;;; Δεν το νομίζουμε.
Εκτιμούμε όμως ότι οφείλουμε και μπορούμε να φράξουμε το δρόμο
στα σχέδια όλων αυτών που ισοπεδώνουν τη πόλη και τις ζωές μας.
Καιρός να τους δείξουμε τη δύναμή μας. Ως εδώ!

“δεν πρόκειται για θέσεις εργασίας, αλλά
για θέσεις απασχόλησης. Πρόκειται για
νέα Μαρουσιωτάκια, τα οποία δεν θέλουμε
να μείνουν σπίτι με κατάθλιψη”...
Έτσι αντιλαμβάνεται ο φέρελπις της ΝΔ, το
δικαίωμα στην εργασία των νέων. Χάρη σας

κάνουμε για να μην πάθετε κατάθλιψη απο
την ανεργία!
Αιδώς αργείοι! Στην 3η σελίδα, ένας νέος εργαζόμενος με τα stage απαντάει στην αμετροέπεια και το ρεβανσισμό των όψιμων
σωτήρων της πόλης μας.

Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου

«Μόνιμη και σταθερή δουλειά
με πλήρη εργασιακά δικαιώματα»

και για την
“ασφάλειά” σας
θα χτίζετε
με έξοδα του Δήμου KAI
τα αστυνομικά τμήματα!
Έτσι όπως πάει να γίνει
στο Μαρούσι...

Πιστή η δημοτική αρχή της πόλης μας στις
αντιλαϊκές επιλογές των κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., σύμφωνα με τις επιταγές
της Ε.Ε., έβαλε μπρος το ξεπούλημα των
υπηρεσιών του Δήμου μας, ακολουθώντας
κατά πόδας την αντεργατική πολιτική της
προκατόχου της.
Η αρχή γίνεται με την Υπηρεσία Πρασίνου.
Με το πρόσχημα ότι οι εργαζόμενοι δεν
δουλεύουν («είναι τεμπέληδες», τόλμησαν
να πουν!), ή ότι «πριν από κάμποσους
μήνες είχαμε χιόνια και τα φυτά της πόλης
μας πάγωσαν (!!!) και χρειάζονται ιδιαίτερη
φροντίδα», η διοίκηση του κ. Πατούλη
ιδιωτικοποιεί τον τομέα του πρασίνου.
Προσφέρει δηλαδή, σε πρώτη φάση,

1.000.000 ευρώ στον ιδιώτη, χρήματα που
προέρχονται απ‘ ευθείας από το εισόδημα
της λαϊκής οικογένειας, στην τεράστια
πλειοψηφία χους.
Εμείς, όμως, τους ιδιώτες τους έχουμε ήδη
ζήσει και στο πράσινο αλλά και στην καθαριότητα και όλοι θυμόμαστε το τι έγινε.
Συνάδελφοι, το επεισόδιο αυτό δεν είναι
μεμονωμένο. Παίρνοντας υπόψη τα
άφθονα, μέχρι σήμερα, αντεργατικά «δείγματα γραφής» της διοίκησης του κ. Πατούλη, είναι Βέβαιο ότι οι επιθέσεις ενάντια
στους εργαζόμενους θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, το συνολικότερο
αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο τις ευνοεί ιδιαίτερα.

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ.
έχουν φροντίσει γι‘ αυτό, ψηφίζοντας νόμους με σκοπό όχι την καλυτέρευση των
συνθηκών εργασίας, αλλά ενάντια στους
εργαζόμενους, σαν να είναι ο μεγαλύτερος
εχθρός. Κάτι που στον Δήμο μας το ζούμε
στο πετσί μας, εδώ και πολλά χρόνια.
Συνάδελφοι, δεν πάει άλλο. Πρέπει να αμφισβητήσουμε έμπρακτα, να αντισταθούμε σε όλες αυτές τις αποφάσεις, που
βλάπτουν εμάς και τις οικογένειες μας. Να
διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας, μαζί με
το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Να απαντήσουμε, ζητώντας και τη συμπαράσταση των μαζικών φορέων της πόλης
μας, όλου του Μαρουσιώτικου λαού:

• Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας.
• Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους,
με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
• Καμία ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών
του Δήμου μας.
• Να μπει φραγμός σε κάθε απόπειρα εκφοβισμού, με τον άμεσο ή έμμεσο εκβιασμό της απόλυσης, που ασκείται τόσο σε
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, σε
Βάρος των συμβασιούχων στις δημοτικές
επιχειρήσεις και στον Οργανισμό Εργασίας.

Η πολιτική της δημοτικής διοίκησης είχε χρεοκοπήσει πριν ακόμη ξεκινήσει!
18 μήνες μετά την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου από
την συντηρητική μειοψηφία - ελέω εκλογικού νόμου - που
εκπροσωπεί ο περιφερόμενος δημοσιοσχεσίτης δήμαρχος στο Μαρούσι, τα αποτελέσματα δικαιώνουν όσα λέγαμε προεκλογικά για τις πολιτικές και τα μεγάλα λόγια
των όψιμων αντιπροσώπων και «σωτήρων» της πόλης
μας.

τεία του δημάρχου των δεξιώσεων. Χορτάσαμε φωτογραφίες και πόζες…
Ποιός δεν έχει καταλάβει ακόμη περί τίνος πρόκειται;

«Όπου γάμος και χαρά η κοντύλω πρώτη» Χορτάσαμε
από δεξιώσεις, φιέστες, latin party. Χορτάσαμε λόγια
καινά περιεχομένου και μεγαλοστομίες. Τα δημοτικά ταμεία συντηρούν την συνεχιζόμενη προεκλογική εκστρα-

Το έγκλημα της προηγούμενης δημοτικής αρχής που τσιμένταρε τη πόλη συνεχίζεται από τους σημερινούς «άρχοντες» με μεγαλύτερο ζήλο και περισσή υποκρισία.
Συνεχεια στην 2η σελίδα

Δεν περιμέναμε να ασχοληθούν με τα προβλήματα της πόλης. Περιμέναμε ότι θα προσέθεταν κι άλλα. Δεν πέσαμε έξω.

Διανύουμε μια περίοδο σοβαρών αναδιαρθρώσεων
στην πόλη, σαν απόρροια του μοντέλου καπιταλιστικής
ανάπτυξης της Αθήνας, (εμττορευματοττοίηση δημόσιων
χώρων, παραχώρηση ολυμπιακών ακίνητων στο κεφάλαιο, νέα μεγαλοκαταστήματα κ.α.).
Στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης συντελούνται
μια σειρά από σημαντικές τομές στην λογική ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας των δήμων και της ολοκλήρωσης της τοττικής αυτοδιοίκησης σαν τοπικό κράτος (νέος
κώδικας δήμων και κοινοτήτων, σχέδιο «Καποδίστριας
2», πρόγραμμα «Θησέας», δημιουργία της ανώνυμης
εταιρείας «Δήμος Α.Ε» από τους ΟΤΑ για την υλοποίηση
έργων του Δ’ ΚΠΣ κ.α.)
Οι τελευταίοι αδόμητοι χώροι παραδίδονται στους εργολάβους και το τσιμέντο. Είμαστε η μοναδική περίπτωση
Δήμου στην Ευρώπη, που αναλαμβάνει να γίνει εργολάβος του κράτους και να χτίσει σε ελεύθερο οικόπεδο, που
τόσο έχει ανάγκη η πόλη, αστυνομικό τμήμα. Κι επιπλέον
παραχωρεί και το οικόπεδο!!! Την απουσία οράματος και
ιδεών ο σημερινός δήμαρχος την αντικαθιστά εδώ και
μήνες πιπιλίζοντας τη καραμέλα «της ασφάλειας και του
αισθήματος ασφάλειας» των πολιτών που τάχατες επιδιώκουν το αστυνομικό τμήμα να μεταφερθεί μέσα στο κέντρο της πόλης για να «κοιμούνται» ήσυχοι. Ή είναι μέσα
το τμήμα ή λίγο παρακάτω, η ασφάλεια δεν εξαρτάται από
την αστυνομική παρουσία. Εξαρτάται από τις πολιτικές
που δημιουργούν ανέργους, καταδιώκουν τους μετανάστες, αγνοούν τους νέους συμπολίτες μας και τις ανάγκες
τους, επιδεινώνουν τις συνθήκες διαβίωσης μέσα στη
πόλη..
Μετά το Mall, που κρίθηκε τελεσίδικα παράνομο και
πρέπει να κατεδαφιστεί, η σημερινή δημοτική αρχή
οσφυοκάμπτει στη δυναστεία των Λάτσηδων επιτρέποντας και στην ουσία επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός
άλλου ακόμη μεγαθηρίου (IBC- κτίριο ραδιοτηλεόρασης)
που θα οδηγήσει σε απόλυτη συμφόρηση την πόλη.
Το οικόπεδο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ θα έχει την ίδια τύχη
αν δεν σταματήσουμε έγκαιρα τη πολική της σημερινής
διοίκησης του Δήμου. Από τη μια ο Δήμαρχος «δεσμεύεται» να απαλλοτριώσει το οικόπεδο, από την άλλη η πολεοδομία του δήμου έχει εκδώσει άδεια κοπής των
δέντρων και ο ιδιώτης με τη σειρά του το έχει περιφράξει
κι έχει ξεκινήσει τις εργασίες.
Οι δολοφονικές πινακίδες της Κηφισίας, αλλά και των
άλλων σημείων, όχι μόνο δεν απομακρύνθηκαν αλλά
αντίθετα προγραμματίζουν να φυτέψουν εκατοντάδες
ακόμη μέσα στη πόλη.
Οι εργαζόμενοι στο Δήμο βιώνουν ένα νέο μεσαίωνα.
Απεργοσπαστικοί μηχανισμοί και αυταρχικές μέθοδοι χειραγώγησης. Στην πρόσφατη φιέστα του «απολογισμού»

η διοίκηση τους εξανάγκασε να παρευρεθούν, παίρνοντας
παρουσίες, προκειμένου να παρουσιάσει ρεύμα αποδοχής, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι.
Με προσλήψεις ανασφάλιστων νέων υπαλλήλων
(προγράμματα stage) η σημερινή δημοτική εξυπηρετεί τις
πολιτικές της ισοπέδωσης των εργασιακών δικαιωμάτων
και δολοφονεί τα όνειρα των νέων εργαζόμενων. Οι 400
εποχιακοί όμηροι που έχουν προσληφθεί στο δήμο
είναι η απόδειξη όσων λέμε.
ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.
Νέα δάνεια - νέα χρέη για τους δημότες. Όπως αναμενόταν, οι ...προηγούμενοι παρέδωσαν άδεια ταμεία κι έτσι
η νέα διοίκηση “αναγκάζεται» να πάρει νέα δάνεια υποθηκεύοντας το μέλλον μας. Ποιός Μαρουσιώτης που
“χρωστάει” μερικές χιλιάδες ευρώ, όπως μας πληροφορούσε στο πολυτελές του έντυπο ο δήμαρχος, θα σκόρπαγε κι άλλα, σε φιέστες, καρναβάλια και latin party;
50.000.000 ευρώ δανειζόμαστε όλοι οι δημότες για να
γίνουν έργα με απ’ απευθείας αναθέσεις, χωρίς κανένα
προγραμματισμό και μελέτη σκοπιμότητας. Ακόμη και
αυτή η συντήρηση του πράσινου στη πόλη επιχειρείται να
δοθεί στους ιδιώτες!
Όλα τα «έργα» προγραμματίζονται πίσω από κλειστές πόρτες. Η διαφάνεια που υπόσχονταν ο φέρελπις
δήμαρχος είναι η ίδια που υπόσχονταν προεκλογικά ο αρχηγός της ΝΔ και σήμερα ξεπουλάει τον ΟΤΕ χωρίς κανένας να γνωρίζει ακόμη ούτε αυτή τη σύμβαση του
ξεπουλήματος!.
Τα έργα υποδομής που έχει ανάγκη η πόλη δεν μπορούν να τα αντικαταστήσουν οι ζαρντινιέρες με τα λουλούδια που σπέρνονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Αντί όμως των έργων που θα καλυτερέψουν την ποιότητα της ζωής μας, παρακολουθούμε την αγωνιώδη προσπάθεια αυτής της διοίκησης να φυτέψει παγοδρόμια και
υπόγεια γκαράζ στα νέα εμπορικά κέντρα που σχεδιάζονται προκειμένου να χωρούν περισσότερες χιλιάδες αυτοκινήτων που θα προσέρχονται από όλο το λεκανοπέδιο
στην ατελείωτη καταναλούπολη του Μαρουσιού.
Στην ίδια λογική η επέκταση του υπερτοπικού κέντρου επιδιώκει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ολίγων, ενάντια στα δικαιώματα και τις ανάγκες των
κατοίκων.
Η πολιτική χρεοκοπία της σημερινής δημοτικής
αρχής είναι προφανής. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να
είναι ξεκομμένη από τη χρεοκοπία του κομματικού της κέντρου. Της Ν. Δ. και της κυβέρνησής της. Όσο πιο γρήγορα γλιτώσουμε από όλους αυτούς, τόσο το καλύτερο
για όλους μας.
Την ίδια χρεοκοπία μοιράζεται η αντιπολίτευση των
αντιπροσώπων μέσα στο δημοτικό συμβούλιο εκφέροντας τον αναιμικό της λόγο, και συμπράττοντας αρκετές
φορές με τη στάση της στο ξεπούλημα της πόλης που

επιχειρεί και η σημερινή διοίκηση, αδιαφορώντας για την
κοινωνία που βράζει και ασφυκτιά έξω.
Φίλοι συμπολίτες μπορούμε να αντισταθούμε, μπορούμε να ορίσουμε μόνοι μας τις ανάγκες και να διαμορφώσουμε το μέλλον που μας αξίζει. Η εποχή των
«σωτήρων» και της αντιπροσώπευσης έχει τελειώσει με
τα χειρότερα αποτελέσματα για όλους μας.
Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία μια συντονισμένη
δράση:
Αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση της Ν.Δ, το
ΠΑΣΟΚ, το κεφάλαιο και τις πολιτικές της Ε.Ε. στην πόλη,
το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση
Εναντίωσης με τις δημοτικές εξουσίες, όπως η
σημερινή στο Μαρούσι, που διαχειρίζονται και υλοποιούν
αυτές τις πολιτικές.
Κριτικής και αμφισβήτησης στο μοντέλο της
πόλης από αντικαπιταλιστική πλευρά.
Αγκαλιάζοντας όχι μόνο το πολεοδομικό - χωροταξικό
κομμάτι αλλά το σύνολο της κοινωνικής δράσης στην
πόλη.
Αντιπαράθεσης στην εττιχειρηματικοποίηση των
δήμων, στην καπιταλιστική αξιοττοίηση του φυσικού περιβάλλοντος και των ελεύθερων χώρων, στην εμπορευματοποίηση κάθε πτυχής της κοινωνικής ζωής.
Αντιπαράθεσης στην πολιτική που μέσω της
διαμόρφωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης σαν τοπικό κράτος εντείνουν την κοινωνική εκμετάλλευση του εργαζόμενου κόσμου.
Δράση που διαχωρίζεται από λογικές διαχείρισης στην
τοπική αυτοδιοίκηση, είτε αυτές επενδύονται με ένα «φιλολαϊκό μανδύα» είτε εμφανίζονται με αποδοχή και «ήπια
» εφαρμογή της υπάρχουσας κατάστασης
Σας καλούμε να βρεθούμε μέσα στη πόλη, εκεί που τα
προβλήματα μπορούν και μας ενώνουν, κι όλοι μαζί να
οργανώσουμε τις δράσεις μας.
Να απαιτήσουμε και να επιβάλλουμε τις λύσεις που
έχουμε ανάγκη.
Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τη δύναμη.
Η πόλη αυτή μας ανήκει!
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Τα ξεπουλάνε όλα!
ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Φαίνεται πως το ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας δεν σταματάει στην κεντρική διοίκηση
του κράτους και την κυβέρνηση, όπως συνέβη πρόσφατα με τον ΟΤΕ και τα λιμάνια, αλλά ενεργό ρόλο
πλέον παίζουν και οι δήμοι. Ο δημοτικό συμβούλιο
του Αμαρουσίου εκχώρησε εν μια νυκτί την συντήρηση του πρασίνου σε ιδιώτη. Με αντίστοιχες διαδικασίες και αγνοώντας τους εργαζόμενους το

δημοτικό συμβούλιο της Πεύκης με πρόταση της
πλειοψηφούσας παράταξης, «πούλησε» την καθαριότητα σε σχολεία, πάρκα, πλατείες κλπ σε ιδιωτική
επιχείρηση με κόστος 1.000.000 ετησίως!! Φυσικά

οι εργαζόμενοι και στους δύο δήμους παρακολουθούν τα τελευταία γεγονότα και εναντιώνεται καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές. Μάλιστα ο
σύλλογος εργαζομένων του δήμου Πεύκης συνεδρίασε και εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του με
την εκχώρηση της καθαριότητας σε ιδιώτη. Σε συνδυασμό με την όλο και μεγαλύτερη ελαστικοποίηση
των εργασιακών σχέσεων στους δήμους, είναι λο-

γικό να συμπεραίνουμε ότι χρόνο με τον χρόνο οι
δημοτικές αρχές θα εκχωρούν όλο και περισσότερες
υπηρεσίες στο κεφάλαιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται συνθήκες λειτουργίας στους δήμους

σαν αυτές των επιχειρήσεων ενώ οι εργαζόμενοι
δουλεύουν με όλο και περισσότερο επισφαλείς
όρους εργασίας.
Από την άλλη, το γεγονός ότι ειδικά οι δήμοι
Αμαρουσίου και Πεύκης που επιβάλλουν από τα
υψηλότερα τέλη στο λεκανοπέδιο, προκαλεί στους
κατοίκους αγανάκτηση και εύλογα ερωτηματικά.
Γιατί οι δήμοι δεν προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό για τις ανάγκες του δήμου και οι δημοτικές
αρχές χρεώνουν κι άλλο το ταμείο ιδιωτικοποιώντας
υπηρεσίες;
Η απάντηση για εμάς είναι προφανής: ο
δήμος τα τελευταία χρόνια ακολουθεί όλο και πιο
πιστά το καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης υιοθετώντας επιχειρηματικές λειτουργίες που δρουν με τους
νόμους της αγοράς και του κέρδους. Σε αυτούς τους
νόμους δεν χωρούν οι ανάγκες των κατοίκων. Σε αυτούς τους νόμους κερδισμένοι βγαίνουν οι επιχειρήσεις και το κεφάλαιο. Επιτέλους όλοι μας πρέπει να
αντισταθούμε σε αυτές τις πολιτικές της άκρατης
φορομπηξίας και της εμπορευματοποίησης κάθε διαδικασίας του δήμου. Πρέπει να διεκδικήσουμε την
άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τις ανάγκες και ιδιαίτερα την μονιμοποίηση όλων εκείνων
των χιλιάδων πλέον εργαζόμενων που δουλεύουν
στους δήμους με συμβάσεις, έρμαια των πελατειακών σχέσεων και της πολιτικής ομηρίας τους!
Αγγελική Δεμερτζή.

ασφυξία

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Τρία μεγάλα κτήρια έρχονται να καλύψουν χώρους πρασίνου. Ας δηλώνει η δημοτική αρχή στον δημόσιο απολογισμό και σε συνεντεύξεις ως «προστάτες της πράσινης
κληρονομιάς στο Μαρούσι»

Σχολεία και κρατητήρια δεν πάνε μαζί. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που νομίζουν ότι η γειτνίαση με Α.Τ. παρέχει ασφάλεια. Σε μια τέτοια περίπτωση κάποιοι
παραβλέπουν την περιβαλλοντική καταστροφή.

Ποια η προστασία;
1. Για ανέγερση Αστυνομικού τμήματος παραχωρείται δημοτική περιουσία χαρακτηρισμένη μάλιστα ως χώρος
πρασίνου (Πλαστήρα, Γ. Σουρή, σημερινό παρκιγκ).
2. Τσιμεντοποιείται για εμπορική χρήση ένας ιδιωτικός
ελεύθερος χώρος (Ν.Πλαστηρα,Κυριακού, 28ης Οκτωβρίου).
3. Αγοράστηκε για εμπορική εκμετάλλευση το οικόπεδο
Παναγοπούλου (σημερινό πάρκιγκ 100 θέσεων (Χατζηαντωνίου και Ράλλη).
Η
HABITAT AGENTA αναδεικνύει τα παραπάνω, σημεία κορεσμού για το Μαρούσι.
Αλήθεια γιατί αυτή η γαλαντομία στο Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης; Τι οικονομικό έλλειμμα έρχεται να καλύψει ο
Δήμος, του υπουργείου Δημόσιας Τάξης;
Το ζήτημα δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στη γειτονία
και όχι μόνο. Γονείς και διδάσκοντες του Γυμνασίου, Λυκείου, Νηπιαγωγείου, Δημοτικού είναι αντίθετοι στη γειτνίαση αστυνομικού τμήματος με αυτήν την σχολική
μονάδα.
Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού
με ανακοίνωσή τους εντοπίζουν « η ύπαρξη του σχολείου
μας (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου)
σε απόσταση αναπνοής από την περιοχή εγκατάστασης
Α.Τ. καθιστά αυτόματα την εν λόγω περιοχή εντελώς ακατάλληλη. Η κίνηση των περιπολικών στην περιοχή θα δυσχεραίνεται από τους στενούς τριγύρω δρόμους και θα
δυσχεραίνει ταυτόχρονα την κυκλοφορία των πεζών γονέων και μαθητών στον πεζόδρομο της Πλαστήρα.)

Η αλήθεια είναι ακριβώς το αντίθετο.
Κάθε Α.Τ. όπως έχει αποδειχτεί είναι ένας εν δυνάμει
στόχος. Δεν είναι ωραίο να αναστατώνεται από κάποιο
τηλεφώνημα ολόκληρη περιοχή και με τα σχολεία διπλά,
ότι επίκειται έκρηξη. Αν και πολλές φορές είναι φάρσα, η
έκρηξη στο Α.Τ. Πεύκης πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις.
Λίγα μέτρα πιο κάτω στο οικοδομικό τετράγωνο ( Πλαστήρα, Κυριάκου, 28ης Οκτωβρίου) η εταιρεία που έχει
αγοράσει το οικόπεδο έχει καταθέσει φάκελο στη πολεοδομία Αμαρουσίου. Ζητά να εγκριθεί άδεια τριώροφου κτιρίου με 6 υπόγεια γκαράζ και μεικτό κατάστημα
τροφίμων!!! .Με άλλα λόγια ένα μικρό mall στο ήδη κορεσμένο κέντρο του Αμαρουσίου. Εδώ οι κάτοικοι τα
κύρια θύματα της «Ανάπλασης» και των «μεγάλων οραμάτων» είναι αντίθετοι να δοθεί τέτοια άδεια, είναι αντίθετοι στην υποβάθμιση της ζωή τους.
Τώρα τελευταία αγοράστηκε από εταιρεία το οικόπεδο
Παναγοπούλου.
Γιατί εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια αγοράς του οικοπέδου, από τον Δήμο Αμαρουσίου, για δημιουργία χώρου
πρασίνου
Αν ο χώρος αυτός κτιστεί από κτίριο μεγάλων διαστάσεων με μπόλικο γυαλί τότε το κέντρο του Αμαρουσίου
θα πάθει έμφραγμα.. Ο χώρος αυτός είναι στο βαρύτατο
φορτωμένο κυκλοφοριακά δρόμο, στη Χατζηαντωνίου.
Διέρχονται από Πεύκη, προς Μελίσσια, Αθήνα και βόρεια
προάστια. Υψηλοί ρύποι, θερμοκρασίες περιοχή χωρίς
πράσινο και οξυγόνο για τους κατοίκους και τα παιδιά
τους.

Μια εικόνα χίλιες λέξεις: Έτσι το φαντάστηκε ο πιτσιρικάς για το
grafity του. Στη θέση αυτή (28ης Οκτωβρίου, Πλαστήρα, Κυριακού ) υπήρχε ένας μεγάλος κήπος με μια μονοκατοικία. Τώρα
το τσιμέντο αντικαθιστά τον κήπο. Το δικαίωμα στο κέρδος αντικαθιστά το δικαίωμα στη ζωή. Άραγε θα λογοδοτήσουν κάποτε
οι υπεύθυνοι;

Με οποιαδήποτε κόστος ο αδόμητος αυτός χώρος να παραμείνει ελεύθερος χώρος και να περιέλθει στη κυριότητα
του Δήμου. Η απώλεια κάθε ελευθέρου χώρου ιδίως στο
κέντρο του Αμαρουσίου είναι έγκλημα.
Οι κάτοικοι έχουν δείξει την διάθεσή τους να αντισταθούν
στον κίνδυνο που τους απειλεί.
Νίνα Κατσαρού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ STAGE

Δικαίωμα στην εργασία ή ψυχοθεραπεία;
Με έκπληξη διαβάσαμε εσχάτως δηλώσεις του

στικά εφόδια που αποκτήσαμε μετά από χρόνια επίπο-

και της «Λισσαβόνας», μιας πολιτικής που αναγορεύει σε

δημάρχου Αμαρουσίου (στην ηλεκτρονική έκδοση της

νων σπουδών και όχι ως …άσκηση ψυχοθεραπείας για

υπέρτατη αξία την «ανταγωνιστικότητα» (βλέπε κερδο-

εφημερίδας “Αμαρυσία”) ο οποίος αναφερόμενος στους

την καταπολέμηση της κατάθλιψης (!). Ταυτόχρονα, όσο

φορία των μεγάλων επιχειρήσεων) και υποβιβάζει τους

εργαζόμενους του Δήμου με προγράμματα Stage, μας

και αν η μάστιγα της ανεργίας μας οδηγεί σε μορφές επι-

εργαζομένους – παραγωγούς του τεράστιου υλικού πλού-

…ενημέρωσε ότι “δεν πρόκειται για θέσεις εργασίας,

σφαλούς εργασίας όπως τα προγράμματα stage, δεν

του σε …αναλώσιμη πρώτη ύλη.

αλλά για θέσεις απασχόλησης. Πρόκειται για νέα Μα-

μπορούμε να συμβιβαστούμε με την ιδέα του χαρτζιλικώ-

ρουσιωτάκια, τα οποία δεν θέλουμε να μείνουν σπίτι

ματος από …φιλεύσπλαχνους εργοδότες. Είμαστε νέοι

με κατάθλιψη. Τους δίνουμε την ευκαιρία να μαζέ-

άνθρωποι, με ανάγκες και όνειρα για το αύριο, που είναι

ψουν μόρια, να έχουν ένα χαρτζιλίκι και να αγαπή-

αδύνατο να χωρέσουν στο ασφυκτικό πλαίσιο των €550

σουν τον δήμο τους”.

το μήνα χωρίς ένσημα.

Ως νέος εργαζόμενος με

πρόγραμμα stage (όχι στο Δήμο Αμαρουσίου άλλα σε

Απέναντι σε αυτή την ομολογουμένως καταθλιπτική πραγματικότητα δεν πρέπει να μείνουμε αμέτοχοι.
Δεν συμβιβαζόμαστε ούτε με “ασπιρίνες” ούτε με …”αντικαταθλιπτικά” τύπου stage ! Είναι επιτακτική ανάγκη να
βγούμε στο προσκήνιο για να διεκδικήσουμε τη ζωή που

Θα ήταν αφέλεια να υποστηρίξει κανείς πως τα

μας αξίζει: περισσότερα χρήματα για να ζήσουμε και

προγράμματα stage αποτελούν απλώς μία παραφωνία

πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Είναι ώρα να σκεφτούμε όχι

στη μελωδία της «ισχυρής Ελλάδας του σκληρού πυρήνα

μόνο το μέλλον μας, αλλά και το παρόν. Είναι ώρα να μά-

της ΟΝΕ». Αντίθετα, είναι ένα από τα πολλά κομμάτια

θουμε, να ψάξουμε, να ρωτήσουμε. Είναι ώρα να δρά-

Όλοι όσοι καταφεύγουμε στη …λύση των προ-

που συνθέτουν το παζλ της εργασιακής ζούγκλας που

σουμε συλλογικά ενάντια στις επιλογές της κυρίαρχης

γραμμάτων stage, είμαστε στην πλειονότητα μας νέοι άν-

βιώνουμε στην πλειονότητα μας, οι νέοι άνθρωποι σή-

πολιτικής.

θρωποι με θέληση και όρεξη για δουλειά, που

μερα. Γενικευμένη ανεργία, πενιχροί μισθοί, μαύρη εργα-

συναντούμε μπροστά μας το απροσπέλαστο τείχος της

σία, ελαστικά ωράρια, απλήρωτες υπερωρίες, έλλειψη

ανεργίας. Θέλουμε να βλέπουμε τη δουλειά ως αυτονόητο

ελεύθερου χρόνου και γενικά ανασφάλεια και αβεβαιότητα

και θεμελιώδες δικαίωμά μας και όχι ως ευκαιρία που μας

για ένα αύριο που δεν θέλουμε καν να σκεφτόμαστε…

(Υ.Γ. ο Γ.Μ. έχει πτυχίο ελληνικού πανεπιστημίου

παρέχεται ως ελεημοσύνη. Ως προσφορά και ως δυνα-

Χαρακτηριστικά μιας γενιάς που βλέπει τον εαυτό της να

και μεταπτυχιακό δίπλωμα... και από ότι φαίνεται δεν πά-

τότητα να αξιοποιούμε δημιουργικά όλα εκείνα τα γνω-

συνθλίβεται από την κυρίαρχη πολιτική του «Μάαστριχτ»

σχει από κατάθλιψη)

άλλον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης) θα ήθελα υπό
το πρίσμα της προσωπικής μου εμπειρίας να καταθέσω
μια άλλη οπτική στο θέμα.

Γ.Μ.

400 όμηροι εποχιακοί εργαζόμενοι στο Μαρούσι, περιμένουν μια απάντηση...
400 φρέσκο-προσληφθέντες εποχιακοί,
κάμποσοι συμβασιούχοι και άγνωστο
πόσοι νέοι με προγράμματα stage εργάζονται αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι, τον
Δήμο με το μικρότερο ποσοστό μόνιμων
εργαζόμενων(… αν εξαιρέσει κανείς τα
άγνωστα νούμερα του Δήμου της Αθήνας). Οι 400 εποχιακοί, «φαρέτρα» όπως
του αποκάλεσε ο κ.κ. αντιδήμαρχος, στο
Μαρούσι των 69.000 κατοίκων αντιστοιχούν με τους περίπου υποδεκαπλάσιους
του Δήμου της Ν. Ιωνίας των 65.000 κατοίκων. Μάλλον εκεί έχουν κάτι παραπάνω από μια χούφτα μόνιμους.
Κι όμως, στην ερώτηση «αφού τους ευχαριστείτε, γιατί δεν τους μονιμοποιείτε
κιόλας;», ο δήμαρχος απάντησε «ποιος
νομίζετε ότι είμαι, το κράτος;», αφού τελείωσε το εκλογοαπολογιστικό του λογύδριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νιώθουμε
εντούτοις την ανάγκη να απαντήσουμε.
Σίγουρα δε σας θεωρούμε το κράτος αυτοπροσώπως, πολύ σας πέφτει. Από την
άλλη, όμως, νιώθουμε την ανάγκη να ρωτήσουμε «Οι Δήμαρχοι της Ν. Ιωνίας π.χ.,

κράτος είναι;». Μάλλον όχι. Αντιθέτως
αποδεικνύεται ότι δεν χρειάζεται να είσαι
«ο κράτος» για να κάνεις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στη Ν. Ιωνία, βέβαια,
η πρωτοβουλία δεν έγινε λόγω του φιλότιμου της Δημαρχίας, αλλά λόγω των
ηρωικών απεργιών των εκεί εργαζομένων.
Για να τελειώνουμε, ωστόσο, δεν είναι
καλό να παραληρεί ο Δήμαρχος επί 20
λεπτά για τη «δυσκοιλιότητα» του κράτους όταν επί άλλα τόσα επικαλείται τους
νόμους του. Είναι και κακό marketing. Άλλωστε στόχος της πολιτικής του είναι να
γίνει τοπικό κράτος - προέκταση του κεντρικού.
Αν κάτι αποδεικνύουν τα νούμερα είναι το
εξής: Πως ο πρωτοπόρος για το κεφάλαιο Δήμος του Αμαρουσίου δε χαρίζει
απλώς αυθαίρετα Mall, δεν έχει απλώς
δημοτικά τέλη φωτοβολίδες που παίρνει
δάνεια για να τα αυξήσει κι άλλο, αλλά
παίζει πρώτο ρόλο στη συμπίεση των ερ-

γασιακών δικαιωμάτων και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Ο
δήμος Αμαρουσίου (και κάθε Δήμος),
όπως ο σωστός εργοδότης, φροντίζει για
την επόμενη μέρα. Προσλαμβάνει μαζικά
ανθρώπους σε ανάγκη με συμβάσεις μικρού – ορισμένου χρόνου. Γιατί; Η απάντηση είναι απλή. Αφενός ο Δήμαρχος
θέλει να εξασφαλίσει την παραμονή του
στο θώκο. Θέλει όλους τους κακοπληρωμένους «υπόχρεους» που τους έδωσε
δουλειά, πολιτικούς δέσμιους για τις επόμενες εκλογές να τον ψηφίσουν, όπως και
οι οικογένειές τους, για να «μη χαθεί» η
ανανέωση της σύμβασης. Τους θέλει και
φοβισμένους, ήσυχους, να μη λένε πολλά
-πολλά, να μην έχουν απαιτήσεις. Πιθανούς απεργοσπάστες σε οποιαδήποτε κινητοποίηση. Η απόλυση κοστίζει, η μη
ανανέωση της σύμβασης… ποτέ. Η επόμενη μέρα αυτών των εργαζόμενων εξαρτάται
από
την
εκχώρηση
των
αρμοδιοτήτων του στα ιδιωτικά συνεργεία, τη συνδικαλιστική και πολιτική τους
διαγωγή, τη συλλογή μορίων από κάθε

«επιτυχημένη σύμβαση». Πελατειακή
σχέση ή πολιτική και εργασιακή ομηρία;
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Σίγουρα το ζήτημα δεν είναι προσωπικό.
Δεν είναι ιδέα του κάθε εγκάθετου ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ. Είναι η πολιτική τους. Ο δήμοςκράτος, ο κερδοφόρος και ενισχυμένος
θεσμικά. Ο δήμος – επιχείρηση δεν είναι
κάτι άλλο από τις επιλογές του κεφαλαίου
και της ΕΕ. Την εφαρμόζουν οι Δήμαρχοι
γιατί για αυτό ξεκίνησαν να εκλεγούν,
αυτά έλεγε το πρόγραμμά τους. Απασχόληση παντού , εργασία πουθενά. Χαρτζιλίκι σε κάτι καταθλιπτικούς θέλει να δώσει
ο άνθρωπος. Ο δήμος-εργοδότης δε θα
προσλαμβάνει, δε θα ασφαλίζει και δε θα
πληρώνει υπερωρίες όπως κάθε εργοδότης θα ήθελε σήμερα.
Αυτή η πολιτική μπορεί να σπάσει μόνο
με αγώνες. Συλλογικά να παλέψουμε
ενάντια όχι μόνο στο δήμο της μαύρης
εργασίας, αλλά την πολιτική τους συνολικά στην πόλη, τη δουλειά και τη ζωή.
Γ.Σ.
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κοινοτικές οδηγίες και την αναθεώρηση του Συντάγματος, της πάλης για εργασιακά δικαιώματα
δεν τους κάνει. Δε θέλουν να την έχουν στα πόδια
τους και απαιτούν να μην έχει συνεχιστές.

Η ρύθμιση αυτή δεν έρχεται από το πουθενά.
Εμφανίζεται σε μια περίοδο βίαιης και «από τα
πάνω» αναθέρμανσης των εθνικισμών στα Βαλκάνια, προετοιμασίας νέων πολεμικών συγκρούσεων
και επαναχάραξης των συνόρων σε βάρος των
λαών της περιοχής. Με την «ανεξαρτητοποίηση»
του προτεκτοράτου του Κοσσόβου, με την αναμόχλευση του ζητήματος της ονομασίας της ΠΓΔΜ, με
την περαιτέρω επεξεργασία ιμπεριαλιστικών σχεδίων για τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης της Κύπρου. Η αλλαγή του «αμυντικού δόγματος» σε
επιθετικό-«αποτρεπτικό» έρχεται να υπηρετήσει
τις επιδιώξεις του ελληνικού κεφαλαίου και τους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στα πλαίσια των εν-

δοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των κατευθύνσεων του ΝΑΤΟ.
Οι αντιδραστικές αυτές ανακατατάξεις στα Βαλκάνια αξιοποιούνται από την ελληνική αστική τάξη
για λόγους εθνικής ενότητας και ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τα οικονομικά και πολιτικά της
συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ παράλληλα, σύμφωνα με την Ντόρα Μπακογιάννη, η Ελλάδα καλείται «να ηγηθεί τμημάτων» του ταχύτατα
συγκροτούμενου Ευρωστρατού.
Για αυτή την «αναβαθμισμένη συμμετοχή της
Ελλάδας» απαιτείται ένας άλλος στρατός δομημένος από μια διαφορετική νεολαία. Η νεολαία
των τεράστιων φοιτητικών κινητοποιήσεων ενάντια στο νέο νόμο πλαίσιο, της αναμέτρησης με τις

Η υπό διαμόρφωση νέα πραγματικότητα στοχεύει
καταρχήν στον ίδιο το στρατό. Η αστική τάξη της
χώρας θέλει έναν στρατό ηλικιακά και ιδεολογικά
ομογενοποιημένο, από ανθρώπους εύπλαστους εκπαιδεύσιμους και έτοιμους να υπομείνουν τις ατέλειωτες ώρες υπηρεσιών και την εθνικιστική
χαλιναγώγηση. Νέους με παντελή άγνοια των δικαιωμάτων τους, που δε βρέθηκαν σε συλλογικότητες, ανίκανοί να σηκώσουν κεφάλι στην εποχή
του αλλόκοτου φόβου. Υποψήφιοι άνεργοι, σε ηλικίες μάχιμες που θα προτιμήσουν το δρόμο του
«μόνιμου» ακόμη και αν αυτό σημαίνει πως είναι
διαθέσιμοι να υπηρετήσουν τις νέες πολεμικές εκστρατείες. Το κεφάλαιο θέλει μια δεξαμενή για να
πάρει τους μισθοφόρους της νέας εποχής.
Μέσα από αυτούς επιδιώκει να δημιουργήσει και
ένα σώμα πειθήνιων πραιτοριανών που δε θα αρνηθούν να χτυπήσουν τον «εσωτερικό εχθρό» στο
πρόσωπο μιας διαδήλωσης ή μιας απεργίας. Δεν
είναι άλλωστε λίγες οι ασκήσεις συμμετοχής σε
«συμπλοκές της πόλης» υποψήφιων μπράβων στα
λιμάνια των εφοπλιστών.
Η πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων πατάει
στην εργασιακή ανασφάλεια και την παρατεταμένη
οικονομική κρίση για να αλιεύσει τους 15000 νέους
οπλοφόρους της. Οι επιδιώξεις της όμως δε σταματούν εκεί. Στοχεύουν και στην εκπαίδευση και
τη δουλειά. Με πρόσχημα το έλλειμμα στρατιωτικού προσωπικού καλούν τον κόσμο στο στρατό της
μιας αυτοκτονίας τον μήνα, ενός στρατού που συντηρεί στοιχειωμένα στρατόπεδα για να βολεύει διοικητές και να αποτελεί η τσέπη των φαντάρων το
βασικό μέσο συντήρησης της τοπικής οικονομίας.
Ενός στρατού όπου 5 - 6.000 νέοι αποτελούν το
απλήρωτο υπηρετικό προσωπικό των αξιωματικών
(σε λέσχες και κατασκηνώσεις) και η βυσματοκρατία με 2.000 τουλάχιστον μετατάξεις σε αεροπορία
και ναυτικό ανά σειρά εξυπηρετούν τις πελατειακές σχέσεις της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Σε μια χώρα που η ανεργία και η ανασφάλιστη
εργασία αποτελούν τη μαύρη πραγματικότητα χιλιάδων νέων και η σύνταξη τείνει να γίνει «όνειρο
απατηλό» για μια ολόκληρη γενιά, η πρόσληψη
15.000 μισθοφόρων και η σπατάλη δις ευρώ σε
εξοπλισμούς αποτελούν διαπραγματευτικό χαρτί
για τη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική στην
«ειρηνική περίοδο» όπως ονομάζουν οι κυρίαρχοι
αυτού του κόσμου την ιμπεριαλιστική ειρήνη, την
περίοδο προετοιμασίας των νέων πολέμων.

4

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ – ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

απο τις δράσεις του Συλλογου κατοίκων του Παραδείσου
Με την 2196/2008 απόφασή του το Εφετείο Αθηνών αποδοκίμασε τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γ. και Αικ. Χατζηκώνστα.
Θυμίζουμε ότι τον Μάρτιο του 2007 είχε προκηρυχθεί από
τη Διοίκηση (Πρόεδρος ο κ. Πανεθυμιτάκης) πλειοδοτικός
διαγωνισμός για την εκμίσθωση του χώρου του Ιδρύματος
(26 στρέμματα πρασίνου και κτιρίων όπου στεγάζονται και
διατρέφονται 60 ορφανά και άπορα παιδιά και το 3ο ΤΕΛ Χαλανδρίου) σε επιχειρηματίες για 35 + 20 χρόνια.
Ο πλειοδότης θα είχε, σύμφωνα με την προκήρυξη, το δικαίωμα να ισοπεδώσει τα κτήρια και να ανεγείρει όποια κτίρια ήθελε για να τα εκμεταλλεύεται όπως εκείνος ήθελε
(κινηματογράφοι, εστιατόρια, μπάρ, νυκτερινά κέντρα, καφετέριες, καταστήματα).
Ο επιχειρηματίας, κατά μέτριους υπολογισμούς,
θα είχε –για 35 + 20 χρόνια- από αυτή την εκμετάλλευση
έσοδα όχι λιγότερα των 25 εκατομμυρίων Ευρώ το χρόνο
(ενώ, όπως προκύπτει από τις προσφορές που δόθηκαν στο
Ίδρυμα, θα κατέβαλε ως μίσθωμα μόνον 1,6 εκατομμύριο
Ευρώ το χρόνο (135.000 i μηνιαίως).
Διόλου άσχημα για τον πλειοδότη επιχειρηματία, όποιος
και αν ήταν (πληροφορίες λένε για τον Όμιλο Μπόμπολα).
Ασφαλώς πολύ άσχημα για τα ορφανά και
άπορα παιδιά που κανείς δεν ξέρει πού θα τα πήγαιναν.
Ασφαλώς άσχημα για τους περίπου 50 εργαζομένους στο Ίδρυμα.
Ολέθρια για το ίδιο το Ίδρυμα, ως κληροδότημα
του Γεωργίου Χατζηκώνστα από το 1843, ολέθρια διότι μη
έχοντας εναλλακτική λύση (πού θα πάνε τα παιδιά;) θα ματαιωνόταν ο σκοπός για τον οποίο ο ευεργέτης/ διαθέτης/
Χατζηκώνστας είχε αφήσει την περιουσία του δηλαδή την
περίθαλψη ανατροφή και εκπαίδευση ορφανών και απόρων παιδιών και το Ίδρυμα δεν θα είχε πλέον λόγο να υφίσταται.
Για τα νύν υπηρετούντα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος, δεν
μπορώ να ξέρω αν θα είχαν ή όχι όφελος από αυτήν την
συναλλαγή.
Στο Εφετείο Αθηνών (αρμόδιο σύμφωνα με την
διάταξη 109 του Συντάγματος των Ελλήνων και τις διατάξεις του Ν. 455/1976) προσέφυγε, στην αρχή (Ιούνιος, Ιούλιος 2007), μόνος ο υπογράφων και ζήτησε με σχετική
αίτηση να απαγορευθεί η πρόοδος του διαγωνισμού με τον
ισχυρισμό ότι πρόκειται περί ματαιώσεως του σκοπού του
διαθέτη απαγορευομένης από την προαναφερομένη Συνταγματική διάταξη.
Ωστόσο, σχεδόν αστραπιαία, και τούτο ήταν το πολύ σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης, συσπειρώθηκαν γύρω από
αυτό το αίτημα με δικά τους όμοια αυτοτελή αιτήματα πολλές ομάδες πολιτών και ο Ο.Τ.Α. Χαλανδρίου ενώ ο Τύπος
της περιοχής (και οι φιλόξενες σελίδες αυτής της εφημερίδας) αλλά και Πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες και
ραδιοφωνικοί σταθμοί έδωσαν χώρο και προβολή στο αίτημα.
Έτσι, στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών, την
15.01.2008, βρέθηκαν αντιμέτωποι από τη μια μεριά η Διοίκηση του Ιδρύματος και, από την άλλη, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Χαλανδρίου, Σύλλογοι και Σωματεία της
περιοχής, ο ίδιος ο Δήμος Χαλανδρίου (!), πλήθος πολιτών
και ο υπογράφων.
Η Διοίκηση του Ιδρύματος έκανε και εκείνη αντίστοιχες
αντίθετες αιτήσεις, ζητούσε να κριθούν όλες οι ενέργειές
της νόμιμες και ωφέλιμες, απέδωσε στους αιτούντες (τους
προαναφερομένους) «ιδιοτέλεια»(!), ζήτησε να απορριφθούν οι αιτήσεις τους διότι, τάχα, οι αιτούντες «δεν έχουν
έννομο συμφέρον»(!) και …. δεν είπε ούτε πού σκοπεύει
να τα πάει τα παιδιά ούτε πόσο θα κοστίσει η μεταστέγασή
τους ούτε πώς θα υπηρετηθούν οι σκοποί του διαθέτη Χατζηκώνστα ούτε ποιά ωφέλεια θα έχει το Ίδρυμα από μια
τέτοια μισθωτική σύμβαση, ούτε εξήγησε γιατί, τελικά, δεν
μπορεί το Ίδρυμα να συνεχίσει σ’ αυτές τις εγκαταστάσεις
αλλά θα πρέπει –ντε και καλά- να πάει στο άγνωστο με
βάρκα το όφελος του επιχειρηματία.
Το Εφετείο, με την απόφασή του (Απρίλιος 2008), αποδοκίμασε τις ενέργειες της Διοίκησης του Ιδρύματος, απέρριψε εντελώς και τελεσιδίκως και τις πέντε αιτήσεις της
Διοίκησης (Πανεθυμιτάκης) του Ιδρύματος, ενώ έκανε δεκτές και τις πέντε αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από το
Δήμο Χαλανδρίου, τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αμαρουσίου,
το Σωματείο «Εταιρεία Φίλων του Ιδρύματος Χατζηκώνστα»,
τον υπογράφοντα και άλλο ένα σωματείο και έκρινε ότι:
«
Η επιχειρούμενη εν προκειμένω μακρο-

χρόνια εκμίσθωση του ακινήτου αυτού, που σημαίνει και την ταυτόχρονη απομάκρυνση του Ορφανοτροφείου από αυτό, δεν είναι απλώς
εκμίσθωση ακινήτου που ανήκει σε ίδρυμα προς
πορισμό εισοδημάτων, αλλά πρόκειται κατ΄ ουσίαν για μεταβολή περιεχομένου και όρων διαθήκης υπέρ κοινωφελούς σκοπού
δηλ. για

«Στους συλλόγους κατοίκων που έχουν
προσφύγει θα μπορούσα να αποδώσω και ιδιοτέλεια», λέει ο κ. Πανεθυμιτάκης, ενώ σε νομικά
κείμενα που έχουν ανταλλαγεί, η διοίκηση υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «οι περίοικοι, αφού οικοδόμησαν την περιοχή και πέτυχαν με το
σύστημα της αντιπαροχής να επαυξήσουν την
ακίνητη περιουσία τους, επιχειρούν τώρα, με
πρόσχημα τάχα την προστασία της βουλήσεως
του διαθέτη, τη δέσμευση της περιουσίας του
Ιδρύματος και την ουσιαστική ματαίωση της
προσδοκίας για την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των οικοτρόφων».
«Απαράδεκτα» χαρακτηρίζει τα περί ιδιοτέλειας ένας εκ των πέντε που έχουν προσφύγει,
ο πρόεδρος του Επιμορφωτικού - Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Παράδεισου Αμαρουσίου, Στέλιος
Ασημακόπουλος: «Είναι ιδιοτέλεια που αγωνιούμε για τα δέντρα που θα χαθούν και τα χιλιάδες
αυτοκίνητα πού θα φέρει το νέο κτίριο; Που δεν
έχουν φροντίσει για το που θα στεγαστούν οι οικότροφοι; Που ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει με τους
εκατοντάδες μαθητές των δημόσιων σχολείων
που στεγάζονται σήμερα στο οικόπεδο του ιδρύματος;», λέει ο κ. Ασημακόπουλος και μιλά με περηφάνεια για τα περίπου 100 στρέμματα
πρασίνου που έχουν σωθεί από την τσιμεντοποίηση (κτήμα Μιμικόπουλου, Ιππικός Ομιλος,
Αγ. Γεώργιος Χωματιανών) χάρη στις ενέργειες
του συλλόγου.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 20/6/2008

ενέργεια, που πρέπει να είναι σύμφωνη με την
βούληση του διαθέτη και την πληρέστερη ικανοποίηση του κοινωφελούς σκοπού…….Θα ήταν
σύμφωνη με την βούληση του διαθέτη η αύξηση
των εσόδων του Ιδρύματος, ώστε να ενισχυθούν
ακόμα περισσότερα παιδιά. Κατά την ως άνω προκήρυξη μακροχρόνιας εκμίσθωσης, το ελάχιστο
μηνιαίο μίσθωμα του ακινήτου ορίζεται σε 80.000
, ήδη όμως αποδείχθηκε ότι υπάρχουν προσφορές 135.000 i μηνιαίως. Από κανένα όμως στοι-

χείο δεν αποδείχθηκε ότι τα έξοδα μεταστέγασης
του οικοτροφείου και των υπηρεσιών σε άλλο
ανάλογο ακίνητο, μαζί με τα μισθώματα του νέου
ακινήτου και τα τυχόν έξοδα που θα προκύψουν
λόγω της φύσης ή της ιδιαιτερότητας του νέου
ακινήτου, αθροιζόμενα θα είναι σαφώς λιγότερα
των εσόδων από την εκμίσθωση του ιδιόκτητου
ακινήτου του Ιδρύματος, ώστε να υπάρξει ικανοποιητική οικονομική διαφορά, για να αυξηθούν
οι πόροι του Ιδρύματος και να ενισχυθούν έτσι
περισσότερα παιδιά. Κανένας μάρτυρας δεν κατέθεσε εάν υπάρχουν διαθέσιμα για μίσθωση, για
πόσα χρόνια και ποιους όρους ανάλογα με το
ιδιόκτητο, ακίνητα, την τοποθεσία που βρίσκονται
αυτά, πόσο το κόστος της μετεστέγασης, ποιο το
μηνιαίο γι’ αυτά μίσθωμα, αν θα απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες πάγιες ή μηνιαίες, τι πρόκειται να
γίνει εάν λήξει η μακροχρόνια εκμίσθωση του
ιδιόκτητου ακινήτου και ποιο το κόστος κατασκευής (μετά τη λήξη της εκμίσθωσης) νέων κτιρίων σ’ αυτό. Τέτοια στοιχεία καθόλου δεν
προσκομίστηκαν, ο δε μάρτυρας του Ιδρύματος
σε σχετικές ερωτήσεις απήντησε αορίστως και
ασαφώς ότι θα μεταφερθούν σε άλλο κατάλληλο
κτίριο δεν θα γίνει η ανάδειξη αναδόχου προτού
γίνει η μεταστέγαση, χωρίς να αναφέρει ποιά τελική οικονομική υπέρ του Ιδρύματος διαφορά θα
υπάρξει μετά από αυτήν την ενέργεια. Πρέπει να
σημειωθεί ότι ο Υπουργός Οικονομικών, μολονότι
κλητεύτηκε νομότυπα, δεν παρενέβη για να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά. Μετά από αυτά,
αφού δεν αποδείχθηκε ότι η βούληση του διαθέτη μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με την
μακροχρόνια εκμίσθωση του ιδιόκτητου ακινήτου
του ως άνω κοινωφελούς ιδρύματος και τη μεταστέγαση του σε άλλο ακίνητο, πρέπει να γίνουν
δεκτές ως ουσία βάσιμες οι αιτήσεις της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στο Ίδρυμα
Χατζηκώνστα» (ΒΑΒ 865/2007), Κυριάκου Μακαρώνα (ΒΑΒ 805/2007), Λουκιανού ΝικολαBδη, ατομικώς και Προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου με
την επωνυμία «Εταιρεία Φίλων Ιδρύματος Χατζηκώνστα» (ΒΑΒ 1065/2007), του σωματείου με την
επωνυμία «Επιμορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραδείσου Αμαρουσίου» (ΒΑΒ 1064/2007)
του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Χαλανδρίου»
(ΒΑΒ 1059/2007) και να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμες οι (χαρακτηρισθείσες ως) αιτήσεις
του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία
«Ορφανοτροφείον Αρρένων Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα», κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. Το αιτούν καθού Ίδρυμα
με την επωνυμία «Ορφανοτροφείο Αρρένων Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα» να καταδικαστεί στη δικαστική δαπάνη των λοιπών
αιτούντων, αφού ηττήθηκε….».
Η έκβαση αυτής της δίκης έχει ασφαλώς και νομικό ενδιαφέρον για το οποίο, όμως, η σχετική συζήτηση
μπορεί να γίνει σε άλλο χώρο. Το μεγάλο της ενδιαφέρον
και η σημασία της έγκειται κυρίως στο ότι, κατά την άποψή
μου, κατέδειξε ότι είναι ψευδής και απατηλός και δόλιος ο
χαρακτηρισμός συλλήβδην των πολιτών ως αδιαφόρων
σχολιαστών του καναπέ, ατομικιστών, ανίκανων να ενεργοποιηθούν αν δεν ωφελείται η τσέπη τους κ.ά.
Αντίθετα, και το παράδειγμα του Ιδρύματος ασφαλώς δεν
είναι το μοναδικό (βλπ. άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο
16 του Συντάγματος, Ελληνικό και παραλίες κ.ά.) οι πολίτες
όχι μόνο ενδιαφέρονται εμπράκτως για τα κοινά αλλά, με
τη συσπείρωσή τους και τη δραστηριότητά τους, μπορούν
πολύ περισσότερα από το να προσέρχονται –μόνον- σε μια
(έως τώρα καλπονοθευτική λόγω εκλογικού νόμου) διαδικασία κάθε τέσσερα χρόνια. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή,
έχουν και μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητά τους
να αντισταθούν με επιτυχία και να ματαιώσουν κάθε λογής
ξεπούλημα και στις επιμέρους περιοχές και στη Χώρα γενικότερα.

Επιμορφωτικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Παράδεισου Αμαρουσίου
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Καποδίστριας ΙΙ - πρώτες σκέψεις …
Είναι γνωστό ότι στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης περιλαμβάνεται και η προσπάθεια διοικητικής «μεταρρύθμισης» με άμεσο βασικό στόχο την δραστική μείωση του αριθμού των δήμων. Από την
άποψη αυτή είναι χαρακτηριστική η συζήτηση στο εσωτερικό της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων που διεξήχθη με
αφορμή το πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στο Κάστρο Κυλλήνης, στο οποίο συμμετείχαν αντιπρόσωποι και παρατηρητές από
το σύνολο των δήμων της χώρας. Το συνέδριο απασχόλησαν σοβαρά θέματα της αυτοδιοίκησης όπως το οικονομικό , η πολιτική
προστασία, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η διαχείριση υδάτινων
πόρων, η διαχείριση των απορριμμάτων.
Ωστόσο η συζήτηση και το ενδιαφέρον των μέσων στράφηκε κυρίως σε δύο ζητήματα:α) τα οικονομικά και Β) την διοικητική μεταρρύθμιση.

σμού και όχι στους αναλυτικούς κωδικούς. Αυτή λοιπόν είναι η
πραγματικότητα για την επαίσχυντη συμφωνία για την οποία τόσο
πανηγυρίζουν οι υπεύθυνοι της ΚΕΔΚΕ…
Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι επίσης η τελική κατεύθυνση της απόφασης του συνεδρίου στην οποία καταγράφεται η βούληση της
ΚΕΔΚΕ για αναζήτηση πόρων μέσω της απόκτησης φορολογικών
αρμοδιοτήτων. Παρόλο που δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να αρνηθεί την ανάγκη της αποκέντρωσης του φορολογικού μηχανισμού
είναι σοβαρό ερώτημα αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα στα
πλαίσια του σημερινού φορολογικού συστήματος. Έτσι η διεκδίκηση από την ΚΕΔΚΕ ποσοστού επί του νέου φόρου στην ακίνητη
περιουσία, ή του 10% του ΦΠΑ, καθιστούν κατά τη γνώμη μου,
τους ΟΤΑ συνένοχους της φορολογικής επιδρομής στα λαϊκά εισοδήματα.

Α) Για τα οικονομικά

Β) Για την λεγόμενη διοικητική μεταρρύθμιση

Ένα στοιχείο που προβλήθηκε τόσο από την κυβέρνηση όσο και
από την ΚΕΔΚΕ ήταν η δέσμευση του υπουργού οικονομικών για
την απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων με την μορφή ομολόγων τριετούς, πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας.
Υπενθυμίζουμε ότι το αίτημα της απόδοσης των παρακρατηθέντων
πόρων της αυτοδιοίκησης, αποτελούσε εδώ και πολλά χρόνια
πάγιο αίτημα , αν και η ΚΕΔΚΕ είναι αυτή που φέρει τις σοβαρότερες ευθύνες για την δημιουργία του προβλήματος, μιας και ήταν
αυτή, που δια του τότε προέδρου της κ Αβραμόπουλου ,πρότεινε
την έκτακτη εισφορά 10 δις ,από τους πόρους της αυτοδιοίκησης,
για να συμβάλλει στον στόχο της ΟΝΕ.
Στην συνέχεια το κράτος υπεξαίρεσε, σύμφωνα με την ορολογία
που ο ίδιος ο Κ Καραμανλής χρησιμοποίησε, περισσότερα από 6,5
δις ευρώ από τους θεσμοθετημένους από το νόμο 1828/89, πόρους
τους οποίους παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις, δεν έχει αποδώσει στους δήμους.
Από αυτά τα χρήματα που σε σημερινές τιμές πρέπει να είναι πάνω
από 9,5 δις ευρώ η ΚΕΔΚΕ και το υπουργείο οικονομικών συμφώνησαν ότι θα αποδοθεί τελικά το ποσό του 1,4 δις ευρώ, ποσό
που όπως λένε αντιστοιχεί στα παρακρατηθέντα από το 1997 μέχρι
το 2003.
Η Κυβέρνηση , αρνείται να αναγνωρίσει οποιαδήποτε οφειλή μετά
το 2003, όπως είναι αυτές που προέκυψαν από την μεταφορά αρμοδιοτήτων που ουδέποτε χρηματοδοτήθηκαν(παιδικοί σταθμοί,
ΚΕΠ, καθαρισμός φρεατίων, επισκευές σχολείων, σχολικά γυμναστήρια, σχολικές βιβλιοθήκες, αθλητικά κέντρα κά). Υπολογίζεται
ότι το συνολικό ποσό που χρωστά το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση από τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες ξεπερνά για το διάστημα 2003-2007 το 1,5 δις ευρώ, δηλαδή περισσότερα από όσα
αναγνωρίζει η κυβέρνηση για τα προηγούμενα δέκα χρόνια!!!

η συζήτηση επικεντρώθηκε στην διοικητική μεταρρύθμιση και
στον Καποδίστρια ΙΙ που από ότι φαίνεται η προώθησή του, αποτελεί κεντρική επιλογή τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τις κυρίαρχες δυνάμεις στην ΚΕΔΚΕ.
Σύμφωνα με την ΚΕΔΚΕ η προώθηση της συνένωσης των δήμων
και η αποφασιστική μείωση του αριθμού τους από τον σημερινό
αριθμό των 1034σε λιγότερους από 500 είναι βασική προϋπόθεση
για την ισχυροποίηση και την ανάπτυξη του θεσμού.

Προκύπτει επίσης το εύλογο ερώτημα γιατί η ΚΕΔΚΕ συναινεί
ώστε να παραγραφούν οι οφειλές από το 1990 που πρωτοεφαρμόστηκε ο νόμος1828, ως το 1997…
Το ποσό του 1,4 δις ευρώ, που τελικά συμφωνήθηκε, θα αποδοθεί
με τη μορφή ομολόγων, που δεν θα μπορούν οι δήμοι να ρευστοποιήσουν πριν τη λήξη τους, αλλά θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν απλώς ως εγγύηση για την σύναψη δανείων ενώ δεν έχει
ακόμη ξεκαθαριστεί αν τα δάνεια θα αφορούν το σύνολο του
ποσού του ομολόγου ή αυτού που θα προκύπτει μετά από την αφαίρεση των τόκων…
Ακόμη όμως και αυτές τις ληστρικές ρυθμίσεις η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα τις εγγράψει μόνο στο προοίμιο του προϋπολογι-
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Στα πλαίσια αυτά προωθείται, εκτός των άλλων, και ειδικά για τα
πολεοδομικά συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η
μητροπολιτική αυτοδιοίκηση με αιρετά διοικητικά όργανα και αυξημένες αρμοδιότητες που θα περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την
απόφαση του συνεδρίου: «… τον πολεοδομικό και χωροταξικό
σχεδιασμό, την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική,
το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, την διαχείριση των απορριμμάτων, τις μεταφορές, το κυκλοφοριακό και την πολιτική προστασία»
Από τα παραπάνω αλλά και από τις συνεχείς παρασκηνιακές συζητήσεις φάνηκε ότι ορισμένες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου
και του Δημάρχου Χαλανδρίου, προωθούν αποφασιστικά την συνένωση του μεγάλου αριθμού των δήμων πράγμα που και για το
Χαλάνδρι θα σημάνει σημαντικές αλλαγές μιας και τα σενάρια
το θέλουν να αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης μητρόπολης μαζί
με τα Βριλήσσια, το Νέο και το Παλαιό Ψυχικό και την Φιλοθέη, ίσως ακόμη και τα Μελίσσια.
Κατά την προσωπική μου εκτίμηση η συζήτηση για τον βέλτιστο
αριθμό των δήμων είναι μια συζήτηση ανούσια και αποπροσανατολιστική ενώ γεννά και πολλά ερωτηματικά για τους πραγματικούς στόχους της προωθούμενης μεταρρύθμισης:
Ποιος θα ορίσει και με ποια κριτήρια ποιοι δήμοι θα αποτελέσουν μητροπόλεις και ποιοι θα συνενωθούν μαζί τους; Γιατί η ΝΔ
που τότε ορκιζόταν ότι θα καταργήσει τον νόμο 2539 του 97, ετοιμάζεται να φέρει νέο Καποδίστρια με ακόμη μικρότερο αριθμό
δήμων;
Γιατί είναι πολλοί οι 1034 σημερινοί δήμοι όταν πριν από τον 1ο
Καποδίστρια υπήρχαν πάνω από 6000 δήμοι και κοινότητες;
Όταν μάλιστα υπάρχουν χώρες της Ευρώπης που έχουν πολλαπλάσιο αριθμό δήμων (π χ πάνω από 36000 στην Γαλλία), αριθμός
που καθόλου δεν εμποδίζει την ύπαρξη μιας πολύ περισσότερο λειτουργικής και αποτελεσματικής Αυτοδιοίκησης;
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κ αυσίγε ος
Στους εκπροσώπους των ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ επιτέθηκε με σφοδρότητα ο κ. Πατούλης κατηγορώντας τους
ότι δεν σέβονται τους θεσμούς….Αιτία η παρέμβαση στο
δημοτικό συμβούλιο υπέρ της μονιμοποίησης των συμβασιούχων. Διέκοψαν τον «ειρμό» της ομιλίας του Δημάρχου
που ευχαριστούσε τους εργαζόμενους στο δήμο για τη συνεργασία τους και αναγκάστηκε να απαντήσει στην παρατήρηση «αφού τόσο πολύ τους ευχαριστείς, γιατί δεν τους
μονιμοποιείς και τους κρατάς ομήρους;»
«Άστραψε και βρόντηξε» στριμωγμένος …Αντί να
απαντήσει στην ουσία, χρησιμοποίησε τη γνωστή τακτική
του εγκαλώντας στη τάξη τους «ταραξίες» που διέκοψαν
το παραμιλητό…Καλύτερα να συνηθίσει στην ιδέα …γιατί
δεν έχει ιδεί τίποτα ακόμη…. Τα ίδια έλεγε κι ο …προηγούμενος κι έφυγε νύχτα…
Προς “ανησυχούντες” περί της “ιερότητας” του
χώρου... (του δημοτικού συμβούλιου). Όταν πετάγανε
πορτοκάλια στο Τζανίκο γουστάρατε....έτσι; Τώρα τι έχει
αλλάξει στο ...χώρο; Εμείς τα βρίσκουμε και χειρότερα απο
τα προηγούμενα, (τα ατοπήματα) ντε της γκλαμουράτης
δημοτικής εξουσίας. “Πώς να σεβαστείς αυτούς που δεν
σέβονται κανέναν”; Έτσι απάντησε μια παριστάμενη πολίτης στις αοροστολογίες περί θεσμών του κ. δημάρχου...
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Άρα δεν σας λέμε τίποτα άλλο, το “ερώτημα” της στήλης
σας έχει απαντηθεί αρκούντως.(από το λαό)
Κόπτονται για την «ασφάλεια» των κατοίκων – μοναδικό επιχείρημα- και κάνουν ότι είναι δυνατόν για να μεταφέρουν το αστυνομικό τμήμα μέσα στη πόλη
καταστρέφοντας ένα από τα μοναδικά ελεύθερα οικόπεδα
(Σουρή και Πλαστήρα). Μάλιστα έχουν την παγκόσμια
πρωτοτυπία να χτίζει ο δήμος με δημοτικά έξοδα το κρατικό ακίνητο! Οι κάτοικοι – για των οποίων την ασφάλεια
κόπτεται ο κ. Πατούλης δεν θέλουν το αστυνομικό τμήμα
μέσα στη πόλη και έχουν μαζέψει υπογραφές. Ο δήμαρχος ανένδοτος! Θα τους προστατέψει θέλουν δε θέλουν!
Η στήλη έψαξε το θέμα, (της ασφάλειας ντε…) και κατέληξε στο συμπέρασμα:
“Η εγκληματικότητα δεν αυξήθηκε μετά την απομάκρυνση
του τμήματος από τη πόλη. Τελεία. Κάποιοι λένε ότι μειώθηκε κιόλας….
Άλλωστε μετά τη συγκρότηση του «ειδικού σώματος» και την απόκτηση των οκτώ turbo fiat από το δήμο
δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς…. (όχι, δεν έχει τουρμπήσει
και τους εργαζόμενους, περιμένει τα αποτελέσματα από
τη προσπάθεια Κακλαμάνη, και θα δει….)

Είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό το γεγονός ότι η Ελλάδα ,μετά από
τον Καποδίστρια Ι, ανήκει στις χώρες της Ευρώπης με υψηλότατο
βαθμό συγκέντρωσης κατοίκων ανά δήμο, και όχι το αντίθετο,
όπως ισχυρίζονται οι υπέρμαχοι των συνενώσεων. Σύμφωνα μάλιστα με αξιόπιστα στοιχεία των επιστημονικών συνεργατών της
ΚΕΔΚΕ στην Ελλάδα ο μέσος όρος κατοίκων ανά δήμο είναι
10.200 ενώ στην Γαλλία 1600, στην Γερμανία 5900, στην Αυστρία
3.400, στην Ισπανία 4.900, στην Ιταλία 7.100.Ο μέσος όρος για
την Ευρωπαϊκή Ένωση των 10 είναι 4.600 κάτοικοι ανά δήμο, ενώ
για την Ευρώπη των 25 είναι 5100 ανά δήμο.
Πότε είναι ευκολότερος ο δημοκρατικός έλεγχος και η αποφασιστική παρέμβαση των κατοίκων; Σε δήμους περιορισμένης έκτασης και πληθυσμού ή σε χαώδεις υπερμεγέθεις ενότητες που
αντικειμενικά τείνουν να ευνοούν την τάση της αντιπροσώπευσης
σε σχέση με την τάση της αυτοοργάνωσης των πολιτών; Νομίζω
ότι το ζήτημα του μεγέθους είναι καθοριστικό και όχι απλώς τεχνικό στοιχείο, τουλάχιστον για τους οπαδούς της άμεσης δημοκρατίας.
Γιατί στην συζήτηση, που ήδη με ευθύνη της ΚΕΔΚΕ άνοιξε, δεν
αποτιμούνται καθόλου οι εμπειρίες από την εφαρμογή του Καποδίστρια Ι;
Μήπως έγιναν αποτελεσματικότεροι οι δήμοι στην εξυπηρέτηση
των συμφερόντων των πολιτών από τότε μέχρι σήμερα;
Μήπως απετράπη η εγκατάλειψη της υπαίθρου ή αναιρέθηκαν οι
περιφερειακές οικονομικές ανισότητες;
Γιατί δεν αποτιμούνται οι αλλαγές που ήδη έγιναν με τις αναθεωρήσεις του Συντάγματος; Δεν έχουμε σήμερα μια απολύτως αναβαθμισμένη περιφέρεια που ελέγχει απόλυτα και ασφυκτικά τους
δήμους ώστε κανείς να μην μπορεί να ξεφύγει από τις εκάστοτε
κυβερνητικές επιλογές;
Δεν είχαμε μια συνεχή μεταφορά αρμοδιοτήτων που μέχρι τότε
ήταν αποκλειστικές αρμοδιότητες του κράτους, μεταφορά που ουδέποτε συνοδεύτηκε από την, επιβαλλόμενη από το 102 άρθρο του
συντάγματος, μεταφορά πόρων;
Μήπως αυτή η συνεχής μεταφορά αρμοδιοτήτων (παιδεία , υγεία
, κοινωνική πολιτική)συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στον κατακερματισμό και την εμπορευματοποίησή τους;
Γιατί η ΚΕΔΚΕ αποδέχτηκε και υπερψήφισε τον νέο κώδικα
δήμων και κοινοτήτων που πλέον επιβάλλει την αναγκαστική
εφαρμογή όποιων αρμοδιοτήτων το κεντρικό κράτος αναθέτει
στην αυτοδιοίκηση; Δεν αποδεικνύεται έτσι ότι με το νέο καθεστώς θα έχουμε απλώς την υλοποίηση από τους ΟΤΑ των πολιτικών που το κεντρικό κράτος αποφασίζει;
Με αυτή την προϊστορία δεν είναι βέβαιο ότι και ο νέος Καποδίστριας θα σημάνει περαιτέρω περιορισμό δαπανών για τους δήμους από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ θα εξωθήσει τις νέες
μεγαλύτερες αυτοδιοικητικές μονάδες σε αναζήτηση πόρων, με
κυρίαρχο κριτήριο την ανταποδοτικότητα και την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών;
Δεν είναι από τα παραπάνω φανερό, ότι με τον σημερινό συσχετισμό δυνάμεων και την κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων
πολιτικών, η μεταρρύθμιση στο χώρο της αυτοδιοίκησης θα
υπηρετεί τον στόχο της μείωσης του κοινωνικού κράτους και
της αύξησης της κερδοφορίας των ιδιωτών;
Και αν είναι έτσι, ποιο είναι τελικά το συμφέρον των πολιτών από
μια τέτοια …απορρύθμιση;
Σίμος Ρούσσος, δημοτικός σύμβούλος
της αντί ΣΤαΣΗΣ με τους Πολίτες του Χαλανδρίου

«Δίνουμε λογαριασμό στους δημότες» διαλαλεί
το Μαρούσι news της δημοτικής αρχής. Αλήθεια; Στείλτε
μας έναν από τα latin partys στο email,
efimerida_aixmi@yahoo.gr, να γελάσουμε…
Δημοτική Τράπεζα Σπέρματος μου λένε ότι θα
είναι η νέα προσφορά στους δημότες…
Μερικές δεκάδες χιλιάδες είναι οι νέοι στο Μαρούσι, αλλά η γαλάζια δημοτική αρχή συγκρότησε με
καμιά εκατοστή δικά της παιδιά τα συμβούλια νέων και το
διατυμπανίζει…Η απόρριψη που τους επιφύλαξαν οι νέοι
στο Μαρούσι λέει πολλά...
Μετά ήρθαν οι εργαζόμενοι με τη δική τους Επιτροπή Αγώνα...Αγριεύουν τα πράγματα...Να δούμε τώρα
τι θα σκαρφιστεί ο (ακριβοπληρωμένος)κ. Σύμβουλος του
κ. Δημάρχου...
Παρακαλώ αν στείλετε τον πρώτο λογαριασμό
που ζήτησα, μήπως είναι δυνατόν να έχω και ένα λογαριασμό των εσόδων από τις διαφημιστικές πινακίδες;;; Ο
αντιδήμαρχος κ. Γιαννακόπουλος διαγράφηκε γιατί αρνήθηκε να τα εισπράττει. Μήπως μπορείτε να μας πληροφορήσετε για τον «γενναίο» που ανέλαβε να το εισ-πράττει;;;
«Γνωρίζω πολύ καλά τον ρόλο μου. Αυτό
εξάλλου αποδεικνύεται από τη σταθερά ανοδική πορεία
του συζύγου μου όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί.
Θεμέλια αξία της σχέσης μου με τον Γιώργο, είναι η
αλήθεια και ανταμοιβή μας είναι η πρόοδος και η
καταξίωσή του». Κι όμως υπάρχουν…

«όσες κι αν χτίζουν φυλακές κι αν ο κλοιός στενεύει,
ο νους ας ειν’ αληταριό π’ όλο θα δραπετεύει»
η αδυναμία αποτελεσματικής αστυνόμευσής του, ενθαρρύνει όλο και
περισσότερους πολίτες να συμμετέχουν.

«Ας γίνουμε ρεαλιστές,
ας κυνηγήσουμε
το ανέφικτο»
Η ώρα είναι οκτώ. Κουρασμένος και αποκαμωμένος
ανοίγεις την τηλεόραση. Το δελτίο ειδήσεων μόλις έχει
ξεκινήσει. Τα νέα για ακόμα μια φορά είναι τα ίδια.
Απεργίες, καταλήψεις , διαδηλώσεις, έντονος κοινωνικός
αναβρασμός σε όλα τα μέτωπα. Κι ενώ αυτή η κατάσταση
θα μπορούσε να είναι για όλους τους εργαζόμενους η
ελπίδα και η απαρχή για ένα καλύτερο αύριο,
παρουσιάζεται εντελώς διαφορετικά. Οι απεργοί είναι
«βολεμένοι και εγκληματίες», οι φοιτητές «τεμπέληδες και
τραμπούκοι» και οι διαδηλώσεις απλώς οξύνουν το
κυκλοφοριακό.
Καλωσόρισες στον κόσμο της αστικής προπαγάνδας, της
συκοφάντησης των κοινωνικών αγώνων! Όλα αυτά δεν
είναι τυχαία. Τα κομμάτια της κοινωνίας που αγωνίζονται
για τα δικαιώματά τους είναι όντως επικίνδυνα. Για ποιους
όμως;
Είναι επικίνδυνα για τον αστικό συνασπισμό εξουσίας, για
τις κυβερνήσεις, για την Ε.Ε.και για το κεφάλαιο. Οι
αγώνες των φοιτητών ενάντια στην κυβερνητική πολιτική
αποτέλεσαν την αφορμή για να λοιδορηθούν από τα
Μ.Μ.Ε. Παρουσιάζονταν ως τραμπούκοι και
αντιδημοκράτες καθώς μπλόκαραν για ακόμη μια φορά
πτυχές του νέου νόμου πλαίσιο· του νόμου που ψηφίστηκε
πέρυσι με τον πιο «δημοκρατικό» τρόπο μέσα στην Βουλή
την ίδια ώρα που η κυβέρνηση είχε κηρύξει τον χημικό
και όχι μόνο πόλεμο στη μεγάλη πλειοψηφία των
φοιτητών που αντιστέκονταν σε αυτόν. Όμως δεν ήταν
μόνο τα ΜΑΤ που στήριξαν αυτόν το νόμο αλλά και τα
μέσα ενημέρωσης που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να
συκοφαντήσουν το φοιτητικό κίνημα, δίνοντας κατά τα
άλλα μαθήματα «δημοκρατίας».
Ποιος αισθάνεται αρμόδιος να δώσει μαθήματα
δημοκρατίας σε ένα κίνημα που οργανώθηκε μέσα από τις
μαζικές γενικές συνελεύσεις και το συντονιστικό των
συνελεύσεων και καταλήψεων; Ήταν από τα λίγους
αγώνες που βασίστηκαν στις αμεσοδημοκρατικές
διαδικασίες εμπλέκοντας το σύνολο της αγωνιζόμενης
νεολαίας των ΑΕΙ και των ΤΕΙ. Ήταν ένας φοιτητικός
αγώνας που κατάφερε να επικοινωνήσει με τον κόσμο της
εργασίας, αυτό που κατάφερε να παγώσει τη
συνταγματική αναθεώρηση και να στοχεύσει ακόμη
παραπέρα.
Τέτοιοι αγώνες και η ελπίδα που αναδύεται από αυτούς
βάφεται κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων μαύρη. Όσο
σκούρο και αν φαίνεται όμως αυτό το μαύρο δεν μπορεί να
κρύψει τη φωτιά που σιγοκαίει σε κάθε έναν από εμάς για
μια άλλη κοινωνία, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση.
Όπως έλεγε και ένας από τους μεγαλύτερους επαναστάτες
του κόσμου, ο Che Guevara, « Ας γίνουμε ρεαλιστές, ας
κυνηγήσουμε το ανέφικτο».
Μάνος Μανουσέλης

Ο χώρος και ο χρόνος αποτελούσαν
μέχρι την δημιουργία του διαδικτύου
ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο στην παγκόσμια – και όχι μόνο – επικοινωνία
και σε μεγάλο βαθμό και στη γνώση.
Αποτελούσαν προνόμιο της ολιγαρχίας, που είχε την δυνατότητα να ταξιδεύει και να χρησιμοποιεί
ιδιοκτησιακά, μέσω και της εξασφάλισης του απόλυτου ελέγχου της τα
παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας.
Αποτελούσε επίσης προνόμιο της
εξουσίας που είχε τη δυνατότητα να
ασκεί αποτελεσματικότερα τον
έλεγχο μέσα στα εθνικά σύνορα,
ελέγχοντας παράλληλα τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας. (Τηλεφωνία –Ταχυδρομεία) Προνόμιο και
των ΜΜΕ που λειτουργούν με τον
τρόπο που γνωρίζουμε πολύ καλά.
Διαπλοκή με την εκάστοτε εξουσία
και κυρίως με την οικονομική ολιγαρχία, της οποίας αποτελούν κατά κανόνα και ιδιοκτησία. Η ενημέρωση και
η πληροφόρηση μέχρι την ανάπτυξη
του διαδικτύου περνούσε υποχρεωτικά μέσα από τις συμπληγάδες των
επιχειρηματιών της ενημέρωσης.
Η ανάπτυξη του νέου ψηφιακού κόσμου και η δυνατότητα πρόσβασης
που προσφέρει σε οποιονδήποτε μέχρι σήμερα τουλάχιστον – το επιθυμεί, δημιούργησε μια νέα ανατρεπτική παράμετρο για το σύστημα. Η
ανωνυμία που εξασφαλίζεται μέσω
του internet – έστω με λίγες γνώσεις
παραπάνω από την απλή χρήση - και

Ο νέος ψηφιακός μας πολιτισμός δεν
είναι βέβαια μια λαQκή κατάκτηση,
ούτε ανακαλύφθηκε για να λειτουργήσει ανατρεπτικά σε βάρος του συστήματος. Η Microsoft όπως και όλες
οι υπόλοιπες πολυεθνικές θησαυρίζουν από τα προQόντα πληροφορικής,
μηχανήματα και λογισμικό. Η εξουσία
ωφελείται γιατί μπορεί να εξυπηρετήσει σήμερα καλύτερα πολλές από τις
επιδιώξεις και τα σχέδιά της. Οι κάμερες στους δρόμους και η παρακολούθηση real time είναι εφαρμογές της
νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Ωστόσο,
η ίδια αυτή η φύση της ψηφιακής
εποχής, η πληροφορική και το διαδίκτυο, δεν αποκλείουν – μέχρι σήμερα τις προSποθέσεις ανάπτυξης
παράλληλα με όλα τα παραπάνω μιας
ελεύθερης νησίδας επικοινωνίας και
διαλόγου μεταξύ των πολιτών σε
κάθε μέρος του πλανήτη. Επιτρέπουν
με ταχύτατους ρυθμούς τη πρόσβαση
στη γνώση. Ενισχυτικά των τελευταίων είναι τα αποτελέσματα της
ανάπτυξης ελεύθερου λογισμικού
(Linux κ.α) και μαζί των εκατομμυρίων site, Forum και Blogs που ενισχύουν το διάλογο, καλλιεργούν και
διαδίδουν τη πληροφορία και τη
γνώση, συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση και
αρκετά συχνά ενισχύουν με όλα τα
παραπάνω κινητοποιήσεις και δράσεις
των πολιτών απέναντι στο σύστημα.
Δεν ισχυριζόμαστε ότι βρήκαμε στο
διαδίκτυο το μέσο για την ανατροπή
της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Ο
ψηφιακός κόσμος αναπτύσσεται με
βασικό μοχλό τη δυνατότητα παραγωγής κερδών και μόνο ως παράπλευρες απώλειες θεωρούνται οι
δυνατότητες που αναπτύσσονται,
όπως εξηγήσαμε παραπάνω, για τους
εργαζόμενους και τη νεολαία. Σε
αυτή τη κατεύθυνση και προκειμένου
να περιοριστούν αυτές οι απώλειες
για το σύστημα εντάσσονται όλες οι
συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει παγκόσμια «περί του ελέγχου και της
αστυνόμευσης» του διαδικτύου και
προφανώς «για το καλό» μας… Στο
μέλλον θα επιχειρηθεί επίσημα να
ελεγχθεί η ροή των πληροφοριών

όσο και η προσβασιμότητα των πολιτών. Εξετάζονται σενάρια από τη μια
για οικονομική επιβάρυνση που θα
λειτουργεί αποτρεπτικά για τα εκατομμύρια των χρηστών, αλλά ακόμη
και για internet δύο ταχυτήτων. Μιας
ανεπτυγμένης πρόσβασης για την
εξουσία και μιας άλλης με σαφώς περιορισμένες δυνατότητες για τους
λαούς.
Η ξαφνική επιδρομή της κυβέρνησης
στα δικά μας ενημερωτικά blog δεν
είναι ξεκομμένη από τις αντίστοιχες
επιχειρήσεις σε όλα τα διεθνή καπιταλιστικά κέντρα (ΗΠΑ – ΚΙΝΑ), στη γειτονική μας Ιταλία, που δεκάδες
σελίδες χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές και διώκονται οι συντελεστές
τους, στη Γερμανία και σύντομα σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης αυτή
η επιδρομή στη χώρα μας δεν ήρθε
εν αιθρία. Η πρόσφατη περιπέτεια της
κυβέρνησης με τα σκάνδαλα, ο κίνδυνος από την ανεξέλεγκτη ροή των
πληροφοριών για την κυβέρνηση,
αλλά και για τους επιχειρηματίες των
ΜΜΕ, οδήγησε προφανώς σε μια
άτυπη συμφωνία τα δύο μέρη που
επιχείρησαν κατά του κοινού εχθρού.
Των μη ελεγχόμενων bloggers. Μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι το παλιό διαδίκτυο που
ξέραμε δεν θα είναι το ίδιο σε λίγα
χρόνια. Όσο η τάση των πολιτών να
αντιδρούν στο σύστημα θα αυξάνει
και μέσω της επικοινωνίας στο διαδίκτυο, τόσο ο έλεγχος της εξουσίας
θα διευρύνεται και νέα κατασταλτικά
μέτρα θα έρχονται.
Στη χώρα μας λειτουργούν χιλιάδες
Blog. Ορισμένα έχουν αυξήσει επικίνδυνα την επισκεψιμότητά τους. Το
πολιτικό και το εκδοτικό κατεστημένο, το καθένα για τους δικούς του
λόγους, αλλά και τα δύο μαζί ομοούσια και αδιαίρετα, αντιλαμβάνονται
την απειλή από την ελεύθερη επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα σε
εκατομμύρια συμπολίτες μας, ιδιαίτερα τους νέους. Φοβούνται ότι η
ανεξέλεγκτη ροή πληροφοριών υπονομεύει την εξουσία τους. Οι προβοκάτσιες δεν πρόκειται να
σταματήσουν και η δικαιολογία θα
είναι πάντα η «ασφάλεια» των πολιτών από τα δήθεν ανώνυμα, ανεύθυνα, συκοφαντικά, αλλά στην ουσία
μη ελεγχόμενα μέσα πληροφόρησης
και επικοινωνίας.
Η κυβέρνηση μέσω του Υπ. Μεταφορών κ. Χατζηγάκη επιδιώκει να περάσει νομοθέτημα «περί του ελέγχου
της ψηφιακής ταυτότητας των blogger». Μιμείται αντίστοιχα παραδείγματα της Κίνας, και του Ιράν …
Μπορεί να τα καταφέρει;
Εκτιμούμε ότι καμιά πολιτική δεν
μπορέσει να φιμώσει ποτέ την κοινωνία. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις των νέων μέσα στα blog τους,
που τις αντιγράφουμε και τις προσυπογράφουμε: «Κούγκι , θα γίνουν τα
internet café», «είμαστε εκατοντάδες
χιλιάδες – χτίστε φυλακές να χωρέσουμε», «κάθε πολίτης κι ένα blog δεν μπορείτε να φυλακίσετε όλη τη
κοινωνία».
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Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ»
Ο «εντυπωσιακός» σχεδιασμός ακολουθεί μια διεθνή
τάση για τις αναπλάσεις. Αυτή η λογική του αγώνα των πόλεων
για την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων ως βασικό δείκτη της οικονομικής ανάπτυξης δίνει και στη σύγχρονη «επώνυμη» αρχιτεκτονική έναν αναβαθμισμένο ρόλο (βλέπε και
παράδειγμα Caltrava εδώ στο Μαρούσι). Τα αποτελέσματα
αυτού του σχεδιασμού, με εμβληματικό παράδειγμα τους πύργους που αναδύονται σε πολλές πόλεις του πλανήτη, έχουν μεταξύ άλλων το χαρακτήρα του τοπόσημου, του έργου γοήτρου
και προβολής για πάσα χρήση. Αυτός, βέβαια, ο «ευρωπαQκός
αέρας» φέρει μαζί του και «ευρωπαQκά» ζητήματα που έως τώρα
δε χαρακτήρισαν για ιστορικούς κυρίως λόγους την ελληνική
πόλη και κοινωνία. Ένα τέτοιο αστικό «φαινόμενο» που εμφανίζεται στο σύνολο σχεδόν των αναπλάσεων είναι αυτό της σταδιακής απομάκρυνσης του ντόπιου πληθυσμού (gentrification ή
εξευγενισμός) και της εγκατάστασης ανώτερων εισοδηματικά
τάξεων σε αυτές. Αυτή η διαδικασία προκύπτει κυρίαρχα λόγω
της αύξησης στην αξία της γης. Οι ντόπιοι συνήθως αδυνατούν
να αντεπεξέλθουν στις νέες τιμές και αναζητούν τη μεταφορά
σε διαφορετικά τμήματα της πόλης.
Κομβικό ζήτημα είναι ο δημόσιος χώρος που παράγεται. Οι σφαίρες του δημόσιου και του ιδιωτικού, πολύ δε περισσότερο το μοίρασμα ανάμεσά τους είναι ό,τι εν πολλοίς
χαρακτηρίζει τον αστικό τρόπο ζωής. Η επέκταση των ιδιωτικοποιημένων χώρων, αλλά και των λειτουργιών του δημόσιου
χώρου θολώνουν αυτήν ακριβώς τη διάκριση. Μέσω αυτής της
διαδικασίας, αλλά και με την αναβάθμιση του ρόλου της «ασφάλειας» που ενισχύει τη διάκριση ασφαλούς και επικίνδυνου
χώρου ως βασική, τροποποιείται η κοινωνική δομή της πόλης.
Τα ανώτερα και μεσαία στρώματα θα μπορούσε κανείς σε μια
ακραία διατύπωση να πει πως αυτονομούνται σταδιακά σε μια
δικιά τους σφαίρα ιδιωτικοποιημένων δημόσιων και ημιδημόσιων
χώρων. Τέτοιοι είναι οι gated communities όπου ιδιωτικοποιείται
και ο ημιδημόσιος χώρος ως η μετάβαση από την κατοικία, στη
γειτονιά και τελικά στην πόλη. Τέτοιοι χώροι είναι πολύ περισσότερο τα τεράστιας κλίμακας εμπορικά κέντρα και κέντρα αναψυχής, όπως το αυθαίρετο Mall.
Αυτά τα ερωτήματα είναι ανοικτά και για την περιοχή
του Αμαρουσίου και η απάντησή τους μέσω του σχεδιασμού
αποκτά πολύ κομβική σημασία. Ακόμη, το περιβαλλοντικό ζήτημα, ειδικά και μετά τις τεράστιας κλίμακας φυσικές καταστροφές των πυρκαγιών του καλοκαιριού τίθεται όλο και πιο
επιτακτικά. Οι μαλακές επιφάνειες και το πράσινο σε κλίμακα
αστικού δάσους είναι κεντρικό ζητούμενο για την πόλη της Αθήνας. Το Μαρούσι είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα όπου το
οικολογικό πρόβλημα τίθεται στην ουσιαστική του βάση, ως σύγκρουση ανάμεσα στις ανάγκες του κεφαλαίου και του κέρδους
και τις ανάγκες των κατοίκων. Τα οικονομικά οφέλη από την εκμετάλλευση της περιοχής είναι τεράστια και παίρνοντας ως δεδομένη την πραγματικότητα της αγοράς μοιάζει και αίτημα
αδύνατο σε τέτοιες περιοχές-φιλέτα να γίνουν κάτι άλλο εκτός
από εκμεταλλεύσιμες μέσω των χρήσεων που επιλέγονται. Οι
χώροι πρασίνου, που απλά αντιμετωπίζονται ως οικονομικά
ασύμφορες προτάσεις, πρέπει επιτέλους να βρουν τη θέση τους
μέσα στην πόλη γιατί η ιδέα της «βιωσιμότητας» δεν είναι μια καλογραμμένη εισαγωγή ή ένας γλαφυρός επίλογος των κειμένων

για να διαβάζουν οι επόμενες γενιές όταν θα έχουν τελικά «επιβιώσει» στην πόλη μόνο οι επενδύσεις και οι επενδυτές τους.
Η πόλη της Αθήνας στην αυγή του 21ου αιώνα αναπτύσσεται με
βάση νέα δεδομένα. Διατηρώντας μια σειρά από ιδιομορφίες σε
σχέση με την ιστορική της εξέλιξη επηρεάζεται τόσο από ενδογενείς όσο και από εξωγενεις παράγοντες.
Από τις πρώτες επιλογές της Οθωνικής περιόδου έως την μεταπολεμική αστικοποίηση από τη δεκαετία του ’50 έως τα μέσα
της δεκαετίας του ’80 μια σειρά από σημαντικές παράμετροι καθόρισαν τη φυσιογνωμία της πόλης. Η κυριαρχία της ατομικής
ιδιοκτησίας ή και μικροQδιοκτησίας, οι τεράστιες ανάγκες για στέγαση της αστικοποιούμενης Αθήνας του 50’ και του ’60, η ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσω της «αυθαίρετης
δόμησης» και της «αντιπαροχής», η ανάδειξη του κατασκευαστικού κλάδου ως βασικής οικονομικής δραστηριότητας διαμόρφωσαν το πλαίσιο ανάπτυξης της πόλης. Το «μωσαQκό
αποσπασματικών υποσυνόλων», η στενότητα του δημόσιου
χώρου και η ασχεδίαστη επέκταση είναι μερικά από τα βασικά
χαρακτηριστικά της ελληνικής πόλης και αποτελούν τα χωρικά
αποτελέσματα των επιδιώξεων για τη μεγιστοποίηση της γαιοπροσόδου και την αναγωγή της ιδιόκτητης κατοικίας σε ισχυρό
κοινωνικό πρότυπο. Παρά τα νέα δεδομένα, που παρακάτω θα
θίξουμε, δεν αναιρείται το γεγονός πως σε γενικές γραμμές η
Αθήνα φέρει ακόμη τα στοιχεία αυτά της πολεοδομικής ιστορικής της εξέλιξης.
Η ευρύτερη συζήτηση σε θεωρητικό, αλλά και πρακτικό, επίπεδο
που διεξάγεται διεθνώς σε συνδυασμό με τα νέα οικονομικά δεδομένα συνθέτουν μια διαφορετική τάση. Η καθιέρωση διατυπώσεων όπως ο «ανταγωνισμός των πόλεων» εμπεδώνει επί της
ουσίας τη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση που θεωρεί ότι η προσέλκυση και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, χώρων και επενδύσεων επισύρει και την ανάπτυξη συνολικά και αποτελεί το
στόχο των παρεμβάσεων στην πόλη. Οι ευρωπαQκές εμπειρίες
της τελευταίας εικοσαετίας όπως π.χ. αυτή των «αναπλάσεων
στα αστικά κενά» συγκροτεί ένα νέο «παράδειγμα» και είτε

οφθαλμοφανώς είτε έμμεσα δημιουργεί πρότυπα που σταδιακά
δίνουν δείγματα γραφής και στην ελληνική πόλη. Από την άλλη
πλευρά, είναι χαρακτηριστικό ότι στη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ανθρώπινους οικισμούς (Habitat II), που συνήλθε στην Κων/πολη 3-14 Ιουνίου 1996, συνιστάται στα Κράτη
να μην καταλύουν πρακτικές (έστω και αν θεωρούνται παράνομες ή ημιπαράνομες) που έχουν εξασφαλίσει στέγαση ή απασχόληση και εισόδημα σε ομάδες του πληθυσμού, αν δεν έχουν
προηγουμένως εξασφαλίσει μηχανισμούς και χρηματοδότηση
για την αποκατάσταση αυτών των ομάδων.
Βέβαια, οι διεθνείς τάσεις βρίσκουν και ντόπιο έδαφος για να στηριχθούν. Σε οικονομικό επίπεδο έχουμε την ανάδυση νέων επιχειρηματικών σχημάτων, όπως είναι οι
συγχωνεύσεις των κατασκευαστικών εταιρειών και η δραστηριοποίηση των τραπεζών στον τομέα της ανάπτυξης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας (property development). Στο
επίπεδο της δημόσιας διοίκησης και εν γένει σε σχέση με το ζήτημα της σχέσης κράτους και αγοράς έχουμε επίσης νέα δεδομένα όπως τις ΣΔΙΤ και τη συστηματική προσπάθεια αξιοποίησης
και εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου
(ΟΤΕstate, ETA A.E., ΓΑΙΟΣΕ), που εκτός των άλλων αφορούν και
μεγάλες ιδιοκτησίες γης. Η Ολυμπιάδα του 2004 και τα έργα
υποδομής πριν και μετά από αυτήν (κυρίως Αττική Οδός, Αεροδρόμιο, Μετρό και προαστιακός, αλλά και μια σειρά από άλλα)
διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο για την κατανομή των
χρήσεων και εισάγουν σε μεγαλύτερο βαθμό το ιδιωτικό κεφάλαιο στο παιχνίδι της κατανομής.
Όλα αυτά τα δεδομένα συνυφασμένα με τις διεθνείς
τάσεις διαμοφώνουν ένα νέο πεδίο. Τα διακυβεύματα που σχετίζονται με αυτήν την προβληματική γίνονται απτά με την ανάδειξη παρεμβάσεων σε νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου
της Αττκής. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα ιδιαίτερα μετά από τις
τεράστιες καταστροφές του περασμένου καλοκαιριού, τα παραδείγματα ανάδειξης του «πολιτισμού» ως κομβική παράμετρο της
διαμόρφωσης του «προφίλ» της πόλης και ως προQόντος κατανάλωσης, η μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα εισαγωγής μεταναστών ταυτόχρονα με τον ΕυρωπαQκό ρόλο της ως μιας από τις
πύλες εισόδου της Δύσης στα Βαλκάνια έρχονται να συμπηρώσουν το παζλ των δεδομένων.
Σε αυτά τα πλαίσια το μέλλον του Αμαρουσίου, του
Ελληνικού, της Δραπετσώνας, του Ελαιώνα αναζητούν προοπτική. Η ενοποίηση των Αρχαιολογικών χώρων, η ανάδειξη των
περιοχών του Ψυρρή, του Γκαζιού, του Μεταξουργίου σε περιοχές αναψυχής ή πολιτισμού και η «βιομηχανία της κουλτούρας»
των τεράστιων εμπορικών κέντρων φέρνουν τα ζήτηματα του
πολιτισμού και του δημόσιου χώρου της πόλης στο επίκεντρο. Η
Αττική οδός με ό,τι σάρωσε στο πέρασμά της και η αστική ανάπτυξη στα Μεσόγεια αναδεικνύουν τα ερωτήματα σε σχέση με
την αστική διάχυση και την κατοίκηση. Ετούτα τα παραδείγματα
μαζί με όσα δεν αναφέρονται - στο σύνολό τους και όχι τόσο
δομικά διαχωρισμένα – εγείρουν ερωτήματα για τη μετάλλαξη
της ελληνικής πόλης που μετασχηματίζεται.
Σοφία Τσάδαρη

Σάββατο 21/6 19:30

Κυριακή 21/6 19:30

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ
ΜΕΤΩΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Εμπορευματοποίηση του χώρου

Οι εργασιακές σχέσεις στους Δήμους και
η επίδρασή τους στην πόλη

Χωροταξική αναδιάρθρωση στην Αττική
Οι μάχες των μεγάλων ελεύθερων
χώρων
Η αναδιάρθρωση στην πόλη μέσω των
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Για τα λεγόμενα «αντιπροσωπευτικά» όργανα
Τοπικά συμβούλια νέων
Μια πρώτη προσέγγιση στο σχέδιο
Καποδίστριας ΙΙ

ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ:
• Αγωνιστική Κίνηση «Αντι-ΘΕΣΕΙΣ» (Αγία Βαρβάρα) • Αγωνιστική Πρωτοβουλία Εξαρχείων • Ανεξάρτητη Αριστερή Συσπείρωση Αιγάλεω
(ΑΝ.Α.Σ.Α) • Αριστερή Κίνηση Ιλίου-Πετρούπολης-Καματερού• Αριστερή Κίνηση Περιστερίου • Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα•
Αριστερή Παρέμβαση στους δρόμους της πόλης (Νέα Σμύρνη) • Αυτόνομη Αριστερή Συσπείρωση Χαλανδρίου • Εκτός Σχεδίου - Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση (Νέα Ιωνία) • ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση (Μαρούσι) • Μαχόμενη Αριστερή Δάφνη • Πρωτοβουλία Κατοίκων στα Νότια

