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Πέντε μήνες πριν  από τις δημοτικές εκλογές και το
τοπίο στον Άλιμο φαίνεται να ξεκαθαρίζει: Από τη

μια μεριά οι παρατάξεις και τα πρόσωπα που διοίκησαν
τον Δήμο τις τελευταίες τετραετίες με τις γνωστές κομ-
ματικές-κυβερνητικές δεσμεύσεις και εξαρτήσεις και
από την άλλη το Ανω - Κάτω στο Καλαμάκι, η δημο-
τική κίνηση με την ανοιχτή δημοκρατική λειτουργία, τη
συνεπή αγωνιστική παρουσία μέσα και έξω από το δη-
μοτικό συμβούλιο, την ανιδιοτελή προσφορά των μελών
της. Από τη μια οι δυνάμεις του χθες με τις πελατειακές
σχέσεις και ο παραγοντισμός, με όποια εικόνα μετα-
μόρφωσης ή ανακαίνισης εμφανίζονται σήμερα και από
την άλλη το «Άνω – Κάτω στο Καλαμάκι», η συλλογική
προσπάθεια των πολιτών για να διαμορφώσουν ένα
διαφορετικό αύριο για την τοπική μας κοινωνία με υπο-
ψήφια δήμαρχο ένα νέο πρόσωπο, μια μαχόμενη γυ-
ναίκα, την δασκάλα Ελένη Μπελιά.

Με δεδομένο λοιπόν ότι οι προσεχείς δημοτικές
εκλογές θα διεξαχθούν  μέσα στη δίνη της μνημονιακής
βαρβαρότητας που έχουν βυθίσει την  ελληνική κοινω-
νία οι πολιτικές των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ., η επι-
λογή των πολιτών για το ποιες δυνάμεις, ποια πρόσωπα
και κυρίως ποιες πολιτικές θέλουν να υπερασπίσουν  τα
συλλογικά τους συμφέροντα και την αξιοπρέπειά τους
έχει ιδιαίτερη κρίσιμη σημασία.

Ειδικά στον Άλιμο τα ανοιχτά μέτωπα της παραλίας
και η προστασία των δημοσίων ελεύθερων  χώρων από
την εμπορευματοποίηση και την παράδοσή τους στα
μικρά και μεγάλα συμφέροντα, η υπεράσπιση των
αρχών της συμμετοχής των πολιτών στα δημοτικά δρώ-
μενα, η αναβάθμιση των παρεχόμενων δημοτικών υπη-
ρεσιών, η έκφραση αλληλεγγύης και η στήριξη ευπαθών
ομάδων του Δήμου, η δημιουργική παρουσία της νέας
γενιάς σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες, η ανα-
βάθμιση του πολιτισμικού επιπέδου της πόλης, αποτε-
λούν ζητήματα που αναδεικνύουν τη δική μας διαφορε-
τική στάση και αντιμετώπιση. Ζητήματα, που συγκρο-
τούν την αντίθεσή μας στη μέχρι σήμερα πρακτική των
εκάστοτε δημοτικών αρχών, οι οποίες δεν αγωνίζονται
για να αλλάξουν τη ζωή της πόλης αλλά απλά περιορί-
ζονται στο να διαχειρίζονται τη θητεία τους, ικανοποι-
ώντας προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες.

Το Άνω Κάτω στο Καλαμάκι καλεί όλους όσοι δε βο-
λεύονται από αυτό το μοντέλο διοίκησης - διαχείρισης
του Δήμου να συναντηθούμε και να πορευτούμε μαζί
στις ερχόμενες εκλογές φέρνοντας στο Δήμο τη δημι-
ουργική ανατροπή!
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Το «Άνω – Κάτω στο Καλαμάκι»
διεκδικεί τον Δήμο
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ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ συνέλευση του Άνω-Κάτω που
πραγματοποιήθηκε στις 3/12 έγινε ομό-
φωνα δεκτή η πρόταση της συντονιστικής
επιτροπής της Κίνησης να ηγηθεί του ψηφο-
δελτίου στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, 
η Ελένη Μπελιά. 

Η συνέλευση αποφάσισε επίσης: α) να
απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για συμπόρευση
και σε άλλες κινήσεις, συλλογικότητες και
φορείς του Αλίμου που εκφράζονται από
ανάλογες θέσεις και αρχές με το «Ανω-Κάτω
στο Καλαμάκι» β) Τον Ιανουάριο οι θεματι-
κές ομάδες δουλειάς που ήδη λειτουργούν
να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους προ-
κειμένου να διατυπωθούν οι προγραμματι-
κές θέσεις της Κίνησης.

Η Ελένη Μπελιά γεννήθηκε το 1965 στον
Άλιμο και αποφοίτησε από το Θουκυδίδειο
Λύκειο. Είναι δασκάλα στο 6ο Δημοτικό
Σχολείο Αλίμου, πρώην μέλος του Δ.Σ. του
συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης «ο Θουκυδίδης». Ιδρυτικό μέλος
του «Άνω-Κάτω στο Καλαμάκι», συμμετέχει
ενεργά στα εκπαιδευτικά και αυτοδιοικητικά
κινήματα της περιοχής. Το 2010 εξελέγη
πρώτη δημοτική σύμβουλος του «Άνω-
Κάτω». Είναι παντρεμένη και έχει δύο κόρες.

…Οι Άγγλοι έχουσι

δύο βουλάς, 

την άνω και την κάτω,

ημείς μίαν μόνην 

άνωκάτω…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗΣ
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2Περίσσεψαν η ευγένεια και η κομψότη-
τα λόγου από τους κυρίους Ορφανό και

Τσαπαρλή προς τους εκπροσώπους του ΤΑΙ-
ΠΕΔ κατά την παρουσίαση του Μaster Plan για
τη μαρίνα Αλίμου, στο τελευταίο δημοτικό
συμβούλιο. Εχοντας αποδεχθεί, ως δημοτικές
αρχές, όλα τα προηγούμενα χρόνια τον συμ-
πληρωματικό έως ανύπαρκτο ρόλο του Δήμου
στο παραλιακό μέτωπο, έδωσαν τη συγκατά-
θεσή τους και στο προτεινόμενο από το ΤΑΙ-
ΠΕΔ σχέδιο αξιοποίησης - ξεπουλήματος της
μαρίνας. Εναρμονίστηκαν δηλαδή απόλυτα
με τις επιλογές των κομματικών - κυβερνητι-
κών τους προϊσταμένων, οι οποίοι σε εφαρ-
μογή των μνημονιακών επιταγών εκποιούν
κάθε δημόσια  περιουσία. Και μη μας πουν ότι
διαβουλεύονται τάχα μου σκληρά με το ΤΑΙ-
ΠΕΔ ώστε να εξασφαλίσουν διάφορα αντι-
σταθμιστικά οφέλη για το Δήμο, γιατί ξέρουν
πολύ καλά ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι απλά ο μεσίτης
που θα κάνει το παν για να πουλήσει. Ξέρουν
καλά ότι ο αγοραστής  θα επιβάλει τους όρους
και ό,τι διαπραγματευτεί, αν διαπραγματευτεί,
θα έχει να κάνει μόνο ως προς την καλύτερη
διασφάλιση των συμφερόντων του. Τους το
είπε άλλωστε πολύ χαρακτηριστικά: «έχουμε
πόλεμο» και ο πρώην δήμαρχος Β. Ξένος που
αναρωτήθηκε πόσο συμμετέχουν οι πολίτες σ’
αυτή τη διαβούλευση, υπενθυμίζοντας τις μά-
χες που δίνονταν κάποτε... Ποιος πόλεμος
όμως και ποια μάχη, όταν ο μεν κ. Ορφανός
νιώθει «φιλοξενούμενος» στην υπόθεση της
μαρίνας, ο δε κ. Τσαπαρλής δηλώνει ικανο-
ποιημένος που υιοθετήθηκε η πρότασή του για
κατασκευή ενυδρείου και ναυτικού μουσεί-
ου!  Ομοφωνία που κάνει πολλούς να αναρω-
τιούνται γιατί κατεβαίνουν χώρια στις εκλο-
γές και δεν υιοθετούν την πρόταση του Πάγ-
καλου να κατέβουν παρέα!

2Το παρών  στην επίσημη πρώτη του Αν-
δρέα Κονδύλη έδωσε μεταξύ των άλλων

και ο Γ. Ταρασιάδης τον οποίον μάλιστα ο οι-
κοδεσπότης ευχαρίστησε ιδιαιτέρως. Για
όσους το ξέχασαν να τους θυμήσουμε ότι ο κ.
Ταρασιάδης ήταν αντιδήμαρχος επί δημαρχίας
Μαντζουράνη, αποχώρησε από την δεξιά πα-
ράταξη κακήν κακώς και στις εκλογές του
2006 κατέβηκε ως ανεξάρτητος , αποτυγχά-
νοντας να εκλεγεί. Δεν το έβαλε όμως κάτω.
Στο β΄γύρο υποστήριξε τον αντίπαλο του Κ.
Μαντζουράνη, Θ. Ορφανό συμβάλοντας έτσι
καθοριστικά στην εκλογή του τελευταίου στη
Δημαρχία. Για την συνεισφορά του ο κ. Ορ-
φανός τον προσέλαβε ως ειδικό σύμβουλο επί
…θρησκευτικών θεμάτων του Δήμου, έναντι
μιας καθόλου ευκαταφρόνητης αμοιβής για
τέσσερα χρόνια. Τελευταία το όνομα του κ. Τα-
ρασιάδη επανήλθε στην επικαιρότητα με
αφορμή τη δικαστική περιπέτεια των Ματζου-

ράνη – Καπερνάρου. Επομένως: «δείξε μου τον
φίλο σου να σου πω ποιος είσαι» ή «αγαπάμε
τον Άλιμο με το αζημείωτο»?

2Πάντως η αλήθεια είναι πως ο Α. Κον-
δύλης ανέκαθεν έρεπε προς την «ανε-

ξαρτησία». Από τότε δηλαδή που οικογενει-
ακώς άφηνε το 2000 την πράσινη παράταξη
Αλούκου για να εκλεγεί για πρώτη φορά δη-
μοτικός σύμβουλος το 2002 με τη Συνεργα-
σία Πολιτών του Αρ. Θωμόπουλου. Στα μέσα
της τετραετίας ανεξαρτοποιείται από τη Συ-
νεργασία για να προετοιμάσει την επανεκλο-
γή του το 2006 με τον νέο επικεφαλής της
πράσινης παράταξης, Θάνο Ορφανό. Γενναι-
όδωρος ο νέος δήμαρχος εμπιστεύτηκε στον
Α. Κονδύλη σημαντικά δημοτικά καθήκοντα.
Το 2010 ο Θ. Ορφανός επανεκλέγεται δή-
μαρχος και ο Α. Κονδύλης, ως πρώτος δημο-
τικός σύμβουλος, γίνεται το δεξί του χέρι έχον-
τας πρωταγωνιστικό ρόλο στην άσκηση της
δημοτικής εξουσίας. Φαίνεται όμως πως η
απόφαση του Θ. Ορφανού να ηγηθεί πάλι του
πράσινου ψηφοδελτίου στις προσεχείς εκλο-
γές πλήγωσαν τις ηγετικές φιλοδοξίες του Α.
Κονδύλη που ήθελε αυτή τη φορά να τεθεί αυ-
τός επικεφαλής. Προχώρησε έτσι στην τρίτη
ανεξαρτοποίησή του προσδοκώντας ότι θα τον
οδηγήσει στο δημαρχιακό θώκο, επειδή...
αγαπάει πολύ τον Αλιμο!

Μπορεί όμως να γίνει αυτό… ανεξάρτητα
από τη μέχρι σήμερα πορεία του;

2Μάλλον πρέπει να την ξαναδούμε αυτή
την ιστορία της «Κυριακής των παρα-

γωγών» που διοργανώνεται από το Δήμο, μια
φορά τον μήνα. Οπως είναι γνωστό η ιδέα ξε-
κίνησε από κάποιους παραγωγούς, προκει-
μένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους χω-
ρίς τη διαμεσολάβηση όλων εκείνων που ανε-
βάζουν τις τιμές στα ύψη, όταν φτάνουν στους
καταναλωτές. Με αυτό το σκεφτικό ήρθε και
στον Άλιμο. Αφήνουμε το γεγονός ότι αποτέ-
λεσε την αφορμή για να γίνει μαλλιά κουβά-
ρια η παράταξη του κ. Ορφανού και ότι ορι-
σμένοι το έχουν δει ως ευκαιρία για προσω-
πική τους προβολή, και ας πάμε στην ουσία:
Πόσοι από αυτούς που έρχονται είναι πράγ-
ματι παραγωγοί και διαθέτουν τα δικά τους
προϊόντα; Από ποιον ελέγχονται και πιστο-
ποιούνται τα όποια προϊόντα διακινούνται;
Πώς, εκτός από τους παραγωγούς έρχονται
και διάφοροι επαγγελματίες που έχουν έδρα
σε άλλες περιοχές; Απασχόλησε κανέναν ότι η
Κυριακή 15.12 ήταν εργάσιμη με τα μαγαζιά
ανοιχτά και επομένως η «αγορά των παραγω-
γών» λειτούργησε ανταγωνιστικά προς την το-
πική αγορά που έτσι κι αλλιώς δοκιμάζεται;

Ας το ξαναδούμε λοιπόν το ζήτημα, γιατί
φαίνεται πως κάτι δεν πάει καλά...

Πρόσκληση…
ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές με
την πολύμορφη κρίση να βαθαίνει ακόμη περισ-
σότερο και την κοινωνική απελπισία να διογκώ-
νεται. Τα ποσοστά της ανεργίας – ιδιαίτερα των
νέων, της ανέχειας και της φτώχειας αυξάνονται,
τα δημόσια κοινωνικά αγαθά απαξιώνονται, οι θε-
σμοί υπονομεύονται, η δημοκρατία περιστέλλεται
φτάνοντας στα όρια της αντιδημοκρατικής εκτρο-
πής. Ειδικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση πληρώνει
το τίμημα των μνημονιακών πολιτικών των κυ-
βερνήσεων ΠΑΣΟΚ - ΝΔ και των επιταγών της
τρόικας περιορίζοντας συνεχώς το κοινωνικό της
έργο και συρρικνώνοντας τις υπηρεσίες της. Σή-
μερα ο κίνδυνος δεν είναι αυτός μιας «καχεκτι-
κής» αυτοδιοίκησης, αλλά μια «κλινικά νεκρής»
αυτοδιοίκησης.

Επομένως, οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές, πέραν της γενικότερης πολιτικής σημα-
σίας που έχουν, θέτουν το ξεκάθαρο δίλημμα: Η
αυτοδιοίκηση ή θα συνεχίσει να λειτουργεί στο
σημερινό καλλικρατικό-μνημονιακό πλαίσιο ή θα
μετασχηματιστεί σε αποκεντρωμένη δημοκρατική
εξουσία με λαϊκή συμμετοχή, διαφάνεια, αξιο-
κρατία και στήριγμα του κοινωνικού κράτους.

Απέναντι σε αυτό το δίλημμα εμείς, το «Ανω-
Κάτω στο Καλαμάκι», απαντάμε δίνοντας το
παρών και σ’ αυτές τις εκλογές, διεκδικώντας να
περάσει η διοίκηση του Δήμου στον πραγματικό
έλεγχο των πολιτών. Το 2010 συμμετείχαμε για
πρώτη φορά στην εκλογική μάχη με υποψήφιο
δήμαρχο, ένα νέο άνθρωπο, τον Δημήτρη
Κλαυδιανό. Οι πολίτες του Αλίμου μας τίμησαν
με ένα ποσοστό - έκπληξη και με την εκλογή δύο
δημοτικών συμβούλων, του Δ. Κλαυδιανού και
της Ελένης Μπελιά. Στα τρία χρόνια που πέρασαν
από τότε το «Ανω-Κάτω στο Καλαμάκι» απέδειξε
πως είναι μια κίνηση πραγματικά αυτόνομη και ρι-
ζοσπαστική, με δημοκρατική οργάνωση και λει-
τουργία, χωρίς παραγοντίστικες πρακτικές και με
κατοχυρωμένες διαδικασίες εναλλαγής των
μελών της στις θέσεις ευθύνης που κατέχουν.
Αυτές οι αρχές οδήγησαν πέρυσι στην εκούσια
εναλλαγή της Ελένης Μπελιά από τον Γιάννη Πα-
ραλά στο δημοτικό συμβούλιο. 

Σήμερα, εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα των προ-
σεχών δημοτικών  εκλογών, τα μέλη του «Ανω-
Κάτω» επιλέξαμε ομόφωνα να ηγηθεί του ψηφο-
δελτίου ως υποψήφια δήμαρχος η Ελένη Μπελιά.
Ενα πρόσωπο με ευρύτερη αναγνώριση και απο-
δοχή στην κοινωνία του Αλίμου, γνωστή για τους
αγώνες της για ένα καλύτερο σχολείο και μια αν-
θρώπινη πόλη.

Προσκαλούμε τους πολίτες του Αλίμου να στη-
ρίξουν τη συλλογική μας προσπάθεια για να φέ-
ρουμε τη δημιουργική ανατροπή στην πόλη μας,
για να κάνουμε τον Αλιμο μια μεγάλη γειτονιά αν-
θρωπιάς και αλληλεγγύης.
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Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, παρουσιάστηκε στο
Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου,  το πρόγραμμά

του ΤΑΙΠΕΔ για την «αξιοποίηση» της Μαρίνας
Αλίμου, όπως αυτή θα προκύψει μετά την πώλησή
της σε ιδιώτες. Η σχετική παρουσίαση του απο-
καλούμενου «Μaster Plan», όσο ωραίο «περι-
τύλιγμα» κι αν είχε, με γενικόλογες τεχνοκρατι-
κές περιγραφές καλών προθέσεων, δε μπόρεσε
να κρύψει τη πραγματικότητα. Ότι δηλαδή, ένα
ακόμη σημαντικό περιουσιακό στοιχείο («φιλέτο»)
του ελληνικού δημοσίου, προστίθεται σε εκείνα,
που «εκποιούνται» άρον – άρον με το πρόσχημα
της κάλυψης έκτακτων δημοσιονομικών αναγ-
κών. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης και η όχι
η επονομαζόμενη «αξιοποίηση», από την οποία -
δήθεν – θα ωφεληθούν όλοι, ανάμεσά τους και οι
δημότες του Αλίμου. Γιατί η συζήτηση, που διεξά-
γεται σήμερα, περιορίζεται αναγκαστικά από το
«τετελεσμένο» της μεταβίβασης του περιουσια-
κού στοιχείου στο ΤΑΙΠΕΔ, κατά εφαρμογή του
μνημονιακού «Μεσοπρόθεσμου» νόμου,  πού
επέβαλλε, πολύτιμα και με αξία ακίνητα του δη-
μοσίου να ρευστοποιούνται, για να καταλήξουν
τελικά ως ασήμαντες σταγόνες στον ατελείωτο
ωκεανό του χρέους,  προς τους δανειστές.

Κάποιοι, (παρατάξεις Ορφανού, Τσαμπαρλή,
Κονδύλη) αφού ξέχασαν, ως φαίνεται ότι η Μα-
ρίνα Αλίμου, κατασκευάστηκε – διαμορφώθηκε
πάνω στο πιο ζωτικής σημασίας σημείο της  γει-
τονιά μας (παράλιο μέτωπο) με δημόσιο χρήμα,
σε δημόσια γη, υπερθεμάτισαν πολιτικά ή αδια-
φόρησαν δια της σιωπής τους, για την ολοσχερή
παραχώρησή της σε ιδιώτες, αρκούμενοι σε επί
μέρους παρατηρήσεις ή ενστάσεις για τα προ-
αποφασισμένα σχέδια. Γι’ αυτό, στις τοποθετή-
σεις των παρατάξεων αυτών (που εκφράζουν, άλ-
λωστε πολιτικά τα κόμματα του μνημονιακού
μπλοκ στο δημοτικό συμβούλιο) καμία αντίθεση
επί της αρχής για το ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ και την
επιχειρούμενη εκποίηση, ως μνημονιακή υπο-
χρέωση, δεν εκφράστηκε. Κανένα πρόβλημα δεν
έχουν με αυτό. Αντίθετα, ειδικά οι παρατάξεις Ορ-
φανού και Τσαμπαρλή βρήκαν «ενδιαφέρουσα»
και σε «θετική κατεύθυνση» τη μελέτη, περιορι-
ζόμενοι να υποβάλουν μόνο επί μέρους παρατη-
ρήσεις. Γι’ αυτό και ψήφισαν μαζί «υπέρ» της
μελέτης. Η παράταξη Κονδύλη ψήφισε τελικά
«κατά», ζητώντας αναβολή για τη λήψη της από-
φασης, ώστε να υπάρξει περαιτέρω διαβούλευση,
χωρίς όμως να θέσει και αυτή θέμα για την εκ-
ποίηση της Μαρίνας.

Από την άλλη πλευρά, καταψήφισαν την πρό-
ταση, για λόγους αρχής σύμφωνα με τα παρα-
πάνω αλλά και ουσιαστικούς,  το «Άνω Κάτω στο
Καλαμάκι» και η «Λαϊκή Συμπαράταξη», ενώ αρ-
νητικά και επικριτικά τοποθετήθηκε για την εξέ-
λιξη της εκποίησης ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης
Ξένος.

Αυτοί, που βρήκαν «θετική» την όλη διαδικα-
σία του ΤΑΙΠΕΔ καταπίνουν αδιάφορα την ανέ-
γερση 19.000 τ.μ. κτισμάτων, μέσα στη Μαρίνα,
τη κατασκευή, δηλαδή, ενός νέου «τσιμεντένιου

φράγματος» ανάμεσα στη πόλη και τη θάλασσα,
όπως προβλέπουν τα σχέδια «αξιοποίησης». Γιατί
ακριβώς στη «χερσαία ζώνη» και την «αξιοποί-
ησή» της, βρίσκεται το μυστικό. Το λέει απροκά-
λυπτα το ΤΑΙΠΕΔ:

«Συγκεκριμένα οι βασικοί στόχοι του Γενικού
Προγραμματικού Σχεδίου της Μαρίνας Αλίμου
σχετίζονται εκ των πραγμάτων κατά κύριο λόγο
με την χερσαία ζώνη αυτής και δευτερευόντως
με τη θαλάσσια ζώνη…. Και συνεχίζει:  «… η χερ-
σαία ζώνη λόγω της θέσης και του μεγέθους της,
απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό που υπερ-
βαίνει τα στενά όρια των ιδιοκτητών ή των επι-
βαινόντων στα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Κατά συ-
νέπεια η χερσαία ζώνη της μαρίνας πρέπει να αν-
τιμετωπιστεί ως ένας αξιόλογος πόρος του πα-
ράκτιου μετώπου ….»

Είναι προφανές ότι το απροκάλυπτο ενδια-
φέρον για τη χερσαία ζώνη είναι ευθέως ανά-
λογο των κερδών, που αυτή μπορεί να αποφέ-
ρει. Μόνο που είναι γνωστή και η μέθοδος
αξιοποίησης. Μπετά και μαγαζιά. Μια νέα τσι-
μεντούπολη, πρόκειται να υψωθεί ανάμεσα στη
πόλη και τη θάλασσα. Είναι προφανές και από
την ειδικότερη περιγραφή, ότι μικρό μόνο
μέρος από αυτά θα εξυπηρετούν καθαρά τις λι-
μενικές ανάγκες. Στα υπόλοιπα θα ξεδιπλωθούν
καταστήματα εστίασης και αναψυχής, καταστή-
ματα πωλήσεων διαφόρων ειδών μέχρι και ξε-
νοδοχείο, ώστε η «τσιμεντούπολη» να εξελιχθεί
– χρησιμεύσει ως προσοδοφόρα «διασκεδα-
σούπολη». Δραστηριότητες δηλαδή που θα επι-
φέρουν σημαντικές περιβαλλοντικές και κυ-
κλοφοριακές επιβαρύνσεις. Κανένα αντιστάθ-
μισμα σε αυτό δε βλέπουμε, προς όφελος του
Δήμου και των δημοτών. 

Γιατί το απαιτούμενο αντιστάθμισμα, το περι-
βαλλοντικό ιδίως, δεν είναι ένα «συντεχνιακό»
τοπικό αίτημα. Είναι ανάγκη, που απαιτήθηκε, ήδη
από τα πρώτα χρόνια κατασκευής της Μαρίνας,
που άρχισε το 1968, εποχή της δικτατορίας.

Τότε, έγιναν τεράστιας έκτασης προσχώσεις –
επιχωματώσεις. Αλλοιώθηκε δραματικά το ανά-
γλυφο της παραλίας και καταστράφηκαν  τα θα-
λάσσια  λουτρά (πλαζ Πικροδάφνης), που υπήρ-
χαν εκεί. Ως «περιβαλλοντικό αντιστάθμισμα» για
τους κατοίκους, όχι μόνο του Αλίμου, αλλά και
υπερτοπικά, υπήρξε η ανάπτυξη στη χερσαία
ζώνη έργων και εγκαταστάσεων προορισμένων
για την αναψυχή τους. Χωρίς να παραβλέπουμε
ότι σήμερα η κατάσταση της Μαρίνας, δηλαδή
λιμανιού και χερσαίου χώρου, είναι σε πολύ κακή
κατάσταση (αποτέλεσμα συνειδητής αδιαφορίας
όλων των αρμοδίων φορέων) θεωρούμε ότι με
το να αντιμετωπίζεται σήμερα απλά ως ένα «ευ-
πώλητο φιλέτο», που θα προσθέσει κάποια ευρώ
στο άπατο βαρέλι του χρέους, καμία υπηρεσία δε
θα προσφέρει, αντίθετα, όπως επισημάνθηκε πα-
ραπάνω, θα επιβαρύνει τελικά τη περιοχή μας.

Για το θέμα του Κολυμβητηρίου, την ζητούμενη
δηλαδή κατεδάφισή του και την κατασκευή του
στη συνέχεια από τους ιδιώτες, που θα αγορά-
σουν τη Μαρίνα  σε άλλο σημείο, πιστεύουμε ότι
πρέπει να σταματήσει κάθε κουβέντα. Εδώ (επειδή
αφορά δημοτική περιουσία) ως Δήμος έχουμε
αποφασιστικό λόγο και το πρόβλημα ας μετακυ-
λιστεί στους ιδιώτες, που τυχόν δεν τους βγαί-
νουν τα σχέδια για να ξεδιπλώσουν τα τεράστιας
έκτασης κτίσματά τους στην σχετική ζώνη. Νομί-
ζουμε ότι το Κολυμβητήριο βρίσκεται στη καλύ-
τερη δυνατή θέση και δεν έχει νόημα η συζήτηση
για να αναζητηθεί άλλος χώρος και μάλιστα δη-
μοτικός προς μεταστέγασή του.

Σε κάθε περίπτωση η δημοτική κίνηση «Ανω -
Κάτω στο Καλαμάκι», (που πρωτοστάτησε και
στο δικαστικό αγώνα κατά της εκχώρησης της
Μαρίνας στο ΤΑΙΠΕΔ) θα παρακολουθεί στενά την
υπόθεση καλώντας όλους τους πολίτες του Αλί-
μου να ενεργοποιηθούν για τη προάσπιση της
δημόσιας χρήσης της Μαρίνας και ειδικά του
χερσαίου χώρου της και της ελεύθερης πρόσβα-
σης των πολιτών σε αυτήν.

Μαρίνα Αλίμου: Εκποίηση και τσιμέντο
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Το πόσο τιμά η διοίκηση του Δήμου τον
προϋπολογισμό, φαίνεται σήμερα. Ενώ

πρέπει να το συζητάμε σε ειδική συνε-
δρίαση, το συζητάμε σήμερα μετά από 30
θέματα, το οποία επιμένει να τα λέει διαδι-
καστικά. Αλλά ακόμα και τις απλές αποδο-
χές ποσών όμως πολλές φορές χρειάζεται
να τις συζητάμε. Ξεκινάμε να συζητάμε για
τον προϋπολογισμό στις 11 το βράδυ και
όπως είναι φυσικό στην αίθουσα είμαστε
μόνο  οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι υπάλλη-
λοι της οικονομικής υπηρεσίας και ελάχι-
στοι δημότες. 

Αφού πραγματικά η κατάσταση είναι
πολύ δύσκολη για τον Δήμο γιατί δεν βγαί-
νει ο Δήμος από νωρίς στους δημότες και
στους φορείς του Αλίμου να το πει ευθαρ-
σώς; Να πει τόσα μπορώ να προϋπολογίσω,
πείτε μου τις προτάσεις σας και τι θεωρείτε
προτεραιότητα σύμφωνα με τις ανάγκες
σας. Παρά κάνει μόνο μια επιτροπή δια-
βούλευσης με διαδικαστικό τρόπο.

Εμείς έχουμε αγωνία για τον Δήμο, θέ-
λουμε να διοικήσουμε. Υπάρχουν δύο είδη
θανάτων, ο ξαφνι-
κός και ο αργός. Ο
αργός είναι πιο συ-
χνός και αυτό συμ-
βαίνει και με την
Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. Στις σημερι-
νές εισηγήσεις βλέ-
πουμε δύο σκε-
πτικά. Από τη μία, ο
προϋπολογισμός,
που δείχνει ότι δεν
έχουν αλλάξει  τα πράγματα, μαζί με το
πρόγραμμα δράσης (εμείς το αντιμετωπί-
ζουμε ως πολιτικό κείμενο). Σε αυτό υπάρ-
χει “λογική υπαλλήλου”. Από την άλλη, η
πολιτική εισήγηση του δημάρχου που λέει
«δεν θα περάσει η διάλυση των δήμων».

Όμως, ο προϋπολογισμός και το πρό-
γραμμα δράσης λένε: « θα κάνω ό,τι μου
πει η τρόικα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
προσλήψεις μόνο μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ, ΜΚΟ και
δίμηνα, ελάχιστες επενδύσεις , θα τα κάνω
όλα ανταποδοτικά»  κτλ..

Ο προϋπολογισμός είναι για μια ακόμη
φορά πλασματικός, πώς θα κάνει πολιτική ο
Δήμος με πλασματικά ποσά. Πώς θα λει-
τουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί κ.ο.κ.
Προς τιμήν του ο κύριος Τσέκας, αντιδή-
μαρχος οικονομικών, παραδέχτηκε ότι η μι-
κρότερη απόκλιση στον περσινό προϋπο-
λογισμό ήταν στα ανταποδοτικά τέλη. Αυτό

δείχνει δύο πράγματα: πρώτον ότι το κρά-
τος μάς κοροϊδεύει και δεύτερον ότι η δι-
οίκηση του Δήμου είναι αναποτελεσματική.
Το αν πληρώνουν οι δημότες είναι κάτι που
πραγματικά δεν είναι στα χέρια σας, όμως
οι δημότες προσπαθούν να πληρώνουν.
Από αλλού είναι οι μεγάλες αποκλίσεις.

Διαβάζοντας το ετήσιο πρόγραμμα του
Δήμου: από το κομμάτι της κοινωνικής αν-
τίληψης βλέπουμε ελάχιστη βούληση από
τον Δήμο να προσαρμοστεί στα δεδομένα
της κρίσης. Κυριαρχούν γενικόλογες δια-
πιστώσεις, «θα ενισχυθεί» , «θα επεκταθεί».
Ο Δήμος ως θεσμός, όμως, έχει ακόμα
κύρος, μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες σε
θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στο κομμάτι των επενδύσεων, το μόνο
σίγουρο θεσμοθετημένο έργο με αναφορά
σε απόφαση πρωτοκολλημένη (και όχι απλή
αναφορά σε κάποια συμφωνία), είναι η
απαλλοτρίωση εκτάσεως στον λόφο Πανί με
λεφτά του Πράσινου Ταμείου. Και αυτό,
όμως, ξεκίνησε με πρωτοβουλία των κατοί-
κων μέσω του Συλλόγου τους. [Ο δήμαρχος

εδώ θίχτηκε, του
απάντησα ότι, αν
θέλει “μπράβο”
επειδή τους βοήθη-
σαν η Τεχνική και η
Νομική Υπηρεσία,
να του το πω, αλλά
πρώτα οι κάτοικοι
ξεκίνησαν και ο
Δήμος ακολούθησε
με τη συνδρομή
του].

Πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση; Η
πολιτική κοροϊδία προς την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση δεν είναι μνημονιακή, κρατάει χρό-
νια. Ήδη η κυβέρνηση Σημίτη άλλα είχε
προϋπολογίσει και  άλλα έδωσε. Είμαστε τα
πιο εύκολα θύματα. Μας δίνουν αρμοδιό-
τητες, μας κόβουν χρήματα, βάζουν εργα-
ζόμενους σε διαθεσιμότητα-απόλυση,
αυτός είναι ο αργός θάνατος.

Η κρίση είναι τρομακτική, ας το δούμε
σαν ευκαιρία να μιλήσουμε επί της αρχής
για το ρόλο των Δήμων, τον ρόλο τους
στις κοινωνικές δομές, να την κάνουμε
πιο ουσιαστική, να κάνουμε πραγματική
αποκέντρωση. Δεν φοβόμαστε να πά-
ρουμε αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες,
χρειαζόμαστε όμως πόρους και προσω-
πικό. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι βασικό
εργαλείο για την ανάκαμψη της κοινω-
νίας.

Δημοτικός προϋπολογισμός 2014
Στο δημοτικό συμβούλιο του Νοεμβρίου ψηφίστηκε
ο προϋπολογισμός του 2014 και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης.
Δημοσιεύουμε μέρος της τοποθέτησης του Δημήτρη Κλαυδιανού,
επικεφαλής της Κίνησης

Τρία χρόνια 
στο δημοτικό
συμβούλιο...
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ θεσμικής
παρέμβασης. Τρία χρόνια,
που ήρθαν ως συνέχεια
των τεσσάρων χρόνων
που ήδη είχαμε δημιουρ-
γήσει το «Άνω Κάτω στο
Καλαμάκι». 

Βρέθηκα ένας νέος, στα είκοσι έξι μου χρόνια,
υποψήφιος δήμαρχος και εκλεγμένος δημοτικός σύμ-
βουλος. Ήταν μια πολύ πλούσια εμπειρία. Έμαθα κα-
λύτερα τη γειτονιά μου και τους ανθρώπους της.
Έμαθα τα προβλήματά της. Έμαθα ότι οι ομορφιές
της δεν αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε. Έμαθα ότι οι
πολίτες της δεν είναι από επιλογή αδιάφοροι για τα
κοινά της γειτονιάς τους, αλλά ότι θέλουν ενημέρωση
και αιρετούς που να τους αποδείξουν ότι με τη σειρά
τους θέλουν τους πολίτες ενεργούς.

Είδα την ανικανότητα και την κακή ποιότητα του
πολιτικού προσωπικού της Αυτοδιοίκησης.  Την αί-
σθηση της εξουσίας που έχουν οι αιρετοί. Στην
πραγματικότητα, όμως, η Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα
έχει πολύ μικρή εξουσία. Αυτό που κυριαρχεί είναι
η αίσθηση του υπαλλήλου που έχουν αυτοί οι άν-
θρωποι: υπάλληλοι των κομμάτων τους, των κυβερ-
νήσεών τους και της τρόικας.

Είχα την τύχη, όμως, να είμαι δημοτικός σύμβου-
λος σε μια περίοδο, που δεν θα την δω μόνο ως
εποχή της κρίσης, αλλά θα σταθώ στις πολιτικές και
κοινωνικές αλλαγές που επέφερε. Οι βεβαιότητες
τελείωσαν. Ο κόσμος δεν περιμένει το πολιτικό σύ-
στημα να του φτιάξει ατομικά την ζωή του. Βγήκε
στον δρόμο, έριξε δυο κυβερνήσεις, βγήκε στις πλα-
τείες και επανεξέτασε τον ρόλο του Δήμου σε σχέση
με την αρχική σημασία του. Και, όταν η κατάσταση
ζόρισε, έφτιαξε τις πρωτοβουλίες του ενάντια στα
χαράτσια, έφερε προϊόντα χωρίς μεσάζοντες, ξα-
ναθυμήθηκε τι θα πει συλλογικότητα και γνώρισε τον
γείτονά του. Τι κέρδισε; Προς το παρόν όχι πολλά.
Παραλίγο όμως να κάνει την αριστερά κυβέρνηση.
Ήδη έχει μεγαλώσει μια γενιά που θέλει πολιτική
ανατροπή, που ανάγκασε μπλε και πράσινους δη-
μάρχους να προσπαθήσουν να κάνουν κοινωνική
πολιτική, δίχως, όμως, να το μπορούν.

Ο Άλιμος και όλη η χώρα είναι πιο έτοιμος από
ποτέ για αλλαγή πλεύσης. Στο «Άνω - Κάτω» πιστεύω
ότι αποδείξαμε πως όλοι μας μπορούμε να ασχολη-
θούμε με την πολιτική και από θεσμικό ρόλο: ο ει-
κοσιεπτάχρονος υποαπασχολούμενος μουσικός, η
δασκάλα με τα δύο μικρά παιδιά, ο καθηγητής. Κα-
νείς δεν είναι πιο ικανός από μια συλλογικότητα, κα-
νείς δεν είναι αναντικατάστατος. Όλοι είμαστε απα-
ραίτητοι και οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι, αν και όσο
θα υπάρχουν, θα μπορούν να εναλλάσσονται. 

Τώρα είμαστε έτοιμοι να συσπειρώσουμε την αλι-
μιώτικη κοινωνία μαζί μας. Να δείξουμε ότι η αρι-
στερή ριζοσπαστική αντίληψη είναι το μέλλον, ότι
δεν υπάρχουν μονόδρομοι, ότι οι δοκιμασμένες λύ-
σεις είναι ανεπίκαιρες και αποτυχημένες. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ



Mε κυβερνητική απόφαση, ανάμεσα στα ακί-
νητα που πρόκειται να πωληθούν από το

περιβόητο ΤΑΙΠΕΔ, περιλαμβάνεται και το οικό-
πεδο της οδού Ρώμα στον Άλιμο- στην ουσία
ένα ολόκληρο οικοδομικό τεράγωνο πέντε περί-
που στρεμμάτων- το οποίο είχε παραχωρηθεί στο
δήμο μας για την κατασκευή κλειστού γυμνα-
στηρίου.

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης μας με
ομόφωνη απόφαση του έχει προτείνει στο χώρο
αυτό να δημιουργηθεί ένα κατάλληλων προδια-
γραφών μουσικό σχολείο- το σημερινό επί της
οδού Κυθηρίων να μετατραπεί σύμφωνα και με
τον αρχικό σχεδιασμό του σε γενικό λύκειο-
καθώς και κλειστό γυμναστήριο και κλειστό αμ-
φιθέατρο κατάλληλο για μουσικές εκδηλώσει και
λειτουργία συνεδριακού κέντρου.

Η κυβέρνηση Σαμαρά, η συγκυβέρνηση Ν.Δ και
ΠΑΣΟΚ- ακριβώς όπως και οι προηγούμενες μνη-
μονιακές κυβερνήσεις- αφού έχει οδηγήσει και
αυτή την ελληνική κοινωνία σε μια πρωτοφανή
ανθρωπιστική κρίση, όχι μόνο σχεδιάζει την

«αξιοποίηση» της παραλίας τουν Σαρωνικού, του
χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού,
του Αγίου Κοσμά κλπ αλλά και προχωρά στην εκ-
ποίηση των πάντων. Το τετράγωνο της οδού Ρώμα
πρόκειται να γίνει- αν δεν αντιδράσουμε- ένα
ακόμα θύμα στο βωμό της κυβερνητικής πολιτικής
που ιδιωτικοποιεί τα πάντα για ένα κομμάτι ψωμί-
από δημόσια κτιρία και οικόπεδα σήμερα μέχρι

σχολεία και νοσοκομεία αύριο- για να εξοφλη-
θούν οι χωρίς πρόσωπο διεθνείς τοκογλύφοι.    

Η πόλη μας δεν χρειάζεται, όμως, ένα
ακόμα οικοδομικό τερατούργημα και επιβάρυνση
από την επί πλέον κυκλοφορία χιλιάδων αυτοκι-
νήτων κάθε χρόνο.

Δυστυχώς η δημοτική αρχή- όπως άλλωστε
και η προσκείμενη στη Ν.Δ δημοτική παράταξη-
έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά αποδεχόμενη για μια
ακόμα φορά, χωρίς ίχνος διαμαρτυρίας, την κυ-
βερνητική πολιτική. Δεν χρησιμοποίησε καν το
νόμιμο δικαίωμα του δήμου Αλίμου να προσφύ-
γει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε να ακυ-
ρωθεί η απαράδεκτη αυτή απόφαση. 

Καλούμε τη δημοτική αρχή, τις δημοτικές πα-
ρατάξεις, τα πολιτικά κόμματα, τα κινήματα
πόλης του δήμου μας, τον κόσμο του αθλητι-
σμού και του πολιτισμού, να κινητοποιηθούμε
ώστε το οικόπεδο της οδού Ρώμα να παραμεί-
νει στον δήμο Αλίμου και στη νεολαία της
πόλης μας.
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Για μία ακόμη φορά το κτήμα Γερουλάνου –
Τράχωνες ήρθε στην επικαιρότητα. Αυτή τη

φορά λόγω της αυθαίρετης στάσης της Μάκρο να
μην επιτρέπει τη λειτουργία του ανακαινισμένου
ναού και την επίσκεψη στους αρχαιολογικούς
χώρους του κτήματος. Το «Άνω-Κάτω» συμπα-
ραστάθηκε στον αγώνα του ιερέα του ναού της
Ζωοδόχου Πηγής και των κατοίκων για την απο-
κατάσταση της νομιμότητας και στήριξε ενεργά
τις δικαστικές ενέργειες κατά της Μάκρο με αί-
τηση ασφαλιστικών μέτρων που θα συζητηθεί στις
29.1.14.

Με την ευκαιρία του εορτασμού του ναού 20-
21.11 εκδώσαμε σαν Κίνηση την ακόλουθη ανα-
κοίνωση:

Είναι γνωστό το πλούσιο ιστορικό και περιβαλ-
λοντικό ενδιαφέρον που έχει το κτήμα Γερουλά-
νου - Τράχωνες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
που προσφέρει στο Δήμο μας. Αποτελεί το κέντρο
του αρχαίου δήμου Ευωνύμου με σπουδαία αρ-
χαιολογικά ευρήματα. Υπάρχουν πρωτογεωμετρι-
κοί τάφοι του 11ου π.Χ. αιώνα και ίχνη τειχών
του 8ου π.Χ. αιώνα.

Επίσης βρίσκεται εκεί ο βυζαντινός ναός των
Εισοδίων της Θεοτόκου που χρονολογείται από
τον 13ο-14ο αιώνα και είναι ένας από τους κα-
λύτερα σωζόμενους βυζαντινούς ναούς της Αττι-
κής, αναγνωρισμένος από το 1972 ως ιστορικό

και διατηρητέο μνημείο. Ανέκαθεν μάλιστα λει-
τουργούσε ως παρεκκλήσιο της ενορίας Ζωοδό-
χου Πηγής Αλίμου, ελεύθερος στη δημόσια λα-
τρεία.

Στα όρια του κτήματος περνά το ρέμα Τράχω-
νες, ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα στην Ατ-
τική,  ενώ όλο το κτήμα χαρακτηρίζεται από πλού-
σια βλάστηση.

Το 1992 το κτήμα πουλήθηκε από τους κλη-
ρονόμους Γερουλάνου στη πολυεθνική εταιρεία
ΜΑΚΡΟ, η οποία εδώ και ένα χρόνο απαγορεύει
την είσοδο στους πάντες. Με το έτσι θέλω, κόν-
τρα στους νόμους της ελληνικής πολιτείας, τις
συμβάσεις της Ουνέσκο και την τοπική μας πα-

ράδοση δεν επιτρέπει σε πανεπιστημιακούς να
επισκεφθούν  τον αρχαιολογικό χώρο, σε μαθη-
τές να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά του
τόπου μας, σε πολίτες να περπατήσουν έναν μο-
ναδικό χώρο πρασίνου στον Άλιμο, τον ιερέα της
Ζωοδόχου Πηγής να λειτουργήσει το ναό  παρά
μόνο στις 20-21  Νοεμβρίου που εορτάζει. 

Είναι προφανές πως η ΜΑΚΡΟ αυθαίρετα και
καταχρηστικά θέλει να επιβάλει φεουδαρχικό κα-
θεστώς σε έναν τόπο που συνδέεται με ιδιαίτερες
κοινωνικές παραδόσεις και πολιτιστικές αξίες με
τον Άλιμο.

Καλούμε τη δημοτική αρχή  να αναλάβει πρω-
τοβουλίες για να αποκατασταθεί η απρόσκοπτη
πρόσβαση στο κτήμα και η λατρευτική χρήση του
ναού από τον ιερέα και τους πιστούς.

Καλούμε τους φορείς και τους πολίτες του Αλί-
μου να μην  επιτρέψουμε στη ΜΑΚΡΟ να παγιώ-
σει την αυθαιρεσία της και να υπερασπίσουμε το
δικαίωμά μας, το κτήμα Γερουλάνου - Τράχωνες
να αποτελέσει έναν αρχαιολογικό πάρκο, πνεύ-
μονα πράσινου και πολιτισμού.

Η παρουσία μας στις 20 και 21 Νοεμβρίου
στον εορτασμό του ιστορικού ναού των 

Εισοδίων της Θεοτόκου, ας αποτελέσει μια
απάντηση στις αυθαιρεσίες της ΜΑΚΡΟ ώστε να
υποχρεωθεί να σεβαστεί τον πολιτισμό και τις πα-
ραδόσεις μας.

Άλιμος 20/11/2013

Το κτήμα Γερουλάνου ανοιχτό στους πολίτες
Πνεύμονας πρασίνου και πολιτισμού

Μ Ε  Μ Ε Σ Ι Τ Η  Τ Ο  Τ Α Ι Π Ε Δ  Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  Κ Α Ι  Τ Ο  Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  Τ Η Σ  Ο Δ Ο Υ  Ρ Ω Μ Α

Γκρεμίζουν σχολείο και γυμναστήριο πριν καν τα χτίσουν!
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Οικόπεδο «Ρώμα»: Με πρωτοβουλία του Άνω-Κάτω
έγινε γνωστό ότι το οικόπεδο της οδού Ρώμα δόθηκε στο
ΤΑΙΠΕΔ προς…αξιοποίηση. Μοιράστηκε ανακοίνωση
στους κατοίκους και φέραμε το θέμα στο δημοτικό συμ-
βούλιο ενεργοποιώντας έτσι τη δημοτική αρχή, η οποία
δεν είχε καν υπόψιν της το θέμα.

- Προσφυγή για τη Μαρίνα Αλίμου: Μέλη της Κίνη-
σής μας συμμετείχαν στην προσφυγή (αίτηση ακύρωσης)
στο ΣτΕ κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εν-
τάσσει τη Μαρίνα Αλίμου στο ΤΑΙΠΕΔ, προς…αξιοποίηση
και αυτή! Η αίτηση εκδικάστηκε και αναμένεται η από-
φαση. Θα περιφρουρήσουμε με όλα τα μέσα τα περιου-
σιακά δικαιώματα του δημοσίου. Ο Δήμος μας έπρεπε να
πρωτοστατήσει σε αυτόν τον αγώνα. Αντ΄αυτού η διοίκηση
Ορφανού μάς κατηγόρησε ότι με τις ερωτήσεις που κά-
ναμε για το αναψυκτήριο του Κολυμβητηρίου δυσχεράναμε
τη θέση του Δήμου σε μια περίοδο που απειλείται η δημό-
σια περιουσία...

- Dia-Noche : Το, κατά το μισθωτήριο, κυλικείο του δη-
μοτικού κολυμβητηρίου που έγινε … πολυχώρος αναψυ-
χής και εστίασης. Ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή να μας
ενημερώσει για τους οικονομικούς όρους λειτουργίας του
«Αναψυκτηρίου» στον χώρο του δημοτικού Κολυμβητη-
ρίου, τον τρόπο ηλεκτροδότησής του καθώς και για τις πο-
λεοδομικές παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί στον χώρο.

- Εκπαίδευση: Συμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις δράσεις
και τις κινητοποιήσεις που έγιναν από εκπαιδευτικούς-μα-
θητές-γονείς ενάντια τις συγχωνεύσεις σχολείων ή τις συμ-
πτύξεις τμημάτων σε σχολεία του Αλίμου και συνεχίζουμε
να στηρίζουμε τους αγώνες του Μουσικού Σχολείου.

- Προνομιακή μεταφορά περιπτέρου:Από κοινού με
τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης του Δήμου καταγ-
γείλαμε στο δημοτικό συμβούλιο και την Περιφέρεια τη
μεταφορά περιπτέρου από την Ποσειδώνος στο Άνω Κα-
λαμάκι δίπλα από τη στάση του Μετρό, χωρίς να τηρούν-
ται διαφανείς διαδικασίες.

- Παιδικοί Σταθμοί: Προτείναμε την κατάργηση τρο-
φείων. Τα τροφεία αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό
στα έσοδα των Παιδικών Σταθμών, που σημαίνει ότι οι πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να είναι πραγματικά δημό-
σιες και δωρεάν.

- Κεραίες κινητής τηλεφωνίας : Ζητήσαμε να ελεγχ-
θούν οι πληροφορίες που θέλουν σε ακίνητα της οδού
Μανδηλαρά, να έχουν τοποθετηθεί παράνομα κεραίες κι-
νητής τηλεφωνίας.

- Μονοδρόμηση οδού Μανδηλαρά : Ζητήσαμε την
εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης που μονοδρομεί
την οδό Μανδηλαρά καταθέτοντας σχετικό αίτημα με υπο-
γραφές κατοίκων. 

- Δημοτικός φωτισμός: Επισημάναμε προβλήματα και
ελλείψεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, στην παραλιακή
λεωφόρο και στις γειτονιές του δήμου.

- Πολιτιστικός Οργανισμός : Ασκήσαμε κριτική για εκ-
δηλώσεις (απονομή βραβείων σε αθλητικούς Συλλόγους,
Συναυλία Αλληλεγγύης) χωρίς να υπάρχει απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πρέπει να αποφασίζει
για όλα τα θέματα που το αφορούν.

- Ανάπλαση Λ. Καλαμακίου: Η Λ. Καλαμακίου μετά την
περιπέτεια με τα πρώτα δέντρα που φυτεύτηκαν Μάρτη-
Απρίλη και ξεράθηκαν, παρουσιάζει συχνά εικόνα εγκα-
τάλειψης. Η δημοτική αρχή δεν άσκησε τις απαιτούμενες
πιέσεις για τη σωστή συντήρηση του έργου και τη φροντίδα
των δέντρων στο πλαίσιο και των συμβατικών υποχρεώ-
σεων του εργολάβου. Σήμερα η συντήρηση του έργου
είναι στην ευθύνη του Δήμου.

- Aποζημιώσεις: Απορρίψεις δαπανών από Ελεγκτικό
Συνέδριο, που αφορούσαν αποζημιώσεις ακινήτων, πα-
ράτυπα σεμινάρια και δαπάνες της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

- ΕΡΤ : Ζητήσαμε ψήφισμα συμπαράστασης του Δημοτικού
Συμβουλίου προς τους εργαζόμενους της ΕΡΤ.

- Χρυσή Αυγή: Προτείναμε έκδοση ψηφίσματος για την
εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και την αντιμετώ-
πιση του φαινομένου του φασισμού και του νεοναζισμού.

- ΙΚΑ Αλίμου : Ζητήσαμε την ενεργοποίηση του Δήμου
στην επιχειρούμενη διάλυση της πρωτοβάθμιας Υγείας και
για το φημολογούμενο κλείσιμο  του ΙΚΑ Αλίμου.

- Κτήμα Γερουλάνου: Ζητήσαμε την πιο ουσιαστική πα-
ρέμβαση και στήριξη του Δήμου στο θέμα που δημιουρ-
γήθηκε με την απαγόρευση λειτουργίας της εκκλησίας
αλλά και της δυνατότητας εισόδου στο κτήμα απο τη
ΜΑΚΡΟ.

Το «Άνω-Κάτω» μέσα κι έξω από το Δημ
Συνεχής, έντονη και ουσιαστική ήταν η παρουσία του Άνω-Κάτω στο Καλαμάκι στα κοινά του Αλίμου
το 2013, όπως βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια. Με συλλογική δουλειά, συστηματική προετοι-
μασία, ανιδιοτέλεια και εθελοντική προσφορά οι δημοτικοί μας σύμβουλοι (Δημήτρης Κλαυδια-
νός, Ελένη Μπελιά, Γιάννης Παραλάς), οι εκπρόσωποί μας στα νομικά πρόσωπα και τις επι-
τροπές του Δήμου ανέδειξαν μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο αυτό που για μας αποτελεί
αδιαπραγμάτευτη αρχή και αξία: Η υπεράσπιση του συλλογικού και δημόσιου συμφέροντος των πο-
λιτών και του Δήμου. Τα σημαντικότερα θέματα για τα οποία έκανε παρεμβάσεις η Δημοτική μας Κί-
νηση τον τελευταίο χρόνο είναι:
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

- Παρακολουθήσαμε τις συνελεύσεων των εργαζομέ-
νων του Δήμου μας και τους συμπαρασταθήκαμε στους
αγώνες ενάντια στη διαθεσιμότητα-απολύσεις καθώς και
σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις σχετικά με τα οξύ-
τατα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

- Στηρίξαμε τα αιτήματα των εργαζομένων με συμβάσεις
έργου στον Πολιτιστικό Οργανισμό που έμεναν απλήρωτοι
επί πολλούς μήνες και άλλοι επί πολλά χρόνια. Από μία
εργαζόμενη έχει κερδηθεί το δικαστήριο για να πληρωθεί
τα χρήματα που της χρωστά ο Πολιτιστικός Οργανισμός
εδώ και χρόνια.

- Κάναμε παρεμβάσεις για τους εργαζόμενους στους Παι-
δικούς Σταθμούς σχετικά με τη μετάταξη νηπιαγωγού στην
κατηγορία  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με κριτήριο την
αναβάθμιση του παιδαγωγικού έργου αλλά και την μισθο-
λογική βελτίωση της εργαζόμενης

- Ζητήσαμε την καταβολή  του επιδόματος βαρέων και
ανθυγιεινών για τους εργαζόμενους ηλεκτρολόγους ενα-
ερίτες, όπως νόμιμα δικαιούνται, αλλά δεν τους έχει κα-
ταβληθεί.

- Καταδικάσαμε την αυταρχική συμπεριφορά του προ-
έδρου του Πολιτιστικού Οργανισμού απέναντι σε εργαζό-
μενο, τονίζοντας ότι οι δημοτικοί άρχοντες πρέπει να διοι-
κούν με σεβασμό στη δημοκρατία και τη διαφάνεια. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ KAI ΚΙΝΗΜΑΤΑ

- Ασκληπιείο Βούλας: Συμμετείχαμε σε όλες τις συ-
ναντήσεις φορέων και τις κινητοποιήσεις που αφορούσαν

στον αγώνα των εργαζομένων του νοσοκομείου για την
υπεράσπιση της δημόσιας Υγείας.

- Παιδεία: Στηρίξαμε τις απεργιακές επιτροπές εκπαιδευ-
τικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συμπαρασταθή-
καμε στον μεγάλο απεργιακό τους αγώνα.

- Μαθήματα αλληλεγγύης: Στηρίξαμε ανεπιφύλακτα
από την πρώτη χρονιά που ξεκίνησαν (σχολ.έτος 2010-
2011) τα μαθήματα αλληλεγγύης που συνεχίζουν να διορ-
γανώνονται με ευθύνη της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας.

- Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας: Συναντηθήκαμε και συ-
ζητήσαμε με τους υπεύθυνους/ες για τα χρόνια προβλή-
ματα που υπάρχουν. Βοηθήσαμε υλικά την Παιδόπολη,
προσφέροντας είδη ένδυσης, γραφική ύλη και παιχνίδια
για τα παιδιά.

- Γιατροί του κόσμου: Συγκεντρώσαμε  υλικό για τους
Γιατρούς του Κόσμου, που, εξαιτίας των Μνημονιακών πο-
λιτικών, προσφέρουν πλέον ανθρωπιστική βοήθεια στην
Ελλάδα.

- Ανήλικοι Φυλακισμένοι: Επισκεφθήκαμε φυλακή
ανηλίκων δίνοντας βιβλία, μπάλες, επιτραπέζια παιχνίδια,
τράπουλες και ρούχα που συγκεντρώσαμε.

- Αστυνομικό τμήμα Ελληνικού: Κάναμε παράσταση
διαμαρτυρίας για τις συνθήκες διαμονής των έγκλειστων
μεταναστών και παρείχαμε υλική βοήθεια.

- Συμμετείχαμε στο ALTER SUMMIT (Εναλλακτική Σύ-
νοδος Ευρωπαϊκών Κινημάτων) τον Ιούνιο 2013, στην
ημερίδα για το παρόν και το μέλλον του μητροπολιτικού
πάρκου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και σε κοινές
δράσεις με ριζοσπαστικές κινήσεις της περιοχής.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

- Παρουσίαση βιβλίου: Στις 22 Φεβρουαρίου το «Άνω-
Κάτω στο Καλαμάκι» και οι εκδόσεις Θεμέλιο παρουσίασαν
στο Πολιτιστικό Κέντρο το βιβλίο του συμπολίτη μας Γιώρ-
γου Μήλλα, το ξύπνημα του κύκλωπα. Μια μυθοπλασία
εμπνευσμένη από την αιματηρή απεργιακή κινητοποίηση
των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916. Για το βιβλίο μί-
λησαν η βουλευτής Νάντια Βαλαβάνη, ο τ. ανπλ. Πρόεδρος
ΓΣΕΕ Αλέκος Καλύβη και ο ιστορικός Στάθης Κουτρουβί-
δης.

- Αντιφασιστικό τριήμερο: Μεγάλη επιτυχία σημείωσε
το αντιφασιστικό τριήμερο που διοργάνωσε η κίνησή μας
το περασμένο Δεκέμβριο με την έκθεση αντιφασιστικής
γελοιογραφίας « το γέλιο κάνει κακό στο φασισμό». Στη
συζήτηση συμμετείχαν ο βουλευτής – συγγραφέας Πέτρος
Τατσόπουλος και η νομικός Τασία Χριστοδουλοπούλου. Στο
πλαίσιο του τριημέρου ο θίασος Μπουφόνοι της Βίλυς Σω-
τηροπούλου έδωσε την θεατρική παράσταση Διαγώνισμα
Ευρωπαικής Ιστερίας. Να σημειωθεί, ότι η έκθεση αντι-
φασιστικής γελοιογραφίας «ταξιδεύει» σε διάφορες πό-

λεις της Ελλάδας. Αυτές τις μέρες φιλοξενείται στην πόλη
των Σερρών από την δημοτική κίνηση «Διάβαση πεζών».

- Προβολή ταινίας : Προβλήθηκε η ταινία της Αλίντας
Δημητρίου, «Πουλιά στο Βάλτο».

Σημειώνουμε τέλος ότι μέσα στο δημοτικό συμβούλιο
ασκήσαμε έντονη κριτική στο ότι συχνά οι εισηγήσεις για
πολύ σημαντικά θέματα δίνονταν λίγο χρόνο πριν τη συ-
νεδρίαση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται το έργο της Κί-
νησης. Πιστεύουμε ότι αυτή η καθυστέρηση μερικές φορές
ήταν σκόπιμη, ώστε να μην μπορεί η αντιπολίτευση να προ-
ετοιμάσει καλύτερα κάποια θέματα. Χαρακτηριστικό, της
διοίκησης Ορφανού ήταν ότι έφερνε σε συζήτηση τον Προ-
ϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρό-
γραμμα του Δήμου, δηλαδή από τα σημαντικότερα θέματα,
την ίδια μέρα με άλλα 30 ή 40 θέματα και μάλιστα μετά
από αυτά!  

οτικό Συμβούλιο τη χρονιά που πέρασε

ΦΤΩΧΟΤΕΡΟ ΤΟ «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ»

Δύο καλούς συντρόφους, μέλη της κίνησής μας,
χάσαμε το 2013 αναπάντεχα και πρόωρα. Δύο
νέους ανθρώπους, τον Γιώργο Γιαννακούλια,
ιδρυτικό μέλος του «Ανω-Κάτω στο Καλαμάκι», εκ-
πρόσωπό μας στο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανι-
σμού, συνδικαλιστής στον ΟΣΕ και τον Γιώργο
Κολιαράκη, μέτοικο τα τελευταία χρόνια στον
Αλιμο από τη Μήλο, εργαζόμενο στην επισφάλεια.
Θα τους θυμόμαστε και η παρουσία τους θα μας
συντροφεύει πάντα στους αγώνες μας.
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Ηδη από τις αρχές του Καλοκαιριού έχουν ξε-
κινήσει οι κουβέντες και τα σενάρια για τις

εκλογές του Μάη 2014.  Πάλι, όπως γίνεται
πάντα, “άνοιξε ο κατάλογος” υποψηφίων Δη-
μάρχων και πιθανών ή απίθανων συνεργασιών
μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων και κινή-
σεων. 

Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι δια-
φορετικά. Και είναι διαφορετικά, όχι βέβαια,
επειδή η πολιτική παράταξη που σήμερα διοι-
κεί τον Δήμο έχει υποβιβαστεί στο κεντρικό
επίπεδο από κυβέρνηση ισχυρότατης αυτο-
δυναμίας, σε τζούνιορ πάρτνερ μιας ισχνής
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Ούτε επειδή,
η ίδια παράταξη, εδώ τοπικά, κατακερματίζε-
ται στο Δημοτικό Συμβούλιο από τις συνεχείς
επώδυνες ανεξαρτητοποιήσεις, τόσες που σε
ότι την αφορά, να είναι ευφημισμός ο όρος
πλειοψηφία. Ούτε όμως και στην ύπαρξη μίας
μονοδιάστατης και ταυτόσημης πολιτικής με-
ταξύ της διοίκησης και της μείζονος αντιπο-
λίτευσης. Αυτά, ίσως θα μπορούσαν να ξεπε-
ραστούν και για φίλους και για αντιπάλους
“με ισχυρές τοπικές προσωπικότητες που θα
έβαζαν [δήθεν] το συμφέρον του Αλίμου μα-
κρυά από κομματικές αντιπαραθέσεις, και πά-
νω από όλα τα άλλα κλπ. κλπ.”. Αλλά είναι τό-
σο διαφορετικά, που ούτε σε αυτήν την απο-
λιτίκ κενολογία δεν υπάρχει ελπίδα. Είναι δια-
φορετικά, επειδή με την εφαρμογή, Καλλι-
κράτη και Μνημονίων.

Η πεμπτουσία της Αυτοδιοίκησης αφυδα-
τώθηκε με τις  αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις
που πραγματοποιήθηκαν χωρίς να αναπτυχ-
θούν αποκεντρωμένοι θεσμοί κοινωνικού
και λαϊκού ελέγχου.

Ο θεσμοθετημένοι πόροι της Αυτοδιοίκη-
σης μειώθηκαν κατά 60%, ενώ σχεδιάζεται
νέα μείωση της τάξης του 30%, η οποία θα
έχει ως συνέπεια την αδυναμία επιβίωσης
των δήμων και την υπαγωγή τους στο έκτρω-
μα του «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτο-
τέλειας των Οργανισμών της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης», που καταλύει τη σχετική αυτονο-
μία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  μετατρέ-
πει τους αιρετούς σε φοροεισπράκτορες.

Οι βασικές κοινωνικές και συναφείς υπη-
ρεσίες της Αυτοδιοίκησης συρικνώθηκαν ή
καταργηθηκαν. Πρόκειται για υπηρεσίες που
αφορούν ευρύτατα λαϊκά στρώματα, όπως οι
βρεφονηπιακοί σταθμοί, το πρόγραμμα «βοή-
θεια στο σπίτι», η συντήρηση των σχολείων
και η μεταφορά των μαθητών, τα δημοτικά ια-
τρεία, τα ΚΑΠΗ, τα προνοιακά επιδόματα, οι
δομές πολιτισμού και αθλητισμού, η καθα-
ριότητα, η διαμόρφωση και συντήρηση δη-
μόσιων και πράσινων χώρων κ.ο.κ 

Στην Αυτοδιοίκηση εφαρμόζεται σχέδιο

απολύσεων, που αρχικά έπληξε τους εργαζό-
μενους με σύμβαση έργου και σήμερα αγγί-
ζει μέχρι και τους μόνιμους. Τα ονομαζόμε-
να σχέδια «μετατάξεων», «κινητικότητας»,
«εφεδρείας», καταλήγουν τελικά σε απολύ-
σεις ή αποχωρήσεις εργαζομένων. Η ριζική
ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δι-
καιωμάτων σε όλους τους τομείς διαμορφώ-
νει ένα σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα. Πο-
λυποίκιλες ελαστικές μορφές και εργασιακές
σχέσεις με «δανεικούς» εργαζόμενους από

ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, εργασία πέντε μηνών  ή και
πέντε ημερών το μήνα, κυριαρχούν. 

Στην Αυτοδιοίκηση εφαρμόζεται ένα ακραίο
νεοφιλελεύθερο σχέδιο ιδιωτικοποίησης των
υπηρεσιών καθαριότητας και των άλλων δη-
μοτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και της δη-
μοτικής περιουσίας.

Εν κατακλείδι η Αυτοδιοίκηση μετατρέπε-
ται σε ιμάντα μεταβίβασης των εθνικών και
υπερεθνικών αντιλαϊκών πολιτικών, και την
εκποίηση της δημόσιας και δημοτικής περι-
ουσίας, του δημόσιου πλούτου (ενέργεια,
τουρισμός, νερό, λιμάνια, αεροδρόμια) και
τη μετατροπή όλης της χώρας μας σε ΕΟΖ. 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μπρο-
στά στην επικείμενη συντριβή των “δικών
τους”, οι κυβερνητικοί επεξεργάζονται ένα
έκτρωμα εκλογικού νόμου που αποσκοπεί να
δημιουργήσει χάος και σύγχυση και να απο-
κρύψει τις βαθύτατα πολιτικές διαστάσεις των
επιλογών των πολιτών για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση. Η ανάμειξη σ’ ένα κοινό ψηφοδέλ-
τιο υποψηφίων δημάρχων τόσο διαφορετι-
κών, πολιτικά μεταξύ τους, αν δεν ήταν επι-
κίνδυνη θα ήταν κωμικοτραγική. Όσο δε για
τα ψηφοδέλτια - σεντόνια, που υποτίθεται ότι
θα επιτρέψουν στους πολίτες να ψηφίσουν

τους «άξιους», αυτά αποτυπώνουν ένα σκλη-
ρό πλειοψηφικό σύστημα, το οποίο, μέσω και
του πλαφόν ψήφων για την εκλογή δημοτι-
κού συμβούλου, αποτρέπει την πλουραλιστι-
κή εκπροσώπηση των αυτοδιοικητικών σχη-
μάτων. Πρόκειται για μείζον θέμα δημοκρα-
τίας και παραχάραξης της λαϊκής βούλησης.

Πολύ διαφορετικά λοιπόν τα πράγματα τώ-
ρα από ότι όλες τις προηγούμενες φορές.
Αυτή τη φορά υπάρχουν ένοχοι και συνένο-
χοι. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Εδώ στο Κα-

λαμάκι. Είναι όλοι όσοι “σήκωσαν το χέρι” και
έδωσαν θετική ψήφο στις συγχωνεύσεις των
σχολείων, στην αποδοχή των μειωμένων προ-
ϋπολογισμών, στην υποβάθμιση των υπηρε-
σιών. Αλλά και χρημάτισαν εκλογικοί αντι-
πρόσωποι, ελλείψει οπαδών, των μνημονια-
κών κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές, έμ-
πρακτα συναινώντας στη πολιτική που αφαι-
ρεί εισοδήματα από τα λαϊκά στρώματα, που
ακυρώνει εργατικά δικαιώματα δεκαετιών,
που εκτινάσσει την ανεργία, και επιβάλει
στην οικονομία ένα καθοδικό σπιράλ θανά-
του. Που ανάλωσαν “αντιπολιτευτικές” ώρες
σε δευτεροτριτεύοντα συμφωνώντας επί της
ουσίας στα κύρια. Που αποχώρησαν με κα-
ταγγελίες κακοδιαχείρισης, ενώ υπερψήφι-
σαν τους οικονομικούς απολογισμούς. Που
αθώωσαν την διοίκηση με το ανεκδιήγητο
“έκανε ότι μπορούσε”.

Έτσι, για το Λαό του Καλαμακίου, η ονο-
ματολογία υποψηφίων και η σεναριολογία πε-
ρί συνεργασιών παίρνει τελείως διαφορετι-
κές διαστάσεις από ότι παλιά. 

Ας το έχουμε υπόψη μας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εκλογές ΟΤΑ, Καλλικράτης και Μνημόνιο
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Mέχρι τέλους Δεκεμβρίου αναμένεται να
κατατεθούν στο ΤΑΙΠΕΔ οι δεσμευτικες

προτάσεις των τριών μνηστήρων, δηλαδή της
Lamda Development ,του ομίλου Λατση ,της
βρετανικής Londonian Properties  της ισραη-
λινών συμφεροντων Elbit Cochin Ltd. Η Qatari
Diar,που ήταν και αυτή στους ενδιαφερόμε-
νους αποχώρησε πρόσφατα από το διαγωνι-
σμό.

Τα έσοδα απο την εκχώρηση δεν θα ξεπε-
ράσουν τα 500 εκατ.ενω αρχικά περίμεναν
γύρω στα 5 δισ. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση έχει
δεσμευτεί για συνοδευτικά έργα αξίας 2,5δις .
Πίστη στις μνημονιακές της προβλέψεις χαρί-
ζει ένα απο τα ακριβότερα οικόπεδα στον
κόσμο! Το πιο ανησυχητικό είναι η παντελής
έλλειψη σχεδίων για την ανάπτυξη του χώρου
ώστε να μη δεσμεύονται οι επίδοξοι αγορα-
στές. Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναφέρει
μόνο ότι ο συντελεστής δόμησης είναι 0,4 και
ισοδυναμεί με 3 εκατ. τετραγωνικα μπετον,
ενώ μπορεί να καλύπτει τη μισή έκταση! Δεν
υιοθετήθηκαν τα σχέδια της κρατικής «Ελλη-
νικον Α.Ε.» Δεν έγινε κάν δεκτή η πρόταση για
τμηματική αξιοποίηση του ακινήτου ώστε να
επωφεληθεί το Δημόσιο απο την υπεραξία που
θα δημιουργηθεί από τις πρώτες παραχωρή-
σεις . Απαγόρευσαν ακόμα και τη διάθεση με-
ρικών δεκάδων στρεμμάτων για να γίνει γκα-
ράζ δίπλα απο τον τερματικο σταθμό του Μετρό
στο Ελληνικό . Προχώρησαν ακόμα και στην
εκδίωξη φορέων και υπηρεσιών αδιαφορών-
τας για την κοινωνική σημασία του έργου τους.

Παράλληλα τις τελευταίες μέρες ο υπουργός
υποδομών και μεταφορών Μιχάλης Χρυσοχοι-
δης υπέγραψε νέα απόφαση με την οποία ο
δημόσιος χώρος του Ελληνικού καταργείται ως
αεροπορική εγκατάσταση . Να μη μείνει κα-
νένα εμπόδιο στο δρόμο των επενδυτών .
Ωστόσο εκκρεμεί η εκδίκαση της νέας προ-
σφυγής της συντονιστικής επιτροπής για τη
σωτηρία της παραλίας του Σαρωνικού
Σ όλο αυτο το διάστημα η Κίνησή μας πρωτο-
στάτησε στους αγώνες των Δήμων και των
συλλογικοτήτων της περιοχής. Για μας η μόνη
αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη

εναλλακτική λύση είναι η πρόταση για τη δη-
μιουργία Μητροπολιτικού πάρκου υψηλού
πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού ,αθλη-
τισμού, έρευνας, κοινωνικής εξυπηρέτησης  και
αναψυχής όπως έχει διατυπωθεί από το εργα-
στήρι Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ και
υποστηρίζεται από την τοπική κοινωνία η αξιο-
ποίηση του δημοσίου χώρου δεν μπορεί να
ταυτίζεται με την εκποίηση και τη μακροχρόνια
παραχώρηση της δημόσιας γης και των δημο-
σίων εγκαταστάσεων σε ιδιωτικά συμφέροντα
για εκμετάλλευση. 

Το Ελληνικό δεν πωλείται !

Η Εκποίηση του Ελληνικού προ των πυλών  

Tο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελ-
ληνικού, μαζί με δομές και υπηρεσίες του

Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, συλλόγους
(Ποντίων και Κρητών),    τις αθλητικές ομο-
σπονδίες που κάνουν χρήση των εγκαταστά-
σεων του Αγίου Κοσμά, την Ομοσπονδία So-
ftball, το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών,
την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τη Διεύ-
θυνση  Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών, το Αστυ-
νομικό Τμήμα Ελληνικού, την Τροχαία Ελληνι-
κού, την Πυροσβεστική Ελληνικού, το σταθμό
πάρκιν του ΕΚΑΒ, το Θεραπευτήριο Χρόνιων
Παθήσεων Ανατολικής Αττικής, το Κέντρο
Πρόληψης, το Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων
και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Ερμής», τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και
Φίλων Ατόμων με αναπηρίες «Αμυμώνη»,  το
ΚΤΕΟ Ελληνικού, το σταθμό λεωφορείων της
ΕΘΕΛ στο Ελληνικό και το Γ’ κρατικό παιδικό
σταθμό στο Ελληνικό ετοιμάζονται η ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ Α.Ε. και το ΤΑΙΠΕΔ να διώξουν με έξωση
από το χώρο του παλαιού αεροδρομίου και τον

Άγιο Κοσμά, λόγω της στοχευμένα επιδιωκό-
μενης πώλησης όλης αυτής της έκτασης των
6.200 στρεμμάτων.

Θέλουμε να θυμίσουμε  αλλά και να τονί-
σουμε ότι σειρά κυβερνήσεων από το 2001
και μετά έχουν υποσχεθεί ότι το παλιό αε-
ροδρόμιο θα γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο.

Εμείς οι εθελοντές του Μητροπολιτικού
Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού είμαστε αν-
τίθετοι στην έξωση μας αλλά και στην προ-
σπάθεια της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ
να ξεπουλήσουν αυτή την τεράστια έκτα-
ση.  Καλούμε την κυβέρνηση να ακυρώσει
τα σχέδια της και να λάβει σοβαρά υπόψη
την αναθεωρημένη μελέτη του καθηγητή
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Νί-
κου Μπελαβίλα, και της ομάδας του που προ-
τείνουν:

«… την δημιουργία ενός πάρκου που συν-
δυάζει υψηλό και χαμηλό πράσινο,  μαζί με
ελεύθερη και αποκατεστημένη ακτογραμμή,
και που περιλαμβάνει χρήσεις μητροπολιτι-

κής εμβέλειας, ισχυρούς πόλους έλξης για
τους Αθηναίους και τους επισκέπτες της
πρωτεύουσας, και χρήσεις που εξυπηρετούν
τις κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων του
Λεκανοπεδίου.

Μέσω της επανάχρησης του τεράστιου
αριθμού κτιρίων και της αξιοποίησης των
υπαρχουσών λειτουργιών και χρήσεων. Σή-
μερα στο Ελληνικό υπάρχουν περισσότερα
από 400 κτίρια, η πλειοψηφία των οποίων
είτε χρησιμοποιείται, είτε μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί.»

Ζητάμε να σταματήσουν άμεσα τα πρό-
στιμα και οι εξώσεις που κάνει η ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ Α.Ε. μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ και παράλληλα
δηλώνουμε ότι δεν αποχωρούμε από τους
χώρους του παλιού αεροδρομίου του Ελλη-
νικού.  Καλούμε όλους τους πολίτες και τους
ασθενείς μας να συμπαραταχθούν μαζί μας
και καταγγέλλουμε με κάθε δυνατό μέσο αυ-
τές τις ανάλγητες συμπεριφορές και αυθαι-
ρεσίες.

ΨΗΦΙΣΜΑ
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Ποιο ήταν το ερέθισμα για την -ας την ονομά-
σουμε- Τριλογία των Γυναικών; 

Είναι τριλογία, γιατί αναφέρεται αποκλειστικά σ’ ένα
υποκείμενο, τις γυναίκες, σε τρει φάσεις των πολιτικών
τους αγώνων στον 20ο αιώνα. Το 2004 είδα ένα ντοκι-
μαντέρ από την Πορτογαλία που με εντυπωσίασε για δύο
κυρίως λόγους: ήταν πολιτικό  ντοκιμαντέρ και δεύτερο
χαμηλού κόστους. Ζήλεψα και αναρωτήθηκα: γιατί δε μπο-
ρούμε και εμείς να εκφέρουμε το δικό μας λόγο; Άρχισα
να ερευνώ τα πολιτικά μας στελέχη και κατέληξα σε ένα
πρόσωπο με το οποίο τελικά δεν τα βρήκαμε αλλά που του
χρωστάω χάρη γιατί με την εγωπαθή στάση του με οδή-
γησε στις ανώνυμες Γυναίκες που ξόδεψαν τα νιάτα τους
στον αγώνα για τα ιδανικά τους .Ένιωσα άνετα μαζί τους
ότι πατάω στο δικό μου χώμα.

Λεφτά όμως δεν υπήρχαν και ήξερα ότι για ένα τέτοιο
θέμα κανείς δε θα με χρηματοδοτούσε. Τότε ήλθε ο Αλέ-
ξης Γρίβας, διευθυντής φωτογραφίας, και μου είπε «ξε-
κίνα και εγώ είμαι εδώ». Αργότερα ήλθε και η Αφροδίτη
Νικολαίδου που έκανε και αυτή κάμερα. Δούλεψαν μαζί
μου χωρίς καμία αμοιβή. Μια συμπαγής ομάδα που έκανε
περισσότερα από ό,τι θα ήταν δυνατόν.

Τι αποκομίσατε από την επαφή σας με όλες αυτές
τις γυναίκες;

Αυτό που αποκόμισα δεν μετριέται. Το πρώτο πράγμα
που θα έλεγα είναι ότι με ¨ατσαλώσαν», με έκαναν ανυ-
ποχώρητη και πιο κάθετη στην επιλογή του αντικειμένου
μου. Όλες οι γυναίκες, μα όλες, με εντυπωσίασαν με το
ήθος τους, την αξιοπρέπειά τους, την αντοχή τους και την
πίστη στο δίκαιο του αγώνα τους. Δεν είναι εύκολο, όταν
είσαι είκοσι χρονών να αντιστέκεσαι με τόσο πάθος, με
τόση δύναμη.

Τι αίσθηση προσλάβατε από το κοινό το οποίο πα-
ρακολούθησε τις ταινίες σας;

Δεν είναι αίσθηση είναι υψηλή αμοιβή. Η ταινία έχει

παιχτεί σχεδόν παντού και αυτό χάριν του παράλληλου κυ-
κλώματος που έχει οργανωθεί: πολιτιστικές λέσχες, κι-
νήσεις πολιτών, πολιτικές οργανώσεις, εργατικά συνδι-
κάτα, Δήμοι, στέκια, σύλλογοι, πανεπιστημιακές σχολές,
λύκεια, φεστιβάλ και  κοινότητες εξωτερικού. Όταν ξεκι-
νούσα, με κανένα τρόπο δεν πίστευα στην αποδοχή που θα
είχε από τους νέους ανθρώπους. Αντιγράφουν τα DVD και
τα παίζουν στα δικά τους στέκια, άλλοτε μου το έλεγαν άλ-
λοτε όχι. Χαρακτηριστικά, κάποιος από την Καρδίτσα μου
έστειλε ένα μέιλ γράφοντας «δε σε ρωτάω αλλά σε πλη-
ροφορώ ότι τα Πουλιά στους βάλτους τα στέλνω στην Τσε-
χία». Από εκεί με ειδοποίησαν ότι τα στέλνουν στη Βου-
δαπέστη. Παιδιά (οι ταινίες) που ενηλικιώθηκαν και πάνε
τις βόλτες τους χωρίς να με ρωτήσουν.  Ήταν συγκινητικό.
Έβλεπαν στη στάση των Γυναικών τη συνέχειά τους. Οι
ταινίες εξακολουθούν να προβάλλονται και τώρα, από χέρι
σε χέρι.

Πιστεύετε πως οι ταινίες σας συμβάλλουν στη
διατήρηση της ιστορικής μνήμης και γιατί θεωρεί-
ται πως αυτό είναι σημαντικό;

Δεν συμβάλλουν κατοχυρώνουν την ιστορική μνήμη
αφού εκφέρονται από αυτούς που έγραψαν την Ιστορία.
Και αυτό επικυρώνεται από την προσήλωση των νέων αν-
θρώπων κατά τη διάρκεια της προβολής και την ομολογία
τους «εμείς αυτά δεν τα ξέραμε».

Είναι σημαντικό να ξέρεις την πορεία σου μέσα στο
χρόνο για να μπορέσεις να διαμορφώσεις το μέλλον. Η
άγνοια της μνήμης παθητικοποιεί τα άτομα και τα μετα-
βάλλει σε άβουλους πολίτες που αποδέχονται μοιρολα-
τριικά τις εντολές της οποιαδήποτε εξουσίας. 

Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι ιδιαιτερότητες
του ντοκιμαντέρ σε σχέση με τη μυθοπλασία;

Το ντοκιμαντέρ αντανακλά και αναλύει μια πραγματικό-
τητα, ενώ οι ταινίες μυθοπλασίας έχουν την πραγματικό-
τητα που επιλέγει ο σκηνοθέτης. Και γι’αυτό, το ντοκιμαν-

τέρ είναι πιο δύσκολο στην πραγμάτωσή του αφού δε βοη-
θιέται από τίποτα φαντασιακό. Είναι η αντανάκλαση και
ανάλυση μιας πραγματικότητας εν αντιθέσει με τη μυθο-
πλασία που παράγει μια πραγματικότητα

Με τη νέα τεχνολογία κάνεις ένα ντοκιμαντέρ με ελά-
χιστα χρήματα γιατί δε χρειάζεται, δεν απαιτεί το φτιασί-
δωμα που θέλουν οι ταινίες μυθοπλασίας.

Έχετε μια μακρά πορεία στον κινηματογράφο. 
Τι έχετε αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια; 

Σαράντα χρόνια. Άνετα θα μπορούσα να είμαι στο τρελ-
λοκομείο. Πρέπει να έχεις γερά στηρίγματα πίσω σου για
να αντέξεις και για μένα το στήριγμα είναι ο άντρας μου.
Θα μπορούσα χωρίς επιφύλαξη να διατυπώσω ότι κύριο
χαρακτηριστικό του χώρου είναι η μιζέρια.

Πως κρίνετε τη στάση της Πολιτείας απέναντι
στον κινηματογράφο;

Την Πολιτεία, τη δική μας, δεν την ενδιαφέρει ο κινη-
ματογράφος και γενικότερα ο πολιτισμός. Η κρίση πολιτι-
σμικών αξιών που περνάμε φαίνεται πεντακάθαρα στον
κινηματογράφο. Η αλλοτρίωση των δημιουργών είναι το
σύμπτωμα που η αιτία του είναι η απαξίωση της Πολιτείας.
Μιας Πολιτείας που σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει
εκείνο το αμίμητο «εξάγουμε πολιτισμό».

Πως κρίνετε την παρούσα πολιτική και κοινωνική
κατάσταση στη χώρα;

Περιμένω.

Πιστεύετε πως η άνοδος της Αριστεράς, όσον
αφορά τα εκλογικά ποσοστά, αποτελεί μία ελπίδα;

Ούτως η άλλως η αριστερά αποτελεί ελπίδα. Την ελ-
πίδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ήθους, και της
αξιοπρέπειας. Η άνοδος θα σταθεροποιηθεί μέσα από τους
αγώνες γιατί εκεί διαμορφώνονται οι συνειδήσεις. 

Χάσαμε τη καλή μας φίλη Αλίντα Δημητρίου
Πέθανε στις 30 Ιουλίου, σε ηλικία 78 ετών, η σκηνοθέτιδα Αλίντα Δημητρίου. Ση-

μαντική καλλιτέχνιδα του αριστερού χώρου, γνωστή για τη συνέπεια και την πολιτική
άποψή της, η Δημητρίου διέπρεψε στο χώρο του ντοκιμαντέρ.

Συμπολίτισσα μας στον Άλιμο, στήριζε ενεργά τη Δημοτική μας Κίνηση από τις πρώ-
τες μέρες της ίδρυσής της. Η Αλίντα Δημητρίου από το 1977 ως το 1994 έχει κάνει πε-
ρισσότερα από 50 ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση και το Υπουργείο Πολιτισμού (π.χ.
Το Θέατρο στο βουνό, Ανθρώπινα Δικαιώματα (10 ημίωρα), Γυναίκες (6 ημίωρα). Από
το 1994 -2003 ασχολήθηκε με το βιομηχανικό ντοκιμαντέρ.

Το 2008 ξεκίνησε την τριλογία για τη συμμετοχή των γυναικών στους πολιτικούς αγώ-
νες με τα ντοκιμαντέρ: Πουλιά στο βάλτο (104 min.) – (Κατοχή). Έχει τιμηθεί με εφτά
βραβεία και από μια κόπια βρίσκεται στα Γενικά Αρχεία της Σόφιας, στα ΓΑΚ της Σπάρ-
της, στα ΓΑΚ του Ναυπλίου. To 2009: Η ζωή στους βράχους (100 min.) – (Δημ. Στρα-
τός & Εξορία). Έχει τιμηθεί με ένα βραβείο To 2011: Τα κορίτσια της βροχής (120 min.)
– (Επταετία).

Τιμώντας τη μνήμη της Αλίντας Δημητρίου παραθέτουμε συνέντευξη που είχε δώσει
για το «Άνω-Κάτω στο Καλαμάκι» το περασμένο Φεβρουάριο.
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Tη Δευτέρα 4/11/2013 συγκλήθηκε η Επιτροπή Διαβούλευ-
σης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, στην

οποία συμμετείχαν πάνω από 15 φορείς του Δήμου μας (οργα-
νώσεις, τοπικοί σύλλογοι, αθλητικά σωματεία και άλλοι φορείς)
και είχε κύριο θέμα τον δημοτικό προϋπολογισμό του 2014. 

Οι τοποθετήσεις των περισσότερων φορέων αποτελούνταν
από την παράθεση άλυτων μικρών και μεγάλων προβλημάτων
του χώρου όπου δραστηριοποιούνται και η μόνιμη απάντηση
του δημάρχου Θ. Ορφανού ήταν: «Δεν έχουμε άλλα χρήματα».
Ευχάριστη εξαίρεση αποτέλεσε η τοποθέτηση του εκπροσώπου
του Ομίλου Πολιτών, Άγγελου Παπαπέτρου, που επικεντρώ-
θηκε στον προϋπολογισμό και υποστήριξε ότι αυτός είναι εξαι-
ρετικά χαμηλός με περικοπές στις δαπάνες των κοινωνικών
υπηρεσιών του Δήμου, παρόλο που οι συνδημότες μας πλη-
ρώνουν υψηλά δημοτικά τέλη της τάξεως 1,82 €/μ2. Σημεί-
ωσε επιπλέον χαμηλή αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας,
καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τις δημοτικές
εισπράξεις από τις επιχειρήσεις της παραλίας. Ορισμένες επι-
χειρήσεις, όπως η Μαρίνα Αλίμου και η Ακτή του Ήλιου όχι μό-
νο δεν πληρώνουν στο Δήμο τα απαιτούμενα, αλλά χρωστάνε
για το έτος 2012 τα ποσά των 60.000 € και 30.000 € αντί-
στοιχα. Για αυτό το λόγο ζητείται έλεγχος των εισπράξεων του
έτους 2012-2013 και αξιοποίηση των χρεωστούμενων για τις
κοινωνικές υπηρεσίες. Ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Α. Παπαπέ-
τρου είναι η οργάνωση τακτικών Επιτροπών Διαβούλευσης
κάθε τρεις μήνες με κανονισμό λειτουργίας και ημερήσια διά-
ταξη, ώστε να αποκτήσει ένα σοβαρό θεσμικό χαρακτήρα.

Ενδιαφέροντα σημεία στις τοποθετήσεις άλλων εκπροσώπων
ήταν ο Θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχεί-
ρησης, ο οποίος δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε στο Δήμο μας.
Συγκεκριμμένα, η δημοτική κίνηση «Άνω Κάτω στο Καλαμάκι»
είχε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη θέση αυτή τον
Αριστείδη Θωμόπουλο. Όμως, η πλειοψηφούσα παράταξη εί-
χε τότε απορρίψει την πρόταση. Ο Δήμαρχος σε ερώτηση που
του τέθηκε για το παραπάνω ζήτημα κατάφερε για ακόμα μια
φορά να υπεκφύγει, προβάλλοντας τη δικαιολογία: «Μα γιατί
δεν το ξαναφέρατε ως πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο;». 

Η γενική διαπίστωση πάντως, από την όλη συζήτηση, ήταν ότι
ο Δήμος Αλίμου αργά αλλά σταθερά εγκαταλείπεται. Δρόμοι, πε-
ζοδρόμια, αποκομιδή σκουπιδιών, δημοτική συγκοινωνία, κοι-
νωνικές υπηρεσίες, σχολεία, αθλητικοί χώροι και δημόσιοι χώ-
ροι πρασίνου ξηλώνονται και καταρρέουν κάτω από το αρπα-
κτικό χέρι της Τρόικας, την άγρια κυβερνητική πολιτική λιτότη-
τας και την οξύτατη οικονομική και κοινωνική κρίση. Απέναντι
σαυτήν την πολιτική η Δημοτική Αρχή αδρανεί, προβάλλοντας
το μόνιμο επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν χρήματα και ότι η κρα-
τική επιχορήγηση για τους ΟΤΑ το έτος 2014 μειώνεται κατά
19%. Με άλλα λόγια έρχονται τα χειρότερα για το Δήμο.

Θέση μας είναι ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να απο-
τελέσει έναν θεσμό δημοκρατίας. Υποστηρίζουμε και θα αγω-
νιστούμε για την αναβαθμισμένη λειτουργία της Επιτροπής. Πι-
στεύουμε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα ως προς την κατεύ-
θυνση της συλλογικής λειτουργίας του Δήμου και χρειάζεται
οργανωμένη, υπεύθυνη και θεσμοθετημένη μορφή δράσης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Χωρίς ΙΚΑ ο Αλιμος;
Mε συνοπτικές διαδικασίες η κυβέρνηση Ν.Δ - ΠΑΣΟΚ οδηγεί το ένα

μετά το άλλο τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ (πολυιατρεία ΕΟΠΥΥ) στο
κλείσιμο. Αφού τα άφησε χωρίς υποδομές και προσωπικό, αφού τα με-
τέτρεψε σε κέντρα συνταγογράφησης, αφού έκανε ότι μπορούσε για να
απαξιώσει τις όποιες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας παρείχαν, τα κλεί-
νει. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες και το ΙΚΑ Αλίμου.

Μετά τη συρρίκνωση των νοσοκομείων, τη διαθεσιμότητα - κινη-
τικότητα - απόλυση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προ-
σωπικού, τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης έρχεται τώρα η
συγχώνευση και η κατάργηση των  υποκαταστημάτων του ΙΚΑ.

Υπηρετώντας με απόλυτη συνέπεια τις μνημονιακές επιταγές της
τρόικας, η κυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ καταργεί το δικαίωμα στη δω-
ρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μετατρέπει τον ΕΟΠΥΥ σε
αγοραστή υπηρεσιών υγείας κάνοντας απαγορευτικό το αγαθό της
πρόληψης και της θεραπείας του λαού. Οταν μάλιστα τρία εκατομμύ-
ρια συμπολίτες μας είναι ανασφάλιστοι.

Είναι φανερό ότι επιχειρείται η ολοκλήρωση της κατεδάφισης του
δημόσιου συστήματος υγείας και η παράδοσή του στα μεγάλα ιδιω-
τικά συμφέροντα. Ετσι, όσοι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα θα
απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ενώ για τη μεγάλη πλει-
οψηφία των πολιτών αυτό θα καταστεί άπιαστο όνειρο.

Να υπερασπίσουμε τις δημόσιες - κοινωνικές υπηρεσίες υγείας.
Κανένα υποκατάστημα του ΙΚΑ, να μην κλείσει, κανένας εργαζόμε-
νος στην υγεία δεν περισσεύει. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη σε όλους.

Να μην κλείσει το ΙΚΑ Αλίμου.

«Δεν έχουμε 
άλλα χρήματα»

ΜΝΗΜΗ ΑΡΗ ΤΑΣΤΑΝΗ
Από την ποιητική συλλογή του «Παιδικές αναμνήσεις»

«Σ’ είδα με σκισμένο πουκάμισο
Καταμεσίς στους αρματωμένους χωροφύλακες
Ένα κνικάτο ρυάκι διέσχιζε το μεσοφρύδι σου
Και χάνονταν σιωπηλό στο ηλιοφάγωτο στέρνο σου.

Ήταν τα χέρια σου δεμένα με κλεψιέλες στη ράχη
Κι εγώ στην πιο σκοτεινή γωνιά τρέμοντας
Κοιτούσα τις ξιφολόγχες και τις λασπωμένες μπότες τους.

Ω χρόνια μου οχτώ!
Αδύναμο κορμάκι
Φαρμακωμένη παιδική ανεμελιά
Καιροί γιομάτοι παράπονο…

Χάθηκαν κατά τους δρόμους της θάλασσας.
«Παράνομος έρανος για τους εξορισμένους»,
Το έγκλημα του…
«Για τα πεινασμένα παιδιά τους».
«Για την ειρήνη».
«Για την αδερφοσύνη»,
Ψιθύριζε ο άνεμος καθώς η ομίχλη σκέπαζε το καίκι…

Γύρισες σούρουπο, δώδεκα χρονώ ήμουνα αγόρι.
Χωρίς να βαστάς δώρα.
Η πληγή στο μεσοφρύδι στεγνή.
Οι παλάμες σου όταν τις φίλησα, αλμυρές
Σαν το καύκαλο του κάβουρα.
Τα μαλλιά σου γλαρόφτερα πετάριζαν.
Τα μάτια σου έλαμπαν
Όπως τ’ αστέρια ψηλά στον ουρανό.»

Ο φίλος και συναγωνιστής Άρης Ταστάνης έφυγε πρόωρα στις 21.9.2013
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Ναρκοθέτηση κάθε μορφής δημοκρατίας με σκοπό τη δημιουργία
ολοκληρωτικού συστήματος εξουσίας με παραστρατιωτικές δομές που

επιβάλλει με κάθε μέσον την πολιτική του.

Αντιφατικότητα πολιτικών: πότε θιασώτες της ελεύθερης αγοράς και πότε
υπέρ του κρατισμού, πότε κατά των τραπεζών και πότε υπέρ των

εφοπλιστών, ψηφίζοντας αναλόγως στη βουλή. Υπέρ του χειμαζόμενου
λαού, αλλά και κατά του συνδικαλισμού και των κινητοποιήσεων. Γενικότερα
πότε πολέμιος των ανταγωνιστικών θεσμών της αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας και πότε πολέμιος των συμβιβαστικών και συμβιωτικών
θεσμών της. Αυτή η αντιφατικότητα προέρχεται από το διευρυμένο χάσμα
λόγω κρίσης μεταξύ της ιδεατής και ρεαλιστικής αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας στο οποίο τοποθετείται, κοιτάζοντας λαϊκιστικά και δεξιά και
αριστερά. 

Ζηλωτές του “φαίνεσθε”, της αισθητικοποίησης της πολιτικής
παρακάμπτοντας τον ορθολογισμό, απευθύνονται στο συναίσθημα μέσω

εικόνων. Γεροδεμένα σώματα, ξυρισμένα κεφάλια, μαύρα ρούχα, μπότες,
τελετές με δάδες και φωτιές που εκφράζουν τα παγανιστικά στοιχεία από την
παράδοση του ναζισμού, στρατιωτικά πειθαρχημένη εμφάνιση ως απάντηση
στη ρευστή και “άναρχη” πραγματικότητα, στοχεύοντας κυρίως στους νέους
που εντυπωσιάζονται ευκολότερα.

Ιδεολογικός τους πυρήνας η μεταφορά της φυσικής επιλογής του Δαρβίνου
στις κοινωνίες των ανθρώπων, που οι ισχυροί επικρατούν και οι άλλοι

δικαιούνται μόνο να εξουσιάζονται. Τα μέσα επιβολής ο φανατισμός και ο
φόβος (βλ. Hitler – Goebbels). Η αντιεπιστημονική θεωρία περί φυλετικής
καθαρότητας οδηγεί αναπόφευκτα σε διωγμούς Εβραίων, τσιγγάνων,
μεταναστών, μαύρων, ομοφυλόφιλων και σε κρυφή ατζέντα ψυχασθενών
και αναπήρων. 

Στην πολιτική καθαρότητα φυσικά πρώτη θέση έχουν οι αριστεροί.
Στην Γερμανία της ήττας στον 1ο παγκόσμιο πόλεμο, το κεφάλαιο,

ασφυκτιώντας από τους σκληρούς όρους των νικητών στην Συνθήκη των
Βερσαλλιών βοήθησε, χρηματοδότησε εξόπλισε τους ΝΑΖΙ για έναν
επιθετικό πόλεμο που θα το έφερνε σε θέση ισχύος στον διεθνή
καταμερισμό. Στη χώρα μας η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία προοπτική, γιατί
εκτός από την ιστορικά διαμορφωμένη απέχθεια της Ευρώπης στο Ναζισμό,
ο πολιτικός κόσμος συγκλίνει στην καταδίκη της,  με διαφορετικό σκεπτικό
βέβαια από τη Νέα Δημοκρατία που ανέχτηκε για χρόνια την εγκληματικής
της συμπεριφορά. Όσοι την ψήφισαν ακόμα δεν έχουν εμπεδώσει – λόγω

των γρήγορων, καταιγιστικών εξελίξεων – την αληθινή φύση αυτής της
οργάνωσης. Οι αποκαλύψεις που θα έρθουν και ο αγώνας του
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ θα στείλουν τη Χρυσή Αυγή στις
υποσημειώσεις της πολιτικής – εκεί που υπήρξε τόσα χρόνια. 

Η ύπαρξη και η δράση της Χ.Α. με τους ξυλοδαρμούς, τις δολοφονίες
μεταναστών, και του αντιφασίστα καλλιτέχνη Πάυλου Φύσσα, δημιουργούν
πρόσφορο έδαφος για αντεκδικήσεις και προβοκάτσιες, όπως η εκτέλεση
των δύο χρυσαυγιτών και τον σοβαρό τραυματισμό ενός τρίτου στο νέο
Ηράκλειο. Αντικειμενικά αυτές οι καταστάσεις αποπροσανατολίζουν σε έναν
βαθμό τους πολίτες από τα καυτά τους προβλήματα και εκφοβίζονται για
δήθεν κινδύνους εμφύλιας σύρραξης από αυτούς που τον θέλουν με
σκυμμένο κεφάλι. Τέλος παραφράζοντας τον ποιητή:

Αυτός ο λαός  με τα ματωμένα χέρια του
κρατάει της καμπάνας το σχοινί
προσμένοντας την ώρα
να σημάνει την ΑΝΑΣΤΑΣΗ
της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
του ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΝΑΖΙΣΜΟΣ: Η Χρυσή Αυγή του Ολοκληρωτισμού

Το «Ανω-Κάτω»
στο Καλαμάκι εύχεται

ζεστές γιορτές
με υγεία

αλληλεγγύη
ανθρωπιά 

Tο 2014 να φέρει την
ανατροπή στην πόλη μας,

τη χώρα, στην Ευρώπη

Χριστουγεννιάτικο
χαριστικό παζάρι

Το «Ανω-Κάτω στο Καλαμάκι»
διοργανώνει χαριστικό παζάρι
στις 21 Δεκέμβρη 2013

Συγκεντρώνουμε ρούχα,
παπούτσια, παιχνίδια, βιβλία,

κοσμήματα κ.λπ. στο Πολιτιστικό
Κέντρο Αλίμου, Ιωνίας 96 στις

20/12, από 10 π.μ. έως 6 μ.μ.
Τα χαρίζουμε την επόμενη μέρα
σε μία εορταστική ατμόσφαιρα

από 10 π.μ. έως 6 μ.μ.

STOP 
στις ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ και

στους ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΧΡΩΣΤΑΣ σε τράπεζα, εφορία,
ΟΑΕΕ και ασφαλιστικά ταμεία; 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ κατασχέσεις 
και πλειστηριασμοί

ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ μπορούμε 
να το σταματήσουμε

Δίκτυο Αλληλεγγύης Αλίμου
Επικοινωνία: τηλ. 6973929318
e-mail: solalimos@gmail.com

Περιοδική έκδοση της δημοτικής κίνησης • Συντάσσεται από επιτροπή
Επιμέλεια έκδοσης: Θέμης Δαλέζιος, Ησιόδου 1 – Άλιμος, Τηλ. 2109901276

e-mail : ano.kato.kalamaki@gmail.com • Διανέμεται δωρεάν
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