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Και τώρα δείτε μας στο 
διαδίκτυο 
(internet)
Διεύθυνση: 

http//2020epmellon.
wordpress.com

ή απλώς πληκτρολογείστε 
στην αναζήτηση:  

2020Επιστροφή στο 
Μέλλον

Αποτυπώματα  
“Oρέ ξύλο που χρειάζεται...”

Η φύση του ανθρώπου είναι μεγάλο μυστήριο. Οι αρχαίοι έλληνες προσπάθησαν 
να την εξηγήσουν δίνοντας όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά στους θεούς τους.

Μόνο ο Αριστοτέλης προσπάθησε να συνδυάσει τα βιοχημικά χαρακτηριστικά 
του ανθρώπινου σώματος με τις πνευματικές του λειτουργίες.

Είκοσι αιώνες αργότερα ο Φρόιντ και στη συνέχεια ο μαθητής του Γιάνγκ επι-
χείρησαν να εξηγήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα από τις επιρροές του 
περιβάλλοντος κάθε ανθρώπου σε συνδυασμό με τις σεξουαλικές του ορμές, το 
περίφημο «λίμπιντο».

Σήμερα η επιστήμη γνωρίζει πλέον ότι όλα έχουν σχέση με τη βιοχημεία και τη 
φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος. Κύτταρα, γονίδια, έλικας του DNA, νευρώ-
νες, ορμόνες και πρωτεΐνες καθορίζουν την συμπεριφορά και τις αποφάσεις κάθε 
ανθρώπου. Πρόσφατη μάλιστα μελέτη  αναφέρει ότι η ειλικρίνεια των ανθρώπων 
έχει σχέση με τα επίπεδα της τεστοστερόνης (λέγεται και «αντρική» ορμόνη) στον 
οργανισμό του.

Το φυσικό αυτό χάρισμα δυστυχώς λείπει από τους περισσότερους πολιτικούς 
τόσο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρό-
σφατα εμφανίστηκε σ’ αυτή «νέος (α)» σ’ αυτό το στίβο, «κρυμένος», όμως, πίσω 
από τη μάσκα του αγνώστου, φιλόδοξος και πεινασμένος για εξουσία. Η «ειλικρί-
νειά» του σκοτώνει και εάν δεν μπορεί αυτή, χρησιμοποιεί και τους σκοτεινούς 
μηχανισμούς του διαδικτύου. Κάπως έτσι δούλευε και η προπαγάνδα του Χίτλερ.

Ορέ...ξύλο που του χρειάζεται...

γράφει ο Ν. Παρίκος

“Τα σκουπίδια παραμένουν τελικά 
στο Άλσος Περιστερίου” 

(Αμφισβητούμενη η απόφαση της Περιφέρειας και 
“περίεργα” τα πιστοποιητικά...της Πυροσβεστικής)

Το αμαξοστάσιο του δήμου Περι-
στερίου έπρεπε να «σφραγισθεί» 
στις 4-10-2012 σύμφωνα με την 
απόφαση 6092/4-10-2011 του αντι-
περιφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθη-
νών κ. Παπαντωνίου. Ο ίδιος σήμερα 
αποφάσισε την παράταση για έξη 
(6) ακόμη μήνες της λειτουργίας του 
Λειοτεμαχιστή. απορριμμάτων  

Αυτή καθ’ αυτή η απόφαση πάσχει 
νομικά και σύμφωνα με έμπειρους 
νομικούς πάρθηκε καθ’ υπέρβαση 
των αρμοδιοτήτων του κ. Αντιπερι-
φερειάρχη, στηρίζεται δεν σε ανύ-
παρκτες παραδοχές. 

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση το 
Πλυντήριο και τα Συνεργεία Οχημά-
των έπρεπε να είχαν ήδη σφραγισθεί 
από τις 4-10-2012. Τι ισχύει από όλα 
αυτά;

Σελίδα  8

Iδιώτες διεκδικούν την 
έκταση του Εκθεσιακού 

Κέντρου του Δήμου 
Περιστερίου και  όχι 

μόνο
Όλα καλά, όλα ωραία στο Δήμο 

Περιστερίου. Δεν του έφθαναν όλα 
όσα συμβαίνουν, κινδυνεύει να χά-
σει το Εκθεσιακό του κέντρο που 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών 
Αγίου Βασιλείου και Δωδεκανήσου 
και μέρος από την έκταση που σή-
μερα λειτουργεί το Αμαξοστάσιο.

Σελίδα  5

Οι κομματάρχες 
της δυτικής όχθης

Με λεφτά του κράτους χτίζουν 
το πολιτικό τους μέλλον. Τη στιγμή 
που κόβονται φάρμακα, συντάξεις 
και μισθοί, Περιφέρεια Αττικής και 
Δήμοι ξοδεύουν δεκάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ για έργα που βέβαια έχουν 
ανάγκη οι πολίτες αλλά το πρωταρ-
χικό κίνητρο είναι η εξυπηρέτηση πο-
λιτικών φιλοδοξιών.

Σελίδα  7

Γνώριζαν από το 2004 
ότι η οικονομία της 

χώρας έχει βουλιάξει
Έγγραφο-φωτιά προειδοποιούσε 

πριν τους Ολυμπιακούς: Θα βου-
λιάξει η οικονομία σας !!!  

Σελίδα  8

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ιλίου
‘‘ Ένα θαύμα δυτικά στο ποτάμι, δείγμα 

κοινωνικής προσφοράς και ορθής διαχείρισης 
πόρων’’

Η Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου 
Ιλίου παρουσιάζει αξιοσημείωτο έργο   
χρηματοδοτώντας το με πόρους του 
δήμου χωρίς καν τη συνδρομή του 
κράτους. Πως το καταφέρνει;  Μας 
το εξηγεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Υπηρεσίας & δια Βίου 
Μάθησης κ. Βαγγέλης Αυγουλάς. 

Σελίδα  13

Δημοτική Βιβλιοθήκη Περι-
στερίου:‘‘Η Λέσχη Παραμυθιού 
«Κόκκινη κλωστή δεμένη» κάθε 
Σάββατο παρουσιάζει….’’          

σελ. 3

Ο.Π.Α.Α.Π. Δήμου Περιστερίου 
«Περίεργες απευθείας αναθέσεις 
Μελετών»  28.000 ευρώ                         

σελ. 6

Υπουργείο Παιδείας – Λεφτά 
υπάρχουν αρκεί να «πηγαίνουν» 
στους προϊσταμένους και τους 
προνομιούχους γραφειοκράτες

σελ. 11

ΔΕΠΑΔΠ: Δίνει δουλειές με 
απευθείας αναθέσεις του Προέ-
δρου της κ. Παπαδόπουλου σε 
επιχειρηματίες αλλά όχι σε αυ-
τούς του Δήμου Περιστερίου

σελ. 12
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Εκδότης - Διευθυντής: Νίκος Ι. Παρίκος
τηλ. 6946066009

e-mail: epimellon@yahoo.gr
gmail: adronas2020@gmail.com

Εκτύπωση: DASPRINT- Δασκαλάκης τηλ.: 2130 430907

Δημοτικές διαδρομές
F Αμαξοστάσιο (1). Αληθεύει ότι 

κάποιοι προνομιούχοι δουλεύουν 
μόνο πρωινή βάρδια παριστάνο-
ντας τους προϊσταμένους και χτυ-
πούν «κάρτα» και το βράδυ για να 
παίρνουν νυκτερινό επίδομα;

F Αμαξοστάσιο (2). Αληθεύει 
ότι υπάρχουν δύο τύποι καρτών 
παρουσίας για τους υπαλλήλους; 
Η μία είναι ψηφιακή (όπως οι πι-
στωτικές) και η άλλη χάρτινη που 
συμπληρώνεται με το χέρι. Την 
πρώτη την έχουν όλοι σχεδόν οι 
εργαζόμενοι. Τη δεύτερη που συ-
νήθως «γεμίζει» με αργίες και νυ-
κτερινά την έχει μία μικρή επιλεγ-
μένη ομάδα.

F Αμαξοστάσιο (3). Αλήθεια τί 
ήθελαν πρωί - πρωί  (6:30 π.μ.) 
τα περιπολικά και οι εργαζόμενοι 
στο λειοτεμαχιστή αναγκάστηκαν 
να ξυπνήσουν την κ. Αντιδήμαρ-
χο; Μήπως έχει σχέση με τους 
άδειους και ληγμένους πυροσβε-
στήρες ή όχι;

F Αμαξοστάσιο (4). Κυρία αντι-
δήμαρχε είσαι «φάουλ». Από τη 
μία τα sms και από την άλλη η 
κατηγορία ότι οι εργαζόμενοι θα 
φταίνε για την ιδιωτικοποίηση 
των σκουπιδιών. Αυτά δεν τα κά-
νει ούτε και ο Φωτόπουλος της 
ΓΕΝΟΠ. Αφού ξέρετε ότι τα σκου-
πίδια στο Περιστέρι θα περάσουν 
σε ιδιώτη, γιατί το πεδεύετε;

F Αμαξοστάσιο (5). Με το λει-
οτεμαχιστή τα καταφέρατε. Πήρε 
παράταση μέχρι 4 Μαρτίου 2013. 
Με τα υπόλοιπα που έπρεπε να 
έχουν σφραγισθεί τι θα κάνετε; Οι 
εισαγγελείς πλέον έχουν αγριέψει 
και στέλνουν κατ’ ευθείαν στο αυ-
τόφωρο, θα το διακινδυνέψετε..;

F Κοιμητήριο (1). Ωραίος ο Ερ-
γολάβος. Εγκαταστάθηκε σ’ αυτό 
και άρχισε εργασίες πριν καν εκ-
δικασθούν οι ενστάσεις. Μάγος 
ήταν και το ήξερε ή του σφύριξε 
κάποιο πουλάκι της Οικονομικής 
Επιτροπής ότι θα απορριφθούν; 
Δεν θέλουμε διαψεύσεις, βλέπεις 
έχουμε φωτογραφίες.....

F Κοιμητήριο (2). Ωραίος ο με-
λετητής του δήμου. Προέβλεψε  
σκάψιμο με εργάτες σε τύπο δι-
αγωνισμού που το απαγορεύει. 
Η δικαιολογία  ήταν ότι  η στενό-
τητα χώρου δεν επιτρέπει τη δι-
έλευση μηχανημάτων εκσκαφής. 
Έλα όμως που ο εργολάβος δεν το 
ξέρει και ετοιμάζεται να σκάψει 
με ειδική μηχανοκίνητη τσάπα. 
Όπως είπε και κάποιος εργάτης, 
εάν δεν υπάρξει «τσάπα» δεν θα 
σκαφτεί τίποτα.

F Κοιμητήριο (3). Πάλι ο εργο-
λάβος. Πολύ γρήγορος είναι, αξι-
οθαύμαστα γρήγορος θάλεγε κά-
ποιος. Δεν πρόλαβε καλά - καλά 
να εγκατασταθεί και έχει κατα-
σκευάσει όλα σχεδόν τα πεζοδρό-
μια της μελέτης.

F Ο εύθικτος δημοτικός σύμ-
βουλος. Μεγάλη η συναισθημα-
τική του έκρηξη, αλλά κανείς δεν 
κατάλαβε το γιατί. Εκτός εάν ήταν 
κι’ αυτός στην επιτροπή που έκα-
νε έρευνα αγοράς για τα ελαστι-
κά προκειμένου αν καθορίσει τις 
τιμές. κ. Σύμβουλε τι συμβαίνει 
απ’ όλα αυτά; Μην ξεχνάτε ότι τα 
στερνά δοξάζουν τα πρώτα....

F Ο υποψήφιος. Σε μεγάλη εκ-
στρατεία έχει μπλέξει ο κ. Διευ-
θύνων Σύμβουλος. Βγήκε από το 
καβούκι του και τρέχει σε βουνά, 
λαγκάδια και σχολεία. Από κοντά 
του συμπαραστάτης και ο παλιός. 
Βέβαια μπορεί να νομίζει ότι ο πα-
λιός είναι αλλιώς, του ξεφεύγει 
όμως ότι οι καιροί άλλαξαν και τα 
συρτάρια του είναι γεμάτα σάπια 
κόκαλα. Αν προκύψει κάτι ο θεός 
να βάλει το χέρι του γιατί δεν θα 
τον σώσουν ούτε οι αναστηλώ-
σεις, ούτε τα φωτοτυπικά....

F Ο τυχερός. Πάλι θα γλυτώσει 
τη διαδικασία. Η αναβολή είναι 
εξασφαλισμένη αφού το «παιχνί-
δι» τελειώνει στις 10:00 π.μ. 

F Ο Οικονομικός. Ωραία αυτή 
η υπόθεση με το «πάμε πακέτο». 
Ποιός θα θυμάται μετά από τόσα 
χρόνια αν το πρόστιμο ήταν για 
το «πάμε πακέτο» ή το τρώμε 
άμα λάχει επιτόπου; Ακόμη και οι 
υπάλληλοι που το επέβαλαν δεν 
θυμούνται. Κι οι άλλοι κοιμούνται 
τον ύπνο του δικαίου. Άν ήξεραν 
από «πολιτική» κάτι θα ......

F Η «γιαγιά» (1). Τα μισθώματα 
δεν είναι και το φόρτε της. Σε κάθε 
περίπτωση δεν φταίει αυτή αλλά 
οι υπάλληλοι που δεν τα αναζήτη-
σαν. Αυτά όμως που χρωστά ο δή-
μος τα καταβάλει όλα. Και δεν έχει 
ζητήσει μείωση, όπως οι ιδιώτες. 

F Η «γιαγιά» (2). Είπαμε να στη-
ριχθεί ο Ατρόμητος, αλλά όχι και 
έτσι. Ούτε ένα ευρώ δεν πληρώνει 
και του έδωσε και το νταμάρι για 
τις περισσότερες ώρες. Αλήθεια 
ποιός λειτουργεί εκεί το κυλικείο, 
χωρίς άδεια και χωρίς να κόβει 
αποδείξεις; Πληρώνει τίποτα στο 
δήμο ή όχι; Κυρία μου, με όλο το 
σεβασμό που προκαλείτε, προ-
σέξτε γιατί κάτι τέτοια οδηγούν 
στα αδικήματα που λέγονται «πα-
ράβαση καθήκοντος» και «απιστία 
προς την υπηρεσία». Κι εσείς έχε-
τε ήδη μία δίωξη στη πλάτη σας.

F Ο οικολόγος. Ωραίος ο κύ-
ριος. Και δημοτικός υπάλληλος 
και προϊστάμενος και ιδιοκτήτης 
ΜΚΟ. 25 ψυχές του έδωσαν «να 
εκπαιδεύσει» και ήδη προσπαθεί 
να βρεί άκρη για να μην πληρώσει. 
Κάποιος όμως το «σφύριξε» ποιο 
πάνω και ετοιμάζεται έλεγχος. 
Τώρα τι θα προκύψει κανένας δεν 
ξέρει. Το κακό είναι ότι τα στηρίγ-
ματα του σάπισαν και δεν υπάρ-
χουν ποιά. 

Δήμος Χαϊδαρίου 
Έναρξη λειτουργίας του 

Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «Πνοή»
Ο Δήμος Χαϊδαρίου σε 

συνεργασία με τον κοι-
νωνικό φορέα Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Δρα-
στηριότητες Ευπαθών 
Ομάδων «ΕΔΡΑ»,ο οποίος 
δραστηριοποιείται στο 
πεδίο της ψυχικής υγείας 
και νοητικής υστέρησης 
από το 2001, ανακοινώ-
νει για δεύτερη χρονιά 
τη λειτουργία του Ψυχο-
παιδαγωγικού Κέντρου 
«Πνοή» στο Χαϊδάρι που 
βρίσκεται στην οδό Κωνσταντινουπό-
λεως 21.

Όπως και πέρυσι, το Ψυχοπαιδα-
γωγικό Κέντρο «ΠΝΟΗ», θα λειτουρ-
γεί ως πρότυπο κέντρο πρόληψης, 
αξιολόγησης και αποκατάστασης, 
παρέχοντας υπηρεσίες σε παιδιά 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας (3-
17 ετών) και τις οικογένειες τους, που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου, 
γραφής καθώς και σχολικής προσαρ-
μογής. Τα εξατομικευμένα προγράμ-
ματα του κάθε μαθητή θα έχουν ως 
στόχο τη βελτίωση και την αποκατά-
σταση των δυσκολιών του.

Το ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο στελε-
χώνεται από διεπιστημονική ομάδα, η 
όποια συνεργάζεται για τις ανάγκες 
των περιστατικών που αντιμετωπί-
ζει και την απαρτίζουν επαγγελματί-
ες ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής 
όπως: ειδική παιδαγωγός, εργοθερα-
πεύτρια, κοινωνική λειτουργός, λογο-
θεραπεύτρια και ψυχολόγος. 

 Στο ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο πα-

ρέχονται υπηρεσίες με την κάλυψη 
των ασφαλιστικών ταμείων των εξυ-
πηρετούμενων και των οικογενειών 
τους χωρίς την επιπλέον οικονομική 
τους συμμετοχή. Αυτές οι υπηρεσίες 
είναι: αποκατάσταση μαθησιακών 
δυσκολιών, λογοθεραπεία, εργοθε-
ραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και 
συμβουλευτική γονέων. 

 Στο πλαίσιο του Ψυχοπαιδαγωγι-
κού Κέντρου θα επαναλειτουργήσουν 
και φέτος δραστηριότητες όπως, καλ-
λιτεχνικά εργαστήρια, εκδρομές πολι-
τιστικού χαρακτήρα, επιμορφωτικές 
συναντήσεις γονέων, εκπαιδευτικά 
σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, προ-
γράμματα πρόληψης, ευαισθητοποί-
ηση και αγωγής στην κοινότητα.

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο στεγά-
ζεται στην οδό Κωνσταντινουπόλε-
ως 21, Χαϊδάρι, τκ. 12461. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 210-5321294 (υπέυθυνη 
η κ. Κάσσυ Πανάγιου), Email: pnoe.
haidariou@gmail.com. Ώρες λειτουρ-
γίας : 13:00μ.μ.έως 21:00μ.μ.

Δωρεάν μαστογραφίες για τις 
ανασφάλιστες  και άπορες 

Περιστεριώτισσες
Ο Δήμος Περιστερίου ανακοίνωσε την υλοποίηση προγράμματος υγείας για 

την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού, που προσφέρεται εντελώς δω-
ρεάν στις ανασφάλιστες και άπορες γυναίκες, κατοίκους του δήμου.

Το πρόγραμμα υγείας υλοποιείται από τον Δήμο Περιστερίου, που είναι 
ενεργό μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
της Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) και σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του Ογκο-
λογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων.

Γυναίκες άνω των 40 ετών, που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν συμμετοχή 
στο πρόγραμμα πρόληψης, θα μπορούν εντελώς δωρεάν να κάνουν μαστο-
γραφία με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας, ψηφιακού μαστογράφου και να 
λαμβάνουν και σχετική διάγνωση. 

Τα ραντεβού θα εξυπηρετούνται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και 
Παρασκευή από τις 9:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου 
Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων (Τίρυνθος 2, Άνω Πα-
τήσια). 

Υπεύθυνος του προγράμματος στην πόλη μας είναι ο Αντιδήμαρχος Μέριμνας 
του Πολίτη Αναστάσιος Θεοδωράκος. Αιτήσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα 
στα τηλέφωνα: 2105704275, fax: 2105715292, e-mail: theodorakos@peristeri.gr
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Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου

‘‘Η Λέσχη Παραμυθιού «Κόκκινη κλωστή 
δεμένη» κάθε Σάββατο παρουσιάζει….’’

Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Περι-
στερίου ξεκίνησε για το σχολικό έτος 
2012 - 1013 το εκπαιδευτικό και ψυ-
χαγωγικό πρόγραμμα «Λέσχη Παρα-
μυθιού» με τίτλο: «Κόκκινη κλωστή 
δεμένη», η οποία σημείωσε μεγάλη 
επιτυχία το προηγούμενο σχολικό 
έτος.

Η «Λέσχη Παραμυθιού» περιλαμβά-
νει παρουσίαση, προσέγγιση - ανάλυ-
ση και δραματοποίηση παραμυθιού 
από παιδαγωγούς - εκπαιδευτές στο 
χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης.

Η αρχή της κόκκινης κλωστής του 
κουβαριού των παραμυθιών πραγ-
ματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 
2012 από μια νέα συγγραφέα, που 
αποπνέει ελπίδα και αισιοδοξία, που 
αποτολμά να ταξιδεύει τα παιδιά 
σε κόσμους όμορφους και μαγικούς, 
αλλά και να δίνει μηνύματα και τρό-
πους σκέψης και ζωής. 

Η Βασιλική – Γκλόρια Α. Παπά με το 
βιβλίο της «Βατραχολυτρωτές» έκα-
νε για φέτος την έναρξη της «Λέσχης 
Παραμυθιού». Η συγγραφέας διάβα-
σε στα παιδιά αποσπάσματα από το 
παραμύθι και ταξίδεψε τις σκέψεις 
τους. Η παρουσίαση έγινε στη Μου-
σική Βιβλιοθήκη «Νάνα Μούσχουρη», 
που βρίσκεται στο χώρο της Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης. 

Μαθητές από το 41ο Δημοτικό Σχο-
λείο Περιστερίου μαζί με τον Μουσικό 
του σχολείου Ανδρέα Μπικουβαράκη 
απέδωσαν μελοποιημένα ποιήματα 
της συγγραφέα και τραγούδησαν 

πολύ όμορφα, ενώ δραματοποίησαν 
και σκηνές του παραμυθιού. 

Στη συνέχεια η συγγραφέας κα. 
Παπά προχώρησε σε ανάλυση, απο-
σαφήνιση και επεξεργασία όλων των 
συστατικών του παραμυθιού «Βα-
τραχολυτρωτές» και μετά από δημι-
ουργικό διάλογο προέκυψε το κεντρι-
κό μήνυμα, η κεντρική ιδέα του. Τα 
παιδιά εννόησαν την επικαιρότητα 
του παραμυθιού, το οποίο διαπερνά 
την ιδέα της ευαισθητοποίησης προς 
το περιβάλλον. Η «Λύτρωση» θα έρ-
θει όταν όλοι κατανοήσουν την ανα-
γκαιότητα του σεβασμού προς τον 
περιβάλλοντα χώρο και τη φύση.

Τα παιδιά ζωγράφισαν και τρα-
γούδησαν με κέφι. Η αρχή του κου-
βαριού των παραμυθιών έγινε με το 
παραμύθι «Βατραχολυτρωτές» της 
κας Παπά και θα συνεχιστεί κάθε 
Σάββατο 11:00 ως τις 12:30 το πρωί.

Την οργανωτική φροντίδα για την 
παρουσίαση αυτή είχαν: η Αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού και Επικεφαλής 
της Συντονιστικής Επιτροπής της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαίρη Τσι-
ώτα - Μάρκου, ο Υπεύθυνος της 
Λέσχης Παραμυθιού Αλέξανδρος 
Πατσής (Δ/ντης 26ου Δημ. Σχολείου  
Περιστερίου), η Υπεύθυνη της Βιβλι-
οθήκης Λιλή Καρκούλια και η Διευθύ-
ντρια του 41ου Δημ. Σχολείου Δήμη-
τρα Μόσχου, μέλη της Συντονιστικής 
Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθή-
κης Περιστερίου.

Με ικανοποίηση υποδέχτηκαν 
γονείς και παιδιά την έναρξη της 
λειτουργίας των Κοινωνικών Φρο-
ντιστηρίων, τη Δευτέρα 15 Οκτω-
βρίου 2012, σε συνέχεια της θετικής 
ανταπόκρισης των Διευθυντών των 
Λυκείων του Δήμου Ιλίου, στις συνα-
ντήσεις που συγκάλεσε ο Δήμαρχος 
Ιλίου Νίκος Ζενέτος για τη λειτουργία 
του κοινωνικού αυτού θεσμού, σε 
μια προσπάθεια να ανακουφιστεί η 
οικογένεια, δεδομένων των οικονομι-
κών δυσχερειών που αντιμετωπίζει 
σήμερα.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο ξεκινά 
με 40 εθελοντές καθηγητές και 12 
φοιτητές επί πτυχίω, που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα, ενώ μέχρι 
αυτή τη στιγμή οι εγγραφές ξεπερ-
νούν τα 180 παιδιά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Κοινωνι-
κά Φροντιστήρια λειτουργούν χωρίς 
κανένα κριτήριο επιλογής των μαθη-
τών, ενώ λόγω της αυξανόμενης ζή-
τησης συμμετοχής, στις 17.10.2012 
ο Δήμος Ιλίου πραγματοποίησε νέο 
κάλεσμα για τη στήριξη των «Κοι-
νωνικών Φροντιστηρίων», το οποίο 
έτυχε της θετικής ανταπόκρισης των 
εκπαιδευτικών της πόλης. 

Ο Δήμαρχος Ιλίου δήλωσε χαρακτη-
ριστικά: 

«Το Ίλιον εξακολουθεί να δίνει μα-
θήματα ανθρωπιάς και ξέρει να δεί-
χνει το πρόσωπο της προσφοράς και 
της αλληλεγγύης. Όπως κάθε κοινω-
νικός θεσμός, έτσι και τα Κοινωνικά 
Φροντιστήρια δίνουν καθημερινά εξε-
τάσεις, από τη συνεχή ανταπόκριση 
των εκπαιδευτικών στις ολοένα αυ-
ξανόμενες ανάγκες. Με τη στήριξη 
της Ένωσης Γονέων Ιλίου, της εθελο-
ντικής προσφοράς της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και των νέων επιστημό-
νων του Δήμου Ιλίου, είμαι σίγουρος 
για την επιτυχία του εγχειρήματος. 
Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να 
σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, 
διδάσκοντας στα παιδιά μας τον τρό-
πο να είμαστε αλληλέγγυοι».

Το κάλεσμα για τα Κοινωνικά Φρο-
ντιστήρια είναι διαρκές και οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στον κύριο Δημήτριο Αμπατζή, Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 08.00-13.00, 
στα τηλέφωνα επικοινωνίας 213 20 
30 036 & 213 20 30 042, καθώς και 
την ηλεκτρονική διεύθυνση της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας: koinoniki@ilion.gr.

Δήμο Ιλίου -  Ξεκίνησαν τα 
Κοινωνικά Φροντιστήρια

Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω λει-
τουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
για θέματα εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο είναι οι 
ακόλουθες: 
• Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε 
άνεργους και σε άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες με στόχο την ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας.
• Συμβουλευτική σε εργαζόμενους που επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελμα-

τικό κλάδο, θέλουν να επιλύσουν προβλήματα στο χώρο εργασίας τους, ή 
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους. 

• Επαγγελματικός προσανατολισμός σε νέους που χρειάζονται καθοδήγη-
ση για την επιλογή σπουδών ή επαγγέλματος αλλά και σε μεγαλύτερης 
ηλικίας άτομα που δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία και επιθυμούν να 
εργαστούν.

• Τεχνικές αναζήτησης εργασίας (βιογραφικό σημείωμα, συνέντευξη παρου-
σίασης) και συμβουλευτική για την ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινω-
νικών δεξιοτήτων.

• Πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού με την κα Δερνελή Νικο-
λέττα, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας, στα 
τηλέφωνα 2105697900 – 2105315507.

Το γραφείο στεγάζεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω, Διεύ-
θυνση: Μ. Μπότσαρη και Ελλησπόντου 7, 1ος όροφος.

Αιγάλεω  - Συμβουλευτική και 
Επαγγελματικός προσανατολισμός 

από την Kοινωνική Yπηρεσία

Α.Ν.Τ.Α.Ρ.Σ.Υ.Α. 
 Πρώτη στην παρέλαση της 28ης 

Οκτωβρίου στο Περιστέρι

Σε συστημικό κόμμα  εξελίσσεται 
η Α.Ν.Τ.Α.Ρ.Σ.Υ.Α. με πρώτο δείγμα 
των προθέσεων αυτής της συνιστώ-
σας του ΣΥΡΙΖΑ η συμμετοχή στην 
παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο 
Περιστέρι.

Έκπληκτοι οι γονείς που προσήλθαν 
στην Παν. Τσαλδάρη για να «καμαρώ-
σουν» τα παιδιά τους να παρελαύ-
νουν μπροστά από τους επισήμους 
είδαν την ομάδα του Α.Ν.Τ.Α.Ρ.Σ.Υ.Α. 
να παρελαύνει συγκροτημένα, σε 
στοιχημένη παράταξη, πρώτη από 
όλες τις κοινωνικές ομάδες και τα 
σχολεία και  μάλιστα ως ο μόνος πο-
λιτικός σχηματισμός που συμμετείχε. 

Ιδιαίτερη κινητικότητα, κατά την 
πορεία ενώπιον των επισήμων και 
του περιστεριώτικου λαού, επέδειξε 
η εκπαιδευτικός και συνδικαλίστρια κ. 
Αγγελική Φατούρου.
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Περί ‘‘συλλογικής ευθύνης’’
Ο όρος “συλλογική ευθύνη” χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το ναζι-

στικό καθεστώς  της Γερμανίας προκειμένου να δικαιολογήσει τα «τερατουρ-
γήματά» του, όταν αδυνατώντας να βρει τους αντιστασιακούς, δηλαδή τους 
φυσικούς δράστες, μετατόπιζε την ευθύνη στις μάζες, εκτελώντας όσους πί-
στευε ότι στρεφόντουσαν εναντίον του.

Πολύ αργότερα  χρησιμοποιήθηκε ένας άλλος όρος, «η 
συλλογική μνήμη». Επινοήθηκε για να ποδηγετήσει ολό-
κληρους λαούς και να τους αποτρέψει από την αναζήτη-
ση της αλήθειας του ενός. 

Ένας άλλος πολύ δόκιμος, αλλά και πολύ χρησιμοποιη-
μένος όρος είναι η «ευθύνη της ομάδας». Χρησιμοποιείται 
από τους γιάπις του επιχειρηματικού κόσμου και από τους συνδικαλιστές της 
σύγχρονης εποχής προκειμένου να αποτρέψει ρήξεις στις ομάδες ανθρώπων 
που έχουν συγκροτήσει.

Συνήθως αυτός που επικαλείται τον όρο «ευθύνη της ομάδας» είναι και η 
ηγετική της μορφή. Ικανός στις αναλύσεις, στην επικοινωνία και στην ποδη-
γέτηση ανθρώπων εφαρμόζει το περίφημο «τα εμά, εμά και τα εσά, εμά» σε 

του Νίκου Παρίκου

Γνώριζαν από το 2004 
ότι η οικονομία της χώρας 

έχει βουλιάξει

Έγγραφο-φωτιά προειδοποιούσε 
πριν τους Ολυμπιακούς: Θα βουλιά-
ξει η οικονομία σας!   2.930 λέξεις. 
Τόσες περιείχε η ειδική έκθεση της 
S&P (Stantard ent Poors) που ήρθε 
στην Ελλάδα 4 μόλις μέρες πριν την 
έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 
της Αθήνας 2004.

Με τον εύγλωττο τίτλο «Η πιστο-
ληπτική ικανότητα της Ελλάδας 
μετά την Ολυμπιάδα: Μαραθώνιος 
και όχι σπριντ», έφθασε στους αρ-
μόδιους κυβερνητικούς παράγοντες 
και σε ανώτατα οργανωτικά στελέ-
χη του 2004. Ωστόσο, μπήκε στο 
συρτάρι για να μην χαλάσει το ολυ-
μπιακό παραμύθι και μεθύσι που 
ζούσε η χώρα μας…

Και αυτό γιατί αναφερόταν σε οι-
κονομικές υπερβάσεις στα έργα των 
Αγώνων που θα επηρέαζαν αρνητι-
κά το μέλλον της Ελλάδας. Οι αναλυ-
τές της S&P, ως άλλοι «προφήτες», 
περιέγραφαν με ακρίβεια την κατά-
σταση στην οποία θα βρισκόταν η 
οικονομία μας μόλις έσβηναν τα πυ-
ροτεχνήματα της Ολυμπιάδας.

Οι αναλυτές του οίκου περιέγρα-
φαν χωρίς ωραιοποιήσεις την σκλη-
ρή πραγματικότητα για την ελληνική 
οικονομία και το μέλλον της χώρας 
από την επόμενη κιόλας μέρα των 
Ολυμπιακών Αγώνων.

Στην έκθεσή τόνιζαν (γνωρίζοντας 
ότι η Ολυμπιάδα χρηματοδοτήθη-
κε από τους Έλληνες πολίτες και 

τον κρατικό προϋπολογισμό) ότι οι 
υπερβάσεις για τους Ολυμπιακούς 
θα οδηγούσαν τη χώρα σε δανεισμό 
40 δισ. για το 2004 αντί για τα 26,3 
δισ. ευρώ που είχε ανακοινώσει η 
κυβέρνηση Σημίτη. Με λίγα λόγια, 
μας λένε «ωραία τα περιγράφετε 
στα χαρτιά για το κόστος των Ολυ-
μπιακών Αγώνων αλλά στο τέλος θα 
δανειστείτε 14 δισ. ευρώ για να κα-
λύψετε τις “τρύπες”»!

Μιλώντας μάλιστα για την μετα-
ολυμπιακή Ελλάδα, οι αναλυτές του 
διεθνούς οίκου καταγράφουν τα 
τέσσερα βασικά προβλήματα που 
θα είχαν να αντιμετωπίσουν οι κυ-
βερνήσεις της χώρας:

α) το πολύ υψηλό χρέος
β) την έλλειψη διαφάνειας στον 

προϋπολογισμό,
γ) την απειθαρχία στις δαπάνες
δ) τις δυσμενείς δημογραφικές τά-

σεις.
Οκτώ χρόνια μετά δεν χρειάζεται 

κανείς εξειδικευμένες οικονομικές 
γνώσεις για να καταλάβει το πως 
«φεσώθηκε» ολόκληρος ο ελληνικός 
λαός τις υπερκοστολογήσεις των 
Ολυμπιακών Αγώνων και πως δεν 
έγινε τίποτα από όσα προειδοποι-
ούσε η S&P. 

Αντίθετα, δεν έγιναν ούτε τα αυ-
τονόητα, όπως η αξιοποίηση εγκα-
ταστάσεων που πληρώσαμε 2 και 3 
φορές το κόστος τους…

Πηγή: star.gr (12.10.2012)

κάθε έκφανση και δράση της ομάδας του. Συνήθως υπόσχεται στους «συ-
ντρόφους» του ομαδικότητα στη λήψη αποφάσεων και δίκαιο μοίρασμα των 
επιτυχιών.

Όταν όμως έλθει η επιτυχία δεν θέλει με κανένα τρόπο να μοιρασθεί το έπα-
θλο. Σαν τον αρχηγό αγέλης, πρώτα θα διαλέξει το καλύτερο κομμάτι για τον 

εαυτό του και εάν περισσέψει κάτι θα το μοιράσει στους 
άλλους με μεγαλοψυχία. Στην επιτυχία δεν υπάρχει ομά-
δα, υπάρχει πάντα ο ένας κι αυτός πρέπει να τύχει των 
απολαβών. Οι υπόλοιποι ας περιμένουν στη σειρά μέχρι 
να τους ανοίξει κάποιος την πόρτα.

Κι αν βρεθεί και κάποιος αιρετικός που δεν ακολουθεί 
την πεπατημένη, που τέλος πάντων χαλάει τη «σούπα» τότε υπάρχει πάντα 
η δυνατότητα επίκλησης της «συλλογικής ευθύνης» προκειμένου να επανέλ-
θει στον δρόμο της αρετής. Ποιας αρετής; Μα είναι αυτονόητο. Αυτής που 
πρεσβεύει ο ηγέτης, αφού του χαλάει το «στάρι» που έχει στρώσει για την 
επιτυχία του. Οι αιρετικοί ή τα άλογα που γέρασαν μπορούν να καούν στη 
«πυρά». Έτσι κι αλλιώς τον ρόλο τους τον έπαιξαν !!!

Στην επιτυχία δεν υπάρχει ομάδα, 
υπάρχει πάντα ο ένας 

κι αυτός πρέπει να τύχει 
των απολαβών

Ένταση και εκρήξεις συναισθημά-
των προέκυψαν στην συνεδρίαση 
του Δημοτικού συμβουλίου του δή-
μου Περιστερίου, σήμερα 25-1-2012. 

Αφορμή η ερώτηση του συμβούλου 
της παράταξης «Περιστέρι Μαζί» κ. 
Στέλιου Μουκουβίνα για τον διαγω-
νισμό των ελαστικών των απορριμ-
ματοφόρων του δήμου και τη συμμε-
τοχή σ’ αυτό του πολυπράγμονα κ. 
Μπούα. Ερωτώμενη η καθ’ ύλη αρ-
μόδια αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής 
κ. Νεκταρία Ευσταθιάδου.

Οι γνώστες του χαρακτήρα της και 
της δημόσιας εικόνας της περίμεναν 
την έκρηξή της, αυτή που κατατρο-
πώνει τους αντιπάλους. Αμ δε. Από 
αλλού το περίμεναν κι από αλλού  
ήρθε  ο θυμός και η απαίτηση από-
συρσης της ερώτησης. 

Δράστης ο εν όπλοις  σύντροφος 
του ερωτώντα, δημοτικός σύμβου-
λος της ίδιας παράταξης κ. Ψηρό-
γιαννης. Μιλώντας πρώτος, κατ’ 
απαίτησή του, επί προσωπικού υπε-
ραμύνθηκε της  σωστής διεξαγωγής 
του διαγωνισμού προμήθειας ελα-
στικών και απευθυνόμενος στον κ. 
Μουκουβίνα απαίτησε από αυτόν να 
αποσύρει ουσιαστικά την ερώτησή 
του γιατί θίγει, όπως ανέφερε σε με-
γάλη συναισθηματική φόρτιση, όλα 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
του δήμου. 

Εν τη ρύμη του λόγου του μίλησε για 
άψογη συνεργασία με τους υπόλοι-
πους της επιτροπής, ξέχασε, όμως, 
μάλλον από τον εκνευρισμό του να 
αναφερθεί στην ουσία της ερώτησης 
που ήταν η συμμετοχή του κ. Μπούα 
σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, 
η έρευνα τιμών από την επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού και ο 

χρόνος υποβολής των προ-
σφορών που ήταν ιδιαίτερα 
μικρός (μόνο δέκα λεπτά 
της ώρας). 

Άμα έχεις τέτοιους συ-
ντρόφους τι να τους κάνεις 
τους αντιπάλους. Με την 
αντίδρασή του αυτή  ο κ. 
Ψηρόγιαννης έφερε σε αμυ-
ντική θέση τον ερωτώντα 
αντί την ερωτώμενη αντι-

δήμαρχο.
Η παράσταση όμως είναι για τους 

πρωταγωνιστές. Αυτός είναι ο ρόλος 
που ταιριάζει στην κ. Νεκταρία Ευ-
σταθιάδου και σε καμία περίπτωση 
δεν θα έχανε την ευκαιρία. 

Ξεκίνησε την επίθεση της με την 
φράση «Τώρα θα μάθετε αυτά που 
δεν ξέρετε» ή περίπου έτσι. Μίλησε 
για όλα που αφορούν τον διαγωνι-
σμό, δηλαδή για τον κ. Μπούα, για 
το πόσο μόνος είναι σαν ο μοναδι-
κός μηχανολόγος της Διεύθυνσης 
Μηχανολογικού του Δήμου και για το 
ότι λόγο αυτού συμμετέχει σε κάθε 
υπηρεσιακή της ενέργεια. Ξέχασε 
βέβαια, πάνω στην συναισθηματική 
της ένταση την κ. Χρυσή Κανακάκη 
μηχανολόγο μηχανικό που εκτός των 
άλλων υπογράφει και την περίεργη 
πυροσβεστική μελέτη του Λειοτεμα-
χιστή στο ΣΜΑ. 

Και αφού ενημέρωσε με όλα αυτά 
το δημοτικό συμβούλιο, απεχώρησε 
για τα ενδότερα. Για την ταμπακιέρα 
της ερώτησης του κ. Μουκουβίνα ου-
δέν, έτσι κι αλλιώς όπως είπε απευ-
θυνόμενη στους δημοτικούς συμβού-
λους της αντιπολίτευσης, αυτοί δεν 
γνωρίζουν τις καταστάσεις. Και έτσι 
μ’ αυτά κι αυτά περάσανε όλοι καλά. 
Πάντως απόφαση για την παρέλαση 
της 28ης Οκτωβρίου πήραν.

Για καλό και κακό, όμως, ας μελε-
τήσει η κ. αντιδήμαρχος  κι ορισμένα 
άλλα περίεργα στο χώρο εξουσίας 
της, όλο και κάτι θα βρει. Έτσι για να 
είναι προετοιμασμένη για το τι θα ξη-
μερώσει «αύριο». Εμείς είμαστε δίκαι-
οι… τα είπαμε και μάλιστα νωρίς….

Νίκος Παρίκος – διαχειριστής 
ενός, κατά την κ. Ευσταθιάδου, 

“vromoblogs”

Η κυρία αντιδήμαρχος, ο εύθικτος 
και η έκρηξη

«Κάθε λαός είναι άξιος  των ανθρώπων που τον κυβερνούν»
(Πλάτων 427-347 π.Χ.)
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Όλα καλά, όλα ωραία στο Δήμο Περιστερίου. Δεν του έφθαναν όλα όσα 
συμβαίνουν, κινδυνεύει να χάσει το Εκθεσιακό του κέντρο που βρίσκεται 
στη συμβολή των οδών Αγίου Βασιλείου και Δωδεκανήσου και μέρος από την 
έκταση που σήμερα λειτουργεί το Αμαξοστάσιο.

Οι δικεδικήσεις
 
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά δύο ιδιώτες, οι κ.κ.  Γεώργιος Ταράσης και 

Μαρία Σειρηνάκη κατέθεσαν στις 18-01-2010 στο  Τριμελές Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Αθηνών αγωγή με την οποία διεκδικούν έκταση 18 στρεμμάτων που 
σήμερα καταλαμβάνει το Εκθεσιακό Κέντρο και το μικρό χωμάτινο γήπεδο  
δίπλα σ’ αυτό. 

Ζητούν δε να ακυρωθεί η από 14/8/1981 πράξη απαλλοτρίωσής της που 
έγινε με Προεδρικό Διάταγμα το 1981 (ΦΕΚ 569Δ΄/1981).

Σύμφωνα με το 30697/25-09-2012 έγγραφο του νομικού συμβούλου του 
Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή ο δήμος έχει σε πλήρη κυριότητα 
την διεκδικούμενη έκταση από το 1977, κυριότητα που απέκτησε είτε με 
αγοραπωλητήρια συμβόλαια, είτε με «έκτακτη χρησικτησία», αφού από το 
έτος αυτό ο χώρος διαμορφώθηκε με δικές του δαπάνες. 

Προβάλετε επίσης το επιχείρημα ότι στην διεκδικούμενη αίτηση έχει ανε-
γερθεί το Εκθεσιακό Κέντρο και έχουν διεξαχθεί σ’ αυτό δεκάδες Βιοτεχνικές 
Εκθέσεις με πανελλήνια και διεθνή προβολή, έχει δε κατά καιρούς παραχω-
ρηθεί αντί μισθώματος η χρήση του χώρου σε διάφορους τρίτους για την 
πραγματοποίηση κλαδικών εκθέσεων. 

Ο νομικός σύμβουλος στο έγγραφο του καταλήγει ότι «ο  σκοπός της απαλ-
λοτρίωσης έχει εκπληρωθεί και έχει μεταβληθεί ο χώρος σε χώρου πρασίνου 
– Εκθεσιακό Κέντρο, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει οποιαδήποτε αμφισβή-
τηση της νομής και κατοχής και του δικαιώματος κυριότητος του Δήμου Πε-
ριστερίου». Ζητά δε να λάβει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή για «Άσκηση 
αγωγής αναγνώρισης κυριότητας του Δήμου για την έκταση που περικλεί-
εται από τις οδούς δρόμους ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ)» και «Άσκηση παρέμβασης του Δήμου Περιστερίου ενώπιον του 
Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την απόκρουση της από 
18-01-2010 προσφυγής».

Όλα καλά θα πει κάποιος καλόπιστος. Τι ποιο φυσικό, νόμιμο και ηθικό ο 
δήμος να προασπίσει τα δικαιώματα του, όταν 
μάλιστα πρόκειται και για χώρο πρασίνου κι όχι 
για κάποια χρωστούμενα σε κάποιο προμηθευτή 
ή υπάλληλο.

Οποιοσδήποτε όμως διαθέτει στοιχειώδεις νο-
μικές γνώσεις θα αντιληφθεί ότι η υπόθεση κά-
που χωλαίνει. 

Η ιστορία

α. Το προεδρικό διάταγμα  του 1981 ορίζει την απαλλοτρίωση όλης της έκτα-
σης που περικλείεται από τους οδούς Δωδεκανήσου – Αγίου Βασιλείου – 
Λάρνακος και Αναπαύσεως μέσα στην οποία περιλαμβάνεται και η διεκδι-
κούμενη σήμερα έκταση των 18 στρεμμάτων. 
Από τα συμφραζόμενα του νομικού συμβούλου του δήμου Περιστερίου 
φαίνεται ότι ουδέποτε έγινε απαλλοτρίωση αυτής της έκτασης, αφού μέ-
ρος της αποκτήθηκε με αγοραπωλητήρια συμβόλαια και ένα άλλο τμήμα 
της διεκδικείται σήμερα με «χρησικτησία». 
Έτσι ίσως εξηγείται  και γιατί η έκταση μεταξύ του Αμαξοστασίου και της 
οδού Λάρνακος παρέμεινε σε ιδιώτες και δεν «πέρασε» στην ιδιοκτησία του 
δήμου παρότι από το 1981 έχει χαρακτηρισθεί χώρος πρασίνου.

β. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο χώρος στην γωνία Αναπαύσεως και 
Λάρνακος ανήκει κατά 50% στο δήμο (είναι άγνωστο πως πέρασε στην κυ-
ριότητά του) και κατά το άλλο 50% σε ιδιώτη με την Ιερά Μητρόπολη Λα-
μίας να εγείρει κι’ αυτή διεκδικήσεις. Αντίθετα η διπλανή έκταση στη γωνία 

Λάρνακος και Αγίου Βασιλείου, στην οποία λειτουργεί ιδιωτική επιχείρηση, 
ανήκει κατά 100% σε ένα και μόνο ιδιώτη. Πρόσφατα, όπως γνωστοποι-
ήθηκε άτυπα από παράγοντες του δήμου, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια 
Αττικής   κονδύλι 6.5 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία τα 5 προορίζονται 
για την «αγορά» αυτών των δύο εκτάσεων. Σύμφωνα με υπηρεσιακούς 
παράγοντες του δήμου υπάρχει σε εξέλιξη μακρά δικαστική διαμάχη για 
τη διοικητική αποβολή ενός από τους δύο αναφερόμενους ιδιώτες, από 
την έκταση που διατείνονται ότι κατέχουν. Το συγκεκριμένο «οικόπεδο» 
χρησιμοποιείται σήμερα από αγνώστους ως χώρος στάθμευσης βαρέων 
οχημάτων και μηχανημάτων τεχνικών έργων. Έχουν μάλιστα αποκλείσει 
την πρόσβαση σε αυτό με «μπάρα» χωρίς να έχουν αντιδράσει οι υπηρε-
σίες του δήμου.

γ. Ο δήμος Περιστερίου, από το 1981 έως σήμερα, δεν έχει προχωρήσει στις 
διαδικασίες διοικητικής αποβολής των φερόμενων ως ιδιοκτητών από τις 

εκτάσεις αυτές και ορισμού αποζημίωσής τους 
σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία για τις εκτά-
σεις αυτές αφού το προεδρικό διάταγμα με το 
οποίο χαρακτηρίσθηκαν ως χώρος πρασίνου και 
ορίζεται η απαλλοτρίωσή τους ουδέποτε αναι-
ρέθηκε. Όπως προβλέπει η νομοθεσία, από τη 
στιγμή που δεν αμφισβητήθηκε νομικά  η απαλ-
λοτρίωση, η μόνη διεκδίκηση που μπορεί να 
υπάρξει είναι το «ύψος» της αποζημίωσης. Από 

τα στοιχεία φαίνεται ότι ο δήμος Περιστερίου, ουδέποτε από το 1981 έως 
σήμερα, κίνησε τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης της έκτασης που ορίζεται 
από το Π.Δ. του 1981 (ΦΕΚ 569Δ΄/1981).

δ. Ο δήμος Περιστερίου, 
αντί να απαλλοτριώ-
σει μέρος της έκτασης 
στην οποία κατασκευ-
άσθηκε το Εκθεσιακό 
Κέντρο, προχώρησε 
στην αγορά της από 
ιδιώτη (σύμφωνα με 
πληροφορίες ονομάζε-
ται Λαλιώτης και ήταν 
κάτοικος Αιγάλεω) 
παρότι αυτή είχε ήδη 
απαλλοτριωθεί. Παλιοί 
δημοτικοί παράγοντες 
θέτουν το ερώτημα: 
«Ποια σχέση είχε αυτή η πράξη με γειτονικά οικόπεδα που νομιμοποιήθηκε 
η ιδιοκτησία τους  με αυτό τον τρόπο;»

ε. Ο δήμος Περιστερίου ουδέποτε προχώρησε έως σήμερα  σε ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων που λειτουργούν στην, χαρακτη-
ρισμένη ως χώρο πρασίνου, έκταση στη γωνία Λάρνακος και Αγίου Βα-
σιλείου, παρότο αυτό είναι υποχρεωτικό από την ισχύουσα νομοθεσία.  
Επίσης, για άγνωστους λόγους, δεν σφράγισε τις  εγκαταστάσεις εκτροφής 
πουλιών και σκύλων επί της οδού Λάρνακος και δεν απέτρεψε την κατα-
σκευή παραπηγμάτων από λαμαρίνα στον ίδιο χώρο. Ακτιβιστές και ορ-
γανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος μιλούν ότι αυτό δεν έχει σχέση 
με την αυθαίρετη και παράνομη λειτουργία του Αμαξοστασίου του δήμου 
που είναι δίπλα του, δηλαδή χρησιμοποιείται ως «κάλυψη» του.

Iδιώτες διεκδικούν την έκταση 
του Εκθεσιακού Κέντρου του Δήμου 

Περιστερίου και  όχι μόνο

συνέχεια στη σελίδα 12

Νομικές ενέργειες για την ολοκλήρωση 
της απαλλοτρίωσης, δεν έγιναν  ποτέ 

από καμία δημοτική αρχή σε όλο το χρονικό 
διάστημα των 32 ετών από το 1981 έως σήμερα. 
Απλώς άφηναν τον χρόνο να τρέξει.... και όποιον

πάρει ο χ.......
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΄΄Χρυσές τουαλέτες και 
σπατουλαριστοί τοίχοι στα 

σχολεία του Δήμου Περιστερίου΄΄
Είναι η γνωστή σε 

όλους η δημιουργικό-
τητα της Διοίκησης του 
Ανδρέα Παχατουρίδη 
στο Δήμο Περιστερίου, 
όπως και η ροπή της για 
υλοποίηση νέων έργων 
και συντήρηση – επι-
σκευή των υπαρχόντων 
εγκαταστάσεων.

Επίσης είναι ευρέ-
ως γνωστή  η «μεγάλη 
φροντίδα» με την οποία 
περιβάλει τις σχολικές μονάδες  όλων 
των βαθμίδων που λειτουργούν στο 
Δήμο. 

Οι μεγάλες, όμως, αγάπες δεν βα-
σίζονται μόνο στα λόγια, αλλά και 
στα έργα. Αυτό επιβεβαιώνεται στην 
προκειμένη περίπτωση που αναφε-
ρόμαστε. Ας τα πάρουμε όμως από 
την αρχή.

Ο Δήμος Περιστερίου έχει την ευ-
θύνη για τη λειτουργία και συντήρη-
ση 43 - 45 Νηπιαγωγείων, 47 – 48 
Δημοτικών Σχολείων, 16 Γυμνασίων, 
12 Γενικών Λυκείων, 5 ΕΠΑΛ, 1  ΕΠΑΣ                         
και 2 ΣΕΚ. Κατά καιρούς σ’ αυτά γί-
νονται βανδαλισμοί στις εγκαταστά-
σεις τους (μέσος όρος 1-2 σχολεία το 
έτος), αλλά και φθορές ή βλάβες.

Όλες αυτές τις επιβαρύνσεις στα 
κτιριολογικά των σχολείων, όπως και 
προτεινόμενες βελτιώσεις, επιχείρη-
σε να επισκευάσει και ανακατασκευ-
άσει ο Δήμος Περιστερίου με το Έργο 
αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/11» συνολικού 
προϋπολογισμού 300.000 ευρώ που 
εγκρίθηκε με την με αριθ. 138/16-06-
11 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου. Για την συνέχιση του έργου στις 
2-2-2012 (πράξη 18)  εγκρίθηκε από 
την  Οικονομική Επιτροπή, προε-
δρεύοντος του αντιδημάρχου κ. Λύ-

κου πίστωση148.000,00 ευρώ.
Όπως, όμως, έχουμε κατ’ επανά-

ληψη αναφέρει, ο διάβολος κρύβεται 
στις λεπτομέρειες. Αρκεί μια απλή 
ματιά στα στοιχεία του πίνακα εργα-
σιών (ή Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.)  για να αντιλη-
φθεί ό,τι ή ο δήμος και ο μελετητής  
επέδειξαν υπερβολικό ζήλο στην 
αποκατάσταση και των πιο ασήμα-
ντων φθορών στα σχολεία, ή οι κα-
ταστροφές και φθορές σ’ αυτά ήταν 
πάρα πολύ μεγάλες είτε από βανδα-
λισμούς (ακόμη και στα νηπιαγωγεία)  

είτε τα σχολεία δεν είχαν συντηρηθεί 
για μία τουλάχιστον δεκαετία. Εκτός 
αν υπάρχει διαφορετική εξήγηση…

Ενδεικτικά αντικαταστάθηκαν 165 
λεκάνες τουαλέτας (το 10% περί-
που), 200 καζανάκια τουαλετών (το 
20% περίπου) και 500 σώματα καλο-
ριφέρ (το 30% περίπου).

Εντύπωση ακόμη προκαλούν τα 
εξής που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια 
του έργου: 

α. 3.500 m2 επιφανειών των σχο-
λικών μονάδων βάφτηκαν με ελαιο-
χρωματισμούς, από τα οποία τα 100 
m2 αφορούσαν «σπατουλαριστές» 
μεταλλικές επιφάνειες (!!!) και τα 500 
m2 σπατουλαριστούς τοίχους (!!!), 

β. 100 m2 νέα χωρίσματα σε σχο-
λεία για τη δημιουργία νέων χώρων 
(γραφεία ή αίθουσες !!!) με διπλή 
σάντουιτς γυψοσανίδα σάντουιτς με 
ηχομονωτικό υλικό. η ποσότητα των 
σφαιρικών, 

γ. 300 σφαιρικοί διακόπτες νερού 
(αντιστοιχούν στο σύνολο σχεδόν των 
διακοπτών νερού που υπάρχουν στις 
σχολικές μονάδες, αν δεν το υπερβαί-
νει κιόλας), δ. 2 λέβητες θέρμανσης 
θερμικής ικανότητας 315.000 Kcal/h 
ο καθένας, ικανούς να καλύψουν τις 
θερμικές ανάγκες κτιρίων όπως το 
Νέο Δημαρχείο (συνολικά  5 λέβητες). 

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και 
των τριών τύπων σχολεί-
ων (Νηπιαγωγεία, Γυμνά-
σια, Λύκεια) δεν θα πρέ-
πει να ανησυχούν εάν 
κάποιο από τα σχολεία 
δεν έτυχε της φροντίδας 
του Δήμου στα πλαίσια 
υλοποίησης του συγκε-
κριμένου έργου. 

Ακολουθούν δύο έργα 
βελτίωσης και αποκα-
τάστασης των σχολικών 
εγκαταστάσεων του Δή-
μου Περιστερίου συνο-
λικού ύψους 2.550.000 
ευρώ (1ο (1.400.000) + 
2ο (1.125.000) ευρώ) που 

χρηματοδοτούνται από τον «ευερ-
γέτη» τους και «καταργημένο» πλέ-
ον  ΟΣΚ (έχει απορροφηθεί από τη 
ΔΕΠΑΝΟΜ) των κ.κ. Ηρακλή Δρού-
λια (πρόεδρος) και Μιχάλη Δούναβη 
(αντιπρόεδρος), ίσως κάποια από 
τα σχολεία που θα περιληφθούν σ’ 
αυτά να είναι το δικό τους.
Αν γίνεται έλεγχος σε όλα αυτά, πι-
θανόν να αναρωτηθείτε………Συγνώ-
μη πιά ήταν η ερώτηση σας…;

n.p.

Ο.Π.Α.Α.Π. Δήμου Περιστερίου 
«Περίεργες απευθείας αναθέσεις 

Μελετών»
Μόνο σε μία ημέρα η Πρόεδρος του 

Ο.Π.Α.Α.Π.Δ.Π. έδωσε σε ένα και μόνο πρόσωπο 
28.000 ευρώ

Όλα σχεδόν τα Γυμναστήρια του Δήμου Περιστερίου δεν έχουν άδεια λει-
τουργίας και εγκεκριμένο πυροσβεστικό σύστημα. Το έλλειμμα αυτό αποφά-
σισε ο Ο.Π.Α.Α.Π.Δ.Π. να καλύψει, έστω και εκ των υστέρων και μετά από 
πάρα πολλά χρόνια αυθαίρετης λειτουργίας τους. Το ευτύχημα είναι ότι όλα 
αυτά τα χρόνια λειτουργίας τους δεν συνέβη τίποτα γιατί κανείς δεν μπορεί 
αν υπολογίσει τις ποινικές και αστικές ευθύνες που θα προέκυπταν για τους 
υπευθύνους.

Προκειμένου ο Ο.Π.Α.Α.Π.Δ.Π. να προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες 
από το νόμο ενέργειες αδειοδότησής τους  αποφάσισε την σύνταξη των απα-
ραίτητων και προβλεπόμενων από την νομοθεσία μελετών «περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων» και πυροπροστασίας. Εντύπωση όμως κάνει ότι ακόμη και το 
κλειστό γήπεδο «μπάσκετ» Ανδρέας Παπανδρέου, Γιαννιτσών και Τζών Κένε-
ντυ δεν διέθετε έως τώρα εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας. 

Ως εδώ καλά θα πει κάποιος, ο Ο.Π.Α.Α.Π.Δ.Π., έστω και αργά, αποφάσισε 
να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Κανείς δεν διαφωνεί σ’ αυτό. Το 
πρόβλημα δεν είναι αυτές οι δράσεις του Οργανισμού, ίσα – ίσα. Το Διοικητι-
κό του Συμβούλιο ενήργησε άμεσα και ενέκρινε όχι μόνο τις σχετικές δράσεις 
αλλά και τα σχετικά κονδύλια στις 21-6-2012 προκειμένου να υπάρξει ένα 
τέλος σ’ αυτή την εκκρεμότητα.

Τα περίεργα της υπόθεσης αφορούν τις αναθέσεις υλοποίησης των σχετι-
κών δράσεων.  Στις 28-8-2012 η Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Α.Π.Δ.Π. κ. Κορόγιαννη 
Πολυξένη, χωρίς να έχει ρητή εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. του Οργανισμού, με 
επτά (7) αποφάσεις της που εκδόθηκαν ταυτόχρονα την ίδια ημέρα ανέθεσε  
τις εργασίες σύνταξης μελετών «περιβαλλοντικών επιπτώσεων» και «ενεργη-
τικής πυροπροστασίας» για έξη (6) Γυμναστήρια του Δήμου Περιστερίου που 
ανήκουν στη δικαιοδοσία του Οργανισμού. Το ποιο περίεργο, όμως, είναι ότι 
αυτές έγιναν με απευθείας ανάθεση σε ένα και μοναδικό πρόσωπο τον κ. 
Χαράλαμπο Κων. Διμήδη.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: 
α. Γιατί τις μελέτες αυτές δεν τις ανέλαβε η Δ/νση Μηχανολογικού του Δήμου, 

όπως έπραξε για τις  μελέτες «περιβαλλοντικών επιπτώσεων» και «ενερ-
γητικής πυροπροστασίας» του Λειοτεμαχιστή – Συμπιεστή απορριμμάτων 
του ΣΜΑ στο Αμαξοστάσιο του Δήμου.

β. Για ποιο λόγο επιλέχθηκε το ίδιο πρόσωπο (έστω κι αν είναι ειδικός) και για 
τους δύο τύπους μελέτης;

γ. Για ποιους λόγους έγινε η κατάτμηση του έργου σε επτά (7) συνολικά με-
λέτες κόστους 4.000 ευρώ η κάθε μία και όχι η ανάθεση τους συνολικά με 
διαγωνισμό (έστω και πρόχειρο) αφού το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 
28.000 ευρώ.

δ. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε από την Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Α.Π.Δ.Π. ένα 
και μοναδικό πρόσωπο για την απευθείας ανάθεση των επτά μελετών, ο 
κ. Χαράλαμπος Κων. Διμήδης και όχι 2, 3, 4, ή και 7 διαφορετικοί ιδιώτες 
μελετητές;

Σε κάθε περίπτωση τα συμπεράσματα δικά σας. Ίσως η Πρόεδρος του 
Ο.Π.Α.Α.Π.Δ.Π.ως μόνη αρμόδια μετά το Δ.Σ. του οργανισμού γνωρίζει περισ-
σότερα απ’ όλους. Για την ιστορία αναφέρουμε τις αποφάσεις για τις επτά 
(7) μελέτες που δόθηκαν με απευθείας ανάθεση προκειμένου ο αναγνώστης 
του παρόντος σημειώματος να έχει πλήρη γνώση.
1. ΑΔΑ: Β4ΓΣΟΛΥΘ-7ΤΚ (ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΛΥΘ-ΩΝΞ) - Έγκριση απευθείας ανά-

θεσης της εργασίας σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Χωράφας (Ποδ.-Μπάσκετ-Κολυμβ.) του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.», προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ

2. ΑΔΑ: Β4ΓΣΟΛΥΘ-ΕΜΗ - Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εργασίας σύντα-
ξης μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών (ενεργητική πυροπροστασία) για το 
γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.», προϋπολογι-
σμού 4.000,00 ευρώ

3. ΑΔΑ: Β4ΓΣΟΛΥΘ-ΠΘ2 (ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΛΥΘ-ΖΧΨ) - Έγκριση απευθείας ανάθε-
σης της εργασίας σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το 
γήπεδο ποδοσφαίρου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.», προϋπο-
λογισμού 4.000,00 ευρώ

4. ΑΔΑ: Β4ΓΣΟΛΥΘ-Β5Π - Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εργασίας σύντα-
ξης μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών (ενεργητική πυροπροστασία) για το 
γήπεδο ποδοσφαίρου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.», προϋπο-
λογισμού 4.000,00 ευρώ

5. ΑΔΑ: Β4ΓΣΟΛΥΘ-9ΘΘ (ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΛΥΘ-7ΤΦ) - Έγκριση απευθείας 
ανάθεσης της εργασίας σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
για το κλειστό γήπεδο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ο.Π.Α.Α.Π.», προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ

6. ΑΔΑ: Β4ΓΣΟΛΥΘ-5ΑΨ - Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εργασίας 
σύνταξης μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών (ενεργητική πυροπροστασία) 
για το κλειστό γήπεδο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ο.Π.Α.Α.Π.», προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ
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. . .απορία ψάλτου
γράφει ο Διογένης ο κατ...

Οι κομματάρχες της δυτικής όχθης
Με λεφτά του κράτους χτίζουν το πολιτικό τους μέλλον

Τη στιγμή που κόβονται φάρμακα, συντάξεις και μισθοί, Περιφέρεια Αττικής 
και Δήμοι ξοδεύουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για έργα που βέβαια έχουν 
ανάγκη οι πολίτες αλλά το πρωταρχικό κίνητρο είναι η εξυπηρέτηση πολιτι-
κών φιλοδοξιών.

Γιάννης Σγουρός
 ΄΄το κουστούμι του Περιφερειάρχη του πέφτει στενό΄΄

Σε μια εποχή που στα 
νοσοκομεία της Αθήνας 
οι ασθενείς πολλές φορές 
αναγκάζονται να πάνε τις 
γάζες για την περίθαλψή 
τους, ο Περιφερειάρχης 
Γιάννης Σγουρός αποφά-
σισε να διαθέσει 8.538.842 
ευρώ για την τουριστική 
προβολή της Αττικής.  Ο 
σκοπός ακούγεται εύλογος 
καταρχάς. Όμως δεν μπο-
ρεί να παραβλέψει κανείς 
εύκολα τα ευεργετήματα 
μιας τέτοιας κίνησης δεδομένου ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε στη διαφη-
μιστική και εκδοτική βιομηχανία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το image ενός 
πολιτικού. Και ειδικά του Γιάννη Σγουρού που αισθάνεται πολύ στενό το κου-
στούμι του Περιφερειάρχη Αττικής.

Τα ποσά που αναφέρονται προκαλούν πολλά ερωτήματα σε ειδικούς και 
μη:

Το site που θα φτιαχτεί θα κοστίσει 1.295.425 ευρώ.
Για τη λειτουργία του facebook θα διατεθούν 570.815 ευρώ, κοκ. (η εφη-

μερίδα μας είχε αναφερθεί στο τεύχος του Σεπτεμβρίου αναλυτικά στην υπό-
θεση).

Η συγκεκριμένη σύμβαση προκάλεσε την παραίτηση της εντεταλμένης συμ-
βούλου Τουρισμού της Περιφέρειας κ. Άννας Ροκόφυλλου που κατήγγειλε 
ότι η μειοδότρια εταιρεία δεν συνεργάστηκε μαζί της αλλά και ότι κρατήθηκε 
έξω και δεν συμμετείχε παρά το γεγονός ότι ήταν καθ’ ύλην αρμόδια. Παραι-
τήθηκε επίσης από την Επιτροπή Τουρισμού ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Σπυρίδων καταγγέλλοντας ότι η Επιτροπή ουδέποτε συνεκλήθη για το συ-
γκεκριμένο θέμα.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι τη Βουλή όπου 31 βουλευτές της Νέας Δημοκρα-
τίας σε επερώτησή τους κάνουν λόγο για ηθικό και πολιτικό ζήτημα.

Εύσχημος τρόπος για να μην πουν τη λέξη σκάνδαλο. Αυτό όμως εννο-
ούν: «Είναι σαφές ότι μιλάμε για υπερβολικά κόστη, για κόστη άλλων εποχών. 
Για τιμολογήσεις που φαντάζουν υπερβολικές, στο μέγιστο βαθμό, για όσους 
έχουν στοιχειώδεις γνώσεις των τιμών αλλά και του κόστους των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών». Προσθέτοντας: «Οι βουλευτές θα κληθούν σε λίγες ημέρες 
να ψηφίσουν επώδυνα μέτρα και θα το κάνουν γνωρίζοντας ότι η Πολιτεία 
σέβεται το κοινό αίσθημα αλλά και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ. Οι πολίτες 
που θα περικοπεί το εισόδημά τους απαιτούν συγκεκριμένα πρότυπα συ-
μπεριφοράς και κυρίως να μην προκαλούνται από το κοστολόγιο συμβάσεων 
όπως η ανωτέρω».

Όμως οι δήμαρχοι της Αττικής με ανακοίνωσή τους τάσσονται υπέρ της 
δαπάνης του έργου με το επιχείρημα ότι «τα χρήματα θα χαθούν», «δεν επι-
τρέπεται να χαθεί άλλη μια τουριστική περίοδος»!!! (λες και η προηγούμενη 
χάθηκε επειδή η Περιφέρεια δεν πήρε πρωτοβουλίες) και το πιο κουφό…
«τέρμα στην ασυδοσία των συμφερόντων» (ποια ισχυρά συμφέροντα έχουν 
λόγο να μη γίνει το έργο;).

Οι αγαπητοί Δήμαρχοι, πολλοί από τους οποίους φιγουράρουν στις λίστες 
που ελέγχονται για παράνομο πλουτισμό, έδειξαν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση ήταν και είναι κατώτερη των περιστάσεων και το κυριότερο αποδεικνύουν 
ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει σοβαρό έλλειμμα ηγεσίας. 

Υπάρχουν μόνο ομάδες και παρέες που κοιτάνε το προσωπικό τους συμ-
φέρον και την προσωπική τους επιβίωση χωρίς να σκέφτονται τη μοίρα της 
χώρας και των ανθρώπων της.

Κώστας Καράμπελας
 -Έργα στην εκλογική περιφέρεια του Περιστερίου «κατόπιν 

ενεργειών μου»-

Οι εκλογές του 2010 και η σαρωτική κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ έφερε το Γιάννη 
Σγουρό Περιφερειάρχη και σαν Αντιπεριφεριάρχες παντελώς άγνωστους στο 
πλατύ κοινό πολιτικούς. Στη Δυτική Αττική Αντιπεριφερειάρχης ορίστηκε ο 
Κώστας Παπαντωνίου που κατάγεται και ζει στην Καλλιθέα. Ήταν επαγγελ-
ματικό στέλεχος της ΑΔΕΔΥ για 25 χρόνια. Οι εσωτερικές έριδες του ΠΑΣΟΚ 
στη Δυτική όχθη δεν ήθελαν κανένα τοπικό στέλεχος να πάρει το προβάδισμα 
για το μέλλον. Έτσι Αντιπεριφεριάρχης ορίστηκε ο άσχετος με τη Δυτική Ατ-

τική κ. Παπαντωνίου. 
Ο Κώστας Καράμπελας, Αντιδήμαρ-

χος Οικονομικών στην τελευταία διοί-
κηση Δημητρκόπουλου στο Περιστέρι, 
το 2010 έχασε και το δημαρχιακό χρί-
σμα (δόθηκε στον Κώστα Λαλένη) αλλά 
και τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη.

Όταν όμως είσαι προσδεμένος σε 
ένα μεγάλο κόμμα δεν πας ποτέ χα-
μένος. Θα έρθει η ώρα σου... Έτσι ο 
Κώστας Καράμπελας εκλέχθηκε Περι-
φερειακός Σύμβουλος σε ένα Συμβού-
λιο με άγνωστους στο ευρύ εκλογικό 
σώμα συνυποψήφιους.

Ο Γιάννης Σγουρός τον όρισε Πρόε-
δρο του Περιφερειακού Συμβουλίου 
και έτσι έχει τη δυνατότητα να κάνει 
κι αυτός το «παιχνίδι» του, μοιράζο-
ντας έργα «κατόπιν ενεργειών του».

Το περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κατά τη Συνεδρίασή του, την Τρίτη 25 
Σεπτεμβρίου 2012, αποφάσισε τη χρηματοδότηση:
• την κατασκευή Κολυμβητηρίου στο Δήμο Περιστερίου με προϋπολογι-

σμό 4.100.000 ευρώ και
• την ανακατασκευή χλοοτάπητα και στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Καλλι-

θέας, προϋπολογισμού 1.990.000 ευρώ.
Δηλαδή τη στιγμή που υπουργοί Οικονομικών και Πρωθυπουργοί λένε ότι 

χωρίς χρηματική ενίσχυση απ’ το εξωτερικό θα πάθουμε ασφυξία δίνονται 
4 εκατομμύρια ευρώ στο Περιστέρι, εκλογική περιφέρεια του κ. Καράμπε-
λα και 2 εκατομμύρια ευρώ για αλλαγή χλοοτάπητα στην Καλλιθέα, εκλογική 
περιοχή του Κώστα Ασκούνη, Δημάρχου Καλλιθέας, Προέδρου της ΚΕΔΕ και 
υπεύθυνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Καράμπελας εξέδωσε πανηγυρικό δελτίο τύπου που παρουσία-
ζε προσωπική του επιτυχία τη χορήγηση χρημάτων για το κολυμβητήριο, 
αναφέροντας μάλιστα ότι «ο Δήμος Περιστερίου θα αναλάβει τη λειτουργία 
και τη συντήρησή του με τη δέσμευση να το λειτουργεί και στην περίοδο της 
οικονομικής κρίσης» (κάτι για το οποίο ο κ. Παχατουρίδης δήλωσε άγνοια…).

Στην ίδια ανακοίνωση ο κ. Καράμπελας αναφέρεται και στο σημαντικό 
έργο της ανάπλασης του Άλσους Περιστερίου για το οποίο η Περιφέρεια 
έχει δώσει μέχρι τώρα 4.300.000 ευρώ στο Δήμο Περιστερίου χωρίς το έργο 
να έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Το έργο αυτό που ήδη έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων για τη σκοπιμό-
τητά του τη συγκεκριμένη συγκυρία αλλά κυρίως για το κόστος του και για 
πολλούς εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του Γιάννη Σγουρού για να 
για να διατηρεί «γέφυρες» με όλο το πολιτικό φάσμα…

Διεθνές ρεντίκολο για τη λίστα…και εγχώριο μπάχαλο 
 Απίστευτο!!!!

Απ’ ότι φαίνεται τα πράματα έχουν 
ως εξής: Ο πρώην υπουργός Οικονομι-
κών Παπακωνσταντίνου πήρε τη λίστα 
με επίσημο έγγραφο από το γαλλικό 
Υπουργείο Οικονομικών με συνημμένο 
ένα CD που περιείχε 2.000 ονόματα. 

Το έγγραφο δεν πρωτοκολλήθηκε στο 
Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών.

Για άγνωστο λόγο το CD αντιγράφηκε 
σε USB stick. Εντελώς πληροφοριακά 
αναφέρουμε ότι σε πρωτότυπο CD δεν 
μπορούν να γίνουν επεμβάσεις (εκτός 
αν είναι επανεγγράψιμο), στο USB stick 
ναι.
• Η λίστα παραδόθηκε στον επικεφαλής του ΣΔΟΕ, άγνωστο σε ποια μορ-

φή, ο οποίος για άγνωστο λόγο δεν την αξιοποίησε. 
• Ο Βενιζέλος πήρε τη λίστα σε USB stick χέρι με χέρι από το Διώτη, όπως 

δήλωσε ο τελευταίος. Δεν κράτησε αντίγραφο, παρέδωσε το USB stick 
όπως το πήρε!!! Δεν είχε καν την περιέργεια να το διαβάσει…

• Η λίστα χάθηκε ξαφνικά όμως βρέθηκε, χωρίς να ξέρει κανείς ποιος την 
βρήκε. Δεν ξέρουμε βέβαια αν περιέχει και τα 2.000 ονόματα που είχε 
στην αρχή. 

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες από το κόψε κόψε, γιατί  ο καθένας έκο-
βε ονόματα,  στο τέλος έμειναν 10 ονόματα. Με τα οποία βέβαια δεν ασχο-
λήθηκε κανείς γιατί … Ο Στουρνάρας έχει ζητήσει εκ νέου τη λίστα από το 
γαλλικό υπουργείο οικονομικών.

Σήμερα Διώτης και Καπελέρης είναι κατηγορούμενοι.  Παπακωνσταντίνου 
και Βενιζέλος προσπαθούν να επιβιώσουν πολιτικά και να αποφύγουν τη σύ-
σταση εξεταστικής επιτροπής από τη Βουλή.

Εάν αυτό το πράγμα είναι αλήθεια και το διαβάσει ένας πολίτης ξένης χώ-
ρας, τι γνώμη θα σχηματίσει για το ελληνικό κράτος και τους πολιτικούς του; 
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Όπως είναι γνωστό όλες οι εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου του δήμου 
(γκαράζ) είναι παράνομες. Αυτό δέχεται το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας με 
την αριθμ. 180/30-3-2010 Απόφασή του.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αυτή, που αφορά στην εκδίκαση της Γ.Α.Κ. 
4880/8-2-2010 προσφυγής και της Γ.Α.Κ. 4888/8-2-2010 αίτησης αναστολής 
του δήμου Περιστερίου  για την ακύρωση  της 18495/2-12-2009 απόφασης 
του Νομάρχη Αθηνών με την οποία «διατάσσεται» η σφράγιση των εγκα-
ταστάσεων πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων που αυτός διαθέτει 
(αμαξοστάσιο), το δικαστήριο δέχτηκε ότι αυτές δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια 
εγκατάστασης – λειτουργίας και αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης του 
δήμου για αναστολή της απόφασης του Νομάρχη «σφραγίσματος» των ανα-
φερθέντων εγκαταστάσεων. 

Σε ότι αφορά την προσφυγή του δήμου «για τη συνέχιση λειτουργίας τους» 
το δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έως 
σήμερα δεν έχει υπάρξει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για το θέμα 
ή τουλάχιστον δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η Ιστορία του σφραγίσματος των εγκαταστάσεων

Χαρακτηριστικό είναι ότι η τότε Νομαρχία Αθηνών με το 2933/22-2-2010 
έγγραφο της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών αναφέρει για την πρώτη από-
φασή της (184995/02-12-2009) σφραγίσματος του Αμαξοστασίου του Δήμου 
Περιστερίου: «….β) ο πραγματικός λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε η 
σφράγιση των εν λόγο εγκαταστάσεων είναι διότι αυτές δεν διαθέτουν 
την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας». Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας 
180/30-3-2010 Απόφασή του δέχθηκε ότι οι εγκαταστάσεις του Αμαξοστασί-
ου είναι παράνομες.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρει ο τότε Νομάρχης Αθηνών και σήμερα 
περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός στη με αριθμ. 53133/10/30-12-
2010 απόφαση του, με την οποία επέβαλε στο Δήμο Περιστερίου πρόστι-
μο 15.000 ευρώ, «Η δραστηριότητα (σ.σ. αναφέρετε στο Αμαξοστάσιο του 
δήμου Περιστερίου) δεν διέθετε απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.), για τις λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα εντός του γηπέδου (λει-
οτεμαχιστής, πρέσα συμπίεσης απορριμμάτων, πλυντήριο, συνεργείο απορ-
ριμματοφόρων, κλπ), κατά παράβαση των διατάξεων  του νόμου 1650/86, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 και των διατάξεων της ΚΥΑ 
15393/2332/2002 και της ΚΥΑ  Η.Π. 11014/703/Φ1014».

Το 2011 ο Γ.Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Ηλίας Ηλια-
κόπουλος απαντώντας με το με αριθμ. πρωτ. 45077/41905+43458/40286/29-
12-20011 απόφασή του σε προσφυγή ενδιαφερόμενου πολίτη κατά της με 
6092/4-10-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικού Τομέα Αθηνών (σ.σ. του κ. Παπαντωνίου) αναφέρει τα εξής: «Σύμ-
φωνα με τη 1205/15-4-2011 Διαπιστωτική Πράξη της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών…. … ο Δήμος Περιστερίου προέβη σε εγκατά-
σταση και λειτουργία επί της οδού Αγίου Βασιλείου 62 στο Περιστέρι, μεγά-
λου μηχανήματος επεξεργασίας ογκωδών απορριμμάτων και σε ανέγερση 
μικρών κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την εν λόγω δραστηρι-
ότητα, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, κατά 
παράβαση των διατάξεων του Ν. 3325/2005 καθώς και σε εγκατάσταση της 
εν λόγω δραστηριότητας σε χώρο ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως κοινό-
χρηστο πράσινο. 

Το προβλεπόμενο Τεχνικό Υπόμνημα που υπέβαλε ο Δήμος Περιστερί-
ου…….. μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: Η .... μονάδα επεξεργάζεται (λειοτε-
μαχίζει και συμπιέζει) απορρίμματα πρασίνου, δηλαδή κλαδιά, κορμούς δέν-
δρων κ.λ.π. καθώς και ογκώδη αντικείμενα όπως έπιπλα, στρώματα, πόρτες 
κ.λ.π.».  Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση 6092/4-10-2011 του Αντιπερι-

φερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών δόθηκε προθε-
σμία ενός έτους (έως 4-10-2012) για την οριστική παύση λειτουργίας του 
Αμαξοστασίου του Δήμου Περιστερίου και όσων εγκαταστάσεων υπάρχουν 
και λειτουργούν μέσα σ’ αυτό εκτός από την στάθμευση των φορτηγών και 
απορριμματοφόρων για την οποία δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί σχετική νο-
μοθεσία που να θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς.

Η προσπάθεια αναστολής του σφραγίσματος

Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει και η προσπάθεια του δήμου να πετύχει 
την αναστολή του σφραγίσματος των εγκαταστάσεων του αμαξοστασίου, 
μέσω υπομνημάτων που υπόσχονται τη μεταφορά τους  σε άλλους χώρους, 
μόλις βέβαια αυτοί βρεθούν.

Συγκεκριμένα, με τα με αριθμ. πρωτ. 544/9-2-2009   και 18688/23-5-2011 έγ-
γραφα του δήμου Περιστερίου (υπογράφονται το πρώτο από τον κ. Παναγιώ-
τη Λύκο και το δεύτερο από το νυν  αντιδήμαρχο  «Περιβάλλοντος & Πράσινης 
Ανάπτυξης» κ. Βασίλη Λώλο) προς την Περιφέρεια Αττικής ο Δήμος δηλώνει 
ότι βρίσκεται σε διαδικασίες εξεύρεσης κατάλληλου οικοπέδου 15 στρεμμά-
των για τη μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του.

Η εταιρία «Redeplan A.E. Consultants» που ανέλαβε με αμοιβή 40.000 ευρώ, 
μετά από διαγωνισμό, την μελέτη εξεύρεσης λύσης για το θέμα παρέδωσε 
τον Ιούλιο του 2011 την μελέτη της, χωρίς, όμως, σ’ αυτή να περιλαμβάνεται 
πρόταση για συγκεκριμένη λύση αλλά διάφορες εναλλακτικές περιπτώσεις. 

Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Περιστερίου, ο Δήμος 
έχει καταλήξει σε σχήμα σύμπραξης με ιδιώτη επενδυτή (ΣΔΙΤ) για εξεύ-
ρεση οικοπέδου και ανέγερση των σχετικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη 
περιοχή του Ασπροπύργου στην οποία επιτρέπονται δραστηριότητες επε-
ξεργασίας απορριμμάτων. Πληροφορίες μάλιστα λένε ότι έχει εντοπισθεί 
και το κατάλληλο οικόπεδο 18 περίπου στρεμμάτων πλησίον της Αττικής 
Οδού. Μέχρι σήμερα όμως το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει «φθάσει» ούτε στην 
Εκτελεστική Επιτροπή, ούτε στην Οικονομική Επιτροπή, ούτε στο δημοτικό 
συμβούλιο του Δήμου προκειμένου να παρθεί κάποια απόφαση. Ουσιαστικά 
πέρα από κάποιες σκέψεις οι υπηρεσίες και η διοίκηση του δήμου Περιστερί-
ου έχουν αδρανήσει.

Η παράταση λειτουργίας του Λειοτεμαχιστή Συμπιεστή

Την αδράνεια αυτή έρχεται στο παρά πέντε να καλύψει ο αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικού Τομέα Αττικής με απόφασή του με την οποία δίνει παράταση 
έξη (6) μηνών στη λειτουργία του Λειοτεμαχιστή.  Αυτή καθ’ αυτή η απόφαση 
πάσχει νομικά και σύμφωνα με έμπειρους νομικούς πάρθηκε καθ’ υπέρβα-
ση των αρμοδιοτήτων του κ. Αντιπεριφερειάρχη, στηρίζεται δεν σε ανύπαρ-
κτες παραδοχές. 

Συγκεκριμένα επικαλείται την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 
προκειμένου να στοιχειοθετήσει την παράταση έξη (6) μηνών που δίνει  στο 
δήμο για το σφράγισμα των εγκατα-
στάσεων του λειοτεμαχιστή απορ-
ριμμάτων. Τι ισχύει όμως και τι δεν 
ισχύει:

α. Ο νόμος 3982/2011  αφορά 
επιχειρήσεις που είτε έχουν νόμιμη 
άδεια λειτουργίας, είτε βρίσκονται 
στη φάση νομιμοποίησης τους έχο-
ντας καταθέσει στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά. Για το Αμαξοστάσιο του δήμου 
Περιστερίου και τις εγκαταστάσεις 
του λειοτεμαχιστή δεν ισχύει τίποτα 
αυτά. Και τα δύο έχουν κριθεί παρά-
νομα και χωρίς δυνατότητα έκδοσης 
άδειας εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να 

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και ο Λειοτεμαχιστής του Δήμου Περιστερίου
“Παράταση Λειτουργίας του Λειοτεμαχιστή - συμπιεστή απορριμμάτων με αμφισβητούμενη απόφαση και περίεργα πιστοποιητικά”
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δοθεί παράταση λειτουργίας τους προκειμένου να υπάρξει χρόνος για την 
μετεγκατάσταση τους όταν δεν υπάρχει τίποτα νομιμοποιημένο, όπως προ-
βλέπει ο νόμος 3982/2011.

β. Η απόφαση αυτή του αντιπερειφεριάρχη αναφέρεται μόνο στην εγκα-
τάσταση και λειτουργία του λειοτεμαχιστή, δίνοντας προθεσμία 6 μηνών, 
όχι όμως και για το πλυντήριο και συνεργείο αυτοκινήτων για τα οποία 
αναφέρει ρητά ότι ισχύει η απόφαση σφραγίσματος στις 4-11-2011. Συνε-
πώς αυτά θα πρέπει να σφραγισθούν.  Τώρα πως  θα κυκλοφορούν τα βα-
ρέα οχήματα μέσα στο χώρο η απόφαση του κ. Παπαντωνίου δεν αναφέρει 
τίποτα.

γ. Αναφέρει ο κ. Παπαντωνίου στην απόφαση του ότι υποβλήθηκαν μαζί 
με την σχετική αίτηση του δήμου και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας, Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης των Προτύπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. κλπ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η τυπική 
νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών είναι ερευνηταία. 

Το ερώτημα είναι: Πώς είναι δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά αυτής 
της μορφής για εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων η οποία έχει κρι-
θεί ως παράνομη, χωρίς άδεια εγκατάστασης και χωρίς δυνατότητα να πάρει 
άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, αλλά και όπως βεβαιώνουν αρμόδιες 
υπηρεσίες, ο δήμος Περιστερίου με αφορμή την εγκατάσταση του λειοτε-
μαχιστή στο Αμαξοστάσιο του προχώρησε σε μία σειρά δομικών κατασκευ-
ών (οικίσκων, κλπ.) χωρίς να διαθέτει καμία οικοδομική άδεια με αποτέλεσμα 
αυτές να είναι αυθαίρετες (βλέπε φωτό). Για τις κατασκευές αυτές κατά τους 
καταγγέλλοντες η Περιφέρεια Αττικής δαπάνησε το φθινόπωρο του 2010 
περισσότερα από 6.000.000 ευρώ. Εάν αυτό πράγματι ισχύει ο Περιφεριάρ-
χης κ. Ιωάννης Σγουρός, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
και ο αρμόδιος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να δώσουν 
απαντήσεις για τον τρόπο δικαιολόγησης και τη νομιμότητα των δαπανών 
αυτών για ένα τυπικά ανύπαρκτο έργο. Εκτός αν αυτό εντάχθηκε σε κάποια 
από τα «μεγάλα» έργα της περιόδου εκείνης για την Δυτική Αθήνα οπότε…..

Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Η έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας  έχει αρκετά περίεργα  
στοιχεία και εμπλοκή υπηρεσιακών παραγόντων του δήμου και της Πυρο-
σβεστικής σε αμφισβητούμενες ενέργειες. Ειδικότερα προκαλούν εντύπωση 
τα εξής:

α). Βεβαίωση (αριθμ. πρωτ. 1415/26-6-2012) νομιμότητας κτιριακών εγκα-
ταστάσεων Αμαξοστασίου. Υπογράφεται από τον Δ/ντή Υπηρεσίας Δόμησης 
κ. Γρ. Κοζνετζώφ, αν και στην Πυροσβεστική υπηρεσία κατατέθηκε ακριβές 
αντίγραφο που υπογράφει η κ. Αν. Δασκαλογιανάκη. Σ’ αυτό αναφέρεται 
ότι τα κτίσματα του Σταθμού Απορριμματοφόρων του Δήμου Περιστερίου 
έχουν κατασκευαστεί κατά την περίοδο 1975-1985. Οι κ.κ. της Υπηρεσίας Δό-
μησης «ξεχνούν» να αναφέρουν (παρότι είναι υποχρεωμένοι από το νόμο) ότι 
ο δήμος κατασκεύασε κτιριακές εγκαταστάσεις για τοποθέτηση και λειτουρ-
γία του λειοτεμαχιστή  το 2010, όπως βεβαιώνει η Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθηνών με την 1205/15-4-2011 Διαπιστωτική Πράξη της.

β). Πιστοποιητικό (3359/Φ.701.4/17-7-2012) χρήσης του χώρου Λειοτε-
μαχιστή – Συμπιεστή. Έχει εκδοθεί από την Πυροσβεστική υπηρεσία (σταθ-
μός Περιστερίου) και με αυτό χαρακτηρίζεται ο χώρος  του Λειοτεμαχιστή 
–Συμπιεστή ως Βιοτεχνικός. Επικαλείται μάλιστα τις ΚΥΑ 1589/104/2006 & 
3021/19/9/1986 για να εντάξει το χώρο στην κατηγορία βιομηχανικών δρα-
στηριοτήτων «Αα» για την οποία προβλέπετε η έκδοση πιστοποιητικού ενερ-
γητικής πυροπροστασίας με βάση την δήλωση του ενδιαφερόμενου και χω-

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και ο Λειοτεμαχιστής του Δήμου Περιστερίου
“Παράταση Λειτουργίας του Λειοτεμαχιστή - συμπιεστή απορριμμάτων με αμφισβητούμενη απόφαση και περίεργα πιστοποιητικά”

ρίς αυτοψία από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία (έχει περιθώριο δύο μηνών 
για επιθεώρηση). Με βάση τον χαρα-
κτηρισμό του χώρου ως βιοτεχνικού 
εξέδωσε και το Πιστοποιητικό Ενερ-
γητικής Προστασίας, δηλαδή ενέκρι-
νε τη μελέτη πυροπροστασίας. Για 
να χαρακτηρισθεί όμως ένας χώρος 
ως Βιοτεχνικός πρέπει σύμφωνα με 
τον Νόμο 3325/2005 άρθρο 2 παρ. 
1 εδάφ. ε περίπτωση ββ «…να  έχει 
εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομη-
χανική – βιοτεχνική χρήση». 

Για να είμαστε όμως δίκαιοι ίσως 
στον αντιπύραρχο κ. Νίκο Παναγιω-
τόπουλο που υπογράφει το σχετικό 
έγγραφο προσκομίστηκε από την πλευρά του δήμου άδεια βιομηχανικού κτι-
ρίου που δεν είναι γνωστή σ’ εμάς παρότι η αρμόδια υπηρεσία δόμησης του 
δήμου δεν δηλώνει κάτι τέττοιο στο δικό της έγγραφο και η πυροσβεστική 
μελέτη δεν έχει κανένα τέτοια στοιχεία.

γ). Υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης και συντήρησης πυροσβεστικών μέ-
σων. Έχει ημερομηνία 9-7-2012 και υπογράφεται από τον κ. Βασίλειο Λώλο. 
Το ιλαρό της υπόθεσης είναι ότι ο κ. Λώλος δεν υπογράφει ως αντιδήμαρχος 
Περιστερίου, αλλά ως ιδιοκτήτης του χώρου του Λιεοτεμαχιστή.

δ). Μελέτη πυροπροστασίας. Η μελέτη δεν αναφέρει 1. Αριθμό Μητρώου 
Επιχείρησης, 2. Αριθμό άδειας Ίδρυσης και 3. Αριθμό Άδειας Λειτουργίας 
του Λειοτεμαχιστή (σ.σ. αφού αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν).  Υπογράφε-
ται από τη Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Χρυσή Κανακάκη και δεν φέρει υπογρα-
φή του διοικητή ή άλλου αρμοδίου 
αξιωματικού της Πυροσβεστικής 
υπηρεσίας. Υπάρχει όμως υπογρα-
φή στην τελευταία λευκή σελίδα του 
παραρτήματος της μελέτης. Τώρα τι 
εγκρίνεται με αυτή την υπογραφή, 
η μελέτη ή το παράρτημα της, ο μό-
νος που μπορεί να απαντήσει είναι ο 
αντιπύραρχος κ. Παναγιωτόπουλος 
που έχει υπογράψει. Ίσως μάλιστα 
θα πρέπει να δώσει διευκρινήσεις 
πως εγκρίνεται η πυροσβεστική με-
λέτη χωρίς τα τρία στοιχεία που 
αναφέρθηκαν, αφού χωρίς αυτά  
πρόκειται για ανύπαρκτη νομικά 
«επιχείρηση»

ε). Αποστολή μελέτης – Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
(αριθμ. πρωτ. 3359/Φ.701.4/17-7-2012). Υπογράφεται κι αυτό από τον  αντι-
πύραρχο κ. Ν. Παναγιωτόπουλο. Το περίεργο και πρωτοφανές είναι ότι 
απευθύνεται στον «Βιοτεχνικό Χώρο Λειοτεμαχιστή – Συμπιεστή» και όχι 
σε κάποια υπηρεσία του δήμου Πε-
ριστερίου ή έστω σε κάποιο αρμόδιο 
υπάλληλο του, όπως την κ. Κανά-
κη που υπέβαλε τα σχετικά δικαι-
ολογητικά στην πυροσβεστική. Αν 
αυτό είναι νόμιμο; Άγνωστο, όπως 
άγνωστο είναι πως και από ποιον 
παραλήφθηκε. Σε κάθε περίπτωση 
αυτά είναι τα κύρια  δικαιολογητικά 
έκδοσης του πιστοποιητικού πυρο-
προστασίας της εγκατάστασης του 
Λειοτεμαχιστή – Συμπιεστή απορριμ-
μάτων του δήμου Περιστερίου βάση 
του οποίου ο αντιπεριφερειάρχης κ. 
Παπαντωνίου έδωσε την παράταση 
λειτουργίας για 6 μήνες.

Τι γίνεται σήμερα

Σήμερα οι περίοικοι αλλά και μέλη του προσωπικού καθαριότητας του δή-
μου που εργάζονται στο Αμαξοστάσιο καταγγέλλουν ότι ο λειοτεμαχιστής 
δεν εργάζεται δύο φορές την εβδομάδα, όπως την άνοιξη και το καλοκαίρι, 
αλλά σε καθημερινή βάση για όλο σχεδόν το 24ώρο συμπιέζοντας όλα τα 
απορρίμματα που συγκεντρώνονται από τα απορριμματοφόρα του δήμου.

n.p.
(Περισσότερα στοιχεία για το θέμα και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο πα-

ρουσιάζονται στη διεύθυνση: http://2020epmellon.wordpress.com στο διαδίκτυο (internet))
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Οι «δάσκαλοι» γνωρίζουν ότι 
όλοι οι μαθητές δεν έχουν τις 
ίδιες επιδόσεις. Για μερικούς 
όμως ισχύει το λαϊκό ρητό «τον 
αράπη κι αν τον πλένεις το σα-
πούνι σου χαλάς». 

Σ’ αυτούς είναι αφιερωμένο 
το μικρό απάνθισμα των «μαρ-
γαριταριών» που αλιεύθηκαν 
μέσα από γραπτά πανελλαδι-
κών εξετάσεων. Έτσι κι αλ-
λιώς τα μαργαριτάρια, όπως 
και τα διαμάντια είναι παντο-
τινά.
• Η επετηρίδα είναι αυτό που βγάζουμε στα μαλλιά μας άμα δεν λουζόμαστε 

συχνά.
• Ο μισογύνης είναι τέρας μυθολογικόν, μισός γυναίκα και μισός άλλο πράμα,  

απερίγραπτης ασχήμιας και τελείως εξαγριωμένος με την κατάστασή του.
• Ο Κωνσταντίνος Καντάφης ήτανε Έλληνας ποιητής που γεννήθηκε  στη Λιβύη 

της Αλεξάνδρειας.
• Στην αρχαία εποχή δεν υπήρχαν ξένες χώρες, γι αυτό  δεν έχουν βρει οι αρ-

χαιολόγοι αρχαία διαβατήρια.
• Όταν ο Οδυσσέας γύρισε  πίσω στην Ιθάκη,  βρήκε τους είκοσι ανεμιστήρες  

και την Πηνελόπη να τους δουλεύει στο φουλ.
• Ο Λεωνίδας και οι Τριακόσιοι του ηττήθηκαν, γιατί οι Θερμοπύλες ήτανε πο-

λυπληθέστεροι σε αριθμό.
• Την Οδύσσεια την έγραψε ο  Οδυσσέας και την Ιλιάδα ο Ηλιάδης.
• Ο πρατήρας είναι λέξη δυσανόητη, δηλ. με δυο έννοιες. Μια όταν είναι σε 

ηφαίστειο και μια όταν δουλεύει σε πρατήριο.
• Οι βηταμίνες βρίσκονται ακριβώς ανάμεσα από τις αλφαμίνες και τις γαμα-

μίνες.
• Η μπανάνα στα ελληνικά γράφεται όπως και στα αγγλικά, δηλαδή με ένα μπα 

και δύο να.
• Οι Δέκα Εντολές γράφτηκαν από τον Σινά και παραδόθηκαν στον Μωυσή 

στην Πλάκα. Ήταν όλες πέτρινες, αλλά σαφέστατες.

Τα ΄΄Μαργαριτάρια΄΄ στις εξετάσεις 
είναι παντοτεινά

Εκπαιδευτικά & άλλα

επιμέλεια  

Κέρβερος

• Μαθαίνουμε ότι «ελεγκτές» διοικη-
τικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Β/
θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας επέδρα-
μαν στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ για 
έλεγχο αριθμού μαθητών και τμη-
μάτων. Το περίεργο είναι ότι φωτο-
τύπησαν όλα τα έγγραφα (απουσιο-
λόγια, προγράμματα, κλπ.). Μερικοί 
βέβαια «έχασαν» τον ύπνο τους. 

• Γλυκύτατος άνθρωπος ο κ. Κυρια-
κίδης. Μπορεί όμως κάποιος να πει  
που κάνει μάθημα; Ερώτηση είναι 
και μάλιστα όχι ρητορική.

• Ωραίο κόλπο έχουν διαλέξει κά-
ποιοι διευθυντές για να βολέψουν 
«δικούς» τους. Ορίζουν κάποιον 
υπεύθυνο σχολικού εργαστηρίου 
για να έχει τη μείωση του διδακτι-
κού ωραρίου, αλλά του δίνουν θε-
ωρητικές ώρες διδασκαλίας στην 
αίθουσα.

• Σε σχολείο ψηλά στα ορεινά του 
Περιστερίου τοποθετήθηκε και-
νούργιος υποδιευθυντής. Το πρό-
βλημα είναι ότι δεν ταιριάζουν τα 
«χνώτα» του με την διευθύντρια. 
Οι μάχες που έχουν διεξαχθεί έως 
σήμερα είναι επικές. Ποιός θα επι-
κρατήσει; Πρόβλεψη: Αυτός που 
δεν έχει «σκελετούς στην ντουλάπα 
του».

• Εκλογές για αιρετούς είναι. Αλή-
θεια γιατί  η μεγάλη αγωνίστρια και 
συνδικαλίστρια δεν έβαλε για το 
ΚΥΣΔΕ;

• Υποψήφιος για το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθή-
νας διατείνεται σε όλους τους τό-
νους ότι αν εκλεγεί δεν πρόκειται 
να αλλάξει τη θέση του με κανένα. 
Αν το πιστεύει κανένας, άγνωστο. 
Τα ίδια έλεγε και την προηγούμενη 
φορά και τελικά έφυγε για να σώσει 
όλη την Ελλάδα.

• Μεγάλη ένταση προκλήθηκε σε 
ΣΕΚ από την απόφαση του Δ/ντή 
Εκπ/σης κ Γ. Ζαφειρακίδη να γίνει 
ουσιαστικός έλεγχος στη λειτουργία 
των εργαστηρίων και στις αναθέ-
σεις μαθημάτων στους υπευθύνους 
και στους τομεάρχες. Ο μόνος που 
είναι ήρεμος είναι ο υποδιευθυντής. 
Αυτός ορίσθηκε για ολόκληρη τε-
τραετία και έτσι....

• Ωραίοι οι κ.κ. που συντάσσουν τα 
ωρολόγια προγράμματα. Όταν κάτι 
δεν τους βγαίνει σύμφωνα με όσα 
ορίζει η νομοθεσία καταφεύγουν 
στον σύλλογο για να πάρει αυτός 
την απόφαση. Έλα όμως που αυτό 
δεν είναι δική του αρμοδιότητα 
αλλά του διευθυντή. Ας το σκεφτούν 
οι διευθυντές γιατί οι καιροί είναι 

δύσκολοι και κανείς πλέον δεν έχει 
τα κότσια να κάνει του κεφαλιού 
του....

• Διευθυντής σχολείου έχει απέχθεια 
για το γραφείο του. Γι’ αυτό συνα-
ντά τους καθηγητές του  σε καφε-
τέρια με ωραίο φυσικό περιβάλλον 
την ώρα που το σχολείο του λει-
τουργεί.

• Ωραίος ο Διευθυντής εκεί ψηλά 
στο Χαϊδάρι. Κάθε μέρα ή σχεδόν 
κάθε μέρα τηλεφωνεί στον Δ/ντή 
του για να παραπονεθεί για άλλον 
διευθυντή γειτονικού σχεδόν σχο-
λείου. Και μόλις κάνει το καθήκον 
του φεύγει γύρω στις 11 π.μ. για το 
«Καφέ» της αρεσκείας του. Αν γυρί-
ζει πίσω στο σχολείο; Όχι.... υπάρ-
χει λόγος;

• Ωραίος ο μεγάλος οικονομολόγος 
κ.  .....κης. Του αρέσει ο τουρισμός 
και όχι τα οικονομικά. Γι’ αυτό άφη-
σε τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης και 
πήρε αυτά που τον «βόλευαν» ας 
ήταν και Β΄ανάθεσης. Διατείνεται 
μάλιστα ότι όλα έγιναν σύμφωνα με 
το νόμο. Για να δούμε όμως τι θα 
πει η κ. Δεληκάρη. Γιατί τα ψέματα 
τελείωσαν και ο καθένας θα πάει 
στον πάγκο του.

• Ρωτάμε έτσι για την ιστορία. Τόσο 
πολύ δουλειά έχει στο γραφείο του 
ο κ. Διευθυντής εκεί στο Ίλιο που 
απαίτησε η εκπαιδευτικός να χρεω-
θεί στο εργαστήριο αλλά να ασκεί 
καθήκοντα γραμματέως του; Κύριε 
Διευθυντά Εκπ/σης γνωρίζεται το 
θέμα...;

• Εμείς ρωτάμε αν αληθεύει. Εκείνες 
οι διπλές ντουλάπες τα έχουν όλα ή 
ξαφνικά ελάφρυναν. Όχι και τίποτε 
άλλο χρειάζεται και ο υδραυλικός 
εργαλεία στη δουλειά του. Έτσι δεν 
είναι κύριε προϊστάμενε;

• Αληθεύει ή όχι ότι Διευθύντρια και 
μάλιστα από τις δυναμικές «παρα-
μέρισε» αυτούς που την στήριξαν 
κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, 
όταν ένιωθε ότι  το μωσαϊκό του 
γραφείου της να γλιστρά κάτω από 
τα πόδια της; Για να την παρηγορή-
σω, έτσι κάνουν οι μεγάλοι αρχη-
γοί, μόνο που ενίοτε μένουν μόνοι 
τους και τότε....

• Ρωτάμε τον Δ/ντή Εκπ/σης αφού εί-
ναι καθ’ ύλη αρμόδιος. Έχει ελέγ-
ξει τις καταχωρήσεις στο survey αν 
αντιστοιχούν με όσα λένε οι φάκε-
λοι των εκπαιδευτικών ή πρόκειται 
για «μετατάξεις» από την πίσω πόρ-
τα; Για το θέμα θα επανέλθουμε με 
στοιχεία και τότε κάθε .......... 

Μουσική βραδιά αφιερωμένη
στον 

Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 
στις 7.30 το απόγευμα
Αίθουσα εκδηλώσεων 

νέου Δημαρχιακού Μεγάρου

Τα μεγάλα έργα και οι διαχρονικοί δημιουργοί, όπως ο «άγιος των 
γραμμάτων» Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, μας προσφέρουν αισθη-
τική απόλαυση, επίκαιρο προβληματισμό, αλλά και πάντα γίνονται 
αφορμή για επικοινωνία και μέθεξη, ιδίως στις σκληρές εποχές, που 
ζούμε. 
  Ο Δήμος Περιστερίου και η Δημοτική Βιβλιοθήκη διοργανώνουν μου-
σική βραδιά για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, με αφορμή το βιβλίο 
του Ηλία Βολιότη - Καπετανάκη:
«Η Φραγκογιαννού και ο Ρασκόλνικοβ. 100 χρόνια από τον θάνατο 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη» (εκδόσεις Μετρονόμος). 

Ομιλητές:
• Κώστας Καλημέρης, εκπαιδευτικός-κριτικός λογοτεχνίας
• Ηλίας Βολιότης - Καπετανάκης

Μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια βασισμένα στο έργο του Παπα-
διαμάντη και άλλες αγαπημένες μελωδίες. 
Φιλική συμμετοχή:
Χρήστος Τσιαμούλης - Βασίλης Φλώρος - Κατερίνα Αναγνώστου - 
Γιώργος Γερματσίδης  Και ο Νίκος Ανδρουλάκης

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
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Το πρόγραμμα eTwinning
Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι 

μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος 
Διά Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας σχολεία 
από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνο-
ντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληρο-
φορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζο-
νται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. 

Το eTwinning αποτελεί μέρος του 
Comenius, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχο-
λεία. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς από τις χώρες της Ευ-
ρώπης να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις 
και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας και συνερ-
γασίας.

Τη «διαχείριση» του eTwinning  έχει στην Ελλάδα 
το I.T.Y.E. «Διόφαντος», το τέρας που δημιούργη-
σε η κ. Άννα Διαμαντοπούλου ρίχνοντας την Α/
θμια και Β/θμια Εκπαίδευση στα χέρια των πα-
νεπιστημιακών καθηγητών. Σήμερα είναι ο απο-
κλειστικός διαχειριστής όλων των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Για όσους γνωρίζουν, αλλά και όσους διαβάζουν 
τις αναρτήσεις μας σε κάθε πρόγραμμα ΕΣΠΑ που 
το I.T.Y.E. υλοποιεί  το μεγαλύτερο ποσό των δια-
τιθέμενων κονδυλίων «πηγαίνει» σε πανεπιστημι-
ακούς καθηγητές και σε στελέχη του Διόφαντος.  
Μέσα από αυτά τα προγράμματα αναδείχθηκαν 
αστέρες της παιδαγωγικής και της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης, όπως ο Καθηγητής Παιδαγωγικής 
κ. Ηλίας Ματσαγγούρας, «πάτρωνας» της Ερευ-
νητικής Εργασίας, της Αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών, κλπ. Συμμετέχει σε τόσες αμειβόμενες 
επιτροπές που πολλοί αναρωτιούνται πότε εκτε-
λεί τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα στο ΑΕΙ που 
διδάσκει.

Αρκετά όμως για τον κ. Ματσαγγούρα. Το πα-
ρόν σημείωμα έχει σαν σημείο αναφοράς  το μοί-
ρασμα της πίττας των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
του υπουργείου Παιδείας στους προϊσταμένους 
και τους προνομιούχους γραφειοκράτες της Κε-

ντρικής Υπηρεσίας του, εκεί στην Ανδρέα Παπαν-
δρέου στο Μαρούσι. Έτσι όλοι είναι ευχαριστη-
μένοι, προς όφελος πάντα βέβαια της δημόσιας 
εκπαίδευσης. 

Τώρα το εάν υπάρχουν και μερικές μικρές «πρό-
σθετες αμοιβές» για τους ενδιαφερόμενους, ε… δεν 
χάλασε ο κόσμος, έργο προσφέρουν οι άνθρωποι, 
πόσο μάλλον αν είναι και Διευθυντές ή Προϊστάμε-
νοι στο Υπουργείο.

Η Απόφαση
Σύμφωνα με την 116460/1-10-2012/Γ2/28-9-

2012 (ΑΔΑ:Β4ΤΜ9-3Ν9) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα  του Υπουργείου Παιδείας Καθηγητή 
ΑΕΙ  κ. Αθανάσιου Κυριαζή όχι ένας, ούτε δύο αλλά 
οκτώ (8) στελέχη και υπάλληλοι της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του υπουργείο ορίσθηκαν ως εκπρό-
σωποι του στην «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υπο-
στήριξης (ΕΕΥ) της δράσης eTwinning 2012». Το 
περίεργο της απόφασης αυτής είναι ότι έχει ημε-
ρομηνία κοινοποίησης 28-9-2012 αλλά ημερομηνία  
καταχώρησης 1-10-2012. 

Πως γίνεται αυτό το «θαύμα» μόνο η κ. Ευσταθία 
Φουσέκη, προϊσταμένη της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ μπορεί 
να εξηγήσει. Για τα οκτώ αυτά στελέχη προβλέπε-
τε αμοιβή 62.140 ευρώ, πέραν της κανονικής τους 
αμοιβής από το υπουργείο Παιδείας (σελίδα 4 της 
απόφασης). 

Με την ίδια απόφαση μάλιστα «εντέλλονται» 
ουσιαστικά οι υπηρεσίες των οκτώ (8) υπαλλήλων 

να τους παρέχουν κάθε διευκόλυνση (!!!) για 
τις μετακινήσεις τους που θα προκύψουν στα 
πλαίσια των καθηκόντων τους για τη δράση 
«eTwinning». Προβλέπει μάλιστα η ίδια απόφα-
ση για τους οκτώ (8) αμοιβή για τις υπηρεσίες 
που θα προσφέρουν εντός του κανονικού τους 
ωραρίου (38.640 ευρώ) και πρόσθετη αμοιβή 
για τις εκτός ωραρίου (23.500 ευρώ).

Οι οκτώ (8) και οι αμοιβές τους 
1. Φουσέκη Ευσταθία, εκπαιδευτικός ΠΕ 04, 
προϊσταμένη της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ – αμοιβή 
4.830 ευρώ εντός κανονικού ωραρίου + 3.800 
ευρώ εκτός κανονικού ωραρίου, 

2. Αγγελόπουλος Παναγιώτης, εκπαιδευτικός ΠΕ 
19, προϊστάμενος Γραφείου Κοινωνίας της Πλη-
ροφορίας (Γρ.ΚτΠ) - αμοιβή 4.830 ευρώ εντός 
κανονικού ωραρίου + 3.800 ευρώ εκτός κανονι-
κού ωραρίου, 

3. Πατεράκη Ειρήνη, εκπαιδευτικός ΠΕ 60, απο-
σπασμένη στο  Γρ.ΚτΠ (!!!) – αμοιβή 4.830 ευρώ 
εντός κανονικού ωραρίου + 3.800 ευρώ εκτός 
κανονικού ωραρίου, 

4. Παπουρτζή Αντωνία, εκπαιδευτικός ΠΕ 06, 
αποσπασμένη στη ΣΕΠΕΔ – αμοιβή 4.830 ευρώ 
εντός κανονικού ωραρίου + 3.800 ευρώ εκτός 
κανονικού ωραρίου,, 

5. Μπαθιανάκης Ιωάννης, εκπαιδευτικός ΠΕ 19, 
ΕΥΕ Εκπ/κών Δράσεων – αμοιβή 4.830 ευρώ 
εντός κανονικού ωραρίου + 1.500 ευρώ εκτός 
κανονικού ωραρίου, 

6. Καραγεωργοπούλου Αγγελική, εκπαιδευτικός 
ΠΕ 03, ΕΥΕ Εκπ/κών Δράσεων – αμοιβή 4.830 
ευρώ εντός κανονικού ωραρίου + 1.500 ευρώ 
εκτός κανονικού ωραρίου, 

7. Τσότρας Μιχάλης, εκπαιδευτικός ΠΕ 19, ΕΥΕ 
Εκπ/κών Δράσεων – αμοιβή 4.830 ευρώ εντός 
κανονικού ωραρίου + 1.500 ευρώ εκτός κανονι-
κού ωραρίου, 

8. Καραμπέρης Γεώργιος, διοικητικός υπάλλη-
λος ΠΕ Πληροφορικής, ΕΥΕ Εκπ/κών Δράσεων – 
αμοιβή 4.830 ευρώ εντός κανονικού ωραρίου + 
3.800 ευρώ εκτός κανονικού ωραρίου.

Υπουργείο Παιδείας – Λεφτά υπάρχουν αρκεί να «πηγαίνουν» στους 
προϊσταμένους και τους προνομιούχους γραφειοκράτες

‘‘Στην Ανδρέα Παπανδρέου 37  «Γιάννης κερνάει - Γιάννης πίνει και ούτε στη μάνα του γάλα δεν δίνει» 
με προχρονολογημένη μάλιστα Απόφαση του Γεν.Γραμματέα  του Υπουργείου Παιδείας’’

Η Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς σε συνεργασία με το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθήνας (Τμήμα Επιστήμης 
Φυτικής Παραγωγής) εκπαι-
δευτικά σεμινάρια για νέους 
από 24 έως και 40 ετών, που 
θέλουν να ασχοληθούν με τον 
αγροτικό τομέα.

Τα σεμινάρια διάρκειας 50 ωρών, εντάσσονται 
στο πρόγραμμα «Τριπτόλεμος»- μια πρωτοβουλία 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς- που στό-
χο έχει  να παρουσιάσει στους νέους τις βασικές 
προϋποθέσεις, αλλά και τις πραγματικές συνθή-
κες άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος. 

Τα σεμινάρια θα γίνουν αρχικά στην Αθήνα (Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο) για 80 άτομα (20 ανά τμή-
μα), που θα μπορούν να επιλέξουν μία από τις 
παρακάτω τέσσερις θεματικές  ενότητες: 
• Αμπελουργία- Οινολογία
• Δενδροκομία και Νέες Δενδρώδεις Καλλιέργειες
• Μελισσοκομία
• Αιγοπροβατοτροφία- Γαλακτοκομία

Το επίπεδο γνώσεων, το 
αντικείμενο απασχόλησης και 
η εμπειρία ή μη στον αγροτι-
κό τομέα παραγωγής, δεν θα 
αποτελεί κριτήριο για την επι-
λογή των νέων εκείνων που 
θα συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα. 

Η συμμετοχή των ενδιαφε-
ρόμενων είναι 50 ευρώ για κάθε κύκλο (ήτοι ένα 
ευρώ την ώρα), που θα κατατεθεί στον  Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού 
Πανεπιστήμιου Αθήνας.

Τα σεμινάρια θα γίνονται τρεις ημέρες την εβδο-
μάδα (Τρίτη και  Πέμπτη, ώρες 17:00 έως 21:00 και 
Σάββατο πρωί,  10:00 έως 14:00) από την Πέμπτη 
15.11.2012   έως και  την Πέμπτη 20.12.2012. Η 
υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ,μπορεί να γί-
νει έως και την Παρασκευή  9.11.2012: 1.Με επί 
τόπου επίσκεψη στα γραφεία της Γενικής Γραμμα-
τείας Νέας Γενιάς ( Αχαρνών 417, Αγ. Ελευθέριος, 
ώρες: 09:00- 14:00, γραφείο 135) ή  2.  Ηλεκτρονι-
κά στο  e-mail: a.katsarou@neagenia.gr 

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς - 
Πρόγραμμα «Τριπτόλεμος»

Διεύθυνση Β/θμιας 
Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας
“Διαρκής Έλεγχος στις σχολικές 

μονάδες”

Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, ο Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/
σης Γ΄ Αθήνας έχει ζητή-
σει από τις υπηρεσίες 
του διαρκής ελέγχους 
των σχολικών μονάδων. 
Σε πρώτη φάση οι έλεγ-
χοι αφορούν τον αριθμό 
των τμημάτων, τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη 
και τη καταγραφή των απουσιών στα ημερήσια 
και τα συγκεντρωτικά δελτία. Σε δεύτερη φάση θα 
ελεγχούν οι αναθέσεις μαθημάτων και οι ώρες διδα-
σκαλίας κάθε εκπαιδευτικού.
Ήδη έχει γίνει έλεγχος και έχουν ληφθεί αντίγραφα 
των σχετικών παραστατικών σε όλα τα ΕΠΑΛ και 
τις ΕΠΑΣ της διεύθυνσης.
Σε ότι αφορά τα Γυμνάσια και Λύκεια, έχει συγκρο-
τηθεί ομάδα ελέγχου από 4 εκπαιδευτικούς, στελέ-
χη της διεύθυνσης  που θα προχωρήσουν σε ελέγ-
χους σ’ αυτά.
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στ. Ενώ το αμαξοστάσιο θεωρείται παράνομο, ο χώρος που καταλαμβάνει 
είναι χαρακτηρισμένος από το 1981 ως χώρος πρασίνου και  η κυριότητα 
του δήμου επί της έκτασης που αυτό λειτουργεί βασίζεται σε αυθαίρετη 
καταπάτηση και «έκτακτη χρησικτησία» (όπως εγγράφως ομολογεί ο νο-
μικός του σύμβουλος)  ο δήμος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής 
πραγματοποίησε, με αφορμή την εγκατάσταση του «Λειοτεμαχιστή» των 
απορριμμάτων, τον Οκτώβριο του 2010 έργα  σε αυτό που σύμφωνα με 
πληροφορίες ξεπέρασαν τα 5.5 εκατομμύρια ευρώ.

Η Αντίδραση του Δήμου

Ο νομικός σύμβουλος του δήμου  κ. Σιουρούνης έχει εισηγηθεί (έγγραφο 
30697/25-09-2012) να προχωρήσει ο δήμος σε διπλή νομική ενέργεια για το 
θέμα. α. «Άσκηση αγωγής αναγνώρισης κυριότητας του Δήμου για την έκταση 
που περικλείεται από τις οδούς δρόμους ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
(ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)» και β. «Άσκηση παρέμβασης του Δήμου Περιστερίου 
ενώπιον του Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την απόκρου-
ση της από 18-01-2010 προσφυγής». Σωστή πρόταση για την προάσπιση 
των συμφερόντων του δήμου. Έως σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό αν η πρό-
ταση του έγινε δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση δεν 
έχει φθάσει ως θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. 

Το παράδοξο, όμως,  είναι ότι ο νομικός σύμβουλος προτείνει την «άσκηση 
αγωγής αναγνώρισης κυριότητας» για το οικόπεδο που καταλαμβάνει το Εκ-
θεσιακό Κέντρο και όχι για κάποιο άλλο τμήμα  της συνολικής έκτασης που 
έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος πρασίνου. Δημοτικοί σύμβουλοι που γνωρίζουν 
πρόσωπα και πράγματα  γι’ αυτό το θέμα μας δήλωσαν ότι η έκταση του 
Εκθεσιακού Κέντρου έχει αγορασθεί με συμβόλαιο από το Δήμο Περιστερίου 
και αν πράγματι ασκηθεί τέτοια αγωγή είναι άνευ σημασίας. Εκτός βέβαια της 
περίπτωσης που άλλα λένε τα «χαρτιά».

Επιμύθιο

Σύμφωνα με έμπειρους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στα κοινά 
της πόλης του Περιστερίου, η υπόθεση αυτή έχει αρκετά σκοτεινά σημεία, 
διαχρονικά από το 1981 έως σήμερα. Τους προκαλεί μάλιστα εντύπωση πως 
δύο «άγνωστοι» σε όλους φερόμενοι ως ιδιοκτήτες εμφανίστηκαν το 2010 να 
διεκδικούν 18 στρέμματα,  38 ολόκληρα χρόνια από την στιγμή που ο δήμος 
με τον ένα ή άλλο τρόπο διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί την διεκδικούμενη 
έκταση. 

Σημειώνουν μάλιστα με έμφαση ότι ήταν λάθος ο δήμος να προχωρήσει σε 
αγορά έκτασης που είχε ήδη απαλλοτριωθεί και να μην προβεί σε όλες τις 
νομικά θεσμοθετημένες διαδικασίες για την αποβολή όλων των ιδιωτών από 
όλες τις ιδιοκτησίες που ορίζει το προεδρικό διάταγμα. 

Κατά την άποψη τους ο δήμος,  με την ενέργεια του αυτή, έδωσε νομικό 
«πάτημα» για την νομιμοποίηση κάθε διεκδίκησής τους πέρα από την νόμι-
μη αποζημίωσής τους. Η δικαιολογία που προβάλλουν όλες οι έως σήμερα 
διοικήσεις του δήμου ότι ουδέποτε «βρήκαν» ή τους χορηγήθηκαν κονδύλια 
για την αποζημίωση των φερόμενων ως ιδιοκτητών της έκτασης που έχει χα-
ρακτηρισθεί ως χώρος πρασίνου δεν ευσταθεί αφού άλλο θέμα είναι η εκτα-
μίευση χρημάτων για απαλλοτριώσεις και άλλο οι νομικές ενέργειες για την 
πραγμάτωσή της, ενέργειες που ποτέ δεν έγιναν από καμία δημοτική αρχή σε 
όλο το χρονικό διάστημα των 32 ετών από το 1981 έως σήμερα. 

Χαρακτηρίζουν μάλιστα αυτή την παράλειψη ως «κακούργημα» για τον 
λαό του Περιστερίου αφού αν οι νομικές ενέργειες για την απαλλοτρίωση της 
έκτασης είχαν ξεκινήσει από το 1981 το ύψος της αποζημίωσης των ιδιωτών 
ιδιοκτητών της θα ήταν το 10% περίπου της σημερινής αξίας της. 

Επισημαίνουν μάλιστα ότι αν οι δύο εμφανισθέντες και φερόμενοι ως ιδιο-
κτήτες 18 στρεμμάτων αυτής της έκτασης παρ’ ελπίδα δικαιωθούν στα δικα-
στήρια ο δήμος Περιστερίου θα κλιθεί να τους καταβάλει αρκετές δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ. 

Πρόσφατο παράδειγμα το οικόπεδο, συνολικής έκτασης 1.5 στρέμματα πε-
ρίπου, για το 28ο Δημοτικό σχολείο για το οποίο επιδικάστηκε αποζημίωση 
1.270.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη του από  τα δικαστήρια. 

n.p.

Iδιώτες διεκδικούν την έκταση 
του Εκθεσιακού Κέντρου του 

Δήμου Περιστερίου και  όχι μόνο
συνέχεια από τη σελίδα 5

Δ.Ε.Π.Α. Δήμου Περιστερίου 
‘‘Δίνει δουλειές με απευθείας 
αναθέσεις του Προέδρου της’’

Δίνει δουλειές η  ΔΕΠΑΔΠ σε επιχειρηματίες 
αλλά όχι σε αυτούς του Δήμου Περιστερίου

Την ώρα που οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επιχειρηματίες του δήμου 
Περιστερίου βιώνουν όλα τα «κακά» της κρίσης καταβάλλοντας με μεγάλη 
δυσκολία τα δημοτικά τέλη που τους αναλογούν, η ΔΕΠΑΔΠ δίνει δια του 
Προέδρου της κ. Παπαδόπουλου με απευθείας αναθέσεις δουλειές  σε επιχει-
ρήσεις και επαγγελματίες που εδρεύουν σε άλλες περιοχές εκτός του Δήμου 
Περιστερίου.

Πέρα από αυτό εντύπωση προκαλούν οι εξής αναθέσεις του κ. Προέδρου 
της ΔΕΠΑΔΠ:
α. Η απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης κόστους 8.000 ευρώ 

σε βιβλιοχαρτοπωλείο  της Αθήνας (κι όχι του Περιστερίου) που έχει ως 
κύριο εμπορικό αντικείμενο τα «ξενόγλωσσα Βιβλία».

β.  Η απευθείας ανάθεση συντήρησης του πρασίνου ΚΥΒΕ, Εκθεσιακό Κέ-
ντρο και Κτίριο Αγ. Αναστασίας (στο εκθεσιακό κέντρο μάλιστα τρεις φο-
ρές) συνολικού ύψους 6.992 ευρώ σε επαγγελματίες της Ελευσίνας αντί 
το έργο να το φέρει σε πέρας η υπηρεσία πρασίνου του δήμου Περιστε-
ρίου.

γ.  Η φωτιστική και προβολική κάλυψη μόνο εκδηλώσεων με συνολικό κό-
στος 5.000 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ερώτημα είναι ποια 
είναι η διαφορά μεταξύ προβολικής και φωτιστικής κάλυψης, όταν ο ανά-
δοχος είναι ο ίδιος. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι για κάθε εκδήλωση στο 
Άλσος Περιστερίου υπάρχει ξεχωριστή απευθείας ανάθεση προβολικής 
και φωτιστικής κάλυψης στον ίδιο πάντα ανάδοχο που κατά κανόνα του 
ανατίθεται και το ηχητικό μέρος των εκδηλώσεων.

Για ενημέρωση του αναγνώστη παραθέτουμε μερικές από τις αποφάσεις 
του Προέδρου της ΔΕΠΑΔΠ για απευθείας ανάθεση εργασιών και προμηθειών 
σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες εκτός του Δήμου Περιστερίου.

1. Απόφαση 102/12-10-2012 Διαχείριση Συστήματος Κλιματισμού Θεάτρου 
Πολιτών 3.000 ευρώ σε ΑΙΘΗΡ Εφαρμογές ΕΠΕ Αγ. Στέφανος

2. Απόφαση 99/29-9-2012 Γραφική Ύλη  8.000 ευρώ  Ρόκκος Θεόδωρος Χ. 
Μασσαλίας 15, Αθήνα

3. Απόφαση 52/14-6-2012 Συντήρηση Πρασίνου σε Εκθεσιακό Κέντρο 1.300 
ευρώ σε Φιλιππή Σοφία Ελευσίνα

4. Απόφαση 78/9-7-2012 Συντήρηση Πρασίνου σε Εκθεσιακό Κέντρο 1.700 
ευρώ σε Λίγκο Σπυρίδωνα Ελευσίνα

5. Απόφαση 94/19-9-2012 Συντήρηση Πρασίνου σε ΚΥΒΕ, Εκθεσιακό Κέντρο 
και Κτίριο Αγ. Αναστασίας 3.992 ευρώ σε Λίγκο Σπυρίδωνα Ελευσίνα

6. Απόφαση 91/12-9-2012 Επισκευή Κλιματιστικών Εκθεσιακού Κέντρου 600 
ευρώ σε Τσίτσο Κων/νο Ελευσίνα

7. Απόφαση 89/12-9-2012 Μεταλλικές κατασκευές σε θέατρο Πολιτών 
13.600 ευρώ σε Βερυκάκη Νικόλαο Κερατσίνι

8. Απόφαση 85/30-7-2012 Τοποθέτηση laminate σε αίθουσα χορού Παπα-
ρηγοπούλου 94  4.050 ευρώ σε Χιονίδη Γεώργιο Καλιθέα

9. Απόφαση 82/20-7-2012 Αποξήλωση και τοποθέτηση παραθύρων αλου-
μίνιο στο κτίριο Αγ. Αναστασίας  4.940 ευρώ σε Κύρκο Ιωάννη Καλλιθέα

10. Απόφαση 76/9-7-2012 Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων σε Άλσος Περιστε-
ρίου 1.200 ευρώ

11. Απόφαση 77/9-7-2012 Προβολική κάλυψη εκδηλώσεων σε Άλσος Περιστε-
ρίου 3.800 ευρώ
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‘‘ Ένα θαύμα δυτικά στο ποτάμι, δείγμα κοινωνικής προσφοράς και ορθής 
διαχείρισης πόρων’’

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ιλίου

Βαγγέλης Αυγουλέας, αντιδήμαρχος Ιλίου

Η Κεντρική Εξουσία, με τον Καλλικράτη, έριξε το 
μπαλάκι στους δήμους. “Οι πολίτες έρχονται σ’ε-
μάς με συσσωρευμένο θυμό”. 

Συνέντευξη στο Νίκο Παρίκο

Κανείς σήμερα δεν αμφισβητεί ότι η οικονομική 
κρίση πλήττει όλο και περισσότερα τμήματα του 
πληθυσμού, «ανεβαίνοντας» μάλιστα προς κοινω-
νικές τάξεις που μέχρι πρότινος θεωρούσαν ότι 
δεν θα τους άγγιζε. Μεγάλη μερίδα πολιτών που 
μέχρι πρόσφατα είχαν μία τακτοποιημένη ζωή, 
βλέπουν σήμερα ότι δεν μπορούν να ικανοποιή-
σουν ακόμη και τις πιο βασικές τους ανάγκες, το 
φαγητό και τη φροντίδα της υγείας τους.

Περισσότερο απ’ όλους πλήτονται τα παιδιά, οι 
ασθενείς και οι συνταξιούχοι. Το κράτος αδυνατεί 
ή δεν θέλει πλέον να ανταποκριθεί και το βάρος 
έχει πέσει στους δήμους.

Από την μεριά τους οι δήμοι θέλοντας και μη  ανα-
γκάστηκαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες 
και να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν και σ’ 
αυτά τα καθήκοντα ή αν θέλετε στις υποχρεώσεις 
που η κεντρική πολιτική εξουσία «ξεφορτώθηκε» 
περνώντας τις στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον 
περίφημο «Καλλικράτη». Έχουν οι δήμοι την ικα-
νότητα, την εμπειρία και τους πόρους να αντα-
ποκριθούν;

Απαντήσεις σ’ αυτό αναζητήσαμε στο δήμο Ιλίου 
που η Κοινωνική Υπηρεσία του παρουσιάζει αξιο-
σημείωτο έργο. Καθ’ ύλη αρμόδιος ο αντιδήμαρ-
χος Κοινωνικών Υπηρεσιών & δια Βίου Μάθησης κ. 
Βαγγέλης Αυγουλάς. 

Ιδού οι απαντήσεις.

Πόσο χρόνο είστε αντιδήμαρχος και σε τί κα-
τάσταση παραλάβατε την Κοινωνική Υπηρεσία 
του δήμου;

Ορίστηκα αντιδήμαρχος, από τον δήμαρχο Ιλίου 
κ. Νίκο Ζενέτο, πριν ένα χρόνο. Ο τομέας στον 
οποίο έχω αρμοδιότητες, ήταν πάντοτε πολύ 
καλά οργανωμένος στον δήμο Ιλίου. Η σημερινή 
όμως οικονομική κατάσταση και η πενία όλων και 

περισσότερων κοινωνικών τάξεων μας έχει κάνει 
να εντείνουμε τις προσπάθειες μας παρότι οι δι-
αθέσιμοι από την Πολιτεία πόροι αντί να αυξάνο-
νται μειώνονται συνεχώς.

Είπατε ότι η πολιτεία σας μειώνει 
συνεχώς τους πόρους που διαθέτει 
στους δήμους για τις κοινωνικές υπη-
ρεσίες. Ο «Καλλικράτης, όμως, σας 
μεταβίβασε όλες τις αρμοδιότητες 
που αυτή είχε για αυτές. Τι τελικά 
συμβαίνει;

Έχετε δίκιο, μεταφέρθηκαν μεν οι αρ-
μοδιότητες στον τομέα αυτό, αλλά όχι 
και οι αναλογούντες πόροι. Χαρακτη-
ριστικά, μας έδωσαν τις αρμοδιότητες 
της κοινωνικής πρόνοιας. Οι δράσεις, 
όμως, που πρέπει να υλοποιήσουν οι 
δήμοι είναι στον αέρα αφού δεν μας 
δίνουν και τα χρήματα που δικαιούμα-

στε.  Παρόλα αυτά ο δήμος Ιλίου έχει προγραμμα-
τίσει μία σειρά δράσεων κοινωνικής πρόνοιας που 
θα χρηματοδοτηθούν από δικούς του πόρους. Οι 
καιροί είναι δύσκολοι και ο δήμος θα προσπαθή-
σει να στηρίξει όλους ανεξαιρέτως τους δημότες 
του που έχουν ανάγκη.

Είπατε ότι έχετε δικούς σας πόρους. Τι ενοεί-
τε;

Κοιτάξτε, η συνετή διαχείριση στα οικονομικά 
του δήμου και ο μηδενικός δανεισμός του είχε ως 
αποτέλεσμα να παρουσιάσει στο τέλος του 2011 
πλεόναμσα 11 εκατομμυρίων ευρώ. Απ’ αυτό 
το πλεόνασμα αντλούμε σήμερα πόρους, αλλά 
με μεγάλη φειδώ γιατί  δεν προβλέπονται πλέον 
πρόσθετες χρηματοδοτήσεις από την κεντρική 
εξουσία. Στο τέλος του 2012 θα κάνουμε πάλι λο-
γαριασμό και θα δούμε.

Πως βιώνετε από τη θέση σας την συμπεριφο-
ρά των δημοτών που έρχονται σε επαφή μαζί 
σας τόσο προσωπικά, όσο και με το δυναμικό 
της Κοινωνικής υπηρεσίας;

Οι πολίτες έρχονται σ’εμάς με συσσωρευμένο 
θυμό. Όχι βέβαια για εμάς αλλά κυρίως για την 
κεντρική εξουσία. Το μεγαλύτερο παράπονο τους 
είναι ότι αισθάνονται πλέον εγκαταλελειμμένοι. 
Γι’ αυτό προσφεύγουν στις υπηρεσίες μας που 
είναι και ότι κοντινότερο γνωρίζουν, από πλευ-
ράς κρατικής εξουσίας. 

Παρατήρησα ερχόμενος ότι έχετε μεγάλο 
αριθμό επισκεπτών Ρομά που καλώς ή κακώς 
είναι μία κοινωνική ομάδα που έχει συνηθίσει 
να ζητά μόνο και ποτέ να μην δίνει. Ποιά είναι η 
δική σας άποψη;

Έχεται δίκαιο ότι μεγάλος αριθμός Ρομά ζητά τη 
συνδρομή των υπηρεσιών μας. Πρόκειται για δη-
μότες μας που έχουν πλήρως ενσωματωθεί στον 
κοινωνικό ιστό του δήμου Ιλίου και προσφέρουν 
σ’ αυτόν ότι και οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. 
Δικαιούνται ότι και οι υπόλοιποι και το διεκδικούν 
«δυναμικά» μεν αλλά με μεγάλη αξιοπρέπεια.

Για να έλθουμε και στο προκείμενο. Ποιές είναι 
οι δομές της Κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου 
και ποιες είναι οι δραστηριότητες τους;

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου απευθύ-
νεται σε όλους τους δημότες που αισθάνονται την 
ανάγκη να αναζητήσουν στήριξη, για την αντιμε-
τώπιση μικρών ή μεγάλων προβλημάτων, και σε 
ομάδες δημοτών που θέλουν μια άλλη μορφή ενη-
μέρωσης και επικοινωνίας. Στελεχώνεται από ει-
δικούς επιστήμονες, ψυχολόγους και κοινωνικούς 
λειτουργούς. Τα στελέχη της προσφέρουν εξειδι-
κευμένη βοήθεια, ενημέρωση και υποστήριξη στα 

παιδιά, τους έφηβους και 
τους ενήλικες του Δήμου 
Ιλίου, με στόχο την πρω-
τογενή και δευτερογενή 
πρόληψη της ψυχικής 
τους υγείας. Η δράση 
της, όμως, δεν περιορί-
ζεται μόνο σ’ αυτά, αλλά 
επεκτείνεται και σε άλλες 
δραστηριότητες, όπως 
είναι:
• η λειτουργία της Δη-

μοτικής Τράπεζας Αί-
ματος

• η διοργάνωση αιμο-
δοσιών στο Δήμο Ιλίου

• η εφαρμογή του προ-
γράμματος «Βοήθεια 
στο σπίτι» για μοναχι-
κά άτομα, ΑμεΑ ή ηλικι-
ωμένους.

• η λειτουργία των Δη-
μοτικών Ιατρείων

• η διανομή τροφίμων 
σε άπορους δημότες.

• η διενέργεια φιλαν-
θρωπικών εράνων.

Σε ότι αφορά τη δημο-
τική τράπεζα αίματος, 
είμαστε πολύ περήφανοι και ικανοποιημένοι για την 
ανταπόκριση των συμπολιτών μας.

Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος του Ιλίου ιδρύθηκε 
το 1987 με σκοπό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
του προβλήματος της εξεύρεσης αίματος και των 
παραγώγων του. Μέλη της είναι οι δημότες, οι κά-
τοικοι της πόλης και οι υπάλληλοι του Δήμου Ιλίου, 
οι οποίοι συμμετέχουν τακτικά στις αιμοδοσίες. Αι-
μοδοσίες πραγματοποιούνται τρεις φορές το χρό-
νο, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου 
Ιλίου, Κάλχου 48-50 από κινητό συνεργείο του Ιππο-
κράτειου Νοσοκομείου. Κατά μέσο όρο συγκεντρώ-
νονται 150 φιάλες αίματος σε κάθε αιμοδοσία. Την 
Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012, 
σπάσαμε όλα τα ρεκόρ. Προσήλθαν στο Δημαρχείο 
Ιλίου για να αιμοδοτήσουν 256 άτομα και στο λογα-
ριασμό της Τράπεζας Ζωής του Δήμου προστέθηκαν 
211 φιάλες αίμα!!!

Ευχαριστήσαμε  τους συμπολίτες μας αυτούς με 
μία μικρή αυτοσχέδια γιορτή προσφέροντας τσικου-
διές.

Κύριε αντιδήμαρχε μας είπατε και για άλλες δρά-
σεις. Μπορείτε να τα εξιδικεύσεται όλα αυτά;

Γιατί όχι. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. 

- Ολόκληρη η συνέντευξη δημοσιεύεται  στην ιστο-
σελίδα μας «2020 Επιστροφή στο Μέλλον» στη διεύ-
θυνση http://2020epmellon.wordpress.com

Το πρόσωπο

• Γεννήθηκε στο Ίλιο 

πριν 24 χρόνια. Είναι τυ-

φλός εκ γενετής.

• Επάγγελμα: Δικηγόρος

• Θέση στο Δήμο Ιλίου: 

Αντιδήμαρχος Κοινωνι-

κών Υπηρεσιών

• Δραστηριότητες: Μά-

χιμη δικηγορία, Αντιδή-

μαρχος Ιλίου, Εκπρο-

σώπιση  των “ατόμων με 

ειδικές ικανότητες”  σε 

επιτροπές του ελληνικού 

κράτους και της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και σε 

διεθνή φόρα

• Αγαπημένος προορι-

σμός: Η Κρήτη (Χανιά), 

τόπος καταγωγής του
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ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ  - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - OFFSET

DASPRINT - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 
www.dasprint.gr 

Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες: 
•	Επεξεργασία κειμένου DTP (στήσιμο) 
•	Επεξεργασία εικόνας - Εκτύπωση 
•	Βιβλιοδεσία Βιβλίων - Εφημερίδων - Περιοδικών
•	 Διαφημιστικά έντυπα

Ειδικές εργασίες
•	Παραγωγή ημερολογίων - Αντζετών 
•	Μπλοκ κάθε μορφής και τύπου - Αφίσες από Α4 έως....
•	Ευχητήριες κάρτες κλπ.

e-mail: daskalak2001@yahoo.gr
τηλ.: 2130 430 907

Ναυαρίνου 62  Άγιοι Ανάργυροι 135 62

Υγεία - Βοτανολογία Νομικός Σύμβουλος
Τριγωνέλλα ή αρωματικό μοσχοσίταρo 

Το μοσχοσίταρο ή τριγωνέλλα είναι βότανο γνωστό 
από την αρχαιότητα. Σπόροι του έχουν βρεθεί από 
το 4000 π.χ ενώ τα φύλλα του αναφέρονται σαν 
υποβοηθητικό της γέννας και το καλλιεργούσαν στην 
αρχαία Συρία από τον 6ο αιώνα π.Χ..

Επιστημονικό όνομα: «Trigonella foenum-graecum 
L» που αφορά τριάντα περίπου είδη. Το είδος 
Trigonella Foenumgraecum  αυτοφύεται στη χώρα 
μας και είναι πολύ σημαντικό για τις βοτανικές, φαρ-
μακευτικές και θεραπευτικές του ιδιότητες. 

Άλλα ονόματα: Τριγωνίσκος ή γραικόχορτο, τρι-
γωνέλλα, τήλι ή τηντελίδα, στροφύλι και  ντηλιλίνα ή 
ντοντιλίνα. Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποι-
ούνται οι σπόροι του, τα φύλλα του, τα άνθη του και 
η ρίζα του. 

Χρήση: Ο Ιπποκράτης το χρησιμοποιούσε ως μαλα-
κτικό, αντισηπτικό και για τις παθήσεις της μήτρας. 
Οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν τους 
σπόρους της τριγωνέλλας για την θεραπεία της αν-
δρικής ανικανότητας, στη Δανία εσωτερικά ως παυ-
σίπονο, στην Πολωνία ως μαλακτικό σε έλκη, στην 
Αυστρία ως κατάπλασμα σε μώλωπες και μικρο-
τραυματισμούς, στην Ουγγαρία ως καταπραϋντικό 
των εντέρων και των κολικών, στη μέση Ανατολή και 
στα Βαλκάνια ως γιατρικό για τις κοιλιακές κράμπες 
που συνδέονται με τους πόνους της περιόδου, της 
διάρροιας ή της γαστρεντερίτιδας. 

Ιδιότητες: Η τριγωνέλλα είναι βότανο  γαλακτοπα-
ραγωγό, ανοσορρυθμιστικό, αποχρεμπτικό, μαλακτι-
κό - ιδανικό για την μείωση της βλέννας σε άσθμα 
και ιγμορίτιδα, τονωτικό στις περιπτώσεις αναιμιών, 
ανορεξίας, φυματίωσης, ατονίας, φυσικών και ψυχι-
κών ασθενειών, υπογλυκαιμικό, ιδανικό για την μείω-
ση του πυρετού από  φλεγμονές και διαταραχές των 
πνευμόνων, τονωτικό των μυών, ηπατοπροστατευ-
τικό, γαστροπροστατευτικό. Χρησιμοποιείται ακό-
μα ως καθαρτικό, ως αντισηπτικό των εντέρων, ως 
αντιφυσητικό, ως αφροδισιακό και ως αντιβηχικό. 

Προσοχή: Η τριγωνέλλα δεν πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τα άτομα που 
παίρνουν ινσουλίνη πρέπει να συμβουλευτούν τον για-
τρό τους.

Βρογχικό άσθμα

Το βρογχικό άσθμα είναι μία χρόνια 
φλεγμονώδης πάθηση των αεραγω-
γών. Στην ουσία πρόκειται για μία 
υπεραντίδραση των αεραγωγών (το 
τοίχωμα των οποίων διαθέτει μυϊκές 
ίνες) σε διάφορους παράγοντες, με 
αποτέλεσμα οι μυϊκές ίνες να συσπώ-
νται (βρογχοσπασμός) προκαλώντας 
στένωση του αυλού των αεραγωγών. 

Κυριότερα συμπτώματά: Βήχας 
(συνήθως πιο έντονος κατά το νυ-
κτερινό ύπνο και τις πρώτες πρωϊνές 
ώρες), συριγμός της αναπνοής, δύ-
σπνοια, αίσθημα βάρους στο στήθος. 

Η βαρύτητα του άσθματος εξαρ-
τάται από το πόσο συχνά υπάρχουν 
παροξυσμοί. Έτσι διακρίνεται σε 
ήπιο, μέτριο, σοβαρό. Στο χρόνιο σο-
βαρό άσθμα το άτομο δεν είναι ποτέ 
ελεύθερο συμπτωμάτων και χρειάζε-
ται συνεχή λήψη φαρμάκων. Οι αιτί-
ες που προκαλούν αυτή τη στένωση 
των βρόγχων είναι πολλές. Μερικές 
από αυτές είναι: Διάφορα αλλεργιο-
γόνα (γύρη των λουλουδιών, οικιακή 
σκόνη, τρίχες ζώων, κλπ), Κρύος αέ-
ρας, Άσκηση, Λοιμώξεις, Stress, Ρύ-
πανση περιβάλλοντος, Φάρμακα.  Το 
βρογχικό άσθμα το κατατάσσουμε σε 
2 μεγάλες κατηγορίες: 1. το Εγωγενές 
αλλεργικό βρογχικό άσθμα, 2. το Εν-
δογενές βρογχικό άσθμα 

Εξωγενές ή αλλεργικό άσθμα: 
Οφείλεται κυρίως στην επίδραση δια-
φόρων εξωγενών παραγόντων, δηλ. 
από το περιβάλλον και λέγονται αλ-
λεργιογόνα (τριχώματα ζώων, γύρη 
λουλουδιών κλπ). Η μορφή αυτή του 
άσθματος προσβάλει συνήθως την 
παιδική ηλικία. Υπάρχει κληρονομική 
επιβάρυνση. Όταν εμφανίζεται σε 
μικρή ηλικία, τις περισσότερες φορές 
κατά την εφηβεία παρουσιάζει αυτό-
ματη ίαση. 

Ενδογενές άσθμα: Σε αντίθεση με 
ότι συμβαίνει στο εξωγενές, δεν ανευ-
ρίσκεται κανένας παράγοντας που να 
θεωρείται υπεύθυνος για την πρόκλη-
σή του, γι’ αυτό και η μορφή αυτού 
του άσθματος είναι γνωστή και σαν 
άσθμα αγνώστου αιτιολογίας. Προ-
σβάλλει μεγαλύτερες ηλικίες και συ-
νήθως εμφανίζεται μετά από κάποια 
λοίμωξη του αναπνευστικού.

Οι κυριότερες εξετάσεις για τη δι-
άγνωση του άσθματος είναι: Σπι-
ρομέτρηση, δοκιμασία προκλήσεως 
άσθματος (εισπνοή διαφόρων παρα-
γόντων που μπορούν να προκαλέ-
σουν άσθμα), δερματικές δοκιμασίες 
αλλεργίας (δερματική αντίδραση σε 
γνωστούς αλλεργιογόνους παράγο-
ντες), μέτρηση ολικής IgE στο αίμα.. 

Για τη θεραπεία του άσθματος χο-
ρηγούνται: Α. Βρογχοδιασταλτικά 
φάρμακα: Εισπνεόμενα φάρμακα, 
Θεοφυλλινούχα (3 μορφές: ενέσιμη, 
σε χάπι, σε σιρόπι, σε υπόθετα), Β. 
Αντιφλεγμονώδη: Κορτιζόνη, Γ. Διά-
φορα: Αναστολέας λευκοτριενίων,  Δ. 
Οξυγόνο.

Πηγή: pneumonologist.gr  (Ν. Χαΐνης)

Γιατροί ΕΟΠΥΥ 
στο Περιστέρι 

Παθολόγοι 
Αμπουχαντίζι Αχμέντ  – Ψαρών 9  τηλ. 210-
5759162 & 6945285020
Ανδριανοπούλου Ευφροσύνη – Ανακρέοντος 
14 τηλ. 210-5725478 & 6977084141
Βλάσσης Αναστάσιος  – Αιμ. Βεάκη 6 τηλ. 
210-5737095 7 6932332121
Δερμιτζάκη Σοφία – Δημ. Γούναρη 2  τηλ. 
210-5774084 & 694769842
Δημητρακόπουλος Σωκράτης – Τενέδου 5  
τηλ. 210-5753253 & 6977352722
Δημοπούλου Ελένη – Αριστομένους 110  τηλ. 
210-5770443 & 6937265280
Δρούγκας Ευάγγελος – Δημ. Γούναρη 2  τηλ. 
210-5734888 & 6945334700
Ζουμπουλάκη Ανδρομάχη – Θερμοπυλών 5  
τηλ. 210-5714442
Καπράλος Χρήστος – Θεμιστοκλέους 66-68 
τηλ. 6944197808
Κίτσιος Αθανάσιος – Αιγίου 7 τηλ. 210-
5757489 & 697741441

1. Θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση της προηγούμενης 
ακρόασης του ανήλικου και του κηδεμόνα , αφού έχει προ-
ηγηθεί έγγραφη ενημέρωση τους προ πενθημέρου όπου θα 
αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα της ακρόασης και 
θα προσδιορίζει το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας.

2. Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος είναι εκτελεστή διοικητι-
κή πράξη που υπόκειται στη διαδικασία έκδοσης που προ-
βλέπεται για κάθε διοικητική πράξη. Επομένως οι Σύλλογοι 
Διδασκόντων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συγκε-
κριμένα για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων συ-
ντάσσεται πρακτικό από το γραμματέα που επικυρώνεται 
από τον πρότερο του Συλλόγου και στο οποίο θα πρέπει να 
μνημονεύονται , ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παρι-
σταμένων μελών καθώς και ό τόπος και χρόνος συνεδρίασης . 
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών αλλά στο πρακτικό θα πρέπει να καταχω-
ρίζονται οι γνώμες και τα ονόματα των μελών που μειοψήφη-
σαν. Δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος , η δήλωση «παρών» ή 
η αδικαιολόγητη αποχή.

3. Θα πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγι-
κές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες περι-
πτώσεις για το συγκεκριμένο μαθητή και αναλυτική αναφορά 
των κυρώσεων που επιβλήθηκαν πριν την υιοθέτηση της τε-
λευταίας κατά σειρά κύρωσης.

4. Θα πρέπει να τηρείται ειδική και επαρκής αιτιολόγηση ως 
προς την αναγκαιότητα της ποινής. Σε περίπτωση που με 
την ίδια απόφαση τιμωρούνται περισσότεροι του ενός μαθη-
τή με την ίδια ποινή, η αιτιολογία θα πρέπει να διαχωρίζεται 
για τον κάθε μαθητή χωριστά. Επίσης θα πρέπει να αναφέρο-
νται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος 
μαθητής θα ωφεληθεί από την αλλαγή αυτή.

5. Η επιβολή της κύρωσης της αλλαγής του σχολικού περι-
βάλλοντος δεν θα πρέπει να ανακοινώνεται δημόσια , ώστε 
να μην περιορίζεται η παιδαγωγική αξία της επιβαλλόμενης 
κύρωσης και να αποφεύγεται η διαπόμπευση του μαθητή.

6. Ο προϊστάμενος ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης επιλέγει τη 
σχολική μονάδα στην οποία θα γίνει η μετεγγραφή μετά την 
αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος και η αρμοδιότητά του 
είναι μόνο εκτελεστή.

7. Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη αν λειτουργεί άλλη 
αντίστοιχη σχολική μονάδα στην περιοχή

8. Δεν είναι νόμιμο να επιβάλλει ο Σύλλογος Διδασκόντων τη 
σχολική κύρωση της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος σε 
μαθητή του οποίου η διαγωγή έχει ήδη χαρακτηρίσει ως «κο-
σμία» και δεν είναι επίσης νόμιμο ο αυτός Σύλλογος να επι-
βάλλει την ίδια κύρωση και παρεκκλίσεις του μαθητή από την 
αξιωμένη από το νόμο συμπεριφορά κατά το προηγούμενο 
σχολικό έτος. 

Υπουργείο Παιδείας

 Οκτώ οδηγίες για 
την αλλαγή σχολικού 
περιβάλλοντος στους 

μαθητές 
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Πολιτισμός
Βαγγέλης Κορακάκης 

΄΄ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΜΕ ΑΝΘΗ 

ΜΕΛΩΔΙΚΑ΄΄ 
του Ηλία Βολιώτη - Καπετανάκη

Σατυρικά & άλλα
Η καινούργια και ωραία δασκάλα κάνει μάθημα και ο Σχο-

λικός Σύμβουλος κάθετε σε ένα θρανίο και  παρακολουθεί. 
Σε κάποια στιγμή η δασκάλα σηκώνει το χέρι της, γράφει 
μια δύσκολη λέξη στον πίνακα και ρωτά τα παιδιά ποιος 
μπορεί να την διαβάσει. Την ώρα όμως που σήκωσε η δα-
σκάλα το χέρι της, για να γράψει τη λέξη, σηκώθηκε λίγο 
η φούστα της και φάνηκε το μπούτι της, το οποίο βλέπο-
ντας το ο γέρος Σύμβουλος αναφωνεί ψιθυριστά:

- «Πω – πω μπούταρος!»
Ακούγοντας αυτό ο Μπόμπος σηκώνει το χέρι του, για 

να πει και βλέποντας αυτό η δασκάλα γυρνά και του λέει:
- Έλα Μπόμπο λέγε.
Και ο Μπόμπος:
- Η λέξη που γράψατε κυρία είναι η λέξη «μπούταρος»,
Ακούγοντας αυτό η δασκάλα νευριάζει και διατάζει το 

Μπόμπο να βγει έξω από την αίθουσα. Υπακούοντας ο 
Μπόμπος απομακρύνεται και όταν περνά δίπλα από τον 
σχολικό σύμβουλο του λέει ψιθυριστά:

- Άλλη φορά, ρε βλάκα, άμα δεν ξέρεις, να μη μιλάς! 

Κάθε δίσκος του Βαγγέλη αποτελεί ρωμαλέα 
κατάφαση στο όμορφο λαϊκό τραγούδι. Αυτό, 
που πατά στέρεα στο δημοτικό, στο ρεμπέτι-
κο, στο λεγόμενο έντεχνο. Σε μεγάλες στιγμές 
ο Κορακάκης κατορθώνει να έρχεται φάτσα με 
το απλό, λιτό, πλην πρωτότυπο έργο. Ξεκινώ 
προσωπικά: Ο «Χωματόδρομος», που κυκλο-
φορεί από το «Δίκτυο» έχει τέσσερα ή πέντε 
άσματα, που σφόδρα με «πειράξανε». Μπορεί 
να μην ήταν ο χωματόδρομος της Καισαρια-
νής την δεκαετία του 1960, αλλά εκείνος της 
Νέας Ιωνίας Βόλου την δεκαετία του 1950, και 
μετά το 1967 των Γερμανικών της Κοκκινιάς. 
Το άσμα, που βαφτίζει τον δίσκο, «Ο έρημος 
διαβάτης», «έγινα παιδί της λύπης», «Άσωτοι 
ψαράδες» συν καναδυό ακόμα μου δίνουνε 
την αίσθηση ότι ο συνθέτης τα έγραψε από 
την κλειδαρότρυπα της δικής μου ζωής. 

! Ακούστε όλα τα τραγούδια του «Χωματό-
δρομου», χαλαρώστε και απολαύστε  ατμό-
σφαιρα. Και ό,τι καταλάβουν οι νεώτεροι, 
γιατί εμείς οι παλιές καραβάνες τα ζήσαμε. 
Είναι μαστοριά να μετατρέπεις παλιές νεκρές 
εικόνες, μάλλον την νοσταλγία τους, μα και 
τον όποιο κοινωνικό οραματισμό σε αξιόμαχο 
έργο, που έχει απόλυτη ανάγκη κάθε εποχή, 
πολύ περισσότερο η εποχή των σκουπιδοφά-
γων. 

Για τον Βαγγέλη ισχύει ό,τι έχω γράψει και 
για τον Π. Θαλασσινό: Κι από το πιο ερωτικό 
τραγούδι, αχνοφέγγει η κοινωνία. Όπως μου 
έχει πει σε παλιές συνεντεύξεις συνήθως ξεκι-
νάει από την έμπνευση - στίχο και προχωρά 
βήμα - βήμα στο κτίσιμο του τραγουδιού. Θυ-
μάμαι και τον μακαρίτη φίλο, τον μεγάλο στι-
χουργό Ηλία Κατσούλη, που έλεγε: Μερικές 
στιχουργικές εμπνεύσεις του Βαγγέλη είναι 
ποίηση, που συχνά την ζηλεύω. 

Μην ακούσω πάλι μπαγιάτικες βλακείες ότι 
ο Κορακάκης επαναλαμβάνεται μουσικά και 
ότι αναμασά το ρεμπέτικο! Γιατί μετά από 
τόσα χρόνια μιλάνε τα τραγούδια του. Και 
είναι πολύ δύσκολο σήμερα, στον πληθωρι-
σμό του τίποτα και του φανταχτερού άδειου 
πλαστικού, να δίνεις όμορφα άσματα. Να 
μπορείς να αλέθεις κάθε παλιά και σύγχρονη 
επιρροή, ακόμα και να αλληθωρίζεις σε παλιές 
θρυλικές μελωδίες, ακόμα και να δανείζεσαι. 
Έχεις όμως, ταλέντο με όλα αυτά τα υλικά να 
φτιάχνεις καινούριο εύγευστο φαγάκι; Έχεις 
έμπνευση να ξεκινάς από ένα ζεϊμπέκικο, μια 
χαμπανέρα, ή δεν ξέρω κι εγώ από ποιον δη-
μοφιλή ρυθμό και να πορεύεσαι σε σχετικά 
καινούριους δρόμους, που μιλούν στην εποχή 
σου, και αν είσαι από τους εκλεκτούς και σε 
κάθε εποχή αναφοράς; Το έργο μετράει! Το 
τραγούδι στην συγκεκριμένη φάση! Υπάρχει; 
Είναι όμορφο; Σε «πειράζει»; -που έλεγε ο με-
γάλος Μάρκος. Αν ναι, απόλυτα έχεις δικαιο-
λογήσει το ραντεβού σου με την μουσική και 

το μεροκάματό σου στην σχετική διαχρονικό-
τητα. Αν όχι, ασχολήσου με κάτι άλλο πιο προ-
σιτό και προσοδοφόρο! 

Ποιος μεγάλος μουσουργός το έλεγε; Μου 
διαφεύγει, θαρρώ ο Μπετόβεν: Κάθε συνθέ-
της μια μελωδία μόνο επεξεργάζεται σε όλη 
του την ζωή! Το θέμα είναι -προσθέτω εγώ ο 
συγκριτικά ασήμαντος- τι την κάνεις την με-
λωδία και πως, πόσα ψάρια πιάνει κάθε επε-
ξεργασία σου! Αυτό, που κάνει ο Βαγγέλης και 
ορισμένοι ακόμα άξιοι σύγχρονοι λαϊκοί τροβα-
δούροι, είναι απείρως προτιμότερο, είναι ο δυ-
ναμικός και αισθητικά άρτιος αντίλογος στην 
μαζική ηλιθιότητα του τηλεοπτικού μουσικού 
βάλτου. Σε βλακώδη, ασεβή, προπαντός ατά-
λαντα τσογλάνια, που αρπάζουν, για παρά-
δειγμα το θρυλικό «Μινόρε της αυγής» του Κώ-
στα Καπλάνη και άλλες κολώνες της ελληνικής 
μουσικής και τα κανιβαλίζουν ηλεκτρονικά για 
να τα οικονομάνε χοντρά, για να κολακεύουν 
την ασημαντότητα εαυτών τε και ακροατών 
τους! 

Ο Βαγγέλης και άλλα παιδιά της εν λόγω 
μουσικής παρέας είναι αντίλογος δημιουργικός 
και σε διάσημους παλιούς τραγουδιστές, που 
για να είναι πάντα στο προσκήνιο, να έχουν 
ρεπερτόριο βγάζουν κάθε χρόνο δίσκους με 
άθλιες επανεκτελέσεις παλιών εμβληματικών 
τραγουδιών, από ζωντανές εμφανίσεις και 
από κάτω ο όχλος να αλαλάζει, συνοδεύοντας 
τα άσματα, τάχα δείγμα κεφιού. Ο Β. Κορακά-
κης (και οι άλλοι) ανήκει στην παρέα, που δη-
μιουργεί πολιτισμό ομορφαίνοντας τις νύχτες 
μας και την ψυχή μας. 

Για τον δίσκο «Χωματόδρομος» έχω καναδυό 
παρατηρήσεις, όπως περιττές θρησκόληπτες 
νύξεις στα «Αρχαία μυστικά», αλλά είναι πα-
ρανυχίδες. Μια σκέψη μόνο για προβληματι-
σμό: Φωνητικά τα τραγούδια του Βαγγέλη 
είναι «αντρικά» κατά βάση, για αυτό και κα-
ναδυό γυναικείες εκτελέσεις και στον «Χωμα-
τόδρομο», όπως και σε άλλους του δίσκους, 
χωλαίνουν ή μου φαίνεται; Μην αντιτείνετε 
ότι η συγκλονιστικότερη εκτέλεση στο «Πρώτο 
φθινόπωρο» είναι της Ρένας Στάμου! Σωστά! 
Πρώτος το έχω πει! Χώρια, που οι εξαιρέσεις 
επιβεβαιώνουν τους κανόνες! 

Οριζοντίως
1. Πρώην υπουργός  του ΠΑΣΟΚ, 2α. Γαλλική πόλη – 2β. Νότα, 3α. 
Σαρκοβόρο άγριο ζώο – 3β. Διπλό φωνήεν, 4α. Σύμφωνα – 4β. Κίνη-
ση ρευστού (αντίστροφα), 5α. Ανώτατο δικαστήριο – 5β. Πόλη της 
Ινδονησίας που κτυπήθηκε από το τσουνάμι, 6. Θεός του πολέμου 
(ανορθόγραφα), 7. Δηλώνει το σύνολο, 8. Δένδρο με αγκάθια
Καθέτως
1. Φοριέται, 2. Ξεγελά, 3. Σταματά, 4. Συγκλονίζει, 5α. Ανεξάρτητη 
αρχή – 5β. Στρατηγός του αμερικάνικου εμφυλίου, 6. Κι’ έτσι λέγονται 
τα άγρια «κρινάκια», 7. Ενεργειακό πρόγραμμα, 8. Εκλεγμένος

Το σταυρόλεξο του 15/θημέρου

Οι δύο εικόνες φαίνονται όμοιες αλλά δεν είναι. Βρείτε τις 
διαφορές. Η δεύτερη διαφέρει από την πρώτη σε εννιά (9) 
σημεία. 
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Και “Αντιπολίτευση” και “lait”

Πως λέμε “δυνατή γεύση αλλά χωρίς 
ζάχαρη”. Κάπως έτσι παρουσιάζεται 
η αντιπολίτευση στο Δήμο Περιστερί-
ου. Αυτό εξηγεί γιατί ο Ανδρέας Παχα-
τουρίδης είναι «παντοκράτορας» εδώ 
και 10 περίπου χρόνια και ταυτόχρο-
να βαδίζει με «σβηστές» προς το πα-
ρόν μηχανές για την επόμενη εκλογή.

Όπως είναι γνωστό η αντιπολίτευ-
ση του δήμου είναι κατακερματισμένη 
σε πέντε (5) παρατάξεις, άλλες καθα-
ρόαιμες πιλοτικά και άλλες που ακό-
μη ψάχνουν την «ταυτότητα» τους. 

Μόλις πρόσφατα προέκυψαν και 
δύο ανεξαρτητοποιήσεις λόγο δια-
γραφών ή αν θέλετε παραιτήσεων (η 
μία από την κυβερνώσα παράταξη).

Το ερώτημα, όμως, είναι: «υπάρχει 
ή όχι πραγματική αντιπολίτευση στο 
δήμο;»

Ας δούμε την απάντηση μέσα από 
τις πολιτικές συμπεριφορές των ομά-
δων που την απαρτίζουν μέσα στο 
δημοτικό συμβούλιο.

Η πρώτη με θητεία ως κυβερνώσα 
παράταξη του δήμου (προ του 1985) 
προσπαθεί να διατηρήσει την ιδεολο-
γική της καθαρότητα. Περιχαρακω-
μένη στον εαυτό της εκπροσωπείται 
στο δημοτικό συμβούλιο από έμπειρο 
νομικό που ταυτόχρονα θητεύει ως 
εκπαιδευτικός στη δημόσια επαγγελ-
ματική εκπαίδευση. Η αντιπολίτευση 
που ασκεί είναι πολιτική και ενίοτε σε 
ιδιαίτερες περιπτώσεις έχει αναφο-
ρές σε ειδικά προβλήματα των εργα-
ζομένων του δήμου. Συνήθως μετά 
την διατύπωση των πολιτικών θέ-
σεων της παράταξης του αποχωρεί 
από τις συνεδριάσεις, εκτός εάν πα-
ραβρίσκονται σ’ αυτές δημότες του 
Περιστερίου.

Η δεύτερη παράταξη ανήκει στην 
ανορθόδοξο επαναστατικό πολιτικό 
χώρο. Η παρουσία του εκπροσώπου 
της είναι κατά κανόνα άχρωμη και συ-
νήθως περιορίζεται σε γενικές ερωτή-
σεις προ ημερήσιας διάταξης.

Η τρίτη δεν διαφέρει ουσιαστικά 
από την δεύτερη. Η εκπρόσωπός 
της έχει εστιασμένο το ενδιαφέρον 

της  στο περιβάλλον δίνοντας την 
εντύπωση ότι λειτουργεί σαν «ακτιβί-
στρια» περισσότερο παρά σαν δημο-
τική σύμβουλος.

Η τέταρτη αντιπολιτευόμενη ομάδα 
έχει την ατυχία να έχει προϋπηρεσία 
ως κυβερνώσα παράταξη στο δήμο 
από το 1985 περίπου έως την εκλο-
γή του Ανδρέα Παχατουρίδη. Με τον 
επικεφαλής της ουσιαστικά αδρανο-
ποιημένο και σχεδόν μόνιμα απόντα 
από το δημοτικό συμβούλιο διακρίνε-
ται για την υποτονική της παρουσία. 
Τα μέλη της αν και έμπειρα στα «δη-
μοτικά» αναλίσκονται αντιπολιτευτι-
κά κυρίως σε χαμηλής τάξης θέματα 
που απασχολούν το δήμο.

Η πέμπτη και πολυπληθέστερη ομά-
δα της αντιπολίτευσης που αποτελεί 
αυτό που στην κεντρική πολιτική σκη-
νή ονομάζεται «αξιωματική αντιπολί-
τευση» διακρίνεται έως τώρα από 
σύγχυση της «πολιτικής» που πρέπει 
να ακολουθήσει. Από τη μία πλευρά 
η εσφαλμένη αντίληψη του επικεφα-
λής της ότι «ο αγώνας θα πρέπει να 
έχει κυρίως επικοινωνιακό χαρακτή-
ρα» και από την άλλη  η τροχοπέδη, 
όπως αποδείχθηκε, που έθετε στην 
αντιπολιτευτική δράση της ομάδας ο 
αρχαιότερος και ποιό έμπειρος  δημο-
τικός της σύμβουλος με την πολιτική 
«όλα καλά, όχι ρίξεις που προκαλούν 
πρόβλημα στους άλλους».

Στην πράξη η αντιπολίτευση του 
δήμου Περιστερίου «ομφαλοσκοπεί» 
αντί να κάνει αυτό για το οποίο εκλέ-
χθηκε απ’ όσους δημότες την προτί-
μησαν.

Το μέλλον της; Η «νεκροψία» (συ-
γνώμη για τον όρο), δηλαδή η εκλογική 
διαδικασία του 2014 θα δείξει. 

Αν κάποιος ήθελε να κρίνει με ποδο-
σφαιρικούς όρους τους δύο θεσμικούς 
συλλογικούς παράγοντες του δήμου, 
την συμπολίτευση και την αντιπολί-
τευση θα τους προσομοίαζε την μεν 
πρώτη με τον Ολυμπιακό και την δεύ-
τερη με τον Παναθηναϊκό, στην κατά-
σταση που και οι δύο είναι σήμερα.

n.p.

Με τις επιφυλάξεις του κ. Δημήτρη Μπούα και του κ. Στέφανου Μαρούκου  
η ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Περιστερίου
Η αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου κ. Νεκταρία Ευ-

σταθιάδου με το με αριθμ. πρωτ. οικ. 33290/16-10-2012 έγγραφο της ειση-
γήθηκε  την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση της κινητής 
& ακίνητης περιουσίας του Δήμου Περιστερίου». Το γιατί είναι αρμόδια η ίδια 
και ο όχι ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, δεν το γνωρίζουμε. Ίσως η συγκεκρι-
μένη αρμοδιότητα έχει εκχωρηθεί, από το δήμαρχο, σ’ αυτή και όχι στον κ. 
Σταυρούλια, ίσως πάλι.....

Σημασία έχει ότι την σχετική «Τεχνική Έκθεση» την συνέταξε ο πολυπράγ-
μων κ. Δημήτρης Μπούας, παρότι όπως η κ. Ευσταθιάδου δήλωσε στο δη-
μοτικό συμβούλιο στις 25-10-2012 έχει πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας ως ο 
«μοναδικός» μηχανολόγος της διεύθυνσης Μηχανολογικού του δήμου. Τώρα τι 
σχέση έχει η Δ/νση Μηχανολογικού με τις ασφάλειες μόνο η κ. αντιδήμαρχος 

μπορεί να εξηγήσει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν έχει σημασία ποιός είναι ο 
συντάκτης αλλά τι αυτή περιέχει και τι ορίζει. Λόγω του πολύ περιορισμένου 
χώρου θα παραθέσουμε μόνο δύο βασικά στοιχεία της έκθεσης από αυτά 
που προκαλούν ερωτήματα (δεσμευόμαστε να επανέλθουμε).
• «Ο δήμος δεν δεσμεύεται για την ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων τα 

οποία αναφέρονται στον πίνακα» (σ.σ. πρόκειται για τον πίνακα της Τεχνι-
κής Έκθεσης). Ερώτημα: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση για τον 
πραγματικό αριθμό ή όχι για να έχουν ισότιμη μεταχείριση;

• «Με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στον αριθμό,στην περιγραφή, στην αξία 
καθώς και στο περιεχόμενο των κτιρίων του δήμου. Ερώτημα: Ποιό είναι 
το περιεχόμενο των κτιρίων και πως καθορίζεται η αξία του σε 3.7000.000 
ευρώ;

Παράνομα ποσά χρεώνει η 
ΔΕΗ στους λογαριασμούς των 

καταναλωτών χωρίς να δίνει η ίδια 
«κανένα λογαριασμό»

Tο τέλος για «υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας» που εισπράττει η ΔΕΗ με 
τους λογαριασμούς έχει καταργηθεί 
! Τι ισχύει όμως; Απαγόρευση χρέω-
σης τέλος υπηρεσιών κοινής ωφέλει-
ας από τη ΔΕΗ στην Καλαμάτα. 

Προσωρινή διαταγή του Πρωτοδι-
κείου Καλαμάτας αναδεικνύει χρέω-
ση της ΔΕΗ στους πελάτες της, με 
τέλος για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
που έχει καταργηθεί. Με προσωρινή 
διαταγή το μονομελές Πρωτοδικείο 
Καλαμάτας απαγορεύει στην ΔΕΗ 
την διακοπή ηλεκτροδότησης σε κα-
τοικία, μέχρι τη συζήτηση των ασφα-
λιστικών μέτρων, για το λόγο ότι η 
καταναλωτής αρνείται να πληρώσει 
το τέλος για «υπηρεσίες κοινής ωφέ-
λειας» προς την ΔΕΗ, που χρεώνει 
με τους λογαριασμούς που εκδίδει η 
επιχείρηση τους καταναλωτές, ενώ 
το τέλος έχει καταργηθεί.

Συγκεκριμένα στον επίμαχο συνο-
λικό εκκαθαριστικό λογαριασμό της 
ΔΕΗ, για τον οποίο εκδόθηκε η δια-
ταγή από το πρωτοδικείο, το συνολι-
κό οφειλόμενο ποσό ανερχόταν στις 
621,42 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό 
των 149,97 αντιστοιχούσε στις «υπη-
ρεσίες κοινής ωφέλειας». 

Όπως επισημαίνεται από τον 
Δικηγορικό σύλλογο Καλαμάτας. 
«προσωρινή διαταγή καθίσταται 
«απόφαση - οδηγός» για την περαι-
τέρω εφαρμογή του Νόμου και είναι 
βέβαιο ότι θα υποχρεώσει την ΔΕΗ 
στην επιστροφή των μέχρι σήμερα 
αχρεωστήτως καταβληθέντων πο-
σών από τους καταναλωτές». 

Υπογραμμίζεται ότι το τέλος για 
«υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» που 
εισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαρια-
σμούς και το οποίο δεν είναι προ-
καθορισμένο, αλλά διαμορφώνεται 
ανάλογα με την κατανάλωση του 
ρεύματος έχει καταργηθεί με το άρ-
θρο 195 του νόμου 4001, ο οποίος 
δημοσιεύτηκε 22 Αυγούστου του 
2011, αλλά η επιχείρηση συνεχίζει 
παράνομα να το εισπράττει. 

Ο νόμος 2773/99 αρθ. 29 έχει κα-
ταργηθεί και συνεπώς κακώς πλη-
ρώνουμε το ποσό αυτό! Επίσης κα-
νείς δεν ξέρει πως το βγάζουν.  

Τη μια φορά είναι 5 ευρώ και στον 
επόμενο λογαριασμό εινα 105!  Είναι 
τελείως παράνομο αυτό που κάνει η 
ΔΕΗ! 

(Πηγή: http://www.kathimerini.gr/ με 
πληροφορίες από ΑΜΠΕ) 


