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Kεραίες 
κινητής 
τηλεφωνίας
σελ.:4
“Με αφορμή, λοιπόν, 
τον εντοπισμό μιας 
ακόμα κεραίας...”

Εκδρομή
σελ.:5
“Ελάτε μαζί μας στην 
Ορεινή Κορινθία, 
να περάσουμε μια 
ευχάριστη μέρα...”

 Τι κάνει η κυβέρνηση;

ñ	 Μειώνει	συνεχώς	τη	χρηματοδότηση	της	Παιδείας.
ñ	 Μειώνει	συνεχώς	τη	χρηματοδότηση	των	Δήμων.
ñ	 Απολύει	χιλιάδες	εκπαιδευτικούς.
ñ	 Άλλαξε	το	νόμο	για	το	Λύκειο,	μετατρέποντας	το	Γενικό	

&	Επαγγελματικό	Λύκειο	σε	εξεταστικό	μαραθώνιο	τριών	
χρόνων,	με	εξετάσεις	τύπου	Πανελληνίων	που	εξοντώνουν	
ψυχολογικά	και	οικονομικά	τους	μαθητές	και	τους	γονείς	
τους.

ñ	 Καθιερώνει	 τη	 «μαθητεία»,	 δηλαδή	 την	 απλήρωτη	 και	
ανασφάλιστη	εργασία	ακόμα	και	ανήλικων	μαθητών	στον	
ιδιωτικό	τομέα.

ñ	 Αύξησε	τον	αριθμό	των	μαθητών	ανά	τμήμα,	σε	27-30.
ñ	 Δεν	καλύπτει	τις	ελλείψεις	εκπαιδευτικών	στα	σχολεία.
ñ	 Κατάργησε	τα	ολοήμερα	δημοτικά	σχολεία.
ñ	 Κατάργησε-απέλυσε	τους	σχολικούς	φύλακες.
ñ	 Δεν	ανανέωσε	τις	συμβάσεις	των	καθαριστριών.
ñ	 Εκχωρεί	τμήματα	και	ειδικότητες	της	δημόσιας	εκπαίδευσης	

στην	ιδιωτική	εκπαίδευση.
ñ	 Μεθοδεύει	την	παραχώρηση	σε	ιδιωτικές	εταιρείες	όλων	

των	αναγκαίων	υπηρεσιών	για	 τη	λειτουργία	 των	δομών	
εκπαίδευσης:	γραμματειακή	υποστήριξη,	μηχανοργάνωση,	
συντήρηση	και	καθαριότητα,	φύλαξη.

Τι κάνει η Δημοτική Αρχή;

ñ	 Στηρίζει	σταθερά	την	κυβερνητική	πολιτική.
ñ	 Δεν	έχει	συγκαλέσει	ποτέ	(έχει	ξεχάσει	πως	υπάρχει)	τη	

Δημοτική	Επιτροπή	Παιδείας,	με	ό,τι	αυτό	συνεπάγεται.
ñ	 Περικόπτει	 συνεχώς	 τις	 επιχορηγήσεις	 στις	 Σχολικές	

Επιτροπές.
ñ	 Κατάρτισε	ένα	επιχειρησιακό	σχέδιο	για	το	Δήμο,	για	την	

περίοδο	 2011-2014,	 που	 ελάχιστη	 σχέση	 έχει	 με	 τις	
ανάγκες	και	τις	προτεραιότητες	των	πολιτών.

ñ	 Στήνει	διαρκώς	αγάλματα.
ñ	 Κάνει	εκδηλώσεις	&	δεξιώσεις	για	τα	100	χρόνια	από	τους	

Βαλκανικούς	Πολέμους.

Η Φωνή 
 των Πολιτών

Χολαργού - Παπάγου

Αγορά Χωρίς
Μεσάζοντες
σελ.: 7
“ Όσο η κρίση βαθαίνει 
και τα προβλήματα 
αγγίζουν όλο...”



 2 ΠΑΙΔΕΙΑ Η Φωνή των Πολιτών

Να σώσουμε το δημόσιο δωρεάν σχολείο – 
να ανατρέψουμε τη βαρβαρότητα
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
έχει γίνει πλέον ολοφάνερο, σε 
εκπαιδευτικούς και γονείς, ότι η 
δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση 
βρίσκεται στο στόχαστρο βίαιων 
περικοπών, συρρίκνωσης, υπο-
βάθμισης και απαξίωσης. Η 
μνημονιακή πολιτική διαλύει και το 
κοινωνικό αγαθό της δημόσιας και 
δωρεάν εκπαίδευσης. 

Είναι	 η	 πρώτη	 φορά	 στη	 μεταπολεμική	
Ελλάδα	 που	 δεν	 πραγματοποιήθηκε	
ούτε	 ένας	 μόνιμος	 διορισμός	 στην	
Πρωτοβάθμια	 Εκπαίδευση,	 ενώ	
συνταξιοδοτήθηκαν	 περισσότεροι	 από	
δυο	χιλιάδες	εκπαιδευτικοί.	Επίσης,	οχτώ	
χιλιάδες	 συνάδελφοί	 μας	 αναπληρωτές	
που	εργάστηκαν	πέρυσι,	θα	προστεθούν	
και	αυτοί	στις	ουρές	της	ανεργίας.	
Σκεφτείτε,	 επομένως,	 τον	 αντίκτυπο	 των	
συγκεκριμένων	 εξελίξεων	 στην	 ποιότητα	
της	εκπαίδευσης.	
Βλέπουμε,	λοιπόν,	πως	αντί	να	μειώνεται	
ο	αριθμός	των	παιδιών	στις	τάξεις	και	να	
βελτιώνεται	 η	 ποιότητα	 του	 μαθήματος,	
γίνονται	 περισσότερα,	 με	 όλα	 τα	
προβλήματα	που	αυτό	συνεπάγεται.	Πλέον,	
με	Υπουργική	Απόφαση,	αυξάνεται	το	όριο	
των	μαθητών	ανά	τάξη,	από	25	σε	28.	Τα	
πολυπληθή	τμήματα	στα	δημοτικά	σχολεία,	
στα	νηπιαγωγεία	(και	στο	δήμο	μας)	είναι	
πλέον	 ο	 κανόνας	 και	 όχι	 η	 εξαίρεση.	
Έτσι,	δεν	μπορούν	να	εφαρμόζονται	ούτε	
σύγχρονοι	 μέθοδοι	 διδασκαλίας,	 ούτε	
φυσικά	 υπάρχει	 η	 δυνατότητα	 να	 γίνεται	
στο	 πολυπληθές	 τμήμα	 εξατομικευμένη	
διδασκαλία.	 Αυτό	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	
να	 πολλαπλασιάζεται	 η	 ένταση	 των	
φαινομένων	σχολικής	αποτυχίας.
Η	σχολική	χρονιά	ξεκίνησε	με	 τεράστιες	
ελλείψεις	 σε	 προσωπικό	 και	 αμέτρητες	
ώρες	 μαθημάτων	 να	 χάνονται	 και	
δυστυχώς,	ακόμα	και	σήμερα,	υπάρχουν	
κενά	και	στα	σχολεία	της	Πρωτοβάθμιας	
Εκπαίδευσης	 της	 περιοχής	 μας.	
Αποτέλεσμα	 αυτού	 του	 γεγονότος	 είναι	
και	 ο	 θεσμός	 του	Ολοήμερου	Σχολείου	
να	οδηγείται	στην	απόλυτη	απαξίωση.	Οι	
εκπαιδευτικοί	 που	 είναι	 απαραίτητοι	 για	
τη	μελέτη	και	προετοιμασία	των	μαθητών,	
μετακινούνται	 στο	 πρωινό	 πρόγραμμα	
για	 να	 γίνει	 εξοικονόμηση	 προσωπικού.	
Αυτό,	 μάλιστα,	 επισημοποιήθηκε	 αφού	
εστάλη	 στα	 σχολεία	 ανάλογη	 εγκύκλιος	
από	 το	 υπουργείο	 Παιδείας.	 Πλέον,	 το	
τι	 αντικείμενα	 διδάσκονται	 τα	 παιδιά	 στο	
Ολοήμερο	-αν	λειτουργεί,	βεβαίως-,	δεν	
εξαρτάται	 από	 το	 τι	 έχουν	ανάγκη,	 αλλά	
από	το	ποιοι	εκπαιδευτικοί	«περισσεύουν».	

Από	 το	 «νέο»	 σχολείο	 -νέο	 μόνο	 στα	
χαρτιά-	 το	 παιδί	 γυρίζει	 σπίτι	 του	 με	 την	
τσάντα	 του	 και	 σαφώς	 εξουθενωμένο,	
χωρίς	 να	έχει	βοηθηθεί	στη	μελέτη	 του.	
Αμέσως	 μετά	 πρέπει	 να	 ξεκινήσει	 ένα	
μαραθώνιο	εξωσχολικών	δραστηριοτήτων,	
που	πληρώνεται	αρκετά	ακριβά.
Η	 υποχρηματοδότηση	 της	 δημόσιας	
εκπαίδευσης	 οδήγησε,	 επίσης,	 στην	
υποβάθμιση	 των	 υποστηρικτικών	 δομών	
του	 σχολείου	 (ενισχυτική	 διδασκαλία,	
τμήματα	ένταξης	για	μαθητές	με	ιδιαίτερες	
μαθησιακές	 ανάγκες)	 αλλά	 και	 σε	
ελλείψεις	ή	και	κατάργηση	του	βοηθητικού	
προσωπικού	 (απουσία	 καθαριστριών,	
σχολικών	φυλάκων	και	τροχονόμων)	που	
βάζουν	 εμπόδια	 στην	 ομαλή	 λειτουργία	
των	σχολείων.	

Τα νήπια στο στόχαστρο

Σε	αυτή	τη	μνημονιακή	λαίλαπα	που	μας	
έχουν	καταδικάσει	στο	όνομα	του	χρέους,	
ακόμα	και	το	νηπιαγωγείο	έχει	την	τιμητική	
του.	Μεγάλος	αριθμός	προνηπίων	και	στο	
δήμο	 μας	 μένουν	 εκτός	 του	 δημόσιου	
νηπιαγωγείου.	 Η	 δίχρονη	 υποχρεωτική	
προσχολική	αγωγή	ενώ	έχει	θεσπιστεί,	έχει	
εξελιχθεί	σε	γράμμα	κενό	περιεχομένου.	
Εξαιτίας	της	υποχρηματοδότησης	και	των	
συνεχώς	 μειούμενων	 επιχορηγήσεων	
των	 σχολικών	 επιτροπών,	 τα	 σχολεία	
μας	 παρουσιάζουν	 προβλήματα:	 Από	
την	 ανεπαρκή	 συντήρηση,	 καθαριότητας	
και	 υγιεινής,	 θέρμανσης,	 μόνωσης,	
αποχέτευσης.	 Δυστυχώς	 υπάρχουν	
πολλά	τέτοια	συγκεκριμένα	παραδείγματα	
σε	 σχολεία	 της	 περιοχής	 μας	 που,	
μερικές	 φορές,	 δημιουργούν	 ακόμα	 και	
προβλήματα	 ασφάλειας	 της	 σωματικής	
ακεραιότητας	των	παιδιών	μας.
Ως	εκπαιδευτικοί	η	αγωνία	μας	είναι	κοινή	

με	 τους	 γονείς	 των	 παιδιών	 μας,	 που	 κι	
αυτοί	 βλέπουν	 τους	 κουτσουρεμένους	
μισθούς	τους	να	μην	επαρκούν.	Οι	 ίδιοι,	
δε,	 βιώνουν	 την	 ανεργία,	 την	 ακρίβεια,	
το	 άγχος	 της	 φοροεπιδρομής	 και	 της	
πληρωμής	των	χαρατσιών.
Απέναντι	 σε	 αυτή	 τη	 βάρβαρη	
πραγματικότητα,	απέναντι	σε	αυτούς	που	
προσπαθούν	 να	 μας	 πείσουν	 πως	 όλοι	
οι	 αγώνες	 είναι	 μάταιοι	 και	 πως	 πρέπει	
πειθαρχημένα	και	άβουλα	να	υποταχθούμε	
στην	 αναλγησία	 των	 δανειστών	 και	 των	
κυβερνώντων,	 ορθώνουμε	 το	 ανάστημά	
μας	ως	οφειλόμενο	χρέος	στη	νέα	γενιά	
που	διαπαιδαγωγούμε.	Είναι	και	 «χρέος»	
μας	 απέναντι	 στη	 Χριστίνα,	 τον	 Γιάννη	
και	 τη	Μαρίνα	που	πήραν	μεταγραφή	σε	
σχολείο	 της	 Γερμανίας,	 του	Καναδά	 και	
της	Αυστραλίας.	
Ο	αγώνας	για	δημόσια	και	δωρεάν	Παιδεία	
για	όλα	τα	παιδιά	του	ελληνικού	λαού	είναι	
αγώνας	όλης	της	κοινωνίας.	
Διέξοδος	 και	 ελπίδα	 υπάρχει.	 Είναι	 ο	
δρόμος	της	σύγκρουσης	και	της	ανατροπής	
της	πολιτικής	της	κυβέρνησης,	της	Ε.Ε.	και	
του	ΔΝΤ.	
Όλοι	 μαζί	 μπορούμε	 να	 σώσουμε	
το	 δημόσιο,	 δωρεάν	 σχολείο,	 να	
ανατρέψουμε	τη	βαρβαρότητα!	
 
Νίκος Παπασπύρου
Πρόεδρος του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής»

ΥΓ. Στο Σύλλογο «Περικλή» ανήκουν οι εκπαιδευτικοί 
που εργάζονται στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία 
Παπάγου-Χολαργού, Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, Ν. & 
Π. Ψυχικού, Φιλοθέης, Βριλησσίων και Ν.& Π. Πεντέλης.
www.syllogosperiklis.gr
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Eργάζομαι δώδεκα χρόνια στη δημόσια 
Εκπαίδευση, ως θεατρολόγος, 
διδάσκοντας το μάθημα της Θεατρικής 
Αγωγής σε δημοτικά σχολεία. Ακόμα 
και φέτος (13η χρονιά) που μπήκα στο 
σχολείο, με καθυστέρηση 
σχεδόν τριών εβδομάδων 
από την έναρξη των 
μαθημάτων, υπήρχαν 
γονείς και κηδεμόνες 
που απορούσαν με το 
μάθημα και την ειδική 
δασκάλα (αυτή είμαι 
εγώ).  
Αν	 περάσουμε	 στα	
Εικαστικά	και	τη	Μουσική	
(μαζί	 με	 το	 Θέατρο	
αυτά	 τα	 τρία	 αντικείμενα	
συνθέτουν	 τη	 τριπλέτα	
της	 Αισθητικής	 Αγωγής)	
η	 κατάσταση	 είναι	 παρόμοια,	 γιατί	
απλούστατα	 και	 μολονότι	 τα	 αντικείμενα	
αυτά	 υπάρχουν	 χρόνια	 στο	 ωρολόγιο	
πρόγραμμα	 και	 διδάσκονται	 από	 τους	
ειδικούς	-όπου	το	Υπουργείο	θυμήθηκε	να	
διορίσει-	λείπει	παντελώς	η	υλικοτεχνική	
υποδομή.	
Κάποιοι	 θα	 βιαστούν	 να	 πουν	 ότι	
υπερβάλλουμε	οι	εκπαιδευτικοί	μονίμως,	
ότι	 «αμάν	 πια	 δεν	 ευχαριστιόμαστε	 με	
τίποτα»	ή	ακόμα	χειρότερα	ότι	στην	εποχή	
της	κρίσης	που	άλλοι	δεν	έχουν	να	φάνε,	

εμείς	θα	μιλάμε	για	πολυτέλειες;
Μπορούμε	 	 να	 πιστοποιήσουμε	 	 ότι,	
δυστυχώς,	 το	 υπουργείο	 Παιδείας	 όλα	
αυτά	τα	χρόνια	δεν	χάραξε	ποτέ	μία	εθνική	
πολιτική	για	 τις	 τέχνες	στην	Εκπαίδευση.	

Πάντα	οι	πολιτικές	ηγεσίες	
αεροβατούσαν	 μεταξύ	
βαρύγδουπων	 τίτλων	 και	
επικίνδυνων	πειραματισμών	
και	 πάντα,	 μα	 πάντα,	 οι	
σχεδιασμοί	για	τον	πολιτισμό	
στηρίζονταν	 σε	 ευρωπαϊκά	
κονδύλια	 (πρώτα	 ήταν	 το	
ΕΠΕΑΕΚ,	τώρα	το	ΕΣΠΑ).
Σ τη ν 	 Πρωτοβάθμ ια	
Εκπαίδευση,	 για	 τέταρτη	
χρον ιά, 	 λε ι τουργούν	
τα	 σχολεία	 με	 Ενιαίο	
Αναμορφωμένο	 Εκ-
παιδευτικό	 Πρόγραμμα	

(ΕΑΕΠ),	αλλά	για	τα	μαθήματα	πολιτισμού	
δεν	 προβλέπονται	 οργανικές	 θέσεις.	 Το	
πρόγραμμα	 «κατεβαίνει»	 μέχρι	 τις	 δύο,	
η	 Μουσική,	 τα	 Εικαστικά,	 η	 Θεατρική	
Αγωγή	διδάσκονται	σε	όλες	τις	τάξεις	του	
δημοτικού	 σχολείου,	 αλλά	 κάθε	 χρονιά	
προσθαφαιρούνται	 σχολεία	 ανάλογα	 με	
τα	 πρότυπα	 της	 χρηματοδότησης	 ΕΣΠΑ,	
οι	 εκπαιδευτικοί	 προσλαμβάνονται	 με	
σύμβαση	 εργασίας	 Ιδιωτικού	 Δικαίου	
ορισμένου	 χρόνου	 και	 απολύονται	 κάθε	
Ιούνη.	Καθίσταται	αδύνατο	να	είναι	κάθε	

χρονιά	 ο	 ίδιος	 εκπαιδευτικός	 σε	 ένα	
σχολείο	και	να	κάνει	προγραμματισμό	των	
τμημάτων	και	της	δουλειάς	που	θα	κάνει.

Κινδυνεύουν με εξαφάνιση

Στη	Δευτεροβάθμια	Εκπαίδευση	οι	ώρες	
των	μαθητών	της	τριπλέτας	συρρικνώνονται	
σημαντικά.	 Το	 Θέατρο	 απουσιάζει	
πλήρως	και	η	Μουσική	και	 τα	Εικαστικά	
μέσα	 σε	 διάστημα	 μίας	 εβδομάδας	
-αρχές	Σεπτεμβρίου-	 	καταργήθηκαν	και	
επανήλθαν	 χωρίς	 κανένα	 σχεδιασμό,	
βάσει	 μόνο	 μίας	 μπακαλίστικης	 λογικής	
που	 ήθελε	 να	 καταργήσει	 κλάδους	 στη	
δευτεροβάθμια	 και	 να	 εξοικονομήσει	
δημοσίους	υπαλλήλους	(γιατί	φυσικά	/θα	
τους	απέλυε).	
Τα	 Καλλιτεχνικά	 και	 Μουσικά	 σχολεία	
απειλούνται	 με	 κλείσιμο	 και	 δυστυχώς	
και	 εκεί	 για	 τα	 ειδικά	 μαθήματα	 -όπως	
δραματουργική	 ανάλυση	 και	 υποκριτική,	
εκμάθηση	μουσικών	οργάνων	και	σχέδιο-	
οι	 ανάγκες	 σε	 εκπαιδευτικό	 προσωπικό	
καλύπτονται	με	παρόμοιες	συμβάσεις.	
Είναι	 εμφανές,	 πασιφανές	 είναι	 η	
καταλληλότερη	λέξη,	ότι	η	χάραξη	εθνικής	
καλλιτεχνικής	 και	 πολιτιστικής	 πολιτικής	
λείπει.
Τυχαία;	 Σε	 καμία	 περίπτωση	 τυχαία!	 Ο	
καλλιεργημένος	πολίτης,	αυτός	που	εκτιμά	
τις	Τέχνες,	σκέπτεται	και	όχι	μόνο	σκέπτεται	
αλλά	και	απαιτεί	από	την	Πολιτεία	να	του	
προσφέρει	μουσεία,	θέατρα,	πινακοθήκες,	
πολιτισμό	και	ελεύθερη	πρόσβαση	σε	όλα.
Είναι	 λοιπόν	 αυτονόητο	 ότι	 οι	 Τέχνες	
απειλούνται	όχι	μόνο	με	εξοβελισμό	αλλά	
με	εξαφάνιση.	Τα	νούμερα	του	Μνημονίου	
πρέπει	να	βγουν	και	η	παιδική	φαντασία,	
η	 ανθρώπινη	 έκφραση,	 η	 βιολογική	
μας	 ελευθερία	 πρέπει	 να	 φιμωθεί,	 να	
σιωπήσει.	Πρέπει	να	νεκρώσει...
Ας	μην	τους	κάνουμε	τη	χάρη!

Ηλέκτρα Μήτσουρα
Αντιπρόεδρος του ΠΕΣΥΘ
& αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Εκπ/κών  Π.Ε. «Ο Περικλής»

«Πολιτεία που 
δεν έχει σαν 
βάση της την 
Παιδεία, είναι 
οικοδομή πάνω 
στην άμμο»
(Αδαμάντιος Κοραής)

Τέχνη και πολιτισμός. Μήπως τα είδατε 
στα δημόσια σχολειά;
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Ψευδαισθήσεις για την ανθρώπινη 
πλευρά των ιδιωτικών εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας, δεν είχαμε ποτέ. Όμως εδώ 
τα πράγματα έχουν πάρει επικίνδυνη 
τροπή, μια και σε πολλά σημεία του 
Παπάγου υπάρχουν κρυμμένες -γιατί 
άραγε;- κεραίες κινητής τηλεφωνίας 
(Wind, Vodafone, Cosmote), οι οποίες 
εκπέμπουν ακτινοβολία πολύ πάνω από 
το επιτρεπτό όριο.

Ενοχλημένοι	 κάτοικοι	 της	 περιοχής	
έχουν	εντοπίσει	μερικά	σημεία	στα	οποία	
υπάρχουν	κεραίες,	ο	φόβος	όμως	γίνεται	
ακόμα	μεγαλύτερος,	καθώς	είναι	περίτεχνα	
κρυμμένες	στις	ταράτσες	των	σπιτιών,	μέσα	
σε	 ψευτοκαμινάδες.	 Αυτό	 σημαίνει	 πως	
επειδή	ακριβώς	δεν	είναι	ευδιάκριτες,	είναι	
άγνωστος	ο	αριθμός	τους.
Με	 αφορμή,	 λοιπόν,	 τον	 εντοπισμό	 μιας	
ακόμα	κεραίας,	έγινε	η	πρώτη	κινητοποίηση	
των	ευαισθητοποιημένων,	πάνω	στο	θέμα,	
πολιτών	 την	 Κυριακή,	 13	 Οκτωβρίου,	
και	 ώρα	 11π.μ.	 Kάτοικοι	 του	 Παπάγου	
συγκεντρώθηκαν	στην	Πλατεία	Ελευθερίας	
(γνωστή	ως	 «Ολυμπιάδα»),	 με	 σκοπό	 να	
διαμαρτυρηθούν	 για	 την	 εγκατάσταση	
κεραίας	κινητής	 τηλεφωνίας	 της	 εταιρίας	
Wind	 σε	 ταράτσα	 επί	 της	 οδού	 Εθνικής	
Αμύνης	 34.	Πιθανολογείται,	 μάλιστα,	 ότι	
η	 εγκατάσταση	 της	 κεραίας	 έγινε	 Ιούλιο	
ή	 Αύγουστο,	 μήνες	 κατά	 τους	 οποίους	
αρκετοί	από	τους	κατοίκους	της	περιοχής	
απουσίαζαν	σε	θερινές	διακοπές.	
Σύμφωνα	με	μαρτυρίες	των	περιοίκων,	η	
ύπαρξη	της	κεραίας	(τοποθετημένη	μέσα	σε	
καμινάδα)	έγινε	γνωστή	όταν	η	πρόεδρος	
του	Τοπικού	Συμβουλίου	Παπάγου,	κυρία	
Χρ.	Παρίση,	παρέλαβε	την	άδεια	στο	δήμο.	
Στη	συνέχεια	το	Συμβούλιο	της	Δημοτικής	
Κοινότητας	Παπάγου	έβγαλε	ψήφισμα	με	
το	οποίο	καταδικάζει	οποιαδήποτε	μορφή	
εγκατάστασης	 και	 λειτουργίας	 κεραιών	
κινητής	τηλεφωνίας.	

Στις	27/10	έγινε	ακόμα	μία	συγκέντρωση	
των	 ευαισθητοποιημένων	 πολιτών	 στην	
Πλατεία	 Ελευθερίας,	 όπου	 κατατέθηκε	
πρόταση	για	σύσταση	Επιτροπής	με	σκοπό	
να	διερευνήσει	όλες	τις	παραμέτρους	της	
υπόθεσης.	 Συμπέρασμα	 όλων	 είναι	 πως	
το	 ζήτημα	 είναι,	 κυρίως,	 πολιτικό	 καθώς	
μέσα	από	την	έρευνα	προκύπτουν	στοιχεία	
από	 τα	οποία	διαφαίνεται	 η	πρόθεση	 της	
κυβέρνησης	να	εξυπηρετεί	τα	συμφέροντα	
των	 επιχειρήσεων	 και	 του	 κέρδους	 εις	
βάρος	 της	 υγείας	 των	 κατοίκων.	 Αυτό	
προκύπτει,	 βασικά,	 από	 τις	 αλλαγές	 του	
νόμου	που	αφορά	τη	χορήγηση	αδειών	στις	
εταιρίες,	 τη	μείωση	των	γραφειοκρατικών	
διαδικασιών,	 την	 παράκαμψη	 της	
γνωμοδοτικής	 απόφασης	 του	 Δημοτικού	
Συμβουλίου	 και,	 βεβαίως,	 του	 χρόνου	
παράδοσης	 της	 άδειας	 μέσα	 σε	 μόνο	 4	
μήνες	από	1	 χρόνο,	 περίπου,	 που	 ίσχυε	
μέχρι	πέρυσι.

Δίπλα σε παιδικούς σταθμούς

Είναι	 επιστημονικά	 αποδεδειγμένο	 ότι	 η	
λειτουργία	 αυτού	 του	 είδους	 κεραιών,	
με	 την	ακτινοβολία	που	εκπέμπουν,	είναι	
επιβλαβείς	 για	 την	 υγεία	 όλων	 μας.	 Οι	
εταιρίες	 εφησυχάζουν	 τους	 υποψήφιους	
ιδιοκτήτες	χρησιμοποιώντας	παντός	είδους	
επιχειρήματα	 και	 θεωρίες	 προκειμένου	
να	τους	πείσουν	και	φυσικά	με	τη	μηνιαία	
επιδότηση	 που	 τους	 χορηγούν	 (ποσό	 το	
οποίο	 ανέρχεται	 τουλάχιστον	 στα	 1.500	
ευρώ)	πείθονται	εύκολα.	
Εν	 τω	 μεταξύ,	 η	 αναλγησία	 των	

συγκεκριμένων	 εταιριών	 φτάνει	 σε	
εγκληματικά	 όρια,	 αφού	 σε	 απόσταση	
λιγότερη	των	300	μέτρων	βρίσκεται	και	ο	
Δημ.	Παιδικός	Σταθμός.
Οι	 κάτοικοι	 έχουν	 προηγούμενη	 εμπειρία	
από	 την	 απόπειρα	 τοποθέτησης	 κεραίας	
της	 Wind,	 επί	 της	 οδού	 Δογαροπούλου.	
Η	 έγκαιρη	 κινητοποίηση	 των	 πολιτών	 -με	
το	 Δίκτυο	 Πολιτών	 σταθερά	 στο	 πλευρό	
τους-	 εμπόδισε,	 σε	 πρώτη	 φάση,	 την	
εγκατάσταση	 της	 κεραίας.	 Παρ’	 όλα	
αυτά,	ενημερωθήκαμε	πως	η	 τοποθέτηση	
της	 κεραίας	 στο	 συγκεκριμένο	 σημείο	
απλώς	είχε	ανασταλεί,	αφού	η	διαδικασία	
χορήγησης	της	άδειας	βρίσκεται	σε	εξέλιξη!	

Επιτέλους,	την	Πέμπτη	31/11,	η	δημοτική	
Αρχή	 αποφάσισε	 να	 συζητήσει	 το	 θέμα	
και	 να	 δρομολογηθούν	 μια	 σειρά	 από	
ενέργειες	 ώστε	 να	 αντιμετωπιστεί	 η	
ασυδοσία	των	εταιρειών	και	να	στηριχθούν	
οι	αγώνες	των	κατοίκων.

Οι	κεραίες	βρίσκονται:
ñ 1. Στην οδό Ζησιμοπούλου 10. 
ñ 2.	Στην οδό Μπλέσσα 4	(λιγότερο	από	
50μ.	από	τον	Α’	Δημοτικό	Παιδικό	Σταθμό).	
ñ 3.	 Στην οδό Ταϋγέτου 12	 (περιέρ-
γως	 στο	 μπαλκόνι	 του	 τελευταίου	
-εγκαταλειμμένου-	 ορόφου	 υπάρχουν	
εγκατεστημένες	 κάμερες(;)	 μέσα	 στις	
γλάστρες,	οι	οποίες	είναι	στραμμένες	προς	
το	δρόμο	και	τους	περαστικούς).	
ñ 4.	Στην οδό Εθν. Αμύνης 34	(περίπου	
300μ.	από	τον	Β’	Δημοτικό	Παιδικό	Σταθμό	
στην	οδό	Αναστάσεως).
Οι	 δημότες	 Παπάγου	 φαίνονται	
αποφασισμένοι	 να	 συνεχίσουν	 τις	
κινητοποιήσεις	 τους,	καλώντας	όλους	να	
συνδράμουν	 με	 την	 παρουσία	 τους	 την	
προσπάθεια	 να	 	 κερδηθεί	 και	 αυτός	 ο	
αγώνας,	ο	οποίος	γίνεται	για	την	προάσπιση	
της	υγείας	μας	αλλά	και	του	δικαιώματός	
μας	ως	πολίτες	 να	διεκδικούμε	ποιότητα	
ζωής	για	μας	και	τα	παιδιά	μας.

Ο παράδεισος της κεραίας είναι εδώ
Wind-Vodafone-Cosmote βλάπτουν σοβαρά την υγεία

42.195 Ένας αριθμός που στους περισσότερους δεν θυμίζει κάτι, με την 
πρώτη ανάγνωση.

Είναι, όμως, ο μαγικός αριθμός για χιλιάδες ανθρώπους που στις 10 Νοεμβρίου θα 
είναι στην Αθήνα για να ζήσουν (ή να ξαναζήσουν) ένα όνειρό τους. Την Κλασική 
Μαραθώνια Διαδρομή!
Ένας αγώνας με τα όρια της ψυχής. Ένας αγώνας που τερματίζεις μόνο με «σφιγμένα  
δόντια» στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. 
Ένας αγώνας που περνά από τα σύνορα της πόλης μας, τη Λεωφόρο Μεσογείων.
Το Δίκτυο Πολιτών Χολαργού- Παπάγου θα είναι εκεί, για να υποδεχτεί όλους τους 
αθλητές και να καμαρώσει τους Χολαργιώτες και Παπαγιώτες που συμμετέχουν.
Σας περιμένουμε όλους:  Μεσογείων και Περικλέους στις 11:00. 
Δίκτυο Πολιτών Χολαργού - Παπάγου

Επικοινωνία
& ενημέρωση

Οι αναγνώστες που θα ήθελαν 
να επικοινωνήσουν με το Δίκτυο Πολιτών 

Χολαργού - Παπάγου μπορούν
να στείλουν e-mail στη διεύθυνση:

 info@dipoxo.gr, 
diktuopoliton@gmail.com,

ενώ έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν 
από το site του Δικτύου

στο www.dipoxo.gr



Ισθμός	Κορίνθου	(ολιγόλεπτη	στάση).	Παλάτι	της	Στυμφαλίας	(περίπατος	στην	εξαιρετική	
φύση	γύρω	από	τη	λίμνη).	Μοναστήρι	του	Αγ.	Γεωργίου	(με	πανέμορφο	και	περιποιημένο	
κήπο	όπου	οι	μοναχοί	θα	μας	κεράσουν	χειροποίητο	γλυκό	τριαντάφυλλο).	Λίμνη	Δόξα	
(περίπατος	ή	βουτιά	για	τους	πιο	τολμηρούς).	Μεσημεριανό	(καλομαγειρεμένο		φαγητό	
σε	τοπική	ταβέρνα).	Ίσθμια		(καφές	στην	επιστροφή	-	ίσως	να	έχουμε	την	ευκαιρία	να	
δούμε	το	άνοιγμα	της	γέφυρας).	

Κόστος	30 €/ άτομο	(με	το	φαγητό)

Αναχώρηση	στις	8:00 π.μ. 
από το Δημαρχείο (Περικλέους 55 - Χολαργός)
και	επιστροφή	περίπου	στις	8:00	μ.μ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 5  Χολαργού - Παπάγου

Ελάτε μαζί μας στην Ορεινή Κορινθία, να περάσουμε μια 
ευχάριστη και ενδιαφέρουσα μέρα, σ’ ένα από τα ωραιότερα 
μέρη της χώρας μας.

KYΡΙΑΚΗ
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Δηλώστε	συμμετοχή	
μέχρι	τη	Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013:

Με	e-mail	στο	diktuopoliton@gmail.com  
και	στα	τηλέφωνα	6946 125 247, 6939 390 804

Κάθε Τρίτη 8-10 μ.μ.  θα μας βρείτε
Λ. Μεσογείων 256, στο αίθριο του Εμπορικού κέντρου 
Ερμής (πρώην Jumbo)

Πολύ	 σημαντικό	 είναι	 το	 έργο	 που	 συντελείται	
στην	ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.,	την	εθελοντική	Δασοπροστασία	
του	 Δήμου	 μας.	 Μετά	 την	 ενοποίηση	 των	 δύο	

εθελοντικών	ομάδων	(Παπάγου	&	Χολαργού)	και	με	τη	στήριξη	τόσο	
της	Διοίκησης	του	ΔΟΠΑΠ	όσο	και	της	Δημοτικής	Αρχής,	η	ΔΑ.ΠΑ.
ΧΟ.	εξελίσσεται	σε	μια	από	τις	καλύτερες	εθελοντικές	ομάδες.

Τα	αποτελέσματα	της	δράσης	της	στη	φετινή	αντιπυρική	περίοδο	το	
πιστοποιούν.	Μηδενικές	οι	ζημιές	στον	Δήμο	μας.	Παρά	τις	οκτώ	(8)	
φετινές	πυρκαγιές	(πέντε	(5)	από	τις	οποίες	ήταν	δυστυχώς	εμπρησμοί)	
κάηκαν	μόνον	2.300τ.μ.	ξερά	χόρτα.	Η	μεγάλη	αυτή	επιτυχία	οφείλεται	
στις	 16.000 ώρες επιτήρησης	 του	 δάσους	 από	 τους	 εθελοντές,	
γεγονός	 που	 επέτρεψε	 στα	 πυροσβεστικά	 οχήματα	 της	 ομάδας	 να	
προσβάλουν	ακαριαία	όλες	τις	εκδηλωμένες	πυρκαγιές.		

Εξαιρετικά	είναι	τα	αποτελέσματα	και	όσον	αφορά	την	εκπαίδευση	της	
ομάδας,	με	βασικό	συντελεστή	τον	κ.	Βαγγέλη	Στογιάννη.

Η	ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.	θα	παραμείνει	σε	επιχειρησιακή	ετοιμότητα	και	μετά	τη	
λήξη	της	αντιπυρικής	περιόδου	(31/10/’13),	καθ’	όλη	τη	χειμερινή	

περίοδο,	 για	 την	 αντιμετώπιση	 εκτάκτων	 αναγκών	 από	 φυσικές	
καταστροφές	(π.χ.	ακραία	καιρικά	φαινόμενα),	ως	εθελοντική	ομάδα	
ενταγμένη	στο	Εθνικό	Σύστημα	Εθελοντικών	Οργανώσεων	της	Γ.Γ.Π.Π.
Θα	συνεχιστεί,	επίσης,	 το	πρόγραμμα	εκπαίδευσης	των	εθελοντών,	
προκειμένου	 να	 βελτιωθούν	 ακόμη	περισσότερο	οι	 επιχειρησιακές	
τους	 δυνατότητες	 στη	 δασοπροστασία	 αλλά	 και	 στην	 αντιμετώπιση	
σεισμών.

Η εκπαίδευση για την αντιμετώπιση σεισμών
Το	 Σάββατο	 12/10/2013	 στην	
αίθουσα	 του	 Κέντρου	 Νεότητας	
Παπάγου	 (ΔΟΠΑΠ)	 έγινε	 η	
θεωρητική	εισαγωγή	του	8ου	ετήσιου	
κύκλου	 εκπαιδεύσεων	 της	 ομάδας	

Αντιμετώπισης	Σεισμών	του	Δικτύου	Εθελοντικών	Οργανώσεων	Πολιτικής	
Προστασίας	στην	οποία	συμμετέχει	η	ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

Η	Ομάδα	Αντιμετώπισης	Σεισμών	εκπαιδεύεται	έτσι	ώστε	οι	εθελοντικές	
ομάδες	που	τη	συγκροτούν,	σε	περίπτωση	εκδήλωσης	καταστροφικού	
σεισμού,	να	λειτουργήσουν	σαν	ενιαίος	σχηματισμός	και	να	συνδράμουν	
αποτελεσματικά	 και	 οργανωμένα	 τις	 τακτικές	 κρατικές	 δυνάμεις	 στον	
εντοπισμό,	τον	απεγκλωβισμό	και	την	ανάσυρση	θυμάτων	από	τα	ερείπια	
κτιρίων.

Η πρακτική εκπαίδευση θα γίνεται κάθε 15 ημέρες (μέχρι την 1η 
Μαΐου 2014, ημέρα έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου) σε 
κατεστραμμένο κτιριακό συγκρότημα στη Βάρη. 

Συγχαίρουμε	 και	 ευχαριστούμε	 τις	 εθελόντριες	 και	 τους	 εθελοντές	
της	ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.	για	το	έργο	που	μας	προσφέρουν.	Ως	Δίκτυο	Πολιτών	
στηρίζουμε	έμπρακτα	την	ομάδα	με	την	ενεργό	συμμετοχή	μελών	μας.
Σας	καλούμε	να	ενισχύσετε	τη	ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.	εντασσόμενοι	ως	εθελοντές.	
Ακόμη	και	αν	δεν	έχετε	τον	απαιτούμενο	χρόνο	για	τη	συμμετοχή	στην	
ομάδα,	 είναι	 σημαντικό	 να	 παρακολουθήσετε	 τουλάχιστον	 τη	 σχετική	
εκπαίδευση.
Υπεύθυνος	Δασοπροστασίας:	Βαγγέλης	Στογιάννης.	
Πληροφορίες:	210-6540708,	210-6561546

Δασοπροστασία & Πολιτική Προστασία
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Έχοντας ζωντανό ακόμη μέσα μας τον 
ενθουσιασμό από τη συμμετοχή μας 
ως Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου 
Χολαργού-Παπάγου στο Φεστιβάλ 
Αλληλέγγυας Συνεργατικής Οικονομίας, 
μοιραζόμαστε μαζί σας κάποιες 
από τις πλουσιότατες εντυπώσεις 
μας. Το Φεστιβάλ έγινε από 11 έως 
και 13 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Ελληνικού και οργανώθηκε 
από ομάδες και συλλογικότητες 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
της αλληλέγγυας οικονομίας, με τη 
συμμετοχή πολλών άλλων ομάδων και 
από διάφορες περιοχές της χώρας.

	Ήταν	μια	πρωτόγνωρη,	πλουσιότατη	εμπειρία	
συνάντησης,	επικοινωνίας,	αλληλεπίδρασης	
κοινωνικά	 ευαίσθητων	 ανθρώπων	 που,	
αρνούμενοι	συνειδητά	την	κατάθλιψη	και	την	
αίσθηση	ματαιότητας	(που	τόσο	έντεχνα	μας	
καλλιεργούν)	αναζητούν	τρόπους	και	στάσεις	
ζωής,	που	μας	καταξιώνουν	ως	ανθρώπους.
	 Με	 γνώμονα	 την	 αξία	 του	 ανθρώπου	 ως	
οντότητα	 σε	 αρμονική	 συνύπαρξη	 με	 το	
φιλόξενο	 σπίτι	 της	 μάνας-γης,	 ομάδες	
όπως	 αγροτικοί-	 κοινωνικοί	 συνεταιρισμοί,	
κοινωνικοί-καταναλωτικοί 	 συν/σμοί,	
ΚΟΙΝΣΕΠ,	 Aγορές	 Χωρίς	 Μεσάζοντες,	
Τράπεζες	 Χρόνου	 και	 Ανταλλακτικών	
Νομισμάτων	συναντηθήκαμε,	γνωριστήκαμε,	
ανταλλάξαμε	εμπειρίες,	μοιραστήκαμε	ιδέες,	
συζητήσαμε	προβληματισμούς.
Στο	Φεστιβάλ	συμμετείχαμε	οι	 δύο	ομάδες	
αλληλέγγυας	οικονομίας	του	Δικτύου	Πολιτών	
Χολαργού-Παπάγου:
Η	 Τράπεζα	 Αλληλέγγυου	 Χρόνου	 και	 οι	
Αγορές	Χωρίς	Μεσάζοντες.
Το	πρόγραμμα	ήταν	ποικίλο,	ενδιαφέρον	και	
πλήρες:
ñ Ανοιχτές συζητήσεις με πολύ 
ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα 
ñ Εργαστήρια  - από κατασκευές έως 
διατροφή και σωματική άσκηση
ñ Παρουσιάσεις δράσεων από διάφορες 
ομάδες
ñ Προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ
ñ Οικολογικό παζάρι
ñ Ανταλλακτικό παζάρι
ñ Δημιουργική απασχόληση παιδιών
ñ Μοίρασμα παραδοσιακών σπόρων
ñ Νοστιμότατη συλλογική κουζίνα

Η	 ατμόσφαιρα	 ήταν	 γιορτινή,	 τα	
πρόσωπα	 φωτεινά,	 οι	 άνθρωποι	
ανοιχτοί,	χαρούμενοι,	αισιόδοξοι	από	
πολλές	γωνιές	 της	Ελλάδας:	Αττική,	
Θεσσαλονίκη,	 Χανιά,	 Ρόδο,	 Χίο,	
Βοιωτία,	Λαμία,	Λακωνία…
Η	 οργάνωση	 ήταν	 άψογη,	 ενώ	 οι	
εθελοντές	 έδιναν	 τον	 καλύτερό	
τους	 εαυτό	 για	 την	 εξυπηρέτηση	 των	
επισκεπτών,	με	αμείωτο	κέφι	σε	μια	αρκετά	
-ομολογουμένως-	σύνθετη	διαδικασία.
	Στις	συζητήσεις	διευκρινίστηκε	η	έννοια	της	
κοινωνικής,	αλληλέγγυας	οικονομίας:	Ωφελεί	
τα	μέλη	της	ομάδας	που	«τρέχει»	τη	δράση,	
αλλά	 και	 το	 κοινωνικό	 σύνολο.	Η	άγνωστη	
λέξη	στο	 χώρο	 της	 είναι	 το	 κέρδος,	με	 την	
καπιταλιστική	 έννοια.	 Ο	 συνδετικός	 κρίκος	
των	αλληλέγγυων	ομάδων	είναι	οι	φυσικές,	
αυθεντικές	 αξίες	 όπως	 αλληλοϋποστήριξη,	
ανιδιοτελές	μοίρασμα	γνώσεων	και	προσφορά	
δεξιοτήτων,	ισοτιμία	και	σεβασμός,	προστασία	
των	κοινών	αγαθών,	το	όραμα	μιας	ζωής	σε	
φυσική	 ισορροπία	 και	 αρμονία	 με	 όλα	 τα	
πλάσματα	γύρω	μας.
Άνεμος	αισιοδοξίας
	 Γνωρίσαμε	 ομάδες	 που	 συναλλάσσονται	
σε	μεγάλο	εύρος	με	εναλλακτικά	νομίσματα	
(ΚΟΙ.ΝΟ	 Θεσσαλονίκης,	 Μπελεχούνι	
Ρόδου)	ακούσαμε	για	φυσικές	καλλιέργειες	
σε	 απόλυτη	 εναρμόνιση	 με	 το	 περιβάλλον,	
προκληθήκαμε	να	αρχίσουμε	να	ζυμώνουμε	
με	 τα	 χεράκια	 μας	 με	 αλεύρι	 από	
παραδοσιακούς	 σπόρους,	 μυηθήκαμε	 σε	
μυστικά	αστικών	καλλιεργειών,	δοκιμάσαμε	
άκρατο	 οίνο,	 μοσχοβόλησαν	 μυρωδικά	 και	
φρεσκότατα	λαχανικά.
Ξαφνιαστήκαμε	από	 το	ελπιδοφόρο	νέο	 της	
ύπαρξης	2.000	αλληλέγγυων	εγχειρημάτων	
στη	 χώρα	μας.	Ακούσαμε	 τον	 πόνο	 και	 την	
αποφασιστικότητα	κατοίκων	 της	 Ιερισσού	να	
μην	 παραδώσουν	 τον	 τόπο	 τους	 βορά	 στην	
καναδέζικη	Eldorado.
Προβληματιστήκαμε,	 ανταλλάξαμε	 απόψεις	
για	θέματα	όπως:
ñ Τι είναι κοινοί πόροι, πώς 
τους προσδιορίζουμε, πώς τους 
διαχειριζόμαστε, πώς οφείλουμε να τους 
χρησιμοποιούμε.
ñ Πώς αντιμετωπίζουμε και αποτρέπουμε 
την καταστροφική, για όλους μας, 
σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση των 
υδάτινων πόρων.
ñ Τη διάκριση των τριών τομέων 
οικονομίας και τα μοντέλα διαχείρισής 
τους: δημόσιος, ιδιωτικός, κοινωνικός-
αλληλέγγυος.
Πόσο	 χρήσιμη,	 δυνατή	 και	 απαραίτητη	
είναι	η	 ίδρυση	ηθικών	 τραπεζών	με	έρευνα	

προέλευσης	
κεφαλαίου,	απόλυτη	διαφάνεια	

στη	 διαχείριση,	 διάθεση	 μικροδανείων,	
δημοκρατική	 διοίκηση	 με	 1	 ψήφο	 ανά	
μεριδιούχο.
Πώς	 η	 συμμετοχή	 μας	 σε	 συλλογικές	
προσπάθειες	συμπορεύεται	με	την	εσωτερική	
αλλαγή	καθενός	μας,	ώστε	να	αποδομηθεί	η	
ανταγωνιστική	μας	σκέψη,	 τα	συναισθήματα	
του	φθόνου,	της	ζήλειας,	της	μικροπρέπειας.	
Πόσο	 θα	 βοηθήσει	 σε	 αυτό	 η	 συνειδητή	
αλλαγή	πεποιθήσεων,	ο	επαναπροσδιορισμός	
και	η	αποσαφήνιση	εννοιών	που	μπορεί	να	τις	
εννοούμε	ο	καθένας	διαφορετικά;	
Πώς	θα	επανεξετάσουμε	συνειδητά,	ειλικρινά,	
τολμηρά	τα	καταναλωτικά	μας	πρότυπα;
Ποιες	 είναι	 οι	 πραγματικές	 μας	 ανάγκες	
ατομικά,	αλλά	και	οι	ανάγκες	μας	ως	κοινωνία	
συνολικά;
Πώς	μπορεί	να	βοηθήσει	η	χρήση	τεχνολογίας	
στην	ανάπτυξη	των	εγχειρημάτων	αλληλέγγυας	
οικονομίας,	 καθώς	 και	 τη	 δικτύωση	 μεταξύ	
τους;
Πολύτιμη	 αρωγή	 σε	 αυτούς	 τους	
προβληματισμούς	 μας	 δίνει	 το	 Λαϊκό	
Πανεπιστήμιο	 της	 Θεσσαλονίκης,	 με	
διαδικτυακές	 διαλέξεις	 (www.univsse.
gr/2013/10/14-2013-700.html).
To	 Φεστιβάλ	 μας	 χάρισε,	 εκτός	 από	
πολύ	 όμορφες	 στιγμές	 και	 γόνιμους	
προβληματισμούς,	 αισιοδοξία	 για	 τις	
προσπάθειές	 μας,	 μας	 ενθάρρυνε	
να	 συνεχίσουμε	 στην	 πορεία	 της	
αλληλεκπαίδευσης	και	της	δράσης,	εδώ	και	
τώρα.	
Χαράζουμε	 το	 δρόμο	 της	 ζωής	 μας	
συλλογικά,	βλέποντας	το	ποτήρι	ξέχειλο	από	
πόρους.	Πόρους	που	όλοι	διαθέτουμε	μέσα	
μας:	 Δύναμη,	 δημιουργικότητα,	 φαντασία,	
ευαισθησία.	 Καθώς	 αλληλεπιδρούμε	
ζωγραφίζουμε	θαύματα	στον	καμβά	της	ζωής	
μας.	Αυτά	τα	θαύματα	που	βιώνουμε	όλοι	όσοι	
δραστηριοποιούμαστε	 σε	 δομές	 κοινωνικής	
αλληλεγγύης,	αλλά	και	οι	γύρω	μας.

Για την ομάδα μας της ΤΧΧΠ η οποία αναζητά, δημιουργεί, 
ανασταίνει τις αξίες της θετικής αλληλεπίδρασης και 
αλληλουποστήριξης, ανοιχτή σε όλους τους κοινωνικά 
ευαίσθητους πολίτες, μπορείτε να ενημερωθείτε στο 
site της www.trapezaxronou.weebly.com. και να 
επικοινωνήσετε στο mail trapxronou@gmail.com.

2ο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας Συνεργατικής Οικονομίας



Ολοκληρώθηκε	 και	 η	 5η	 Aγορά	 Xωρίς	
Mεσάζοντες,	με	επιτυχία.	Η	συμμετοχή	των	
συμπολιτών	μας	αλλά	και	η	ανταπόκριση	
των	 παραγωγών/προμηθευτών,	 μας	
ενθαρρύνει	για	να	συνεχίσουμε	τον	αγώνα	
μας	 με	 κάθε	 τρόπο	 και	 μέσο	 στις	 δομές	
έμπρακτης	 κοινωνικής	 αλληλεγγύης,	
όπου	η	κοινωνία	βρίσκει	καταφύγιο	αυτο-
οργάνωσης	 και	 αντίστασης	 απέναντι	 στις	
βάρβαρες	νεοφιλελεύθερες	πολιτικές	των	
μνημονίων.	Η	Αγορά	με	νούμερα:
ñ	 Περίπου	 300	 οικογένειες	 έκαναν	 τις	
αγορές	τους.	
ñ	Συμμετείχαν	18	παραγωγοί	με	προϊόντα,	
όπως:	 Αλεύρι,	 ζυμαρικά,	 ρύζι,	 όσπρια,	
αβγά,	 τυρί	 και	 γιαούρτι,	 ελιές,	 πίτες,	
πατάτες,	κρεμμύδια,	μανιτάρια,	πορτοκάλια,	
λεμόνια,	 σταφύλι,	 ρόδια.	 Αλλά	 και	 μέλι,	
ξερά	σύκα,	καρύδια,	αμύγδαλα,	γλυκά	του	
κουταλιού,	μαρμελάδες,	βότανα,	καφέδες,	
τσάι	του	βουνού	και	αλλά	ροφήματα,	κρασί,	
ψωμί	και	βουτήματα.	
ñ	 Τα	 τρόφιμα	 που	 προσέφεραν,	 ως	
ένδειξη	αλληλεγγύης	από	την	μεριά	τους,	
οι	 παραγωγοί,	 κάλυψαν	 κάποιες	 από	 τις	
ανάγκες	5	οικογενειών	του	δήμου	μας.

Ποτέ μόνοι - Γίνε εθελοντής στην κοινή 
προσπάθεια

	Όσο	η	κρίση	βαθαίνει	και	τα	προβλήματα	
αγγίζουν	 όλο	 και	 περισσότερο	 κόσμο,	
τόσο	 η	 συλλογικότητα	 και	 η	 αλληλεγγύη	
είναι	 λέξεις	 που	 είναι	 αναγκαίο	 να	
τις	 γεμίζουμε	 περιεχόμενο	 και	 να	 τις	
κάνουμε	 πραγματικότητα.	 Χρειαζόμαστε	
τη	 συμμετοχή	 και	 τη	 βοήθεια	 όλων	 για	
να	 οργανώσουμε	 αυτή	 τη	 προσπάθεια	
καλύτερα,	για	να	πλατύνουμε	τον	ορίζοντα	
μας	για	το	αύριο.	

Επικοινωνία μαζί μας: 
e-mail: daxp.xorismesazontes@gmail.com, 
τηλ.: 210-3616536, 6944468446. Στα γραφεία 
μας, στο Εμπορικό Κέντρο Ερμής (πρώην Jumbo), 
Mεσογείων 256, κάθε Τρίτη 8-10 μ.μ.

Χωρίς Μεσάζοντες με ποιότητα!

Οι	 έλεγχοι	 ποιότητας	 στα	 αγροτικά	
προϊόντα,	 τα	 τρόφιμα	 και	 στα	 ποτά	
γίνονται	 με	 δειγματοληπτικές	 αναλύσεις	
υπολειμμάτων	 (φυτοφαρμάκων,	 βαρέων	
μετάλλων,	 νιτρωδών,	 μικροβιακών	
φορτίων)	 σε	 πιστοποιημένα	 εργαστήρια	
αναλύσεων.	Σκοπός	των	αναλύσεων	είναι	
η	διαπίστωση	ότι	τα	προϊόντα	δεν	περιέχουν	
απαγορευμένες	 και	 επικίνδυνες	 για	 την	
υγεία	 ουσίες,	 όπως	 αυτές	 ορίζονται	 από	
την	 ελληνική	 και	 ευρωπαϊκή	 νομοθεσία	
περί	 ασφάλειας	 τροφίμων.	 Επίσης,	 ότι	
τα	 επιτρεπόμενα	 για	 την	 παραγωγή	 των	

τροφίμων	 φυτο-προστατευτικά	 προϊόντα	
δεν	 έχουν	 αφήσει	 υπολείμματα	 στα	
προϊόντα	πάνω	από	τα	όρια	που	καθορίζει	
η	 σχετική	 νομοθεσία.	 Οι	 έλεγχοι	 που	
πραγματοποιήθηκαν	 στα	 προϊόντα	 που	
καταναλώνονται	 κάθε	 φορά	 πιο	 πολύ	
(αλεύρι,	πατάτες,	κρεμμύδια,	λάδι)	και	στις	
5	ώς	 τώρα	 αγορές,	 ήταν	 όλοι	 αρνητικοί.	
Αυτό,	 βεβαίως,	 είναι	 κάτι	 που	 δεν	 μας	
ξαφνιάζει,	γιατί	οι	παραγωγοί	συμμετέχουν	
στις	 διαθέσεις	 προϊόντων	 από	 κινήματα	
«Χωρίς	 Μεσάζοντες»	 στο	 Λεκανοπέδιο	
κι	όχι	μόνο.	Πάντα,	δε,	ελέγχονται	και	 τα	
αποτελέσματα	 συγκεντρώνονται	 και	 μας	
ανακοινώνονται	 από	 την	 «Αλληλεγγύη	
για	Όλους».	Αναζητήστε	 τους	 γεωπόνους	
μας	και	μιλήστε	μαζί	τους	κάθε	φορά	που	
γίνεται	Αγορά	χωρίς	Μεσάζοντες.

Ενημέρωση από τους ειδικούς   
για θέματα ποιότητας

Οι	 έλεγχοι	 υπολειμματικότητας	 είναι	
δειγματοληπτικοί,	 οπότε	 αν	 θέλουμε	 να	
αποκλείσουμε	 εντελώς	 το	 ενδεχόμενο	
«παρασπονδίας»	 από	 τους	 προμηθευτές	
μας	θα	πρέπει	να	τους	ζητάμε	πιστοποιητικό	
ποιότητας	της	καλλιέργειάς	τους.	Σε	αυτό	
αναφέρονται:	Τα	στοιχεία	του	καλλιεργητή,	ο	
κωδικός	του,	η	τοποθεσία	του	αγροτεμαχίου	
από	το	οποίο	έγινε	η	συγκομιδή,	ο	κωδικός	
της,	τα	στοιχεία	του	φορέα	που	πιστοποίησε	
την	καλλιέργεια,	ο	κωδικός	της	στο	ΕΣΥΔ,	
η	ημερομηνία	της	πιστοποίησης	καθώς	και	
η	 ημερομηνία	 λήξης	 του	 πιστοποιητικού	
(τα	 πιστοποιητικά	 έχουν	 ισχύ	 για	 ένα	
έτος).	 Όλα	 τα	 παραπάνω	 προϋποθέτουν	
την	 τήρηση	 τετραδίου	 παραγωγού	 όπου	
αναφέρονται,	 λεπτομερώς,	 όλες	 οι	
καλλιεργητικές	 φροντίδες	 και	 στο	 οποίο	
επισυνάπτονται	 τα	 αποτελέσματα	 του	
ελέγχου	 υπολειμματικότητας	 και	 τα	
πιστοποιητικά	φυτοϋγείας	της	καλλιέργειας.	

Οι	 καταναλωτές	 έχουν	 το	 δικαίωμα	 να	
ελέγξουν	 τα	 ανωτέρω	 πιστοποιητικά.	
Οι	 προμηθευτές	 είναι	 υποχρεωμένοι	
να	 αποδεικνύουν	 την	 εφαρμογή	 όλων	
των	 προαπαιτούμενων	 για	 την	 ασφαλή	
προμήθεια	προϊόντων	στους	καταναλωτές.

Σκέψεις για το… αύριο 

Βιώνοντας	 τις	Αγορές	Χωρίς	Μεσάζοντες	
είναι	 φυσικό	 επακόλουθο	 να	 ταξιδεύει	
ο	 νους	 σε	 τολμηρές	 και	 ανατρεπτικές	
ατραπούς-δύσκολοι	δρόμοι!	Ο	υφιστάμενος	
τρόπος	οργάνωσης	της	οικονομίας	και	της	
καθημερινότητας	αμφισβητείταιØ	άλλοτε	υπό	
το	πρίσμα	μιας	εναλλακτικής	αντίληψης	για	
την	 κοινωνία,	 άλλοτε	 ως	 αναγκαιότητα.	
Η	 Αγορά	 χωρίς	 Μεσάζοντες,	 αρχικά	 ως	
αναγκαιότητα,	 είναι	 μια	 πρωτοβουλία	
που	 κινητοποιεί	 τον	 κόσμο	 μέσα	 από	 τη	
δημιουργία	 συλλογικής	 και	 αλληλέγγυας	
δομής	 και	 παράλληλα	 εισάγει-προτείνει	
ένα	 διαφορετικό	 τρόπο	 οργάνωσης	 της	
οικονομικής	 δραστηριότητας	 και	 της	
παραγωγής.	Φέρνει	σε	απευθείας	επαφή	
τον	καταναλωτή	με	τον	παραγωγό.	Μπορούν	
όμως,	άραγε,	να	αναπτυχθούν	μεταξύ	τους	
ισότιμες	 σχέσεις,	 ενεργός	 συμμετοχή,	
δημοκρατικές	 διαδικασίες	 με	 γνώμονα	
τις	 κοινωνικές	 ανάγκες	 και	 το	 συλλογικό	
συμφέρον;	Είναι	ικανή	να	γίνει	όχημα	για	μια	
διαδικασία	κοινωνικού	μετασχηματισμού	ή	
είναι	μία	συγκυριακή	«νησίδα	σωτηρίας»	στα	
όρια	του	συστήματος;	Tις	απαντήσεις	θα	τις	
καθορίσουμε	όλοι	εμείς	με	τις	δράσεις	μας.
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Αγορά Χωρίς Μεσάζοντες
Η	επόμενη	Αγορά Χωρίς Μεσάζοντες 

θα	γίνει	την	Κυριακή 15/12/2013,	

με	φρέσκα	προϊόντα	
για	το	γιορτινό	τραπέζ

ι!

210 6510816 
6977 952176
maniart@on.grMάνια Φραγκέτη
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