
Αυτοδιοικητική & Πολιτική έκδοση πληροφόρησης, 
διαλόγου και προβληματισμού Λυκόβρυσης - Πεύκης

Ηαλλαγή χρονιάς προκαλεί
ανταλλαγές ευχών, υπερπλή-
ρων σε θετικά μηνύματα κυ-

ρίως συναισθηματικού περιεχομέ-
νου.

Πλειοδοσία… ποιος θα δώσει τους
καλύτερους επιθετικούς προσδιορι-
σμούς στην επερχόμενη νέα χρονιά…
ποια θα στολίσει, με τα ομορφότερα
καλούδια, λουλούδια, αστράκια και
ότι φανταχτερό υπάρχει, τις ευχές
της… έστω και αν είναι στο όριο του
κιτς!

Θα συμφωνούσαμε ότι σε περιό-
δους ανάπτυξης του βιοτικού επιπέ-
δου των μελών της κοινωνίας, αυτή
η ανταλλαγή ευχών σηματοδοτεί και
τη διάθεση για ακόμα καλύτερες συν-
θήκες ζωής… 

Θα συμφωνούσαμε ότι οι φίλοι και
οι φίλες που πέρασαν μια δύσκολη
χρονιά, αξίζουν δυναμικότερες ευχές
για την εξύψωση του ηθικού τους.

Όταν όμως οι συνθήκες ζωής των
μελών της κοινωνίας όχι μόνο έχουν

πάρει την κατιούσα για τα «υπόγεια»
αλλά, επιπλέον, εδώ και επτά συνα-
πτά χρόνια πηγαίνουν από το κακό
στο χειρότερο, τότε… αγαπητοί φίλοι
και φίλες αυτή η πλειοδοσία ευχών
δεν αρκεί!

Οι ευχετήριες κάρτες και η συναι-
σθηματική φόρτιση, χωρίς «φως στην
άκρη του τούνελ» δεν αρκούν να μας
οδηγήσουν στην πολυπόθητη αλλαγή
της πορείας που έχει η κοινωνία μας.

Οι ευχές δεν αλλάζουν την ζοφερή
πραγματικότητα που ζουν οι χιλιάδες
πρόσφυγες λόγω πολέμων ή οικονο-
μικών συνθηκών στον τόπο τους…

Οι ευχές δεν διορθώνουν την μαρ-
τυρική ζωή των αστέγων, που ζουν
με την αλληλεγγύη της υπόλοιπης
κοινωνίας…

Οι ευχές δεν ανατρέπουν τη θλιβε-
ρή πραγματικότητα της ανεργίας,
της υποαπασχόλησης, της εργασί-
ας(;) ολίγων ωρών, το φευγιό των νέ-
ων μας σε άλλες χώρες, της μείωσης
των συντάξεων, της διάλυσης της δη-

μόσιας υγείας, του ξεπουλήματος του
τόπου μας, της κερδοσκοπίας της
«αγοράς» και τόσα άλλα της καθημε-
ρινότητάς μας…

Δεν θα είμασταν σε αυτήν την κα-
τάσταση, αν παράλληλα με τις ευχές
και τα «έπεα πτερόεντα» τα μέλη της
κοινωνίας μας, δηλαδή εσείς… εμείς…
βάζαμε φρένο στην κατρακύλα.

Δεν θα είμασταν σε αυτήν την κα-
τάσταση αν προσπαθούσαμε να αντι-
δράσουμε στις επιταγές των δανει-
στών, στις σειρήνες της κατανάλω-
σης, στους πολιτικούς που έρχονται,
παρέρχονται, ψεύδονται, απομακρύ-
νονται και επανέρχονται υποσχόμε-
νοι… στον αέναο κύκλο του ρουσφε-
τιού, του νταβατζή και της ανάθεσης.

Δεν θα είμασταν σε αυτήν την κα-
τάσταση αν σταματούσαμε να προ-
στρέχουμε στην  βοήθεια της τύχης,
των θεών, των προφητών, των αγί-
ων, οσίων, κ.λπ.

Ευχές, αλλά… συν Αθηνά και χεί-
ρα κίνει!
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Ευχές μεν, αλλά… 
συν Αθηνά και χείρα κίνει!

Επί του πιεστηρίου…
Μύλος… η παράταξη της δημοτικής αρχής!

Διαφωνίες και παραίτηση από το ΠΕ.Α.Π. 
της προέδρου Μαρίνας Πατούλη – Σταυράκη. 

Μείζον πολιτικό, δημοκρατικό και θεσμικό ζήτημα έχει προ-
κληθεί από την απόφαση του Προέδρου του ΚΟΙΠΑΠ κ. Αντώ-
νη Τσελέντα να απαγορεύσει την ελεύθερη διακίνηση εντύπων
και ανακοινώσεων φορέων του δήμου μας εντός του ΚΑΠΗ Πεύ-
κης, πλην όσων αφορούν στο ΚΟΙΠΑΠ, όπως φαίνεται και από
την απόφασή του προς την προϊσταμένη του ΚΑΠΗ Πεύκης κ.
Άννα Γαϊτανίδου με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2016 την οποία
και δημοσιοποιούμε.

Αποτελεί μέγιστο θέμα το περιεχόμενο της μεροληπτικής
απόφασης, την οποία αποδοκιμάζουμε και καταγγέλλουμε ως
απολύτως κατακριτέα, απαράδεκτη και αντιδημοκρατική ζητώ-
ντας την άμεση ανάκλησή της. 

Επιπλέον, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι σκοπίμως
παραπλανήθηκε το δημοτικό συμβούλιο στην τελευταία του
συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του ΚΟΙΠΑΠ, σε γνώση μάλιστα
του Δημάρχου κ. Τάσου Μαυρίδη.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
της 15ης Δεκεμβρίου 2016 ο Πρόεδρος του ΚΟΙΠΑΠ ερωτήθηκε
από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων κ. Γιώργο Δασκαλάκη
και τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης,
σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής που είχε αποστείλει
από τις 23 Νοεμβρίου στην προϊσταμένη του ΚΑΠΗ Πεύκης.

Ο Πρόεδρος του ΚΟΙΠΑΠ απαντώντας διέψευσε κατηγορημα-
τικά ότι έδωσε παρόμοια εντολή και ισχυρίστηκε ότι απλά ζή-

τησε να υπάρχει καλύτερη επιμέλεια στην προβολή των θεμά-
των που αφορούν στο ΚΟΙΠΑΠ εντός του ΚΑΠΗ Πεύκης, παρα-
πλανώντας ενσυνείδητα και σκόπιμα το σύνολο του δημοτι-
κού συμβουλίου, λέγοντας εν γνώσει του ψέματα και αρνού-
μενος να δημοσιοποιήσει την επίμαχη απόφασή του, με δεδο-
μένο ότι αυτή δεν είχε κοινοποιηθεί στις παρατάξεις της αντι-
πολίτευσης. 

Συνένοχος και υπερθεματιστής της πρωτοφανούς εξαπάτη-
σης του δημοτικού συμβουλίου ο Δήμαρχος κ. Τάσος Μαυρίδης
ο οποίος αν και γνώριζε το απαράδεκτο περιεχόμενο της από-
φασης, όπως προκύπτει από το έγγραφο που του είχε επίση-
μα κοινοποιηθεί, σιώπησε. Μήπως η σιωπή του κ. Μαυρίδη εκ-
φράζει την έγκρισή του στην υιοθέτηση και εφαρμογή παρό-
μοιων αποφάσεων;

Η αντιδημοκρατική συμπεριφορά της διοίκησης του κ. Μαυ-
ρίδη ενισχύεται και αποκαλύπτεται πλήρως από τη δεύτερη επι-
στολή του Προέδρου του ΚΟΙΠΑΠ προς την προϊσταμένη του ΚΑ-
ΠΗ Πεύκης, σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων της με
ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2016. Ο Πρόεδρος του ΚΟΙΠΑΠ εμ-
μένει στη αντιδημοκρατική απόφασή του επιχειρώντας μάλι-
στα να την τεκμηριώσει στο Σύνταγμα, προσβάλλοντας το κο-
ρυφαίο καταστατικό κείμενο της Ελληνικής Δημοκρατίας το
οποίο προστατεύει απόλυτα την ελεύθερη διακίνηση των ιδε-
ών. 

Ως επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης θεωρούμε
ότι οποιαδήποτε απαγόρευση ελεύθερης διακίνησης ανακοινώ-
σεων και εντύπων στους δημόσιους χώρους των ΚΑΠΗ είναι
αδιαπραγμάτευτη και η δημοτική αρχή θα μας βρει καθολικά
αντίθετους, σύμμαχους στο πλευρό του Σωματείου Εργαζομέ-
νων Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Με την κοινή παρέμβασή μας ζητάμε την άμεση έγγραφη
ανάκληση της συγκεκριμένης απαράδεκτης εντολής του Προ-
έδρου του ΚΟΙΠΑΠ, θεωρώντας παράλληλα ως αυτονόητη
την παραίτηση του Προέδρου κ. Αντώνη Τσελέντα.

Λυκόβρυση – Πεύκη, 10 Ιανουαρίου 2017
Μαρία Γώγου, επικεφαλής 
«Κοινωνίας Ενεργών Πολιτών»
Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, επικεφαλής 
«Συμμαχίας Πολιτών Πεύκης Λυκόβρυσης»
Μανόλης Πάγκαλος, επικεφαλής 
«Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης Πεύκης»
Δημήτρης Κωνστάντος, επικεφαλής «Λυκόβρυση Πεύκη.-»

Γράφουν:
• Χρίστος Απ. Ζάνης • Μαρίτα Κουρούπη • Γιώργος Κουτσικάκης
• Άρις Λιάκουρας • Γιώργος Λίλος • Μανόλης Στ. Πάγκαλος 
• Φάνης Στρατουδάκης • Σάββας Τσεσμελόγλου

In memoriam
Έσβησε η τελευταία πνοή του Πέτρου Φυσσούν,

ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς, αφή-
νοντας στη συλλογική μας μνήμη την εικόνα του στους δε-
κάδες ρόλους που έπαιξε στο θέατρο και στον κινηματογρά-
φο.

Εμείς στην Ριζοσπαστική Ανατροπή Λυκόβρυσης - Πεύ-
κης θα θυμόμαστε με ιδιαίτερη συγκίνηση την τιμή που μας
επιφύλαξε με την συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιό μας στις
εκλογές του 2014, όπου και πλειοψήφησε στην επιλογή
των ψηφοφόρων μας της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης.

Θα τον θυμόμαστε για πάντα...
Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπως διατυ-

πώθηκε από τον Πέτρο Φυσσούν, όταν επέλεξε να θέσει
υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο της Ριζοσπαστικής Ανα-
τροπής Λυκόβρυσης – Πεύκης:

Ηθοποιός και σκηνοθέτης, γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου
1933 στο Αγρίνιο.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης το
1954 και μέχρι το 1956 συνεργάσθηκε με το Θέατρο Τέχνης
του Καρόλου Κουν.

Πρωταγωνιστής του Εθνικού Θεάτρου στο χρονικό διά-
στημα 1961-1965 και στη συνέχεια ομοίως στο Κρατικό Θέ-
ατρο Βορείου Ελλάδος 1976-1978.

Ερμήνευσε όλα σχεδόν τα είδη θεά-
τρου, δράμα, κωμωδία, τραγωδία αλ-
λά και επιθεώρηση.

Συμμετείχε στα Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Καννών (1965), Μόσχας και
τότε Λένιγκραντ (1966), Αθηνών, Φιλίππων αλλά και στα
Επιδαύρια.

Υπήρξε θιασάρχης και θεατρικός επιχειρηματίας αλλά και
μέλος του Ινστιτούτου Καταναλωτών.

Τιμήθηκε με πολλά βραβεία όπως Α΄ ανδρικού ρόλου
στα Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 1963 και 1964
καθώς και με Α΄ Βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θε-
άτρου Ιθάκης το 1975. Στο Δήμο μας δίδαξε εθελοντικά υπο-
κριτική στους ερασιτέχνες ηθοποιούς.

Γραμματεία 
Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης Πεύκης

Κοινή ανακοίνωση τεσσάρων επικεφαλής της μειοψηφίας
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Του Μανόλη Στ. Πάγκαλου, 
δημοτικού συμβούλου, 

επικεφαλής Ριζοσπαστικής 
Ανατροπής Λυκόβρυσης - Πεύκης

Μ ε το ν. 1828/1989 η κρατική
επιχορήγηση προς τους δή-
μους συνδέθηκε με την

απόδοση συγκεκριμένων φορολο-
γικών εσόδων και τελών. Έτσι, οι
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)
προέρχονταν από:

• το φόρο εισοδήματος φυσικών
και νομικών προσώπων (20% των
συνολικών ετήσιων καθαρών ει-
σπράξεων),

• τα τέλη κυκλοφορίας (50% των
συνολικών ετήσιων εισπράξεων),

• το φόρο μεταβίβασης ακινή-
των και πλοίων (3% των συνολι-
κών ετήσιων εισπράξεων) και 

• τους φόρους των τόκων των
τραπεζικών καταθέσεων (20% των
συνολικών εισπράξεων).

Αυτά τα έσοδα δεν αποδόθηκαν
ποτέ στο σύνολό τους στους ΟΤΑ,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η
γνωστή απαίτηση των παρακρα-
τηθέντων (υπεξαιρεθέντων) πο-
σών. 

Το 2009, μετά από πολύχρονες
διεκδικήσεις, για απόδοση των πα-
ρακρατηθέντων, ρυθμίσθηκε το
χρέος του ελληνικού δημοσίου προς
τους δήμους, για τη χρονική περίο-
δο από την καθιέρωση των ΚΑΠ μέ-
χρι και το τέλος του 2008.

Η διοίκηση τότε της ΚΕΔΚΕ (σημε-
ρινή ΚΕΔΕ) εκτίμησε ότι οι απαιτή-
σεις των δήμων από το δημόσιο
υπερέβαιναν τα 4,5 δις €. Τελικά,
αποφασίστηκε να δοθούν μόλις 1,7
δις € σε οκτώ ισόποσες δόσεις των
214 εκατ. ευρώ ετησίως έως και το
2016.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο
3852/2010 (Καλλικράτης), οι ΚΑΠ
των δήμων προέρχονται πλέον από:

• το φόρο εισοδήματος φυσικών
και νομικών προσώπων (19,5% των
συνολικών εισπράξεων του φόρου),

• το φόρο προστιθέμενης αξίας

(12% των συνολικών εισπράξεων
του φόρου) και 

• τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας
ακινήτου (11,3% των συνολικών ει-
σπράξεων του φόρου).

Σε όλα αυτά τα χρόνια ουδέποτε
πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπό-
μενες από το νόμο αποδόσεις!

Οι μνημονιακές κυβερνήσεις
ΝΔ–ΠΑΣΟΚ και πρόσφατα ΣΥΡΙΖΑ–Α-
ΝΕΛ επικαλούμενες τα μνημόνια και
την προκληθείσα δημοσιονομική συ-
γκυρία με την παρατεταμένη ύφε-
ση, τις θεσμικές παρεμβάσεις, τις
οριζόντιες περικοπές του κρατικού
προϋπολογισμού και τόσα άλλα,
επέφεραν μειώσεις των ΚΑΠ που ξε-
περνούν κατά πολύ το 53%. 

Η φετινή εγκύκλιος για τους δη-
μοτικούς προϋπολογισμούς 2017
επέβαλε να εγγραφούν τα ίδια πο-
σά όσον αφορά στους ΚΑΠ με το
2016 (το δωδεκατημόριο των ΚΑΠ
του Αυγούστου επί 12). 

Το ποσό που δικαιούνται οι δήμοι
από την προβλεπόμενη αύξηση των
φορολογικών εσόδων, ελέω μνη-
μονίων, ξεπερνά τα 200 εκατ. €…
αλλά συνεχίζεται η εφαρμογή της
πολιτικής παρακράτησης και υπε-
ξαίρεσης μέρους των νομοθετημέ-
νων εσόδων της Τ.Α.

Ο νόμος 4389/2016 «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στό-
χων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» προβλέ-
πει για το 2017 αύξηση των φορο-
λογικών εσόδων και στους τρεις
φόρους που αποτελούν το χρημα-
τοδοτικό καλάθι των ΚΑΠ. Δηλαδή,
αναμένεται:

• ο φόρος εισοδήματος φυσικών
και νομικών Προσώπων να αυξηθεί
κατά 124 εκατ. €,

• η αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε
24% να προκαλέσει νέα έσοδα
ύψους 437 εκατ. € και

• ο ΕΝΦΙΑ να αυξηθεί κατά κά-
ποιες δεκάδες εκατ. €.

Υπενθυμίζουμε ότι αν δεν απο-
δώσουν τα μέτρα της κυβέρνησης,
και τα φορολογικά έσοδα κινη-

θούν στα πλαίσια του 2016 θα
ενεργοποιηθεί ο «κόφτης» και για
τους Δήμους, δηλαδή η ρήτρα πα-
ρακράτησης 10% από 1/1/2017,
που θα γίνει τον Ιούλιο του 2017.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ) συνεχίζει για μια
ακόμα χρονιά την αντιαναπτυξιακή
του πορεία και η σημερινή κυβέρνη-
ση ξεπερνά τις προηγούμενες στην
ψευδαίσθηση της δημιουργικής λο-
γιστικής.

Ενώ τα συνολικά έσοδα του
Προγράμματος παραμένουν στα-
θερά καθηλωμένα, για το 2017 με-
ταφέρονται 250 εκατ. € από το σκέ-
λος των συγχρηματοδοτούμενων
στο εθνικό σκέλος. 

Για να γίνει κατανοητή η μείωση
των δημοσίων επενδύσεων να ανα-
φέρουμε ότι το ΠΔΕ 2017 για όλη
την Ελλάδα (υπουργεία και σύνολο
της κυβέρνησης) είναι 1 δις ευρώ,
όταν το 2009 μόνο η Συλλογική
Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΣΑΤΑ) υπέρ των δήμων ήταν 1,1
δις ευρώ.

Από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προκύπτει ότι στην Ελλάδα
τα ποσά που αποδίδονται στην Τ.Α.
αντιστοιχούν μόλις στο 3,4% του
ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. εί-
ναι στο 11,8 % του ΑΕΠ. 

Η κατάσταση γίνεται χειρότερη,
αν σε όσα αναφέραμε προσθέσουμε
την υποχρέωση του 3ου μνημονίου
για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση
του ιδιωτικού τομέα στην ενέργεια.
Έτσι, αναμένεται στα επόμενα δύο
χρόνια πάνω από το 50% των πελα-
τών της ΔΕΗ να περάσει σε νεοσύ-
στατες ιδιωτικές εταιρείες, που θα
εισπράττουν τα αντίστοιχα δημοτικά
τέλη και θα τα αποδίδουν στους Δή-
μους. Η μέχρι τώρα μικρή εμπειρία
δείχνει ότι όχι μόνο καθυστερούν
στις σχετικές αποδόσεις αλλά κά-
ποιες χρεοκόπησαν με αποτέλεσμα
την οριστική απώλεια των σχετικών
εσόδων των δήμων, που ούτως ή
άλλως ήταν χρήματα των δημοτών.

Τα τρία μνημόνια, τα μεσοπρόθε-
σμα προγράμματα και οι κυβερνή-
σεις που τα εφάρμοσαν κατέστρε-
ψαν τη χώρα μας και αποδεκάτι-
σαν το βιοτικό επίπεδο του λαού. 

Για το σύνολο των πολιτών μονό-
δρομος είναι η διακοπή εφαρμογής
των ανάλγητων μνημονίων.

Για την τοπική αυτοδιοίκηση μο-
νόδρομος αποτελεί η άμεση απόδο-
ση των ποσών που η κεντρική διοί-
κηση παρακρατεί και δεν αποδίδει
στους δήμους.

Για εμάς τους αιρετούς μονόδρο-
μος αποτελεί η κοινή συμπόρευσή
μας με τους πολίτες και η επιδίωξη
απαγκίστρωσης της χώρας από τα
μνημόνια.

(*) Τοποθέτηση στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου 23/11/2016

Η προβληματική λειτουργία 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
και οι συνέπειές της

Του Φάνη Α. Στρατουδάκη

Όσοι έχουν παρακολουθήσει έστω και λίγο τις συνε-
δριάσεις του δημοτικού μας συμβουλίου και έχουν στοι-
χειωδώς αντικειμενική κρίση θα καταλήξουν στο ότι η λει-
τουργία του είναι προβληματική.

Τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει και έχουμε επι-
σημάνει σε προηγούμενα τεύχη της εφημερίδας μας (φ.3
σ.2,3 – φ.6 σ.2) είναι πολλά, ενδεικτικά παραθέτουμε τα
εξής:

Δεν τηρείται από τον Πρόεδρο η ισότητα στο χρόνο ομι-
λίας με αποτέλεσμα οι της πλειοψηφίας, σαν να μην ήταν
αρκετά τα προνόμια που τους δίνει ήδη ο αντιδημοκρατι-
κός Νόμος «Καλλικράτης», ομιλούν πολύ περισσότερο α-
πό συμβούλους της μειοψηφίας.

Την Ημέρα του Πολίτη κι όταν τον λόγο έχει πολίτης για
να αναφερθεί σε κάποιο πρόβλημά του, υπάρχει αυστηρή
τήρηση του χρόνου ομιλίας, εκτός αν θέλει να καταφερ-
θεί κατά συμβούλου της μειοψηφίας, οπότε μπορεί να μι-
λάει κατά βούληση, μέχρι καταρρεύσεως του ακροατη-
ρίου. 

Όταν απαντά ο κ. δήμαρχος στα θέματα που έθεσαν οι
πολίτες ουσιαστικά δεν υπάρχει περιορισμός χρόνου, ού-
τε όταν αυτός εκτρέπεται σε εκτός θέματος αναλύσεις και
αναφορές.

Τακτικισμοί και μεθοδεύσεις επιπέδου νηπιαγωγείου.
Τίθεται ένα θέμα που τυπικά πρέπει να κριθεί από το δη-
μοτικό συμβούλιο και για τήρηση κάποιων ανομολόγητων
ισορροπιών και προς αποφυγή ρητής υπερψήφισης ή κα-
ταψήφισης, μαζική συχνουρία καταλαμβάνει τους συμβού-
λους που δεν έχουν αποφασίσει, ή δεν θέλουν να αποφα-
σίσουν, με αποτέλεσμα να εξέρχονται της αιθούσης ακρι-
βώς τη στιγμή της ψηφοφορίας.

Οι μεθοδεύσεις αυτές απαξίωσης του δημοτικού συμ-
βουλίου επιφέρουν αλλοιώσεις και δυσλειτουργίες και σε
άλλα όργανα και επιτροπές του δήμου. Έτσι, οι φορείς
που καλούνται στην Επιτροπή Διαβούλευσης, προσέρχο-
νται (…όσοι προσέρχονται) χωρίς καμία ενημέρωση για τη
χρησιμότητα της συμβολής τους, αλλά απλώς… «επειδή το
απαιτεί ο νόμος», αδιαφορούν και νοιώθουν αποκομμένοι. 

Το ίδιο ισχύει και για τα Τοπικά Συμβούλια που έχουν
υποβαθμιστεί σε ένα φορέα αδειοδότησης καταστημά-
των, που σε στραβοκοιτάνε αν θέσεις κάποιο ουσιαστικό
θέμα, ή την ορθή τήρηση πρακτικών. Και πώς να γίνει δι-
αφορετικά όταν το κύριο αιρετό συλλογικό όργανο κάθε
δήμου που αποτελεί κανονικά την πεμπτουσία της δημο-
κρατίας, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, λειτουργεί με
τον ως άνω τρόπο…

Μια πρώτη μέθοδος θεραπείας για όλα αυτά θα ήταν η
ουσιαστική ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων και
των ενδιαφερόμενων δημοτών, για τα προς συζήτηση θέ-
ματα και η δυνατότητα δευτερολογίας ή και τριτολογίας
στα κάθε είδους παραληρήματα. Και επειδή ήδη κάποιοι
θα επισημάνουν ότι τα δημοτικά συμβούλια λήγουν πολ-
λές φορές την επομένη ημέρα το πρωί, θα πρέπει να εξε-
ταστεί σοβαρά η σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου και
δεύτερη φορά το μήνα.

Προς Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου,
λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ. ΚΟΙΠΑΠ,
Οικονομική και Τεχνική Διεύθυνση

Στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων μου ως δημοτικού συμ-
βούλου, παράλληλα με την ιδιότητά μου ως επικεφαλής της δημο-
τικής παράταξης Ριζοσπαστική Ανατροπή Λυκόβρυσης – Πεύκης, αι-
τήθηκα την 18η Νοεμβρίου 2016 (αρ. πρωτ. 13924) την παροχή
στοιχείων και εγγράφων για δύο ζητήματα σχετικά με:

i. οφειλές πολιτών λόγω της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου Πέ-
ρου (ΟΤ25α') και 

ii. το ακίνητο, όπου ανεγέρθηκε και στεγάζεται το ΚΑΠΗ Λυκό-
βρυσης.

Παρόλο που έκτοτε παρήλθαν πενήντα πέντε (55) ημέρες, δεν
μας δόθηκε καμία απάντηση, γεγονός που αφενός βάζει εμπόδια

στη λειτουργία εμού ως αιρετού και της δημοτικής μας παράταξης,
αφετέρου παραβιάζει τις υποχρεώσεις σας, όπως η κείμενη νομο-
θεσία τις επιβάλλει.

Αν αυτή η «αμέλεια» παράδοσης των αιτούμενων στοιχείων και
εγγράφων οφείλεται σε προβληματική λειτουργία των εποπτευό-
μενων υπηρεσιών, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαιτού-
μενες διορθωτικές κινήσεις για να μην επαναληφθεί.

Ελπίζω στην τάχιστη πλέον απάντηση των υπηρεσιών σας επί
των αιτημάτων μας, άλλως υποχρεούμαστε στην αναζήτηση του δι-
καίου από ανώτερα του Δήμου ελεγκτικά όργανα.

Επισυνάπτεται η αρχική μας αίτηση, σε περίπτωση που η με αρ.
πρωτ 13924/18.11.2016 «χάθηκε» στα συρτάρια των γραφείων του
Δήμου.

Πέμπτη, 12/1/2017

Έντονη διαμαρτυρία Μανόλη Στ. Πάγκαλου 
για μη λήψη απάντησης σε έγγραφο αίτημα ενημέρωσης

Λίγα λόγια για τον Προϋπολογισμό 2017 
και την καταστροφική παρέμβαση 

των μνημονίων και των κυβερνήσεων 
που τα εφαρμόζουν(*)
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Του Χρίστου Απ. Ζάνη

Π αρακολουθώντας τη λειτουργία
του Δημοτικού Συμβουλίου κατά
τις συνεδριάσεις διαπιστώνονται

τα ακόλουθα:
Η πληθώρα των προς συζήτηση θε-

μάτων και η ιεράρχησή τους δεν αφή-
νουν περιθώρια για σοβαρή και εποικο-
δομητική συζήτηση.

Πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι δεν
προσέρχονται προετοιμασμένοι και
επαρκώς ενημερωμένοι επί των προς
συζήτηση θεμάτων.

Άλλοι απουσιάζουν συστηματικά, άλ-
λοι προσέρχονται με καθυστέρηση και
άλλοι αποχωρούν κατά τη διάρκεια της
συζήτησης.

Η κομματική τους ταυτότητα τους
εμποδίζει πολλές φορές να εκφράσουν

ελεύθερα τις απόψεις τους που αντιτί-
θενται στην «κομματική γραμμή». Έτσι
η αναγκαία αυτονομία και ελευθερία
του δημοτικού συμβούλου αναιρείται.

Ο αναγκαίος διάλογος ναρκοθετεί-
ται από εντάσεις και η ευπρέπεια ξεχνι-
έται για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Η ώρα του Δημότη, θεσμός δημοκρα-
τικός και αναγκαίος για την ανάδειξη
των προβλημάτων της γειτονιάς και
ενημέρωση των αρμοδίων για την αντι-
μετώπισή τους θεωρείται περιττή σχε-
δόν, «γιατί ο Δήμος κινείται στα πλαί-
σια του εφικτού» και οι παρεμβάσεις
κρίνονται ως αντιπολιτευτική τακτική
και οι παραπονούμενοι δημότες ως ενο-
χλητικοί.

Ύστερα απ’ όλα αυτά, τα προβλήμα-
τα της καθημερινότητας γίνονται όλο
και οξύτερα και τα παράπονα δίνουν

και παίρνουν.
Φταίει ο Δήμος, η Κυβέρνηση, τα

κόμματα, η πολύπλευρη κρίση!
Ξεχνάμε ότι ο καθένας μας έχει το

μερίδιο της ευθύνης. Προσερχόμαστε
στις εκλογές και εκλέγουμε αντιπρο-
σώπους να λύσουν τα προβλήματα…
ανθρώπους ίσως ανεπαρκείς και φιλό-
δοξους, που επιδιώκουν την προσωπι-
κή προβολή και τον παραγοντισμό στην
τοπική κοινωνία.

Χρέος μας είναι να αγρυπνούμε, να
αγωνιζόμαστε, να ελέγχουμε, να παρα-
κολουθούμε συστηματικά τα δρώμενα,
να μη εφησυχάζουμε και να συμμετέ-
χουμε ενεργά σε δράσεις καθημερινά
και όχι περιστασιακά.

Με τη συμμετοχή μας και την παρου-
σία μας, πολλά μπορούμε να αλλάξου-
με και πολλά να πετύχουμε για τη βελ-

τίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Ως χρέος των δημοτικών παρατάξε-

ων –πέρα από την παρουσία τους στο
δημοτικό συμβούλιο με τις θέσεις και
τις απόψεις τους, την κριτική στα δρώ-
μενα της Δημοτικής Αρχής– προέχει η
καθημερινή δράση σε όλους τους χώ-
ρους και η ανάδειξη και προβολή των
προβλημάτων της γειτονιάς.

Η εμπιστοσύνη των δημοτών στην
κάθε δημοτική παράταξη, πέρα από τα
πρόσωπα που τη συγκροτούν, κερδίζε-
ται με την εφαρμοζόμενη πρακτική κα-
τά τη διάρκεια της θητείας της.

Χρειάζεται καθημερινή επαφή με
τους δημότες και παρουσία έντονη σε
κάθε αγώνα που στοχεύει στο καλύτε-
ρο.

Μόνον τότε καταξιώνονται ως μαχό-
μενοι στον κοινωνικό χώρο.

Ανακοίνωση
Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου 
Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

Εδώ και μερικά χρόνια συγκεκριμένοι αιρετοί στις διοι-
κήσεις του ΚΟΙΠΑΠ, είτε με την προηγούμενη δημοτική
αρχή του Δ. Φωκιανού, είτε με τη σημερινή του Α. Μαυ-
ρίδη, κινούνται με εκδικητική μανία κατά υπαλλήλου του
ΚΑΠΗ Πεύκης και διαμορφώνουν αρνητικό κλίμα στη λει-
τουργία του.

Τι και αν το συνεχές «κυνηγητό» έχει αντιμετωπισθεί
επιτυχώς από την υπάλληλο, τι και αν το Σωματείο των
Εργαζομένων με πολλαπλές καταγγελίες εκθέτει συνεχώς
τις διοικήσεις του ΚΟΙΠΑΠ, τι και αν το θέμα έχει συζητη-
θεί πολλές φορές στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου… η διοίκηση του ΚΟΙΠΑΠ «τα ίδια Παντελάκη μου, τα
ίδια Παντελή μου»!

Τελευταίο «κτύπημα» η εντολή με αρ. πρωτ.
1927/23.11.2016 του Προέδρου του ΚΟΙΠΑΠ Αντώνη Τσε-
λέντα προς την προϊσταμένη του ΚΑΠΗ Πεύκης, με κοινο-

ποίηση στον Δήμαρχο Τάσο Μαυρίδη, να επιμεληθεί
ώστε… «ο πίνακας ανακοινώσεων να χρησιμοποιείται
μόνο για ανακοινώσεις και ενημερώσεις των δράσεων
του ΚΟΙΠΑΠ»!

Η προϊσταμένη του ΚΑΠΗ Πεύκης Άννα Γαϊτανίδου, ζή-
τησε διευκρινήσεις (αρ. πρωτ. 2011/1.12.2016) υπενθυ-
μίζοντας στην διοίκηση του νομικού προσώπου ότι δεν
υφίσταται πίνακας ανακοινώσεων και «…οι χώροι που
στεγάζονται τα ΚΑΠΗ είναι δημοτικοί χώροι ευρείας κοι-
νωνικής συνάθροισης με ελευθερία διάδοσης και
ανταλλαγής απόψεων και ιδεών».

Με καθυστέρηση… 20 ημερών ο Πρόεδρος του νομικού
προσώπου έστειλε την με αρ. πρωτ. 2165/20.12.2016
απαράδεκτη εντολή απαγόρευσης ανάρτησης ανακοινώ-
σεων, δηλώνοντας ότι η απαγόρευση είναι… «σύμφωνη
με το νόμο και το Σύνταγμα»!

Ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης, ο κ. Τσελέντας, η κ. Μαμα-
λάκη και όσοι από το Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνούν
στο ύφος και το περιεχόμενο των εντολών της διοίκησης,
επαναφέρουν την εποχή της χούντας στον Δήμο μας.

Εάν το γεγονός δεν ήταν συνέχεια πολλών άλλων συμ-
βάντων που είχαν στόχο την προϊσταμένη του ΚΑΠΗ Πεύ-
κης, θα το θεωρούσαμε απλά ως μια γελοία ανοησία της
διοίκησης του ΚΟΙΠΑΠ. Όμως αυτή η αντιδημοκρατική
εντολή, που σκοπό έχει να φέρει σε σύγκρουση τα μέλη
του ΚΑΠΗ και τους φορείς της πόλης με την προϊσταμένη
του ΚΑΠΗ Πεύκης δεν πρέπει να περάσει!

Στηρίζουμε τη θέση του Σωματείου που καλεί «τους ερ-
γαζόμενους στο ΚΑΠΗ, τα μέλη του ΚΑΠΗ και τους φο-
ρείς της πόλης μας να καταργήσουν στην πράξη την
απαράδεκτη ενέργεια της Δημοτικής Αρχής».

Μανόλης Στ. Πάγκαλος

Πρόεδρος ΚΟΙΠΑΠ προς Προϊσταμένη ΚΑΠΗ Πεύκης: 

«Αποφασίζομεν και Διατάσσομεν…»

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια
του προέδρου του ΚΟΙΠΑΠ να επι-
βάλλει απαγόρευση ανάρτησης ανα-
κοινώσεων και έντυπου υλικού στο
χώρο του ΚΑΠΗ Πεύκης. Πρόκειται
ξεκάθαρα για λογοκρισία που θυμίζει
μαύρες εποχές, αν αναλογιστεί κα-
νείς ότι πρόκειται για δημόσιο χώρο.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός
ότι στην παρέμβαση του σωματείου
μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρό-
εδρος του νομικού προσώπου επέμε-
νε ότι καμιά τέτοια εντολή δεν δόθη-
κε. Όμως, όχι μόνο είχε δώσει γρα-
πτά τέτοια εντολή, αλλά επανήλθε
μετά το δημοτικό συμβούλιο με νέα
γραπτή εντολή στην προϊσταμένη του
ΚΑΠΗ.

Το σωματείο εργαζομένων έχει
στη διάθεσή του το σύνολο της αλλη-
λογραφίας και καλεί όλους τους φο-
ρείς της πόλης που επιθυμούν, να
ενημερωθούν και να καταγγείλουν
την απαράδεκτη, αντιδημοκρατική
πρακτική της Δημοτικής Αρχής.

Απ’ ό,τι φαίνεται η συγκεκριμένη
πρακτική στόχο έχει για μία ακόμα
φορά την προϊσταμένη του ΚΑΠΗ
Πεύκης. Το γεγονός ότι, αντιδρώ-
ντας με στοιχειώδη δημοκρατικά
αντανακλαστικά και κατά πάγια πρα-

κτική, καθώς ποτέ δεν υπήρξε ανά-
λογη απαγόρευση στο χώρο του ΚΑ-
ΠΗ Πεύκης, δεν πρόβαλε αντιρρή-
σεις στην ανάρτηση υλικού διαφό-
ρων φορέων, μεταξύ των οποίων και
του σωματείου μας, την κατέστησε
για μία ακόμα φορά “εχθρό” της διοί-
κησης του ΚΟΙΠΑΠ.

Αποδεικνύεται για μια ακόμα φο-
ρά ότι η εφαρμογή της αντεργατικής
– αντιλαϊκής πολιτικής της συγκυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της ΕΕ και του
ΔΝΤ από την Δημοτική Αρχή του Δή-
μου Λυκόβρυσης Πεύκης, πάει χέρι
χέρι με την τρομοκρατία στους χώ-
ρους δουλειάς.

Αποδεικνύεται για μια ακόμα φο-
ρά ότι στα πλαίσια της δικτατορίας
των μονοπωλίων, η δημοκρατία τους
σταματάει στις εισόδους των τόπων
δουλειάς.

Απαιτούμε από το Δήμαρχο να κά-
νει όλες τις απαραίτητες ενέργειες
ώστε να ανακληθεί άμεσα η απαρά-
δεκτη και αντιδημοκρατική εντολή
του προέδρου του ΚΟΙΠΑΠ.

Καλούμε τους εργαζόμενους στο
ΚΑΠΗ, τα μέλη του ΚΑΠΗ και τους
φορείς της πόλης μας να καταργή-
σουν στην πράξη την απαράδεκτη
ενέργεια της Δημοτικής Αρχής.

Τα δρώμενα στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης



4 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017

Του Γιώργου Λίλου

Τέτοιο είναι το –μεγάλο σε έκταση–
βιβλίο «Ιστορία του λαού των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών» του Χάουαρντ Ζινν(*)
(εκδόσεις Αιώρα, 3η επανέκδοση το
2008).

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια κοι-
νωνική ιστορία των ΗΠΑ από την επο-
χή του Χριστόφορου Κολόμπου έως
τις αρχές του 21ου αιώνα. Παρουσιά-
ζει την ιστορία και την εξέλιξη του
λαού μέσα από αναρίθμητα γεγονότα
και αγώνες στο πέρασμα των αιώνων
από τη σκοπιά του 99% του πληθυ-
σμού (όπως λέει ο ίδιος) και όχι από
τη σκοπιά της επίσημης κυρίαρχης
ιστοριογραφίας, που αντιπροσωπεύει
το 1%.

Καταγράφει τους σκληρούς αγώνες
όλων των φυλών του λαού των ΗΠΑ
για επιβίωση, απελευθέρωση από την
σκλαβιά και τις φυλετικές διακρίσεις,
για ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώ-
ματα, για την αποτίναξη της καταπίε-
σης από την κυρίαρχη τάξη και των
κυβερνήσεών της.

Καταγράφει τα χιλιάδες θύματα αυ-
τών των αγώνων, τη σπατάλη του
πλούτου της ελίτ, τη φτώχεια και την
ανασφάλεια των διαφόρων λαϊκών
στρωμάτων και την πολιτική της εξου-
σίας για διοχέτευση της δυσαρέσκειας
στην αντιπαράθεση μεταξύ των δια-
φόρων φυλών και μερίδων του λαού.

Χαρτογραφεί την κοινωνική δια-
στρωμάτωση και τις πολιτικές εκείνες
που διαμόρφωσαν τον έντονο ρατσι-

σμό, τον πολεμοχαρή χαρακτήρα και
την απόλυτη κυριαρχία των λίγων
υπερπλουσίων, με το λαό στη γωνία ή
υπό διωγμό ή φυλακή ή εξόντωση
όποιου «ενοχλεί» το σύστημα. Τις με-
γάλες αλλαγές μέσα στο λαό κατά το
δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα, κυρί-
ως στην περίοδο του πολέμου στο
Βιετνάμ, καθώς και την απογοήτευση
και ανασφάλεια που έχει αγκαλιάσει
και τα μεσαία στρώματα. 

«Ο καπιταλισμός απογοήτευε ανέ-
καθεν τις κατώτερες τάξεις, τώρα
αρχίζει πλέον να απογοητεύει και τη
μεσαία τάξη».

(*) Howard Zinn (24 Αυγούστου 1922
– 27 Ιανουαρίου 2010), ιστορικός, συγ-
γραφέας και ακτιβιστής.

Ένα ξεχωριστό βιβλίο

Της Μαρίτας Κουρούπη - Santoro

Ποιος θα περίμενε ότι μετά από 35 χρόνια ο
μικρός αυτός δρόμος που βρίσκεται δίπλα
στο δάσος Κάσδαγλη θα γινόταν αφορμή

μεγάλης διαμάχης ανάμεσα στους περίοικους και
τη δημοτική αρχή. Ο δρόμος αυτός, η 9η οδός
όπως αναφερόταν όταν η Πεύκη ήταν ακόμη κοι-
νότητα, ήταν ένα με το παρακείμενο δάσος.

Όταν χτίστηκε το Γυμνάσιο οι γονείς και το 5ο Συ-
νοικιακό Συμβούλιο ζήτησαν από τη δημοτική αρχή
να ασφαλτοστρώσει και να διαμορφώσει τους δρό-
μους γύρω από το δάσος για την ασφάλεια των παι-
διών. Μάλιστα σε κάποια παλαιά πρακτικά του
1989 υπάρχει θέμα «έγκρισης 1ου συγκριτικού πί-
νακα κατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Καζαντζά-
κη». 

Αργότερα η Τεχνική υπηρεσία του δήμου έφτια-
ξε το σχέδιο που
υπάρχει μέχρι σήμε-
ρα, ένα είδος βούρ-
νεφ όπως το έλεγαν,
που έδινε τη δυνατό-
τητα στους κατοί-
κους να μπορούν να
βάζουν τα αυτοκίνη-
τά τους στα γκαράζ
τους και συγχρόνως
να αποτρέπεται η
διαμπερής κυκλοφο-
ρία. 

Ο δρόμος αυτός
παρά τις φθορές που
έχει υποστεί από τους

συνηθισμένους βάνδαλους (φθαρμένα παγκάκια,
βρύση καταστραμμένη) λειτούργησε πάντοτε ως
πεζόδρομος χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Και ξαφνικά οι κάτοικοι είδαν μια μέρα να ξηλώ-
νονται οι εξοχές των παρτεριών που ήταν φτιαγμέ-
νες για να εμποδίζουν τη διαμπερή κίνηση των αυ-
τοκινήτων. Οι απαντήσεις που πήραν στα ερωτήμα-
τα που έκαναν στον αρμόδιο αντιδήμαρχο δεν ήταν
καθόλου πειστικές, ενώ έμαθαν προς μεγάλη τους
έκπληξη ότι ο δρόμος δεν ήταν νομοθετικά χαρα-

κτηρισμένος ως πεζόδρομος. 
Οι περίοικοι συνέταξαν και υπέγραψαν ένα υπό-

μνημα προς το Δήμο αποφασισμένοι να μην αφή-
σουν να καταστραφεί ένας δρόμος υψηλών αισθη-
τικών προδιαγραφών που εξασφάλιζε και την σω-
ματική ακεραιότητα των μαθητών αλλά και τη μα-
κροβιότητα του δάσους μακριά από τα καυσαέ-
ρια. 

Μαζί με την αποκατάσταση του δρόμου, και την
επαναφορά του στην πρότερη κατάσταση, περιμέ-
νουμε να μάθουμε:

Γιατί ο αντιδήμαρχος και οι τεχνικές υπηρεσίες
του δήμου «έτρεξαν» να εκτελέσουν την επιθυμία
του «αγνώστου» που ζήτησε την διάνοιξη του δρό-
μου;

Ποιος κρύβεται πίσω από την περιγραφή «κα-
ταγγελία αγνώστου»;

Γιατί πριν από κάθε ενέργεια διάνοιξης του δρόμου
(με πρόσχημα την επί
τρεις δεκαετίες υπάρ-
χουσα «παρανομία»)
δεν έγινε καμία προ-
σπάθεια συζήτησης σε
επίπεδο Δημοτικού Συμ-
βουλίου και απόφασης
αποκατάστασής της;

Γιατί ο Δήμαρχος
προσπαθεί να μειώσει
τις αρνητικές ενέργειες
και συμπεριφορές των
υφισταμένων του και
να μεταφέρει το πρό-
βλημα στους περίοι-
κους;

Οδός 
Καζαντζάκη
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Είναι κοινοτυπία να πούμε ότι μετά τη ζωή, το πο-
λυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου είναι η υγεία.

Αναπόσπαστο κομμάτι της καθ’ όλα υγείας είναι η
στοματική υγεία. Είναι ύψιστο ανθρώπινο δικαίωμα,
συνάμα και υποχρέωση, να είναι ο άνθρωπος υγιής και
να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υγειονομικές υπη-
ρεσίες όταν απωλέσει την υγεία του.

Εδώ δεν θα αναφερθούμε διεξοδικά στο τί έκανε ή
δεν έκανε διαχρονικά η πολιτεία για το θέμα αυτό, αλ-
λά πως θα το αντιμετωπίσετε εσείς.

Είναι αλήθεια ότι κάθε νοικοκυριό όταν το εισόδημά
του μειώνεται, και μάλιστα δραματικά όπως γίνεται στις
μέρες μας, αναπροσαρμόζει την ιεράρχηση των ανα-
γκών του. Δεν μπορεί και τούτο κι
εκείνο, κάτι πρέπει να αφήσει και
κάτι να κρατήσει. Προφανώς όταν
εκδηλωθεί έντονη ανάγκη π.χ. πό-
νος, πρήξιμο, τραύμα κ.ά. στο στό-
μα σας, σε εσάς ή το παιδί σας, θα
προστρέξετε σε αναζήτηση οδοντια-
τρικής βοήθειας.

Πώς όμως θα αποφύγετε τα χει-
ρότερα;

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη
σειρά. Βάλτε σε προτεραιότητα τη
διαφύλαξη της στοματικής σας υγεί-
ας με πρόληψη που δεν στοιχίζει
πολύ.

Βουρτσίζετε καθημερινά τα δό-
ντια σας δύο με τρεις τουλάχιστον
φορές την ημέρα μετά το φαγητό.
Μάθετε τη σωστή μέθοδο.

Χρησιμοποιήστε φθοριούχο οδο-
ντόκρεμα, επιμένω γιατί υπάρχει
τεκμηρίωση. Οι συνήθεις οδοντό-
κρεμες περιέχουν ποσότητα φθορίου κατάλληλη για
ηλικίες μετά τα 6 χρόνια. Για μικρότερα παιδιά υπάρ-
χουν ειδικές φθοριούχες οδοντόκρεμες.

Χρησιμοποιήστε οδοντικό νήμα ή βουρτσάκια μεσο-
δοντίων διαστημάτων ή κατάλληλες οδοντογλυφίδες.

Να επισκέπτεστε τον οδοντίατρο πριν παρουσιασθεί
έκτακτη ανάγκη. 

Ο οδοντίατρος θα ελέγξει την αποτελεσματικότητα
των συνηθειών σας στοματικής υγιεινής και θα σας
δώσει τις κατάλληλες οδηγίες. Θα προβεί σε καθαρισμό
των δοντιών σας, φθορίωση των δοντιών των παιδιών
ενώ θα σφραγίσει τα χαλασμένα σας δόντια. 

Πρέπει να γνωρίζετε πως η βλάβη των δοντιών δεν
περνάει μόνη της. Μία τερηδόνα που σήμερα είναι ανώ-

δυνη και αντιμετωπίζεται απλά και φθηνά π.χ. με ένα
σφράγισμα, αν αφεθεί θα εξελιχθεί σε βλάβη του πολ-
φού που θα προκαλέσει πόνο και θα χρειασθεί ενδοδο-
ντική θεραπεία (απονεύρωση), ανασύσταση κ.λπ. που
απαιτούν μεγαλύτερη ταλαιπωρία και περισσότερα έξο-
δα, αν δεν καταλήξει στη δυσάρεστη εξαγωγή με όλες
τις επακόλουθες ανάγκες για προσθετική αποκατάστα-
ση.

Παρομοίως η ουλίτιδα είναι πλήρως ανατάξιμη όταν
υπάρξει η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση. Με
αυτόν τον τρόπο θα προλάβετε την εξέλιξή της σε πε-
ριοδοντίτιδα με κινητικότητα και απώλεια της οστικής
στήριξης των δοντιών με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Φροντίστε τα παιδιά σας από μικρή ηλικία.
Τα νεογιλά δόντια, παιδικά, θα παραμείνουν για

μεγάλο χρονικό διάστημα επειδή θα αντικαθίστανται
και θα συμπληρώνονται μέχρι τα 12 χρόνια ή και αρ-
γότερα. Κατά συνέπεια είναι εντελώς απαραίτητο να
είναι υγιή για την ομαλή διατροφή του παιδιού και
για τη φυσιολογική εξέλιξη των μόνιμων και την
αποφυγή ορθοδοντικών ανωμαλιών. Η τερηδόνα στα
νεογιλά, λόγω της ανατομίας τους, καλπάζει και
φθάνει γρήγορα στον πολφό (το νεύρο του δοντιού)
και αποστήματα δεν αργούν να εμφανιστούν.

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι στην ηλικία των 6
χρόνων ανατέλλουν οι πρώτοι μόνιμοι γομφίοι πιο
πέρα από τους νεογιλούς. Τέσσερα συνολικά δόντια

σε όλο το στόμα.
Από όλα όσα προαναφέρθηκαν εξάγεται το συμπέ-

ρασμα ότι με στοματική υγιεινή στο σπίτι, έγκαιρη
επίσκεψη στον οδοντίατρο για πρώιμες οδοντιατρι-
κές εργασίες και πρόληψη μπορείτε να έχετε τη στο-
ματική σας υγεία πάντοτε και κατά μείζονα λόγο
στον καιρό της κρίσης.

Η οδοντιατρική παρουσιάζει σήμερα πέρα από την
εξέλιξη της γνώσης και αλματώδη ανάπτυξη της τε-
χνολογίας. Νέα υλικά, συσκευές και μέθοδοι θερα-
πείας εμφανίζονται. Επιπρόσθετα η αυξημένη επιμέ-
λεια καθαριότητας, απολύμανσης και αποστείρωσης
είναι σήμερα, με τη μετανάστευση, περισσότερο ανα-

γκαία από ποτέ, για την αποφυγή της
μετάδοσης μολύνσεων.

Κάθε οδοντίατρος φιλοδοξεί να
προσφέρει στους ασθενείς του τις κα-
λύτερες δυνατές υπηρεσίες. Δυστυ-
χώς το λειτουργικό κόστος της οδο-
ντιατρικής είναι υψηλό, σκεφτείτε
κατ’ αντιπαραβολή π.χ. το λειτουργι-
κό κόστος ενός παθολογικού ιατρεί-
ου.

Από την άλλη πλευρά όσοι σπουδά-
σαμε οδοντιατρική, και μετεκπαιδευ-
τήκαμε και αφιερώσαμε και αφιερώ-
νουμε χρόνια και χρόνια για να μά-
θουμε όσα η επιστήμη μας προσφέ-
ρει, ο σκοπός μας είναι να βοηθή-
σουμε τους συνανθρώπους μας με τον
αποτελεσματικότερο τρόπο. Είμαστε
κι εμείς κομμάτι της κοινωνίας που
πλήττεται από την κρίση και έχουμε
πλήρη επίγνωση του τι βιώνουν κα-
θημερινά οι συμπολίτες μας. 

Τί κάνουμε; Προσαρμοζόμαστε. Το κόστος εργασί-
ας δεν συμπιέζεται γιατί αρνιόμαστε να ρίξουμε το
επίπεδο της οδοντιατρικής φροντίδας. Όλοι οι συνάν-
θρωποί μας, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δι-
καιούνται το καλύτερο. Εκείνο που κάνουμε είναι να
ρίχνουμε τις τιμές και να προσφέρουμε οικονομικές
διευκολύνσεις στους αδύνατους. 

Δεν παύουμε δε να διεκδικούμε και μαζί σας, να
αρθεί η πολιτεία στο ύψος των περιστάσεων και να
προσφέρει αυτό, που όλες οι ευρωπαϊκές χώρες
προσφέρουν στους πολίτες τους.

Γιώργος Κουτσικάκης
Χειρουργός Οδοντίατρος M.Sc.

Όλο το σύστημα είναι δομημένο έτσι
ώστε να αποκλείει όσο γίνεται περισσό-
τερους πολίτες (ιδιαίτερα κατώτερων
τάξεων) από την άσκηση του εκλογικού
τους δικαιώματος (όσοι έχουν τέτοιο). 

Κάθε πολιτεία έχει δικαίωμα να έχει
δικό της εκλογικό σύστημα (αναλογικό
έχει μία μόνο πολιτεία ενώ σε μία άλλη
δεν υπάρχουν εκλογικοί κατάλογοι), με
κύριο χαρακτηριστικό τα κριτήρια των
δικαιούχων ψηφοφόρων.

Στις τελευταίες εκλογές οι περισσότε-
ρες πολιτείες υιοθέτησαν την αναγκαστι-

κή έκδοση εκλογικής ταυτότητας για
όσους επιθυμούσαν να ψηφίσουν, που
απαιτούσε χρονοβόρες διαδικασίες και
κόστος, με αποτέλεσμα την περαιτέρω
συρρίκνωση της προσέλευσης ηλικιω-
μένων, φτωχών, αφροαμερικανών
κ.λπ.

Η ψηφοφορία διεξάγεται πάντοτε σε
εργάσιμη ημέρα. Αυτό αποκλείει πολ-
λούς εργαζόμενους στο να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα.

Η χρηματοδότηση από τους «έχοντες»
δις δολαρίων για κάθε υποψήφιο των

δύο κύριων κομμάτων είναι νόμιμη,
αποτελεί κύριο στοιχείο εκλογής προέ-
δρου και δημιουργεί αντίστοιχες «υπο-
χρεώσεις» για τον νέο πρόεδρο.

Η εκλογή προέδρου δεν γίνεται από
το σύνολο των ψήφων που λαμβάνει
κάθε υποψήφιος αλλά από 538 εκλέ-
κτορες κατανεμημένους στις διάφορες
πολιτείες. Όταν ένας υποψήφιος κερδί-

σει μια πολιτεία (έστω και με μία ψήφο
διαφορά), παίρνει όλους τους εκλέκτο-
ρες της πολιτείας. Έτσι συχνά εκλέγεται
πρόεδρος ένας που συνολικά ψηφίστη-
κε από λιγότερους ψηφοφόρους (όπως
συνέβη και  στις πρόσφατες εκλογές).

Αυτά… μεταξύ άλλων πολλών που χα-
ρακτηρίζουν τη «Δημοκρατία» των
ΗΠΑ...

Το εκλογικό σύστημα 
στη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» των ΗΠΑ

Του Γιώργου Λίλου

Σαν «μεγάλη δημοκρατία» εξυμνείται η μεγαλύτερη υπερδύναμη του πλα-
νήτη. Ας δούμε μερικά στοιχεία του εκλογικού της συστήματος που τεκμηριώ-
νουν ή διαψεύδουν το «μέγεθος» αυτής της δημοκρατίας.

Παραδοσιακά ψηφίζει περίπου το 50% των ψηφοφόρων.

Στοματική υγεία και οδοντιατρική στα χρόνια της κρίσης
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Του Σάββα Τσεσμελόγλου, Οικονομολόγου

Αλήθεια, ποιος δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει στην χώ-
ρα εδώ και 7 χρόνια; Πιθανόν μερικοί να αδιαφορούν,
αλλά η μεγάλη πλειονότητα καταλαβαίνει πολύ καλά,

γιατί βιώνει μία «αβίωτη» καταστροφική κατάσταση. 
Όμως, γιατί δεν αλλάζει κάτι; Φταίνε οι ψεύτες πολιτικοί

μας; Φταίνε οι ξένοι; Φταίνε οι ολιγάρχες-καναλάρχες; Φταί-
νε οι τραπεζίτες; Φταίει το κακό το ριζικό μας ή μήπως φταί-
ει… το κρασί που λέει κι ο ποιητής; Τελικά φταίμε εμείς;

Ας βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, με βάση τα πραγ-
ματικά δεδομένα:

α) Η χώρα βρίσκεται υπό οικονομική και πολιτειακή κα-
τοχή. 

Είναι κάτι που συχνά μας διαφεύγει ή το αγνοούμε, αλλά
το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η επιβαλλόμενη «α-
πό έξω» οικονομική πολιτική, ήδη ανελλιπώς από το πρώτο
δάνειο της ανεξαρτησίας το 1824. Η απαγόρευση στο Κοινο-
βούλιο να νομοθετήσει χωρίς έγκριση εξωθεσμικών παραγό-
ντων και δανειστών, καθώς και η υπαγωγή των δανειακών
υποχρεώσεων στο αγγλικό δίκαιο δείχνουν ξεκάθαρα αυτό
που είμαστε πολύ περήφανοι και «μάγκες» για να το παρα-
δεχτούμε: Είμαστε προτεκτοράτο, χωρίς δικαίωμα απόφασης
για τις ζωές και το μέλλον μας.

β) Το πολιτικό μας σύστημα αποτελείται από ανθρώπους
ξεπουλημένους και ντίλερς συμφερόντων αντίθετων στην
ευρύτερη κοινωνία. 

Η ζωή μας χειροτερεύει συνεχώς, ενώ η ζωή των λίγων
εκλεκτών του πολιτικού συστήματος (βλέπε Λάτσης, Μελισ-
σανίδης, Μπόμπολας, Αλαφούζος, Μαρινάκης κ.λπ.) δια-
χρονικά βελτιώνεται – σε βάρος ποιών άραγε;

Δωσίλογες κυβερνήσεις επί χρόνια μας πείθουν με προπα-
γάνδα και μετά κάνουν τα αντίθετα από όσα υποσχέθηκαν!
Πολιτικοί απατεώνες, μιζαδόροι και διαπλεκόμενοι έχουν
στήσει ένα βρώμικο σύστημα που έχει παγιδεύσει όλη την χώ-
ρα σαν ιστός αράχνης και χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να κά-
νει το άσπρο, μαύρο. 

Το πολιτικό σύστημα, από την σύσταση του ελληνικού
κράτους, χαρακτηρίζεται από οικογενειοκρατία, αναξιοκρα-
τία, ασυδοσία, προπαγάνδα, εθελοδουλία, συκοφαντία, ενώ
υπόσχεται εδώ και 200 χρόνια αξιοκρατία, δικαιοσύνη, εθνι-
κή ανεξαρτησία, τέλος στην οικογενειοκρατία και φυσικά…
«αλήθεια στον ελληνικό λαό».

γ) Η επιχειρηματική τάξη της χώρας ενδιαφέρεται μόνο
για την, με κάθε θυσία, μεγιστοποίηση των κερδών της. 

Με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις (π.χ. Καρέλιας και
Σκλαβενίτης), η πλειονότητα των ολιγαρχών θυμίζουν οικο-
νομικούς και κοινωνικούς βρικόλακες. Υπογράφουν συμβά-
σεις με όρους αποικίας που τους εξασφαλίζουν κέρδη ακό-
μα και αν η επένδυση δεν πάει καλά (αυτοκινητόδρομοι),
αγοράζουν δημόσιες εκτάσεις μπιρ παρά και χρεώνουν το
κράτος αν τα χρονοδιαγράμματα δεν βγουν (Ελληνικό), εκ-
μεταλλεύονται τον ορυκτό πλούτο που ανήκει σε όλους μας,
καταστρέφοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον το οποίο επίσης
ανήκει σε όλους εμάς και στα παιδιά μας (Χαλκιδική).

Κοινώς εκμεταλλεύονται ένα σύστημα το οποίο οι ίδιοι
χρηματοδοτούν και διατηρούν, τρώνε με χρυσά κουτάλια και
μας λένε ότι ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας και ότι πρέ-
πει να σφίξουμε κι άλλο το ζωνάρι.

δ) Οι δανειστές μας είναι κοινοί τοκογλύφοι.
Μας δίνουν δανεικά, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να

αποπληρώσουμε, με αντάλλαγμα αγορές εξοπλισμών, ξε-
πούλημα δημόσιας περιουσίας και «δουλίτσες» στις εκάστο-
τε Ζίμενς (ή Μίζενς) τους.

Όπως αποκάλυψε η «Επιτροπή της Βουλής για το δημό-
σιο χρέος» και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Σχολής Μάνατζμε-
ντ και Τεχνολογίας του Βερολίνου για λογαριασμό της εφη-
μερίδας Handelsblatt, στην Ελλάδα φθάνει λιγότερο από 5%
των χρημάτων που «μας δανείζουν». 

Έτσι, αφού με τα πρώτα δύο μνημόνια σώθηκαν οι γαλ-
λογερμανικές τράπεζες –και καταστράφηκαν ασφαλιστικά τα-
μεία, νοσοκομεία και απλοί άνθρωποι– έμεινε πίσω ένα χρέ-
ος ακόμα μεγαλύτερο από πριν, μαζί με τόκους για λεφτά
που ποτέ δεν είδαμε όλοι εμείς, αλλά που πρέπει να αποπλη-
ρώσουμε!

Και φυσικά, με το τρίτο μνημόνιο, αλλά και με όλα τα υπό-
λοιπα που θα ακολουθήσουν μέχρι το χρέος μας να φτάσει
στο 60% του ΑΕΠ, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή συνθήκη (δη-
λαδή σε καμιά διακοσαριά χρόνια), θα συνεχίσουν να χρη-
ματοδοτούν τα ελλείμματα και τον έξαλλο βίο όλων ημών των
τεμπέληδων, χαραμοφάηδων, δηλαδή των σχεδόν 1,5 εκ.
ανέργων, των συνταξιούχων, των αναπήρων και των νεό-
πτωχων εργαζομένων των 300 και 500 ευρώ.

ε) Οι «θεσμικοί» παράγοντες ανεξάρτητων (κατ’όνομα)
αρχών, διορισμένοι όμως από το ξεπουλημένο πολιτικό σύ-
στημα, όπως η ΕΛΣΤΑΤ και η Τράπεζα της Ελλάδας, υπο-
νομεύουν διαρκώς την θέση της χώρας.

Η ΕΛΣΤΑΤ άλλαξε τους κανόνες με τους οποίους υπολογί-
ζονται τα ελλείμματα του κράτους, για να μπούμε στο μνη-
μόνιο. Από την επόμενη χρονιά, που έπρεπε να δείξουν ότι
το μνημόνιο δουλεύει και να μας ταΐσουν σανό, η μεθοδολο-
γία υπολογισμού των ελλειμμάτων άλλαξε ξανά και επέστρε-
ψε στους προηγούμενους κανόνες. Σύμπτωση προφανώς χω-
ρίς… ασυμβίβαστο, είναι ότι ο τότε πρόεδρος της Αρχής δι-
ατελούσε για κάποιους μήνες (ταυτόχρονα) στέλεχος του
ΔΝΤ… 

Από την άλλη πλευρά, η ΤτΕ υπονόμευε τις όποιες προ-
σπάθειες μείωσης του χρέους του Γ. Βαρουφάκη, λέγοντας
στο Ντράγκι «να μην τον ακούει», όπως αποκάλυψε ο ίδιος
ο Διοικητής της Γ. Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής. Ό-
χι ότι θα γινόταν κάτι διαφορετικό χωρίς τις παρεμβάσεις
Στουρνάρα, αφού η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεπουλη-
θεί (προσωπικά εξαιρώ τον Βαρουφάκη και τα στελέχη που
αποχώρησαν), αλλά καλό είναι να αποκαλύπτεται η δουλο-
πρέπεια και η προδοσία όπου εμφανίζεται.

στ) Οι πολίτες αυτής της καημένης χώρας με την τερά-
στια ιστορία και πολιτισμική κληρονομιά ανέχονται να
ζουν ως δούλοι σε προτεκτοράτο.

Ανέχονται κάθε τυχάρπαστο απατεώνα να τους κουνά το
δάχτυλο. Ανέχονται να έχει ακυρωθεί η βούλησή τους στο δη-
μοψήφισμα, επιβραβεύοντας μάλιστα την κωλοτούμπα. Ανέ-
χονται στη χώρα που γέννησε την δημοκρατία να λειτουργεί
ένα κοινοβούλιο που δεν νομοθετεί άνευ αδείας των δανει-
στών και ίσα που προλαβαίνει να μεταφράζει (αλλά όχι και
να διαβάζει) τα εισαγόμενα νομοσχέδια.

Ανέχονται να πληρώνουν ένα παράνομο και αθέμιτο χρέ-
ος που δεν το χρωστάνε, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία, να
πληρώνουν τράπεζες που ανακεφαλαιοποιήθηκαν 5 φορές
με τα δικά τους λεφτά, φόρους που υπερτριπλασιάσθηκαν

μέσα σε 7 χρόνια και γενικά ανέχονται ένα κράτος που λει-
τουργεί ως νταβατζής και εισπράκτορας τοκογλύφων και δυ-
ναστών. 

Ανέχονται να κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι οι κατα-
στροφείς της χώρας και οι κλέφτες του ιδρώτα τους. Ανέχο-
νται να έχουν καταλυθεί δεκάδες άρθρα του Συντάγματος,
από το πολίτευμα, την ισονομία, την αξιοπρεπή διαβίωση,
την υποχρέωση να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλο-
γα με τις δυνάμεις τους και πολλά άλλα.

Πού είναι οι αγωνιστές που τα έβαλαν με μια ολόκληρη αυ-
τοκρατορία το ‘21 για να κερδίσουν την ελευθερία τους, χω-
ρίς να τους νοιάζει αν πήγαιναν κόντρα στο κατεστημένο της
Ιεράς Συμμαχίας και του Μέτερνιχ;

Πού είναι οι αγωνιστές που υπερασπίστηκαν το ΟΧΙ του ‘40
και δεν φοβήθηκαν τα αντίποινα και την… έλλειψη καυσίμων;

Πού είναι οι Αριστοτέληδες, οι Πλάτωνες, οι Λεωνίδες, οι
Κολοκοτρώνηδες, οι Ελύτες, οι Ξυλούρηδες; Τους αντικατα-
στήσαμε με Σφακιανάκηδες, Δημουλάδες, Ράμφους, Καμ(μ)έ-
νους και Μενεγάκηδες;

Ποιος φταίει λοιπόν για τον οικονομικό, ηθικό, πολιτισμι-
κό και τελικά υπαρξιακό ξεπεσμό μας; 

Ποιος έδωσε τις τύχες μας σ’ όλον αυτόν τον άθλιο συρ-
φετό που επί δεκαετίες εκμεταλλεύεται τα πάντα και μας
αποκοιμίζει με χάντρες και καθρεφτάκια; 

Ποιος ψήφιζε, ποιος δεν ψήφιζε, ποιος αποβλακωνόταν
στον καναπέ, ποιος έμαθε να ζει σε βάρος του διπλανού του,
ποιος δεν σεβόταν τον συνάνθρωπό του, ποιος έκανε το χρή-
μα θεό, την κατανάλωση αυτοσκοπό, ποιος δέχτηκε τον εκ-
βιασμό, ποιος έσκυψε το κεφάλι μπροστά στις απειλές για
χειρότερα; Ποιος πρόδωσε τους προγόνους και την ιστορία
του;

Μήπως είσαι εσύ; Μήπως είμαι εγώ;

Ειπώθηκε κάποτε ότι η Ελλάδα είναι χώρα διεφθαρμένων.
Εγώ λέω να αποδείξουμε ότι δεν είναι έτσι, ότι στην κοινω-
νία μας υπάρχει ακόμα ανθρωπιά, αλληλεγγύη, περηφάνια,
αξιοπρέπεια. 

Πώς; 
Κάνοντας επανάσταση!

(Επειδή πολλοί θα πουν, «ωραία μας τα λες, να κάνουμε
επανάσταση και τέτοια, αλλά τι προτείνεις συγκεκριμένα;»,
η συνέχεια στο επόμενο άρθρο…)

Η Ελλάδα, η Κατοχή και η... που μας δέρνει

Δύο χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
Συμπληρώνονται δύο χρόνια

από τις εκλογές του Γενάρη 2015.
Πόσο άλλαξε το κλίμα μέσα στην
κοινωνία από τότε! 

Τότε επικρατούσε ενθουσιασμός
στη μεγάλη πλειοψηφία της κοινω-
νίας για την απαλλαγή της από το
διεφθαρμένο και ανάλγητο πολιτικό
προσωπικό, από το σάπιο καθεστώς
εξουσίας, από την καταστροφική
πολιτική των μνημονίων, την τρομα-
κτική αύξηση της ανεργίας, την πα-
ραγωγική καταστροφή της χώρας
μαζί με το ξεπούλημά της στους
«σωτήρες-δανειστές» της. Αυτή η
ανακούφιση και η Ελπίδα που τη
συνόδευε κράτησε πολύ λίγο… μα
πάρα πολύ λίγο!

Ο ΣΥΡΙΖΑ δια του κ. Τσίπρα ανέ-
λαβε τη διακυβέρνηση της χώρας.
Σύμμαχός του το πλέον καθυστερη-
μένο κομμάτι της δεξιάς, αυτό των
«Ανεξάρτητων Ελλήνων». Κοινό
τους σημείο τότε, και υπόσχεση,
ήταν το σκίσιμο των μνημονίων και
η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας
του λαού. Όνειρα και ελπίδες δια-

ψεύστηκαν και αντί αυτών επιβλή-
θηκε ένα ακόμα χειρότερο μνημόνιο
που ο λαός της χώρας είχε αποδοκι-
μάσει μαζικά στο δημοψήφισμα του
Ιουλίου 2015 παρά το λυσσαλέο
πόλεμο του παλιού κατεστημένου
μέσα και έξω από τη χώρα, το φό-
βο και την τρομοκρατία και τις τρά-
πεζες κλειστές. 

Ο λαός γιόρτασε το δικό του
ΟΧΙ,… όχι όμως και η κυβέρνηση,
που ούτε περίμενε τέτοια πλειοψη-
φία, ούτε την επιθυμούσε, για να
μπορέσει να εφαρμόσει το ήδη απο-
φασισμένο πισωγύρισμα, την ήδη
αποφασισμένη παράδοσή της στους
«θεσμούς» των Ευρωπαίων και Αμε-
ρικάνων και την προσχώρησή της
στο μνημονιακό μπλόκ. Μέσα σε λί-
γες μέρες κατόρθωσε ότι δεν μπό-
ρεσε να κάνει το παλιό καθεστώς
σε ολόκληρες δεκαετίες.

Διαιώνισε την κυριαρχία των δα-
νειστών, ανέστησε το παλαιοκομ-
ματικό καθεστώς και τους εκπροσώ-
πους του, κατάφερε να βάλει στη
γωνία το λαό, εξοβέλισε κάθε αρι-

στερή φωνή μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και
τον μετέτρεψε σε ένα αντιλαϊκό σο-
σιαλδημοκρατικό μόρφωμα.

Τέτοιες νίκες μπόρεσε να δρέψει
ο υπέρμαχος «των ευρωπαϊκών αξι-
ών και παραδόσεων!!!». Τέτοια
στροφή και «επιτυχία» δεν μπορούν
ακόμα και σήμερα να πιστέψουν στα
μάτια τους όσοι θεωρούσαν τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ σαν αριστερό και ριζοσπαστικό
κόμμα. Όπως επίσης δεν μπορούν
να πιστέψουν τέτοια μεταμόρφωση
χιλιάδες και εκατομμύρια κόσμου
εντός και εκτός Ελλάδας που πίστε-
ψαν ότι κάτι διαφορετικό μπορούσε
να γεννηθεί στην Ελλάδα και την
Ευρώπη.

Περνάμε συνθήκες παραζάλης,
απογοήτευσης και απόγνωσης που
οδηγεί είτε σε νέους «σωτήρες» και
«μάγους» είτε στον αναχωρητισμό
και τη μοιρολατρία. Ο λαός βρίσκε-
ται σε πλήρη αφωνία και αποστασιο-
ποίηση για όσα συνέβησαν και συμ-
βαίνουν. Αυτοί που οδήγησαν τη χώ-
ρα σ’ αυτήν την κατάσταση και κυ-
βέρνησαν τα τελευταία 40 χρόνια
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
Του Φάνη Στρατουδάκη

Σ το νέο χρόνο που μόλις ανέτειλε, μια από τις εξελί-
ξεις που θα καθορίσουν το μέλλον της ανθρωπότη-
τας είναι η αποκάλυψη και συνειδητοποίηση, από ό-

λο και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων, της παρακμής
και του καταστρεπτικού ρόλου των θρησκειών.

Μέχρι πριν μερικά χρόνια, οι θρησκείες ως ιδεολογικά
συστήματα του εποικοδομήματος, δρούσαν συνοδευτικά
και συμπληρωματικά στους βασικούς παράγοντες κίνησης
του καπιταλισμού και ιμπεριαλισμού, ως αντανακλάσεις
της οικονομικής βάσης(1). Κι όμως, διακρίσεις υπαρκτές
μεν, αλλά επί αιώνες ήσσονος πολιτικοστρατιωτικής  ση-
μασίας, όπως η διάκριση των μουσουλμάνων σε σουνίτες
και σιίτες, μετά το τέλος των αποικοκρατικών πολέμων και
του ψυχρού πολέμου έφθασαν, σταδιακά, να είναι μονα-
δικός λόγος, αφορμή ή αιτία πολέμου και θανάσιμου μί-
σους(2).

Τα τελευταία χρόνια, και βασικά μετά τα γεγονότα της
11ης Σεπτεμβρίου, που αποφασίστηκε η πλήρης αυτονόμη-
ση του θρησκευτικού παράγοντα, αφού το δίπολο του ψυ-
χρού πολέμου δεν υπήρχε για να στηρίξει νέους ιμπεριαλι-
στικούς πολέμους, άρχισε η αντιπαράθεση Ανατολής - Δύ-
σης να επιβάλλεται ως σύγκρουση πολιτισμών και θρησκει-
ών. Αποκορύφωμα αυτής της διαδικασίας ήταν η ανακήρυ-
ξη ενός κράτους με μοναδική ιδεολογία-δικαιολογία μια εκ-
δοχή της μουσουλμανικής θρησκείας και καταστροφή όλων
των άλλων τρόπων ζωής και τίποτα άλλο, του μουσουλμα-
νικού χαλιφάτου ISIS. Έτσι, μπόρεσαν να συνεχίζουν να κι-
νούνται οι δυτικές εταιρίες όπλων, όπως εκπροσωπούνται
από τις κυβερνήσεις τους, εξοπλίζοντας και τις δύο αντιμα-
χόμενες πλευρές, σε μία κρεατομηχανή χωρίς έλεος, που τα
επίχειρα τα πληρώνουν οι λαοί.

Τα διάφορα δόγματα (διακρίσεις) της χριστιανικής θρη-
σκείας, αφού έπαιξαν το δικό τους ρόλο στο διαρκές έγκλη-
μα των σταυροφοριών και τους επόμενους αιώνες υποστή-
ριξαν μαζικά πάντα τους ισχυρούς και πλούσιους (με τις
γνωστές εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα), περι-
έπεσαν στην εποχή μας σε μια σειρά από σκάνδαλα του κοι-
νού ποινικού δικαίου (πλαστογραφίες, απάτες, παιδεραστία
κ.λπ.) διατηρώντας ωστόσο απαρέγκλιτα την ατιμωρησία
και την αμύθητη περιουσία τους, τόσο η καθολική, όσο και
η ορθόδοξη, και η αγγλικανική κ.ο.κ. Φαίνεται δε πλέον να
βρίσκονται σε παρακμή και ούτε στοιχειωδώς να μην μπο-
ρούν να εφαρμόσουν αυτά που διακηρύσσουν. 

Σήμερα φθάσαμε στο σημείο, μια (υπεραναπτυγμένη)
χριστιανική Ευρώπη 500 εκατομμυρίων κατοίκων να προ-
σποιείται ότι δυσκολεύεται να αγκαλιάσει και να αφομοιώ-
σει το πολύ 2 εκατομμύρια πρόσφυγες, που εν πολλοίς η
ίδια δημιούργησε… Όσους δηλαδή αφομοίωσε μόνη της η

Ελλάδα το 1922 με πληθυσμό σχεδόν μισό απ’ ό,τι σήμερα!
Στην δε Ελλάδα της κρίσης, αποτελεί γελοιότητα ολκής,

το ότι η εκκλησία της Ελλάδος, με «αριστερή» μάλιστα κυ-
βέρνηση (εδώ μπορείτε να γελάσετε), τυγχάνει προνομια-
κής μεταχείρισης από το Κράτος και δεν πληρώνει ΕΝΦΙΑ,
σε αντίθεση με μη θρησκευτικούς ιδιωτικούς φορείς με
πλούσιο φιλανθρωπικό έργο όπως το «Χαμόγελο του Παι-
διού», …διότι παρέχει συσσίτια εξόδοις της, που τα επανα-
εισπράττει όμως απ’ τον «δίσκο» («όχι κάτω από 5 ευρώ,
παρακαλώ») και τους εράνους, τα παγκάρια, τα τυχερά,
ενώ το «Χαμόγελο»… πεταλώνει τζιτζίκια.

Περαιτέρω, στην Ελλάδα της κρίσης φαίνεται η παρακ-
μή των θρησκειών και η αδυναμία τους να εφαρμόσουν
στοιχειωδώς όσα διακηρύσσουν, από την ύπαρξη μιας με-
γάλης κατηγορίας θρήσκων συμπατριωτών μας, που εισά-
γει για πρώτη φορά στα ιερά κείμενα της ορθοδοξίας και
της χριστιανοσύνης αστερίσκους, υποσημειώσεις και… διευ-
κρινιστικές ερμηνείες. Μέχρι τώρα τα ιερά κείμενα ήταν
πλήρη, σαφή και αυτάρκη, ως Ιερά που ήταν. Για παράδειγ-
μα, στην Καινή Διαθήκη είναι σαφές (και πιο σαφές δεν γί-
νεται) ότι πιο εύκολα περνά ένα καραβόσχοινο από την τρύ-
πα μιας καρφίτσας, παρά ένας πλούσιος στη βασιλεία των
ουρανών. Δεν προσπάθησε κανένας να το αλλάξει δια της
ερμηνείας, ή να το «εξωραΐσει»!

Όμως τώρα, ακόμα και για το θεμελιώδες απόσπασμα
25.31 έως 46 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου (βλέπε φωτό),
που περιγράφει την ημέρα της Κρίσεως (την πεμπτουσία δη-
λαδή του χριστιανισμού και της μετά θάνατον, μόνο, αντα-
μοιβής) και ότι οι άνθρωποι θα κριθούν από το τι έπραξαν
απέναντι στον συνάνθρωπό τους, σα να ήταν αυτός ο ίδιος
ο Ιησούς Χριστός (!), άρχισαν να μπαίνουν σωρηδόν αστε-
ρίσκοι, υποσημειώσεις και χρυσαυγίτικες ερμηνείες λες και
πρόκειται για νομοσχέδιο σε επείγουσα διαδικασία! 

Να βοηθήσουμε τους… ξένους, λένε οι «χριστιανοί», αλ-
λά μόνο αν έχουν τα κατάλληλα παραστατικά εισόδου στη
χώρα μας, αλλιώς είναι λαθρομετανάστες (;;).

Να βοηθήσουμε, αλλά να κάνουνε ό,τι τους λέμε εμείς.
Να βοηθήσουμε, αλλά μόνο αν είναι άμαχοι, γυναίκες και

παιδιά.
Να βοηθήσουμε, αλλά όχι να μείνουν και εδώ και να αφο-

μοιωθούν.
Να βοηθήσουμε, αλλά για να τους «σουτάρουμε» παρα-

πέρα, να μην μας μείνουν εδώ και μας αλλάξουν το περί-
φημο DNA του… Βουκεφάλα!

Να τους βοηθήσουμε, αλλά…
Να τους βοηθήσουμε, αλλά…
Και εν τέλει ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ!
Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία εκτός από την κυριολεκτική,

που μας παραθέτει ο Μέγας Βασίλειος (Περί ελεημοσύνης,
λόγος Δ΄. PG 32, 1160D – 1161A). Τελεία: 

«Αν χτυπήσει την πόρτα σου κάποιος που πασχίζει να
αντιμετωπίσει την ανάγκη του, μη ζυγίσεις τα πράγματα με
ανώμαλο τρόπο. Μην πεις, δηλαδή, αυτός είναι φίλος, εί-
ναι ομόφυλος, με έχει ευεργετήσει παλιότερα, ενώ ο άλλος
είναι ξένος, αλλόφυλος, άγνωστος.

Αν κρίνεις άνισα, ούτε συ θα ελεηθείς. Μια είναι η ανθρώ-
πινη φύση, και ο ένας και ο άλλος είναι άνθρωπος. Κοινή εί-
ναι και στους δύο η ανάγκη, κοινή η φτώχεια. Πρόσφερε και
στον αδελφό και στον ξένο, στον με αδελφό σου να μη γυ-
ρίσεις την πλάτη, τον δε ξένο καν’ τον αδελφό σου.

Ο Θεός θέλει να στηρίζεις τους αναγκεμένους, κι όχι να
κάνεις διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Δε θέλει να δί-
νεις στον ομόφυλο και να αποδιώχνεις τον ξένο. Όλοι είναι
ομόφυλοι, όλοι είναι αδέλφια, όλοι είναι παιδιά ενός πατέ-
ρα.»

(1) Για τα συστήματα των διάφορων εκκλησιών ως μέρη του
θρησκευτικού ιδεολογικού μηχανισμού του εκάστοτε κράτους, δες:
Λουί Αλτουσέρ: «Ιδεολογία και Ιδεολογικοί μηχανισμοί», ΘΕ-
ΣΕΙΣ,4η έκδοση, σελ. 69 επόμ. εκδόσεις Θεμέλιο.

(2) Και τα δύο ρεύματα αποδέχονται πανομοιότυπα τους Πέντε
Πυλώνες της Μουσουλμανικής Πίστης: Ομολογία της Πίστης, Προ-
σευχή, Φόρος ελεημοσύνης, Νηστεία, Προσκύνημα στη Μέκκα. Οι
Σιίτες προσθέτουν απλώς και την τήρηση της διδασκαλίας των 12
ιμάμηδων. Η αντιπαράθεσή τους οξύνθηκε όταν οι σιίιτες ανέλα-
βαν και την πολιτική εξουσία στο Ιράν το 1979 με την επανάστα-
ση του Αγιοτολάχ Χομεϊνί. 

Διαβάστε: http://www.mixanitouxronou.gr/to-schisma-ton-
mousoulmanon-ke-i-polinekri-diamachi-tous-pii-ine-i-sounites-
ke-pii-i-siites-pio-dogma-akolouthoun-i-talimpan-i-al-kainta-ke-
to-isis/

Ο καταστρεπτικός ρόλος 
και η παρακμή των θρησκειών

επανεμφανίζονται στο προσκήνιο,
παριστάνουν τους παντογνώστες,
καμιά φορά και τους αντιμνημονια-
κούς (γνωρίζουν καλά την τέχνη της
δημαγωγίας και της πολιτικάντικης
πραχτικής) επιδιώκοντας την επά-
νοδό τους στη εξουσία… σαν να μη
κυβέρνησαν ποτέ, σαν αθώες περι-
στερές, αλλά με έτοιμη την ατζέντα
των απολύσεων, συνέχιση της λιτό-
τητας για τους πολλούς και νέα «δώ-
ρα» στην ολιγαρχία, καθώς και την
ολοκληρωτική διάλυση κάθε ίχνους
υπόστασης της χώρας και της κρατι-
κής της οντότητας όση έχει απομεί-
νει.

Η χώρα μας και η κοινωνία της
βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη
κατάσταση σε όλους τους τομείς με
ζητούμενο την ίδια την ταυτότητά
της, τους στόχους και το μέλλον
της. Οι αστικές κυβερνήσεις όλης
της μεταπολεμικής περιόδου επέ-
βαλαν σαν κουλτούρα διαβίωσης
και επίλυσης των προβλημάτων της
τον ατομικισμό. Η ίδια η αστική τά-
ξη δεν κατάφερε να ξεκαθαρίσει το

ρόλο της τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο διεθνές περιβάλλον.

Έτσι εξελίχτηκε με κρατικοδίαι-
τους επιχειρηματίες και με εξαρτη-
μένους από οικονομικά δυνατότε-
ρους διεθνείς παράγοντες. Αυτή η
«λογική» κυριάρχησε και στο πολι-
τικό πεδίο. Η φαυλότητα, ο κυριαρ-
χικός ρόλος μερικών οικογενειών
στην πραγματική εξουσία (με αντα-
γωνισμούς και συμφιλιώσεις) οδή-
γησαν τη χώρα σε μόνιμο πελατεια-
κό καθεστώς και πορεία χωρίς πυ-
ξίδα. 

Η μεγαλύτερη επιτυχία του αστι-
κού καθεστώτος είναι η μεταλαμπά-
δευση της δικής της ατομικότητας
και φιλοσοφίας στην ίδια την κοι-
νωνία. Η επίλυση κάθε προβλήμα-
τος έβρισκε τη λύση στις «γνωριμί-
ες», στους υπουργούς, στους βου-
λευτές και σε κάθε είδους παράγο-
ντα της δημόσιας και ιδιωτικής ζω-
ής. 

Σήμερα ακόμα και αυτές οι «λύ-
σεις» δεν μπορούν να αντιμετωπί-
σουν τα προβλήματα που βιώνει η

πλειοψηφία του κόσμου. Έτσι πα-
ρουσιάζεται η δυνατότητα μετατρο-
πής του «εγώ» στο «εμείς». Οι χί-
λιες αντιθέσεις που υπάρχουν στην
κατακερματισμένη κοινωνία και των
μυριάδων υποομάδων της ξεπερ-
νιόνται με την ακύρωση των όποιων
«προνομίων» και «κατακτήσεών»
τους. Τα πάντα ρει. Ο μετασχηματι-
σμός των κοινωνιών στο διάβα των
αιώνων αποτελεί βασικό κανόνα
που επαληθεύει την παραπάνω ρή-
ση του Ηράκλειτου.

Σήμερα το ζητούμενο είναι η κα-
τανόηση της πραγματικότητας της
χώρας μας, η απαλλαγή κάθε πρό-
σκαιρης αυταπάτης, η χάραξη μιας
διαφορετικής πορείας που να την
αντιμετωπίζει. Πορεία που δεν μπο-
ρεί να χαραχτεί από το παλιό, όσων
υπηρέτησαν ή ενσωματώθηκαν
στην προτεραία και υπάρχουσα κα-
τάσταση. Η χάραξη μιας πορείας
ικανής να εμπνεύσει την κοινωνία
και να την κάνει κτήμα της είναι η
βασική συνθήκη διεξόδου από τα
σημερινά αδιέξοδα. 

Του Γιώργου Λίλου
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Προβλέψεις που «καίνε»
Το Καλοκαίρι θα «μεγαλώσει»(!) κατά 40 μέρες στην

Ελλάδα μέχρι το τέλος του αιώνα που διανύουμε, αιτία
η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της θερμοκρασίας που
αυτή θα επιφέρει.

Έτσι προβλέπει μελέτη των Δρ. Δήμητρας Φουντά και
Δρ. Χρήστου Γιαννακόπουλου, επιστημόνων – ερευνητών
του «Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης
Ανάπτυξης» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η μελέτη τους προβλέπει ακόμα ότι οι ημέρες με δυσφο-
ρία, θα αυξηθούν ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα, ενώ ανά-
λογη θα είναι και η αύξηση των 24ώρων που θα απαιτεί-
ται αυξημένη ενέργεια για ψύξη.

Αν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις της έρευνας που προ-
βλέπει και μείωση κατά 30% περίπου των χειμερινών βρο-
χοπτώσεων, η περίοδος ξηρασίας στην Ελλάδα θα επιμη-
κυνθεί κατά ένα μήνα, ανεβάζοντας έτσι σημαντικά και τον
κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. 

Οι δυσοίωνες αυτές εκτιμήσεις προκύπτουν από ένα
συνδυασμό ιστορικών κλιματικών στοιχείων με βάση τις
μοναδικές χρονοσειρές του Αστεροσκοπείου Αθηνών
(μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα) και προσομοιώσεων
διάφορων κλιματικών μοντέλων που κάνουν προβλέψεις
για το ποιες συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν στην
Ελλάδα κατά τα τέλη του 21ου αιώνα.

Σύμφωνα με την κ. Φουντά, η περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, όπου βρίσκεται και η χώρα μας, έχει χαρακτη-
ριστεί από τους επιστήμονες ως μία από τις πλέον ευάλω-
τες περιοχές του κόσμου στην κλιματική αλλαγή, κυρίως
σε ότι αφορά στην αύξηση της θερμοκρασίας, στη συχνό-
τητα εμφάνισης καυσώνων και στην επικράτηση ξηρότε-
ρων συνθηκών στο μέλλον.

Η κα Φουντά επισήμανε, ότι η μεταβολή της θερμοκρα-
σίας στη χώρα μας ακολουθεί ποιοτικά την πορεία της θερ-
μοκρασίας του Βορείου Ημισφαιρίου, ενώ βρίσκεται σε συ-
νεχή άνοδο από τα μέσα της δεκαετίας του 1970. 

WATER SEER: 
Μια νέα συσκευή 
για το πρόβλημα της λειψυδρίας

Η συσκευή βασίζεται στη διαδικασία της συμπύκνω-
σης και μπορεί να παράγει τουλάχιστον 40 λίτρα πόσι-
μου νερού ημερησίως από τους υδρατμούς της ατμό-

σφαιρας. Λειτουργεί αποκλειστικά με αιολική ενέργεια
χωρίς να επιβαρύνει με αέρια του θερμοκηπίου και άλ-
λες επιπτώσεις το περιβάλλον.

Το Water Seer, θα μπορούσε θεωρητικά να λειτουργεί
για πάντα, χωρίς την ανάγκη χρήσης εξωτερικής πηγής
ενέργειας, προσφέροντας καθαρό πόσιμο νερό σε κατοί-
κους άνυδρων περιοχών που μαστίζονται από λειψυδρία
λόγω ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών αλλά και ανύ-
παρκτων υποδομών.

Η συσκευή αποτελείται από μεταλλικό κορμό που πα-
κτώνεται στο έδαφος σε βάθος 2 ή περισσότερων μέτρων
και στο πάνω μέρος έχει ενσωματωμένη ανεμογεννήτρια
κάθετου άξονα, η οποία περιστρέφει τα πτερύγια ενός
εσωτερικού ανεμιστήρα ο οποίος «σπρώχνει» τον αέρα
στην υπόγεια δεξαμενή που βρίσκεται στη βάση. Λόγω της
χαμηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου, οι
υδρατμοί της δεξαμενής συμπυκνώνονται και υγροποιού-
νται δημιουργώντας ένα τεχνητό πηγάδι από το οποίο μπο-
ρεί να αντλείται νερό όλο το εικοσιτετράωρο.

Το Water Seer είναι συσκευή χαμηλού κόστους και
αναπτύχθηκε από τα εργαστήρια VICI σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ και το Εθνικό Ειρηνευτικό Σώ-
μα των ΗΠΑ ως πιθανή λύση για τα 650 εκατομμύρια κα-
τοίκων του πλανήτη που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο
νερό.

Ήδη η Indiegogo* έχει αρχίσει εκστρατεία για τη συγκέ-
ντρωση χρημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή
«πάρκων» συλλεκτών νερού σε διάφορες περιοχές του κό-
σμου.

Η συσκευή έχει περάσει τις απαραίτητες δοκιμές και το
τελευταίο μοντέλο, που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του
2016, θα υποβληθεί σε δοκιμές υπό κανονικές συνθήκες
μετά το τέλος της εκστρατείας χρηματοδότησης.

* Indiegogo είναι μια διεθνής ιστοσελίδα που ιδρύθηκε
το 2008 με έδρα το Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, με σκοπό να
δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους και συλλογικότητες να
αντλούν κεφάλαια από την παγκόσμια κοινότητα για ιδέ-
ες, φιλανθρωπίες και χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

ΕΛΒΕΤΙΑ, μία άρρωστη χώρα(1)

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 οι Ελβετοί –κάτοικοι
μιας χώρας χωρίς καμιά εθνική συνοχή και με τεράστιες
οικονομικές ανισότητες μεταξύ των 3 περιοχών και των 26
καντονιών(2) που μοιάζει περισσότερο με πολυεθνική εται-
ρεία– με ένα ΝΑΙ και δύο ΟΧΙ, απέδειξαν ότι είναι κάτοικοι,
γιατί πολίτες δεν τους λες, μιας «λοβοτομημένης» κοινω-
νικά χώρας!

Επέλεξαν να ψηφίσουν «Ναι» δίνοντας την άδεια στις
μυστικές υπηρεσίες να παρακολουθούν τη ζωή τους και
ψήφισαν «Όχι» στην αύξηση των συντάξεων και στον
περιορισμό της κατανάλωσης των φυσικών πόρων.

Έτσι με συντριπτική πλειοψηφία οι τρίγλωσσοι Ελβετοί

–όπου οι γερμανόφωνοι υποτιμούν τους γαλλόφωνους
και οι δύο μαζί τους ιταλόφωνους– ενέκριναν με δημοψή-
φισμα(3) την πρόταση της κεντρικής κυβέρνησης για παρα-
κολούθηση των επικοινωνιών, και όχι μόνο, προκειμένου
να αποτραπούν πιθανές(!) τρομοκρατικές απειλές.

Στο δημοψήφισμα που διενεργήθηκε, δύο στους τρεις
πολίτες δήλωσαν πως συμφωνούν να τους παρακολου-
θούν οι μυστικές κρατικές υπηρεσίες, όταν και όπως αυ-
τές το κρίνουν. Διαφώνησαν όμως με την αύξηση των συ-
ντάξεων αφού τα επιχειρήματα της κυβέρνησης τους φά-
νηκαν πειστικά.

Έτσι, το 66% των ψηφοφόρων ενέκρινε τον νόμο υπέρ
των παρακολουθήσεων και το 60% τάχθηκε κατά της αύ-
ξησης των συντάξε-
ων, καθώς η κυβέρ-
νηση ισχυρίσθηκε ότι
το κόστος μιας τέ-
τοιας ενέργειας θα
ήταν «βαρύ», ενώ
απέρριψαν με ποσο-
στό 63% μια πρωτο-
βουλία πολιτών, την
οποία είχαν υιοθετή-
σει οι «Πράσινοι» και η οποία ζητούσε να μειωθεί η υπερ-
κατανάλωση των φυσικών πόρων.

Ο νόμος για τις παρακολουθήσεις είχε ψηφισθεί από το
κοινοβούλιο από το 2015, δεν μπήκε όμως σε εφαρμογή
επειδή το «Σοσιαλιστικό Κόμμα», οι «Πράσινοι», το «Κόμ-
μα των Πειρατών» και άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί, ζήτη-
σαν τη διενέργεια δημοψηφίσματος εκφράζοντας φόβους
για «παρεκτροπές» των υπηρεσιών, σαν αυτές που απο-
κάλυψε ο Έντουαρντ Σνόουντεν, για τις μαζικές ηλεκτρο-
νικές παρακολουθήσεις από τις αμερικανικές και βρετανι-
κές μυστικές υπηρεσίες.

Στο εξής, οι ελβετικές μυστικές υπηρεσίες θα μπορούν,
εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείται από τη σοβαρότητα
μιας απειλής –ή μιας υποτιθέμενης απειλής λέμε εμείς– να
παρακολουθούν για προληπτικούς λόγους την αλληλογρα-
φία και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες προσώπων, καθώς
και τη δραστηριότητά τους στο διαδίκτυο, αλλά και να διε-
νεργούν έρευνες σε σπίτια, οχήματα ή αποσκευές.

(1) «Ελβετία μια άρρωστη χώρα». Έτσι χαρακτηρίζει
την Ελβετία ο Jean Ziegler στο διαφωτιστικό βιβλίο του με
τίτλο «Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΞΕΠΛΕΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ». Ο Ziegler είναι
τ. καθηγητής της κοινωνιολογίας στα Πανεπιστήμια Γε-
νεύης και Σορβόννης και μέλος της συμβουλευτικής επι-
τροπής για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των
Ηνωμένων Εθνών. Διετέλεσε μέλος του Κοινοβουλίου των
Σοσιαλδημοκρατών στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση της
Ελβετίας από το 1981 έως το 1999. Υπηρέτησε σε διάφο-
ρες θέσεις του ΟΗΕ, όπως αυτή του ειδικού εισηγητή για
το δικαίωμα στην τροφή 2000–2008, και της συμβουλευτι-
κής Επιτροπής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων
του ΟΗΕ από το 2008 έως το 2012 και έχει συγγράψει πο-
λυάριθμα έργα.

(2) Οι κάτοικοι της Ελβετίας θέλοντας να τονίσουν τη
μεγάλη διαφορά μεταξύ των τριών κοινοτήτων συνηθίζουν
να λένε: «Αν φτερνιστεί η Ζυρίχη (γερμανόφωνοι), θα
πάθει πνευμονία η Γενεύη (γαλλόφωνοι) και θα πεθάνει το
Λουγκάνο (ιταλόφωνοι) 

(3) Οι Ελβετοί πρέπει να είναι εθισμένοι στα δημοψηφί-
σματα. Από το 1848 ως και το 2007 συμμετείχαν σε 543 δη-
μοψηφίσματα. Μπορεί αυτή η υπερβολή να τους δίνει την
ψευδαίσθηση ότι ελέγχουν(sic) την εξουσία. 

Υ.Γ. Κατά τη γνώμη μας για την ερμηνεία αυτής της ελ-
βετικής εμμονής, αρμόδιοι είναι οι κοινωνιολόγοι, οι ιστο-
ρικοί και κυρίως οι ψυχίατροι…
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Δημόσια διαχείριση 
του νερού στη Βαρκελώνη

Στις 25/11/2016 το δημοτικό συμβούλιο της Βαρ-
κελώνης αποφάσισε την επαναδημοτικοποίηση της
υπηρεσίας υδάτων στη μητροπολιτική περιοχή των
23 Δήμων που την απαρτίζουν.

Η δημόσια διαχείριση είναι φθηνότερη κατά 18% και
οι ζημιές λιγότερες κατά 23%. Το κόστος διαχείρισης θα
μειωθεί συνολικά κατά 38,7 εκ. ευρώ συν άλλα 9,7 εκ.
από την επιβάρυνση τεχνογνωσίας, τα οποία θα οδη-
γήσουν σε σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς
του νερού των καταναλωτών.- Γιώργος Λίλος


