
Προς τον υπουργό Δικαιοσύνης

Κύριε Υπουργέ, μετά λύπης, απογοήτευσης μα και… αγα-
νάκτησης διαπιστώνουμε ότι όπως όλοι οι προκαθήμενοί
σας έτσι και εσείς δεν προτίθεστε να προχωρήσετε στην αλ-
λαγή του ποινικού κώδικα και στις ευεργετικές διατάξεις για
ουσιαστική αποσυμφόρηση των φυλακών.

Εξήντα έξι χρόνια ποινικός κώδικας χωρίς καμία αλλαγή.
Ευελπιστούσαμε ότι θα έχετε την πολιτική βούληση και θα

τολμούσατε να συγκρουστείτε με την δικαστική εξουσία.
Διαψευστήκαμε.
Με τρόμο βλέπουμε ναζιστές να χρήζουν ήπιας αντιμετώ-

πισης από το Δικαστικό σώμα και να συνεχίζουν ανενόχλη-
τοι το τρομοκρατικό έργο τους.

Η δικαιοσύνη είναι η μητέρα της επιείκειας μα εμείς δεν
το νιώθουμε. Τα αιτήματά μας είναι στα χέρια σας και τώ-
ρα θεσπίζοντάς τα θα έχουν και άλλη μία παράμετρο. Εκτός
από τον σωφρονισμό των κρατουμένων, και το ευεργέτη-
μα του νόμου για γρήγορη επανένταξη στην κοινωνία και

την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.
Μετά την πολύμηνη απεργία των δικηγόρων οι υποθέσεις

που εκκρεμούσαν πολλαπλασιάστηκαν με αποτέλεσμα τα δι-
καστήριά μας να γίνονται έως και τρία χρόνια μετά. Για μια
ύστατη φορά σας καλούμε να σκύψετε με την δέουσα σο-
βαρότητα στα αιτήματά μας καθώς έως τώρα δεν το έχετε
πράξει. Αναμένουμε άμεσα τις απαντήσεις σας εκ του πρα-
κτέου πια.

Οι θεωρίες κύριε Υπουργέ δεν αποσυμφορίζουν τις φυ-
λακές.                          

Οι κρατούμενες του ΚΚΓΕΘ

Για την μεταφορά Γιώργος Παπαναστασίου

Γράφουν:
• Ευθαλία Αμαράντου • Χρίστος Απ. Ζάνης • Απόστολος
Καψάλης • Μαρίτα Κουρούπη • Γιώργος Κουτσικάκης 
• Μανόλης Στ. Πάγκαλος • Γιώργος Παπαναστασίου 
• Αντώνης Πέττας • Φάνης Στρατουδάκης 

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

Σ τις σημερινές δύσκολες
κοινωνικά και οικονομικά
ημέρες –πολύ δυσκολότε-

ρες από εκείνες που πριν 3 χρό-
νια η δημοτική μας παράταξη Ρι-
ζοσπαστική Ανατροπή Λυκό-
βρυσης Πεύκης ξεκινούσε– απο-
λογηθήκαμε δημόσια για την
δράση μας και συζητήσαμε με
τους συμπολίτες μας.

Για εμάς «η δημοκρατική,
ανοιχτή στην κοινωνία, συλλο-
γική και συμμετοχική λειτουρ-
γία του Δήμου», όπως επιγραμ-
ματικά αναφέρεται στο προοίμιο
του κειμένου μας «Ποιοι είμα-
στε» ήταν, είναι και θα είναι βα-
σικό θεμελιώδες δημοκρατικό
καθήκον μας.

Σήμερα, που οι πολίτες αηδια-
σμένοι γυρίζουν την πλάτη τους
στην συμμετοχή τους στα κοινά,

εμείς εξακολουθούμε να θέλουμε
–όπως τονίζαμε στον επίλογο
των «Βασικών Αρχών» μας τον
Δεκέμβριο του 2013– «να βαδί-
σουμε μαζί τον αυτοδιοικητικό
δρόμο με ανοιχτό και δημοκρα-
τικό διάλογο, με κατανόηση σε
διαφορετικές επιμέρους από-
ψεις, με ενωτικό πνεύμα και ει-
λικρινή διάθεση».

Πιστεύουμε ότι διατηρούμε το
αγωνιστικό φρόνημα, την ελ-
πίδα και την πίστη για όλα αυτά
που ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια
και συνυπάρχουν στα κείμενά
μας:

«Αγωνιζόμαστε για τη θεμελί-
ωση μιας Δημοτικής Αρχής που
θα αναπτύσσει κινήματα αλλη-
λεγγύης υπέρ των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων και θα
συμμετέχει ενεργά στους αγώ-

νες των πολιτών για την προά-
σπιση της αξιοπρέπειάς τους,
ενάντια στις πολιτικές των μνη-
μονίων και του ανθρώπινου ευ-
τελισμού».

Δεν περιμένουμε την προεκλο-
γική περίοδο, για να μιλήσουμε
με τους πολίτες!

(Περισσότερα για την Ανοιχτή
Συνέλευση της Ριζοσπαστικής
Ανατροπής στις σελίδες 4-5)
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Έτσι αντιλαμβανόμαστε την Δημοκρατία

Δρόμοι παλιοί
Του Μανόλη Αναγνωστάκη(*)

Δρόμοι παλιοί που αγάπησα 
και μίσησα ατέλειωτα
κάτω απ’ τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ
νύχτες των γυρισμών αναπότρεπτες κι η πόλη νεκρή

Την ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά
κάμε να σ’ ανταμώσω κάποτε φάσμα χαμένο του πόθου μου κι εγώ

Ξεχασμένος κι ατίθασος να περπατώ
κρατώντας μία σπίθα τρεμόσβηστη στις υγρές μου παλάμες

Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα
κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε με γνώριζε

Ανοικτή επιστολή κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΖΕΙ 

Δεν ξεχνάμε 
το 1973

(*) Έλληνας ποιητής της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, 
που έζησε στον δήμο μας (Γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1925 

και απεβίωσε στις 23 Ιουνίου 2005)

Ποίηση
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Γράφει ο 
Μανόλης Στ. Πάγκαλος (*)

Μια πλειάδα αιρετών
στους Δήμους και τις
Περιφέρειες της Ελλά-

δας, μεταξύ των οποίων και ο
υπογράφων, διαμαρτυρηθή-
καμε ενάντια στην «6η Ελλη-
νογερμανική Συνέλευση»,
που συνεδρίασε στις αρχές
Νοεμβρίου στο Ναύπλιο, και
στην παρουσία του Γερμανού
Υφυπουργού Χανς Γιοακίμ
Φούχτελ, αντιστεκόμενοι στην
μετατροπή της Τοπικής και
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
σε όχημα προώθησης και επι-
βολής των γερμανικών γεω-
πολιτικών και οικονομικών
συμφερόντων, για να μην γί-
νει η χώρα μας ένα σύγχρονο
προτεκτοράτο στην Ευρώπη.

Ως αιρετοί παραμένουμε
υπέρ της ανάπτυξης ισότιμων
σχέσεων φιλίας και συνεργασί-
ας με όλους τους λαούς και
όλους τους οργανισμούς της
Αυτοδιοίκησης στον κόσμο,
όμως η «Ελληνογερμανική Συ-
νέλευση», όπως και το «Ελ-
ληνογερμανικό Ταμείο για το
Μέλλον» και το «Ελληνογερ-
μανικό Ίδρυμα Νεολαίας» δεν
διαπνέονται από τις αρχές της
ισότιμης φιλίας και συνεργασί-
ας.

Είναι τρεις θεσμοί οι οποίοι
προέρχονται από το «Σύμφωνο
Ελληνογερμανικής Συνεργα-
σίας» (ή Ελληνογερμανική
Εταιρική Σχέση), που υπέγρα-
ψαν ο Γιώργος Παπανδρέου
και η Άνγκελα Μέρκελ, τον
Μάιο του 2010, την εποχή της
ένταξης της χώρας μας στο
φαύλο κύκλο των καταστροφι-
κών μνημονίων.

Στόχος αυτού του νεοαποι-
κιακού τύπου συμφώνου είναι
να ελέγξει η Γερμανική κυβέρ-

νηση μέσω της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης τις πλουτοπαραγω-
γικές πηγές της χώρας μας
(ενέργεια, υποδομές, πολιτιστι-
κοί θησαυροί, διαχείριση απορ-
ριμμάτων κ.λπ). Είναι χαρακτη-
ριστική η προκλητική ενέργεια
του κ. Φούχτελ να αποστείλει
από το Σεπτέμβρη του 2014,
οκτασέλιδο ερωτηματολόγιο εκ
μέρους της «Ελληνογερμανικής
Συμμαχίας» σε Δήμους και Περι-
φέρειες, ζητώντας να μάθει με-
ταξύ άλλων την ακριβή σύνθεση
του πληθυσμού και τα περιου-
σιακά στοιχεία των ΟΤΑ.

Στόχος είναι να αποδυνα-
μωθεί η ιστορική μνήμη του
ελληνικού λαού και να εξου-
δετερωθεί η διεκδίκηση των
οφειλών της Γερμανίας προς
την Ελλάδα. 

Εμείς δεν ξεχνάμε τη θυσία
των τεσσάρων Επονιτών στο
Κάστρο του Υμηττού, των έντε-
κα Επονιτών της Καλλιθέας,
της Ηλέκτρας Αποστόλου, της
Λέλας Καραγιάννη, της Ιουλίας
Μπίμπα, της Ηρώς Κωνσταντο-
πούλου, την εκτέλεση των 200
στο Σκοπευτήριο Καισαριανής,
το ολοκαύτωμα της Κανδάνου,
της Βιάννου, των Καλαβρύτων,
του Διστόμου, του Μεσοβούνου
της Πτολεμαΐδας και τόσα άλ-
λα.

Απαντάμε και απαιτούμε από
τον κ. Φούχτελ και την κυβέρ-
νησή του να σεβαστούν τη χώ-
ρα μας.

Ως έμπρακτη κίνηση τέτοιου
σεβασμού είναι να σταματήσει
ο κ. Φούχτελ και η Γερμανική
κυβέρνηση τις ενέργειες κυ-

ριαρχίας και να προχωρήσουν
στην απόδοση δικαιοσύνης για
τα εγκλήματα που διαπράχθη-
καν την περίοδο της ναζιστικής
κατοχής.

Έμπρακτη κίνηση είναι η κα-
ταβολή των γερμανικών επα-
νορθώσεων, η αποζημίωση
των θυμάτων, η επιστροφή των
αρχαιολογικών θησαυρών, κα-
θώς και η αποπληρωμή του
αναγκαστικού κατοχικού δανεί-
ου.

Για αυτούς τους λόγους κα-
λέσαμε τους αιρετούς της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης να απέχουν
από τις εργασίες της «6ης Ελ-
ληνογερμανικής Συνέλευσης»
και να στηρίξουν έμπρακτα το
κίνημα διεκδίκησης των γερμα-
νικών οφειλών στην Ελλάδα
αντιδρώντας στη συμμετοχή αι-
ρετών στη συνέλευση, όπου
επικεφαλής ήταν ο κ. Γ. Πα-
τούλης και κυβερνητικοί εκ-
πρόσωποι.

Τα συνθήματα «Κύριε Φού-
χτελ είστε ανεπιθύμητος στην
Πελοπόννησο και στην Ελλά-
δα», «Η Ελλάδα δεν είναι προ-
τεκτοράτο» ακούσθηκαν στο
Ναύπλιο, παρόλο που όλα τα
συστημικά Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης απείχαν από την κά-
λυψη της αντίδρασης των αιρε-
τών.

Εμείς εξακολουθούμε να πι-
στεύουμε ότι οι μαζικοί κοινω-
νικοί αγώνες είναι μονόδρο-
μος ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ των μνημονί-
ων της υποτέλειας και της
υποταγής.

Έτσι υπερασπίζουμε τη δη-
μοκρατία και την ανεξαρτησία
της χώρας μας. 

Ο  αγώνας συνεχίζεται.

(*) Δημοτικός σύμβουλος,
επικεφαλής 

Ριζοσπαστικής Ανατροπής
Λυκόβρυσης Πεύκης

Στο… 23ο θέμα της συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης
18/10/2016 συζητείται η «εγγραφή του
Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης ως συνδρο-
μητή στο περιοδικό της Ένωσης Δημάρ-
χων Αττικής με τίτλο Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ της
ΑΤΤΙΚΗΣ».

Κόστος ετήσιας συνδρομής… 1.500,00
€ συν ΦΠΑ.

Η εισήγηση προκλήθηκε μετά από
επιστολή του προέδρου της Ένωσης Δη-
μάρχων Αττικής κ. Παύλου Καμάρα και
το περιοδικό εκδίδει μόνο… 2 τεύχη το
χρόνο, δηλαδή κόστος 750,00 € συν
ΦΠΑ το τεύχος!

Κατά την συζήτηση παρευρίσκονται
μόνο… 11 δημοτικοί σύμβουλοι από τους
33!

Από τη μειοψηφία, οι Μαρία Γώγου,
Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, Μανόλης

Πάγκαλος και Δημήτρης Κωνστάντος
προσπαθούν απεγνωσμένα να πείσουν
την πλειοψηφία να αποσύρει ή να κατα-
ψηφίσει την εισήγηση, λόγω του υψη-
λού κόστους, του αδιάφορου περιεχο-
μένου του εντύπου κ.ά.

Τελικά η εισήγηση ψηφίζεται κατά
πλειοψηφία λαμβάνοντας 7 θετικές ψή-
φους από την παράταξη του Δημάρχου
κ. Μαυρίδη, μειοψηφούντων των 4 προ-
αναφερθέντων συμβούλων.

Όμως, η απόφαση δεν ισχύει γιατί
οι 7 θετικές ψήφοι δεν αποτελούν την
απαιτούμενη από τη νομοθεσία πλειο-
ψηφία.

Οι «κακές γλώσσες» μιλούν για κα-
τευθυνόμενη από την πλειοψηφία διαδι-
κασία, έτσι ώστε να υπάρξει μεν θετική
ψήφος της παράταξης του κ. Μαυρίδη,
αλλά… να μη περάσει η εισήγηση… 

Ισορροπίες Μαυρίδη, Καμάρα και «δι-
αφωνούντων» της παράταξής τους,
που… βγήκαν σε καλό για το Δήμο!

Αντιδημοκρατικά 
ολισθήματα…

Από τις πρώτες μέρες της θητείας της ση-
μερινής δημοτικής αρχής είχαμε ζητήσει
και όλες οι παρατάξεις είχαν αποδεχθεί την
πλήρη ενημέρωση όλων των παρατάξεων
για τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής, των συμβουλίων των τοπικών
δημοτικών κοινοτήτων Λυκόβρυσης και Πεύ-
κης και των νομικών προσώπων ΚΟΙΠΑΠ
και ΠΕΑΠ, με τις αντίστοιχες εισηγήσεις. 

Τελικά, 2 χρόνια μετά, κάποιοι αιρετοί
όπως π.χ. οι συμμετέχοντες στο συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης δεν
αισθάνονται την ανάγκη να μας ενημερώ-
νουν για τις συνεδριάσεις τους και να στέλ-
νουν ηλεκτρονικά τις εισηγήσεις τους.

Δυστυχώς, το αυτονόητο της ενημέρωσης
δεν υφίσταται!

Γιατί κα Πρόεδρε του συμβουλίου της
Λυκόβρυσης δεν μας ενημερώνετε;

Μήπως εκτελείτε και εσείς διατεταγμέ-
νη υπηρεσία ή απλώς… κάνετε λάθος;

Περιμένουμε την άμεση επανόρθωση
του ατοπήματός σας.

Κρίνουμε και 
καταγγέλλουμε

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης πολ-
λές φορές ενεργεί εκτός κανονισμού,
επιτρέποντας την ανώμαλη λειτουργία
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σχεδόν πάντοτε επιτρέπει στον Δήμαρ-
χο να ομιλεί σε πολλαπλάσιο χρόνο από ό-
τι ο κανονισμός του επιτρέπει ενώ εφαρμό-
ζει με ιδιαίτερη πιεστικότητα και αυταρχι-
σμό τον ίδιο κανονισμό όταν έχουν το λό-
γο κάτοικοι (ημέρα του πολίτη), σύμβουλοι
της μειοψηφίας ή… διαφωνούντες σύμβου-
λοι της πλειοψηφίας.

Το τελευταίο επίτευγμα του προέδρου
έγινε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου της Τρίτης 18 Οκτωβρίου 2016,
όπου κατά την διάρκεια της Ημέρας του
Πολίτη, εμφανίσθηκε εν γνώσει του συ-
μπολίτισσα που κατήγγειλε δημοτικό σύμ-
βουλο για απάτη.

Το κατακριτέο δεν είναι μόνο ότι ο κ.
Νικολιδάκης επέτρεψε στην συμπολίτισσα
να επιχειρηματολογεί για πολύ ώρα. Το
λάθος του προέδρου είναι ότι δεν την δι-
έκοψε άμεσα, υποδεικνύοντάς της ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι δικαστήριο.

Εξίσου λυπηρό είναι ότι όλα αυτά έγιναν
με προγενέστερη συζήτηση μερικών με-
λών της πλειοψηφίας, στην προσπάθειά
τους να πλήξουν τον δημοτικό σύμβουλο…
που «δεν πηγαίνει με τα νερά τους».

Όλα έγιναν εν απουσία του «κατηγο-
ρούμενου» δημοτικού συμβούλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι δικα-
στήριο για να κρίνει ζητήματα ηθικής τά-
ξης και κοινού ποινικού δικαίου.

Η Ημέρα του Πολίτη, έστω και με τον
ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας του συμ-
βουλίου, αφορά σε προβλήματα των πολι-
τών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες
των αιρετών.

Αλίμονο αν μετατρέψουμε τις συνεδριά-
σεις των δημοτικών συμβουλίων σε χώ-
ρους επίλυσης προσωπικών διαφορών!

Την ευθύνη για όλες τις μη νόμιμες
ενέργειες κατά την ώρα των συνεδριάσε-
ων τις έχει ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου και για τον λόγο αυτό τον κα-
τακρίνουμε!

Λογικά και… παράλογα

Γιατί τασσόμαστε ενάντια 
στην «Ελληνογερμανική Συνέλευση»
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Γράφει ο
Φάνης Στρατουδάκης, νομικός

Α π’ το πρώτο τεύχος της εφη-
μερίδας μας (σελ.3) είχαμε,
εμμέσως πλην σαφώς, επι-

στήσει την προσοχή στο κοινό ότι η
προστασία των ακινήτων από τους
πλειστηριασμούς της κυβέρνησης
Σαμαρά θα μοιάζει με σοσιαλιστικό
παράδεισο, συγκριτικά με αυτό που
επέρχεται με το 3ο μνημόνιο της
πρώτης φοράς «για κλάματα αρι-
στεράς» και την πλήρη αλλαγή του
Κ.Πολ.Δ (Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
μίας) υπέρ των Τραπεζών και των
οικονομικά ισχυρών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015
έχει δρομολογηθεί η διαδικασία
των ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σμών, η οποία μάλιστα κρίθηκε,
εν τάχει, ως σύννομη και συνταγ-
ματική από το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ.
Εκκρεμούσε μόνο η έκδοση ενός
Προεδρικού Διατάγματος για να
αρχίσει να εφαρμόζεται
(ν.4335/2016). 

Ο πρωθυπουργός προσπάθησε
να αποφύγει την πασιφανώς αντι-
δημοκρατική διαδικασία των ηλε-
κτρονικών πλειστηριασμών και την
έκδοση του σχετικού ΠΔ, με την
προσφιλή του μέθοδο, του υπνωτι-
σμού και της πώλησης σανού, ταυ-
τόχρονα με τον γκαιμπελικό εξευτε-
λισμό του νοητικού επιπέδου των
πολιτών. Συγκεκριμένα, με απόλυ-
τη σοβαρότητα και προσποιητή ορ-
γή, επικαλέστηκε τα στατιστικά

στοιχεία, στη συζήτηση στη Βουλή,
που αποδείκνυαν ότι το τελευταίο
έτος έγιναν οι λιγότεροι πλειστη-
ριασμοί ακινήτων σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια, ενώ φυσικά
όλοι, όσοι δεν πάσχουν από κάποια
βαριάς μορφής εγκεφαλοπάθεια,
γνωρίζουν ότι αυτό οφείλεται στις
8μηνες απεργιακές κινητοποιήσεις
των δικηγόρων και άλλων συνα-
φών νομικών επαγγελμάτων, ενά-
ντια σε αυτόν το νόμο, αλλά και
στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτι-
κό. Ο ανεκδιήγητος πρωθυπουρ-
γός συκοφαντεί και κατηγορεί τους
απεργούντες (ως φοροφυγάδες,
πλούσιους, ανάλγητους) και ταυ-
τόχρονα εκμεταλλεύεται υπέρ του
το αποτέλεσμα της απεργίας τους,
ως δήθεν επιδιωκόμενο και προ-
γραμματισμένο από τον ίδιο!... Τι
να πει κανείς αλήθεια;!

Στο εξής λοιπόν, δεν θα γίνο-
νται επιδόσεις εγγράφων και εκθέ-
σεων στην οικία του ενδιαφερόμε-
νου (καθού, ή καθής η εκτέλεση),
για να λαμβάνει γνώση και ο πλέ-
ον αδύναμος/η, ώστε να ετοιμάσει
με τον νομικό του/της σύμβουλο
την άμυνα και υπεράσπισή του
(άσκηση ανακοπών της διαδικασί-
ας κ.λπ). Με ειδικό κωδικό χρή-
στη που θα δίνεται στα όργανα θα
αναρτώνται όλα σε μια ιστοσελίδα
στο διαδίκτυο και ο κάθε ενδιαφε-
ρόμενος πρέπει να παρακολουθεί
και να ενημερώνεται από εκεί (;!)
Αν δεν έχει πρόσβαση σε ίντερνετ
(που είναι και το πιο πιθανό) θα
μαθαίνει ότι του πήραν το σπίτι την

ίδια μέρα που θα του χτυπούν την
πόρτα οι αστυνομικοί για να τον
εξώσουν και να εγκαταστήσουν το
νέο ιδιοκτήτη-υπερθεματιστή! 

Οι δικαστικοί επιμελητές και οι
συμβολαιογράφοι θα αναρτούν
στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων
πλειστηριασμών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (Ε-
νιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχο-
λούμενων-Ταμείο Ασφάλισης Νομι-
κών) τα σχετικά έγγραφα και εκθέ-
σεις και η εν γένει διαδικασία (κα-
τάθεση εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής και προσφορών υπο-
ψήφιων πλειοδοτών) θα γίνεται πί-
σω από μια οθόνη PC και όχι στα
Ειρηνοδικεία. Έτσι αποφεύγεται
τεχνηέντως και η διαμαρτυρία των
πολιτών και η συμπαράσταση
στους ανθρώπους που χάνουν το
βιος τους ή την κατοικία τους, με
τη φυσική μας παρουσία εκεί.

Αυτή η πρωτόγνωρη για την Ελ-
λάδα διαδικασία που έχει εφαρμο-
στεί με «επιτυχία» στην «πολιτι-
σμένη» Ε.Ε. των δανειστών μας και
έχει την απόλυτη στήριξη και προ-
τίμησή της, θα γίνεται πλέον κατά
το υπόδειγμα των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών για εκμετάλλευση
ακινήτων του Δημοσίου μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
e-auction του ΤΑΙΠΕΔ. Και αν ο νε-
ο-άστεγος της Μαδρίτης θα έχει να
παρηγορείται ότι τουλάχιστον τον
έξωσε ο άπονος νεοφιλελεύθερος
Ραχόι, ο Έλληνας θα έχει την…
«πρώτη φορά αριστερά». 

Γι’ αυτό η ιστορία θα είναι αμεί-
λικτη.

Πρακτικά δημοτικού συμβουλίου
Μέχρι την έκδοση του παρόντος φύλλου έχουν

πραγματοποιηθεί 15 συνεδριάσεις δημοτικού
συμβουλίου στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, με
τελευταία αυτήν της 18ης Οκτωβρίου 2016.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ παραλά-
βει πρακτικά για ΚΑΜΙΑ συνεδρίαση του 2016…

Γελάμε ή κλαίμε;

Παρελάσεις
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

της 27ης Σεπτεμβρίου 2016 πρώτο θέμα ήταν η
διεξαγωγή των σχολικών παρελάσεων.

Μετά από συζήτηση… απείρου κάλλους δια-
μορφώθηκαν 5 προτάσεις προς ψήφιση, χωρίς
να παρουσιασθεί από κάποιον σύμβουλο ως
πρόταση η ισχύουσα σήμερα κοινή παρέλαση
στην Πεύκη. Οι προτάσεις που τέθηκαν προς
ψήφιση ήταν:

Από τον Μάρτιο 2017 να γίνονται δύο διαφο-
ρετικές παρελάσεις στις δημοτικές κοινότητες
της Λυκόβρυσης και της Πεύκης (εισήγηση Δη-
μάρχου).

Να γίνονται εναλλάξ παρελάσεις στη Λυκό-
βρυση και στην Πεύκη (πρόταση Μανόλη Πάγκα-
λου).

Να γίνει η παρέλαση του Μαρτίου 2017 στην
Λυκόβρυση, και μετά να συζητηθεί το θέμα εκ
νέου (πρόταση Δημήτρη Κωνστάντου).

Να γίνει η παρέλαση του Οκτωβρίου 2016 στη
Λυκόβρυση, και μετά να συζητηθεί το θέμα εκ
νέου (πρόταση Κικής Νικολαροπούλου) και

Να γίνεται μια παρέλαση ενιαία, σε χώρο στα
όρια της Λυκόβρυσης με την Πεύκη (πρόταση
από σύμβουλο της πλειοψηφίας).

Τελικά με 13 ψήφους αποφασίσθηκε η πρώ-
τη πρόταση… δηλαδή από τον Μάρτιο του 2017,
να γίνονται… δύο διαφορετικές παρελάσεις την
ίδια μέρα στη Λυκόβρυση και στην Πεύκη!

Κλαίμε από τα γέλια…

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Γράφει ο Γιώργος Κουτσικάκης, 
Χειρ. Οδοντίατρος Μ.Sc.

Ηδημοκρατική αριστερά στην Ελλάδα και διεθνώς,
σε όλες τις εκφάνσεις της, διαχρονικά, αγωνίζεται

για κάποιες αξίες και αρχές που όταν βρεθεί στα πράγ-
ματα τις εφαρμόζει.

Μιλάμε, για να αναφέρουμε μερικές, για τις αξίες της
ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του δικαιώ-
ματος στη δουλειά για όλους, της αξιοπρεπούς και
υψηλού επιπέδου περίθαλψης, της υψηλής στάθμης δη-
μόσιας εκπαίδευσης, της αξιοπρεπούς διαβίωσης των
απόμαχων της δουλειάς και των ανέργων, των ανήμπο-
ρων και πολλά άλλα.

Επιδιώκει την ανάπτυξη ώστε και να αυξηθεί η πίτα,
τα μερίδια της οποίας θα μοιρασθούν δίκαια στους ερ-
γαζόμενους, αλλά και για να απασχοληθούν οι άνεργοι.
Ακόμα και στην πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ ο Λένιν έλεγε πως ο
εξηλεκτρισμός είναι σοσιαλισμός, ενώ χαράσσονταν
πενταετή πλάνα για αύξηση της παραγωγής.

Η αριστερά δεν χαρακτηρίζεται από την ισοπέδωση
όλων προς τα κάτω αντιθέτως χαίρεται για την αρι-
στεία. Καμαρώνει αν στη χώρα της, επιστήμονες, αθλη-
τές, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών διακρί-
νονται, πολύ δε περισσότερο αν προέρχονται από τις

τάξεις της.
Η δημοκρατική αριστερά σέβεται τους θεσμούς και

τους νόμους αν και αγωνίζεται να τους αλλάξει προς το
συμφέρον των περισσότερων. Η δημοκρατική αριστε-
ρά δημιουργεί ευκαιρίες, ανοίγει δρόμους. Ενώνει το
λαό δεν τον διαιρεί. Κάνει συμμαχίες με όμορους χώ-
ρους για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και με ευρύτε-
ρες δυνάμεις για γενικότερα σημαντικά ζητήματα. Δεν
ψάχνει για βουλευτές «κουκιά» όπου και να είναι αδια-
κρίτως.

Αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία και προσαρμόζεται στις
νέες εποχές. Δεν μένει κολλημένη σε μεθόδους και
σχήματα που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, αλλά μετα-

σχηματίζεται. Δεν κολλάει στον κρατισμό αλλά αναζη-
τεί τις καλύτερες ευκαιρίες για την απασχόληση και την
ευημερία των πολιτών.

Σέβεται το περιβάλλον ουσιαστικά και όχι ως πρόφα-
ση για να ματαιώνει κοινωνικά επωφελείς δράσεις.

Η δημοκρατική αριστερά δεν ψεύδεται, δεν παρα-
πλανά το λαό, τον σέβεται, γιατί δεν έχει τίποτα να φο-
βηθεί, αφού ο λαός είναι η δύναμή της. 

Προσπαθεί να διαδώσει την ιδεολογία της και να πεί-
σει τους πολλούς, όχι να τους εξαναγκάσει να την ακο-
λουθήσουν.

Ακόμα λοιπόν και αν κάποιοι πολίτες, ή κάποιες δυ-
νάμεις «φοράνε τα ράσα της αριστεράς» αν δεν εφαρ-
μόζουν αυτά που προαναφέρθηκαν και άλλα, αριστε-
ροί ΔΕΝ είναι. Πολύ δε χειρότερα δυσφημούν την
αριστερά στην κοινή γνώμη και ωθούν πολίτες προς
τα άκρα.

ΥΓ_1. Τιμώ τους ανθρώπους που κινούνται, έστω σε
κάποιες από τις παραπάνω κατευθύνσεις, ανεξαρτήτως
του κόμματος που ψηφίζουν.

ΥΓ_2. Θεωρώ πως η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί
να είναι σκληρή και αμείλικτη, αλλά με επιχειρήματα
και ποτέ με βία λεκτική ή σωματική. Και κάπου πρέπει
να διακρίνουμε τι μπορεί να μας ενώνει.

Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά….

Να κλάψουμε 
ή… να γελάσουμε;

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
και πώληση σανού
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Ανοικτή συνέλευση Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης Πεύκης  
(Κυριακή, 6/11/2016, αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης) 

Εισ
ήγ

ησ
η

Στην προηγούμενη συνέλευσή μας είχαμε αποφασίσει
και ευτυχήσαμε να υλοποιήσουμε τον Γενάρη του 2016,
την έκδοση της δίμηνης αυτοδιοικητικής και πολιτικής
έκδοσης πληροφόρησης, διαλόγου και προβληματι-
σμού Λυκόβρυσης Πεύκης, ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

Ήδη έχουν εκδοθεί 5 φύλλα της εφημερίδας και στις
επόμενες μέρες εκτυπώνεται και το 6ο, ολοκληρώνοντας
έτσι ένα έτος παρουσίας.

Η συντακτική επιτροπή και οι φίλοι αρθρογράφοι, πα-
ρόλη την ερασιτεχνική μας απασχόληση, προσπαθήσαμε
να λειτουργήσουμε όσον το δυνατόν με επαγγελματισμό. 

Εσείς θα το κρίνετε!
Σίγουρα έχουμε κάνει λάθη, που θέλουμε να μας τα

υποδείξετε.
Ζητάμε την ενεργή συμμετοχή σας και υποστήριξη

στην εκδοτική μας προσπάθεια.
Αν υπάρχουν απόψεις που έχουν διαφορετική αντίλη-

ψη από ότι εισηγούμαστε, θα τις ακούσουμε με ιδιαίτε-
ρη προσοχή.

Μη διστάσετε να μας ταρακουνήσετε, να μας βγά-
λετε από την πλάνη, αν θεωρείτε ότι πετάμε στα σύν-
νεφα.

Για την δίμηνη εφημερίδα μας ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Εισ
ήγ

ησ
η

Λειτουργία Δήμου 
Λυκόβρυσης - Πεύκης

Συζητώντας για τον δικό μας τόπο, τον Δήμο Λυκόβρυ-
σης Πεύκης, διαπιστώνουμε ότι η δοτή από τη νομοθεσία
πλειοψηφία του κυρίου Μαυρίδη, λειτουργεί μακριά από
τους πολίτες, με ιδιαίτερες αντιπαλότητες εντός του κόλ-
που της.

Ο πολιτικός λόγος, που εκφράζεται από την πλειοψηφία
είναι χαμηλού επιπέδου, με ιδιαίτερη έφεση στην μικροπο-
λιτική, στα ψεύδη, στον πόλεμο ανακοινώσεων και στην δαι-
μονοποίηση διαφορετικών πολιτικών θέσεων και απόψεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται αραιά με κάκιστες ει-
σηγήσεις, σε αρνητικό κλίμα, με συνεχείς προσωπικές επι-
θέσεις, πολλές φορές ύπουλες και έξω από κάθε έννοια πο-
λιτικής αντιπαράθεσης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ θα έπρεπε
να λειτουργεί αποτρεπτικά στις προσωπικές επιθέσεις και
υποστηρικτικά στην εφαρμογή του κανονισμού, κάνει εντε-
λώς το αντίθετο, χωρίς να κρατά ούτε τα προσχήματα.

Σύνηθες γεγονός παραμένει η επιθετική και απρεπής λε-
κτική συμπεριφορά του Δημάρχου προς τους πολίτες που θέ-
τουν ζητήματα στην Ημέρα του Πολίτη και η πολύωρη αε-
ρολογία του, πολλαπλάσια κάθε επιτρεπτού ορίου του κα-
νονισμού.

Οι συνεδριάσεις ολοκληρώνονται παρουσία ελάχιστων
συμβούλων, πολλές φορές λιγότερων και από το 1/3 των αι-
ρετών. 

Τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων λειτουργούν
απλά επειδή ο νόμος το επιβάλλει, με το ελάχιστο των αρ-
μοδιοτήτων που και αυτός ο κάκιστος νόμος επιτρέπει.

Τα συμβούλια των νομικών προσώπων (ΠΕΑΠ και ΚΟΙ-
ΠΑΠ) δεν συζητούν, αλλά απλά διεκπεραιώνουν άμεσες
λειτουργικές υποχρεώσεις και εκτελούν επιθυμίες των διοι-
κητικών ομάδων.

Η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και
η Επιτροπή Διαβούλευσης έχουν διακόψει κάθε σχέση με
τον διάλογο, τους αιρετούς της μειοψηφίας και τους πολί-
τες.

Οι λίγες διαπαραταξιακές επιτροπές, που ο κανονισμός
λειτουργίας και οι ανάγκες ιδιαίτερων συνθηκών οδήγησαν
στην θεσμοθέτησή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν
έχουν να παρουσιάσουν έργο, αφού η Δημοτική Αρχή του κ.
Μαυρίδη δεν τις συγκαλεί (παραδείγματα: η Επιτροπή για τα
Οικονομικά του Δήμου, η Επιτροπή για την προστασία των
Δασών, η Επιτροπή για την μη πώληση των 98 στρεμμάτων
στην Λυκόβρυση κ.λπ).

Σε αυτές τις συνθήκες η μειοψηφία εμφανίζεται πολυδια-
σπασμένη, με αδυναμία κοινής δράσης, εκτός ελαχίστων
εξαιρέσεων.

Τα 13 μέλη της μειοψηφίας, που καλύπτονται ελέω Καλ-
λικράτη από… 5 παρατάξεις, αναλύονται πλέον σε 9 μέλη
που εξακολουθούν να ανήκουν στις 5 παρατάξεις και σε 4
μέλη που ανεξαρτητοποιήθηκαν από αυτές, μέσα από του-
λάχιστον «περίεργες διαδικασίες».

Ποιο είναι το κοινωνι-
κοπολιτικό πλαίσιο, μέσα
στο οποίο σήμερα προ-
σπαθούμε να εκφράσουμε
έναν διαφορετικό λόγο,
μάλλον δεν χρειάζεται
ιδιαίτερη ανάλυση. Αρ-
κούν ελάχιστες «πινελιές»
συνθηκών ζωής στη χώρα
μας που εξακολουθεί να
γκρεμίζεται.

Μετά από 7χρονη κα-
τάλυση κάθε έννοιας
κράτους πρόνοιας, μετά
από το ξεπούλημα της δη-
μόσιας περιουσίας, της
αρπαγής των αποθεματι-
κών των ασφαλιστικών
ταμείων και των οικονο-
μιών των πολιτών, την κα-
τάλυση της εργατικής νο-
μοθεσίας…, μετά από 7
χρόνια συν-επεμβάσεων
δανειστών και ανάλγητων
πολιτικών προσώπων, η
Οικονομία εξακολουθεί
να βρίσκεται υπό συνεχή
κατάρρευση.

Μεγάλο τμήμα πολιτών
ζει στα όρια κατάθλιψης,
χωρίς ελπίδα, με έλλειψη
πίστης σε οποιαδήποτε
αλλαγή, μετά και από την
«κοροϊδία» που εισέπραξε
από το κυβερνόν, αυτοα-
ποκαλούμενο «αριστερό»
κόμμα.

Η τοπική αυτοδιοίκη-
ση συνεχίζει να είναι υπό
την κηδεμονία του νόμου
«Καλλικράτης», με τις συ-
νεχιζόμενες οικονομικές
δυσκολίες και τους ελέγ-
χους «σκοπιμότητας».

Τα τοπικά έργα συνε-
χίζουν να χρηματοδοτού-
νται μακράν των πραγμα-
τικών αναγκών της κοινω-
νίας, με υπόγειους διαύ-
λους, χωρίς προτεραιότη-

τες ωρίμανσης συνθηκών
και αναγκαιότητας.

Η πολλά υποσχόμενη
κατάργηση του νόμου
Καλλικράτης έχει άγνω-
στο παρόν και οποιαδήπο-
τε συζήτηση για αλλαγή
της νομοθεσίας για την
αυτοδιοίκηση γίνεται, αν
γίνεται, μακριά από τους
πολίτες και την κοινωνία.

Παραμένει ζητούμενο
η ύπαρξη πλήρως διαφα-
νών ενεργειών, η αναλο-
γική αντιπροσώπευση των
απόψεων της κοινωνίας
και η προώθηση συναινε-
τικών διαδικασιών.

Ζητούμενο επίσης πα-

ραμένει η διακοπή λει-
τουργίας της αυτοδιοίκη-
σης με δοτές πλειοψηφίες,
όπως π.χ. λειτουργούν
σήμερα τα δημοτικά και
κοινοτικά συμβούλια, οι
βασικές νομοθετημένες
επιτροπές σε κάθε δήμο,
όπως η Επιτροπή Ποιότη-
τας Ζωής και η Οικονομική

Επιτροπή καθώς και οι
επιχειρήσεις των δήμων
και τα νομικά πρόσωπα,
καλή ώρα, όπως τα δικά
μας ΠΕΑΠ και ΚΟΙΠΑΠ.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης πρόβαλλαν αυτές
τις μέρες την «Ελληνογερ-
μανική Συνέλευση» που
ολοκληρώθηκε χθες (5/11)
στο Ναύπλιο, χωρίς φυσι-
κά να δώσουν βήμα στις
απόψεις των αιρετών της
τοπικής αυτοδιοίκησης,
που διαδήλωναν διαμαρτυ-
ρόμενοι για την πρόκληση
στα δημοκρατικά και πα-
τριωτικά αισθήματα κάθε
πολίτη αυτής της χώρας.

Η «Ελληνογερμανική
Συνέλευση», το «Ελληνο-
γερμανικό Ταμείο για το
Μέλλον» και το «Ελληνο-
γερμανικό Ίδρυμα Νεο-
λαίας» –προέρχονται από
το «Σύμφωνο Ελληνογερ-
μανικής Συνεργασίας» ή
«Ελληνογερμανική Εταιρι-
κή Σχέση», που είχαν υπο-

γράψει οι Γιώργος Παπαν-
δρέου και  Άνγκελα Μέρ-
κελ τον Μάιο του 2010,
την εποχή δηλαδή της
ένταξης της χώρας στον
φαύλο κύκλο των κατα-
στροφικών μνημονίων–
δεν διαπνέονται από τις
αρχές της ισότιμης φιλίας
και συνεργασίας.

Ως αιρετοί είμαστε
υπέρ της ανάπτυξης ισό-
τιμων σχέσεων φιλίας και
συνεργασίας με όλους
τους λαούς και όλους
τους οργανισμούς της Αυ-
τοδιοίκησης του κόσμου,
αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι πρέπει να αποδεχό-

μαστε τον έλεγχο της
ενέργειας και των υπο-
δομών, της διαχείρισης
των απορριμμάτων, του
τουρισμού, της ύδρευσης
και άλλων πλουτοπαρα-
γωγικών πηγών από την
Γερμανική κυβέρνηση και
τον εκπρόσωπό της κ.
Φούχτελ.

Γενικό πλαίσιο
Παρουσιάζουμε κάποιες εντελώς ενδεικτικάτες

παρεμβάσεις μας, στο χρονικό διάστημα που
μεσολάβησε από την προηγούμενη συνέλευσή

μας:
Τον Νοέμβριο του 2015 καταγγείλαμε στα τοπικά

μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο Δημοτικό Συμβού-
λιο την συμπεριφορά των αντιδημάρχων Βαγγέλη
Παπανικολάου και Χρήστου Σκαμάκη, που κατά την
διάρκεια της επίσημης επίσκεψής μας στο εργοτάξιο
του ΟΤ9, στην Λυκόβρυση, απαγόρευσαν την είσοδο
στο ιδρυτικό μέλος της Οικολογικής Κίνησης Πεύκης
και της παράταξής μας Μαρίτα Κουρούπη.

Τον Δεκέμβριο του 2015 καταγράψαμε ως σημαντι-
κά προβλήματα:

- την καθαριότητα της πόλης και την διαχείριση των
απορριμμάτων,

- την προβληματική κυκλοφορία των οχημάτων
στις εισόδους του δήμου,

- την ελλιπέστατη λειτουργία της δημοτικής συγκοι-
νωνίας, 

- τον εγκαταληφθέντα αγώνα για την μη πώληση
της δημόσιας περιουσίας των 98 στρεμμάτων της Λυ-
κόβρυσης από το ΤΑΙΠΕΔ,

- την έλλειψη νεκροταφείου στην περιοχή μας,
που θα μπορούσε να καλυφθεί από αποτεφρωτήρα
νεκρών,

- τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, που οδη-
γούν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες μας στην
ένδεια,

- τις συνέπειες των πολέμων που διεξάγει ο δήθεν
πολιτισμένος δυτικός κόσμος στην Μέση Ανατολή και
στην Βόρεια Αφρική, που οδηγούν συνανθρώπους
μας να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ψάξουν
καλύτερο παρόν σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα. 

Τον Φεβρουάριο του 2016, με δελτίο τύπου σε ό-
λα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής μας,
αναφερθήκαμε στο επί σειρά δεκαετιών ημιτελές
εγκαταλειμμένο και άθλια λεηλατημένο κλειστό γυ-
μναστήριο Λυκόβρυσης και στις ευθύνες των αιρετών
των προηγούμενων δημοτικών αρχών, που δυστυχώς
αποσιωπώνται.

Η θέση μας είναι σαφέστατη: «θεωρούμε ότι εφό-
σον υφίστανται όλες οι ρυμοτομικές, περιβαλλοντι-
κές, κυκλοφοριακές, αθλητικές κ.λπ. συνθήκες, το
ημιτελές έργο πρέπει να ολοκληρωθεί και να παρα-
δοθεί στη χρήση των πολιτών και των αθλητικών
σωματείων της περιοχής».

Την άνοιξη του 2016 στην προσπάθειά μας να κα-
τανοήσουμε τον τρόπο διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων από τις υπηρεσίες του δήμου διαπιστώσαμε ό-
τι πολλές αρμοδιότητες είχαν εκχωρηθεί σε «εθελο-
ντές».

Αντιπαλέψαμε εντός του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, αλλά και με ανακοινώσεις και
άρθρα μας την «εισπρακτική» λογική,
που οδηγεί σταδιακά στη συνεχή άμε-
ση και έμμεση φορολόγηση των πολι-
τών, που εκδηλώ-
θηκε με την επι-
βολή ειδικού τέ-
λους 0,40 € στα τε-
τραγωνικά μέτρα
ακινήτων της Λυκό-
βρυσης, στη θέση του

τέλους ειδικού σκοπού 0,80 € που εισπράττεται από
το 2004 για το ΟΤ9.

Τον Ιούνιο στο Δημοτικό Συμβούλιο και με δελτίο
τύπου συνταχθήκαμε με τον Σύλλογο Γονέων Νη-
πίων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Λυκόβρυσης Πεύ-
κης και καταγγείλαμε την δημοτική αρχή ότι δεν έχει
κάνει καμία προσπάθεια για εμπεριστατωμένη οικο-
νομική μελέτη σχετικά με το ύψος των εισπραττόμε-
νων τροφείων και την δυνατότητα μείωσής των.

Τον Ιούλιο εμφανίστηκε μια απροκάλυπτα ενορχη-
στρωμένη παραπληροφόρηση, σχετικά με τις θέσεις
μας και τις πρακτικές μας για το εκτελούμενο έργο
στο ΟΤ9, που όπως καταγγέλθηκε σε επόμενες συνε-
δριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριος οργανωτής
ήταν ο πρώην δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης.

Σ’αυτό το πλαίσιο, προσπαθήσαμε παρόλη τη διά-
σπαση της παράταξής μας και την αποδυνάμωσή της
από την αποχώρηση ορισμένων φίλων συναγωνι-
στών, να αναδείξουμε ζητήματα, τα οποία η πλειοψη-
φία δεν έδειχνε να τα έχει στις προτεραιότητές της,
ενώ παράλληλα εναντιωθήκαμε σε σωρεία αποφάσε-
ών της.

Παραδείγματα:
Η προσπάθειά μας να αναδείξουμε την άδικη και

υπερβολική επιβάρυνση των περιοίκων του ΟΤ 25α’
στην Πεύκη (οικόπεδο Πέρρου – υπόγειος χώρος
στάθμευσης – διαμόρφωση πλατείας), στην πλάτη
των οποίων έπαιξαν και παίζουν οι δήμαρχοι και οι
αντιδήμαρχοι όλων των τελευταίων διοικήσεων.

Η επιτυχημένη εμπόδιση της σύναψης της προ-
γραμματικής σύμβασης του νομικού προσώπου ΠΕΑΠ
με το Δήμο Αμαρουσίου, που θα δημιουργούσε προ-
βλήματα στη λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου Πεύ-
κης.

Η συνεχής υπεράσπιση, με άρθρα και παρεμβάσεις
στο δημοτικό συμβούλιο, του περιβάλλοντος και των
δασών της περιοχής μας (Μορέλα, Κάσδαγλη, Αργύ-
ρη, άλσος Βαρβαρέσου).

Η καταγγελία της έλλειψης διάθεσης από την πλευ-
ρά της δημοτικής αρχής να συζητήσει με τους πολίτες,

όπως αποδεικνύεται και με την
λειτουργία της νομοθετημέ-

νης Επιτροπής Διαβούλευ-
σης, η οποία συνεδρίασε
ελάχιστες φορές, με
πρόδηλη τη διάθεση της
δημοτικής αρχής να πα-
ρευρίσκονται όσο το δυ-
νατόν λιγότεροι εκπρό-
σωποι τοπικών συλλογι-

κοτήτων και πολίτες.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις 
Ριζοσπαστικής Ανατροπής

Καθήκοντα
Τα καθήκοντα που προκύπτουν για τους ερχόμενους μήνες, μέ-

χρι την επόμενη συνέλευση της Ριζοσπαστικής Ανατροπής, περιγρά-
φονται αμέσως παρακάτω, για τα οποία περιμένουμε την έγκρισή
σας ή την τροποποίησή τους ή την απόρριψή τους:

- Να επανεξετέσουμε και αν χρειάζεται να επικαιροποιήσουμε τα
βασικά κείμενα της παράταξής μας, δηλαδή πρωτίστως «Ποιοι εί-
μαστε», «Βασικές αρχές» και «Κανονισμός λειτουργίας» και αμέ-
σως μετά το «Πρόγραμμά» μας. 

- Να ολοκληρώσουμε μελέτες για προβλήματα του δήμου μας. 
- Να πετύχουμε μεγαλύτερη ενεργοποίηση φίλων της παράταξης

και 
- Να βελτιώσουμε την εκδοτική μας προσπάθεια, την δίμηνη εφη-

μερίδα ΑΝΑΤΡΟΠΗ.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
Ο λόγος σε εσάς, να σχολιάσετε, να μας κρίνετε, να προτείνετε,

να ρωτήσετε, να συμμετάσχετε!

Λειτουργία 
Ριζοσπαστικής 

Ανατροπής
Η παράταξή μας, η Ριζοσπαστική Ανατροπή Λυκόβρυσης Πεύκης,

πριν ένα χρόνο βρέθηκε σε συνθήκες βίαιης διάσπασης, λόγω της συ-
μπόρευσης μέρους της παράταξης με κομματικούς μηχανισμούς του κυ-
βερνώντος κόμματος, που αγνόησαν τις επανειλημμένα διατυπωθεί-
σες αντιλήψεις όλων μας για δημοτικές παρατάξεις αρχών μακριά α-
πό κομματική κηδεμόνευση.

Παρόλες τις αρνητικές συνθήκες η Ριζοσπαστική Ανατροπή συνέχι-
σε την λειτουργία της, όπως προβλέπει ο Κανονισμός της, συνεδριά-
ζοντας κάθε Δευτέρα, με συμμετοχή πολλών φίλων.

Στα αρνητικά στοιχεία της λειτουργίας μας πρέπει να καταγράψου-
με ότι δεν ολοκληρώσαμε μελέτες για τις οποίες είχαμε αναφερθεί στην
προηγούμενη συνέλευσή μας (όπως για τα τοπικά αθλητικά σωματεία,
τον μαζικό τοπικό αθλητισμό, την δημοτική συγκοινωνία κ.ά.)

Δεν καταφέραμε ή μάλλον δεν προσπαθήσαμε ιδιαίτερα να πείσου-
με τους συμπολίτες μας να ενταχθούν σε κινηματικές εκδηλώσεις (οι-
κόπεδο ΕΘΙΑΓΕ/ΤΑΙΠΕΔ, αύξηση δημοτικού φόρου, μη κατάργηση του
ειδικού τέλους στην Λυκόβρυση, συμμετοχή πολιτών στα δικαστήρια
για τα δάση μας κ.ά.)

Δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε στην επικαιρότητα ή και να ανα-
δείξουμε σημαντικά ζητήματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων
και τα αναγκαία πράσινα σημεία, η μείωση των δρομολογίων της δη-
μοτικής συγκοινωνίας κ.ά.

Όσον αφορά στα θετικά στοιχεία της λειτουργίας μας κρίνουμε ό-
τι μπορούν να ταυτισθούν με:

- τη συνεχή λειτουργία της Εβδομαδιαίας Συνάντησής μας (κάθε Δευ-
τέρα),

- την αδιάλειπτη παρουσία μας στα συμβούλια,
- την προσπάθεια αποφυγής συμμετοχής σε προσωπικές, μη πολι-

τικές διαμάχες και
- την έκδοση της εφημερίδας μας ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

Νέα όργανα Ριζοσπαστικής Ανατροπής
Λυκόβρυσης Πεύκης
Γραμματεία:
• Μάκης Αρκουλής • Φανή Καραντσιούνη • Λάμπρος Λάζαρης
• Μανόλης Στ. Πάγκαλος  • Φάνης Στρατουδάκης

Οικονομική Επιτροπή:
• Άρις Λιάκουρας • Γιώργος Λίλος  • Γιώργος Παπαναστασίου
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Eρχονται και πάνε τα χρόνια
μέσα στις αίθουσες του Γυμνα-
σίου, έρχονται και πάνε κι οι

μαθητές: παιδάκια στην αρχή, «Δη-
μοτικάκια» τα περισσότερα, με όλο
το δέος και τον σεβασμό που αισθά-
νονται για το νέο μεγάλο σχολείο, με
τους πολλούς καθηγητές που φα-
ντάζουν από φιλικοί μέχρι βλοσυροί,
ανάλογα με την περίπτωση.

Γράφει η 
Ευθαλία Αμαράντου, 

εκπαιδευτικός

Παρακολουθώ τα παιδιά να με-
γαλώνουνε μέσα στο Γυμνάσιο, να
αλλάζουνε φάση ζωής από την παι-
δική ηλικία να μπαίνουν στην εφη-
βεία κι εκεί στη μέση της εφηβείας
να το αποχαιρετάνε για να προχω-

ρήσουν στο Λύκειο, όπου αναμφι-
σβήτητα δεσπόζουν οι «Πανελλα-
δικές εξετάσεις».

Χρόνια όμως τώρα παρατηρώ
την ολοένα και πιο δύσκολη ένταξη
στο Γυμνάσιο κάποιων παιδιών,
αγοριών κυρίως, που είναι πανέξυ-
πνα μεν, «δεν το ‘χουνε» όμως με
το πρόγραμμα του σχολείου και «-
δεν το πάνε» το σπορ του διαβά-
σματος και του βιβλίου. Υπερκινη-
τικότητα, δυσλεξία, διάσπαση προ-
σοχής, συναισθηματικές διαταρα-
χές, δυσλειτουργικό οικογενειακό
περιβάλλον, μπορεί να είναι οι λό-
γοι που τα εμποδίζουν, μα είναι κά-
τι «πιο βαθύ» που τα κρατάει στον
πάτο και δεν τα αφήνει να «πετά-
ξουν», να αισθάνονται ότι αξίζουν:
δεν είναι γι’ αυτό το σχολείο, έχουν
άλλες ανάγκες, χρειάζονται άλλες
κατευθύνσεις και δεξιότητες και δεν
ξέρουν που και πώς να απευθυν-
θούν για να δώσουν το μήνυμα που
στέλνουν με τη συμπεριφορά τους.
Και το μήνυμα είναι ότι αυτό το Γυ-
μνάσιο δεν κάνει γι’ αυτά, τα «πνί-
γει», τα «ακυρώνει», παραδέρνου-
νε στις τάξεις, ενοχλούν κι ενοχλού-
νται όταν τους κάνεις παρατηρή-
σεις, κάτι φταίει και δεν φαίνεται να
ξέρουμε τι.

Κι όμως κάποτε ξέρανε, λέγανε
ότι δεν κάνουν όλα τα παιδιά για τα
γράμματα, και φροντίζανε από νω-
ρίς, (αμέσως μετά το δημοτικό) να
τα κατευθύνουνε σε μια τέχνη.

Αυτήν την απλή αλήθεια φαίνεται
να παραγνωρίζουμε με τα 9 χρόνια
υποχρεωτικής γενικής εκπαίδευ-
σης: δεν κάνουν όλα τα παιδιά γι’
αυτόν τον τύπο του Γενικού Γυμνα-
σίου που είναι πολύ θεωρητικό και
του ξεφεύγουν τα παιδιά με χειρι-
στικές δεξιότητες, που «πιάνει το
χέρι τους» και θα πήγαιναν απί-
στευτα καλά, αν μαθαίνανε να πιά-
νουν και να χειρίζονται εργαλεία
–εννοείται και υπολογιστές– να συ-
ναρμολογούν και να κατασκευά-
ζουν πράγματα, να ζυμώνουν, να
μαγειρεύουν, να καλλιεργούνε,
ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ. Ίσως κάνοντας και μα-

θαίνοντας αυτά τα ταπεινά πλην τό-
σο απαραίτητα, να έβρισκαν τη χα-
ρά της γνώσης, την αποδοχή που
τόσο ζητάνε, την καταξίωση, το
μέλλον!

Αν δηλαδή τους προσφέραμε ΑΠΟ
ΝΩΡΙΣ την επιλογή να πάνε σε ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ όπου, με βά-
ση έναν απαραίτητο κορμό Γλώσ-
σας, Μαθηματικών και Ιστορίας, να
μάθαιναν μέσα σε εργαστήρια κά-
ποια τέχνη όπως μαγειρική, ζαχα-
ροπλαστική, αρτοποιεία, κηπουρική
κ.λπ. Ίσως τότε να έπιαναν τόπο αυ-
τά τα τρία χρόνια Γυμνασίου, γιατί θα
αποκτούσαν κάποιες ουσιαστικές
γνώσεις και κάποιες πρακτικές δεξιό-
τητες, ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ και όχι στο Λύκειο
όταν είναι πλέον αργά… Έχουν μάθει
στο να μην κάνουν τίποτα, γιατί
έχουν χάσει την αυτοεκτίμησή τους
αφού ήταν «κακοί μαθητές», στα
χρόνια του Γυμνασίου… και πάνε στο
Επαγγελματικό Λύκειο (αν πάνε) με
την νοοτροπία της αεργίας: τόσα
χρόνια δεν έκανα τίποτα στο Γυμνά-
σιο, άρα δεν θα κάνω και στο Λύκειο.

Κύριοι Σύμβουλοι ακούστε κι εμάς
που μπαίνουμε κάθε μέρα στις τάξεις
και στα σχολεία, και δίνουμε τη μά-
χη της αίθουσας και της πραγματικό-
τητας, κι όχι της αυταπάτης!

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Γράφει ο 
Γιώργος Κουτσικάκης, 

Χειρ. Οδοντίατρος M.Sc.

Oπως είναι γνωστό στο
διαδίκτυο μπορεί να
αναρτήσει ο οποιοσδή-

ποτε, οτιδήποτε, επωνύμως ή
και ψευδωνύμως. Η πληροφο-
ρία μπορεί εύκολα να αναπα-
ράγεται, να υφίσταται επεξερ-
γασία και να χρησιμοποιείται
ποικιλοτρόπως. Αυτό μπορεί
να είναι κατά περίπτωση καλό
ή κακό, ωφέλιμο ή βλαβερό.
Οι ασφαλιστικές δικλείδες που
παρέχονται είναι ανεπαρκείς
και έγκειται σε μας να κάνου-
με τη σωστή αναζήτηση.

Για το πολυτιμότερο αγαθό
της ζωής, την υγεία, πολλοί
σερφάρουν στο διαδίκτυο για

να πάρουν πληροφορίες. Για να
δούμε όμως τι γίνεται ως προς
το θέμα αυτό.

Υπάρχουν ιατρικές πληροφο-
ρίες που απευθύνονται από ια-
τρούς στους συναδέλφους
τους. Εκεί ισχύουν κάποιοι κώ-
δικες εγκυρότητας, και θα ή-
ταν ευχής έργο να ανατρέχει
κανείς σε αυτές, αλλά είναι
εξαιρετικά δύσκολο για τον μη
ειδικό να αντιληφθεί πλήρως τι
γράφεται.

Διάφοροι δημοσιογράφοι μα-
ζεύουν δώθε κείθε αποσπασμα-
τικές πληροφορίες, αναφέρουν
και μερικά ονόματα ιατρών,
χωρίς στοιχεία συνήθως, τις
επεξεργάζονται κατά το δοκούν

και μας τις σερβίρουν για να
μας διαφωτίσουν. Διαβάζοντας
τέτοιες αναρτήσεις έχω διαπι-
στώσει πολλές φορές να ανα-
φέρονται ανακρίβειες που πα-
ραπλανούν, χωρίς να ισχυρίζο-
μαι ότι γίνεται οπωσδήποτε
σκόπιμα. Γι’ αυτό συνιστώ να
είστε πολλοί προσεκτικοί όταν
βρίσκετε τέτοια κείμενα.

Πληροφορίες που αναγράφο-
νται από «πιστοποιημένους» ια-
τρούς απλά, αλλά όχι απλοϊκά,
με τα πλήρη στοιχεία τους, πα-
ρέχουν εχέγγυα σοβαρότητας
και χρησιμότητας και συνιστώ
να τις διαβάζετε. Πώς όμως; 

Μην προσπαθήσετε να υπο-
καταστήσετε το γιατρό κάνο-

ντας αυτοδιάγνωση και αυτο-
θεραπεία, έτσι απλά και ανεξέ-
λεγκτα από ότι διαβάζετε. Κάτι
που παθαίνουν συχνά οι φοιτη-
τές της ιατρικής διαβάζοντας τα
συγγράμματά τους, είναι να νο-
μίζουν ότι πάσχουν από ότι δια-
βάζουν. Πόσο μάλλον οι μη ειδι-
κοί!!!

Κρατήστε τις πληροφορίες,
ειδικά αυτές που αναφέρονται
σε πρόληψη και αγωγή υγείας.
Ζητήστε διευκρινίσεις από το
συγγραφέα ή από όποιον άλλο
επιστήμονα εμπιστεύεστε.

Πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας
ότι στην ιατρική υπάρχουν σε
μερικές περιπτώσεις εναλλακτι-
κές μέθοδοι θεραπείας. Πιθα-

νόν μερικοί συγγραφείς να
υποστηρίζουν τις δικές τους.
Άλλοι αναγράφουν όλες τις δυ-
νατότητες με τεκμηρίωση και
ποσοστά επιτυχίας.

Συμπερασματικά θα έλεγα
ότι οι έγκυρες ιατρικές πληρο-
φορίες στο διαδίκτυο, δεν θα
σας κάνουν βέβαια γιατρούς,
αλλά καλά ενημερωμένους
ασθενείς με δικαιώματα και
υποχρεώσεις και αυτό είναι
εξαιρετικά σημαντικό και
ωφέλιμο για την υγεία σας.

Ιατρική και διαδίκτυο

Το τελικό υπόμνημα της
ομάδας Λιάκου περιγρά-
φει μια εκ βάθρων και

άκρως αντιδραστική μετάλλαξη
του δημόσιου σχολείου. Αποδο-
μεί, διαλύει, βάζει οριστικά τα-
φόπλακα στη μαζική δημόσια εκ-
παίδευση, εξοβελίζει βίαια χιλι-
άδες μαθητές, διαμορφώνει συν-
θήκες εργασιακής γαλέρας για
τους εκπαιδευτικούς και υπα-
κούει στους όρους της δημοσιο-
νομικής προσαρμογής και του
κόφτη στα δημόσια αγαθά. Το
σχολείο που οραματίζεται η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει τη
σφραγίδα της Ε.Ε. και της έκθε-
σης του Ο.Ο.Σ.Α. και υλοποιεί
τις μνημονιακές δεσμεύσεις που
ψήφισαν μαζί με Ν.Δ. – ΠΑ.ΣΟ.Κ.
και ΠΟΤΑΜΙ.

Μέσα από συνεχή διαδικασία
κοινωνικού φιλτραρίσματος κα-
θιερώνεται το 4 χρόνων Γυμνάσιο
και το 2ετές Λύκειο. Πυρήνας της
αντίληψης αυτής είναι να αλλάξει
η ροή από 70% στα Γενικά Λύκεια
(ΓΕ.Λ.) και 30% στα Επαγγελματι-
κά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στο ακριβώς
αντίθετο. 

Στο διετές Λύκειο, όσοι μαθη-
τές φτάσουν εκεί –αφού περά-
σουν συνεχείς κόφτες και εξετα-
στικά φίλτρα που θα καθιερω-
θούν στην Δ’ Γυμνασίου– θα βρε-
θούν αντιμέτωποι με ένα ελιτίστι-
κο, αριστοκρατικό και εσωτερικά
διαφοροποιημένο Λύκειο σκλη-
ρών εξετάσεων προκειμένου να
εισαχθούν σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Πα-
ράλληλα, σε ορισμένους που
ασθμαίνοντας θα έχουν καταφέ-
ρει να αποφοιτήσουν θα δίνεται
απλά μια «πιστοποίηση».

Η απόκτηση του «Εθνικού απο-
λυτηρίου» θα είναι συνάρτηση της
επιτυχίας στα 6 μαθήματα, της δι-
πλωματικής εργασίας και της…
εθελοντικής και κοινωνικής ερ-
γασίας (τζάμπα εργασία δηλαδή,
με χορηγίες, συμμετοχή τοπικής
αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φο-
ρέων). Έτσι, ο μαθητής ανάλογα
με τις επιλογές του θα συγκε-

ντρώνει συγκεκριμένο αριθμό πι-
στωτικών μονάδων κατά τα πρό-
τυπα της Ε.Ε.

Το πόρισμα κάνει σαφές πως
θα προχωρήσουν μεγάλες συγ-
χωνεύσεις λυκείων, ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ., που θα ξεπερνούν το
30%. Σ’αυτό το ποσοστό δεν υπο-
λογίζονται τα μικρά Λύκεια σε
ορεινές, νησιωτικές και δυσπρόσι-
τες περιοχές, όπου οι μαθητές θα
παρακολουθούν μαθήματα με τη-
λε-εκπαίδευση, δηλαδή θα κα-
ταργηθούν και αυτά τα σχολεία!
Οι μαθητές θα στοιβάζονται σε
πολυμελή τμήματα, και σε όσα
λύκεια δεν συγκροτούνται όλα τα
τμήματα οι μαθητές θα μετακινού-
νται σε όμορα σχολεία από 14:30’
– 16:00’ μ.μ.

Το ΕΠΑ.Λ. θα είναι και αυτό δι-
ετές… Προβλέπονται μόνο 3 – 4
τομείς από τους 9 που απέμειναν
μετά το φετινό πετσόκομμα, το
δε πτυχίο ειδικότητας θα είναι
αποτέλεσμα ενός 3ου έτους, μετα-
λυκειακού, δηλαδή έτους μαθη-
τείας (πάλι τζάμπα εργασία) και
όχι όπως συμβαίνει τώρα που δί-
νεται μαζί με το απολυτήριο στην
τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ.

Έξι μήνες κράτησε ο προσχη-
ματικός και ακριβοπληρωμένος
εθνικός διάλογος για την παιδεία.
Η τάξη, το τμήμα, οι συμμαθητές,
ο δάσκαλος τελειώνουν στο Γυ-
μνάσιο. Το Λύκειο δεν διαμορφώ-
νεται απλά για λίγους και εκλε-
κτούς… δεν θα υπάρχει! Τη θέση
του παίρνει το «αέναο κυνήγι»
των «πιστωτικών μονάδων» μέσω
ατομικών διαδρομών και προ-
γραμμάτων σπουδών, διαφορο-
ποιημένης μάθησης και ευελιξίας,
με προφανή αρνητικά μορφωτικά
και κοινωνικά αποτελέσματα για
τους μαθητές.

Προφανής είναι η ανοησία ότι
το νέο Λύκειο θα καταργήσει την
παραπαιδεία. Πεδίο δόξης λα-

μπρό για τα φροντιστήρια, τα
γραφεία συγγραφής διπλωματι-
κών και τους συμβούλους καριέ-
ρας.

Για τους εκπαιδευτικούς, τους
μαθητές και τους γονείς τους, που
δυσκολεύονται ολοένα και περισ-
σότερο, που βιώνουν την ανεργία
και την φορο-λεηλασία, δεν χωρά
καμία αναμονή! 

Καμία πολιτική δεν μπορεί να
εφαρμοστεί αν εμείς δεν το επι-
τρέψουμε!

Να μην ανεχτούμε στον 21ο
αιώνα, με την τεράστια ανάπτυξη
της γνώσης, της τεχνολογίας και
της επιστήμης, η παιδεία των παι-
διών μας να γυρίσει χρόνια πίσω,
ενώ μπορούν να απολαμβάνουν
ολόπλευρη γνώση και μόρφωση,
σ’ ένα σύγχρονο, ενιαίο 12χρο-
νο δημόσιο και δωρεάν σχολείο
για όλα τα παιδιά.

Να μην ανεχτούμε το μέλλον
των παιδιών μας να είναι η σύγ-
χρονη δουλεία, χωρίς δικαιώμα-
τα!

Να μην ανεχτούμε εμείς οι εκ-
παιδευτικοί να τσακίζονται τα ερ-
γασιακά δικαιώματα και η ζωή
μας!

Να μην ανεχτούμε τον εμφύλιο
που προσπαθούν να επιβάλλουν,
γιατί τότε δεν θα σωθεί κανείς!

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από
το να αγωνιστούμε για την ανα-
τροπή των μνημονίων ΕΕ – ΔΝΤ –
ΟΟΣΑ και να συγκρουσθούμε με
όσους τα υλοποιούν. Ξαναπιάνου-
με το σπασμένο νήμα των αγώ-
νων από την αρχή, χωρίς αυτα-
πάτες προχωράμε από το «εγώ»
στο «εμείς», κόντρα στον συμβι-
βασμό, την υποταγή και την απο-
γοήτευση.

Για εμάς τους εκπαιδευτικούς,
τους γονείς, τους μαθητές δεν
υπάρχει εναλλακτική λύση. Απέ-
ναντι στον πόλεμο που έχει κηρυ-
χτεί για την διάλυση του δημόσι-
ου σχολείου, αλλά και σε όλο τον
κόσμο της εργασίας, ο μόνος δρό-
μος είναι η σύγκρουση μ’ αυτές
τις πολιτικές.

Επαγγελματικό Γυμνάσιο

Το υπόμνημα Λιάκου, ο «Εθνικός διάλογος»…
και το τέλος του δημόσιου σχολείου

Γράφει ο 
Αντώνης Πέττας, 

εκπαιδευτικός
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Γράφει ο Αποστόλης Καψάλης*

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευ-
σης της Κυβέρνησης με τους θεσμούς και της δη-
μοσίευσης του νέου νομοσχεδίου για τα εργασια-

κά, τα συνδικάτα δείχνουν να βρίσκονται σε θέση μά-
χης –ή εν πάση περιπτώσει σε ετοιμότητα– για ένα νέο
γύρο αντιπαράθεσης με τις μνημονιακές, απορρυθμιστι-
κές της αγοράς εργασίας, πολιτικές.

Προφανώς, η σημερινή οργανωτική τους κατάσταση
και η θεσμική τους υποβάθμιση δεν προκαλούν αισθήμα-
τα αισιοδοξίας ως προς την αναχαίτιση των επικείμενων
αντεργατικών ρυθμίσεων, πολλώ δε μάλλον, για την επι-
τυχή διεκδίκηση εν γένει βελτιωτικών παρεμβάσεων στο
ατομικό και στο συλλογικό εργατικό δίκαιο. Αντιθέτως,
ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για την περαιτέρω υποβάθ-
μιση του ρόλου τους και για την ενίσχυση της εικόνας
απαξίωσης στα μάτια πολλών εργαζομένων, κυρίως μι-
κρότερων ηλικιών.

Κατ’ αρχήν, είναι ακατανόητη η στάση αναμονής που
επιδεικνύεται εκ νέου από το σύνολο των δυνάμεων της
εργασίας ως προς την τυπική ολοκλήρωση ακόμη μιας
μνημονιακής νομοθετικής πρωτοβουλίας και ως προς την
επέλευση της τελικής φάσης αυτής, δηλαδή, την κατάθε-
ση του νομοσχεδίου στην Βουλή. Την στιγμή, μάλιστα,
που είναι ήδη γνωστό το περιεχόμενο α) του προ μηνών
ανατριχιαστικού non paper των θεσμών με τις προτάσεις
τους για τις εργασιακές σχέσεις, β) του πορίσματος της
Επιτροπής των 8 «σοφών» για τις αλλαγές στην εργατι-
κή νομοθεσία και γ) της πολύ πρόσφατης τριμηνιαίας έκ-
θεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, στην
οποία αναλύεται διεξοδικά «το άτυπο διαπραγματευτικό
πλαίσιο των θεσμών για την μεταρρύθμιση της αγοράς ερ-
γασίας».

Οι ανησυχητικές διαστάσεις των προτεινόμενων με-
ταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά τα κείμενα
και οι σχετικές δηλώσεις των αρμοδίων στελεχών από το
Υπουργείο Εργασίας ή από τους εργοδοτικούς φορείς
αφενός, έχουν επαρκώς αναλυθεί από πλήθος δημοσιευ-
μάτων και αφετέρου, υποδηλώνουν με σαφήνεια την ιδε-
ολογική κατεύθυνση των επικείμενων νομοθετικών αλλα-
γών.

Παράλληλα, και ενώ οι εκπρόσωποι των θεσμών σου-
λατσάρουν ανενόχλητοι στο κέντρο της πρωτεύουσας, εί-
ναι προφανές ότι η εργατική πλευρά περιμένει καρτερι-
κά και μάλλον μοιρολατρικά την επίσπευση των θεσμικών
διαδικασιών των αντιπάλων της για την διενέργεια των
κλασικών, πλέον, εκδηλώσεων διαμαρτυρίας σε ένα κλί-
μα ηττοπάθειας ως προς την τελική έκβαση της αναμέτρη-
σης.

Άλλωστε, οι αντιδράσεις αυτές αναμένεται να κορυφω-
θούν με (εάν δεν συρρικνωθούν σε) μια ειρηνική πανερ-
γατική απεργία–μπαλοθιά «εκείνες τις ημέρες». Ωστόσο,
και τα τρία μνημόνια εξακολουθούν να είναι σε ισχύ υπο-
βαθμίζοντας καθημερινά τα δικαιώματα των εργαζομέ-

νων, των ανέργων και των συνταξιούχων, η κατάσταση
στην αγορά εργασίας επιδεινώνεται με την επέλαση όλων
των ευέλικτων μορφών εργασίας, ενώ η αδήλωτη εργα-
σία εξαπλώνεται ραγδαία, έπειτα και από την προαναγ-
γελία της μείωσης των προστίμων ή την διαδεδομένη,
πλέον, πρακτική της διαγραφής πολλών από αυτά, στο
πνεύμα της νέας συναινετικής προσέγγισης της παραβα-
τικότητας στην αγορά εργασίας από το ΣΕΠΕ.

Τρεις κίνδυνοι ελλοχεύουν για το συνδικαλιστικό κίνη-
μα, ιδίως του ιδιωτικού τομέα, από την στάση που υιοθε-
τεί εν όψει της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία
διόλου απίθανο να μετατεθεί χρονικά για το νέο έτος.

Πρώτον, είναι πολύ πιθανόν η κριτική των συνδικάτων
να εστιάσει στα πεδία, στα οποία προωθούνται οι νομο-
θετικές αλλαγές, τις οποίες επιβάλλει το τρίτο μνημόνιο,
όπως είναι η συλλογική διαπραγμάτευση και ο (υπο)κα-
τώτατος μισθός, το όριο των ομαδικών απολύσεων ή οι
συνδικαλιστικές ελευθερίες και η απεργία. Δεν θα πρέπει,
όμως, να υποτιμηθεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανέλα-
βε τον Αύγουστο του 2015 την ρητή δέσμευση να μην προ-
ωθήσει καμία επανορθωτική κίνηση σε όλα τα άλλα πε-
δία του ατομικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου,
αντίθετα με όσα είχε ευθαρσώς υποσχεθεί προκειμένου να
κερδίσει τις εκλογές του Γενάρη του 2015 και είχε εκφω-
νήσει στις πρώτες προγραμματικές δηλώσεις στο κοινο-
βούλιο.

Με άλλα λόγια, το μείζον πολιτικό ζήτημα δεν είναι αν
το όριο των ομαδικών απολύσεων θα αυξηθεί από το 5%
στο 10% ή αν οι συνδικαλιστικές άδειες περιοριστούν με
ποσοτικούς όρους, αλλά το γεγονός ότι μια κυβέρνηση
της «αριστεράς» δεν πρόκειται να επιχειρήσει να αναβαθ-
μίσει στο ελάχιστο τις πλήρως απορρυθμισμένες εργασια-
κές σχέσεις μέχρι το τέλος του προγράμματος (ή της θη-
τείας της).

Δεύτερον, στο ειδικότερο ζήτημα των μεταρρυθμίσε-
ων του συνδικαλιστικού νόμου είναι βέβαιο ότι η αστική
προπαγάνδα διαμέσου των γνωστών τηλεοπτικών και
έντυπων μέσων θα εξαπολύσει έναν οχετό λάσπης για τον
θεσμό, επικεντρώνοντας σε υπαρκτά ή φαντασιακά
«σκάνδαλα», «προνόμια» και «γραφειοκρατικές συνδικα-
λιστικές ηγεσίες» ανοίγοντας την δημόσια συζήτηση με
τον δικό της δυσφημιστικό, αν και όχι πάντοτε συκοφα-
ντικό, τρόπο για θέματα, τα οποία θα έπρεπε, ήδη, να
έχουν απασχολήσει σοβαρά και αυτοκριτικά το εσωτερι-
κό και το εξωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος, όπως
είναι, ενδεικτικά, η χρηματοδότηση των συνδικάτων και
ο κώδικας ή οι αρχές δεοντολογίας.

Δεν μπορεί, λοιπόν, να αποκλειστεί ο κίνδυνος, όταν τα
θέματα αυτά θα είναι στην μιντιακή επικαιρότητα, η γραμ-
μή αντίστασης των εργατικών ενώσεων να καθοριστεί με
βάση την αγωνιώδη προσπάθεια να αποδείξουν τί από
όλα όσα τους προσάπτει η άλλη πλευρά δεν ισχύει, αντί
να οριοθετηθεί με κριτήριο τις συνδικαλιστικές αξίες, τα
συλλογικά οράματα, τον ιστορικό ρόλο της οργανωμένης
εργατικής πάλης και κυρίως τις ένδοξες και νικηφόρες

στιγμές του –όχι πολύ μακρινού– παρελθόντος.
Τρίτον, και κατόπιν όσων προηγήθηκαν, είναι ορατό

το ενδεχόμενο να χαθεί άλλη μια ευκαιρία για την έναρ-
ξη ενός συγκροτημένου και εμπεριστατωμένου διαλόγου
από τις ριζοσπαστικές δυνάμεις του εργατικού κινήματος,
εντός και εκτός των επίσημων εργατικών συλλογικοτή-
των, για τους άξονες και τις διαδρομές ανασυγκρότησής
του, με βάση τις αντιξοότητες, αλλά και τις νέες προοπτι-
κές που παρουσιάζονται στην σημερινή συγκυρία.

Ένα νέο οργανωτικό μοντέλο σε κλαδικό ή κυρίως το-
πικό επίπεδο και οι τρόποι οργάνωσης των νέων μορφών
απασχόλησης, των εκατοντάδων χιλιάδων ημι-ανέργων
και ημι-απασχολούμενων ή των (ψευδο)αυτοπασχολούμε-
νων, των μεταναστών και των προσφύγων, συνολικά
των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου, ανεξάρτητα α-
πό τις ξεπερασμένες στατιστικές κατηγοριοποιήσεις του
χθες, είναι μερικά από τα βασικά θέματα μιας ατζέντας
που δεν έχει καθοριστεί ακόμη.

Και αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να περιμένει την με-
θεπόμενη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα ή κάποια
άλλη πρόκληση της μνημονιακής κυβέρνησης ή των δα-
νειστών, η οποία βάση του προγράμματος δεν προβλέπε-
ται μέχρι τα τέλη του 2018. Ο χρόνος παραμένει εξαιρε-
τικά συμπυκνωμένος σε ό,τι αφορά στις ιστορικές εξελί-
ξεις και όσο γρήγορα τα κινήματα άγγιξαν υψηλά στάνταρ
λειτουργίας και πολιτικής συγκρότησης την περίοδο 2010-
2012, άλλο τόσο σύντομα μπορεί να υποβαθμιστούν σε
ιστορικά χαμηλά, διευκολύνοντας την αιματηρή προέλα-
ση του νεοφιλελευθερισμού και βυθίζοντας τον κόσμο του
αγώνα σε εσωστρέφεια και παραίτηση.

Η εμμονή στο ανάθεμα της «κωλοτούμπας του ΣΥΡΙΖΑ»
ή στην δικαίωση της προειδοποίησης περί τα αδιέξοδα της
λογικής της ανάθεσης που δεν εφηύρε πρώτη η μνημονια-
κή αριστερά, σε συνδυασμό με το εμφυλιοπολεμικό, αλλά
α-ιδεολογικό κλίμα που διαμορφώνεται σήμερα με αφορ-
μή τις αρχαιρεσίες στο μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας
(ΕΚΑ), όχι μόνο δεν αποτελούν ελπιδοφόρα μηνύματα, αλ-
λά επικυρώνουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την
κοινή πεποίθηση, ότι οι δυνάμεις που ευθύνονται για την
σημερινή κατάντια του συνδικαλιστικού κινήματος δεν
μπορούν να αποτελέσουν την κοιτίδα της ανασύνταξής
του. Αν τα «στελέχη» αυτά δεν απαλλάξουν από τις παλαιο-
κομματικά πηγάζουσες αυθεντίες τους τις εναπομείνασες
κινηματικές διαδικασίες, σε λίγο καιρό ούτε τα εργατικά
συνδικάτα θα είναι όρθια, ούτε τα κόμματά τους θα βρί-
σκουν για να στεγάσουν τις απελπισίες τους.

Και επειδή δεν φαίνεται στον ορίζοντα η ανατολή μι-
ας νέας εκλογικής αυταπάτης για την αναίμακτη και α-
πό τα πάνω αναβάθμιση της κατάστασης των εργαζό-
μενων τάξεων της χώρας αυτής, τον συνδικαλισμό και
τα μάτια μας!!!

* Επιστημονικός συνεργάτης Ινστιτούτου Εργασίας
(ΙΝ.Ε.) Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
(Γ.Σ.Ε.Ε.)

Γράφει ο 
Χρίστος Απ. Ζάνης, εκπαιδευτικός

Η πολύπλευρη κρίση που βιώνουν οι λα-
οί της Ευρώπης δημιουργεί ευνοϊκές συνθή-
κες για την εμφάνιση και δραστηριοποίηση
φασιστικών και ναζιστικών μορφωμάτων
που απειλούν την Ειρήνη και καλλιεργούν το
φόβο και την ανασφάλεια.

Κάθε εχέφρων και σκεπτόμενος άνθρω-
πος αναλογιζόμενος τα φρικώδη εγκλήματα
του φασισμού – ναζισμού σε βάρος της αν-
θρωπότητας δεν μπορεί παρά να εξοργίζε-
ται όταν υπάρχουν σήμερα οργανώσεις που
συντάσσονται με τη βαρβαρότητα, τη βία,
τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Ο φασισμός και ο ναζισμός αποτελούν
στίγμα στην πολιτισμένη πορεία της ανθρω-
πότητας.

Η συνεισφορά του ελληνικού λαού ενα-
ντίον του φασισμού – ναζισμού κατά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε άθλος υψίστης

σημασίας γιατί ανέτρεψε το μύθο «του αήτ-
τητου άξονα» και τους ψυχρούς υπολογι-
σμούς της λογικής.

Το γεγονός αναγνώρισαν εχθροί και «φί-
λοι» εκφράζοντας το θαυμασμό τους.

Το ουσιαστικό όμως αντίκρισμα και η δι-
καίωση των θυσιών του λαού μας παραμέ-
νουν ζητούμενα.

Ένας μικρός λαός σε αριθμό, «χωρίς σπα-
θιά και βόλια» αντιστάθηκε σθεναρά στη φα-
σιστική λαίλαπα και έχυσε το αίμα του για την
Ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Οι σύμμαχοι και η διεθνής διπλωματία τι
ρόλο έπαιξαν και παίζουν στη συνέχεια ένα-
ντι της πολύπαθης χώρας μας;

Πως αντιμετώπισαν τα προβλήματα σε μια
καθημαγμένη χώρα που πάλευε να σταθεί
στα πόδια της; Η όποια οικονομική βοήθεια σε
ποια χέρια δόθηκε και σε ποιους σοβαρούς

θεσμούς ανατέθηκε ο έλεγχος της διαχείρισης
των πόρων; Ποια συμφέροντα εξυπηρετήθη-
καν σε βάρος του πολύπαθου λαού;

Τα αρμόδια διεθνή όργανα τι ρόλο έπαι-
ξαν ώστε το αντίκρισμα της όποιας βοήθει-
ας να πιάσει τόπο και να βοηθηθεί η χώρα να
βρει το δρόμο της μετά την καταιγίδα;

Ο εμφύλιος σπαραγμός που ακολούθησε
είναι έργο μόνον των ελαττωμάτων της φυ-
λής μας ή υποδαυλίστηκε και ενισχύθηκε
παντοιοτρόπως για την εξυπηρέτηση άνο-
μων συμφερόντων και πέρα από κάθε ηθικά
δεοντολογία και νομιμότητα; 

Είναι γνωστά τα εγκλήματα που διαπρά-
χτηκαν σε βάρος της χώρας μας από το συ-
νασπισμό των κυρίαρχων δυνάμεων στο πο-
λιτικό και οικονομικό επίπεδο. Και φτάνου-
με στο σήμερα που οι τοκογλύφοι και τα όρ-
γανά τους επέβαλαν τα μνημόνια για να αρ-

πάξουν την αιματοποτισμένη γη μας και τα
σπίτια μας για να οδηγήσουν το λαό στην
πλήρη εξαθλίωση.

Το ενορχηστρωμένο σχέδιο εξελίσσεται
μεθοδικά. Η Κυβέρνηση νομοθετεί καθ’υπα-
γόρευση και η αφαίμαξη συνεχίζεται.

Οι ΝΕΟΙ μας μεταναστεύουν για να βρουν
δουλειά. Ο ανθός του επιστημονικού και τε-
χνικού δυναμικού βρίσκει καταφύγιο στις
χώρες των εταίρων μας.

Η πατρίδα μας που τους προίκισε και τους
ανέδειξε μένει ορφανή και αδύναμη μπροστά
στην καταιγίδα που υποσκάπτει τα θεμέλια
της ύπαρξής μας.

Μόνη ελπίδα είναι να συνειδητοποιήσου-
με ότι η σωτηρία μας βρίσκεται στα δικά μας
χέρια και την απόφασή μας να αντιδράσου-
με σθεναρά ξεσκεπάζοντας τις απάτες και τα
ψεύτικα διλήμματα που προβάλλουν έντεχνα
οι αυτουργοί της καταστροφικής πορείας.

Είναι επιτακτική ανάγκη. Ελπίζουμε μένο-
ντας όρθιοι και αγωνιζόμενοι.

Επίκαιροι προβληματισμοί

Συνδικαλιστικές προκλήσεις εν όψει του νέου νομοσχεδίου για τα εργασιακά
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Η ακτινοβολία 
της Φουκουσίμα

Π οια ήταν η πιο επικίνδυνη πυρηνική καταστροφή
στην ιστορία του κόσμου; Οι περισσότεροι άνθρω-
ποι θα έλεγαν την πυρηνική καταστροφή του Τσερ-

νομπίλ στην Ουκρανία, αλλά θα ήταν λάθος. 
Το 2011, ένας σεισμός δημιούργησε τσουνάμι που προ-

κάλεσε την κατάρρευση του εργοστασίου πυρηνικής ενέρ-
γειας TEPCO στη Fukushima της Ιαπωνίας. Τρεις πυρηνι-
κοί αντιδραστήρες έλιωσαν και απελευθέρωσαν την μεγα-
λύτερη ποσότητα ραδιενέργειας μέσα στο νερό στην ιστο-
ρία του κόσμου. Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών μη-
νών, ραδιενεργά χημικά προϊόντα, μερικά σε ακόμα μεγα-

λύτερες ποσότητες από ό,τι στο Τσερνομπίλ, διέρρευσαν
στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ωστόσο, οι αριθμοί μπορεί στην
πραγματικότητα να είναι πολύ υψηλότεροι, καθώς οι ια-
πωνικές επίσημες εκτιμήσεις έχουν παραποιηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια, όπως έχει αποδειχθεί από πολλούς επιστήμο-
νες.

Σαν αυτό να μην ήταν αρκετά κακό, η Φουκουσίμα συ-
νεχίζει να διαρρέει μια εκπληκτική ποσότητα 300 τόνων
ραδιενεργών αποβλήτων στον Ειρηνικό Ωκεανό κάθε μέ-
ρα, και θα συνεχίσει να το πράττει επ’ αόριστον επειδή οι
πηγές της διαρροής δεν μπορούν να σφραγιστούν, καθώς
είναι απρόσιτες στους ανθρώπους και τα ρομπότ λόγω των
εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών.

Δεν θα πρέπει να αποτελέσει καμία έκπληξη, λοιπόν, ό-
τι η Φουκουσίμα έχει μολύνει ολόκληρο τον Ειρηνικό Ωκε-
ανό σε μόλις πέντε χρόνια. Αυτό που θα μπορούσε εύκο-

λα να είναι η χειρότερη περιβαλλοντική καταστροφή στην
ιστορία της ανθρωπότητας, σχεδόν ποτέ δεν αναφέρεται
από πολιτικούς, διορισμένους επιστήμονες  ή τα ΜΜΕ.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η TEPCO είναι θυγα-
τρική της General Electric (GE), μίας από τις μεγαλύτερες
εταιρείες στον κόσμο, η οποία έχει σημαντικό έλεγχο πά-
νω σε πολλές εταιρείες μέσων ενημέρωσης και πολιτικούς.
Θα μπορούσε αυτό ενδεχομένως να εξηγεί την έλλειψη κά-
λυψης ειδήσεων για τη Φουκουσίμα κατά τα τελευταία πέ-
ντε χρόνια; 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η GE γνώριζε για την κακή κα-
τάσταση των αντιδραστήρων της Φουκουσίμα για δεκαε-
τίες και δεν έκανε τίποτα. Αυτό οδήγησε 1.400 Ιάπωνες να
μηνύσουν την GE για το ρόλο της στην πυρηνική καταστρο-
φή της Φουκουσίμα.

Ακόμα κι αν δεν μπορούμε να δούμε την ίδια την ραδιε-
νέργεια, ορισμένα τμήματα της δυτικής ακτής της Βόρειας
Αμερικής έχουν αρχίσει να αισθάνονται τις επιπτώσεις. 

Δεν έχει πολύ καιρό μετά τη Φουκουσίμα, που τα ψά-
ρια στον Καναδά άρχισαν να αιμορραγούν από τα βράγ-
χια, το στόμα και τα μάτια τους. Αυτή η «ασθένεια» αγνο-
ήθηκε από την κυβέρνηση και έχει αποδεκατίσει τους αυ-
τόχθονες πληθυσμούς των ψαριών, συμπεριλαμβανομένης
και της ρέγκας στο Βόρειο Ειρηνικό. Αλλού στον Δυτικό Κα-
ναδά, ανεξάρτητοι επιστήμονες έχουν μετρήσει μια αύξη-
ση 300% στο επίπεδο της ακτινοβολίας. Σύμφωνα με αυ-
τούς, το ποσό της ακτινοβολίας στον Ειρηνικό Ωκεανό αυ-
ξάνεται κάθε χρόνο. 

Νοτιότερα στο Όρεγκον, στις ΗΠΑ, οι αστερίες άρχισαν
να χάνουν τα πόδια και στη συνέχεια αποσυντέθηκαν
εντελώς όταν η ραδιενέργεια της Φουκουσίμα έφτασε ε-
κεί το 2013. Τώρα, πεθαίνουν σε ποσότητες ρεκόρ, βάζο-
ντας όλο το ωκεάνιο οικοσύστημα στην περιοχή σε κίνδυ-
νο. Ωστόσο, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι λένε ότι η Φου-
κουσίμα δεν μπορεί να κατηγορηθεί ακόμα και αν η ραδιε-
νέργεια στους τόνους στο Όρεγκον τριπλασιάστηκε. 

Το 2014, η ακτινοβολία στις παραλίες της Καλιφόρνιας
αυξήθηκε κατά 500%. Σε απάντηση, οι κυβερνητικοί αξιω-
ματούχοι είπαν ότι η ακτινοβολία προέρχεται από μια μυ-
στηριώδη «άγνωστη» πηγή και δεν ήταν τίποτα το ανησυ-
χητικό.

Ωστόσο, η Φουκουσίμα έχει δεχθεί μεγαλύτερο αντίκτυ-
πο από ό,τι η δυτική ακτή της Βόρειας Αμερικής. Οι επι-
στήμονες θεωρούν ότι ο Ειρηνικός Ωκεανός είναι ήδη ρα-
διενεργός και είναι προς το παρόν τουλάχιστον 5-10 φο-
ρές πιο ραδιενεργός από ό,τι όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ
έριξε πολλές πυρηνικές βόμβες στην περιοχή του Ειρηνι-
κού κατά τη διάρκεια και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο. 

Τα mainstream μέσα μαζικής ενημέρωσης πιστεύεται ό-
τι αγνοούν τα γεγονότα, για να μη πανικοβληθούν οι άν-
θρωποι. Αλλά, αν δεν αρχίσουμε να μιλάμε για την Φου-
κουσίμα, σύντομα μπορεί όλοι να βρεθούμε μπροστά σε
μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη.

Πηγή: athens.indymedia.org
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Επιμέλεια και μεταφορά: Γιώργος Παπαναστασίου

Παιδική χαρά 
και άλσος Βαρβαρέσου

Γράφει η Μαρίτα Κουρούπη

Μετά τις διαμάχες και την παραπληροφόρηση που
έγινε πριν από μήνες σχετικά με την αναστολή της λει-
τουργίας της παιδικής χαράς στο άλσος Βαρβαρέσου,
τελικά το έργο ολοκληρώθηκε, νέα όργανα εγκαταστά-
θηκαν και ο παιδόκοσμος καθημερινά παίζει αμέριμνα. 

Είναι γεγονός ότι το σχέδιο της ανάπλασης του άλσους
δεν συζητήθηκε ποτέ διεξοδικά στο δημοτικό συμβούλιο.
Στο σχέδιο είναι προσαρτημένη και η διαχειριστική έκθε-
ση έργων προστασίας και ανάδειξης του άλσους Βαρβα-
ρέσου, όπου στο 3ο έτος προσδιορίζεται η φύτευση και η
αναδάσωση ενώ στον… 5ο και τελευταίο χρόνο προβλέ-
πεται το γκρέμισμα και η απομάκρυνση της εξέδρας εκ-
δηλώσεων που χωροθετείται στα νότια όρια του άλσους
και η διάστρωση της έκτασης που καταλάμβανε με χώμα. 

Παρουσιάζεται δηλαδή το καθόλα περίεργο και ακατα-
νόητο γεγονός, που εκφράστηκε και σε συνεδριάσεις του
δημοτικού συμβούλιου, να προηγείται κατά δύο χρόνια η
φύτευση και να έπεται η απομάκρυνση της εξέδρας, με
όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται για τα νέα φυτά
και δένδρα. Δυστυχώς ο αντιδήμαρχος κ. Βαγγέλης Πα-
πανικολάου δεν κατάφερε να δώσει κάποια λογική εξή-
γηση.

Στην Υπουργική Απόφαση 28492/2009 για τη λειτουρ-
γία των παιδικών χαρών των Δήμων –εισηγήτρια η κ. Πα-
πάζογλου, σύζυγος του σημερινού προέδρου της Βουλής
κ. Βούτση, με υπουργό τον σημερινό Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας κ. Παυλόπουλο– προβλέπεται η σύσταση Επι-
τροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών η οποία θα ελέγχει και
θα πιστοποιεί την καταλληλότητα της παιδικής χαράς με
ειδικό σήμα.

Έχει γίνει αυτή η πιστοποίηση; 
Έχει ορισθεί υπεύθυνος λειτουργίας της παιδικής χαράς

που θα έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και τη συ-
ντήρηση; 

Περιμένουμε να μας απαντήσει ο Δήμαρχος ή ο υπεύ-
θυνος Αντιδήμαρχος.

Επειδή πολλές φορές έχουμε αντιδράσει για την κάλυ-
ψη του εδάφους από το τσιμέντο και τις ειδικές πλαστι-
κές πλάκες προκειμένου να στερεωθούν τα όργανα, ανα-
φέρουμε μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο ι-
ατρικό περιοδικό «The new England journal of medicine»
που αναπτύσσει την ευεργετική επίδραση να παίζει ένα
παιδί στο χώμα. Κατά την έρευνα, το χώμα συνδέεται με
την εμφάνιση λιγότερων αλλεργιών, βελτιώνει τη μνήμη
και τη συγκέντρωση και μειώνει τις φλεγμονές. Ο μηχα-
νισμός μέσω του οποίου συμβαίνει η μείωση των αλλερ-
γιών και του άσθματος από την επαφή με το χώμα ερευ-
νήθηκε και αποδείχθηκε πρόσφατα από ερευνητές των
πανεπιστημίων της Αριζόνας και του Σικάγο και δημοσιεύ-
τηκε μόλις τον Αύγουστο του 2016. 

Τα παραπάνω καθιστούν πλέον ξεκάθαρα σημαντική
την διατήρηση φυσικών περιβαλλοντικών χώρων μέσα
στην πόλη για την ανάπτυξη υγειών και χαρούμενων παι-
διών. 

Ας ενημερωθούν οι αιρετοί του δήμου και να σταματή-
σουν την εμπορευματοποίηση των κοινόχρηστων χώρων
δίνοντας προτεραιότητα στο χώμα και στο πράσινο και ό-
χι στα υλικά των εργολάβων.

… και λίγη 
διασκέδαση

Δεκάδες συμπολίτες μας ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμά μας και συναντήθηκαν το
Σάββατο 22 Οκτωβρίου στο παραδοσιακό
καφενεδάκι – ουζερί «Ηλιακό», στην Πλα-
τεία Γκαίτε του Ηλιακού Χωριού Πεύκης,
όπου σε φιλική ατμόσφαιρα άφησαν για λί-
γες ώρες τα καθημερινά τους προβλήματα.


