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Απόσπασμα από το έργο του «Ο κήπος του Προφήτη»

Το έθνος να λυπάστε
αν φορεί ένδυμα που δεν ύφανε,

ψωμί αν τρώει, 
αλλά όχι από τη δική του σοδειά,

κρασί αν πίνει, 
αλλά όχι από το πατητήρι του.

Το έθνος να λυπάστε
που δεν υψώνει τη φωνή του 

παρά στην πομπή της κηδείας,
που δεν συμφιλιώνεται 

παρά μονάχα μες στα ερείπιά του,
που δεν επαναστατεί

παρά μονάχα 
σα βρεθεί ο λαιμός του 

ανάμεσα στο σπαθί και την πέτρα.

Το έθνος να λυπάστε
που έχει αλεπού για πολιτικό, 

απατεώνα για φιλόσοφο,
μπαλώματα και απομιμήσεις η τέχνη του.

Το έθνος να λυπάστε
που έχει σοφούς 

από χρόνια βουβαμένους.
Για την αντιγραφή
Χρίστος Απ. Ζάνης

Σε αυτό το τεύχος γράφουν οι:
Χρίστος Απ. Ζάνης, Αφελληνισμός, Ποίηση

Νίκος Θεοδωράκης, Ηλεκτροκίνητα οχήματα και περιβάλλον

Μαρίτα Κουρούπη Santoro, Παιδική χαρά άλσους Βαρβαρέσου

Γιώργος Κουτσικάκης, Βιβλιοπαρουσίαση

Λάμπρος Λάζαρης, Μεταλλαγμένα τρόφιμα

Γιώργος Λίλος, Διάσκεψη Παρισιού, Σχόλια

Νίκος Λυσίκατος, Παιδεία

Κώστας Νταλούκας, Υγεία

Μανόλης Στ. Πάγκαλος, Αυτοδιοίκηση

Φάνης Στρατουδάκης, Πλειστηριασμοί

Σύνδεσμος Φίλων Αποτέφρωσης Ελλάδος

Ποίηση

Οι ευχές δεν αρκούν...
Η αισιοδοξία δεν φθάνει...
Η ελπίδα δεν γίνεται 

πράξη από μόνη της...
Χρειάζεται συνεχής αγώνας!

Ό,τι καλύτερο για την Κοινωνία,
για τον καθένα μας, για όλους!

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

Διαβάζοντας αυτές τις γραμμές,
σίγουρα αναρωτιέστε… Ποιοι
τις γράψανε; Ποιοι είναι; Τι

επιδιώκουν;
Η απάντηση είναι απλή… 
Είμαστε μια παρέα, αυτή της δι-

πλανής πόρτας, που ξεκινήσαμε πριν
από δυο χρόνια τη Ριζοσπαστική Ανα-
τροπή Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Είμαστε μια ομάδα φίλων, ονειρο-
πόλων, που εξακολουθούμε να πι-
στεύουμεότι θα καταφέρουμε να τρο-
φοδοτήσουμε με προβληματισμό την
τοπική μας κοινωνία.

Δεν είμαστεμια συντεχνιακή επιχει-
ρηματική συντροφιά.

Δεν επιδιώκουμε να κερδίσουμε
από αυτήν την εκδοτική προσπάθεια,
ούτε καν να βγάλουμε τα έξοδα αυτής
της δραστηριότητας, την οποία καλύ-
πτουμε από το υστέρημά μας.

Εδώ και μερικά χρόνια η κοινωνία
μας βαδίζει κακοτράχαλο δρόμο, χω-
ρίς κανένα όραμα σε συνθήκες, που οι
μετεμφυλιακές γενιές δεν φαντάστη-

καν ποτέ ότι θα βίωναν!
Η χρεοκοπημένη χώρα μας, κυβερ-

νώμενη από υστερόβουλες κυβερνή-
σεις, παραπαίει! 

Η κοινωνία παραμένει έρμαιο του
«ωχαδελφισμού», του ρουσφετιού και
του λαδώματος, μέσα στο οποίο ζού-
σε για δεκαετίες.

Η νεολαία παρακολουθεί τα τεκται-
νόμενα υπνωτισμένη, αφού τα κυρίαρ-
χα πρότυπα, που επί χρόνια προβάλ-
λονται στο τόπο μας, έχουν καταφέρει
να οδηγήσουν μεγάλο μέρος της στην
κοινωνικοπολιτική απάθεια.

Οι πολιτικοί, που κυβέρνησαν και
που κυβερνούν τον τόπο μας, εκτός
από τον ξύλινο λόγο, χαρακτηρίζο-
νται για τις ψεύτικες υποσχέσεις τους. 

Ο δήμος μας μέσα σε αυτό το περι-
βάλλον δεν αποτελεί κάποια εξαίρεση,
καθώς η λειτουργία του στηρίζει και
ακολουθεί τις κυρίαρχες πολιτικές επι-
λογές, όπως για παράδειγμα η πρό-
σφατη μείωση των δρομολογίων της
δημοτικής συγκοινωνίας.

Και εμείς τι προσπαθούμε να επιτύ-
χουμε, μέσα σε αυτήν την ζοφερή
πραγματικότητα;

Επιθυμούμε να τροφοδοτήσουμε
την τοπική κοινωνία με διαφορετική
πληροφόρηση από αυτήν που λαμβά-
νει.

Επιδιώκουμενα προβληματιστούμε
μαζί με τους συμπολίτες μας, παρου-
σιάζοντας γεγονότα, προβλήματα, ιδέ-
ες και σκέψεις, που τα περισσότερα
από τα υπάρχοντα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης ηθελημένα αγνοούν ή υπο-
βαθμίζουν.

Δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορού-
με μόνοι μας να φέρουμε την κοινωνι-
κή Άνοιξη, γνωρίζουμε όμως, ότι χω-
ρίς αγώνες δεν υπάρχουν νίκες!

Κρατάτε το πρώτο φύλλο της περιο-
δικής εκδοτικής μας προσπάθειας, που
θα διανέμεται δωρεάν στον Δήμο μας
από εμάς τους ίδιους.

Περιμένουμε τα σχόλια σας, περιμέ-
νουμε τη συμμετοχή σας.

Η Συντακτική Επιτροπή
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Ας συστηθούμε…
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Εδώ και 16 μήνες ένα θέμα θεωρεί-
ται «διαρκείας» και συζητείται με
κάθε ευκαιρία από τις λίγες δεκά-

δες των συνδημοτών μας, που ασχολού-
νται ή εμπλέκονται με τα τοπικά θέματα
αυτοδιοίκησης: Ο διαχειριστικός έλεγχος
στο Ν.Π.Δ.Δ. Περιβάλλον Αθλητισμός
Πολιτισμός (ΠΕΑΠ).

Μια σύντομη αναδρομή θα μας υπενθυ-
μίσει ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από την Πρό-
εδρο του ΠΕΑΠ κυρία Μαρίνα Σταυράκη-
Πατούλη, μετά από ιδιαίτερα σκληρές δη-
μόσιες τοποθετήσεις της για τα πεπραγμέ-
να της προηγούμενης διοίκησης της κυρί-
ας Βασιλικής Νικολαροπούλου.

Επί σειρά μηνών, η πλειονότη-
τα των συμβούλων της μειοψηφί-
ας ζητούσαν επίμονα, στα Δημοτι-
κά Συμβούλια, τα αποτελέσματα
του ελέγχου και παράλληλα έθε-
ταν ως βασικό ερώτημα το οξύμω-
ρο γεγονός της τέλεσης διαχειρι-
στικού ελέγχου μόνο στο ΠΕΑΠ και
όχι στο έτερο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία
Κοινωνική Προστασία και Αλλη-
λεγγύη (ΚΟΙΠΑΠ) ή και στην κε-
ντρική διοίκηση του Δήμου.

Πράγματι, αυτή η επιλεκτική
τακτική του διαχειριστικού ελέγ-
χου μόνο σε ένα τμήμα της προη-
γούμενης δημοτικής αρχής δη-
μιούργησε σωρεία ερωτημάτων,
τα οποία μέχρι σήμερα παραμέ-
νουν αναπάντητα. 

Η αντιπαράθεση των δύο Προέδρων
του ΠΕΑΠ, της τέως και της νυν, κράτησε
περίπου 13 μήνες με οξείς ανακοινώσεις
στον τοπικό ηλεκτρονικό και γραπτό τύ-
πο, και δημόσιες προφορικές τοποθετή-
σεις στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. 

Τα μέλη της δημοτικής πλειοψηφίας
σχεδόν πάντα παρακολουθούσαν τις αντι-
μαχόμενες προέδρους σιωπηλά, ενώ οι
σύμβουλοι της μειοψηφίας με τις παρεμ-
βάσεις τους απαιτούσαν άμεση ολοκλή-
ρωση του ελέγχου και συζήτηση επί των
αποτελεσμάτων, για να σταματήσει η καλ-
λιέργεια κλίματος αποπνικτικής αποσύν-
θεσης.

Και «ω του θαύματος» εντός του πα-
ρελθόντος Οκτωβρίου δίδεται συνέντευξη
τύπου από την Πρόεδρο του ΠΕΑΠ, πα-
ρουσία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
της εταιρείας Audit Opinion.

Διαβάζοντας την «Έκθεση Διατύπω-
σης Ευρημάτων Προσυμφωνημένων
Διαδικασιών Περιόδου από 1/1/2014
–31/8/2014», ευθύς αμέσως παρατηρού-
με ότι είχε συνταχθεί στις 27 Μαρτίου
2015, και φυσικά γεννάται το αυτονόητο
ερώτημα: 

Γιατί μια έκθεση, που έχει συζητηθεί
τόσο πολύ, κρατείται κυριολεκτικά «στα
συρτάρια» για επτά (7) ολόκληρους μή-
νες; 

Απάντηση δεν δόθηκε ποτέ! 
Αντικρουόμενες κατηγορίες εκτοξεύ-

θηκαν όμως, ένθεν κακείθεν!
Όλοι μας περιμέναμε να συζητηθεί το

κείμενο των ευρημάτων του διαχειριστι-
κού ελέγχου, τουλάχιστον δημόσια στο
Δημοτικό Συμβούλιο… αλλά φευ, εις μά-
την!

Απροσδόκητη σιωπή ακολούθησε την
ανακοίνωση της  Έκθεσης, τόσο από την
πρώην Πρόεδρο, όσο και από τη νυν! Δεν
υπήρξε ούτε μια προσπάθεια να αντικρου-
σθούν τα όποια ευρήματα! Σιγή ιχθύος
και εν τέλει μια δήλωση από τον Δήμαρ-
χο κύριο Τάσο Μαυρίδη, ότι «για εμάς το
θέμα του διαχειριστικού ελέγχου τελείω-
σε»!

Η ελεγχόμενη πρώην Πρόεδρος κυρία
Βασιλική Νικολαροπούλου δεν μπήκε καν
στον κόπο να ζητήσει περαιτέρω συζήτη-
ση ή να απαντήσει στα «ευρήματα», παρό-
λο που πιέστηκε από συμβούλους της
μειοψηφίας.

Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας
κυρία Μαρία Γώγου, στην παράταξη της
οποίας ανήκει η τέως Πρόεδρος του ΠΕΑΠ,
συντάχθηκε με τον Δήμαρχο… «και για
εμάς το θέμα του διαχειριστικού ελέγχου
τελείωσε»!

Ο κυρία Μαρίνα Σταυράκη-Πατούλη,
παρόλο που διατυμπάνιζε ότι ο έλεγχος
πρέπει να προχωρήσει σε ολόκληρη την
προηγούμενη δημοτική θητεία, δηλαδή
από 1/1/2011, το οποίο πρότειναν και οι
ελεγκτές, εντελώς ξαφνικά σιώπησε!

Όλα δείχνουν προσπάθεια υποβάθμι-
σης και συγκάλυψης…! Γιατί;

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράτα-
ξης «Λυκόβρυση–Πεύκη.-» κύριος Δημή-
τρης Κωνστάντος κατέθεσε στον Γενικό
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αναφορά
με αντικείμενο την αξιολόγηση επί των συ-
μπερασμάτων του διαχειριστικού ελέγχου
που διενεργήθηκε, εκφράζοντας και
όσους πιστεύουν ότι η Δημοτική Αρχή
υπερβαίνει τα καθήκοντά της με την προ-
σπάθειά της να μη συζητηθούν τα αποτε-
λέσματα του ελέγχου.

Συνέπεια αυτής της ενέργειας του κυ-
ρίου Κωνστάντου ήταν:

• αφενός μεν να στραφεί τμήμα των

συμβούλων της πλειοψηφίας μαζί με τέσ-
σερεις συμβούλους της μειοψηφίας ενα-
ντίον του –Νικολαροπούλου, Κωνσταντό-
πουλος, Μπελεχρής, Παπαδημούλη, που
εντελώς συμπτωματικά άσκησαν διοίκηση
με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή– με
την έκδοση κοινού ψηφίσματος, παρα-
βλέποντας το γεγονός της εκ μέρους τους
αντιδημοκρατικής φίμωσης του αιρετού,

• αφετέρου δε ο πρώην Δήμαρχος κύ-
ριος Δημήτρης Φωκιανός να κυκλοφορή-
σει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κείμε-
νό του, με το οποίο υπεραμυνόμενος του
έργου του καταφέρεται υβριστικά ενα-
ντίον δημοτικών συμβούλων και πολιτών

ενώ συγχρόνως δηλώνει ότι «…
ούτως ή άλλως δεν έχω καμία ευ-
θύνη, όπως μερικοί δόλιοι την εν-
νοούν, σε ότι και αν βρεθεί, αφού
πρόκειται για αυτόνομο Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου…» ρί-
χνοντας την οποιαδήποτε ευθύνη
στην τέως Πρόεδρο του ΠΕΑΠ και
στα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου εκείνης της περιόδου.

Μέσα σ’αυτό το αρνητικό κλί-
μα παραμένουν τα παραπάνω
ερωτήματα, τα οποία μαζί με τα
ευρήματα του ελέγχου, που πα-
ρουσιάζονται στη διπλανή στήλη,
προκαλούν ανησυχίες, τουλάχι-
στον ως προς το επίπεδο διαχεί-
ρισης του Δήμου Λυκόβρυσης-
Πεύκης τα τελευταία χρόνια. 

Θεωρούμε ότι οι Διαχειριστικοί έλεγχοι
δεν αντιβαίνουν στη συνέχεια της Διοίκη-
σης, και ότι είναι αναγκαίοι για την δια-
φάνεια της λειτουργίας των Δημόσιων
Οργάνων, μιας λειτουργίας που ο ίδιος ο
Νόμος Καλλικράτης (ν. 3852/2010), φαλ-
κιδεύει με την διαμόρφωση τεχνητών
πλειοψηφιών στα Δημοτικά Συμβούλια,
στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών
Προσώπων και στις θεσμοθετημένες Επι-
τροπές.

Αρνητικότατο στοιχείο παραμένει ότι ο
απλός Πολίτης, ο αποκαλούμενος από
τους αιρετούς «αδιάφορος», αλλά πα-
ράλληλα επιθυμητός «ψηφοφόρος», ο
Πολίτης που έχει το Συνταγματικό δικαίω-
μα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» παρα-
μένει στη γωνιά όχι μόνον από δική του
υπαιτιότητα, αλλά κυρίως από τη λει-
τουργία αυτού του συστήματος, είτε λέγε-
ται αυτοδιοικητικό είτε λέγεται κεντρική
πολιτική σκηνή!

Ευρήματα ελέγχου ΠΕΑΠ,
1/1/2014 – 31/8/2014

Όπως αναφέρεται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Δη-
μήτριο Δρόσο και Λεωνίδα Μαυρομήτρο στην έκθεση του διαχειρι-
στικού ελέγχου:

«… η εργασία μας βασίστηκε σε ιστορικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν (…) από τη Διοίκηση και στε-
λέχη του Νομικού προσώπου… αναφέρεται στα ιστορικά οικονομι-
κά στοιχεία και πληροφορίες (…) και εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Συναφών Υπηρεσιών που εφαρμόζονται σε Ανα-
θέσεις Προσυμφωνημένων Διαδικασιών… Οι διαδικασίες που διε-
νεργήσαμε δεν συνιστούν έλεγχο ή επισκόπηση που γίνεται σύμ-
φωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανα-
θέσεων Επισκόπησης και συνεπώς δεν εκφράζεται διασφάλιση και
δεν αφορά το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων…».

Παραθέτουμε παρακάτω μέρος των ευρημάτων του ελέγχου,
όπως προκύπτουν από την Έκθεση των Ορκωτών της Audit Opi-
nion, που αναπτύσσεται σε 71 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων
των παραρτημάτων:

• Διαπιστώνεται η ελλιπής τήρηση της διπλογραφικής λογιστι-
κής απεικόνισης και η λειτουργία χωρίς μηχανογραφικό πρόγραμ-
μα καταχώρισης, λογιστικοποίησης και συμφωνίας των ημερησίων
εισπράξεων που πραγματοποιούσε το ΠΕΑΠ με την Ταμειακή Υπη-
ρεσία του Δήμου.

• Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ακολουθητέες διαδικασίες.
• Υπήρξαν δαπάνες που, ενώ αφορούν σε όμοια ή ομοειδή αγα-

θά, διαχωρίσθηκαν σε χωριστές πιστώσεις, με διαφορετικούς κω-
δικούς, και τοιουτοτρόπως ανατέθηκαν απευθείας στον ίδιο προ-
μηθευτή, υπερβαίνοντας το υφιστάμενο όριο της απευθείας ανά-
θεσης των 15.000 ευρώ. 

• Στον δειγματοληπτικό έλεγχο των παγίων περιουσιακών στοι-
χείων, του υπό συζήτηση οκταμήνου, βρέθηκαν πάγια στο Δημο-
τικό Θέατρο που δεν μπορούν να συσχετισθούν με το Μητρώο Πα-
γίων, άλλα με διαφορετικές περιγραφές (τιμολόγιο αγοράς με φυ-
σική ύπαρξη), άλλα στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου, για τα ο-
ποία υπήρξε αδυναμία συσχετισμού τους, καθώς και ένα «τρακτέρ
χλοοκοπτικό μηχάνημα», που δεν συνάδει με τις δραστηριότητες
του ΠΕΑΠ.

• Διαπιστώθηκε η ύπαρξη συμβάσεων που δεν είχαν ολοκληρω-
θεί παρά το πέρας της καταληκτικής τους ημερομηνίας ή η τιμολό-
γηση του προμηθευτή είχε διαφορετικό περιεχόμενο από την σύμ-
βαση ή η τιμολόγηση έγινε από διαφορετικό πρόσωπο από το ανα-
γραφόμενο στη σύμβαση.

• Υπήρξαν συμβάσεις προμηθειών υλικών και εκτέλεσης έργων
χωρίς αναλυτικές πιστοποιήσεις ολοκλήρωσης των έργων και πα-
ραλαβής των υλικών.

• Βρέθηκαν ορισμένες συμβάσεις με υπογραφή του πρώην Δη-
μάρχου αντί της Προέδρου του ΠΕΑΠ και αρκετές συμβάσεις και
αποφάσεις του ΠΕΑΠ, που ενώ αναγράφεται ότι αποφασίζει ο Δή-
μαρχος, υπογράφει η τέως Πρόεδρος.

Όπως γίνεται κατανοητό, εμφανής είναι τουλάχιστον η έλλειψη
εσωτερικών διαδικασιών στη λειτουργία του Νομικού Προσώπου
καθώς και η επιφανειακή και επιπόλαιη διαχείρισή του από τους
καθ΄ύλην αρμόδιους αιρετούς.

Κύκλοι της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής θεωρούν ότι όλα τα
παραπάνω έγιναν και πιθανόν εξακολουθούν να γίνονται ελλείψει
του αναγκαίου προσωπικού, όμως κατά την άποψή μας δεν αρκεί
αυτή η δικαιολογία.

Ευελπιστούμε ότι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης να
μη βρει κανένα επιπλέον εύρημα.

Ας ελπίσουμε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή και οι διοικήσεις του
ΠΕΑΠ και του ΚΟΙΠΑΠ βλέποντας τα λάθη των προκατόχων τους
δεν θα τα επαναλάβουν και θα είναι περισσότερο προσεκτικοί.

Η διατύπωση κατηγοριών κακοδιαχείρισης και σπατάλης από
πρώην Δημάρχους, για δημοτικές αρχές που προηγήθηκαν της δι-
κής τους, είναι τουλάχιστον προσχηματική. Θα μπορούσε κάλλιστα
ο κύριος Δημήτρης Φωκιανός να ζητήσει πλήρη διαχειριστικό έλεγ-
χο για τη θητεία του κυρίου Γιάννη Θεοδωρακόπουλου, αντί να
εκτοξεύει συνεχείς κατηγορίες εναντίον του. Αντίστοιχα, ο κύριος
Θεοδωρακόπουλος αντί να κατηγορεί τον προκάτοχό του κύριο
Παύλο Καμάρα, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει έλεγχο σε βάθος. 

Γιατί δεν είχαν προχωρήσει σε διαχειριστικό έλεγχο, ως όφει-
λαν, όταν παρέλαβαν την Δημοτική Αρχή;

Οποιαδήποτε εκ των υστέρων αναφορά σε «σπατάλη δημόσι-
ου χρήματος και κακοδιαχείριση» είναι τουλάχιστον ανεξήγητη!

Το ιστορικό 

Πόσα χρήματα 
διαχειρίζεται το ΠΕΑΠ;

Ο προϋπολογισμός για το 2015,
με τις σχετικές τροποποιήσεις, ανήλ-
θε σε 1.110.219,48 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός για το 2016
ανέρχεται στο ποσό των 976.239,11
ευρώ.

Γράφει ο Μανόλης Στ. Πάγκαλος
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Ποιος θα περίμενε πριν έναν χρόνο, όταν η δεξιά κυ-
βέρνηση είχε αναστείλει για δεύτερο συνεχόμενο
χρόνο, ολικά και άνευ ουδεμίας εξαίρεσης, τον πλει-

στηριασμό ακινήτων πρώτης κατοικίας, ότι θα βλέπαμε
πλειστηριασμούς α’ κατοικίας με την κυβέρνηση αυτών
που διατυμπάνιζαν «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»!

Άρθρο του Φάνη Α. Στρατουδάκη, νομικού

Κι όμως ο πλειστηριασμός κατοικιών α’ κατοικίας είναι προ
των πυλών μαζί με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
(Κ.Πολ.Δ) που θα αρχίσει, παρά τις εντονότατες αντιδράσεις
όλων των ενδιαφερομένων μερών, ανεξαρτήτως μάλιστα ιδεο-
λογικής τοποθέτησης –δικηγορικών συλλόγων, δικαστικών ενώ-
σεων, ενώσεων δανειοληπτών κ.ά.– να εφαρμόζεται από
1/1/2016.

Η πράγματι αποτελεσματική προστασία της α’ κατοικίας α-
πό το ν.3869/2010, γνωστό ως ν. Κατσέλη, με την τροποποίη-
σή του που ψηφίστηκε με το τρίτο μνημόνιο στις 14/8/2015 (ν.
4336/2015) καθιστά διάτρητη την προστασία αυτή. 

Ως τώρα, μόνη προϋπόθεση για προστασία α’ κατοικίας ήταν
η αντικειμενική αξία αυτής να μην υπερέβαινε το αφορολόγη-
το α’ κατοικίας, προσαυξανόμενο κατά 50% (π.χ. άγαμος
200.000 € αφορολόγητο + 50%= 300.000 ευρώ), και από κει και
πέρα αποφάσιζε ο δικαστής κατά την ελεύθερη κρίση του το πο-
σό που μπορεί να καταβάλει ο δανειολήπτης.

Πλέον, θα υπάρχει συνδυασμός προϋποθέσεων και διαβαθ-
μίσεων που προστατεύουν πολύ λιγότερες α’ κατοικίες και δε-
σμεύουν τους δικαστές. Συνδυασμός τιμών, όπως να μην υπερ-
βαίνει η αντικειμενική αξία της α’ κατοικίας τις 180.000 € και ο
δανειολήπτης να μην έχει τεκμαρτό εισόδημα πάνω από τις εύ-
λογες δαπάνες του, προσαυξανόμενες κατά 70% –όπου εύλογες
δαπάνες, στην περίπτωση του άγαμου, θεωρούνται ετησίως τα
13.906 €, για τον έγγαμο 23.659 € κ.ο.κ. 

Εισάγεται δε, πρωτοφανώς, μια ακόμα προϋπόθεση που συ-
νίσταται σε μια αόριστη έννοια ποιοτικού και όχι ποσοτικού χα-
ρακτήρα, αυτή του «συνεργάσιμου» δανειολήπτη, η ερμηνεία
της οποίας επαφίεται εκ των πραγμάτων στην δανείστρια Τρά-
πεζα. Οι δανειολήπτες θα βρίσκονται σε συνεχή εποπτεία και
έλεγχο της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής. Θα πιέ-
ζονται από την εκάστοτε δανείστρια Τράπεζα να καταβάλουν
εμπρόθεσμα ό,τι τους ζητηθεί, να προσκομίζουν ό,τι στοιχείο η
Τράπεζα θεωρεί ότι είναι απαραίτητο για την προάσπιση των
συμφερόντων της και πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως την
Τράπεζα για κάθε αλλαγή της περιουσιακής τους κατάστασης
και της προσωπικής τους ζωής, αλλιώς θα θεωρούνται «μη συ-
νεργάσιμοι». 

Για α’ κατοικίες αντικειμενικής αξίας 120.000 € προσαυξανό-
μενα κατά 40.000 € για τον έγγαμο και 20.000 € για κάθε τέκνο
και με ακόμα χαμηλότερο εισόδημα από την ως άνω ρύθμιση,
δηλαδή ίσο ή υπολειπόμενο των εύλογων δαπανών (που είναι
στην περίπτωση αυτή 8.180 ευρώ για τον άγαμο, 13.917 ευρώ
για τον έγγαμο κ.ο.κ.), προβλέπεται η δυνατότητα ο οφειλέτης
να υποβάλει αίτηση ώστε το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο να συνει-
σφέρει μερικώς στη δόση, ώστε και πάλι να μην χάσουν οι Τρά-
πεζες.

Μέχρι τώρα, τα δικαστήρια δικαίωναν ως επί το πλείστον
τους δανειολήπτες, απορρίπτοντας τα έωλα επιχειρήματα των
Τραπεζών, που ήταν πάντα ότι ο δανειολήπτης «έχει αλλά δεν
δίνει» –πολύ λίγες τέτοιες περιπτώσεις πραγματικά υπάρχουν κι
όχι 15.000 που ισχυρίζονται οι Τράπεζες– κι ότι κατά τη σύνα-
ψη του δανείου αυτός είχε το μορφωτικό επίπεδο να καταλάβει
ότι δεν μπορούσε να αποπληρώσει το δάνειό του, συνεπώς κα-
ταχρηστικά και εκ δόλου δεν πληρώνει και προσπαθεί να υπα-
χθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. Κατσέλη.

Δεδομένου λοιπόν, ότι τα αρμόδια δικαστήρια διέγραφαν μέ-
χρι και 100% του χρέους και θεωρούσαν ότι «δεν αξίζει τον κόπο»
να κατασχεθούν άλλα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη (ό-
πως π.χ. το «γκρεμίδι» της γιαγιάς στο χωριό, ή το «ρημάδι» του
μπαμπά στη πόλη), έρχεται η νέα ρύθμιση του τρίτου μνημονίου
τώρα «να βάλει τα πράγματα στη θέση τους», περιλαμβάνοντας
την εξής εξωφρενική παράγραφο: «Το σχέδιο διευθέτησης οφει-

λών θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει το μέγιστο της
δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο,
ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους,
σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκο-
νταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης», δηλαδή σε περίπτω-
ση που είχαν ήδη πετάξει έξω από το σπίτι τον δανειολήπτη, ή
είχαν κατάσχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποί-
ηση των απαιτήσεών τους. 

Μόνο έγγραφη συγγνώμη και ευχαριστίες δεν ζητά ο νέος νό-
μος από τον δανειολήπτη προς τις Τράπεζες, που ενώ τον πίεζαν
με σκανδαλώδη φορτικότητα και με πειθώ την περίοδο του: «κά-
νω ολυμπιακούς αγώνες, παίρνω πρωταθλήματα, όλα τα σφάζω
- όλα τα μαχαιρώνω» ότι έχει τη δυνατότητα να πάρει και να απο-
πληρώσει τα δάνεια που του πρότειναν, τώρα που έμεινε άνεργος
και κλονίστηκε η υγεία του και δεν μπορεί να τα αποπληρώσει,
φταίει δήθεν ο ίδιος και ουδαμού οι δανείστριες –και πολλαπλώς
ανακεφαλαιοποιηθείσες– Τράπεζες! 

Αλλά και για όσους ήδη έχουν προλάβει να υπαχθούν στο ν. Κα-
τσέλη, η κυβέρνηση θέλει να τους κάνει την ζωή πιο
δύσκολη, αφού με μία σειρά ασφυκτικών προθε-
σμιών, τιθέμενων από μία σωρεία Κοινών Υπουργι-
κών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) που εκδίδονταν η μία με-
τά την άλλη από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα (η
μία πιο απαιτητική από την άλλη), οι δανειολή-
πτες υποχρεούνται να προσκομίσουν εκ νέου έγ-
γραφα, να κάνουν καινούργιες αιτήσεις και γε-
νικά να ξαναμπούν σε ουκ ολίγα έξοδα κατά-
θεσης και επίδοσης, για κάτι που έχουν ήδη
ουσιαστικά πληρώσει. Αν δε συμμορφω-
θούν, τα πράγματα είναι απλά: η αίτηση
θεωρείται ως μη ασκηθείσα, η προστασία
αίρεται, οι τόκοι επιβάλλονται αναδρομικά
και τα περιουσιακά στοιχεία είναι πλέον έρμαιο
κατάσχεσης και εκπλειστηρίασης!

Για την δυνατότητα πώλησης δανείων
σε κερδοσκοπικά funds –μη τραπεζικά
κεφαλαιουχικά ιδρύματα– που θα
επιφέρει νέα δεινά στους δα-
νειολήπτες ελπίζουμε ότι θα

τηρηθεί η διαβεβαίωση της κυβέρνησης, ότι δεν θα πωληθούν
«κόκκινα» στεγαστικά ή και επιχειρηματικά, που έχουν εμπράγ-
ματη εγγύηση υποθήκη α’ κατοικίας. Ωστόσο, η ρύθμιση του γ’
μνημονίου, ότι η προστασία της α’ κατοικίας στο εξής θα καθορί-
ζεται με απλή υπουργική απόφαση και όχι με νόμο, και η μετάθε-
ση από την κυβέρνηση για επανασυζήτηση του θέματος στις 15 Φε-
βρουαρίου, μας βάζει σε έντονες υποψίες. 

Ας δούμε και τα βασικά μέτρα του νέου Κ.Πολ.Δ που συνεπι-
κουρούν τις ως άνω ρυθμίσεις πλειστηριασμών α’ κατοικίας υπέρ
των Τραπεζών και των οικονομικών ισχυρών γενικότερα:

Κατ’ αρχήν ήδη με το ΦΕΚ 110/17-09-2015 ψηφίστηκε και
ισχύει η ηλεκτρονική δημοσίευση των πλειστηριασμών στην ιστο-
σελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ταμείου Νομικών (ΕΤΑ-
Α-ΤΑΝ) και η εκτύπωση από την ιστοσελίδα αυτή θεωρείται επί-
σημο αντίγραφο κατάλληλο για δικαστική χρήση. Η διαδικασία
διενέργειας ηλεκτρονικού πλέον πλειστηριασμού θα καθοριστεί με
προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
το αργότερο μέχρι 01/06/2016.

Στο εξής οι τιμές πρώτης προσφοράς στους πλειστηριασμούς
ακινήτων θα ορίζονται με βάση τις εμπορικές που θα τις υπολο-
γίζει εκ του προχείρου ο δικαστικός επιμελητής και όχι τις αντι-
κειμενικές τιμές, οι οποίες υπολείπονται αυτών κατά μ.ο. 38% σή-
μερα, επομένως θα είναι λιγότερα τα έξοδα πλειστηριασμού για
την Τράπεζα και θα εμφανιστούν επιτέλους και πλειοδότες –και οι
επαγγελματίες πλειοδότες, κοινώς «κοράκια»– οι οποίοι λόγω των
υψηλών τιμών σήμερα απέχουν. Όμως το υπόλοιπο του δανείου
που δεν θα καλύπτεται από την εκπλειστηριασθείσα εμπορική τι-
μή του ακινήτου θα οφείλεται ακόμα από τον δανειολήπτη, ο οποί-
ος και θα χάνει το σπίτι του και θα χρωστά ακόμα μέρος αυτού!

Διαφοροποιείται υπέρ των Τραπεζών η σειρά κατάταξης των
δανειστών. Ενώ μέχρι τώρα οι απαιτήσεις των εργαζομένων προ-
ηγούνταν (ειδικό προνόμιο), με αποτέλεσμα οι Τράπεζες να μην
αναγγέλλονταν καν σε πολλούς πλειστηριασμούς που έβλεπαν ό-
τι δεν επαρκούσε το εκπλειστηρίασμα, τώρα θα ικανοποιούνται
συμμέτρως και θα ακολουθούν οι άλλοι. Υπολογίζεται γενικά ότι
οι Τράπεζες με ενυπόθηκο δάνειο θα παίρνουν πάντα τουλάχιστον
το 65% του πλειστηριάσματος ακόμα κι όταν υπάρχουν οφειλές του
δανειολήπτη σε Εφορία, ΙΚΑ, Δημόσιο, εργαζόμενους κ.λπ. 

Μειώνονται οι προθεσμίες ανακοπής του πλειστηριασμού και
μέσων άμυνας του δανειολήπτη.

Σε περίπτωση ανακοπής του πίνακα κατάταξης –του πίνακα δη-
λαδή που δείχνει τι θα πάρει ο κάθε δανειστής από τον οφειλέτη–
ενώ μέχρι σήμερα ο υπάλληλος του πλειστηριασμού (Συμβολαιο-
γράφος) δεν μπορούσε να πληρώσει τους δανειστές των οποίων
η κατάταξη προσβαλλόταν με ανακοπή, τώρα μπορούν όλοι να
πληρωθούν, αν έχουν ισόποση εγγυητική επιστολή πλέον τόκων,
κάποιας Τράπεζας, δηλαδή μόνο οι οικονομικά ισχυροί, ή οι ίδιες
οι Τράπεζες. 

Αντίθετα με το προηγούμενο καθεστώς, σε περίπτωση που το
εκπλειστηριασθέν ακίνητο ήταν μισθωμένο με την άσκηση επιχεί-

ρησης ο υπερθεματιστής τώρα θα
έχει το δικαίωμα να καταγγείλει
τη μίσθωση, οπότε αυτή θα λυ-

θεί μετά την πάροδο διμήνου.
Αλλάζει λοιπόν άρδην

και προς το χειρότερο το
τοπίο των πλειστηρια-
σμών α’ κατοικίας από
1/1/2016. 

Πεύκη
14/12/2015

Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας προ των πυλών
Εμείς υποσχόμαστε ότι θα παρακολουθούμε το θέμα από

κοντά και θα σταθούμε συμπαραστάτης και αρωγός στον πο-
λίτη της περιοχής μας όταν απειληθεί με πλειστηριασμό της
κατοικίας του. 

Δεν ξεχνάμε ότι μόλις πριν από μερικούς μήνες διακηρύσ-
σαμε αυτό, που σήμερα θα ήθελαν μερικοί να το ξεχάσουμε
–αλλά δυστυχώς scripta manent– ότι: 

«Είμαστε οι πολίτες αυτού του τόπου, που δεν θέλου-
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προέκταση της κεντρικής
εξουσίας και εκτελεστή των εντολών της Τρόικας» και ό-
τι: «Θα αγωνιζόμαστε… ενάντια στις πολιτικές των μνημο-
νίων και του ανθρώπινου ευτελισμού». 

Μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα της παράταξής μας στην
ταυτότητα, την ιδρυτική διακήρυξη, το πρόγραμμά μας και
τον κανονισμό λειτουργίας μας θα πείσει και τον πλέον δύ-
σπιστο ότι ακόμα και ένας, αν έμενε, που υπερασπίζεται τους
δανειολήπτες σήμερα ενάντια στις Τράπεζες αυτός θα είχε δί-
καιο σύμφωνα με τις αρχές και την ταυτότητα της Ριζοσπα-
στικής Ανατροπής κι όχι οι υπόλοιποι διαφωνούντες, όσοι κι
αν ήταν. 

Πολλώ δε μάλλον, όταν η πλειοψηφία των ενεργών μελών
αυτής της παράταξης, όποια πολιτική δύναμη κι αν υποστη-
ρίζει σήμερα, με όποιες επιφυλάξεις ή ακόμα κι αν απέχει, ευ-
ρισκόμενη σε πλήρη εμβροντησία μετά απ’ όσα συνέβησαν
τον τελευταίο χρόνο, συνεχίζει να αγωνίζεται ενάντια στο
δρόμο των βάρβαρων μνημονίων, κι επιμένει ότι υπάρχει
εναλλακτική. 

Αυτό μας γεμίζει την πεποίθηση ότι δεν κάναμε λάθος πριν
ακριβώς δύο χρόνια που στήναμε την Ριζοσπαστική Ανατρο-
πή Λυκόβρυσης-Πεύκης, όσες κωλοτούμπες κι αν κάνουν οι
πρωταγωνιστές της κεντρικής (αλλά και της εντόπιας) πολι-
τικής σκηνής. 
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ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση και λειτουργία 
αποτεφρωτήρων στην Ελλάδα

Κύριε Πατούλη,
Η θέση που κατέχετε δεν δικαιολογεί άγνοια του Ελληνι-

κού Συντάγματος που σύμφωνα με τα άρθρα 4, 13 παράγρα-
φος 1, 25 παράγραφος 1&3, 24 παράγραφος 1, επισημάνουν:

Οι έλληνες έχουν ίσα δικαιώματα 
Το ελληνικό κράτος είναι ανεξίθρησκο
Απαγορεύεται η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος
Υποχρέωση του κράτους είναι η προστασία του φυσικού

και πολιτιστικού περιβάλλοντος
Ως Έλληνες πολίτες διεκδικούμε το συνταγματικό, δημο-

κρατικό και ατομικό δικαίωμα επιλογής μεταξύ καύσης και
ταφής. Η υποχρεωτική ταφή είναι καταχρηστική άσκηση του
δικαιώματος επιλογής. 

ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ

Ήδη από το 1960 οι καθηγητές θεολογίας Μπρατζιώτης και
Αλεβιζάτος διευκρινίζουν ότι «καμία Οικουμενική Σύνοδος δεν
καθιέρωσε την ταφή ως δόγμα, διότι τέτοιο δόγμα δεν υπάρ-
χει». Στο ίδιο μήκος κινούνται και οι μητροπολίτες Δωδώνης
και Ιωαννίνων, τονίζοντας πως «ο Θεός δεν έχει έλλειψη υλι-
κού για την ανάσταση». Το 1999, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών,
δήλωσε ότι η ταφή δεν αποτελεί δόγμα αλλά έθιμο. 

ΟΜΩΣ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΑΣΣΟΥΝ ΟΙ
ΚΑΙΡΟΙ

Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να προσαρμοστούμε στα
δεδομένα, που είναι η έλλειψη χώρων για νέα νεκροταφεία.
Δεν θα μετατρέψουμε την πατρίδα μας σε ένα απέραντο νε-
κροταφείο.      

Σας είναι ήδη γνωστό ότι ο κορεσμός των εδαφών των νε-
κροταφείων συντελεί ώστε να υπάρχει 60% - 70% ασηψία,
μουμιοποίηση ή / και σαπουνοποίηση των πτωμάτων.

Η αποτέφρωση των νεκρών δεν σχετίζεται με θρησκευτι-
κές πεποιθήσεις των ελλήνων. Οι δε Χριστιανικές αξίες δεν
έρχονται σε σύγκρουση με την καύση. Χιλιάδες έλληνες Ορ-
θόδοξοι Χριστιανοί που διαμένουν στο εξωτερικό αποτεφρώ-

νονται σε όλο τον πλανήτη. Ακόμα και στην Ελλάδα οι Ορθό-
δοξοι Χριστιανοί αποδέχονται την καύση και γι αυτό όσοι
έχουν την οικονομική δυνατότητα αποστέλλονται στο εξωτε-
ρικό για αποτέφρωση. 

Τους αδύναμους οικονομικά τους θάβουν, παραβιάζοντας
την τελευταία τους επιθυμία, που κατά τις Χριστιανικές αξί-
ες θεωρείται ιερή.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΑΥΤΟ;
Στο εξωτερικό η νεκρώσιμη ακολουθία γίνεται κανονικά

από Ορθόδοξο Χριστιανό ιερέα. 
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι κατά την ανάσταση ο Θεός που

έφτιαξε τον άνθρωπο από λάσπη χρειάζεται τα οστά για την
ανάσταση. 

Ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή ΙΕ 36
επισημάνει «άφρον συ ο σπείρεις ου ζωοποιείται».

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Κ 6-63 «το πνεύμα εστί το ζωο-
ποιούν η σαρξ ουκ οφελεί ουδέν».   

Ο Ματθαίος, 20 – 30 «εν γαρ τη αναστάση ως άγγελοι Θε-
ού εισί» και ως λέγουν τα ιερά κείμενα οι άγγελοι είναι άυ-
λοι και ασώματοι. 

Προς τι λοιπόν η φύλαξη των οστών που μετά την πάρο-
δο 3-4 ετών καταλήγουν στα χωνευτήρια των νεκροταφείων.

Έχει η Θεός ανάγκη τα οστά για την ανάσταση;
Ματθαίος Κεφάλαιο ΚΓ 27 «οι τάφοι έξωθεν μεν φαίνονται

ωραίοι έσωθεν δε γέμουσι οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρ-
σίας κληρονόμοι».

Το ότι η Χριστιανική πίστη βασίζεται στην ανάσταση της
ψυχής του πνευματικού ανθρώπου και όχι στο φθαρτό σώ-
μα του διαφαίνεται σε όλες τις Ιερές πηγές, ήχους, ψαλμούς
και ευχές συγχωρητικές, πχ ήχος δ’, προς κεκοιμησμένους
«Διο σε ικετεύομε τον μεταστάντα ανάπαυσον της ψυχής του
κεκοιμημένου δούλου του Θεού όπως κύριος ο Θεός τάξη την
ψυχή αυτού ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται… ανάπαυσον την
ψυχή του δούλου σου εν τόπο φωτεινώ».

Ευχαί συγχωρητικαί «ώστε την μεν ψυχήν εκείσε χωρεία
ένθα και το είναι προσελάβετο μέχρι της κοινής αναστάσεως
το δε σώμα εις τα εξ ων συνετέθει αναλύεσθαι... Την δε ψυ-
χή καταταγήναι εν τω χορώ των δικαίων... την δε ψυχήν αυ-

τήν εν σκηναίς Αγίων κατάταξον».
Ήχος β’ «εξέλθομεν και ίδωμεν εν τοις τάφοις ότι γυμνά

οστέα ο άνθρωπος, σκωλήκων βρώμα και δυσωδία και γνώ-
μεν τις ο πλούτος, το κάλλος, η ισχύς και η ευπρέπεια».

Και ακριβώς επειδή ζήσαμε με ευπρέπεια και αξιοπρέπεια
θέλουμε να φύγουμε με ευπρέπεια και αξιοπρέπεια, χωρίς
να μολύνουμε τη γη που μας φιλοξενεί.

Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΕΒΟΜΕΝΗ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΤΕΥΕΙ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ

Είναι το ύστατο δείγμα αγάπης προς τον άνθρωπο και το
περιβάλλον.

Κύριε Πατούλη, ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι Χριστια-
νικές αξίες που παραβιάζονται με την αποτέφρωση;

Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΝΕΚΡΩΣΙΜΗ ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΕΣ ΔΕΗΣΕΙΣ

Αν κάποιοι θέλουν να στερήσουν από αυτούς που επιθυ-
μούν την αποτέφρωση, την νεκρώσιμη ακολουθία και τις δε-
ήσεις θα πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά τι θα απολογη-
θούν στον Κύριο και Θεό μας, όταν έλθει η ώρα της κρίσης
και παρουσιαστούν μπροστά Του.

Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 13 – 3 «και
αν πάντα τα υπάρχοντά των διανείμω και εάν παραδώσω το
σώμα μου δια να ΚΑΥΘΗ αγάπη δε μη έχων ουδέν οφελού-
με».

ΜΕΡΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
Πλήρης και γρήγορη αποσύνθεση με αξιοπρέπεια και σε-

βασμό στον άνθρωπο, χωρίς μόλυνση της γης, της ατμό-
σφαιρας και του υδροφόρου ορίζοντα.

Εξοικονομούμε ελεύθερη γη για ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΑΡΚΑ ΖΩΗΣ.
Κάθε 1.000 αποτεφρώσεις εξοικονομούμε 1 στρέμμα γης,

αποφυγή της εκταφής (που είναι αντίθετη με τις Χριστιανι-
κές αξίες) και της ψυχικής ταλαιπωρίας των συγγενών.

Σημαντική μείωση των εξόδων κηδείας και συντήρησης
των τάφων.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την φιλοξενία
Σύνδεσμος Φίλων Αποτέφρωσης Ελλάδος
Μέλος του Union Crematiste Europeenne

Εισάγουμε στο σημερινό πρώτο φύλλο της «Ανατρο-
πής» το μεγάλο κοινωνικό θέμα της «Αποτέφρωσης των
νεκρών».

Η αποτέφρωση ή καύση των νεκρών αφορά όλους
τους πολίτες του τόπου μας, ανεξάρτητα από τις θρη-
σκευτικές ή κοινωνικοπολιτικές αντιλήψεις τους.

Παραθέτουμε σχετική επιστολή που στάλθηκε από τον
«Σύνδεσμο Φίλων Αποτέφρωσης Ελλάδος» στον Πρόε-
δρο της ΚΕΔΕ κύριο Γιώργο Πατούλη.

Στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση Avaaz.org υφί-
σταται ψήφισμα προς την Περιφερειάρχη Αττικής κυρία

Ρένα Δούρου για δημιουργία αποτεφρωτήρων νεκρών
στην Αττική:

https://secure.avaaz.org/el/petition/PERIFE-
REIARHIS_ATTIKIS_EIRINI_DOYROY_DIMIOYRGIA_APOTE
FROTIRON_NEKRON_STIN_ATTIKI/?cGkzPdb

Ήδη, ο Αντιπεριφερειάρχης του Βόρειου Τομέα κύριος
Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής
ενέταξε στον προϋπολογισμό του 2016 σχετική «Μελέτη
για την κατασκευή Κοιμητηρίου και Αποτεφρωτηρίου νε-
κρών στο Δήμο Μεταμόρφωσης» ποσού 80 χιλιάδων ευ-
ρώ.

Επίκαιρο θέμα: Αποτέφρωση νεκρών

Σε όλο σχεδόν τον πλανήτη η καύση των νεκρών επι-
τρέπεται. Στη Γαλλία από το 1789, στη Βρετανία από το
1884. Μεταξύ των άλλων επιτρέπεται στην Ιταλία, Ισπα-
νία, Ελβετία, Σουηδία, Δανία, Ολλανδία, Νορβηγία,
Βουλγαρία, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Αυστραλία κλπ. Φαίνεται ό-
τι οι χώρες αυτές δεν ακολουθούν τα πιστεύω της εκκλη-
σίας, όπως είπε ο Ιερώνυμος, ο οποίος τελικά παραδέ-
χτηκε ότι είναι δικαίωμα καθενός. 

Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε νόμο το 2006 που επιτρέ-
πει την καύση των νεκρών. Η αντίδραση της εκκλησίας
ήταν σφοδρή και από τότε κανένας Δήμαρχος δεν τόλμη-
σε να τα βάλει με την εκκλησία. Τον περασμένο μήνα όμως
ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Κ. Πελετίδης αποφάσισε ότι εντός

του 2016 θα ανεγερθεί αποτεφρωτήριο σε περιοχή που ή-
δη ερευνάται. Αυτό άναψε φωτιές τόσο σε ορισμένους δή-
μους (Θεσ/κης, Αθήνας, Ζωγράφου κ.α.) όσο και στην κυ-
βέρνηση για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης
του νόμου με την κατασκευή αποτεφρωτηρίων.

Η καύση νεκρών απαλλάσσει τις οικογένειες από την
υποχρεωτική εκταφή και το συναισθηματικό φόρτο στη
θέα των οστών ή την ατελή αποσύνθεση της σορού.
Αποφεύγεται η κατασκευή τάφου για τρία ή περισσότε-
ρα χρόνια και αποφεύγεται η επιβάρυνση του περιβάλ-
λοντος, γης και υδροφόρου ορίζοντα.

Αποτελεί ένα αναφαίρετο δικαίωμα των ανθρώπων! 
Γιώργος Λίλος

Kαύση νεκρών

Ανοιχτή επιστολή προς κ. Πατούλη Γεώργιο, Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
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Καταστροφικές πλημμύρες και
πυρκαγιές, λιώσιμο των πάγων
στην αρκτική και στα υψηλότερα

όρη, άνοδος της στάθμης των ωκεα-
νών, εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και
πανίδας, καταστροφή του όζοντος, όξι-
νη βροχή, αποψίλωση δασών, πολλα-
πλασιασμός και επανεμφάνιση ασθε-
νειών που είχαν εκλείψει, καύσωνες
και ξηρασίες είναι μόνο μερικά στοι-
χεία της κλιματικής αλλαγής του πλα-
νήτη μας, που βιώνουμε τα τελευταία
χρόνια.

Άρθρο του Γιώργου Λίλου

Η πορεία προς την καταστροφή του
έμβιου πλανήτη έχει δρομολογηθεί. Και
αυτό όχι γιατί προέρχεται από τη φυσική
αρχή της ζωής (γέννηση, ανάπτυξη, θά-
νατος), αλλά από ανθρωποχειρία. 

Διεθνή συνέδρια για την κλιματική αλ-
λαγή έχουν διεξαχθεί αρκετά έως σήμε-
ρα, με αρχή στο Ρίο (1992) και στη συνέ-
χεια στο Κιότο (1997), στο Μπαλί (2007),

στην Κοπεγχάγη (2009). Κοινό χαρακτη-
ριστικό όλων των διεθνών συνάξεων,
πέρα από την αγωνία της ανθρωπότη-
τας, ήταν τα μεγάλα λόγια των συνέ-
δρων, που κατέληγαν σε ένα ατελείωτο
παζάρι μεταξύ των κύριων παιχτών-ρυ-
παντών μετατρέποντας τους στόχους σε
νέες μπίζνες και μεταθέτοντας τις ευθύ-
νες.

Το παγκόσμιο κλίμα είναι αποτέλε-
σμα μιας σειράς παραμέτρων που καθο-
ρίζουν τη σύσταση της ατμόσφαιρας, τη
θερμοκρασία του πλανήτη, το φυτικό και
ζωικό βασίλειό του και επομένως τη γε-
νική ισορροπία μέσα στην οποία εξασφα-
λίζεται και η ανθρώπινη ύπαρξη. Υπάρ-
χουν φαινόμενα που ο άνθρωπος αδυνα-
τεί να ελέγξει –ηφαιστειακές εκρήξεις–
αλλά και δραστηριότητες που πληγώ-
νουν και ανατρέπουν ακριβώς αυτήν τη
φυσική ισορροπία, επιδρούν καταλυτικά
στη διαταραχή της και οδηγούν στην εμ-
φάνιση καταστρεπτικών φαινομένων και
αποτελεσμάτων σ’ ολόκληρο των πλανή-
τη.

Παράδειγμα, το «φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου», που οφείλεται στη διαρκή

αύξηση ατμοσφαιρικών ρύπων (εργο-
στάσια, αυτοκίνητα, πυρκαγιές, εξορύ-
ξεις πετρελαιοειδών, κάρβουνο, κ.λπ),
με συνέπεια την αύξηση της θερμοκρα-
σίας στον πλανήτη και την καταστροφή
του στρώματος του όζοντος το οποίο συ-
γκρατεί τις υπεριώδεις ακτίνες. Η επί-
πτωση της αύξησης της θερμοκρασίας
είναι το λιώσιμο των πάγων, η άνοδος
της στάθμης των ωκεανών, ο πολλαπλα-
σιασμός των ακραίων καιρικών φαινομέ-
νων. Οι πλημμύρες συνυπάρχουν με τους
καύσωνες και την ανομβρία σε περιοχές
του πλανήτη συμβάλλοντας στην ερημο-
ποίησή τους. Οι συνεχώς αυξανόμενες
πυρκαγιές (κυρίως στη νότια Ευρώπη,
Αυστραλία και ΗΠΑ) επιδεινώνουν το
πρόβλημα.

Η εκτεταμένη χρήση βλαπτικών χημι-
κών ουσιών αποτελεί τεράστιο πρόβλη-
μα ρύπανσης και καταστροφής, τόσο του
εδάφους όσο και της ατμόσφαιρας, με
άμεσες συνέπειες την επανεμφάνιση πα-
λαιών ασθενειών και την εμφάνιση νέων. 

Η συνεχής και αυξανόμενη καταστρο-
φή των δασών αποτελεί επίσης ένα βα-

σικό στοιχείο αλλοίωσης της φυσικής
ισορροπίας, μειώνοντας την ικανότητα
απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρα-
κα παράλληλα με την εξόντωση φυλών
και κοινοτήτων ή την αναγκαστική μετοί-
κησή τους. 

Οι πλημμύρες του 1995 είχαν επιπτώ-
σεις σε 1,5 δις ανθρώπων, ιδιαίτερα σε
φτωχά έθνη, με 318 χιλιάδες νεκρούς και
81 εκατομμύρια αστέγους. Είναι εύκολο
να φαντασθεί κανείς ποιες θα είναι οι συ-
νέπειες τα επόμενα χρόνια. 

Η βιοποικιλότητα υφίσταται επίσης τις
ανάλογες επιπτώσεις. Κάποια είδη χλωρί-
δας και πανίδας εξαφανίζονται, κατα-
στρέφοντας και τη σύσταση των οικοσυ-
στημάτων και την γεωγραφική τους κατα-
νομή. 

Η ελάττωση του πόσιμου νερού αποτε-
λεί ήδη τεράστιο πρόβλημα για εκατομμύ-
ρια ανθρώπων. 

Υπολογίζεται ότι από την εποχή των τε-
λευταίων παγετώνων (πριν 3 περίπου
εκατομμύρια χρόνια) η θερμοκρασία της
επιφάνειας της γης αυξήθηκε μόλις κατά
5 βαθμούς έως τη βιομηχανική επανάστα-
ση, ενώ μέσα σε μόνο 2,5 αιώνες (από τη

βιομηχανική επανάσταση έως σήμερα) η
θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 1 βαθμό. 

Η συμφωνία της συνδιάσκεψης του Πα-
ρισιού προβλέπει την συγκράτηση της αύ-
ξησης της θερμοκρασίας μέχρι τους 2 βαθ-
μούς έως το 2100. 

Παράλληλα όμως, έχουμε να παρατη-
ρήσουμε ότι:

α) Η απόφαση της συνδιάσκεψης δεν
έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για κανέναν
και επαφίεται στην καλή θέληση των χω-
ρών.

β) Η υποτιθέμενη πρόθεση χρηματοδό-
τησης για τη μείωση των ρύπων στις πιο
φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες με
100 δις δολάρια ετησίως (από το 2020)
συνδέεται με υποχρεωτικές επενδύσεις
των πλουσίων χωρών προς αυτές (κάτι
μας λέει αυτό!).

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΕ θα διαθέ-
σει 15 δις ανά έτος, εφόσον υπάρξει ευνοϊ-
κό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα! Οι αναπτυγμένες χώρες
μπόρεσαν να μειώσουν το ρυθμό αύξησης
των ρύπων μεταφέροντας πολλές ρυπογό-
νες δραστηριότητές τους στις πιο φτωχές

χώρες, που πληρώνουν τις συνέπειες.
γ) Η κλιματική αλλαγή και τα ακραία

φαινόμενα που τη συνοδεύουν επιφέρουν
μεγάλες καταστροφές κυρίως στις πιο
φτωχές χώρες. Η άνοδος της στάθμης
των ωκεανών υπολογίζεται ότι θα εξαφα-
νίσει πολλά νησιά του Ειρηνικού και παρά-
κτιους οικισμούς σ’ όλο τον πλανήτη. 

Οι πλούσιες χώρες, που ευθύνονται
για το 80% των παγκόσμιων ρύπων, αρνή-
θηκαν την πρόβλεψη αποζημίωσης των
καταστροφών από τη κλιματική αλλαγή,
που επίμονα απαιτούσαν 170 χώρες. 

δ) Στη «Συμφωνία του Παρισιού» προ-
βλέπεται ότι για την ενεργοποίησή της
απαιτείται η επικύρωσή της από το 55%
τουλάχιστο των χωρών που την υπογρά-
φουν, στις οποίες πρέπει να αντιστοιχεί το
55% των εκπομπών αερίων. Δηλαδή αν
κάποιες μεγάλες ρυπογόνες χώρες, όπως
π.χ. οι ΗΠΑ και η Κίνα, δεν την επικυρώ-
σουν τότε η συμφωνία δεν θα ισχύει. 

Κατά τα άλλα ονομάστηκε «ιστορική
συμφωνία», με ιαχές και δάκρυα συγκίνη-
σης.

Ο θεατρινισμός και η παραπλάνηση σ’
όλο τους το μεγαλείο!

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων
(U.S. Food and Drug Administration – FDA) ανακοίνωσε ό-
τι ο σολομός είναι και επισήμως πλέον το πρώτο γενετικά με-
ταλλαγμένο ζώο που θεωρείται ασφαλές προς κατανάλωση
από τον άνθρωπο. 

Είναι το πρώτο γενετικά τροποποιημένο ζώο που εγκρί-
νεται επισήμως!

Ομάδες καταναλωτών και περιβαλλοντικές ομάδες έχουν
μιλήσει ανοιχτά ενάντια σ’ αυτήν την απόφαση του FDA, με-
ρικοί δε οργανισμοί έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να μηνύ-
σουν τον FDA για να εμποδίσουν τη έγκριση του γενετικά με-
ταλλαγμένου σολομού προς κατανάλωση. 

Κανονικά ο σολομός του Ατλαντικού παράγει ορμόνη ανά-
πτυξης κατά τη διάρκεια  μικρού χρονικού διαστήματος ανά
έτος ενώ ο γενετικά μεταλλαγμένος σολομός την παράγει
όλο το χρόνο. Για το λόγο αυτό επιστήμονες υποστηρίζουν
ότι η κατανάλωσή του θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές
ανθρώπινες αλλεργίες ενώ παράλληλα θα μπορεί να οδηγή-
σει στον αποδεκατισμό του φυσικού σολομού εάν διαφύγει
στο περιβάλλον.

Εν τω μεταξύ ο FDA μετά από επανεξέταση –κατά δήλω-
σή του– κατέληξε ότι ο γενετικά μεταλλαγμένος σολομός της
εταιρείας Aqua Advantage είναι ασφαλής προς κατανάλω-
ση και θρεπτικά ισάξιος των μη μεταλλαγμένων σολομών. Το
ψάρι που ονομάζεται Aqua Advantage δημιουργήθηκε για να
μεγαλώνει γρηγορότερα με την εισαγωγή ενός γονιδίου αυ-
ξητικής ορμόνης από το σολομό του είδους Chinook σε συν-
δυασμό με ένα άλλο γονίδιο.

Μεγάλες αλυσίδες τροφίμων στις ΗΠΑ όπως η Whole
Foods και η Trader Joe’s έχουν ήδη δεσμευθεί ότι δεν θα πω-
λούν γενετικά μεταλλαγμένο σολομό. 

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν τι είδος τροφίμων
αγοράζουν. Οι οργανώσεις τους πιέζουν ώστε τα γενετικώς
τροποποιημένα τρόφιμα να επισημαίνονται εμφανώς και
έντονα στις συσκευασίες τους. 

Κάτω από την πίεσή τους ο FDA αναφέρει ότι το συγκεκρι-
μένο ψάρι επιτρέπεται να παραχθεί μόνο σε χερσαίες εγκα-
ταστάσεις που έχουν ειδικές δεξαμενές εκκόλαψης και ανά-
πτυξης και μόνο σε δύο συγκεκριμένα σημεία στον Καναδά
και στον Παναμά. Και οι δύο εγκαταστάσεις έχουν πολλαπλά
τεχνητά και φυσικά εμπόδια για να κρατήσουν τα γενετικά
μεταλλαγμένα ψάρια και τα αυγά τους από το να διαφύγουν
στο φυσικό υδάτινο ορίζοντα, όπου θα προκαλούσαν μεγά-
λες καταστροφές.

Η αρχή από τις πολυεθνικές και τα άβουλα όργανά τους
έγινε. Στο χέρι μας είναι να δείξουμε ότι υπάρχουν και άλ-
λοι δρόμοι.

Διαμόρφωση κειμένου: Λάμπρος Λάζαρης, Φαρμακοποιός

Πηγή: farmakopoioi.blogspot.gr

Η Διεθνής Διάσκεψη 
για το κλίμα στο Παρίσι

Έγινε η αρχή για να φτάσει 
μεταλλαγμένο ψάρι στο πιάτο μας

Πλυμμήρες Πυρκαγιές
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Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο βασικός ρόλος, τόσο
στη διαδικασία παροχής των αναγκαίων γνώσεων,
όσο και στη διαδικασία εγχάραξης της κυρίαρχης

ιδεολογίας, αναλαμβάνεται από τον σχολικό μηχανισμό. 

Άρθρο του Νίκου Λυσίκατου, εκπαιδευτικού 

Η λειτουργία αυτή του σχολικού μηχανισμού (παροχή
γνώσεων, δεξιοτήτων, τεχνικής, ειδίκευσης από τη μια και
εγχάραξη της παραδοσιακής κουλτούρας, κοινωνικών αξι-
ών που πηγάζουν από την κυρίαρχη ιδεολογία από την άλ-
λη) είναι μια ενιαία διαδικασία που οδηγεί σε κοινό στόχο,
στην εξασφάλιση εκπαιδευομένων ικανών και υπάκουων,
για τις θέσεις που προορίζονται να καταλάβουν μέσα στον
καταμερισμό εργασίας του κοινωνικού σχηματισμού.

Είναι γνωστό, πως το σχολείο δε μεταδίδει μόνο γενικές
γνώσεις (φυσική, αριθμητική, οικονομία), αλλά συγχρόνως
μεταδίδει αξίες και αρχές, για το τι είναι καλό και κακό,
ηθικό και ανήθικο, διδάσκει πατριωτισμό και καλλιεργεί
την αποδοχή των αρχών και των κανόνων, που διέπουν
κάθε φορά την οργάνωση της συγκεκριμένης κοινωνίας1.  

Η λειτουργία του υπάρχοντος σχολικού μηχανισμού
σκοπό έχει λοιπόν να συμβάλει στη διευρυμένη αναπαρα-
γωγή του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας και των κα-
πιταλιστικών σχέσεων εξουσίας. Συστατικό στοιχείο της
λειτουργίας του, είναι η αναπαραγωγή και διάδοση της κυ-
ρίαρχης ιδεολογίας, μέσα από μια επικοινωνιακή πολιτική
που παρέχεται από μια σύνθετη και πολύπλοκη μαθησια-
κή διαδικασία που εμπλέκονται θεσμοί, εκπαιδευτική πο-
λιτική, νομοθεσία και εκπαιδευτικό υλικό. Το σχολείο με-
ταδίδει συγκεκριμένες γνώσεις, αξίες, αρχές και προσπα-
θεί να διαμορφώσει τη συμπεριφορά των μαθητών, με στό-
χο τη δημιουργία προσωπικοτήτων, που όχι μόνον αποδέ-
χονται την εξουσία, αλλά  ταυτόχρονα να νομιμο-
ποιείται και ως αποτέλεσμα  φυσικής και δημοκρα-
τικής διαδικασίας.

Πώς πετυχαίνει το αστικό σχολείο όλα αυτά;
Μέσα από την παροχή στους εκπαιδευόμενους

των σχολικών γνώσεων. Είναι παιδεία-γνώσεις
που καθορίζονται απόλυτα και συγκεκριμένα από
την κρατική εξουσία για να διδαχθούν υποχρεω-
τικά στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Εδώ η κυρίαρχη ιδεολογία είναι πανταχού παρού-
σα. 

Οι σχολικές γνώσεις στοχεύουν στη δόμηση του
χαρακτήρα των εκπαιδευομένων. Αυτοί πρέπει:

α) να υποστηρίξουν την κατεστημένη ιδεολογι-
κή, πολιτική, κοινωνική, οικονομική, θρησκευτι-
κή, πνευματική, ηθική και αισθητική τάξη, ιεραρ-
χία και ιδεολογία

β) να ενσωματωθούν σ' αυτή την τάξη πραγμά-
των και να πάρουν τη θέση που τους καθορίζεται.

Όταν αναφέρουμε γνώσεις, σχολικές γνώσεις, εννοού-
με τις γνώσεις εκείνες που καθορίζονται απόλυτα και συ-
γκεκριμένα από την καθεστηκυία τάξη. Η κυρίαρχη ιδεο-
λογία είναι παρούσα σε κάθε έκφανση της σχολικής ζωής.
Συχνά, το ζήτημα των σχολικών γνώσεων παρουσιάζεται
με μοντέρνες θεωρητικές επενδύσεις, με στόχο πάντα τη
συσκότιση του ρόλου τους. 

Η αλήθεια όμως είναι, πως δεν μπορούμε σε καμιά πε-
ρίπτωση να μιλάμε για ένα κοινωνικά ουδέτερο σύνολο
γνώσεων, αλλά ούτε για γνώσεις απλά τεχνικού χαρακτή-
ρα. Για να είμαστε ακριβείς, οι σχολικές γνώσεις που προ-
σφέρονται στον εκπαιδευόμενο, προσανατολίζουν σε συ-
γκεκριμένες κοινωνικές θέσεις, χαράζοντας αξίες, κανόνες
και πρότυπα συμπεριφοράς, που πηγάζουν πάντα από το
χώρο της αστικής ιδεολογίας και κάνουν τους εκπαιδευό-
μενους ικανούς και πρόθυμους ν' αναλάβουν τις συγκεκρι-
μένες κοινωνικές τους θέσεις και λειτουργίες2. 

Μια συστηματική έρευνα των σχολικών γνώσεων, μπο-

ρεί να φανερώσει κάποια χαρακτηριστικά, που διαφορο-
ποιούν τις σχολικές γνώσεις μιας περιόδου, σε σύγκριση
με μια άλλη. Μπορεί να φανερώσει, πως μαζί μ' εκείνα τα
παγιωμένα χαρακτηριστικά, που διατηρούνται ή αναπαρά-
γονται, εμφανίζονται και ορισμένα νέα, ποιοτικά διαφορε-
τικά.

Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να κάνουμε τις εξής δύο
διαπιστώσεις:

α) Οι σχολικές γνώσεις στο αστικό σχολείο, σε κάθε πε-
ρίοδο, εκφράζουν την απόπειρα για προσαρμογή στις νέ-
ες μορφές της καπιταλιστικής οικονομικής ανάπτυξης.

β) Τα όποια νέα χαρακτηριστικά των σχολικών γνώσε-
ων, δε συνοδεύονται από ουσιαστικές μεταβολές στην
άσκηση του κρατικού ελέγχου στην εκπαίδευση, εκφρά-
ζουν τις βασικές συνιστώσες της κυρίαρχης αστικής ιδεο-
λογίας για την κοινωνία και τη φύση και τελικά εκείνο που
παραμένει ξεκάθαρο, είναι η διαιώνιση του ασφυκτικού και
αποκλειστικού ελέγχου της κρατικής εξουσίας, πάνω στο
τι (περιεχόμενο), στο πότε (χρόνος) και στο πως της διδα-
σκαλίας3. 

Τα μηνύματα που εκφέρονται και μέσα από όλα τα μα-
θήματα που διδάσκονται από τις πρώτες τάξεις του Δημο-
τικού έως στις τελευταίες του Λυκείου καθώς και η κοινω-
νία που σκιαγραφείται, είναι μια κοινωνία όπου κυραρχεί
το μεταφυσικό στοιχείο της θρησκείας, ο ατομισμός, και ο
καταναλωτισμός. Με λίγα λόγια ενισχύονται, πρότυπα,
στάσεις και συμπεριφορές μιας κοινωνίας του κέρδους
και του ανταγωνισμού όπου οι ικανότεροι, οι λεγόμενοι τον
τελευταίο καιρό υποκριτικά «άριστοι» μόνο θα μπορούν να

επιβιώσουν.
Οποιαδήποτε κίνηση για ριζική αλλαγή στο εκπαιδευτι-

κό σύστημα, θα πρέπει να γίνει μόνο εφόσον προηγουμέ-
νως αναζητηθεί το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα που
θα πρέπει να υπηρετήσει. Οπότε το ερώτημα είναι βασι-
κά: ποια κοινωνία θέλουμε; Έτσι ώστε να μπορέσουμε να
καθορίσουμε τους βασικούς άξονες της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.

Επανακαθορίζοντας πρώτα, το νόημα σε επίπεδο εκπαι-
δευτικών, δηλαδή, πώς αντιλαμβάνονται τις τάξεις τους
και πώς θα μπορέσουν να μετασχηματίσουν τη συνείδησή
τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιστέκονται στους αι-
σθητούς καταναγκασμούς. 

Δεύτερο, επανακαθορισμός σε επίπεδο μαθητή/τριας.
Δηλαδή στο πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές/τριες εκείνα
που τους παρουσιάζονται και στους τρόπους με τους οποί-
ους υποχρεώνονται να αποφεύγουν τη θεωρητική σκέψη
και να είναι οι ίδιοι οι δημιουργοί ενός νέου κόσμου. 

Τρίτο, σε επίπεδο σχολικών μαθημάτων, αναλυτικών
προγραμμάτων, και εδώ εντάσσεται η διαμεσολάβηση με-
ταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, στο πώς επιλέγε-
ται η σχολική γνώση4. 

Δυστυχώς σήμερα βλέπουμε ότι παρότι έχουμε κυβέρ-
νηση «αριστεράς» ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής που θα αναμέναμε όχι μόνο δεν έρχεται αλλά οι μεταρ-
ρυθμίσεις της παρούσας κυβέρνησης δεν κάνουν άλλο α-
πό να συνεχίζουν τον υπάρχοντα σχεδιασμό της ταξικής εκ-
παίδευσης της άρχουσας τάξης. 

• Συνεχίζει ακάθεκτη αποδεχόμενη πλήρως υποτακτικά
τις επιταγές της συνόδου της Μπολόνια στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση. 

• Διαιωνίζει προκλητικά παρόλες τις προεκλογικές εξαγ-
γελίες την παραπαιδεία, εξαναγκάζοντας όσους δεν έ-
χουν να εγκαταλείπουν τις σπουδές, εσωτερικεύοντας την
αποτυχία με ότι αυτό σημαίνει για το μέλλον τους. 

• Αποδέχεται ανερυθρίαστα, τη συνέχιση της παρουσί-
ας ωρομίσθιας εργασίας στην εκπαίδευση. 

• Μειώνει ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό στο
Υπουργείο Παιδείας.

Βλέπουμε να συνεχίζει να διαιωνίζει τις υπάρχουσες
δομές αντάμα με το σφιγκτό εναγκαλισμό με την εκκλησία,
και τη σκοταδιστική συνέχεια της κατήχησης των παιδικών
ψυχών στην παράλογη αποδοχή της μεταφυσικής «αλήθει-
ας» αποδεχόμενη ακόμα και τη συνέχιση των μιλιταριστι-
κών πρακτικών από ανήλικους μαθητές/τριες. 

Η πρώτη προτεραιότητα μιας κυβέρνησης της αριστε-
ράς, που οραματίζεται μια διαφορετική κοινωνία από την
παρούσα, όπου όλα μεταφράζονται σε οικονομικό κέρδος,
θα έπρεπε να είναι:

• η αναμόρφωση της παιδείας, 
• η συγγραφή νέων εγχειριδίων, όπου μέσα σε αυτά θα

σκιαγραφείται η διαφορετική άποψη για την κοινωνία που
θα έρθει, 

• η απελευθέρωση των μαθητών από τον
βραχνά της βαθμοθηρίας, 

• η ελεύθερη πρόσβαση στη μόρφωση, 
• η απελευθέρωση των εκπαιδευτικών από

το ασφικτικό κλίμα των εγκυκλίων και του κα-
θηκοντολογίου, 

• η γενναία χρηματοδότηση των σχολείων
και των Πανεπιστημίων, 

• η ριζική αναμόρφωση των παιδαγωγικών
σχολών, 

• η κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
«Οι άνθρωποι είναι το προϊόν των περιστάσε-

ων και οι αλλαγμένοι άνθρωποι είναι, συνε-
πώς, προϊόντα άλλων περιστάσεων και μιας
διαφορετικής εκπαίδευσης, ξεχνάμε ότι, στην
πραγματικότητα, οι περιστάσεις αλλάζουν από
τους ανθρώπους και πως ο παιδαγωγός πρέπει
και αυτός να διαπαιδαγωγηθεί», αναφέρει ο
Μαρξ. 

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν υπάρχει πολιτική βού-
ληση, ο καθένας από εμάς χωρίς ανάθεση να έρθει σε ρή-
ξη με την πραγματικότητα που μας καταπιέζει και μας
αναγκάζει να σκύβουμε το κεφάλι στις επιταγές των ισχυ-
ρών που μας κυβερνούν και επιτέλους να μάθουμε να δι-
εκδικούμε αυτό που μας ανήκει.

Ο πλούτος αυτής της κοινωνίας παράγεται από τον κό-
σμο της εργασίας και πρέπει να επανέρχεται σε αυτόν.

1  Α. Φραγκουδάκη, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Πα-
παζήσης, Αθήνα 1985, σ. 170.
2  Γιάννης Μηλιός, Εκπαίδευση και Εξουσία, Θεωρία, Αθή-
να 1986, σ.14
3  Χαράλαμπος Νούτσος, Ιδεολογία και Εκπαιδευτική Πολι-
τική, Θεμέλιο ,Αθήνα 1986, σελ. 119
4  Madam Sarup, Μαρξισμός και εκπαίδευση, Επίκεντρο,
Θεσσαλονίκη,2006 σελ .378-9 

Αυτό που θα μου πεις μπορεί να το ξε-
χάσω.
Αυτό που θα με διδάξεις θα το θυμάμαι.
Δώσε μου τη δυνατότητα να συμμετά-
σχω και θα μάθω!

Βενιαμίν Φραγκλίνος
(ελεύθερη μετάφραση)

Παιδεία;
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Ηεπείγουσα βοήθεια ξεκινάει με το τη-
λεφώνημα στο κέντρο άμεσης βοήθει-
ας. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει

ο ασθενής είναι απειλητικό για την ζωή του,
τηλεφωνείστε στο 166 και ζητήστε, αφού
τους ενημερώσετε για την σοβαρότητα της
κατάστασής του, να σας δώσουν οδηγίες για
την βοήθεια που μπορείτε να του προσφέρε-
τε και ζητήστε να παραμείνουν στην τηλεφω-
νική γραμμή έως ότου φτάσει το ασθενοφό-
ρο. Είναι μια τακτική που την προσφέρει το
κέντρο άμεσης βοήθειας για τα περιστατικά
αυτά και καλό είναι να το γνωρίζετε.

Άρθρο του Κώστα Νταλούκα, 
Παιδιάτρου, Προέδρου της Ένωσης Ελευθε-
ροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής

Το μέλημα του εκπαιδευμένου προσωπικού
του ασθενοφόρου, είναι να σταθεροποιήσουν
την ζωή του ασθενούς στον τόπο του συμβά-
ντος καθώς και κατά την διάρκεια της μεταφο-
ράς του προς το Νοσοκομείο.

Πότε πρέπει να καλέσουμε το 166
Μερικές φορές είναι δύσκολο να ξέρουμε αν

το ιατρικό πρόβλημα που έχουμε εμείς ή κά-
ποιος δικός μας είναι σοβαρό ή όχι. Στην περί-
πτωση που έχετε αμφιβολίες τηλεφωνείστε εί-
τε στον γιατρό σας είτε στο 166.

Πιο κάτω είναι κάποια από τα πολύ σοβαρά
συμπτώματα που απαιτούν άμεση μεταφορά
στο Νοσοκομείο

• Πόνος ή σφίξιμο στο στήθος (συμπτώματα
καρδιακής προσβολής)

• Ξαφνικά, σοβαροί πονοκέφαλοι, προβλή-
ματα όρασης, ξαφνική αδυναμία, δυσκολία
στην ομιλία, ζάλη, υπνηλία, τρέμουλο στο πρό-
σωπο, στο χέρι ή στο πόδι (συμπτώματα εγκε-
φαλικού)

• Ανεξέλεγκτη αιμορραγία
• Πολύ έντονος πόνος
• Αίσθηση πνιγμού ή δυσκολία στην ανα-

πνοή
• Τραυματισμός στο κεφάλι
• Σοβαρά εγκαύματα
• Μεγάλα κατάγματα οστών ή κατάγματα

που συνοδεύονται από αιμορραγία
• Σοβαρό κοιλιακό άλγος
• Αδυναμία αντίδρασης ή κώμα

• Λήψη μεγαλύτερης δόσης φαρμάκου
• Υψηλός πυρετός που συνοδεύεται με δυ-

σκολία στην αναπνοή, ή με σπασμούς  που θα
συμβούν λίγο αργότερα από την έναρξη του
πυρετού

• Σπασμοί χωρίς να υπάρχουν άλλα συ-
μπτώματα

• Θερμοπληξία
• Πνιγμός

Πως θα διαχειριστείτε 
ένα επείγον περιστατικό

Αν τα συμπτώματα που νοιώθετε εξελίσσο-
νται γρήγορα και αισθάνεστε ότι δεν πρόκειται
να φτάσετε μόνοι σας, έγκαιρα και με ασφά-
λεια στο πλησιέστερο Νοσοκομείο, καλέστε
αμέσως το 166. 

Για όλες τις άλλες επείγουσες περιπτώσεις
καλέστε πάντοτε το 166 ή τον γιατρό σας, ή πη-
γαίνετε μόνοι σας στο πλησιέστερο Νοσοκο-
μείο.

Επείγουσα κατάσταση σε παιδιά
Τηλεφωνείστε πάντοτε στον παιδίατρο του

παιδιού σας. Αν δεν είναι δυνατόν να επικοινω-
νήσετε μαζί του μεταφέρετε το παιδί στο πλη-
σιέστερο παιδιατρικό Νοσοκομείο ή καλέστε
το 166.

Ποιες πληροφορίες πρέπει 
να είσαστε προετοιμασμένοι να δώσετε 
στο τηλεφωνικό κέντρο του 166

• Την ακριβή διεύθυνση που βρίσκεται ο
ασθενής

• Το τηλέφωνο από το οποίο καλείτε καθώς
και το κινητό σας

• Εξηγείστε ακριβώς και με σαφήνεια τι έχει
συμβεί

• Την ακριβή ηλικία του ασθενή για να ξέ-
ρουν τι θα έχουν μαζί τους

• Αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του και αν
αναπνέει

Ζητήστε από το κέντρο να σας δώσουν οδη-
γίες για το τι ακριβώς πρέπει να κάνετε για να
βοηθήσετε τον ασθενή. Αν ο ασθενής δεν ανα-
πνέει ζητήστε να σας κατευθύνουν από το τη-
λέφωνο στην περίπτωση που χρειάζεται να
κάνετε καρδιο-αναπνευστική αναζωογόνηση

(CPR), πώς να την κάνετε.

Τι άλλο πρέπει να κάνετε 
ενώ περιμένετε την άφιξη του 166 

• Συγκεντρώστε πληροφορίες για το ιατρι-
κό ιστορικό του ασθενούς, τα φάρμακα που
παίρνει, καθώς και αν πάσχει από αλλεργίες.

• Ελευθερώστε τον «δρόμο» και δημιουργή-
στε διάδρομο προς τον ασθενή. Μετακινείστε
έπιπλα και ξεκλειδώστε πόρτες αν αυτό χρεια-
στεί.

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο αριθμός του
σπιτιού σας και ότι είναι εμφανώς ορατός από
τον δρόμο που το 166 θα έρθει. Αν είναι βρά-
δυ ανάψτε τα εξωτερικά φώτα της εξώπορτας,
του διαδρόμου και της βεράντας.

• Αν ζείτε σε διαμέρισμα φροντίστε να βάλε-
τε κάποιο άτομο να συναντήσει το προσωπικό
του ασθενοφόρου στον προθάλαμο του ισογεί-
ου της πολυκατοικίας και πείτε του να έχει το
ασανσέρ κατεβασμένο με την πόρτα ανοιχτή. 

• Μην μετακινείτε τον ασθενή, εκτός κι αν η
ζωή του είναι σε μεγάλο κίνδυνο.

Άρθρο του Χρίστου Απ. Ζάνη

Ο αφελληνισμός του λαού μας –με τα
ντόπια και ξένα συμφέροντα συστηματικά
και μεθοδευμένα να εκτελούν τα σχέδιά
τους με τη σύμπραξη των ασκούντων την
εξουσία στη χώρα– αποτελεί, δυστυχώς, τη
σκληρή πραγματικότητα.

Η παιδεία σε όλες τις βαθμίδες υποβαθ-
μίζεται. Τα σχολεία υπολειτουργούν. Τα
πανεπιστήμια σε διάλυση. Οι εκπαιδευτι-
κοί μειώνονται κατά εκατοντάδες. Τα ξενό-
γλωσσα σχολεία πολλαπλασιάζονται. Οι γο-
νείς σε απόγνωση. 

Τα παιδιά, θύματα της φτώχειας, της
ανεργίας και της σύγχυσης βολοδέρνονται
στα φροντιστήρια για να καλύψουν τις ελ-
λείψεις και να μάθουν μια ξένη γλώσσα,

σαν απαραίτητο εφόδιο.
Τα σχολικά βιβλία, γραμμένα με

προχειρότητα και απαράδεκτες
ανακρίβειες, προκαλούν σύγχυ-
ση και δυσκολεύουν την εμπέ-
δωση και πολύπλευρη γνώση
της εθνικής μας γλώσσας.

Τα αναλυτικά προγράμματα
χωρίς εναρμόνιση με τις σύγ-
χρονες εξελίξεις, τις σύγχρονες
ανάγκες και τις μελλοντικές προσ-
δοκίες. Το μάθημα της Ιστορίας όπως
διδάσκεται δεν σφυρηλατεί ένα υγιές φρό-
νημα με προσανατολισμό στα ιδανικά της
Ειρήνης και της αδελφοσύνης των λαών,
που με ορθοφροσύνη και συνεργασία μπο-
ρούν να οικοδομήσουν ένα μέλλον αξιοβίω-
το.

Η κριτική σκέψη των μαθητών δεν καλ-
λιεργείται και οι μαθησιακές δυσκο-

λίες δεν αντιμετωπίζονται.
Οι εκπαιδευτικοί δεν μορφώ-

νονται επαρκώς και δεν επι-
μορφώνονται σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις εξελίξεις για
να είναι σε θέση να επωμιστούν

τις ανάλογες ευθύνες.
Οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις αρ-

κέστηκαν σε εμβαλωματικές αλλα-
γές. Οι εκάστοτε Υπουργοί Παιδείας

έκαναν τις δικές τους ανατροπές και αλλα-
γές χωρίς να εγγίζουν την ουσία του προ-
βλήματος.

Η γλώσσα μας, που αποτελεί τη διαχρο-
νική μας ταυτότητα, γίνεται σιγά-σιγά και
μεθοδικά περιθωριακή.

Οι ξένες γλώσσες εκτοπίζουν τη μητρική
μας γλώσσα και ο αφελληνισμός γίνεται
όλο και πιο απειλητικός.

Το καθημερινό λεξιλόγιο των μαθητών
με την κακοποίηση της γλώσσας μας και τη
συχνή χρήση ξενόγλωσσων λέξεων, εκεί
που δεν υπάρχει λόγος, οδηγεί στην περι-
θωριοποίηση της ελληνικής γλώσσας.

Ο κατακλυσμός με ξενόγλωσσες επιγρα-
φές δημόσιων και ιδιωτικών χώρων προ-
βληματίζει κάθε σκεπτόμενο Έλληνα για το
μέλλον του πολιτισμού μας, που βασικός
φορέας του είναι η γλώσσα μας.

Μπροστά στον κίνδυνο οι ακαδημαϊκοί
μας, οι επιστημονικοί σύλλογοι, η πνευμα-
τική ηγεσία του τόπου, οι άνθρωποι της τέ-
χνης και οι ενεργοί πολίτες οφείλουν να
δράσουν έγκαιρα και αποφασιστικά.

Ο κίνδυνος του αφελληνισμού

Τι πρέπει όλοι να γνωρίζουμε
για τις πρώτες βοήθειες

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για
σοβαρό πρόβλημα υγείας που χρειάζε-
ται μεταφορά στο Νοσοκομείο, καλού-
με πάντοτε το 166.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης καλού-
με πρώτα το 210 -7793777 και αν μας
προτείνουν άμεση μεταφορά του ασθε-
νούς στο Νοσοκομείο, καλούμε πάντο-
τε το 166. 

Το κέντρο δηλητηριάσεων είναι μο-
ναδικό στη χώρα, λειτουργεί 24 ώρες
το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την δική σας ασφάλεια ή αυτού

που σας μεταφέρει, αλλά και όλων
όσων βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο,
να ακολουθείτε πάντοτε τον κώδικα
της οδικής κυκλοφορίας, όταν μεταφέ-
ρετε με το δικό σας όχημα τον ασθενή
στο Νοσοκομείο.



Γράφει η Μαρίτα Κουρούπη Santoro

Με αφορμή ατυχήματα που έχουν συμβεί πολλές
φορές σε παιδικές χαρές και άλλους κοινόχρη-
στους χώρους εξαιτίας φθαρμένων οργάνων, εγκα-
ταλελειμμένων εγκαταστάσεων, επικίνδυνων προ-
σβάσεων και αδιαφορίας της τοπικής αρχής, το
Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε σχετική εγκύ-
κλιο (ΦΕΚ 931 Β’/18-5-2009), στην οποία περιγρά-
φονται οι προϋποθέσεις για την σωστή χωροθέτη-
ση και ασφαλή λειτουργία αυτών των χώρων.

Στην Πεύκη υπάρχει το άλσος Βαρβαρέσου μέ-
σα στο οποίο από το 1957, που η περιοχή εντάχθη-
κε στο σχέδιο πόλεως, φιλοξενείται μια παιδική
χαρά. Χιλιάδες παιδιά της περιοχής μας πέρασαν,
έτρεξαν και έπαιξαν για πολλές δεκαετίες με τα λί-
γα όργανα που είχε –μια τραμπάλα, μια σιδερένια
τσουλήθρα, λίγες κούνιες και μερικά ακόμη.

Η συγκεκριμένη παιδική χαρά εξακολουθεί να
λειτουργεί, δίπλα σε υπεραιωνόβια πεύκα, μέσα
στον πράσινο πνεύμονα της περιοχής μας, που δεν
πρέπει να αλλοιωθεί, αλλά αντίθετα πρέπει να προ-

στατευτεί με κάθε θυσία! 
Ήδη αυτός ο χώρος, από τα τέλη της δεκαετίας

του ’90, κατακλύσθηκε από τσιμεντένιες κατασκευ-
ές, όπως η υπαίθρια σκηνή θεάτρου, ένα υπό κα-
τάρρευση υπαίθριο θεατράκι με το βάθρο της προ-
τομής του Βαρβαρέσου, καθώς και από σημαντικού
μεγέθους πλακόστρωτους διαδρόμους, που βλά-
πτουν ανεπανόρθωτα τις ρίζες των δέντρων, με συ-
νέπεια την σταδιακή τους ξήρανση, αφού το ριζικό
τους σύστημα δεν αναπνέει και δεν προσλαμβάνει
το αναγκαίο βρόχινο νερό.

Δυστυχώς, η εκάστοτε δημοτική αρχή δεν ήθε-
λε να κατανοήσει ότι αυτές οι μικρές πράσινες γω-
νιές μέσα στον αστικό χώρο βοηθούν στη διαμόρ-
φωση υγιεινότερου μικροκλίματος στην πόλη και
στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Θα έπρεπε η προστασία αυτού του χώρου να
μπει σε ύψιστη προτεραιότητα και η διαχείρισή του
να λαμβάνει υπόψη ότι είναι τμήμα της φύσης μέ-
σα στο αστικό περίβλημα και όχι εμπόρευμα.

Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε
την ανάπλαση της παιδικής χαράς του άλσους

Βαρβαρέσου, με βάση τους κανονισμούς που ισχύ-
ουν για την ασφαλή λειτουργία αυτών των χώ-
ρων, και κανείς δεν διαφωνεί ότι είναι απαραίτη-
τα τα καινούργια και σύγχρονα όργανα για το
ασφαλές παιχνίδι των παιδιών, σε αντικατάσταση
των γερασμένων και επικίνδυνων παλαιών οργά-
νων.

Έτσι, η παιδική χαρά έκλεισε και τα όργανα ξη-
λώθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του δήμου,
προκειμένου να αντικατασταθούν με νέα, σύμφω-
να με τις προδιαγραφές. Υποχρέωση της τεχνικής
υπηρεσίας όμως, ήταν και είναι να σέβεται τις νο-
μοθετημένες διατάξεις για τον τρόπο εκτέλεσης έρ-
γων μέσα σε χώρους αρμοδιότητας Δασαρχείου,
όπως για παράδειγμα το ποσοστό κάλυψης με τσι-
μέντο σε ένα άλσος.

Η Δημοτική αρχή στο όνομα της ταχύτερης διεκ-
περαίωσης της ανάπλασης του χώρου παράκαμψε
τις νόμιμες διαδικασίας, ενεργώντας λάθρα, με συ-
νέπεια η παρέμβαση του Δασαρχείου να καθυστε-
ρήσει το έργο και τα παιδιά να μην έχουν χώρο πλέ-
ον να παίξουν.

Οι αιτιάσεις των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου
και του ίδιου του Δημάρχου, ότι «κάποια κυρία»
έκανε καταγγελία στο δασαρχείο με αποτέλεσμα να
σταματήσει το έργο είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις»!

Με την μέθοδο της μεταφοράς του προβλήματος
σε τρίτους, η δημοτική αρχή δεν κάνει τίποτε άλλο
παρά να υποβαθμίζει τον εαυτό της. Θα έπρεπε,
εκεί στο Δημαρχείο, να έχουν το θάρρος να ομολο-
γήσουν ότι παρακάμψανε το Δασαρχείο, γιατί ήθε-
λαν να κρύψουν ότι μέσα στο άλσος έχει πέσει πε-
ρισσότερο τσιμέντο απ’ αυτό που ορίζουν οι δασι-
κοί κώδικες.

Λύσεις υπάρχουν, αν πραγματικά θέλουν να γί-
νει σωστά το έργο και το άλσος να μη καταστραφεί:
Να μειωθεί ο όγκος του υπάρχοντος τσιμέντου,
παράλληλα με την εγκατάσταση των νέων οργά-
νων!

Δεν υπάρχει πολίτης που να μη θέλει τη συνύ-
παρξη του άλσους με την παιδική χαρά και αυτό
μπορεί να γίνει μόνον όταν η Δημοτική Αρχή περιο-
ρίσει το υφιστάμενο μέσα στο άλσος τσιμέντο, στα
όρια που ο νόμος επιτρέπει.

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Εκδίδεται από την δημοτική παράταξη
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ
Ρίμινι 10, τ.κ. 141 23 Λυκόβρυση
Τηλέφωνο 6932 610 230
Ηλεκτρονική διεύθυνση: riz.anatropi.lp@gmail.com
Blog: https://rizanlykpefkis.wordpress.com/

Υπεύθυνος κατά το νόμο: 
Μανόλης Στ. Πάγκαλος  (em.pagkalos@yahoo.gr)

Συντακτική ομάδα: 
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Επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους του περιεχομένου της έκδοσής μας, εφόσον αναφέρεται η πηγή

Δεν γεννήθηκα ούτε μεγάλω-
σα στην Πεύκη. Δεν τη γνώρισα
σαν Μαγκουφάνα.

Ήρθαμε να μείνουμε όταν πα-
ντρευτήκαμε το 1989. Η Πεύκη με
κέρδισε από την πρώτη στιγμή!
Στην αρχή νοικιάσαμε σπίτι, μετά
αγοράσαμε, μετά έφερα και το
οδοντιατρείο εδώ. Από την αρχή
ξεκίνησα να περπατάω για να τη
γνωρίσω να συναντήσω τους αν-
θρώπους της, συνήθεια που συ-
νεχίζω ακόμα. Την αγαπώ, τη θεωρώ δεύτερη
πατρίδα μου αφού εδώ γεννήθηκαν και μεγαλώ-
νουν τα παιδιά μου, τη νοιάζομαι και προσπαθώ
να προσφέρω ότι μπορώ. Κατά συνέπεια ότι
σημαντικό γίνεται ή γράφεται για την Πεύκη με
ενδιαφέρει και με αφορά. (Τα ασήμαντα τα πα-
ρακάμπτω...).

Ξεκλέβοντας όσο χρόνο μπορούσα, διάβασα
το βιβλίο. Η ανάγνωση με συνάρπασε. Έμαθα
για την ιστορία της πόλης, την ανθρωπογεω-
γραφία της και την ιστορία των ανθρώπων που
γνώρισα και φίλων που απέκτησα.

Η αμεσότητα των διηγήσεων με συγκίνησε
έστω κι αν είμαι μεταγενέστερος Πευκιώτης.
Πόσοι ξεριζωμένοι ήρθαν εδώ! Οι καταγραφές
για το ‘’Τριανέμι’’ στην αρχή όπως και το πα-
ράρτημα με την ιστορία της Μικράς Ασίας

εμπλούτισαν τις γνώσεις μου.
Η Πεύκη που κι εγώ γνώρισα

με τον καιρό εξελίσσεται και αλ-
λάζει κάτι που είναι αναπόφευ-
κτο. Και άλλοι κάτοικοι επωφε-
λούνται της όμορφης πόλης μας,
εμπλουτίζοντας τον ανθρώπινο
ιστό. Με θλίβει όμως όταν γίνο-
νται κακόγουστες παρεμβάσεις
που αλλοιώνουν τον προαστιακό
χαρακτήρα της πόλης μας. Είναι
επιτακτική ανάγκη να στρατευ-

τούμε όλοι, ώστε να διατηρήσουμε το ύφος και
το χρώμα του προαστίου μας, τα δάση μας,
τους εναπομείναντες ελεύθερους χώρους, να
προάγουμε τον πολιτισμό και να καλλιεργήσου-
με τις ανθρώπινες σχέσεις.

Θέλω να συγχαρώ θερμά όσους συνετέλεσαν
στην συγγραφή και έκδοση αυτού του βιβλίου
και ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας που μοιρά-
στηκαν μέσα από αυτό τις προσωπικές τους
ιστορίες και να συστήσω επίσης θερμά, να το
προμηθευτούν και να το διαβάσουν όσο περισ-
σότεροι μπορούν, παλαιότεροι και νεότεροι. Άλ-
λωστε γιορτές έρχονται. Προσφέρεται και για
δώρο!

Γιώργος Κουτσικάκης
Χειρουργός Οδοντίατρος Μ.Μ.Sc.

Γράφει ο Νίκος Θεοδωράκης

Σε μια πρώτη ανάγνωση, το
ερώτημα εάν ένα ηλεκτροκίνητο
αυτοκίνητο είναι φιλικό για το
περιβάλλον, έχει προφανή απά-
ντηση: ναι είναι. Και αυτό γιατί
δεν παράγει αέρια από την καύ-
ση –αφού δεν έχει κινητήρα εσω-
τερικής καύσης– που επιβαρύ-
νουν το περιβάλλον, είναι σχεδόν
αθόρυβο και πιο εύκολο στην
χρήση και την οδήγησή του.

Τα προηγούμενα χαρακτηρι-
στικά είναι σωστά αλλά μόνο
στην πρώτη ανάγνωση. Ναι ένα
ηλεκτροκίνητο όχημα δεν επιβα-
ρύνει το περιβάλλον με εκπο-
μπές αερίων εκεί όπου κινείται.
Τo μερίδιό του όμως, το συνολι-
κό αποτύπωμα άνθρακα όπως
λέγεται, στην επιβάρυνση του
περιβάλλοντος υπάρχει. Δεν εκ-
πέμπει εκεί που κινείται, εκπέ-
μπει εκεί που παράγεται το ρεύ-
μα που θα χρησιμοποιήσει για να
φορτίσει τις μπαταρίες του. 

Αν δηλαδή ο Δήμος Λυκόβρυ-
σης-Πεύκης χρησιμοποιήσει ηλε-
κτροκίνητα αυτοκίνητα για τις
ανάγκες του, πραγματικές ή όχι,

τα οχήματα αυτά δεν θα έχουν
εξατμίσεις και δεν θα επιβαρύ-
νουν με «αέρια θερμοκηπίου»
την περιοχή μας. Θα χρειάζονται
όμως φόρτιση οι μπαταρίες τους,
καταναλώνοντας ηλεκτρικό ρεύ-
μα που κάπου έξω από τον δήμο
παράγεται. Καθαρότερη Λυκό-
βρυση-Πεύκη, χειρότερα στο Αλι-
βέρι ή την Μεγαλόπολη όπου
υπάρχουν εργοστάσια παραγω-
γής ρεύματος. Ας παραβλέψουμε
και το γεγονός ότι τα αυθαίρετα
σύνορα των Δήμων δεν λαμβά-
νονται υπόψη από τον άνεμο, και
μαζί του κυκλοφορούν και τα
οξείδια του αζώτου ανεξάρτητα
από το πού παράγονται. 

Kαι όταν λήξει η ζωή των πα-
νάκριβων συσσωρευτών των
ηλεκτροκίνητων τι θα απογίνουν;
Θα σταλούν στο εργοστάσιο που
τους κατασκεύασε για να ανακυ-
κλωθούν ή θα μείνουν κάπου μέ-
χρι η μαμά Φύση να τους δια-
βρώσει; 

Kαι αν κάποιο τέτοιο όχημα
πάρει φωτιά μετά από κάποια
σύγκρουση ποιος έχει την γνώση
και τον εξοπλισμό να την σβήσει
χωρίς να καούν οι επιβάτες του;

Ακόμη το κόστος για την μεγαλύ-
τερη παροχή ηλεκτρικής ισχύος
στον σταθμό επαναφόρτισης,
που πρακτικά απαιτεί νέα καλώ-
δια, ποιος θα το επωμισθεί; 

Tα παραπάνω δεν είναι φα-
ντασίες ούτε παραδοξολογίες.
Δείχνουν επιφανειακά και σύντο-
μα ότι τα πράγματα είναι περισ-
σότερο πολύπλοκα από ότι μια
πρώτη ανάγνωση μας αφήνει να
αντιληφθούμε. 

Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα
είναι ακόμη σε πολύ πρώιμα στά-
δια για να αποτελέσουν βοήθεια
στην βελτίωση της ατμόσφαιρας
και της ποιότητας ζωής στις πό-
λεις. Και είναι ακριβά, δίχως υπο-
δομές για την φόρτιση και την
συντήρησή τους, δίχως τεχνίτες
ειδικευμένους σε αυτά οπότε αν
σας χαρίσουν κανένα τέτοιο κα-
λύτερα να το …ρευστοποιήσετε. 

Ένα ποδήλατο με ηλεκτρική
υποβοήθηση είναι πιο ώριμο σαν
τεχνολογία, αν και αυτά παραμέ-
νουν ακριβά και βαριά. Άλλω-
στε η βελτίωση του αστικού πε-
ριβάλλοντος είναι κάτι που εκτός
από γνώσεις χρειάζεται και χρή-
ματα. Συνήθως πολλά. 

«ΟΙ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΙΩΤΕΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ»
έκδοση του συλλόγου «Πευκιώτικες ρίζες»

Τα ηλεκτροκίνητα είναι φιλικά με το περιβάλλον; 

Το πρόβλημα της παιδικής χαράς στο Άλσος Βαρβαρέσου
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