
Κ άθε χρόνο τέτοια εποχή η ίδια ιστορία. Να πάω
από τη διεύθυνση της πρωτοβάθμιας, να πάρω
τα χαρτιά της απόλυσης, να στηθώ στην ουρά

του ΟΑΕΔ της Νέας Ιωνίας, να εγγραφώ για άλλη μια
φορά ως απολυμένος—άνεργος. 

13 χρόνια στην εκπαίδευση, έχοντας καβατζώσει τα 44
χρόνια περιμένω να ζήσω, να φάω, να πληρώσω λογα-
ριασμούς, χαράτσια… κέρατα με το ιλιγγιώδες ποσό των
360 ευρώ μηνιαίως.

Τόσο αποτιμάται η ζωή ενός ανέργου, μ’ αυτό το πο-
σό εκτιμούν οι νεοφιλελεύθεροι θιασώτες, που διοικούν
τα τελευταία χρόνια τον τόπο, ότι κάποιος μπορεί να κα-
λύψει έστω και τις στοιχειώδεις ανάγκες του!

Ενώ λοιπόν για όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους
μου, οι καλοκαιρινές διακοπές είναι μια περίοδος ανα-
γκαίας ξεκούρασης, χαλάρωσης, ανασυγκρότησης δυνά-
μεων για την επόμενη σχολική χρονιά, για μένα και τους
όμοιούς μου, αναπληρωτές, ωρομίσθιους και λοιπούς
«ελαστικώς» εργαζόμενους στον χώρο της εκπαίδευ-
σης, ξεκινάει μια περίοδος άγχους, οικονομικής εξαθλί-
ωσης, ανησυχίας για το αν και πότε θα επαναπροσλη-
φθούμε το φθινόπωρο.

Το πιο τρομερό όμως είναι ότι έχω φίλους συνομήλι-
κους ή και μικρότερους από μένα, κάποιοι με πτυχία, κά-
ποιοι άνευ, που ως άνεργοι ή «μαύροι» εργαζόμενοι ή με-
ρικώς «απασχολήσιμοι» (άλλη μια υπέροχη διατύπωση,
κληρονομιά της εποχής Σημίτη, ενδεικτική του τι θα ακο-
λουθούσε στα εργασιακά τα επόμενα χρόνια), που με θε-
ωρούν προνομιούχο και τυχεράκια!

«Αχ μπαγάσα», μου λένε, «να είχαμε την τύχη σου, 8
μήνες με 900 ευρουλάκια, και τους υπόλοιπους με το τα-
μείο ανεργίας».

«Εγώ ρε Μπίλυ», μου λέει ο φίλος μου ο Α, «που δου-
λεύω μαύρα πως και πότε θα βγω ταμείο ανεργίας όταν
θα σταματήσει η δουλειά»;

Ακόμη πιο τρομερό είναι πως οι φίλοι μου έχουν δίκιο!
Είμαι τυχεράκιας!

Είναι τέτοιο το τοπίο στα εργασιακά, που παρόλα τα
όσα μαύρα και άραχλα περιέγραφα πιο πάνω σε σχέση
με τη δουλειά μου, στην παρούσα μνημονιακή φάση με
καθιστούν τον προνομιούχο της παρέας!

Ηθικόν δίδαγμα; 
Οφείλουμε να κοιτάμε και πέρα από τον εαυτό μας.

Οφείλουμε όμως να οργανώσουμε και τις αντιστάσεις
μας, ανατρέποντας τη νοοτροπία του «διαίρει και βασί-
λευε», που έχουν εμφυσήσει οι από πάνω στο κόσμο της
εργασίας. Να καταρρίψουμε τον κοινωνικό αυτοματι-
σμό, που καθιστά τον αναπληρωτή δάσκαλο του δημό-
σιου σχολείου «τυχεράκια» ακόμη και στα μάτια της πα-
ρέας του!

Όσο για μένα, καλό θα ήταν να σταματήσω να κοιτάω
με δέος και «μια δόση» ζήλιας τους μόνιμους συναδέλ-
φους μου επειδή, όπως είναι φυσικό και αυτονόητο,
πληρώνονται με τον κανονικό τους μισθό τους δύο μήνες
της καλοκαιρινής ανάπαυλας, και να προσπαθήσω να
τους πείσω ότι μαζί θα πρέπει να αγωνιστούμε, γιατί
απλά είμαστε στην ίδια βάρκα. 

Διαφορετικά, πολύ φοβάμαι ότι θα ξαναβλέπω κάθε
χρόνο, σαν τον Μπίλ Μάρευ στην γνωστή ταινία, το ίδιο
και το ίδιο έργο…

Β. Χ.

Κι ήθελε ακόμη… 
Κι ήθελε ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ 

Δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα

Πόσα κρυμμένα τιμαλφή έπρεπε να σώσω,

Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες.

Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλλόφρονες στους δρόμους.

Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σα σημαία

Καρφώσατε σ’ εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα

Η πρόγνωσίς σας ασφαλής: Θα πέσει η πόλις.

Εκεί, προσεκτικά, σε μια γωνιά, μαζεύω με τάξη,

Φράζω με σύνεση το τελευταίο μου φυλάκιο

Κρεμώ κομμένα χέρια στους τοίχους, στολίζω

Με τα κομμένα κρανία τα παράθυρα, πλέκω

Με κομμένα μαλλιά το δίχτυ μου και περιμένω.

Όρθιος και μόνος σαν και πρώτα π ε ρ ι μ έ ν ω.

Μανόλης Αναγνωστάκης
(Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 1925 – Αθήνα, 23 Ιουνίου 2005)

Γράφουν:
• Χρίστος Απ. Ζάνης • Νίκος Θεοδωράκης 
• Σ.Κ. • Γιώργος Κουτσικάκης • Άρις Λιάκουρας 
• Γιώργος Λίλος • Μανόλης Στ. Πάγκαλος 
• Γιώργος Παπαναστασίου 
• Φάνης Στρατουδάκης • Β.Χ.

Ποίηση

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

Π ριν την έναρξη της Χρονολογί-
ας ο Σοφοκλής διατύπωσε
στην «Αντιγόνη» ότι «αρχή

άνδρα δείκνυσι», δηλαδή η ποιότη-
τα κάποιου φαίνεται όταν αναλάβει
αξιώματα και εξουσία!

Η ρήση στην αρνητική της εκδοχή
επιβεβαιώνεται καθημερινά, με πολι-
τικούς, αιρετούς, προϊσταμένους
κ.λπ. να βγάζουν τον αυταρχισμό
τους και να διοικούν καταπατώντας
κάθε έννοια δημοκρατίας και δικαιο-
σύνης. Ευνόητο ότι… οι εξαιρέσεις
επαληθεύουν τον κανόνα.

Στο Δήμο μας η τεχνητή πλειοψη-
φία του νόμου Καλλικράτη έδωσε
στον κ. Αν. Μαυρίδη την εξουσία δια-
χείρισης της μικρής μας πόλης.

Στις 6 Ιουνίου η Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου –με παρόντα μόνο 5
από τα 9 μέλη της– και εισήγηση της
Οικονομικής Διεύθυνσης συζήτησε
την κατάργηση του ειδικού τέλους
0,80 €/τ.μ. στην Λυκόβρυση (πλη-
ρώνεται από το 2004 με αποφάσεις
του πρώην Δήμου Λυκόβρυσης)
αφού η Περιφέρεια Αττικής αναλαμ-
βάνει την χρηματοδότηση του υπό-

λοιπου έργου ανάπλασης του ΟΤ9
Λυκόβρυσης (κολυμβητήριο, χώροι
πρασίνου, αναψυχής και υπόγειας
στάθμευσης).

Κατά τη συνεδρίαση ο Δήμαρχος
κ. Μαυρίδης ανέτρεψε την εισήγηση
της Οικονομικής Υπηρεσίας (που ήταν
αποδεκτή σχεδόν από το σύνολο των
δημοτικών παρατάξεων) και πρότει-
νε την μείωση του καταβαλλόμενου
από τους πολίτες ειδικού τέλους κα-
τά 50%, δηλαδή την διαμόρφωσή του
σε 0,40 €/τ.μ., και χρήση του πλεο-
νάσματος για έργα στο ημιτελές,
λεηλατημένο, κλειστό γυμναστήριο
Λυκόβρυσης, στα όρια της βιομηχα-
νικής περιοχής.

Αντιπαρερχόμαστε τις ευθύνες της
διοίκησης Δ. Φωκιανού, που επέτρε-
ψαν την απαξίωση του ημιτελούς
αθλητικού χώρου και την κλοπή ση-
μαντικών υλικών του, και παραμέ-
νουμε στην ουσία της απόφασης του
νυν δημάρχου, η οποία στον πυρήνα
της λέει «οι πολίτες θα καλύπτουν
όλο και μεγαλύτερο τμήμα των
προϋπολογισμών των Δήμων, ενώ
οι θεσμοθετημένοι από την πολιτεία

πόροι συνεχώς θα μειώνονται»!
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της

Πέμπτης 23ης Ιουνίου, για να ισχύσει η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ο κ. Μαυρίδης χρειαζόταν τουλάχιστον
17 ψήφους, και… ω του θαύματος…
βρέθηκαν 16 δημοτικοί σύμβουλοι της
παράταξής του και μία «ανεξάρτητη»
σύμβουλος, η κα Εύη Βατσακλή – Πα-
παδημούλη, που ψήφισαν την εισήγη-
ση του Δημάρχου!  

Ουσιαστικά ο Δήμαρχος κ. Αν.
Μαυρίδης και η οριακή πλειοψηφία
του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσι-
σαν την επιβολή στους πολίτες της
Λυκόβρυσης «νέου» ειδικού τέλους
και οι πολίτες, εκτός από τους άμε-
σους και έμμεσους φόρους που ήδη
πληρώνουν, «ανέλαβαν εν αγνοία»
τους… την αποπεράτωση ενός ακόμα
έργου.

Ο Δήμαρχος για μία ακόμα φορά
απέδειξε την ρήση του Σοφοκλή!

Οι συμπολίτες της Λυκόβρυσης,
πρέπει να αντιληφθούν επίσης ότι η
δημοτική αρχή εισάγει από «το πα-
ράθυρο» την προοπτική αύξησης
των δημοτικών τελών!
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Αρχή άνδρα δείκνυσι…

ΧρονοΓράφημα
Η μέρα της μαρμότας

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
του έργου στο ΟΤ9

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ
την κάλυψη του κόστους από την Περιφέρεια

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ
ειδικού τέλους στους πολίτες 

της Λυκόβρυσης
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Σ το προηγούμενο φύλλο μας (αριθμός 3, Μάιος – Ιούνιος 2016) περι-
γράψαμε το νομοθετικό πλαίσιο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευ-
σης (άρθρο 76 νόμου 3854/2010), οργάνου με συμβουλευτικές αρ-

μοδιότητες, που αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής
κοινωνίας και τυχαία επιλεγμένα φυσικά πρόσωπα, δημότες του δήμου
μας.

Στο παρόν φύλλο, παραθέτουμε τα μέλη της ισχύουσας Επιτροπής Δια-
βούλευσης, καταγράφουμε τις συνεδριάσεις και την θεματολογία από τον
Σεπτέμβριο του 2014, που ανέλαβε η παρούσα δημοτική αρχή, και κατα-
λήγουμε σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Α΄. Σύνθεση 
Με την απόφαση 160/2014 της 17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2014 ορίσθηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επι-
τροπής Διαβούλευσης σε 37, με Πρόεδρο τον Δήμαρχο κ. Αν. Μαυρίδη, 27
φορείς της περιοχής και 9 δημότες, που κληρώθηκαν από τους εκλογικούς
καταλόγους.
Αναλυτικά, η Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από τους παρακάτω:
1 Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης
2 Δημοτική παράταξη «Η πόλη της ζωής μας»
3 Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Λόρδος Βύρων»
4 Αθλητικός Όμιλος Πεύκης
5 Οικολογική Κίνηση Πεύκης
6 1ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Πεύκης
7 2ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Πεύκης
8 Δημοτική παράταξη «Συμμαχία Πολιτών»
9 Δημοτική παράταξη «Κοινωνία Ενεργών Πολιτών»
10 Σύλλογος «Αριστοτέλης»
11 Οργάνωση μελών ΣυΡιζΑ Πεύκης
12 Δημοτική παράταξη «Ριζοσπαστική Ανατροπή Λυκόβρυσης Πεύκης»
13 Ένωση Γονέων
14 Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης
15 Δημοτική παράταξη «Το σπίτι μας 2020»
16 Δημοτική παράταξη «Λυκόβρυση Πεύκη.-»
17 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Εν έργω»
18 Σύλλογος Εμπόρων και Επαγγελματιών Πεύκης
19 Λαογραφικός Ιστορικός Σύλλογος Πεύκης
20 Μορφωτικός Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Λυκόβρυσης Πεύκης «Αναγέννηση»
21 Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Πεύκη»
22 Σύλλογος Κρητών Λυκόβρυσης Πεύκης «Ο Τάλως»
23 Σύλλογος Γυναικών Λυκόβρυσης Πεύκης
24 Σύλλογος Μικρασιατών Πεύκης – Λυκόβρυσης «Ιωνία»
25 Σύλλογος Γονέων 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης
26 Κίνηση Πολιτών Λυκόβρυσης
27 Σύλλογος Ηπειρωτών Βορείων Προαστίων Αττικής
28 Σύλλογος Ηπειρωτών Λυκόβρυσης
29 – 37 9 δημότες (κλήρωση από εκλογικούς καταλόγους)

Β΄. Συνεδριάσεις 
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Δια-

βούλευσης και τα παρόντα και απόντα μέλη, στο διάστημα 1/9/2014 –
30/6/2016:
α/α Συνεδρίαση Παρόντες Απόντες Παρατηρήσεις
1 10-11-2014 25 12 Νόμιμη συνεδρίαση
2 1-12-2014 14 23 Αναβολή ελλείψει απαρτίας
3 2-12-2014 14 23 Νόμιμη επαναληπτική συνεδρίαση
4 25-2-2015 16 21 Αναβολή ελλείψει απαρτίας
5 26-2-2015 13 24 Νόμιμη επαναληπτική συνεδρίαση
6 5-10-2015 13 24 Αναβολή ελλείψει απαρτίας
7 6-10-2015 13 24 Νόμιμη επαναληπτική συνεδρίαση
8 10-5-2016 5 32 Αναβολή ελλείψει απαρτίας
9 11-5-2016 8 29 Νόμιμη επαναληπτική συνεδρίαση

Ουσιαστικά, στο διάστημα των 22 μηνών, στο οποίο λειτουργεί η δημο-
τική αρχή, η επιτροπή συνεδρίασε 5 φορές, την πρώτη φορά με απαρτία και

τις υπόλοιπες 4 σε επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς υποχρέωση ελέγχου της
απαρτίας, βάσει του νόμου Καλλικράτης.

Γ΄. Θέματα συνεδριάσεων
Η θεματολογία των 5 συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν

η παρακάτω:
• Προσχέδιο προϋπολογισμού 2015.
• Τεχνικό πρόγραμμα 2015.
• Κανονιστική διάταξη για τον προσδιορισμό ωρών λειτουργίας μουσικής στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την χορήγηση σχετικής άδειας.
• Στρατηγικό σχέδιο πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2019.
• Σύνταξη προϋπολογισμού 2016.
• Τεχνικό πρόγραμμα 2016.
• Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.
• Ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2016. 
• Σχέδιο κανονιστικής διάταξης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

Δ΄. Συμπεράσματα
Το πρώτο άμεσο συμπέρασμα, που εξάγουμε από την προηγηθείσα κα-

ταγραφή είναι η σταδιακή απομάκρυνση των πολιτών και των τοπικών φο-
ρέων από την Επιτροπή Διαβούλευσης.

Το δεύτερο άμεσο συμπέρασμα είναι ότι τα προς συζήτηση θέματα απαι-
τούν πολύωρη προετοιμασία με συνέπεια οι εκπρόσωποι των συλλόγων να
δυσκολεύονται, τουλάχιστον χρονικά, να φέρουν στα συμβούλια των φο-
ρέων τους τα αντίστοιχα θέματα, να τα συζητήσουν, να διαμορφώσουν συλ-
λογικές απόψεις και μετά να παρευρεθούν στην συνεδρίαση της Επιτροπής
Διαβούλευσης και να εισηγηθούν έγκαιρα τις ανάλογες προτάσεις του συλ-
λογικού τους οργάνου.

Από την εμπειρία της παρακολούθησης των σχετικών συνεδριάσεων συ-
νάγεται ότι πολλοί εκπρόσωποι των φορέων αφενός μεν ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ συζη-
τήσει τα θέματα με τα λοιπά μέλη των διοικήσεων των φορέων τους, αφε-
τέρου δε ΟΥΤΕ οι ίδιοι οι εκπρόσωποι είχαν μελετήσει τα κείμενα.

Από την παρακολούθηση των συνεδριάσεων, εμφανής γίνεται η δυσκο-
λία παρεμβάσεων και αλλαγών των κειμένων από τα μέλη της επιτροπής.

Συνεξετάζοντας όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι συνεδριάσεις γί-
νονται ουσιαστικά μόνο για να καλυφθεί το «πρόσταγμα» του νομοθέτη και
δεν διέπονται από τις αρχές της δημοκρατικής συμμετοχής ενήμερων πολι-
τών.

Ε΄. Προτάσεις
Για να ανακτηθεί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά πρέπει απαραίτη-

τα:
• Να δημιουργηθούν συνθήκες που θα μετατρέψουν τον πολίτη του δή-

μου μας σε ενήμερο πολίτη. Για να πραγματοποιηθεί αυτό χρειάζεται η δη-
μοτική αρχή να αναπτύξει διάλογο με τους πολίτες, αφενός μεν με ιδιαίτε-
ρες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, όπου οι πολίτες θα μπορούν
να μιλήσουν και θα επιτρέπεται η ανταλλαγή απόψεων, αφετέρου δε με λα-
ϊκές συνελεύσεις στις πλατείες της πόλης μας.

• Να επανεξετασθεί η λειτουργία των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινο-
τήτων, όπου εκτός από την θεσμοθέτηση Ημέρας του Πολίτη, να τους απο-
δοθεί πραγματικός λόγος για ό,τι συμβαίνει στον τομέα τους.

• Η δημοτική αρχή να αποδείξει ότι πραγματικά επιθυμεί την συμμετοχή
του πολίτη και να στηρίξει τις συνεδριάσεις των επιτροπών διαβούλευσης
με πανηγυρικό τρόπο.

• Να μπει φραγμός στις πελατειακές σχέσεις αιρετών και εκπροσώπων
τοπικών φορέων, όπου το «δούναι και λαβείν» γίνεται κανόνας, όπως π.χ.
στην περίπτωση συλλόγων που αιτούνται οργάνωσης εκδήλωσης στο δη-
μοτικό θέατρο και υποχρεούνται στην αποδοχή της «συνδιοργάνωσης» με
το νομικό πρόσωπο ΠΕΑΠ!

Αν δεν υπάρξει η αναγκαία πολιτική βούληση αλλαγής νοοτροπίας, ο
πολίτης θα παραμένει από ανενημέρωτος μέχρι μη επαρκώς ενημερωμέ-
νος και τα καυτά ή καθημερινά ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας θα
διαμορφώνονται πίσω από τις πλάτες μας, ερήμην των πολιτών.

Για την Ημέρα 
του Πολίτη

Ο στόχος συμμετοχής των δημο-
τών στα δρώμενα του Δήμου πα-
ραμένει ζητούμενο,  ανεκπλήρωτο
αίτημα και όνειρο. 

Η σημερινή λειτουργία της Ημέ-
ρας του Πολίτη, το λιγότερο που
μπορούμε να πούμε, κακοποιεί την
έννοια της συμμετοχής. Ο τρόπος
διεξαγωγής της «συζήτησης» με
τον περιορισμένο χρόνο, την απα-
γόρευση οποιασδήποτε παρέμβα-
σης από τους Δημοτικούς Συμβού-
λους, αλλά και την δυνατότητα
αποκλειστικού μονόλογου του Δη-
μάρχου (σε πολλαπλάσιο μάλιστα
χρόνο), που ενδεχομένως κατα-
γράφει κάποια θέματα «προς εξέ-
ταση», οδηγεί σε μαρασμό και
απαξίωση του θεσμού και τελικά
στην αποθάρρυνση της συμμετο-
χής των πολιτών. 

Η μεγαλύτερη συμμετοχή, ο
έλεγχος και η παρέμβαση από τους
δημότες αποτελούν βασική αρχή
της Αυτοδιοίκησης, που δεν μπορεί
να περιορίζεται. Η συμμετοχή των
πολιτών είναι βασικό στοιχείο δη-
μοκρατικής διαχείρισης της Αυτο-
διοίκησης, συνεπώς πρέπει να εί-
ναι πραγματική και ουσιαστική. 

Από καιρό η Ριζοσπαστική Ανα-
τροπή έχει αναδείξει αυτό το πρό-
βλημα, το οποίο αρχικά επιλύεται
με αλλαγή του κανονισμού λει-
τουργίας των Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Συμβουλίων καθώς και
των Διοικητικών Συμβουλίων των
νομικών προσώπων.

Σαν πρώτο βήμα θεωρούμε ότι η
Ημέρα του Πολίτη πρέπει να απο-
τελεί, τουλάχιστον μία φορά το μή-
να, αυτοτελή συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, χωρίς κανένα
άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης. 

Στα τιθέμενα θέματα πρέπει να
παρεμβαίνουν και να τοποθετού-
νται τόσο οι πολίτες όσο και οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι. Σε κάθε συνε-
δρίαση της Ημέρας του Πολίτη θα
πρέπει η διοίκηση να λογοδοτεί ε-
πί των αποφάσεων της προηγού-
μενης συνεδρίασης και αυτό πρέ-
πει να επεκταθεί σε κάθε φορέα
και τομέα του Δήμου (τοπικά συμ-
βούλια, επιτροπές, νομικά πρόσω-
πα κ.ά.). 

Έτσι θα εκφραστεί στην πράξη
η διακηρυγμένη αρχή όλων των
παρατάξεων περί δημοκρατικής
λειτουργίας και συμμετοχής των
πολιτών. 

Στην συζήτηση κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
της Πέμπτης 23ης Ιουνίου –που προκλήθη-
κε μετά από συλλογή περισσοτέρων από
100 υπογραφών γονέων σε σχετικό αίτη-
μα του συλλόγου τους– αποδείχθηκε ότι η
διοίκηση του ΚΟΙΠΑΠ (υπεύθυνου για
τους παιδικούς σταθμούς) δεν είχε κάνει
καμία εμπεριστατωμένη οικονομική με-
λέτη σχετικά με το ύψος των εισπραττό-
μενων τροφείων και την δυνατότητα μεί-
ωσής των.

Παρόλο που οι γονείς απέδειξαν ότι

πολλοί Δήμοι της Ελλάδας δεν εισπράτ-
τουν τροφεία ή εισπράττουν πολύ λιγότε-
ρα από τον δήμο μας, παρόλο που οι γο-
νείς πρότειναν και οι προτάσεις τους
στηρίχθηκαν από την πλειονότητα των
δημοτικών παρατάξεων, παρόλο που οι
γονείς προέβησαν σε επανειλημμένα
διαβήματα προς την δημοτική αρχή, ο
κύριος Δήμαρχος κώφευσε και «υποσχέ-
θηκε» να επανεξετάσει τα αιτήματα μείω-
σης ή και απαλοιφής των τροφείων… το
καλοκαίρι του 2017!

Η Δημοτική Αρχή καλείται να σκύψει με

μεγαλύτερη σοβαρότητα στην κοστολογι-
κή μελέτη της λειτουργίας των παιδικών
σταθμών και να δείξει έμπρακτη κοινωνι-
κή διάθεση στην κάλυψη του κόστους
από θεσμοθετημένα έσοδα, όπως πράτ-
τουν πολλοί δήμοι της χώρας μας.

Οι πολίτες πληρώνουν ήδη υπέρογκους
άμεσους και έμμεσους φόρους.

Πρέπει να βάλουμε φρένο στην υφέρ-
πουσα λογική της άμεσης –επιπλέον των
φόρων– οικονομικής συμμετοχής των πο-
λιτών στην κοινωνική πρόνοια και σε έρ-
γα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τροφεία παιδικών σταθμών και ασκούμενη κοινωνική πολιτική από την Δημοτική Αρχή
και το ΚΟΙ.Π.Α.Π. (Παιδεία, Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη)

Πως λειτουργεί η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης στον δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης
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Η δανειακή σύμβαση της 8/5/2010,
που μας έβαλε στο πρώτο μνημό-
νιο, περιελάμβανε, στο άρθρο 4

παρ. 1 και 2, δέσμευση όλης της δημόσι-
ας περιουσίας της Ελλάδας, που υλοποιή-
θηκε με το Νόμο 3986/1-7-2011 και ιδρύθη-
κε το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιω-
τικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου),
προς εξασφάλιση της αποπληρωμής του
ελληνικού χρέους, με χρονική διάρκεια 6
ετών και δικαίωμα παράτασης με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών.

Toυ Φάνη Στρατουδάκη

Αποκλειστικό αντικείμενο του ΤΑΙΠΕΔ
είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Επειδή στον
ελληνικό λαό είναι δυσμενέστατοι οι συ-
νειρμοί της έννοιας «ιδιωτικοποίηση», ο
νομοθέτης, για να… αμβλύνει τις εντυπώ-
σεις, βάπτισε τη δημόσια περιουσία του
ελληνικού λαού «ιδιωτική περιουσία του
ελληνικού δημοσίου»! Ο σκοπός των
ιδιωτικοποιήσεων ήταν η ανάπτυξη κι η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ο
εκσυγχρονισμός των υποδομών, αλλά
κατέληξε σε απλό ξεπούλημα της δημόσι-
ας περιουσίας.

Και αν αυτά φαίνονται στον απλό πο-
λίτη, ήδη, πολύ προδοτικά και νεοφιλε-
λεύθερα, δεν είναι τίποτα σε σχέση με το
«νέο ΤΑΙΠΕΔ» που ιδρύεται με την τρί-
τη δανειακή σύμβαση της 19-8-2015,
καρπός της «περήφανης διαπραγμάτευ-
σης». Χρόνος διάρκειας, κατ’ αρχήν, του
νέου υπερταμείου είναι τα 99 χρόνια (κι
όχι τα 6), και σε αυτό μεταβιβάζονται
αδιακρίτως τα ΠΑΝΤΑ, που έχουν ή μπο-
ρεί να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, ήτοι:

• όλο το παλιό ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο απο-
κτά έτσι χαρακτήρα θυγατρικής του νέ-
ου γιγαντιαίου υπερταμείου, 

• το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας (ΤΧΣ),

• η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου
(ΕΤΑΔ) καθώς και

• η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (Ε-
ΔΗΣ) στην οποία και θα περιέλθουν οι
συμμετοχές κρατικών επιχειρήσεων, δη-
λαδή:

- 17% της ΔΕΗ, 
- 35% των ΕΛΠΕ, 
- 24% της ΕΥΔΑΠ (με πώληση του 11%

των μετοχών), 
- της ΕΥΑΘ (με πώληση του 23% από το

74% των μετοχών),
- της ΔΕΠΑ (65% ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ και

το άλλο 35% στα ΕΛΠΕ), 
- των ΕΛΤΑ, 
- ο ΟΛΘ, 
- το Ελληνικό, 
- ο Αστέρας Βουλιαγμένης, 
- η έκταση γκολφ της Αφάντου Ρόδου, 
- 66% της ΔΕΣΦΑ, 
- το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος

Βενιζέλος (το 30% του ΤΑΙΠΕΔ), 
- η ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
- η ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Εταιρία Συντήρη-

σης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού,
100% κρατική μέχρι τώρα), 

- η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ κ.λπ. 
Μαζί με αυτά τα μετοχικά πακέτα μετα-

βιβάζονται οι ιδιοκτησίες στις μαρίνες
(που πηγαίνουν για συμβάσεις παραχώ-
ρησης 40 ετών), τα μικρά εμπορικά και
τουριστικά περιφερειακά λιμάνια και αε-
ροδρόμια κ.λπ.

Υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι ο ΕΜΣ (Ευ-
ρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας)

μπορεί να συμπεριλάβει κι άλλους φορείς
και εκτάσεις, ώστε να πληρωθούν τα
χρέη προς τους δανειστές, καθώς και ό-
τι απαγορεύεται η διεκδίκηση ανταπαίτη-
σης της Ελλάδας, μια φωτογραφική δι-
άταξη για το κατοχικό δάνειο.

Σημαντικό ρόλο στη διοίκηση του
υπερταμείου παίζει το Εποπτικό Συμβού-
λιο που θα απαρτίζεται από 5 μέλη, τα
οποία θα επιλέγονται τόσο από την ελλη-
νική πλευρά όσο και από τους δανειστές.
Η κυβέρνηση της «αριστεράς» θεώρησε
πολύ μεγάλες νίκες ότι δεν θα εδρεύει το
υπερταμείο αυτό τελικά στο Λουξεμβούρ-
γο, αλλά στην Ελλάδα, καθώς και ότι τα
3 μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου θα τα
διορίζει η ελληνική κυβέρνηση και τον
πρόεδρο και άλλο 1 η Κομισιόν μαζί με
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
(ΕΜΣ), ενώ οι αποφάσεις θα λαμβάνο-
νται κατόπιν πλειοψηφίας τεσσάρων με-
λών. Αποσιωπάται βέβαια το γεγονός
ότι προβλέπεται και η ύπαρξη τοποτη-
ρητή διορισμένου αποκλειστικά από την

Κομισιόν και τον ΕΜΣ.
Για 23 περιφερειακά αεροδρόμια προ-

χωρά διαγωνισμός πρόσληψης συμβού-
λων για την πώληση και εκμετάλλευσή
τους (Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυ-
πάλαιας, Χίου, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλα-
μάτας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Κα-
στελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθή-
ρων, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Νέας Αγχιά-
λου, Νάξου, Πάρου, Σητείας, Σκύρου και
Σύρου). Πρόκειται για τα υπόλοιπα εκ
των 37 αεροδρομίων, που εκχωρήθηκαν
το 2011 και δεν παραχωρούνται τελικά
στην κοινοπραξία Fraport/Slentel, στην
οποία ήδη παραχωρήθηκαν 14 (Θεσσαλο-
νίκης, Κέρκυρας, Χανίων, Κεφαλονιάς,
Ζακύνθου, Ακτίου, Καβάλας, Ρόδου, Κω,
Σάμου, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Σαντορίνης
και Σκιάθου).

Τα πιο σκοτεινά σημεία αυτής της κα-
τάπτυστης συμφωνίας του «νέου ΤΑΙ-
ΠΕΔ», είναι η απόλυτη μυστικότητα των
συνεδριάσεων και το απόρρητο των
πρακτικών του, που είχε καταγγείλει κι
ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση –καλά, ως κυ-
βέρνηση δεν μπορούσε «υπερηφάνως»
να επιτύχει έστω λίγη διαφάνεια;– κα-
θώς και το ότι οι αμοιβές και οι αποζη-
μιώσεις των μελών του ΔΣ της ΕΕΣΠ και
των θυγατρικών της δεν θα συνδέονται
με τα κέρδη του ελληνικού λαού και
την αποπληρωμή του χρέους του, αλλά
με την επιτυχία του προγράμματος ιδιω-
τικοποιήσεων! –δηλαδή όσο πιο γρήγορα
και φθηνά πουλήσουν, τόσο περισσότερο
θα αμείβονται!

Τα δικαιώματα των εργαζομένων στις
αποκρατικοποιούμενες επιχειρήσεις κα-
θώς και η τύχη των αρχαιολογικών και
πολιτιστικών χώρων αποτελούν για την
σύμβαση αχαρτογράφητη περιοχή, προ-
φανώς ήσσονος σημασίας! 

Δυστυχώς οι δυσμενείς πτυχές αυτής
της λεόντειας, για τους δανειστές μας,
σύμβασης του υπερταμείου, δεν έχουν
ακόμα αρχίσει να φαίνονται και φοβάμαι
πως όταν αυτό γίνει θα είναι πλέον ανε-
πίστρεπτες, η δε απώλεια της εθνικής
κυριαρχίας αμετάκλητη και τα δεδικα-
σμένα βάσει αυτής πολλά. 

Για τις θετικές επιπτώσεις του γενικού
αυτού ξεπουλήματος, επειδή είμαι της
παλιάς σχολής μύωψ και δεν μπορώ ού-
τε να τις διαισθανθώ, παρακαλώ μόλις
έλθουν να με ειδοποιήσετε. 

Το γνωστό ΤΑΙΠΕΔ, στη νέα του μάλιστα μορφή του
υπερταμείου, έχει μια προγενέστερη εφαρμογή για την
οποία ελάχιστα έχουν γίνει γνωστά, τουλάχιστον στην
Ελλάδα.

Του Γιώργου Λίλου

Πρόκειται για Γερμανικό σχέδιο με σφραγίδα Σόιμπλε,
που εφαρμόστηκε αμέσως μετά την ενοποίηση των δύο
Γερμανικών κρατών το 1990. Το 800 σελίδων σύμφωνο
επανένωσης υπογράφηκε με συνοπτικές διαδικασίες και οι
ανατολικογερμανοί, προσμένοντας την ευημερία των δυ-
τικών, πανηγύρισαν το γεγονός.

Ο Σόιμπλε (Wolfgang Schδuble) και η παρέα του έστη-
σαν ένα υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων, που έμεινε στην
ιστορία με το όνομα Treuhand (εμπιστοσύνη). Ολόκληρη
η περιουσία της ανατολικής Γερμανίας μεταβιβάσθηκε σ’
αυτό, και ξεπουλήθηκε αντί πινακίου φακής σε δυτικογερ-
μανούς και ξένους κεφαλαιούχους. 

Η αξία των προς πώληση στοιχείων είχε υπολογιστεί το
1990 σε 1,2 τρις μάρκα. Η Treuhand το εκτίμησε σε 600 δις
μάρκα και το 1994, που έκλεισε τα βιβλία της, το ταμείο
είχε έλλειμμα 260 δις μάρκα ενώ οι πωλήσεις έφτασαν…
στα 50 δις. Περίπου 8.500 δημόσιες επιχειρήσεις, χιλιάδες
ακίνητα, ορυχεία, εργοστάσια κ.λπ. βγήκαν στο σφυρί.

Η λέξη Treuhand ακόμα και σήμερα θεωρείται συνώ-
νυμη της διαπλοκής και της διαφθοράς. Οι καταγγελίες
δεν άργησαν να εμφανιστούν και οι δίκες διαδέχτηκαν η
μια την άλλη αγγίζοντας υψηλόβαθμους πολιτικούς, συγ-
γενικά τους και μη πρόσωπα, μεγάλα επιχειρηματικά στε-
λέχη και δεκάδες υπαλλήλους. 

Αρκετοί αγοραστές διώχτηκαν, μεταξύ των άλλων, για
αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων. Ο ίδιος ο καγκελάριος
Χέλμουτ Κολ (Helmut Kohl) σημαδεύτηκε από το σκάνδα-
λο και αποχώρησε από την πολιτική. Οι επιπτώσεις παράλ-
ληλα έμελλε να οδηγήσουν σε πολιτικές καταστάσεις που
επηρέασαν όχι μόνο τον Γερμανικό λαό αλλά και, με την
εξαγωγή αυτού του μοντέλου, όλη την Ευρώπη και ιδιαί-
τερα την Ελλάδα.

Ο πληθυσμός της Ανατολικής Γερμανίας μέσα σε λίγα
χρόνια μειώθηκε κατά 3 εκατομμύρια. Το 1994 είχαν ήδη
κλείσει 3.700 εργοστάσια. Η ανεργία έφτασε το 20%. Το πιο
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μετανάστευσε στη
δύση. Το χάσμα μεταξύ ανατολικών και δυτικών διευρύν-
θηκε. Τα 260 δις μάρκα χρέους του ταμείου έπρεπε να πλη-
ρωθούν από το Δημόσιο. 

Η οικονομική ελίτ βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στο
κοινωνικό κράτος πρόνοιας, το οποίο θεώρησε πολύ υψη-
λού κόστους. Βρήκε ευήκοα ώτα στο νέο σοσιαλδημοκρά-
τη καγκελάριο Σρέντερ (Gerhard Fritz Kurt Schrφder), ο

οποίος εφάρμοσε παγώματα μισθών και συρρίκνωσε τις
δαπάνες πρόνοιας. 

Εφαρμόσθηκε νέο καθεστώς για τους μακροχρόνια
ανέργους, που υποχρεώθηκαν να υπηρετήσουν σε εργα-
σίες κοινοτικού ενδιαφέροντος ή ανθρωπιστικού περιεχο-
μένου σε Δήμους, σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ. υπό ειδικό
καθεστώς εργασιακής σχέσης με αμοιβή 1 ευρώ την ώρα,
με ρητή απαγόρευση να μη ξεπερνούν το 1,5 ευρώ την
ώρα. 

Το επόμενο βήμα της Γερμανικής πολιτικής ήταν η εξα-
γωγή και εφαρμογή αυτού του σχεδίου σε άλλα κράτη,
όπου η υποτίμηση του ενός σημαίνει όχι μόνο την αύξηση
του πλούτου των πλουσιότερων της χώρας αλλά και συνο-
λικά τη φτωχοποίηση της ίδιας της χώρας προς όφελος άλ-
λων χωρών, κυρίως της Γερμανίας. 

Αυτό εφαρμόζεται «επιτυχώς» για αυτούς στην Ελλάδα,
με την απογύμνωσή της από κάθε πλουτοπαραγωγική πε-
ριουσία έτσι που να μη μπορεί να βγει ποτέ από τον αέναο
κύκλο της ύφεσης και του δανεισμού.

Πηγές:
Χρήστος Χατζηιωσήφ, καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστη-

μίου Κρήτης (26/2/2012)
Γιώργος Τσιάρτας, δημοσιογράφος της Εφημερίδας των

Συντακτών (22/5/2016)

T.Α.Ι.ΠΕ.Δ. 
ΚΑΙ «ΝΕΟ Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.»

Μια ξεχασμένη ιστορία… από την Ανατολική Γερμανία
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Πέρασαν 22 μήνες από την ανάληψη της
περιφερειακής αρχής Αττικής από δυνάμεις
που στόχευαν στην ρήξη με τα μεγαλοεργο-
λαβικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων.

Πέρασαν 18 μήνες από την 2η εκλογική νί-
κη του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα είναι θολή η εικόνα
του διαφορετικού μοντέλου διαχείρισης, ενώ ο
νέος Εθνικός Σχεδιασμός παραμένει ανενερ-
γός. 

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Εθνικός Σχεδια-
σμός Διαχείρισης Αποβλήτων δίνει έμφαση
στην αποκέντρωση, στο ρόλο των Δήμων, στο
δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης, στην δια-
λογή στην πηγή και θέτει ως στόχο μέχρι το
2020 να ανακυκλώνεται το 50% των απορριμ-
μάτων.

Η σημερινή κατάσταση στην διαχείριση των
απορριμμάτων χαρακτηρίζεται:

• Από τη συνεχιζόμενη χρήση του Χώρου
Υγειονομικής Ταφής Φυλής, παρά τις περί του
αντιθέτου δηλώσεις όλων των συναρμόδιων
κυβερνητικών στελεχών και τις προεκλογικές
εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ.

• Από τη συνεχιζόμενη διαδικασία αναθέσε-
ων σε εργολάβους. 

• Από τεράστια νομικά κενά που αντιμετω-
πίζει η τοπική αυτοδιοίκηση για να αναλάβει
τις απαιτούμενες ενέργειες σε τοπική κλίμακα,
τόσο σε θέματα χωροταξίας όσο και σε ζητή-
ματα λειτουργίας.

• Από ελάχιστα ποσοστά ανακύκλωσης, με
τα σύμμεικτα απορρίμματα να κατακλύζουν
και τους πράσινους και τους μπλε κάδους.

Σ’ αυτήν την καταγραφή πρέπει επίσης να
συμπεριλάβουμε:

• Την αδιαφορία των δημοτικών αρχών για
την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δια-
δικασίες ανακύκλωσης.

• Την ελλιπή διαχείριση των αποβλήτων
των βιομηχανικών, παραγωγικών δραστηριο-
τήτων και των υπηρεσιών υγείας.

• Την έμμεση ακύρωση του θεσμικού ρόλου
της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μετατρέπεται
σε εργαλείο εφαρμογής πολιτικής, υπαγορευ-
μένης από το εξωτερικό και από υποταγμένους
πολιτικούς.

Όλους αυτούς τους μήνες, διαπιστώνουμε
ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις τόσο της Περι-
φερειάρχη κας Ρ. Δούρου, όσο και οι προγραμ-
ματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, απέχουν από τις έ-
ως τώρα πράξεις τους.

Αντί για κλείσιμο της Φυλής, ακύρωση του
ΧΥΤΑ Γραμματικού και υιοθέτηση της αποκε-
ντρωμένης διαχείρισης με διαλογή στην πηγή
παρουσιάζονται αντίθετες πρακτικές, όπως η
ανανέωση της ανάθεσης σε μεγαλοεργολά-
βους της λειτουργίας των εγκαταστάσεων στη
Φυλή μέχρι το 2024, ενώ ο Περιφερειακός
Σχεδιασμός δεν παρουσιάζει συγκεκριμένες
αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης
για χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμά-
των.

Στο βαθμό που δεν προωθείται καμία
εναλλακτική λύση, φοβόμαστε ότι το σχέδιο
των εργολάβων για καύση των απορριμμά-
των θα προκύψει ως αναγκαστική επιλογή.

Η αλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ και η σύμπλευσή του

με τη λογική της αποδοχής των μνημονίων
που φτωχοποιούν τον λαό, ερμηνεύουν και την
αδυναμία του να εφαρμόσει τα απαιτούμενα
για μια αποκεντρωμένη, με κοινωνικό έλεγχο
και δημόσιο χαρακτήρα, διαχείριση των απορ-
ριμμάτων με διαλογή στην πηγή και ανακύ-
κλωση.

Σαφέστατη ευθύνη για αυτές τις εξελίξεις
φέρουν και η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι της Αττικής
που μέσα από τον Ενιαίο Σύνδεσμο για τη Δια-
χείριση των Απορριμμάτων, συναινούν στη
διαιώνιση συγκεντρωτικών εγκαταστάσεων
ως αποκλειστικού χώρου διαχείρισης απορριμ-
μάτων.

Εμείς στην Ριζοσπαστική Ανατροπή εξακο-
λουθούμε να προτείνουμε μοντέλο διαχείρι-
σης των απορριμμάτων με δημόσιο χαρακτή-
ρα και άξονες:

• την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων,
βάσει της λογικής της εγγύτητας και της μικρής
κλίμακας,

• την διαλογή στην πηγή,
• την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετο-

χής,
• την αξιοποίηση του τοπικού παραγωγικού

δυναμικού και
• το χαμηλό κόστος με την μέγιστη ανταπο-

δοτικότητα.
Η πρότασή μας στηρίζεται στην εφαρμογή

του εθνικού σχεδιασμού (ΕΣΔΑ) μέσα από:
• την προώθηση αναγκαίων θεσμικών αλ-

λαγών, όπως η αναθεώρηση του νόμου

4042/2012 για τα απόβλητα,
• τον συντονισμό αναγκαίων δράσεων σε

εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο
και

• την εξασφάλιση θεσμικών ρυθμίσεων και
πόρων για τα τοπικά σχέδια διαχείρισης, μετα-
ξύ άλλων και της δυνατότητας συγκρότησης
ΝΠΔΔ για την υλοποίηση τοπικών σχεδίων και
τη λειτουργία δημοτικών ή διαδημοτικών εγκα-
ταστάσεων.

Θεωρούμε αναγκαία την κατάρτιση και
εφαρμογή περιφερειακών σχεδιασμών, σε
εναρμόνιση με τον εθνικό σχεδιασμό, που:

• κατευθύνουν την διαχείριση στο επίπεδο
της ευθύνης που αναλογεί σε κάθε τοπική κοι-
νωνία, 

• εξειδικεύουν τους στόχους σε περιφε-
ρειακό επίπεδο,

• προσδιορίζουν τις πηγές χρηματοδότη-
σης,

• ορίζουν το χρονοδιάγραμμα για το κλείσι-
μο του ΧΥΤΑ της Φυλής.

Όσον αφορά στον Δήμο μας Λυκόβρυσης
– Πεύκης, διαπιστώνουμε ότι η κατάρτιση
του τοπικού σχεδίου διαμορφώνεται υπογεί-
ως, χωρίς διάλογο, χωρίς τη συμμετοχή της
τοπικής κοινωνίας, ούτε καν των δημοτικών
συμβούλων και των αιρετών των συμβουλί-
ων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια διαχείρισης
σε τοπικό επίπεδο των αποβλήτων μας, με
διάλογο με τους πολίτες, ανταλλαγή από-
ψεων και εύρεση της βέλτιστης λύσης για το
σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Τ ο άλσος Βαρβαρέσου αποτελούσε ήδη από την δεκαε-
τία του ’60 χώρο παιχνιδιού για τα παιδιά και ανάπαυ-
σης για τους μεγαλύτερους. Τα όργανα της παιδικής

χαράς ήταν διάσπαρτα στο χώρο και τα παιδιά μπορούσαν να
παίξουν σε όλη την έκταση του άλσους.

Μετά τις πρώτες δεκαετίες, η φθορά των οργάνων της παι-
δικής χαράς άρχισε να γίνεται εμφανέστατη και οι συλλογικό-
τητες της περιοχής (πρόσκοποι, οικολογική κίνηση, σύλλογοι)
και μετέπειτα οι κοινοτικές και δημοτικές αρχές της Πεύκης
προσπαθούσαν, με αργούς ρυθμούς, να συντηρήσουν τα όρ-
γανα της παιδικής χαράς.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ο τότε δήμαρχος της Πεύ-
κης κ. Παύλος Καμάρας, προχώρησε στην πλακόστρωση μέ-
ρους του άλσους και στο χτίσιμο μιας εξέδρας, «θεατρικής
σκηνής», που κάλυψαν με τον τσιμεντένιο όγκο τους τμήμα
του άλσους, μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

Στην δεκαετία που διανύουμε, άλλαξε ριζικά το νομοθετικό
πλαίσιο για την λειτουργία των παιδικών χαρών. Μεταξύ άλ-
λων προβλέπεται πλέον η ύπαρξη τσιμεντένιου υποστρώματος
κάτω από τα όργανα της παιδικής χαράς και επίστρωση με
συνθετικό τάπητα, που μειώνει τους κραδασμούς σε περί-
πτωση πτώσης των παιδιών και ενισχύει την παθητική ασφά-
λεια.

Ο δήμος, για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία,
έπρεπε να προχωρήσει σε έργα προσθήκης τσιμέντου μέσα
στο άλσος αυξάνοντας το ήδη υφιστάμενο ποσοστό τσιμέντου,
γεγονός παράνομο και απαγορευτικό!

Ποια ήταν η πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής;
Προσπάθησε να κρύψει την αρχική παρανομία του υπερ-

βάλλοντος τσιμέντου, έκλεισε την παιδική χαρά για περισσό-
τερο από ένα χρόνο, ανάρτησε ανακοινώσεις ότι οι γονείς εί-
ναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών τους όταν εισέρ-
χονται στο χώρο και επέρριψε την ευθύνη της διακοπής λει-
τουργίας της παιδικής χαράς στους… πολίτες, που απλά ζη-
τούσαν τη σύννομη διαχείριση του άλσους και της παιδικής χα-
ράς!

Μετά από πολλούς μήνες, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δή-
μου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ευ. Παπανικολάου και ο Δή-
μαρχος κ. Μαυρίδης, με σχετική πλειοψηφία 12 δημοτικών
συμβούλων της παράταξής του, ενέκριναν ένα πενταετές
σχέδιο διαχείρισης του άλσους, το οποίο καταγράφει με χρο-
νολογική σειρά τις αναγκαίες εργασίες εντός του χώρου. 

Σε αυτό το σχέδιο, αντί οι εργασίες να ξεκινούν από το αυ-
τονόητο… ξήλωμα διαδρόμων, κατεδάφιση εξέδρας, σκάψι-
μο για τοποθέτηση του τσιμεντένιου υποστρώματος κ.λπ., οι
διοικούντες το Δήμο κατέφυγαν σε μια σχεδίαση που πιθανό-

τατα θα μπορούσε να διεκδικήσει παγκόσμιο βραβείο «χειρό-
τερης διαχείρισης έργου και χρημάτων»!

Το σχέδιο που υπέβαλαν –και που δυστυχώς οι γραφειο-
κράτες του ξεχαρβαλωμένου κράτους αποδέχθηκαν– προ-
βλέπει πρώτα σκάψιμο για την εγκατάσταση των οργάνων της
παιδικής χαράς, μετά στον δεύτερο χρόνο τοποθέτηση καθι-

σμάτων, τραπεζιών και πάγκων, στον τρίτο χρόνο φυτεύσεις
και αντικατάσταση του φωτισμού και… κατά την διάρκεια του
τέταρτου χρόνου την αποξήλωση των πλακόστρωτων επιφα-
νειών και… στον πέμπτο χρόνο την απομάκρυνση της τσιμε-
ντένιας εξέδρας!

Απορούμε γιατί οι τεχνικές μας υπηρεσίες, οι αρμόδιοι αιρε-
τοί και ο ίδιος ο Δήμαρχος δεν μπήκαν στον κόπο να σκεφθούν
ότι… όσα θα κάνουν τα τρία πρώτα χρόνια κινδυνεύουν από τα
μηχανήματα και τις εργασίες των τελευταίων δύο χρόνων;

Γιατί όλοι οι παραπάνω συναρμόδιοι δεν αντιλαμβάνονται
ότι μια φορά πρέπει να μπουν σκαπτικά μηχανήματα και ερ-
γάτες… όταν ξεκινάει το έργο!

Γιατί δεν αντιλαμβάνονται ότι αφού πρέπει να ξηλώσουν
τους διαδρόμους και την τσιμεντένια εξέδρα… αν το είχαν κά-
νει άμεσα, σήμερα θα είχαμε έτοιμη την παιδική χαρά!

Μετά από αυτά θα έχει άδικο κάθε συμπολίτης μας που να
κατηγορεί τους αιρετούς για σκοπιμότητες, κακοδιαχείριση
και να υποψιάζεται ότι κάτι κρύβεται… από πίσω;

Ακόμα ηχεί στα αυτιά μας η αγωνιώδης προσπάθεια του
επικεφαλής της παράταξής μας και δημοτικού συμβούλου
Μανόλη Πάγκαλου, κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου της 5ης Ιουλίου, να ζητά από τους δημοτικούς συμ-
βούλους της πλειοψηφίας «να δώσουν μια λογική, πειστική
εξήγηση για αυτόν τον κάκιστο σχεδιασμό».

Το αποτέλεσμα… επί 18 παρόντων δημοτικών συμβούλων
(από το σύνολο των 33), μόνον 6 σύμβουλοι στάθηκαν όρ-
θιοι και… μειοψήφησαν, ψηφίζοντας «να ξεκινήσουν άμεσα το
ξήλωμα των πλακών και η απομάκρυνση της εξέδρας» και…
βρέθηκαν 12 σύμβουλοι να στηρίξουν «άλαλοι και άφωνοι»
την έγκριση του χρονοδιαγράμματος!

Δυστυχώς, αυτοί μας διοικούν… και εμείς μένουμε με
την… λογική σκέψη!

Διαχείριση απορριμμάτων

Άλσος Βαρβαρέσου, παιδική χαρά και… χειρισμοί της δημοτικής αρχής!
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Μάθετε γονείς γράμματα
Να διευκρινίσω εξαρχής ότι η λέξη γονέας, για μέ-

να, υπάρχει μόνο για να αποτυπώνει την βιολογική
σχέση κάποιου με τους απογόνους του, τίποτα άλλο!

Toυ Γιώργου Παπαναστασίου

Η δε λέξη κηδεμόνας είναι τελείως άγνωστη. Υπάρ-
χουν δεκάδες άλλες λέξεις που προσδιορίζουν την αλ-
ληλεπίδραση και τις σχέσεις ενός ενηλίκου με έναν
ανήλικο. Δεκάδες λέξεις που δεν ορίζουν εξουσία πά-
νω στο παιδί.

Ως παρατηρητής της πορείας ενός παιδιού στην Α’
τάξη του Γυμνασίου συμπεραίνω ότι η φοίτησή του δεν
ήταν μόνο απογοητευτική αλλά εξόχως καταστρεπτι-
κή για το παιδικό μυαλό.

Πρώτα και κύρια δεν υπήρξε πουθενά το στοιχείο
της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας. Όταν λέ-
με πουθενά εννοούμε ΠΟΥΘΕΝΑ. Όχι μόνο στον τρόπο
διδασκαλίας αλλά και στον ελεύθερο χρόνο των παι-
διών.

Η μέρα τους σπαταλήθηκε στην αποτύπωση των μα-
θημάτων της ημέρας και στον έλεγχο της απομνημό-
νευσης, τόσο από τους γονιούς στο σπίτι όσο και από
τους δασκάλους την επόμενη στο σχολείο.

Αποτέλεσμα; Οι γονείς να ‘’ξανακάθονται στα θρα-
νία’’και οι δάσκαλοι να σκυλοβαριούνται(;) και να μην
βλέπουν την ώρα να σηκωθούν να φύγουν για να μην
βλέπουν θρανία.

Έχουν άδικο; Μάλλον όχι. Δεν έχουν, γιατί με άλλα
οράματα τέλειωσαν τα πανεπιστήμια και τελικά κατά-
ντησαν ντελιβεράδες μάθησης της ύλης ενός βιβλίου.
Δικαίωμα σκέψης και κρίσης ελάχιστο. Ούτε σ’αυτούς
ούτε στα παιδιά.

Ταξίδι του μυαλού στη μάθηση; Μπλόκο! Απαγορεύ-
εται! Το σύστημα θέλει εργατάκια, είτε επιστήμονες εί-
τε χειρώνακτες! Αρκεί να μην σκέφτονται! Γιατί άμα
έχουν μάθει να σκέφτονται… κρίνουν, και τότε δύσκο-
λα τους πείθει ότι αυτοί φταίνε για όλα τα στραβά… δύ-
σκολα τους κάνει να νοιώθουν ενοχές και να αυτομα-
στιγώνονται.

Το αίσθημα απέχθειας στην καθημερινότητά τους το
δείχνουν τα παιδιά με πολλούς τρόπους. Δεν θέλουμε
να το καταλάβουμε! Είμαστε και εμείς εγκλωβισμένοι
στην παθητικότητά μας, στην αποδοχή της κατάστασης
ότι το παν είναι να τελειώσει το παιδί το σχολείο,
και… «ότι του έμεινε του έμεινε».

Λες και αυτός είναι ο μόνος λόγος που πάει σχολείο,
για να του μείνει μόνο ότι… άλλο είναι το Κιλιμάντζα-
ρο και άλλο το Καλλιμάρμαρο… και… ότι για τα κερα-
τιλίκια του Μενέλαου έκανε ο Οδυσσέας να δει την πι-
στή Πηνελοπίτσα καμμιά 20αριά χρόνια.

Κύριος στόχος θα ‘πρεπε να είναι η κοινωνικοποί-
ηση των παιδιών και η δυνατότητα να εκφράζονται οι
επιλογές τους στην εργασία και στην ζωή, όσο αυτά
ανεβαίνουν τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Οι ευθύνες ημών των ιδίων… τεράστιες.
Επιδεικνύουμε «εκδικητική» συμπεριφορά, πολλές

φορές του στιλ «να ξεστραβωθεί να μάθει αρχαία,
εμείς γιατί μάθαμε;» 

Και να πεις ότι δεν ξέρουμε τα αδιέξοδα που θα
βρουν μπροστά τους; 

Και τα ξέρουμε και τα βλέπουμε!
Τα αποτελέσματα αυτής της «α»παιδείας τα ζούμε

καθημερινά. Ούτε οι… 13666 υπουργοί παιδείας φταί-
νε, ούτε η πανταχού παρούσα και μη ποτέ πληρώνου-
σα εκκλησία φταίει (την δουλειά της κάνει… βρίσκει πε-
λάτες για τα υπερκόσμια αν δεν πάνε καλά τα εγκό-
σμια)!

Τεράστια είναι η ευθύνη και των συλλόγων γονέων!
Πανηγυράκια στα «νόμιμα» πλαίσια και καμάρι για

τίτλους εκτός ελαχίστων περιπτώσεων.
Βάσει όλων αυτών λοιπόν και αποδεχόμενος και τις

δικές μου ευθύνες… ο χαρακτηρισμός του παρατηρη-
τή στην αρχή. 

Γιατί αν ο ρόλος γίνει ενεργός μετά… γαία πυρί μι-
χθήτω, που έλεγε και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός…
ή δεν το έλεγε αυτός;

Καλό καλοκαίρι και μην παίρνετε σχολικά βιβλία
μαζί σας για του χρόνου αν πάτε διακοπές!

Πάρτε τους σφεντόνες! Θα τους χρειαστούν και
αργότερα!

Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου μας στην συνεδρίαση
της Πέμπτης 23 Ιουνίου, με οριακή πλειοψηφία 17 μελών σε
σύνολο 33 συμβούλων (16 μέλη της πλειοψηφίας και η κα
Εύη Βατσακλή – Παπαδημούλη, ανεξάρτητο μέλος της μειο-
ψηφίας) υπερψήφισαν την μείωση κατά 50% του εισπραττό-
μενου ειδικού τέλους διαμορφώνοντάς το σε 0,40 € ανά
τ.μ., αρνούμενοι την πρόταση του επικεφαλής της Ριζο-
σπαστικής Ανατροπής Μανόλη Πάγκαλου.

Ο κ. Πάγκαλος –με δεδομένη την κάλυψη του υπολειπό-
μενου κόστους του έργου στο ΟΤ9 από την Περιφέρεια Ατ-
τικής– πρότεινε την κατάργηση του ειδικού τέλους των 0,80
€ ανά τ.μ., που πληρώνουν οι κάτοικοι της Λυκόβρυσης
αφού συνυπολογισθούν το υφιστάμενο αποθεματικό, οι μη
καλυπτόμενες από την Περιφέρεια υποχρεώσεις προς τον
εργολάβο και η αποπληρωμή του δανείου.

Αντί αυτής της δίκαιης πρότασης, οι 17 δημοτικοί σύμβου-

λοι με την ψήφο τους αποφάσισαν να δημιουργήσουν πλε-
όνασμα, με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί το ημιτελές κλει-
στό γυμναστήριο της Λυκόβρυσης, που εδώ και χρόνια κα-
ταστρέφεται από την αδιαφορία των δημοτικών αρχών.

Είμαστε εντελώς αντίθετοι στη λογική της επιπλέον φο-
ρολόγησης των κατοίκων, που καλούνται με την «ει-
σπρακτική λογική» της δημοτικής αρχής να χρηματοδο-
τούν πλέον κάθε έργο για το οποίο ο Δήμος Λυκόβρυσης
– Πεύκης ισχυρίζεται ότι δεν έχει τους αναγκαίους πό-
ρους.

Οποιοδήποτε έργο, σε οποιαδήποτε περιοχή του ενιαίου
Δήμου μας πρέπει να χρηματοδοτείται από θεσμοθετημένους
από την πολιτεία πόρους και όχι από τους κατοίκους. 

Να βάλουμε οριστικό τέλος στην πολιτική, που οδηγεί
σταδιακά στη συνεχή άμεση και έμμεση φορολόγηση των
πολιτών.

Οι δημότες… συνεχίζουν να πληρώνουν!

Τ α αρχικά του νομικού προσώπου
ΠΕ.Α.Π. του Δήμου Λυκόβρυσης –
Πεύκης αναφέρονται στο Περιβάλ-

λον, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό.
Ανάμεσα στις εκδηλώσεις του ΠΕ.Α.Π. εί-
ναι τα Latin Party, και τα Πάρτι Κοινω-
νικών Χορών, που διοργανώνονται σε
τακτική βάση έως τώρα και θα συνεχίσουν
να είναι κοντά μας και πάλι από τον Σε-
πτέμβριο… όπως μας απειλεί το ΠΕ.Α.Π.
από την ιστοσελίδα του. 

Του Νίκου Θεοδωράκη

Επαναλαμβανόμενα πάρτι με χορούς
από την λατινική Αμερική σε ιδιωτικό χώ-
ρο, όπου λειτουργεί μια επιχείρηση με τι-

μοκατάλογο για αυτά που προσφέρει, δεν
τα αντιλαμβανόμαστε σαν μια εκδήλωση
Πολιτισμού, στο πλαίσιο της κοινωνικής
προσφοράς του Δήμου μας. 

Εάν έλειπε η πρόσκληση και η διοργά-
νωση από τον φορέα του αθλητισμού,
του περιβάλλοντος και του πολιτισμού
του Δήμου και η εκδήλωση αυτή χαρα-
κτηριζόταν με τρόπο ώστε να δηλώνει
την πραγματική της ταυτότητα, με κά-
ποια από τις παρακάτω λέξεις: αναψυ-
χή, ψυχαγωγία, διασκέδαση, τότε δεν
θα υπήρχε αφορμή για τούτο το σχόλιο.

Όμως όσοι κρίνουν με σκεπτικισμό
την λειτουργία του νομικού προσώπου,
λαμβάνουν από την διοργάνωση των La-
tin Party ακόμη μια αφορμή για να επι-
βεβαιώσουν τον πραγματικό σκοπό του
σημερινού ΠΕ.Α.Π., που δεν είναι άλ-
λος από την συνεχή προβολή και ανά-
γκη αυτοπροβολής της σημερινής προ-
έδρου του κ. Μαρίνας Σταυράκη Πα-

τούλη. Αρκεί μια ματιά στα αντιαισθητι-
κά SMS, με τα οποία πρώτα η πρόεδρος
και μετά το Δ.Σ. μας προσκαλεί στις εκ-
δηλώσεις αυτές, για να φανεί η πρακτι-
κή της προβολής της. 

Γραφικότητες θα μπορούσε να πει κά-
ποιος και πράγματι δεν είναι αυτό το
σημαντικό. Ούτε και το κόστος σε χρή-
ματα και σε άλλους πόρους –απασχόλη-
ση για την αφισοκόλληση της αναγγελί-
ας, απασχόληση για την αποστολή SMS–
είναι το σημαντικό για την αρνητική κρι-
τική. 

Το σημαντικότερο αφορά στο περιε-
χόμενο, την εμπορευματοποίηση, την
προοπτική. Η εκδήλωση σε ιδιωτικό
επαγγελματικό χώρο είναι εμπορική
πράξη με έσοδα και κέρδη τόσο άμεσα
στα ταμεία όσο και έμμεσα με την διαφή-
μιση των επιχειρήσεων. Κάποιος απαι-
σιόδοξος κρίνοντας από όσα συμβαίνουν
μπορεί κάνοντας μια προβολή στο μέλ-

λον να βρει διαγωνισμούς πασαρέλας,
μακιγιάζ, body building, μαγειρικής, sel-
fie για μαθήτριες, μαθητές, ΚΑΠΗ και
για όλους «Λευκές Νύχτες». Με ταμπέλες
πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών
χορών –λες και υπάρχουν αντικοινωνι-
κοί– με χορηγούς και σπόνσορες. 

Αυτά και άλλα μπορεί να είναι τα πο-
λιτιστικά προϊόντα του μέλλοντος στον
Δήμο μας αν δεν αλλάξει την πορεία του
το ΠΕΑΠ. Όμως, για να αλλάξει την πο-
λιτική του πρέπει όσα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του νομικού προσώ-
που δεν αντιτάσσονται στις φιλοδοξίες
της κυρίας Προέδρου να αρχίσουν να
το πράττουν.

Υπάρχουν άραγε άλλοι τρόποι; Σί-
γουρα υπάρχουν, πρέπει να τους ανα-
ζητήσουμε, επιμένοντας ότι δεν αρκεί η
επίκληση του «πολιτισμού» για να «νο-
μιμοποιούνται» οι εκδηλώσεις της σημε-
ρινής διοίκησης του ΠΕΑΠ.

Είναι πολιτισμός αυτό; 

Μείωση ειδικού τέλους 0,80 €/ανά τ.μ. ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων Λυκόβρυσης, 
που εισπράττεται από το 2004 για την ανάπλαση ΟΤ9 κατά 50%!
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
Σχετικά 

με τα «αρχαία»
Η στοιχειώδης τουλάχιστον γνώση της αρχαί-

ας ελληνικής γλώσσας είναι εξαιρετικά σημαντι-
κή για πολλούς λόγους, εκ των οποίων σημαντι-
κότεροι είναι δύο: 

• Πρώτον, είναι πάμπολλες οι λέξεις της αρχαί-
ας ελληνικής, που έχουν ενσωματωθεί στη νέα,
και 

• Δεύτερον, για να κατανοήσεις τη δομή και την
ετυμολογία των λέξεων της νέας ελληνικής πρέ-
πει να κατέχεις κάπως την αρχαία.

Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η διδασκαλία
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ταυτόχρονα με
την αρχαία ελληνική γραμματεία, πιθανόν από
απόδοση στη νεοελληνική η δεύτερη. Ο τρόπος
και η μέθοδος είναι θέμα σημαντικών επιστημόνων
και παιδαγωγών να το καθορίσουν.

Ανήκει ο σημερινός υπουργός παιδείας και οι
σύμβουλοί του στους σημαντικούς πνευματικούς
ανθρώπους που θα πάρουν τις αποφάσεις για έ-
να τόσο σοβαρό θέμα;;;

Γιώργος Κουτσικάκης
Χειρουργός οδοντίατρος ΜSc

Πολυφωνία – Ενημέρωση 
– Γνώση – Γνώμη

Όταν ήμουν μικρό παιδί, πριν τη δικτατορία, με
έστελνε ο πατέρας μου κάθε μέρα για εφημερίδα. Για
μία περίοδο διάβαζε το Βήμα (εφημερίδα της “δημο-
κρατικής παράταξης’’) ενώ μετά το γύρισε στην Καθη-
μερινή (εφημερίδα της “συντηρητικής παράταξης’’).
Όταν τον ρώτησα για τη μεταστροφή, μού απάντησε
ότι προτιμά κάθε φορά την αντιπολιτευόμενη εφημε-
ρίδα. Έτσι αφού η κυβέρνηση άλλαξε, επέλεξε και δι-
αφορετική εφημερίδα. 

Το μάθημα που πήρα ήταν σαφές: Γνώρισε και την
αντίθετη γνώμη πριν διαμορφώσεις τη δική σου.

Σήμερα οι πηγές πληροφόρησης, αλλά και παρα-
πληροφόρησης, είναι πάρα πολλές: Εκτός από τις
εφημερίδες, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση είναι ο
μεγάλος κόσμος του διαδικτύου. Είναι επίσης ο κό-
σμος του βιβλίου, έντυπου και ηλεκτρονικού. 

Ας μη διαβάζουμε κι ας μην ακούμε λοιπόν ότι χαϊ-
δεύει τα μάτια και τ’ αυτιά μας ή κολακεύει τα ένστι-
κτά μας. Με καθαρό μυαλό ας αναζητήσουμε μέσα
από την πολυφωνία την αλήθεια, είτε είναι γλυκιά εί-
τε είναι πικρή. Ας αποκτήσουμε τη γνώση, που είναι
δύναμη (Bacon), για να μπορούμε να εκφέρουμε γνώ-
μη.

Ας έχουμε υπ’ όψιν μας ότι η ιδιότητα του πολίτη,
κατά Αριστοτέλη, έχει απαιτήσεις.

ΥΓ: Τα παραπάνω ταιριάζουν στη πολιτική (διεθνή,
εγχώρια και τοπική), στην ιστορία, στην επιστήμη
και σε κάθε άλλο τομέα που η αναζήτηση της αλήθει-
ας χρειάζεται ψάξιμο.

Γιώργος Κουτσικάκης
Χειρουργός οδοντίατρος ΜSc

Ε ίναι γεγονός ότι η χώρα
μας βιώνει τραγικές
καταστάσεις και οδη-

γείται στην πλήρη εξαθλίωση
του λαού με την ακολουθούμενη πολιτική.

Οι Έλληνες τιμωρούνται, διασύρονται
και απαξιώνονται συστηματικά ως παρα-
κατιανοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ενώ οι πρόθυμοι κυβερνώντες ξε-
πουλούν άνευ όρων την κινητή και ακίνη-
τη περιουσία του κράτους.

Συνεργοί στην εγκληματική πολιτική,
εκτός από τις κυβερνήσεις της τελευταίας
40ετίας, είναι και όσοι με τις πράξεις ή και
τις παραλήψεις τους συνέβαλαν στην δια-
μόρφωση των σημερινών κοινωνικών
συνθηκών:

• Είναι τα συγκροτήματα του Τύπου
που έχουν ως Ευαγγέλιο την προπαγάνδα
σε βάρος των συμφερόντων του αγωνιζό-
μενου λαού.

• Είναι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
που λειτουργούν με κρατικές επιχορηγή-
σεις και θαλασσοδάνεια και υπηρετούν
πιστά τους αφέντες τους χωρίς να τηρούν

τη στοιχειώδη δεοντολογία.
• Είναι όσοι επιστήμονες και τεχνο-

κράτες προτάσσουν το προσωπικό τους
βόλεμα.

• Είναι οι διανοούμενοι και οι καλλι-
τέχνες, όσοι δεν στέκονται στο ύψος των
περιστάσεων και δεν αντιπαλεύουν δυ-
ναμικά για την ανατροπή των εντολών
του κατεστημένου.

• Είναι οι επίορκοι δικαστικοί που δέ-
χονται την εφαρμογή αντισυνταγματικών
νόμων και συσπειρώνονται μόνον για την
προάσπιση των προνομίων τους.

• Είναι όσοι υπηρετούν στα σώματα
ασφαλείας, που δεν αντιδρούν στην κρα-
τική βία και την ταπείνωση του λαού με
τις μεθόδους καταστολής.

• Είναι όσοι επιχειρηματίες φοροδια-
φεύγουν και η πλουτοκρατία που αρνείται
να συνεισφέρει τα οφειλόμενα στην πατρί-
δα.

• Είναι όσοι υπάλληλοι χρηματίζονται
για τη διεκπεραίωση των αυτονόητων
υποχρεώσεών τους.

• Είναι όσοι γιατροί ενάντια στον όρ-
κο του Ιπποκράτη απαιτούν φακελάκι.

• Είναι όσοι δικηγόροι που με τα νομι-
κά τους τερτίπια συγκαλύπτουν παρανο-
μίες και συμμετέχουν με το αζημίωτο.

• Είναι όσοι πολίτες περιμένουν τη λύ-
τρωση με την ανάθεση της ευθύνης σε
άλλους.

• Είμαστε όλοι εμείς που υποταχτή-
καμε στο σύνδρομο του φόβου και λέ-
με: «Είμαστε μικροί, λίγοι και αδύναμοι
και δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους
μεγάλους».

Πρόκειται για μοιρολατρία που οδηγεί
αναπότρεπτα στον αφανισμό μας.

Τα ΟΧΙ που αντιτάξαμε κατά την ιστο-
ρική μας διαδρομή μάς επιβάλλουν να
σταθούμε όρθιοι και μαχόμενοι ενάντια

στη νεοφιλελεύθερη πολιτική
που συνοδοιπορεί με το ναζι-
σμό, φασισμό και την απλη-
στία της πλουτοκρατίας.

Το πελατειακό κράτος της αναξιοκρα-
τίας, της οικογενειοκρατίας, της διαφθο-
ράς και του αθέμιτου πλουτισμού είναι
έργο των προαναφερόμενων συνεργών
που είναι υπόλογοι για το κατάντημα της
χώρας.

Ας συνειδητοποιήσουμε ότι το χρέος
της ανατροπής δεν επιδέχεται αναβο-
λή.

Οι αλυσίδες δεν συντρίβονται χωρίς
συσπειρωμένο λαό και διαρκή αγώνα.

Οι συνταγές των Βρυξελλών και του
Βερολίνου είναι για τα πλούσια τραπέζια
των πουλημένων οργάνων, που συντάσ-
σονται με τους δήμιους του ελληνικού
λαού «χωρίς περίσκεψη και χωρίς αιδώ»
κατά τον ποιητή.

Θα ματώσουμε, όπως πάντα, μα θα
νικήσουμε, γιατί το δίκιο είναι με το μέ-
ρος μας.

Χρίστος Απ. Ζάνης

Περί των (δήθεν) «παρεμβάσεων» 
του Προέδρου της Δημοκρατίας

Πριν, ακόμη, ξεκινήσει η «κουβέντα» περί συνταγματικής αναθεώρησης,
πολλά γράφτηκαν –και ακόμη περισσότερα ελέχθησαν– για τη γνωστή δή-
λωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, την αναφερόμενη σε «αριθμούς» και
«ανθρώπους».

Ήταν, βέβαια, η... 17η φορά που ο Προκόπης Παυλόπουλος την επανα-
λάμβανε (αυτή είναι η αλήθεια) αλλά περιέργως(;) όψιμα κάποιοι ενοχλήθη-
καν!

Γενικότερα, ωστόσο, φαίνεται να υποβόσκει το ερώτημα αν ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, «παρεμβαίνει» στα πολιτι-
κά πράγματα του τόπου. Εννοείται με τις κατά καιρούς δημόσιες δηλώσεις
του και ασφαλώς όχι με την έννοια μυστικών... «διαύλων» που διατηρεί με
τον πρωθυπουργό, όπως θέλει η παραπολιτική δημοσιογραφική γραφίδα.

Στο σημείωμα αυτό, ο γράφων δεν προτίθεται να καταγράψει την προ-
σωπική του θέση για ενδεχόμενες συνταγματικές αλλαγές, που άλλωστε ου-
δόλως θα ενδιέφεραν τον αναγνώστη. Αντίθετα, ως πολίτης αυτού του τό-
που, επιχειρεί να κρίνει και να αξιολογήσει τα «πεπραγμένα» της μέχρι σή-
μερα ενάσκησης των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον κ. Προκόπη Πα-
υλόπουλο, υπό το πρίσμα και της «κριτικής» που ασκείται (επειδή... «μιλά-
ει» πολύ!)

Σκόπιμο είναι, στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι –κατά τις ισχύου-
σες συνταγματικές προβλέψεις– ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτελεί τον
ρυθμιστή του πολιτεύματος, με σαφή και συγκεκριμένο περιορισμό ουσια-
στικών αρμοδιοτήτων, σε σχέση με εκείνες του πρωθυπουργού και των
υπουργών.

Αρμοδιότητες οι οποίες, συνοπτικά, διακρίνονται σε συμβολικές, ρυθμι-
στικές, νομοθετικές, διοικητικές και δικαστικές, ενώ εκπροσωπεί διεθνώς
τη Χώρα. (Αλήθεια, ποιά άλλη «νομιμοποίηση» θα χρειαζόταν –κατά το σκέ-
λος της διεθνούς εκπροσώπησης της Χώρας– για να απαντηθεί το ερώτημα;)

Σε στιγμές καθοριστικές για τη Χώρα, τι άλλο έπραξε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, πέρα από το αυτονόητο;

Δεν είχε, δεν έχει το χρέος και το καθήκον –σε κάθε πρόσφορη ευκαιρία
και δυνατότητα που παρέχεται– να υπεραμύνεται των «δικαίων» της Χώρας,
αλλά και του Έθνους, ευρύτερα, απευθυνόμενους στους ισχυρούς της Ευρώ-
πης, αλλά και πέραν αυτής;

Και, εν πάση περιπτώσει, θα προτιμούσαμε έναν «αποστεωμένο» πρωτο-
βουλιών Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που να εξαντλεί τις δραστηριότητές του
σε... εγκαίνια εκθέσεων και σε παρελάσεις;

Τύχη αγαθή –πάντα κατά την ταπεινή και πρόδηλα άκρως... «υποκειμε-
νική» εκτίμηση του γράφοντος– στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, ο ανώ-
τατος πολιτειακός παράγοντας του τόπου, γήινος, ανθρώπινος και καθημε-
ρινός δεν... «κρύβεται», εξαντλώντας πράγματι τις εκ του Συντάγματος δυ-
νατότητες που επιτρέπονται, εκφράζοντας –όπως προαναφέρθηκε– τα «δί-
καια» της Χώρας και του Έθνους.

Και αν για τους γηγενείς τα «δίκαια» αυτά είναι αυτονόητα, κάθε άλλο
παρά αυτό ισχύει και για τους ισχυρούς της Γης.

Σε κάθε περίπτωση, όποια κι αν έχουμε άποψη, είναι η Ιστορία εκείνη που,
στον κατάλληλο χρόνο, πρόδηλα, θα κρίνει και τον σημερινό Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, όπως συνέβη ή θα συμβεί και με τους προκατόχους του.

Λαμβάνοντας, ασφαλώς, υπόψη και την κατάσταση «έκτακτης ανά-
γκης» που η συγκυρία του επεφύλαξε, έτσι ώστε να χρειάζεται να... «μιλά-
ει» πολύ!

Σ.Κ.

Οι συνεργοί της ασκούμενης πολιτικής
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Ε χει αποκτήσει χαρακτήρα
επιδημίας η δραστηριότητα
στο διαδίκτυο διαφόρων συ-

μπολιτών, που trollάρουν και επιτί-
θενται στους… «αντίθετους». Την
πικρή αυτή εποχή της μοναξιάς, της
ανέχειας, των μνημονίων και της
απώλειας της εθνικής μας κυριαρ-
χίας, κάποιοι συμπολίτες έχουν
βαλθεί να δικαιώσουν τον J.P. Sar-
tre, 35 χρόνια μετά το θάνατό του,
που είχε καταλήξει στο συμπέρα-
σμα «η κόλαση είναι οι άλλοι!»

Του Φάνη Στρατουδάκη

Συναντάμε προφίλ στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης που φαίνονται
ότι είναι ταγμένα να υπερασπι-
στούν μέχρι τέλους μια ιδέα: της
καθαρότητας του αίματος και της
φυλής, της άνευ όρων (και γνώ-
σης;) αρχαιολατρείας, του φιλε-
λευθερισμού, του κομμουνισμού
κ.λπ. ή κάποιο πρόσωπο: έναν
υποψήφιο βουλευτή ή έναν ήδη
βουλευτή, έναν δήμαρχο ή δημοτι-
κό σύμβουλο κ.λπ. 

Έτσι και εδώ, στην μικρή μας
κοινωνία, διάφοροι απίθανοι τύποι
βάζουν 1-2 φωτογραφίες με κάτι
άσχετο ή αναγνωρίσιμο τοπικό, 2-
3 στοιχεία και ένα όνομα (π.χ. από
Χατζη- ή Παπα-) που δεν μπορούν
να διασταυρωθούν και αρχίζουν να
διατυμπανίζουν την πραμάτεια
τους: ότι ο τάδε δήμαρχος ή υπο-
ψήφιος δήμαρχος ήταν ο καλύτε-
ρος απ’ όλους και ο πρωταθλητής
της οικουμένης ή ότι ο νυν δήμαρ-
χος είναι πολύ μπέσα άτομο και οι
αντίπαλοί του τα μεγαλύτερα σκου-
λήκια που έρπουν επί της γης κ.λπ.
Μερικές φορές βέβαια είναι οι ίδι-
οι οι εκθειαζόμενοι, πρόσωπα με τα

οποία εσύ δεν έχεις καμία διαφο-
ρά, και πολλές φορές τους συμπα-
θείς κιόλας ή αδιαφορείς ή έχεις
απλώς και μόνο πολιτικές διαφο-
ρές, άλλες αντιλήψεις!

Σου μιλάνε με τέτοιο ύφος και
λεξιλόγιο που προδίδει οικειότη-
τα, και λες «δε γίνεται, να πάρει η
ευχή, κάποιος φίλος ή γνωστός
μου είναι και μου κάνει πλάκα».
Δεν σου πάει με την μία ότι ο άλλος
είναι για τα… σίδερα. Το πράμα
αποκτά ενίοτε και κωμικοτραγικές
διαστάσεις: Σκεφτείτε να γυρνάτε
από το νοσοκομείο, που ήταν άρ-
ρωστο το παιδί σας, για να μιλήσε-
τε με κάποιο φίλο ή συγγενή, και
να πετάγεται ο δήθεν «φίλος» με το
πρόβλημα και να σε παρουσιάζει
ως τελείως ανερμάτιστο άτομο,

επειδή στις τελευταίες αρχαιρεσίες
του τοπικού συμβουλίου… δεν τή-
ρησες την στάση που αυτός θεωρεί
σωστή! 

Αυτοί οι Χατζη-Παπά-ρες, λοι-
πόν, χρησιμοποιούν ακραίους χα-
ρακτηρισμούς, αναντίστοιχους με
το πραγματικό μέγεθος των προ-
σώπων και των πραμάτων, που εί-
τε θέλουν να εκθειάσουν είτε να
απαξιώσουν, συνδέουν τα πάντα
με σουρεαλιστικό τρόπο με την εμ-
μονική τους ιδέα –η οποία είναι και
ο λόγος ύπαρξης του διαδικτυα-
κού προφίλ τους– σε οποιαδήποτε
ανάρτηση του άλλου. 

Σου ανταποδίδουν απαξιωτικά
και μεγεθυμένα τα επιχειρήματα,
που εσύ μόλις τους έχεις απευθύνει
χαλαρά και σε άλλο πλαίσιο, και

δεν αναγνωρίζουν προφανείς αντι-
φάσεις στα επιχειρήματά τους και
στο λόγο τους. Αν αυτό τους το
υποδείξεις εξοργίζονται εκφραζό-
μενοι υβριστικά και υποτιμητικά
για σένα. Γενικά συμπεριφέρονται
σαν να μην ακούν την ουσία όσων
λέει η άλλη πλευρά και καταλογί-
ζουν ότι προσπαθείς να αλλάξεις
θέμα και να υπεκφύγεις επειδή οι
ίδιοι αδυνατούν να δουν τα πράγ-
ματα από άλλη οπτική γωνία.

Η μεγαλύτερή τους απογοήτευ-
ση είναι να πεις ότι σε έπεισαν και
μόλις προσχώρησες κι εσύ στην
άποψή τους, γιατί έτσι καταργείται
ο λόγος ύπαρξής τους, αλλά το πι-
θανότερο είναι να μην σε πιστέ-
ψουν ή να νομίζουν ότι τους κοροϊ-
δεύεις και να συνεχίσουν να σε βρί-

ζουν. Κι αυτό, διότι θεωρούν την
προσχώρηση σε άλλη άποψη πλή-
ρη αυτοταπείνωση, σαν να πρό-
κειται για αμαχητί εγκατάλειψη του
οχυρού της ύπαρξης. 

Άραγε, πρόκειται για άτομα με
διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή,
που αδυνατούν να ελέγξουν τις πα-
ρορμήσεις και τις εμμονές τους;
Γιατί όμως ενώ τέτοιες συμπεριφο-
ρές σπανίζουν στην πραγματική
ζωή –για να ακριβολογούμε, η εξω-
τερίκευσή τους σπανίζει– είναι τόσο
συνηθισμένες στο διαδίκτυο;

Κατά την άποψή μου, στο απο-
προσωποποιημένο διαδίκτυο που
είσαι ό,τι δηλώσεις, που δεν φαίνε-
σαι εσύ και το εν γένει status σου,
που δεν υπάρχει η φωνή και η
γλώσσα του σώματος για να εκ-
φράσεις λεπτές αποχρώσεις, τα
άτομα αυτά εγκλωβισμένα στην
οργή τους, καταφεύγουν στις
ύβρεις και στις υπερβολές για να
καλύψουν την έλλειψη μέσων έκ-
φρασης της θρησκευτικής πίστης
στις εμμονές τους. 

Ο καλύτερος τρόπος να τους
εκθέσετε, πριν τους διαγράψετε,
είναι να τους ζητήσετε να συνα-
ντηθείτε εκ τους σύνεγγυς, να
πιείτε έναν καφέ και να σας πεί-
σουν με τα επιχειρήματά τους. Ακό-
μα και αυτοί που «εμφανίζονται»
ως γείτονές σας και ότι σας ξέρουν
και σας παρακολουθούν (…τι κου-
μάσι είσαστε!), είναι βέβαιο ότι θα
αρνηθούν, είτε γιατί θα αποκαλυ-
φθεί η θλιβερή και κωμική μικρότη-
τά τους είτε γιατί στην πραγματικό-
τητα είναι άλλα πρόσωπα, από αυ-
τά που δηλώνουν! Είναι βέβαιο ό-
τι θα γίνουν «λαγοί», αν τους πεί-
τε να συναντηθείτε! 

Σ το προηγούμενο φύλλο της Ανατρο-
πής και με ένα σύντομο και συνοπτι-
κό άρθρο αναδείχτηκε ένα σοβαρό-

τατο θέμα της σημερινής κοινωνίας στη
χώρα μας: το σύνδρομο του ραγιά.

Toυ Γιώργου Λίλου

Πράγματι αυτή την εικόνα παρουσιά-
ζουμε. Και μάλιστα προς έκπληξη ακόμα
και των ξένων επικυρίαρχων, που δυσκο-
λεύονται να κατανοήσουν τη σημερινή
απάθεια της Ελληνικής κοινωνίας, στα όσα
κατά καιρούς οι ντόπιοι «κυβερνήτες»
εφαρμόζουν.

Από άλλη σκοπιά, απορούν και οι προ-
σωπικότητες των γραμμάτων, της φιλοσο-
φίας, των ανθρωπιστικών κινημάτων, της
ιστορίας και όσων δεν είναι ενταγμένοι
στον παγκοσμιοποιημένο νεοφιλελευθερι-
σμό.

Πως είναι δυνατόν ένας λαός «ανυπότα-
κτος» στη φύση και την ιστορία του, με
πλούσια παράδοση αγώνων υπέρ της
ελευθερίας, να εμφανίζει σήμερα την εικό-
να του “ραγιά”, αποδεχόμενος εν τοις
πράγμασι όσα συμβαίνουν γύρω του και
εναντίον του.

Ας θυμηθούμε την επανάσταση του ’21
όταν, η «πολιτισμένη Ευρώπη του νεοφω-
τισμού και της αλληλεγγύης», η τότε Ιερή
Συμμαχία προσπάθησε με νύχια και με δό-
ντια να την αποτρέψει. 

Ας θυμηθούμε την επανάσταση
του 1843 για τη θέσπιση συντάγμα-
τος (3 Σεπτεμβρίου). 

Ας θυμηθούμε τον ξεσηκωμό του
1862 και την οριστική έξωση του
Όθωνα και της Βαυαροκρατίας, σαν
συνέχεια της Ναυπλιακής επανάστα-
σης που συνεχίστηκε σ’ όλη την
ελεύθερη τότε Ελλάδα. 

Ας θυμηθούμε τους αγώνες των
κολίγων ενάντια στα τσιφλίκια και
την μεσαιωνικού τύπου εξαθλίωση
της ζωής των αγροτών και των ερ-
γατών γης. 

Ας θυμηθούμε το κίνημα του
1909 στο Γουδί, που ξεκίνησε μεν
από το στρατό αλλά είχε και την αποδοχή
του μεγαλύτερου μέρους του λαού ενά-
ντια στα παλαιά κόμματα, και την απαίτη-
σή του για φιλολαϊκές μεταρρυθμίσεις. 

Ας θυμηθούμε την εποποιία της εθνικής
αντίστασης κατά την γερμανοϊταλική κατο-
χή, την απελευθέρωση του μεγαλύτερου
μέρους της χώρας πριν την αναχώρηση
των δυνάμεων κατοχής, που αποτέλεσε
(μαζί με τη γιουγκοσλάβικη) τη μεγαλύτε-
ρη αντίσταση στην Ευρώπη ενάντια στο να-
ζισμό και φασισμό.

Ας θυμηθούμε τους αγώνες για Δημο-
κρατία, Παιδεία, Εργασία, για τις λαϊκές
ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, για
την κατάργηση των τόπων εξορίας και την
ποινικοποίηση των πολιτικών απόψεων,

για την Κύπρο, το 114, του φοιτητικού κι-
νήματος, την αντίσταση φοιτητών, την εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου, τον αγώνα κατά
της χούντας των συνταγματαρχών. 

Ας θυμηθούμε ακόμα και τις πανελλα-
δικές κινητοποιήσεις στα πρώτα χρόνια
των μνημονίων. 

Σε κάθε αγώνα του λαού μας υπήρχαν
και εκείνοι που απεγνωσμένα προσπαθού-
σαν να υπερασπίσουν τα ιδιαίτερα συμφέ-
ροντά τους και κινητοποιούσαν τον κατα-
σταλτικό μηχανισμό που είχαν υπό τον
έλεγχό τους. Υπήρχαν (και υπάρχουν) ακό-
μα και οι Εφιάλτες οι οποίοι ή δεν αναφέ-
ρονται στα επίσημα αφηγήματα ή η παρου-
σία τους παραποιείται.

Ο λαός μας σήμερα εμφανίζεται απογο-

ητευμένος, απαθής, θυμωμένος,
φτωχοποιημένος, εγκαταλελειμμέ-
νος και σε απόγνωση. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν
παύει να αναζητά την δική του στιγ-
μή, την κατάκτηση των δικών του
προσδοκιών και την απαγκίστρω-
σή του από όσους και όσα δεινά του
έχουν επιβληθεί. Να σπάσει τη δική
του μοναξιά και να οδηγήσει στην
ανατροπή της υπάρχουσας δυστυχί-
ας. 

Όσες Ιερές Συμμαχίες και να εξυ-
φαίνουν οι εχθροί μας, θέλουμε να
πιστεύουμε ότι θα ανατραπούν, για-
τί το 99% του λαού δεν μπορεί να δέ-

χεται επ’ αόριστο την κυριαρχία και υπο-
ταγή στο 1% των ξένων και ντόπιων συμ-
φερόντων. Είναι φανερό ότι πρέπει να
βρούμε τον τρόπο της συλλογικής έκφρα-
σης και δράσης. 

Σήμερα σ’ όλη την Ελλάδα έχουν δη-
μιουργηθεί χιλιάδες και ποικίλες συλλογι-
κότητες και δράσεις έξω από τις επίσημες
νόρμες. Συλλογικότητες αλληλεγγύης, κοι-
νωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία,
ενάντια στους πλειστηριασμούς, υπερά-
σπισης του δημόσιου πλούτου και περιου-
σίας, παραγωγικές, πολιτιστικές, συνεται-
ριστικές κ.λπ. Πιθανόν να αποτελούν τα
πρώτα δείγματα πραγματικής αφύπνισης
στη σημερινή απεχθή κατάσταση!

Σαφέστατα όμως δεν αρκούν!

Οι ραγιάδες, η ιστορία και το μέλλον τους

Χατζη-Παπα-ρες 
και Παπα-Χατζη-δες 
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ΜΗΠΩΣ Ο «ΚΩΣΤΑΚΗΣ» ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ;
«Κωστάκη επιτέλους γιατί δεν τρως το ψάρι σου, που είναι τό-

σο υγιεινό, δε μπορεί να θέλεις διαρκώς χάμπουργκερ»…
Παρόμοια φράση ανησυχίας ακούμε σε χώρους κοινής εστίασης

και ίσως τις έχουμε πει κι εμείς στα «βλαστάρια» μας, προβλημα-
τισμένοι για τις κακές διατροφικές τους συνήθειες.

Τα πράγματα είναι όμως έτσι; Ή έχουμε μείνει προσκολλημένοι
σε διατροφικά στερεότυπα, που δυστυχώς δεν ισχύουν πλέον.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουψάλα (Σουηδία) με επικε-
φαλής τη δρα Οόνα Λόνστεντ, όπως δημοσίευσαν στο περιοδικό

«Science», ανακάλυψαν ό-
τι τα νεαρά ψάρια τρώνε με
βουλιμία το «πολυστυρέ-
νιο» προτιμώντας το από
τις φυσικές τροφές. Το
«πολυστυρένιο» είναι ένας
αρωματικός υδρογονάν-
θρακας και δεν είναι άλλο
από το γνωστό μας φελι-
ζόλ.

Τα υψηλά επίπεδα των πλαστικών απορριμμάτων στις θάλασ-
σες* έχουν γίνει για τα μικρά σε ηλικία ψάρια το ίδιο ελκυστικά και
καταναλώνονται με την ίδια ευχαρίστηση που τα παιδιά και οι έ-
φηβοι προτιμούν τα λιπαρά χάμπουργκερ και τις τηγανιτές πατά-
τες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα πιο νεαρά ψάρια έλκονται α-
πό τη μυρωδιά των μικροσκοπικών πλαστικών σωματιδίων, από
τα οποία είναι κατασκευασμένες οι συσκευασίες τροφίμων. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα τα ψάρια συχνά να πεθαίνουν πρόωρα, προ-
τού φθάσουν σε αναπαραγωγική ηλικία. Πειράματα, που έγιναν με
μικρές πέρκες** και αυγά πέρκας, σε δεξαμενές νερού με διαφο-
ρετικά επίπεδα «μικροπλαστικών»***, έδειξαν ότι παρόλο που αρ-
χικά τα ψαράκια έτρωγαν το σύνηθες ζωοπλαγκτόν, μόλις ανακά-
λυψαν το πλαστικό, δεν έλεγαν να ξεκολλήσουν από αυτό.

Τέλος τα ψάρια της δεξαμενής με την υψηλότερη περιεκτικότη-
τα πλαστικών δεν ήταν μόνο μικρότερα αλλά και πιο αργά και πιο
«χαζά», άρα πιο ευάλωτα στους θηρευτές τους.

Είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται μια τέτοια σαφής δια-
τροφική προτίμηση για το πλαστικό, από ψάρι ή οποιοδήποτε άλ-
λο ζώο. 

* Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών φθάνει τα 300 εκατ. τόνους
ετησίως. Μία περυσινή μελέτη εκτιμούσε ότι περίπου οκτώ εκατομ-

μύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων (σακούλες, πλαστικές συσκευ-
ασίες, παιγνίδια, συστατικά μικροσφαιρίδια καλλυντικών και προϊ-
όντων υγιεινής κ.α.) καταλήγουν στις θάλασσες κάθε χρόνο.

** Ο πληθυσμός της πέρκας στη Βαλτική Θάλασσα έχει αισθητά
μειωθεί.

*** Όσα είναι κάτω των πέντε χιλιοστών, λέγονται μικροπλαστι-
κά.

ΠΑΡΑ ΘΙΝ’ΑΛΟΣ ΚΑΙ ΧΤΑΠΟΔΑΚΙ, ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ!
Αρκεί να υπάρχουν και τα ευρώ…

Όλοι έχουμε ακούσει από ειδικούς και ψαράδες να καταγγέλ-
λουν την αλόγιστη –και πολλές φορές παράνομη– υπεραλίευση των
θαλασσών η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού
των ψαριών, με καταστροφικές συνέπειες για τη θαλάσσια βιοποι-
κιλότητα. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και καλά νέα και έρχονται α-
πό το «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Αδε-
λαΐδας» και την έρευνα που πραγματοποίησε ομάδα επιστημόνων
με επικεφαλής τη θαλάσσια βιολόγο Δρ. Ζόε Νταμπλντέι και δημο-
σιεύτηκε στο περιοδι-
κό βιολογίας «Current
Biology».

Ένα θαλάσσιο εί-
δος, η οικογένεια των
κεφαλόποδων –καλα-
μάρια, σουπιές, χταπό-
δια και άλλα κεφαλό-
ποδα– αυξάνουν σημα-
ντικά τον πληθυσμό
τους, παρά τις δραστηριότητες και τις παρεμβάσεις του ανθρώπου
στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ενώ άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί του
πλανήτη κινδυνεύουν με εξαφάνιση, δεν ισχύει το ίδιο για ορισμέ-
νους «κατοίκους» του βυθού, που όπως επισήμαιναν οι αυστραλια-
νοί επιστήμονες, τα τελευταία εξήντα χρόνια τουλάχιστον πληθαί-
νουν συνεχώς, απλώνοντας τα πλοκάμια τους στους ωκεανούς του
πλανήτη.

Οι ερευνητές κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα εξετάζοντας
πόσα κεφαλόποδα πιάνονται στα δίχτυα των ψαράδων του πλα-
νήτη μετά το 1953. Διαπίστωσαν μια διαχρονική αύξηση των πλη-
θυσμών τους σε όλη τη Γη, ανεξαρτήτως βάθους θαλασσών και
ζωής στις ανοιχτές θάλασσες ή κοντά στις ακτές.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι είναι δύσκολο να προβλέψουν αν
η αριθμητική αύξηση των κεφαλόποδων θα συνεχισθεί σε βάθος
χρόνου, δεδομένης της αύξησης της θερμοκρασίας και της όξυν-
σης των ωκεανών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Να σημειωθεί ότι, τα κεφαλόποδα είναι πλάσματα που παρά-
γουν τεράστιους αριθμούς απογόνων, αναπτύσσονται γρήγορα και
θεωρούνται άκρως ευπροσάρμοστα στις αλλαγές του περιβάλλο-
ντος χάρη στη φυσιολογία τους. Μία εξήγηση για τον διαρκή πολ-
λαπλασιασμό των κεφαλόποδων είναι ότι έχουν ευνοηθεί από την
υπεραλίευση άλλων ειδών.
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Επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους του περιεχομένου της έκδοσής μας, εφόσον αναφέρεται η πηγή

Τοπική αυτοδιοικητική & πολιτική περιοδική έκδοση πληροφόρησης, 
διαλόγου και προβληματισμού Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

Η τακτική εβδομαδιαία συνάντηση 
της Ριζοσπαστικής Ανατροπής

πηγαίνει... διακοπές!

Επανεκκίνηση τον Σεπτέμβρη
Ρίμινι 10, Λυκόβρυση

Θέσεις της Επιτροπής Αγώνα 
για το Μητροπολιτικό 
πάρκο Ελληνικού

Η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης, μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και
Lamda Development, δεν έχει καμία νομική ισχύ. 

Η φερόμενη ως «επένδυση» στο Ελληνικό αποτελεί υφαρ-
παγή δημόσιας γης 6.205.677 τ.μ., τεράστιας οικολογικής
και οικονομικής αξίας, με διαδικασίες διάτρητες νομικά και
συνταγματικά, που επισύρουν ποινικές ευθύνες. 

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα, την οποία
διενεργεί ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Γ. Δραγά-
τσης. 

Η Lamda Development αποκτά στο Ελληνικό Δικαιώμα-
τα Επιφανείας για 99 έτη(!) και ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή. 

Σύμφωνα με το σχέδιο Foster, που συνοδεύει τη σύμβα-
ση, στο Ελληνικό θα δημιουργηθεί μια νέα εσωστρεφής ι-
διωτική πόλη 27.000 κατοίκων και δόμησης 3-3,6 εκατ.
τ.μ. 

Στο κορεσμένο οικολογικά Λεκανοπέδιο όπου η Προσαρ-
μογή στην Κλιματική Αλλαγή είναι απαγορευτική σε νέα δό-
μηση και στην καρδιά των παράκτιων και γειτονικών δήμων,
όπου υπάρχει ήδη τεράστια φούσκα ακινήτων, η φερόμε-
νη ως επένδυση αποτελεί μια καταστροφική οικολογικά
βόμβα με τεράστιες επιπτώσεις για την οικονομία της περιο-
χής. 

Για πρώτη φορά παραχωρείται αρχαιολογικός χώρος σε
ιδιώτη. Η αρχαιολογική υπηρεσία δεν θα μπορέσει να συνε-
χίσει τις εργασίες της και κυρίως η δόμηση εκατομμυρίων
τ.μ. θα αποτρέψει οριστικά την ανασκαφή–ανάδειξη των αρ-
χαίων πόλεων Αλιμούντος, Αιξωνής, Ευωνύμου.

Ανύπαρκτο τίμημα
Η υφαρπαγή του Ελληνικού συντελείται σήμερα στο όνο-

μα της αποπληρωμής του δημόσιου χρέους, το οποίο σύμ-
φωνα με το πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, εί-
ναι «παράνομο, καταχρηστικό, απεχθές και επονείδιστο». 

Όμως, το Ελληνικό Δημόσιο θα κληθεί να πληρώσει άμε-
σα 134 εκατ. € για τη μετεγκατάσταση των δημοσίων υπη-
ρεσιών που στεγάζονται στο ακίνητο, το κόστος υπογειοποί-
ησης της Ποσειδώνος και θα αναλάβει τη λειτουργία και συ-
ντήρηση των ελεύθερων χώρων και του πάρκου 2.000 στρ.,
των κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων και υποδομών,
των κοινωφελών κτιρίων και υπηρεσιών, θεσπίζοντας ειδι-
κό διοικητικό φορέα. 

Παράλληλα, το Δημόσιο παραχωρεί το Ολυμπιακό Κέντρο
Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και άλλες Ολυμπιακές Εγκαταστά-
σεις, μεγάλης οικονομικής αξίας.

Αναβλητικές αιρέσεις
Ο αγοραστής προστατεύεται με προϋποθέσεις, που αν δεν

τηρηθούν δεν προχωρά η επένδυση, και μπορεί ν’ απαιτή-
σει αποζημιώσεις σε περίπτωση που κάποια από αυτές δεν
υλοποιηθεί: 
• κύρωση της σύμβασης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
• έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης με ΠΔ, 
• θέση σε ισχύ των ΚΥΑ που αφορούν στην έγκριση των Πο-

λεοδομικών Μελετών, 
• μεταβίβαση στην εταιρεία των εμπράγματων δικαιωμάτων

σύμφωνα με το ΣΟΑ,
• εγκατάσταση καζίνο και θέσπιση γενικού νομοθετικού

πλαισίου για την άδεια λειτουργίας, 
• έκδοση αποφάσεων ΣτΕ που ν’απορρίπτουν οριστικά τις

αιτήσεις ακυρώσεως,
• μη ύπαρξη εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης, 
• μη έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που θα έ-

χει ως αποτέλεσμα τη μείωση της δομήσιμης επιφάνειας ά-
νω το 5%.

Το Ελληνικό μπορεί ν’ αποτελέ-
σει ένα Μητροπολιτικό Πάρκο, χω-
ρίς ούτε ένα τ.μ. νέας δόμησης,
που θα περιλαμβάνει τις παρακά-
τω ενότητες: 

• Πράσινους Χώρους που θα
μεταφέρουν τη φύση της Αττικής
γης σε επιμέρους περιοχές φύτευ-
σης με οικολογική, αισθητική και
επιστημονική αξία. 

• Αστικούς Αγρούς.
• Αρχαιολογικό Πάρκο, με την

ανάδειξη των σημερινών αρχαιοτήτων
των αρχαίων δήμων Αλιμούντος, Ευωνύ-
μου, Αιξωνής και συνεχιζόμενες ανοιχτές
ανασκαφές σε μεγάλα τμήματα του χώ-
ρου. 

• Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού με ε-
γκαταστάσεις καλλιτεχνών και συναφών
επαγγελμάτων και φεστιβάλ τεχνών διε-
θνούς εμβέλειας όλο το χρόνο. 

• Αθλητικό Κέντρο και Κέντρο Θα-

λάσσιων Ερευνών. 
Στο Ελληνικό μπορεί να δημιουρ-

γηθεί Μητροπολιτικό Πάρκο ανοι-
χτό στους πολίτες, που θα συμβάλ-
λει στην παραγωγική και κοινωνική
ανασυγκρότηση της Αττικής, την οι-
κολογική αναβάθμιση και την ευη-
μερία των κατοίκων της. 

Το εναλλακτικό σχέδιο είναι εύ-
κολα υλοποιήσιμο σταδιακά και
μπορεί να χρηματοδοτηθεί άμεσα α-
πό την ορθολογική λειτουργία του

Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου
Κοσμά και από ένα μέρος του ποσού των
134 εκατ. € που θα πληρώσει εξ αρχής για
τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του το
Δημόσιο.

Εναλλακτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της παράκτιας ζώνης, 
οικολογικής και πολιτισμικής αναβάθμισης της Αττικής 

Επικοινωνία με την Επιτροπή: 
Κορτζίδης Χρήστος, 6937131389, cristos.kortzidis@gmail.com 
Πορτάλιου Ελένη, 2107512560, portel@central.ntua.gr 
Τότσικας Πάνος, 2109954362, 6979145366, ptots@tee.gr


