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Δ
ανειζόμαστε τον τίτλο της
ιστορικής δημοσίευσης του
Χαρίλαου Τρικούπη, από το

μακρινό χρονικά 1874, που είναι
όμως τόσο επίκαιρος για την ελλη-
νική πραγματικότητα.

Ο λαός μας λοιδορήθηκε κατ’ επα-
νάληψη για την κουτοπονηριά του,
που έφθανε στην καρδιά της απατε-
ωνιάς (παραδείγματα οι αγροτικές
αποζημιώσεις, οι δηλώσεις καλλιερ-
γούμενων εκτάσεων με καταργού-
μενες ή επιδοτούμενες φυτεύσεις
κ.ά).

Η ελληνική οικογένεια, κατά τεκ-
μήριο, μεγάλωνε τα παιδιά της, επί
σειρά γενεών, με το όνειρο του βολέ-
ματος σε οποιαδήποτε θέση του δη-
μόσιου τομέα.

Ο Έλληνας πολιτικός στήριζε την
επικράτησή του όχι στην προσπά-
θεια παρουσίασης έργου αλλά κυρί-
ως σε στρατιές «οπαδών» και σε
ρουσφέτια, σκληρά αντιπολιτευόμε-
νος τους διοικούντες, ακόμα και σε
αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Για σειρά δεκαετιών οι ορδές που
συνόδευαν του πολιτευτές εύκολα
θα μπορούσαν να εξομοιωθούν με

τις σημερινές ορδές οπαδών, δήθεν
φιλάθλων, αθλητικών σωματείων.
Μαχαίρια, στειλιάρια, ναρκωτικές
ουσίες, βρώμικο χρήμα, στρατιωτική
δόμηση…!

Η διαφορετική πολιτική αντίληψη
σχεδόν πάντα αντιμετωπιζόταν με
διαπόμπευση και νομικές διαδικασί-
ες (πχ. Ιδιώνυμο), έξω από κάθε έν-
νοια ισότιμης ελευθερίας έκφρασης
απόψεων. Και φυσικά δεν συζητάμε
για την φρικτή καταδίωξη κάθε αρι-
στερής αντίληψης, που σχεδόν επί
ένα αιώνα σημάδεψε την κοινωνία
με ξύλο, φυλακές, εξορίες, εκτελέ-
σεις, παρακράτος, αρπαγή περιου-
σιών, κλέψιμο της ζωής ολάκερων
οικογενειών.

Γενιές μεγάλωσαν μαθαίνοντας ό-
τι η «τυφλή» δικαιοσύνη πάντα θα
ικανοποιεί τους ισχυρούς, με λίγες
φωτεινές εξαιρέσεις.

Για δεκαετίες το φακελάκι στους
γιατρούς και στα νοσοκομεία είναι
αναγκαίο είτε για απλές είτε για σύν-
θετες ιατρικές υπηρεσίες, με τις εξαι-
ρέσεις να πιστοποιούν τον κανόνα.

Η κοινωνία μας επί αιώνες βρί-
σκεται καθηλωμένη μέσα σε εκκλη-

σιαστικά στερεότυπα, ζαλισμένη από
τον «γλυκό» λόγο κάποιου ρασοφό-
ρου και το «όπιο» της μεταθανάτιας
ζωής.

Τα χρόνια και οι δεκαετίες περ-
νούν, οι αιώνες διαδέχονται ο ένας
τον άλλον, οι νέες γενιές μορφώνο-
νται καλύτερα, τα στερεότυπα όμως
παραμένουν όχι γιατί είναι ριζωμένα
στο DNA του Έλληνα, όπως θέλουν
κάποιοι να επιμένουν, αλλά γιατί σε
αυτήν την χώρα η καθεστηκυία τάξη,
η κυρίαρχη τάξη ελέγχει την παιδεία,
την ιστορία και μπολιάζει με τα δικά
της «οράματα» τις νέες γενιές.

Η περίοδος του δάσκαλου του χω-
ριού, που παρέα με τον παπά, τον
χωροφύλακα και τον κοινοτάρχη
επέβαλλαν τα ήθη και έθιμα και δια-
μόρφωναν την έννοια της κοινωνικο-
ποίησης εξελίχθηκε με την προσθήκη
των κεντρικών κατευθύνσεων των
δικτύων μαζικής ενημέρωσης.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων παρα-
μένει δέσμια… στο κατεστημένο. Για
αντίσταση… ούτε λόγος!

Τις πταίει λοιπόν;
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ΧρονοΓράφημα Γιώργος Παπαναστασίου

Ρεπορτάζ για το Ηλιακό χωριό

Eνας εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος για να
μπορούν οι κρατούντες να διαχειρίζονται καταστά-
σεις και ιδιοτελείς σκοπούς, χωρίς αντιστάσεις, εί-

ναι το τσουβάλιασμα και η προσπάθεια ανυποληψίας
των πάντων, ειδικά όμως… προσώπων. Καταφέρνουν
έτσι να απαξιώνουν στα μάτια του κόσμου όποια αντίθε-
τη φωνή.

Η τεχνική αυτή είναι εύκολη, χωρίς ιδιαίτερες πνευμα-
τικές ικανότητες. Αρκεί να υπάρχουν πρόθυμα πρόσωπα,
που πάντα υπάρχουν είτε από βλακεία είτε από συμφέρον.
Ελλείψει τρίτων παίζουν και οι ίδιοι οι κρατούντες αυτόν
το ρόλο.

Δεκάδες ονόματα, τα νεότερα χρόνια, από δήθεν επα-
ναστάτες και πρωτοπόρους έγιναν κοκοράκια! Συνδικαλι-
στές, πολιτικοί, ενεργοί πολίτες της αυτοδιοίκησης και των
κινημάτων! Το αποτέλεσμα να έρθει... το τσουβάλιασμα
και η απαξίωση… το «όλοι τα ίδια σκατά είναι».

Ε, δεν είναι και ούτε θα τους περάσει!
Παλιά στήνονταν στα εκτελεστικά αποσπάσματα και πιο

παλιά ο φόβος μην ακουστούν ιστορίες απέτρεπε και την
ελάχιστη αναφορά ονομάτων στη «δική τους γραμμένη εκ-
δοχή» της Ιστορίας. Φτύσιμο στα μούτρα τους τελικά η μη
αναφορά γιατί τίποτα δεν μένει κρυφό.

Στη σημερινή ειρηνική, αν μπορούμε να πούμε, εποχή
το φαινόμενο έχει πάρει και την μορφή του ΤΙΝΑ* κάνου-

με και του δήθεν στρατηγικού ελιγμού, αλλά τελικά το ξε-
βράκωμα είναι αναπόφευκτο. Όπως αναπόφευκτες είναι
και οι συγκρίσεις.

Η αναγκαιότητα συμμετοχής και δράσης στα κοινά για
πολλούς είναι κάτι παραπάνω από μια θέση σε μια εξέδρα,
σε μια φωτογραφία ή από μια ταμπέλα σ’ ένα παγκάκι, σε
μια αίθουσα ή ένα όνομα κάτω από μια σφραγίδα. Είναι
αυτοί που δεν δέχονται να ταυτιστεί το όνομά τους με
το «όλοι τα ίδια είναι».

Η συνέχιση συμμετοχής και αγωνιστικής παρουσίας
δίπλα στον χειμαζόμενο σήμερα ελληνικό λαό είναι
υπέρτατο καθήκον, ιδιαίτερα τώρα που ο λαός οδηγεί-
ται σε περαιτέρω εξαθλίωση.

Ευτύχημα τελικά που όσοι δεν πήγαν σπίτια τους, κου-
ρασμένοι ή αηδιασμένοι, συνεχίζουν τον αγώνα στις δου-
λειές (όσοι δουλεύουν), στις γειτονιές και στους τόπους
που εκείνοι επιλέγουν, μένοντας αγωνιστικά αλληλέγγυ-
οι στον λαό, μη αποδεχόμενοι ύποπτους ρόλους και καθο-
δηγήσεις από «σκιές», αρνούμενοι ψευδεπίγραφα διλήμ-
ματα και αντιλαϊκές ενέργειες.

Έτσι, όσο και να νομοθετούνται αντιλαϊκά και αντεργα-
τικά μέτρα πάντα θα υπάρχουν συνδικαλιστές διαμάντια
που θα αντιστέκονται… 

Όσο και να νομοθετούνται «Καλλικράτηδες» πάντα θα
υπάρχουν αγωνιστές δήμαρχοι να θυμίζουν Μακρήδες και
Φωλόπουλους… 

Όσο και αν υπάρχουν υψηλόμισθοι εργατοπατέρες,
«διανοούμενοι» που εξαργυρώνουν το παρελθόν τους θα
υπάρχουν και άλλοι που θα λένε «ΟΧΙ ΡΕ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΙΔΙΟΙ».

Όσο θα υπάρχουν αυτοπροσδιοριζόμενοι «αριστεροί»
που γλείφουν εκεί που στο παρελθόν έφτυναν, εφαρμό-
ζοντας τις πλέον αντικοινωνικές νομοθεσίες, τόσο θα
υπάρχουν εκείνοι που θα προσπαθούν για την δικαίωση
των λαϊκών αγώνων.

Αυτά ακριβώς πρεσβεύει και η δημοτική παράταξη που
βγάζει αυτήν την εφημερίδα και όποιος θέλει ας έρθει μα-
ζί μας και… όπου βγει, γιατί ΟΧΙ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ
ΙΔΙΟΙ…!

*There is no alternative… Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτι-
κή λύση

Γράφουν:
• Χρίστος Απ. Ζάνης • Γιώργος Κουτσικάκης • Λάμπρος Λάζαρης •
Άρις Λιάκουρας • Γιώργος Λίλος • Μανόλης Στ. Πάγκαλος • Γιώρ-
γος Παπαναστασίου • Φάνης Στρατουδάκης • Σάββας Τσεσμελόγλου

Eμ, δεν είμαστε όλοι ίδιοι!

Δημαιρεσίες 
Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

Πρόεδρος Δ.Σ.: Ποριώτου – Χρούσου Γεωργία
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Δημητριάδης Ισαάκ

Γραμματέας Δ.Σ.: Σοκορέλη Νότα

Οικονομική Επιτροπή 
Τακτικά μέλη: Μαυρίδης Τάσος, Φραϊδάκης Μανόλης, Α-
σπραδάκη Άννα, Πανταζής Παναγιώτης, Μποτίνης Παύλος,
Γκαραβέλλας Νίκος, Θεοδωρακόπουλος Γιάννης, Πάγκαλος
Μανόλης, Κωνστάντος Δημήτρης Αναπληρωματικά μέλη:
Καρύμπας Γιώργος, Μαμαλάκη Μαριάννα, Τσεκούρα Έφη,
Γώγου Μαρία, Μπαλδεράνος Κώστας

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Τακτικά μέλη: Μαυρίδης Τάσος, Τσελέντας Αντώνης, Τσεκού-
ρα Έφη, Σκαμάκης Χρήστος, Νικολιδάκης Κώστας, Παπανι-
κολάου Βαγγέλης, Γώγου Μαρία, Ασβεστάς Παναγιώτης,
Μπαλδεράνος Κώστας Αναπληρωματικά μέλη: Αγγελόπου-
λος Παναγιώτης, Φωτίδης Χρήστος, Βαλσαμά Ευαγγελία, Θε-
οδωρακόπουλος Γιάννης, Κωνστάντος Δημήτρης

σελ. 4-5

Τις πταίει;
Φαντάσου (Imagine)  

Φαντάσου να μην υπάρχει παράδεισος
Εύκολο είναι αν προσπαθήσεις

Ούτε κόλαση από κάτω
Κι από πάνω μας μόνο ο ουρανός

Φαντάσου όλους τους ανθρώπους
Να ζουν για το σήμερα

Φαντάσου να μην υπάρχουν χώρες
Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις

Τίποτα για να σκοτώσεις ή για να πεθάνεις
Ούτε και θρησκεία

Φαντάσου όλους τους ανθρώπους
να ζουν ειρηνικά

Μπορείς να πεις πως είμαι ονειροπόλος
Αλλά δεν είμαι ο μόνος

Ελπίζω πως κάποια μέρα θά ‘ρθεις κι εσύ 
και ο κόσμος θα γίνει ένα

Φαντάσου να μην υπάρχει ιδιοκτησία
Αναρωτιέμαι αν μπορείς

Καμία ανάγκη για απληστία ή πείνα
Μόνο αδελφοσύνη

Φαντάσου όλους τους ανθρώπους
να μοιράζονται τον κόσμο

Μπορείς να πεις πως είμαι ονειροπόλος
Αλλά δεν είμαι ο μόνος

Ελπίζω πως κάποια μέρα θά ‘ρθεις κι εσύ 
και ο κόσμος θα γίνει ένα

John Lennon (9 Οκτωβρίου 1940 – 8 Δεκεμβρίου 1980)
Άγγλος μουσικός, ιδρυτικό μέλος των Beatles, 

ακτιβιστής με έντονη δράση σε κοινωνικά ζητήματα.

Ποίηση John Lennon
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Για μια ακόμη φορά ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης -
Πεύκης κ. Α. Μαυρίδης και ο Πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου κ. Κ. Νικολιδάκης, στηριζόμε-
νοι σε μέρος της παράταξής τους και με την συμ-
βολή δύο «ανεξάρτητων» συμβούλων (κα Ε. Βα-
τσακλή – Παπαδημούλη και κα Κ. Νικολαροπού-
λου) επιβεβαίωσαν ότι οι διαδικασίες ελέγχου και
ενημέρωσης των πολιτών δεν συνάδουν με τις
προθέσεις τους.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της
28ης Φεβρουαρίου 2017, η προαναφερθείσα
«πλειοψηφία» σύρθηκε, κυριολεκτικά, από τους
πολίτες να συζητήσει την «σύσταση διαπαραταξια-
κής επιτροπής με σκοπό την διερεύνηση των
συνθηκών απαξίωσης του ημιτελούς κλειστού
γυμναστηρίου Λυκόβρυσης, την αναζήτηση και
καταγραφή των ζημιών και των κλαπέντων υλι-
κών και αντικειμένων και την καταγραφή του
πλήρους ιστορικού του έργου και των σχετικών
αποφάσεων και ενεργειών».

Μετά από τραγελαφικές διαδικασίες, όπου επι-
κράτησαν οι σκοπιμότητες της δημοτικής αρχής, η
κουτοπονηριά και η επιτυχημένη προσπάθεια δη-
μιουργίας εκρηκτικού κλίματος, το δημοτικό συμ-
βούλιο αποδέχθηκε την δημιουργία διαπαραταξια-
κής επιτροπής διερεύνησης ενός μεγάλου καταλό-
γου ενεργειών προηγούμενων διοικήσεων, πέραν
του προαναφερθέντος αιτήματος των συμπολι-
τών μας.

Ενόψει της μη επιθυμητής εξέλιξης ο Δήμαρχος,
ελισσόμενος μετά από δύο εντελώς απαράδεκτες
προτάσεις του, πρότεινε η διαπαραταξιακή επι-
τροπή να μην αποτελείται ισότιμα από όλες τις πα-
ρατάξεις, αλλά στο 9μελές σχήμα της να συμμετέ-

χουν πέντε (5) μέλη της δημοτικής αρχής (της πα-
ράταξής του) και τέσσερα (4) μέλη από τις υπόλοι-
πες… πέντε (5) παρατάξεις.

Η αθλιότητα της πρότασης του Δημάρχου και
των αιρετών που την στήριξαν γίνεται ακόμα εντο-
νότερη, αν συνυπολογισθεί ότι την ίδια μέρα, σε
έκτακτο ζήτημα για τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν εδώ και τρεις δεκαετίες οι κάτοικοι του
Ηλιακού Χωριού, ομόφωνα οι δημοτικοί σύμβου-
λοι όλων των παρατάξεων αποδέχθηκαν να σχη-
ματίσουν διαπαραταξιακή επιτροπή στήριξης και
προώθησης των αιτημάτων των κατοίκων στα
Υπουργεία, στην Περιφέρεια και όπου αλλού επι-
βάλλεται, με ισότιμη συμμετοχή όλων των παρα-
τάξεων που απαρτίζουν το δημοτικό συμβούλιο.

Στηριζόμενοι στην εκδοχή ότι οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι, που στήριξαν αυτές τις δύο διαφορετικής
«ποιότητας» συστάσεις διαπαραταξιακών επιτρο-
πών, δεν είναι ανόητοι, οδηγούμαστε στο συμπέρα-
σμα ότι στην περίπτωση της έρευνας κάτι φοβού-
νται…, κάτι ή κάποιους θέλουν απεγνωσμένα να κα-
λύψουν…!

Φυσικά παραμένει αναπάντητο το ερώτημα, ίδιο
για μια ακόμη φορά: ποιος, ποια, ποιοι τους πείθουν
να προβούν σ’ αυτές τις αντιδημοκρατικές, αντιδε-
οντολογικές ενέργειες;

Για την Ιστορία σύσσωμες οι πέντε (5) παρατάξεις
της μειοψηφίας, που αποτελούν επιλογή του 65%
του εκλογικού σώματος της περιοχής, δια στόματος
των επικεφαλής των (κα Μ. Γώγου, κ. Γ. Θεοδωρα-
κόπουλος, κ. Μ. Πάγκαλος, κ. Π. Ασβεστάς και κ.
Δ. Κωνστάντος) δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να
συμμετάσχουν στην επιτροπή, εφόσον αποκλείεται
έστω και μια από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Νέα υποβάθμιση του δημοτικού συμβουλίου 
και σύσταση κατ’ όνομα «διαπαραταξιακής επιτροπής»

48συμπολίτες μας, μεταξύ των οποίων 6 Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι, ζήτησαν στις
19/1/2017 την σύσταση  Ειδικής Διαπαρα-

ταξιακής Επιτροπής με σκοπό την διερεύνηση των
συνθηκών απαξίωσης του ημιτελούς κλειστού γυμνα-
στηρίου Λυκόβρυσης, την αναζήτηση και καταγραφή
των ζημιών και των κλαπέντων υλικών και αντικειμέ-
νων και την καταγραφή του πλήρους ιστορικού του
έργου και των σχετικών αποφάσεων και ενεργειών.

Ειδικότερα, το κείμενο του αιτήματος έχει ως εξής:
«Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Λυκόβρυσης – Πεύκης 
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ-

μό 19 της 15ης Δεκεμβρίου 2016, συζητήθηκε και εγκρί-
θηκε ομόφωνα η μελέτη με αριθμό 39/2016, με τίτλο
«Αποπεράτωση Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου
Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης».

Επειδή η βούληση της δημοτικής αρχής ταυτίσθηκε με
την βούληση του συνόλου του δημοτικού συμβουλίου
και συνεπώς του συνόλου των δημοτικών παρα-
τάξεων που συμμετείχαν στις δημοτικές
εκλογές του 2014 και έλαβαν την αντί-
στοιχη εντολή από τους συμπολίτες
μας.

Επειδή στο υπό αποπεράτωση
γυμναστήριο εδώ και πολλά χρό-
νια δημιουργήθηκαν συνθήκες
απαξίωσης του ημιτελούς έργου,
το οποίο πληρώθηκε και πληρώνε-
ται με χρήματα των πολιτών.

Επειδή επιπλέον υπήρξε κλοπή
υλικών και αντικειμένων, η αξία των
οποίων ποτέ δεν εκτιμήθηκε.

Επειδή ποτέ δεν δόθηκε επίσημο ιστορι-

κό των συνθηκών που οδήγησαν ένα έργο να είναι
εγκαταλελειμμένο και πλήρως λεηλατημένο.

Επειδή μεταξύ των συμπολιτών μας κυκλοφορούν
πολλές φήμες, που πιθανότατα αμαυρώνουν την εικό-
να αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων. 

Για όλους αυτούς τους λόγους και ιδιαίτερα για να κα-
ταγραφούν πλήρως τα γεγονότα και να εκτιμηθούν οι
ζημίες και η αξία των κλαπέντων υλικών και αντικειμέ-
νων,

ΖΗΤΟΥΜΕ
Τη συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου, μετά την πρωτοκόλληση του παρόντος, του
θέματος:

«Δημιουργία Ειδικής Διαπαραταξιακής Επιτροπής
με σκοπό την διερεύνηση των συνθηκών απαξίωσης
του ημιτελούς κλειστού γυμναστηρίου Λυκόβρυσης,
την αναζήτηση και καταγραφή των ζημιών και των
κλαπέντων υλικών και αντικειμένων και την καταγρα-
φή του πλήρους ιστορικού του έργου και των σχετι-

κών αποφάσεων και ενεργειών»

Αίτημα σύστασης 
Διαπαραταξιακής Επιτροπής

Εμπρός λοιπόν…
Έτσι στην σκοτεινή ταβέρνα
Πίνουμε πάντα μας σκυφτοί 

Σαν τα σκουλήκια, κάθε φτέρνα 
Όπου μας εύρει μας πατεί.

Δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα
Προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα.

Κώστας Βάρναλης

Ως πότε όμως θα περιμένου-
με αυτό το «θάμα»;

Ως πότε ο καθένας μας θα
μένει περιχαρακωμένος μέσα
στα αμέτρητα προβλήματά του;

Φόροι, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ, έχουν στήσει χορό μέ-
σα στον εγκέφαλό μας!

Η μοναξιά έχει οδηγήσει σε
αύξηση χρήσης των ηρεμιστι-
κών και αντικαταθλιπτικών
φαρμάκων, των αυτοκτονιών,
των καρκίνων και των καρδιο-
παθειών.

Η τηλεόραση, η οποία στους
περισσότερους από εμάς έχει
γίνει καθημερινή συνήθεια, το
μόνο που κάνει είναι να επιτεί-
νει αυτήν την κατάσταση, πα-
ρουσιάζοντας συνέχεια τις πιο
μαύρες πλευρές της πραγματι-
κότητας.

Τα κόμματα και ειδικά αυτά
που έταξαν παράδεισους, αθέ-
τησαν παταγωδώς τις υποσχέ-
σεις τους, καλλιεργώντας στον
κόσμο ένα κλίμα ηττοπάθειας
και αδυναμίας, επιτείνοντας

ακόμα περισσότερο το αδιέξο-
δο.

Αυτή η κατάσταση δεν αντι-
μετωπίζεται από τον καθένα
μόνο του!

Πρέπει να ξαναζωντανέψου-
με την κοινωνικότητά μας, τη
δραστηριοποίηση, την αλλη-
λεγγύη, την ουσιαστική κουλ-
τούρα μας, απορρίπτοντας τα
σκουπίδια που μας προσφέ-
ρουν καθημερινά.

Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί να
δημιουργήσουμε ένα ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΣΤΕΚΙ, που θα ανταλλάζουμε
τις απόψεις μας, τις ανησυχίες
μας, τη δημιουργικότητά μας,
βάζοντας φραγμό σε όλους
αυτούς που μας θέλουν άβου-
λους ψηφοφόρους τους. 

Στο ΣΤΕΚΙ αυτό θα έχει θέ-
ση κάθε Δημοκράτης, κάθε
ανήσυχο πνεύμα που δεν εφη-
συχάζει στην μοναξιά του. 

ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΦΙΛΟΙ
ΜΟΥ!

Λάμπρος Λάζαρης

Η Ριζοσπαστική Ανατροπή 
Λυκόβρυσης - Πεύκης 
δεν εγκαταλείπει 
τις αρχές της

Επικεντρώνουμε τις ενέργειές μας στην δι-
εξοδική έρευνα, έστω και εκτός επιτροπής,
για το ημιτελές κλειστό γυμναστήριο Λυκό-
βρυσης, τις διαδικασίες αγοράς του οικοπέ-
δου, των παρανομιών κατά την ανέγερση
του κτιρίου, των συνθηκών νομιμοποίησης
των παρανομιών και επιβάρυνσης των δημο-
τών καθώς και τους λόγους εγκατάλειψης
του ημιτελούς κτιρίου, λεηλασίας του περιε-
χομένου του, κτιριακής απαξίωσης και μετα-
τροπής του σε σκουπιδότοπο.

Το δημόσιο χρήμα δεν σπαταλιέται ούτε
αφήνεται στο έλεος ανεύθυνων ή κακόβου-
λων ενεργειών!

Απομακρύνθηκε ένας κάκιστος Πρόεδρος 
Ο κος Κ. Νικολιδάκης ήταν κάκιστος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-

λίου στα 2,5 χρόνια που υπηρέτησε σε αυτήν την θεσμική, αμειβόμενη θέ-
ση.

Ενεργούσε πάντα ως πρόεδρος της πλειοψηφίας και όχι του συνόλου
του συμβουλίου.

Η στάση του στις συνεδριάσεις οδήγησε πολλές φορές το Σώμα σε εντά-
σεις.

Εν τέλει υποβάθμισε την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πλειοψηφία του Δημάρχου κ.
Αν. Μαυρίδη, βοηθούμενη από δύο
«ανεξάρτητες» συμβούλους της
μειοψηφίας ψήφισαν «διαπαρατα-
ξιακή» ερευνητική επιτροπή… με

μια παράταξη… αυτήν της
πλειοψηφίας! 

Παγκόσμια 
πρωτοτυπία
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Του Φάνη Στρατουδάκη

ΗΤοπική Αυτοδιοίκηση είναι μια απεικόνιση σε
σμίκρυνση της κεντρικής πολιτικής σκηνής
και της κεντρικής διοίκησης. Αυτή η παρομοί-

ωση έγινε πιο επίκαιρη με την επιβολή του νόμου
Καλλικράτης για την τοπική αυτοδιοίκηση το 2010.
Όπως η κεντρική διοίκηση διευθύνεται από την ελευ-
θερία χωρίς αντίκρισμα της Ε.Ε., της παγκοσμιοποί-
ησης και των μνημονίων έτσι και η τοπική αυτοδιοί-
κηση οργανώνεται από το «κάνε τώρα αυτά οπωσδή-
ποτε κι άμα βρεις λεφτά μόνος σου κάνε και ό,τι
θες», που βέβαια σε οδηγεί κατευθείαν στην ιδιωτι-
κή οικονομία (όπου εκεί υπάρχουν  άλλα «θέλω»
κ.ο.κ).

Μέσα σε όλα αυτά αναζητείται η ουσία και το νόημα
της πολιτικής. 

Όποιος βρει το ρεαλιστικό αντίκρισμα του «αλλάζω
το δημοψήφισμα αλλά σας σώζω», του τέλους των
αυταπατών σε sequel, του παράλληλου προγράμματος,
των ισοδυνάμων μέτρων, του «καμία παραχώρηση στη
Χρυσή Αυγή εκτός αν είναι καλά παιδιά», του «καμία
αναγνώριση στην κυβέρνηση της Ουκρανίας», αλλά
χαβαλεδιάζομαι με τον Ποροσένκο κ.ο.κ. θα μπορεί να
αναγνωρίσει και γιατί διαλύθηκε στο Δήμο μας η παρά-
ταξη της κας Γώγου, γιατί έφυγε η κα Πατούλη από την
παράταξη του κου Μαυρίδη τη συγκεκριμένη στιγμή,
γιατί αιτήματα σύστασης διαπαραταξιακών επιτροπών
ελέγχου δεν εξετάζονται και, τελείως συμπτωματικά,
συνεξετάζονται ταυτιζόμενα με άλλα αιτήματα σύστα-
σης διαπαραταξιακών επιτροπών άλλων θεμάτων άλ-
λων περιόδων (το δικό μου το τραινάκι είναι καλύτε-
ρο από το δικό σου).

Επί χρόνια οι παρατάξεις πολιτεύονται χωρίς πρό-
γραμμα, μόνο για να δικαιώσουν την παλιά τους θη-
τεία. Ποιοι είναι οι πραγματικά πολιτικοί λόγοι και τα
επιχειρήματα που εξηγούν αυτές τις καταστάσεις;
Υπάρχουν καν; 

Και στη μικρή και στη μεγάλη εικόνα το κοινό στοι-
χείο είναι η απόσυρση των πολιτικών ιδεολογιών, ως
συνεκτικό στοιχείο των κομμάτων και των παρατάξε-

ων,  και ο θάνατος του  διαλόγου και του επιχειρήμα-
τος, που αντικαταστάθηκαν από τον μεταμοντέρνο
οπορτουνισμό της ανάληψης και διατήρησης της εξου-
σίας. Μοναδικό μέλημα απομένουν οι τακτικές κινήσεις
για κατάκτηση και διατήρηση της αρχής ή για ένα κα-
λύτερο πόστο.

Από την άλλη, το φωτεινό παράδειγμα του δήμαρχου
της Πάτρας, που εφάρμοσε στην πράξη όσα ευαγγελί-
ζεται η ιδεολογία του, κι ας έρχονται φαινομενικά σε
αντίθεση με τους νόμους, απέδειξε για άλλη μια φο-
ρά ότι χαμένοι αγώνες είναι μόνο όσοι δεν δόθηκαν
και ότι η αναζήτηση ευρύτερων συσπειρώσεων μπορεί
να κάνει πράξη ακόμα και ιδεολογικές θέσεις που ο γε-
νικότερος συσχετισμός δυνάμεων δείχνει αδύνατες να
εφαρμοστούν. 

Είμαστε οι πολίτες που οι περισσότεροι έζησαν δρα-
ματικά και στο μεδούλι τους τι είναι να τους προδίδει
ο κομματικός φορέας που στήριζαν και υποτίθεται ότι
μας στήριζε κι αυτός και τι είναι να σου παρουσιάζουν
οι από πάνω το μαύρο ως άσπρο και τούμπαλιν.  Γι’
αυτό,  δεν μας ενδιαφέρουν οι κομματικές προτιμή-
σεις και η κομματική προέλευση του κάθε συμπολί-
τη μας, στο βαθμό που συμφωνεί με τις αρχές και το
πρόγραμμα με το οποίο πολιτεύεται η παράταξή μας,
η Ριζοσπαστική Ανατροπή, όσες υπαναχωρήσεις ή
«κωλοτούμπες» κι αν κάνουν οι κομματικοί σχηματι-
σμοί της κεντρικής πολιτικής σκηνής, που ισχυρίζο-
νται ή θα ισχυριστούν στο μέλλον ότι συμφωνούν και
μας στηρίζουν.

Στο Δήμο στηρίζουμε όλες τις διερευνητικές επιτρο-
πές ελέγχου θέλει ο οποιοσδήποτε να γίνουν, για
οποιοδήποτε θέμα, όσο μακριά στο παρελθόν κι αν
ανάγονται, ακόμα και όταν έχουν παραγραφεί οι όποι-
ες ποινικές ευθύνες, με σκοπό να υπάρχει πλήρης ενη-
μέρωση των δημοτών και έλεγχος. 

Είμαστε με την πολιτική, τα επιχειρήματα, τον διά-
λογο και τις ιδεολογίες της νεωτερικότητας κι όχι με τις
μεταμοντέρνες κωλοτούμπες, τα κολλητάρια, τα… «κα-
λά παιδιά», τους «να βγούμε να κάνουμε καμιά χειρα-
ψία, να μας δει λίγο ο κόσμος, να βγάλουμε και καμιά
φώτο και… βλέπουμε»…

Του Χρίστου Απ. Ζάννη, 
εκπαιδευτικού

Είναι αναμφισβήτητο ότι η παι-
δεία με το ευρύτερο περιεχόμενό
της αποτελεί τη μοναδική ελπίδα
για να βοηθηθεί ο άνθρωπος να
βρει το δρόμο του και να προσδιο-
ρίσει τη στάση και τις ενέργειές
του σ’ έναν κόσμο που διαρκώς
και ταχύτατα μεταβάλλεται και
που θεμελιώδεις αξίες αναθεω-
ρούνται, ανατρέπονται ή και
εκτοπίζονται χωρίς δισταγμό,
προκειμένου να επιτευχθούν εφή-
μεροι στόχοι.

Η απληστία των προνομιούχων
και το αδίστακτο κυνήγι του «κέρ-
δους» οδηγούν τους λαούς στην
εξαθλίωση και δημιουργούν ένα
εκρηκτικό μίγμα που εγκυμονεί
κινδύνους σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη του πλανήτη.

Οι εξεγέρσεις και η αιματοχυσία
προδικάζουν το μέλλον. Οι κυβερ-
νήσεις και οι απανταχού πλουτο-
κράτες αντί να διοχετεύουν πόρους
για εξοπλισμούς και χλιδάτη ζωή

δεν σκέπτονται και δεν προβλημα-
τίζονται μπροστά στη μπόρα που
έρχεται και δεν θα αφήσει τίποτε
όρθιο;

Εκτιμούμε ότι το μοναδικό και
σωτήριο όπλο που απομένει είναι ο
προσανατολισμός στην ορθή παι-
δεία, ώστε οι λαοί να βρουν το
δρόμο τους και οι ηγέτες να αρ-
θούν στο ύψος των περιστάσεων
για να κυβερνούν με λογισμό και
όραμα για ένα μέλλον ειρηνικό και
ένα παρόν αξιοβίωτο.

Είναι ανάγκη να καλλιεργηθούν
στον άνθρωπο η κριτική σκέψη, τα
ευγενικά συναισθήματα και η Αγά-
πη προς τον συνάνθρωπο. Χρειάζε-
ται να βλέπει πέρα από το άτομό
του και τους γύρω του, τη ζωή και
τη φύση σε όλο της το μεγαλείο.
Να συναισθάνεται το χρέος του για
συμμετοχή στον αγώνα ενάντια στη
διαφθορά και την εκμετάλλευση
από τους λίγους σε βάρος των πολ-
λών. Να μάχεται σθεναρά ενάντια
στην αυθαιρεσία και να ξεσκεπάζει
την υποκρισία και τη σαπίλα. «Να
μάθει να βλέπει για να προβλέπει,

να προβλέπει για να προλαβαίνει»
κατά τη σοφή παραίνεση του φιλό-
σοφου Saint Simon.

Μόνο λοιπόν με την ορθή παι-
δεία η ζωή μας θα γίνει πιο αν-
θρώπινη. Θα πάψουν οι συγκρού-
σεις, θα σταματήσει η αιματοχυσία
και θα πρυτανεύσει το ειρηνικό
πνεύμα.

Στρεβλή και μονόπλευρη παιδεία
οδηγεί σε χαώδεις καταστάσεις. Η
χλιδάτη ζωή αποκοιμίζει και απο-
νευρώνει. Εκτρέφει τη φαυλότη-
τα, τον εγωισμό και την αναλγη-
σία. Η άθλια ζωή αποκτηνώνει και
εξαγριώνει, τροφοδοτεί το έγκλη-
μα και την ανομία. Η ισόρροπη
ανάπτυξη σώματος και πνεύματος
ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα
πάθη και ευρύνει τους ορίζοντες
σκέψης και δημιουργικής δράσης.

Οι πόροι για την παιδεία και την
ορθολογική οργάνωση και στελέ-
χωση σε όλες τις βαθμίδες είναι η
καλύτερη επένδυση. Η πολύπλευ-
ρη κρίση που βιώνουμε επιβάλλει
επιτακτικά ν’ αλλάξουμε πορεία,
φιλοσοφία και νοοτροπία.

Οι παράγοντες...
Γράφει ο Γιώργος Λίλος

Στα μαθηματικά και στην επιστήμη αποτελούν
βασικά στοιχεία μελέτης, έρευνας και επίλυσης προ-
βλημάτων. Στην πολιτική και κοινωνική ζωή αντίθε-
τα αποτελούν κάτι διαφορετικό. Ο όρος «παράγο-
ντας» υποδηλώνει άτομα και μηχανισμούς που συ-
ντελούν ή καθορίζουν τόσο μια κατάσταση, όσο
και ένα αποτέλεσμα. Ο «παραγοντισμός» σαν σύ-
στημα, νοοτροπία, τάση και πρακτική χαρακτηρίζει
μια κοινωνία όπου οι «παράγοντες» αντικαθιστούν
ή λειτουργούν, είτε «νόμιμα» είτε παράνομα, σε
βάρος των θεσμών.

Δεν είναι επομένως άσχετο με τη μειωτική έννοια
που έχει αποκτήσει. 

Στη χώρα μας ο «παράγων» και ο «παραγοντι-
σμός» έχουν ιδιαίτερη παράδοση τόσο στην πολιτική
όσο και στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τό-
που. Οι πάντες στα λόγια τον εξορκίζουν, τον αποδο-
κιμάζουν, τον θεωρούν αιτία των «κακώς εχόντων»
και ορκίζονται ότι θα τον πατάξουν.

Συγχρόνως και παράλληλα με την έκφραση αντιπά-
θειας προς τους «παράγοντες» μέλη της κοινωνίας μας
προστρέχουν σ’ αυτούς σαν μοναδική διέξοδο επίλυ-
σης των προσωπικών τους προβλημάτων. Έτσι οι πα-
ράγοντες αποκτούν και πελατεία που τελικά καταλή-
γει στην κυριαρχία και ενδυνάμωση του «πελατειακού
κράτους».

Ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης της κοινωνίας και
του κράτους, οι παράγοντες και ο παραγοντισμός
διαμορφώνονται από μικρούς, τύπου ψιλικατζή, έως
τους μεγάλους των τεράστιων συμφερόντων. Σε όλες
τις περιπτώσεις έχουν κοινά στοιχεία, την άγρα ψή-
φων και πελατών με ανταπόδοση μικρών ή μεγάλων
ωφελημάτων. Δηλαδή αποτελούν βασικά στοιχεία
διαπλοκής, πλουτισμού και διαφθοράς. 

Στις τοπικές κοινωνίες η ύπαρξη και δράση τους εί-
ναι μόνιμη και ευκρινώς διακριτή. Πολλές φορές ξε-
φυτρώνουν από το πουθενά με κύριο στόχο την ανα-
παραγωγή τους ή την προσωπική φιλοδοξία τους. Κυ-
ρίως όταν πλησιάζουν οι εκλογές το «παραγοντιλίκι»
παίρνει άλλες διαστάσεις και πρακτικές. Επανασχεδιά-
ζουν και προβάλλουν την πραμάτεια τους. Ιδρύουν νέ-
ες παρατάξεις –συνήθως «ανεξάρτητες» έως τις εκλο-
γές– και συνδυασμούς μιας χρήσεως. Συγχωνεύουν
και διαλύουν παλιές παρατάξεις, μεταπηδούν από τη
μια στην άλλη, ανακαλύπτοντας δήθεν ιδεολογικές και
πολιτικές διαφορές ή ομοιότητες, και δεν κωλύονται
να γλείψουν ανερυθρίαστα εκεί που προηγουμένως
έφτυναν.

Υπάρχει βέβαια και το στοιχείο της πλήρωσης της
κενότητας και ματαιοδοξίας τους με την επικοινωνια-
κή πρακτική. Είναι παρόντες σε κάθε γιορτή, πανηγύ-
ρι και εκδήλωση. Χαιρετούν τους πάντες, γνωστούς
και αγνώστους, κομπάζουν και φωτογραφίζονται
αφειδώς και κυρίως δίπλα σε μεγαλύτερους παράγο-
ντες, σε προβεβλημένα πρόσωπα, σε αστέρες της τέ-
χνης και του θεάματος. Χωρίς ίχνος ανιδιοτέλειας πα-
σχίζουν να καλύψουν τις προσωπικές φιλοδοξίες και
στόχους τους.

Επιλέγουν κόμματα με «προοπτική». Και όταν αυ-
τά βρίσκονται σε άνοδο επιδιώκουν το χρίσμα, ενώ
όταν βρίσκονται σε κάθοδο τα περιφρονούν και μετά
βδελυγμίας, καταδικάζουν τον «κομματισμό», επι-
διώκοντας τη σφραγίδα του «ανεξάρτητου». 

Επαίρονται για την πολύχρονη ενασχόλησή τους
στα κοινά και την θεωρούν ως επαρκές τεκμήριο της
ανωτερότητάς τους και αποτρεπτική κάθε κριτικής. 

Κάθε παράγοντας επιδιώκει το σχηματισμό κάποι-
ας ομάδας πιστών κολαούζων που αναλαμβάνουν και
το ρόλο της υπεράσπισής τους με φωνασκίες και
έντονες αντιπαραθέσεις σε επιμέρους και άνευ ουσί-
ας θέματα, με προβολή υπαρκτών και ανύπαρκτων
χαρισμάτων και με κολακείες... μέχρι να «αλλάξουν»
στρατόπεδο. 

Το έλλειμμα παιδείας

Σε αναζήτηση της Πολιτικής
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ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
Άλυτα προβλήματα που χρονίζουν

Ιστορικό
Το Ηλιακό Χωριό, που άρχισε να κατασκευάζεται το 1984, εί-

ναι αποτέλεσμα Ελληνογερμανικής συμφωνίας (ν. 1310/1982) και
συνεργασίας τριών μερών:

• Του Γερμανικού Υπουργείου Έρευνας – Τεχνολογίας,
• Του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και
• Του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
Η υλοποίηση του έργου προέβλεπε την πειραματική εφαρμο-

γή ενεργητικών και παθητικών συστημάτων παράλληλης χρήσης
ηλιακής ενέργειας και τεχνολογίας, έτσι ώστε να υφίσταται πα-
ροχή ζεστού νερού και θέρμανσης.

Συγχρόνως υπήρξε ενεργειακός σχεδιασμός, που αφενός μεν
ελάμβανε υπόψη του τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, αφε-
τέρου δε μέσω ειδικών μονώσεων, υάλινων προσόψεων, ειδικών
ανοιγμάτων, διπλών τζαμιών, διάταξης των κτιρίων κ.ά. επιδιω-
κόταν η εξοικονόμηση ενέργειας.

Το έργο ολοκληρώθηκε το 1988 οπότε και άρχισε η σταδιακή
εγκατάσταση των δικαιούχων 435 οικογενειών.

Το 1991 ολοκληρώθηκε το 3ετές Ερευνητικό Πρόγραμμα αξιο-
λόγησης των συστημάτων και η εταιρεία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ ανέ-
λαβε τη διαχείριση των ενεργειακών συστημάτων.

Το 1994 ο οικισμός του ηλιακού χωριού πέρασε στην κυριότη-
τα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Το 1998 η εταιρεία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ διέκοψε τη λειτουργία της
και η εποπτεία των συστημάτων πέρασε εξολοκλήρου στον ΟΕΚ.

Σταδιακά, με την απομάκρυνση των κατασκευαστών, τα ενερ-
γειακά συστήματα στο σύνολό τους έπαψαν να λειτουργούν ικα-
νοποιητικά και σε μερικά συστήματα διακόπηκε πλήρως η λει-
τουργία τους.

Με τα χρόνια, δημιουργήθηκε πληθώρα προβλημάτων (ανα-
φέρονται αναλυτικά σε διπλανές στήλες), που ο ΟΕΚ δεν αντιμε-
τώπισε.

Το 2013 με το ν.4144 (ΦΕΚ 88Α/18.4.2013) καταργήθηκε ο Ορ-
γανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και ανέλαβε ως  καθολικός
διάδοχός του ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ).

Το 2015 εκδόθηκαν τα οριστικά παραχωρητήρια και κλήθη-
καν οι κάτοικοι του οικισμού να τα παραλάβουν.

Μετά την έκδοση των οριστικών παραχωρητηρίων οι κάτοικοι
του οικισμού κλήθηκαν να παραλάβουν επίσης τους κοινόχρη-
στους χώρους με τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εί-
ναι σχεδόν στο σύνολό τους απαξιωμένες και μη λειτουργικές.

Οι κάτοικοι συσπειρωμένοι στο Σύλλογό τους αρνούνται να πα-
ραλάβουν τις εγκαταστάσεις που δεν λειτουργούν, αιτούμενοι την
διόρθωση των προβλημάτων και υποβάλλοντας συγκεκριμένες
προτάσεις.

Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αρχικά αποδέχθηκε τα δίκαια αιτήματα
των κατοίκων, αλλά με το πέρασμα των μηνών αρνείται πλέον
την ικανοποίησή τους.- Μανόλης Στ. Πάγκαλος

Συνάντηση Συλλόγου Κατοίκων Ηλιακού Χωριού 
και Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης – Πεύκης

Κλιμάκιο μελών της Ριζοσπαστικής Ανα-
τροπής Λυκόβρυσης – Πεύκης συναντήθηκε
με μέλη του Συλλόγου Κατοίκων Ηλιακού
Χωριού και ενημερώθηκε για την εξέλιξη του
δίκαιου αγώνα τους.

Τα μέλη της Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυ-
κόβρυσης – Πεύκης δεσμεύθηκαν να υπο-
στηρίξουν τα αιτήματα των κατοίκων και
συμφώνησαν να στηρίξουν ανάλογο ψήφι-
σμα στο Δημοτικό Συμβούλιο (παρατίθεται σε
διπλανή στήλη).
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Τ ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Λυκόβρυσης – Πεύκης, σε συνεδρί-
αση που πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017, ενέκρινε
ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το δημοτικό συμβούλιο Λυκόβρυσης –

Πεύκης γνωρίζει τα αξεπέραστα σοβαρά
ενεργειακά προβλήματα των 435 οικογε-
νειών του εργατικού οικισμού «Ηλιακό
Χωριό».

Αιτία τα μη συμβατικά – πρότυπα –
πειραματικά συγκεντρωτικά ενεργεια-
κά μηχανοστάσια που ταλαιπωρούν όλες
τις οικογένειες.

Το πειραματικό μηχανοστάσιο G, χειμε-
ρινής θέρμανσης 252 κατοικιών σε 11 οι-
κοδομικά τετράγωνα, πέρα από
προηγούμενα σοβαρά προβλήμα-
τα δυσλειτουργίας του, από το
χειμώνα του 2011 δεν λειτουργεί
καθόλου.

Υπάρχουν άλλα κτίρια εκτός
ενεργειακού G με εκτός λειτουργί-
ας τα μηχανοστάσιά τους εδώ και
αρκετά χρόνια.

Μερικές δεκάδες αυτόνομες κα-
τοικίες (μεζονέτες) δεν έχουν καν
ενεργειακό εξοπλισμό, ούτε σω-
λήνες μεταφοράς θέρμανσης ούτε
και σώματα καλοριφέρ.

Οι λίγες πολυκατοικίες του οικι-
σμού, όπου εξακολουθούν να λει-
τουργούν μηχανοστάσια χειμερινής
θέρμανσης, είναι με σοβαρά προ-
βλήματα με συχνές και πολυήμε-
ρες ή και πολύμηνες διακοπές από
βλάβες.

Με αυτές τις συνθήκες ο οικισμός γέ-
μισε με κάθε είδους: ξυλόσομπες, τζά-
κια, σόμπες καύσης πέλετ, ηλεκτρικές
θερμάστρες, αερόθερμα κ.λπ.

Στις ταράτσες του οικισμού το σύνολο
των ηλιακών συλλεκτών (για παροχή
ζεστού νερού) είναι από 15ετίας εντελώς
άχρηστοι και κατάλληλοι μόνο για ξήλω-
μα.

Το μόνιμο πρόβλημα με το ανθυγιεινό
ζεστό νερό λόγω της αποθήκευσης με-
γάλων ποσοτήτων αφορά όλες και τις
435 οικογένειες. Ο εξαναγκασμός σε
εγκατάσταση ηλεκτρικών ή και ηλιακών
θερμοσιφώνων με δαπάνες από τις οικο-

γένειες δεν μπορεί να αποτελεί την απά-
ντηση του ΟΑΕΔ σε ένα οργανωμένο εργα-
τικό οικισμό.

Διαχρονική επιλογή του Υπουργείου
Εργασίας και του πρώην ΟΕΚ ήταν: Η
έλευση του φυσικού αερίου και απλοποί-
ηση και αυτονόμηση των ενεργειακών
εγκαταστάσεων, για να μπορούν να ανα-
λάβουν ευθύνες λειτουργίας και συντήρη-
σης οι οικιστές.

Γνωρίζετε καλύτερα από μας το ιστορι-
κό και τα σχετικά έγγραφα πρώην Υπουρ-
γών όπως και του πρώην ΟΕΚ προς αυτήν
την κατεύθυνση. Υπήρξε σχετική νομοθε-
τική πρόβλεψη στο ν.2224/94, άρθρο 31.

Σήμερα την αρτιότερη τεχνολογική και
ρεαλιστική απάντηση αποτελούν τα αυτό-
νομα λεβητάκια φυσικού αερίου. Αυτή
υπήρξε και η δέσμευση των αρμοδίων ό-
λα αυτά τα χρόνια.

Απορρίπτουμε τον ισχυρισμό περί
αποξένωσης του ΟΑΕΔ από τον οικισμό
Ηλιακό Χωριό.

Τα παραχωρητήρια εκδόθηκαν τον 9ο
του 2015 μονομερώς από τον ΟΑΕΔ. Σε συ-
νοδευτικό έγγραφο σχετικό με την παρα-
λαβή των παραχωρητηρίων οι οικιστές
κατέγραψαν την σοβαρή επιφύλαξή τους
λόγω των αξεπέραστων ενεργειακών
προβλημάτων.

Μόλις πρόσφατα οι οικιστές απέρριψαν
κατηγορηματικά την πρόταση να παραλά-
βουν τα προβληματικά μηχανοστάσια.

Η πρόσβαση στα μηχανοστάσια, η λει-
τουργία του ή μη, η συντήρηση και η επι-
σκευή των ενεργειακών εξοπλισμών έ-
ως και σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2017
βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στα χέ-
ρια των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

Δεν μπορούν οι εργατικές οικογένειες
να σηκώσουν το βάρος από ένα τόσο με-
γάλο ενεργειακά αξεπέραστο πρόβλημα
με τα πειραματικά μηχανοστάσια.

Σημειώνουμε τέλος ότι ακόμα και μετά
την απόδοση των παραχωρητηρίων, στις
επαφές που είχαμε ως Δημοτική Αρχή με
την ηγεσία του ΟΑΕΔ, σαφείς και θετικές
ήταν οι δηλώσεις για εγκατάσταση των
νέων αυτόνομων λεβήτων φυσικού αε-
ρίου.

Καλούμε ως Δημοτικό Συμβούλιο, με
ομόφωνο ψήφισμά μας: Το Υπουργείο
Εργασίας και ο ΟΑΕΔ με δαπάνες τους να
φέρουν στον οικισμό τους αγωγούς σύν-
δεσης για το φυσικό αέριο και να εγκα-
ταστήσουν νέα αυτόνομα ενεργειακά
συστήματα (λεβητάκια) φυσικού αερίου
όπως και είχαν δεσμευτεί.

Οι κατοικίες του Ηλιακού Χωριού πρέ-
πει να γίνουν άρτιες ενεργειακά!

Ως Δημοτική Αρχή, μαζί με τον Σύλλο-
γο των οικιστών, ζητάμε συνάντηση μα-
ζί σας.

Η διοίκηση του Συλλόγου Κατοίκων Ηλιακού Χωριού
κωδικοποίησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
κάτοικοι σε επτά κατηγορίες:
• Ιδιοκτησιακός εμπαιγμός (θέρμανση, ζεστό νερό)
Θεωρείται εμπαιγμός η προσπάθεια του ΟΑΕΔ να μετα-
κυλήσει τις οικονομικές επιβαρύνσεις στους κατοίκους,
που απορρέουν από τις απαξιωμένες μηχανολογικές
εγκαταστάσεις. 
• Υγρασίες
Να ξεκινήσουν έργα για την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων υγρασίας στα καταστήματα και στο κτίριο Μελί-
να Μερκούρη.

• Οδόστρωμα Μουστακλή
Να γίνουν τα αναγκαία τεχνικά έργα για την αντιμετώ-
πιση των συνεχών προβλημάτων.
• Απόθεση αντικειμένων και απορριμμάτων
Να σταματήσει η απόθεση αντικειμένων και απορριμ-
μάτων, από τις υπηρεσίες του Δήμου, στον ελεύθε-
ρο χώρο πίσω από το κλειστό αθλητικό κέντρο Πεύ-
κης.
• Λογαριασμοί θέρμανσης κτιρίου Μελίνα Μερκούρη
Να επιλυθούν οι αδικίες του παρελθόντος, όταν με ευ-
θύνη της δημοτικής αρχής, επιβαρύνθηκαν αδικαιολό-
γητα οι κάτοικοι από τους ενεργειακούς λογαριασμούς

χειμερινής θέρμανσης του κτιρίου Μελίνα Μερκούρη.
• Κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες των οικιστών
Να εξασφαλιστεί η παραχώρηση της αίθουσας Μελίνα
Μερκούρη για δύο τουλάχιστον Σαββατοκύριακα κατ’
έτος για τις ανάγκες του Συλλόγου (παράλληλα με 150
– 200 καρέκλες, εξοπλισμό ηχητικής υποστήριξης και
φωτισμού για θεατρική ή μουσική εκδήλωση και θέρ-
μανση για τις εκδηλώσεις του χειμώνα).
• Πηγάδι Ηλιακού Χωριού
Να ενισχυθεί η τεχνική υποδομή άντλησης, ώστε να
μπορεί να καλύπτει περισσότερες ανάγκες ποτίσματος
πράσινου στον οικισμό και σ’ όλο τον Δήμο.

Κωδικοποιημένα αιτήματα Συλλόγου Κατοίκων Ηλιακού Χωριού

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβούλιου 
Λυκόβρυσης – Πεύκης προς την Υπουργό Εργασίας, 
τον ΟΑΕΔ και κάθε αρμόδιο φορέα
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Από την επικράτηση του Ντόναλ-
ντ Τράμπ το Νοέμβριο του 2016
μέχρι σήμερα, η παγκόσμια ειδη-

σεογραφία ασχολείται καθημερινά μα-
ζί του. Την Ε.Ε., όπως και στην Ελλά-
δα, έχουν κατακλύσει δημοσιεύματα
που επιδιώκουν να τον εμφανίσουν σαν
έναν τρελό που απειλεί την παγκόσμια
τάξη πραγμάτων, την «ειρήνη»(;),τις
συμμαχίες κ.λπ.

Είναι αναμφίβολο ότι πρόκειται για
«πολιτικό νέου τύπου», κυνικό και ανα-
τρεπτικό των ισχυόντων κανόνων του
αμερικάνικου κατεστημένου. Έναν «πο-
λιτικό» χωρίς «διπλωματική» και «πολι-
τική» αβρότητα καθώς και με έλλειψη
περγαμηνών μόρφωσης και κουλτούρας.

Το υπουργικό συμβούλιό του αποτε-
λείται από ομοίους του, δισεκατομμυ-
ριούχους, φανατικούς ρατσιστές, υπέρ-
μαχους της ανωτερότητας της λευκής
φυλής, που περιφρονούν την επιστημο-
νική γνώση, μισογύνηδες, εθνικιστές,
καπιταλιστές, ιμπεριαλιστές των αγο-
ρών. Είναι πρόθυμοι να καταπατήσουν
τα, ούτως ή άλλως υποτονικά, δικαιώμα-
τα εργασίας, ιθαγενών, μειονοτήτων και
μεταναστών.

Τίθεται επομένως αναμφίβολα το ερώ-
τημα: 

Σε τι διαφέρει από τους προηγούμε-
νους προέδρους όπως οι Ρέηγκαν, Νί-
ξον, Μπους, Κλίντον, Ομπάμα;

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έ-
χουν προκύψει ο Τραμπ και οι περί αυ-
τόν, συνειδητοποίησαν ότι η αυτοκρατο-
ρία των ΗΠΑ έχει χάσει την ισχύ που εί-
χε. Συνειδητοποίησαν ότι οι ΗΠΑ δεν κυ-
ριαρχούν πιά στις παγκόσμιες αγορές.
Κάποτε είχαν τουλάχιστον το 50% του

παγκόσμιου εμπορίου υπό τον έλεγχό
τους (κάποιοι μιλούν για 80%) ενώ τώρα
έχει υποχωρήσει στο 20%. Στον αντίποδα
έχουν εμφανιστεί άλλες δυνάμεις που
την ανταγωνίζονται στα ίσια. Πριν απ’
όλα η Κίνα που σήμερα ξεπερνά τις ΗΠΑ
σε ποσοστό συμμετοχής στο παγκόσμιο
εμπόριο. 

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η μακρο-
χρόνια ισχύς των στρατο-βιομηχανικών
εταιρειών που όμως το τελικό αποτέλε-
σμα ουδόλως συνάδει με τα οφέλη που
αποκομίζει συνολικά η αυτοκρατορία. 

Η μέχρι τώρα απάντησή της ήταν ο
πόλεμος για την επίτευξη και διατήρηση
της παγκόσμιας κυριαρχίας τους. Στο
πλαίσιο αυτής της λογικής έχουν εξαπο-
λύσει δεκάδες εισβολές και επεμβάσεις,
καθώς και υποθάλψεις εμφύλιων πολέ-
μων και καθεστωτικών ανατροπών. Όρ-
γανά τους ο υπέρογκος στρατιωτικός
εξοπλισμός, η χρήση του ΝΑΤΟ σαν προ-
μετωπίδα και φυσικά η δράση της CIA σε
παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος η οικονομική
υποταγή και λεηλασία του πλούτου και
των πλουτοπαραγωγικών πόρων ανε-
ξάρτητων χωρών (στο όνομα της ανά-
πτυξης και της δημοκρατίας!). 

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην πρώτη θέση
στρατιωτικών δαπανών τόσο σε απόλυ-
τα μεγέθη, όσο και σε ποσοστό επί του
ΑΕΠ της χώρας (στη 2η θέση παγκοσμί-
ως βρίσκεται η… Ελλάδα!). Συντηρεί πά-
νω από 800 στρατιωτικές βάσεις σ’ όλο
τον κόσμο και η συμμετοχή τους στον
προϋπολογισμό και στις δαπάνες του

ΝΑΤΟ είναι δυσανάλογα υψηλή (π.χ.
στον πόλεμο της Λιβύης χρησιμοποιήθη-
καν 90 αεροσκάφη των ΗΠΑ έναντι 137
όλων των υπολοίπων). Συμμετέχουν κα-
τά 60% στις στρατιωτικές πωλήσεις στον
κόσμο, όπου τα κέρδη των πολεμικών
βιομηχανιών είναι αμύθητα. Αυτή η πο-
λιτική στη σημερινή πραγματικότητα εί-
χε σαν συνέπεια και την απώλεια δικών
της αγορών και τον υπέρμετρο μονομε-
ρή πλουτισμό της στρατο-βιομηχανικής
ελίτ. 

Σήμερα η Αμερική έχει μπροστά της
τεράστια κουφάρια παλαιών βιομηχα-
νιών (π.χ. Ντιτρόιτ) που έχουν μεταφερ-
θεί στο εξωτερικό, όπου το φθηνό εργα-
τικό κόστος παρέχει μεγαλύτερη υπερα-
ξία και ανταγωνιστικότητα από ότι στις
ΗΠΑ. Έχουμε επομένως ένα εγγενές
στοιχείο σύγκρουσης συμφερόντων μέσα
στις ΗΠΑ μεταξύ της πλουτοκρατίας της.

Ο Τράμπ σίγουρα δεν αποποιείται ού-
τε τον πόλεμο ούτε τον ιμπεριαλιστικό
πολεμοχαρή χαρακτήρα των ΗΠΑ. Δεν
έχει καμιά σχέση με την υπεράσπιση των
λαϊκών στρωμάτων και την ευημερία
τους. Αντίθετα στο όνομα της ανταγωνι-
στικότητας της οικονομίας είναι έτοιμος
να εφαρμόσει τα πλέον σκληρά αντιλαϊ-
κά μέτρα. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται
και η σύγκρουση με την Γερμανική Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Συγχρόνως η αμερικάνικη αυτοκρα-
τορία έχει έναν τεράστιο και δαιδαλώδη
γραφειοκρατικό μηχανισμό που δύσκολα
τιθασεύεται και ακόμα πιο δύσκολα προ-

σαρμόζεται στις πολιτικές αλλαγές. Η
κόντρα επομένως μεταξύ των διαφόρων
μερίδων της πλουτοκρατίας και της αυ-
τοκρατορικής γραφειοκρατίας θα είναι
σκληρή και το τελικό αποτέλεσμα αβέ-
βαιο. Εξ’ ου και η παραδοχή «της διχα-
σμένης χώρας».

Όχι ο Τράμπ δεν είναι τρελός! Αντί-
θετα είναι η προσωποποίηση μιας άλ-
λης λογικής και αναγκαιότητας της εξέ-
λιξης του καπιταλιστικού συστήματος
με τις πολλαπλές αντιθέσεις του.

Σ’ αυτό το σκηνικό είναι ακαθόριστος
ακόμα ο ρόλος του λαϊκού παράγοντα.
Χωρίς να παρέχεται καμιά πληροφόρηση
από τα διεθνή ΜΜΕ (κάτι γνωρίζουμε
όμως από τα εγχώρια) δεν μπορούμε να
προδικάσουμε ούτε καν να ανιχνεύσου-
με το βαθμό ριζοσπαστικοποίησης της
κοινωνίας. Προς το παρόν αυτό που εμ-
φανίζεται είναι οι μαζικές κινητοποιή-
σεις για επιμέρους ζητήματα και με κύριο
γνώρισμα το «δεν είναι πρόεδρός μας». 

Το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα
βρίσκεται αντιμέτωπο με οξύτατες αντι-
θέσεις, σε κρίση και αδυναμία αντιμετώ-
πισής τους. Κυοφορείται μια νέα τάξη
πραγμάτων με άγνωστη κατάληξη αλλά
με βέβαιη την ακόμα μεγαλύτερη βαρβα-
ρότητα και περισσότερα δεινά για την
ανθρωπότητα. Το διεθνές μπάχαλο διευ-
ρύνεται με τη συνεχή άνοδο των πιο απο-
κρουστικών και απάνθρωπων φασιστο-
ναζιστικών και ρατσιστικών ιδεολογη-
μάτων και φρικαλεοτήτων, πακέτο με
την επανεμφάνιση και όξυνση παλαιών
και νέων εθνικών αντιθέσεων.

Γιώργος Λίλος

Μετά την κατάρρευση της χού-
ντας μέσα σε μία περίοδο μικρότε-
ρη των δέκα χρόνων αποκαταστή-
θηκε η δημοκρατία πρώτα με την
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
ενώ στη συνέχεια ολοκληρώθηκε
στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνη-
σης του ΠΑΣΟΚ. Αν ο Καραμανλής
νομιμοποίησε το ΚΚΕ, ο Παπανδρέ-
ου αναγνώρισε την εθνική αντίστα-
ση, προχώρησε στην εθνική συμφιλίωση, παραχώρησε
πολλές αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, απε-
λευθέρωσε το συνδικαλισμό και εκδημοκράτισε την
παιδεία.

Εκσυγχρονιστικά μέτρα πάρθηκαν πολλά, όπως για
παράδειγμα η καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας από
τη ΝΔ, το ΑΣΕΠ και τα ΚΕΠ, μεταξύ άλλων, από το ΠΑ-
ΣΟΚ. Σημαντική τομή υπήρξε η δημιουργία του ΕΣΥ,
στην οποία προβλέπονταν ανά δέκα χρόνια αξιολόγη-
ση και εκσυγχρονισμός που δεν έγινε ποτέ.

Ενώ λοιπόν στα θέματα της πολιτικής δημοκρατίας
και των ελευθεριών η μεταπολίτευση επέτυχε την ισο-
πολιτεία, στο θέμα της κατάργησης των κοινωνικών και
οικονομικών ανισοτήτων υστέρησε πολύ. Και ενώ οι ευ-
θύνες του συντηρητικού κόμματος ήταν και είναι ανα-
μενόμενες, για ένα σοσιαλιστικό κόμμα ήταν και είναι
ανεπίτρεπτες. Το ίδιο ισχύει και για την Αριστερά. Ό-
σο για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ακόμα κι αν ήθε-
λαν, δεν ξέρουν και δεν μπορούν.

Για τί πράγμα μιλάμε; Με κριτήρια την απασχόληση
και τις ενδεχόμενες μεταθέσεις, την επαγγελματική
ανέλιξη, τις οικονομικές απολαβές και γενικά τα εισο-
δήματα, τις συνθήκες εργασίας, την πρόσβαση στην πε-

ρίθαλψη και την εκπαίδευση, τις φο-
ρολογικές υποχρεώσεις, τα ασφαλι-
στικά δικαιώματα μπορούμε να περι-
γράψουμε τις ανισότητες της ελληνι-
κής κοινωνίας ως εξής:

• Ανισότητες μεταξύ ανέργων και
εργαζομένων.

• Ανισότητες μεταξύ δημόσιου το-
μέα και ιδιωτικού τομέα.

• Ανισότητες μεταξύ δημοσίων
υπαλλήλων και υπαλλήλων των ΔΕΚΟ.

• Ανισότητες μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων δια-
φορετικών υπουργείων.

• Ανισότητες μεταξύ μισθωτής εργασίας και ελευθέ-
ρων επαγγελμάτων.

• Ανισότητες μεταξύ αγροτών και κατοίκων των πό-
λεων. 

• Ανισότητες μεταξύ γεωγραφικών περιοχών. 
Να μιλήσουμε για ασύλληπτες αμοιβές, εκτός έδρας,

συμμετοχή σε επιτροπές πολλές φορές αχρείαστες, συ-
νταξιοδότηση σε χαμηλή ηλικία ακόμα και πριν τα πενή-
ντα, εθελούσιες έξοδοι με παχυλές αποζημιώσεις και συ-
ντάξεις πολλές φορές μεγαλύτερες του μισθού, επαγγελ-
ματική εξέλιξη χωρίς καμία αξιολόγηση, «ανάπηροι», βα-
ρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα μαϊμούδες… που να αρ-
χίσουμε και που να τελειώσουμε. Πολλές ανισότητες.

Η ισοπέδωση προς τα κάτω, ή προς τα πάνω (sic) εί-
ναι αίσχιστη μορφή ανισότητας.

Στα χρόνια της ευμάρειας, λόγω ανάπτυξης ή υπέρμε-
τρου δανεισμού, «είχε» για όλους, έστω και άνισα. Στα
χρόνια της κρίσης η κατάσταση των ανισοτήτων γίνεται
δραματική. Οι οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξε-
ων, ενώ στους υψηλόμισθους αλλάζει το status, στους

χαμηλόμισθους δυσκολεύει αφάνταστα τη ζωή. Η ανάλ-
γητη φορολογία γονατίζει τους ανθρώπους.

Η ύπαρξη ανισοτήτων, πέρα από την ηθική απαξία,
δημιουργούν πικρίες μεταξύ των πολιτών, έλλειψη ενδια-
φέροντος για παραγωγική δουλειά, διάσπαση της κοινω-
νικής συνοχής και μερικές φορές αντικοινωνικές συμπε-
ριφορές και ακρότητες.

Στα χρόνια της μεταπολίτευσης κυρίαρχη πολιτική
δύναμη αποτέλεσε το ΠΑΣΟΚ. Κυβέρνησε πολλά χρόνια,
ενώ κυριαρχούσε μαζί με τις αριστερές δυνάμεις για
πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα συνδικά-
τα και τους συλλόγους. Κατάφερε αναμφισβήτητα πολ-
λά. Έγιναν και λάθη. Αλλά θα περίμενε κανείς από αυ-
τό και τις αριστερές δυνάμεις (νόμος είναι το δίκιο του ερ-
γάτη) να χτυπήσουν αποφασιστικά μαζί με την υστέρη-
ση της χώρας τις ανισότητες. Από συντηρητικές κυβερ-
νήσεις θα ήταν οξύμωρο να περιμένει κανείς μάχη για την
ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς να αμφι-
σβητήσουμε τη δυνατότητα γενικότερης θετικής προσφο-
ράς στην κοινωνία.

Κατά συνέπεια για τις προοδευτικές δυνάμεις ζητού-
μενο είναι: Για ίδια προσόντα, για ίδια εργασιακή ευθύ-
νη και απόδοση, με αξιόπιστη αξιολόγηση, ίδιες υποχρε-
ώσεις και δικαιώματα. Ή για να το διατυπώσουμε διαφο-
ρετικά, υποχρεώσεις και δικαιώματα ανάλογα με τα
προσόντα και τη δουλειά. Απαραίτητη είναι η προστασία
των ανήμπορων μέσω του κοινωνικού κράτους. 

Η στρατηγική πρέπει να είναι αυτή. Οι επεξεργασμέ-
νες θέσεις σήμερα και τα νομοσχέδια αύριο πρέπει να εί-
ναι η τακτική. 

Γιώργος Κουτσικάκης
Χειρουργός οδοντίατρος MMSc

Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα

Είναι τρελός ο Τραμπ;
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Tου Σάββα Τσεσμελόγλου, 
Οικονομολόγου

Καμία κατάκτηση κατώτε-
ρων κοινωνικών στρωμά-
των δεν προήλθε από την

φιλανθρωπία της εκάστοτε άρ-
χουσας τάξης (βασιλεία, φεου-
δαρχία, σύγχρονα αστικά κρά-
τη). Κανείς λαός δεν απέκτησε
την ελευθερία του από την καλή
θέληση του κατακτητή.

Η Ελλάδα εδώ και εφτά χρόνια
βρίσκεται σε μία ιδιότυπη οικονο-
μική και πολιτειακή κατοχή, με
σαφή κατάργηση βασικών δι-
καιωμάτων και ελευθεριών, όπως
έχουν διαπιστώσει σειρά διεθνών
θεσμικών οργάνων. Απέναντί μας
έχουμε απρόσωπο εχθρό, που
πολεμά στερώντας μας τα μέσα
επιβίωσης, την ζωή μας. Μόνη
απάντηση σε αυτήν την εχθρο-
πραξία είναι η απόκρουσή της με
τα ίδια όπλα που χρησιμοποιού-
νται εναντίον μας. Οικονομικά,
νομικά και, εν τέλει, πολιτικά.

Πριν προχωρήσω, πρέπει να
τονίσω ότι οι παρακάτω λύσεις
δεν είναι εύκολες ούτε ανώδυ-
νες. Επειδή, διαβάζοντάς τις κά-
ποιος θα σκεφτεί «Μα πώς θα τα
κάνω εγώ όλα αυτά; Μόνος μου;»
στο τέλος του άρθρου παραθέ-
τω, ενδεικτικά, ορισμένους φο-
ρείς που ήδη αναλαμβάνουν πα-
ρόμοιες δράσεις ή παρέχουν πλη-
ροφόρηση, συμβουλές, πρακτι-
κές πληροφορίες και νομική στή-
ριξη. Σκοπός του άρθρου δεν εί-
ναι η διαφήμισή τους, ούτε η πα-
ράθεση πλήρους καταλόγου. 

Α) Άμεση, καθολική και συ-
νειδητή στάση πληρωμών προς
την εφορία, που λειτουργεί ως
εισπράκτορας των τοκογλύφων
δανειστών της χώρας. Τα πλεο-
νάσματα έχουν σκοπό να πληρώ-

νουν το συνεχώς διογκούμενο αέ-
ναο χρέος. Οι βρικόλακες εντός
και εκτός χώρας βασίζονται στην
συνεχή αιμοδοσία από το υστέρη-
μά μας, μέχρι την τελική μας εξα-
θλίωση. Όσο πληρώνουμε, τόσο
θα συνεχίζουν. Πρέπει να μπει τέ-
λος σε αυτό! Άμεσα! 

Επιβάλλεται, τα φυσικά πρό-
σωπα, μαζικά να εκδηλώσουν κα-
θολική άρνηση συμπλήρωσης φο-
ρολογικών δηλώσεων, ώστε να
είναι αδύνατον να βεβαιωθούν
φορολογικές υποχρεώσεις για το
επόμενο έτος. 

Β) Νομική στήριξη όσων φο-
ρολογουμένων θα προχωρή-
σουν σε αυτήν την κίνηση, από
ειδικό φορέα που πρέπει να δη-
μιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό.
Ο νομικός κόσμος οφείλει να στη-
ρίξει τους πολίτες στον αυτονόη-
το αγώνα για επιβίωση και αξιο-
πρεπή διαβίωση, που αποτελεί
και συνταγματική επιταγή. Η δια-
φύλαξη των μέσων επιβίωσης
χρειάζεται ενεργή δράση από
εμάς και πλήρη νομική στήριξη.

Γ) Μαζική υποβολή αγωγών
και μηνύσεων κατά των πολιτι-
κών που ενέταξαν την Ελλάδα
στα μνημόνια, αλλά και όσων τα
διαχειρίστηκαν και τα διαχειρίζο-
νται. Η ακριβής νομική βάση θα
καθοριστεί από αρμόδιους επι-
στήμονες και θα στηριχθεί στην
κατάλυση βασικών άρθρων του
Συντάγματος, στην άρνηση εφαρ-
μογής τελεσίδικων δικαστικών
αποφάσεων από τις κυβερνήσεις
(π.χ. απόφαση ΣτΕ για ακύρωση
των μειώσεων στις συντάξεις) κα-
θώς και στην υπαγωγή υποχρεώ-
σεων μιας κυρίαρχης χώρας σε

ξένο δίκαιο. 
Όλα αυτά συνιστούν προδοσία

και κατάλυση πολιτεύματος. Το
συζητάμε μεταξύ μας... ας κά-
νουμε και κάτι. Μία μήνυση εύκο-
λα μπορεί να αγνοηθεί, εκατο-
ντάδες χιλιάδες μηνύσεις δεν κρύ-
βονται και δεν αγνοούνται!

Δ) Μαζική, καθολική στάση
πληρωμών προς τις τράπεζες,
σε συνδυασμό με μαζικές μηνύ-
σεις και αγωγές, μέχρι την δίκαιη
διευθέτηση των χρεών των πολι-
τών στα πλαίσια του Συντάγμα-
τος. Οι τράπεζες παρανόμως εξα-
κολουθούν να εισπράττουν τό-
κους και κεφάλαια, να απειλούν
ανθρώπους και να πλειστηριά-
ζουν περιουσίες συνανθρώπων
μας για δάνεια που έχουν ήδη ει-
σπράξει μέσω των ανακεφαλαιο-
ποιήσεων, οι οποίες έγιναν για
να αποζημιωθούν οι τράπεζες
από τα μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια, όπως προβλέπουν οι νόμοι
περί της κεφαλαιακής επάρκειας
των τραπεζών. Είναι αδιανόητο
να ξαναζητιούνται αυτά τα χρή-
ματα που έχουν ήδη πληρωθεί!

Ε) Αποτροπή των πλειστηρια-
σμών με παρουσία στα ειρηνοδι-
κεία της χώρας. Η κοινωνία πρέ-
πει να προστατευτεί από τα αν-
θρωπόμορφα, γραβατωμένα κο-
ράκια των τραπεζών και των πε-
ρίφημων «αγορών». 

ΣΤ) Μοναδική μορφή πραγμα-
τικής κινητοποίησης είναι η κα-
θολική απεργία διαρκείας, μέ-
χρι την ικανοποίηση των απαιτή-
σεών μας και τίποτα λιγότερο. Οι
στημένες 24ωρες απεργίες-πασα-
ρέλες γύρω από την πλατεία Συ-
ντάγματος πρέπει να τελειώσουν,

καθώς το μόνο που κάνουν είναι
να συντηρούν ένα φαύλο και υπο-
κριτικό σύστημα «συνδικαλι-
σμού», που απολαμβάνει ειδικά
προνόμια έναντι των υπόλοιπων
εργαζομένων.

Παράλληλα, είναι αναγκαία η
ενεργή συμμετοχή μας στους συν-
δικαλιστικούς φορείς και η ψή-
φος μας με απόλυτο στόχο την
αντικατάσταση των ξεπουλημέ-
νων εργατοπατέρων από τίμιους
ανθρώπους, που πραγματικά πι-
στεύουν ότι ο συνδικαλισμός δεν
είναι επάγγελμα και είναι διατε-
θειμένοι να αγωνιστούν μαζί μας,
για τα δικαιώματα όλων μας, μέ-
χρι τέλους. Οι εθελόδουλοι αρχι-
συνδικαλιστές που μας καλούσαν
να ψηφίσουμε ναι στο δημοψήφι-
σμα και στο ξέσκισμα των δικαιω-
μάτων μας πρέπει να αντικατα-
σταθούν από εμάς!

Ζ) Τελευταίο και εξίσου σημα-
ντικό είναι το κλείσιμο της τηλε-
όρασης. Το μείγμα υποκουλτού-
ρας, προπαγάνδας και τρομοκρά-
τησης που συστηματικά μας προ-
σφέρουν τα ΜΜΕ είναι η αποσύν-
θεση της ψυχής μας. Και χωρίς
ψυχή, κανένας αγώνας δεν κερδί-
ζεται.

Ο πολιτικός κόσμος έχει απο-
δειχθεί διαχρονικά κατώτερος
των περιστάσεων. Κανένα κόμμα
δεν θα κάνει μόνο του επανάστα-
ση για εμάς. Εμείς οι ίδιοι πρέπει
να την ξεκινήσουμε, από την οι-
κογένειά μας, την γειτονιά μας,
την παρέα μας. Όλοι μαζί πρέπει
να την διαδώσουμε, να αναλά-
βουμε την ευθύνη και να την οδη-
γήσουμε, χωρίς άλλες καναπεδά-
τες αναθέσεις σε αρχηγούς, πατε-

ρούληδες και μητερούλες. Αν
εμείς το απαιτήσουμε, είναι βέ-
βαιο ότι θα βρεθεί και η πολιτική
έκφραση από όσους έντιμους αν-
θρώπους έχουν απομείνει στην
πολιτική, αλλά κυρίως από εμάς
τους ίδιους.

Σε εμάς επαφίεται να αποδεί-
ξουμε αν το δικαίωμά μας στην
ζωή είναι σημαντικότερο από τα
κέρδη των εγχώριων και διεθνών
καταπιεστών μας. Εφτά χρόνια
μας πολεμούν. Επιτέλους, ας τους
πολεμήσουμε πίσω!

ΥΓ. Εξαιρώντας μπατίρηδες
τρισεκατομμυριούχους και ναζι-
στικά μορφώματα, υπάρχουν φο-
ρείς και κινήματα που μπορούμε
να αναζητήσουμε και να συμβου-
λευτούμε. Ενδεικτικά, αναφέρω
δικηγορικούς συλλόγους που
έχουν καταθέσει προσφυγές κατά
μνημονιακών, αντισυνταγματι-
κών νόμων, οργανώσεις συντα-
ξιούχων όπως το Κίνημα Συντα-
ξιούχων και τέλος το Κίνημα Δεν
Πληρώνω, ίσως τον πιο άρτια ορ-
γανωμένο και αξιόπιστο κινηματι-
κό φορέα με επιστημονικό δυνα-
μικό.

Από τον πολιτικό στίβο, μέχρι
στιγμής, μόνο η Πλεύση Ελευθε-
ρίας έχει ανακοινώσει επίσημα ό-
τι στηρίζει την στάση πληρωμών
προς την εφορία πολιτικά και νο-
μικά (μένει να το δούμε και στην
πράξη), καθώς και την δημιουρ-
γία νομικού φορέα υποστήριξης
των δικαιωμάτων των πολιτών. 

Όσοι συμμετέχουν ενεργά στα
λεγόμενα αντιμνημονιακά κόμμα-
τα ας πιέσουν τις επιτροπές και
οργανώσεις τους και να απαιτή-
σουν πολιτική και νομική στήριξη
για τις δράσεις αυτές στην πράξη.
Όσα κόμματα δεν το κάνουν, δεν
έχουν λόγο ύπαρξης!

Του Φάνη Στρατουδάκη

Η χειρότερη, νομίζω, από τις οβιδιακές
μεταμορφώσεις και κωλοτούμπες που
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας, από τό-
τε που παραδέχτηκαν ότι μας δουλεύουν,
ήταν η αλλαγή στάσης που αφορούσε το
ουκρανικό ζήτημα.

Στις 2/3/2014, όταν ο κος Βενιζέλος επι-
σκέφτηκε τότε την Ουκρανία και την φιλο-
ναζιστική κυβέρνησή της, ο ΣΥΡΙΖΑ, γεμί-
ζοντας όλους τους δημοκρατικούς Έλλη-
νες με υπερηφάνεια, εξέδωσε μια ανα-
κοίνωση που στηλίτευε την επίσκεψη αυ-
τήν και την μη αναφορά από τον κο Βενι-
ζέλο –έστω ακροθιγώς– της κατάφωρης
καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των εκεί.

Τι συνέβη άραγε στον τομέα των δι-
καιωμάτων, που τόσο νοιάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ,
τα τρία χρόνια που μεσολάβησαν, μέχρι
την 8η/2/2017 που άρχισε η επίσημη διή-
μερη επίσκεψη του πρωθυπουργού Τσί-
πρα στην Ουκρανία, όπου χαριεντίστηκε με
τον πρωθυπουργό Ποροσένκο, χωρίς να
του αναφέρει τίποτα αυτός για δικαιώμα-
τα, και τηρώντας μάλιστα πολύ πιο φιλι-
κή στάση κι απ’ αυτήν του κου Βενιζέλου
το 2014;

Στον τομέα των δικαιωμάτων (εξαιρού-
με δηλαδή τα πολιτικοστρατιωτικά θέματα
της Κριμαίας και της ανεξαρτησίας του Λου-
γκάνσκ και του Ντονιέσκ) άραγε τόσο πο-
λύ βελτιώθηκαν τα πράγματα στην Ουκρα-
νία και ειδικά στην Ανατολική περιοχή των
Ρωσόφωνων (Ρώσων ουσιαστικά), ώστε
όταν πήγε ο πρωθυπουργός μας, δικαιολο-
γημένα, όχι μόνο δεν εξέφρασε καμία επι-
φύλαξη και παράπονο, αλλά ήταν και πο-
λύ φιλικός, προς την εκεί φιλοναζιστική
κυβέρνηση; 

Επειδή δεν υπάρχει ο χώρος για να ανα-
λύσουμε τα κατορθώματα των ναζί στην
Ουκρανία, επιγραμματικά μόνο:

Δυο μήνες μετά την επίσκεψη Βενιζέ-
λου, συγκεκριμένα στις 2/5/2014 οι ακρο-
δεξιοί εθνικιστές έβαλαν φωτιά στο κτί-
ριο του εργατικού συνδικάτου στην
Οδησσό, με αποτέλεσμα όσους δεν σκότω-
σαν στο ξύλο, να καούν ζωντανοί (συνολι-
κά περίπου 40 άτομα), να πεθάνουν από
ασφυξία, ή πηδώντας από τα παράθυρα
για να σωθούν. 

Στις 23/7/2014 ο Ποροσένκο, αυτός που
έπαιζε φάπες με τον Τσίπρα, έφερε νόμο
με τον οποίο τέθηκε εκτός νόμου το Κ.Κ.
Ουκρανίας και διαλύθηκε η κοινοβουλευ-
τική του ομάδα. Υπήρξαν στη Βουλή σοβα-

ρότατες σωματικές αψιμαχίες μεταξύ βου-
λευτών του Κ.Κ. Ουκρανίας και άλλων
βουλευτών του ακροδεξιού εθνικιστικού
κόμματος «Σβόμποντα».

Στις 16/12/2015 το Διοικητικό Εφετείο
του Κιέβου, μετά από μια δίκη παρωδία,
σε προσφυγή του Κ.Κ. Ουκρανίας, έθεσε
αυτό οριστικά εκτός νόμου.

Τα λιντσαρίσματα αλά Κου Κλουξ Κλαν,
οι ύβρεις και οι ξυλοδαρμοί κομμουνιστών,
ηλικιωμένων και νεαρών, που ήταν πριν
«μεμονωμένα περιστατικά», έγιναν καθη-
μερινό φαινόμενο στην Ουκρανία. Η αστυ-
νομία δεν κάνει συλλήψεις των μαυροντυ-
μένων νεοναζί που ορμούν και χτυπούν με
ρόπαλα όποιον διαμαρτύρεται για το εθνι-
κιστικό, φιλονατοϊκό και αντικομμουνιστι-
κό παραλήρημα που έχει καταλάβει την
χώρα.

Μετά την κατεδάφιση όλων των αγαλ-
μάτων του Λένιν, λεωφόροι και οδοί με
ονόματα σοβιετικών ηρώων, όπως η Λεω-
φόρος Λένιν, μετονομάστηκαν με ονόματα
ουκρανών ναζί όπως ο περιβόητος Στε-
πάν Μπαντέρα, αλλά και άλλων αντισοβιε-
τικών συνεργατών των ναζί όπως ο Κύριλ-
λος Οσμάκ κι ο Ορμάν Σούχεβιτς. Για να
αντιληφθούμε το μέγεθος της μαλάκυνσης
εγκεφάλου είναι σαν να αλλάζουμε εμείς

όνομα σε δρόμο από Γρηγορίου Λαμπράκη
σε οδό Νικολάου Μιχαλολιάκου. 

Στην Ανατολική Ουκρανία οι πληθυσμοί
θεωρούνται όλοι αδιακρίτως προδότες,
Ρώσοι, κομμουνιστές και αποσχιστές και οι
βομβαρδισμοί αμάχων και νοσοκομείων εί-
ναι καθημερινό φαινόμενο. Μοναδική επί-
σημη πηγή πληροφόρησης είναι η Ουκρα-
νική νεοναζιστική κυβέρνηση που πραγμα-
τοποιεί τους βομβαρδισμούς αυτούς, αφού
καμία χώρα του ΟΗΕ δεν έχει αναγνωρίσει
τις Λαϊκές Δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και
του Ντονιέσκ που αυτοανακηρύχτηκαν αυ-
τόνομα κράτη τον Απρίλιο του 2014. 

Καθόλου καλή χώρα δηλαδή για να μοι-
ράζεις τα γνωστά ηλίθια χαμόγελα κύριε
Τσίπρα, και να αστειεύεσαι με τον Πορο-
σένκο, ο οποίος σε ευχαρίστησε για την
στήριξη (και γελούσαν και τα αυτιά του)… 

Καληνύχτα κύριε Τσίπρα. 
Καληνύχτα ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγές:
-http://www.alfavita.gr/arthron/οδησσός-οι-νεκροί-εργά-
τες-που-κάηκαν-ζωντανοί-από-τους-ναζί-σκληρές-εικόνες
-http://www.inewsgr.com/96/katapatisi-anthropinon-
dikaiomaton-stin-oukrania-katangellei-o-oie.htm
-http://tvxs.gr/news/kosmos/paranomo-me-nomo-kk-oy-
kranias

Η Ουκρανική κωλοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ

Επανάσταση; Πώς;
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Η Αρκτική στέλνει σήμα 
κινδύνου. Η Κοινωνία ακούει;

Δεκέμβρης 2016: Σοκ ανησυχίας έχει προκαλέσει στην
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα η απότομη αύξηση
της θερμοκρασίας στην Αρκτική, καθώς δεν μπορεί να ερ-
μηνευτεί. Το φαινόμενο επηρεάζει το κλίμα ολόκληρου του
πλανήτη σε τέτοιο βαθμό, που η συνέχισή του να θεωρεί-
ται απειλή ακόμη και για την επιβίωση του ανθρώπινου εί-
δους. Νορβηγοί επιστήμονες που διαθέτουν ειδικό ινστι-
τούτο παρατηρώντας από κοντά το φαινόμενο, δηλώ-
νουν έκπληκτοι και εξαιρετικά θορυβημένοι, διότι για
πρώτη φορά στην ιστορία καταγράφονται θερμοκρασίες
πάνω από μηδέν στο αρκτικό αρχιπέλαγος Σβάλαρντ.

«Η μέση ετήσια θερμοκρασία που καταγράφεται στην
περιοχή είναι οι μείον (-) 6,7 βαθμοί Κελσίου και το θερ-
μότερο έτος μέχρι σήμερα ήταν το 2006, όταν είχε φτάσει
στους μείον 1,8 βαθμούς Κελσίου», δήλωσε από το νορ-
βηγικό μετεωρολογικό ινστιτούτο ο καθηγητής Κετίλ Ίσακ-
σον. Είναι η πρώτη φορά φέτος, που η μέση θερμοκρασία
στην περιοχή θα είναι λίγο πάνω από το μηδέν, τόνισε ο
Σκανδιναβός επιστήμονας.

«Αυτό είναι τρομακτικό. Αν με ρωτούσε κάποιος πριν 10
χρόνια, δεν θα μπορούσα ούτε να φανταστώ τέτοιες θερ-
μοκρασίες το 2016», τονίζει με έμφαση, δίνοντας το μέγε-
θος της ανησυχίας που διακατέχει την επιστημονική κοι-
νότητα. «Το Σβάλαρντ είναι μία πολύ καλή περίπτωση για
να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει αυτήν την περίοδο στην
Αρκτική», τονίζει ο καθηγητής, ο οποίος συμπλήρωσε ό-
τι ο πάγος στη θαλάσσια περιοχή αποκαθίσταται πολύ πιο
αργά, απ’ ότι συνήθως.

Η δρ Φρειδερίκη Ότο, ερευνήτρια επίσης στο Ινστιτού-
το Κλιματικής Αλλαγής της Οξφόρδης, όπως εξήγησε στο
BBC, αυτή η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας στην Αρ-
κτική είναι εξαιρετικά σπάνια και συμβαίνει περίπου κά-
θε 1.000 χρόνια. Όμως, λόγω της ανθρώπινης παρέμβα-
σης στο περιβάλλον, το φαινόμενο ίσως να αρχίσει να εκ-
δηλώνεται ανά δύο χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την διατήρηση των πάγων.

Οι επιστήμονες δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν με βε-
βαιότητα τους λόγους που οδηγούν στην άνοδο της θερ-
μοκρασίας. Πιστεύουν ωστόσο ότι το φαινόμενο θα εντα-
θεί, καθώς ο πάγος των ωκεανών και των εδαφών ελατ-
τώνεται, με αποτέλεσμα το φως να μην αντανακλάται, πί-
σω στο διάστημα ενώ η «σκουρόχρωμη» θάλασσα απορ-
ροφά όλο και μεγαλύτερες ποσότητες θερμότητας, συμ-
βάλλοντας καθοριστικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Τέλος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο της Στοκχόλμης, οι

αλλαγές αυτές είναι πιθανό να οδηγήσουν σε εξαφάνιση
πολλά είδη φυτών και ζώων, καθώς και πληθυσμών πά-
νω στη Γη, οι οποίοι ενδέχεται να μην προλάβουν να προ-
σαρμοστούν.

ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ή τι δεν καταλαβαίνουμε…

«Ωραία που ‘ναι η Κυριακή μα να ‘ταν πιο μεγάλη γιατί
περνάει γρήγορα κι αργεί να έρθει η άλλη» τραγούδαγε η
Βουγιουκλάκη το 1966, τότε που η εργατική τάξη πήγαινε με
«εκδρομικό φορτηγό», όχι βέβαια στον παράδεισο, αλλά για
θαλασσινό μπάνιο τις Κυριακές του καλοκαιριού.

Μισός αιώνας πέρασε απ’ όταν γράφτηκε το τραγουδά-
κι των Σακελλαρίου – Ζαμπέτα, που περιγράφει τη λαχτά-
ρα με την οποία περίμεναν οι εργαζόμενοι την κυριακάτικη
αργία. Μέσα σ΄αυτά τα 50 χρόνια που μεσολάβησαν, οι ερ-
γαζόμενοι κατάφεραν με αγώνες να κατακτήσουν, μεταξύ
άλλων το πενθήμερο εργασίας, προσθέτοντας το Σάββατο
στις βδομαδιάτικες αργίες, ενώ συγχρόνως κατέβηκαν από
τις καρότσες των φορτηγών «ανακαλύπτοντας» τα καθίσμα-
τα των πούλμαν και των ΙΧ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν το ‘60 οι Έλληνες είδαμε και
ζήσαμε πολλά. Ζήσαμε μια δικτατορία, είδαμε την εσωτερι-
κή μετανάστευση να ερημώνει την ύπαιθρο και να γιγαντώ-
νει την Αθήνα και άλλες τρεις-τέσσερεις πόλεις και τη δημι-
ουργία νέων κοινωνικών μορφωμάτων, από αετονύχηδες,
παραγοντίσκους, επίορκους πολιτικούς και πουλημένους
συνδικαλιστές που αποστολή είχαν να χειραγωγήσουν και
να εκφυλίσουν την τάξη των εργαζομένων με αλά κάρτ πα-
ροχές και παράνομα ρουσφέτια.

Με τούτα και με κείνα, πέρασαν μερικά χρόνια επίπλα-
στης ευημερίας δημιουργώντας σε πολλούς την άκριτη βε-
βαιότητα, ότι όλα θα πηγαίνουν διαρκώς απ’ το καλό στο
καλύτερο. Και ξαφνικά το ψεύτικο, όπως αποδείχθηκε, σύ-
στημα καταρρέει, συμπαρασύροντας μαζί του το επίπεδο
ζωής όλων των εργαζομένων και ακυρώνοντας κάθε κεκτη-
μένο εργασιακό δικαίωμα στον ιδιωτικό τομέα. Ένα από τα
απολεσθέντα δικαιώματα είναι και η αρχέγονη αργία της Κυ-
ριακής, όσο για την αργία του Σαββάτου και το ωράριο, ού-
τε κουβέντα να γίνεται.

Από την τελευταία Κυριακή του χρόνου που ήταν η μία (1)
και μοναδική εργάσιμη για τους εργαζομένους στα καταστή-
ματα και η οποία αναπληρωνόταν με αργία την δεύτερη η-
μέρα του νέου χρόνου, φτάσαμε στις οκτώ (8) βάσει του νό-
μου 4177/2013, ενώ οι πιέσεις από την μεριά των μεγάλων
κυρίως επιχειρήσεων να είναι συνεχείς προκειμένου να κα-
ταργηθεί ολοκληρωτικά η Κυριακάτικη αργία.

Και εδώ «έρχεται» η δική μας ευθύνη που δεν είμαστε οι
μεγάλες εταιρίες και οι όμιλοι, αλλά οι εργαζόμενοι, οι απλοί
άνθρωποι, όλοι εμείς δηλαδή που αποτελούμε την κοινωνία
και έχουμε κάθε συμφέρον και υποχρέωση να προασπίσου-
με τα κεκτημένα μας. Ας κάνουμε λοιπόν το ελάχιστο που εί-
ναι η πλήρης αποχή από τα καταστήματα που ανοίγουν τις
Κυριακές και να μη ξεχνάμε το ρεαλιστικό σύνθημα... 
«Ψωνίζεις Κυριακή, ετοιμάσου να δουλέψεις Κυριακή»

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: 

Νίκος Θεοδωράκης  (nthe1@yahoo.com)
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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

Αποφάσεις 
Οικονομικής Επιτροπής

Στην 7η συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 2017, η Οικονομι-
κή Επιτροπή έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Εκτός ημερήσιας διάταξης εκλέχτηκε ομόφωνα αντι-
πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Γιάννης Θεοδωρα-
κόπουλος.

2. Ενέκρινε ομόφωνα την υπ’ αριθμό 260/6.3.2017 από-
φαση του Δημάρχου για ανάθεση στο Δικηγόρο κ. Γ. Νικο-
λέρη της αντιμετώπισης της αγωγής με αριθμό
172694/14633/2012 του Επαμεινώνδα Σκιαδά κατά του Δή-
μου Λυκόβρυσης – Πεύκης (αίτημα αναγνώρισης κυριότητας
του ενάγοντα σε εδαφική έκταση κοινόχρηστου χώρου στην
οδό Πατεράκη, στη Λυκόβρυση).

3. Αποφάσισε ομόφωνα, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμο-
δότηση του δικηγόρου κ. Γ. Κοσμά, την μη άσκηση αναίρε-
σης κατά της υπ’ αριθμό 1121/2015 απόφασης του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εφέσεων), σε υπόθεση
διεκδίκησης εργατικής διαφοράς. Παράλληλα, ομόφωνα
αποδέχθηκε την ρύθμιση καταβολής σε 2 δόσεις (Απρίλιος
2017 και Ιούνιος 2017) του επιδικασθέντος ποσού των
13.431,31 ευρώ, μετά την παραίτηση της ενάγουσας εργα-
ζομένης από την είσπραξη των τόκων, των προσαυξήσεων
και των δικαστικών εξόδων.

4. Ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (δέσμευση) πιστώσε-
ων διαφόρων ποσών του προϋπολογισμού 2017, συνολικού
ύψους 179.350,00 ευρώ, όπως αιτήθηκε η Οικονομική Υπη-
ρεσία.

5. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (2 λευκά) το με αρ. πρωτ.
2941/2.3.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμών και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 221, παρ. 1 του
Ν. 4412/2016) για την «Δημιουργική Απασχόληση Παι-
διών για το καλοκαίρι του 2017» και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου της εταιρείας Your Consulting Partner ΕΠΕ.

6. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (1 λευκό) το με αρ. πρωτ.
2930/1.3.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμών και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 221, παρ. 1 του
Ν. 4412/2016) για την προμήθεια «Τροφίμων 2017-2018»
και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων των:

• Κωφός Σωτήριος & Σια ΕΕ (προμήθεια ειδών κρεοπω-
λείου),

• Σκουριάς Ανδρέας (προμήθεια κατεψυγμένων ειδών,
ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδου),

• Κιάμος Αναστάσιος (προμήθεια ειδών οπωροπωλείου),
• Αναστασοπούλου Ευαγγελία (προμήθεια ειδών αρτο-

ποιείου).
7. Ενέκρινε ομόφωνα την θεωρημένη μελέτη με αριθμό

11/2017 για την εκτέλεση εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και
επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου για το έτος 2017 προϋ-
πολογισμού 226.000,00 ευρώ με ΦΠΑ» και την κατάρτιση
των όρων διακήρυξης με «Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό
Μειοδοτικό Διαγωνισμό».

Οι αποφάσεις αναρτώνται στη ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμ-
ματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: 

h t tp s ://d iavge ia .gov.g r/ sea rch ?query=organ i za -
tionUid:%226178%22&fq=unitUid:%2285647%22&sort=recent&page=0

Η εξέλιξη του πλούτου 
στον πλανήτη

Με στοιχεία(*) του 2015 η Credit Suisse ανακοίνωσε την
εξέλιξη του πλούτου στον κόσμο, σύμφωνα με τα οποία ο
παγκόσμιος ιδιωτικός πλούτος διαμορφώθηκε στα 241
τρις ευρώ:

• Το 0,7% του παγκόσμιου πληθυσμού (33 εκατομμύρια)
κατέχει το 45,6% του παγκόσμιου πλούτου.

• Το 7,3% του πληθυσμού (εύπορα κοινωνικά στρώματα)
κατέχουν το 39% του πλούτου.

• Τέλος το υπόλοιπο 92% του πληθυσμού κατέχει το
15,4% του παγκόσμιου πλούτου.

Την περίοδο 2010 – 2015 η περιουσία των εκατομμυριού-
χων αυξήθηκε κατά 60% ενώ η περιουσία των φτωχότερων
(71%) μειώθηκε κατά 10%, κατέχοντας μόλις το 3% του πα-
γκόσμιου πλούτου.

Η παγκόσμια κρίση αποδεικνύεται καθαρά ότι κάνει τους
πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους...

Για την Ελλάδα υπολογίζεται ότι στην εξαετία 2010 – 2015
χάθηκε πλούτος 587 δις ευρώ και το ΑΕΠ της χώρας μειώ-
θηκε κατά 57 δις, το δε 1% των Ελλήνων κατέχει το 51% του
πλούτου της χώρας.- Γιώργος Λίλος

(*)Πηγή: TVXS 2/12/2016

SEDNA:«Θεά της
θάλασσας και της
ζωής» των (Inuit)
Εσκιμώων.
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