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Προ ημερών το διοικητικό
συμβούλιο του ΚΟΙΠΑΠ
(Παιδεία, Κοινωνική Προ-

στασία και Αλληλεγγύη), νομικού
προσώπου του δήμου μας, συζή-
τησε τον καθορισμό του ύψους
των «τροφείων» για τους Δημοτι-
κούς Παιδικούς Σταθμούς και του
αντιτίμου για την μεταφορά νη-
πίων με το δημοτικό σχολικό λε-
ωφορείο.

Η νέα διοίκηση του ΚΟΙΠΑΠ,
ακολουθώντας δυστυχώς την πε-
πατημένη όλων ανεξαιρέτως των
διοικήσεων που προηγήθηκαν,
χρησιμοποίησε στις εισηγήσεις
της εύηχες και συγκινητικές εκ-
φράσεις αναγνωρίζοντας «τη
σημαντική μείωση, λόγω της
οικονομικής κρίσης, των εισο-
δημάτων των οικογενειών των
νηπίων» ενώ παράλληλα πανη-
γύρισε επειδή «ο αριθμός των
νηπίων στους παιδικούς σταθ-
μούς του δήμου παραμένει στα-
θερός παρά τις υφιστάμενες
δυσμενείς οικονομικές συγκυ-
ρίες».

Κάθε καλόπιστος συμπολίτης
θα περίμενε μετά απ’ αυτήν την
εισήγηση, την μείωση τόσο των
τροφείων όσο και του τέλους

χρήσης του σχολικού λεωφορεί-
ου του ΚΟΙΠΑΠ.

Όμως, φευ, η διοίκηση του νο-
μικού προσώπου, με αλαζονεία και
μεγάλη πλειοψηφία, επικαλούμε-
νη «την άσκηση εκ μέρους του
δήμου κοινωνικής πολιτικής»
αποφάσισε την διατήρησή τους
στα επίπεδα της προηγούμενης
χρονιάς, παρόλη τη μείωση των
εισοδημάτων των πολιτών!

Μάλιστα, το προεδρείο επικα-
λέστηκε την εκ μέρους του δήμου
άσκηση «κοινωνικής πολιτικής»
την στιγμή που με όρους «εμπορί-
ου» προσπαθούσε να επιχειρημα-
τολογήσει ότι το κόστος χρήσης
του λεωφορείου πρέπει να καλυ-
φθεί από τους γονείς των νηπίων!

Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ιδρύ-
ει κοινωνικές δομές για να ανα-
πτύξει άλλη μια εμπορική δραστη-
ριότητα στην περιοχή της. Η λει-
τουργία κοινωνικών δομών δεν
μπαίνει στη λογική ισοσκέλισης
εσόδων – εξόδων και σαφώς δεν
πρέπει να εμπορευματοποιείται!

Δεν είναι άσκηση κοινωνικής
πολιτικής η κάλυψη του κόστους
λειτουργίας των δημοτικών παιδι-
κών σταθμών από τους γονείς!

Ο δήμος πρέπει να επιστρέφει

στους πολίτες τους καταβαλλόμε-
νους από αυτούς φόρους, τέλη,
εισφορές κ.λπ. υπό την μορφή
υψηλού επιπέδου παρεχόμενων
υπηρεσιών. Αυτό λέγεται άσκηση
κοινωνικής πολιτικής!

Σε περιόδους βαθιάς οικονομι-
κής κρίσης, με ανύπαρκτο ορίζο-
ντα εξόδου, κάθε δημοτική αρχή
ένα μόνο καθήκον έχει: να παρα-
μένει δίπλα στον πολίτη, να τον
στηρίζει πραγματικά, όχι με ελε-
ημοσύνες αλλά με συνείδηση του
προβλήματος που βιώνει ο πολί-
της, άλλως συντάσσεται με όσους
επιθυμούν το επιπλέον οικονομι-
κό στύψιμο του πολίτη. 

Όσον αφορά στα μέλη της
πλειοψηφίας του δήμου, που
υπερψήφισαν την εισήγηση η
οποία βαλτώνει την κοινωνική
πρόνοια, πρέπει να αρθούν στις
ανάγκες της εποχής:

Δεν βρίσκονται σε θέσεις ευθύ-
νης για να λένε ΝΑΙ σε κάθε λαν-
θασμένη εισήγηση!

Δεν θα «πέσει» η δημοτική αρ-
χή αν αρνηθούν τα αντικοινωνικά
μέτρα! 

Η αντίσταση όλων είναι πρώτι-
στο καθήκον!
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ΧρονοΓράφημα Γιώργος Παπαναστασίου

Οφον-Δημητράκης (έτσι συστηνόταν) είναι ένας
Γερμανός περιηγητής απ’ αυτούς που λένε ότι
τους αρέσει η Ελλάδα και κάθε καλοκαίρι παίρ-

νει τα πέδιλά του και τα βατραχοπέδιλά του και ροβο-
λάει κατά δώθε. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, πό-
τε σε ερημικές παραλίες, πότε σε απομακρυσμένους αρ-
χαιολογικούς χώρους, πότε αραχτό στα καφενεία στα
χωριά.

Την αγάπη του για την Ελλάδα την είχε πάρει από τον
παππού του που είχε έρθει και αυτός στην Ελλάδα πριν
καμιά 70ρια χρόνια. Στρατιώτης όμως. Πήγαινε και αυτός
στα χωριά. Δεν καθόταν πολύ όμως. Πήγαινε με την ομά-
δα του, έκαναν σκοποβολή στον κόσμο, τα έκαιγαν και
έφευγαν.

Φέτος ο φον-Δημητράκης την είχε αράξει σ’ ένα χωριό,
έπινε τα ούζα του και θαύμαζε από κάτω τον κάμπο με τ’
αμπέλια. Παρέα τού έκανε ο νέος δήμαρχος ο κυρ-Αλέκος
ο Τσίπουρας. Κουβέντα στην κουβέντα λέει στον δήμαρ-
χο «Θα μου πουλήσετε τα αμπέλια, θα τα αξιοποιήσω, θα
φέρω κόσμο, θα γίνει και το χωριό διάσημο».

«Μετά χαράς» λέει ο δήμαρχος.
«Χίλια ευρώ όλα, αλλά θα αγοράσετε εσείς καινούργια

εργαλεία, ραντιστικά, τρακτέρ και καινούργιο οινο-
ποιείο».

«Ό,τι πεις φον-Δημητράκη μου» λέει ο δήμαρχος.
«Ωραία! Θα βάλουμε και συνέταιρο ένα ντόπιο για να

είστε σίγουροι με λίγα λεφτά, εκατό ευρώ».
«Να βάλουμε τον κυρ-Πάνο τον καντηλανάφτη. Αυτόν

εκεί που κάθεται πάνω στην παλέτα και φτιάχνει την γιρ-
λάντα για το πανηγύρι».

«Κάτι τελευταίο και τελειώσαμε. Επειδή εγώ δεν έχω
λεφτά να μου τα δανείσετε εσείς ή αν δεν έχετε να εγγυ-
ηθείτε εσείς να πάρω ένα δάνειο».

«Έγινε φον-Δημητράκη μου! Εμείς δεν έχουμε γιατί τα
υποσχεθήκαμε στα κλαρίνα τον 15αυγουστο αλλά αύριο
κιόλας πάμε σε έναν φίλο τραπεζίτη, που μου έχει και
υποχρέωση. Με δικά μας λεφτά έχουμε στηρίξει την τρά-
πεζά του με… ανακωλοποιήσεις… ανακεφαλαιοποιήσεις…
κάπως έτσι τέλος πάντων».

Παίρνουν το δάνειο και τρέχουν στους καλαμαράδες
για τις υπογραφές.

«Να βρούμε πόσα στρέμματα είναι ακριβώς» λέει ο δή-
μαρχος.

«Άσε κυρ-δήμαρχε. Ξέρω εγώ, 7.969 ακριβώς είναι».
Βάζει την υπογραφή πρώτα ο πρόεδρος: Αλέκος Τσί-

πουρας, Δήμαρχος Ελλαδοχωρίου.
Βάζει και ο Φον-Δημητράκης: Ντιμίτρ Φούχτελ, κάτοι-

κος Έσσεν.
«Βρε φον-Δημητράκη αυτό το όνομα κάτι μου θυμίζει…

Χούφτελ... Φούχτελ…»
«Φούχτελ κυρ-Δήμαρχε. Είναι θείος μου και είναι αυ-

τός που πριν λίγο καιρό σας έστειλε ένα ερωτηματολόγιο
για την περιουσία σας, τον πληθυσμό σας και διάφορα
άλλα και εσείς σαν όρνια του απαντήσατε και του στείλα-
τε και ένα μπουκάλι κρασί από τα αμπέλια ΜΟΥ… Φούχτελ
κυρ-δήμαρχε… Χούφτελ είσαι εσύ! Άντε γειά τώρα!»

Αυτή είναι η ιστορία και όποιος πει ότι αυτά είναι
αστεία πράγματα είναι γελασμένος γιατί ΑΚΡΙΒΩΣ… μα
ΑΚΡΙΒΩΣ έτσι… ξεπούλησαν 14 αεροδρόμια αυτοί οι
αστείοι και εθελόδουλοι τύποι που δήθεν κυβερνούν,
αλλά στην ουσία εκτελούν εντολές των Γερμανών της
Fraport!

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

Πάρε κόσμε

Αυτή δεν είναι Κοινωνική Πολιτική! To δάσος Κάσδαγλη 
σε κίνδυνο

Ανάσταση
Νά τ’ η μεγάλη νύχτα! Καλή νύχτα!
Ψηλά το κυπαρίσσι σε καλεί!
—Έλα, δεν έχεις τίποτα να χάσεις
μάιδε να θυμηθείς και να ξεχάσεις.

Πατρίδα; Πουλημένη στο σφυρί!
Λεφτεριά; Με χαλκάδες δεν μπορεί!
Παιδιά; Που τα ’χει ας κλαίει μέχρι θανάτου,
θα ’ναι σκλάβ’ ή προδότες τα ορφανά του!

Είσ’ άδειος ίσκιος μέσα σ’ όλα τ’ άδεια.
Δεν είναι τόσο μάβρα τα σκοτάδια
του τάφου, όσο τα φέγγη της ημέρας,
τα φέγγη της σκλαβιάς και της φοβέρας.

Πιο σίχαμ’ απ’ το κάθε γης σκουλήκι,
οι θεόμορφοι δυνάστες σου και λύκοι.
Μη λες αφανισμό το θάνατό σου,
αφού δε ζούσες για τον εαφτό σου.

Αν έκανες το χρέος σου στο λαό,
σαν ξεχυθεί με πάθος παλαιό
την πάσαν ατιμία να συνεπάρει,
μ’ άλλους πολλούς θα ’χει κι εσέ μπροστάρη.

Κώστας Βάρναλης 
(26 Φεβρουαρίου 1884 – 16 Δεκεμβρίου 1974), 
λογοτέχνης, ποιητής και δημοσιογράφος.
Έγραψε ποιήματα, αφηγηματικά έργα, 
κριτική και μεταφράσεις.
Τιμήθηκε το 1959 με το Βραβείο Ειρήνης Λένιν.

Ποίηση Κώστας Βάρναλης
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Του Φάνη Στρατουδάκη – νομικού

ΟΔήμος μας συγκάλεσε την Επι-
τροπή Διαβούλευσης για την Πέ-
μπτη 27/4/2017, ώστε αυτή να

γνωμοδοτήσει για το Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης του για το έτος 2017. Λόγω μη
προσέλευσης της πλειονότητας των με-
λών της αναβλήθηκε για την επόμενη
ημέρα, Παρασκευή 28/3/2017, όπως ο
νόμος ορίζει, οπότε λογίζεται ότι υπάρ-
χει απαρτία όσοι κι αν προσέλθουν.

Είχα αρχίσει να διαβάζω το 93 σελίδων
(από Νοέμβριο 2016) Πρόγραμμα Δράσης
για να εκπροσωπήσω την παράταξη της
Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης -
Πεύκης στην επιτροπή αυτή του Δήμου
και να γνωμοδοτήσω επ’ αυτού, όταν συ-
νειδητοποίησα, με την παραίνεση των
ψυχραιμότερων είναι αλήθεια, ότι αυτό
είχε εγκριθεί ήδη από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο στις 28/2/2017 με το υπ’ αριθμό
3/2017 πρακτικό του Δημοτικού Συμ-
βουλίου!

Τότε γιατί καλούμασταν δύο (2) μήνες
μετά να γνωμοδοτήσουμε και τι νόημα
θα είχε μία, ή και πολλές, αρνητικές
γνωμοδοτικές ψήφοι;

«Είμαστε κάθε λέξη αυτού του Συντάγ-
ματος» μονολόγησα κι άνοιξα το νόμο
3852/2010 (Καλλικράτης), που στο άρθρο
76, παράγραφο 3, ορίζει το προφανές ό-
τι η επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει
ΠΡΙΝ από τη σύνταξη των προσχεδίων
του προϋπολογισμού και του ετήσιου
προγράμματος δράσης. Αντί όμως η πρό-

σκληση να συνοδεύεται από εισήγηση ε-
πί των προς συζήτηση θεμάτων, όπως
ορίζεται, εμάς μας κοινοποιήθηκε το προ
διμήνου εγκεκριμένο από το Δημοτικό
Συμβούλιο (και την οικονομική επιτροπή)
σχέδιο δράσης, το οποίο ουδόλως δύνα-
ται πλέον να αλλάξει, επομένως περισ-
σεύει και κάθε γνωμοδοτική μας ψήφος.

Προσεκτικότερη μελέτη δείχνει ότι το
άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ 89/2011 που
τροποποιεί το άρθρο 2 του ΠΔ 185/2007
περιπλέκει τα πράγματα, ορίζοντας ότι: 

«Οι υπηρεσίες του δήμου και των νο-
μικών προσώπων του, αφού λάβουν υπό-
ψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατη-
γικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί

προπαρασκευαστική πράξη της διαδικα-
σίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προ-
γράμματος, προτείνουν, με γραπτή εισή-
γησή τους, κατ’ αντιστοιχία προς τους
άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχε-
δίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας
για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις
για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιε-
ραρχημένες κατά σειρά προτεραιότη-
τας…»

Όμως, και πάλι δεν μας κοινοποιήθηκε
κάποια εισήγηση ενός εγκεκριμένου σχε-
δίου που να τελεί σε σχέση γενικού προς
το ειδικό για το οποίο μας ζητούσαν να
γνωμοδοτήσουμε, ώστε να έχει η γνώμη
μας κάποιο νόημα στο μέλλον. 

Δηλαδή δεν υπάρχει κενό νόμου, αλ-
λά κενό κοινής λογικής στο νόμο και
στην εφαρμογή του από τη δημοτική
αρχή.

Η δημοτική αρχή προκειμένου να τηρή-
σει το γράμμα του νόμου, αδιαφορώντας
για το πνεύμα του, καλεί για διαβούλευση
μια επιτροπή για να εκφράσει την γνώμη
της, για κάτι που ήδη έχει ψηφίσει και
δεν αλλάζει, και συνεπώς η όποια γνώμη
της επιτροπής θα πάει απευθείας στον κά-
λαθο των αχρήστων. Γι’ αυτό και επιλέγε-
ται ο δρόμος της τεχνητής απαρτίας της
επαναληπτικής σύγκλησης την επομένη,
με μόνο νόημα να ανταλλάξουμε ευχές λό-
γω Πάσχα.

Δεν ξέρω τελικά αν «είμαστε κάθε λέ-
ξη αυτού του Συντάγματος», αλλά σίγου-
ρα είμαστε κάθε λέξη αυτής της κοροϊ-
δίας, που ζούμε καθημερινά.

Ντροπή!
Την Πέμπτη 27/4/2017 δεν συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης

Λυκόβρυσης - Πεύκης, γιατί από τα 37 μέλη της 
παρουσιάσθηκαν μόνο... τρία (3)!

Ούτε ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης ήταν παρών 
ούτε ο αντικαταστάτης αντιδήμαρχος!

Για την ιστορία παρόντες ήταν:
ο κ. Γιώργος Γαζεπίδης, εκπρόσωπος του συλλόγου 

Μικρασιατών Πεύκης – Λυκόβρυσης «Ιωνία»,
η κ. Μαρίτα Κουρούπη – Santoro, από την Οικολογική Κίνηση Πεύκης και
ο κ. Άρις Λιάκουρας της Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Την Παρασκευή 28/4/2017, η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδρίασε τελικά
με… νόμιμη απαρτία 11 μελών από τα 37 (απουσιάζοντος πάλι του 

Δημάρχου) και υπέβαλε προτάσεις για το προσχέδιο του προϋπολογισμού
2017 που είχε… ήδη εγκριθεί θεσμικά από την 

Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο!

Τα πάντα λειτουργούν προσχηματικά!
Ένα ακόμη δείγμα γιατί η κοινωνία μας 

(κοινωνία πελατειακών σχέσεων, αδιαφορίας και προσωπικής προβολής) 
βρίσκεται σ’ αυτήν την ζοφερή κατάσταση!

Είμαστε κάθε λέξη αυτής της κοροϊδίας

Σφοδρή αντίδραση εκδηλώθηκε
από την πλειοψηφία του Δ.Σ. της Κε-
ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕ-
ΔΕ) και του προέδρου της κ. Γ. Πατού-
λη στο πόρισμα της επιτροπής για τις
αλλαγές στο ν.3852/2010, γνωστός
και ως «νόμος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Η ηγεσία της ΚΕΔΕ προχώρησε σε
αμφίβολης επιτυχίας προσπάθεια κινη-
τοποίησης Δημάρχων και αιρετών (νυν
και πρώην) και σε ενέργειες στα όρια
της φαιδρότητας, έχοντας ως βασικό
αντίπαλο το… πόρισμα για τις αλλαγές
στο θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτο-
διοίκησης (βλέπε αντίστοιχο άρθρο σε
διπλανή σελίδα) και «κόκκινη γραμμή»
την αντίθεσή της στην απλή αναλογική.

Ο κ. Πατούλης προσπαθεί να αναδει-
χτεί (στα πλαίσια του επικοινωνιακού
του προφίλ που φιλοτεχνεί καθημερινά)
σαν ακτιβιστής (ανάγκα και θεοί πείθο-
νται) της δεξιάς, δίνοντας άφθονα πι-
στοποιητικά ευθυγράμμισης με την κομ-
ματική ιεραρχία της Νέας Δημοκρατίας,
από την οποία αναμένει την ανέλιξή
του, μετά την αποχώρησή του από το
Δημαρχείο Αμαρουσίου.

Στις 3/4/2017 επικαλείται την ανά-
γκη διαλόγου (παρόλο που ήταν μέλος
της θεσμοθετημένης επιτροπής και…

είχε αποχωρήσει) θεωρώντας ότι με την
απλή αναλογική (βλέπε φύλλο 6 της
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ) διαλύεται η λειτουργία
των Δήμων!!!

Ο κ. Πατούλης ζητά να εκφράσει η
κυβέρνηση τις θέσεις της και εντοπίζο-
ντας το οικονομικό πρόβλημα προτείνει
φορολογική αποκέντρωση και αναπτυ-
ξιακά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ κ.λπ.
προγραμμάτων.

Στις 8/3/2017 κατηγορεί τον Υπουρ-
γό για «μαϊμουδιάρικο
διάλογο» ενώ για τον
εαυτό του θεωρεί ότι
δρα σαν «Εθνική Ελ-
λάδος»!... Πόσα άλλα,
άραγε, θα ακούσουμε από τους νέους
«σωτήρες» μας...;

Παρεμπιπτόντως, μεταξύ των αιτη-
μάτων της ΚΕΔΕ και του κ. Πατούλη εμ-
φανίζονται και μια σειρά πραγματικών
προβλημάτων (θεσμικών, προσωπικού,
συμβασιούχων λίγων μηνών, οικονομι-
κών, αρμοδιοτήτων, ελεγκτικών, συ-
νεργασίας τύπου ΣΔΙΤ κ.ά.), για τα
οποία, όταν δημιουργήθηκαν από το
2010 μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη
κομματική πλειονότητα των δημάρχων
όχι μόνο δεν αντέδρασε και δεν μίλησε
αλλά τα υιοθέτησε ευχαρίστως!

Κ.Ε.Δ.Ε. (βλέπε Γ. Πατούλης) 
εναντίον απλής αναλογικής

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης στο Δήμο Αμαρουσίου Λευ-
τέρης Μαγιάκης, σε ανακοίνωσή του
για τις προτάσεις αλλαγών του νόμου
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (29/3/2017) μεταξύ άλ-
λων αναφέρει:

«… Δεν μας προξένησε έκπληξη (σημ.
για τις αντιδράσεις Γ. Πατούλη – ΚΕΔΕ
στο ζήτημα της απλής αναλογικής).
Αποτελεί πάγια επιλογή της συντηρητι-
κής πλειοψηφίας του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ η

διατήρηση του σημερι-
νού εκλογικού συστή-
ματος που δίνει 3/5
των εδρών του Δημοτι-

κού Συμβουλίου στον πλειοψηφήσαντα
συνδυασμό της δεύτερης Κυριακής,
ανεξάρτητα του ποσοστού που έλαβε
την πρώτη Κυριακή, στο όνομα της κυ-
βερνησιμότητας... Ο δημαρχοκεντρι-
σμός του συστήματος κατέληξε, στην
καλύτερη περίπτωση, σε αλαζονεία και
αποθάρρυνση της συμμετοχής των πο-
λιτών, στη δε χειρότερη υπήρξε μήτρα
διαφθοράς και σκανδάλων... Η άνθηση
του πλουραλισμού των ιδεών και της
συμμετοχής των πολιτών, η ανάδειξη
καινούργιων κοινωνικών δυνάμεων σε
τοπικό επίπεδο, η σύνθεση των απόψε-

ων, η ισότητα της ψήφου αποτελούν
ψιλά γράμματα για αυτή…».

Τοποθετείται, παράλληλα, στα συ-
νολικά προβλήματα που ταλανίζουν την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και που δεν βρί-
σκουν ανταπόκριση στο υπό συζήτηση
κείμενο. 

«… Φτάνει όμως η καθιέρωση της
απλής αναλογικής για την ουσιαστική
αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
προς όφελος του εργαζόμενου λαού
και της ισχυροποίησης του δημόσιου
και κοινωνικού της χαρακτήρα;…» και
αναφέρει ως προϋποθέσεις «… την ενί-
σχυση και όχι κατάργηση της συνταγ-
ματικής αυτοτέλειας…, τη λήψη απο-
φάσεων σε κατώτατο δυνατό επίπεδο με
ενίσχυση των αμεσοδημοκρατικών δια-
δικασιών…, τον περιορισμό των ελέγ-
χων νομιμότητας και όχι σκοπιμότη-
τας…» και καταλήγει ότι «… το πόρισμα
επισημαίνει πολλά από τα παραπάνω
χωρίς όμως να προτείνει συγκεκριμένες
λύσεις που τις παραπέμπει στην Κυβέρ-
νηση..., οι όποιες αλλαγές θα γίνουν
στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δε-
σμεύσεων των μνημονίων…» με προφα-
νή επικοινωνιακό πλασάρισμα της
απλής αναλογικής.

Αντίδραση Λευτέρη Μαγιάκη για τις 
προτάσεις αλλαγών του Καλλικράτη

Γράφει ο
Γιώργος Λίλος
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Επιμέλεια: Μανόλης Στ. Πάγκαλος

Σ το πλαίσιο του νόμου 4368/2016 δημιουργήθη-
κε 27μελής επιτροπή απαρτιζόμενη από:

• τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών
κ. Κώστα Πουλάκη (Πρόεδρος),

• επτά (7) επιτελικά στελέχη των αρμόδιων υπηρε-
σιών του Υπουργείου,

• έντεκα (11) ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώ-
μονες σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

• τρεις (3) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δή-
μων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),

• τρεις (3) εκπροσώπους της Ένωσης Περιφε-
ρειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ),

• ένα (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και 

• ένα (1) εκπρόσωπο της Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αι-
ρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑ-
ΠΕ).

Η επιτροπή μετά από 7μηνη διαβού-
λευση κατέληξε στη σύνταξη πρότασης
αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της
τοπικής αυτοδιοίκησης, που δόθηκε στη δημο-
σιότητα στις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Λόγω του περιορισμένου χώρου της εφημερίδας μας,
παρουσιάζουμε αντιπροσωπευτικό τμήμα των προτει-
νόμενων αλλαγών.

Προτείνονται:
1. Η δυνατότητα ανάθεσης των πολεοδομικών υπη-

ρεσιών στον β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άσκη-
σης των αρμοδιοτήτων αυτών από μία κεντρική πολε-
οδομική υπηρεσία στην έδρα κάθε Περιφέρειας και
ένα πολεοδομικό γραφείο στην έδρα κάθε Περιφε-
ρειακής Ενότητας.

2. Η κατάργηση των σημερινών δημοτικών και το-
πικών κοινοτήτων και η διαδοχή τους από συμβούλια

στα όρια των σημερινών δημοτικών ενοτήτων (πρώ-
ην δήμων και κοινοτήτων που καταργήθηκαν και συνε-
νώθηκαν με τον Καλλικράτη), που θα ενισχυθούν με
αποφασιστικές αρμοδιότητες.

3. Οι εκλογείς μιας συγκεκριμένης δημοτικής ενότη-
τας να ψηφίζουν εκπροσώπους τους για το συμβούλιο
της συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας, ανεξάρτητα
από κεντρικούς συνδυασμούς.

4. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας να εκλέγε-
ται έμμεσα από το Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του.

5. Τα συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων να
έχουν και αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα.

6. Η θέσπιση της απλής αναλογικής, ως συστήμα-
τος εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών συμ-
βούλων, για να ενισχυθούν τα δημοκρατικά και πλου-
ραλιστικά χαρακτηριστικά και η συμμετοχή των πολι-
τών, και να καλλιεργηθεί κουλτούρα συμμετοχής, δια-
λόγου και συναινέσεων στην ελληνική κοινωνία.

7. Η αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών λαϊκών συ-
νελεύσεων και η ενδυνάμωση του θεσμού των τοπικών
δημοψηφισμάτων και με λαϊκή πρωτοβουλία.

8. Η εισαγωγή διαδικασιών πραγματικής δημόσιας
λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου, με υποχρεωτι-

κό για τους αιρετούς χαρακτήρα.
9. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων και του θεσμικού ρό-

λου της μειοψηφίας του δημοτικού και περιφερειακού
συμβουλίου.

10. Η θεσμοθέτηση της συμμετοχής των εργαζομέ-
νων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη λειτουρ-
γία του Δήμου ή της Περιφέρειας.

11. Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές να
αποσυνδεθούν από τις ευρωεκλογές και να διεξάγονται
κάθε τέσσερα (4) ή πέντε (5) χρόνια στο τέλος Οκτω-
βρίου ή αρχές Νοεμβρίου και οι νέες δημοτικές και πε-
ριφερειακές αρχές να αναλαμβάνουν καθήκοντα την
1η Ιανουαρίου του επόμενου της διεξαγωγής των εκλο-

γών έτους.
12. Το δικαίωμα του εκλέγειν στις πε-
ριφερειακές εκλογές όπως και το δι-

καίωμα του εκλέγεσθαι στο αξίωμα
του περιφερειακού συμβούλου να
δοθεί και στους πολίτες κρατών με-
λών της Ε.Ε.

13. Το όριο εκλογικής ενηλικό-
τητας να μειωθεί στα 17 έτη και για

τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σε εναρ-
μόνιση προς τη ρύθμιση που υιοθετή-

θηκε πρόσφατα και για τις εθνικές εκλο-
γές, με το ν. 4406/2016.

14. Η πλήρης κατάργηση της εσωτερικής διαίρε-
σης των Δήμων σε εκλογικές περιφέρειες και η ενι-
αία εκλογή των δημοτικών συμβούλων σε όλη την
έκταση του Δήμου.

15. Η καθιέρωση ελάχιστου αριθμού υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων ίσου με τον αριθμό των εδρών
του Δημοτικού Συμβουλίου και μέγιστου αριθμού ίσου
με τον αριθμό των εδρών +10%.

16. Η αποσύνδεση των συνδυασμών που μετέχουν
στις εκλογές για το Δημοτικό Συμβούλιο από τους συν-
δυασμούς που καταρτίζονται σε κάθε Δημοτική Ενότη-
τα για το οικείο Συμβούλιο.

17. Η κατάργηση του θεσμού των άμεσα εκλεγό-
μενων Αντιπεριφερειαρχών.

18. Η κατανομή του συνόλου των εδρών του Δημο-
τικού/Περιφερειακού Συμβουλίου από τον πρώτο γύ-
ρο με το σύστημα της απλής αναλογικής μεταξύ των
συνδυασμών, με βάση την «κλασική» μέθοδο της ανα-
λογικής των υπολοίπων, όπως συμβαίνει σήμερα για
τον 1ο γύρο.

19. Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συ-
γκεντρώσει το 50%+1 των ψήφων κατά τον 1ο γύρο θα
πραγματοποιείται επαναληπτική εκλογή σε 2ο γύρο
μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, οπότε Δήμαρ-
χος/Περιφερειάρχης θα είναι ο επικεφαλής του πλειο-
ψηφήσαντος στο γύρο αυτό συνδυασμού, χωρίς ωστό-

σο αυτό να επιδρά στην κατανομή των εδρών που
έχει ολοκληρωθεί από τον 1ο γύρο.

20. Η κατάργηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της στα Συμβού-
λια των Δημοτικών Ενοτήτων.

21. Η κατάργηση της Οικονομικής Επιτροπής και η
μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της είτε στα Συμβούλια
των Δημοτικών Ενοτήτων είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο

ή στην Εκτελεστική Επιτροπή, ανάλογα και με το ειδι-
κότερο περιεχόμενο εκάστης αρμοδιότητας.

22. Η αντικατάσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης
από ένα Δημοτικό Κοινωνικό και Οικονομικό Συμ-
βούλιο, στο οποίο θα μετέχουν οι εκπρόσωποι όλων
των βασικών φορέων της περιοχής και το οποίο θα συ-
νεδριάζει υποχρεωτικά σε τακτά και σύντομα χρονικά

διαστήματα, εκφράζοντας γνώμη επί όλων των θεμά-
των που απασχολούν την τοπική κοινωνία και το Δήμο.
Σε συγκεκριμένες σημαντικές αποφάσεις (π.χ. κατάρ-
τιση προϋπολογισμού, επιχειρησιακού προγράμματος
κ.λπ.) το Συμβούλιο θα παίζει καθοριστικό ρόλο ως ο
κεντρικός φορέας της διαβούλευσης στο τοπικό επίπε-
δο.

23. Η διαμόρφωση θεσμών και διαδικασιών «προ-
διαβούλευσης» πριν την εισαγωγή και ψήφιση σημα-
ντικών θεμάτων στο Δημοτικό/Περιφερειακό Συμβού-
λιο, οι οποίοι θα λειτουργούν και «παιδευτικά» ως
προς τη διαμόρφωση συναινέσεων.

24. Η ενίσχυση του θεσμού του τοπικού δημοψη-
φίσματος ως τελικού καταφυγίου για τη λήψη αποφά-
σεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Δή-
μου/της Περιφέρειας, εφόσον δεν είναι δυνατή η επί-
τευξη συναίνεσης.

25. Η αποζημίωση των αιρετών για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφερεια-
κών Συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων
των Ο.Τ.Α.

26. Όλες οι συνεδριάσεις του δημοτικού ή περιφε-
ρειακού συμβουλίου και των επιτροπών αυτών βιντε-
οσκοπούνται και αναρτώνται στους διαδικτυακούς
τόπους κάθε Δήμου και Περιφέρειας, ενδεχομένως και
επί ποινή ακυρότητας.

27. Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών ως αυ-
τοτελών νομικών προσώπων και η ανάληψη των αρμο-
διοτήτων τους από τις υπηρεσίες του οικείου Δήμου.

Αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τι προτείνει η επιτροπή του άρθρου 5 ν.4368/2016

Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται να μελετήσει το πλήρες κείμενο των 443 σελίδων μπορεί να ανατρέξει στο διαδίκτυο στην διεύθυνση:
https://rizanlykpefkis.wordpress.com/2017/03/03/201703031000/

Οι προτάσεις 
κινούνται προς 

τη σωστή κατεύθυνση.

Ευελπιστούμε 
στη βελτίωσή τους 

και στη θετική στάση 
της κυβέρνησης.

Εκλογικό σύστημα: 
Θέσπιση απλής αναλογικής

Η κατανομή των εδρών ολοκληρώνε-
ται στον 1ο γύρο.

Επαναληπτική εκλογή σε 2ο γύρο με-
ταξύ των επικεφαλής των δύο πρώτων
συνδυασμών, εφόσον κανένας συνδυα-
σμός δεν συγκεντρώσει το 50%+1 των
ψήφων κατά τον 1ο γύρο.

Δήμαρχος/Περιφερειάρχης θα είναι
ο επικεφαλής του πλειοψηφήσαντος
στο γύρο αυτό συνδυασμού, χωρίς
ωστόσο αυτό να επιδρά στην κατανομή
των εδρών που έχει ολοκληρωθεί από
τον 1ο γύρο.

Καταργείται η άμεση 
εκλογή Αντιπεριφερειαρχών

Καταργείται 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Οι αρμοδιότητές της μεταβιβάζονται 
στα συμβούλια Δημοτικών Ενοτήτων

Δημοτικές Ενότητες:
Τα συμβούλια έχουν και αρμοδιότητες 

αποφασιστικού χαρακτήρα.
Ο Πρόεδρος εκλέγεται έμμεσα 

από το Συμβούλιο, 
μεταξύ των μελών του.
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ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Της Μαρίτας Κουρούπη

Ποιος θα μπορούσε ποτέ να φα-
νταστεί ότι μέσα από έναν μι-
κρό Εξωραϊστικό Σύλλογο, της

μικρής Κοινότητας Πεύκης, θα ξεπη-
δούσε ένα φιλόδοξο πολιτιστικό γεγο-
νός όπως αυτό του Φεστιβάλ Παιδιού!

Και όμως αυτό έγινε! Το 1978 η τότε
Κοινότητα Πεύκης ήταν μια πόλη με λί-
γους κατοίκους χωρίς παιδικό σταθμό,
χωρίς πολιτιστικά δρώμενα, με ελάχι-
στους αθλητικούς χώρους, με περιφρά-
ξεις μέσα στα δάση. Η ίδρυση ενός Εξω-
ραϊστικού συλλόγου που θα αντιμετώ-
πιζε όλα αυτά τα προβλήματα ήταν ένα
μεγάλο γεγονός και παρόλο που τα
πρώτα μέλη του ήταν διαφορετικών
προελεύσεων και ιδεολογιών κατάφε-
ραν να συνεργαστούν με ζήλο
και επιμονή κατορθώνοντας να
συμπαρασύρουν και την τότε
αντιδραστική και ευθυνόφοβη
κοινότητα.

Η Οργανωτική Επιτροπή του
1ου Παιδικού Φεστιβάλ Πεύ-
κης, όπως εμφανίζεται σε επι-
στολή, που υπογράφεται από
τον Αλέκο Κουρούπη εισηγεί-
ται τα εξής:

«Κύριοι, ο Εξωραϊστικός Σύλ-
λογος Πεύκης, σε συνεργασία με τους
Αεροπροσκόπους της περιοχής και την
Ένωση Γυναικών Βορείων Προαστείων
και κάτω από την τιμητική αιγίδα της
Κοινότητας Πεύκης, φιλοδόξησαν να γί-
νουν οι πρόδρομοι για τη δημιουργία
ενός εκπολιτιστικού θεσμού, που θα
αφορά την ψυχαγωγική σωματική και
πνευματική διαπαιδαγώγηση του παι-
διού και που θέλουμε να πιστεύουμε
πως η εναρκτήρια επιτυ-
χία του φέτος στις 23, 24
και 25 Ιουνίου θα το καθιε-
ρώσει σαν μια ετήσια πολι-
τιστική εκδήλωση, σε μια
αναπτυσσόμενη περιφε-
ρειακή περιοχή της Αττι-
κής που κατοικείται από
εργατικές και μεσαίες τά-
ξεις όπου οι δυνατότητες
πνευματικής και σωματι-
κής ψυχαγωγίας των παι-
διών είναι πολύ περιορι-
σμένες…».

Παράλληλα, με άλλη επιστολή που
απευθύνεται στον τότε πρόεδρο της
Κοινότητας Εμμανουήλ Τρυπιά και
υπογράφεται από τον Παναγιώτη Ιω-
άννου ζητείται «… να μας χορηγήσετε
την άδεια να χρησιμοποιήσουμε για την
διοργάνωση του Ά Παιδικού Φεστιβάλ
Πεύκης, που θα πραγματοποιηθεί στις
23,24 και 25 Ιουνίου 1978, το χώρο της

Παιδικής Χαράς Βαρβαρέσου, με την
παράκληση να φροντίσετε ταυτόχρονα
για την ηλεκτροδότηση και ηλεκτρο-
φώτιση του χώρου…».

Στα χρόνια που ακολούθησαν, νέα
πρόσωπα έλαβαν ενεργό μέρος και βο-
ήθησαν καταλυτικά στην διοργάνωση
των Παιδικών Φεστιβάλ, όπως ο κ. Δη-
μήτρης Κωστόπουλος, αρχικά ως μέλος
του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου

και αργότερα ως Αντιδήμαρ-
χος Πεύκης, η κα Ναυσικά
Παπαδάκη, η κα Χρύσα Κυζι-
ρίδου, ο κ. Μιχάλης Πιτσινής
που κάλυπτε στην εφημερίδα
το Φεστιβάλ και άλλοι πολ-
λοί που ξεχάστηκαν μέχρι
που το Φεστιβάλ Παιδιού πέ-
ρασε οριστικά στα χέρια του
Πολιτιστικού Οργανισμού του
Δήμου και άρχισαν οι «μικρο-
πολιτικές επιλογές ανάλογα
με το ποιος ήταν Δήμαρχος»!

Κάθε χρόνο το Φεστιβάλ αφιερωνό-
ταν σε κάποιο γεγονός ή πρόβλημα με
σκοπό να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά
και να εκφραστούν μέσα από καλλιτε-
χνικά, αθλητικά και περιβαλλοντικά
δρώμενα.

Έτσι, το 18ο Φεστιβάλ ήταν αφιερω-
μένο «στο παιδί και το περιβάλλον»
και ενημέρωνε τα παιδιά για όσα συμ-
βαίνουν στον πλανήτη με πολλαπλές
προφεστιβαλικές εκδηλώσεις και συμ-
μετοχή των «Φίλων του Μουσείου
Γουλανδρή», της «Αντικυνηγετικής
πρωτοβουλίας», των «Φίλων της Ελ-
ληνικής αρκούδας», της «Οικολογι-
κής Κίνησης Πεύκης» και πολλών άλ-
λων.

Αντίστοιχα, με αφορμή τον πόλεμο
στη Σερβία ο τίτλος του Φεστιβάλ ήταν
«Η πόλη που ονειρεύομαι να ζώ» δί-
νοντας έμφαση στην αναγκαιότητα
της Ειρήνης. 

Με την έναρξη του 21ου αιώνα (22ο
Φεστιβάλ Παιδιού) η τότε δημοτική
σύμβουλος κ. Έλλη Μήτση προσπάθη-
σε, χωρίς να υπάρξει ανάλογη ανταπό-
κριση, για ευρύτερη συμμετοχή και
από άλλους Δήμους.

Αξίζει να θυμηθούμε ένα ποίημα
μιας μαθήτριας 4ης δημοτικού,
που είχε βραβευτεί στο 6ο Παιδι-
κό Φεστιβάλ (1983), που ήταν
αφιερωμένο «στις αξίες και στις
χαρές της ζωής». 

Ανοίγω το πρωί τα μάτια μου
κι ακούω το κελάηδημα 

των πουλιών.
Μυρίζω τα ευωδιαστά λουλούδια

κι αντικρίζω τον όμορφο, 
γαλάζιο ουρανό.

Η καρδιά μου πλημμυρίζει 
με απέραντη χαρά

και ψιθυρίζω «αξίζει να ζώ»!

Περπατώ στην αμμουδιά ενός νησιού
του Αιγαίου και μαζεύω βότσαλα.

Κολυμπώ στα γαλάζια νερά
του Ιονίου και μαζεύω κοχύλια.

Ξεκουράζομαι κάτω απ’ τα αρμυρίκια
ατενίζοντας το κύμα που σπάει πάνω

στους βράχους.
Μια γαλήνη με γεμίζει

και ψιθυρίζω «αξίζει να ζώ»!

Κάθομαι στην αυλή 
κοντά στο αγιόκλημα

και διαβάζω ένα βιβλίο
που με πάει μακριά 

σε άγνωστους τόπους,
με ταξιδεύει στην εποχή 

των προγόνων μου.
Γεμίζει η ψυχή μου θαυμασμό 

και αγαλλίαση
και ψιθυρίζω «αξίζει να ζώ»!

Το απόγευμα παίζω 
με τους φίλους μου

στα σοκάκια της γειτονιάς μου.
Η χαρά μου είναι απερίγραπτη

και ψιθυρίζω γυρνώντας στο σπίτι
«αξίζει να ζώ»!

Μια ιστορία με μεγάλες προσδοκίες

Τα τελευταία χρόνια το Φεστιβάλ εξελί-
χτηκε σε μια μονότονη «σχολική γιορτή»
χωρίς καμία ανανέωση.

Η δημοτική αρχή και το νομικό πρόσωπο ΠΕΑΠ (Περιβάλλον,
Αθλητισμός, Πολιτισμός) –μέσα από  ανταγωνισμούς, διαμάχες
αλλά και υπερβολική προβολή σε προσωπικό επίπεδο– δεν
προσφέρουν την ποιότητα και τα κίνητρα που οφείλουν να δώ-
σουν στα παιδιά, περιοριζόμενοι σε θεάματα που προάγουν την
τρέχουσα υποκουλτούρα. 

Ο καθορισμός της ημερομηνίας της διεξαγωγής του Φεστιβάλ
μέσα στο Μάιο, μπορεί να βολεύει δασκάλους και παράγοντες
του Δήμου, αφαιρεί όμως τη δυνατότητα συμμετοχής παιδιών
του Γυμνασίου και του Λυκείου, τα οποία χάνουν μια σημαντι-
κή τοπική ευκαιρία να αναδείξουν τις καλλιτεχνικές τους ευαι-
σθησίες. 

Είναι απαραίτητο να αναβαθμίσουμε
τον θεσμό που φέτος κλείνει τα 40 χρό-
νια παρουσίας του στην τοπική κοινω-

νία. Διαφορετικά, το Φεστιβάλ θα εξακολουθήσει να έχει τη
μορφή σχολικής γιορτής, με τους γονείς και συγγενείς να χει-
ροκροτούν τα δικά τους παιδιά και μετά να αποχωρούν χω-
ρίς ενδιαφέρον και κίνητρο για ότι θα κάνουν τα παιδιά κά-
ποιας άλλης τάξης.

Πρέπει η δημοτική αρχή να δώσει νέα πνοή, νόημα και
ουσία στο Φεστιβάλ του Παιδιού, να συζητήσει με τους
πνευματικούς ανθρώπους που υπάρχουν στο Δήμο μας και
να δημιουργήσει μια πάγια οργανωτική επιτροπή που θα
αναλάβει την διοργάνωση των εκδηλώσεων μακριά από
παραταξιακές, κομματικές, πελατειακές και εγωκεντρικές
σκοπιμότητες.

Προοπτικές
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Το Δάσος Κάσδαγλη συνολικού εμβαδού 133
στρεμμάτων, περικλειόμενο πανταχόθεν α-
πό εγκεκριμένα σχέδια πόλης, συντελεί περι-

βαλλοντικά στην αναβάθμιση και βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μας, γι’
αυτό είναι απαραίτητο να διαφυλαχτεί ως κόρη
οφθαλμού.

Μέσα στο δάσος κατά καιρούς έχουν αναγερθεί
διάφορα κτίσματα με επακόλουθο καταγγελίες στην
πολεοδομία και στο Δασαρχείο για αυθαίρετες δομή-
σεις και καταπάτηση δημόσιας έκτασης, που κάποι-
ες εξακολουθούν να εκκρεμούν ενώπιον της δικαιο-
σύνης.

Στην προσπάθειά μας να ευαισθητοποιήσουμε τους
συμπολίτες μας, τους τοπικούς φορείς, τις αρμόδιες
υπηρεσίες και τους αιρετούς του δήμου μας παρου-
σιάζουμε πρόσφατο (Μάης 2017) φωτογραφικό υλι-
κό, όπου παρουσιάζονται οι άμεσοι και υπαρκτοί κίν-
δυνοι καταστροφής του δάσους Κάσδαγλη από:

• καταπατήσεις, 
• διαμορφώσεις δρόμων από παρανόμως κινούμε-

να εντός του δάσους οχήματα, 
• σταθμεύσεις οχημάτων μέσα στο δάσος

• παράνομη τοποθέτηση σωληνώσεων ύδρευσης,
• σκουπιδότοπους και ξερόχορτα σε διεκδικούμε-

νες «ιδιωτικές» εκτάσεις. 

Το δάσος Κάσδαγλη σε κίνδυνο!
Επιμέλεια:

Άρις Λιάκουρας – Μανόλης Στ. Πάγκαλος 

Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι κάθε αρνη-
τική για το δάσος δραστηριότητα πρέπει άμεσα
να καταγγέλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου μας και στο Δασαρχείο.

Την ευθύνη διατήρησης του δάσους προφα-
νώς την έχουμε όλοι μας…

Ας μη κλείνουμε τα μάτια μας σε υπαρκτές πα-
ρανομίες!

Σκουπιδότοπος... κίνδυνος φωτιάςΠαράνομη (;) ύδρευση

«Χώρος στάθμευσης»... μέσα στο δάσος

«Σταυροδρόμι» παράνομης διέλευσης οχημάτων
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Του Γιώργου Λίλου

Ανακοινώσεις και κατηγορίες με φρασεολο-
γία κάθε άλλο παρά «πολιτισμένων ανθρώ-
πων» εξαπολύθηκαν δημόσια εκατέρωθεν

από τα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το τε-
λευταίο διάστημα. 

Αφορμή η αποχώρηση του Δήμου Αμαρουσίου, με
απόφαση του Δημάρχου του κ. Γ. Πατούλη, από
τον Διαδημοτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Σύν-
δεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων –
ΣΒΑΠ – 21 ΟΤΑ (αποτελείται σήμερα από 13 δή-
μους), ιδρυτικό στέλεχος του οποίου ήταν ο κ. Παύ-
λος Καμάρας, πρώην Δήμαρχος Πεύκης και άλλοτε
μέντορας του κ. Γ. Πατούλη.

Ο κ. Γ. Πατούλης έκρινε, μετά
από 18 χρόνια από την ίδρυση
του ΣΒΑΠ, ότι ο Δήμος Αμα-
ρουσίου, που χρηματοδο-
τεί τον σύνδεσμο με
27.000 ευρώ το χρό-
νο, ουσιαστικά δεν
απολαμβάνει τα προσ-
δοκόμενα  οφέλη από
το υπερβολικό ποσό
της συμμετοχής του
στον ΣΒΑΠ και ότι θα
μπορούσε με το ίδιο ποσό
να έχει περισσότερα αποτε-
λέσματα για την τοπική κοι-
νωνία από δικές του πρωτοβου-
λίες.

Ο κ. Γ. Πατούλης στην τοποθέτησή του επε-
κτάθηκε και σε άλλα θέματα ως προς τη διοίκηση και
τον αποκλεισμό του από τις πρόσφατες (Ιανουάριος
2017)  αρχαιρεσίες του Δ.Σ. του συνδέσμου, προσ-
διορίζοντας ουσιαστικά την αποχώρηση σε προσω-
πικά κίνητρα. Μίλησε επίσης για «… πρακτικές κά-
ποιων που είναι απόμαχοι της αυτοδιοίκησης και
βρίσκουν είτε μέσα από κάποιο «αέριο» (βλέπε
ΕΠΑ Αττικής) να μισθοδοτούνται, είτε μέσα από
κάποιους συνδέσμους, που επιδοτούν οι Δήμοι,
θέσεις εργασίας…»

Ο ίδιος ο κ. Γ. Πατούλης έχει ήδη φροντίσει να δη-
μιουργήσει έναν άλλο Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό
με τον «ιδιαίτερο» τίτλο ΕΔΔΥΠΠΥ (Εθνικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Παραγωγής Υγείας)
του οποίου είναι Πρόεδρος, ορίζοντας συγχρόνως τη
σύζυγό του κα Μαρίνα Σταυράκη – Πατούλη ως Εντε-
ταλμένη Σύμβουλο Πολιτισμού –παρεμπιπτόντως η
τελευταία εκτός από φιλόλογος καθηγήτρια δημο-
σίου σχολείου είναι δημοτικός σύμβουλος του δήμου
μας και… Πρόεδρος του νεοσύστατου Ομίλου για την
Unesco Βορείων Προαστίων.

Γνωστό είναι ότι μια από τις πρακτικές κυβερνη-
τικών παρατάξεων ήταν να δημιουργούν οργα-
νώσεις και φορείς για να «στεγάσουν» τόσο τα δι-
κά τους στελέχη, όσο και «επιφανείς» πελάτες
τους...

Ο κ. Π. Καμάρας είναι στέλεχος της Νέας Δημο-
κρατίας από παλιά και προβεβλημένο στέλεχός της
επί προεδρίας του κ. Κώστα Καραμανλή. Είχε προ-
σχωρήσει στη Δημοκρατική Συμμαχία της κας Ντό-
ρας Μπακογιάννη το 2010 και επανήλθε στη Ν.Δ. μα-
ζί της το 2012. Σήμερα είναι εκλεγμένο μέλος της Πο-
λιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. ενώ στις περιφερειακές
εκλογές του 2014 κατέβηκε υποψήφιος σύμβουλος

με το ψηφοδέλτιο… του κ. Γιάννη Σγουρού...!
Ο κ. Π. Καμάρας είναι επίσης Πρόεδρος της Ένω-

σης Δημάρχων Αττικής, που τα μέλη της είναι τόσο
ενεργά όσο και οι πρώην αιρετοί. Επίσης διετέλεσε
μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Παροχής Αερίου Ατ-
τικής και Πρόεδρος στις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.

Ο κ. Γ. Πατούλης είναι επίσης μέλος ex officio της
Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ., Δήμαρχος Αμαρου-
σίου, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δος (ΚΕΔΕ), Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών (ΙΣΑ) και Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ (με χορηγούς
σειρά από ιδιωτικούς οργανισμούς υγείας και φαρ-
μακοβιομηχανίες, όπως ΕΟΦ, Βιότυπος, Phizer,
Βιοϊατρική, DEMO ABEE, ΕΔΟΚ, Novartis κ.ά.), έχο-

ντας παράλληλα ιδιαίτερη, καθημερινή
ενασχόληση, που σπάει… το ένα

ρεκόρ μετά το άλλο, στον το-
μέα της δικής του προβολής

και επικοινωνίας... 
Ο κ. Π. Καμάρας, που

βλέπει καθημερινά να
ξεφτίζει το μαγαζί του,
κατηγόρησε τον κ. Γ.
Πατούλη για απραξία
στο Δήμο του, για ανα-
κολουθία ως προς τη

θέση του για το ΣΒΑΠ
και τον καταγγέλλει για

ανεπίτρεπτα ΗΘΙΚΑ και ΘΕ-
ΣΜΙΚΑ ατοπήματα. Ότι λέει

ψέματα σχετικά με τις δραστη-
ριότητες του ΣΒΑΠ για τις οποίες έχει

δώσει γραπτό υπόμνημα καθώς και για προει-
λημμένη απόφαση για αποχώρηση (άραγε… ο κ. Δ.
Κατραμάδος, άλλος ένας… Εντεταλμένος Σύμβουλος
Αθλητισμού του ΕΔΔΥΠΠΥ είχε κάτι υπόψη του όταν
σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκό-
βρυσης – Πεύκης, του περασμένου Ιανουαρίου, κα-
ταφέρθηκε εναντίον του ΣΒΑΠ και θέλησε να ψηφι-
στεί η αποχώρηση του Δήμου από τον σύνδεσμο;).

Παράλληλα, ο κ. Π. Καμάρας κατήγγειλε τον κ. Γ.
Πατούλη για εσκεμμένη απουσία του από τις συνε-
δριάσεις και τις αρχαιρεσίες ενώ είχε πλήρη και
έγκαιρη ενημέρωση. Διερωτάται δε αν η πρόθεσή
του ήταν να διορίσει εκείνος το προεδρείο! Τον κα-
τηγορεί επίσης ότι χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρα-
κτηρισμούς σε «ανθρώπους για τους οποίους μόνο
ευγνωμοσύνη πρέπει να εκφράζει για την αυτο-
διοικητική του πορεία».

Ουσιαστικά αλληλοκατηγορούνται για ανηθι-
κότητα και αδιαφάνεια των πρακτικών τους.

Σημειώνουμε ότι ο κ. Γ. Πατούλης σε ανταπάντη-
ση κατηγορεί τον κ. Π. Καμάρα με την πολύ «ευγε-
νική» ρήση «την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τον
προδότη κανείς» και «τον προδότη κι αν τον πλέ-
νεις το σαπούνι σου χαλάς»! Ο δε κ. Καμάρας
αντέτεινε ότι ο κ. Πατούλης «πετάει τη μπάλα στην
εξέδρα και λασπολογεί», προαναγγέλλοντας πα-
ράλληλα την προσφυγή του στη Δικαιοσύνη.

Όταν τσακώνονται μεγαλοστελέχη κομμάτων
που κατέστρεψαν τη χώρα μας βγάζουν στη φό-
ρα τα άπλυτα της «λαμπρής σταδιοδρομίας τους»
και τους πραγματικούς εαυτούς τους. 

Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.
Όμως κανείς δεν μπορεί να μη διαπιστώσει πόσο
ισχύει μια άλλη ρήση: 

Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος...

Σεισάχθεια: 
Ο Νόμος του Σόλωνα

Του Γιώργου Λίλου

Η λέξη σεισάχθεια προέρχεται από τις λέξεις
«σείω» (ταρακουνώ, από την οποία προέρχε-
ται και ο σεισμός) και «άχθος» (βάρος, χρέος,
θλίψη).

Στις αρχές του 6ου πριν την έναρξη της χρο-
νολογίας αιώνα η κατάσταση στην Αθήνα ήταν
περίπου όπως η σημερινή της Ελλάδας. Μετά τον
Δράκοντα οι φτωχοί πολίτες δεν είχαν καμιά
πολιτική δύναμη. Η τοκογλυφία οδήγησε στην
εκχώρηση της γης στα χέρια λίγων πλούσιων
γαιοκτημόνων, το εμπόριο έχανε την ισχύ του με
τις άλλες πόλεις, η κοινωνική συνοχή είχε τελεί-
ως καταστραφεί και ο εμφύλιος ήταν προ των
πυλών. Σύμφωνα με τους τότε νόμους όταν κά-
ποιος δεν αποπλήρωνε το χρέος του ο δανειστής
μπορούσε να υποδουλώσει τον οφειλέτη και την
οικογένειά του (με δυνατότητα να τους πουλή-
σει σαν δούλους και εκτός Αθηνών) ή να τους
φυλακίσει και φυσικά να κατάσχει την περιου-
σία τους.

Ο Σόλων (έγινε άρχων της Αθήνας το 594 πριν
την έναρξη της χρονολογίας) μπροστά στην κα-
τάσταση αυτή απέρριψε τις εισηγήσεις για εγκα-
θίδρυση τυραννίας και ακολούθησε την αρχή
της ισότητας στο πλαίσιο μιας δίκαιης ανισότη-
τας. Με το νόμο που καθιέρωσε (σεισάχθεια)
απέτρεψε τον εμφύλιο και την κοινωνική απο-
σύνθεση.

Ο νόμος της σεισάχθειας άλλαξε ριζικά την
κοινωνική και παραγωγική κατάσταση στην Αθή-
να. Η σεισάχθεια δεν αποτελούσε μια πλήρη
διαγραφή των χρεών (δημόσιου και ιδιωτικού)
αλλά μέτρα ανακούφισης και πολιτικής και πα-
ραγωγικής ανασυγκρότησης (όπως θα λέγαμε
σήμερα). Αυτά επιτεύχθηκαν ως εξής:

• Υποτίμησε το νόμισμα περισσότερο από 25%
(σμίκρυνε την αργυρή δραχμή, έτσι που 100 νέ-
ες δραχμές αντιστοιχούσαν σε 72,5 παλαιές ως
προς την ποσότητα αργύρου) διευκολύνοντας το
εμπόριο.

• Ακύρωσε τα συμβόλαια των φτωχών που
είχαν βάλει ενέχυρο τον εαυτό τους ή την πε-
ριουσία τους, απαγορεύοντας παράλληλα τέ-
τοιου είδους δάνεια.

• Καθιέρωσε μέγιστο όριο έκτασης γης που
μπορούσε να κατέχει ένας άνθρωπος.

• Απαγόρευσε στους μεγάλους κατόχους γης
να εξάγουν σιτηρά με επιβολή μεγάλου προστί-
μου στους παραβάτες.

• Απαγόρευσε την εξαγωγή όλων των δημη-
τριακών προϊόντων (με εξαίρεση το λάδι και
την ελιά).

• Ακύρωσε τους νόμους του Δράκοντα.
• Κατάργησε την ποινή θανάτου για όλα τα

εγκλήματα, εκτός της ανθρωποκτονίας.
• Αποκατέστησε τα πλήρη δικαιώματα του

πολίτη, με δυνατότητα επιστροφής όσων είχαν
πουληθεί.

• Απελευθέρωσε τη γη από τα παλαιά χρέη
των φτωχών αγροτών και διευκόλυνε την εξό-
φληση των χρεών των πιο ευκατάστατων.

Γραφιδοπόλεμος 
Γιώργου Πατούλη – Παύλου Καμάρα

… Αλληλοκατηγορούνται 
για ανηθικότητα και αδιαφάνεια 

των πρακτικών τους… 
Όταν τσακώνονται 

μεγαλοστελέχη κομμάτων, 
που κατέστρεψαν τη χώρα μας, 
βγάζουν στη φόρα τα άπλυτα 

της «λαμπρής σταδιοδρομίας τους» 
και τους πραγματικούς 

εαυτούς τους…
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Του Χρίστου Απ. Ζάνη, εκπαιδευτικού

Ο πολιτισμένος άνθρωπος διακρίνεται για την
ευαισθησία του, την καλαισθησία, την ευπρέ-
πεια και την ευγένεια, την αγάπη προς τον συ-
νάνθρωπο αδιακρίτως φυλής και φύλου, το φι-
λειρηνικό πνεύμα και το ενδιαφέρον για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η ιστορική δια-
δρομή των λαών μας πείθει ότι ο πολιτισμός ως
πράξη και βίωμα υπάρχει στην πραγματικότητα.

Η διαχρονική διαπίστωση είναι ότι οι πολεμικές
συγκρούσεις, με τις εκατόμβες αίματος, οι αγριό-
τητες, τα εγκλήματα, η βαρβαρότητα, οι πάσης
φύσεως καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον,
βεβαιώνουν ότι ο πολιτισμός στην ουσία αναιρεί-
ται και ότι ο πολιτισμένος άνθρωπος είναι κατα-
σκεύασμα χωρίς περιεχόμενο.

Γιατί πως μπορεί να νοηθεί πολιτισμός, όταν
υπάρχει εξαθλίωση λαών, πείνα, έλλειψη βασι-
κών αγαθών σε πλατιές μάζες, άγρια εκμετάλλευ-
ση των εργαζομένων, αθέμιτος πλούτος στα χέρια
των ολίγων και πολύπλευρη κρίση με τη διαφθο-
ρά σε όλα τα επίπεδα;

Ποια δικαιοσύνη και ποιος ηθικός νόμος ρυθμί-
ζει τις τύχες των ανθρώπων;

Και πως δικαιολογείται η νομιμοποίηση της λι-
τότητας και οι νόμοι με τα παραθυράκια να μην τι-
μωρούν παραδειγματικά τους κλέφτες και τους
μεγαλόσχημους απατεώνες;

Που είναι η ευαισθησία μπροστά στα πεινα-

σμένα παιδιά, στους ανέργους που φυτοζωούν,
στους απελπισμένους που αυτοκτονούν, στα νιά-
τα που βολοδέρνονται και δεν μπορούν να ονει-
ρευτούν γιατί το αβέβαιο μέλλον δεν αφήνει πε-
ριθώρια;

Γιατί δεν εξασφαλίζονται πόροι για την παιδεία
και την υγεία του λαού;

Γιατί το κοινωνικό κράτος συνεχώς κατεδαφί-
ζεται;

Γιατί οι αγορές είναι ασύδοτες και ανεβοκατε-
βάζουν κυβερνήσεις, όργανά τους;

Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος στην απληστία και τη
συσσώρευση πλούτου, που είναι προϊόν κλοπής;

Για ποιες ανθρώπινες αξίες μπορούμε να μιλά-
με και για ποιες πολιτικές που θα οδηγήσουν την
ανθρωπότητα σε μια αξιοβίωτη ζωή;

Κοινοί προβληματισμοί και κοινές αγωνίες.
Όμως οι διαπιστώσεις δεν αρκούν. Χρειάζεται

να γίνει συνείδηση ότι ο μόνος δρόμος σωτηρίας
είναι οι αγώνες για ανατροπές που θα βοηθήσουν
τους λαούς να πάρουν τις τύχες τους στα δικά
τους χέρια.

Είναι αναμφισβήτητα δύσκολος ο δρόμος, ανη-
φορικός, στρωμένος με πολλά αγκάθια, μα είναι
αναγκαίος.

Λαός που φοβάται και μοιρολατρικά σέρνεται
δεν έχει μέλλον, καταποντίζεται και αργοπεθαίνει.

Όρθιος όμως και μαχόμενος, καταξιώνεται δη-
μιουργώντας κατάλληλες προϋποθέσεις για το
παρόν και τη μελλοντική πορεία για αλλαγές και
ανατροπές.

Του Σάββα Τσεσμελόγλου

Τ ο μέλος της αριστερο-ακροδεξιάς
συμπολίτευσης, που παριστάνει ότι
κυβερνά το προτεκτοράτο, Δημή-

τρης Καμένος δήλωσε ότι είναι «… προτιμό-
τερο το κατοστάρικο από την σύνταξη του
παππού να πηγαίνει στο κράτος και όχι
στο εγγόνι…». Ο λόγος είναι ότι το εγγόνι,
σαν τεμπελχανάς που είναι, την αράζει ό-
λη μέρα στις καφετέριες αντί να βρει καμιά
δουλειά από τις μύριες που υπάρχουν σή-
μερα στην Ελλάδα.

Προφανώς με τον «κύριο» Καμένο συμ-
φωνεί και η κυβέρνηση, η οποία, αφού
μείωσε την σύνταξη του παππού και αύξη-
σε τον φόρο στον καφέ, προωθεί και σχέ-
διο ώστε το σπίτι του παππού, αντί να το
κληρονομήσει το παιδί ή το εγγόνι, να πη-
γαίνει στο κράτος. Φυσικά, το κάνει για το
καλό όλων ημών που, χωρίς τα λεφτά του
παππού, υπάρχει κίνδυνος να μεταφέρου-
με την τεμπελιά μας στο σπίτι αντί να ψά-
χνουμε στους δρόμους και στα πεζοδρόμια
για δουλειά.

Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η ανανέ-
ωση συμβολαίου με την Τρόικα για δύο
ακόμα χρόνια, το 2019-20, με ετήσιες
αποδοχές 2% του ΑΕΠ και μπόνους συμμε-
τοχών το οποίο θα μας το πουν λογικά
στην επόμενη αξιολόγηση. Οι παιχταρά-
δες της Τρόικας αδειάζουν όλο το ταμείο,
ώστε η ομάδα να γίνει οικονομικά… βιώ-

σιμη και ανεξάρτητη.
Η κατάσταση στην χώρα γίνεται όλο και

πιο κυνική, οι κυβερνώντες όλο και πιο
απροκάλυπτα δωσίλογοι. Κάποιοι γραφι-
κοί φώναζαν από το 2010 μέχρι και το
2014 ότι ο ρόλος της τρόικας και των δανει-
στών δεν είναι η εξυγίανση του κράτους
ούτε η διασφάλιση των χρωστούμενων.
Άλλωστε ποιος εχέ-
φρων άνθρωπος πνί-
γει οικονομικά έναν
οφειλέτη για να δια-
σφαλίσει ότι θα πάρει
πίσω τα λεφτά του;
Τώρα οι γραφικοί
έγιναν σοβαροί και
λένε ότι οι Γερμανοί
είναι φίλοι μας.

Καθώς η τωρινή
«κυβέρνηση» κάνει
ό,τι μπορεί για να
διευκολύνει την δου-
λειά του επόμενου
Κουίσλινγκ (το Κράτος έχει συνέχεια, οι
προηγούμενοι τα ψηφίσανε – εμείς δεν
φταίμε που τα εφαρμόζουμε), το αυταρχι-
κό καθεστώς στην αποικία χρέους ριζώνει
ολοένα περισσότερο.

Ο λαός, απογοητευμένος και αδύναμος
σκύβει το κεφάλι και επιλέγει να πιστέψει
σε μια «ανάπτυξη» που θα έρθει κάποτε,
η οποία θα μειώσει την ανεργία κάποτε
και θα βελτιώσει το βιοτικό μας επίπεδο

κάποτε, έτσι μαγικά. Λες και η οικονομία
αποτελείται από θαύματα και γιατροσό-
φια, και όχι από αίτια και αποτελέσματα. Οι
συμπολίτες μας προτιμούν την ασφάλεια
ενός καθημερινού, θρεπτικού γεύματος σα-
νό από το να παραδεχτούν την πραγματι-
κότητα. Ευελπιστούν ότι ένα θαύμα από
τον ουρανό θα εκτινάξει το ελατήριο της οι-

κονομίας.
Ο καναπές και το

Survivor, οι επικλή-
σεις και τα ξεματιά-
σματα, οι άφραγκοι
σωτήρες, η βολικό-
τητα της αδράνειας,
όλα αυτά τα συ-
μπτώματα της βα-
θιάς αμορφωσιάς
της ελληνικής κοι-
νωνίας, είναι ο τά-
φος της. Η ιστορία,
οι ποιητές μας, η
ίδια η ζωή πασχί-

ζουν να μας διδάξουν ότι χωρίς αγώνα τί-
ποτα δεν κερδίζεται. Ότι από το τίποτα, τί-
ποτα δεν γεννιέται, όπως έλεγε ο Παρμενί-
δης.

Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι κα-
νείς δεν θα μας βοηθήσει αν δεν βοηθήσου-
με εμείς πρώτοι τους εαυτούς μας, η κατά-
σταση μόνο θα χειροτερεύει. Όσο υποχω-
ρούμε και παριστάνουμε τα καλά παιδιά,
τόσο περισσότερο θα μας πιέζουν. Αυτό δεν

είναι εκτίμηση. Είναι ιστορική σταθερά. Εί-
ναι και επιστημονική αλήθεια: Δεν υπάρχει
δύναμη στην φύση που να σταματάει από
μόνη της αν δεν δεχτεί αντίσταση.

Ας ξυπνήσουμε λοιπόν, ας κινητοποιη-
θούμε, ας απαιτήσουμε δικαιοσύνη και ισο-
νομία. Ας ενωθούμε απέναντι στα γραβα-
τωμένα καθάρματα που απαιτούν την αμεί-
λικτη δίωξη του τυροπιτά για την απόδει-
ξη που δεν κόβει όταν οι ίδιοι έχουν φεσώ-
σει το σύμπαν και απαιτούν να πληρώσου-
με εμείς τον δικό τους λογαριασμό. Ας ενω-
θούμε απέναντι στον καρκίνο του νεοφιλε-
λευθερισμού που απαιτεί να πεθάνουμε,
γιατί αν ζήσουμε θα αναστατωθούν οι αγο-
ρές.

Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς,
ας παραδειγματιστούμε έστω από τους ολι-
γάρχες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την
κρίση σαν μια γροθιά εναντίον μας. Πόσες
διαφορετικές απόψεις έχετε δει να εκφρά-
ζονται στα ΜΜΕ που τους ανήκουν; Οι ειδή-
σεις και οι εκπομπές τους μοιάζουν λες και
βγαίνουν από το ίδιο γραφείο. Όσο κι αν εί-
ναι ανταγωνιστές μεταξύ τους, το πρώτιστο
συμφέρον τους είναι να κερδίζουν. Και για
να κερδίζουν αυτοί, πρέπει να χάνουμε
εμείς. Δεν θέλει πολύ μυαλό για να το κα-
ταλάβει κανείς. Το κέρδος του ενός είναι η
χασούρα του άλλου.

Οι ολιγάρχες μάς δείχνουν τον δρόμο.
Ενώνονται και μας πολεμούν.

Τι θα λέγατε να τους μιμηθούμε;

Οι ολιγάρχες μάς δείχνουν τον δρόμο

… Η κατάσταση στην χώρα γίνε-
ται όλο και πιο κυνική, οι κυβερ-
νώντες όλο και πιο απροκάλυ-
πτα δωσίλογοι… Οι συμπολίτες
μας προτιμούν την ασφάλεια
ενός καθημερινού, θρεπτικού
γεύματος σανό από το να παρα-
δεχτούν την πραγματικότητα…
Ας ενωθούμε απέναντι στον καρ-
κίνο του νεοφιλελευθερισμού…

Απόφαση Δικαστηρίου 
για το Βατοπέδι

Του Γιώργου Λίλου

Οι ανταλλαγές Δημοσίου και Μονής Βατοπεδίου δεν
είναι σκάνδαλο, αποφάσισε το τριμελές εφετείο κα-
κουργημάτων στις 23 Μαρτίου 2017.

Η λίμνη Βιστωνίδα και οι παραλίμνιες εκτάσεις ανή-
κουν στο Δημόσιο, αλλά οι εμπλεκόμενοι δεν είχαν δόλο
για τις πράξεις τους γιατί είχαν ακλόνητη πεποίθηση
πως οι εκτάσεις αυτές ανήκαν στη Μονή, δεν επηρέασαν
κανέναν και εκτελούσαν κυβερνητικές εντολές (2006-
2008) «παρερμηνεύοντας το παρουσιασθέν από τη Μο-
νή χρυσόβουλο του 1080 του τότε Βυζαντινού αυτο-
κράτορα με ατεκμηρίωτες και προσχηματικές αιτιολο-
γίες που έπληξαν τα συμφέροντα του Δημοσίου».

Δηλαδή με άλλα λόγια απαλλάσσονται... λόγω βλακεί-
ας και ας έπληξαν τα συμφέροντα του Δημοσίου (έδιναν
στη Μονή ακριβά ακίνητα του Δημοσίου σε αντάλλαγμα
της λίμνης... που όμως ανήκε στο Δημόσιο).

Κατακλυσμός πανηγυρισμών και ανακοινώσεων από
την πλευρά των αθωωθέντων και εμπλεκομένων. Το χο-
ρό άνοιξε ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής,
λαλήσας για πρώτη φορά εδώ και 8 χρόνια. Ακολούθη-
σαν ο Ρουσόπουλος, ο Εφραίμ με δοξασίες, η Ν.Δ κ.ά.,
έχοντες κοινό μοτίβο ότι «έλαμψε η αλήθεια και η αθω-
ότητά τους!»

Προβληματισμοί για τον πολιτισμό μας 
και τις ανθρώπινες αξίες

… Η δικαιοσύνη απέδειξε για άλλη μια φορά 
ότι είναι πράγματι... τυφλή! 

Τελικά η βλακεία στη χώρα μας 
(και όχι μόνο) επιβραβεύεται...
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Καλογερικές «μπίζνες» 
στο Κάβο Σίδερο
Μια οικολογική και αρχαιολογική καταστροφή
με τις «ευλογίες» του ΣτΕ

Το 1992 με Προεδρικό Διάταγμα ιδρύθηκε το εκκλησια-
στικό ίδρυμα «Παναγία Ακρωτηριανή» με ιδιοκτήτες τη
«Μονή Τοπλού» και τη Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Ση-

τείας, οι οποίες με τη σειρά τους το «προίκισαν» με 26.000
στρέμματα παράκτιας έκτασης στην περιοχή Κάβο Σίδερο.

Το 1998 το εν λόγω ίδρυμα υπογράφει σύμβαση και παραχω-
ρεί το σύνολο της περιοχής στη βρετανικών συμφερόντων εται-
ρεία Loyalward Ltd –σήμερα ονομάζεται Minoan Group Plc– η
οποία και αναλαμβάνει την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.
Στην επίμαχη έκταση όμως, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ο
Όρμος του Βάι με το γνωστό φοινικόδασος και ο αρχαιολογικός
χώρος της Ιτάνου, ενώ στο σύνολο σχεδόν, αποτελεί προστα-
τευόμενη ζώνη του διεθνούς δικτύου Natura 2000, που δεν επι-
τρέπει παρόμοιες τουριστικές εγκαταστάσεις. Αξίζει ακόμα να
αναφερθεί, ότι ένα γήπεδο γκόλφ με 18 τρύπες, όπως αυτά που
θα κατασκευασθούν, (σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται επισή-
μως άνυδρη) χρειάζεται ετησίως τόσο νερό, όσο και μια πόλη
12.000 κατοίκων. 

Η Minoan Group Plc στην διαφημιστική ιστοσελίδα της «συ-
στήνει» την περιοχή σαν μια: «Καταπληκτική τοποθεσία της Με-
σόγειου που εκτείνεται στη βορειοανατολική ακτή της Κρήτης,
στην περιοχή της «Ιτάνου» και περιλαμβάνει 28 χιλιόμετρα
ακτογραμμής, πολλές απομονωμένες παραλίες και κολπίσκους,
τα δε ξενοδοχεία που θα κατασκευασθούν θα προσφέρουν υπη-
ρεσίες 5 και 6 αστέρων», απευθυνόμενη βεβαίως σε αντίστοι-
χους πελάτες.

Από το 1998 που το τοπικό ιερατείο ξεκίνησε να κάνει τη με-
γάλη μπίζνα μέχρι και το τέλος Μαρτίου του 2017, όπου η ολο-
μέλεια του ΣτΕαπέρριψε τις προσφυγές 17 περιβαλλοντικών φο-
ρέων και 123 κατοίκων της περιοχής, που αντιτίθενται στο έρ-
γο για όλους τους παραπάνω –και όχι μόνο– λόγους, η υπόθεση
πήγε και ήρθε σε πολλές αίθουσες δικαστηρίων, καταλήγοντας
εδώ που κατέληξε.

Αξιώματα και απόψεις του τύπου: «Οι δικαστικές αποφάσεις
δεν κρίνονται», «η Δικαιοσύνη είναι τυφλή» ή «η Δικαιοσύνη εί-
ναι ανεξάρτητη», στην καλύτερη περίπτωση προκαλούν θυμη-
δία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν έντιμοι και δίκαιοι δικα-
στές που κατά καιρούς έχουν αποδείξει ότι βάζουν στην «καλύ-
βα τους φωτιά», όπως λέει ο λαός, υπερασπιζόμενοι αρχές και
καθήκον. Όμως υπάρχουν και οι άλλοι, οι επίορκοι, οι ανεπαρ-
κείς και οι δειλοί δικαστές, γιατί από το ίδιο κοινωνικό μείγμα με
όλους εμάς τους υπόλοιπους προέρχονται κι αυτοί, άρα…

Στην υπόθεση «Κάβο Σίδερο» είναι ολοφάνερο(*) ποιος είχε
δίκιο και ποιος τελικά δικαιώθηκε.

Με διαφορά λίγων ημερών  –21/3/2017– ένα άλλο δικαστή-
ριο εξέδωσε τελεσίδικη αθωωτική απόφαση για όλους τους κα-
τηγορούμενους της υπόθεσης Βατοπεδίου. Σύμπτωση; Μπα δε
νομίζω. 

Αυτό που καταλαβαίνω, είναι ότι το παγκόσμιο ιερατείο –και
το ελληνικό βεβαίως–έχει τη δύναμη να επιβάλει τις απόψεις του
και να υπερασπίζει τα συμφέροντά του, χειραγωγώντας και τις
τρεις κρατικές εξουσίες, νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική.

Και προς αποφυγή παρεξηγήσεων εξηγούμαι: 
Σέβομαι ΑΠΟΛΥΤΩΣ το δικαίωμα οποιουδήποτε να πιστεύει

σε όποιον Θεό νομίζει. Κατανοώ επίσης το κουράγιο και την ελ-
πίδα που εισπράττουν πολλοί άνθρωποι από το «Θείον» που πι-
στεύουν.

Δεν εκτιμώ όμως καθόλου, την πλειονότητα των απανταχού
ρασοφόρων και είμαι βέβαιος, ότι αν υπάρχει «το Θείον» οι αυ-
τοαποκαλούμενοι εκπρόσωποί του όταν έρθει η ώρα να το συ-
ναντήσουν, θα τους περιμένει με τις πόρτες της κόλασης ορθά-
νοικτες...

(*) Εκτός των 17 οργανώσεων και των 123 κατοίκων που προσέ-
φυγαν στα δικαστήρια και το ΣτΕ, για τη σχεδιαζόμενη επένδυση, οι
κάτωθι επιφανείς αρχαιολόγοι και ιστορικοί καταθέτουν δημόσια την
κριτική τους:

• Peter Warren, μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, επίτιμος κα-
θηγητής στο Μπρίστολ

Ο γνωστότερος μελετητής της κρητικής προϊστορίας: «Το έργο
αυτό θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε ένα περιβάλλον που παρα-
μένει ανέγγιχτο από την ελληνική αρχαιότητα και με μεγάλη σημα-
σία ως προς τον βοτανικό του πλούτο. Η επένδυση δεν στέκει ούτε
με οικονομικούς όρους».

• David Blackman, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πρώην διευθυ-
ντής της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, με έρευνα στην Κρήτη:
«Είναι μια περιοχή μεγάλης πολιτιστικής σημασίας που πρέπει να
προστατευτεί από την απειλή της τυφλής εμπορικής ανάπτυξης».

• Oliver Taplin, καθηγητής κλασικών σπουδών στην Οξφόρδη:
«Σας παρακαλώ, μην πουλήσετε τον φυσικό και αρχαιολογικό πλού-
το σας για επιπόλαια πλούτη, και μάλιστα για γκολφ».

• Christina Haywood, διευθύντρια του Ιρλανδικού Ινστιτούτου Ελ-
ληνικών Σπουδών στην Αθήνα: «Ο πλανήτης και οι άνθρωποι είναι

πάνω από τα κέρδη. Πρόκει-
ται για μια ανόητη επενδυτική
πρόταση. Τόσο κακή τοποθέ-
τηση στο τοπίο, το κλίμα και
την οικολογία της Κρήτης. Είναι καταδικασμένη να αποτύχει».

• Graham Shipley, καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του
Λέστερ: «Αυτό το σκανδαλώδες σχέδιο αποτράπηκε με επιτυχία στο
παρελθόν και μπορεί και πάλι να αποτραπεί!»

• Bernard Lane, διευθυντής του Journal of Sustainable Tourism,
μιας από τις πέντε κορυφαίες ερευνητικές εκδόσεις για τον τουρισμό:
«Η συγκεκριμένη επένδυση προκαλεί σημαντικές απειλές. Χρειάζε-
ται μια πιο βιώσιμη προσέγγιση».

• Nicoletta Momigliano, καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Πανεπιστή-
μιο του Μπρίστολ, συνδιευθύντρια των ανασκαφών στο Παλαίκαστρο
Σητείας: «Πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το τοπίο».

• Peter Day, καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σέ-
φιλντ, ειδικός στην αρχαιολογία της Κρήτης: «Ολόκληρη η περιοχή
σηματοδοτείται από την τεράστια πολιτιστική και περιβαλλοντική της
σημασία. Η ζημιά που θα προκληθεί θα είναι μεγάλη, ενώ το οικο-
νομικό όφελος από ένα ξενόφερτο θέρετρο είναι αμφίβολο. Η μη
αναστρέψιμη καταστροφή που θα επέλθει σε αυτή την άνυδρη πε-
ριοχή θα είναι μια τραγωδία».

• Alan Johnston, καθηγητής κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστή-
μιο του Λονδίνου, μελετητής της αρχαιολογίας της Κρήτης: «Πρόκει-
ται για μια περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, με ελάχιστη αν-
θρώπινη επέμβαση. Η κατασκευή γηπέδου γκολφ είναι μια γελοία
ιδέα».

• James Whitley, καθηγητής Αρχαιολογίας στο Κάρντιφ της Ουα-
λίας, με ανασκαφές στην Πραισό Σητείας, πρώην διευθυντής της Αγ-
γλικής Αρχαιολογικής Σχολής: «Γνωρίζω καλά την περιοχή. Ο πλα-
νήτης έχει αρκετά γήπεδα γκολφ. Η ιδέα να φτιάξεις γήπεδο γκολφ
(που απαιτεί τόνους νερού) σε μια από τις πιο άνυδρες περιοχές της
Κρήτης συνιστά περιβαλλοντικό παραλογισμό. Η περιοχή πρέπει να
προστατευτεί για τη μοναδική της περιβαλλοντική και αρχαιολογι-
κή αξία και όχι να καταστραφεί προς όφελος κανενός άλλου παρά
μόνο των επενδυτών».
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Τοπική αυτοδιοικητική & πολιτική περιοδική έκδοση πληροφόρησης, 
διαλόγου και προβληματισμού Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

Τοπικές Αποφάσεις 
(επιλογή αποφάσεων 
θεσμικών οργάνων του Δήμου)

Προσλήφθηκε η Μελίδου Θωμαή του Στέφανου ως ειδι-
κός συνεργάτης επικουρίας του Δημάρχου (απόφαση Δημάρ-
χου 261/8.3.2017).

Ανατέθηκε η συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημά-
των (φαξ, φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου)
2017-2018, ύψους 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, στην εταιρεία Λ. ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (απόφαση Δημάρ-
χου 276/13.3.2017)

Ανατέθηκε η προμήθεια δέντρων, φυτών, ανθών και
θάμνων 2017, ύψους 14.931,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, στην Σιέττου Αικατερίνη (απόφαση Δημάρχου
277/13.3.2017)

Ανατέθηκε η μίσθωση μηχανημάτων ηχοφωτιστικής κά-
λυψης παρέλασης 25ης Μαρτίου, ύψους 1.450,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στον ΓΚΡΕΜΟ ΣΩΤΗΡΙΟ (απόφα-
ση Δημάρχου 368/17.3.2017).

Ανατέθηκε η προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, ύψους
3.712,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην Δεπούντη
Πανωραία (απόφαση Δημάρχου 369/17.3.2017).

Ανατέθηκε η προμήθεια πασσάλων για στήριξη δένδρων,
ύψους 1.996,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην Σι-
έττου Αικατερίνη (απόφαση Δημάρχου 374/20.3.2017).

Διορίσθηκε ο Τασιόπουλος Χρήστος του Δημητρίου σε κε-
νή οργανική θέση κλάδου τεχνιτών/ειδικότητας χειριστών
μηχανημάτων έργου/εκσκαφέα-φορτωτή (απόφαση Δημάρ-
χου 385/22.3.2017).

Ανατέθηκε η δαπάνη περίθαλψης απόρων δημοτών,
ύψους 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην
εταιρεία ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (απόφαση Δημάρχου 386/23.3.2017). 

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της υπαλλήλου Ιωάννας Κο-
σμοπούλου του Γεωργίου, λόγω συνταξιοδότησής της (από-
φαση Δημάρχου 395/27.3.2017).

Ανατέθηκε η 12μηνη συντήρηση των παιδικών χαρών της
δημοτικής ενότητας Λυκόβρυσης, ύψους 17.955,20 ευρώ
συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, στην εταιρεία Microsport –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (απόφαση Δημάρχου
412/30.3.2017). 

Εξελέγη ομόφωνα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής η Μαρία Γώγου (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζω-
ής 4/4/2017).

Προκηρύχθηκε για την 16η Μαΐου 2017 η διενέργεια
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάπλαση αθλη-
τικών εγκαταστάσεων 1ου Γυμνασίου Πεύκης, προϋπολογι-
σμού 102.090,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ (από-
φαση Οικονομικής Επιτροπής 39/19.4.2017).

Προσλήφθηκαν η Νικολάου – Ξενοφώντος Αγγέλα του
Κωνσταντίνου (ΠΕ Ψυχολόγος) και η Καραμιχάλη Γεωργία
του Αθανασίου (ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός), με σύμβαση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υλοποίηση
του προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης
– Πεύκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» (απόφαση Δημάρχου 480/27.4.2017).

Ανατέθηκε η καταπολέμηση κουνουπιών, ύψους
3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στον Βασίλη Θ.
Καραμπλούς (απόφαση Δημάρχου 491/2.5.2017).

Ανατέθηκε η απεντόμωση, μυοκτονία φρεατίων κοινό-
χρηστων χώρων, ύψους 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ, στον Βασίλη Θ. Καραμπλούς (απόφαση Δημάρχου
497/2.5.2017).

Κατακυρώθηκε ομόφωνα η προμήθεια γάλακτος Δήμου
και ΚΟΙΠΑΠ 2017-2018, ύψους 26.690,69 ευρώ και
5.031,66 ευρώ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
στην μειοδότρια εταιρεία Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.
(απόφαση Οικονομικής επιτροπής 45/3.5.2017).

Ορίσθηκε ομόφωνα ως πληρεξούσια δικηγόρος η  Γεωρ-
γία Σκούρα του Παναγιώτη, Δικηγόρος Πειραιά, να παραστεί
και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αμαρουσίου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέ-
τρων κατά του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης (απόφαση Οικο-
νομικής Επιτροπής 46/3.5.2017)

Ανατέθηκε η προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους
(2017), ύψους 23.324,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
στην εταιρεία ΑΚΟΥΑ ΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. (απόφαση Δημάρχου
507/4.5.2017).

Ανατέθηκε η προμήθεια επίπλων και σκευών, ύψους
1.996,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην εταιρεία Μ.
Παπαϊωάννου – Γ. Καραμπίνας Ο.Ε. (απόφαση Δημάρχου
530/9.5.2017).

Πληρέστερη ενημέρωση υπάρχει στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
https://diavgeia.gov.gr/f/likovrisipefki


