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Ηχώρα μας, γενικά, και ειδι-
κότερα οι τοπικές κοινωνί-
ες, ως τμήματα της τοπικής

αυτοδιοίκησης, έχουν γνωρίσει και
έχουν «καεί» από «σωτήρες», αυ-
τόκλητους ή μη.

Η περιοχή μας δεν αποτελεί εξαί-
ρεση σ’ αυτήν την «αξιωματική» θέ-
ση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από
την εμφάνιση πολλών «υποψηφίων»
διεκδικητών της δημοτικής αρχής,
που με την παρουσία τους, τα πυκνά
δελτία τύπου και την προβολή τους
στα μέσα μαζικής δικτύωσης προ-
σπαθούν να προσελκύσουν τους
«κοινούς θνητούς» δηλαδή τους ψη-
φοφόρους.

Οι συγκεκριμένοι «σωτήρες» ενώ
προβάλλουν συνεχώς την επιτυχη-
μένη οικογενειακή τους ζωή, φορούν
παράλληλα, ανάλογα με το κοινό στο
οποίο απευθύνονται,  διαφορετικές
«μάσκες». Έτσι, τη μια στιγμή γίνο-
νται ακραιφνείς επαναστάτες και την
άλλη εμφανίζονται βαθύτατα θρη-
σκευόμενοι…, το πρωί φορούν το
μανδύα της εθνικοφροσύνης…, το
μεσημέρι γίνονται περισπούδαστοι
επαγγελματίες… και το βράδυ δήθεν
περιζήτητοι συνομιλητές τοπικών πα-
ραγόντων…! 

Ξαφνικά γίνονται εργατοπατέρες
και ξεσκίζουν τα ιμάτιά τους για όσα
δεινά υφίστανται οι «συμβασιούχοι»
και μετά από λίγο… σε άλλο σημείο
της επικράτειας υποστηρίζουν την
«μεταφορά» τους στον ιδιωτικό το-
μέα!

Τις ενέργειές τους συνοδεύουν
φωτογραφίες, σχολιασμοί στα ΜΜΕ,
εκατοντάδες «like» και… μια ομάδα
πολιτών, που επιδιώκει να πιεί… νε-
ρό από την βρύση.

Ερωτήματα εγείρονται για τον πα-
κτωλό των χρημάτων που ξοδεύο-
νται για ιδιαίτερο ρουχισμό, για τα-
ξίδια, για δημόσιες σχέσεις, για…,
για…!

Και όλα αυτά για να πείσουν εσέ-
να φίλε αναγνώστη… για να πάρουν
έστω και για μία φορά την ψήφο
σου, για να σε κάνουν «πελάτη» στο
πελατειακό τους σύστημα, όπου η
δική τους «σωτήρια παρουσία» είναι
το Α και το Ω!

Φίλε αναγνώστη, φίλη αναγνώ-
στρια… ψάξε το παρελθόν τους, δες
το παρόν τους και, τότε, εύκολα θα
αντιληφθείς το μέλλον που σου επι-
φυλάσσουν.

Εμείς, αντίθετοι στη λογική «ό-
που φυσάει ο άνεμος», συνεχίζου-
με να πιστεύουμε ότι οι συλλογι-
κές ενέργειες πρέπει να ρυθμίζουν
την κοινωνία και όχι η προσωπική
προβολή και οι πελατειακές σχέ-
σεις.

Η Ριζοσπαστική Ανατροπή Λυκό-
βρυσης – Πεύκης, από την ίδρυσή
της, στηρίζεται σε αρχές για ουσια-
στική δημοκρατία, διαφάνεια, ισό-
τιμη συμμετοχή, προβάλλοντας τον
ανιδιοτελή αγώνα, την αξιοκρατία
και την αλληλεγγύη.

Ως δημότες, εργαζόμενοι, κάτοι-
κοι, πολίτες του Δήμου μας, επιζη-

τούμε και επιδιώκουμε την εξυγίαν-
ση της τοπικής αυτοδιοίκησης με
πλήρως διαφανείς συναλλαγές, με
ανοιχτές στην κοινωνία διαδικασίες,
με ελέγχους και απολογισμούς, με
την μεγιστοποίηση της συμμετοχής
του πολίτη.

Αρνούμαστε τον «εργασιακό με-
σαίωνα», την «μαύρη εργασία», την
ημιαπασχόληση, τις ολιγόμηνες συμ-
βάσεις που καλύπτουν πάγιες ανά-
γκες, τη μείωση των μισθών και όλα
τα «νομοθετήματα» που βάζουν στο
περιθώριο της ζωής τον πολίτη, με
δήθεν στόχο την «ανάπτυξη».

Αντιπαλεύουμε την εκποίηση της
δημόσιας περιουσίας και την εμπο-
ρευματοποίηση των κοινωνικών αγα-
θών.

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι
πρέπει να αλλάξει η άθλια εικόνα
που παρουσιάζουν τόσο οι συνεδριά-
σεις των δημοτικών συμβουλίων όσο
και οι συνεδριάσεις των θεσμοθετη-
μένων επιτροπών, των νομικών προ-
σώπων και των συμβουλίων των το-
πικών κοινοτήτων.

Δεν έχουμε ταυτότητα πολιτικού
κόμματος, αλλά διατηρούμε την
ταυτότητα των κοινωνικών μας
αντιλήψεων.

Στις συνεχιζόμενες συνθήκες βί-
αιης εφαρμογής των μνημονίων,
από ένα ευρύτατο φάσμα πολιτικών
κομμάτων, παραμείναμε στις αρχές
μας… σε αυτές με τις οποίες ξεκινή-
σαμε, με τις οποίες λειτουργούμε,
με τις αρχές που συνεχίζουμε…
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ΧρονοΓράφημα Γιώργος Παπαναστασίου

Γ ενικά αυτό που λέγαμε παλιά καλοκαιρινές διακο-
πές έχει πάψει να ισχύει τα τελευταία χρόνια. Δια-
κοπές, διακόπτουμε τα πάντα! Ξεκούραση! 

Τώρα θα πει κάποιος τι ξεκούραση που ο μισός ενερ-
γός ηλικιακά πληθυσμός είναι άνεργος. Ας όψεται η πε-
τυχημένη πολιτική των προηγούμενων και των νυν κυ-
βερνώντων, αλλά… τέλος πάντων… καλοκαίρι έχει μπει…
μην το χαλάσουμε.

Ξεκούραση και από την σκέψη… Τώρα θα ξαναπεί κά-
ποιος «ρε φίλε το σταματάς και το κατευθύνεις το μυα-
λό»; Ε, όχι δεν το σταματάς, αλλά είπαμε… μην τα χαλά-
σουμε.

Από αυτούς λοιπόν –που έστω για λίγες μέρες θα πά-
νε αυτό που σήμερα λέμε «διακοπές»– οι περισσότεροι
θα πάνε στα χωριά τους. Όταν λέμε «χωριά τους» εν-
νοούμε εκεί όπου μένει το σόι τους ή το σόι της γυναί-
κας τους. Και στις δύο περιπτώσεις όμως δεν πρέπει να
ξεχνούν ότι εκεί θα είναι φιλοξενούμενοι και καλό εί-
ναι μερικά πράγματα να τα έχουν υπ’ όψη τους. Επει-
δή σε αυτό το ποσοστό βάζω και τον εαυτό μου ας μι-
λήσουμε στο πρώτο πρόσωπο πληθυντικού και… ας
δούμε τα «υπ’ όψη».

Πρώτα – πρώτα, με το που φτάνουμε δεν βαράμε κα-
μπάνες μην πλακώσουν τα σόγια και τα καλωσορίσμα-
τα και… ποιος μας γλυτώνει από τα φτυσίματα και τα φι-
λιά από τις θειάδες και τις γειτόνισσες. Γι’ αυτό καλό θα
είναι η ώρα άφιξης να είναι από τις δώδεκα τα μεσάνυ-
χτα ως τις τέσσερις το πρωί. Τεσσεράμισι ξυπνάνε!

Επόμενο, τα καφενεία... Το μαρτύριο του σώγα-
μπρου… Πρέπει να χαιρετήσεις μέχρι και τον τελευταίο
συμπέθερο και μπατζανάκη του κουνιάδου του αδελφού
του γαμπρού της αδελφής της πεθεράς σου.

Κερνάμε και δεχόμαστε κεράσματα με μέτρο, ειδικά
τσίπουρα και ούζα, γιατί όποια κουβέντα βγει χωρίς σκέ-
ψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιβαρυντικό στοιχείο
σε τυχόν μετέπειτα καφενειακά δικαστήρια.

Καλό θα είναι οι πολιτικές κουβέντες να αποφεύγο-
νται, ειδικά αν στο παρελθόν έχουμε πει «τίποτα μαλα-
κίες» για «καλύτερες μέρες, Σύριζα και τέτοια». Ειδικά
σε συνταξιούχους και πιο ειδικά σε αυτούς που έχουν
μπαστούνι. Εδώ, καλό θα είναι, να πούμε καμία «συγ-
γνώμη» αλλιώς… μόνο νύχτα στα καφενεία και στις γω-

νίες, απ’ όπου μπορούμε να αποδράσουμε.
Λέμε πάντα τα καλύτερα λόγια για το χωριό και ας

έχει… μαύρα χάλια. Αν λόγου χάρη τα γύρω κορφοβού-
νια είναι γεμάτα «αιολικά ανεμιστηράκια»… δεν γελάμε
με το χάλι γιατί με τα νεύρα που έχουν και αυτοί βλέπο-
ντάς τα μπορεί να μας πετάξουν σε κανένα πηγάδι… Μέ-
χρι και «τι ωραία τσιμπάνε οι σφήκες στο χωριό τους»
τους λέμε και «τι καλλίφωνο παπά έχουν» και… ας ψέλ-
νει σαν κόκορας.

Τέλος οι δουλειές στο σπίτι… Επειδή όλοι από φιλότι-
μο και θα σκάψουμε και θα ασπρίσουμε και θα κλαδέ-
ψουμε καλό θα είναι οι δουλειές να γίνονται ντάλα με-
σημέρι… γιατί τις άλλες ώρες περνάει κόσμος και όλοι,
μα όλοι, θα σταματήσουν να κάνουν την παρατήρησή
τους, με κίνδυνο να φάνε… κανένα φτυάρι στο κεφάλι!

Άντε, και καλό καλοκαίρι!

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

Καλό Καλοκαίρι!

Επί των επάλξεων…

Η τακτική εβδομαδιαία συνάντηση 
της Ριζοσπαστικής Ανατροπής

πηγαίνει... διακοπές!

Επανεκκίνηση τον Σεπτέμβρη
Ρίμινι 10, Λυκόβρυση

Αν θέλεις να λέγεσαι 
άνθρωπος
(απόσπασμα)

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεσαι 
για την ειρήνη και για το δίκιο.
Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, 
τα χείλια σου θα ματώσουν απ’ τις φωνές
το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες 
— μα ούτε βήμα πίσω.
Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων
Κάθε χειρονομία σου σα να γκρεμίζεις την αδικία.
Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς ούτε στιγμή.
Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια
αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται 
την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες
μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα
αύριο οι άνθρωποι θα χάνουνται στη νύχτα του πολέμου
έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς
εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα 
θα γίνουν στάχτη κάτω απ' τις οβίδες.
Δεν έχεις καιρό
δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου
---------------------------------
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό.
Αποβραδίς στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό
γράμμα στη μάνα σου
θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, 
τ’ αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη: Ειρήνη
σα ναγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου.
Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό
να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξη ντουφέκια
σα να στεκόσουνα μπροστά σ’ ολάκερο το μέλλον.
Να μπορείς, απάνω απ’ την ομοβροντία που σε σκοτώνει
εσύ ν’ ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που
τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη.

Ο Τάσος Λειβαδίτης (Αναστάσιος-Παντελεήμων Λειβαδίτης)
(Απρίλης 1922 – Οκτώβρης 1988)
Σπούδασε νομικά, όμως τον κέρδισε η λογοτεχνία 
και συγκεκριμένα η ποίηση. 

Ποίηση Τάσος Λειβαδίτης
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Κ αλούμε, τη Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία, να
δώσουν άμεσα, λύση στο πρόβλημα της μη παράτασης
των συμβασιούχων εργαζομένων στους Δήμους ύστερα

από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αναγνωρίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, συμβασιούχοι υπάλ-

ληλοι είναι άκρως απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της
υπηρεσίας καθαριότητας, αλλά και άλλων υπηρεσιών του Δή-
μου, αφού καλύπτουν κρίσιμες και νευραλγικές θέσεις, και επί-
σης καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου μας,
όπως οδηγών, χειριστών ΜΕ, κηπουρών πρασίνου και ηλεκτρο-
τεχνιτών.

Θεωρούμε λανθασμένη την απόφαση του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων της μισθοδοσί-
ας τους για δεδουλευμένες υπηρεσίες, κατά το χρονικό διάστη-
μα που εργάστηκαν στο Δήμο μας, μετά την ανανέωση των συμ-
βάσεών τους. 

Ζητάμε από τον αρμόδιο Υπουργό να αποφασίσει άμεσα, έ-

τσι ώστε όλοι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι να παραμείνουν
στις θέσεις τους, με την αυτονόητη εξασφάλιση της νομιμοποί-
ησης των δαπανών για την μισθοδοσίας τους.

Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης παραμένει στην πάγια θέση
του για μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας στους ΟΤΑ, ώστε
να λήξουν παρόμοια φαινόμενα εργασιακής ομηρίας και αβε-
βαιότητας.

Ζητούμε από την Κυβέρνηση να αποφασίσει άμεσα στη λήψη
απόφασης για άρση της απαγόρευσης πρόσληψης προσωπικού
ανταποδοτικού χαρακτήρα σε κενές οργανικές θέσεις στους
ΟΤΑ, όπου είναι αναγκαίες για να καλυφθούν νευραλγικές ανά-
γκες των Δήμων, αφού δεν υπάρχει επιβάρυνση από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό. 

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας
στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων-συμβασιούχων για τη μο-
νιμοποίηση όλων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με νομοθετι-
κή ρύθμιση την οποία πρέπει να καταθέσει άμεσα η Κυβέρνηση.

Εκδηλώσεις 
1ου Γυμνασίου Πεύκης

Του Γιώργου Λίλου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου Γυμνα-
σίου Πεύκης παρουσίασαν δύο θεατρικές εκδη-
λώσεις τον Ιούνιο του 2017.

Η πρώτη, που παρουσιάσθηκε στο Πνευματικό
Κέντρο Λυκόβρυσης, είχε τίτλο «Το αγόρι με τη
βαλίτσα» (του Μάικ Κένι). Η παράσταση διαπραγ-
ματεύεται το επίκαιρο ζήτημα της μετανάστευσης
και της προσφυγιάς, έχοντας ως κεντρικό σημείο
την περιπέτεια ενός παιδιού, που με αποσκευές
«τις ιστορίες και αναμνήσεις του τόπου του» προ-
σπαθεί να σωθεί από τον πόλεμο. Στην πορεία του
αυτή, ο πρωταγωνιστής έρχεται αντιμέτωπος με
το σκληρό πρόσωπο των σύγχρονων κοινωνιών
(εκμετάλλευση, ληστεία, περιφρόνηση, ρατσισμό
κ.λπ.) και τις κάθε είδους αντιξοότητες και κα-
κουχίες που υφίστανται οι μετανάστες. 

Η προετοιμασία της παράστασης –που αφορά
στη μετακίνηση των πληθυσμών και τα αίτιά της
ανά τους αιώνες με μοναδικό στόχο την επιβίω-
ση– περιέλαβε έρευνα και συζητήσεις γύρω και
από τη δική μας ιστορία της μετανάστευσης που
άφησε ανεξίτηλα σημάδια στη μνήμη της κοινω-
νίας μας. Η κα Μαρία Μαρή, καθηγήτρια και θε-
ατρολόγος που επιμελήθηκε την παράσταση, ανα-
φέρει ότι «… οι αναφορές είναι πολλές και δυ-
στυχώς αληθείς… Η μετακίνηση πληθυσμών εί-
ναι μια πραγματικότητα και οι άθλιες συνθήκες
που αυτοί αναγκάζονται να ζουν, είναι ένας
εφιάλτης για τον καθένα μας…». Συνολικά, 35
μαθητές και μαθήτριες εργάστηκαν με συνέπεια
και ενθουσιασμό συνοδεύοντας την παράσταση με
την αξιόλογη έκδοση της εφημερίδας του Γυμνα-
σίου «Γράμματα στα θρανία», αφιερωμένη απο-
κλειστικά στο θέμα του μεταναστευτικού και προ-
σφυγικού.

Η δεύτερη εκδήλωση με θέμα «Εμείς οι έφη-
βοι» παρουσιάστηκε από μια ακόμη πολυμελή
ομάδα μαθητών και μαθητριών, στο Δημοτικό
Θέατρο Πεύκης. 

Διαφορετικό θέμα, με διαφορετική στόχευ-
ση, ασχολείται με τα προβλήματα και την ψυχο-
σύνθεση των εφήβων στην πορεία τους από την
παιδική ηλικία προς την ενηλικίωση, όπου, μα-
ζί με τη σωματική τους αλλαγή, αναζητούνται
απαντήσεις σε πληθώρα προβλημάτων, συναι-
σθημάτων, αγωνιών, κατανόησης, φόβου, ανα-
σφάλειας, επιθυμιών, με έντονη τη ζωντάνια και
την αμφισβήτηση που χαρακτηρίζουν τη νεανική
ηλικία.

Οι δραστηριότητες αυτές αποδεικνύουν για
άλλη μια φορά ότι οι νέοι της εποχής μας δεν εί-
ναι καθόλου αδιάφοροι για το κοινωνικό γίγνε-
σθαι (κοντινό και γενικότερο) και τα προβλήμα-
τα της κοινωνίας.

Αποδεικνύεται επίσης ότι, τα όποια ασφυκτι-
κά πλαίσια που το εκπαιδευτικό σύστημα βάζει
στη διαμόρφωση των μαθητών, δεν είναι ικανά
να σταματήσουν ή να εξοβελίσουν προβληματι-
σμούς και δυνατότητες έκφρασης, γνώσης και
αμφισβήτησης των εφήβων για τα καθημερινά
και γενικότερα προβλήματα της σημερινής κοι-
νωνίας, των θεσμοθετημένων αντιλήψεων και
των οδυνηρών επιπτώσεων τους, όπως είναι οι
πόλεμοι, η μετανάστευση, η προσφυγιά, η φτώ-
χεια και τόσα άλλα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία, με ψή-
φους 13 ΥΠΕΡ, 6 ΚΑΤΑ (κ.κ. Πάγκαλος, Ασβεστάς, Βαλσαμής,
Κωνσταντόπουλος, Πατούλη, Κατραμάδος), 3 ΑΠΟΧΗ (κ.κ.
Θεοδωρακόπουλος, Μπαλδεράνος, Σοκορέλη) προγραμματική
σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης και του Συνδέ-
σμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (21 ΟΤΑ) για την υποστήριξη του
Δήμου στην προετοιμασία ωρίμανσης της Ενεργειακής Αναβάθμι-
σης και αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού των κοι-
νοχρήστων χώρων (απόφαση 93/16.5.2017).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με
ψήφους 11 ΥΠΕΡ, 4 ΚΑΤΑ (κ.κ. Θεοδωρακόπουλος, Μπαλδε-
ράνος, Πάγκαλος, Σοκορέλη) την από κοινού διάλυση της με
αριθμ. πρωτ. 12604/20-10-2016 σύμβασης με τίτλο Παροχή υπη-
ρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για τη διερεύνηση εφαρμο-
γής ΑΠΕ και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημο-
τικά κτίρια, χωρίς διεκδίκηση αποζημίωσης, λόγω της διάλυσης,
για την εργασία που δεν ολοκληρώθηκε, συνολικού ποσού
11.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (απόφαση 105/16.5.2017).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με ψή-
φους 13 ΥΠΕΡ, 2 ΑΠΟΧΗ (κ.κ. Θεοδωρακόπουλος, Μπαλδερά-
νος) την μη διέλευση αγωγού αποχέτευσης στην εκτός σχεδίου
περιοχή, προέκταση της οδού Σεφέρη στην Δημοτική Ενότητα
Πεύκης (απόφαση 106/16.5.2017).

Ανατέθηκε η προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ύψους
16.040,38 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥ-
ΛΟΙ ΑΕΒΕ (απόφαση Δημάρχου 576/22.5.2017).

Ανατέθηκε η συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημο-
τικών κτιρίων 2017 ύψους 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ, στην εταιρεία STALEC ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (απόφαση Δημάρχου 579/24.5.2017).

Ανατέθηκε η προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση
οχημάτων ύψους 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
στην εταιρεία ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ (απόφαση Δημάρχου 588/25.5.2017).

Ανατέθηκε ο καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2017 -
2018 ύψους 9.932,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην
εταιρεία ΒΑΣΙΛΗΣ Θ. ΚΑΡΑΜΠΛΟΥΣ (απόφαση Δημάρχου
620/30.5.2017).

Ανατέθηκε το πλύσιμο κάδων καθαριότητας ύψους 2.000,00
ευρώ, στην εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ (απόφαση Δη-
μάρχου 627/31.5.2017).

Κατακυρώθηκε ομόφωνα η προμήθεια καυσίμων 2017-2018
στην μειοδότρια εταιρεία ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. ΕΠΕ (απόφαση Οι-
κονομικής επιτροπής 57/8.6.2017).

Ανατέθηκε η συντήρηση και επισκευή κηπευτικών μηχανη-
μάτων 2017 ύψους 5.989,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
στον Ι. Σ. ΓΚΟΒΑ (απόφαση Δημάρχου 662/13.6.2017).

Ανατέθηκε η μίσθωση χωματουργικού μηχανήματος για την
αποκομιδή κηπευτικών και ογκωδών αντικειμένων ύψους
6.572,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στον ΡΙΖΟ ΚΩΝ. ΓΕ-
ΩΡΓΙΟ (απόφαση Δημάρχου 666/14.6.2017).

Ανατέθηκε η προμήθεια ηλιακών φανών επισήμανσης κινδύ-
νου  ύψους 4.557,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην
εταιρεία Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΕΕ (απόφαση Δημάρχου
675/16.6.2017).

Μετατάχθηκε η υπάλληλος Δημοπούλου Κωνσταντίνα του
Παναγιώτη, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον
κλάδο ΔΕ Διοικητικού με μεταφορά της θέσης που κατέχει και

βαθμό Γ’, επειδή, παρά τις αυξημένες ανάγκες στην υπηρεσία κα-
θαριότητας, ο μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων στις διοικητι-
κές/οικονομικές υπηρεσίες έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλή-
ματα (απόφαση Δημάρχου 683/19.6.2017).

Ορίσθηκε ομόφωνα ως συμβολαιογράφος για χειρισμό υπό-
θεσης αποδοχής δωρεάς υπό όρους ο ΔΡΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο ΧΑΛ-
ΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (απόφαση Οικονομικής Επι-
τροπής 70/19.6.2017).

Μετατάχθηκε η υπάλληλος Φλέσσια Παναγιώτα του Πανα-
γιώτη, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο
ΔΕ Διοικητικού με μεταφορά της θέσης που κατέχει και βαθμό
Γ’, επειδή, παρά τις αυξημένες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριό-
τητας, ο μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων στις διοικητικές/οικο-
νομικές υπηρεσίες έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα
(απόφαση Δημάρχου 684/19.6.2017).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με ψή-
φους 24 ΥΠΕΡ, 1 ΠΑΡΩΝ (Πάγκαλος) την ονοματοδοσία της αί-
θουσας του Πνευματικού Κέντρου Λυκόβρυσης σε αίθουσα
«Γιάννης Διαμαντόπουλος» (απόφαση 115/21.6.2017).

Ανατέθηκαν με απευθείας ανάθεση οι υπηρεσίες εξειδικευ-
μένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών χαρών
στην Δημοτική Ενότητα Πεύκης 2017-2018 ύψους 23.932,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΕΠΕ (απόφαση Δημάρχου 707/22.6.2017).

Κατακυρώθηκε ομόφωνα η συντήρηση σχολικών κτιρίων
2017 στην μειοδότρια εταιρεία ΚΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΡΙ-
ΠΙΔΗ, με τελική τεκμαρτή έκπτωση 59,16% (απόφαση Οικονομι-
κής επιτροπής 72/26.6.2017).

Ανατέθηκε η συντήρηση γεωτρήσεων ύψους 3.738,10 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην εταιρεία ΚΙΤΣΑΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ
(απόφαση Δημάρχου 750/4.7.2017).

Κατακυρώθηκε η ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου
Γυμνασίου Πεύκης, προϋπολογισμού 102.090,00 ευρώ συμπε-
ριλαμβανόμενου ΦΠΑ στην μειοδότρια εταιρεία Κ/Ξ Σ. ΜΑΥΡΟΥ-
ΔΗΣ – Μ. ΜΑΤΖΟΥΡΗΣ ΟΕ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, με τελι-
κή τεκμαρτή έκπτωση 62,02% (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
76/4.7.2017).

Προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια
κάδων απορριμμάτων, ύψους 39.878,40 ευρώ, συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ, για την Δευτέρα 24/7/2017 (αρ. πρωτ.
9369/5.7.2017).

Ανατέθηκε η μεταλλική περίφραξη κοινόχρηστων χώρων
ύψους 16.380,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στον ΧΡΙ-
ΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (απόφαση Δημάρχου 780/7.7.2017).

Ανατέθηκε η ξύλινη περίφραξη κοινόχρηστων χώρων ύψους
3.038,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην εταιρεία MI-
CROSPORT ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (απόφαση Δη-
μάρχου 781/7.7.2017).

Προσελήφθησαν έξι (6) εργάτες με ειδικότητα ΥΕ εργατών πυ-
ρασφάλειας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, από 10/07/2017 έως
09/10/2017 για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

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

Όσο ασφυκτικό πλαίσιο 
και να βάζει το εκπαιδευτικό σύστημα

στη διαμόρφωση των μαθητών,
δεν είναι ικανό να σταματήσει 

ή να εξοβελίσει προβληματισμούς 
και δυνατότητες έκφρασης των νέων

Τοπικές Αποφάσεις 
(επιλογή αποφάσεων θεσμικών οργάνων του Δήμου)

Ομόφωνη απόφαση αρ. 114/21.6.2017
του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης

(με παρουσία 24 μελών επί συνόλου 33) για τους 27 συμβασιούχους του δήμου, 
που αμείβονται μέσω των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
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Του Φάνη Στρατουδάκη, νομικού

Τ ο αρθρίδιο τούτο φιλοδοξεί να δικαιολογήσει
γιατί οι δύο λέξεις του τίτλου δεν μπήκαν εντός
εισαγωγικών: η λέξη σιωπή και η λέξη πνευμα-

τικοί άνθρωποι.
Όσον αφορά στη λέξη σιωπή, θα έπρεπε να μπει

εντός εισαγωγικών, αφού πολλοί απ’ τους θεωρούμε-
νους πνευματικούς ανθρώπους ομιλούν και μάλιστα
πολύ. 

Άλλοι ανακαλύπτουν, εν μέσω της σφοδρής αυτής
καπιταλιστικής κρίσης, τα καλά της χούντας (α! να τα
λέμε και τα καλά!). Άλλοι πάλι ανακαλύπτουν ότι δεν
είναι αρκετά τα μέτρα που έχουν ξεκληρίσει τον ελλη-
νικό λαό και την περιουσία του ελληνικού κράτους, και
θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την καλύτερη και με πε-
ρισσότερο ζήλο εφαρμογή τους, αφού θεωρείται δεδο-
μένο ότι «ζούσαμε» (ποιοι άραγε;) πάνω από τις δυνά-
μεις μας. Είναι χαρακτηριστική η ισοπεδωτική χρήση
του «εμείς» σε αυτήν την περίπτωση.

Ζούσαμε γενικώς όλοι πάνω από τις δυνάμεις μας:
και όσοι ξημεροβραδιάζονταν στα σκυλάδικα και όσοι
δεν είχαν περάσει ούτε από έξω. Όσοι ξενυχτούσαν με-
λετώντας για να αυξήσουν τα τυπικά τους προσόντα και
όσοι ξενυχτούσαν στα γραφεία των βουλευτών και των
πολιτικάντηδων της συμφοράς του τότε δικομματισμού,
για έναν διορισμό αργομισθίας. Όσοι δεν είχαν αφήσει
κανενός είδους δάνειο που να μην έχουν λάβει: κατα-
ναλωτικό, επισκευαστικό, επιπλοδάνειο, διακοποδά-
νειο, γκομενοδάνειο (για να πάει καλά η σχέση), δάνειο

αδυνατίσματος ή για μανικιούρ-πεντικιούρ κ.ά. και ό-
σοι ζούσαν ΚΑΤΩ απ’ τις δυνάμεις τους, για να αποτα-
μιεύουν όσα είχαν και να αγοράζουν βιβλία και δί-
σκους μουσικής, όπως ο γράφων. 

Κάποιοι πνευματικοί άνθρωποι, οι λιγότεροι, ομι-
λούν (π.χ. Μίκης Θεοδωράκης), αλλά οι ιθύνοντες,
αφού τους πλέκουν το εγκώμιο, κωφεύουν σε αυτά
που λένε. 

Υπάρχει τέλος και η πληθώρα, εγνωσμένου κύρους,
διανοουμένων και πανεπιστημιακών, προσκείμενων
στην παρούσα κυβέρνηση, που έχει συμμετάσχει, ή
συμμετέχει σε θέσεις εξουσίας, για τους οποίους αδυ-
νατείς να ταυτίσεις την εικόνα του πασιφανώς ηλιθί-
ου –που βλέπεις ή έβλεπες στην τηλεόραση να σου λέ-
ει ότι βγαίνουμε απ’ την κρίση και τα μνημόνια (με την
κοινωνία τέζα για άλλα 60 χρόνια το λιγότερο)– με την
εικόνα του προσφιλούς οραματιστή αριστερού συγ-
γραφέα, στα βιβλία του οποίου εντρυφούσες φοιτητής.
Λυπηρό, γνωστό και προφανές το πόσο σε αλλο-
τριώνει η εξουσία!

Ομοίως, η λέξη πνευματικοί άνθρωποι θα έπρεπε να
μπει εντός εισαγωγικών, αφού, αν πρόκειται για μια
ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων, τελικά είναι αμφι-
σβητήσιμο το ποιοι την συναπαρτίζουν. Διότι όλοι οι
άνθρωποι έχουν μια πνευματικότητα και δεν είναι θέ-
μα διπλωμάτων και εκπαίδευσης η απονομή του όρου
αυτού ούτε αν ασχολείται κάποιος με την καλλιτεχνία
η την συγγραφή, αλλά είναι θέμα μιας γενικότερης
καλλιέργειας που περιλαμβάνει και την ταξική συνει-
δητοποίηση και την οξύνοια για την διάρθρωση της
κοινωνίας πάνω από όλα. 

Μήπως η μεγάλη πλειοψηφία της ρώσικης διανόησης
τάχθηκε με τους μπολσεβίκους και την Οκτωβριανή
επανάσταση; Σαφώς όχι. 

Μήπως η πλειοψηφία των τότε πνευματικών ανθρώ-
πων τάχθηκε με το ΕΑΜ; Σαφώς όχι. 

Φωτεινά, εξαιρετικά παραδείγματα, που πρόδωσαν
την μικροαστική τάξη, στην οποία συνήθως ανήκουν οι

διανοούμενοι, ήταν όσοι συντάχθηκαν με τους επανα-
στάτες. 

Όσοι σιωπούν, σήμερα, δεν σιωπούν… τσάμπα. Και
δεν εννοώ ότι απλώς η διαιώνιση της υπάρχουσας τά-
ξης μνημονίων με ισοπεδωτικές αρλούμπες τύπου:
«Ζούσαμε πάνω απ’ τις δυνάμεις μας», «Όλοι μαζί τα
φάγαμε» κ.λπ. σαφώς και διευκολύνει και εξυπηρετεί
τα συμφέροντα της μεγαλύτερης μερίδας των λεγόμε-
νων πνευματικών ανθρώπων. Εννοώ ότι μεγάλη μερί-
δα, κυρίως ακαδημαϊκών, εμπλέκονται σε ένα πολυ-
σύνθετο πλέγμα ευρωπαϊκών, πανεπιστημιακών, διε-
θνών και αδρά χρηματοδοτούμενων, από την ΕΕ κυ-
ρίως, προγραμμάτων για να παρουσιάζουν το άσπρο
μαύρο, το ευρώ και την ΕΕ ως παράδεισο, τον άγριο
νεοφιλελευθερισμό, την διαρκή λιτότητα και την πα-
ραίτηση από την εθνική κυριαρχία ως τη μόνη ατρα-
πό σωτήριας του έθνους. 

Όλοι αυτοί οι χρηματοδοτούμενοι παπαγάλοι, με πε-
ρισπούδαστο πανεπιστημιακό ύφος, επιθυμούν και επι-
διώκουν την ποιοτική ταύτιση της Ελλάδας με τις πρώ-
ην κομμουνιστικές χώρες της ανατολικής Ευρώπης,
που, ομοίως με την συνδρομή των τότε πνευματικών
ανθρώπων (των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της
ελευθερίας… χαχα!), τις διέλυσαν μέσα σε 2 χρόνια
(1989-1991), και τις έφεραν σε τέτοιο αξιοζήλευτο επί-
πεδο, που οι λαοί εκεί έχουν αρχίσει να επιθυμούν την
επιστροφή ακόμα και σε καθεστώτα τύπου Τσαουσέ-
σκου, προκειμένου να έχουν τα βασικά για να ζήσουν.

Του Φάνη Στρατουδάκη, νομικού

Στην ήδη ψευδή αυτοσυνείδηση
που είχε μεγάλο μέρος του ελληνι-
κού πληθυσμού για τον εαυτό του,

σε σχέση με τους άλλους ευρωπαϊκούς
λαούς, ήρθαν να προστεθούν και τα
καμώματα της κυβέρνησης της πρώτης
φοράς «αριστερά», για να του ενδυνα-
μώσουν την ψευδαίσθηση αυτή. 

Θεωρίες συνωμοσίας ντόπιων και ευ-
ρωπαϊκών συμφερόντων ενάντια στην κυ-
βέρνηση Τσίπρα που θέλει να εκδημοκρα-
τίσει την Ελλάδα, την Ευρώπη, την ΕΕ, το
ΝΑΤΟ, …τον Σόιμπλε, και τον κόσμο ολό-
κληρο, σερβίρονται και καλλιεργούνται
εντατικά από κυβερνητικά χείλη. 

Θεωρίες συνομωσίας που σκοπό
έχουν να εκτρέψουν τη λαϊκή οργή
για τη μόνη κυβέρνηση μεταπολιτευ-
τικά που όχι μόνο έκανε τα αντίθετα
απ’ ό,τι υποσχέθηκε, αλλά συνέχισε
να αποτυγχάνει χαρακτηριστικά ακό-
μα και όταν δεσμεύτηκε ότι απαλλά-
χτηκε απ’ τις αυταπάτες που παραδέ-
χτηκε ότι είχε. Μια κυβέρνηση που
ουδέποτε ούτε καν πλησίασε έναν
έστω επιμέρους τακτικό στόχο απ’
αυτούς που η ίδια κατά καιρούς έθε-
τε για να απαλύνει την απογοήτευση
του κόσμου, που βρέθηκε με άλλη
στρατηγική απ’ αυτήν για την οποία
ξαναψηφίστηκε. 

Οι ίδιοι που σέρβιραν τη θεωρία ό-
τι η Ευρώπη αλλάζει και μπορεί να εκ-
δημοκρατιστεί, τώρα προσπαθούν να
μας πείσουν ότι δεν θέλει τόσο να αλ-
λάξει ούτε να εκδημοκρατιστεί. 

Μια ματιά να έριχναν στην συνθήκη
του Μάαστριχτ, της ευρωπαϊκής δηλαδή
ενοποίησης, θα καταλάβαιναν ότι με την
λέξη δημοκρατία οι ευρωπαίοι εννοού-
σαν, εννοούν και θα εννοούν (όσο υπάρ-
χει ΕΕ) κυρίως την ελευθερία του ανταγω-
νισμού των πολυεθνικών και το δικαίωμα
των εταιριών αυτών να ενάγουν τα κρά-
τη μέλη που με τις ρυθμίσεις τους περιο-
ρίζουν το αχαλίνωτο κέρδος. Τελεία.

Έτσι για όλα μας φταίνε οι ξένοι, οι
ευρωπαίοι και οι κακοί Γερμανοί που
δεν συμπαθούν τον Αλέξη επειδή είναι

«αριστερούλης» και πολύ «κρυφοκομ-
μουνιστής να’ ουμε»! 

Μάλιστα από τους εναπομείναντες
οπαδούς της κυβέρνησης (και όχι μόνο)
έχει αναπτυχθεί ένα είδος φυλετισμού
εναντίον των δανειστών της Ελλάδας,
των Ευρωπαίων και ιδίως των Γερμα-
νών. Ακόμα κι από αυτούς που με πει-
στικά επιχειρήματα πιστεύουν ότι βασι-
κά υπαίτιος είναι ο ίδιος ο ελληνικός
λαός με τις εκλογικές δημοκρατικές επι-
λογές που έκανε τις τελευταίες δεκαετί-
ες. Και δεν εννοώ μόνο τα περί αναπη-

ρίας Σόιμπλε.
Οι κακοί Γερμανοί που «έχουν στο

αίμα τους» τον ναζισμό(;), που προ-
καλέσανε δύο παγκοσμίους πολέ-
μους, αιματοκύλησαν την ανθρωπό-
τητα, που και μετά βρίσκονταν πίσω
από όλους τους πολέμους κ.λ.π. –ενώ
εμείς μαζεύαμε αμέριμνα μαργαρίτες
στο δάσος…  στο Σαγγάριο ήταν ή
στο Γράμμο ήταν…; Θα σας γελάσω.

Κουβέντα για τον γερμανικό ιδεαλι-
σμό που είναι ο πραγματικός πυλώνας
του διαφωτισμού, όπου στηρίχτηκαν
όλες οι ανατρεπτικές ιδέες της κριτι-
κής σκέψης (…τι να μας πουν τα γατά-
κια…, όταν εμείς χτίζαμε παρθενώνες
αυτοί έτρωγαν βελανίδια…)! Τσιμου-
διά για το ότι εμείς τρώγαμε οθωμανι-
κά βελανίδια όταν αυτοί έγραφαν κά-
τι βιβλία, όπως η «Φαινομενολογία
του Πνεύματος» του Χέγκελ (όλη η φι-
λοσοφία μου στηρίχτηκε σ αυτό το

σπουδαίο βιβλίο, λέει ο Μαρξ), την «Κρι-
τική του καθαρού λόγου» του Καντ κ.λπ.
Δεν μπορεί να είναι οι σημερινοί γερμανοί
απόγονοι του Γκαίτε και όλων αυτών των
γιγάντων της σκέψης, της μουσικής και
των γραμμάτων… άκουσα κάπου (Ναι μω-
ρέ, πως γίνεται; 

Αφού όλοι είναι ναζί να ‘ουμε)!
Είχαμε κι εμείς τους... γίγαντες του

ελληνικού Διαφωτισμού Παμπλέκη, Μοι-
σιόδακα, Καταρτζή και διάφορους άλ-
λους, παγκοσμίως άγνωστους, που έδι-
ναν εξετάσεις και διαβεβαιώσεις στους
καλογέρους που κυβερνούσαν το ελλη-
νικό έθνος τότε, όταν τους καλούσαν για
λογοκρισία στην Κωνσταντινούπολη, ό-
τι δεν παρέβησαν τα εσκαμμένα και δεν
το «παρατράβηξαν» με Πλάτωνα και Αρι-
στοτέλη και άλλους «εθνικούς», αλλά
έβαλαν και ολίγη από Ορθοδοξία, κατά
το «3 κρέας - 2 ξύγκι».

Άμα βλέπεις τον άλλο φυλετικά, αδυ-
νατείς να πιστέψεις πως ο εγγονός του
διοικητή του Άουσβιτς είναι σήμερα Anti-
fa, ή έστω κάτι διαφορετικό απ’ τον
παππού του και το μυαλό σου μένει κολ-
λημένο στη μοναδική και απόλυτη υπαι-
τιότητα αυτού, οτιδήποτε κι αν συμβαί-
νει… 

Αυτά λίγη σημασία θα είχαν και η φυ-
λετική εμμονή με τους εκ φύσεως κα-
κούς και καλούς λαούς θα ήταν άλλη
μια γραφικότητα μέρους της ελληνι-
κής αριστεράς, αν δεν βραχυκύκλω-
ναν την πολιτική σκέψη με τα φληνα-
φήματα βιολογισμών, που δεν επιδέχο-
νται ταξική και ιδεολογική ανάλυση,
που είναι οι μόνες που μπορούν να μας
βγάλουν από το σημερινό αδιέξοδο.

Εμείς και οι «Άλλοι»

Θεωρίες συνομωσίας 
που σκοπό έχουν 

να εκτρέψουν τη λαϊκή οργή
για τη μόνη κυβέρνηση 

μεταπολιτευτικά που όχι μόνο
έκανε τα αντίθετα 

απ’ ό,τι υποσχέθηκε, 
αλλά συνέχισε 
να αποτυγχάνει 
χαρακτηριστικά 

ακόμα και όταν δεσμεύτηκε
ότι απαλλάχτηκε 
απ’ τις αυταπάτες 

που παραδέχτηκε ότι είχε…

Η σιωπή των πνευματικών ανθρώπων
…μεγάλη μερίδα, κυρίως ακαδημαϊκών,

εμπλέκονται σε ένα πλέγμα 
ευρωπαϊκών, πανεπιστημιακών, 

διεθνών και αδρά χρηματοδοτούμενων,
από την ΕΕ κυρίως, προγραμμάτων 

για να παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο,
το ευρώ και την ΕΕ ως παράδεισο…

Υπάρχει και η πληθώρα, 
εγνωσμένου κύρους, διανοουμένων 
και πανεπιστημιακών, προσκείμενων 

στην κυβέρνηση, που έχει συμμετάσχει, 
ή συμμετέχει σε θέσεις εξουσίας…
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Αγαπητοί φίλοι,
Σαν αναγνώστρια της τόσο ενδιαφέρουσας έκδοσής

σας, και με αφορμή δημοσίευμα του τελευταίου τεύχους
«Ανατροπή» σχετικά με το ξεκίνημα του «Φεστιβάλ Παι-
διού Πεύκης», όπου περιγραφικές πληροφορίες πρόσφε-
ραν στους αναγνώστες λίγες αναφορές για την δημιουρ-
γία και την καταπληκτική στη συνέχεια ανάπτυξή του, θα
‘θελα, έχοντας ζήσει, συνεργαστεί και προσφέρει έντονα
κι’ άμεσα, σ’ αυτή την μοναδική στο είδος της πολιτιστι-
κή διοργάνωση, να περιγράψω, ξαναφέρνοντας στη μνή-
μη των παλαιών και πληροφορώντας παράλληλα τους νε-
ώτερους, για τον κορμό εκείνο που πάνω του άνθησε και
καρποφόρησε το αναπάντεχο δημιούργημα του «Φεστιβάλ
Παιδιού Πεύκης»…

Μετά την έναρξή του στο τέλος της δεκαετίας του 1970,
με πρόταση του τότε αρχηγού του Σώματος Αεροπροσκό-
πων Πεύκης κ. Παναγιώτη Ιωάννου και τη συμμετοχή του
«Εξωραϊστικού Συλλόγου», ζητήθηκε με σχετική αίτηση,
από τον τότε Πρόεδρο της Κοινότητας Μανώλη Τρυπιά, να
συζητηθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο και να τεθεί υπό την
αιγίδα του η συνέχιση της διοργάνωσης για τις επόμενες
χρονιές…

Πράγματι, με πρόταση του Μανώλη Τρυπιά, ομόφωνα
αποφασίσθηκε η Κοινότητα ν’ αναλάβει την διοργάνωση,
κι’ ανατέθηκε η εκπροσώπησή της από την τότε Αντιπρό-
εδρο, Δικηγόρο, Ειρήνη Μαυροπούλου (ιδρύτρια και Πρό-
εδρο του Συλλόγου Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Πεύκης).

Στη συνέχεια, η υπεύθυνη εκπρόσωπος της Κοινότητας
προσκάλεσε όλους τους φορείς της Πεύκης και όμορων
Δήμων να συμμετάσχουν με εκπροσώπους τους σε μία με-
γάλη Συντονιστική Επιτροπή, που θ’ αναλάμβανε την
υλοποίηση της εκδήλωσης για το 1979, 1980 και τα επό-
μενα χρόνια 1981, 1982. Έτσι, για πρώτη φορά συστά-
θηκε μία ευρύτατη ομάδα, όπου συμμετείχαν οι Αντώνης
Ασημακόπουλος (1ο Δημοτικό Πεύκης), Ειρήνη Μαυρο-
πούλου (2ο Δημοτικό Πεύκης), Θηρεσία Δασκαλάκη (Γυ-
μνάσιο), Δημήτρης Κωστόπουλος, Χρυσούλα Κωστοπού-
λου (Λύκειο), Επιτροπή Συμπαράστασης Αεροπροσκό-
πων, Χρήστος Μεσογείτης, Λεμονιά Τσαντήλα, ο κ. Πα-
ναγιώτης Ιωάννου (Σώμα Αεροπροσκόπων), οι κυρίες
Χρύσα Κιζυρίδου και Δώρα Στεφανοπούλου (Φιλοδασι-
κός), ο Εξωραϊστικός με τον κ. Χρήστο Χρήστου, η Οικο-
λογική Κίνηση με την κ. Μαρίτα Κουρούπη, η Κίνηση Δη-
μοκρατικών Γυναικών με την κ. Τουμπακάρη, η Επιτρο-
πή Ειρήνης, η Ένωση Γυναικών Βορείων Προαστείων, η

Ένωση Κυριών Αγίου Παντελεήμονα, εκπρόσωποι μαθη-
τών Δημοτικών Σχολείων Πεύκης (Κρίτων Μαυρόπου-
λος, Τάσος Μαυρίδης κ.ά.) που μαζί με εκλεκτούς εθελο-
ντές, μέλη των Συλλόγων της τότε Κοινότητας, ανέλαβαν
την διοργάνωση της εκδήλωσης του 1980.

Στο βασικό τετραήμερο καλλιτεχνικό πρόγραμμα,
προσκλήθηκαν και λάμπρυναν με την παρουσία τους,
στα επόμενα τρία χρόνια περισσότερα από 65 παιδικά
συγκροτήματα απ’ όλους τους Δήμους
της Αττικής (χορευτικά, χορωδίες, θεα-
τρικά, μουσικά, η Ιαπωνική Σχολή Πεύ-
κης), καραγκιόζης, μαριονέττες, ορχή-
στρες νέων… Παράλληλα, λειτουργούσε
ολοήμερος παιδότοπος με δημιουργικές
απασχολήσεις, ανοιχτό βιβλιοπωλείο,
εκθεσιακά περίπτερα όλων των συλλό-
γων, το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογι-
κών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), σταθμός Α’ Βοη-
θειών, με οργάνωση διαγωνισμών καλ-
λιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτή-
των και απονομές επάθλων, ενώ, μετά
από αίτημά μας υπήρχαν δωρεάν προ-
σφορές παγωτών και αναψυκτικών που
λειτουργούσαν με την ευθύνη των μαθη-

τών – μελών της επιτροπής.
Τα τετραήμερα καλύπτονταν από τα Μ.Μ.Ε., το ραδιό-

φωνο, την τηλεόραση, με εκτενείς αναφορές – περιγρα-
φές στον ημερήσιο τύπο.

Επειδή στο σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας σας
υπήρξε μια μονομερής και κοντόφθαλμη αναφορά στις
ανεπανάληπτες εκείνες διοργανώσεις, κι’ επειδή αρκετοί
βασικοί συντελεστές του «Φεστιβάλ Παιδιού» (1979,
1980, 1981, 1982) δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας, θε-
ώρησα επιβεβλημένη την αναφορά μου σ’ εκείνα τα μο-

ναδικά χρόνια,
που όλοι μαζί,
χωρίς αντιπαρα-
θέσεις, ανταγω-
νισμούς και μι-
κρότητες, ανα-
δείξαμε το «Φε-
στιβάλ Παιδιού»
σε θεσμό πολιτι-
στικής προσφο-
ράς για το παι-

δί, για τα παιδιά όλου του κόσμου, τον οποίο παρακο-
λούθησαν εκατοντάδες έως χιλιάδες στο σύνολό τους θε-
ατές, μικροί και μεγάλοι, από την Πεύκη, τους όμορους
Δήμους και από την ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής!

Άλλωστε, τα συγκινητικά, θερμά συγχαρητήρια που
καταγράφηκαν από μικρούς και μεγάλους στο επίσημο
«Βιβλίο Εντυπώσεων», που διατηρώ με όλα τα σχετικά
έγγραφα στο προσωπικό μου αρχείο, αποδεικνύουν, αλ-
λά και υπενθυμίζουν μετά 40 χρόνια, την πρωτοφανή και
ανεπανάληπτη επιτυχία των πρώτων «Φεστιβάλ Παιδιού
Πεύκης».

Επειδή η μονόπλευρη αποτύπωση των πραγμάτων με
αποσιώπηση των όσων σημαντικών ζήσαμε τότε, ως
πρωταγωνιστές και συντελεστές του «Φεστιβάλ Παι-
διού», αποτελεί και πράξη προσβολής σ’ εκείνους που
έδωσαν τόσα πολλά, με συνέπεια, κέφι, άψογη συνερ-
γασία κι’ αγάπη, για το Παιδί και την Πεύκη μας, θεωρώ
χρέος μου με συγκίνηση να θυμηθώ και πάλι πολλούς
από εκείνους, που με νεανικό ζήλο, αποτέλεσαν το σώ-
μα της Συντονιστικής Επιτροπής των εκδηλώσεων, όπως
τις κυρίες και τους κυρίους Ιωακείμ Αμπατζόγλου, Μιχά-
λη Βάρδα (που έστησε την πελώρια σκηνή),Κική Ασημα-
κοπούλου, Πίτσα Κοκκίνου, Σόνια Ψύκου, Χριστίνα Με-
σογείτη, Μαρίνα Θανασάκη, Βάσω Καλδίρη, Λεμονιά
Τσαντήλα, Ελένη Κρεμμύδα, Πόπη Ξηνταράκη, Κατερίνα
Στεφανοπούλου, Μιχάλη Δήμα, Χρήστο Χρήστου, Ανα-
στάση Χατζηβασίλη, Μίνα Χρήστου, Βάσω Χρήστου, Νί-
κο Γκιουζελάκη, Θανάση Κοσμίδη, Κονιδάρη, Αθανασία
Κοσμίδη, Δώρα Κτσουρά, αδελφούς Μορφιαδάκη και τό-
σους πολλούς άλλους εκλεκτούς συμπολίτες μας, με
τους οποίους θα μας ενώνουν ζωντανές και ειλικρινείς
μνήμες για όσα ζήσαμε και μπορέσαμε να προσφέρουμε,
καταθέτοντας δυνάμεις, χρόνο και ιδέες στον κοινό στό-
χο, χωρίς προσωπικές προβολές, πάντοτε με σύμπνοια
και αμοιβαία εκτίμηση.

Ιούνιος 2017
Φιλικά,

Ειρήνη Μαυροπούλου, Δικηγόρος
Τότε Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Πεύκης

Υπεύθυνη των Συντονιστικών Επιτροπών «Φεστιβάλ
Παιδιού Πεύκης» ετών 1979, 1980, 1981, 1982

Το «Φεστιβάλ Παιδιού Πεύκης» όπως το ζήσαμε…
Γράφει η Ειρήνη Μαυροπούλου

ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Η πρόταση 

της Ριζοσπαστικής Ανατροπής
Το Παιδικό Φεστιβάλ, από de facto θεσμό,

που επιβλήθηκε από συλλογικότητες της κοινω-
νίας, έχει μετατραπεί εδώ και πολλά χρόνια σε
de jure θεσμό, χωρίς όμως η δημοτική αρχή να
δώσει την αναγκαία προσοχή σε αυτήν τη εξέ-
λιξη.

Εδώ και πολλά χρόνια ο Πολιτιστικός Οργανι-
σμός του Δήμου Πεύκης και μετέπειτα το νομικό
πρόσωπο ΠΕΑΠ του ενιαίου καλλικρατικού δήμου
Λυκόβρυσης – Πεύκης διαχειρίζονται τον θεσμό,
ανάλογα με τα πρόσωπα που διοικούν το δήμο και
τις φιλικές τους σχέσεις, με κύριο στόχο των πε-
ρισσοτέρων την προσωπική προβολή και την ευ-
ρύτερη προσωπική καταξίωση στην κοινωνία.

Μετά από 40 χρόνια, το ενθουσιώδες ερασιτε-
χνικό ξεκίνημα –όπως το κατέθεσαν στο προηγού-
μενο φύλλο της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ η Μαρίτα Κουρούπη
και στο παρόν φύλλο η Ειρήνη Μαυροπούλου– συ-
γκρινόμενο με την σημερινή, ας πούμε επαγγελ-
ματική αντιμετώπιση, κρίνεται δυσανάλογα σε
βάρος της σημερινής κατάστασης.

Κατά την άποψή μας αυτό που πρέπει να γίνει,
και το οποίο έχει ήδη προταθεί σε συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου από τον επικεφαλής της Ρι-
ζοσπαστικής Ανατροπής και δημοτικό σύμβουλο
Μανόλη Στ. Πάγκαλο, συμπυκνώνεται σε μια απλή
πρόταση:

Θέσπιση μόνιμης επιτροπής διεξαγωγής του
Παιδικού Φεστιβάλ, με συγκεκριμένες αρμοδιό-
τητες, έτσι ώστε κάθε φεστιβάλ να έχει πολύ-
μηνη προετοιμασία (συμμετοχή παιδικών σταθ-
μών, νηπιαγωγείων, σχολείων, τοπικών φορέ-
ων, υλικοτεχνική προετοιμασία, καλλιτεχνική
μέριμνα, σύνταξη προγράμματος, εναλλακτι-
κών λύσεων σε περίπτωση κακοκαιρίας, εύρε-
ση χορηγών, κατάρτιση προϋπολογισμού, απο-
λογισμού κ.λπ.).

Μόνον έτσι θα ξεφύγουμε από καταστάσεις
προχειρότητας, ανάθεσης εργασιών σε ημέτερους
και από «χαιρετισμούς» στα μικρόφωνα… κάθε πι-
κραμένου ή μη!

Αντ. Ασημόπουλος, Χρυσ. Κωστοπούλου, Μιχ. Δήμας, 
Χρ. Μεσογείτης, Ειρ. Μαυροπούλου, Μιχ. Βάρδας, 

Ναυσ. Παπαδάκη, Χρ. Χρήστου 
(3ο Φεστιβάλ Παιδιού - Ιούνιος 1980)

Χρυσ. Κωστοπούλου, Καίτη Τιντώνη, 
Μιχ. Δήμας, Ειρ. Μαυροπούλου

(3ο Φεστιβάλ Παιδιού - Ιούνιος 1980)
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Ο Τζιτζίκος και… τα τζιτζίκια

Περπατώντας στο δάσος Κάσδαγλη, ανάμεσα δυστυχώς σε λογής αυθαίρε-
τα, δεν μπορείς να μη σταματήσεις σε μια περίεργη κατασκευή χωρίς πα-
ράθυρα κάτι που θυμίζει περισσότερο περιστερώνα παρά σπίτι ή αποθή-

κη.
Πρόκειται για το περίφημο τσιμεντοκατασκεύασμα του καταπατητή του δάσους

Παναγιώτη Τζιτζίκου, ο οποίος συνελήφθη το Μάρτιο του 1997 να
κατασκευάζει αυτό το κτίσμα σε δασική εκτός σχεδίου περιοχή, και
που μετά από σχετική αυτοψία από το δασαρχείο κρίθηκε κατεδα-

φιστέο με παράλληλη απόφαση αναδάσωσης, ενώ στον Τζιτζίκο επιβλήθηκε πρό-
στιμο. 

Ο καταπατητής προσέφυγε το 2000 στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου
να ακυρώσει την απόφαση της αναδάσωσης και το ΣτΕ απέρριψε το αίτημά του. 

Αρχικά ο Δήμος είχε ενδιαφερθεί και είχε διορίσει δικηγόρο τον Π. Κωνσταντί-
νου για να παραστεί στη
δίκη ενώ παρέμβαση
υπέρ του Δήμου είχε κά-
νει και η Οικολογική Κί-
νηση. Πέρασαν τα χρό-
νια και το 2007 ενώ είχε
μαθευτεί ότι ο καταπα-
τητής επρόκειτο να κα-
ταφύγει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο προκειμέ-
νου να ακυρώσει την
απόφαση της κατεδάφι-
σης η τότε Δημοτική Αρ-
χή, έπαψε να ενδιαφέ-
ρεται με το σκεπτικό
«αφού είναι του δημοσίου ας τα βγάλουν
πέρα εκείνοι» και έτσι, με την απουσία του
Δήμου, κατάφερε να ακυρώσει την απόφαση
κατεδάφισης την οποία είχε υπογράψει ο
Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Χ. Μανιά-
της. 

Είναι τραγικό και προκλητικό να ακυρώνο-
νται αποφάσεις του Δασαρχείου και της Πο-
λεοδομίας που έχουν βγει μετά από αυτοψί-
ες από αδιαφορία καρεκλοκένταυρων ψηφο-
θήρων. Είναι φανερό πια σε όλους ότι το
ρουσφέτι πάει σύννεφο και εξακολουθεί να
βασιλεύει.

Πριν ένα περίπου μήνα, μετά από παρέμβα-
ση της Ριζοσπαστικής Ανατροπής και του αντι-
δημάρχου Ε. Παπανικολάου, επισκέφτηκε για
αυτοψία στο δάσος Κάσδαγλη η προϊσταμένη
του Δασαρχείου μαζί με τη δασοφύλακα της
περιοχής μας επαναφέροντας στο προσκήνιο νέα εντολή κατεδάφισης του παράνο-
μου κτίσματος του Τζιτζίκου και δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι ο Δήμος πρέπει
να μεριμνήσει για την κατεδάφιση. 

Ελπίζουμε ότι σύντομα θα δούμε επιτέλους να εφαρμόζονται σωστά κάποιες απο-
φάσεις. 

Για την ιστορία, το 2002 το Δασαρχείο Πεντέλης εξέδωσε την 5324 πράξη χαρα-
κτηρισμού του δάσους Κάσδαγλη έκτασης 113,5 στρεμμάτων. Όλοι οι φερόμενοι
ιδιοκτήτες του δάσους προσέφυγαν στην πρωτοβάθμια επιτροπή δασικών αμφισβη-
τήσεων για να ακυρώσουν αυτήν την πράξη χαρακτηρισμού. Το 2010 ήλθε κλιμά-
κιο του δασαρχείου και της αρμόδιας Επιτροπής προκειμένου να εξετάσουν τα επί-
μαχα οικόπεδα παρουσία των φερόμενων ιδιοκτητών.

Διαβάζοντας τα συμβόλαια που παρουσίασαν είναι να απορεί κανείς για το θρά-
σος των συμβολαιογράφων που τα περιγράφουν σαν αγροτεμάχια με οπωροφόρα
δέντρα, στάβλους και πατητήρια, όταν υπάρχει επίσημο έγγραφο του πραγματο-
γνώμονα μηχανικού Στ. Μπέτση που, μετά από φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών

των ετών 1938, 1953 και 1960, χαρακτηρί-
ζει την περιοχή ως δασική έκταση χωρίς την
ύπαρξη αγροτικής καλλιέργειας. 

Από τότε και ενώ το αυθαίρετο του Τζιτζί-
κου εξακολουθεί να παραμένει στη θέση του
φυτρώνουν σαν μανιτάρια νέα παραπήγμα-
τα, νέες περιφράξεις, νέες στέγες «αναμένο-
ντας» κάποια τμήματα να ενταχθούν στο
σχέδιο με τις ευλογίες της δημοτικής αρχής. 

Δεν μένει παρά να μας αποδείξει η δημο-
τική αρχή ότι πράγματι αγωνίζεται για τη
σωτηρία των δασών του δήμου μας ενεργο-
ποιώντας αφενός μεν την διαπαραταξιακή
Επιτροπή Δασών, αφετέρου δε, τους κατοί-
κους σε μια μαζική παρουσία προς όλες τις
αρμόδιες αρχές ακυρώνοντας κάθε σχετική
αρνητική υποψία.

Κληρονόμοι οικογένειας Βούλγαρη

Τ
ον περασμένο μήνα έγινε αυτοψία στο δάσος Μορέλα από τους πραγματο-
γνώμονες που διόρισε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών μετά από αίτηση
των Νικολάου και Ιωάννου Βούλγαρη, κατοίκων Νέας Υόρκης, οι οποίοι α-

πό χρόνια διεκδικούν 20 στρέμματα εντός της δωρεάς Μορέλα (που αρχικά είχε
γίνει προς το Δήμο Αμαρουσίου με το δωρητήριο συμβόλαιο αρ. 4282/1944).

Το Νοέμβριο του 1944 ο Δήμος Αμαρουσίου προχώρησε σε αγω-
γή κατά των αδελφών Βούλγαρη, τότε κατοίκων Αργεντινής,  ενώ-
πιον του Πρωτοδικείου ζητώντας να αναγνωριστεί η κυριότητά του
στο επίδικο κτήμα σύμφωνα με τον όρο της δωρεάς και το 1948 εκδόθηκε προδικα-
στική απόφαση με τον όρο να αποδειχθούν όσα λέγονται και από τις δύο πλευρές. 

Αργότερα το επίδικο περιήλθε κατά κυριότητα στην τότε κοινότητα Μαγκουφάνας
(31/10/1950), που μετονομάστηκε σε Πεύκη και έγινε Δήμος στις 13/8/1982.

Το 1976 ο Θεόδωρος Βούλγαρης απευθύνει αίτηση προς την Κοινότητα Πεύκης ζη-
τώντας να πάρει απόφαση ώστε να διαγραφεί η αγωγή του 1944 από τα βιβλία των
διεκδικήσεων του δήμου Αθήνας. Ο τότε Κοινοτάρχης Εμ. Τρυπιάς ζητάει να προσκο-
μισθούν οι ιδιοκτησιακοί τίτλοι και φέρνει θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης στο κοι-
νοτικό συμβούλιο την από 25/4/1977 νέα αίτηση του Βούλγαρη κατά της Κοινότη-
τας, η συζήτηση της οποίας θα γινόταν στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 23/5/1977. 

Το κοινοτικό συμβούλιο θεωρεί το θέμα κατεπείγον, διορίζει πληρεξούσιο δικη-
γόρο τον Νικ. Μανιάτη προς απόκρουση της αίτησης του Βούλγαρη, το δε Πρωτοδι-
κείο απορρίπτει την αίτηση του Βούλγαρη (αριθ. 6450/1977).

Η Οικολογική Κίνηση Πεύκης, με έρευνά της, φέρνει στο φως ότι ο Βούλγαρης
αγνοεί την πρώτη απορριπτική απόφαση και υποβάλλει εκ νέου το αίτημά του ζη-
τώντας από την Κοινότητα να συναινέσει στη διαγραφή της αγωγής, που όπως απο-
δεικνύεται αργότερα και συγκεκριμένα στις προτάσεις που είχε υποβάλλει ο Δήμος
Πεύκης προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο κατά του Θεοδ. Βούλγαρη το 1990 με δικη-
γόρο το Νίκο Σεφεριάδη, αναφέρονται κατά γράμμα τα παρακάτω «… και αφού ο
πληρεξούσιος του Δήμου δικηγόρος συνομολογεί την ιστορική βάση της αγωγής
χωρίς να υπάρχει περί αυτού πληρεξουσιότητα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ό-

πως απαιτεί ο νόμος,
αλλά ούτε και η αντί-
στοιχη συναίνεση του
Δημοτικού Συμβου-
λίου για τη διαγραφή,
επετεύχθη η διαγρα-
φή της αγωγής του
Δήμου Αμαρουσίου με
τη 9598/1977 απόφα-
ση του Μονομελούς,
για την οποία δεν
ασκήθηκε και έφε-
ση...»

Το 1979 η Κοινότητα
Πεύκης χρέωσε τον
Βούλγαρη με το ποσό

των 56.000 δραχμών για
ρείθρα που τοποθέτησε
κατά την κατασκευή της
οδού Σωκράτους. Το πο-
σό πληρώθηκε αμέσως
από τον Βούλγαρη αλλά
αργότερα σε συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβου-
λίου (1983) πάρθηκε από-
φαση να του επιστραφούν
τα χρήματα προσπαθώ-
ντας να διορθώσουν την
άστοχη και επιπόλαια
προηγούμενη απόφαση
του Κοινοτικού Συμβου-
λίου. 

Ακολούθησε η απόφαση του δήμου να περιφράξει τη δωρεά Μορέλα σύμφωνα με
το τοπογραφικό διάγραμμα του συμβολαίου και ο Βούλγαρης έκανε ασφαλιστικά μέ-
τρα τα οποία και κέρδισε, χωρίς όμως να τολμήσει να κατεβάσει το συρματόπλεγμα.

Το Δεκέμβριο του 1984 ο Βούλγαρης, κάτοικος Ν. Υόρκης πλέον, εκπροσωπούμε-
νος νόμιμα από την αδελφή του καταθέτει αίτηση προς το Δήμο όπου διατίθεται να
παραχωρήσει 10 από τα 25 στρ. της φερόμενης ιδιοκτησίας του, υπό τον όρο ότι για
τα 10 στρ. των υπολοίπων 15 να μεταφερθεί ο συντελεστής σε 4½ στρ. που βρίσκο-
νται χωριστά και σε απόσταση από τα 25. Αίτημα, που δεν έγινε δεκτό… τουλάχιστον
απ’ ότι γνωρίζουμε. 

Έκτοτε ο δήμος έκανε και άλλες αγωγές το 1990 και το 1991, που επαναφέρθη-
καν προς συζήτηση το 2012 και το 2013 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και
εκδόθηκε η υπ. αριθ 3178/2014 προδικαστική απόφαση με την οποία το δικαστήριο
διέταξε τη διενέργεια νέας πραγματογνωμοσύνης.

Πρόβλημα παραμένει ο χειρισμός της υπόθεσης, όλα αυτά τα χρόνια, από διαφο-
ρετικούς δικηγόρους του δήμου, με προφανή συνέπεια τόσο την σπατάλη χρόνου των
εμπλεκομένων νέων δικηγόρων όσο και την πιθανή ελλιπή νομική στήριξη του δή-
μου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι μας ότι το επίδικο είναι δασική έκταση που δεν οικο-
δομείται, δεν έχει συντελεστή, και βέβαια ο δήμος δεν χρωστάει σε κανέναν καμία
αποζημίωση.

Της Μαρίτας Κουρούπη
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Του Χρίστου Απ. Ζάνη, εκπαιδευτικού

Ανάμεσα στις άλλες αρετές που πρέ-
πει να κοσμούν τον κάθε πολίτη και
ιδιαίτερα όσους ασκούν εξουσία σε

κάθε επίπεδο, είναι αναμφισβήτητα και
το ΗΘΟΣ.

Το ήθος συνίσταται από ένα σύνολο αξι-
ών που καθορίζουν στάσεις και πράξεις
στην καθημερινότητα και ιδιαίτερα στις αν-
θρώπινες σχέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο
βίο. Το ήθος αντιμάχεται τη χαμέρπεια, τη
μικρότητα, τον καιροσκοπισμό, την ευτέ-
λεια, την ιδιοτέλεια και την αδικία.

Πως όμως διαμορφώνεται το ήθος σε κά-
θε άνθρωπο και κάτω από ποιες προϋποθέ-
σεις;

Επί του θέματος υπάρχουν διάφορες από-
ψεις χωρίς να σημαίνει ότι καλύπτουν πλή-
ρως το ερώτημα. Οι άνθρωποι γεννιούνται
με μια προίκα από προδιαθέσεις καλές και
κακές που το περιβάλλον διαμορφώνει, εξε-
λίσσει ή καταστέλλει, στο μέτρο του δυνα-
τού πάντα.

Ο άνθρωπος γενικά δεν είναι ούτε καλός
ούτε κακός, αλλά γίνεται τέτοιος ανάλογα
με τις συνθήκες και το περιβάλλον.

Οι καταβολές παίζουν σημαίνοντα ρόλο
αλλά το περιβάλλον και η αγωγή, στη στε-
νή και ευρύτερη έννοια, διαμορφώνουν τε-
λικά το ήθος σε κάθε άνθρωπο. Οι αξίες που
βιώνονται στο οικογενειακό και ευρύτερο
περιβάλλον ασκούν μεγάλη επίδραση, σε
συνδυασμό με τις καταστάσεις και τις συν-
θήκες που επικρατούν. 

Ο άνθρωπος με ακέραιο ήθος δρα και κι-
νείται στα πλαίσια αξιών και ανθίσταται στις
παντοειδείς προκλήσεις. Μάχεται για το δί-
κιο και σέβεται τον συνάνθρωπο. Διακρίνε-
ται για την ανυπόκριτη ευγένεια και προ-
σπαθεί πάντα για το καλύτερο. Είναι συνε-
πής, προσηνής και αξιόπιστος.

Ας ιδούμε τώρα γύρω μας στον ιδιωτικό
και κοινωνικό βίο πόσοι άνθρωποι διακρίνο-
νται για το ήθος τους.

Ξεκινώντας από το οικογενειακό και συγ-
γενικό περιβάλλον διαπιστώνουμε ότι επι-
κρατεί η φιλοσοφία του βολέματος και η
εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος και
όλα τ’ άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα…
«Ό,τι κλείνει η πορτούλα μας».

Σιγά – σιγά κάθε μέλος προσπαθεί να δια-
κριθεί και να κερδίσει το ζητούμενο, παρα-

μερίζοντας τον ηθικό κώδικα.
Το ίδιο συμβαίνει και στον ευρύτερο κοι-

νωνικό περίγυρο. Εκείνο όμως που αποκτά
ιδιαίτερη σημασία και έχει σημαντικές επι-
πτώσεις στη λειτουργία της κρατικής μηχα-
νής, είναι η έλλειψη του προσήκοντος ήθους
στα διάφορα όργανα που από τη φύση και
τη θέση τους χρειάζεται να στέκονται ψηλό-
τερα και να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμ-
φωνα με τις αρχές και τις αξίες που οι Νό-
μοι προβλέπουν και το κοινωνικό σύνολο
απαιτεί.

Στις ημέρες μας ζούμε τραγελαφικές κα-
ταστάσεις. Η διαφθορά και η ανομία κυ-
ριαρχούν. Τα ιερά και τα όσια τίθενται στο
περιθώριο και οι ασκούντες εξουσία μάχο-
νται να κρατήσουν τις καρέκλες τους, ν’
αποκτήσουν πλούτο και δύναμη και καλούν
το λαό να τους στηρίξει γιατί η πατρίδα κιν-
δυνεύει!!

Άλλα λένε, άλλα πιστεύουν και άλλα κά-
νουν. Ενώ υπηρετούν τη βαρβαρότητα και
καταδικάζουν τις λαϊκές μάζες στην εξαθλί-
ωση, δηλώνουν ξεδιάντροπα ότι αγωνίζο-
νται για τη σωτηρία της πατρίδας.

Πως λοιπόν να εμπιστευθούμε αυτούς
που μας εξαπατούν και εκμεταλλεύονται την
ευπιστία μας;

Ποιο είναι το ήθος αυτών που βρίσκονται
στο τιμόνι του σκάφους της Πολιτείας και
ποιες εγγυήσεις μας δίνει το πλήρωμα;

Μας προβληματίζει το γνωμικό: 
«Το της πόλεως ήθος, τοις άρχουσι

ομοιούται» (Ισοκράτης).

Του Γιώργου Παπαναστασίου

Οριστικά πλέον μετά από 7 χρόνια μνημόνια περάσαμε σε
μια άλλη εποχή σε ότι αφορά την εργασία και τις εργασια-
κές σχέσεις… Περάσαμε στην εποχή που ένα μόνο είναι το
ερώτημα ή το επίδικο επειδή εμπλέκονται και τα δικαστή-
ρια: Είναι η εργασία δικαίωμα ή όχι;

Φτάνοντας βέβαια σε αυτό το σημείο θα είναι αστείο να μι-
λάμε για εργασιακά δικαιώματα, τα οποία έπαψαν να υφίστα-
νται, και που φρόντισαν γι’ αυτό όλες οι μνημονιακές κυβερ-
νήσεις με τελευταία και καλύτερη την κυβέρνηση των Συριζα-
νελλ... του Σύριζα περισσότερο, που πάνω του στήριξε ο κό-
σμος της δουλειάς τις ελπίδες ότι οι αγώνες δεκαετιών δεν θα
πάνε στα σκουπίδια.

Αναφέρω… τα σκουπίδια, γιατί η τελευταία απεργία των
συμβασιούχων των ΟΤΑ απέδειξε πως η δουλειά ΟΧΙ μόνο δεν
είναι δικαίωμα πλέον, αλλά και ότι η μαγική λέξη που πάνω
εκεί παίζεται ένα αισχρό παιχνίδι είναι η λέξη «συμβασιού-
χος».

Συμβασιούχος ή ενοικιαζόμενος ή επινοικιαζόμενος, εί-
ναι ο άνθρωπος που δεν ξέρει ποιος είναι ο εργοδότης, ποι-
ος του δίνει τα «πάντα καθυστερημένα» σκάρτα 500 € το
μήνα. 

Είναι ο άνθρωπος που του έχουν υποσχεθεί δουλειά αυτοί

που έχουν υπογράψει μνημονιακές δεσμεύσεις ότι ΔΕΝ θα γί-
νουν προσλήψεις. 

Ο άνθρωπος που πάει για δουλειά στους ΟΤΑ και γίνεται
μπαλάκι, όπου υπάρχουν ελλείψεις, και μετά από μήνες η
προσωρινή πρόσληψή του κηρύσσεται παράνομη, με κίνδυ-
νο να επιστρέψει πίσω και τους μισθούς, που ούτως ή άλλως
δούλεψε.

Ο άνθρωπος, που το κράτος με το μπες-βγες στον ΟΑΕΔ του
κλέβει τα όποια εναπομείναντα δικαιώματα του ανέργου και
τον χρησιμοποιεί για να μειώσει πλασματικά τους δείκτες
ανεργίας.

Ο άνθρωπος που για να απασχοληθεί (όχι να εργασθεί) κι-
νεί άθελά του την μηχανή ώστε να αρχίσει το φαγοπότι με τα
επιμορφωτικά κέντρα και τις επιδοτήσεις ιδιωτών εργοδοτών
που προσλαμβάνουν κόσμο με δικαιώματα κωπηλάτη γαλέρας.

Ο άνθρωπος που μέσα σε αυτό το πλήθος των συμβασιού-
χων γίνεται ένας χυλός, έχει μόνο ένα κέρδος: Γίνεται…
πολλοί. Δεν είναι ένας. Άρα έχει δύναμη!

Άρα από χυλός μπορεί να γίνει μπετόν!
Οι συμβασιούχοι του δημοσίου και των διάφορων οργανι-

σμών, όπως και οι ημιαπασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα,
είναι πλέον στην ίδια αφετηρία. Αυτό τους δίνει μεγάλο πλε-
ονέκτημα δυναμικών κινητοποιήσεων, μακριά από πατρονα-
ρίσματα πουλημένων ομοσπονδιών, όπως του κορυφαίου σι-

χάματος των τελευταίων ετών, της πουλημένης ΓΣΕΕ.
Το εργατικό δυναμικό πλέον της χώρας είναι οι συμβασιού-

χοι του δημοσίου και οι ημιαπασχολούμενοι του ιδιωτικού το-
μέα, μαζί με τους δήθεν «αυτό»-απασχολούμενους με μπλο-
κάκια.

Είναι η αρχή και ας μην αφήσουν να πάει χαμένη αυτή η ευ-
καιρία αποδεχόμενοι ως τελειωμένη πλέον αυτή την κατάστα-
ση. Το 500ρικο για 8 μήνες δεν σώνει την κατάσταση.

Αγώνες διαρκείας μέχρι να καταρρεύσουν οι μνημονιακές
υποτελείς πολιτικές των νενέκων.

ΟΧΙ μόνο μαζί δεν τα φάγαμε, αλλά στην μνημονιακή 7ετία
άλλοι εξακολουθούν να «τρώνε».

Στην εποχή των 8μηνων Οι συμβασιούχοι του δημοσίου και των 
διάφορων οργανισμών, όπως και οι 

ημιαπασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα,
είναι πλέον στην ίδια αφετηρία.

Αυτό τους δίνει μεγάλο πλεονέκτημα 
δυναμικών κινητοποιήσεων, 

μακριά από πατροναρίσματα πουλημέ-
νων ομοσπονδιών, όπως του κορυφαίου 

σιχάματος των τελευταίων ετών, 
της πουλημένης ΓΣΕΕ…

Του Φάνη Στρατουδάκη, νομικού

Με δύο νόμους, 4462/17 (ΦΕΚ 29/-
Α/28-3-2017) και 4467/2017 (ΦΕΚ
56/Α/13-4-2017) , η κυβέρνηση φι-

λοδοξεί να αρχίσει να κλείνει το χαώδες θέ-
μα των δασικών χαρτών, σε μια χώρα χω-
ρίς περιουσιολόγιο και κτηματολόγιο, μια
προσπάθεια που άρχισε με το νόμο 998/1979
και ακόμα καλά κρατεί. Υπάρχει πραγματική
αδυναμία να αναλυθεί από την σελίδα αυτή
όλο το πολυδαίδαλο νομικό πλαίσιο, απανω-
τών τροποποιήσεων, που ισχύει σήμερα για
τους δασικούς χάρτες.

Ωστόσο, μπορούμε να πούμε με σχετική
βεβαιότητα απ’ τις εξαγγελίες της κυβέρνη-
σης, ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων
κατά των δασικών χαρτών, στους έχοντες
προς τούτο έννομο συμφέρον, που λήγει στις
27 Ιουλίου 2017, δεν θα λάβει άλλη παράτα-
ση. Συνεπώς τον Σεπτέμβριο θα κυρωθούν
πια τα πρώτα τμήματα των δασικών χαρ-
τών, αυτά για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί
αντιρρήσεις. Μετά, όποιος θέλει να αμφι-
σβητήσει τους κυρωμένους πλέον δασικούς
χάρτες θα πρέπει να στραφεί κατά του Δημο-
σίου στα δικαστήρια, με την γνωστή μακρο-
τενή και δαπανηρή διαδικασία.

Για να κλείσει κάποτε αυτή η, από 40ετί-
ας, διαδικασία μελέτης, σύνταξης και επικύ-
ρωσης των δασικών χαρτών (δασολόγιο),
το δημόσιο μείωσε πολύ τα παράβολα (π.χ.
σε εκτάσεις έως 100 τ.μ.) ή και τα μηδένισε
κατά περίπτωση (π.χ. σε πρόδηλα λάθη),
αλλά και μείωσε υπερβολικά το κόστος εξα-
γοράς ή χρήσης εκχερσωμένων έως το 2007
εκτάσεων, που ακόμα χρησιμοποιούνται για
αγροτικές χρήσεις, κι ανάλογα με το αν είναι
δασικές, ή χορτολιβαδικές, δημόσιες, ή ιδιω-
τικές.

Εξαιρούνται οι εκτάσεις για τις οποίες
ισχύουν αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδα-

σωτέων λόγω πυρκαγιάς και οι οποίες δεν
αποτέλεσαν και δεν αποτελούν δάση ή δασι-
κές εκτάσεις. Για άλλες κηρυγμένες αναδα-
σωτέες δίνεται η αρμοδιότητα στις Επιτροπές
Εξέτασης Αντιρρήσεων να αποφαίνονται επί
αντιρρήσεων για τον δασικό εν γένει ή μη χα-
ρακτήρα τους. 

Ταυτόχρονα, στην ίδια προθεσμία (27
Ιουλίου), πρέπει οι Δήμοι οι ίδιοι, με αυθαί-
ρετα ιδιωτών σε δασικές εκτάσεις, τις λεγό-
μενες «οικιστικές πυκνώσεις» κατά τη νέα
ορολογία, να δηλώσουν τα όρια των περιο-
χών αυτών γενικά και συνολικά κι όχι οι επι-
μέρους ιδιώτες. Εξάλλου οι τελευταίοι δεν
μπορούν ούτε στο σχέδιο πόλης να εντα-
χθούν αλλά ούτε και να υποβάλλουν αίτηση
νομιμοποίησης του αυθαιρέτου τους.

Εκτός από τα δάση που έγιναν αγροί
υπάρχει σε μικρότερο βέβαια βαθμό και η
αντίθετη περίπτωση ιδιωτικών αγρών, που,
λόγω αχρησίας, αναπτύχθηκαν σε βλάστηση
και έγιναν δάση, κατά την έννοια του νόμου.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να αρ-
χίσουν να ξεδιαλύνονται από τις επιτροπές
που θα εκδικάσουν τις ενστάσεις ώστε να
επικυρώνονται οι δασικοί χάρτες. 

Σίγουρα κάποτε ως σύγχρονο κράτος και
η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει πλήρες πε-
ριουσιολόγιο και δασολόγιο. Ωστόσο, είναι
γενικά παραδεδεγμένο ότι μέχρι τώρα η λο-
γική των νόμων των προηγούμενων κυβερ-
νήσεων ήταν ότι, μετά από λίγο καιρό, ο
έχων λεφτά νομιμοποιεί αυθαίρετα, χτίζει
δάση, ιδιωτικοποιεί δημόσιες εκτάσεις. 

Το μόνο που έκανε η κυβέρνηση της
πρώτης φοράς αριστερά (ΣΑΝΕΛ) ήταν, με-
τά από ένα αφόρητο ηθικοπλαστικό κή-
ρυγμα για τις προηγούμενες κυβερνήσεις,
να ελαττώσει απλώς τα απαιτούμενα ποσά
και παράβολα. Αυτό είναι όλο. Και επ’ αυ-
τού, ουδείς Σόιμπλε την εμπόδισε για κάτι
καλύτερο.

Τελευταία παράταση 
για αντιρρήσεις 
στους δασικούς χάρτες

Το ζητούμενο ήθος
«Ήθος ανθρώπου δαίμων» ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει πλήρες περιουσιολόγιο και δασολόγιο.
Mέχρι τώρα η λογική των νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν «ο έχων

λεφτά νομιμοποιεί αυθαίρετα, χτίζει δάση, ιδιωτικοποιεί δημόσιες εκτάσεις».
Το μόνο που έκανε η παρούσα κυβέρνηση, μετά από ένα αφόρητο ηθικοπλαστικό

κήρυγμα για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, 
ήταν να ελαττώσει απλώς τα απαιτούμενα ποσά και παράβολα.

Στις ημέρες μας ζούμε 
τραγελαφικές καταστάσεις…

Οι ασκούντες εξουσία μάχονται 
να κρατήσουν τις καρέκλες τους…
καλούν το λαό να τους στηρίξει 

γιατί η πατρίδα κινδυνεύει!!
Άλλα λένε, άλλα πιστεύουν 

και άλλα κάνουν.
Ενώ υπηρετούν τη βαρβαρότητα 

και καταδικάζουν τις λαϊκές μάζες
στην εξαθλίωση,

δηλώνουν ξεδιάντροπα 
ότι αγωνίζονται 

για τη σωτηρία της πατρίδας.
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Του Σάββα Τσεσμελόγλου, Oικονομολόγου

Εγκριτος αρθρογράφος καπιταλιστικού σάιτ σημείω-
νε πρόσφατα ότι βασική αιτία της «αρρώστιας» της
χώρας και της οικονομίας της, και τελικά της χρεω-

κοπίας, είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού
τομέα καλούνται με το εισόδημά τους να πληρώνουν τους
εργαζόμενους στο δημόσιο.

Συγκεκριμένα, «… το 18% των 2 εκατ. του ιδιωτικού τομέα
που λαμβάνει πάνω από 1.000 ευρώ αθροίζει περί τις 360 χιλ.
εργαζόμενους… Το 54% των δημοσίων υπαλλήλων αντίστοι-
χα αθροίζει περί τις 400 χιλ… Είναι απλό να σκεφτεί κάποιος
πως οι πρώτοι πρέπει να βγάλουν εκτός από τον δικό τους
μισθό και τον μισθό των δεύτερων...». Και παρακάτω, «…κα-
θώς το δημόσιο δεν παράγει φόρους και εισφορές αλλά τους
καταναλώνει, τα 2 εκατ. πρέπει να συντηρήσουν 1 εκατ. πε-
ρίπου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο + 2,7 εκατ. συντα-
ξιούχους + 1,5 εκατ. ανέργους + τα προστατευόμενα μέλη...».

Αυτή η άποψη έχει πέραση, δυστυχώς, και σε μεγάλη με-
ρίδα του κόσμου. Και λέω δυστυχώς, διότι αυτή η άποψη δεί-
χνει στην καλύτερη περίπτωση ημιμάθεια και αδυναμία σκέ-
ψης ή στην χειρότερη περίπτωση ιδιοτέλεια και ιδεοληψία.
Ο λόγος είναι απλός: Δεν λαμβάνει υπ’ όψη μία σειρά δεδο-
μένων που υφίστανται στην πραγματικότητα, αλλά αντίθε-
τα παίρνει μόνο ένα δέντρο και το χαρακτηρίζει δάσος. 

Εξηγούμαι: Είναι αλήθεια ότι οι μισθοί των δημοσίων
υπαλλήλων πληρώνονται από τα δημόσια έσοδα, δηλαδή κα-
τά 95% από τους φόρους. Παίρνοντας αυτή την αλήθεια, ο
αρθρογράφος και πολλοί ακόμα, την αλλάζουν και την με-
τατρέπουν σε ψέμα: λένε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώ-
νονται από τους φόρους του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή ότι ο
ιδιωτικός τομέας συντηρεί μόνος του τον δημόσιο, λες και ο
δεύτερος είναι παρασιτικός οργανισμός. 

Εγώ όμως έχω ερωτήματα και προβληματισμούς:
Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πληρώνουν φόρους; Δεν πλη-

ρώνουν ΕΝΦΙΑ και δημοτικά τέλη; Δεν πληρώνουν ΦΠΑ στα
προϊόντα που αγοράζουν; Ακόμα περισσότερο, δεν κατανα-
λώνουν, με αποτέλεσμα να συντηρούν και αυτοί τους ιδιω-
τικούς υπαλλήλους μέσω της ζήτησης προϊόντων που κατα-
σκευάζει ο ιδιωτικός τομέας; Αυτή την πλευρά των δημοσί-
ων υπαλλήλων, την πλευρά της φοροδοσίας και της τόνω-
σης της ζήτησης, ο αρθρογράφος και οι οπαδοί της ιδεολο-
γίας του την αγνοούν επιδεικτικά. Μάλιστα ισχυρίζονται το
αντίθετο, λέγοντας ότι το δημόσιο δεν παράγει φόρους και

εισφορές (λες και δεν είναι αυταπόδεικτο ότι ισχύει το αντί-
θετο) αλλά μόνο καταναλώνει.

Πάμε και σε κάτι άλλο που στα οικονομικά ονομάζεται
«κόστος ευκαιρίας» και έχει μεγάλη σημασία, γιατί σημαί-
νει την απώλεια του οφέλους μίας επιλογής όταν κάνεις μία
άλλη επιλογή. Για παράδειγμα, αν επιλέξεις να επενδύσεις
σε μετοχές, το κόστος ευκαιρίας σου είναι η απώλεια του
επιτοκίου που θα κέρδιζες αν τα ίδια χρήματα τα έβαζες σε
καταθετικό λογαριασμό. Ο αρθρογράφος, λοιπόν, αν και
έγκριτος(;) οικονομικός(;) αναλυτής(;), αγνοεί την βασική
έννοια του κόστους ευκαιρίας που υπάρχει σε όλα τα πανε-
πιστημιακά οικονομικά εγχειρίδια. Ερωτώ λοιπόν:

Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι δεν κάνουν δωρεάν ή πολύ φτηνές
ιατρικές εξετάσεις χάρη στην ύπαρξη των δημοσίων για-
τρών, αντί να πληρώσουν τα μαλλιοκέφαλά τους στα ιδιωτι-
κά νοσοκομεία και ιατρεία; Δεν μπορούν να πάρουν δωρεάν
τηλέφωνο την αστυνομία και την πυροσβεστική αν κινδυνεύ-
ουν χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν μια ιδιωτική εταιρεία
security; Δεν μπορούν να κάθονται σπίτι τους και να βλέπουν
μπαλίτσα όταν οι “δημόσιοι” πιλότοι αναχαιτίζουν τα τουρ-
κικά αεροπλάνα πάνω από το Αιγαίο; Δεν γλιτώνουν χρήμα-
τα από την δωρεάν δημόσια αποκομιδή των σκουπιδιών; 

Αν καταργούσαμε το δημόσιο ώστε να γλιτώσει από το
κόστος των μισθών του ο ιδιωτικός τομέας, όλοι μας δεν θα
έπρεπε να αρχίσουμε να πληρώνουμε σε ιδιώτες για όλα τα
παραπάνω; Εκεί γιατί δεν πειράζει να πληρώνουμε; Επειδή
είναι ιδιώτης και όχι δημόσιος; Δηλαδή ο ένας είναι άνθρω-
πος και ο άλλος ζώο; Πάντως, για να «λαϊκίσω» κι εγώ λί-
γο, μην ξεχνάμε ότι η λέξη ιδιωτεία προέρχεται από την αρ-
χαία ελληνική γλώσσα και σημαίνει την αποχή από την δη-
μόσια απασχόληση και είναι συνώνυμη της αμορφωσιάς
και της ανοησίας (βλέπε και idiot). Αναρωτιέμαι αν είναι
χειρότερος ο idiot ή ο φανατικός, τυφλός οπαδός του.

Ο αρθρογράφος που ανέφερα παραπάνω είναι ένας συ-
γκεκριμένος τύπος ανθρώπου που μπορεί να βρεθεί παντού.
Είναι ο άνθρωπος που προπαγανδίζει τις θέσεις του (χρησι-
μοποιώντας ψευδοεπιστημονική γλώσσα και μονόπλευρη
επιχειρηματολογία) γιατί αυτό είναι το συμφέρον του. Αν το
συμφέρον του ήταν με το δημόσιο (π.χ. αν ήταν κάποιος
κρατικοδίαιτος, κομματικός, πρόεδρος δημοσίου οργανι-
σμού), θα έριχνε όλα τα κακά της μοίρας μας στον ιδιωτικό
τομέα. Θα μίλαγε για τους κάφρους ταρίφες, τα λαμόγια
τους δικηγόρους, τους φοροφυγάδες ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, τους λαθρέμπορους και νοθευτές βενζινάδες, τους
κρατικοδίαιτους αγρότες που χρεοκόπησαν το κράτος με τις
επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις κ.ο.κ.

Αυτός ο τύπος ανθρώπου προάγει τον κοινωνικό αυτομα-
τισμό, γιατί αυτό είναι το συμφέρον του. Αυτός ο τύπος αν-
θρώπου εκφράζει ιδέες που έχουν ρατσιστική χροιά, αφού
τσουβαλιάζουν και χαρακτηρίζουν αρνητικά ολόκληρες κα-
τηγορίες ανθρώπων χωρίς αξιολογική κρίση, αλλά απλώς
επειδή ανήκουν σε άλλη ομάδα. Τελικά οι ιδέες αυτού του
τύπου ανθρώπου οδηγούν σε ό,τι πιο απάνθρωπο υπάρχει
στον σύγχρονο πολιτισμό μας: το δόγμα «κοιτάω την πάρ-
τη μου (ή την ομάδα μου) και όλοι οι άλλοι να πάνε να πνι-
γούν».

Αυτόν τον τύπο ανθρώπου αγνοήστε τον και στείλτε τον
στον αγύριστο. Φτύστε τα ψέματά του σαν το δηλητήριο α-
πό την πληγή. Η σωστή ενημέρωση και η κριτική σκέψη εί-
ναι το θεμέλιο της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Η προ-
παγάνδα και ο κοινωνικός αυτοματισμός είναι ο δρόμος για
την επιστροφή στην δουλεία.

Του Νεόφυτου Παπαδόπουλου, 
Πυρηνικού Φυσικού (ΕΚΟΦΕ Δημόκριτος)

Γ ια την αντιμετώπιση της κρίσης
–που δεν είναι μόνο οικονομική αλ-
λά και πολιτική, κοινωνική και ηθι-

κή– προτείνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
Για τη διευθέτηση του χρέους θεωρείται

ότι προέχει ο καθορισμός του πραγματικού
χρέους –χωρίς να θεωρείται κούρεμα– βά-
σει και της Έκθεσης της Επιτροπής Αλή-
θειας Δημοσίου Χρέους (Ζωή Κωνσταντο-
πούλου), δίνοντας έμφαση στις γερμανικές
πολεμικές αποζημιώσεις παρά τις σχετι-
κές «δεσμευτικές» υπογραφές, έστω και
ως ηθικό διαπραγματευτικό όπλο. 

Κατόπιν να ζητηθεί αναστολή της πλη-
ρωμής των δανειακών δόσεων και ομολό-
γων, με ρήτρα ανάπτυξης, ώστε, με επι-
μήκυνση της περιόδου χάριτος και με μεί-
ωση των επιτοκίων, να δοθεί, στο μεταξύ,
στη Χώρα, χρονικό περιθώριο αύξησης
του πλούτου με παραγωγική ανάπτυξη.

Έτσι, κατόπιν εθνικού παραγωγικού
αναπτυξιακού σχεδιασμού και καθορισμού
προτεραιοτήτων, μπορούν να δοθούν κί-
νητρα για στοχευμένες αποδοτικές επεν-
δύσεις. Δηλαδή, μεταξύ άλλων, δημιουρ-
γούνται κίνητρα επαναφοράς καταθέσεων
εξωτερικού, τραπεζικών επανακαταθέσε-
ων από «στρώματα» και αξιοποίησης της
αυξημένης φορολογίας των πλουσίων,
προς όφελος και των ίδιων, ενισχύοντας

έτσι και την ρευστότητα.
Τότε μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτε-

ρα και οι ξένες επενδύσεις και χρηματοδο-
τήσεις (ΕΣΠΑ κ.λπ.) αλλά και οι εγχώριες
δημόσιες και ιδιωτικές επενδυτικές δυνα-
τότητες. Σημαντική θα είναι και η αξιοποί-
ηση του ανθρώπινου –και ιδιαίτερα του
ειδικευμένου– προσωπικού, καθώς και
των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των νέ-
ων τεχνολογιών, των καινοτομιών και γε-
νικά των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της Χώρας, οπότε θα μειωθεί και η ανερ-
γία και η διαρροή επιστημονικού προσω-
πικού στο εξωτερικό.

Βασική προϋπόθεση για ανάπτυξη εί-
ναι, μεταξύ άλλων, και η αναβάθμιση της
Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβάνοντας
την πάταξη της γραφειοκρατίας και της
φοροδιαφυγής με τη βοήθεια των νέων
τεχνολογιών, η προώθηση της συναγωνι-
στικής και όχι ανταγωνιστικής επιχειρη-
ματικότητας, η δανειακή υποστήριξη των
πολιτών και των επιχειρήσεων με εγγυή-
σεις από τράπεζες και Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση και με αναπτυξιακή προοπτική, αλλά
και η αναβάθμιση της δικαστικής διαδικα-
σίας απονομής δικαιοσύνης με σύγχρονα
μέσα σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.

Εννοείται ότι για την πρόοδο της Χώρας
πρέπει να ενισχύονται μόνο οι αναπτυξια-
κές και όχι οι περιοριστικές μεταρρυθμί-
σεις, όπως οι περικοπές μισθών και συ-

ντάξεων και η εκποίηση αντί
της αξιοποίησης της εθνικής
περιουσίας.

Επίσης το δυνάμωμα των
διεθνών σχέσεων, όχι μόνο με
την Ευρώπη, αλλά και με Ρω-
σία, Κίνα, ΗΠΑ, καθώς και Βαλκά-
νια, Μέση Ανατολή, Αφρική κ.ά. υπό
μορφή επενδύσεων και εμπορικών κ.λπ.
συναλλαγών, θα βοηθήσει στην ισχυρο-
ποίηση της Χώρας με ανάκτηση της αξιοπι-
στίας και εμπιστοσύνης της, αλλά και της
εθνικής κυριαρχίας, με πολλαπλά οφέλη.

Πρωταρχική σημασία έχει και η ορθολο-
γική λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπε-
δο. Προς τούτο απαιτούνται: ριζική αναθε-
ώρηση του Συντάγματος (νόμος ευθύνης
Υπουργών κ.ά.), αποδοτική λειτουργία
του Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης με συμπαραθέσεις και όχι αντι-
παραθέσεις, αξιοκρατικές βουλευτικές και
δημοτικές εκλογές κ.ά.

Εκτός από την οικονομική ανάπτυξη
απαιτείται όμως και κοινωνική και ηθική
προαγωγή για την ανύψωση του βιοτικού
επιπέδου του λαού. Σε αυτόν τον στόχο
μπορεί μεταξύ άλλων να συμβάλλει η Το-
πική Αυτοδιοίκηση με τη δημιουργία ΚΕΠ
όχι μόνο για δημόσιες αλλά και για ιδιω-
τικές υποθέσεις, όπως ενημέρωση και επι-
κοινωνία με σύσταση γραφείου πληροφο-
ριών (με υποδομή διαδικτύων), συμβου-
λευτικών γραφείων για οικονομικές, δα-

νειακές με εγγυήσεις, κοινωνικές, οικογε-
νειακές, νομικές, εργασιακές κ.ά. υποθέ-
σεις, καθώς και υγειονομικών υπηρεσιών,
χώρων ψυχαγωγίας και γνωριμιών, και
με άλλες συναλλαγές.

Εννοείται ότι με τη βοήθεια των νέων τε-
χνολογιών μπορεί να επιτευχθεί και η ορ-
θολογική προαγωγή των κοινωνικών πα-
ροχών στην παιδεία, υγεία, πρόνοια, προ-
στασία, ασφάλιση, ασφάλεια κ.ά.

Απαραίτητη θεωρείται η συμμετοχή των
πολιτών στη λήψη αποφάσεων, η αξιοποί-
ηση των ΜΜΕ με πολυφωνία και αμερόλη-
πτη πρόσβαση για αντικειμενικό διάλογο
χωρίς λογοκρισία, η λεπτομερειακή ενημέ-
ρωση των «αρμοδίων» στα προβλήματα
των πολιτών αλλά και σε προοδευτικές
προτάσεις τους με εποικοδομητική ανταλ-
λαγή ιδεών, απόψεων και εμπειριών,
ώστε, με κατάλληλη σύνθεση των πραγμα-
τικών δεδομένων, να είναι δυνατή η λήψη
και εφαρμογή ορθολογικών αποφάσεων
προς όφελος της κοινωνίας. 

Επίκαιρες αναπτυξιακές προτάσεις

Υπουργείο Προπαγάνδας

Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι
δεν κάνουν δωρεάν 

ή πολύ φτηνές ιατρικές εξετάσεις 
χάρη στην ύπαρξη των δημοσίων

γιατρών, αντί να πληρώσουν 
τα μαλλιοκέφαλά τους 

στα ιδιωτικά νοσοκομεία και ιατρεία;
Δεν γλιτώνουν χρήματα 
από την δωρεάν δημόσια 

αποκομιδή των σκουπιδιών; 

Εννοείται ότι για την πρόοδο 
της Χώρας πρέπει να ενισχύονται

μόνο οι αναπτυξιακές και όχι 
οι περιοριστικές μεταρρυθμίσεις,

όπως οι περικοπές μισθών και συντάξεων
και η εκποίηση αντί της αξιοποίησης 

της εθνικής περιουσίας.
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Ηκαταστροφική πυρκαγιά του μοναδικού ελατοδά-
σους της Πάρνηθας ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου 2007,
μετά από πολυήμερο καύσωνα, για να σβηστεί ύστε-

ρα από αρκετές μέρες.
Η φωτιά ξεκίνησε από τα Δερβενοχώρια, εξαπλώθηκε στο

δυτικό μέρος του βουνού και εισχώρησε περίπου 15 χιλιόμε-
τρα μέσα στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, αποτεφρώνοντας
21.800 από τα 30.000 στρέμματα ελάτης. Η καταστροφή του
πυρήνα του μοναδικού αυτού δάσους ελάτης προκάλεσε
και συνεχίζει να προκαλεί ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις για το λεκανοπέδιο, επηρεάζοντας αρνητικά το
κλίμα της «τσιμεντούπολης» Αθήνας.

ΜΕ αριθμούς η καταστροφή αποτυπώνεται ως εξής:
• Συνολικά κάηκαν 48.744 στρ. γης, εκ των οποίων τα

36.338 στρ. αποτελούν τμήμα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
• Κάηκε το 18% της περιοχής Natura 2000, δηλαδή

27.200 στρ. από το σύνολο των 149.000 στρ.
• Καταστράφηκε το 62% του ελατοδάσους της Πάρνηθας.
• Ο πληθυσμός των κόκκινων ελαφιών είχε μεγάλες απώ-

λειες, καθώς υπολογίζεται πως 30 με 50 κόκκινα ελάφια εί-
τε κάηκαν, είτε πέθαναν από ασφυξία.

• Μεγάλες ήταν και οι απώλειες στην πανίδα της περιο-
χής, καθώς διάφορα είδη θηλαστικών, πτηνών και ερπετών
έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Με αφορμή τα 10 χρόνια από την καταστροφή, η WWF Ελ-
λάς, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, το
Δασαρχείο και η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, διορ-
γάνωσαν ένα συμβολικό οδοιπορικό στα σημεία του εθνικού
δρυμού που η πυρκαγιά έπληξε περισσότερο, δίνοντας ταυ-
τόχρονα και τις παρακάτω πληροφορίες, για την αξία που
έχει το οικοσύστημα του βουνού:

«… Η Πάρνηθα δεν είναι απλά ένα βουνό του λεκανοπεδί-
ου. Αποτελεί τον πιο σημαντικό πνεύμονα πρασίνου της Ατ-
τικής, αλλά και τον βασικότερο μηχανισμό μείωσης της θερ-
μοκρασίας του αέρα που ρέει από τον βορρά προς την Αθή-
να. Επιπλέον, αποτελεί ένα φυσικό μνημείο και ένα απόθε-
μα διαφύλαξης μεσογειακού ορεινού περιβάλλοντος που βρί-
σκεται δίπλα στην πρωτεύουσα, καθώς στην περιοχή έχουν
καταγραφεί 1.116 περίπου είδη φυτών, εκ των οποίων κά-
ποια είναι ενδημικά είδη που συναντώνται αποκλειστικά στην
Πάρνηθα (Καμπανούλα του Κέλσιου ή Campanula Celsii
Subsp. Parnesia, Αγριογαρύφαλλο Πάρνηθας ή Silene Oli-

gantha Subsp. Parnesia, Allium Brussalisii).
»Με άλλα λόγια, η Πάρνηθα είναι μια περιοχή υψηλής πε-

ριβαλλοντικής, αλλά και συμβολικής, σημασίας που συνδέ-
εται άρρηκτα με τη ζωή στην πρωτεύουσα και δημιουργεί α-
πό την αρχαιότητα συναισθηματικούς δεσμούς με την πόλη
της Αθήνας και τους κατοίκους της διασφαλίζοντας, παράλ-
ληλα, καλύτερες συνθήκες ζωής και περιβαλλοντική ισορρο-
πία στον ευρύτερο αστικό ιστό.

»Με αυτό ως γνώμονα, το μέγεθος
της φυσικής καταστροφής που προ-
κλήθηκε μετά την πυρκαγιά στην Πάρ-
νηθα γρήγορα ακολουθήθηκε από ένα
ισχυρό και επίμονο αίτημα από τη μεριά
των πολιτών για άμεση έναρξη της απο-
κατάστασης του οικοσυστήματος της
Πάρνηθας. Η ανταπόκριση όλων των
αρμόδιων φορέων ήταν εξίσου άμεση,
ενώ η κινητοποίηση ενός μεγάλου αριθ-
μού εταιρειών, οργανισμών, αλλά και χι-
λιάδων πολιτών που έσπευσαν να βοη-
θήσουν εθελοντικά τα επόμενα χρόνια ήταν κομβικής σημα-
σίας, καθώς συνέβαλαν δραστικά στην αποτροπή μιας ακό-
μα μεγαλύτερης καταστροφής με μακροχρόνιες συνέπειες για
την Πάρνηθα, αλλά και για ολόκληρη την Αττική …»

Η βιβλική καταστροφή ευαισθητοποίησε την κοινή γνώμη,
υποχρεώνοντας την πάντα νωθρή κρατική μηχανή να προ-
χωρήσει στη σχεδίαση και εφαρμογή συγκεκριμένης αντιπυ-
ρικής μελέτης προστασίας, η οποία επικαιροποιείται κάθε
χρόνο.

Η πραγματοποίηση σχετικών έργων (νέα πυροφυλάκια,
σημαντικά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα), η
απόκτηση αναγκαίου εξοπλισμού (πυροσβεστικά οχήματα,
φορητές δεξαμενές κ.λπ.) σε συνδυασμό με τις αναδασωτι-
κές εργασίες και την εγρήγορση χιλιάδων εθελοντών λει-
τούργησαν σαν δίχτυ προστασίας της Πάρνηθας και συμβάλ-
λουν στην αποτροπή μιας νέας μεγάλης πυρκαγιάς, ενώ
παράλληλα επιτρέπουν την ομαλή και σταδιακή επαναφορά

του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος στην πρότερή του
κατάσταση.

Και συνεχίζει η πληροφόρηση αναφέροντας τι έγινε στα
10 χρόνια που πέρασαν:

«… Αντιπλημμυρικά – Αντιδιαβρωτικά έργα: Υλοποιήθη-
καν 1.913 χλμ. έργων (κορμοδέματα – κλαδοπλέγματα), απο-
τρέποντας την επιταχυνόμενη διάβρωση του εδάφους και
βοηθώντας στη συγκράτηση του επιφανειακού εδάφους, την
αποφυγή πλημμυρών, τη συγκράτηση και διήθηση των νερών
της βροχής και την προστασία των καμένων εκτάσεων από πε-
ραιτέρω υποβάθμιση. Αντίστοιχα, κατασκευάστηκαν αντι-
πλημμυρικά έργα, με 43 λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια (σαρ-
ζανέτ) και 5.960 ξυλοφράγματα. Το συνολικό κόστος των αντι-
διαβρωτικών έργων ανήλθε περίπου στα 10 εκατ. ευρώ.

»Αναδασώσεις: Μέχρι τώρα έχουν αναδασωθεί 196.654
φυτάρια κεφαλληνιακής ελάτης, 193.000 φυτάρια μαύρης
πεύκης και 800 φυτάρια χνοώδους δρυός, σε συνέχεια της
ανακατασκευής και λειτουργίας του Δασικού Φυτωρίου Πάρ-
νηθας, στοχεύοντας στην επαναφορά του ελατοδάσους που
κάηκε. Το συνολικό κόστος των αναδασωτικών επεμβάσεων
και των εργασιών φυτωρίου απαίτησε δαπάνη περίπου 4

εκατ. ευρώ… Επιπλέον 180.000 φυτά
βρίσκονται στο Δασικό Φυτώριο Πάρ-
νηθας και περιμένουν να αναδασω-
θούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

»Εθελοντές – Εθελοντικές δρά-
σεις: Ο ρόλος των εθελοντών στην
αποκατάσταση του φυσικού οικοσυ-
στήματος της Πάρνηθας ήταν και πα-
ραμένει κομβικής σημασίας, καθώς
χωρίς αυτούς πολλά από όσα επι-
τεύχθηκαν τα τελευταία δέκα χρό-
νια δεν θα ήταν δυνατά. Ενδεικτικά,

αναφέρεται ότι παραπάνω από 2.500 εθελοντές εγγράφηκαν
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: 

http://parnitha.wwf.gr...
»… Κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού, πραγματοποιήθηκε

ξενάγηση σε τρία συμβολικής σημασίας σημεία της περιοχής:
στο Πάρκο των Ψυχών και στην Πηγή Βίλιανι, όπου παρα-
τηρείται ένας ενδιαφέρων και αποδοτικός συνδυασμός φυσι-
κής αναδάσωσης και τεχνητής αναγέννησης, καθώς και στο
δασικό φυτώριο Αγ. Τριάδας, όπου μεγαλώνουν χιλιάδες
φυτάρια Κεφαλληνιακής ελάτης, προέλευσης Πάρνηθας, τα
οποία προέρχονται από σπέρματα από το άκαυτο ελατοδάσος
για προστασία και διάσωση του ενδημικού είδους και τα οποία
προορίζονται για τις αναδασώσεις στις καμένες εκτάσεις…»

Τελειώνουμε με μια μελαγχολική βεβαιότητα: Κανείς,
από όσους  το 2007 ήταν μεγαλύτερος από 10 ετών, δεν  θα
ξαναδεί την Πάρνηθα και το ελατοδάσος, γιατί η αποκατά-
σταση της ελάτης –αν όλα πάνε καλά– απαιτεί χρόνο που πλη-
σιάζει ή και ξεπερνά τον αιώνα!!!

Δάσος Κάσδαγλη

του Μανόλη Στ. Πάγκαλου 

Σε συνέχεια δημοσιεύματός μας (φ. 9 ΑΝΑΤΡΟΠΗ Μαΐ-
ου – Ιουνίου 2017), την Τετάρτη 14/6/2017 επισκέ-

φθηκε το Δάσος Κάσδαγλη κλιμάκιο του Δασαρχείου
Πεντέλης, με επικεφαλής την κ. Μαρία Αρίδα, προϊστα-
μένη του Δασονομείου Αγίας Παρασκευής και την δασο-
νόμο της περιοχής μας κ. Ελένη Παπαδοπούλου.

Κατά την αυτοψία στο δάσος –παρουσία του Αντιδημάρ-
χου κ. Ευ. Παπανικολάου, υπαλλήλων του δήμου, του
επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Ανατροπής Μανόλη Πάγκα-
λου και πολιτών– η προϊσταμένη του Δασονομείου Αγίας
Παρασκευής ζήτησε:

• Την κινητοποίηση της δημοτικής αρχής για την υλοποί-
ηση της απόφασης κατεδάφισης του παράνομου κτίσματος
Τζιτζίκου.

• Την απομάκρυνση των σταθμευμένων εντός του δά-
σους αυτοκινήτων και την επιβολή προστίμων.

• Την άμεση απομάκρυνση όγκου ξερών κλαδεμάτων.
• Την υποβολή πορίσματος των υπηρεσιών του δήμου

για τις σωληνώσεις ύδρευσης που βρέθηκαν εντός του δά-

σους και
• Την αφαίρεση του μπετόν που καλύπτει τμήματα αυ-

τών των σωληνώσεων.
Παράλληλα, η προϊσταμένη της δασονομίας δήλωσε ό-

τι το δασαρχείο, αφενός μεν, θα προχωρήσει σε σχετικές
μηνύσεις όπου διαπιστώθηκε ότι έγινε εγκατάσταση νέων
περιφράξεων, αφετέρου δε, θα προτείνει διαδικασίες μεί-
ωσης της κυκλοφορίας οχημάτων εντός του δάσους.
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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

Ένα μήνα μετά την αυτοψία… 
δεν έχει γίνει καμία διορθωτική ενέργεια

από τους αρμόδιους του δήμου μας!


