
ΧρονοΓράφημα Του Γιώργου Παπαναστασίου

Μέρα με ήλιο αποφασίζουμε να μοιράσουμε την «ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
στην περιοχή. Όλοι μαζί μια ομάδα… από το οροπέδιο της Πεύ-
κης για τον κάμπο της Λυκόβρυσης. Η διάθεση στα ύψη και, πα-
ρατηρώντας τι συνέβαινε γύρω, ανέβαινε περισσότερο.  

Οι καταστηματάρχες λάμπουν από ικανοποίηση, που οι δου-
λειές πάνε πρίμα, οι πελάτες φορτωμένοι μπαινοβγαίνουν σαν
μυρμήγκια, τα καφέ γεμάτα, τα γέλια σκεπάζουν τις καμπανο-
κρουσίες του Άγιου Παντελεήμονα. 

Στο εμπορικό κέντρο πιτσιρικάδες κάνουν σκέιτμπορτ και οι
παππούδες στα παγκάκια τα χαρτζιλικώνουν αβέρτα με 5ευρα,
μπας και πάνε πιο πέρα να τους αφήσουν ήσυχους να μιλήσουν…
για τα παλιά γκομενικά τους. 

Εντυπωσιακή ουρά στον φούρνο στην πλατεία Σοφούλη, με τις
μαμάδες να αγοράζουν κουλούρια στα παιδάκια για να ταΐσουν τις
πάπιες στο σιντριβάνι.  

Στη γωνία της πλατείας, εκεί που ήταν το στρατηγείο του Σύ-
ριζα –όπου ακόμη υπάρχει η αφίσα του «ερίδματου» πρωθυπουρ-
γού– στον πίνακα ανακοινώσεων υπάρχουν δεκάδες αγγελίες με
προσφορές εργασίας. 

Προχωρώντας, στην Εθνική τράπεζα δεκάδες επιχειρηματίες πε-
ριμένουν να καταθέσουν τα κέρδη και τα έσοδά τους δείχνοντας
έμπρακτα εμπιστοσύνη στις τράπεζες απ’ ότι στις μαξιλαροθήκες
και στα στρώματα. 

Απέναντι στο βουλκανιζατέρ τα πολυτελή αυτοκίνητα συμπλη-
ρώνουν την εικόνα της ευμάρειας. 

Κάνοντας μία παράκαμψη προς το Γυμνάσιο για λίγη ξεκούρα-

ση άλλη μια ευχάριστη εικόνα ανεβάζει κι άλλο την διάθεσή μας.
Ομάδες από τα ΚΑΠΗ σε στρωμένα καρό τραπεζομάντηλα, τσιμπο-
λογούν και πίνουν τα τσιπουράκια τους, κάνοντας πικ-νικ. Μία ομά-
δα κάτω από ένα πεύκο έχει στρωθεί στο χορό τραγουδώντας «νε-
ρατζούλα φουντωτή» και «η Πεύκη έχει όμορφες η Λυκόβρυση
αφράτες, το Μαρούσι κ’ η Μεταμόρφωση ξανθές γαλανομάτες». 

Βέβαια υπήρχαν και οι πιο κυριλέ που είχαν φέρει τα τραπεζά-
κια τους και έπαιζαν κουμκανάκι, ρίχνοντας στην τσόχα το καθό-
λου ευκαταφρόνητο ποσό που περίσσεψε από την σύνταξη... 

Λίγο πιο κάτω, και διακριτικά, ένα περιπολικό και μια κλούβα
των καταργημένων ΜΑΤ επέβλεπε χαλαρά αφού παντού επικρα-
τούσε η τάξη. Η ασφάλεια υπεράνω όλων. Ομολογουμένως οι
άντρες των ΜΑΤ φαίνονταν πιο ευτραφείς, μάλλον επειδή σταμά-
τησαν εδώ και 2-3 χρονάκια τις χημικοθεραπείες στους πολίτες και
το κοπάνημα κεφαλιών σε άνεργους, αφού δεν υπάρχουν πλέον
μαθητές, γέροντες και γενικά διαδηλωτές και ανατρεπτικά στοι-
χεία. 

Κόβοντας σύριζα απ’ τον παλιό Βερόπουλο, σταματήσαμε για
προφιτερόλ κερασμένο από το ζαχαροπλαστείο δίπλα, το οποίο βε-
βαίως κέρναγε όλα τα σταματημένα αυτοκίνητα προς τον Σκλαβε-
νίτη. 

Η απορία μας για τα σταματημένα αυτοκίνητα λύθηκε φτάνο-
ντας στον Σκλαβενίτη… Το έλα να δεις!!! Φορτηγά έμπαιναν από

τη μία, υπέρβαρα καρότσια έβγαιναν από την άλλη… Η απόλυτη
καταναλωτική ευτυχία! 

Φτάνοντας στην Λυκόβρυση, αφού πρώτα ανάψαμε ένα κερά-
κι στην Αγία Βαρβάρα ευχαριστώντας τον Ύψιστο για την ευτυχία
μας και μνημονεύοντας τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο που έφε-
ρε τους πεπλανημένους στον ίσιο δρόμο, ένας καφές ήταν απαραί-
τητος απολαμβάνοντας και εκεί την ευδαιμονία και συμμετέχοντας
σε ανοιχτή κουβέντα για την Μακεδονία μας. 

Ξαφνικά ακούστηκε ένα φορτηγό να μαρσάρει, κάτι τενεκέδες
να βαράνε, κάτι γάτες να ουρλιάζουν, κάτι «κάνε γρήγορα ρε
μ@λ@κ@»...  

Όνειρο ήταν και πάει… Το φορτηγό και οι εργάτες καθαριότη-
τας!!! 

Ανοίγω τηλεόραση... 25 Ιανουαρίου… Επέτειος 3 χρόνια Σύρι-
ζα και το ακροδεξιό συνεταιράκι των καταντημένων Δημήτρης Καμ-
μένος να κουνάει το δάχτυλο στην οθόνη και να παριστάνει τον Θε-
οφιλογιαννάκο. 

Έδεσε πάντως... Επέτειος και το σκουπιδιάρικο για καλημέρα. 

Γράφουν:
• Χρίστος Απ. Ζάνης • Μαρίτα Santoro – Κουρούπη 
• Λάμπρος Λάζαρης • Άρις Λιάκουρας • Γιώργος Λίλος 
• Αναστασία (Τέτα) Μάντζαρη • Μανόλης Στ. Πάγκαλος 
• Νεόφυτος Παπαδόπουλος • Γιώργος Παπαναστασίου 
• Φάνης Στρατουδάκης

Επετειακόν… 

Με λένε Ματίνα 
Κανελλοπούλου(*)  

Είμαι ένα κορίτσι 
Είκοσι χρονώ 

Χτυπήθηκα από βόλι 
Και βρίσκομαι στον ουρανό- 

Το αγόρι που αγαπούσα 
Για να το παντρεφτώ 
Εστάθηκε κοντά μου 

μέσα στον πυρετό. 

Μην κλαίτε εσείς οι άλλοι 
Που έφυγα από σας 

Θα βρίσκομαι σ΄ αγγάλη  
Θερμή της ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ. 

Μαζί με το ΣΩΤΗΡΗ 
Μαζί με το ΓΡΗΓΟΡΗ 

Μ΄ όλους αυτούς πουπέσαν 
Σ΄ αγώνες ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ 

Μην κλαίτε εσείς οι άλλοι 
Που φύγαμε από σας 

Βρισκόμαστε σ΄αγγάλη  
Θερμή της ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ  

Η Αναστασία (Τέτα) Μάντζαρη ζει εδώ και πολλά
χρόνια στην Πεύκη. Σπούδασε αρχιτεκτονική και έχει πο-
λυποίκιλα πνευματικά ενδιαφέροντα. Ο γνωστός ζωγρά-
φος και χαράκτης Αιμίλιος Φρέρης, που έργα του έχου-
με θαυμάσει σε πολλές εκθέσεις στην Πεύκη, ήταν άντρας
της.  

Η κυρία Τέτα δεν είναι ποιήτρια, όμως όταν κάποιο γε-
γονός την συγκλονίζει, όταν κάτι την συγκινεί ή την φο-
βίζει, αισθάνεται την ανάγκη να εκφραστεί με στοίχους,
γιατί πιστεύει ότι με την λιτότητα της ποίησης μπορείς να
πεις πάρα πολλά πράγματα.  

(*) Το ποίημα γράφτηκε με αφορμή το θάνατο της Στα-
ματίνας (Ματίνας) Κανελλοπούλου, εργάτριας, που δολο-
φονήθηκε σε ηλικία 21 ετών, στις 16 Νοεμβρίου 1980 κα-
τά τη διάρκεια της πορείας στην επέτειο της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου. Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα, έξω απ' το ξενο-
δοχείο «Μεγάλη Βρετανία», όταν η πορεία επιχείρησε να
«σπάσει» την απαγόρευση της αστυνομίας και να κινηθεί
προς την Αμερικανική Πρεσβεία, κάτι που προκάλεσε
επέμβαση των ΜΑΤ. Χτυπήθηκε στο κεφάλι και στο σώμα
–σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης
έφερε 18 χτυπήματα στο κρανίο, πολλαπλά κατάγματα και
βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση– και εξέπνευσε στο Ιππο-
κράτειο Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε έχοντας απωλέ-
σει τις αισθήσεις της. 

Ποίηση Αναστασία (Τέτα) Μάντζαρη

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

Ηλθε λοιπόν το 2018… με ευχές
και πανηγύρια, βασιλόπιτες
και συνεστιάσεις… Στο μικρό

μας δήμο –κάθε Δευτέρα, Τετάρτη,
Σάββατο και Κυριακή– λίγοι συμπολί-
τες μας επί δύο μήνες πηγαινοέρχο-
νται από εκδήλωση σε εκδήλωση, ευ-
χόμενοι αλλήλους!

Οι ιερείς μας, κάθιδροι, τρέχουν από
πολιτιστικό στέκι σε αθλητικό χώρο για
να προφτάσουν να ευλογήσουν έγκαι-
ρα τον… «πλακούντα» όσων, επί τού-
του, τους κάλεσαν. Αμέτρητες οι υπε-
ρωρίες των ιερωμένων!

Οι λίγοι αιρετοί που προσπάθησαν
να καλύψουν με την παρουσία τους τις
εκδηλώσεις παρέμειναν με το αγωνιώ-
δες, αλλά αναπάντητο, ερώτημα «αν
κατάφεραν να αυξήσουν τους ψηφοφό-
ρους τους»!

Υπήρξαν, φυσικά και αιρετοί… αξιο-
θέατοι! Με διαφορετικές εμφανίσεις
από πίτα σε πίτα… με συνοδούς φωτο-
γράφους, με μακροσκελέστατες ευχές
και προτροπές για «ένα καλύτερο αύ-
ριο», «για μια καλύτερη ζωή», «για
έναν καλύτερο δήμο», «για μια καλύτε-
ρη Αθήνα», «για μια καλύτερη Ελλάδα»
κ.ο.κ. για κάτι «καλύτερο»!

Αναρωτιόμαστε αν «η κοινωνία εκ-
παιδεύει τα μέλη της» ή αν οι πολυεμ-

φανιζόμενοι στις εκδηλώσεις εκπαιδεύ-
ουν την κοινωνία… 

Πιθανόν να ισχύουν και τα δύο ταυ-
τόχρονα, πιθανόν εμείς να είμαστε πα-
ρωχημένοι, αλλά από τη στιγμή που
ζούμε με διαφορετικές αντιλήψεις,
έστω και αν αυτές δεν καλύπτουν το
σύνολο της πολύπαθης κοινωνίας, αι-
σθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε,
να πούμε δημόσια αυτά που πολλοί συ-
νομολογούν στα σπίτια τους.

Θεωρούμε εντελώς εξευτελιστικό
και αντιπαιδαγωγικό, μαθητές και κα-
θηγητές των σχολίων μας να οδηγού-
νται εκόντες άκοντες σε δήθεν παιδα-
γωγικές εκδηλώσεις, όπου υποκρύπτε-
ται η προβολή και προώθηση ζεύγους
αιρετών της περιοχής…

Θεωρούμε εντελώς παραπλανητική
τη χρήση ονομάτων διεθνών μη κερδο-
σκοπικών ανθρωπιστικών οργανισμών,
μόνο και μόνο για προσωπική ανέλιξη
εμπλεκόμενων πολιτών, που έχουν τη
δυνατότητα ή και την ικανότητα να ξο-
δεύουν χιλιάδες ευρώ σε προσωπική
πολυσχιδή προβολή τους.

Θεωρούμε προκάλυμμα προσωπι-
κών πολιτικών στοχεύσεων την εμ-
φάνιση του Ομίλου για την UNESCO
Βορείων Προαστίων… όταν η εμφανι-
ζόμενη ως διεκδικήτρια της δημαρχίας

Πρόεδρός του, αφενός μεν, φιλολογεί
ακόπως δηλώνουσα ότι… «θέτουμε σε
πρώτη προτεραιότητα την προώθηση
δράσεων με κοινωνικό, πολιτιστικό, εκ-
παιδευτικό και ανθρωπιστικό χαρακτή-
ρα, υπηρετώντας τις πανανθρώπινες
αξίες που πρεσβεύει διεθνώς η UNE-
SCO…», αφετέρου δε, στην πρόσκληση
για κοπή της βασιλόπιτας του ομίλου
της, η ίδια ενημερώνει τους πολίτες
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
διαδήλωση για την Μακεδονία… ότι
υπάρχουν πούλμαν έξω από το χώρο
της εκδήλωσής της, για να τους μετα-
φέρουν… δωρεάν!

Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος όμι-
λος και οι περί αυτού κινούμενοι
έχουν πάρει ειδική άδεια από την «μη-
τέρα» UNESCO να προωθούν τις δικές
τους πολιτικές… αντιβαίνοντες στην
πάγια αποχή της UNESCO από κάθε
πολιτική διένεξη!

Αγαπητοί συμπολίτες, ας μη μας ξε-
γελούν τα «πλούσια» μπιχλιμπίδια, τα
μελίρρυτα λόγια, οι σαπουνόφουσκες,
οι image makers και τα υπερπροβαλλό-
μενα πρόσωπα, γιατί πρέπει να θυμό-
μαστε ότι… ο άδειος ο τενεκές κάνει το
μεγαλύτερο θόρυβο!

Ο άδειος ο τενεκές 
κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο!

ΑΠΕΙΛΗ για τη Λυκόβρυση το νέο MALL σελ. 4
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Του Φάνη Στρατουδάκη

Κάποιος που παρακολουθεί τα τεκται-
νόμενα στον Δήμο μας εύκολα καταλήγει
στο συμπέρασμα, κι αυτό νομίζω ανε-
ξάρτητα από τις πολιτικές του προτιμή-
σεις και την ιδεολογία του, ότι τηρείται
το γράμμα και όχι το πνεύμα του νόμου.

Ο νομοθέτης θέσπισε μια σειρά από επι-
τροπές με το ν.3852/2010 «Καλλικράτης»,
για να «χρυσώσει» το χάπι της παράδοσης
της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ιδιωτική
οικονομία, δημιουργώντας μια ψευδαί-
σθηση άμεσης δημοκρατίας και αυτονομί-
ας στους γιγαντωμένους από τις συνενώ-
σεις δήμους. Ορίζεται π.χ. ελάχιστος απαι-
τούμενος αριθμός συμμετεχόντων τοπι-
κών φορέων και σωματείων για την Επι-
τροπή Διαβούλευσης, χωρίς να ορίζεται τι

γίνεται όταν δεν υπάρχουν καν ή υπάρ-
χουν κατά πολύ λιγότεροι από το απαιτού-
μενο όριο. Ορίζεται η απλή ειδοποίησή
τους, χωρίς την επισήμανση της σπου-
δαιότητας και της ανάγκης της συμμετοχής
τους και συνεπώς σχεδόν αποκλείοντας
την προσέλευσή τους. 

Εξάλλου, όπως έχουμε ξαναγράψει απ’
αυτό το βήμα, όταν οι επιτροπές διαβού-
λευσης συγκαλούνται μετά την οριστική
και αμετάκλητη ψήφιση του μέτρου για το
οποίο επρόκειτο να διαβουλευθούν(;), τό-
τε, όταν ειδοποιούνται οι φορείς για την
προσέλευσή τους, είναι σαν να τους λέει ο
Δήμαρχος: «Άμα δεν έχετε τίποτα να κάνε-
τε, και θέλετε να δείτε κάνα γνωστό και να
σας δουν, ή αν έχετε υψηλή αίσθηση του
χιούμορ, ελάτε να πιούμε κάνα καφέ».

Ίσως αν αλλάξουν επί το αναλογικότε-

ρο οι απαιτούμενες πλειοψηφίες νόμιμης
συγκρότησης, τότε να εξασφαλιστεί και η
προσέλευση των ενδιαφερομένων φορέ-
ων, διαφορετικά τώρα ως άχθος τηρείται
απλώς η νόμιμη διαδικασία και όχι η ου-
σία. 

Ένας από τους λίγους, πραγματικά, εμ-
βριθείς φιλελεύθερους διανοητές, o Ni-
klas Luhmann, είχε «οραματιστεί» την κα-
τάσταση, όπου ο νόμος δεν θα αντιπροσω-
πεύει αιώνιες αρχές και αξίες ως φυσικό
δίκαιο, αλλά απλώς τυπικές διαδικασίες
που θεσπίζονται από την εκάστοτε εξουσία
και τον συσχετισμό δυνάμεων(*). Tο ζη-
τούμενο της νομιμότητας δηλαδή θα συ-
νίσταται απλώς στο να τηρούνται οι δια-
δικασίες και έτσι η τυπικότητα και η τυπο-
ποίηση του δικαίου ταυτίζεται με την ου-
σία του. Κέρδισες όχι επειδή εν τέλει είχες

δίκιο, αλλά επειδή τήρησες πιστά και κα-
τανόησες ορθά τις προσδοκίες, που σου
δημιουργούνται από τις προβλεπόμενες
διαδικασίες.

Αυτόν τον τρόπο λειτουργίας φαίνεται
να ακολουθεί και ο Δήμος μας, χωρίς όμως
το βάθος (ως εννοιολογική περιπλοκότη-
τα εδώ) της σκέψης του Luhmann, αλλά
απλώς ως ένα… «στρίβειν δια του αρρα-
βώνος»!

(*) Niklas Luhmann 1927 – 1998, Γερμα-
νός κοινωνιολόγος, θεωρητικός των κοι-
νωνικών συστημάτων και, μεταξύ άλλων,
συγγραφέας (1969) του «Νομιμοποίηση
μέσω διαδικασίας» (Legitimationdurch
Verfahren), εκδόσεις Κριτική, 1999,
Μετφρ. Βαθιώτης Κων/νος, Επιμέλεια Ζωή
Κωτούλα.

Ο Δήμος μας «στρίβει δια του αρραβώνος»

Το σύνδρομο
της… 
πλακέτας

Της  Μαρίτας 
Santoro – Κουρούπη

Είθισται, από χρόνια, η
εκάστοτε δημοτική αρχή
να κάνει μία εκδήλωση
για να βραβεύσει τους
εθελοντές του Δήμου για
την προσφορά τους στις
διάφορες δομές του Δή-
μου.

Τα τελευταία χρόνια πα-
ραδόξως έχουν γίνει πολ-
λές και διαφορετικές εκ-
δηλώσεις βράβευσης εθε-
λοντών είτε από το Δήμο,
είτε από τα νομικά του
πρόσωπα, πολλές φορές
και με διαξιφισμούς μεταξύ
συγκεκριμένων αιρετών…
για την ταμπακιέρα, δηλα-
δή την φωτογράφιση και
τη δυνατότητα ολίγων λε-
πτών ομιλίας σε συγκε-
ντρωμένους πολίτες!

Φέτος στην εκδήλωση
που έγινε στην αίθουσα
«Μανόλης Αναγνωστάκης»
του δήμου μας οι πρώτοι
που βραβεύτηκαν για την
προσφορά τους με σχετική
αναμνηστική πλακέτα
ήταν… οι ιερείς των εκ-
κλησιών των δύο δημοτι-
κών κοινοτήτων Λυκό-
βρυσης και Πεύκης.

Αναρωτιέμαι γιατί να
βραβευτούν, όταν η προ-
σφορά και βοήθεια στους
αδύνατους και σ’ αυτούς
που χρειάζονται βοήθεια
είναι χρέος τους, που πη-
γάζει από το λειτούργημα
της εκκλησίας.

Η σχετική βράβευση
των ιερέων έγινε και στις
κοπές της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας πολλών συλλό-
γων και παρατάξεων. 

Η σεμνότητα και η σιω-
πηλή προσφορά χάθηκε
από την εκκλησία!

Νέα από το… 
Δήμο Λυκόβρυσης 
– Πεύκης
Επιτροπή τροποποίησης 
κανονισμού 
λειτουργίας Δ.Σ.

Το δημοτικό συμβούλιο σύστη-
σε ομόφωνα (189/31.10.2017)
διαπαραταξιακή επιτροπή για την
τροποποίηση του υφιστάμενου κα-
νονισμού λειτουργίας του, αποτε-
λούμενη από τους:

Ποριώτου - Χρούσου Γεωργία
(Πρόεδρος), 

Ασβεστά Παναγιώτη, 
Γώγου Μαρία, 
Θεοδωρακόπουλο Ιωάννη, 
Κωνστάντο Δημήτριο, 
Πάγκαλο Εμμανουήλ και
Πανταζή Παναγιώτη,
Οι εργασίες της επιτροπής ανα-

μένεται να ολοκληρωθούν εντός
του Φεβρουαρίου.

Ημέρες διεξαγωγής 
Πολιτικών Γάμων

Με απόφαση δημάρχου
(4/3.1.2018) Πολιτικοί Γάμοι θα
τελούνται στην αίθουσα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου κάθε Δευτέ-
ρα, Τετάρτη και Παρασκευή από
09:00΄ έως 17:00΄.

Αλλαγή σύνθεσης 
διοικητικού συμβουλίου 
Β/θμιας Σχολικής 
Επιτροπής

Με ομόφωνη απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου (9/23.1.2018)
έγινε αποδεκτή η παραίτηση του
μέλους του ΔΣ Β/θμιας Σχολικής
Επιτροπής Κατραμάδου Δημήτριου
και ορίσθηκε νέο μέλος η Τσεκού-
ρα Ευθυμία (εκλέχθηκε κατά
πλειοψηφία Αντιπρόεδρος του ΔΣ).

Αλλαγή σύνθεσης 
διοικητικού 
συμβουλίου ΚΟΙΠΑΠ

Με ομόφωνη απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου (10/23.1.2018)
έγινε αποδεκτή η παραίτηση του
μέλους του ΔΣ ΚΟΙΠΑΠ Πολλάτου
Ηλία και ορίσθηκε νέο μέλος ο Τζι-
μέας Γεώργιος.

Σ ε θρίλερ έχει μετατραπεί ο αγώνας δρόμου
για τις αυτοδιοικητικές εκλογές… Σε ορια-
κή σωματική κατάπτωση… οι διεκδικητές

των αιρετών θέσεων, λόγω των συνεχών εμφα-
νίσεων, ομιλιών, φωτογραφίσεων, βασιλόπι-
των, συνεστιάσεων…

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αύξηση της
απασχόλησης, γιατί δεκάδες τοπικά ΜΜΕ προσλαμ-
βάνουν κόσμο για να καλύπτει τις πολυσχιδείς
δραστηριότητες των εκατοντάδων υποψήφιων δη-
μάρχων…

Μόνο από την αρχή του νέου έτους (εννοείται…
είμαστε όλοι, υγιείς, ευτυχισμένοι, δυνατοί και…
βάλε… δηλαδή «καλό παράδεισο» κατά τη γραφι-
κή ευχή… στους νεκρούς) εγράφησαν και δημο-
σιεύθηκαν γύρω στα 300 δελτία τύπου…

Πρωταθλήτρια η κ. Μαρίνα Σταυράκη – Πατού-
λη, που εκδίδει περίπου 1,8 δελτία τύπου την μέ-
ρα (… εννοείται και το σαββατοκύριακο, γιατί όταν
αγωνίζεσαι άδολα για το καλό του πολίτη… δεν
υπάρχει ξεκούραση)…

Ακολουθεί ο κ. Τάσος Μαυρίδης, με 1,3 δελτία
την ημέρα (γιατί οι σύμβουλοί του… ξεκουράζονται
τα Σ/Κ και έτσι χάνουν μερικές ανταπαντήσεις της
κας Μαρίνας).

Τρίτος, ασθμαίνων και καταϊδρωμένος έρχεται ο
κ. Γιώργος Πατούλης, με μόλις 1,1 δελτία την
ημέρα (ο κακομοίρης δεν προλαβαίνει λόγω φόρ-
του εργασίας τόσο στο Δημαρχείο Αμαρουσίου,
όσο και στον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ παράλληλα
έχει μειώσει τη δραστηριότητά του στην ΚΕΔΕ, λό-
γω αυξημένης συμμετοχής του στα δρώμενα του
δήμου Αθηναίων)…

Μετά από την πρώτη τριάδα…
χάος!

Τέταρτος ο κ. Παναγι-
ώτης Ιωάννου, με μόλις
0,6 ανακοινώσεις ανά
ημέρα (αλλά παραμένει
φεισμπουκικό φαινόμενο,
αφού προλαβαίνει να απα-
ντά… σε όλους, ταυτόχρο-
να με κάθε δημοσίευση,
και… στον εαυτό του… πριν
τη δημοσίευση!)…

Στα όρια του υποβιβα-
σμού ο κ. Γιάννης Θεοδω-
ρακόπουλος (παρόλη την

άριστη σχέση του με τη δημοσιογραφία) και ο κ.
Δημήτρης Κωνστάντος, που και οι δύο μαζί δεν
ξεπερνούν 1 δελτίο κάθε τέσσερις μέρες…

Τέλος υποβιβάζονται οι κ. Μανόλης Πάγκα-
λος (του Στ. βεβαίως… βεβαίως) με μόλις 1 δελτίο
κάθε τέσσερις εβδομάδες…, η κ. Μαρία Γώγου με
1 δελτίο κάθε δύο μήνες και ο κ. Παναγιώτης
Ασβεστάς με 0,1 δελτίου κάθε 13 μήνες (φυσικά,
ο τελευταίος καλύπτεται από τον πρόεδρο των ερ-
γαζομένων του δήμου, που εκδίδει δελτία τύπου
κάθε… 3η Τετάρτη)…

Τέλος, υπάρχουν και τα καλά νέα: Ο ΣυΡιζΑ του
δήμου μας ξεκίνησε νέα ανεξάρτητη δημοτική
παράταξη, με τη συμμετοχή κομματικών μελών,
ενταγμένων στην προάσπιση της επιτυχημένης κυ-
βέρνησής μας και την προσθήκη υψηλών προσω-
πικοτήτων του δήμου μας… που με τη συμμετοχή
τους κατά το παρελθόν σε πολλές αυτοδιοικητικές
προσπάθειες έχουν σημαντική εμπειρία… κωλο-
τούμπας!

Ζούμε με την αγωνία τους, αλλά και την αφω-
νία του κ. Σκουρλέτη, που προσπαθεί (θα το πε-
τύχει… θα το δείτε!) να αλλάξει το νόμο Καλλικρά-
τη και το εκλογικό σύστημα, λίγες μέρες πριν τις
εκλογές!

Και λίγο τοπικό χιούμορ(;)

Νέα από τις... 
επερχόμενες τοπικές εκλογές
Μεγάλη αγωνία στην κοινωνία γιατί μένουν μόλις... 20 μήνες
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Του Φάνη Στρατουδάκη 

Τ ρία (3) χρόνια συμπλη-
ρώθηκαν με υποτιθέμε-
νη αριστερή κυβέρνη-

ση, που όσο δύσκολα, σκληρά
και αβάστακτα ήταν για τον
λαό μας, τόσο μεγαλύτερο
πρόβλημα θα δημιουργήσουν
στον ιστορικό του απώτερου
μέλλοντος. 

Στο απώτερο μέλλον που
όλα τα ιστορικά αρχεία θα είναι
χρονολογικά ψηφιοποιημένα
και θα ανασύρονται με το πάτη-
μα ενός κουμπιού, ο ιστορικός
του μέλλοντος θα δει ότι οι πε-
ρισσότεροι νεοφιλελεύθεροι
νόμοι ψηφίστηκαν την τριετία
2015-2018.  

Θα δει ότι κατ’ αρχάς παρέ-
μειναν όλοι οι νεοφιλελεύθεροι
νόμοι και ρυθμίσεις του παρελ-
θόντος. Θα δει ότι τότε… 

… αυξήθηκε και επεκτάθηκε
το ΤΑΙΠΕΔ, 

… πουλήθηκε το μεγαλύτερο
ποσοστό της δημόσιας περιου-
σίας και των δημοσίων οργανι-
σμών, 

… πουλήθηκαν όλα τα αερο-
δρόμια της χώρας, 

... επανυπολογίστηκαν και
ξαναπερικόπηκαν οι συντάξεις,
αντί να δοθεί αύξηση μετά από
13 συνεχόμενες περικοπές, 

... έγιναν ηλεκτρονικοί οι

πλειστηριασμοί και επιτράπηκε
η διενέργειά τους περισσότε-
ρες ώρες και μέρες, 

… περικόπηκαν τα συνδικα-
λιστικά δικαιώματα και το δι-
καίωμα στην απεργία, 

... εξαφανίστηκε κάθε ίχνος

κοινωνικής προστασίας και πή-
γαμε στην εποχή των έκτακτων
επιδομάτων κ.λπ. κ.λπ.  

Τότε, ο ιστορικός θα κοιτά-
ξει ξανά τα αρχεία του και
βλέποντας ότι αυτή η κυβέρ-
νηση αυτοπροσδιοριζόταν ως

«πρώτη φορά αριστερά» θα
νομίζει ότι πρόκειται για τυπο-
γραφικό λάθος!  

Μετά θα δει τις δικαιολογίες
του πρωθυπουργού ότι περίμε-
νε μια καλή συμφωνία και συ-
νέχισε να πληρώνει τις δόσεις
του υπέρογκου και παράλογου
χρέους, οδηγώντας μόνος του
τη χώρα σε δημοσιονομικό αδι-
έξοδο. Μετά θα δει τη βοήθεια
που ζήτησε και πήρε απλόχερα
απ’ το λαό με το δημοψήφισμα
και την ακόλουθη μεγαλειώδη
προδοσία και κωλοτούμπα και
δεν θα πιστεύει στα μάτια του.
Θα νομίζει πάλι ότι πρόκειται
για τυπογραφικό λάθος. 

Και τότε, εκεί στο απώτερο
μέλλον, κάθε δικαιολογία ότι
«το πίεσαν και το μπερδέψαν
το παιδί» που «είχε και ολίγες
αυταπάτες» και «έβγαλε και έρ-
πη» θα έχει τόσο αξία, όσο η
πληροφορία ότι η Αικατερίνη η
Μεγάλη πήγε τελικά με όνο και
όχι με ημίονο!  

Όλα θα 'ναι σίγουρα ένα λά-
θος… τυπογραφικό, αλλά πλη-
ρωμένο με αίμα. 

Γράφει ο Γιώργος Λίλος 

Το ιερατείο του σκοταδισμού 
«… Το κράτος προσπαθεί να εντάξει τα παιδιά των

μεταναστών κατακτητών μας στα Δημόσια Σχολεία...
Εν τω μεταξύ οι δήθεν μετανάστες, στην ουσία απε-
σταλμένοι κατακτητές, άρχισαν ήδη την εγκληματική
δράση τους…» 

Το παραπάνω απόσπασμα δεν αποτελεί μόνο θέση νε-
οναζιστών της Χρυσής Αυγής, αλλά μέρος δήλωσης του
μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβρόσιου –γνωστού ως
«χωροφύλακα»– στις 26/1/2018. Ο ίδιος είχε καταγγείλ-
λει, στις 15/7/2017, τους πρωταγωνιστές της παράστα-
σης «Πλούτος» του Αριστοφάνη (Κιμούλης, Μπέζος, Φι-
λιππίδης) και τον υπουργό παιδείας ως αριστερούς (δη-
λαδή μιάσματα) και άθεους! 

Στις 2/11/2017 οι μητροπολίτες Πειραιώς, Κυθήρων
και Γορτυνίας καθώς και 140 μοναχοί κατέφυγαν στο ΣτΕ
για την κατάργηση του νόμου για το σύμφωνο συμβίω-
σης ομόφυλων ζευγαριών ως αντισυνταγματικό! 

Στις 30/10/2017 θρησκευτικές και εθνικιστικές οργα-
νώσεις επιχείρησαν να διακόψουν την παράσταση «Εκ-
κλησιάζουσες» στη Θεσσαλονίκη, σε συνέχεια της προ-
σπάθειας ομοϊδεατών τους να διακόψουν την παράστα-
ση «Ώρα του Διαβόλου» στην Αθήνα, για την οποία η συγ-
γραφέας του έργου Μαρία Λαφτσίδου δήλωσε, ότι «… κα-
θένας έχει δικαίωμα να διαδηλώνει για οτιδήποτε τον ενο-
χλεί, ωστόσο θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει δεν έχει λο-
γική. Η παράσταση δεν προσβάλλει το θρησκευτικό αί-
σθημα, είναι μια κοινωνικοπολιτική σάτιρα και αποτελεί
μια συρραφή από θρησκευτικά σκάνδαλα τα οποία έχου-
με δει σε ειδήσεις…». 

Αυτά αποτελούν μόνο μερικά γεγονότα από όσα συμ-
βαίνουν στην εποχή μας, στη χώρα μας και όχι στην Ευ-
ρώπη του μεσαίωνα, ούτε σε κάποια θεοκρατική χώρα. 

Εάν αποτελούσαν απόψεις και δράσεις μιας μικρής
μειοψηφίας, «κατάλοιπα» μιας παρελθούσας σκοταδι-
στικής περιόδου, θα μπορούσαμε να μην τα σχολιάσου-

με. Όμως όταν αυτό το ιερατείο είναι σε θέση να κα-
ταργεί υπουργούς και να καθορίζει βασικά στοιχεία εκ-
παίδευσης και πολιτισμού τότε τα πράγματα είναι πο-
λύ σοβαρά. 

Ο διαχωρισμός του κράτους από την Εκκλησία, από
μια επιχείρηση μεγάλων συμφερόντων και εκμετάλλευ-
σης κάτω από το πέπλο της θρησκείας, αποτελεί σήμε-
ρα αδήριτη συνθήκη, ανάμεσα στα τόσα άλλα, για μια
πορεία ανατροπής της καταθλιπτικής κατάστασης που
βιώνει η χώρα μας. 

Το Μαρόκο διώχνει τη Γαλλική SUEZ 
Το Σεπτέμβριο το Δημοτικό Συμβούλιο της Καζαμπλάν-

κα ακύρωσε τη σύμβαση με την τοπική θυγατρική της
Suez για τη διαχείριση αποβλήτων. Η σύμβαση για τη δια-
χείριση των οικιακών αποβλήτων είχε υπογραφεί το
2004. Αιτιολογία της ακύρωσης ήταν η μη συμμόρφωση
της εταιρείας με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει και την
επιδείνωση της κατάστασης των οικιακών απορριμμά-
των. 

Συνήθως οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παγκοσμί-
ως «επενδύουν» χωρίς ρίσκο, αφού στα συμβόλαια που
υπογράφουν εξασφαλίζουν έσοδα και συνθήκες διαχεί-
ρισης μεταφέροντας το κόστος στους καταναλωτές.  

Παγκοσμίως, η τάση ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης
υδάτων και απορριμμάτων αντιστράφηκε και, σύμφωνα
με τη μελέτη του Translational Institute, έχουν σημειω-
θεί 835 επαναδημοτικοποιήσεις παγκοσμίως, εκ των
οποίων 237 αφορούν την ύδρευση και 31 τα απορρίμμα-
τα (στοιχεία Ιουνίου 2017). 

Η χώρα που κατέχει τη μερίδα του λέοντος στις επα-
ναδημοτικοποιήσεις είναι η Γαλλία (όπου εδρεύουν και οι
μεγαλύτερες πολυεθνικές του τομέα, όπως και η Suez)
ενώ η Γερμανία κατέχει το ρεκόρ των επαναδημοτικο-
ποιήσεων απορριμμάτων και αποβλήτων αλλά και του νε-
ρού (Βερολίνο, Στουτγκάρδη). 

Αντίθετα στην Ελλάδα των μνημονίων, και με τη γνω-
στή πίεση του Μακρόν στη χώρα μας, ακολουθείται ακρι-
βώς η αντίθετη πορεία με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσε-
ων ύδρευσης, αποβλήτων και απορριμμάτων… χάριν της

«ανάπτυξης» βεβαίως… βεβαίως...! 

Πηγές: Τhe Press Project και το πρόσφατο ντοκιμαντέρ
του Γιώργου Αυγερόπουλου «Μέχρι την τελευταία σταγό-
να» 

Και λίγα στατιστικά…  
Σύγκριση Πλουσίων – Φτωχών και Ανισότητες Μι-

σθών 
• 1% του πληθυσμού της Γης κατέχει το 50,1% του πα-

γκόσμιου πλούτου, που υπολογίζεται σε 280 τρισεκατομ-
μύρια δολάρια (Credit Suisse). 

• 10% του πληθυσμού κατέχει το 88% του παγκόσμιου
πλούτου (ICIJ, Παγκόσμιο Κονσόρτσιουμ Ερευνητών Δη-
μοσιογράφων). 

• Υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ φορολογικών παρα-
δείσων και έκρηξης του πλούτου για τους υπερπλουσίους...
Πρόκειται για παγκόσμια κρίση που επιδεινώνεται συνεχώς
(Μαξ Λόουσον, στέλεχος Oxfam). 

• Πιο πλούσιοι κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έγι-
ναν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου το 2017.  

• 440 δισεκατομμυριούχοι αύξησαν την περιουσία τους
κατά 1,05 τρισεκατομμύρια δολάρια. 

• 500 δισεκατομμυριούχοι ελέγχουν 5,3 τρισεκατομμύ-
ρια δολάρια έναντι των 4,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων
που έλεγχαν το 2016.  

• Χάσμα μισθών μεταξύ ανώτερων στελεχών εταιρει-
ών και μέσου μισθού (έρευνα σε 22 χώρες): 

• Στην 1η θέση της κατάταξης ανισότητας βρίσκονται
οι ΗΠΑ όπου ένας διευθυντής εταιρείας κερδίζει 256 φο-
ρές περισσότερα από το μέσο μισθό των Αμερικανών ερ-
γαζομένων.  

• Στη 2η θέση βρίσκεται η Μεγάλη Βρετανία με το χά-
σμα να βρίσκεται στις 229 φορές. 

• Στη Γερμανία το χάσμα βρίσκεται στις 136 φορές και
στη Γαλλία στις 70 φορές.  

• Τελευταία στην κατάταξη βρίσκεται η Νορβηγία με
το χαμηλότερο χάσμα που ανέρχεται στις 20 φορές. 

Πηγές: In.gr, Newsroom, Πρακτορείο Bloomberg 

Πρόκειται για τυπογραφικό λάθος… 
Τρία (3) χρόνια… πρώτη φορά «αριστερά(;)» 

Σύντομα, αλλά σοβαρά...
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Στα πολλά προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η Λυκόβρυση, έρχεται
να προστεθεί και η «ανάπτυξη

εμπορικού και ψυχαγωγικού πάρκου»,
επένδυσης ύψους 100 εκατ. ευρώ του
ομίλου Κωνσταντίνου, σε περιοχή
εκτός σχεδίου, στα όρια με την ΒιΠε
Μεταμόρφωσης. 

Του Μανόλη Στ. Πάγκαλου 

Σύμφωνα με όσα γράφηκαν στον ημε-
ρήσιο τύπο (πηγή «Η Καθημερινή) «τρέ-
χουν» οι σχετικές διαδικασίες αδειοδότη-
σης και έγκρισης χρήσεων γης με στόχο η
υλοποίηση της επένδυσης να ξεκινήσει
προς το τέλος του έτους ή το αργότερο το
2019. Επιπλέον, προβάλλεται ότι έχει υπο-
βληθεί φάκελος προς έγκριση από τη σχε-
τική διυπουργική επιτροπή, για την έντα-
ξη της επένδυσης στις διαδικασίες του νό-
μου περί fast track. 

Η ανάπτυξη ενός γιγάντιου εμπορικού
και ψυχαγωγικού κέντρου, με ενοικιαζό-
μενους χώρους μεγέθους μεγαλύτερου
των 40.000 τ.μ., θα επιφέρει σημαντικές
ανατροπές στη ζωή των κατοίκων της πε-
ριοχής μας. 

Βέβαιο είναι ότι άμεσα θα πληγούν οι
μικροκαταστηματάρχες της Λυκόβρυσης
καθώς και της ευρύτερης περιοχής Μετα-
μόρφωσης και Πεύκης. 

Έμμεσες αρνητικές συνέπειες θα αντιμε-
τωπίσουν και οι μικροϊδιοκτήτες καταστη-
μάτων της περιοχής, που θα δουν μείωση
των εισοδημάτων τους που προέρχονται
από τη μίσθωση των καταστημάτων τους. 

Παράλληλα, οι κάτοικοι της ευρύτερης
περιοχής θα αντιμετωπίσουμε χειροτέρευση
της ποιότητας ζωής μας, από την πολλαπλά-
σια κίνηση που θα υπάρξει από και προς το
νέο «Mall». Η όχληση και η ρύπανση δεν θα
είναι αποτέλεσμα μόνο της διέλευσης των
οχημάτων των δυνητικών καταναλωτών
των εμπορευμάτων και υπηρεσιών του νέου
εμπορικού κέντρου, αλλά και συνέπεια της
κίνησης όλων των φορτηγών εφοδιασμού
των δεκάδων επιχειρήσεων που θα ενσωμα-
τωθούν στο γιγάντιο κτίριο. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το υπό αδειο-
δότηση εμπορικό κέντρο γειτνιάζει με το
κλειστό γυμναστήριο της Λυκόβρυσης,
που τόσα χρόνια είναι παροπλισμένο και
σχεδόν κατεστραμμένο (γιατί άραγε έχει
αφεθεί στην τύχη του…;), και που οι πι-
έσεις της κοινωνίας προς τη δημοτική
αρχή οδήγησαν στην ένταξή του στα «υ-
πό κατασκευή» έργα  ή «υπό ανακατα-
σκευή»… αν προτιμάτε! 

Ήδη, από τους υποστηρικτές της επέν-
δυσης ακούγονται απόψεις για ανάπτυξη
της περιοχής μας, για μείωση της τοπικής
ανεργίας και γενικότερη αύξηση της απα-
σχόλησης στο λεκανοπέδιο, καθώς και
για έργα υποδομής (δρόμοι, σταθμοί me-
tro, επέκταση Κύμης) που θα βελτιώσουν
την εικόνα της Λυκόβρυσης. 

Εμείς, όχι μόνο διατηρούμε τις επιφυ-
λάξεις μας για όλα τα «θετικά» που πα-

ρουσιάζουν οι υποστηρικτές της επέν-
δυσης, αλλά παράλληλα θεωρούμε ότι
περισσεύουν τα αρνητικά… 

Πράγματι, στη σημερινή Ελλάδα, της
συνεχούς υποβάθμισης της ποιότητας της
ζωής μας: 

• Θα προστεθούν μερικές εκατοντάδες
θέσεις εργασίας, ημιαπασχόλησης, κα-
κοπληρωμένες, με συνθήκες μεσαιωνι-
κής «γαλέρας»! 

• Θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η
κατανάλωση εισαγόμενων εμπορευμά-
των έναντι των παραγόμενων στην Ελλά-
δα, αφού στα εμπορικά κέντρα η «λογι-
κή» των μισθώσεων οδηγεί στη συντρι-
πτική κάλυψη των καταστημάτων από
τις εταιρείες με τις εισαγόμενες «φίρ-
μες». 

• Θα αναπτυχθεί βαθύτερα το κατανα-
λωτικό σύνδρομο, που πλέον, και με την

υποστήριξη των μέσων μαζικής ενημέ-
ρωσης, διαμορφώνει αρνητικά πρότυπα
και στις νέες γενιές. 

• Θα εδραιωθεί ακόμα περισσότερο
ένας τρόπος ψυχαγωγίας, ξένος προς
την μεσογειακή χώρα μας. 

Εμείς, στη δημοτική παράταξη Ριζο-
σπαστική Ανατροπή, πέραν των αντιλή-
ψεων που εκφράζουμε, και που σταθε-
ρά είναι αντίθετες προς το ισχύον κοι-
νωνικοπολιτικό σύστημα, περιμένουμε
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε: 

• την άποψη των συμπολιτών μας
που κατοικούν στη Λυκόβρυση,  

• την άποψη των υπόλοιπων δημοτι-
κών παρατάξεων, είτε εκφράζονται στο
δημοτικό συμβούλιο είτε δεν έχουν αι-
ρετό εκπρόσωπο, 

• την άποψη των τοπικών συλλογικο-
τήτων. 

Της Μαρίτας Santoro - Κουρούπη

Προεκλογικές 
φιλοφρονήσεις 

Πολλά θα δούμε, θα ακούσουμε, θα απολαύ-
σουμε και θα… οικτίρουμε έως ότου γίνουν οι αυ-
τοδιοικητικές εκλογές (μάλλον φθινόπωρο του
2019).  

Οι διάφοροι υποψήφιοι που ετοιμάζονται να
παρουσιαστούν στο εκλογικό σώμα δεν φαίνεται
να έχουν τις καλύτερες προθέσεις μεταξύ τους
και βέβαια αγνοούν τους πολίτες οι οποίοι θα
έπρεπε να γνωρίζουν πλέον πολύ καλά τα σχετι-
κά τερτίπια τους.  

Οι ανταλλαγές απαξιωτικών εκφράσεων που
έγιναν ανάμεσα στο Δήμαρχο Λυκόβρυσης - Πεύ-
κης κ. Μαυρίδη και τον Δήμαρχο Αμαρουσίου κ.
Πατούλη (και επίδοξο πλέον διεκδικητή του Δή-
μου Αθήνας) δεν ευνοούν κανέναν από τους δύο.
Στα μάτια του κόσμου, που ακούν ή διαβάζουν τα
δελτία τύπου των δύο δημάρχων, που προέρχο-
νται από τον πολιτικό χώρο της Νέας Δημοκρα-
τίας, αμφότεροι πέφτουν πολύ χαμηλά.  

Οι πολίτες παρακολουθούμε αμήχανα ό,τι συμ-
βαίνει στην περιοχή μας και προβληματιζόμαστε
για τους αναπόφευκτους συμβιβασμούς. 

Μαρμαράδικα
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη

δεκαετία του΄20 και μετά, όταν η Αθή-
να ήταν μια μικρή περιορισμένη πόλη,
ξεκίνησαν δειλά-δειλά οι βιοτεχνίες
και οι μικρές βιομηχανίες να εξαπλώ-
νονται γύρω από τον περιαστικό ιστό
της Αθήνας. Σιγά-σιγά σε όλη την Ατ-
τική ξεφύτρωσαν φουγάρα, που πολ-
λά ακόμη σώζονται εν είδει αντίκας.  

Τα μαρμαράδικα της τότε κοινότητας
Λυκόβρυσης λειτουργούσαν χωρίς κα-

νένα πρόβλημα αφού η γύρω
περιοχή ήταν σχεδόν ακατοί-
κητη. Αργότερα όταν ξεπρό-
βαλαν γύρω διάφορα σπίτια
άρχισαν οι διαμαρτυρίες για
θόρυβο και σκόνη. Έτσι σε
κάθε προεκλογική περίοδο
οι υποψήφιοι Δήμαρχοι έβα-
ζαν στο εκλογικό τους πρό-
γραμμα και την απομάκρυν-
ση των μαρμαράδικων χω-
ρίς βέβαια να κάνουν καμιά
σχετική ενέργεια, λες και αυ-

τά θα εξανεμίζονταν δια μαγείας.  
Παρά τις διαβεβαιώσεις του, επί σει-

ρά ετών, Δημάρχου κ. Δημήτρη Φω-
κιανού, για οσονούπω πλήρη απομά-
κρυνση των μαρμαράδικων, οι περίοι-
κοι είδαν τον Αύγουστο –τότε που γίνο-
νται συνήθως πολλές πολεοδομικές πα-
ρανομίες– του 2017 να επεκτείνονται οι
εγκαταστάσεις της επιχείρησης.   

Αμέσως ζήτησαν πληροφορίες από
τον Δήμο και έμαθαν ότι η άδεια επέ-
κτασης υπογράφτηκε από τον «οικο-
λόγο» αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργο Κα-
ραμέρο, χωρίς ο δήμος να μπορεί να

παρέμβει.  
Έπρεπε να γίνει συλλογή υπογρα-

φών των περίοικων, ομαδικές διαμαρ-
τυρίες και πίεση από δημοτικούς συμ-
βούλους της μειοψηφίας, για να ανα-
γκαστεί η δημοτική αρχή να λάβει από-
φαση ανάθεσης σε δικηγόρο έρευνας,
προκειμένου να ακυρωθεί η άδεια επέ-
κτασης.  

Από τότε η εταιρεία –Σχιστήρια Μαρ-
μάρων Αθηνών ΑΕ– λειτουργεί χωρίς
άδεια, ο διορισμένος δικηγόρος από
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
ολοκλήρωσε την έρευνά του, υπαγο-
ρεύοντας στις υπηρεσίες του Δήμου τις
ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ενώ οι
περίοικοι δεν παίρνουν κάποια σαφή
απάντηση από τη δημοτική αρχή για το
που βρίσκεται η υπόθεση. 

Δυστυχώς, ζώντας εδώ και χρόνια σε
μια επιδεινούμενη οικονομική κρίση το
περιβάλλον και η ποιότητα ζωής αγνο-
ούνται και καταστρέφονται χωρίς να
υπάρχει καμιά αντίδραση από τη δημο-
τική αρχή παρά μόνο όταν δραστηριο-
ποιούνται οι κάτοικοι, και αυτό πολλές
φορές κατόπιν εορτής. 

Γιγάντιο 
εμπορικό κέντρο 
στη Λυκόβρυση

Τ Ο Π Ι Κ Α  Α Τ Ο Π Η Μ Α Τ Α  
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Φωτογραφική κάλυψη Άρις Λιάκουρας

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Δή-
μαρχος κ. Τάσος Μαυρίδης ανακάλε-
σε τον διορισμό του Αντιδημάρχου κ.
Βαγγέλη Παπανικολάου και στη θέ-
ση του διόρισε τον επί πολλές τετρα-
ετίες αιρετό κ. Κώστα Νικολιδάκη. 

Ο γράφων, στις πρώτες μέρες με-
τά τον διορισμό του νέου αντιδημάρ-
χου, επισκέφθηκε τον κ. Κώστα Νι-
κολιδάκη στο γραφείο του, συζήτη-
σε εκτενέστατα για την αναγκαιότη-
τα επίλυσης των προβλημάτων και
δέχθηκε με «ηρεμία» την θέση του
νέου αντιδημάρχου, ότι τα προβλή-
ματα του δάσους Κάσδαγλη δεν είναι
στις άμεσες προτεραιότητές του, δι-
ότι προηγείται η πλήρης ενημέρωσή
του επί όσων είναι σχετικά με τη θέ-
ση του αντιδημάρχου. 

Ο γράφων, ως επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης Ριζοσπαστική
Ανατροπή, σχεδόν σε όλες τις συνε-

δριάσεις του δημοτικού συμβουλί-
ου, υπέβαλε ερωτήσεις για την εξέ-
λιξη των όσων συμφωνήθηκαν στις
δύο αυτοψίες… αλλά εις μάτην… Δι-
καιολογίες και αρνητικές απαντή-
σεις ήταν η συνήθης αντιμετώπιση…
τόσο από τον Δήμαρχο κ. Τάσο Μαυ-
ρίδη, όσο και από τους δύο προανα-
φερθέντες αντιδημάρχους. 

Στην τελευταία συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου
του 2017, ο κ. Κώ-
στας Νικολιδάκης, με
ιδιαίτερο χαμόγελο,
προσπάθησε να δια-
σκεδάσει την αδρά-
νειά του και ανέφερε
ότι «εντός των ημε-
ρών επίκειται συνά-
ντηση με τον Δασάρ-
χη, με τον οποίο μίλη-
σε στο τηλέφωνο και
έκλεισαν το σχετικό
ραντεβού…»! 

Αν νομίζετε ότι το ραντεβού έγι-
νε… κάνετε λάθος! 

Αν νομίζετε ότι ο αντιδήμαρχος
ενδιαφέρεται… κάνετε πολλαπλό
λάθος! 

Αν νομίζετε ότι η δημοτική αρχή
δεν θέλει να ασχοληθεί με τα δύ-
σκολα… τότε μάλλον έχετε καταλά-
βει το νόημα της ελληνικής κοινωνί-
ας… Πελατειακές σχέσεις, δελτία
τύπου θεωρητικού επιπέδου, πολ-
λές φωτογραφίες… και τίποτα πε-
ρισσότερο! 

Εμείς, για μια ακόμη φορά κατα-
γράφουμε τα προβλήματα που
έχουμε συναντήσει, στα δάση μας,
με την υπομονή μας πλέον να φτά-
νει στα έσχατα όρια: 

• Πότε θα υλοποιη-
θεί η απόφαση κα-
τεδάφισης του πα-
ράνομου κτίσματος
Τζιτζίκου (δάσος
Κάσδαγλη); 

• Πότε θα απομα-
κρυνθούν τα αυτοκί-
νητα χωρίς πινακίδες,
που παραμένουν επί
μήνες σταθμευμένα
μέσα στο δάσος Κάσ-
δαγλη; 

• Πότε θα ολοκλη-
ρωθεί το πόρισμα για
τις σωληνώσεις ύδρευ-

σης που βρέθηκαν, εν αγνοία των
υπηρεσιών του δήμου, μέσα στο δά-
σος Κάσδαγλη; 

• Πότε θα αφαιρεθεί το μπετόν
που καλύπτει τμήμα αυτών των σω-
ληνώσεων; 

• Πότε θα ολοκληρωθούν οι δια-
δικασίες μηνύσεων για τις παράνο-
μες δραστηριότητες εντός του δά-
σους, όπως διαπιστώθηκαν από το
κλιμάκιο του δασαρχείου (νέες πε-
ριφράξεις); 

• Πότε θα ολοκληρωθεί η μελέτη
για την απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας ιδιωτικών οχημάτων μέσα στα
δάση (Κάσδαγλη, Μορέλα, Αργύ-
ρη); 

• Πότε επιτέλους θα λειτουργήσει
η θεσμοθετημένη από το δημοτικό
συμβούλιο Επιτροπή Δασών, που
θα έπρεπε να συζητά όλα τα παρα-
πάνω προβλήματα και να υποβάλ-
λει σχετικές προτάσεις; 

Υπαίθρια όργανα 
γυμναστικής 

(δάσος Μορέλα) 
Εδώ και αρκετά χρόνια τοποθετήθηκαν προς το τέ-

λος του δάσους Μορέλα και στις παρυφές του με την
οδό Ελ. Βενιζέλου, υπαίθρια όργανα γυμναστικής για
ενήλικες. 

Εννοείται, ότι κατ’ αρχήν ουδέν μεμπτό υφίσταται
για την αρχική τοποθέτηση, όμως αξίζει να δούμε πως
έχει εξελιχθεί η προσπάθεια των δημοτικών αρχών να
βοηθήσει στην ανάπτυξη της δωρεάν άθλησης των πο-
λιτών του δήμου μας. 

Το πρώτο που μπορεί να αναφέρει οποιοσδήποτε, με
απλή και πρόχειρη παρατήρηση, είναι η πλήρης αδιαφο-
ρία της δημοτικής αρχής για τη λειτουργία του υπαίθρι-
ου χώρου… Καμία φύλαξη, κανένας έλεγχος, άγνωστη
διαδικασία συντήρησης… 

Κάποιος με διάθεση να παρα-
τηρήσει όλα τα όργανα… θα δει
με τρόμο ότι υπάρχει πινακίδα
στην οποία αναγράφεται: 

• Η χρήση επιτρέπεται σε
όσους είναι πάνω από 14 ετών,
παρόλο που δεν ελέγχεται ο χώ-

ρος, ενώ παράλ-
ληλα βρίσκεται
δίπλα από σχο-
λεία. 

• Συστήνεται η
συμβουλή ιατρού
πριν από οποια-
δήποτε άσκηση
(ατομική μας ευ-
θύνη, λοιπόν). 

• Δεν υπάρχει
καμία επίβλεψη
του χώρου και
των οργάνων και
ο χώρος… απευ-
θύνεται μόνο σε υγιή άτομα! 

• Απαγορεύεται αυστηρά (πως ελέγχεται;) η χρήση
για τους έχοντες καρδιακά προβλήματα, αρτηριακή πί-
εση και προβλήματα ισορροπίας. 

Ψάχνοντας σε κάθε όργανο, για να βρούμε σχετικές
πλέον αναλυτικές οδηγίες, διαπιστώσαμε ότι στα περισ-
σότερα ο χρόνος και η έλλειψη συντήρησης «έσβησε»
κάθε ίχνος οδηγιών! 

Δεν γκρινιάζουμε, δεν παρουσιάζουμε «μικροπρο-
βλήματα», δεν κάνουμε «αντιπολίτευση για την αντιπο-
λίτευση»!  

Απλά, λέμε το αυτονόητο… Πως προστατεύεται το
παιδί 8-14 ετών που γυρνώντας από το σχολείο του θα
παίξει εκεί… που απαγορεύεται; Πως αποδέχεται η δη-
μοτική αρχή την έλλειψη συντήρησης; 

Αν θρηνήσουμε θύμα… θα είναι αργά… για όλους! 

Να, οι οδηγίες...!

Βλέπεις δάσος... παρκάρεις!

Αδιαφορία της δημοτικής αρχής 

Hταν Μάης του 2017, που δημοσιοποιήσαμε
(φ.9) προβλήματα που υφίστανται στο δά-
σος Κάσδαγλη, παρουσιάζοντας και εκτενές

για το μέγεθος της εφημερίδας μας φωτογραφικό
υλικό. 

Η δημοσιοποίηση των προβλημάτων οδήγησε τον τό-
τε Αντιδήμαρχο κ. Βαγγέλη Παπανικολάου να ενεργή-
σει προς το δασαρχείο και να υπάρξουν δύο αυτοψίες,
κατ’ αρχήν από την δασονόμο κ. Ελένη Παπαδοπούλου
και μετά, στις 14/6/2017, από κλιμάκιο του Δασαρχεί-
ου Πεντέλης με επικεφαλής την Προϊσταμένη του Δα-
σονομείου Αγίας Παρασκευής κ. Μαρία Αρίδα (βλ. φω-
τογραφικό υλικό και σχετικό σχολιασμό στο φ.10). 
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Διαχρονικά και ανάλογα με τις συνθήκες εμφανί-
ζονται κρίσεις σε διάφορους τομείς της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας που οξύνουν τα προβλή-

ματα της καθημερινότητας και τροφοδοτούν το άγχος
και την ανασφάλεια. 

Του Χρίστου Απ. Ζάνη
συνταξιούχου εκπαιδευτικού 

Οι ανατροπές των δεδομένων είναι αναπόφευκτες
και χρειάζεται προσαρμογή και δράση ανάλογη για
αποφυγή των συνακόλουθων συνεπειών. 

Η μελέτη της ιστορίας μάς ανοίγει δρόμους για να
επαναπροσδιορίσουμε την στάση μας έναντι των γεγο-
νότων και να προσανατολίσουμε τη δράση μας προς την
αναγκαία κατεύθυνση. Με ματι-
ές στο παρελθόν και με συντονι-
σμένη δράση στο παρόν μπο-
ρούμε να δημιουργήσουμε ευ-
νοϊκές προϋποθέσεις για ένα κα-
λύτερο μέλλον. 

Οι εμφανιζόμενες κρίσεις που
οφείλονται στον ανθρώπινο πα-
ράγοντα και αξιολογούνται ως
δυσμενείς επιδέχονται παρεμβά-
σεις για υπέρβαση. 

Η Επιστήμη και η Τεχνολογία
με τη συμβολή της ορθής Παιδείας μπορούν να συμβάλ-
λουν θετικά για την αποφυγή των συνεπειών. 

Θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε λέγο-
ντας πολύπλευρη κρίση. 

Πολύπλευρη κρίση είναι ο κλονισμός των ηθικών
αξιών, η αμφισβήτηση των κοινωνικών θεσμών, των
αρχών και κανόνων που εξασφαλίζουν την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και καθιστούν τη ζωή αξιοβίωτη. Είναι
γεγονός ότι η διαφθορά σε όλους τους τομείς ροκανί-
ζει συστηματικά τον κοινωνικό ιστό. 

Η Δικαιοσύνη αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ρόλο
της και τα πολιτικά κόμματα, που εξαρτούν την επιβί-
ωσή τους από τα μεγάλα συμφέροντα, δεν εμπνέουν
εμπιστοσύνη στο λαό που βιώνει τραγικές καταστάσεις. 

Κυρίαρχο θέμα συζήτησης η
οικονομική κρίση και τα συνα-
φή με την επιβίωση προβλήμα-
τα που είναι πολλά και ποικίλα
και προβάλλονται κατά κόρον
από τα Μ.Μ.Ε. Η αβεβαιότητα
και η απαισιοδοξία καλλιεργεί-
ται σκόπιμα και συστηματικά
από τα διάφορα κέντρα και οι
πολίτες παγιδεύονται. 

Η εξαθλίωση, η ανεργία, η
τρομοκρατία, η εγκληματικό-

τητα, η φτώχεια και ο παραλογισμός σε παγκόσμια
κλίμακα θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τον πλανήτη. 

Ο πάνοπλος και παντοδύναμος σύγχρονος άνθρω-
πος, απογυμνωμένος ηθικά, αποδεικνύεται άσοφος,

αφού δεν αξιοποιεί τις δυνάμεις του για να σταθεί όρ-
θιος και να δρομολογήσει μια ζωή αξιοβίωτη για όλους. 

Η απεμπόληση των ηθικών αρχών και αξιών, η προ-
σήλωση στην υπερκατανάλωση υλικών αγαθών, η έλ-
λειψη μέτρων στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων,
η ρύπανση του περιβάλλοντος και η καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων οδηγεί αναπότρεπτα στη
βαρβαρότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Χωρίς ηθικό εξοπλισμό και την τήρηση των αξιών
που εξυψώνουν τον άνθρωπο και εξασφαλίζουν την Ει-
ρήνη, τη Δικαιοσύνη, την Ασφάλεια και τη συνύπαρξη
των λαών στον κοινό αγώνα επιβίωσης, το μέλλον εί-
ναι δυσοίωνο. 

Οι ευθύνες είναι προφανείς και ανάλογες με τη θέ-
ση και τη δράση όλων και του καθενός χωριστά. 

Ο ατομισμός, ο αριβισμός, η επιδίωξη αθέμιτου
πλουτισμού, ο εγωισμός, η αδιαφορία για το συνάν-
θρωπο και η έλλειψη αρχών και κανόνων στην καθη-
μερινή μας συμπεριφορά και πρακτική, αποτελούν
πληγές που απαιτούν άμεση θεραπεία και αντιμετώπι-
ση. 

Η πολύπλευρη κρίση απαιτεί πολυμέτωπο και συνε-
χή αγώνα. 

Εκ των πραγμάτων επιβάλλεται να αναθεωρήσουμε
τη στάση μας και να προσανατολίσουμε τη δράση μας
και την Αντίσταση ενάντια στην καταστροφική πορεία. 

Του Γιώργου Λίλου 

Η διεθνής κατάσταση εγκυμονεί τε-
ράστιους κινδύνους για ολόκληρη την
ανθρωπότητα. Η παγκόσμια ισορροπία
που για πολλές δεκαετίες είχε κάπως
επικρατήσει μετά το 2ο Παγκόσμιο Πό-
λεμο αποτελεί πλέον ένα μακρινό πα-
ρελθόν.  

Αφενός μεν, η κατάρρευση του ανατο-
λικού μπλοκ το 1989-90, με πυρήνα την
ΕΣΣΔ, αφετέρου δε, η οξύτατη κρίση του
καπιταλιστικού συστήματος –ξεκίνησε τη
δεκαετία του ’70 και κορυφώθηκε στην
πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα– που
διατηρείται και οξύνεται μέρα με τη μέ-
ρα, αποτελούν τα βασικά στοιχεία της
περιόδου που διανύουμε.  

Τα παλαιά κομματικά σχήματα που
είχαν επικρατήσει μετά το 2ο Π.Π. και οι
πολιτικές που ασκήθηκαν δεν υφίστανται
πιά. Χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της
κατάρρευσης αποτελούν η συρρίκνωση
των πάλαι ποτέ ισχυρών σοσιαλδημο-
κρατικών κομμάτων, των συνδικαλιστι-
κών ενώσεων και κινημάτων, όπως επί-
σης και η περιθωριοποίηση ή διάλυση
των κομμουνιστικών κομμάτων σε πα-
γκόσμια κλίμακα. 

Η εποχή της δημιουργίας και ισχυρο-
ποίησης του κράτους πρόνοιας στις ανα-
πτυγμένες χώρες (κυρίως σαν αντίδοτο
της σοσιαλιστικής αίγλης) άρχισε να ανα-
τρέπεται με την επικράτηση με ταχύτα-
τους ρυθμούς της παγκοσμιοποιημένης
καπιταλιστικής οικονομίας και κυριαρχί-
ας. Η ανάθεση στους κανόνες της «αγο-
ράς» και η μείωση κάθε παρεμβατικής
ικανότητας του κράτους αποτέλεσαν την
αιχμή του δόρατος για τη μεταφορά της
πολιτικής κατεύθυνσης στα χέρια μιας
παγκόσμιας πλουτοκρατίας που καθορί-
ζει τις τύχες ολόκληρης της ανθρωπότη-
τας. Η ίδια η αστική δημοκρατία μαράθη-
κε και οδηγήθηκε απλά στη διαχείριση

εντολών και κατευθύνσεων που λαμβά-
νονται εκτός αυτής από τραπεζίτες, χρη-
ματιστές και διεθνή μονοπώλια δια μέ-
σου εγκάθετων αντιπροσώπων. 

Η σχολή του Σικάγου που οι οδηγίες
της εγκαινιάστηκαν στα αρχικά της στά-
δια στις ΗΠΑ (κυρίως επί προεδρίας Ρέ-
ιγκαν), στη Μ. Βρετανία (Μ. Θάτσερ) και
στη Χιλή του Πινοσέτ και τελικά αποτε-

λούν το σημερινό ευαγγέλιο του διε-
θνούς καπιταλιστικού συστήματος (νεο-
φιλελευθερισμός, όπως λέγεται) αποτε-
λούν την σημαντική αιτία της επικράτη-
σης της σημερινής βαρβαρότητας. 

Κύρια χαρακτηριστικά της είναι η συρ-
ρίκνωση του κράτους, η ιδιωτικοποίηση
κάθε δημόσιας παρουσίας (με άμεσο
αποτέλεσμα την έλλειψη πόρων), η υπο-
βάθμιση των προνοιακών στοιχείων
(παιδεία, υγεία, ασφάλεια) και η ανάδει-
ξη των «αγορών» ως υπέρτατου παντο-

κράτορα. 
Αποτέλεσμα ήταν η εκτόξευση των

ανισοτήτων, η αύξηση της ανεργίας σε
πρωτοφανή επίπεδα, η καταβαράθρωση
μισθών, συντάξεων και εργατικών δι-
καιωμάτων και η φτωχοποίηση μεγάλων
πληθυσμών και κρατών χωρίς προηγού-
μενο. Η μεταφορά του πλούτου από τους
πολλούς στους λίγους οδήγησε το 1%
του παγκόσμιου πληθυσμού να κατέχει
πάνω απο το 50% του παγκόσμιου πλού-
του. Η δυσαναπλήρωτη εκμετάλλευση
των φυσικών πόρων, ο αυταρχισμός, η
καταστολή, ο πολλαπλασιασμός των
πολέμων και ο κίνδυνος εκτεταμένης
χρήσης πυρηνικών όπλων αποτελεί τη
βασική εικόνα της ζωής του πλανήτη. 

Η ανασφάλεια που κυριεύει κάθε ερ-
γαζόμενο παράλληλα με την επικράτηση
αχαλίνωτου ατομικισμού είναι αποτέλε-
σμα της «νίκης» του καπιταλισμού. Είναι
χαρακτηριστική η άνθιση του ρατσι-
σμού, των φυλετικών διακρίσεων,
του εθνικισμού, της ξενοφοβίας και
των φασιστικών και ναζιστικών
απάνθρωπων θεωριών.  

Το «σύστημα» αποπροσα-
νατολίζει τους πολίτες, με κα-
θημερινή πολύμορφη προπα-
γάνδα μέσω των Μέσων Μαζι-
κής Ενημέρωσης, και διολισθαίνει
την «κοινή γνώμη» σε αποδοχή της
ζέουσας κατάστασης, με αποτέλεσμα
την αποπολιτικοποίηση των πολιτών,
που εκφράζεται πλέον σε πλείστες καθη-
μερινές περιπτώσεις (τηλεοπτικά serial,
survivor, αθλητισμός, εκλογές). 

Παράλληλα οι αντιθέσεις που αναπό-
φευκτα δημιουργεί το καπιταλιστικό σύ-

στημα έχουν λάβει εκρηκτικές και πολύ-
μορφες διαστάσεις με νέους «παίκτες»
να εμφανίζονται στο διεθνές προσκήνιο,
όπου η παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ να
αμφισβητείται. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαροπαλεύει μέ-
σα στα αδιέξοδά της. Η αναβίωση θεω-
ριών και πρακτικών της εποχής της αποι-
κιοκρατίας δεν μπορεί να παρατείνει την
ύπαρξή της ενώ, αντίθετα, οδηγεί στην
επιστροφή σε αντιμαχόμενα εθνικά κρά-
τη. 

Σ’ αυτήν την καταχνιά αναπόφευκτα
θα αναδυθούν νέες ιδέες, απόψεις, πρά-
ξεις και οργανώσεις που θα δώσουν λύ-
σεις στην κατεύθυνση της ανάσχεσης της
κατρακύλας και της φθοράς. Η πάλη για
την ειρήνη, για την απαλλαγή από ένα

σύστημα βαρβαρότητας, για την
επικράτηση των πανανθρώπι-

νων αξιών και για την αναζω-
ογόνηση του
πλανήτη μας εί-
να σήμερα πιο
επιτακτική και
απαραίτητη
από ποτέ! 

Η πολύπλευρη κρίση

… Η Δικαιοσύνη αδυνατεί να ανταπο-
κριθεί στο ρόλο της και τα πολιτικά
κόμματα, που εξαρτούν την επιβίω-
σή τους από τα μεγάλα συμφέρο-
ντα, δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη στο
λαό που βιώνει τραγικές καταστά-
σεις… 

Παρατηρήσεις 
και στοχασμοί

… Το «σύστημα» αποπροσανατολί-
ζει τους πολίτες, με καθημερινή
πολύμορφη προπαγάνδα μέσω
των ΜΜΕ, και διολισθαίνει την
«κοινή γνώμη» σε αποδοχή της
ζέουσας κατάστασης, με αποτέλε-
σμα την αποπολιτικοποίηση των
πολιτών, που εκφράζεται πλέον
σε πλείστες καθημερινές περιπτώ-
σεις (τηλεοπτικά serial, survivor,
αθλητισμός, εκλογές)… 
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
Του Φάνη Στρατουδάκη 

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Μίκης
Θεοδωράκης αποθεώθηκε στο
43ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή

υπό τους ήχους της Ρωμιοσύνης. Εξάλ-
λου η κεντρική μουσική σκηνή του Φε-
στιβάλ ήταν αφιερωμένη στο έργο
του.  

Από την αποθέωση αυτή στο φεστιβάλ
του, κατά τεκμήριο, πιο «αριστερόστρο-
φου» κόμματος στην Ελλάδα, έφθασε
στο σημείο (πάλι υπό τους ήχους της
Ρωμιοσύνης – τι τραβάει κι ο Ρίτσος εκεί
που βρίσκεται!) να αποθεώνεται, 5 μή-
νες αργότερα, στο αθηναϊκό συλλαλητή-
ριο της 4/2/2018, από ένα πλήθος κατά
τεκμήριο θρησκευόμενων, συντηρητι-
κών, εθνικοφρόνων και ορισμένων πα-
τενταρισμένων ναζί δολοφόνων.  

Κολοφώνας της παράδοξης αποθέωσης
αυτής ήταν τα διθυραμβικά εγκώμια, το
ίδιο βράδυ, στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης για τον Μίκη, από τρία άτομα
όλου του φάσματος του ακροδεξιού
χώρου: Τον υιό (ή ιό) του αρχιβασανι-
στή της Μακρονήσου Σκαλούμπακα,
τον Ηλία Κασιδιάρη της Χ.Α., που εκ-
προσωπούν επάξια τον φασισμό του
παρελθόντος και του μέλλοντος αντί-
στοιχα, και του Θάνου Τζήμερου που εκ-
προσωπεί τον τρέχοντα νεοφιλελευθερι-
σμό στην πιο ειλικρινή και εξελιγμένη μορ-
φή του, αυτή της πλήρους ταύτισης με τον φασισμό.
Ο διεθνής μουσικοσυνθέτης ούτε σε αυτά τα ad hoc εγκώμια
αντέδρασε και προφανώς τα δέχτηκε με ευχαρίστηση. 

Όπως γνωρίζουμε, το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας,
για το οποίο έγινε το συλλαλητήριο, συνδέεται άμεσα με το
φλέγον ζήτημα, που απασχολεί κάθε Ελληνίδα και Έλληνα,
απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ (ακόμα και το πολύ μεγάλο πο-
σοστό που θέλει άμεσα χωρισμό κράτους και εκκλησίας),
αυτό της σχισματικής εκκλησίας της Μακεδονίας των Σκο-
πίων. Γι’ αυτό και η εξέδρα
(και όχι μόνο) ήταν γεμάτη
ρασοφόρους, που στο τέλος
χαιρετούσαν εγκάρδια και φι-
λούσαν κι αυτοί ενθουσιωδώς
τα χέρια του Μίκη. Η εκκλησία
είχε δικό της κεντρικό ομιλη-
τή στο συλλαλητήριο και ένα
πιστό ακροατήριο από μονα-
χούς και καλόγριες που έψελ-
ναν τροπάρια κατά διάθεση
και περίσταση. 

Έτσι, σε μια ωραία ατμό-
σφαιρα, με αναφορές στον
Θουκυδίδη και τον Πλούταρ-
χο, που έζησαν 1000 χρόνια πριν τον Μέγα παγανιστή Αλέξαν-
δρο και υπό τους χριστιανικούς ψαλμούς, με ολίγη από Κολο-
κοτρώνη, οι στίχοι του Γιάννη Ρίτσου έμοιαζαν τελείως σου-
ρεαλιστικοί και έλειπε μόνο μια ευθεία αναφορά στον Βουκε-
φάλα. (Σώπα, όπου να ‘ναι θα σημάνουν οι καμπάνες της λο-
γικής! Ναι… αλλά αργούν!) 

Τι ήταν αυτό όμως που ενθουσίασε τόσο πολύ το συντη-
ρητικό, κι εν πολλοίς ακροδεξιό, πλήθος; Μα η αναφορά του
Μίκη στο ότι «η χειρότερη μορφή φασισμού είναι η αριστε-
ρόστροφη». Και τούτο, διότι αυτή η απλή φράση εκφερόμε-
νη απ τα χείλη του Μίκη, κονιορτοποιεί κάθε προσπάθεια δια-

νοούμενων ή μη να διακρίνουν τον φασισμό
απ’ τον κομμουνισμό και να δείξουν ότι ο

φασισμός ως πολιτική θεωρία και πράξη
είναι ένας και δεν πρέπει να συγχέεται
με τίποτα άλλο, όσο κι αν ιστορικά εμ-
φανίστηκαν στοιχεία ακραίου αυταρχι-
σμού και ολοκληρωτισμού στον «υπαρ-
κτό σοσιαλισμό» (πάντα ως καθεστώς
εξαίρεσης και έκτακτης ανάγκης).  

Όμως ικανοποιώντας την διαρκή κι
αδηφάγα επιθυμία του για αποθέωση, ο

Μίκης, προ 5μήνου όπως προανέφερα, είχε
επισκεφτεί το φεστιβάλ της ΚΝΕ και είχε

απολαύσει όλες τις «αριστερόστροφες» επιδαψι-
λεύσεις αυτού, άρα δεν γίνεται να εννοούσε το ΚΚΕ όταν μι-
λούσε για αριστερόστροφο φασισμό. Πράγματι, κι από άλλες
αποστροφές της ομιλίας του μπορούμε να συμπεράνουμε ότι
εννοούσε το κυβερνών κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι ένα κόμμα που προ πολλού έχει απεμπολήσει έννοιες
όπως την δικτατορία του προλεταριάτου, τον άκρατο δημο-
κρατικό συγκεντρωτισμό κ.λπ. και έχει ενστερνιστεί πλήρως
τη δυτική αστική έννοια της πολυκομματικής δημοκρατίας, με

αναγνώριση όλων των τάσε-
ων που μπορεί να σκαρφιστεί
κανείς, ώστε στο τέλος ο Τσί-
πρας και 5 κολλητάρια του να
κάνουν ό,τι γουστάρουν ή να
τους βάζουν να ψηφίζουν ό,τι
γουστάρουν, χωρίς να μπορεί
κάποιος καταστατικά να μιλή-
σει για έλλειψη δημοκρατίας
(ωραίο, έτσι;). 

Άρα, μάλλον καταλήγουμε
στο ότι ο Μίκης δεν ήξερε τι
έλεγε όταν μιλούσε περί αρι-
στερόστροφου φασισμού,
και απλώς έμμεσα, αλλά τε-

λείως άστοχα, έδωσε (πάλι) αριστερά εύσημα στον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό για ένα κόμμα που στην καλύτερη περίπτωση κινείται
βουστροφηδόν εντός της φιλελεύθερης σοσιαλδημοκρατίας,
όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά σε ακροατήριο τύπου «μαύρη είναι η
νύχτα στα βουνά», όπως αυτό του συλλαλητηρίου της
4/2/2018, μόνο υπέρ του λειτουργεί. 

Όποιος αναγνώστης τυχόν δεν γνωρίζει τον Μίκη τον Θεο-
δωράκη, διευκρινίζω ότι ήταν ο ηλικιωμένος κύριος στο κα-
ροτσάκι, που στο τέλος του συλλαλητηρίου χαριεντιζόταν, μέ-
χρι να τους φωτογραφίσουν μαζί, απ όλες τις οπτικές γωνί-
ες, με τον Γιώργο τον Πατούλη! 

Νέες επίκαιρες 
προτάσεις 
για το Σκοπιανό 
– Μακεδονικό 

Του Νεόφυτου Παπαδόπουλου
Πυρηνικού Φυσικού (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) 

Προτείνεται η ονομασία Δημοκρατία
των Σκοπίων (πρώην Μακεδονία), δηλα-
δή Republic of Skopia (Former Macedo-
nia). Άλλωστε, η ονομασία «τα Σκόπια,
Σκοπιανό» χρησιμοποιείται ήδη ευρέ-
ως στη χώρα μας (η συνωνυμία της χώ-
ρας με την πρωτεύουσα υπάρχει και σε
άλλες χώρες, όπως το Μεξικό). 

Ως γνωστόν, η σημερινή συνταγματική
ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας»
προέκυψε, κατά την εποχή του Τίτο, από
την αυθαίρετη καθιέρωση της ονομασίας
«Μακεδονία» στην περιοχή των Σκοπίων,
εντός της τότε Γιουγκοσλαβίας, κατόπιν
συναλλαγής του Τίτο με ξένα συμφέροντα
(έχοντας αλυτρωτικές βλέψεις προς την
Ελλάδα). 

Για να ξεπεραστεί η δυσκολία αποδο-
χής αλλαγής της συνταγματικής ονομασί-
ας, να δοθούν οικονομικά και αναπτυ-
ξιακά ανταλλάγματα (κίνητρα) επιπλέον
της συναίνεσής μας στην ένταξη της χώ-
ρας στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. Η σύνθετη
ονομασία (με τον όρο Μακεδονία) κινδυ-
νεύει να καταλήξει στην πράξη σε απάλει-
ψη του επιθετικού προσδιορισμού και σε
μη αποδεκτή αλυτρωτική ονομασία (Μα-
κεδονία). 

Εξάλλου, μόνο τμήμα του Κράτους
των Σκοπίων ονομαζόταν κάποτε Μακε-
δονία (μαζί με τμήματα της Ελλάδας και
της Βουλγαρίας). Επομένως, το πολύ, μό-
νο αυτό το τμήμα θα μπορούσε να φέρει
πάλι αυτό το όνομα. Άρα δεν δικαιολο-
γείται απλή ή σύνθετη ονομασία με τον
όρο «Μακεδονία» για όλη τη χώρα. Άλ-
λωστε, η ονομασία της χώρας χωρίς τον
όρο Μακεδονία και τα παράγωγά του όχι
μόνο ανταποκρίνεται στο εθνικό πατριω-
τικό αίσθημα, αλλά δεν απαιτεί και ειδι-
κή «προστασία» από αλυτρωτικές βλέ-
ψεις. 

Το Κράτος των Σκοπίων ονομάστηκε,
και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, προσωρινά,
με ενδιάμεση συμφωνία, Πρώην Γιουγκο-
σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
(ΠΓΔΜ), δηλαδή Former Yugoslav(ian)
Republic of Macedonia (FYROM). Επομέ-
νως, δεν ευσταθεί η αναγνώρισή του από
140 κράτη ως Δημοκρατία της Μακεδονί-
ας χωρίς τη συγκατάθεση της γειτονικής
Ελλάδας, που έχει άμεσο ενδιαφέρον και
επίπτωση από την τελική ονομασία, ενώ
τα άλλα μη γειτονικά κράτη δεν ενδιαφέ-
ρονται άμεσα και δεν τους αφορά η ονο-
μασία και τα παράγωγα του Κράτους των
Σκοπίων. 

Συμπερασματικώς, η τελική απόφαση
για την ονομασία και τα παράγωγα δεν
εξαρτάται κατ’ αρχήν από οποιονδήποτε
διαμεσολαβητή, αλλά από δίκαιη συμφω-
νία μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων, για
ονομασία χωρίς τον όρο Μακεδονία, με
πιεστική υποστήριξη και κατοχύρωση α-
πό διεθνείς οργανισμούς για έγκριση και
αποφυγή υπαναχωρήσεων των Σκοπίων. 

- Τι ήταν αυτό όμως 
που ενθουσίασε τόσο πολύ 

το συντηρητικό, κι εν πολλοίς
ακροδεξιό, πλήθος;  

- Μα η αναφορά του Μίκη 
στο ότι «η χειρότερη 

μορφή φασισμού 
είναι η 

«αριστερόστροφη»… 

Αυτό το χώμα είναι 
δικό μας… και δικό μας! 
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Στην ελληνική πραγματικότητα η κοινωνία έχει μάθει
πως ο καθένας έχει τον δικό του φαρμακοποιό, στον
οποίο απευθύνεται για συμβουλές, δανεικά φάρμακα
όταν δεν μπορεί να πληρώσει, ακόμα και για πρώτες βο-
ήθειες. 

Όμως, οι καιροί αλλάζουν και… ξαφνικά αυτός που
βρίσκεται πίσω από τον πάγκο «δεν είναι φαρμακοποιός,
αλλά ο οποιοσδήποτε» ή, στην καλύτερη περίπτωση,
υπάλληλος φαρμακοποιός ενός επιχειρηματία, που θα
προσπαθεί να πωλήσει τα πάντα για να πετύχει τον στό-
χο των πωλήσεων που του οριοθέτησε το «αφεντικό»…
έτσι ώστε να διατηρήσει την θέση του. 

Πίσω από αυτές τις αλλαγές κρύβονται οι επιδιώξεις

των επιχειρηματικών κύκλων του φαρμάκου, άσχετα αν
προβάλλονται από τους «θεσμούς», την εργαλειοθήκη
του ΟΟΣΑ και την κυβέρνηση ως «απελευθέρωση» του
επαγγέλματος. Επιδίωξη όλων αυτών είναι η συγκέντρω-
ση του λιανεμπορίου, του χοντρεμπορίου και της παραγω-
γής φαρμάκου σε λίγα χέρια! 

Ας δούμε πως καταλήξαμε ως εδώ: 
• Με το ν.3918/2011 θεσπίσθηκε η «διεύρυνση» του

ωραρίου λειτουργίας. 
• Ο ν.4254/2014 κατάργησε τον περιορισμό των απο-

στάσεων μεταξύ των φαρμακείων, έδωσε την δυνατότη-
τα σ’ ένα φαρμακοποιό να έχει περισσότερες από μία
άδειες και επίτρεψε τη συστέγαση φαρμακείου με… άλλο

κατάστημα (π.χ. Super Market).  
• O ν.4336/2015 κατάργησε όλες τις διατάξεις που

αφορούν στην άδεια ίδρυσης φαρμακείου και οι ΚΥΑ
82829/2015, 6915/2016 και 36277/2016 διευκρινίζουν τις
νέες διαδικασίες χορήγησης αδείας φαρμακείου. 

Απλά με αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις διαλύθηκαν οι
κανόνες του ωραρίου, νομιμοποιήθηκαν τα e-pharmacies,
απελευθερώθηκαν οι τιμές των  Μη Υποχρεωτικώς Συντα-
γογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ), επετράπη η είσο-
δος των Γενικής Διάθεσης Φαρμάκων (ΓΕΔΙΦΑ) σε άλλα
κανάλια διανομής, νομιμοποιήθηκε η διαφήμιση των φαρ-
μάκων κ.ά. 

Αποτέλεσμα αυτών είναι να έχουν κλείσει περισσότερα
από 1.000 φαρμακεία πανελλαδικά, ενώ πολλά βρίσκονται
σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας. Έτσι, έχει αρχίσει η
αποξένωση του ασθενή από τον φαρμακοποιό του, αφού
πλέον ο πολίτης αισθάνεται ότι εκτελεί τις συνταγές του
καλύτερα εκεί όπου υπάρχουν μεγάλοι χώροι και πολλοί
υπάλληλοι ενώ παράλληλα εδραιώνεται η τάση αγορών
μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (με φάρμακα που δεν απο-
ζημιώνουν τα ταμεία) χωρίς πρόσβαση σε προφορικές
οδηγίες, χωρίς συμβουλές, όπου το μόνο που μετρά είναι
ο… τζίρος! 

Η πλήρης επικράτηση του νέου μοντέλου σημαίνει κλεί-
σιμο και άλλων φαρμακείων, ανύπαρκτη προσωπική επα-
φή, μονοπώληση φαρμάκων, αύξηση των τιμών, μεγαλύ-
τερη οικονομική συμμετοχή του πολίτη! 

SHENZHEN (Σεντσέν): 
Ένας υποδειγματικός δήμος 
12 εκατομμυρίων 

Η πόλη Σεντσέν της Κίνας καταργεί όλα
τα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία της, αντικα-
θιστώντας τα με ηλεκτρικά και δίνοντας το
σωστό παράδειγμα για ανάλογες δράσεις.  

Η διαδικασία αυτής της αλλαγής άρχισε
πριν 6 χρόνια και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
Η κινεζική μεγαλούπολη των 12 εκατομμυ-
ρίων κατοίκων θα αποτελέσει την πρώτη
πόλη στον κόσμο με το στόλο λεωφορείων
της αποκλειστικά ηλεκτρικό.  

Η Σεντσέν διαθέτει 16.000 λεωφορεία,
αρκετά περισσότερα από αυτά που διαθέ-
τουν άλλες μεγαλουπόλεις του πλανήτη (συ-
γκριτικά η Αθήνα έχει περίπου 2.400). Το
2015 υπήρχαν 3.600 ηλεκτρικά λεωφορεία
στους δρόμους της κινεζικής πόλης. Ένα
χρόνο αργότερα, ο αριθμός τους αυξήθηκε
σε 9.000. Το Μάιο του 2017, έφτασε τις
14.500. Τα υπόλοιπα 1.500 λεωφορεία θα
παραδοθούν πολύ σύντομα από την τοπική
αυτοκινητοβιομηχανία, που έχει αναλάβει
την κατασκευή τους.  

Ο δήμος της Σεντσέν έχει στόχο να μετα-
τρέψει και τα ταξί της πόλης σε ηλεκτρικά,
ως το 2020. 

Οι δέκα «πρωταθλήτριες» 
χώρες στη ρύπανση 

Η «Global Carbon Atlas» –πλατφόρμα
παρακολούθησης των πιο πρόσφατων

στοιχείων που αφορούν στις ροές άνθρα-
κα από τις ανθρώπινες ενέργειες– ξεχώρι-
σε τις 10 χώρες από τις οποίες εκπέμπο-
νται οι μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) σε όλο τον κόσμο, ή
που έχουν την ατυχία να συνορεύουν με
«βρώμικους» γείτονες οι οποίοι αφήνουν
την κατάσταση στο εσωτερικό τους ανεξέ-
λεγκτη. 

Η μέτρηση της ποσότητας ροών άνθρακα
γίνεται σε μετρικούς τόνους (mt) κατ’ έτος,
και αποτυπώνεται με τη διεθνή ορολογία:
mtXXXCO2 (όπου ΧΧΧ είναι οι τόνοι CO2). 
Οι 10 πρώτες χώρες της λίστας είναι: 
1) ΚΙΝΑ 10.357 mt  
2) ΗΠΑ 5.414 mt 
3) ΙΝΔΙΑ 2.274 mt 
4) ΡΩΣΙΑ 1.617 mt 
5) ΙΑΠΩΝΙΑ 1.237 mt 
6) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 798 mt 
7) ΙΡΑΝ 648 mt 
8) Σ. ΑΡΑΒΙΑ 601 mt 
9) Ν. ΚΟΡΕΑ 592 mt και 
10) ΚΑΝΑΔΑΣ 557 mt  

Αυτή η οικολογι-
κή πληγή δεν είναι
τυχαία, συμβαίνει
γιατί οι ανθρώπινες δραστηριότητες υπαγο-
ρεύονται από τις καταναλωτικές επιθυμίες
και ελάχιστα από τις πραγματικές ανάγκες.
Δημιουργήσαμε έτσι μια κοινωνία ανίκανη
να ξεχωρίζει το αναγκαίο από το περιττό,
το σωστό από το λάθος, μια κοινωνία πα-
ραδομένη στο λεγόμενο “lifestyle” και στο
δόγμα: «Υπάρχω όταν καταναλώνω». 

Αυτή η τεχνητή ανάγκη για υπερκατανά-
λωση προϊόντων –άχρηστων κατά κανόνα–
που έχει επιβληθεί από το μάρκετινγκ των
πολυεθνικών, δημιουργεί τεράστιες επι-
πτώσεις ρύπανσης στο κλειστό σύστημα
του πλανήτη μας, απειλώντας εκτός από
εμάς και όλη τη βιοποικιλότητα. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να αναθεωρή-
σουμε τις επιλογές μας και να σκεφτόμαστε
σοβαρά τη ζημιά που προκαλούμε στο πε-
ριβάλλον, κάθε φορά που αποφασίζουμε
να αγοράσουμε το φετινό –άχρηστο– «σού-
περ ντούπερ» κινητό τηλέφωνο, για να
αντικαταστήσουμε το περσινό –άχρηστο–
«σούπερ ντούπερ» κινητό μας.  

Όλα αυτά τα «γκατζετάκια» για να πα-
ραχθούν απαιτούν πολλή και ρυπογόνο
ενέργεια, με τίμημα να αναπνέουμε άφθο-

νο διοξείδιο του άνθρακα. Είναι λοιπόν και-
ρός να αντισταθούμε –για το καλό μας– στις
«καταναλωτικές σειρήνες» και να αναλογι-
σθούμε αν πράγματι χρειαζόμαστε τη νέα
TV με τα 16 εκατομμύρια χρώματα για να
βλέπουμε την «ασπρόμαυρη» πραγματικό-
τητα. 

Τι του λείπει του ψωριάρη; 
Φούντα με μαργαριτάρι! 

Δωρεάν Wi-Fi σε λεωφορεία, τρόλεϊ,
τραμ το φθινόπωρο προετοιμάζει το
υπουργείο Υποδομών για τους επιβάτες
των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύ-
ουσας. Σε συνεργασία με το υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής και την Περιφέρεια
Αττικής, ξεκινά δράση για την εγκατά-
σταση δικτύου Wi-Fi στις αστικές συγκοι-
νωνίες της πρωτεύουσας. 

Συγκεκριμένα, το έργο συνολικού κό-
στους 900.000 ευρώ χρηματοδοτείται από
το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(ΠΕΠ) Αττικής 2014-2020. Μέχρι το φθινό-
πωρο του 2018, αναμένεται η εγκατάσταση
δικτύου Wi-Fi σε 2.030 λεωφορεία, τρόλεϊ
και τραμ του ΟΑΣΑ. Με την ολοκλήρωση
του έργου οι επιβάτες θα έχουν άμεση πρό-
σβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου κατά τη
μετακίνησή τους με τα παραπάνω μέσα. 

Δε λέω, καλό και χρήσιμο το ιντερνέτ
στις αστικές συγκοινωνίες γιατί εκεί που
κάθεσαι στο λερό και όχι σπάνια σκισμένο
κάθισμα θα μπορείς να ασχολείσαι με τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή να βλέπεις
σε «ρίαλ τάιμ τον ντάου τζόουνς». Εκεί

που θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα η
χρήση του διαδικτύου, θα είναι όταν θα
βρεθείς στο λεωφορείο όρθιος, γεγονός
συνηθέστατο, κρεμασμένος και λικνιζόμε-
νος από τα στηρίγματα της οροφής.  

Όταν, ειδικά, τα λεωφορεία παρουσιά-
ζουν μεγάλα προβλήματα όπως είναι η εμ-
φανέστατη ανάγκη συντήρησης, η καθα-
ριότητα και η ασυνέπεια των δρομολογίων,
τα 900.000 ευρώ ακούγονται ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ
για την εγκατάσταση Wi-Fi. Η κοινή λογική,
(όταν υπάρχει), λέει ότι: Σε τρύπια παπού-
τσια ακόμα κι αν βάλεις πλουμιστά κορδό-
νια, πάλι τρύπια θα είναι… 

Ο Σπύρος της καρδιάς μας 
Μεγάλη ανακούφιση και σιγουριά

ένοιωσα όταν το δίκτυο Bloomberg πα-
ρουσίασε τον δείκτη «Ρομπέν των Δασών
2018» με τον οποίο υπολογίζει για πόσες
ημέρες μπορεί να λειτουργήσει ο κρατικός
μηχανισμός κάθε χώρας εάν χρησιμοποιού-
σε μόνο τα χρήματα του πλουσιότερου αν-
θρώπου που ζει στη χώρα. 

Για τον δείκτη χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία
από 49 χώρες, με διαφορετικά πολιτικά κα-
θεστώτα, και συνδυάστηκε η περιουσία του
πλουσιότερου πολίτη της χώρας σε σχέση με
το ημερήσιο κόστος λειτουργίας του κρά-
τους.  

Για τις άλλες χώρες αδιαφορώ και δεν θα
σας κουράσω, αλλά ως Έλληνας, πώς να το
κάνουμε, πολύ ανακουφίστηκα που η πε-
ριουσία του Σπύρου Λάτση μπορεί να μας
συντηρήσει σαν χώρα για περίπου 11 μέρες.
Τώρα μάλιστα που θα αξιοποιήσει(sic) και το
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ» που του χαρίσαμε, μπορεί οι
μέρες να γίνουν, μη σου πω, και 12. 

Από την ώρα που διάβασα την είδηση
κάθε μέρα προσεύχομαι, σ΄όποιον θεό η
δαίμονα ακούει, να τον έχει καλά, γιατί τώ-
ρα νοιώθω πολύ πιο σίγουρος και ήρεμος
που ξέρω ότι ένας δικός μας άνθρωπος, ο
Σπύρος, ο Σπύρος της καρδιάς μας, μπορεί
να μας συντηρήσει όλους τους Έλληνες για
11 μέρες… RESPECT!
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