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TO BAΡΑΡΘΡΟ 
Θλιβερά επεισόδια στη Νέα Υόρκη

Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου 
οι υποψήφιοι θέλοντας να επιδείξουν
την ικανότητα τους να επιλύσουν τα δημοτικά προβλήματα
καθώς επίσης ότι μπορούν να κάνουν νέα έργα, 
τα οποία θα εξυπηρετήσουν τους δημότες,
υπόσχονται πολύ συχνά πράγματα,
τα οποία δεν έχουν μελετήσει επαρκώς
και τα οποία ως μη επαρκώς μελετημένα
αν υλοποιηθούν
μπορούν να επιφέρουν αρνητικές  επιπτώσεις
στη ζωή των δημοτών.
    Είναι λοιπόν σκόπιμο να παρουσιάζονται 
τυχόν υπάρχουσες τεκμηριωμένες απόψεις 
για παρόμοιες προεκλογικές υποσχέσεις,  
από τις οποίες απόψεις μπορεί να προκύπτει 
ότι τα έργα αυτά δεν είναι σκόπιμο να υλοποιηθούν 
καθώς επίσης ότι αν υλοποιηθούν 
θα έχουν  αρνητικές επιπτώσεις για τους δημότες.
    Αφορμή για τις σκέψεις αυτές αποτέλεσε η εξαγγελία 
πεζοδρόμησης της οδού Πανεπιστημίου
από τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων κο Καμίνη
σε περίπτωση που εκλεγεί Δήμαρχος.
    Ασφαλώς η λέξη πεζοδρόμηση
για τους πολίτες μια πόλης σαν την Αθήνα,
η οποία κατακλύζεται από αυτοκίνητα
ακούγεται πολύ ευχάριστα.
     Τα προβλήματα όμως για την συγκεκριμένη περίπτωση
της πεζοδρόμησης της οδού Πανεπιστημίου είναι δύο.
     Πρώτο πρόβλημα είναι 
αν η πεζοδρόμηση αυτή είναι εφικτή 
αν δηλαδή τα τυχόν προβλήματα,
τα οποία θα δημιουργηθούν από την πεζοδρόμησή αυτή
είναι τόσο μεγάλα,
ώστε αυτά να μην αντισταθμίζονται από τα τυχόν καλά,
τα οποία θα προκύψουν από την πεζοδρόμηση αυτή.
     Δεύτερο πρόβλημα είναι
αν είναι αναγκαία και χρήσιμη η πεζοδρόμηση αυτή
και πιο συγκεκριμένα
αν στο συγκεκριμένο δρόμο υπάρχουν άνθρωποι
οι οποίοι θα αξιοποιούν την πεζοδρόμηση αυτή.
    Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι αρνητική
δηλαδή τα προβλήματα,
τα οποία θα δημιουργηθούν στην κυκλοφορία 
θα είναι τόσο μεγάλα 
ώστε και από το λόγο αυτό και μόνο
να απορρίπτεται η πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου.

Τα προβλήματα στην κυκλοφορία της Αθήνας είναι μεγάλα
και προκύπτουν από το γεγονός 
ότι η οδός Πανεπιστημίου είναι ο μόνος δρόμος 
στον οποίο μπορούν να κινούνται οχήματα από νότο προς 
βορά 
και τα οποία εξυπηρετούν όχι μόνο τους κατοίκους 
των βορείων και των νοτίων συνοικιών της Αθήνας 
αλλά και συνοικιών γειτονικών δήμων όπως    
των δήμων Καλλιθέας και Αγίου Δημητρίου κ.α. .
     Τα μεγάλα αυτά προβλήματα προκύπτουν 
από το γεγονός

ότι η οδός Πανεπιστημίου είναι ο μόνος δρόμος,
 ο οποίος διαπερνά την Αθήνα
με κατεύθυνση από Νότο προς Βορά, 
ή οποία αρχίζει από την δυτική πλευρά του λόφου του Φι-
λοπάππου 
μέχρι την ανατολική πλευρά του λόφου του Λυκαβητ-
τού.
    Τυχόν πρόταση για παροχέτευση 
της κυκλοφορίας της οδού Πανεπιστημίου στην οδό Ακαδη-
μίας
δεν είναι εφικτή καθώς η οδός αυτή έχει μικρότερο πλάτος
πέρα από το ότι τα παροχετευόμενα σ’ αυτήν οχήματα
θα υποχρεούνται να κάνουν δυο επί πλέον στροφές

από Πανεπιστημίου προς τη Β. Σοφίας 
και από τη Β. Σοφίας προς Ακαδημίας.
    Αλλά με την αλλαγή κατεύθυνσης της Ακαδημίας 
η κυκλοφορίας της θα παροχετευτεί υποχρεωτικά στην οδό 
Σταδίου,
με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή να ανταποκριθεί 
στο άθροισμα των κυκλοφοριών
της δικής της και εκείνης της οδού Ακαδημίας.
    Από το στοιχείο αυτό προκύπτει 
ότι οι δυο αυτοί δρόμοι είναι ανεπαρκείς
για να εξυπηρετήσουν και τις δυο αυτές κατευθύνσεις
από Ομόνοια προς Σύνταγμα και από Σύνταγμα Ομό-
νοια..
     Τέλος, στο δεύτερο ερώτημα
αν θα υπάρχουν πράγματι πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν
να αξιοποιούν και να χαίρονται την πεζοδρόμηση αυτή 
η απάντηση είναι αρνητική. 
    Στην οδό Πανεπιστημίου δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι,
οι οποίοι θα μπορούσα να χαρούν τα πλεονεκτήματα της πε-
ζοδρόμησης,
καθώς στις δυο πλευρές του δρόμου αυτού
δεν υπάρχει καμιά κατοικία.
     Οι  «κάτοικοι» της οδού Πανεπιστημίου 
είναι οι ολιγάριθμοι υπάλληλοι και πελάτες των τραπεζών 
καθώς και  άλλων υπηρεσιών,
οι οποίες λειτουργούν μόνο από 8πμ  μέχρι 3μ.μ.
    Έτσι, οι μόνοι διαμένοντες στην οδού Πανεπιστημίου
και μάλιστα επί μερικές μόνο ώρες του εικοσιτετραώρου 
είναι ελάχιστοι μόνο άνθρωποι 
σχετικά με τους πολίτες μιας γειτονιάς της πόλης.
      Στην απίθανη περίπτωση 
κατά την οποία η οδός Πανεπιστημίου γίνει πεζόδρομος
μετά τις τρεις το μεσημέρι θα είναι ένας κενός ανθρώπων 
χώρος,
στον οποίο θα κυκλοφορούν μόνο κάποιοι τουρίστες,
οι οποίοι θα περνούν να θαυμάσουν τα νεοκλασικά κτίρια
της Ακαδημίας, του Πανεπιστημίου και της Βιβλιοθήκης.
    Αφορμή για τα άρθρο αυτό αποτέλεσε 
η δήλωση του υποψηφίου δημάρχου Αθηνών Καμίνη
για την πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου 
στην περίπτωση εκλογής του.
     Παρόμοια επιθυμία έχει εκφράσει παλαιότερα
και ο σημερινός δήμαρχος, κος Νικήτας Κακλαμάνης.

Γιώργος Κ. Γέρου 
πολιτικός μηχανικός

Οι λΟγΟι πΟΥ δεΝ επιτρεπΟΥΝ τηΝ πεζΟδρΟμηση τησ παΝεπιστημιΟΥ 

αντίθετη η τρόικα 
στην περαίωση
Σε μια κίνηση που έρχεται σε πλήρη αντίθε-
ση με τους οργανισμούς που επιβλέπουν τη 
σωτηρία της Ελλάδας, (βλέπε ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ), η 
Βουλή των Ελλήνων πέρασε νομοθεσία βά-
σει της οποία δίνεται φορολογική αμνηστία 
σε εκατομμύρια πολίτες, γράφουν στους «Fi-
nancial Times» οι συνήθεις ύποπτοι Kerin Hope 
και David Oakley.
Αφού εξηγούν τι προβλέπει ο νόμος, οι συντά-
κτες επισημαίνουν ότι η νομοθετική πράξη έχει 
ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών, ακόμα και 
από μέλη του ΠΑΣΟΚ, που υποσχέθηκε όταν 
ανέβηκε στην εξουσία να σταματήσει την κα-
θιερωμένη κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια πρα-
κτική της φοροαμνηστίας.
Όμως, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, το μέ-
τρο έρχεται σε αντίθεση και με τις προτρο-
πές της Τρόικας, που προειδοποίησε την Ελ-
λάδα ότι μεμονωμένα μέτρα δεν θα σώσουν 
το πρόβλημα των εσόδων. Οι ρεπόρτερς επι-
καλούνται και τη γνώμη ενός ξένου επενδυτή 
στο Σιτι του Λονδίνου, που αναρωτιέται με ποιο 
τρόπο η Ελλάδα θα συγκεντρώσει τα χρήμα-
τα για να ξεπληρώσει τους δανειστές της αν 
δεν ανεβάσει τη φορολογία. «Αυτό είναι ένα 
πολιτιστικό πρόβλημα», λέει ο επενδυτής 
για την περαίωση, «που δεν εκτιμά πολύς 
κόσμος στο εξωτερικό».

Θλιβερά επεισόδια εκτυλίχθησαν εναντίον γνωστών συνα-
δέλφων δημοσιογράφων την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 
στην Αστόρια της Νέας Υόρκης κατά την διάρκεια της 1ης  Γε-
νικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων 
Μείζονος Νέας Υόρκης, μετά τις εκλογές και την ανάδειξη 
του νέου διοικητικού συμβουλίου. 
Είχε προηγηθεί ένα θερμό καλοκαίρι με ύβρεις, καταγγε-
λίες και δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των δυο υποψη-
φίων. Τα ελάχιστα επαγγελματικά Ομογενειακά ΜΜΕ είχαν 
διχαστεί και είχαν κρατήσει συγκεκριμένη στάση, οι μισοί 
με τους «νικητές» και οι άλλοι μισοί με τους «χαμένους». 
Οι συνάδελφοι Αλέξανδρος Στεφανόπουλος διευθυντής 
του GreekAmericanNewsAjency.com και freelance συ-
νεργάτης σε γνωστά Ελληνικά ΜΜΕ, και η Δέσποινα Συρι-
οπούλου από τον radio Flash δέχθηκαν φραστικές επιθέ-
σεις, ύβρεις, προπηλακισμούς και επιθέσεις από μια μικρή 
μειοψηφία ομογενών, της πλευράς των νικητών των εκλο-
γών οι οποίοι διαφωνούν με τις αποκαλύψεις που κάνει το 
γνωστό δημοφιλές ειδησεογραφικό πρακτορείο με έδρα 
την Νέα Υόρκη. 
Τα επεισόδια ήταν στημένα και το κλίμα μύριζε μπαρούτι 
εδώ και μέρες, γιατί με το που εμφανίστηκαν οι δυο συνά-
δελφοι μαζί με άλλους συναδέλφους και έκαναν την είσο-
δο τους κατόπιν προσκλήσεως δέχθηκαν προπηλακισμούς 
φραστικές επιθέσεις και ύβρεις με σπρωξίματα, και αχαρα-
κτήριστες εκφράσεις. Εκφράσεις και συμπεριφορά που δεν 
συνάδουν ούτε με το αξίωμα τους ούτε πολύ περισσότερο 
σε οικογενειάρχες. 
Η αντιπαράθεση γενικεύτηκε και το προεδρείο της έδρας 
με το πρόσχημα της μη απαρτίας για το φόβο επεισοδίων 
διέλυσε την Γενική Συνέλευση. 

Αιτία της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στην Νέα 
Υόρκη και στα Ομογενειακά ΜΜΕ είναι ότι ο συνάδελφος 
δημοσιογράφος Αλέξανδρος Στεφανόπουλος, μέσα από 
την διαδικτυακή πύλη ειδήσεων της οποία είναι επικεφαλής 
εδώ και μια 5ετια έχοντας κατακτήσει υψηλή αναγνωσι-
μότητα και επισκεψιμότητα με γενικευμένη αποδοχή, αρ-
νείται να ταχθεί με την μια ή την άλλη πλευρά και κυρίως 
αρνείται να συγκαλύψει με ανταλλάγματα (καταχωρί-
σεις και banners) στην ιστοσελίδα του καταγγελίες για 
σκάνδαλα, κακοδιοίκηση, και οικονομικές ατασθαλίες 
στον μεγαλύτερο (κατ όνομα) εκτός Ελλάδος ομογενειακό 
οργανισμό. 
Το θέμα αναμένεται να έχει και συνέχεια… 


