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Επικαιρότητα

Kρίση(ι)-µα

Α‰ÈfiÚıˆÙÔÈ
fiÌˆ˜!

Πραγµατικά, δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί το συγκεκριµένο θέµα
προβάλλεται ως κάτι το µεµπτό, κάτι το κακό, κάτι το αρνητικό τέ-
λος πάντων. Ενώ στην πραγµατικότητα καταδεικνύει ότι και το
ηθικό παραµένει ακµαιότατο και η ελληνική ευρηµατικότητα κρίση
δεν γνωρίζει και το ταλέντο επιβίωσης για τον Ελληνα είναι παντός
καιρού και πάσης καταστάσεως. ∆ηλαδή, όλα αυτά αποπνέουν εν
τέλει µία... υγεία, η οποία άλλωστε είναι συνώνυµη του ελληνικού
δηµοσίου, που γι’ αυτό πρόκοψε τόσα χρόνια.

Τι ήρθε στο φως; Ότι λέει στήθηκε µία απίστευτη κοµπίνα από
υπαλλήλους των ∆ΕΚΟ στα Ταµεία, οι οποίοι άλλαζαν τη σειρά
προτεραιότητας προκειµένου να µπορέσουν να λάβουν το εφάπαξ
χωρίς τις µειώσεις που προβλέπει ο νόµος. Και ενώ κάποιοι, επω-
φελήθηκαν καθώς... έσπρωξαν την ουρά και βρέθηκαν µπροστά,
κάποιοι άλλοι, που δεν ήταν τόσο «µάγκες» έχασαν και ως 35 χι-
λιάδες ευρώ, γιατί έχασαν τη σειρά τους, χωρίς να το πάρουν χαµ-
πάρι, οπότε υπέστησαν τις µειώσεις που προβλέπει ο νόµος.

Το όλο κόλπο δε, βασιζόταν στις προσωρινές συνταξιοδοτικές
αποφάσεις. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλιζαν άλλη σειρά στην απο-
νοµή του εφάπαξ, κερδίζοντας προτεραιότητα.

Ήδη, βρίσκονται στο µικροσκόπιο 2.000 υποθέσεις υπαλλήλων
που πήραν εφάπαξ από τη ∆ΕΗ και άλλες ∆ΕΚΟ από το 2010 και
µετά και οι δικαιούχοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.

Τώρα, εδώ που τα λέµε, είχαν και ένα δίκιο. Να δουλεύεις ένα
σωρό χρόνια, να ξέρεις ότι θα πάρεις ένα «χ» ποσό ως εφάπαξ,
στο οποίο έχεις υπολογίσει προκειµένου να καλύψεις διάφορες
ανάγκες και να έρχεται αίφνης ο Τόµσεν και να σε αφήνει µε το
δάχτυλο στο στόµα. Να σου πετσοκόβει τον µισθό, το εφάπαξ και
ό,τι άλλο τέλος πάντων φρονεί ότι περισσεύει. Το «αδύνατο» σηµείο
της υπόθεσης είναι ότι όσο «δίκιο» είχαν αυτοί που έσπρωξαν τη
σειρά για να περάσουν µπροστά και να πάρουν ολόκληρο το εφά-
παξ άλλο τόσο είχαν και οι άλλοι που όλη αυτή η ιστορία έγινε εις
βάρος τους.

Είτε έτσι, είτε αλλιώς όµως, και το συγκεκριµένο περιστατικό
τι αποδεικνύει; Ότι του «Έλληνος ο τράχηλος ζυγό δεν τον αντέχει»
και δεν πάει να χτυπιούνται οι της τρόικας. Πάντα θα βρει τον τρόπο
να κάνει το δικό του. Θα αυτοσχεδιάσει, θα εφεύρει, θα δηµιουρ-
γήσει (διότι είµεθα και δηµιουργικές φυσιογνωµίες τροµάρα µας)
και εν τέλει, θα το βρει το παραθυράκι, την πορτούλα, την τρυπούλα
για να την κάνει τη λαµογιά του όσο και να έχουν σφίξει τα πράγ-
µατα. Άρα τι διαπιστώνουµε για µια ακόµη φορά; Ότι παρ’ όλα όσα
µας συµβαίνουν δεν έχουµε χάσει την... φόρµα µας! Άλλωστε αν
είχαµε χάσει τη φόρµα µας, θα είχαµε χάσει και τη... πρωτιά στις
πάσης φύσεως διεθνείς µετρήσεις σχετικά µε τη διαφθορά και το
«λάδωµα» την οποία µε... σθένος και... ηρωισµό διατηρούµε! ∆ιότι
αν ένας λαός δεν µένει πιστός στα... ιδανικά του, πού οδεύει; Όχι,
έτσι για να ξέρουµε και να ξέρουν και οι άλλοι. Να µην νοµίζουν
ότι µας έχουν «γονατίσει» επειδή µας έχουν βάλει τα δυο πόδια σε
ένα παπούτσι. Αντίσταση κάνουµε!... Παρότι µερικοί κακεντρεχείς,
υποστηρίζουν ότι έχουµε ένα σωρό αγιάτρευτα κουσούρια.

Το ίδιο και µε τη φοροδιαφυγή, η οποία δεν λέει να τιθασευτεί
µε τίποτα. Από δω το πάνε από κει το φέρνουν, µας έχουν ταράξει
στις αλχηµείες και στους χαριτωµένους αυτοσχεδιασµούς, έχουν
κάνει από την αρχή της κρίσης τόσες αλλαγές πέριξ της φορολο-
γίας όσες και οι ίδιοι δεν θυµούνται-και έπεται και συνέχεια-και
πάλι, η φοροδιαφυγή ανθεί και λουλουδίζει. Που σηµαίνει τι; Ότι
πάντοτε εφευρίσκονται τρόποι να φοροδιαφεύγουν κάποιοι. Και
µάλιστα αυτοί οι «κάποιοι» είναι και αρκετοί. Τόσοι και σε τέτοιοι
βαθµό, που λόγω του ότι δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελε-
σµατικά η φοροδιαφυγή τα διαφυγόντα έσοδα για το κράτος απο-
τελούν µία ανοιχτή πληγή, η οποία συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό
στη διατήρηση της µαύρης τρύπας των εσόδων.

Από όλα τα ανωτέρω και πολλά ακόµη, σε ποιο... αβίαστο συµ-
πέρασµα καταλήγουµε;

Ότι και αν ακόµη βγούµε κάποτε από αυτή τη ρηµάδα την κρίση,
δεν θα έχουµε µάθει και πάρα πολλά πράγµατα από όσα έχουµε
πάθει και θα συνεχίσουµε τα ίδια. Απλώς τώρα κάνουµε µία... στάση
για να ξεκουραστούµε, γιατί δεν έχουµε και άλλη επιλογή.

Άλλωστε, η ιστορία της χώρας, µετά την απελευθέρωση από
τον τουρκικό ζυγό, µε τις αλλεπάλληλες πτωχεύσεις και την επα-
νάληψη των ίδιων λαθών που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσµα, περί-
τρανα αποδεικνύουν ότι µυαλό δεν βάζουµε. Μόνο λίγο καιρό ξα-
ποσταίνουµε, εξ ανάγκης, και ξανά προς τη... δόξα τραβούµε. 

Από τη Μαρίνα Αποστολοπούλου

γνώση του Μεγάρου Μαξίµου, ο υπουρ-
γός Οικονοµικών φανέρωσε και τη στρα-
τηγική της κυβέρνησης στην οποία δεν
προβλέπονται εκλογές παρά το «εκλο-
γικό» κλίµα που έχει δηµιουργηθεί τα τε-
λευταία 24ωρα. Το αντίθετο. Ο στόχος
είναι (η κυβέρνηση) να «πάει» όσο το δυ-
νατόν πιο µακριά και πάντως τουλάχι-
στον µέχρι τις ευρωεκλογές.

* * *
Σύµφωνα µε πληροφορίες και εκτι-

µήσεις, στην κυβέρνηση δεν προτίθενται
να προσφύγουν στη λαϊκή ετυµηγορία
πριν η χώρα (ξανα)βγει στις αγορές –
ακόµη κι αν αυτή είναι συµβολικού χα-
ρακτήρα: να δανειστεί η χώρα ένα µικρό
ποσό 2-3 δισ. ευρώ.

Η έξοδος στις αγορές έχει ή θα επι-
διωχθεί να έχει µεγάλη σηµασία σε πο-
λιτικό/επικοινωνιακό επίπεδο: θα σηµα-
τοδοτήσει το τέλος του Μνηµονίου. 

* * *
Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε την

προωθούµενη αλλαγή στο µοντέλο της
επιτήρησης προκειµένου να µην έρχον-
ται οι επικεφαλής της τρόικας κάθε τρί-
µηνο στην Αθήνα, θα επιτρέψει στην κυ-
βέρνηση να πει στον ελληνικό λαό ότι
«πέτυχε στην αποστολή της, έβγαλε τη
χώρα από το µνηµόνιο και πλέον ζητά
την ανανέωση της λαϊκής εντολής ώστε
να την οδηγήσει µε ασφάλεια στη µετα-
µνηµονιακή εποχή». 

Για να ενισχυθεί µάλιστα το κλίµα ελ-
πίδας και αισιοδοξίας, η κυβέρνηση σχε-
διάζει να ανακοινώνει στοχευµένες πα-
ροχές σε συγκεκριµένες οµάδες προκει-
µένου να καλλιεργηθούν προσδοκίες
στο σύνολο της κοινωνίας ότι «η βελτίω-
ση στους δείκτες της οικονοµίας έχει αν-
τίκρισµα και στο εισόδηµα κάθε οικογέ-
νειας».

* * *
Εξυπακούεται ότι στο σχέδιο αυτό

δεν «χωρά» ο κ. Ι. Στουρνάρας ο οποίος
έχει ταυτιστεί µε το µνηµόνιο και την
τρόικα. Ως εκ τούτου, κυκλοφορεί ήδη
ότι ο κ. Αντ. Σαµαράς θα αντικαταστήσει
εν ευθέτω χρόνω τον «τσάρο» της οικο-
νοµίας ώστε να πάει στις εκλογές µε νέο
πρόσωπο το οποίο θα σηµατοδοτεί και
την επόµενη ηµέρα στην οικονοµία.

Στο πλαίσιο αυτό είναι ευεξήγητο για-
τί στον υπουργό Οικονοµικών δόθηκε η
δυνατότητα ή το «προνόµιο» να βγει και
να προαναγγείλει ο ίδιος πότε θα ολο-
κληρωθεί η αποστολή του... 

Κι όµως, κάποια
διαρθρωτικά µέτρα
είναι πιο επώδυνα
από τα οριζόντια!
ΠΑΡΑ την κατηγορηµατική διάψευση

από παράγοντες της κυβέρνησης και

των δύο κυβερνητικών κοµµάτων, ασφα-
λείς πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει
αρχίσει ήδη – «σιωπηρά» - η προεργασία
για τα νέα µέτρα του 2014.

Φυσικά, δεν πρόκειται να βγει κάποιος
και να πει: «ναι, συµφωνήσαµε νέα µέτρα
µε την τρόικα». Τα νέα µέτρα θα λη-
φθούν αλλά θα είναι «καµουφλαρισµένα»
έτσι ώστε η κυβέρνηση να εµφανιστεί
συνεπής τόσο απέναντι στους εταίρους
όσο και στην κοινωνία µε βάση τη δέ-
σµευσή της για τη µη λήψη «νέων ορι-
ζόντιων µέτρων».

* * *
Το «καµουφλάζ» στα νέα µέτρα θα γί-

νει µε τέσσερις κυρίως τρόπους:
-Τα περισσότερα θα χαρακτηριστούν

διαρθρωτικά.
-Για κάποια άλλα θα ειπωθεί ότι έχουν

ήδη ψηφιστεί ή ότι προβλέπονται ήδη
από το µνηµόνιο και απλώς δεν εφαρµό-
στηκαν µέχρι τώρα.

-Κάποια άλλα θα συµφωνηθούν, θα
κρατηθούν «µυστικά» και απλώς θα ανα-
κοινωθεί ότι «η κυβέρνηση αναλαµβάνει
τη δέσµευση για πρόσθετες παρεµβά-
σεις ανάλογα και µε την πορεία εκτέλε-
σης του προϋπολογισµού» (αντί δηλαδή
να ανακοινωθούν στις αρχές του 2014
θα ανακοινωθούν µετά το µέσον του
έτους).

-Για όσα δεν µπορούν να ενταχθούν
στις παραπάνω κατηγορίες, θα ειπωθεί
ότι «δεν είναι οριζόντια», δηλαδή αφο-
ρούν σε ένα µέρος κι όχι το σύνολο της
κοινωνίας.

* * *
Έµπειρος περί τα οικονοµικά παρά-

γοντας εξηγούσε, πάντως, ότι τα διαρ-
θρωτικά µέτρα θεωρούνται περίπου
«αθώα» σε µεγάλο τµήµα της κοινής
γνώµης, ενώ πολλά εξ αυτών είναι σα-
φώς πιο επώδυνα απ’ ό,τι τα οριζόντια
µέτρα όπως π.χ. η µείωση των συντάξε-
ων.

«Τι είναι προτιµότερο – έλεγε µε νόη-
µα ο εν λόγω παράγοντας – για έναν
συνταξιούχο: να του κόψουν το 10% της
σύνταξής του, δηλαδή 100 στα 1000 ευ-
ρώ αν παίρνει τέτοια σύνταξη, ή να κα-
ταργηθεί ο ΕΟΠΥΥ όπερ σηµαίνει ότι θα
επιβαρυνθεί πολύ περισσότερα από 100
ευρώ το µήνα για τα φάρµακα και τους
γιατρούς του; Ή για έναν δηµόσιο υπάλ-
ληλο: είναι καλύτερο να χάσει το 20%
του µισθού του ή να απολυθεί; 

«Βαφτίζοντας» όµως τα – περισσότε-
ρα αν όχι όλα – τα νέα µέτρα «διαρθρω-
τικά» η κυβέρνηση καταφέρνει και να πε-
τυχαίνει τους οικονοµικούς στόχους και
να «περνά» στην κοινωνία ακριβώς το αν-
τίθετο µήνυµα. Και όσοι το πιστέψουν...».

Γιατί το «αντάρτικο»
των βουλευτών
δεν είναι και τόσο...
αντάρτικο
ΑΝ έλθει κάποιος ξένος στην Ελλάδα

χωρίς να γνωρίζει την κατάσταση στη
χώρα, δεν είναι απίθανο να νοµίσει πως
δεν υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία
στη Βουλή... Κι αυτό επειδή στην καθη-
µερινή ειδησεογραφία κυριαρχούν θέ-
µατα όπως «αντάρτικο» 60 κυβερνητικών
βουλευτών για τον φόρο στα αγροτεµά-
χια, «αντάρτικο» 55 βουλευτών για το
επίδοµα θέρµανσης, «αντάρτικο» 34 βου-
λευτών για το επίδοµα ανεργίας στους
εποχικά απασχολούµενους.

* * *
Στην πραγµατικότητα, το «αντάρτικο»

είναι µάλλον... ελεγχόµενο καθώς οι κι-
νήσεις αυτές των κυβερνητικών βουλευ-
τών (ενίοτε ακόµη και υπουργών) φαίνε-
ται ότι εξυπηρετούν τα σχέδια της κυ-
βέρνησης υπό την έννοια ότι:

- Της αποδίδουν ένα ισχυρό επιχείρη-
µα στη διαπραγµάτευση µε την τρόικα.

-«Μεγεθύνουν» στην κοινή γνώµη το
βασικό επιχείρηµα των δύο κυβερνητι-
κών εταίρων ότι «διαπραγµατεύονται
σκληρά».

-Εκπέµπουν το µήνυµα στην κοινωνία
ότι η «φωνή της ακούγεται στην τρόικα».

-Επιτρέπουν στα δύο κυβερνητικά
κόµµατα να κρατούν «αποστάσεις» από
πτυχές της εφαρµοζόµενης πολιτικής
(«εµείς θέλαµε να δώσουµε περισσότερα
αλλά δεν το επιτρέπει η τρόικα»).

-Ταυτίζονται οι εν λόγω βουλευτές,
άρα και τα κόµµατά τους, µε συγκεκρι-
µένα φιλολαϊκά µέτρα κι ως εκ τούτου
καλλιεργούν την προσδοκία ότι όσο βελ-
τιώνονται οι οικονοµικοί δείκτες, οι ίδιοι
«θα είναι η εγγύηση» πως η βελτίωση αυ-
τή θα έχει αντίκρισµα στο οικογενειακό
εισόδηµα.

* * *
Το «αντάρτικο» µπορεί να προκαλέσει

ουσιαστικό πρόβληµα στην κυβέρνηση
µόνο αν κάποιοι κυβερνητικοί βουλευτές
καταψηφίσουν στη Βουλή νοµοσχέδιο
που να έχει σχέση µε τις µνηµονιακές
υποχρεώσεις της χώρας.

Ένα τέτοιο ενδεχόµενο δεν µπορεί
φυσικά να αποκλειστεί αλλά στα δύο κυ-
βερνητικά κόµµατα δεν το θεωρούν πι-
θανό παρά τα όσα λέγονται δηµόσια για
το ενδεχόµενο «ατυχήµατος» που µπορεί
να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.

Άλλωστε, κι η φηµολογία περί «ατυ-
χήµατος» εντάσσεται στην ίδια λογική:
να καλλιεργείται στην κοινή γνώµη η αί-
σθηση πως η κυβέρνηση διαπραγµα-
τεύεται τόσο σκληρά που µπορεί να
φθάσει την κατάσταση στα άκρα...

ΤΕΣΣΕΡΙΣ φορές έχει ασκήσει µέχρι τώρα την
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΟΚ παλαιότερα)
η Ελλάδα, και τις τέσσερις στην κυβέρνηση ήταν το
ΠΑΣΟΚ.

Εφ’ όσον λοιπόν δεν γίνουν εκλογές έως το τέλος
∆εκεµβρίου, τότε ο κ. Αντώνης Σαµαράς θα περάσει
στην ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός
προερχόµενος από το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας
που θα προεδρεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

* * *
Βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ είναι και πάλι στην κυβέρνηση

ελέγχοντας µάλιστα και το καθ’ ύλην αρµόδιο υπουρ-

γείο Εξωτερικών διά του προέδρου του κ. Ε. Βενιζέ-
λου. Στις τέσσερις πρώτες προεδρίες η κυβέρνηση
ήταν µονοκοµµατική και πρωθυπουργός στις τρεις
(β’ εξάµηνο 1983, β’ εξάµηνο 1988, α’ εξάµηνο 1994)
ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και στην τέταρτη (α’
εξάµηνο 2003) ο κ. Κώστας Σηµίτης.

(στη φωτο οι ηγέτες των κρατών µελών της ΕΕ
στη Στοά του Αττάλου στην Αθήνα τον Απρίλιο του
2003 – διακρίνονται στην πρώτη σειρά ο τότε Πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Στεφανό-
πουλος και ο τότε πρωθυπουργός κ. Κώστας Σηµί-
της)

Οι τέσσερις «πράσινες» ελληνικές προεδρίες στην ΕΕ
και γιατί ο Αντ. Σαµαράς (µάλλον) δεν θα χάσει την ευκαιρία...

ΧΩΡΙΣ Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Πρώτα έξοδος
στις αγορές
και µετά κάλπες
ΠΕΡΑΣΕ µάλλον απαρατήρητο αλλά η συνέν-

τευξη που έδωσε ο υπουργός Οικονοµικών κ.
Γιάννης Στουρνάρας την περασµένη ∆ευτέρα
στη «Ναυτεµπορική» ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτι-

κή: εµµέσως πλην σαφώς προανήγγειλε ότι το
Μάιο – Ιούνιο του 2014 ο ίδιος µπορεί να αποχω-
ρήσει από το υπουργείο Οικονοµικών έχοντας
ολοκληρώσει την αποστολή του.

Τι σηµαίνει αυτό; Ότι τότε είτε θα διενεργη-
θούν εθνικές εκλογές (τριπλές µαζί µε ευρωε-
κλογές και αυτοδιοικητικές), είτε θα γίνει ανα-
σχηµατισµός της κυβέρνησης έναν χρόνο µετά
τον προηγούµενο.

* * *
Με τη δήλωσή του, που προφανώς ήταν σε

Του Γιώργου Μακρή

Την απαγκίστρωση των υπαλλήλων των ∆ή-
µων από τις υπηρεσίες που καλούνται να
προσφέρουν προς όφελος του ΕΛΓΑ και του
ΟΓΑ, ζήτησε ο πρόεδρος της Περιφερει-

ακής Ενωσης ∆ήµων Θεσσαλίας, δήµαρχος Κιλε-
λέρ κ. Ρίζος Κοµήτσας µιλώντας στη χθεσινή συ-
νεδρίαση του ∆Σ της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας (ΚΕ∆Ε).
Λαµβάνοντας αφορµή από την αξιολόγηση των δο-

µών στους δήµους που είναι τώρα σε εξέλιξη, ο κ. Ρ.
Κοµήτσας εισηγήθηκε στο ∆Σ της ΚΕ∆Ε «στις εκθέσεις
αξιολόγησης να αναφερθεί - κι είναι ευκαιρία να το θέ-
σουµε επίσηµα στα υπουργεία Εσωτερικών και ∆ιοι-
κητικής Μεταρρύθµισης - ότι δεν µπορεί άλλο αυτοί
οι δύο φορείς ΕΛΓΑ και ΟΓΑ, οι οποίοι είναι τεράστιοι
ασφαλιστικοί οργανισµοί να παρασιτούν εις βάρος των
∆ήµων. Αν είναι έτσι, να αναλάβουµε και το ΙΚΑ…

Ο ΕΛΓΑ και ο ΟΓΑ – επισήµανε – εξυ-
πηρετούνται παρασιτικά στις υπάρχου-
σες δοµές και µε το υφιστάµενο προσω-
πικό στους ∆ήµους, ιδιαίτερα στους πε-
ριφερειακούς. Πρέπει να είµαστε από-
λυτοι: να φύγουν από εµάς, τέλος… Το
πολύ να πάνε στα ΚΕΠ αν θέλουν να
τους πάνε εκεί, ειδάλλως να κάνουν δι-
κές τους υπηρεσίες».

Ο κ. Ρ. Κοµήτσας αναφέρθηκε στην
κατάσταση που υπάρχει στον ∆ήµο Κι-
λελέρ σηµειώνοντας:

«Στα περιφερειακά γραφεία Θεσσα-
λίας δεν σηκώνουν τηλέφωνο να δώσουν καµία πλη-
ροφορία κι όταν εγώ έφθασα στον προηγούµενο διοι-
κητή του ΟΓΑ τον κ. Κοντό µου είπε «ναι πράγµατι, το
ξέρουµε, αλλά αν σηκώνουν τα τηλέφωνα, δεν θα κά-
νουν τη δουλειά που είναι να κάνουν».

Αυτός ο όγκος της πληροφόρησης έρχεται συνεπώς

στις δικές µας υπηρεσίες γιατί όταν
δεν βρίσκουν εκεί ανταπόκριση, οι
αγρότες έρχονται στους δικούς µας
υπαλλήλους που εννοείται ότι δεν κά-
νουν τίποτε άλλο – στον ∆ήµο Κιλελέρ
είναι 32 ανταποκριτές – παρά όλη την
ηµέρα να αποσπάται η προσοχή τους
και να εξυπηρετούν τον ΟΓΑ.

Ενώ σε περιόδους θεοµηνιών που
πρέπει να κάνουν δηλώσεις ΕΛΓΑ, οι
αγροτικοί δήµοι παραλύουν εν ονόµατι
ότι εµείς πρέπει να εξυπηρετήσουµε
τους αγρότες γιατί ο ΕΛΓΑ δεν έχει τη

δυνατότητα να εξυπηρετήσει τη διαδικασία συλλογής
των αιτήσεων. Αυτά τα πράγµατα πρέπει να ξεκαθα-
ρίσουν τέλος. ∆εν µπορεί εµείς να υπολειτουργούµε
κι αυτοί να λειτουργούν σε βάρος µας», ξεκαθάρισε
διευκρινίζοντας πάντως ότι µε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ
κ. Βασίλη Έξαρχο υπάρχει κλίµα συνεργασίας, ενώ µε

τη διοίκηση του ΟΓΑ όχι.
ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Παρεµβαίνοντας στη συζήτηση ο δήµαρχος Λιβα-
δειάς κ. Ν. Παπαγγελής ανέφερε ότι η ΚΕ∆Ε βρίσκεται
σε επαφές µε τον ΕΛΓΑ και εξετάζονται δύο σενάρια:

-είτε ο ΟΓΑ και ο ΕΛΓΑ να απαγκιστρωθούν από
τους ∆ήµους και να κάνουν δικές τους υπηρεσίες

-είτε να συνάψουν προγραµµατικές συµβάσεις µε
τους ∆ήµους και να πληρώνουν το αντίτιµο για τις υπη-
ρεσίες που τους παρέχονται.

ΛΕΥΚΑ∆Α
Συνηγορώντας υπέρ των απόψεων του κ. Ρ. Κοµή-

τσα, ο δήµαρχος Λευκάδας κ. Κ. Αραβανής είπε ότι
ενώ οι ∆ήµοι δεν χρεώνουν τις υπηρεσίες που παρέ-
χουν σε ΕΛΓΑ και ΟΓΑ, όταν ο ∆ήµος του ζήτησε πρό-
σφατα από την Ελληνική Αστυνοµία αστυνοµικούς για
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε ποδηλατικό αγώνα, η
ΕΛΑΣ του έστειλε τιµοκατάλογο µε τη χρέωση των υπη-
ρεσιών της!

«H διαµεσολάβηση δεν έρχεται να υποκαταστήσει τη
∆ικαιοσύνη, δεν αγγίζεται ο φυσικός δικαστής, αν κάτι
τέτοιο συνέβαινε θα είµαστε απέναντι. Η διαµεσολάβηση
είναι εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, είναι κάτι
άλλο, που ασφαλώς θα ελαφρύνει τη δικαστική διαδικα-
σία, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν αποτελεί πανάκεια. Η
όλη διαδικασία, αλλά και ο θεσµός αυτός διατρέχεται
από την εγγύηση του δηµόσιου χαρακτήρα του λειτουρ-
γήµατος του δικηγόρου, τη θεσµική λειτουργία των δι-
κηγορικών συλλόγων, αλλά και τον κοινωνικό έλεγχο των
πολιτών, της αγοράς αν θέλετε µε την σύµπραξη των επι-
µελητηρίων …

Έτσι λοιπόν, εδώ και καιρό, µαζί µε το Επιµελητήριο
Λάρισας, πρέπει να το τονίσουµε αυτό, από το οποίο
υπήρξε πλήρης ανταπόκριση, µαζί ιδρύσαµε το Ινστιτούτο
Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών που βρίσκεται πλέον στη
διαδικασία αδειοδότησης και ευελπιστούµε σύντοµα να
αρχίσουν τα σεµινάρια…Καταλήξαµε και συµφωνήσαµε
µε το Κέντρο Αποτελεσµατικής Επίλυσης ∆ιαφορών
«CEDR» και ασφαλώς µε «Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολά-
βησης και ∆ιαιτησίας» τα οποία διατηρούν συνεργασία
στην από κοινού διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραµ-
µάτων (σεµιναρίων) µε αντικείµενο την ∆ιαµεσολάβηση.
Το «CEDR» αποτελεί κορυφαίο φορέα ανάπτυξης εναλ-
λακτικών µεθόδων επίλυσης διαφορών και διαµεσολάβη-
σης τόσο στη Μεγάλη Βρετανία οσο και διεθνώς, µε πλει-
άδα συνεργαζόµενων διαµεσολαβητών και εκπαιδευτών.
∆ιαθέτει αναγνωρισµένο διεθνές πρόγραµµα εκπαίδευσης
και πιστοποίησης διαµεσολαβητών, ενώ τα τελευταία εί-
κοσι χρόνια έχει εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει περίπου
5.000 ως διαµεσολαβητές. Οι εκπαιδευτές του είναι διε-

θνώς αναγνωρισµένοι ως κορυφαίοι εκπαιδευτές διαµε-
σολαβητών...».

Τα παραπάνω υπογραµµίστηκαν χθες, από τον πρό-
εδρο του ∆Σ Λάρισας κ. ∆ηµήτρη Κατσαρό, στην εκδή-
λωση µε θέµα: «Η πρακτική εφαρµογή του θεσµού της
διαµεσολάβησης - Προκλήσεις και ευκαιρίες για τον νο-
µικό και επιχειρηµατικό κόσµο,» που έγινε χθες το βράδυ
στο Μέγαρο ∆ικηγόρων Λάρισας, από το ∆ικηγορικό Σύλ-
λογο Λάρισας, µε αφορµή την επικείµενη έναρξη της λει-
τουργίας του Ινστιτούτου Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών
Λάρισας, µε την καθοριστική συµβολή και του Επιµελη-
τηρίου Λάρισας. Το πρόγραµµα περιελάµβανε: Χαιρετι-
σµό από τον κ. ∆ηµήτριο Κατσαρό, πρόεδρο του ∆ικη-
γορικού Συλλόγου Λάρισας. Χαιρετισµό από τον κ. Σω-

τήριο Γιαννακόπουλο, πρόεδρο του Επιµελητηρίου Λά-
ρισας. Χαιρετισµό από την κ. Ιωάννα Αναστασοπούλου,
πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης και
∆ιαιτησίας (ΕλλΚ∆∆). Εισηγήσεις από τους κ. κ. : Μαρίνα
Αρσενοπούλου, δικηγόρο/ διαπιστευµένη διαµεσολαβή-
τρια, Ευανθία Μπεκίρη, δικηγόρο/διαπιστευµένη διαµε-
σολαβήτρια, Νικόλαο Ντάγκα, Β’ αντιπρόεδρο Επιµελη-
τηρίου Λάρισας James South, δικηγόρο/ διαπιστευµένο
διαµεσολαβητή, γενικό διευθυντή εκπαίδευσης Centre
for Effective Dispute Resolution (CEDR). Την εκδήλωση
συντόνισε ο Τρύφων Τσάτσαρος, γενικός γραµµατέας
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Επίσης, σήµερα Παρασκευή, θα γίνει ενηµερωτική εκ-

δήλωση για φορολογικά ζητήµατα του ∆Σ Λάρισας, στο
πλαίσιο της ενηµέρωσης των δικηγόρων, επί των ζητη-
µάτων που άπτονται των φορολογικών τους υποχρεώσε-
ων αναφορικά µε τον νέο Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Η εκ-
δήλωση θα γίνει στις 13.00, στην αίθουσα του 4ου ορό-
φου του Μεγάρου ∆ικηγόρων Λάρισας, µε θέµα «Φορο-
λογικά ζητήµατα µετά το νέο Κώδικα ∆ικηγόρων » 

Οµιλητής θα είναι ο κ. Ευστάθιος Μπακάλης, δικηγό-
ρος Αθηνών, φορολογικός σύµβουλος της ολοµέλειας
των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας,
D.E.A. Φορολογικού ∆ικαίου Universite Paris I Pantheon-
Sorbonne, Μ.∆.Ε. Αστικού ∆ικαίου Νοµικής Σχολής Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών, Μ.∆.Ε. Φορολογικού ∆ικαίου Οικο-
νοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ «Ο Ο∆ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ∆ΕΝ ΠΙΝΕΙ»

Ευρωπαϊκή Νύχτα
Χωρίς Ατυχήµατα 

Η «Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου» υποστηρίζοντας για άλλη µια χρονιά
τη δράση του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» Ευ-
ρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήµατα, θα ενσωµατώσει για πέµπτη συνε-
χόµενη χρονιά τη δράση αυτή στις δραστηριότητες της Εταιρικής Κοι-
νωνικής της Ευθύνης. 

Στόχος όλων είναι η προώθηση της Οδικής Ασφάλειας, ευαισθητο-
ποιώντας το κοινό και παρουσιάζοντας στους νέους ότι το αλκοόλ και
η οδήγηση δεν πάνε µαζί. Έτσι το Σάββατο 19 Οκτωβρίου και σε ταυ-
τόχρονα 21 πόλεις της Ελλάδας και 28 άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα
διοργανωθεί η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήµατα, µε την υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τις 11:00 µ.µ., εθελοντές εργαζόµενοι
της «Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου» θα βρίσκονται στη Λάρισα στο νυ-
χτερινό κέντρο «Χίλια Χείλια», στο Βόλο στο νυχτερινό κέντρο «Bedro-
om» και στην Κατερίνη στο club «Kartell» για να ενηµερώσουν τον
κόσµο για την κατανάλωση αλκοόλ σε σχέση µε την οδήγηση. Οι επι-
σκέπτες θα επιλέξουν από την παρέα τους τον «οδηγό της παρέας» ο
οποίος αφού αποδεχτεί τον τίτλο θα είναι υποχρεωµένος να µην κα-
ταναλώσει αλκοόλ όλο το βράδυ. Οι εθελοντές θα ζητήσουν από τον
«οδηγό της παρέας» να φορέσει ειδικό βραχιολάκι για να είναι ανα-
γνωρίσιµος. Κατά την αποχώρησή του ο «οδηγός της παρέας» θα πε-
ράσει εθελοντικά από φιλικό αλκοτέστ για να αποδειχθεί αν τήρησε
την υπόσχεσή του. Εάν πράγµατι έχει διατηρήσει τον έλεγχο και δεν
έχει πιει θα επιβραβεύεται µε κάποιο δώρο, ενώ σε άλλη περίπτωση
οι εθελοντές θα τον παροτρύνουν να αφήσει το όχηµα και να γυρίσει
σπίτι του µε ταξί. Από τα αποτελέσµατα θα προκύψουν κάποια στατι-
στικά, τα οποία θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» µελλοντικά.

Το µήνυµα της βραδιάς είναι «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει…
Ο Ο∆ΗΓΟΣ της παρέας»...

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΧΘΕΣ ΣΤΟN ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

∆ιαµεσολάβηση: Εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών

ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕ∆ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ρ. ΚΟΜΗΤΣΑΣ ΣΤΟ ∆Σ ΤΗΣ ΚΕ∆Ε

«ΕΛΓΑ και ΟΓΑ παρασιτούν σε βάρος των ∆ήµων»!
* «Στον ∆ήµο Κιλελέρ είναι 32 ανταποκριτές του ΟΓΑ κι ασχολούνται όλη την ηµέρα µε υποθέσεις του – Αν είναι, να αναλάβουµε και το ΙΚΑ…»

*Η ΚΕ∆Ε προσανατολίζεται να ζητήσει αµοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δήµοι σε ΕΛΓΑ και ΟΓΑ
*Αµοιβή ζήτησε η αστυνοµία από τον δήµαρχο Λευκάδας για να στείλει αστυνοµικούς να ρυθµίσουν την κυκλοφορία σε ποδηλατικό αγώνα!


