
Π ερίσσεψαν τα δάκρυα και οι λυγ
μοί για τα επτά παιδιά που έχα
σαν τη ζωή στους στο καταραμέ
νο πέταλο του Μαλιακού. Περίσ- 

σεψαν και ορανα/.υσεις των γνωστων ειδι
κών (επί παντός του επιστητού) που 
κατέκλυσαν τις τηλεοράσεις. Μάθαμε όλοι 
για την υπέρβαρη νταλίκα, που έτρεχε με 
τόσα χιλιόμετρα αντί για τόσα. Πληροφο- 
ρηθήκαμε επίσης για τα κυκλώματα που μπο

ρεί να δώσουν άδεια ο
δήγησης ακόμη και σε 
τυφλό. Γίναμε γνώστες 
κάθε λεπτομέρειας, αλ
λά κανείς δεν είπε για 
τις ευθύνες της κοινω
νίας. Διότι βλέποντας 
μερικούς παράγοντες 
να δακρυρροούν μπρο
στά στις κάμερες, θυ
μήθηκα -  και τι δεν θυ
μήθηκα. Μήπως δεν ή
ταν ο νομάρχης Θαν. 
Χειμάρας, τότε βουλευ
τής της Ν.Δ., που σή
κωσε τη σημαία του... 
τίμιου αγώνα για να μην 
παρακαμφθεί ο Μαλια- 
κός; Μήπως δεν ήταν ο 
νυν υφυπουργός Υγεί

ας, τότε βουλευτής, Θαν. Γιαννόπουλος που 
ωρυόταν να μη γίνει η υποθαλάσσια ζεύξη; 
Μήπως δεν ήταν ο δήμαρχος, οι παράγοντες 
της περιοχής, η νομαρχιακή της Ν.Δ. που έ
κλειναν τους δρόμους για να μην παρακαμ
φθεί το «πέταλο του θανάτου» και... «μαρα
ζώσει» οικονομικά η περιοχή;

θλιμμένοι στα παράθυρα
Αυτοί ήταν βέβαια. Όλοι μαζί, κι ο καθέ

νας χωριστά που έχει σχέση και «σχέσεις» 
με την καντίνα, το βενζινάδικο, το τυροπι
τάδικο, το καφέ, κι ό,τι άλλο είναι εγκατε
σπαρμένο σ’ αυτό τον δρόμο-καρμανιόλα. 
Κι από κοντά, μια ηρωική μορφή του Ευρω
κοινοβουλίου, ένας λάβρος υπερασπιστής 
του περιβάλλοντος, ένας ακούραστος προ
ασπιστής της λαϊκής βούλησης, ονόματι Α- 
ντ. Τρακατέλλης. Το καταφύγιο κάθε κατα
τρεγμένου παράγοντα της Δεξιάς. Που με ε
ρωτήσεις και παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση πέτυχε να σταματήσει το έργο της 
ζεύξης του Μαλιακού, και μετά ζήτησε και 
τα ρέστα -  δεν απορροφήθηκαν λέει τα κον
δύλια για την κατασκευή του δρόμου! Όλοι 
αυτοί λοιπόν οι φαρισαίοι παρήλασαν θλιμ
μένοι στα παράθυρα, αλλά ουδείς βρέθηκε 
να τους επισημάνει ότι όλα έχουν ένα όριο, 
ακόμη και η κοροϊδία. Διότι, κύριε, τι να την 
κάνω εγώ τη θλίψη σου όταν έχουν χαθεί 
τόσες νέες ζωές;

Το Συμβούλιο... χωροταξίας
Σιγά να μην έχουν τύψεις αυτά τα άτομα. 

Γιατί είχαν ποτέ και για τίποτε; Πάρτε πα
ράδειγμα άλλο έργο, τη Δυτική Υμηττού. Κα
θυστέρησε σχεδόν δύο χρόνια, επειδή είχε 
την ατυχία ο... δρόμος (!..) να διέρχεται κο
ντά από το σπίτι ανώτατου δικαστικού. Κά
τι γείτονές του προσέφευγαν συνεχώς στο 
Συμβούλιο της Επικράτειας. Και το Συμβού
λιο, που είναι και συμβούλιο... χωροταξίας, 
περιβάλλοντος, δημοσίων έργων, συγκοι- 
νωνιολογίας και δεν ξέρω τι άλλο, συνεχώς 
επίσης, δικαίωνε τις προσφυγές. Αδιαφο
ρώντας για τα εκατομμύρια εργατοώρες που 
χάνονταν στη Μεσογείων και τους γύρω δρό
μους, από χιλιάδες χιλιάδων οδηγούς, το Συμ
βούλιο επέμενε πεισματικά στην άρνησή του. 
Δύο χρόνια καθυστέρησε το έργο, χάθηκαν 
δισεκατομμύρια ενδιαμέσως, δόθηκαν κι άλ
λα δισ. για τις καθυστερήσεις. Τι λέμε τώρα;
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