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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος  
Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, 
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος 
Αποστολάς.    

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ASTRA Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού 
ASTRA TV Νοµού Μαγνησίας ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 9η  Φεβρουαρίου 2010. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την 
αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων.  
 
ΙΙ.  Το άρθρο 6 παρ. 2  του Ν. 2328/1995, κατά το οποίον οι ραδιοφωνικοί σταθµοί 
πρέπει να µεριµνούν για την αντικειµενική ενηµέρωση και τη διασφάλιση της 
πολυφωνίας. 
 
ΙΙΙ. Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης ενώ εξάλλου 
τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µη 
δηµιουργούν σύγχυση.   
 
IV. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και επιβάλλει τις νόµιµες κυρώσεις. 

 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ASTRA Α.Ε. ιδιοκτήτριας 
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του τηλεοπτικού σταθµού ASTRA TV Νοµού Μαγνησίας, του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία δελτίων ειδήσεων του 
σταθµού, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
 
Α. Κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων της 23.07.2009 προβλήθηκαν τα εξής: 
Παρουσιάστρια: Ο σχεδιασµός πολεοδόµησης της Κορώπης συζητήθηκε στο 
νοµαρχιακό συµβούλιο µαγνησίας µετά από ερώτηση που κατέθεσαν οι «ΝΕΟΙ 
∆ΡΟΜΟΙ» και οι νοµαρχιακοί σύµβουλοι Σάκης Κοκκίνης και Γιώργος Μουλάς.   
Προβλήθηκε µέρος της συνεδρίασης του νοµαρχιακού συµβουλίου Βόλου σχετικά µε 
την πολεοδόµηση της Κορώπης.  
Ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης: ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ ΚΟΡΩΠΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ «∆εν υπάρχει συναίνεση της 
τοπικής κοινωνίας»  
Συζήτηση έγινε στο νοµαρχιακό συµβούλιο µετά από την ερώτηση που κατέθεσαν οι 
ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ και οι νοµαρχιακοί σύµβουλοι Σάκης Κοκκίνης και Γιώργος Μουλάς 
για το σχεδιασµό πολεοδόµησης της Κορώπης.  
ΗΛΙΑΣ ΞΗΡΑΚΙΑΣ – Αντινοµάρχης τεχνικών έργων: Οριοθετείται ο παλιός 
οικισµός. Ο παλιός οικισµός  θεωρείται µε αυτή την έννοια σχέδιο πόλης, γίνονται 
κάποιες προτάσεις για βελτίωση της κυκλοφορίας και λύσης θεµάτων δηµόσιου 
χώρου και κλείνει. Έξω από τον οικισµό αυτό η πρότασή µας είναι να υπάρξει µια 
ήπια πολεοδόµηση. Ουσιαστικά να αναγνωριστούν οι δρόµοι που παράνοµα 
διανοίχτηκαν, οι δρόµοι που διανοίχτηκαν µε παραχώρηση του ενός ή του άλλου 
ιδιοκτήτη για να υπάρχει διέλευση και η πρόληψη ελάχιστων χώρων κοινόχρηστων 
προκειµένου να δηµιουργηθεί έτσι όπως είχαµε πει χαρακτηριστικά µια 
«κηπούπολη», µια πολύ ήπια παρέµβαση εάν αυτό είναι επιθυµητό ή όχι από όλους.   
Στη συνέχεια ακούστηκαν αντιδράσεις και διαµαρτυρίες από διάφορους 
παρευρισκόµενους…  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ – ΕΠΙΚ. ΕΛΑΣΣ. ΜΕΙΟΨ. Ν.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ: Με την ερώτηση µας αυτή θέλουµε να θέσουµε ένα σοβαρό 
προβληµατισµό προς τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση αλλά και στους πολίτες του 
Νοµού Μαγνησίας  για αυτό το υποτυπώδες έγκληµα που πάει να γίνει στην περιοχή 
µε την πολεοδόµηση της Κορώπης. Και βέβαια όταν πάµε να κάνουµε µια 
παρέµβαση σε µία περιοχή αυτό που κοιτάζουµε πάνω από όλα είναι αν έχουµε τη 
συναίνεση της τοπικής κοινωνίας. Από ότι διεφάνη εδώ κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι,  δεν υπάρχει καµία συναίνεση της τοπικής κοινωνίας αλλά και επειδή 
εδώ στο συµβούλιο συµµετέχουν και έγκριτοι νοµικοί της πόλης µας ξέρουν πολύ 
καλά ότι για να κινηθεί κάποια διαδικασία, κινείται από τον αρµόδιο δήµο ο ποίος 
έχει και την αποκλειστική ευθύνη, όπως είναι ο δήµος Μηλεών. Έτσι λοιπόν κυρίες 
και κύριοι συνάδερφοι, ο δήµος Μηλεών µε την υπ. αρ. 25  της 15.02.2008 απόφαση 
του που έχει κοινοποιηθεί στη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση ετάχθη οµόφωνα κατά της 
απόφασης πολεοδόµησης στην περιοχή της Κορώπης. Άρα έχουµε πρώτα από όλα 
ένα ζητούµενο. Ότι δεν υπάρχει οµοφωνία των κατοίκων της περιοχής αλλά και από 
τον αρµόδιο δήµο για να προχωρήσει σε αυτή την περιοχή. Εµείς κρούουµε τον 
κώδωνα του κινδύνου για ποιο λόγο… Γιατί στην περιοχή αυτή… είναι µια πολύ 
όµορφη περιοχή, που είναι δίπλα στη θάλασσα, είναι η µόνη πεδιάδα που έχει το 
Πήλιο καθώς πηγαίνουµε προς την Άφισσο και όταν µιλάµε για την ανάπτυξη και το 
σεβασµό στη φύση πάνω από όλα, πρέπει να κοιτάξουµε πως θα προστατέψουµε 
αυτό το περιβάλλον που έχουµε εκεί. Άρα µε την πολεοδόµηση κυρίες και κύριοι 
συνάδερφοι, εκεί θα γίνει το φαινόµενο των οριζόντιων πολυκατοικιών όπως έχει 
αναφερθεί και παλαιότερα και σε άλλες περιοχές, θα υπάρχει εισφορά σε γη και σε 
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χρήµα και θα βαρύνει τους κατοίκους και αυτό που µας ενοχλεί εµάς περισσότερο θα 
καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον που υπάρχει εκεί.  
Στη συνέχεια µίλησε κάποιος γεωπόνος και είπε ότι παρά το ότι οι κάτοικοι είναι 
εναντίον η µείζων πλειοψηφία αποφάσισε υπέρ της πολεοδόµησης της Κορώπης.  
Παρουσιάστρια: Επερώτηση στο νοµαρχιακό συµβούλιο, κατέθεσε η παράταξη των 
ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ όσο αφορά στην καθυστέρηση των έργων για τους Μεσογειακούς 
Αγώνες. Στην εισήγησή της η αρµόδια αντινοµάρχης Εύη Αδαµάκη υποστήριξε πως 
για την καθυστέρηση ευθύνεται ο δήµος Βόλου.    
Προβλήθηκε µέρος της συνεδρίασης του νοµαρχιακού συµβουλίου Βόλου σχετικά µε 
τους Μεσογειακούς Αγώνες.   
Ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης:ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση, υποβαθµίζεται ο 
ρόλος της Νοµαρχίας.  
Το δήµο Βόλου κατηγόρησε η αντινοµάρχης Εύη Αδαµάκη για την καθυστέρηση των 
έργων όσον αφορά την πορεία των Μεσογειακών Αγώνων αναφορικά στην επερώτηση 
που κατέθεσαν οι ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ και οι νοµαρχιακοί σύµβουλοι Σάκης Κοκκίνης και 
Γιώργος Μουλάς.   
ΕΥΗ Α∆ΑΜΑΚΗ- ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Υπάρχει µια τεχνική 
επεξεργασία από το δήµο Βόλου για κάποιες λεπτοµέρειες. Περιµένουµε το δήµο 
Βόλου για να πάµε να υπογράψουµε όλη αυτή τη… να προσχωρήσουµε µε τον 
φορέα. Πραγµατικά δεν οφείλεται στη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση η καθυστέρηση 
καθόλου.  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ – ΕΠΙΚ. ΕΛΑΣΣ. ΜΕΙΟΨ. Ν.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ: Πιστεύουµε ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τη 
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση Μαγνησίας. Θεωρούµε ότι έχει υποβαθµιστεί ο ρόλος της 
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, οι παρεµβάσεις δεν είναι παρεµβάσεις ουσίας, στα 
κρίσιµα αυτά ζητήµατα και ιδιαίτερα στα θέµατα των Μεσογειακών Αγώνων ακούµε 
ακόµη µία φορά τα ίδια και τα ίδια. ∆εν υπήρχε καµία πρόθεση από την πλευρά µας 
να θίξουµε την κυρία Αδαµάκη αλλά πιστεύουµε ότι και κατά την έλευση της 
σηµαίας των Μεσογειακών Αγώνων η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, η οποία 
εκπροσωπείται από το νοµάρχη έπρεπε να είναι παρούσα σε επίπεδο νοµάρχη µε τον 
ίδιο το νοµάρχη προσωπικά, έτσι;  Και το πιο σηµαντικό ακόµα… στις κρίσιµες 
συνεδριάσεις αυτές η νοµαρχία έπρεπε να έχει τη δική της θέση κάτι το οποίο δεν έχει 
γίνει. Φαίνεται ότι υπάρχει αδυναµία από µέρους σας ότι ακόµη και ένα 
επιχειρησιακό σχέδιο το αναθέσατε να το κάνει η ΑΝΚΑ ενώ η ΑΝΕΜ είχε και την 
εµπειρία και την τεχνογνωσία τόσα χρόνια να εκπονήσει αυτό το επιχειρησιακό 
σχέδιο.  
Στη τοποθέτηση του ο νοµάρχης επεσήµανε:        
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ – ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Όλα τα λάθη µας 
λέει ο Φρόιντ όµως έχουν τη σηµασία τους. Γλώσσα λανθάνουσα πραγµατικά εδώ κ. 
Κοκκίνη αλήθεια λέγει. ∆ιότι όλοι προσάπτουν στη Νοµαρχία, σας παρέσυρε κι εσάς 
αυτό, την υπέρ το δέον διεκδικητική και αγωνιστική στάση της µε δηµιουργικές 
προτάσεις το θέµα των Μεσογειακών Αγώνων. Πολλοί δε φτάνουν σε σηµείο να 
µιλούν για υπέρβαση των ορίων της επιθετικής αυτής στάσης και να κάνουν λόγο για 
πραγµατικό ηγεµονισµό. Εσείς αντιληφθήκατε από όλα αυτά που µας λένε το 
ακριβώς αντίθετο; Εν πάση περιπτώσει συντονιστείτε καλύτερα µε την κοινή γνώµη, 
µε την εικόνα που υπάρχει για την παρέµβαση της Νοµαρχίας, µε τους φίλους σας 
ενδεχοµένως εδώ µέσα στη Νοµαρχία. Επί της ουσίας: σθεναρή στάση  η νοµαρχιακή 
αυτοδιοίκηση στο θέµα των Μεσογειακών Αγώνων έχει επιδείξει από την αρχή αλλά 
όχι γενικώς και αορίστως πολιτική «µαγκιά», για να το πούµε έτσι απλά, να το 
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κατανοήσουµε, δηµιουργική στάση. Έχει καταθέσει  προτάσεις ήδη από το πρώτο 
εξάµηνο της ανάληψης των καθηκόντων της.  Και όχι µόνο αυτό,. Θέλω να θυµίσω 
ότι µε την τακτική µας συµπαρασύραµε και όλους τους άλλους φορείς της 
Μαγνησίας να υιοθετήσουν τις απόψεις µας. Και επειδή θέλω να γίνω λίγο πιο 
συγκεκριµένος … Θυµάται κανείς µήπως ποια άλλη Νοµαρχία µέσα στο 2007 έκανε 
έναν άλλο φορέα της περιοχής όταν όλοι ψάχνονταν να βρούνε τι είναι αυτοί οι 
περίφηµοι Μεσογειακοί Αγώνες; Εµείς είχαµε ήδη διατυπώσει επιχειρησιακό σχέδιο 
για το πώς µπορεί να συµβάλλει η Νοµαρχία ακόµη και στον τοµέα της πολιτιστικής 
Μεσογειάδας µε συγκεκριµένες προτάσεις που έχουµε καταθέσει σε όλους τους 
φορείς συµπεριλαµβανοµένου και του επιτρόπου του κ. ∆ήµα; Ή µήπως δεν γνωρίζει 
κανείς ότι εµείς ήµασταν που θέσαµε σε τροχιά τις τέσσερις αναπτυξιακές εταιρείες 
σε επίπεδο Θεσσαλίας µε πρωτοβουλία της ΑΝΕΜ για να επεξεργαστούν αυτό το 
περίφηµο επιχειρησιακό σχέδιο για τους Μεσογειακούς Αγώνες, που θα συµβάλλει 
στη γενικότερη ανασυγκρότηση του θεσσαλικού χώρου. …. 
Τρία είναι τα πεδία στα οποία θα υπερδραστηριοποιηθεί η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση 
εν όψει των Μεσογειακών Αγώνων. Πρώτο πεδίο: είναι αυτό των πράσινων 
Μεσογειακών Αγώνων. Έχουµε εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. ∆εύτερον: Είναι αυτό 
της πολιτιστικής Ολυµπιάδας. Τρίτον: Είναι αυτό της προβολής της περιοχής µας και 
της φυσιογνωµίας της ενόψει των Μεσογειακών Αγώνων. Αυτά είναι τα πεδία της 
αρµοδιότητας στα οποία µπορεί να παρέµβει η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και εκεί θα 
ζητήσουµε και τη δική σας συµβολή στο µέλλον.     
Παρουσιάστρια: Οι δαπάνες του εντύπου που εξέδωσε η Νοµαρχία Μαγνησίας και η 
ανακατασκευή του κτιρίου καπνού ήρθαν προς συζήτηση στο νοµαρχιακό συµβούλιο 
µετά από επερωτήσεις της παράταξης «ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ».    
Προβλήθηκε µέρος της συνεδρίασης του νοµαρχιακού συµβουλίου Βόλου σχετικά µε 
την περιοδική έκδοση της Νοµαρχίας.    
Ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης: 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 
Καταγγελίες των µειοψηφιών για προσωπική προβολή του Νοµάρχη.   
Στη συνεδρίαση του νοµαρχιακού συµβουλίου συζητήθηκε και η επερώτηση που 
κατέθεσαν οι ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ για τις δαπάνες του εντύπου, που εξέδωσε η Νοµαρχία.   
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ – ΕΠΙΚ. ΕΛΑΣΣ. ΜΕΙΟΨ. Ν.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ: Εσείς έχετε ξεκινήσει τον προεκλογικό σας αγώνα, µε χρήµατα της 
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, βγάλατε µια πολυτελή έκδοση… δε µας αναφέρετε 
πουθενά τη συντακτική οµάδα, δε µας αναφέρετε πουθενά ποιοι βγάζουνε το 
περιοδικό αυτό, πόσο κοστίζει πραγµατικά και συνεχίζουµε να λέµε ότι αυτή η 
έκδοση δεν αφορά έκδοση της Νοµαρχίας αλλά αφορά την προσωπική σας προβολή, 
την οποία προσπαθείτε µε οποιοδήποτε τρόπο να την αναδείξετε γιατί έτσι θα 
καλύψετε την ανυπαρξία του έργου, που σήµερα έχετε. 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ – ΕΠΙΚ. ΜΕΙΖ. ΜΕΙΟΨ. Ν.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ∆εν 
έχουµε τίποτα εµείς να κρύψουµε και τι δαπάνες κάναµε στη διάρκεια της τετραετίας. 
Η Νοµαρχία όσα στοιχεία έχει θα τα δώσει στο φως και δεν έχουµε κανένα λόγο να 
το κρύψουµε. Εµείς παρουσιάσαµε τον απολογισµό της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης 
το καλοκαίρι του 2006, οι δαπάνες δεν ξέρω πόσες ήταν και τα λοιπά…  Είναι στη 
διάθεση του καθενός.  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ – ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Αν κάποιος µας 
προέτρεψε να ξαναβγάλουµε το περιοδικό αυτός ήταν ο υφυπουργός, ο κύριος 
Νάκος, ο οποίος η µοναδική ένσταση η οποία διατύπωσε είναι ότι έργο της 
κυβέρνησης φαίνεται ότι το οικειοποιείται η τοπική κοινωνία. Ενώ φαίνεται ότι τα 
πράγµατα πάνε από τα πάνω κι όχι από τα κάτω. Ναι… και είπε ότι ξαναβγάλτε το 

 4



περιοδικό σας…. (ακούγονται διαµαρτυρίες) Μας ευχαρίστησε… Μας ευχαρίστησε ο 
κύριος Νάκος που βγάλαµε το περιοδικό και τον ευχαριστούµε κι εµείς που µας 
ευχαρίστησε. 
Το Νοµαρχιακό συµβούλιο απασχόλησε και η ερώτηση από την παράταξη των ΝΕΩΝ 
∆ΡΟΜΩΝ αναφορικά µε την ανακατασκευή του κτιρίου καπνού. 
Προβλήθηκε µέρος της συνεδρίασης του νοµαρχιακού συµβουλίου Βόλου σχετικά µε 
την ανακατασκευή του κτιρίου καπνού. 
 Ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 
ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ: Να τηρηθούν οι κανόνες διαφάνειας και νοµιµότητας µε την 
προκήρυξη διαγωνισµού   
ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (δεν αναφέρεται το όνοµα του): Η 
νοµαρχιακή αρχή δηµιουργώντας προβλήµατα µε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε βάζει σε 
περιπέτειες τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν µπει στο διαγωνισµό και σε 
δαπάνες και σε κόπο και προκαλεί έτσι µία αναστάτωση χωρίς κανέναν απολύτως 
λόγο.   
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ – ΕΠΙΚ. ΕΛΑΣΣ. ΜΕΙΟΨ. Ν.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ: Θέλουµε να κρούσουµε τον κώδωνα του κινδύνου όταν το Τεχνικό 
Επιµελητήριο και η ΠΕΤΜΕ∆Ε σας κάνει καταγγελία κατά πρόσωπο και σας λέει ότι 
µέσα στο καλοκαίρι είναι αδύνατον να προχωρήσετε αυτές τις διαδικασίες. Σας 
προτείνουµε να ακολουθήσετε τους κανόνες της διαφάνειας και της νοµιµότητας µε 
την προκήρυξη ενός διεθνούς διαγωνισµού και όχι µε το σύστηµα µελέτης-
κατασκευής που σας καταγγέλλουν όλα τα αρµόδια όργανα όπως είναι η ΠΕΤΜΕ∆Ε 
και το Τεχνικό Επιµελητήριο.     
Β. Κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων της 31.08.2009, προβλήθηκαν τα 
εξής: 
Παρουσιάστρια: Πάµε τώρα να δούµε τι γίνεται στο νοµαρχιακό συµβούλιο της 
Μαγνησίας… Στην τηλεφωνική µας σύνδεση έχουµε το συνάδερφο το Βασίλη τον 
Μπαντίδη, ο οποίος θα µας δώσει µια εικόνα. Καλησπέρα Βασίλη. 
Β. Μπαντίδης – τηλεφ. επικοινωνία: Καλησπέρα Σοφία, κυρίες και κύριοι… να 
πούµε Σοφία ότι η ένταση ήταν αυτή που κυριάρχησε ειδικά στην αρχή του 
νοµαρχιακού συµβουλίου της σηµερινής συνεδρίασης και να πούµε ότι υπήρξαν 
διαξιφισµοί Σοφία ανάµεσα στον επικεφαλής της νοµαρχιακής παράταξης των ΝΕΩΝ 
∆ΡΟΜΩΝ, τον κ. Αθανάσιο Κοκκίνη καθώς και τον νοµαρχιακό σύµβουλο των 
ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ τον κ. Γιώργο Μουλά… Μεταξύ τους λοιπόν και τον πρόεδρο του 
νοµαρχιακού συµβουλίου στη σηµερινή συνεδρίαση. (προβάλλονται πλάνα από τη 
συνεδρίαση του νοµαρχιακού συµβουλίου) 
Να πούµε Σοφία ότι αφορµή στάθηκε η ερώτηση που κατατέθηκε από πλευράς των 
ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ αναφορικά µε τους ψεκασµούς στην περιοχή της Κάρλας – οι 
ψεκασµοί αυτοί να πούµε ότι γίνονται από πλευράς νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης για 
τα κουνούπια στην περιοχή… 
Παρουσιάστρια: Μάλιστα… Για το πρόγραµµα της κωνωποκτονίας µιλάµε 
Βασίλη…  
Β. Μπαντίδης – τηλεφ. επικοινωνία: Ακριβώς υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβληµα… 
και τώρα το όλο θέµα έχει να κάνει -όπως το έθεσαν βεβαίως και οι ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ 
και ο κύριος Κοκκίνης και ο κύριος Μουλάς- µε το κατά πόσο ο τρόπος µε τον οποίο 
γίνεται ο ψεκασµός, τα ζιζανιοκτόνα µάλλον όπως επεσήµαναν που 
χρησιµοποιούνται είναι βλαβερά για το περιβάλλον ή όχι. ∆ηλαδή το επίκεντρο της 
όλης ερώτησης θα λέγαµε έχει να κάνει µε αυτό το κοµµάτι… µε το αν τελικά 
προστατεύεται ο υδροφόρος ορίζοντας, το περιβάλλον στην περιοχή από τους 
συγκεκριµένους ψεκασµούς.  
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Παρουσιάστρια: Μάλιστα. Από ότι φαίνεται θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούµε 
το νοµαρχιακό συµβούλιο σήµερα Βασίλη… 
Β. Μπαντίδης – τηλεφ. επικοινωνία: Ακριβώς… να παρακολουθήσουµε το 
ακόλουθο απόσπασµα που αφορά ακριβώς σε αυτή τη διένεξη… Να πούµε ότι 
υπήρξε παρέµβαση αµέσως µετά την αρχική τοποθέτηση για τη συγκεκριµένη 
ερώτηση από τον κ. Κοκκίνη. Αυτής στιγµής ο πρόεδρος του νοµαρχιακού 
συµβουλίου θα λέγαµε ότι δεν επέτρεψε όπως είπε -επειδή αυτό βασίζεται στον 
κανονισµό- να συνεχιστεί η κουβέντα… Οι ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ καταλόγιζαν στον 
πρόεδρο του νοµαρχιακού συµβουλίου µονόπλευρη στάση, το ότι κλείνει τα 
µικρόφωνα, µόνο αυτό επιχειρεί και τίποτε άλλο και δε δίνει την ευκαιρία να υπάρξει 
µία απάντηση από πλευράς της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης για το ότι αφορά το αν 
τελικά πρέπει όπως ισχυρίζονται οι ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ να γίνουν οι ψεκασµοί µε 
προσωπικό της νοµαρχίας και όχι να δοθεί αυτό σε µια ιδιωτική πρωτοβουλία, σε µια 
εταιρεία. 
Παρουσιάστρια: Μάλιστα. 
Β. Μπαντίδης – τηλεφ. επικοινωνία: Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος του νοµαρχιακού 
συµβουλίου δεν έδωσε συνέχεια, είπε ότι το ζήτηµα απαντήθηκε, έκλεισε τα 
µικρόφωνα µε αποτέλεσµα να υπάρξει οργισµένη αντίδραση από τους κυρίους 
Κοκκίνη και Μουλά, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι 
δηµοκρατικός αυτός ο τρόπος να συνεχίζονται οι συνεδριάσεις και ότι δεν µπορεί σε 
καµία περίπτωση να φιµώνεται η φωνή των ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ και κάθε νοµαρχιακής 
παράταξης.  
Παρουσιάστρια: Μάλιστα. Ο διάλογος θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος κυριαρχεί  
στα νοµαρχιακά συµβούλια Βασίλη… Είδαµε νωρίτερα και την επερώτηση που 
έχουν καταθέσει ο κύριος Μουλάς και ο κύριος Κοκκίνης σχετικά και µε την αύξηση 
των διοδίων… Φαντάζοµαι θα έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον το νοµαρχιακό 
συµβούλιο σήµερα… Σε ευχαριστούµε για αυτές τις λεπτοµέρειες που µας έδωσες 
Βασίλη. Και είµαστε έτοιµοι να δούµε ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα των όσων 
έγιναν πριν από λίγο στο νοµαρχιακό συµβούλιο της Μαγνησίας. 
Προβλήθηκε µέρος της συνεδρίασης του νοµαρχιακού συµβουλίου.   
ΜΕΛΟΣ α΄ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (δεν αναφέρεται το όνοµα του): 
Όταν κάνουµε µία ερώτηση θέλουµε απάντηση.   
ΜΕΛΟΣ β΄ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (δεν φαίνεται): Κάνατε µία 
ερώτηση. Ενδεχοµένως να µην καλυφθήκατε.   
ΜΕΛΟΣ α΄ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (δεν αναφέρεται το όνοµα του): 
Μα δεν πήραµε απάντηση…. Την κολοκυθιά θα παίζουµε; 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ – ΕΠΙΚ. ΕΛΑΣΣ. ΜΕΙΟΨ. Ν.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ: Μια ερώτηση λίγο στον κύριο Ντίντορα. Ο κύριος Ντίντορας 
αναγνωρίζει το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας το 57405;   
Ακούγονται φωνές… δεν µπορούµε να διακρίνουµε καθαρά τα λεγόµενα των 
παρευρισκοµένων. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ – ΕΠΙΚ. ΕΛΑΣΣ. ΜΕΙΟΨ. Ν.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ: Θεωρούµε απαράδεκτη και προκλητική τη στάση του προέδρου, 
που µε κάθε τρόπο προσπαθεί να φιµώσει τη φωνή της παράταξης µας. ∆εν 
απαντήθηκε η ερώτηση. Νοµίζω ότι έχουµε το δηµοκρατικό δικαίωµα και τον 
ελάχιστο χρόνο να ρωτήσουµε κάτι… Με υπαινιγµούς και µε αυτά κύριε πρόεδρε 
που κάνετε, προσβάλετε το κύριος του νοµαρχιακού συµβουλίου. … Εν πάση 
περιπτώσει η ερώτησή µας ήταν… και ήταν ο στόχος της να βοηθήσουµε ακόµη 
περισσότερο στην υγεία των πολιτών της Μαγνησίας. Τα θέµατα δεν απαντήθηκαν. 
Εδώ µέσα ρώτησα και αν είχατε την ευθιξία να δίνατε ένα δευτερόλεπτο χρόνου στον 
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κύριο Ντίτορα να απαντήσει αν αναγνωρίζει αυτή την εγκύκλιο του υπουργείου 
υγείας, που λέει ότι οι εργαζόµενοι θα προσβληθούν µε …. (ακούγεται αντίλογος από 
άλλο πρόσωπο αλλά δεν είναι ευδιάκριτα τα λεγόµενα του) 
…Το προσωπικό είναι ότι δε δίνετε καθόλου χρόνο να µιλήσουµε… Κύριε Νοµάρχα 
σας παρακαλώ κοιτάξτε… Εάν θέλετε να κάνουµε µια ουσιαστική συζήτηση… Το 
προσωπικό είναι ότι προσπαθείτε µε κάθε τρόπο να φιµώσετε την παράταξη µας µη 
δίνοντας καθόλου χρόνο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις µας.  
ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (δεν φαίνεται): Ολοκληρώσατε; 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ – ΕΠΙΚ. ΕΛΑΣΣ. ΜΕΙΟΨ. Ν.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ: Είµαι από το 1995 νοµαρχιακός σύµβουλος και τέτοια προκλητική 
συµπεριφορά στο πρόσωπο των νοµαρχιακών συµβούλων, δεν έχει ξαναγίνει στο 
νοµαρχιακό συµβούλιο. Άρα έχετε µία προσωπική εµπάθεια εσείς… 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Απαντάει… Απαντάει… 
Απαντάει…. Ο αρµόδιος νοµάρχης… (ακούγεται αντίλογος από άλλο πρόσωπο αλλά 
δεν είναι ευδιάκριτα τα λεγόµενα του)… Σας παρακαλώ. Τώρα δεν έχετε το λόγο 
εσείς. Τώρα έχω το λόγο εγώ. Τώρα έχω το λόγο εγώ.   
ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (δεν φαίνεται): Απάντηση κύριε 
πρόεδρε δε δόθηκε…   
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Μπορεί να µη σας κάλυψε η 
απάντηση του κυρίου Ντίτορα…Μπορεί να µην σας κάλυψε… 
Παρουσιάστρια: Αυτά λοιπόν έγιναν πριν από λίγη ώρα στο νοµαρχιακό συµβούλιο 
της Μαγνησίας µετά από επερώτηση που έκαναν οι ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ µε επικεφαλής 
τον Αθανάσιο Κοκκίνη σχετικά όπως ακούσαµε και από το συνάδερφο το Βασίλη τον 
Μπαντίδη για το πρόγραµµα της κωνωποκτονίας στην Κάρλα…     
 
Γ. Κατά την διάρκεια του δελτίου ειδήσεων της 15.09.2009, προβλήθηκαν τα 
εξής: 
Παρουσιαστής: Καταγγέλλει το νοµάρχη Μαγνησίας Απόστολο Παπατόλια  για την 
απαράδεκτη στάση του ο Σάκης Κοκκίνης  και ο Γιώργος Μουλάς, οι νοµαρχιακοί 
σύµβουλοι των ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ για τις πληµµύρες της Σκιάθου.  
Σε καταγγελία προχώρησαν οι νοµαρχιακοί σύµβουλοι της παράταξης ΝΕΩΝ 
∆ΡΟΜΩΝ  Σάκης Κοκκίνης  και Γιώργος Μουλάς  καθώς κατά τη διάρκεια του 
νοµαρχιακού συµβουλίου δε συζητήθηκε η ερώτηση που κατέθεσαν αναφορικά µε τις 
πληµµύρες που έπληξαν τη Σκιάθο. Στην ερώτηση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η 
απαράδεκτη στάση του κυρίου Παπατόλια για τις πληµµύρες στη Σκιάθο».  
(περνούν τα ακόλουθα µε τη µορφή crawl στην οθόνη) 
 Ο νοµάρχης Μαγνησίας κ. Παπατόλιας αρνήθηκε να συζητήσει την ερώτηση της 
παράταξης των ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ των νοµαρχιακών συµβούλων κκ. Γιώργου Μουλά 
και Σάκη Κοκκίνη στη σηµερινή συνεδρίαση του νοµαρχιακού συµβουλίου, σχετικά 
µε την αντιπληµµυρική προστασία της Σκιάθου στην περιοχή Τρούλος και κατά 
µήκος της νοµαρχιακής οδού Σκιάθου-Κουκουναριών. Την περασµένη εβδοµάδα οι 
εν λόγω περιοχές υπέστησαν µεγάλες καταστροφές µε µεγάλες ζηµιές στις περιουσίες 
των κατοίκων. Αποτέλεσµα αυτών ήταν να κινδυνεύει η ασφάλεια των κατοίκων και 
των τουριστών και να υποστεί µεγάλο πλήγµα ο τουρισµός. Η δηµοτική αρχή της 
Σκιάθου και άλλοι φορείς κατήγγειλαν τον νοµάρχη για αµέλεια και απαράδεκτη 
συµπεριφορά σε βάρος του νησιού. Ο νοµάρχης σήµερα συνεχίζοντας την ίδια 
απαράδεκτη στάση, µε ύβρεις και προσωπικές επιθέσεις, αρνήθηκε να συζητήσει το 
επίκαιρο και φλέγον αυτό θέµα στο νοµαρχιακό συµβούλιο. Έχουµε την ηθική 
υποχρέωση να καταγγείλουµε την απαράδεκτη και ανεύθυνη στάση του, τόσο στους 
πολίτες τη Σκιάθου όσο και στους πολίτες της Μαγνησίας ευρύτερα. Οι ευθύνες του 
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κυρίου Παπατόλια είναι µεγάλες και θα πρέπει επιτέλους να συνέλθει και να 
αντιληφθεί το ρόλο του σαν νοµάρχης, τη σοβαρότητα των καταστάσεων και τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες.  
Χθες ωστόσο κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του ASTRA 
επίθεση εξαπέλυσαν στο νοµάρχη Μαγνησίας για το θέµα, τόσο ο δήµαρχος Σκιάθου Ν. 
Πλωµαρίτης όσο και η επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης του δήµου Σκιάθου Μ. 
Κανταράκια.    
Προβλήθηκε απόσπασµα του απογευµατινού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης 
ASTRA της 14.09.09 στο οποίο συµµετείχαν ο δηµοσιογράφος κ. Κουµιώτης, ο  
επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας του νοµαρχιακού συµβουλίου Μαγνησίας κ. 
Κοκκίνης και µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ο δήµαρχος Σκιάθου κ. Πλωµαρίτης.   
κ. Πλωµαρίτης: Θέλουµε αντιπληµµυρικά έργα. Τι θέλετε; ∆έκα δραχµές; Πάρτε και 
φτιάξτε τα. και εµείς ακόµη είµαστε στη µελέτη.  
Παρουσιαστής: Μάλιστα. Άρα βλέπετε καθυστερήσεις στα έργα…  
κ. Πλωµαρίτης: Απλά τα πράγµατα…  
Παρουσιαστής: Κύριε Κοκκίνη…  
κ. Κοκκίνης: Ναι… Έγινε τίποτε κύριε δήµαρχε καθ’όλη τη διάρκεια από τον 
προηγούµενο Μάιο έως σήµερα  για να προστατευτεί αυτή η περιοχή του Τρούλου 
και της Αγίας Παρασκευής; 
κ. Πλωµαρίτης: Τίποτα δεν έχει γίνει. Έχει γίνει µια µελέτη µε οριοθέτηση 
ρεµάτων…αφήνει την εκβολή του ρέµατος και την αρχή του ρέµατος διότι υπάρχουν 
κάποιες ιδιοκτησίες… 
κ. Κοκκίνης: Όταν µιλάµε για οριοθέτηση ρέµατος µιλάµε για αρχή και τέλος ενός 
ρέµατος. 
κ. Πλωµαρίτης: …. 
κ. Κοκκίνης: Ναι. Έγινε οριοθέτηση. Και στα ρέµατα που πήγε να γίνει οριοθέτηση 
έγινε η οριοθέτηση του ρέµατος στην αρχή και στο τέλος;   
κ. Πλωµαρίτης: Όχι, µόνο ενδιάµεσα γίνανε.  
κ. Κοκκίνης: Ποιανού είναι η ευθύνη αυτή; 
κ. Πλωµαρίτης: Είναι αυτού που έχει γίνει ανάθεση. 
κ. Κοκκίνης: Τι είναι;     
κ. Πλωµαρίτης: …είναι της νοµαρχίας. 
κ. Κοκκίνης: Άρα είναι η νοµαρχία και η αυτοδιοίκηση που έχει την ευθύνη.  
κ. Πλωµαρίτης: Ζητήσαµε τα χρήµατα από τον Υπουργό Εσωτερικών και δεν µας τα 
έδωσε διότι δεν είναι αρµοδιότητα µας.   
κ. Κοκκίνης: Ωραία… 
Παρουσιαστής: Σωστά.  
κ. Κοκκίνης: Άρα η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση έχει πάρει από τον κύριο Νάκο 
κάποια χρήµατα …. η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, ο νοµάρχης έχει πάρει από τον 
κύριο Νάκο κάποια χρήµατα για να κάνει κάποια πράγµατα για την αντιπληµµυρική 
προστασία εκεί. Και να κάνει και κάποιες παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο Σκιάθου-
κουκουναριές, που είναι νοµαρχιακό. Εσείς  έχετε ευθύνη επί του νοµαρχιακού 
δικτύου; Όχι.  
κ. Πλωµαρίτης: Όχι. Καθόλου. ∆εν έχουµε ευθύνη. Και γνωρίζω κιόλας να θυµάστε 
πριν από δυόµιση χρόνια παρουσίαση του κυρίου Νάκου και του κυρίου … µε 
δεσµεύσεις στην περιφέρεια για να γίνουν τα έργα…  
Προβλήθηκε απόσπασµα του απογευµατινού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης 
ASTRA της 14.09.09 στο οποίο συµµετείχαν ο δηµοσιογράφος κ. Κουµιώτης, ο  
επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας του νοµαρχιακού συµβουλίου Μαγνησίας κ. 
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Κοκκίνης και µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας η επικεφαλής της µείζονος 
αντιπολίτευσης του δήµου Σκιάθου Μ. Κανταράκια.    
κ. Κανταράκια: Να σας πω ότι αυτή τη στιγµή µας έχει πιάσει ήδη ταχυκαρδία και 
µόνο που βλέπουµε το meteo να δίνει καταιγίδες … 
Παρουσιαστής: …καταιγίδες το βράδυ. 
κ. Κανταράκια: Κι αυτό είναι υπεραρκετό. Πέρα από όλα τα άλλα που ακούστηκαν  
από… 
Παρουσιαστής: Έχουν πανικοβληθεί οι άνθρωποι εκεί. 
κ. Κανταράκια: …από τον ξεφτιλισµό µας και χρησιµοποιώ αυτή τη λέξη γιατί 
πρόκειται για ξεφτιλισµό αυτή τη στιγµή στο 2009 , της προσωπικότητας µας αλλά 
και του αγώνα µας όλων αυτών των χρόνων για να φτιάξουµε καταλύµατα σωστά, 
όµορφα, προκειµένου οι άνθρωποι να έρθουν και να πληρώνουν και να 
ευχαριστιούνται. Αυτό ειλικρινά είναι που µε έχει σοκάρει περισσότερο … Άκουσα 
όµως κάτι που µε έχει σοκάρει ακόµη πιο πολύ. Ότι ο νοµάρχης δε θέλησε σήµερα 
στο νοµαρχιακό συµβούλιο να συζητήσει το θέµα αυτό, που είναι θέµα που αφορά 
την περιοχή του και που το γνώριζε πριν ακόµη εκλεγεί νοµάρχης ότι υπήρχε. Τώρα 
απλά έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Τα τελευταία τρία χρόνια υπάρχουν πολλά 
κλεισίµατα, υπάρχουν πολλά µπαζώµατα στην περιοχή και βέβαια ο κύριος Ξηρακιάς 
ήταν αυτός που ήταν επικεφαλής και έπρεπε να τα προστατέψει παρ’ όλες τις 
καταγγελίες του δηµάρχου προσωπικά. ∆εν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Έχει δηλαδή 
αυτή τη στιγµή φτάσει η περιοχή µε µία απλή βροχούλα να πνιγόµαστε. 
Παρουσιαστής: Μάλιστα. 
κ. Κανταράκια: Στο 2009. Ειλικρινά εγώ έχω σοκαριστεί. Μίλησα κάποτε για 
ψυχολογικά προβλήµατα… τα έχουµε και αυτά. Φτάσαµε δηλαδή σε αυτό το σηµείο. 
Και εκπλήσσοµαι όταν ακούω σήµερα ότι ο νοµάρχης δε δέχτηκε να πει ότι πριν από 
τρία χρόνια πήρε τα χρήµατα, έπρεπε να φτιάξει τις µελέτες, τρία χρόνια τις πάει και 
τις φέρνει πέρα-δώθε… ∆εν τροποποιεί τις µελέτες έτσι όπως πρέπει και δεν είναι 
τυχαίο σε τρεις περιοχές που έχουν αυτό το πρόβληµα, καµία από αυτές τις περιοχές 
δεν αποδέχονται αυτές τις µελέτες γιατί οι µελέτες δεν έχουν γίνει για να λύσουν το 
πρόβληµα των κατοίκων, έχουν γίνει για άλλο λόγο…     
Παρουσιαστής: Μάλιστα. 
κ. Κανταράκια: Έχουν γίνει για άλλο λόγο. Και ήθελα να πω το εξής: όταν 
οριοθετούµε ένα ρέµα δεν το οριοθετούµε… 
Παρουσιαστής: Έχουν γίνει µελέτες για ποιο λόγο δηλαδή, τι εννοείτε; 
κ. Κανταράκια: Για εξυπηρέτηση ίσως κάποιων συµφερόντων. ∆εν ξέρω… µε 
συγχωρείτε που µιλάω έτσι αλλά ειλικρινά δε θα µου περάσει αυτός ο θυµός εάν αυτή 
τη στιγµή δε λυθεί το πρόβληµα από την πολιτεία και στη συγκεκριµένη περίπτωση 
από τη Νοµαρχία που έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη και που είναι δική της ευθύνη. 
Ο δρόµος… Ξέρετε κάτι; Μπήκε µπροστά µας και εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι 
χτίσανε τα σπίτια τους και όλα αυτά και ήτανε λογικό ότι τα νερά κάπου θα 
µαζευόντουσαν διαφορετικά. Ακόµη και αν θέλετε και αυτοί που παρανόµησαν η 
πολιτεία έπρεπε να τους επαναφέρει στην τάξη. ∆υστυχώς δεν έγινε τίποτε από όλα 
αυτά µε αποτέλεσµα αυτοί που δεν παρανόµησαν να πνίγονται σήµερα και να είναι 
αυτοί που θα πρέπει να πληρώσουν την όλη ιστορία.  
κ. Κουµιώτης: Να ρωτήσω κ. Κανταράκια… Πριν λίγες µέρες -και δεν γνωρίζω αν 
θα τον ερµηνεύσω σωστά- ο νοµάρχης, ο κύριος Παπατόλιας είχε πει ότι «εδώ βάζω 
τελεία διότι οι Σκιαθίτες δεν είναι δυνατόν εφόσον δε θέλουν να σωθούν τι 
προσπάθειες να κάνουµε εµείς; Να βοηθήσουµε ανθρώπους που δε θέλουν από µόνοι 
τους να σωθούν…» Τι άραγε εννοούσε ο νοµάρχης πριν λίγες µέρες λέγοντας 
…κάνοντας αυτή τη δήλωση; 
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κ. Κανταράκια: Κοιτάξτε να δείτε… Εγώ  δεν ξέρω τι εννοούσε. Ξέρω ένα πράγµα 
όµως. Ειλικρινά δε γνωρίζω τι εννοούσε. Ίσως κωλυσιεργεί την κατάσταση και αυτό 
που έγινε τώρα τελευταία και που… δήθεν θα εκχωρούσε µάλλον όλα τα δικαιώµατα 
της νοµαρχίας στο δήµο Σκιάθου…όχι δήθεν… ∆εν ξέρω αν θα τα εκχωρήσει. 
Μακάρι… Να το φτιάξουµε µόνοι µας και να έχουµε εµείς την ευθύνη. Τα 
δικαιώµατα για να φτιάξουµε τις µελέτες θεωρώ ότι είναι για να κωλυσιεργούµε. 
κ. Κουµιώτης: Πριν λίγες µέρες ο δήµαρχος έµεινε ικανοποιηµένος και συµφώνησε 
εκχωρώντας όπως είπατε χαρακτηριστικά τις αρµοδιότητες, τη µελέτη δηλαδή στο 
δήµο της Σκιάθου. 
κ. Κανταράκια: Ναι. 
κ. Κουµιώτης: Το θέµα είναι ότι θα κάνετε σαν δήµος Σκιάθου δική σας µελέτη, θα 
σας δώσει και τα χρήµατα µαζί… 
Κύριε Κουµιώτη, δε γνωρίζουµε τίποτα, κι εγώ έχω µια απορία γιατί δεν ξέρω πως θα 
σταθεί αυτό το πράγµα οικονοµικά, πως θα γίνει τα χρήµατα αυτά να πιάσουν 
αληθινό τόπο και να πούµε «δόξα τω Θεώ». ∆ε το γνωρίζω. Ειλικρινά δε το γνωρίζω. 
Αυτή τη στιγµή υποτίθεται ότι η Νοµαρχία ανέλαβε να κάνει αυτό το έργο. Θα 
έπρεπε να το τελειώσει. Και θα έπρεπε περισσότερο από όλα να λύσει το πρόβληµα. 
Να  ακούσει δηλαδή τους πολίτες και σας λέω και πάλι δεν είναι τυχαίο ότι και στις 
τρεις περιοχές αυτές, καµία από τις περιοχές αυτές δεν αποδέχεται τις µελέτες αυτές.    
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης: «ΑΡΝΗΣΗ» ΝΟΜΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ 
Παρουσιαστής: Λοιπόν… Θα πάµε κυρίες και κύριοι τώρα να δούµε το νοµαρχιακό 
σύµβουλο των ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ, τον κύριο Γιώργο Μουλά  και τον Γιώργο 
Κουµιώτη βεβαίως όπου θα συζητήσουµε το  θέµα. Καλησπέρα σας κύριε Μουλά. 
κ. Μουλάς: Καλησπέρα.  
Παρουσιαστής: Χαρακτηρίζετε το νοµάρχη ανεύθυνο στην ανακοίνωση αυτή που 
εκδώσατε σήµερα. Τρία χρόνια λένε εκεί οι κάτοικοι και οι αρχές γίνονται µελέτες. 
κ. Μουλάς: Κοιτάξτε να δείτε… ∆ε χρησιµοποιήσαµε πάρα πολύ βαρείς 
χαρακτηρισµούς αλλά φροντίσαµε µέσα σε αυτή τη λιτή ανακοίνωση να 
απεικονίσουµε και τη στάση του νοµάρχη αλλά και την αγωνία τη δική µας. ∆ιότι η 
Σκιάθος αυτή τη στιγµή σε ορισµένα σηµεία της όπως γνωρίζουµε είναι έρµαιο των 
καιρικών συνθηκών. Εάν βρέξει βαριά απόψε… 
Παρουσιαστής: Φοβούνται οι άνθρωποι µη βρέξει. Έτσι;   
κ. Μουλάς: …θα έχουνε καταστροφές. ∆εν περιµέναµε στη χθεσινή συνεδρίαση να 
το επιλύσει 100% ο νοµάρχης αλλά  είναι και ο καθ’ ύλην αρµόδιος να ασχοληθεί µε 
αυτά τα θέµατα. Γι’ αυτό και πληρώνεται από την πολιτεία. Γι’ αυτό εκλέχτηκε. 
Παρουσιαστής: Εσείς θέλατε να το συζητήσετε το θέµα χθες. 
κ. Μουλάς: Να το συζητήσουµε, να  µας ενηµερώσει, αν είναι δυνατόν να πάρει και 
κάποια έκτακτα µέτρα, πρώτα µέτρα πριν από την οριστική λύση του προβλήµατος 
για να µην πνιγεί εκεί πέρα ο κόσµος και χαθούν οι περιουσίες… και ό,τι άλλο τέλος 
πάντων µπορούσε να µας ενηµερώσει και να µας δώσει κάποια λύση.  
Παρουσιαστής: Αντ’ αυτού δεν έγινε… 
κ. Μουλάς: Αντ’ αυτού, έκανε µία επίθεση στον κύριο Σάκη Κοκκίνη επί 
προσωπικού επιπέδου… Τον κατηγορούσε για  τα επαγγελµατικά του, για τα 
πολιτικά του και όλα αυτά χωρίς να απαντάει καθόλου για το θέµα της Σκιάθου. Εάν 
είναι αυτή αντιµετώπιση µεγάλων προβληµάτων και µάλιστα καταστροφών, 
θεοµηνιών από έναν νοµάρχη, εγώ λυπάµαι πάρα πολύ δηλαδή. Τι να πω… 
Περιµέναµε όλοι ο νοµάρχης, ο οποίος είναι η κεφαλή του νοµού να ασχοληθεί µε 
αυτά τα πράγµατα. Αυτός… ∆εν ξέρω κι εγώ… ο άνθρωπος… δεν … Υπάρχει ένα 
πρόβληµα τέλος πάντων… Ελπίζαµε ότι δε θα ακουµπούσε εµάς. ∆ηλαδή η κακή 
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συµπεριφορά του µέχρι σήµερα. Θα περιοριζόταν στον κύριο Γκούπα και σε 
κάποιους άλλους τέλος πάντων.  Τους γνωστούς. Εδώ τώρα τον ρωτάµε για ένα θέµα 
που είναι στο νησί, σοβαρό θέµα, επίκαιρο θέµα και αντί αυτού εισπράττουµε ύβρεις 
και ένα σωρό παλιοχαρακτηρισµούς, άσχετους τελείως µε το… 
Παρουσιαστής: Πάντως δέχτηκε τα πυρά από την κυρία Κανταράκια, η οποία  είναι 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. έτσι; Κατέβηκε… 
κ. Μουλάς: ∆εν το βάζουµε … Όχι µε συγχωρείτε… 
Παρουσιαστής: Με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ∆εν είναι δηλαδή µια αντιπολιτευτική κορώνα 
δική σας.        
κ. Μουλάς: Θα µου επιτρέψετε να ξεκαθαρίσουµε. Η θεοµηνία δεν είναι ούτε θέµα 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ούτε Ν.∆…. 
Παρουσιαστής: Έτσι… 
κ. Μουλάς: …ούτε ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ. Έτσι; Η θεοµηνία αφορά δυστυχώς όλους 
τους ανθρώπους.  
Παρουσιαστής: Όλους τους ανθρώπους. Έτσι. 
κ. Μουλάς: Και τους τουρίστες και τους Σκιαθίτες και όλους. Έτσι; Και οι 
επιπτώσεις είναι τεράστιες. Πέρα από τις καταστροφές που θα γίνουν στις περιουσίες 
έχει τεράστιο και θλιβερό αντίκτυπο και στον τουρισµό. Ποιος τουρίστας τώρα από 
αυτούς που µεταφέρανε νύχτα τρεις η ώρα το βράδυ θα πάει στην πατρίδα του  και θα 
πει καλά λόγια για την Σκιάθο. Όση διαφήµιση και αν µας έγινε µε την περιβόητη 
ταινία του «Mamma mia» και τα νησιά τα δικά µας είχανε µια αύξηση του 
τουρισµού, φαντάζοµαι ότι όλο αυτό το πράγµα το έχουµε χάσει µε τέτοιου είδους 
σκηνές και τέτοιου είδους γεγονότα, που διαδραµατίζονται στο νησί σε κάθε βροχή 
που πέφτει. Και δε µιλάµε για θεοµηνία τώρα. Μιλάµε για τα πρωτοβρόχια, που είναι 
ένα φυσικό φαινόµενο του φθινοπώρου.  
Παρουσιαστής: Έτσι. Και θα έχουµε και άλλες βροχές βεβαίως και καταιγίδες. 
κ. Μουλάς: Ε, βέβαια. Τι θα γίνει… 
Παρουσιαστής: Πως θα γίνει… Γιώργο… 
κ. Κουµιώτης: Ναι… Βλέπω από τους… διαπιστώνω από τους αιρετούς άρχοντες να 
υπάρχει µια αδιαφορία γενικά για το χρήµα. Μιλούν για όλα, τα πάντα εκτός από το 
ζητούµενο, που είναι το χρήµα. Και στην προκειµένη περίπτωση για να γίνει αυτή η 
µελέτη, δε µιλάµε για την υλοποίηση του αντιπληµµυρικού έργου, µιλάµε για τη 
µελέτη. 
Παρουσιαστής: Για τη µελέτη. 
κ. Κουµιώτης: Αυτά τα 80-100 χιλιάρικα είναι για τη µελέτη. Ρωτούµε εδώ και 
µέρες. Εδώ και εβδοµάδες. Τα χρήµατα αυτά που βρίσκονται; Είναι σε κάποιο 
κωδικό; είναι σε κάποιο συρτάρι; Έχουν δοθεί σε γραφείο µελετητικό; Ποιο γραφείο 
είναι αυτό; Κάτω από ποιες διαδικασίες έγινε… πήρε το γραφείο τη δουλειά αυτή για 
τα αντιπληµµυρικά; Ποιο είναι αυτό το γραφείο; Έχει καταβληθεί όλο το ποσό, µέρος 
του ποσού; Έγινε διαγωνισµός; ∆εν έγινε; Έγινε κατ’ ανάθεση; Τι ακριβώς έγινε; 
Γιατί το µυαλό µου πηγαίνει παντού. ∆ηλαδή… Χρειάστηκε κάποτε πριν από ένα-
ενάµιση χρόνο να γίνει µία µελέτη για µια εταιρεία λαϊκής βάσης τότε που πήρε την 
πρωτοβουλία η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση Μαγνησίας. Λοιπόν… Για να γίνει εκείνη 
η µελέτη για την εταιρεία λαϊκής βάσης, η νοµαρχιακή αρχή ζητούσε µισό 
εκατοµµύριο ευρώ. Και ξαφνικά µαθαίνουµε ότι το κόστος για την πληρωµή, την 
αναλαµβάνει το υπουργείο Εσωτερικών  -πάλι βοήθησε ο υφυπουργός ο κύριος 
Νάκος- και η µελέτη κόστισε 60.000 ευρώ. 60.000 µέχρι το µισό εκατοµµύριο ευρώ 
είναι τεράστια νούµερα, είναι τεράστιες διαφορές. ∆ε σέβονται το χρήµα. Εν πάση 
περιπτώσει ξαναρωτάω… Γιατί αν δεν απαντήσουν να πάµε στον εισαγγελέα. Θα 
πάρουµε την απάντηση µέσω εισαγγελέα. Τα χρήµατα αυτά τα 180 χιλιάρικα για τη 
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µελέτη, αντιπληµµυρικά έργα Σκιάθου που βρίσκονται; Της µελέτης… Είναι 
υπαρκτά; Βρίσκονται; Είναι σε ταµείο; Είναι σε κωδικό; Κύριε Παπατόλια οφείλετε 
µια απάντηση και απάντηση δε µας δίνετε εδώ και πάρα πολλές µέρες.  
Παρουσιαστής: Κύριε Μουλά, εύλογο το ερώτηµα.  
κ. Μουλάς: Το έχουµε κάνει το ερώτηµα. Αυτά είναι εύλογα που λέει ο κύριος 
Κουµιώτης… 
Παρουσιαστής: Απάντηση πήρατε;   
κ. Μουλάς: Τι απάντηση… Ο κύριος Κοκκίνης που δυστυχώς τόλµησε να ρωτήσει  
τον κύριο Παπατόλια εισέπραξε έναν οχετό ύβρεων και συκοφαντιών. Μερικά 
γράφονται σε κάποια πολιτικά σήµερα στις εφηµερίδες… ∆ηλαδή είναι λυπηρό το 
φαινόµενο. Και για ένα θέµα πάρα πολύ σοβαρό δηλαδή. Και γίνεται µια επίθεση 
µετά επί προσωπικού επιπέδου…  
κ. Κουµιώτης: Για να µη φαντάζεται ο κόσµος ότι  είναι προσωπικό… Στηλιτεύει 
τον κύριο Κοκκίνη επειδή λέει το κανάλι είναι… Έχει µια ευχέρεια στο κανάλι ο 
κύριος Κοκκίνης και ναι… δεν κατάλαβα… και εγώ είµαι φίλος µε τον κύριο 
Κοκκίνη, θα παίζω όλη νύχτα, θα βλέπω τη φάτσα µου στο κανάλι. Έχει κανένα 
πρόβληµα ο κύριος Παπατόλιας;  
κ. Μουλάς: Τι σχέση έχει αυτό; 
κ. Κουµιώτης: Κάθε µέρα παρακολουθούµε τον κύριο Παπατόλια σε τρία και 
τέσσερα και πέντε ρεπορτάζ µέσα από το κανάλι. ∆εν κατάλαβα…  
κ. Μουλάς: Τι σχέση έχει αυτό µε τη θεοµηνία της… 
κ. Κουµιώτης: Έλα ντε…  Αυτά δεν είπε; 
κ. Μουλάς: Έχει καµία σχέση οι πληµµύρες στη Σκιάθο… 
Παρουσιαστής: Αυτό είπε αλλά δεν έχει σχέση πραγµατικά. ∆ηλαδή… ∆ε 
συνδέεται. 
κ. Κουµιώτης: Ακριβώς. Ο κύριος Παπατόλιας θέλει να ασχολούνται όλα τα 
κανάλια µαζί του. Να παίζει το αντίπαλο κανάλι, να παίζει το TRT να παίζει πέντε 
ρεπορτάζ, να παίζετε εσείς εδώ πέρα άλλα δέκα ρεπορτάζ, όλες οι τηλεοράσεις να 
ασχολούνται µε τον κύριο Παπατόλια. Τα ραδιόφωνα µε τον κύριο Παπατόλια… Οι 
εφηµερίδες να ασχολούνται µε τον κύριο Παπατόλια, να βγάζει περιοδικό η 
Νοµαρχία µια φορά το µήνα και να έχει 60-70 φωτογραφίες µε τον κύριο 
Παπατόλια… Νοµίζω το καταγγείλατε όλοι µαζί… Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει 
πρόβληµα µε την προβολή. Θέλει προβολή. Λοιπόν… Απευθύνεται στο Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εναντίον µου γιατί και εκεί θέλει προβολή. Παντού 
θέλει προβολή ο κύριος Παπατόλιας. Έχει αρρώστια, έχει ασθένεια µε την προβολή. 
∆εν έχει εξευρεθεί αυτή η ιατρική ειδικότητα που θα αναλάβει τον κύριο Παπατόλια 
ακόµα.  
κ. Μουλάς: Κοιτάξτε να δείτε… Αυτά είναι µι άλλη πτυχή του θέµατος. Εδώ πέρα το 
φλέγον ζήτηµα είναι να µη συµβεί τίποτα µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα… και 
οι άνθρωποι εκεί πέρα χάσουν… 
Παρουσιαστής: Τι γίνεται µε τους πολίτες εκεί. Έτσι.        
κ. Μουλάς: …τις περιουσίες τους και υποστούν µεγάλες ζηµιές. Τώρα εάν ο κύριος 
Παπατόλιας δεν µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, ας το δηλώσει ρε αδερφέ κι ας 
πάει να ασχοληθεί ξέρω γω µε κάποια άλλη δουλεία. Του έχει πει ο κύριος Κοκκίνης 
να πάει διευθυντής συντάξεως στο κανάλι σας ξέρω γω εδώ πέρα… Λοιπόν… Εάν 
δεν µπορεί να ασχοληθεί µε τέτοια σοβαρά θέµατα που είναι θέµατα της Νοµαρχίας, 
λυπόµαστε πάρα πολύ κι… 
κ. Κουµιώτης: Είναι κατάντια όλα αυτά για το Νοµό. Είναι κατάντια. Είναι κατάντια 
αυτή η συµπεριφορά.    
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κ. Μουλάς:  Γι’ αυτό τον ψήφισε ο λαός για να είναι εκεί πέρα, να λύνει, να 
επιλαµβάνεται αυτών των θεµάτων. Εάν δεν µπορεί να επιληφθεί τέτοιων θεµάτων, 
τότε για ποιο πράγµα; Για φανφάρες και για φιγούρα; Εντάξει… αυτά δε λύνουν το 
θέµα. Και πως θα πάει στη Σκιάθο… Εγώ απορώ δηλαδή. Θα έχει την τόλµη τώρα να 
πάρει το καράβι και να πάει στη Σκιάθο;  
Παρουσιαστής: Υπάρχει αγανάκτηση πάντως από τους κατοίκους. 
κ. Μουλάς: Ε, βέβαια. ∆εν υπάρχει αγανάκτηση; 
Παρουσιαστής: Ήταν έκδηλη χθες.  
κ. Μουλάς: ∆ιότι.. εντάξει εγώ να συµµεριστώ το… 
Παρουσιαστής: Και από τις Αρχές. 
κ. Μουλάς: …και το άλλο το θέµα, ότι δεν µπορεί αν το λύσει σε µία µέρα το 
πρόβληµα. 
Παρουσιαστής: Εντάξει… µα, δε του ζητήσατε αυτό. 
κ. Μουλάς: Τουλάχιστον ασχολήσου µε αυτό.  
Παρουσιαστής: Του ζητήσατε να το συζητήσει το θέµα.  
Να το συζητήσει. Ούτε καν… να το συζητήσουµε να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε.  
κ. Κουµιώτης: Ναι… Μέχρι να ολοκληρώσει κανείς, µια Αρχή εν προκειµένω η 
νοµαρχιακή µια µελέτη για αυτά τα έργα και εφόσον πνίγονται και καταστρέφονται 
επαγγελµατίες… 
κ. Μουλάς: Μπορούν να πάρουν και κάποια επείγοντα µέτρα, κύριε Κουµιώτη. 
κ. Κουµιώτης: Ακριβώς τα επείγοντα µέτρα. 
κ. Μουλάς: Εντάξει. Αυτό λέµε. Ναι. Πέρα από την οριστική µελέτη µπορεί να 
γίνουν κάποια έκτακτα… 
Παρουσιαστής: Ακριβώς…  
κ. Μουλάς: Ούτε κι αυτό δηλαδή; Μα, για το όνοµα του Θεού… Τι περιµένουµε… 
Παρουσιαστής: Μάλιστα. Κύριε Μουλά, σας ευχαριστώ θερµά. 
κ. Μουλάς:  Κι εγώ σας ευχαριστώ.  
Παρουσιαστής: Να είστε καλά. 
κ. Μουλάς:  Γεια σας.   
Το δελτίο συνεχίζεται µε το ακόλουθο θέµα…  
Παρουσιαστής: Σε καραντίνα κυρίες και κύριοι έθεσαν καθηγητές και γονείς από 
χθες το γυµνάσιο στο δήµο Φερρών. Η καθυστέρηση δέκα µηνών για την έναρξη 
εργασιών αποµάκρυνσης του αµιάντου από την ταράτσα του σχολείου κτιρίου είχε  
σαν αποτέλεσµα η τελευταία νεροποντή να ξεβράσει σε αίθουσες και στον προαύλιο 
χώρο του σχολείου τα επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία λύµατα. 
Προβλήθηκε βίντεο. 
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης:ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ 
Έναρξη των εργασιών από τη Ν.Α.Μ. µε καθυστέρηση 10 µηνών!   
Σπηκάζ: Από το σπίτι τους ξεκίνησαν τη νέα σχολική χρονιά οι 180 µαθητές στο 
γυµνάσιο Βελεστίνου λόγω παρουσίας επικίνδυνων λυµάτων στην ταράτσα του 
σχολικού κτιρίου, που ξέβρασε η νεροποντή των τελευταίων ηµερών.  
Ιωάννης Χατζής – ∆ιευθυντής γυµνασίου Βελεστίνου: Μετά τις βροχές, τις δύο 
τελευταίες, η στέγη µας, η οποία είναι ακάλυπτη πλέον είναι σε εξέλιξη η διαδικασία 
αποψίλωσης του αµιάντου και εξαιτίας της έλλειψης συνεργασίας µεταξύ υπηρεσιών 
της Νοµαρχίας και του ανάδοχου του έργου γέµισε νερά… Εκεί επάνω υπήρχε 
µεγάλη ποσότητα περιττωµάτων από περιστέρια και πολλά πτώµατα περιστεριών σε 
πλήρη αποσύνθεση… Αυτά όλα έγιναν ένα µείγµα, αυτό βρήκε κάποιες διόδους από 
οπές και διεισδύει προς τα κάτω δηλαδή από µπαλκόνι σε µπαλκόνι στο προαύλιο. 
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Αυτό δηµιούργησε ένα µεγάλο πρόβληµα, υπάρχει και δυσοσµία η οποία όσο 
ανεβαίνει η θερµοκρασία είναι και µεγαλύτερη.     
∆ηµοσιογράφος: Η εικόνα που βλέπετε πίσω µου είναι ό,τι ξεβράζεται από τη 
χθεσινή νεροποντή  στο γυµνάσιο του Βελεστίνου.  
Σπηκάζ: Παρόλο που η Νοµαρχία Μαγνησίας και ο ίδιος ο Νοµάρχης κ. Παπατόλιας 
έχει ενηµερωθεί προσωπικά για το θέµα από χθες µέχρι και σήµερα το πρωί δεν 
υπήρξε καµία ανταπόκριση, σηµειώνει ο διευθυντής του σχολείου.      
Ιωάννης Χατζής – ∆ιευθυντής γυµνασίου Βελεστίνου: Ήρθαν, έκαναν αυτοψία αυτοί, 
η διεύθυνση Υγιεινής, ταυτόχρονα προσκεκληµένοι από τον εργολάβο ήρθαν και 
άνθρωποι της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, νοµίζω ο κύριος Βλαχάβας πρέπει να 
ήταν… εγώ διέκρινα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι µάλλον προσπαθούν να 
υποβαθµίσουν το γεγονός… Και αυτό εκ των πραγµάτων, τώρα, σήµερα και εκ του 
ασφαλούς µπορώ να πω ότι προσπάθησαν να το κάνουν γιατί όταν εγώ ως υπεύθυνος 
αυτού του σχολείου και οι καθηγητές ως επίσης συνυπεύθυνοι αυτού του σχολείου, 
αναλογικά τουλάχιστον δεν ξέρουµε πως θα προστατέψουµε τα παιδιά. Με βάση το 
νόµο πρέπει τα παιδιά να τα έχουµε εδώ. ∆εν έχω δικαίωµα εγώ ούτε οι µαθητές, ούτε  
ο σύλλογος γονέων να αποµακρύνουµε τα παιδιά µε δική µας απόφαση. 
Ενηµερωµένος και ο νοµάρχης µε φαξ αργά το µεσηµέρι, γιατί πίστευα ότι θα έχει 
ενηµερωθεί από τις υπηρεσίες τις αρµόδιες, κάτι που δε συνέβη από ότι 
αποδείχθηκε… Ούτε από εκεί είχαµε µια απάντηση για το γεγονός, ούτε σήµερα όλη 
την ηµέρα. Μέχρι αυτή τη στιγµή που συζητάµε δε δέχτηκα µία ενόχληση, µια 
οδηγία, µία εντολή του τι θα κάνω.  
Σπηκάζ: Την αγανάκτηση τους εκφράζουν και οι ίδιοι οι γονείς, που απέστειλαν νέο 
έγγραφο σήµερα το πρωί στο Νοµάρχη και τις αρµόδιες υπηρεσίες εγκαλώντας την 
τότε αντινοµάρχη παιδείας κ. Νατάσσα Οικονόµου  για τη σηµαντική καθυστέρηση 
στην έναρξη των εργασιών για την αποµάκρυνση του αµιάντου και της 
ανακατασκευής της στέγης.  
Χ. Χαρίσης – Γραµµατέας συλλόγου γονέων και κηδεµόνων: Έργο που έγινε η 
αντικατάσταση της στέγης από αµίαντο σε πάνελ, σε λαµαρίνα… Πέρασε όλο το 
καλοκαίρι, θα γινόταν τα Χριστούγεννα, δεν έγινε… Μας είπαν το Πάσχα, δεν έγινε, 
όλο το καλοκαίρι δεν έγινε και ήρθαν φέτος, τώρα που άρχισε η σχολική χρονιά να 
κάνουν την αντικατάσταση της στέγης αυτή τη στιγµή. Πέρυσι ενώ ήρθαµε να 
πείσουµε τα παιδιά να κάνουν µάθηµα, να µπούνε στις τάξεις φέτος θα είµαι εγώ ο 
ίδιος που δε θα αφήσω τα παιδιά να µπούνε µέσα στην τάξη. Και θα έχουνε χίλια 
δίκια τα παιδιά.  
∆ηµοσιογράφος: Για ποιο λόγο φοβάστε;    
Χ. Χαρίσης – Γραµµατέας συλλόγου γονέων και κηδεµόνων:  καταρχήν τις 
αρρώστιες. Αν ανεβείτε επάνω στη στέγη, θα δείτε και από το ρεπορτάζ που τράβηξε 
η κάµερα η δικιά σας, θα δείτε ότι είναι πληµµυρισµένα µε νερά, µε βρωµιές, µε 
δυσοσµία αφόρητη, δεν παλεύεται… δηλαδή δεν µπορείς να σταθείς επάνω ούτε 
πέντε λεπτά και υπάρχουν τόσες αρρώστιες: τύφο. Πρώτη αρρώστια να πούµε. Θα 
στείλουµε τα παιδιά µας να αρρωστήσουν µέσα στις τάξεις, µέσα στις αίθουσες;  Όχι. 
∆ηµοσιογράφος: Όταν λοιπόν καθαριστεί ο χώρος. 
Χ. Χαρίσης – Γραµµατέας συλλόγου γονέων και κηδεµόνων: Όταν λοιπόν καθαριστεί 
ο χώρος και τελειώσουν τα έργα τότε τα παιδιά θα πάνε µέσα στην τάξη. Θα είµαι 
εγώ σήµερα αυτή τη στιγµή, που θα πάω τα παιδιά να κάνουν καταλήψεις. 
Σπηκάζ: Αξίζει να σηµειωθεί ότι λίγες µέρες πριν είχε ολοκληρωθεί η απολύµανση 
του κτιρίου ως προληπτικό µέτρο για την αντιµετώπιση της νέας γρίπης. Τώρα γονείς 
και καθηγητές υποστηρίζουν ότι κρίνεται αναγκαία εκ νέου απολύµανση καθώς τόσο 
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οι αίθουσες όσο και ο προαύλιος χώρος είναι εκτεθειµένος σε επικίνδυνα για τη 
δηµόσια υγεία λύµατα.  
Επιστροφή στο στούντιο 
Παρουσιαστής: Θα µείνουµε στο θέµα. Πάµε στο Γιώργο Κουµιώτη µε τον οποίο θα 
το σχολιάσουµε. Γιώργο, έστειλαν λένε οι γονείς, οι καθηγητές και βεβαίως έγγραφο 
στη νοµαρχία και τους είπανε προσέξτε, βιαστείτε, ολοκληρώστε το θα υπάρξει 
πρόβληµα. 
κ. Κουµιώτης-δηµοσιογράφος: Ναι… δεν είχατε απαντήσεις από τον κύριο 
Νοµάρχη, από τον κύριο Παπατόλια και από την κυρία Οικονόµου; Είναι 
εκτεθειµένοι. Μα, αυτό δε λέµε; Τα θέµατα είναι αλυσίδα ∆ηµήτρη. Εδώ υπάρχει 
ανικανότητα. Εδώ υπάρχει ανικανότητα εκτέλεσης του αντικειµένου δηλαδή… δεν 
ασχολούνται οι άνθρωποι. Με οτιδήποτε άλλο ασχολούνται εκεί στη Νοµαρχία εκτός 
από τα προβλήµατα του τόπου δηλαδή. ∆ηλαδή πρώτη φορά τέτοια ανεπάρκεια σε 
νοµαρχιακή αρχή. Είναι πρωτοφανής.  
Παρουσιαστής: Πάντως στους γονείς και στους καθηγητές ούτε η κυρία Οικονόµου 
απάντησε ούτε ο Κύριος Νοµάρχης έχει απαντήσει, έτσι; 
κ. Κουµιώτης-δηµοσιογράφος: Μα, τι να απαντήσουν; Όταν δεν υπάρχουν 
απαντήσεις, τι να πούνε; Είναι εκτεθειµένοι δηλαδή. Τι να πούνε… Να εξηγήσουν 
την ανεπάρκεια τους; Εξηγείται η ανεπάρκεια;  
 
To ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν της από 17.9.2009 καταγγελίας του 
Νοµάρχου Μαγνησίας, Αποστόλου Παπατόλια. Προβλήθηκαν εικόνες από 
συνεδριάσεις του νοµαρχιακού συµβουλίου Μαγνησίας και σχολιάστηκαν 
περιστατικά. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εκ των τριών δελτίων ειδήσεων έγινε 
αναφορά στη συνεδρίαση του νοµαρχιακού συµβουλίου, κατά την οποία τα 
µειοψηφούντα µέλη ζήτησαν ενηµέρωση από τον νοµάρχη για τις πληµµύρες στη 
Σκιάθο. Καίτοι ο νοµάρχης επιφυλάχθηκε να ενηµερωθεί και να απαντήσει στην 
εποµένη συνεδρίαση του νοµαρχιακού συµβουλίου, ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε ότι 
ο νοµάρχης αρνήθηκε να συζητήσει το θέµα, πράγµα που δεν ανταποκρίνεται στην 
αλήθεια.  
 
Για την εν λόγω ενδείκνυται να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική 
κύρωση της συστάσεως. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος, κατά τον οποίο θα έπρεπε να 
επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίµου και τα µέλη Γιάννης Παπακώστας και 
Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά τους οποίους δεν θα έπρεπε να επιβληθεί καµία 
διοικητική κύρωση. 
 
 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία  ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ASTRA Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ASTRA TV 
Νοµού Μαγνησίας την διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης, καθώς 
επίσης τα γεγονότα να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µη 
δηµιουργούν σύγχυση, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.  
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Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 23η Φεβρουαρίου 2010. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 
 
 

          ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
 
 
 
 

 16


