
Ολοκληρώθηκαν τα έργα της παιδικής
χαράς µέσα στη δασική έκταση της
δωρεάς Μορέλλα και έγιναν και τα
εγκαίνια, ενώ ο κ. δήµαρχος προκλητι-
κά αρέσκεται να την χαρακτηρίζει σαν
την καλλίτερη της Αθήνας, ίσως και της
Ελλάδας! Αναρωτιόµαστε αν έχει τέτοι-
ες ψευδαισθήσεις, ή απλά κάνει ψηφο-
θηρική πολιτική, ελπίζοντας ότι µπορεί
να τον πιστέψουν οι πολίτες. Εµείς
επειδή και δύσπιστοι είµαστε και γνω-
ρίζουµε και δεν πιστεύουµε ότι κάθε τι
«πολύχρωµο» είναι και καλό, ρωτάµε
ευθέως: Η παιδική χαρά κατασκευά-

στηκε µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές που ορίζει ο πρόσφατος νόµος; Η διαµόρφωση
της, ταυτίζεται µε το σχέδιο της µηχανικού (που την σχεδίασε και πληρώθηκε γι αυτό) και
το οποίο παρουσιάστηκε για έγκριση στο δηµοτικό συµβούλιο; Τα διάφορα τοιχία που είναι
σπαρµένα σε όλη την έκταση τηρούν τις προβλεπόµενες αποστάσεις ασφαλείας από τα
διάφορα όργανα, που δραστηριοποιούνται τα µικρά παιδιά;. Έχει υποβληθεί αίτηση, µε
όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για να πάρει έγκριση από την αρµόδια Επιτροπή; Έχει γίνει
καµιά διαδικασία για να ορισθεί υπεύθυνος λειτουργίας παιδικής χαράς;. Και αν ναι, θέλου-
µε να µάθουµε ποιος ανέλαβε την ευθύνη. Για την ιστορία αναφέρουµε ένα χαρακτηριστικό
απόσπασµα της νέας διάταξης. – «Να τηρείται πρωτόκολλο καθηµερινού ελέγχου για κάθε
παιδική χαρά και να καταγράφονται τυχόν βλάβες. Ο έλεγχος αφορά στον εξοπλισµό, στο
έδαφος στην περίφραξη και στον χώρο γύρω από την παιδική χαρά. Ενδεικτικά σηµεία
ελέγχου είναι η καθαριότητα του εξοπλισµού και του περιβάλλοντος χώρου, η τήρηση των
αποστάσεων ανάµεσα στον εξοπλισµό και στο έδαφος, η κατάσταση του δαπέδου, οι εκτε-
θειµένες θεµελιώσεις, τα αιχµηρά άκρα, τα τµήµατα που λείπουν κ.λπ.»… Και καλά, θα πει
κάποιος όλες οι παιδικές χαρές λειτουργούν µε τέτοιες προδιαγραφές;. Όχι βέβαια, µα εδώ
πρόκειται για το καµάρι της Πεύκης, έστω και αν βρίσκεται παράνοµα µέσα σε δασική έκτα-
ση, οπότε… Φαίνεται ότι στα ταξίδια του ο δήµαρχός µας δεν έχει επισκεφτεί παιδικές χαρές
για να δει πως είναι χωροθετηµένες και πως λειτουργούν. Σύντοµα όµως θα ενηµερωθεί
αρµοδίως….

Π Ο Λ Ε Ο ∆ Ο Μ Ι Κ Ο Σ
Σ Χ Ε ∆ Ι Α Σ Μ Ο Σ
Το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο της Πεύ-
κης όταν εκπονήθηκε πριν 20 χρόνια
περίπου µε όλες τις δηµοκρατικές διαδι-
κασίες που όριζε ο νοµοθέτης, δεν
εφαρµόστηκε ποτέ ενώ ίσχυσε η αναθε-
ώρηση του σχεδίου µε όλες τις ρουσφε-
τολογικές ρυθµίσεις κράτους, πολεοδο-
µίας, τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων
πελατειακών σχέσεων. Σήµερα και ενώ
υπάρχουν τα συµπεράσµατα της οµά-
δας HABITAT – AGENDA, για τις βιώσιµες πόλεις ενώ έγιναν ουκ ολίγες συσκέψεις µετα-
ξύ φορέων και ∆ήµου µας για το επιχειρησιακό του πρόγραµµα και ενώ ψηφίστηκε οµό-
φωνα από τους δηµοτικούς συµβούλους, ξαφνικά οι εξπέρ του ∆ήµου ανακοινώνουν ότι
επεξεργάζονται την αναθεώρηση του γενικού πολεοδοµικού, αγνοώντας τα σχέδια των
αρµοδίων, χρήζοντας τους εαυτούς τους και πολεοδόµους εξυπηρετώντας έτσι συνειδητά,
ή ασυνείδητα, ποικίλα συµφέροντα. Ειπώθηκε στο τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο, σχετικά
µε την Οδό ∆ηµοκρατίας, ότι εφόσον υπάρχουν καταστήµατα και στη µέση του δρόµου και
όχι µόνο στα τελευταία οικοδοµικά τετράγωνα να παραµείνει ο δρόµος γενικής κατοικίας.
Αυτή ήταν η πρόταση του κύριου Μονεµβασιώτη, χωρίς βέβαια να υπάρξει αντίδραση από
κανέναν. Μόνοι τους αποφασίζουν, ερήµην των κατοίκων, χωρίς καν να έχουν και αντικει-
µενικά τα φόντα. ∆εν µένει παρά να αντιδράσουν οι κάτοικοι στις αρµόδιες υπηρεσίες αφού
τουλάχιστον κεντρικά η νέα κυβέρνηση δείχνει να θέλει να βάλλει τα πράγµατα σε σωστή
βάση µε σεβασµό στην ποιότητα της ζωής µας.

Μέσα στο ∆εκέµβριο εγκαινιάστη-
κε από τον δήµαρχο η νέα πλα-
τεία που βρίσκεται µεταξύ των
οδών Πίνδου, Ιωαννίνων και
Πλάτωνος στην ΄Ανω Πεύκη,
κάνοντας πραγµατικότητα το
όνειρο των κατοίκων της περιο-
χής από την οποία πράγµατι
έλειπε ένας ελεύθερος χώρος.
Στο χώρο της νέας πλατείας
υπάρχει και σύγχρονη ήπιας δια-
µόρφωσης παιδική χαρά. ∆εν
µπορούµε να µη θυµηθούµε τον
συµπολίτη µας κ. Γώγο πού ήταν
από τους πρώτους πού επισήµα-
νε την αναγκαιότητα της δηµιουρ-
γίας ενός τέτοιου χώρου. Ο κ.
δήµαρχος επισήµανε ότι οι απο-
φάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλί-

ου για την παρέµβαση και διαµόρφωση του χώρου ήταν οµόφωνες. Η πρωτοβουλία αυτή,
δηµοτικής αρχής και συµβούλων, σίγουρα έχει θετικό πρόσηµο. Ελπίζουµε και οι πολίτες
να είναι έτοιµοι να υπερασπιστούν το χώρο, αν εµφανιστούν οι συνήθεις «αρουραίοι»…

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Την ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου στην αίθουσα
«Μανόλης Αναγνωστάκης» του δήµου Πεύ-
κης, ο Μορφωτικός Οργανισµός του ∆ήµου µε αφορµή την Παγκόσµια συνάντηση στην πρω-
τεύουσα της ∆ανίας για την κλιµατική αλλαγή, διοργάνωσε εκδήλωση µε θέµα: «Συνδιάσκε-
ψη της Κοπεγχάγης για το κλίµα. Ελπίδα ή Ουτοπία;» Προσκεκληµένοι οµιλητές οι κκ.
Βασίλης Τριτάκης οµότιµος διευθυντής ερευνών του ΚΕΑΕΜ της Ακαδηµίας Αθηνών και
Νίκος Σταυρίδης πρώην διευθυντής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας της ∆ΕΗ. Το θέµα ήταν
άκρως επίκαιρο και «καυτό» αφού ολόκληρος ο κόσµος παρακολου-
θούσε εναγωνίως για το πώς θα κατέληγε η οµώνυµη διάσκεψη ελπί-
ζοντας σε µια διεθνή συµφωνία περιορισµού των ρύπων που ευθύνο-
νται για το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Με ενδιαφέρον αρχικά, το
οποίο δεν άργησε να µετατραπεί σε απορία, ακούγαµε τον πρώτο οµι-
λητή κ. Τριτάκη να παρουσιάζει «στεγνά» στατιστικά δεδοµένα µε δια-
φάνειες και διαγράµµατα για θερµοκρασίες, ρύπους, κ.α. χρήσιµα ίσως
για ηµερίδα ειδικών ή ακαδηµαϊκό αµφιθέατρο, αλλά άχρηστα για µη
ειδικό ακροατήριο. Ο οµιλητής έδειξε να αγνοεί ή να αδιαφορεί για τις
επιπτώσεις που ήδη έχουν συµβεί στον πλανήτη όπως: Φαινόµενο του
θερµοκηπίου και υπερθέρµανση του πλανήτη, καταστροφή του όζο-
ντος, µόλυνση των υδάτων, καταστροφή φυσικών πλούτων της γης,
µεγέθυνση των ερήµων, ραδιενέργεια, ιονίζουσα ακτινοβολία, φυσικές καταστροφές, πληµµύ-
ρες, τσουνάµι, ξηρασίες, το έντονο πρόβληµα µε τους τυφώνες στην Αµερική που προκαλούν
µεγάλες υλικές ζηµιές και καταστροφές στο πέρασµά τους αναγκάζοντας τους κατοίκους να
ζητούν νέα πατρίδα, ή στα νησιά Κιριµπάτι του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου η στάθµη των
θαλασσών ανεβαίνει συνεχώς και µε το φόβο της υπερχείλισης των υδάτων οι κάτοικοι µετα-
ναστεύουν οµαδικά στη Νέα Ζηλανδία. Και άπειρα τέτοια παραδείγµατα, που ήδη ΕΧΟΥΝ
ΣΥΜΒΕΙ !!! ∆εν εξέφρασε άποψη για το πόσο και αν ευθύνεται το τρέχον µοντέλο ανάπτυξης

για όλα αυτά που ήδη συµβαίνουν και κυρίως,
για το τι πρόκειται να συµβεί αν δεν αλλάξουµε

όλοι τρόπο ζωής. Ολοκλήρωσε την οµιλία του µε µοιρολατρικά και απαισιόδοξα συµπεράσµα-
τα, µακριά από προβληµατισµούς ή προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει, εκτός από τη δήλω-
σή του ότι είναι οπαδός της πυρηνικής ενέργειας!!! Από τη µεριά του ο κ. Σταυρίδης διαφώ-
νησε στη χρήση πυρηνικής ενέργειας, επικαλούµενος συµπεράσµατα µελετών της ∆ΕΗ, στις
οποίες συµµετείχε και ο ίδιος και οι οποίες κατέληξαν ότι, η σηµερινή πυρηνική τεχνολογία

είναι ασύµφορη και ανασφαλής. Επίσης αναφέρθηκε στις τεράστιες
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν αυτοί που θέλουν να εφαρµόσουν
ήπιες µορφές ενέργειας, όπως ανεµογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, και
πόσο πολύ κοστίζουν αυτές οι λύσεις κ.λπ., κ.λπ…. καταλήγοντας ότι
το ενεργειακό πρόβληµα, η µόνη αρµόδια να το αναλάβει, είναι η ∆ΕΗ.
Στο τέλος τον λόγο πήρε ο εµπνευστής της εκδήλωσης και πρόεδρος
της βιβλιοθήκης κ. Θ. Ζαχαριάδης ο οποίος είπε ότι υπάρχει και η θεω-
ρία που υποστηρίζει ότι τα διαγράµµατα της παγκόσµιας θερµοκρασίας
των τελευταίων 100 -120 χρόνια, (ή κάτι τέτοιο) δεν δείχνουν κίνδυνο
υπερθέρµανσης του πλανήτη, αλλά µάλλον πτώση της πλανητικής
θερµοκρασίας, οπότε όλα αυτά που συζητούνται… Σεβόµαστε και ας
µη συµφωνούµε µε τις απόψεις των οµιλητών, γιατί ήταν φανερό ότι

εκπροσωπούσαν µια αυστηρά τεχνοκρατική - οικονοµική αντίληψη, που δεν έχει καµία σχέση
µε τη φιλοσοφία του παγκοσµίου συνθήµατος: «Χρειαζόµαστε αλλαγή συστήµατος όχι
αλλαγή κλίµατος». Τέλος θέλουµε να επισηµάνουµε ότι ο πρόεδρος και το συµβούλιο της
βιβλιοθήκης, όταν προγραµµατίζουν τέτοιες ευαίσθητες θεµατικά εκδηλώσεις, έχουν υποχρέ-
ωση, χάριν της σφαιρικής ενηµέρωσης, να καλούν οµιλητές που εκπροσωπούν όλες τις από-
ψεις, γιατί µόνο τότε γίνεται δηµιουργικός διάλογος που και ενηµερώνει, αλλά κυρίως
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΕΙ τους πολίτες.

Η διάσκεψη της Κοπεγχάγης δεν πέτυχε, ούτε στην Πεύκη!

Νέα πλατεία στην Πεύκη

«Καληµέρα σας, παρακαλώ µου είπαν ότι έβαλε και ο δήµος µας κάδους ανακύκλωσης ηλε-
κτρικών συσκευών και αν η πληροφορία είναι σωστή, θα ήθελα να µάθω που βρίσκονται γιατί
έχω µερικές συσκευές για ανακύκλωση». Η αντρική φωνή στην άλλη άκρη του τηλέφωνου
αφού για λίγα δεύτερα δεν απαντά, ρωτάει µε απορία, «τι είναι αυτό;» επαναλαµβάνω µε υπο-
µονή τα ίδια... Η φωνή χάνεται χωρίς να πει λέξη και τη θέση της παίρνει η «µουσική» του τηλε-
φωνικού κέντρου. Νέα φωνή, αυτή τη φορά γυναικεία. «Τι θέλετε;». Πάλι τα ίδια εγώ, θα ήθελα
να µάθω… κ.λπ., κ.λπ. Η φωνή, «µισό λεπτό», σε λίγα δεύτερα τρίτη φωνή, γυναικεία κι αυτή.
«Γραφείο δηµάρχου τι ακριβώς θέλετε;». Ξαναβάζω την «κασέτα», «µου είπαν κ.λπ».…
«Μάλιστα σας συνδέω µε την αρµόδια υπηρεσία». Τέταρτη φωνή, κι αυτή γυναικεία. «Τι θέλε-
τε;», τα ίδια εγώ, µου «είπαν… κ.λπ.», υπάρχει κάποιο σηµείο συγκέντρωσης συσκευών, ναι
ή όχι; γιατί άκουσα ότι έχει στο Λύκειο. Η φωνή «µισό λεπτό», µουσική, πάλι η φωνή, «µπο-
ρεί να υπάρχει κάδος στη Απόλλωνος, αλλά δεν είναι σίγουρο, εσείς τι θέλετε να ανακυκλώ-
σετε;», εγώ; «κάτι κοµπιούτερ», η φωνή «µισό λεπτό», µουσική, η φωνή εκ νέου, «είναι
πολλά;», όχι τρία – τέσσερα, η φωνή «µισό λεπτό», µπορείτε να τα φέρετε, εδώ στο παλιό
δηµαρχείο. “Σας ευχαριστώ θα δω τι θα κάνω καληµέρα σας”. Αυτός ήταν ο διάλογος τηλεφω-
νήµατος που έγινε µεταξύ εµού και το υπηρεσιών του δήµου Πεύκης το πρωί της Τέταρτης
13/01/’10. Τα σχόλια δικά σας. Α.Λ.



Μέσα σε ένα περίπου χρόνο θα επικυρω-
θούν επιτέλους οι δασικοί χάρτες Η νέα

υπουργός φαίνεται αποφασισµένη να βάλλει φραγµό στην οικοδόµηση των δασών κυρίως
σε περιοχές που έχουν καεί αναστέλλοντας τις οικοδοµικές άδειες. Με το σχέδιο νόµου θα
δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην εκπόνηση και επικύρωση των δασικών χαρτών σε
όλη την Αττική και αργότερα σε όλη την χώρα. Το σηµείο κλειδί είναι ο ορισµός του δάσους

όπου εδώ και χρόνια
παραµένει σε εκκρεµό-
τητα. Με το νόµο του
1979 θεωρείται δασική
µια έκταση µε δασοκά-
λυψη έως 25% ενώ µε
το νόµο του 2003 το
ποσοστό ήταν 15%.
Έχει γίνει προσφυγή
στο ΣτΕ και έχει εκδο-
θεί η απόφαση Νο 202,
που επιβάλλει την ανα-
στολή του νόµου του
2003, µέχρι να εκδοθεί
οριστική απόφαση. Η
νέα υπουργός επεµ-

βαίνει και για τις παρανοµίες σε ηµιυπαίθριους χώρους, υπόγεια και πιλοτές που η προη-
γούµενη κυβέρνηση φρόντιζε να νοµιµοποιεί απειλώντας ακόµη και το ΣτΕ. Ελπίζουµε ότι
η κα Μπιρµπίλη θα αντέξει στις πιέσεις των εργολαβικών συµφερόντων και θα δροµολο-
γήσει µια άλλη ποιότητα ζωής για την ταλαιπωρηµένη χώρα µας.

Επτά δισεκατοµµύρια δολάρια
λογάριαζαν να εισπράξουν οι
φαρµακοβιοµηχανίες για να αντι-
µετωπίσει ο πλανήτης το ενδεχό-
µενο της πανδηµίας από τη νέα
γρίπη του ιού Η1Ν1. Ωστόσο
λογάριασαν χωρίς τον …ξενοδό-
χο γιατί για πρώτη φορά οι πολί-
τες όλου του κόσµου έδειξαν
τροµερή δυσπιστία για την απο-
τελεσµατικότητα και την αναγκαι-
ότητα του εµβολίου που κατα-

σκευάστηκε στο άψε σβήσε. Αν αναλογιστεί κανείς ότι περίπου 50 κυβερνήσεις είχαν
δώσει παραγγελίες για την αγορά εκατοµµυρίων εµβολίων που θα κατέληγαν στα ταµεία
των µεγάλων φαρµακευτικών εταιρειών και τώρα προσπαθούν να ακυρώσουν τις παραγ-
γελίες ή να µειώσουν τις ποσότητες, καταλαβαίνει κανείς τι ευθύνες φέρει ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Υγείας, που όπως λέγεται, υπό την πίεση των φαρµακευτικών εταιρειών κήρυ-
ξε πρόχειρα πανδηµία για τη νέα γρίπη.
Ήδη συζητιέται το ξεπούληµα εκατοµµυρίων δόσεων σε φιλική τιµή προς τον αναπτυσσό-
µενο κόσµο Στη Γερµανία το 95% του πληθυσµού απέφυγε να εµβολιαστεί µε αποτέλεσµα
η κυβέρνηση να ψάχνει απεγνωσµένα τρόπο να ακυρώσει την παραγγελία. Η Ελβετία ήδη
ακύρωσε την παραγγελία, ενώ η Ισπανία καλεί τις τρείς ευρωπαϊκές φαρµακευτικές εται-
ρείες να πάρουν το πλεόνασµα πίσω. Η Ελλάδα µόνο έχει παραγγείλει 8 εκατ. δόσεις
ύψους 60 εκ. ευρώ. Και ενώ τα ιδιωτικά εργαστήρια κάνουν χρυσές δουλειές µε τον ιό τιµο-
λογώντας κάθε εξέταση 130 -150 ευρώ η αναστάτωση πού προκλήθηκε µε όλη αυτή την
ιστορία δηµιούργησε σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις που δρουν αθροιστικά µε τη µεγα-
λύτερη χρηµατοοικονοµική κρίση που βιώνουν όλα τα κράτη. Χωρίς να εξαιρέσουµε και
τις χαµένες ώρες διδακτές ύλης στα σχολεία µε το αναγκαστικό κλείσιµο τους, που στη
χώρα µας, όπως όλα άλλωστε, πήρε µεγάλες διαστάσεις.Μπροστά στο χάος που προκαλούν οι κλιµατι-

κές αλλαγές και η παραδοχή απο όλους ότι
πρέπει να αλλάξουµε τρόπο ζωής, είναι επιβε-
βληµένο να ξεκινήσει η ενηµέρωση των πολι-
τών ώστε να συµβάλουν και να προσαρµο-
στούν σε αυτές τις αλλαγές απαραίτητες για την
προστασία της ζωής τους. Οι «Οικολόγοι Πρά-
σινοι» σε εισήγησή τους για την εξοικονόµηση
ενέργειας αναφέρουν ότι οι ΟΤΑ θα πρέπει να
διαµορφώσουν τη δική τους στρατηγική για την ορθολογική χρήση και την εξοικονόµηση
ενέργειας, προσαρµοσµένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους η οποία µπορεί να συν-
δυάσει τη συνεισφορά στο κοινό στόχο µε βραχυπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη. Μέτρα που
θα µπορούσαν να ενταχθούν σε µια τέτοια στρατηγική είναι: «Ο εκσυγχρονισµός των
συστηµάτων κλιµατισµού ( ψύξης-θέρµανσης ) µε ενσωµάτωση θερµικών ηλιακών συστη-
µάτων, αντλιών θερµότητας µε χρήση γεωθερµικής οµαλής ενθαλπίας και χρήση βιοµά-
ζας (δασικά και γεωργικά υπολείµµατα) Σύσταση γραφείου πληροφόρησης και τεχνικής
υποστήριξης των κατοίκων για εφαρµογές ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης ενέρ-
γειας στον οικιακό και εµπορικό τοµέα. Η θέσπιση της βέλτιστης κατανάλωσης καυσίµου
ως βασικό κριτήριο κατά την προµήθεια πάσης φύσεως οχηµάτων. Ενίσχυση της χρήσης
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων από τους ΟΤΑ µε την παράλληλη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων για την φόρτισή τους. Προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων (βιοντήζελ,
βιοαιθανόλη, βιοαέριο κ.α.) στους στόλους οχηµάτων των ΟΤΑ». Όπως είναι φανερό για
να προγραµµατιστούν όλα αυτά και να ξεκινήσουν χρειάζονται οι τοπικοί άρχοντες µαζί µε
τους δηµάρχους να καταλάβουν ότι είναι αναγκαίο να γνωρίσουν όλα αυτά τα καινούργια
πράγµατα που αφορούν το µέλλον της πόλης τους και των πολιτών τους και ότι η τοπική
αυτοδιοίκηση πέρα από τις αναπλάσεις και τους στολισµούς πρέπει να πάει µπροστά
στους νέους δρόµους πού ανοίγονται.

• Όλοι γνωρίζουν ότι οι βιοµηχανίες µολύ-
νουν τον Ασωπό και τον υδροφόρο ορίζοντα
της περιοχής µε βαρέα µέταλλα. Εξασθενές
χρώµιο, κοβάλτιο, νικέλιο, βάριο, κ.λπ. Αν
και µέχρι σήµερα δεν έχουν οριστεί ανώτα-
τες τιµές για το νικέλιο και το χρώµιο στα
τρόφιµα τίθεται το ερώτηµα πόσο ασφαλή
είναι τα προϊόντα µιας περιοχής τόσο επιβα-
ρυµένης µε βαρέα µέταλλα. Από πού
αντλούν νερό για την παραγωγική τους δια-
δικασία µεγάλες βιοµηχανίες τροφίµων αλλά
και τα εκτροφεία ζώων στην παρόχθια λεκά-
νη του Ασωπού; Οι καταναλωτές φοβούνται
και οι αγρότες διαµαρτύρονται για τα απού-

λητα προϊόντα τους. Κανένας φορέας δεν έχει κάνει µετρήσεις στα προϊόντα της περιοχής.

• Η Αθήνα είναι ουραγός σε πράσινο και
ελεύθερους χώρους σε σύγκριση µε τις άλλες
πρωτεύουσες της Ευρώπης. Σύµφωνα µε
µελέτες στην Αθήνα αναλογούν 2,5 τ.µ πρα-
σίνου ανά κάτοικο, ενώ στο Παρίσι 8,5τ.µ
στο Λονδίνο 9τ.µ στο Βερολίνο 13τ.µ και στο
Άµστερνταµ 27τ.µ Η εξασφάλιση των τριών
µεγάλων πάρκων σε Γουδί, Ελληνικό ,και
Ελαιώνα-των σηµαντικότερων από άποψη
έκτασης ελεύθερων χώρων στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας θα συµβάλει ώστε να
δοθεί ανάσα ζωής σε όλο το λεκανοπέδιο,
αλλά και στο κέντρο της πόλης.

Σαντορίνη
Η Σαντορίνη δεν είναι
µόνο το πανέµορφο νησί
µέσα στο απέραντο γαλά-
ζιο. Κρύβει και µια παράξε-
νη γοητεία µαζί και δέος για
τον ταξιδιώτη που την επι-
σκέπτεται εξαιτίας της ιστο-
ρίας της και του µαύρου
κρατήρα του ηφαιστείου
της. Η έκρηξη πού έγινε
γύρω στο 1613π.χ περι-
γράφεται από τους ιστορι-
κούς και τους επιστήµονες
µε γλαφυρό τρόπο Στην
αρχή εµφανίστηκε µια στήλη από τέφρα που απλώθηκε στον ουρανό ενώ λίγο αργότερα
ακούστηκε ένας φοβερός θόρυβος και η τέφρα εκτινάχθηκε µέσα από τη Γη σε ύψος που ξεπέ-
ρασε τα 10 χιλιόµετρα και αργότερα έφτασε τα 35 ενώ οι άνεµοι διασκόρπισαν το ηφαιστεια-
κό υλικό παντού. Υπολογίζεται ότι ύστερα από έξι ώρες ο ουρανός είχε γεµίσει µε 4,6 δισεκα-
τοµµύρια τόνους µάγµατος που όταν έπεφτε στα Φηρά δηµιούργησε ένα στρώµα πάχους έξι
µέτρων. Λίγη ώρα µετά τη µεγάλη έκρηξη η επιβίωση σε ολόκληρη την έκταση του νησιού ήταν
αδύνατη. έτσι περιγράφουν την έκρηξη Έλληνες επιστήµονες από το Ινστιτούτο Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών που εξερεύ-
νησαν µαζί µε Αµερικανούς συναδέλφους τους από το αµερικανικό Πανεπιστήµιο του Rhode
Island τη Σαντορίνη. Από το πάχος των προϊόντων της έκρηξης που βρίσκονται σήµερα στο
βυθό, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι συνολικά εκτοξεύτηκαν 60 κυβικά χιλιόµετρα µάγµατος
που αντιστοιχούν σε περίπου 150 δισεκατοµµύρια τόνους πετρώµατος.

ΓΡΙΠΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ∆ασικοί χάρτες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Οι επιπλέοντες πάγοι στην Αρκτική
έχουν συρρικνωθεί στα χαµηλότερα
επίπεδα από τότε που άρχισαν οι
µετρήσεις, ανοίγοντας για πρώτη
φορά στην ιστορία το Βορειοδυτικό
Πέρασµα, το οποίο αναζήτησαν
µάταια πολλοί εξερευνητές για να
φτάσουν ακτοπλοϊκώς από την
Ευρώπη στην Ασία.
Περίπου 200 δορυφορικές φωτογρα-
φίες που συγκέντρωσε η ESA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος) δείχνουν έναν ελεύθε-
ρο δίαυλο από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό κατά µήκος των ακτών της Γροιλανδίας, του
βόρειου Καναδά και της Αλάσκας. Τα εµπορικά πλοία που κατευθύνονται από την Ευρώπη
στην Ασία θα γλίτωναν χιλιάδες µίλια παρακάµπτοντας τη διώρυγα του Παναµά.
Προς το παρόν, το Βορειοδυτικό Πέρασµα είναι πλωτό µόνο στη διάρκεια του καλοκαιριού,
ωστόσο αν οι σηµερινές τάσεις συνεχιστούν ο δίαυλος θα είναι ανοιχτός όλο τον χρόνο. Επι-
στήµονες του ΟΗΕ προβλέπουν ότι, λόγω της παγκόσµιας θέρµανσης, έως το 2070 οι επι-
πλέοντες πάγοι θα εξαφανίζονται εντελώς το καλοκαίρι στην Αρκτική.

Η Αρκτική και τα
προβλήµατα της,
ε ίναι πιο κοντά µας
από όσο νοµίζουµε!



Η προετοιµασία της διάσκεψης της Κοπεγχάγης απασχόλησε για µήνες τα κράτη, την επιστηµονική κοινότητα, τους οικολόγους
τους προβληµατισµένους πολίτες, τους οικονοµολόγους των ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών. Οι προσδοκίες µεγά-
λες για να επιτευχθεί µια δεσµευτική συµφωνία για τη µείωση των ρύπων. Τα ποσοστά µείωσης του διοξειδίου του άνθρακα που
ευθύνεται κατά 60% για το φαινόµενο του θερµοκηπίου παζαρεύτηκαν επί µήνες. Παρά τις ελπίδες και την κινητικότητα των
πολιτών υπήρχε από την αρχή µια διάχυτη απαισιοδοξία για το ποιοι θα ανταποκριθούν στη συµφωνία πού θα αναστέλλει την
υπερθέρµανση του πλανήτη. Μια παγκόσµια συµφωνία για τον περιορισµό των εκποµπών άνθρακα , θα απαιτούσε ένα παγκό-
σµιο καθεστώς εφαρµογής που σηµαίνει υποταγή των εθνικών κυβερνήσεων σε διεθνείς αρχές και βέβαια ούτε οι ΗΠΑ ούτε η
Κίνα δέχονται τέτοια χαλινάρια. ∆ιαβουλεύσεις κεκλεισµένων των θυρών, προσχέδια πού διέρρεαν, απειλές για διακοπή της
συνδιάσκεψης, δείχνουν το κλίµα της ασυνεννοησίας, της σύγχυσης και της αδιαφορίας των ηγετών των πλούσιων χωρών
που αγνοούν τις προειδοποιήσεις των επιστηµόνων για την δραµατική αποσταθεροποίηση του κλίµατος. Οι ανεπτυγµένες
χώρες ζητούν ανταλλάγµατα για να εγκαταλείψουν το δικαίωµά τους στη ρύπανση αλλά και για να χρηµατοδοτήσουν δράσεις
ήπιας ανάπτυξης εφόσον το κλίµα κινδυνεύει από την ανάπτυξη των αναπτυγµένων χωρών. Γενικά η ∆ιάσκεψη της Κοπεγχά-
γης απογοήτευσε όλους δείχνοντας το µέγεθος της αλλοτρίωσης των κοινωνιών που βάζουν το κέρδος πάνω από τους ανθρώ-

πους. Λέγεται ότι αν όλη η ανθρωπότητα ζούσε µε τον αµερικάνικο τρόπο ζωής τότε πέντε πλανήτες Γη δεν θα έφταναν για να συντηρήσουν µία περιβαλλοντικά βιώσιµη ανάπτυξη.
Μέσα σε αυτά τα αποτελέσµατα υποδεχτήκαµε τον καινούργιο χρόνο. Με ξεφτισµένα χαµόγελα, µε το φόβο του αύριο που µας έφερε το σαθρό κοινωνικό οικοδόµηµα, µε την ατιµωρη-
σία της κερδοσκοπίας µε την προώθηση των προσωπικών συµφερόντων. Κι όµως τίποτε απ όλα αυτά δεν φαίνεται να απασχολεί τους ενόχους που µας οδήγησαν σ αυτό το εφιαλτι-
κό αδιέξοδο. Ζούµε µέσα σε µια ψευδαίσθηση, σε µια πλάνη χωρίς ιδεολογική και πολιτική συνοχή, χωρίς τόλµη χωρίς αλληλεγγύη και η βία παραµονεύει από παντού.

Μαρίτα Κουρούπη

Τ Ι Π Ο Τ Ε

Από την WWF λάβαµε ένα οδηγό για το περιβάλλον αφιερωµέ-
νο στον Γιώργο Ντούρο δασολόγο που έφυγε τόσο νωρίς από
κοντά µας µε ευγνωµοσύνη για την ανεκτίµητη προσωπική
συνεισφορά του στον αγώνα για την ποιότητα ζωής στις πόλεις.
Στον πρόλογο του βιβλίου αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής:
«Μέσα από τη σειρά των δώδεκα Οδηγών για την υποστήριξη
του δύσκολου έργου της κοινωνίας των πολιτών το WWF Ελλάς
ελπίζει να συµβάλλει αποφασιστικά στον κοινό αγώνα για απο-
τελεσµατική αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Ο οδη-
γός που κρατάτε στα χέρια σας πραγµατεύεται ένα κορυφαίο
ζήτηµα ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής στις πόλεις
και έχει συνταχθεί από δύο επιστήµονες µε αναµφισβήτητη
εµπειρία στα ζητήµατα διαµόρφωσης και διαχείρισης κοινόχρη-

στων χώρων αστικού πρασίνου. Το αστικό πράσινο, οι κοινόχρηστοι δηλαδή χώροι πρα-
σίνου, είναι ανεκτίµητος πλούτος για τα αστικά κέντρα της χώρας. Με δεδοµένο ότι κάθε
κάτοικος της Αθήνας απολαµβάνει τη χαµηλότερη κατά κεφαλήν αναλογία πρασίνου στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη προστασίας των λίγων κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου που µας έχουν αποµείνει θα έπρεπε να αντιµετωπίζεται από την Πολιτεία ως
επείγουσα προτεραιότητα. ∆υστυχώς όµως, αυτές οι πράσινες γωνιές όλων των µεγάλων
πόλεων της Ελλάδας αντιµετωπίζονται µάλλον, σαν υποψήφιοι χώροι φιλοξενίας µικρών
και µεγάλων κατασκευών, εµπορικών δραστηριοτήτων και αθλητικών και άλλων εγκατα-
στάσεων ή σαν σκουπιδότοποι, παρά ως αναντικατάστατοι περιβαλλοντικοί πόροι και
τόποι αναψυχής και ξεκούρασης των πολιτών. . Αυτά δυστυχώς διαπιστώνονται από
όλους όσους αγωνίζονται για την ποιότητα ζωής στην πόλη τους και βέβαια ή κύρια
αλλοίωσή τους γίνεται από τις εκάστοτε δηµοτικές αρχές που δεν βλέπουν τη διατήρηση
της φύσης αλλά πως θα την αξιοποιήσουν εµπορικά. Τέλος µέσα σ' αυτόν τον χρήσιµο
οδηγό αναφέρονται και οι απαγορεύσεις που ισχύουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µερικές
από τις οποίες κρίνουµε σκόπιµο να δηµοσιεύσουµε. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων,
περιτοιχιµάτων και περιφράξεων , κλειστών στεγάστρων µε µόνιµες κατασκευές που εξυ-
πηρετούν ιδιωτικές χρήσεις όπως αναψυκτήρια. Απαγορεύονται επίσης όλες οι ιδιωτικές
κατασκευές. Για παράδειγµα, οι πέργκολες-αναψυκτήρια ή τα πλαστικά κιόσκια µε τραπε-
ζοκαθίσµατα που έχουν κατακλύσει τα τελευταία χρόνια τις πλατείες και τους πεζοδρόµους
είναι µε βάση τη νοµοθεσία αυθαίρετα κατασκευάσµατα. Απαγορεύονται τέλος, οι κατα-
σκευές που βρίσκονται κάτω από κοινόχρηστους χώρους. Έτσι για να κατασκευαστεί ένας
χώρος στάθµευσης κάτω από µία πλατεία δεν αρκεί η οικοδοµική άδεια, αλλά απαιτείται
και η αλλαγή του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της περιοχής. Με απόφαση του 2007 του
Συµβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι οι µόνιµες ή κινητές κατασκευές που αναπτύσ-
σουν καφετερίες εστιατόρια, µπάρ κλπ. σε κοινόχρηστους χώρους είναι παράνοµες και
αντισυνταγµατικές. Ας φροντίσουν οι δηµοτικοί σύµβουλοι να προµηθευτούν αυτόν τον
χρήσιµο οδηγό ώστε να µην υπόσχονται εξυπηρετήσεις στους διαφόρους ψηφοφόρους
τους χωρίς να γνωρίζουν τι ισχύει.

7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ έχουν προϋπολογιστεί για το χρονικό
διάστηµα 2007 – 2013 από το ΕΣΠΑ, τα οποία αφορούν κυρίως
το αναπτυξιακό πρόγραµµα της χώρας στον τοµέα των µεταφο-
ρών. Το απίστευτο είναι ότι τα τελευταία χρόνια που όλοι οι πολι-
τικοί «φαρισαίοι», µας βοµβαρδίζουν για την ανάγκη ανάπτυξης
των λιγότερο ρυπογόνων µέσων µαζικών µεταφορών, αφορίζο-
ντας σε κάθε ευκαιρία το αυτοκίνητο, την ίδια στιγµή διαθέτουν
τη µερίδα του λέοντος αυτών των 7,5 δις ευρώ τα για την ανά-
πτυξη των οδικών µεταφορών, διευκολύνοντας έτσι αυτό που
υποτίθεται ότι µάχονται. Όλα αυτά τα πληροφορηθήκαµε και
εµείς από την ερώτηση που υπέβαλαν οι βουλευτές του ΣΥΝ ∆.
Παπαδηµούλης και Α. Τσίπρας προς τα αρµόδια υπουργεία και
την οποία κοινοποίησαν στις οικολογικές οργανώσεις. Την
παραθέτουµε ολόκληρη, γιατί φωτογραφίζει την πραγµατική φιλοσοφία όλων αυτών των
κυρίων(;). Τέλος πιστεύουµε ότι η αναθεώρηση του προγράµµατος, είναι ευκαιρία να αποτε-
λέσει «πεδίο δόξης λαµπρό» για τη νέα κυβέρνηση, αρκεί να τολµήσει. Θα δούµε…
Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής

Θ έ µ α :
Η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας για τις Μεταφορές πρέπει να γίνει φιλοπεριβαλλοντική
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2007-2013» του ΕΣΠΑ,
κατά βάσει υλοποιεί την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας µας στον τοµέα των Μεταφορών,
µε συνολικό προϋπολογισµό 7.400.321.000 €. Πέντε είναι οι γενικοί στόχοι που τίθενται
από το Επιχειρησιακό πρόγραµµα:
• Η βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας της χώρας µέσω της ανάπτυ-
ξης του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου, καθώς και του λοιπού Εθνικού και Περιφερειακού Οδι-
κού δικτύου.
• Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου.
• Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών µε την ανάπτυξη κατάλληλων λιµενικών
υποδοµών.
• Η ανάπτυξη του δικτύου αεροπορικών µεταφορών.
• Η ανάπτυξη των αστικών µεταφορικών υποδοµών και του συστήµατος αστικών συγκοινω-
νιών των µεγάλων αστικών κέντρων µε έµφαση στη µείωση των χρονοαποστάσεων και των
εκπεµπόµενων ρύπων, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιµη κινητικότητα στον αστικό ιστό. Οι παρα-
πάνω στόχοι οργανώνονται επιχειρησιακά σε «άξονες προτεραιότητας» που σε επίπεδο
πόρων συνοψίζονται ως εξής: οι οδικές µεταφορές κατέχει το 58,8%, οι σιδηροδροµικές µετα-
φορές το 19,5%, οι θαλάσσιες µεταφορές το 2,8%, οι αεροπορικές µεταφορές το 4,6%, οι αστι-
κές µεταφορές το 11,1%, η ασφάλεια των µεταφορών το 2,0% και η τεχνική υποστήριξη το
1,1%. Το Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2007-2013» δηλα-
δή, εξακολουθεί να δίνει τη µεγαλύτερη έµφαση στα οδικά έργα, τα σιδηροδροµικά έργα υπο-
λείπονται κατά πολύ των οδικών και αφορούν αποκλειστικά στον άξονα ΠΑΘΕ/Π (Πάτρα –
Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδοµένη – Προµαχώνας), αγνοώντας το περιφερειακό δίκτυο, καθώς
και την ανάπτυξη νέων σιδηροδροµικών αξόνων διευρωπαϊκής σηµασίας. Επιπλέον το Πρό-
γραµµα στοχεύει στην ανάπτυξη του δικτύου ΜΜΜ κατά βάσει της Αττικής και εστιάζεται κατά
κύριο λόγο στο µετρό και δεν προβλέπεται καµία χρηµατοδότηση για την κατασκευή υποδο-
µών για τον πεζό και τον ποδηλάτη. Εποµένως το µεγαλύτερο µερίδιο δίδεται για µια φορά
ακόµη στις ρυπογόνες οδικές µεταφορές, παρά το γεγονός ότι στο διεθνές περιβάλλον παγιώ-
νονται πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση.
Με βάσει όλα τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
Αν προτίθενται να προβούν σε έγκαιρη αναθεώρηση του Επιχειρησιακού προγράµµατος «Ενί-
σχυση της Προσπελασιµότητας 2007-2013», µε σεβασµό στις διεθνείς δεσµεύσεις όπως το
πρωτόκολλο του Κιότο, στη παγκόσµια ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την βιώσιµη
κινητικότητα, άρα προς φιλοπεριβαλλοντικές κατευθύνσεις στον τοµέα των µεταφορών (σιδη-
ρόδροµος, τραµ, υποδοµές βιώσιµης κινητικότητας που διευκολύνουν πεζούς και ποδηλάτες
στις πόλεις κλπ);

Πράσινο και ελεύθεροι
χώροι στην πόλη

Όλα για το αυτοκίνητο;

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Η συνεχής αύξηση των ροών των µεταφορών και της συγκέντρωσης και συµφόρησης στην
Ευρώπη κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για αποτελεσµατικότερη και φιλικότερη προς το
περιβάλλον, του συστήµατος µεταφορών µε την ανάπτυξη των διασυνδεδεµένων µεταφο-
ρών, συνδυάζοντας θαλάσσιες και οδικές µεταφορές, πλοία και αγωγούς, αεροπορικές και
σιδηροδροµικές µεταφορές, κλπ. τόσο για µεταφορές εµπορευµάτων, όσο και επιβατών πού
θα ανακουφίσουν τους αερολιµένες που πάσχουν από έλλειψη χωρητικότητας στον αέρα και
στο έδαφος. Στο εθνικό χωροταξικό σχέδιο δεν λαµβάνεται υπόψη ότι σε τοπικό και περιφε-
ρειακό επίπεδο ιδίως µέσα και κοντά στις µεγάλες αστικές ζώνες και στις πυκνοκατοικηµένες
περιοχές, η συµφόρηση, η ατµοσφαιρική ρύπανση, και ο θόρυβος, έχουν οδηγήσει στη γενι-
κή αναγνώριση του γεγονότος ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν οι δηµόσιες συγκοινωνίες και να
αποθαρρυνθεί η χρήση του ιδιωτικού οχήµατος. Μέτρα όπως η τιµολόγηση οδικών µεταφο-
ρών, οι περιοριστικές πολιτικές για τη στάθµευση και άλλα φορολογικά ή τεχνικά µέτρα εφαρ-
µόζονται µε αργό ρυθµό σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Το εθνικό Χωροταξικό οφείλει
να προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για τον περιορισµό της εξάρτησης από το αυτοκίνητο
µακροπρόθεσµα.

Τα περισσότερα έργα στη χώρα µας
γίνονται κυριολεκτικά στο πόδι µε πρό-
χειρους προγραµµατισµούς χωρίς
µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
πολλές φορές µε παρανοµίες µόνο και
µόνο για να απορροφηθούν κάποια κον-
δύλια και ότι βρέξει… Σε αυτή τη νοο-
τροπία πρωτοστατούν και πολλοί
δήµαρχοι αδιαφορώντας για τις επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον και στην αισθητική
της πόλης τους. Περάσανε πέντε χρό-
νια από τότε που η χώρα µας ανέλαβε
τους ολυµπιακούς αγώνες, και τα περισ-
σότερα έργα πού έγιναν µένουν ή ανα-
ξιοποίητα ή πάσχουν από τις κακοτε-
χνίες της κατασκευής τους. Και όµως σπαταλήθηκαν τεράστια ποσά. Τα στάδια δεν χρησι-
µοποιούνται ούτε καν από τους όµορους δήµους. Σήµερα η Ολυµπιακή περιουσία 630 εκατ.
ευρώ παραµένει αναξιοποίητη µε αποτέλεσµα τα ακίνητα αυτά να επιβαρύνουν κάθε χρόνο
µε περίπου 32 εκατ. ευρώ τον κρατικό προϋπολογισµό για κόστος φύλαξης και συντήρησης
τους. Ακόµη ότι καταγράφηκε από κινητή περιουσία, υπολογιστές εκτυπωτές και άλλα είδη
γραφείου, κάποια δωρίστηκαν σε δηµόσιες υπηρεσίες και άλλα αγνοείται η τύχη τους. ΄Ετσι
σπαταλιέται το χρήµα µας και γι αυτό η χώρα µας έχει αυτά τα χάλια. Φρένο στη σπατάλη και
σωστός και ιεραρχικός προγραµµατισµός θα πρέπει να είναι από εδώ και εµπρός το σύνθη-
µα για καθέναν πού προγραµµατίζει δηµόσια έργα.

Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ



Τον τελευτα ίο καιρό µας έχε ι
εκπλήξε ι ευχάριστα ο Π ο λ ι τ ι -
σ τ ι κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς τ η ς
Π ε ύ κ η ς µε τις ποιοτικές του εκδη-
λώσεις που ασφαλώς προσφέρουν
πολιτισµό και γνώσεις στους πολίτες
µας. Ακούραστος πρόεδρός του ο κ.
Βακαλόπουλος, παρά τις δυσκολίες
που αντιµετωπίζει εξακολουθεί να
πρωτοτυπεί. Η εκδήλωση για τα τον
Γιάννη Ρίτσο και Οδυσσέα Ελύτη, µε
τις Μαρία Σουλτάτου και την Πευκιώτισα Λυδία Σέρβου (φωτό), ήταν εξαιρετική και συγκίνησε τους
θεατές, χωρίς να υστερούν και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις. Τέλος πολύ καλή η πρωτοβουλία για τη
χριστουγεννιάτικη συναυλία. Επιβάλλεται να καθιερωθεί σα θεσµός.

ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ••  ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ••  ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ

• Το βράδυ της 7ης ∆εκεµβρίου, µετά από εκδήλω-
ση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, «εισέπραξα» την
έντονη διαµαρτυρία του δηµοτικού συµβούλου κ.
Μονεµβασιώτη και προέδρου της ∆ΕΑΚΑΠ και της
Επιτροπής ∆ασών, διότι η «Οικολογική Παρέµβα-
ση» δηµοσίευσε  ψευδώς, κοπή δέντρων στο χώρο
της κολυµβητικής δεξαµενής. Επιφυλάχθηκα να
κοιτάξω το δηµοσίευµα και υποσχέθηκα ότι αν είχε
γραφτεί κάτι αναληθές, θα επανορθώσουµε και θα
ζητήσουµε και συγνώµη. Απαντάµε λοιπόν: Στο
τεύχος Νο 74 της «Οικ. Παρέµβασης» και στο κάτω
δεξιό µέρος της πρώτης σελίδας υπάρχει εντός
πλαισίου δηµοσίευµα µε φωτογραφία που έχει τον
τίτλο «Κολυµβητική δεξαµενή Πεύκης». Λόγω έλλει-
ψης χώρου αναδηµοσιεύουµε µόνο την επίµαχη
παράγραφο.  «…Καταγγείλαµε στις αρµόδιες αρχές
την τοποθέτηση νέων κερκίδων δίπλα στην πισίνα,
χωρίς την απαιτούµενη  πολεοδοµική άδεια, γιατί
αρχική σκέψη της δηµαρχιακής  επιτροπής ήταν να
µεταφέρει την εξέδρα επί της Χρ. Σµύρνης µε απο-
τέλεσµα να κοβόντουσαν κάποια δέντρα. Η αλλαγή
της τοποθέτησης αποτράπηκε αλλά η καταγγελία
µας µεταβιβάστηκε κ.λπ.…». «Να κοβόντουσαν»,
αν η εξέδρα µεταφερόταν… και όχι «κόπηκαν»…

Έτσι είναι διατυπωµένο. Φαίνεται ότι ο κ. Μονεµβασιώτης, (και όχι µόνον αυτός) διαβάζει
το ταπεινό µας έντυπο επιπόλαια και µε προκατάληψη. Είναι βέβαια προς τιµήν του που
έχει το θάρρος της γνώµης του, γιατί στην ερώτηση, παρουσία και άλλων, αν έχει πρό-
βληµα όταν του ασκείται κριτική, απάντησε ευθαρσώς «Ναι έχω πρόβληµα»…
Θέλω λοιπόν να τον διαβεβαιώσω, ότι µετά και την δηµόσια προειδοποίηση – απειλή(;)
που έκανε, προ καιρού, ο κ. Μονεµβασιώτης µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς την
εκπρόσωπο της «Οικολογικής Κίνησης» Μαρίτα Κουρούπη, ότι «τέλος η ασυλία!», σε
συνδυασµό και µε την δήλωσή του ότι τον ενοχλεί η κριτική µας, µπήκαµε σε πρόγραµµα
«ασκήσεων θάρρους», προκειµένου να συνεχίσουµε να κάνουµε ΑΝΙ∆ΙΟΤΕΛΗ κρι-
τική, προς κάθε κατεύθυνση, έστω και χωρίς ασυλία…

•  Αξίζουν ιδιαίτερης µελέτης και µάλιστα από ειδικούς, οι αντιδράσεις, τα σχόλια και γενι-
κότερα η δυσαρέσκεια που προκάλεσε σε ορισµένους συµπολίτες µας, κυρίως σε ασχο-
λούµενους(sic!) µε τα κοινά, η συνέντευξη που έδωσε ο υπογράφων και η Μ. Κουρούπη
στην εφηµερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» εκπροσωπώντας την «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ».
Η συνέντευξη έγινε µε πρωτοβουλία της εφηµερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και της συντάκτριας
κας Αµάλθειας Κάραλη. Αυτή η διευκρίνιση απαντά και στην απορία του
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ», γιατί δεν προσκλήθηκε.

•…«Είναι η πιο σηµαντική απόφαση στην ιστορία του δήµου µας και αποτελεί κλειδί για τη
διάσωση του δηµόσιου δάσους και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση άλλων διεκδικήσε-
ων»… Έτσι χαρακτήρισε ο δήµαρχος κ. Θεοδωρακόπουλος την ανασταλτική απόφαση
του Εφετείου Αθηνών για την  υπόθεση που αφορούσε στην υποχρέωση του δήµου να
καταβάλει σε ιδιώτες διεκδικητές του δάσους Μορέλλα το ποσόν των 1,3 εκ. ευρώ. Το
Εφετείο ανέστειλε την απόφαση καταβολής του ποσού γιατί θεώρησε ότι θα πρέπει να
προηγηθεί η απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε που εκκρεµεί και από την οποία προσδοκούµε όλοι
την απένταξη της επίµαχης περιοχής από το Σχέδιο Πόλης, απαλλάσσοντας έτσι τον ∆ήµο
από την καταβολή αυτού του υπέρογκου ποσού. Ελπίζουµε και εµείς να έρθουν όλα βολι-
κά µέχρι το τέλος, µε µια ευνοϊκή απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Με αφορµή αυτή την απόφα-
ση ο κ. δήµαρχος πράττοντας άριστα και όπως όφειλε βέβαια, µνηµόνευσε και ευχαρί-
στησε ονοµαστικά, φυσικά πρόσωπα, φορείς της πόλης, επιτροπές, δικηγόρους, τους
κατοίκους γενικά, την ΚΕ∆ΚΕ, µέχρι και τον οδηγό του Α8, …που λέει ο λόγος, πλην
…Λακεδεµονίων, ή αλλιώς την Οικολογική Κίνηση και κυρίως την εκπρόσωπο της, που
τόσες φορές απασχόλησε, συµβουλεύτηκε, επικαλέσθηκε, για το Μορέλα, αλλά και το
Κάσδαγλη, κ.λπ., επαναλαµβάνοντας κάθε λίγο: «∆εν ξέρω και θέλω να µάθω», δήλωση
σεµνή, που τον τιµούσε, γιατί πράγµατι δεν γνώριζε και δεν το έπαιζε ξερόλας.
Φαίνεται ότι τώρα  έµαθε ,  ξέρει και  ξέχασε . . .
Αόρατοι άνθρωποι λοιπόν κ. δήµαρχε, αόρατοι αγώνες, αόρατη βοήθεια και συµπαρά-
σταση, ορατοί και µε σάρκα µόνο στα γραφεία των υπουργείων, στα δασαρχεία στα
δικαστήρια, στη νοµαρχεία και εξοργιστικά ορατοί για Καρδαρά, Βούλγαρη, Τζιτζίκο, και
τόσους άλλους, µε τους οποίους «παλεύουµε» από την εποχή που για εσάς η Πεύκη και
τα προβλήµατα της, ήταν άγνωστος τόπος. Όλα τα παραπάνω να µη θεωρηθούν παρά-
πονα ή πικρίες, γιατί ότι κάνουµε, το κάνουµε από πεποίθηση και δεν περιµένουµε ούτε
φιλικό «χτύπηµα στην πλάτη», απλά µερικά πράγµατα πρέπει να λέγονται µε το όνοµά
τους, κάπου, κάπου!
Αν και όποτε λοιπόν, µας χρειαστείτε για το καλό της πόλης, µη διστάσετε, βάλτε µια
φωνή και φτάσαµε, κι ας γράφει η «ούγια» αόρατοι…

Καλή χρονιά κ. δήµαρχε.
Α. Λ.

Χ Ω Ρ Ι ΣΧ Ω Ρ Ι Σ
Α Σ ΥΛ Ι Α …Α Σ ΥΛ Ι Α … Ο κ. Φώτης Κουβέλης βουλευτής

του «ΣΥΝ», επανήλθε στα προ-
βλήµατα του «Ηλιακού Χωριού»
και µε ερώτησή που υπέβαλε στο
τέλος  Νοεµβρίου, προς  τους Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, ζητά να
ενηµερωθεί για το τι µέτρα και
πότε αυτά θα ληφθούν, προκει-
µένου να αντιµετωπιστεί η άθλια
κατάσταση που επικρατεί στο
οµώνυµο συγκρότηµα θέτοντας
σε άµεσο κίνδυνο την υγεία των
κατοίκων του. Η ερώτηση είναι:
Θέµα: Εγκατάλειψη και απαξίωση του «Ηλιακού Χωριού» στην Πεύκη 
Το πρότυπο οικιστικό συγκρότηµα «Ηλιακό Χωριό» στο ∆ήµο Πεύκης κατασκευάστηκε το
1984 και αριθµεί 435 κατοικίες δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Για
την κάλυψη των αναγκών των κατοικιών αυτών υπήρχε σχεδιασµός εξ' αρχής µετατροπής
της ηλιακής ενέργειας σε θερµική. Σήµερα, εικοσιπέντε χρόνια µετά και παρά τις αλλεπάλλη-
λες σχετικές κοινοβουλευτικές µας παρεµβάσεις για τα χρονίζοντα σοβαρά προβλήµατα του
οικισµού, το «Ηλιακό Χωριό» είναι ένας τόπος εγκαταλελειµµένος και απαξιωµένος αναφο-
ρικά µε τη δυνατότητα που είχε να µετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε θερµική.  Οι κάτοικοι
είναι αναγκασµένοι να διαβιούν υπό συνθήκες πρωτόγονες, µε προβλήµατα υγείας, σε σπί-
τια µε µουχλιασµένους τοίχους και αφόρητη υγρασία χρησιµοποιώντας λεκάνες για τη συλ-
λογή του νερού που στάζει από το ταβάνι και µε αποχετευτικό σύστηµα το οποίο δυσλειτουρ-
γεί. Η κάκιστη κατάσταση των οικιών του «Ηλιακού Χωριού» οφείλεται αφενός σε κατασκευ-
αστικά λάθη (υδρορροές εντός των κτισµάτων, ακατάλληλα µονωτικά υλικά στις ταράτσες)
και αφετέρου στην ελλιπή συντήρηση. Ο ΟΕΚ σε προ µηνών συνάντηση κλιµακίου του µε
κατοίκους της περιοχής και το Σύλλογο Κατοίκων Ηλιακού Χωριού υποσχέθηκε την αντιµε-
τώπιση των προβληµάτων υγρασίας και της αποκατάστασης των ενεργειακών συστηµάτων
που εκκρεµούν εδώ και καιρό. Ωστόσο, µέχρι στιγµής χρονοδιάγραµµα για τις επισκευές δεν
έχει δοθεί. Με βάση τα προαναφερόµενα, ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί: Ποια µέτρα θα
λάβετε για την αντιµετώπιση της αβίωτης κατάστασης που επικρατεί στο «Ηλιακό
Χωριό» θέτοντας σε άµεσο κίνδυνο την υγεία των κατοίκων του και µε ποιο χρονοδιά-
γραµµα;

Καποδίστριας ΙΙ
Οι διαδικασίες συνένωσης των ∆ήµων φαί-
νεται να έχουν µπει στην τελική ευθεία, είτε
αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Οι σχετικές
εξαγγελίες έριξαν σε βαθειά µελαγχολία
πολλούς δηµάρχους, που νιώθουν τις καρέ-
κλες τους να τρίζουν, αλλά και δηµοτικούς
συµβούλους που για χρόνια «τσιµπολο-
γούν» οικονοµικές αποζηµιώσεις και …κόρ-
δωµα εξουσίας ελέω κοµµατικών αφισοκολ-
λήσεων. Το ίδιο βέβαια νοιώθουν και οι
νοµάρχες που καταργούνται τελείως. Βαδί-

ζουµε σε µια άλλη κατεύθυνση για µια αυτοδιοίκηση πιο σύγχρονη, λιγότερο
σπάταλη και πιθανόν πιο ουσιαστική. Τα σενάρια για το δήµο µας πάνε και έρχο-
νται και έχουν αρχίσει οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις µεταξύ δηµάρχων και δε
συµµαζεύεται. Και  βέβαια συζητούνται και διάφορες ανταλλαγές µεταξύ των
κοµµάτων για «γωνιακά µαγαζιά» και περιφέρειες. Σιγά,  σιγά  µόλις οριστικο-
ποιηθούν  οι …γάµοι  θα µάθουµε πολλά. 

Το Ηλιακό Χωριό, ξαναµπαίνει  στη Βουλή...

ΠΟΙΗΣΗ: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ΟΓ∆ΟΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2009 - 2010
Ποιητές στην Οθόνη
Έτσι ονοµάζονται οι εκδηλώσεις του φετινού Χειµώ-
να, που διοργανώνουν από κοινού το Ίδρυµα
Τάκης Σινόπουλος Σπουδαστήριο - Νεοελληνι-
κής Ποίησης και ο Ιωνικός Σύνδεσµος στην Νέα
Ιωνία. Στις εκδηλώσεις προβάλλονται ταινίες µε
Έλληνες ποιητές και µετά την προβολή τους οι δηµι-
ουργοί τους συζητούν µε τους θεατές. Ο ποιητής µε
τον οποίο άρχισαν οι εκδηλώσεις στις 19/10/09 ήταν
ο Α. Εµπειρίκος και θα ολοκληρωθούν στις 29/03/10.
µε το Μ. Σαχτούρη.  Το επίπεδο της διοργάνωσης
είναι υψηλού επιπέδου και συστήνεται ανεπιφύλα-
κτα. Ανάλογες θεµατικές εκδηλώσεις, πιστεύουµε ότι
αποτελούν µια δύσκολη αλλά και ελκυστική πρόκλη-
ση, για κάθε “ανήσυχο” πολιτιστικό οργανισµό... 

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ε Ι ∆ Ε Σ  Μ Ε  Α Ε Ρ Ο Β Ο Λ Ο  Π Ο Υ
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι  Σ Τ Η Ν  Α Ν Ω  Π Ε Υ Κ Η  Κ Α Ι

Ε Ξ Ο Ν Τ Ω Ν Ε Ι  Μ Ι Κ Ρ Α  Ζ Ω Α  Μ Ε Ρ Α  Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ Ι .
Μ Ε  Τ Η  ∆ Ι Α Σ Τ Ρ Ο Φ Η  Π Ο Υ  ∆ Ε Ι Χ Ν Ε Ι  Ν Α  Ε Ι Ν Α Ι

« Π Ρ Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ε Ν Ο »  ∆ Ε Ν  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Ε Τ Α Ι  Ν Α
∆ Ο Κ Ι Μ Α Σ Ε Ι  Κ Α Ι  Σ Ε  Μ Ι Κ Ρ Α  … Α Ν Θ Ρ Ω Π Α Κ Ι Α .

Α Σ  Ε Χ Ο Υ Ν  Τ Α  Μ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Ο Σ Ο Ι
Σ Υ Χ Ν Α Ζ Ο Υ Ν  Μ Ε  Τ Α  Π Α Ι ∆ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Σ Τ Η Ν

Ε Υ Ρ Υ Τ Ε Ρ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η  Τ Η Σ  Π Α Ι ∆ Ι Κ Η Σ  Χ Α Ρ Α Σ
Β Α Ρ Β Α Ρ Ε Σ Ο Υ  Μ Ε Χ Ρ Ι  Ν Α  Σ ΥΛ Λ Η Φ Θ Ε Ι .  


