
Για µια ακόµη χρονιά το Φεστιβάλ του παιδιού κύλισε σαν µια απλή σχολική εορτή στο τέλος του
σχολικού έτους. Κάθε φορά το φεστιβάλ αφιερώνεται σε κάποιο επίκαιρο θέµα για να προβληµα-
τίσει τα παιδιά να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες τους, να εκφράσουν τις απόψεις τους. ∆υστυχώς
τις περισσότερες φορές παρόλο που η διοργανωτική επιτροπή ξοδεύει αρκετές ώρες ώσπου να
συµφωνήσουν όλοι για το που θα αφιερωθεί το φεστιβάλ στο τέλος ακούγεται οτιδήποτε άλλο
εκτός από το προβαλλόµενο θέµα και βέβαια, φταίνε και οι δάσκαλοι που ενώ γνωρίζουν το θέµα
δεν το συζητάνε µε τα παιδιά ώστε τα ζωγραφικά τους έργα να έχουν αυτό το αντικείµενο τραγούδια
τους οι χοροί τους τα θεατρικά τους, να επεξεργάζονται το θέµα που προβάλλεται στο φεστιβάλ.
Έτσι θα έχουν µεγάλο παιδαγωγικό όφελος και θα πλουτίζουν τις γνώσεις τους. Αυτό για να γίνει
χρειάζεται µεράκι και συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων κατοίκων που θέλουν να προσφέρουν
καθώς και του πολιτιστικού οργανισµού του ∆ήµου, της βιβλιοθήκης, του λαογραφικού µουσείου.
Όλα υπολειτουργούν, ελέγχονται από άσχετους ανθρώπους που τους ενδιαφέρουν άλλα πράγ-
µατα εκτός από τον πολιτισµό. ∆υστυχώς όσο θα κυριαρχούν προσωπικές παραταξιακές και κοµ-
µατικές διαµάχες το φεστιβάλ θα παραµένει µια απλή σχολική γιορτούλα, για να πηγαίνουν οι
γονείς να βλέπουν τα παιδιά τους, να χορεύουν, να ζωγραφίζουν και τίποτε περισσότερο.

Πριν από ένα µήνα περίπου ψηφίστηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ονοµασία της πλατείας
– ρετάλι, στο Ο.Τ. 484 επί της Λεωφ. Ειρήνης και Πολυτεχνείου: Και το όνοµα αυτής,
«πλατεία Κυρµιζά». Ο χώρος αυτός µεταξύ των οδών Πολυτεχνείου Λεωφ. Ειρήνης και
Κοραή είχε θεσµοθετηθεί σα χώρο πλατείας στο σχέδιο πόλης του 1970. Το 1997 είχε
έρθει στο δηµοτικό συµβούλιο θέµα αιτήµατος αποχαρακτηρισµού του Ο.Τ. 484 από
χώρο πρασίνου σε οικοδοµικό χώρο. Μάλιστα στο δηµοτικό συµβούλιο (Πρακτικά 20 / 1/
97) είχε διαβαστεί επιστολή του Σταύρου Κυρµιζά στην οποία ανέφερε ότι το 1993 είχε
βγάλει οικοδοµική άδεια από το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το Ν. 5269 εφόσον η δηµοτική αρχή δεν
είχε δείξει κανένα ενδιαφέρον να διατηρήσει το χώρο σαν πλατεία. Στη συνέχεια επειδή
ψηφίστηκε νόµος περί µεταφοράς συντελεστή καταργήθηκε ο νόµος 5269 και τότε η δη-
µοτική αρχή σταµάτησε κάθε οικοδοµική εργασία. Ο ιδιοκτήτης, προσέφυγε στο Συµβού-
λιο της Επικρατείας γιατί κατά τη γνώµη του ο νόµος περί µεταφοράς συντελεστή δεν
καταργούσε την υπάρχουσα άδεια. Όµως η προσφυγή του απερρίφθη . Στο δηµοτικό
συµβούλιο µετά από την ανάγνωση της επιστολής δόθηκε ο λόγος στον Κυρµιζά ο οποίος
είπε ότι ο πατέρας του είχε πρωτοστατήσει για να ιδρυθεί η κοινότητα της Πεύκης και δεν
µπορoύσε να καταλάβει γιατί υπήρχε πάντα από την πλευρά του δήµου µια αρνητική
στάση στο να αποζηµιωθεί ο χώρος αυτός που κατά τη γνώµη του, δεν είναι κατάλληλος
για πλατεία γιατί έχει πολύ κίνηση και κανένας δεν πρόκειται να κάθεται και ότι και οι πε-
ρίοικοι δεν είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν το ποσό της απαλλοτρίωσης που τους ανα-
λογεί. Στη συνέχεια είχε δοθεί ο λόγος στον δηµοτικό σύµβουλο κύριο Βάζο που
υποστήριξε και αυτός ότι δεν χρειάζεται η πλατεία και ότι δεν ξέρει τι προστριβή υπήρχε
µεταξύ του κοινοτάρχη Τρυπιά και του Κυρµιζά, µε συνέπεια να διαιωνιστεί έτσι η κατά-
σταση και βέβαια κανείς από τους περίοικους δεν είναι διατεθειµένος να πληρώσει µέρος
της αποζηµίωσης. Στο ίδιο κλίµα τοποθετήθηκε και άλλος περίοικος που είπε ότι εφόσον
ο χώρος γειτνιάζει µε το δάσος δεν χρειάζεται να γίνει πλατεία. Στη συνέχεια δόθηκε ο
λόγος στην εκπρόσωπο της Οικολογικής Κίνησης η οποία είπε τα εξής: «Κατ΄ αρχή
ήθελα να πω σχετικά µε τις πληροφορίες που µας έδωσε ο κ. Κυρµιζάς για το
δάσος. Όπως είπε ο σύµβουλος κ. Χατζηλιάδης το δάσος ανήκει στο υπουργείο
Γεωργίας. Θα έπρεπε ο κ. Κυριµιζάς ο οποίος είναι από τους παλιούς κατοίκους
της περιοχής να ξέρει ότι το δάσος αυτό δυστυχώς δεν διαφυλάχτηκε όπως θέλει
να µας πει, διότι το δάσος αυτό είναι όλο τεµαχισµένο σε οικόπεδα, ακόµα και η
δωρεά είναι πουληµένη και είναι οικόπεδα πουληµένα εκεί πέρα, και τα ξέρετε και
για τον µηχανικό Μαντζουράνη, και τα ξέρετε και για τα ορόσηµα που πηγαινοέρ-
χονταν και τα ξέρετε και για την πίστα που ήταν µπροστά στην «ιδιοκτησία» σας
που παράνοµα έγινε και όλα αυτά και όλα εκείνα τα διάφορα που γίνηκαν επί Τρυ-
πιά, τα ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν θα µας επιτρέψετε εµας να έχουµε κάποια αµφι-
βολία για το πόσο διαφυλάξατε το δάσος. ΄Υστερα, το 1970 όταν έγινε το σχέδιο
πόλεως, έχετε σκεφτεί πως ήταν η Πεύκη το 1970; Το 1970 όταν έγινε το σχέδιο
πόλεως που συµπεριελάµβανε αυτή την πλατεία, δεν υπήρχε ούτε µία πολυκατοι-
κία και όµως θεωρήθηκε σωστό ο σχεδιασµός πού έγινε για την επέκταση του σχε-
δίου να υπάρχει σε εκείνο το χώρο µια πλατεία. Όταν λέµε χώρο πρασίνου δεν
σηµαίνει ότι θα γίνει δάσος, σηµαίνει ότι θα γίνει µια πλατεία ένας κοινόχρηστος
χώρος που θα ωφελεί όλο το προάστιο γιατί δεν µπορούµε πια, η Πεύκη είναι κο-
ρεσµένη οικοδοµικά. ∆ηλαδή κάθε µέτρο τσιµέντου που πέφτει δυσκολεύει τις συν-
θήκες της ζωής µας»… Το δηµοτικό συµβούλιο στη συνέχεια άρχισε να κάνει προτάσεις
και παζαρέµατα ώστε ο Κυρµιζάς να δώσει κάποια µέτρα στο δήµο προκειµένου να του
αποδεσµεύσει την πλατεία. Μάλιστα ο δήµαρχος είχε κάνει πρόταση να παραπεµφθεί το
θέµα στην επιτροπή οικονοµικού ενδιαφέροντος, και η πρόταση αυτή ψηφίστηκε µε 11
υπέρ και 6 λευκά. Οι έξι ήταν οι κ.κ. Μαρκουλάκης, Χρήστου, Κούτρας, Χατζηλιάδης, Φα-
σουλάς και Κοσµίδης. ∆εν γνωρίζουµε µε λεπτοµέρειες τι ειπώθηκε στο επόµενο δηµοτικό
συµβούλιο που ακολούθησε. Όµως στο συµβούλιο της 16ης Νοεµβρίου 1999 όταν σύµ-
βουλος της µειοψηφίας ρώτησε τον δήµαρχο τι έγινε µε την πλατεία Κυρµιζά ο δήµαρχος
Αντ. Κυδωνάκης απάντησε ότι έχει κολλήσει γιατί όταν το 1997 είχε κάνει πρόταση να
αποκτηθεί ο χώρος µπροστά στο Βερόπουλο και να γίνει πράσινο η µειοψηφία ήταν αρ-

νητική. Θέλουµε ακόµη να αναφέρουµε ότι το 1996 κάτοικοι της οδού Πολυτεχνείου είχαν
στείλει επιστολή στο δηµοτικό συµβούλιο λέγοντας ότι ο χώρος που χρησιµεύει για γκα-
ράζ του Βερόπουλου ήταν όλο χώµατα και σκόνη και ο δήµος έπρεπε να τον ασφαλτο-
στρώσει. Ο δήµαρχος είχε απαντήσει ότι κάλεσε τον κ. Κυρµιζά για να τον ενηµερώσει
και εκείνος απάντησε τηλεφωνικά να µη γίνει καµία παρέµβαση στο οικόπεδό του. Ακόµη
έχουµε έγγραφο της 6ης Ιουνίου του 1958 του τότε ∆ασάρχη Λ. Λουκόπουλο προς το
Υπουργείο Γεωργίας Γενική ∆/νση ∆ασών µε θέµα: “Επί κατατµήσεως ∆ασυλλίου Μα-
γκουφάνας” στο οποίο µεταξύ άλλων στη σελίδα 2 αναφέρει: «…Παρά το Ν.∆. άκρον
τούτου ο ∆ηµ. Κυρµιζάς κάτοικος Μαγκουφάνας ιδιοκτήτης παρακείµενου κέντρου
κατασκεύασε Πίσταν και ετοποθέτησε πέριξ τραπέζια µόνιµα, Προφανώς τη
ανοχή της Κοινότητος»… Και συνεχίζει στις σελίδες 3 - 4 «…Επιβάλλεται όπως,
εφ όσον κατ΄αρχή αποφασισθεί η διατήρησις του ∆ασυλλίου γίνουν αι δέουσαι
ενέργειαι Κατεδαφίσεως των ανεγερθέντων παραπηγµάτων και περιφράξεων οι-
κοπέδων, καταστροφής της Πίστας και των τραπεζίων του Κυρµιζά µη εκδόσεως
ουδεµίας αδείας κατασκευής οικοδοµής υπό του Σχεδίου Πόλεως άνευ προσυ-
νεννοήσεως µετά της υπηρεσίας µας και ει δυνατόν διώξεως και του Συµβολαι-
ογράφου κ. Κωνστανταράκη κ.λπ. υπευθύνων δια την κατάρτισιν Συµβολαίων,
µεταβιβάσεις τµηµάτων δασυλλίου άνευ τηρήσεως των προβλεποµένων υπό της
διατάξεως του άρθρου 216. Ν. 4173 διατυπώσεων…».
Υπάρχουν πολλά έγγραφα που καταδεικνύουν την καταπάτηση και την καταστροφή του
δάσους πού έγινε από αυτούς που αγόραζαν τα ψεύτικα οικόπεδα. Στην έκθεση πραγ-
µατογνωµοσύνης του µηχανικού Σεραφείµ Βασιλειάδη αναφέρονται τα εξής : «Συγκεκρι-
µένως τόσον η απόφασις του Κοινοτικού Συµβουλίου, όσον και το υπ. Αριθ. 2642/54
δωρητήριον συµβολαίου αναφέρουν τα εξής: - Την αποδοχήν δωρεάς δέκα πέντε χιλιά-
δων (15.000) τετραγωνικών µέτρων εκ της ως άνω περιοχής και συγκεκριµένως την έκτα-
σιν την περικλειοµένην µεταξύ της Ανωνύµου Αγροτικής οδού η οποία άρχεται από το
κέντρον Κυρµιζά και λήγει εις τα όρια του κτήµατος προς την οδόν Βρυούλων και εις επέ-
κτασιν της οδού ΄Αλσους παραπλεύρως του Κέντρου Κυρµιζά προς Βορράν µέχρις του
σηµείου που κλείει η έκτασις των δέκα πέντε χιλιάδων µέτρων 15000»…
Είναι φανερό πως εξανεµίστηκε η δωρεά, και από ποιους. Αντί λοιπόν οι εκάστοτε
δηµοτικές αρχές να φροντίσουν να διαφυλάξουν τους ελεύθερους χώρους που η ίδια η
πολιτεία έχει θεσµοθετήσει, ευνοούν όσους έκαναν σπέκουλα µε τα δάση φτάνοντας
στο σηµείο για 200µ που τους παραχώρησε ο κ. Κυρµιζάς προκειµένου να αποχαρακτη-
ρίσουν την θεσµοθετηµένη πλατεία µετατρέποντάς την σε προνοµιακό οικόπεδο, να εν-
δώσουν και στην απαίτηση του ιδιοκτήτη να πάρει η πλατεία το όνοµά του.
Αν υπάρχει κάποιο πιθανό ελαφρυντικό για τους νέους δηµοτικούς συµβούλους που
αγνοούν και δεν είναι δεµένοι µε την ιστορία της παλαιάς Μαγκουφάνας, είναι απαράδε-
κτο για τους παλαιούς και γνωρίζοντες να ανέχονται τέτοιες καταστάσεις. Ντροπή τους...

ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ…
Ή όταν άγνοια και ντροπή περισσεύουν…

Ο χώρος όπως ήταν λίγα χρόνια πριν…

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΟΥ



• ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ο κατάλογος των ανοιχτών υποθέσεων παραβίασης της κοινοτικής νοµο-
θεσίας περιβάλλοντος. Ο αριθµός των υποθέσεων ξεπερνά τις 30.και η Ελλάδα βρίσκεται
στο στόχαστρο. ΄Εχει ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία της παραποµπής και η µη συµµόρ-
φωση οδηγεί σε τσουχτερά πρόστιµα. Οι καταδίκες αφορούν πολλές υποθέσεις µεταξύ
των οποίων είναι – Εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου – συστήµατος επεξεργασίας αστι-
κών λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο .Εκτέλεση της απόφασης του ∆ΕΚ της 24ης Ιουνίου 2004
λόγω έλλειψης συστήµατος συλλογής και κατάλληλης επεξεργασίας των αστικών λυµάτων
της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου κατά παράβαση της Οδηγίας 91/271/ ΕΟΚ για τα αστικά
λύµατα. Η υλοποίηση των έργων καθυστερεί. Υπάρχουν ακόµη υποθέσεις που εκκρεµούν
ενώπιον δικαστηρίου όπως η εφαρµογή της Οδηγίας 2008/1 ,για την πρόληψη και τον
έλεγχο της ρύπανσης στις βιοµηχανίες, η οποία απαιτεί πιο αυστηρούς περιβαλλοντικούς
όρους λειτουργίας.
• ΠΩΣ µπορούµε να λύσουµε το πρόβληµα εξαφάνισης θαλάσσιων αλιευµάτων; Φυσικά…
µε τη γενετική µηχανική! Η απάντηση δόθηκε από αµερικάνικη εταιρεία βιοτεχνολογίας φέ-
ροντας το παράδειγµα του σολοµού. Στο εν λόγω αλίευµα χρησιµοποιήθηκε ορµόνη ανά-
πτυξης µε αποτέλεσµα την εξαπλάσια µείωση του χρόνου ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα
δεκαπλασιάζεται το µέγεθός του. Η εταιρεία ήδη έχει ζητήσει την άδεια εµπορίας δίχως φυ-
σικά να έχουν διερευνηθεί επιδράσεις σε οικοσυστήµατα και δηµόσια υγεία. Τι τους νοιά-
ζουν αυτά; τα "ντόλαρς" τους φτάνουν…
• Η ΜΠΑΝΑΝΑ έχει γίνει το πρώτο φρούτο στις προτιµήσεις των Ελλήνων. Κάθε χρόνο
δαπανούνται γύρω στα 70 εκατ. ευρώ για την κατανάλωσή τους. Στην αγορά κυριαρχούν
δύο εταιρείες θυγατρικές πολυεθνικών η «Chiquita Hellas» και η «Dole Hellas» πού ιδρύ-
θηκε το 1993.Τα κέρδη από την επώνυµη µπανάνα είναι τόσα που παρατηρούνται και φαι-
νόµενα πειρατείας. Πολλοί µανάβηδες και πλανόδιοι πωλητές, κολλούν αυτοκόλλητα των
γνωστών εµπορικών σηµάτων σε παρτίδες χαµηλότερης ποιότητας και καρπώνονται την
διαφορά.
• Η ΕΛΛΑ∆Α εξακολουθεί να είναι από τις λίγες χώρες που
η παρουσία του ποδηλάτου µέσα στις πόλεις της είναι
ελάχιστη. Ποτέ δεν καλλιεργήθηκε η αντίληψη της χρή-
σης του ποδηλάτου σαν εναλλακτικό µέσο µεταφο-
ράς. Κάτι που θα έπρεπε να προωθείται από τις
µικρές ηλικίες. Η ίδια η πολιτεία δεν φρόντισε ποτέ
να επενδύσει στους ποδηλατοδρόµους θεωρώ-
ντας ότι η οργάνωση των ελληνικών πόλεων δεν
προσφερόταν για τέτοιες λύσεις. Το 2000 ο Οργα-
νισµός της Αθήνας είχε εκδώσει ένα βιβλίο µε τίτλο
«∆ιαµορφώσεις και πολιτικές για την ένταξη του
ποδηλάτου στην ελληνική πόλη». Μάλιστα το βι-
βλίο γράφτηκε από την Τίνα Μπιρµπίλη και τον
Θ. Βλαστό, χωρίς βέβαια να γίνει κάτι ουσια-
στικό. Σήµερα πολλοί δήµοι κατασκευάζουν κά-
ποιους ποδηλατοδρόµους µικρές διαδροµές
περισσότερο για ψυχαγωγία παρά για εξυπηρέτηση.
Στη Γαλλία για την οµαλή συνεργασία ∆ηµόσιας Συ-
γκοινωνίας και χρήση ποδηλάτου θεωρούν απα-
ραίτητες προϋποθέσεις, την κατασκευή
χώρων στάθµευσης για ποδήλατα στους σι-
δηροδροµικούς σταθµούς και στις κύριες
στάσεις δηµόσιας συγκοινωνίας, την παροχή
δυνατότητας ενοικίασης ποδηλάτων από τα δί-
κτυα δηµόσιας συγκοινωνίας και βέβαια την κα-
τασκευή αποκλειστικών λωρίδων για το ποδήλατο σε όλους τους µεγάλους δρόµους
των πόλεων.

ΘΕΜΑ:
Ζώνες Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ - Καταφύγια Άγριας Ζωής
Την έβδοµη χειρότερη θέση κατέχει η Ελλάδα ανάµεσα στα 27 κράτη-µέλη της Ε.Ε. όσον
αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. ∆υστυχώς ούτε ο αριθµός, ούτε η έκταση των
προστατευόµενων περιοχών καλύπτει τις ανάγκες του ∆ικτύου Natura 2000, για την αποτε-
λεσµατική προστασία των πτηνών και του φυσικού περιβάλλοντος.
• Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) οι οποίες θα καθορίζουν τις ζώνες προστασίας
των περιοχών Natura µε τις επιτρεπόµενες και µη δραστηριότητες έχουν εκπονηθεί σε ελάχι-
στες περιπτώσεις. Και σε αυτές που έχουν εκπονηθεί το κυνήγι απαγορεύεται µόνο στα προ-
ϋπάρχοντα καταφύγια άγριας ζωής που συχνά δεν έχουν καµιά σχέση µε τις ζώνες που
προτείνονται στις ΕΠΜ.
• Η αρµόδια επιτροπή που εξέτασε το θέµα επισήµανε ότι ενώ η Ελληνική ∆ηµοκρατία έχει τα-
ξινοµήσει 163 ΖΕΠ, µόλις το 10% περίπου έχουν αποτελέσει «αντικείµενο πράξεως χαρακτη-
ρισµού» από την Εθνική Νοµοθεσία και τυγχάνουν συνεπώς, ειδικού καθεστώτος
προστασίας. Οι υπόλοιπες υπόκεινται σε ιδιότυπα και ετερόκλητα νοµικά καθεστώτα, ανε-
παρκή για να συµβάλουν στην απαιτούµενη προστασία των οικοτόπων και τη βιοποικιλία των
πτηνών.
• Το καθεστώς απόλυτης προστασίας για τις χαρακτηρισµένες ως Εθνικούς ∆ρυµούς ΖΕΠ,
ισχύει ως προς τον πυρήνα των δρυµών, µε αποτέλεσµα, να µην µπορούν να προστατευτούν
από ενδεχόµενες βλαπτικές δραστηριότητες στο σύνολό τους.
• Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο έχει καταδικάσει τη χώρα µας για ανεπαρκή προστασία των
προστατευόµενων περιοχών ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) του δικτύου NATURA 2000,
γεγονός που συνιστά παραβίαση της Οδηγίας για τη διατήρηση των άγριων πτηνών
(79/409/ΕΟΚ).
• Οι δραµατικές κλιµατολογικές αλλαγές στον πλανήτη µας, αποτέλεσµα του οικονοµικού και
κοινωνικού µοντέλου της χώρας µας, του τρόπου ζωής και του σύγχρονου πολιτισµού µας,
έχουν αλλάξει συνήθειες και τρόπους ζωής σε όλα τα ζώα και φυτά, που δυστυχώς γι' αυτά,
µοιράζονται τη ζωή τους στην ίδια γη. Σε πολλά κυρίως πουλιά, αλλά και θηλαστικά, έχει απο-
σταθεροποιηθεί ακόµα και η αναπαραγωγική περίοδος.
• Στα περισσότερα άγρια ζώα στη χώρα µας έχει µειωθεί δραµατικά ο πληθυσµός τους, όχι
κύρια από το κυνήγι, αλλά από τη δραµατική καταστροφή των βιοτόπων, από πυρκαγιές,
αποψίλωση δασών και δασικών εκτάσεων, εκτροπή ποταµών, ανεξέλεγκτη άντληση υδάτων,
νόµιµη και αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόµηση, παρεµβάσεις “τουριστικής αξιοποίησης” κ.α.
• Όλη αυτή η αλλαγή του τοπίου, έχει αναγκάσει πολλά είδη να µετακινηθούν, να αλλάξουν
τόπους “κατοικίας” και συνήθειες, µε αποτέλεσµα να γίνονται ευάλωτα σε αρρώστιες και άλ-
λους κινδύνους.
• Η επαναχάραξη των Καταφυγίων Άγριας Ζωής και ο επανασχεδιασµός των Ζωνών Προστα-
σίας µε βάση τα δεδοµένα της κλιµατικής αλλαγής, είναι επιβεβληµένος. Στο 2010, έτος βιο-
ποικιλότητας, η αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στη φύση, επιβάλλεται όχι µόνο από οικολογική
ευαισθησία, αλλά και λόγους αισθητικής και πολιτισµού.

Ερωτάται η κ. υπουργός:
1. Τι µέτρα προτίθεστε να πάρετε για την επαρκή προστασία των ΖΕΠ, ώστε να µη διασύται

η Ελλάδα µε καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου;
2. Προτίθεστε να προχωρήσετε στην εκπόνηση ΕΠΜ σε όλες τις περιοχές NATURA 2000
3. Προτίθεστε να προχωρήσετε στο χαρακτηρισµό και την προστασία περισσότερων

προστατευόµενων περιοχών, όπως απαιτείται για την επαρκή προστασία των πτηνών
και του φυσικού περιβάλλοντος;

4. Θα προχωρήσετε στην επαναχάραξη των καταφυγίων Άγριας Ζωής;

(Σ.Σ. Με πολύ ενδιαφέρον θα θέλαµε να µάθουµε την
απάντηση και τις θέσεις της κ. υπουργού επί του θέµατος).

Από το γραφείο του βουλευτή της Α΄ Αθήνας κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ λάβαµε και δηµοσι-
εύουµε δελτίο Τύπου µε ενδιαφέρουσα ερώτηση που υπέβαλε στις 2/07/2010 προς
την κ. υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο αθλητισµός είναι δικαίωµα για κάθε πολίτη και πρέ-
πει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να τον εντάξει σαν µια
από τις βασικότερες δράσεις παροχής υπηρεσιών
προς τους δηµότες που σχετίζεται µε την ποιότητα
ζωής και την υγεία. Οι περισσότεροι δήµοι ξοδεύουν
αρκετά χρήµατα για αθλητικές εγκαταστάσεις επιχο-
ρηγήσεις σε αθλητικά σωµατεία απασχολώντας µό-
νιµο και έκτακτο προσωπικό αποκτώντας έτσι ένα
όπλο πολιτικής εκµετάλλευσης και βολέµατος ηµετέ-
ρων!. Τα περισσότερα αθλητικά προγράµµατα των
δήµων αφορούν µόνο ένα µικρό ποσοστό δηµοτών
ενώ προωθείται ο αγωνιστικός αθλητισµός µέσα από
τις δραστηριότητες των σωµατείων. Βασική προ-
γραµµατική κατεύθυνση της µαζικής άθλησης είναι η
δηµιουργία δια βίου κινητικών συνηθειών του πλη-
θυσµού και η προάσπιση της σωµατικής και ψυχικής
υγείας. O αθλητισµός δεν είναι κάτι ξεκοµµένο από
την υπόλοιπη κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου.
Γι αυτό έχει χρέος η Τοπική Αυτοδιοίκηση µε τις νέες
αρµοδιότητες που της παρέχει ο Καλλικράτης να
αγωνιστεί για ένα διαφορετικό αθλητισµό, για όλες τις
ηλικίες και όχι για τα κέρδη των επιχειρηµατιών και
των κοµµατικών παραγόντων. Έναν αθλητισµό δη-
µοκρατικό ως προς τη δυνατότητα που πρέπει να
παρέχει σε όλους τους πολίτες να απολαµβάνουν τα

οφέλη του, ανεξαρτήτως φύλου κοινωνικής τάξης επιπέδου υγείας και εισοδηµατικής κατάστα-
σης. Πρέπει να υπερβεί και να ανατρέψει τις καθεστωτικές αντιλήψεις για τον αθλητισµό ως
µέσο πολιτικής εκµετάλλευσης και οικονοµικής διαπλοκής, πρέπει να προωθήσει την ανάγκη
των νέων αλλά και των άλλων πολιτών για άθληση, για υγιή τρόπο ζωής και δηµιουργική αξιο-
ποίηση του ελεύθερου χρόνου. Ακόµη πολλές φορές η Τοπική Αυτοδιοίκηση µε άλλοθι το συµ-
φέρον των αθλητικών συλλόγων κατασκευάζει έργα πού έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην
ποιότητα ζωής των πολιτών και γενικά επιβαρύνουν το περιβάλλον. Όταν χτίζεται ένα γήπεδο
στο κέντρο µιας πόλης δεν µπορεί η κάθε κατασκευαστική εταιρεία να έχει τον πρώτο λόγο,
αφού οι στόχοι της αφορούν αποκλειστικά το κέρδος. ∆εν µπορεί να εµπορευµατοποιούµε και
να εκµεταλλευόµαστε τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών κάνοντας έργα εις βάρος του περιβάλ-
λοντος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει πρωτίστως να στοχεύει στην υγεία των πολιτών στη δια-
µόρφωση συνηθειών υγιούς τρόπου ζωής στη φυσική και πνευµατική ανάπτυξη της νέας γενιάς
και στη διαµόρφωση κοινωνικά ενεργών πολιτών

Τα τελευταία χρόνια ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
και η Ολοµέλεια των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλ-
λόγων της χώρας, έχουν αναπτύξει συστηµατική δράση
για τα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης
προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για µείζονα περιβαλλο-
ντικά θέµατα µε ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον.
Αναφέρουµε ενδεικτικά µερικά από τα θέµατα στα
οποία έκαναν παρεµβάσεις.
1 Αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγµατος. Από-
συρση της πρότασης αναθεώρησης από την Κυβέρ-
νηση. 2 Το σχέδιο νόµου περί αιγιαλού και παραλίας.
∆εν εισήχθηκε στη Βουλή προς ψήφιση µετά από πα-
ρέµβαση του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, της Ένω-
σης ∆ικαστικών Λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας καθώς και εκπροσώπων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3 ∆ηµιουργία ∆ιεπιστηµονικού Συµβουλίου για την Προστασία του Πε-
ριβάλλοντος και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε συµµετοχή του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου, του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, του ΤΕΕ και του ΓΕΩΩΤΕΕ. 4 Προσφυγή στο
Συµβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
για τη µη νόµιµη αλλαγή χρήσης των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων και ειδικότερα για το κανόε-
καγιάκ σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ελληνικού. 5 Επαναφορά του θέµατος για τη συµµετοχή των
δικηγόρων στις Επιτροπές του Υπουργείου ΠΕΚΑ, µε επιστολή προς τη νέα υπουργό,
κ.λπ.Τέλος µαζί µε άλλους φορείς κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ για την ανατροπή του
Μνηµονίου. Με τη βεβαιότητα ότι η ∆ικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος της και θα αντισταθεί σε πο-
λιτικές πιέσεις που θα της ασκηθούν, κατατέθηκε στο Συµβούλιο της Επικρατείας η πρώτη και
βασική αίτηση ακύρωσης των αποφάσεων της κυβέρνησης για περικοπές µισθών και επιδο-
µάτων σε δηµόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους.

Η ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΘ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ



Εδώ και αρκετό καιρό βρισκόµαστε µέσα σε µια δύνη
όπου όλα καταρρέουν γύρω µας και εµείς αδυνατούµε να

κρατηθούµε στην επιφάνεια. Όλα γύρω µας γυρίζουν και µας πηγαίνουν όλο και πιο βαθειά στο βάραθρο. Βουλιάζουµε
σαν κοινωνία συνολικά σε µια απέραντη οικονοµική κρίση και όχι µόνο, για την οποία δεν είναι υπεύθυνοι µόνο όσοι όλα
αυτά τα χρόνια εναλλάσσονται στις κυβερνήσεις αλλά και εµείς οι ίδιοι που τους συντηρήσαµε και τους επιλέξαµε προσ-
δοκώντας εξυπηρετήσεις και βολέµατα. Όλα αυτά τα χρόνια επαναπαυτήκαµε στις εύκολες υποσχέσεις τις παραµονές κάθε
εκλογικής αναµέτρησης και σε κάθε λαϊκίστικη δηµαγωγία, µε άλλα λόγια διαλέγαµε την ηγεσία που µας βόλευε. Η αναξιο-
πιστία του πολιτικού µας συστήµατος ευδοκίµησε όλα αυτά τα χρόνια, παρά τα ειρωνικά µας σχόλια, παρόλο το µεγάλο πο-
σοστό της αποδοκιµασίας µας που κατέγραφαν οι δηµοσκοπήσεις. Το σύστηµα της πολιτικής διαφθοράς διατηρεί ακλόνητο
τις δοµές του γιατί µέσα σ αυτό τον πυκνό ιστό της αράχνης παραµένει εγκλωβισµένο ένα µεγάλο µέρος της κοινωνίας µας.
που έστω και αν δεν εµπιστεύεται πια κανέναν εξακολουθεί να είναι δέσµιο της κοµµατοκρατίας. Το πολιτικό σύστηµα πρέ-
πει να αλλάξει γιατί τίποτε δεν επιδιορθώνεται και τίποτε δεν ανανεώνεται µε φθαρµένα υλικά. Είναι καιρός να προχωρή-
σουµε τολµηρά σε κάτι καινούργιο ανατρέποντας το παλιό µοντέλο. Περνάµε την κρίση των πάντων γιατί αυτή η πολιτική
δεν έδωσε λύσεις δεν δηµιούργησε ελπίδες αγνόησε τα πάντα εκτός από το κυνήγι του κέρδους. Η ατιµωρησία έγινε τρόπος
ζωής. Κανείς δεν αντέδρασε στη σταδιακή εκρίζωση των αξιών και έρχεται σήµερα η κυβέρνηση να ακρωτηριάσει το κράτος
να το επανιδρύσει κάνοντάς το µικρότερο και φθηνότερο, χωρίς να λειτουργεί καµιά υποδοµή και χωρίς να έχει γίνει η
απαιτούµενη κάθαρση. Ο Καλλικράτης θα µπορούσε να ήταν αυτή η αφετηρία για ένα άλλο ξεκίνηµα. Με προτεραιότητα
στο συντονισµό κάθε ενεργού πολίτη που έχει διαφορετική οπτική για τον τρόπο που θα πρέπει να οργανώνεται και να λειτουργεί η πόλη και θέλει να συµµετέχει σε µια κοινή προ-
σπάθεια για την προώθηση ριζοσπαστικών λύσεων στα προβλήµατα .Πρέπει να καταλάβει όποιος θέλει να ανακατευτεί µε τα κοινά ότι δεν πάει για να αποκτήσει χαρτζιλίκι και προβολή
αλλά για να βοηθήσει το µέλλον της πόλης του .∆εν θα κοιτάξει τις ισορροπίες του παρελθόντος που διατηρούσαν µια στασιµότητα αλλά θα πρέπει να αγωνιστεί για µια νέα στρατηγική
για µια δίκαιη κοινωνία που δεν θα διεκδικεί την κατοχύρωση των όποιων κεκτηµένων σε βάρος άλλων αλλά διαρκώς θα εκσυγχρονίζεται µε τις εξελίξεις της εποχής. Η κρίση που
περνάµε είναι και κοινωνική και πολιτική και οικολογική. Είναι κρίση θεσµών. Μέσα λοιπόν σ αυτή την καθηµερινή ανασφάλεια για το αύριο, είναι καιρός να στρατευτούν όλοι όσοι
θέλουν να υπερασπιστούν την πόλη τους και το φυσικό της περιβάλλον όλοι όσοι αγωνιούν για την έλλειψη των κοινωνικών υποδοµών και να δώσουν τη µάχη τους στις επερχόµενες
δηµοτικές εκλογές, για το κοινό µας µέλλον. Θα πρέπει όλοι να µελετήσουν τον Καλλικράτη αναδεικνύοντας τα θετικά του και αλλάζοντας τα αρνητικά. Θα πρέπει οι πολίτες να
ωριµάσουν και να καταλάβουν ότι πρέπει να αντισταθούν σε όλους όσους τους χρησιµοποιούν σαν υπνωτισµένα κοπάδια, βουλιαγµένα στο τέλµα της ιδεολογικής καθυστέρησης. Ας
φράξουµε το δρόµο σε όσους δεν σεβάστηκαν τις πόλεις µας το περιβάλλον την ιστορία τις καθηµερινές µας ανάγκες σε αυτούς τους ηθικά και πολιτισµικά πολτοποιηµένους ανθρώπους
που έχουν το θράσος να ζητούν και πάλι τα χειροκροτήµατά µας διαιωνίζοντας αυτό το άθλιο παρόν χωρίς να βλέπουν πως είναι αδύνατον να προετοιµάσουν ένα καλλίτερο µέλλον
µε τις ίδιες συνθήκες, άλλωστε δεν τους ενδιαφέρει. Ας βάλουµε στη γωνία τους χαµαιλέοντες των κοµµάτων που χρόνια τώρα σταδιακά µας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και ας
συνειδητοποιήσουµε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση ανήκει στους πολίτες και όχι σε αυτούς που προωθούν την κουλτούρα του τίποτα. Μαρίτα Κουρούπη

Ο Ι Χ Α Μ Α Ι Λ Ε Ο Ν Τ Ε Σ

Πόσος πόνος, φρίκη και αγωνία... χωρά στις αποσκευές ενός
λεωφορείου των ΚΤΕΛ; Κανείς δεν µπορεί να ξέρει ακριβώς
(εκτός από κάποιες δύστυχες ψυχές), σχεδόν όλοι όµως µπο-
ρούν να υποπτευτούν... Εκτός από κάποιους οδηγούς!
Η καταγγελία που έφτασε στο «ΕΨΙΛΟΝ» από αναγνώστη της
στήλης σοκάρει! Την Τρίτη 1 Ιουνίου ο Γιάννης Μουρτίκας πήγε
στο ΚΤΕΛ του Κηφισού για να ταξιδέψει για το Αίγιο µαζί µε το

σκύλο του Μπούµπη.
Ένας αρσενικός γλυκύτατος σκυλάκος, φάτσας και όχι ράτσας. Για την ακρίβεια, µια υπέροχη
διασταύρωση αρσενικού µπασέ (στο σώµα) µε µουσουδίτσα λαµπραντόρ και µπεζ τρίχωµα.
Τον είχε υιοθετήσει από τη δική µας φάρµα και είχαν περάσει σχεδόν έξι µήνες κοινής ζωής.
Λίγο πριν από τις 3.30 το απόγευµα ο κ. Μουρτίκας αντιµετώπισε την πρώτη δυσάρεστη έκ-
πληξη. «Στις αποσκευές κατευθείαν» του είπε ο οδηγός, αναφερόµενος στον Μπούµπη. Και ας
µην είχε ρωτήσει αν είχε πρόβληµα κάποιος από τους επιβάτες. Ο κ. Μουρτίκας αντέδρασε,
αλλά ο οδηγός ήταν αµετάπειστος. Εγκλωβισµένος στις αποσκευές, σε έναν χώρο µε απίστευτο
θόρυβο, σκοτάδι και λιγοστό αέρα, ο Μπούµπης έκλαιγε ασταµάτητα µέχρι τον Ισθµό, όπου και
έγινε στάση. Αλλά ακόµη και εκεί ο οδηγός αρνήθηκε να του ανοίξει για να του δώσει όπως ζή-
τησε ο Γιάννης Μουρτίκας λίγο νερό. Οταν φτάσανε στο Αίγιο, ο Μπούµπης ήταν νεκρός! Αλλά
και αυτό για αυτούς τους κυρίους που θέλουν να λέγονται «άνθρωποι» ήταν φυσιολογικό.
«∆εν µου ζήτησαν ούτε συγγνώµη και αρνούνται ακόµη και σήµερα να µου ανακοινώσουν το
όνοµα του οδηγού» επισηµαίνει ο Γ. Μουρτίκας. «Και, όπως έµαθα, το ίδιο ακριβώς είχε συµβεί
δυο βδοµάδες πριν σε µια κοπέλα που ταξίδεψε από τα Μέγαρα στην Πάτρα» συµπληρώνει.
Και επειδή οι διακοπές έχουν ξεκινήσει και τουλάχιστον όσοι σέβονται τη ζωή και τα ζώα δεν
µπορούν να αφήσουν αυτό το έγκληµα να συνεχιστεί (και, µάλιστα, να µένει ατιµώρητο) προ-
σέξτε! Μην αφήσετε κανέναν να κάνει κακό στους πιστούς µας φίλους.

Στα µέσα Ιουλίου δηµοσιεύθηκε στη στήλη «Φάρµα των ζώων»
του περιοδικού «ΕΨΙΛΟΝ» της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, επιστολή
αναγνώστη µε τίτλο «Σώστε τα ζώα από τα κτήνη», όπου πε-
ριγράφεται απίστευτο περιστατικό βαρβαρότητας σε βάρος ενός
ζώου. Πιστεύουµε ότι αξίζει, (και µε το παραπάνω) να αναδηµο-
σιεύσουµε την επιστολή. ∆ιαβάστε και θα καταλάβετε…

Απίστευτο...

Το µοναδικό φοινικόδα-
σος της Πρέβελης υπάρ-
χει πια στις φωτογραφίες
και στις µνήµες. Το πανά-
κριβο και υπερσύγχρονο
σύστηµα πυρανίχνευσης
(στοίχισε περισσότερο
από 1,4 εκατ. ευρώ) δεν
λειτούργησε ποτέ, µε
αποτέλεσµα να γίνει στά-
χτη ένα από τα οµορφό-
τερα δάση της χώρας.
Κάτι ανάλογο δεν είχε
συµβεί άλλωστε και µε τη
φωτιά που κατέστρεψε και
το περίφηµο δάσος του Ιερού Κρονίου Λόφου της Αρχαίας Ολυµπίας το 2007;
Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, προτείνει την ανάγκη λήψης επειγόντων µέτρων
προστασίας του φοινικοδάσους που βρίσκεται στην εκβολή του ποταµού Κουρταλιώτη Ρεθύ-
µνου και το οποίο κάηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά της 22ης Αυγούστου. επισηµαίνει λοι-
πόν η περιβαλλοντική οργάνωση: Η δεύτερη µεγαλύτερη λόχµη µε Φοίνικες του Θεόφραστου
στην Ευρώπη καταλαµβάνει έκταση µόλις 40 στρεµµάτων και µέχρι πριν µια εβδοµάδα απο-
τελούσε έναν από τους σηµαντικότερους φυσικούς, πολιτισµικούς και οικονοµικούς πόρους
της Κρήτης. Σήµερα, χρήζει κατεπείγουσας προστατευτικής παρέµβασης από την πολιτεία,
ώστε να µην επιτραπεί η διάβρωση του εδάφους και να παραµείνει ζωντανή η ελπίδα για φυ-
σική αναγέννηση. Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, φορείς και οργανώσεις της Κρήτης
διατυπώνουν µε αγωνία την ανάγκη προστασίας τού µοναδικού αυτού τόπου καθώς τον επι-
σκέπτονται ανεξέλεγκτα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο και αποτελεί αντικείµενο οικο-
νοµικής εκµετάλλευσης, χωρίς όµως το παραµικρό ίχνος διαχείρισης. Μελέτες επί µελετών
έχουν εκπονηθεί, έργα επί έργων έχουν χρηµατοδοτηθεί, αρκούσε όµως µια πυρκαγιά για να
αποδείξει ότι το µοναδικό αυτό δασικό οικοσύστηµα ήταν στην πράξη απροστάτευτο.
Σωροί από σκουπίδια επισκεπτών σβησµένες πυροστιές ελεύθερων κατασκηνωτών, αναδα-
σώσεις µε πυρόφιλα είδη, και παντελής απουσία δασικής διαχείρισης και προστασίας, αποτε-

λούσαν το κοκτέϊλ των προβληµάτων που οδήγησε το δάσος στην υποβάθµιση.
Κλιµάκιο του WWF Ελλάς βρέθηκε εκεί αµέσως µετά τη φωτιά και κατέγραψε τις επιπτώσεις.
Τα συµπεράσµατα ανακοινώθηκαν στην ευρεία σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτο-
βουλία του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης στο Ρέθυµνο (25/8/2010).
Τα µέτρα που προτείνονται για άµεση εφαρµογή είναι τα εξής:
1.Απαγόρευση εισόδου κάθε µη εξουσιοδοτηµένου ατόµου και κάθε µη εξουσιοδοτηµένης δρα-
στηριότητας στο φοινικόδασος για τουλάχιστον 2 αυξητικές περιόδους του φοίνικα και επανε-
ξέταση τής απόφασης το φθινόπωρο του 2012.
2.Οριοθέτηση της παραλίας στα νότια όρια του φοινικοδάσους µε συρµατόπλεγµα και ανάρ-
τηση ενηµερωτικών πινακίδων.
3.Άµεση απαγόρευση της βόσκησης και κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας από τη νότια οριο-
θέτηση µέχρι και 700 µέτρα βόρεια µέσα στο φαράγγι µε ορισµό κυρώσεων για τους παραβά-
τες.
4.Κοπή και αποµάκρυνση όλων των δέντρων της δενδροφυτεµένης περιοχής δυτικά του φα-
ραγγιού και αποµάκρυνση όλων των ξενικών ειδών φυτών (ευκάλυπτοι και αθάνατοι).
5.Αποµάκρυνση των ποδηλάτων θαλάσσης και µικροπωλητών.
6.Έλεγχος της νοµιµότητας και αποµάκρυνση όλων των παράνοµων κατασκευών.
7.Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τη φύλαξη της περιοχής.
8.Εάν δεν λειτουργήσει το “Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης
Πυρκαγιών σε ∆ασώδεις Εκτάσεις της Περιφέρειας Κρήτης” να αποµακρυνθούν οι εγκαταστά-
σεις γιατί ρυπαίνουν και αλλοιώνουν το τοπίο.
Παρόλο που η αντίδραση της Περιφέρειας Κρήτης ήταν άµεση και ορθή, επισηµαίνεται ότι
καµιά µέριµνα δεν έχει ληφθεί µέχρι σήµερα για την άµεση προστασία του καµένου φοινικοδά-
σους. Εκατοντάδες επισκέπτες καταπατούν και συµπιέζουν το έδαφος σε ολόκληρο το φοινι-
κόδασος και µε τα ποδήλατα θαλάσσης καταστρέφουν την υδρόβια επιπλέουσα βλάστηση,
ενώ σωροί από καµένα και φρέσκα σκουπίδια εξακολουθούν να υποβαθµίζουν το πάσχον φυ-
σικό οικοσύστηµα. «Το φοινικόδασος που κάηκε ήταν ένα µοναδικό δασικό οικοσύστηµα, για
το οποίο θα έπρεπε όλοι να είµαστε περήφανοι και συστρατευµένοι στον διαρκή αγώνα για
προστασία του», τονίζει ο Καλούστ Παραγκαµιάν, εκπρόσωπος του WWF Ελλάς στην Κρήτη.
«Θέλουµε να ξαναδούµε αυτό το δάσος ζωντανό και µάλιστα σε καλύτερη κατάσταση απ’ ότι
στο παρελθόν και είµαστε αποφασισµένοι να δώσουµε µάχη ενάντια σε κάθε πίεση υποβάθ-
µισης και καταστροφής του», καταλήγει ο κ. Παραγκαµιάν

Εδώ και αρκετά χρόνια το πρόβληµα
των µεταναστών που έρχονται εξαθλιω-
µένοι ζητώντας καταρχήν να επιβιώ-
σουν και µετά να καλυτερεύσουν τις
συνθήκες της ζωής τους, απασχολεί
όλο και περισσότερες χώρες όµως αν
ανατρέξουµε στο παρελθόν θα δούµε
ότι αυτές οι µετακινήσεις ξεκινούν από
πολύ παλιά. Άνθρωποι, φυλές, λαοί σε
συνεχή περιπλάνηση. Οι µεταναστεύ-
σεις αυτές είναι οι ρίζες της Ιστορίας. Με
το διωγµό του 1922, όµως άρχισε αυτό
που δικαίως µπορεί να θεωρηθεί ως το
πιο µακρύ-το πιο θεαµατικό-οδοιπορικό
στην Ιστορία. Πρόκειται για την αναγκα-
στική µετακίνηση δύο εκατοµµυρίων
χριστιανών και µωαµεθανών και στις
δύο ακτές του Αιγαίου. Η ανάκαµψη της
Τουρκίας µετά την ήττα της στον Α΄ Πα-
γκόσµιο Πόλεµο και ο επακόλουθος
θρίαµβός της επί των Ελλήνων στη
Μικρά Ασία, ήταν οι αιτίες αυτής της µε-

γάλης µετακίνησης, που τελικά πήρε τη µορφή ενός «∆ιακανονισµού ανταλλαγής» φυλετικών
µειονοτήτων, σύµφωνα µε ειδικούς όρους και τελώντας υπό την υψηλή επίβλεψη της Κοινω-
νίας των Εθνών. Ωστόσο, τα πρώτα επεισόδια του δράµατος της ανταλλαγής έµελλε να παι-
χτούν µε την υπόκρουση των κανονιών .το κροτάλισµα των πολυβόλων και µε φόντο τις
φλόγες από το ολοκαύτωµα της Σµύρνης. Οι Έλληνες του εσωτερικού της Μικράς Ασίας ήταν
τα πρώτα θύµατα της ανταλλαγής. Μακριές ουρές από ανθρώπινα ράκη σ ένα ταξίδι οκτακο-
σίων περίπου χιλιοµέτρων από τα µετόπισθεν των Τούρκων εθνικιστών ως τα παράλια. Ας µη
ξεχνάµε λοιπόν ότι πολύ από µας κάποτε είµαστε µετανάστες.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Π Λ Η ΘΥ Σ Μ Ω Ν

Η WWF προτείνει για την Πρέβελη...



Εν όψη των δηµοτικών εκλογών επανέρχονται
στην επιφάνεια τα πάθη οι ίντριγκες οι αγορο-
πωλησίες και τα ρουσφέτια. Καταστάσεις που
χρόνια τώρα ταλαιπωρούν τους πολίτες, τις
πόλεις και την δηµοκρατία. Πολλοί από τους
πολίτες, αυτοί που χρόνια εµπορεύονται την
ψήφο τους, µαθηµένοι στις αυθαιρεσίες ζητούν
την νοµιµοποίηση των αυθαιρεσιών τους. Πα-
ράλληλα οι υποψήφιοι άρχοντες και σύµβουλοι
υπόσχονται λαγούς µε πετραχήλια αναζητώ-
ντας ψήφους. Το δάσος Κάσδαγλη υπήρξε
πάντα πεδίο διαπραγµατεύσεων(sic), µεταξύ
των παράνοµων οικιστών και οικοπεδούχων
αφ ενός και των υποψήφιων δηµάρχων και δη-
µοτικών συµβούλων αφ ετέρου. Βέβαια αν
πραγµατική υπήρχε µέριµνα της πολιτείας το
πράγµα θα είχε λήξει εδώ και χρόνια. Όµως και
η πολιτεία µπροστά στο κακώς νοούµενο πολι-
τικό κόστος αφήνει να διαιωνίζονται τα προβλή-
µατα που θίγουν το περιβάλλον και κατ
επέκταση όλους τους πολίτες, Στις 19 Ιουλίου
µας καταγγέλθηκε από τον αναπληρωτή δή-

µαρχο της Πεύκης
ότι συνεργείο της
∆ΕΗ έσκαβε µέσα
στο δάσος Κάσδα-
γλη, κατά µήκος της
παράνοµης οδού
Καραϊσκάκη τοπο-
θετώντας καλώδια
µε κατεύθυνση τη
µάντρα αυθαίρετου
κτίσµατος για το
οποίο στο παρελ-
θόν είχαν υποβλη-
θεί πρόστιµα από
το ∆ασαρχείο και
την Πολεοδοµία

µετά από καταγγελίες µας. Όπως αναφέρθηκε η δηµοτική αστυνοµία της Πεύκης µόλις δια-
πίστωσε το γεγονός ρώτησε το συνεργείο αν έχουν άδεια και αυτοί δήλωσαν ότι έχουν άδεια
από το δήµαρχο της Λυκόβρυσης. Τηλεφωνήσαµε αµέσως στον δήµαρχο της Λυκόβρυσης,
µιας και το έργο γινόταν µέσα στα δικά του όρια, ο οποίος δήλωσε άγνοια, δηλώνοντας ότι
ι θα φρόντιζε να δει τι συµβαίνει. Από τη δική µας µεριά πήγαµε στο συγκεκριµένο µέρος και
διαπιστώσαµε ότι είχε διανοιχτεί ένα µεγάλο βαθύ χαντάκι µήκους περίπου 20 µέτρων ενώ
οι ρίζες των πεύκων είχαν αποκαλυφθεί, ενώ πολλές ήταν κοµµένες .Τηλεφωνήσαµε αµέ-
σως στο αστυνοµικό τµήµα, και ξανά στο δήµαρχο της Λυκόβρυσης ο οποίος µας πληρο-
φόρησε ότι η άδεια είχε δοθεί από το δήµο της Πεύκης, µε την υπογραφή του µηχανικού κ.
Κορέλλη και αφορούσε εκσκαφή στην οδό Λουντέµη, αλλά το συνεργείο ανεξέλεγκτα(;)
έφτασε να σκάβει µέσα στο δάσος. Όπως καταλαβαίνετε µια τέτοια ενέργεια µέσα στο κα-
τακαλόκαιρο δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά. Ποιος όµως βρίσκεται πίσω από τέτοιες µεθο-
δεύσεις; Τι έχουν να πουν γι αυτό ο δήµαρχος της Πεύκης, ο οποίος απουσίαζε και ο
αρµόδιος(!) για θέµατα πολεοδοµικά αντιδήµαρχος κύριος Κυδωνάκης (ο οποίος και αυτός
απουσίαζε), όταν τόσο σοβαρά θέµατα συµβαίνουν κατά την οµαδική απουσία τους; και
τέλος τι έχει να πει, ο επικεφαλής δηµοτικός σύµβουλος της µειοψηφίας στη Λυκόβρυση
κύριος Κωσταντινίδης, που φιλοδοξεί να είναι κορυφαίος δηµοτικός παράγοντας στο νέο
δήµο που θα προκύψει από τη συνένωση;…

Με αφορµή την κατάργηση της παλαιάς χάραξης της
Λεωφ. Κύµης το 1990 το υπουργείο χωροταξίας και η
ΕΠΑ είχαν καταρτίσει ένα πολεοδοµικό σχέδιο για όλο
τον άξονα της παλαιάς χάραξης που διέσχιζε κατά
µήκος όλη την Πεύκη. Το σχέδιο αυτό είχε γίνει και µε
προτάσεις της τότε δηµοτικής αρχής καθώς και των φο-
ρέων. Το 1992 στις 26 Μαρτίου συζητήθηκε στο δηµο-
τικό συµβούλιο το τελικό σχέδιο που είχε στείλει το
ΣΧΟΠ καθώς και οι ενστάσεις που είχαν υποβάλλει οι
ενδιαφερόµενοι που θίγονταν από το νέο σχεδιασµό.
Μεταξύ των ενστάσεων ήταν και αυτές των κυρίων Μα-
ξούρη, Πανά και Καλογερόπουλου που ζητούσαν να εξαιρεθούν τα οικόπεδα τους από τον
σχεδιασµό που τα µετέτρεπε σε πολιτιστικό κέντρο. Η τότε δηµοτική αρχή συµφώνησε µε
τις ενστάσεις εν µέρει ζητώντας να δηµιουργηθεί κάποιος πεζόδροµος ΄Εκτοτε το θέµα
επανήλθε αρκετές φορές χωρίς όµως να δοθεί λύση αφού το ΣΧΟΠ θεωρούσε αναγκαία
την δηµιουργία του Πολιτιστικού κέντρου. ∆υστυχώς θιγόµενοι κάτοικοι και δηµοτική αρχή
δεν κατάλαβαν ότι η αναθεώρηση του σχεδίου της Πεύκης έγινε µα την προοπτική ότι η
πόλη θα µεγάλωνε και σαφώς σε µια σωστά σχεδιασµένη πόλη είναι αναγκαίο να γίνουν
και ένα κέντρο υγείας και οι παιδικοί σταθµοί και το πολιτιστικό κέντρο. ΄Αλλωστε είχαν να
κάνουν µε ένα προάστιο σε εξέλιξη και µπορούσαν ακόµη να σχεδιάσουν. Μετά από πά-
ροδο αρκετών χρόνων και εφόσον η δηµοτική αρχή δεν είχε κάνει καµία ενέργεια ώστε να
απαλλοτριωθεί η έκταση προκειµένου να γίνει το πολιτιστικό κέντρο, οι ενδιαφερόµενοι
ιδιοκτήτες επανέλαβαν εκ νέου το αίτηµά τους να αποδεσµευτεί το οικόπεδό τους από χώρο
πολιτιστικού κέντρου µε αντάλλαγµα προς το δήµο 300τ.µ για χώρο πρασίνου. Το θέµα
επανήλθε αρκετές φορές και πάντα υπήρχαν ζητήµατα διαφωνίας µε αποτέλεσµα διαρκώς
να αναβάλλεται. Τελικά, στις 20 Απριλίου του 2010 στην 6η συνεδρίαση του δηµοτικού
συµβουλίου ξαναµπήκε το θέµα µε τον τίτλο τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ.
458α. Αφού έγινε συζήτηση για το χαρακτηρισµό του οικοπέδου σαν γενική κατοικία,
πράγµα που απαιτούσαν και οι οικοπεδούχοι. Τελικά το δηµοτικό συµβούλιο πήρε από-
φαση µε 14 ψήφους υπέρ και µία κατά να τροποποιήσει το σχέδιο χαρακτηρίζοντας χώρο
γενικής κατοικίας το Ο.Τ. 458 αποδεχόµενο χωρίς κανένα αντάλλαγµα 300τ.µ επί της οδού
∆αβάκη. Είναι πραγµατικά άξιο απορίας να θεωρούν ότι ο οικοπεδούχος τους δώρισε

χωρίς αντάλλαγµα 300 µέτρα. Το ότι το οικόπεδο από
πολιτιστικό κέντρο που προοριζόταν έγινε οικόπεδο
προς οικοδόµηση είναι χωρίς αντάλλαγµα. Επιτέλους σε
ποιους απευθύνονται όλοι αυτοί που υποτίθεται ότι προ-
στατεύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων;. Όπως
είναι εύλογο η Οικολογική Κίνηση της Πεύκης έκανε έν-
σταση εστιάζοντας την αντίρρησή της στα εξής βασικά
σηµεία.
• H προτεινόµενη Τροποποίηση του Εγκεκριµένου
Σχεδίου Πόλης µεταβάλει προς το δυσµενέστερο τις
χρήσεις γης στην περιοχή, καταργεί κοινωφελή
χώρο αντίθετα από τις προδιαγραφές του ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε και το εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέ-
διο της πόλης και ως εκ τούτου δεν είναι νόµιµη

• Ως γνωστό σύµφωνα µε το Σύνταγµα και σειρά αποφάσεων του Συµβουλίου της
Επικρατείας δεν επιτρέπεται να προωθούνται αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις του
Σχεδίου Πόλης προς το δυσµενέστερο.
• Τέλος ο ∆ήµος δεν αποφάσισε µε βάση πολεοδοµικών κριτηρίων, αλλά προς εξυ-
πηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων.
Και ενώ θα περίµενε κανείς ότι στο πρόσφατο συµβούλιο θα εκδικαζόταν η ένσταση, ο δι-
κηγόρος των αντιδίκων δασκαλεµένος προφανώς από κάποιους συµβούλους, αγνοώντας
την νοµοθεσία και την ευρωπαϊκή οδηγία που αναφέρει ότι ο καθένας έχει έννοµο συµφέ-
ρον όταν θίγεται το περιβάλλον να κάνει ενστάσεις, έκανε την «αγαπηµένη ερώτηση» της
χρονιάς, ζήτησε δηλαδή να µάθει, αν η Οικολογική Κίνηση έχει καταστατικό(sic), και ένα
σωρό άλλα διαδικαστικά φληναφήµατα. Ενώ εν χωρώ οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειο-
ψηφίας ζητούσαν από την εκπρόσωπο να φέρει την επόµενη φορά τον δικηγόρο της προ-
κειµένου να τους ερµηνεύσει την ένσταση. Απίστευτη και πρωτοφανής τακτική που δείχνει
το µέγεθος της άγνοιας κάποιων συµβούλων που γελοιοποιούν και τους υπόλοιπους. Ας
µάθουν λοιπόν αυτοί οι κύριοι ότι µπορούν να δεχτούν η να απορρίψουν την ένστασή µας.
Έτσι και αλλιώς έχουν µόνο γνωµοδοτική αρµοδιότητα.Την απόφαση θα την πάρει το
ΣΧΟΠ. Όσο για την ερµηνεία της ένστασης, ας καλέσουν τον δικηγόρο του ∆ήµου, που
πληρώνουµε εµείς οι δηµότες για να τους την εξηγήσει, µιας και οι ίδιοι αδυνατούν να
αντιληφθούν το προφανές.
Αυτή είναι η συµπεριφορά των συµβούλων που υποτίθεται ότι έχουν εκλεγεί για να
προστατεύουν τα συµφέροντα και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων…

ΕΛΑΤΕ... ΜΕ ΤΟΝ
ΚΗ∆ΕΜΟΝΑ ΣΑΣ!

ΤΤοο πποολλύύππααθθοο
ΚΚάάσσδδααγγλληη
σσττοο ππρροοσσκκήήννιιοο

Αποκαλυπτικό ήταν πρόσφατο δηµοσίευµα για έρευνα που πραγµατοποίησε η επόπτης
δηµόσιας υγείας κ. Αθηνά Μπλουγουρά µε τη συµµετοχή του τµήµατος Ιατρικών Εργα-
στηρίων του ΤΕΙ  Αθήνας για τις κολυµβητικές δεξαµενές δηµόσιας χρήσης δηµοτικής και
αθλητικής, σε όλη τη χώρα. Τα περισσότερα κολυµβητήρια είναι ακατάλληλα αδήλωτα στις
αρχές και χωρίς άδεια λειτουργίας. Επιπλέον τουλάχιστον το 88% έχουν κατασκευαστικά
προβλήµατα. Τα περισσότερα και ιδίως της επαρχίας δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ ενώ µόλις
το 36% βρέθηκε να έχει άδεια λειτουργίας εν ισχύει. Όταν ένα κολυµβητήριο δεν έχει πάρει
άδεια σηµαίνει ότι στερείται των απαραιτήτων προϋποθέσεων, δηλαδή δεν πληροί τις προ-
διαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Στο 88% καταγράφτηκαν κατασκευαστικά προβλήµατα
όπως ανεπαρκής διύλιση ή υγειονοµικά ανεπαρκείς χώροι υγιεινής. Μία στις τρείς πισίνες
βρέθηκε µε ανεπαρκή µέτρα ασφαλείας χωρίς σωσίβια ή επόπτες ασφαλείας που επιβάλ-
λονται από το νόµο. Μόλις το 15% είχαν τιµές χλωρίωσης εντός των ορίων που ορίζει η
νοµοθεσία ενώ το 80% ήταν υπερχλωριωµένες, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει άσθµα
στα µικρά παιδιά. Ανάµεσα σε άλλους πληµµελείς ελέγχους κατά παράβαση της νοµοθε-
σίας διαπιστώθηκε ότι σε καµία δεξαµενή δεν γινόταν έλεγχος αλκαλικότητας. ∆υστυχώς
η έρευνα αποδεικνύει την ανεπάρκεια της πολιτείας για ένα τόσο σοβαρό θέµα και την επι-
πολαιότητα των αρχών που ρισκάρουν µε την ασφάλεια των λουοµένων προκειµένου να
εξυπηρετήσουν διάφορες σκοπιµότητες και συµφέροντα. Τέλος δεν µένει παρά οι ίδιοι οι
λουόµενοι και οι συνοδοί ανηλίκων να αναζητούν την ύπαρξη της άδειας λειτουργίας και
να µην επαναπαύονται στις διαβεβαιώσεις των εκάστοτε υπευθύνων(;). Μέσα στις µη νό-
µιµες πισίνες είναι και η πισίνα της Πεύκης η οποία χρόνια τώρα εξακολουθεί να λειτουργεί
χωρίς άδεια. 
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Η  πισίνα  της  Πεύκης
όταν  κατασκευαζόταν 

Επιµεληµένος υπήρξε και
το φετινό Καλοκαίρι ο κα-
θαρισµός από τα ξερά
χόρτα που έκανε ο ∆ήµος
στα δάση της πόλης µας
µειώνοντας έτσι τον κίν-
δυνο µιας τυχαίας ή ηθεληµένης πυρκαγιάς. Είναι η δεύτερη χρονιά που επισηµαίνουµε και
επαινούµε αυτή την µέριµνα του ∆ήµου για την προστασία των δασών µας. Μακάρι η ∆ηµο-
τική αρχή να µας έδινε περισσότερες αφορµές να επιδοκιµάζουµε ενέργειες της, υπέρ του πε-
ριβάλλοντος της πόλης µας.

Προσεκτικός
ο καθαρισµός
των δασών µας
και εφέτος
το Καλοκαίρι


