ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Οι περισσότεροι κάτοικοι της Πεύκης, ιδίως
οι παλαιότεροι αγνοούν ότι η παιδική χαρά
πίσω από την εκκλησία του Αγ. Παντελεήµονα είναι µέσα στη
δωρεά
Μορέλα.
Όποιος κοιτάξει το
σχεδιάγραµµα πού
συνοδεύει το συµβόλαιο της δωρεάς
Μορέλα προς τον
∆ήµο, θα καταλάβει
την «κοµπίνα» που
έχει
γίνει
στο
παρελθόν εις βάρος
του δάσους. Η πρόθεση της σηµερινής
διοίκησης να τροποποιήσει
τη
συγκεκριµένη δασική έκταση σε χώρο
για παιδική χαρά
και ότι άλλο ήθελε
προκύψει προκειµένου να εισπράξει κάποιο κονδύλι από το Νοµαρχιακό Ταµείο έγινε αφορµή για να βγει στη φόρα όλη η προηγούµενη παραχάραξη του σχεδίου. Και ναι µεν ο πρωτεργάτης αυτής της ατασθαλίας ήταν ο πρώην κοινοτάρχης Τρυπιάς, η πράξη του όµως
αυτή έγινε ανέλπιστο δώρο για τις επόµενες διοικήσεις του δήµου, πού ασυλλόγιστα έχουν
βάλλει σε κίνδυνο την τύχη του δάσους προκειµένου να εξυπηρετήσουν τα αντιπεριβαλλοντικά τους έργα… Τόσα χρόνια που λειτουργούσε η παιδική χαρά κανείς δεν είχε σκεφτεί να
την καταργήσει έστω και αν µε τους δασικούς νόµους εθεωρείτο παράνοµη. Από τη στιγµή
όµως πού µπήκε µέσα ο εργολάβος για να ξεκινήσει έργα ανάπλασης ξελακώνοντας τις
ρίζες των πεύκων χωρίς να υπάρχει κανένας να επιβλέπει το έργο, χρειάστηκε να επέµβουµε για να σταµατήσει η καταστροφή. Το δασαρχείο έκανε την παρέµβασή του, ο δήµαρχος
πήγε και είπε τα δικά του, η τροποποίηση του σχεδίου πιθανόν να µη γίνει και το θέµα µένει
σε εκκρεµότητα. Τα θέµατα που αφορούν τα δάση της Πεύκης ενώ από χρόνια έπρεπε να
έχουν λυθεί προς όφελος των κατοίκων παραµένουν πηγή για σπέκουλα της εκάστοτε
δηµοτικής αρχής, επιβεβαιώνοντας για µια ακόµη φορά, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο
κυριότερος εχθρός κάθε ελεύθερου χώρου.

«ΑΝΟΙΧΤΟ»… το κλειστό του ΟΣΚ

Ίσως η αναφορά στη συνάντηση της δηµοτικής αρχής και εκπροσώπων των δηµοτικών
παρατάξεων µε τους φορείς της πόλης που έγινε στο δηµαρχείο, µε θέµα το «κλειστό
γυµναστήριο ΟΣΚ» να
είναι χρονικά «µπαγιάτικη», το ίδιο το θέµα
όµως, είναι «ολόφρεσκο»… Γιατί εκκρεµεί
περισσότερα από τρία
χρόνια και µάλλον
είµαστε στην αρχή
ακόµη. Στην αίθουσα
του ∆.Σ. εκτός των λοιπών φορέων ήταν και
κάτοικοι του Ηλιακού
Χωριού, εκπροσωπούµενοι από τον
πρόεδρο του συλλόγου τους κ. Σταυρόπουλο. Η θέση φορέων και δηµοτικών
Εδώ θέλουν να γίνει
συµβούλων της µειοτο γυµναστήριο...
ψηφίας, ήταν περίπου
ταυτόσηµη υπέρ της
κατασκευής
του
γυµναστηρίου, µε κύρια επιχειρήµατα ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από νέους χώρους άθλησης και επί πλέον δεν θα στοιχίσει και τίποτα, αφού θα το πληρώσει ο ΟΣΚ. Οι µονές αντίθετες θέσεις, ήταν των κατοίκων του Ηλιακού χωριού, που τις ανέπτυξε µε επιχειρήµατα ο
πρόεδρος του συλλόγου τους, όπώς και της Οικολογικής Κίνησης, η οποία επιµένει και θα
επιµένει για το προφανές. Ότι ο χώρος είναι ένα µικρό δάσος και θα ήταν εγκληµατικά επιπόλαιο να τσιµεντοποιηθεί, χάριν µιας κατασκευής, που µε πρόσχηµα τον ανύπαρκτο σχολικό αθλητισµό, θα εξυπηρετήσει µόνο τα σχέδια κάποιων τοπικών παραγοντίσκων, που
εµπορεύονται ποικιλοτρόπως την ιδέα του αθλητισµού. Αξιοσηµείωτη είναι η ενιαία και
συµπαγής στάση, της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων του Ηλιακού Χωριού, οι
οποίοι δείχνουν να έχουν υπερβεί την «κατάρα» των µικροκοµµατικών διαφορών, µπροστά
στον κίνδυνο της υποβάθµισης που τους απειλεί. Το θέµα παραµένει ανοιχτό…

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Στις αρχές Αυγούστου δεχτήκαµε αρκετά τηλεφωνήµατα διαµαρτυρίας από περίοικους του
δάσους Μορέλα - οι οποίοι χρόνια τώρα ελπίζουν να απαλλαγεί το δάσος από τους «κακούς
λύκους» - ότι κάποιοι είχαν µπει µέσα στο
δάσος και έχτιζαν µία κρήνη. Κάποιος που δεν
γνωρίζει τα προβλήµατα του Μορέλα, λογικό
είναι να αναρωτηθεί πού βρίσκεται το κακό. Η
διοίκηση του δήµου όµως δεν είναι ο «κάποιος», αλλά η αρµόδια αρχή να ενηµερώσει
αυτούς που τοποθέτησαν την κρήνη, ότι η έκταση είναι δασική και δεν µπορεί να γίνει καµιά
παρέµβαση χωρίς την έγκριση του ∆ασαρχείου, όταν µάλιστα δεν έχει ακόµη λυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς ανάµεσα στο δήµο και
σ΄αυτούς που το διεκδικούν (Βούλγαρης) οι
οποίοι καραδοκούν για να εκµεταλλευτούν - νοµικά - κάθε λανθασµένη ενέργεια - παρέµβαση στο χώρο. Ήταν λοιπόν εγκληµατική αστοχία της διοίκησης του δήµου, να δώσει το έχει
καλώς στην οµάδα των εθελοντών για την τοποθέτηση της κρήνης, χωρίς τη γνώµη της επιτροπής δασών και του δηµοτικού συµβουλίου, αψηφώντας µάλιστα τις «ανοικτές» δίκες που
εκκρεµούν για το χώρο. Αποτέλεσµα αυτής της ενέργειας ήταν να κινητοποιηθούν οι περίοικοι και να οδηγηθεί η πρόεδρος της επιτροπής εθελοντών του δήµου στο αστυνοµικό
τµήµα, όπου και της υποβλήθηκε µήνυση.
Ο πρόεδρος της δηµαρχιακής επιτροπής και περίοικος του δάσους Μορέλα, θα πρέπει να
θυµάται καλά, τις συνέπειες που δηµιούργησε η τοποθέτηση κρασπεδορείθρων γύρω από
το δάσος και πως αυτή η ενέργεια λειτούργησε υπέρ του αντιδίκου, όπως και η απόφαση για
την περίφραξη. Ας πάψει επιτέλους η δηµαρχιακή επιτροπή να δηµιουργεί επικίνδυνες
καταστάσεις µέσα στο δάσος λειτουργώντας σαν κράτος εν κράτει. ∆υστυχώς διαπιστώνουµε για µια ακόµη φορά την θλιβερή µαταιοδοξία κάποιων πού για µια αναµνηστική επιγραφή θεµελίωσης βάζουν σε κίνδυνο τα συµφέροντα των πολιτών.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ
∆ΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΕΥΚΗΣ

Έχουµε ασχοληθεί πολλές
φορές µε την πισίνα της Πεύκης
πού εδώ και καιρό αποκαλείται
κολυµβητική δεξαµενή. Στο
παρελθόν προσφύγαµε πολλές
φορές στην πολεοδοµία για
παραβάσεις αφού η πισίνα
έγινε χωρίς τις απαιτούµενες
προδιαγραφές προσφιλής µέθοδος της προηγούµενης δηµοτικής αρχής. Μέχρι πρότινος
δεν είχε άδεια λειτουργίας και ούτε πυρασφάλεια. Ελπίζαµε ότι η νέα δηµοτική αρχή όταν
ανέλαβε και σύµφωνα µε τις εξαγγελίες της θα λειτουργούσε µε άλλο πνεύµα και θα προσπαθούσε να διορθώσει τα κακώς κείµενα πού κληρονόµησε από την προηγούµενη διοίκηση. Πολύ σύντοµα διαπιστώσαµε ότι αντίθετα υιοθέτησε όλες τις αυθαιρεσίες χωρίς να
κάνει τίποτε παραπάνω προσπαθώντας µάλιστα να εµπλέξει και υπαλλήλους του ∆ήµου
αφού η ίδια δεν είχε τα κότσια να αναλάβει τις ευθύνες της. 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 αποτέλεσµα να κοβόντουσαν κάποια δέντρα. Η αλλαγή της
τοποθέτησης αποτράπηκε αλλά η καταγγελία µας µεταβιβάστηκε από τις αρµόδιες υπηρεσίες στην περιφέρεια και στην υγειονοµική υπηρεσία για έλεγχο αφού όπως αποδείχτηκε η
πισίνα εξακολουθεί να µην έχει άδεια λειτουργίας. Ο φάκελος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στάλθηκε πίσω στο ∆ήµο, ζητώντας από τις υπηρεσίες του δήµου µεταξύ άλλων και
µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και όλα αυτά µε την πλειοψηφία των δηµοτικών
συµβούλων να αγνοεί τα πάντα. Μήπως θα ήθελε η σηµερινή διοίκηση του δήµου να της
θυµίσουµε τι έλεγε προεκλογικά για τις ατασθαλίες της προηγούµενης δηµοτικής αρχής;
Πραγµατικά θα είχε µεγάλο ενδιαφέρον…

Η ψήφος είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα. Με τη σφαίρα
µπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο µπορεί να
σκοτώσεις το µέλλον των παιδιών σου.
Αβραάµ Λίνκολν

TΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Επανέρχονται στο προσκήνιο οι υποθέσεις πλοίων που εξαφανίστηκαν ενώ µετέφεραν
τοξικά απόβλητα, µετά τη νέα µαρτυρία πρώην µέλους της Μαφίας της Καλαβρίας
«Ντραγκέτα». Η εγκληµατική οργάνωση, για περισσότερο από δυο δεκαετίες έκανε
χρυσές δουλειές βυθίζοντας στη Μεσόγειο πλοία µε τοξικά απόβλητα, ένα από τα
οποία εντοπίστηκε πρόσφατα.

Εντοπίστηκε στην Τυρρηνική Θάλασσα το κουφάρι του «Κούνσκι» (Cunsky), το οποίο βυθίστηκε από µαφιόζους το 1992. Το πλοίο µετέφερε 120 βαρέλια µε τοξικά απόβλητα, βάρους
περίπου 20 τόνων, στο τελευταίο του ταξίδι, τα οποία πλέον βρίσκονται σε βάθος 500
µέτρων στο βυθό της Τυρρηνικής, 20 µίλια µακριά
από την πόλη Τσέτραρο. Το «Κούνσκι», εντόπισε
βαθυσκάφος µε βιντεοκάµερα, ύστερα από υπόδειξη του πρώην µέλους της καλαβρέζικης µαφίας
«Ντραγκέτα» Φραντσέσκο Φόντι.
Ο Φόντι οµολόγησε στις αρχές πως οι µαφιόζοι
ανατίναζαν και βύθιζαν τα πλοία. «Ακόµα δεν γνωρίζουµε την προέλευση των αποβλήτων, πιθανότατα όµως ήρθαν από το εξωτερικό» δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, εισαγγελέας Μπρούνο Τζιορντάνο. Το «Κούνσκι» ένα από τα περισσότερα από
30 πλοία µε τοξικά που πιστεύεται ότι βυθίστηκαν
από τη Μαφία στη Μεσόγειο από τη δεκαετία του
1980 και µετά, όταν η επιβολή αυστηρότερης νοµοθεσίας κατέστησε την παράνοµη απόρριψη αποβλήτων µια ιδιαίτερα επικερδή δουλειά για τη Μαφία. Ο εισαγγελέας της πόλης
Μπρέσια, Νικόλα Μαρία Πάτσε, ο οποίος ερευνά την υπόθεση της εξαφάνισης πλοίων µε
τοξικά απόβλητα για περισσότερο από 15 χρόνια, εκτιµά ότι µόνο στις ιταλικές θάλασσες
πρέπει να έχουν βυθιστεί περισσότερα από 40 σκάφη διαφόρων µεγεθών, τα περισσότερα
από τα οποία απλά εξαφανίστηκαν από τα ραντάρ χωρίς να εκπέµψουν κάποιο σήµα κινδύνου. Με άλλα λόγια, οι ίδιοι οι πλοιοκτήτες που λογικά εµπλέκονται και οι ίδιοι στο κύκλωµα, δεν ανέφεραν τη βύθιση των πλοίων τους, ούτε αξίωσαν κάποια αποζηµίωση από τις
ασφαλιστικές εταιρείες, προκειµένου προφανώς να αποφύγουν έρευνα των αρχών. «ΟΙ
τοξίνες και τα βαριά µέταλλα είναι ένα ζήτηµα που αφορά ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα»,
δήλωσε ο Σιλβέστρο Γκρέκο, επικεφαλής της υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Καλαβρίας. «Η
Μεσόγειος αποτελεί το 0,7% των παγκόσµιων θαλασσών. Αν σε αυτό το µικροσκοπικό κοµµάτι υπάρχουν περισσότερα από 30 ναυάγια µε τοξικά απόβλητα, φανταστείτε τι µπορεί να
συµβαίνει αλλού». Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις ανησυχία υπάρχει, για το κατά πόσον
µπορεί τα τοξικά να επηρεάσουν τις ελληνικές θάλασσες και ιδιαίτερα το Ιόνιο.

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

Οι άγρυπνοι φίλοι του γειτονικού µας δάσους την
ηµέρα που ξεκινούσε η µεγάλη πυρκαγιά πού αφάνισε
για µια ακόµη φορά το πράσινο της Αττικής µας έστειλαν την παρακάτω ανακοίνωση µε τις ανησυχίες τους
πού δυστυχώς καταδεικνύει την αδιαφορία µας τον
ετσιθελισµό µας τον κακό εαυτό µας.
• ∆ιανύοµε την πιο επικίνδυνη εβδοµάδα µελτεµιών του Αυγούστου. Ο κίνδυνος εµπρησµών στα
τελευταία δάση της Αττικής επί θύραις. Η κρατική µηχανή µετά την Πάρνηθα 2007 και υπό
την διαρκή πίεση κάποιων πολιτών κάνει ό,τι µπορεί. Στο ∆άσος Συγγρού υπάρχει επί
τέλους κάποια φύλαξη, οι πόρτες κλείνουν τις επικίνδυνες µέρες, κάποιοι εθελοντές βοηθούν.
• Χθες, Παρασκευή απόγευµα, δύο νεαροί ποδηλάτες εµφανίσθηκαν στην πύλη του
∆άσους Συγγρού. Αγνόησαν τον φύλακα που τούς εξήγησε ότι το ∆άσος ήταν κλειστό,
πέρασαν τα ποδήλατα κάτω από την πόρτα, πήδηξαν οι ίδιοι µέσα στο δάσος πάνω από
την πόρτα, και θριαµβευτικά πορεύτηκαν προς τον ποδηλατικό τους γύρο. ∆εν έχει σηµασία ότι τελικώς αποβλήθηκαν ν από άλλους φύλακες που έσπευσαν επί τόπου. Σηµασία
έχει το ήθος: πάντων χρηµάτων µέτρων εδώ για να παραφράσοµε τον Πρωταγόρα.
• Σήµερα καίγεται το Γραµµατικό και ο Βαρνάβας. Οι συνήθεις αγανακτισµένοι πολίτες
κραυγάζουν µπροστά στις κάµερες για το ανύπαρκτο κράτος. Από κανενός το µυαλό δεν
περνά η δική του ευθύνη: για το ακαθάριστο οικόπεδο του γείτονα (τι µε νοιάζει; δικό µου
είναι;), για την αυθαίρετη «περιουσία» που έχει κτισθεί µέσα στα πεύκα, για τους υπέρπροστατευµένους γόνους που πηδάν µάντρες και βρίζουν φύλακες...
• Η προστασία των δασών επαφίεται στον πατριωτισµό µας. Ας αρχίσουµε να µιλάµε.

Θύµα της... δόµησης και η καρέτα - καρέτα

Ακούσια θύµατα στο βωµό της
«ανάπτυξης» έγιναν νεογέννητα χελωνάκια καρέτα - καρέτα
στον Αγιαννάκη Κυπαρισσίας,
όπως µας ενηµέρωσε ο σύλλογος προστασίας θαλάσσιας
χελώνας «Αρχέλων». Από το
Καλόνερο µέχρι και την περιοχή Ελαίας αυθαίρετη δόµηση
έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, µε συνέπεια να διαταράσσεται ο ζωτικός χώρος του
υπό εξαφάνιση είδους. Στο
τελευταίο δεκαήµερο του
Αυγούστου ολοκληρώθηκε η
κατασκευή δρόµου που συνδέει την παραλία µε τον κεντρικό δρόµο. Ο φρέσκος ασφαλτοτάπητας, κι ένα νεόχτιστο σπίτι
στους αµµόλοφους ήταν η αιτία για τον θάνατο των νεογνών. «Τα χελωνάκια αυτά, εκ των
οποίων βρήκαµε δέκα νεκρά, αποπροσανατολίστηκαν από τα φώτα του δρόµου και του σπιτιού και κατευθύνθηκαν προς αυτά αντί να πάνε στη θάλασσα», περιγράφει η κ. Νίκη ∆ιόγου,
υπεύθυνη του προγράµµατος Κυπαρισσιακού, «τελικά άλλα πέθαναν κολληµένα στην
άσφαλτο και άλλα καταπατηµένα από τον οδοστρωτήρα». Υπενθυµίζεται ότι ο Κυπαρισσιακός Κόλπος αποτελεί τη δεύτερη σηµαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της προστατευόµενης
χελώνας στη Μεσόγειο. «Τα έντονα όµως ανθρωπογενή φώτα µπερδεύουν τα ζώα, τα οποία
έχουν ως “φάρο” το φως των αστεριών που αντανακλάται στη θάλασσα», υπογραµµίζει η κ.
∆ιόγου. «Έχουµε συντάξει ειδική περιβαλλοντική µελέτη από το 2004 και την έχουµε καταθέσει στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. Ακόµη, όµως, περιµένουµε απάντηση». Τραγική ειρωνεία είναι, ότι η
περιοχή εντάσσεται στη Natura 2000!!!

Τα "οφέλη" της Coca Cola

επειδή το καλοκαίρι που µας πέρασε, πολλοί από εµάς θα καταναλώσαµε αρκετά
λίτρα από αυτό το «ευγενές» ποτό, καλό
είναι λοιπόν να ξέρουµε και το πόσο µας
ωφέλησε... Γι΄αυτό βρήκαµε και σας µεταφέρουµε από το διαδίκτυο, το χρονοδιάγραµµα της ευεργετικής του δράσης. Κρατηθείτε καλά και διαβάστε...

Τα πρώτα 10 λεπτά:
10 κουταλιές ζάχαρης εισχωρούν στο σύστηµά
σας. Είναι το 100% της προτεινόµενης ηµερήσιας δόσης. Ο λόγος που δεν κάνετε αµέσως
εµετό από την υπερβολική δόση ζάχαρης είναι
το φωσφορικό οξύ, που κόβει τη γεύση και σας
επιτρέπει να κρατήσετε το αναψυκτικό στο στοµάχι σας.
20 λεπτά:
Το ζάχαρό σας προκαλεί µια έκρηξη ινσουλίνης. Το συκώτι σας ανταποκρίνεται σε αυτό,
µετατρέποντας όση ζάχαρη µπορεί σε λίπος (και υπάρχει πολύ ζάχαρη αυτή τη στιγµή).
40 λεπτά:
Η απορρόφηση καφεΐνης έχει ολοκληρωθεί. Οι κόρες σας διαστέλλονται, η πίεση του αίµατος αυξάνεται και το συκώτι συνεχίζει να ρίχνει ζάχαρη στο αίµα. Οι δέκτες αδενοσίνης στον
εγκέφαλό σας φράζουν αποτρέποντας την υπνηλία.
45 λεπτά:
Το σώµα σας ανεβάζει την παραγωγή ντοπαµίνης, ερεθίζοντας τα κέντρα ευχαρίστησης στον
εγκέφαλό σας. Είναι ο ίδιος τρόπος που λειτουργεί και η ηρωίνη.
60 λεπτά:
Το φωσφορικό οξύ δεσµεύει το ασβέστιο, το µαγνήσιο και τον ψευδάργυρο στο έντερό σας,
παρέχοντας µιας περαιτέρω ώθηση στο µεταβολισµό. Αυτό γίνεται από τις υψηλές δόσεις
της ζάχαρης και των τεχνητών γλυκαντικών ουσιών που αυξάνουν επίσης τη νεφρική αποβολή του ασβεστίου.
Οι διουρητικές ιδιότητες της καφεΐνης κάνουν παιχνίδι (σας κάνει να πρέπει να κατουρήσετε). Τώρα βεβαιώνεται ότι θα εκκενώσετε το συνδεµένο ασβέστιο, µαγνήσιο και ψευδάργυρο που διαφορετικά θα πήγαινε στα κόκαλα σας, καθώς επίσης το νάτριο, τον ηλεκτρολύτη
και το νερό.
80 λεπτά:
∆εδοµένου ότι η αναστάτωση µέσα σας πεθαίνει, θ' αρχίσετε να έχετε στέρηση ζάχαρης.
Μπορεί να γίνετε οξύθυµοι ή και αργόστροφοι. Έχετε επίσης τώρα, κυριολεκτικά, κατουρήσει όλο το νερό που περιείχε η Coke, µαζί µε τις πολύτιµες θρεπτικές ουσίες που το σώµα
σας θα µπορούσε να έχει χρησιµοποιήσει για να ενυδατώσει το σύστηµά σας ή να χτίσει
ισχυρά κόκαλα και δόντια.

Για όσους έχουν απορίες γιατί καίγονται τα δάση της Αττικής;

• Το 2009, δαπανήθηκαν 97 δις ευρώ, για στρατιωτικούς εξοπλισµούς, ενώ µόνο 300 εκ.
ευρώ για αγορά πυροσβεστικών αεροπλάνων. • Παραµένουν 3.000 θέσεις κενές για πυροσβέστες. • ∆εν υπάρχει καµία συνεργασία µεταξύ πυροσβεστικής υπηρεσίας και δασικής. •
Σε 3 ηµέρες κάηκαν 2.000.000 δέντρα και 300.000 στρέµµατα. • Από αυτά, 200.000, περίπου, στην Αν. Αττική και 100.000 στην ∆. Αττική. • Για όλη την Ελλάδα, υπάρχουν 20 (Είκοσι), σε λειτουργία, πυροσβεστικά αεροπλάνα. • ∆ήµαρχοι και κοινοτάρχες, που επιχείρησαν
να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, στα δάση της περιοχής τους, βρέθηκαν αντιµέτωποι µε δικαστικές διώξεις από δασάρχες. • Ο πρόεδρος της οµοσπονδίας δασοφυλάκων Ελλάδας, κ.
Παπαδιάς, δήλωσε: «Ολόκληρη η Πεντέλη έχει 2 δασοφύλακες». • Η Ελλάδα, είναι η µόνη
χώρα στη Μεσόγειο, που δε διαθέτει εθνικό δασολόγιο και εθνικούς χάρτες. • Στο πυροσβεστικό σώµα, είναι κενές 3.000 οργανικές θέσεις. • Πρόεδρος Εταιρίας Προστασίας Φύσης,
κ. Γιώργος Σφήκας, δήλωσε: «Η φωτιά ξεκίνησε, το βράδυ της Παρασκευής, 21/08/2009 στο
Γραµµατικό, στις 22.00 και µέχρι την εποµένη, 22/08/2009, που η φωτιά φούντωσε, δεν
κινήθηκε τίποτα». • Ο δασολόγος - σύµβουλος περιβάλλοντος, κ. Ηλίας Αποστολίδης, δήλωσε: «Το µεγάλο έγκληµα έγινε το 2003, µε το νόµο 3208, µε τον οποίο άλλαξε ο ορισµός του
δάσους. Πριν, δάσος χαρακτηριζόταν µία έκταση που είχε κάλυψη το 15% της επιφάνειας µε
δασικά είδη. Το 2003, το ΠΑΣΟΚ το πήγε στο 25%. Τότε η Ν.∆. αντέδρασε έντονα». • Αντιδήµαρχος ∆ήµου Πεντέλης Αντ. Φειδοπιάστης: «Η φωτιά ξαπλώθηκε τόσο γρήγορα, λόγω
έλλειψης συντονισµού, γιατί η πυροσβεστική υπηρεσία συντονίζει µόνο τις δικές της δυνάµεις». • 3 εκατ. ευρώ, στοίχισε το σύστηµα εκτόξευσης νερού µε κανονάκια, σε περίπτωση
πυρκαγιάς, που εγκαταστάθηκε στο Ολυµπιακό Πάρκο Σκοινιά, για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. ∆ε λειτούργησε, όµως, ποτέ, γιατί έπρεπε να προσληφθούν 4 υπάλληλοι που θα λειτουργούσαν το σύστηµα. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε, απέρριψε το αίτηµα πρόσληψης. Για να αρχίσει να
λειτουργεί, πρέπει να δαπανηθούν 100.000 ευρώ. • Στα δάση που κάηκαν, υπάρχουν
16.000 αυθαίρετα κτίσµατα, µε σοβαρά προβλήµατα νοµιµότητας. Από αυτά, τα 8.600 είναι
παράνοµα και έχουν κινηθεί διαδικασίες κατεδάφισής τους. • 3.167 έχουν κριθεί τελεσίδικα
(δικαστικά), κατεδαφιστέα. ∆εν έχει γκρεµιστεί ούτε ένα, µε αστείες δικαιολογίες (∆εν έχουµε
µπουλντόζες, δεν έχουµε χρήµατα, έχει αρµοδιότητα γκρεµίσµατος η περιφέρεια, ή ο δήµος,
ή η νοµαρχία, κλπ). • Από τα παραπάνω 3.167, το 75% αφορά βίλες. • Από την έγκριση
ποσού 350 εκ.ευρώ, από την Ε.Ε, για αποζηµιώσεις και ανασυγκρότηση εδαφών έχουν
απορροφηθεί, µέχρι σήµερα, 50 εκ. ευρώ. • Επιστήµονες από την οµάδα τηλεσκόπησης του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ζητάνε, εδώ και τρία χρόνια, να θέσουν στη διάθεση του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ένα δορυφορικό σύστηµα καταγραφής σηµαντικών πληροφοριών, ένα σύγχρονο τεχνολογικό εργαλείο παρακολούθησης του περιβάλλοντος και των φυσικών καταστροφών. Μέχρι σήµερα, δεν έχουν καµία απάντηση. Για την πρόληψη πυρκαγιών, αρµόδιες είναι 45 υπηρεσίες, για την κατάσβεση πυρκαγιών, εµπλέκονται άλλες 20 υπηρεσίες!!!
Γ. ΠΑΠ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΛΑΟΣ
Η χώρα µας βρίσκεται και πάλι σε εκλογική διαδικασία
µε την πλειοψηφία των πολιτών να ξεχνάει ότι έστω και
για κάθε τέσσερα χρόνια είναι, κυρίαρχος λαός.
Και να σέρνεται πίσω από την ποδοσφαιροποίηση της
πολιτικής όταν σίγουρα την επόµενη µέρα θα βρεθεί και
πάλι µπροστά στα ίδια αδιέξοδα µπροστά στην συνεχιζόµενη εξαθλίωση των πάντων, στη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση, στη διαφθορά στα σκάνδαλα και στον ηγεµονισµό.
Ξεχνάνε οι πολίτες, κυρίαρχος λαός, ότι είναι στο χέρι
τους να δώσουν επιτέλους µια άλλη τροπή στην πολιτική
πορεία της χώρας µας. ∆εν θέλουν να δουν την αδιέξοδη
πορεία του σηµερινού µοντέλου ανάπτυξης. Σκεπάζουν
µε «µπλάνκο» τα διαπλεκόµενα οικονοµικά συµφέροντα
που καταστρέφουν την χώρα, τις µίζες που ρυθµίζουν τη
ζωή µας, την έλλειψη του κράτους, την διάλυση της δηµόσιας διοίκησης
∆εν θέλουν να δουν ότι αυτοί πού κυβερνούν χρόνια τη
χώρα δεν νοιάζονται για τίποτε παρά µόνο για την δική
τους ύπαρξη ενώ έχουν ευθύνη που η χώρα µας έχει
χάσει τόσο πολύτιµο χρόνο για µια γενική ανασυγκρότηση.
Αρέσκεται ο κυρίαρχος λαός να παρακολουθεί τα γκάλοπ και τις κοκοροµαχίες των υποψηφίων αυτών που
«πουλάνε φύκια για µεταξωτές κορδέλες», αυτών που

ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Έφυγε µετά από µακροχρόνια ασθένεια, ένας από τους πρωτεργάτες του οικολογικού κινήµατος ο αγαπηµένος φίλος Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος. Ένα από τα ιδρυτικά µέλη του
κέντρου πολιτικού προβληµατισµού, και διευθυντής του περιοδικού «Οικολογία και Περιβάλλον», και αργότερα σηµαντικός
συνεργάτης του περιοδικού Νέα Οικολογία. ∆εν ξεχνάµε εκείνη τη νεανική µας περίοδο µε τις ατέλειωτες συγκεντρώσεις και
συζητήσεις µε ανθρώπους του πνεύµατος µε ανθρώπους ανήσυχους για το καινούργιο που ερχόταν. Συγκεντρώσεις στο
σπίτι του στην ανηφόρα της οδού Αναγνωστοπούλου, µε κρασί, οικολογικούς µεζέδες και
µε τις απαραίτητες φακές που πάντα µας µαγείρευε. Συζητήσεις ήρεµες πολιτισµένες στην
αναζήτηση µιας καλλίτερης κοινωνίας.
Παραθέτουµε ένα µικρό απόσπασµα από άρθρο του πού έγραψε στο περιοδικό Νέα Οικολογία το 1985 µε τίτλο, «Μια υποδειγµατική και συνήθης περίπτωση ιδιωτικής ασυδοσίας»...
Αναφέρει ο συγγραφέας: «Μέσα από την υπόθεση που εκθέτουµε εδώ, επιθυµούµε κυρίως
να καταδείξουµε τους µηχανισµούς και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που µπορούν να επιτρέψουν σ΄έναν ασυνείδητο ιδιώτη να ασελγήσει πάνω στο περιβάλλον και να το καταστρέψει, ακόµα κι αν αυτό πέρα από το κάλλος του, αποτελεί µέρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Στα Μαύρα Λιθάρια του ∆ερβενίου, στα σύνορα των νοµών Κορινθίας και Αχαΐας
βρίσκονται τα αποµεινάρια του αρχαίου λιµανιού της πόλεως των Αιγών, έδρας βασιλείου
στην αρχαϊκή εποχή και σηµαντικής πόλης, αργότερα της Αχαϊκής Συµπολιτείας. ∆ίπλα στο
αρχαίο αυτό λιµάνι αγόρασε προ δεκαπενταετίας περίπου ένα αγροτεµάχιο ο γιατρός Εµµ.
Κλεινάκης κι αργότερα άρχισε να χτίζει ένα σπίτι όχι στο κέντρο της ιδιοκτησίας του, όπως
του είχαν υποδείξει η Πολεοδοµική Υπηρεσία Κορίνθου και η Αρχαιολογική Υπηρεσία, αλλά
στην άκρη της ιδιοκτησίας του, πάνω στο αρχαίο τείχος, - αντηρίδα του αρχαίου λιµανιού,
θρυµµατίζοντας µε τις µπουλντόζες διάφορα ευρήµατα άγνωστης αλλά ίσως ανεκτίµητης
αξίας. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του απαγόρευσαν να συνεχίσει το σπίτι πού είχε µείνει γιαπί
µέχρι το 1981»...
Το άρθρο εξιστορεί πως τελικά κατάφερε ο γιατρός να ολοκληρώσει το σπίτι του παρά τις
απαγορεύσεις και αναρωτιέται ο συγγραφέας: …«Γιατί τελικά εξουδετερώνονται οι αρχαιολόγοι και οι αρχιτέκτονες που και τη γνώση και την ευαισθησία έχουν να προστατεύσουν
το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονοµιά; Και πως η αποκέντρωση µπορεί να βοηθήσει αυτή την προστασία, όταν οι Νοµαρχίες δεν είναι ευαισθητοποιηµένες σ΄αυτό το τεράστιο πρόβληµα, ή υπόκεινται σε συναλλαγές και σε πιέσεις - όπως και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης;».
Αναρωτιόταν ο Σπήλιος εικοσιπέντε χρόνια πριν, για ένα πρόβληµα που δυστυχώς όχι
µόνο εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά µε τα χρόνια διογκώθηκε.

Λ Ι Γ Ο Σ Κ Α Π Ν Ο Σ Α ΚΟ Μ Α …

Άρχισε από την 1η Ιουλίου η µάχη µε τους θεριακλήδες, ηµεροµηνία που
ξεκίνησε και στην χώρα µας η απαγόρευση του καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους. Οι αντιδράσεις, βοηθούντος του Καλοκαιριού, ήταν λίγες
και µάλλον πέρασαν απαρατήρητες.
Όσο όµως το φθινόπωρο θα προχωράει και τα καθίσµατα των καταστηµάτων θα µαζεύονται από τους ανοιχτούς χώρους, η απαγορευτική διάταξη θα πάρει τις πραγµατικές της
διαστάσεις, οπότε θα έχει ενδιαφέρον η συµπεριφορά τόσο των καταστηµαταρχών και καπνιστών, όσο
και των ελεγκτικών αρχών. Από την
απαγόρευση καπνίσµατος σε κλειστούς χώρους εξαιρούνται τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος έως 70 τ.µ. Το «παράθυρο»
όµως αυτό στον νόµο προκαλεί αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες µεγαλύτερων καταστηµάτων, οι οποίοι ζητούν επιδοτήσεις για να φτιάξουν
χώρους καπνιστών. Ανάλογη εξαίρεση για τα µικρά καφέ-µπαρ είχε γίνει
και στη Γερµανία. Πάντως σε γραφεία διευθυντικών στελεχών του ∆ηµοσίου που έτυχε να µπούµε αρχές Σεπτεµβρίου, τα τασάκια καµάρωναν
µεγαλόπρεπα πάνω στα γραφεία τους.

υπόσχονται πελατειακές εξυπηρετήσεις µε το δηµόσιο
χρήµα και δεν αναρωτιούνται γιατί ποτέ δεν παρακολούθησαν µια σοβαρή ιδεολογική συζήτηση. Κανείς µα κανείς
δεν έχει αντιληφθεί σε τι κρίσιµη κατάσταση βρίσκεται
ολόκληρος ο πλανήτης και πόσο πια επιβάλλεται µια
άλλη πορεία της ανθρωπότητας.
Οι σηµερινοί πολίτες, οι πλειονότητά τους σε ελάχιστα
πράγµατα θυµίζουν σύγχρονους και υπεύθυνους πολίτες.
Οι συνεχείς αλλαγές των νόµων για τα συµφέροντα των
ολίγων, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις οι τροπολογίες
έχουν δηµιουργήσει το τέλειο περιβάλλον υπόθαλψης
γραφειοκρατίας και αδιαφάνειας. Τα δάση καίγονται και
γίνονται οικόπεδα, το νερό µολύνεται παντού, η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση είναι πια συναφής µε την περιβαλλοντική κρίση και όµως όλα αυτά ο κυρίαρχος λαός τα
προσπερνά µε αδιαφορία.
Το βάρος πέφτει λοιπόν στα χέρια των λίγων προβληµατισµένων, αυτών που δεν µπορούν πια να βλέπουν την
κατάρρευση των πάντων αυτών πού χρειάζονται επειγόντως υπαρξιακές απαντήσεις, να δώσουν τη µάχη για µια
καλλίτερη ζωή να αντισταθούν στην εξαθλίωση στη βαρβαρότητα και τον κυνισµό. Μήπως επιτέλους ο κυρίαρχος
λαός θα πρέπει να τολµήσει και να τους ακούσει;…

ΓΙΑΛΟΒΑ

Μαρίτα Κουρούπη

Όταν το ηµερολόγιο
έδειχνε ότι η Άνοιξη σε
λίγο θα γινόταν Καλοκαίρι, µια παρέα φίλων
µε οικολογικές ανησυχίες, αποφασίσαµε να
κάνουµε ένα ταξίδι που
το συζητούσαµε και το
γυροφέρναµε αρκετό
καιρό. Προορισµός ο
υδροβιότοπος - λιµνοθάλασσα της Γιάλοβας
(∆ιβαρι). Η λιµνοθάλασσα
βρίσκεται στον
Νοµό Μεσσηνίας, 3 χλµ
βόρεια της Πύλου στον
Κόλπο του Ναβαρίνου,
καταλαµβάνει έκταση 6.000 στρεµµάτων και είναι ο νοτιότερος υγρότοπος διεθνούς σηµασίας των Βαλκανίων (Grimmet, R.& Jones T. 1989) αποτελώντας τον σηµαντικότερο σταθµό για χιλιάδες πουλιά που χρησιµοποιούν τη διαδροµή της ∆υτικής Ελλάδας κατά τη µετανάστευση. Το Φθινόπωρο, τα µεταναστεύοντα πουλιά προς τις Αφρικανικές χώρες κάτω
από τη Σαχάρα βρίσκουν εδώ τον τελευταίο ευρωπαϊκό υγρότοπο πριν από τη µεγάλη τους
και ασταµάτητη πτήση των 3000 χλµ. πάνω από τη Μεσόγειο και την έρηµο της Σαχάρας.
Κατά την Ανοιξιάτικη µετανάστευση γίνεται ακριβώς η ίδια διαδροµή µε αντίθετη φορά. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει τη µεγάλη οικολογική σηµασία του υδροβιοτόπου στον οποίο
έχουν καταµετρηθεί 254 είδη πουλιών τα τελευταία 3 χρόνια, από τα οποία τα 79 έχουν αναγνωρισθεί ως απειλούµενα στην Ευρώπη ενώ 4 από αυτά απειλούνται παγκοσµίως.
Η λιµνοθάλασσα της Γιάλοβα είναι ο πρώτος υγρότοπος διεθνούς σηµασίας που συναντούν
στα Βαλκάνια τα εκατοµµύρια πουλιά που την Άνοιξη εγκαταλείπουν τις περιοχές διαχείµασης στην Κεντρική Αφρική και µεταναστεύουν προς βορά για να αναπαραχθούν. Εκτός από
την ιστορική της αξία, ολόκληρη η περιοχή της Πύλου χαρακτηρίζεται για την φυσική της
οµορφιά. Το ταξίδι στην Γιάλοβα µας αποζηµίωσε αλλά και µας προβληµάτισε. Ο λόγος φαίνεται στη φωτογραφία. ∆ίπλα στο παλιό και σχεδόν εγκαταλειµµένο αντλιοστάσιο η ρύπανση στην επιφάνια του νερού ήταν απίστευτη, έχοντας τη µορφή βρόµικης και λιπαρής
σαπουνάδας. Η περιοχή της λιµνοθάλασσας που τα τελευταία χρόνια, (όπως µάθαµε) έχει
υποστεί αρκετή υποβάθµιση, εντάχθηκε στο πρόγραµµα Life Natura 2000 µε στόχο την
προστασία της. Ας ελπίσουµε ότι κάτι θα γίνει…

Εµπορευµατοποίηση του αθλητισµού

Η αθλητική διαδικασία µπορεί να χαρακτηριστεί παραγωγική στον βαθµό που η
πολιτεία καταφέρνει να διαµορφώσει ίσες ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες άθλησης και σωµατικής άσκησης για όλους. ∆εν χαρακτηρίζεται παραγωγική µια διαδικασία µε κριτήριο τις αγωνιστικές επιδόσεις των εθνικών οµάδων , τα µετάλλια και εν
γένει την παρουσία των αθλητών στους αγωνιστικούς χώρους. Βασικό κριτήριο
αποδοτικότητας µιας ανθρωποκεντρικής - φιλολαϊκής αθλητικής πολιτικής είναι ο
αριθµός όχι µόνο των αθλητών, αλλά πάνω απ΄όλα των αθλούµενων πολιτών. ΄Ολοι
γνωρίζουµε τι γίνεται µε τη φυσική αγωγή στα σχολεία και µε τα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού στους δήµους. ∆υστυχώς αυτές οι δραστηριότητες υπολειτουργούν
αφού το βάρος πέφτει στην ιδιωτικοποίηση δηµόσιων αθλητικών χώρων και. στην
εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε ιδιωτικά συµφέροντα. ΄Εχουν ανοίξει τα ταµεία του κράτους και σπαταλιέται το δηµόσιο χρήµα για τη σωτηρία των ιδιωτικών αθλητικών
εταιρειών. Καταλαµβάνονται ελεύθεροι χώροι για επιχειρηµατικές δραστηριότητες
και εµπορικές χρήσεις, µε πρόσχηµα τον αθλητισµό αλλά άσχετες προς αυτόν. Η
αποµυθοποίηση του λεγόµενου αθλητισµού υψηλών επιδόσεων µε την ανίχνευση
αναβολικών στον οργανισµό των αθλητών δηµιούργησε πονοκέφαλο στην πολιτική και αθλητική ηγεσία. Παράλληλα αυξήθηκε ο επίσηµος κρατικός και παράνοµος
αθλητικός τζόγος δηµιουργώντας περισσότερα προβλήµατα Το σηµερινό αθλητικό
µοντέλο έχει πια στρεβλό αντικοινωνικό χαρακτήρα και δεν µπορεί να πείσει κανένα σοβαρό πολίτη ότι έχει σχέση µε µια υγιή αντίληψη όπως γινόταν παλιά. Εξάλλου η βία πού συνήθως επικρατεί στους αθλητικούς χώρους είναι αιτία αποφυγής
αυτών.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΑΣΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Η εκπρόσωπος της Οικολογικής Κίνησης µετείχε στην επιτροπή δασών του δήµου από την
ίδρυσή της ελπίζοντας ότι µαζί µε τους εκπροσώπους των άλλων φορέων θα µπορούσαν να
εργαστούν για το καλό της πόλης µε ένα σωστό σχεδιασµό. Αποδείχτηκε ότι αυτό ήταν ανέφικτο αφού γινόταν σχεδιασµοί και παρεµβάσεις από άλλα πρόσωπα χωρίς να υπάρχει και
η γνώµη της αρµόδιας επιτροπής µε αποτέλεσµα να γίνονται και άστοχες πράξεις εις βάρος
των δασών. Ύστερα από αυτό η εκπρόσωπος της Οικολογικής Κίνησης αποφάσισε να
παραιτηθεί για να µην έχει ευθύνη σε ότι µπορεί να γίνει εις βάρος κυρίως των δασών. Ακολουθεί το κείµενο της παραίτησης.
Κύριοι :
Θέλω να σας ανακοινώσω την απόφασή µου να παραιτηθώ από µέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος για πολλούς σοβαρούς λόγους.
1 Όταν συστάθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος ήλπιζα για µια ακόµη φορά, ότι επιτέλους θα
µπορέσουµε να λειτουργήσουµε αποτελεσµατικά αφού µέσα στην Επιτροπή υπήρχαν και
άτοµα εξειδικευµένα για τα δάση, που θα µπορούσαν να δροµολογήσουν αποτελεσµατικά
την διάσωση και αξιοποίηση των δασών µας. ΄Ηλπιζα ότι η παρουσία όλων µας θα βοηθούσε τις διαδικασίες για την επίλυση των χρόνιων προβληµάτων των δασών µας. ∆υστυχώς
σύντοµα οι προσδοκίες µου διαψεύστηκαν. Η οµάδα υπολειτούργησε δεν έγινε κανένας
προγραµµατισµός και συνεδρίαζε µόνο όταν ο πρόεδρος την είχε ανάγκη π.χ. παρουσία στα
δικαστήρια. Οι περισσότερες επαφές µε υπουργικούς παράγοντες και υπηρεσίες γινόταν
αποκλειστικά από τον Πρόεδρο και τον ∆ήµαρχο, χωρίς καµιά εκ των προτέρων ενηµέρωση για να εκφραστούν κάποιες γνώµες ή ακόµη και για να µαθαίνουν όλα τα µέλη το αντικείµενο. Και βέβαια ύστερα από µέρες βλέπαµε στον Τύπο τις σχετικές φωτογραφίες µε τις χαιρετούρες και τα χαµόγελα µαζί µε τους πηχυαίους τίτλους της αυτοπροβολής. Και τα δάση
µας εξακολουθούσαν να µαραζώνουν αφού όλη η δραστηριότητα επικεντρωνόταν µόνο στην
υπόθεση της δίκης.
2 Στα τρία χρόνια λειτουργίας της η νέα δηµοτική αρχή δεν είχε καµία πρωτοβουλία ούτε
ζήτησε από την επιτροπή τη γνώµη της για µελέτη ανάπλασης των δύο δασών σύµφωνα µε
τις οδηγίες του ∆ασαρχείου. Από την άλλη µεριά κανείς από τα µέλη της Επιτροπής δεν ζήτησε να ενηµερωθεί για τις εκκρεµότητες του δάσους Μορέλλα, ώστε να γίνει κάποιος σχεδιασµός. Αντίθετα ο ∆ήµαρχος ενεργώντας αυτόβουλα µαζί µε την τεχνική υπηρεσία έφερε στο
δηµοτικό συµβούλιο την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο οικοδοµικό τετράγωνο της
παιδικής χαράς του Αγ. Παντελεήµονος προκειµένου να εισπράξει κάποια νοµαρχιακά κονδύλια παρακάµπτοντας το γεγονός ότι το τµήµα αυτό είναι δασική έκταση και ανήκει στη
δωρεά Μορέλα. Και ναι µεν δεν έγινε προς το παρόν η τροποποίηση µετά από προσωπικές
µου διενέξεις µε το ∆ήµαρχο, αλλά ψηφίστηκαν τα σχέδια ανάπλασης της παιδικής χαράς
πού δεν συµβαδίζουν µε την δασική νοµοθεσία , σχετικά µε τις κατασκευές µέσα σε δάση, και
βέβαια αγνοήθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού δεν της ζητήθηκε η γνώµη.
3 Τέλος η ετσιθελική κατασκευή κρήνης µέσα στο δάσος από την οµάδα εθελοντών, έδειξε
περίτρανα ότι κάποιοι δουλεύουν για το δικό τους προφίλ και µόνο, αφού αγνοήθηκε και πάλι
η γνώµη της Επιτροπής.
4 Ο ∆ήµαρχος ως συνήθως δήλωσε ανεπίτρεπτη άγνοια πράγµα που δεν έγινε πιστευτό
από κανέναν, η πρόεδρος των εθελοντών σύρθηκε στο αστυνοµικό τµήµα αφού δεν είχε
άδεια κατασκευής και ο Πρόεδρος της Επιτροπής διατεινόταν ανερυθρίαστα ότι δεν γνώριζε
τι επρόκειτο να γίνει. Μπάστε σκύλοι αλέστε. Κατά τα άλλα ο ∆ήµος έχει Επιτροπή ∆ασών και
Περιβάλλοντος.
5 Κύριοι όλα αυτά δε δείχνουν ούτε σοβαρότητα ούτε υπευθυνότητα.
6 Εγώ δεν προτίθεµαι να εξυπηρετήσω τις σκοπιµότητες κανενός και ούτε να γίνω νεροκουβαλητής σε όποιον έχει βλέψεις προσωπικές και όχι προς όφελος των πολιτών µας. έργα
µε εργολάβους µέσα στο δάσος δεν συµβαδίζουν. Αυτοί πού νοµίζουν ότι µπορούν να παρακάµψουν τα εµπόδια όπως άλλωστε στην ίδια λογική είχαν βαδίσει και οι προκάτοχοί τους ας
µην ονειρεύονται. όσο και αν αναζητούν εναγωνίως κονδύλια για έργα θα πρέπει να ξέρουν
ότι έργα χωρίς νοµιµότητα και διαφάνεια δεν πρόκειται να γίνουν.
7 Ύστερα απ αυτά τα γεγονότα µε την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει διάθεση να λυθούν τα
προβλήµατα των δασών µε απλούς τρόπους χωρίς τα µεγάλα κονδύλια και αξιοποιώντας
πολίτες που θα µπορούσαν να βοηθήσουν και µετά την διαπίστωση της έντονης παραπληροφόρησης πολιτών εις βάρος µου αποχωρώ απογοητευµένη αλλά χωρίς να γίνω συνένοχος στο έγκληµα που λέει και το τραγούδι

Οι δύο κεραίες στην ταράτσα πολυκατοικίας στην
οδό ∆ηµοκρατίας εξακολουθούν να στέκονται
όρθιες απειλώντας τους περίοικους, Παρά τις
κινητοποιήσεις διαµαρτυρίας που έχουν γίνει από
τους κατοίκους της περιοχής και τον ∆ήµο οριστική αποµάκρυνση δεν έχει επιτευχθεί. Καταγγέλθηκε µάλιστα ότι πρόσφατα οι κεραίες λειτουργούσαν. Είναι τραγικό να παίζουµε το κρυφτούλι
µε την υγεία των πολιτών. Πρόσφατα η Ευρωβουλή επεσήµανε την απειλή στην υγεία από το
χάος της κινητής τηλεφωνίας. Πέρσι είχε διαβαστεί στα σχολεία κείµενο επιστηµόνων. Που ανέφερε ότι πάνω από δύο δισεκατοµµύρια χρήστες
κινητών τηλεφώνων σε όλο τον κόσµο συµµετέχουν σαν πειραµατόζωα στο πιο µεγάλο πείραµα
στην ιστορία της ανθρωπότητας τη συχνότατη
έκθεση σε µη ιονίζουσα ακτινοβολία. Ένα ευδιάΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ κριτο σήµα κινδύνου εκπέµπει η επιστηµονική
κοινότητα για τις πιθανές βλαβερές συνέπειες
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
στην υγεία από τη χρήση της κινητής τηλεφωνίας
αλλά και των άλλων πηγών µη ιονίζουσας ακτινοβολίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα ενέκρινε έκθεση σχετική µε τη λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας την οποία υπερψήφισαν
οι περισσότεροι ευρωβουλευτές. ∆υστυχώς η χώρα µας αντιµετωπίζει µε αδιαφορία τις προσφυγές των πολιτών στα δικαστήρια και στον Συνήγορο του Πολίτη. Το δε ΥΠΕΧΩ∆Ε ισχυρίζεται ότι δεν έχει δικαιοδοσία αποµάκρυνσης των κεραιών. Σε ένα σηµείο της έκθεσης επικρίνει τις ασφαλιστικές εταιρείες που εξαιρούν από την ασφαλιστική κάλυψη κινδύνους σχετικούς
µε τις ακτινοβολίες γεγονός που σηµαίνει ότι στην πράξη οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρίες
γνωρίζουν τον κίνδυνο. Εντύπωση προκαλεί ότι η έκθεση σε άλλο σηµείο της, αµφισβητεί την
αξιοπιστία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας πού έθεσε ως παγκοσµίως αποδεκτά όρια 55
βολτ ανά µέτρο. Εµµέσως την κατηγορεί για έλλειψη διαφάνειας τονίζοντας ότι χάνεται χρόνος
αφού όρισε το 2015 ως έτος αξιολόγησης των επιπτώσεων των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων
στον άνθρωπο. Από το 2000 το Κοινοβούλιο είχε προειδοποιήσει ότι η έκθεση στις ακτινοβολίες πρέπει να είναι τόσο χαµηλότερη όσο είναι λογικά εφικτό. Και απόδειξη της δυνατότητας
της µείωσης των ορίων είναι ότι ήδη 9 κράτη µεταξύ των οποίων η Ελβετία η Ρωσία και η Κίνα
τα περιόρισαν προληπτικά. Τουλάχιστον µπροστά σε αυτή την αβεβαιότητα ας προφυλάξουµε τα
παιδιά µας και ας συνεχίσουµε να απαιτούµε σεβασµό στην υγεία µας.

ΨΗΦΙΖΟΥΝ
ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ

Μέσα στον Ιούλιο µπήκε
θέµα στο δηµοτικό συµβούλιο η ψήφιση µελέτης
ανάπλασης του εµπορικού
κέντρου της Λ. Ειρήνης. ∆ικαίως κάποιοι δηµοτικοί σύµβουλοι ζήτησαν να µάθουν και να
ιδούν περί τίνος επρόκειτο. ∆υστυχώς το προεδρείο δεν είχε φέρει κανένα σχέδιο γιατί ο
φάκελος ήταν πολύ µεγάλος και όποιος σύµβουλος ήθελε να το δει θα έπρεπε να πάει στην
τεχνική υπηρεσία. Καταγγέλθηκε από άλλους ότι τον αναζήτησαν και εκεί αλλά ο φάκελος
έλλειπε. ∆εν είναι η πρώτη φορά που συµβαίνουν αυτά στο δηµοτικό συµβούλιο. Το περίεργο είναι πως οι δηµοτικοί σύµβουλοι δέχονται να τους περιπαίζουν µε αυτό τον προκλητικό τρόπο και δεν το καταγγέλλουν στον τοπικό τύπο στο Νοµάρχη και σε κάθε αρµόδιο
φορέα. Ακόµη µπορούν να σηκώνονται να φεύγουν αφήνοντας µόνους τους «εξυπνάκηδες». ∆εν µπορεί να σχεδιάζουν το κέντρο της πόλης µόνοι τους και να έχουν το θράσος
να ζητάνε την ψήφο όλων. Και βέβαια δεν υπάρχει ο όρος «ψηφίζω µε επιφύλαξη», όπως
είπαν κάποιοι δηµοτικοί σύµβουλοι της αντιπολίτευσης. ∆ηλαδή όταν γίνει το έργο τι θα
µπορούν πια να κάνουν; Είναι τραγικό να φορολογούµαστε όλο και περισσότερο για να
εισπράττει το κράτος, οι νοµαρχίες και οι δήµοι εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να ελέγχει κανείς
που σπαταλιούνται αυτά τα χρήµατα και τι είδους µελέτες γίνονται.

Υποδειγµατικός
καθαρισµός
δασών
Υποδειγµατικός υπήρξε το
φετινό Καλοκαίρι ο καθαρισµός και η αποψίλωση
των ξερών χόρτων που
έκανε ο ∆ήµος στα δάση
Μορέλα και Κάσδαγλη,
µειώνοντας έτσι σηµαντικά
τον κίνδυνο µιας τυχαίας ή
και εκούσιας πυρκαγιάς.
Ελπίζουµε το πνεύµα
αυτής της πρωτοβουλίας
να έχει και συνέχεια.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα 3ήµερη (4 - 5 - 6 Σεπτεµβρίου)
µουσική εκδήλωση από τις µοναδικές που έχουν γίνει ποτέ
στην Πεύκη πραγµατοποίησε ο Πολιτιστικός Οργανισµός
του ∆ήµου µε πολύ µεράκι. To «Φεστιβάλ Μεσογειακής
Μουσικής» έδωσε την ευκαιρία στους πολίτες της Πεύκης
να γνωρίσουν ένα άλλο είδος µουσικής πέρα από τα καθιερωµένα και κυρίως έλληνες µουσικούς, νέους καλλιτέχνες
και ως επί το πλείστον δεξιοτέχνες και συνθέτες. Παραδοσιακά τραγούδια των χωρών της Μεσογείου ερµηνεύτηκαν
από τους καλλιτέχνες µε συγκίνηση, κέφι και µελαγχολία.
Ειδικά ο αρµένιος Χάικ Γιαζιτζιάν πού χρόνια εργάζεται
στην Ελλάδα µας µετέφερε µα σπάνια εκφραστικότητα τους
καηµούς της πατρίδας του. Εντυπωσιακός ήταν και ο Νίκος
Τουλιάτος συνθέτης ερευνητής και σκηνοθέτης ηχορυθµών
πού ξεκίνησε από το µουσικό τµήµα του Ιονίου Πανεπιστηµίου αυτοσχεδιάζοντας πάνω στα κρουστά, σε ξύλα ταψιά
κάδους µε την οµάδα «Ηχόδραση». Ήταν τόσο εντυπωσιακές οι συνθέσεις του πού ακόµη και οι µικροί θεατές ξέσπασαν σε ρυθµικές κινήσεις που θα ζήλευαν οι καλλίτεροι
χορευτές ακούραστα σε όλη τη διάρκεια της µουσικής σύνθεσης. Μια µουσική πανδαισία µε τη συµµετοχή και του
Ντέιβιντ Λίντς. Επίσης συµµετείχαν οι Ψαραντώνης,
Πασχαλίδης, ΟΝΑΡ και αλλοι. Πολύ σωστή η επιλογή του γηπέδου της Πεύκης γι’αυτή την
µουσική παράσταση πού έδωσε την ευκαιρία στους θεατές να κινούνται ελεύθερα µπροστά
στη σκηνή ή να κάθονται κάτω. Ελπίζουµε του χρόνου να επαναληφθεί µε µεγαλύτερη συµµετοχή καλλιτεχνών.

Καταγγελία της Οικολογικής Κίνησης
προς ∆ηµαρχιακή Επίτροπη - ∆ήµαρχο - ∆ηµ. Συµβούλιο για άδεια λειτουργίας µπαρ

Κύριοι
Περίοικοι της οδού ∆ηµοκρατίας µας ενηµέρωσαν ότι στη θέση της ταβέρνας Καστελλάνι
πού εδώ και αρκετό καιρό δεν λειτουργεί, πρόκειται να λειτουργήσει καφετερία-µπαρ και
µάλιστα θα προεκταθεί και στο παρακείµενο οικόπεδο.
Όπως σίγουρα γνωρίζετε στην οδό ∆ηµοκρατίας δεν υπάρχει κανένα κατάστηµα και ο
χώρος είναι ολοκληρωτικά δοµηµένος µε χρήση αµιγούς κατοικίας. ΄Αλλωστε σύµφωνα
µε τον οικιστικό νόµο 25/8/97 τέθηκε σε ισχύ και το ΓΠΣ της Πεύκης που καθορίζει την
οδό ∆ηµοκρατίας σε χρήση αµιγούς κατοικίας.
Θέλουµε να σας υπενθυµίσουµε ότι η παλιά µονοκατοικία που παράνοµα στεγάστηκε η
ταβέρνα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για σωστή και ασφαλή λειτουργία µε αποτέλεσµα
πολλές φορές στο παρελθόν να σταµατήσουµε τη λειτουργία της. Είναι λοιπόν απαράδεκτο µέσα σε µια περιοχή αποκλειστικά κατοικίας να δώσετε άδεια να λειτουργήσει µια επιχείρηση πού θα υποβαθµίσει την περιοχή και θα δηµιουργήσει πολλαπλά προβλήµατα
στους περίοικους.
Ακόµη και η προηγούµενη διοίκηση του ∆ήµου είχε δεσµευτεί να µη δίνει άδειες λειτουργίας σε µπαρ ακόµη και σε χώρους εµπορικής δραστηριότητας. Ελπίζουµε να µη θελήσετε να καταργήσετε αυτό το µέτρο πού προστάτευσε την πόλη µας από πολλά δεινά.
Είµαστε αποφασισµένοι να συµπαρασταθούµε στους κατοίκους της επίµαχης περιοχής
βέβαιοι ότι προστατεύουµε ολόκληρο το προάστιο µας.

