
Ά γ ν ω σ τ η
παραµένει η
αιτία της άρνη-
σης του δηµάρ-
χου να κατα-
σκευαστεί υπό-
γειο γκαράζ στο
Ο.Τ 25 κάτω
από το χώρο
της θεσµοθετη-
µένης πλατείας.
Οι προετοιµα-
σίες για την
ένταξη του
έργου στο πρό-
γ ρ α µ µ α
« Θ Η Σ Ε Α Σ »
είχαν ξεκινήσει

από το 2005, ακολούθως υπήρξαν µελέτες, ολοκληρωµένο Τοπικό Πρόγραµµα Βιώσιµης
Ανάπτυξης σε εφαρµογή της. HABITAT AGENDA και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του
∆ήµου από τα οποία προέκυπτε ότι κρινόταν απαραίτητο για την περιοχή η κατασκευή ενός
υπόγειου χώρου στάθµευσης. Παράλληλα είχε εγκριθεί ένα κονδύλι 67000 ευρώ από το
Υπουργείο Εσωτερικών προκειµένου να συνταχθεί µελέτη για την προσυµβατική διαδικα-
σία. Την 1-10- 2008 υπογράφτηκε σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Πεύκης και της εταιρείας

“OLYFOR” A.E. προκειµένου να γίνει η σχετική µελέτη του έργου. Το γνωρίζει αυτό το δηµο-
τικό συµβούλιο; Η µελέτη µεταξύ άλλων αναφέρει: «Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι
έχει προηγηθεί και υφίσταται ήδη τεχνική προετοιµασία προχωρηµένου σταδίου.
Για την επίτευξη της πλήρους ωρίµανσης, η ∆ηµοτική αρχή χρειάζεται µόνο να
προβεί σε ενέργειες επικαιροποίησης των υφιστάµενων µελετών (κυκλοφοριακής
και περιβαλλοντικής) που απαιτούνται για την πληρότητα του φακέλου»…. και
παρακάτω. «Το µικτό συνολικό κόστος της επένδυσης (υπόγειος σταθµός και δια-
µόρφωση της πλατείας), ανέρχεται σε 3.330. 000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 15.000 ευρώ
ανά θέση στάθµευσης». Άρα το ποσό που έδωσε η Νοµαρχία φτάνει και για το γκαράζ
και όχι µόνο για τους κυβόλιθους τις ακακίες και το θάψιµο των καλωδίων της ∆ΕΗ στη
νησίδα της Λεωφ. Ειρήνης. Για όλα αυτά δεν έγινε ποτέ συζήτηση στο δηµοτικό συµβού-
λιο. Τον Ιούνιο του 2009 έγινε θέµα στο δηµοτικό συµβούλιο η έγκριση προσυµβατικής δια-
δικασίας του έργου κατασκευή υπόγειου γκαράζ πρώτη φάση, αναφέρεται η χρηµατοδότη-
ση του υπουργείου Εσωτερικών για τον µελετητή, το σχέδιο δεν παρουσιάζεται και ο προϊ-
στάµενος της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου κ. Φραγκούλης παρουσιάζει το θέµα σαν τελεί-
ως τυπικό, δηλαδή η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου πρέπει να µπει στο φάκελο για
να προχωρήσει η διαδικασία της δεύτερης φάσης. Εκτός του κύριου Μαυρίδη, κανείς άλλος
σύµβουλος δεν ζητάει διευκρινίσεις. Το θέµα ψηφίστηκε οµόφωνα και από κει και ύστερα τό
“έφαγε” το σκοτάδι, παρόλο που η διεύθυνση αναπτ. Προγραµµάτων του υπουργείου Εσω-
τερικών είχε γνωµοδοτήσει θετικά για τη συνέχιση του έργου, και το είχε κοινοποιήσει και
στο γραφείο του Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας. Η αδιαφορία των δηµοτικών συµβούλων έχει
επιτρέψει στον δήµαρχο να αποφασίζει µόνος του χωρίς να ενηµερώνει κανέναν µε αποτέ-
λεσµα να λειτουργεί εις βάρος των συµφερόντων των πολιτών .
Μετά απ΄όλα αυτά αναγκαστήκαµε να προσφύγουµε για το έργο της πλατείας στο Ελεγκτι-
κό Συνέδριο, µε την ελπίδα ότι ο δήµαρχος και όποιος άλλος από το δηµοτικό συµβούλιο
εµπλέκετε, να ξαναδούν συλλογικά την δυνατότητα κατασκευής του υπόγειου γκαράζ.

Στις 14-12-09 το δηµοτικό συµβούλιο
της Πεύκης έφερε θέµα «Τροποποίη-
ση σχεδίου Πόλης στον κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ράλλη (Ελληνογαλλική Σχολή
δήµου Ηρακλείου) ως αυτή απεστάλη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τήρηση της
νόµιµης διαδικασίας» Και λέει η εισήγηση του ∆ήµου ¨Με το υπ. Αριθ. 44763/ 23-11-09
έγγραφο του το Υπουργείο Περιβάλλοντος µας απέστειλε την τροποποίηση του σχεδίου
πόλης σε κοινόχρηστο χώρο της Ελληνογαλλικής σχολής… ∆ηλαδή ζητά από το δηµοτι-
κό συµβούλιο της Πεύκης την ανάρτηση της ως άνω τροποποί-
ησης του σχεδίου πόλης, δίνοντας προθεσµία 15 ηµερών από
την τελευταία δηµοσίευση για την κατάθεση τυχόν ενστάσεων
από τους ενδιαφερόµενους κ.λπ. Το σχετικό έγγραφο του
Υπουργείου που φροντίσαµε να έχουµε στα χέρια µας απευ-
θύνεται στο δήµο της Πεύκης και κοινοποιείται στον δήµο Ηρα-
κλείου και στην κ. Σανταντωνίου πληρεξούσιο της Ιεράς Μονής
Αγ. Ιωσήφ. Το έγγραφο αναφέρει τα εξής: «Με το από 23-10-
02 σχετικό υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε αίτηµα της Ιεράς
Μονής Ελληνογαλλική Σχολή, για τροποποίηση του εγκεκριµέ-
νου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου σας σε συµµόρφωση της
µε αρ. πρ. 678/2001 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθη-
νών µε την οποία βεβαιώθηκε η άρση απαλλοτρίωσης που
είχε επιβληθεί για την ιδιοκτησία της που βρίσκεται στον παρα-
πάνω κοινόχρηστο χώρο και η οποία µε το από 29-5-78 Π.∆.
(ΦΕΚ 341 ∆) χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστος χώρος και
πεζόδροµος. Η Υπηρεσία µας έθεσε την πρόταση τροποποίη-
σης του θέµατος µε την από 6/7/09 εισήγησή της υπόψη του
κεντρικού ΣΧΟΠ και το ΣΧΟΠ µε την 174 πράξη του (15/7/09)
γνωµοδότησε οµόφωνα ότι συµφωνεί µε την εισήγηση». Η
συγκεκριµένη γνωµοδότηση λέει τα εξής Το συµβούλιο έλαβε
υπόψη του την από 6/7/09 σχετική µε το θέµα εισήγηση της
∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και αφού άκουσε τις απόψεις των κκ. Μελά Μ. υπεύ-
θυνης δηµοσίων σχέσεων της Ελληνογαλλικής σχολής Σανταντωνίου Ν. δικηγόρου και
∆αργέντα Αγγ. πολιτικού µηχανικού, γνωµοδότησε οµόφωνα ότι συµφωνεί µε την πρότα-
ση της ∆/νσης όπως αυτή διατυπώνεται στην εισήγηση. Την εισήγηση υπογράφει ο κ.
Λουλουργάς προϊστάµενος της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. Επειδή η κατάργηση
ελεύθερου χώρου είναι µια αντισυνταγµατική πράξη, απευθυνθήκαµε στην πολεοδοµία
για να µάθουµε τι ισχύει σ άυτή την πευκόφυτη περιοχή. Η πολεοδοµία µας πληροφόρη-
σε ότι η Ελληνογαλλική σχολή χτίστηκε µε ειδικό καθεστώς (αρ. αδείας 484 / 4-2-77) ως
εκτός σχεδίου. Μάλιστα µας ανέφεραν ότι το 2004 εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε πολεο-
δοµική µελέτη της περιοχής µε επεκτάσεις τµηµάτων και του ∆ήµου Ηρακλείου και του
∆ήµου Πεύκης µε συντελεστή δόµησης 0,6 όµως αυτή η υπουργική απόφαση την οποία
υπέγραψε ο τότε υπουργός Γ. Σουφλιάς απορρίφθηκε από το Συµβούλιο της Επικρατεί-
ας, µετά από παρέµβαση (αρ. απόφασης 3282/2008) τριών offshore εταιρειών περιορι-
σµένης ευθύνης που φέρονται ιδιοκτήτριες ακινήτων στην περιοχή αυτή. Οι εν λόγω εται-
ρείες είναι οι: «Ναζέρ», «Βικόζα» και «Σοµπράντο» µε έδρα την Κύπρο και δηλώνουν την
ίδια διεύθυνση, που είναι το «Μέγαρο ∆ιαγόρας» στη οδό Π. Κατελάρη αριθ. 16 της Λευ-
κωσίας. Μετά από επίσκεψή µας στο ∆ασαρχείο και στη ∆/νση δασών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης µάθαµε ότι όλη εκείνη η περιοχή ανήκει στα λεγόµενα - βαυαρικά
κτήµατα - τα οποία τώρα λογικά ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, ότι έχουν γίνει κατά και-

ρούς παράνοµες αγοροπωλησίες και
αποχαρακτηρισµοί δασικών εκτάσε-

ων και γενικά η περιοχή αυτή βρίσκεται σε πολεοδοµική εκκρεµότητα. Όπως ορίζει ο
νόµος µετά την δηµοσίευση σε πρωινή εφηµερίδα περίοικοι της ελληνογαλλικής σχολής
και η Οικολογική Κίνηση της Πεύκης υπέβαλλαν τις ενστάσεις τους για την κατάργηση του
κοινόχρηστου χώρου. Ο δήµος που η απόφαση του έχει µόνο γνωµοδοτικό χαρακτήρα,
έκανε δεκτές τις ενστάσεις τους µετά από δύο επεισοδιακά δηµοτικά συµβούλια, όπου οι

εκπρόσωποι της σχολής αφού κατηγόρησαν την Οικολογική
Κίνηση και εγγράφως ότι δεν έχουν καµιά σχέση µε τις τρεις
κυπριακές εταιρείες και ότι κακώς λέει ότι πρόκειται για δασική
έκταση ανέφεραν ότι οι καινούργιες εγκαταστάσεις που σχεδιά-
ζουν να κατασκευάσουν δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα. Εµείς
σε όλη την υπόθεση βάζουµε τα εξής ερωτηµατικά:
1 Γιατί η Ελληνογαλλική Σχολή που είχε στα χέρια της από το
2001 την απόφαση του Εφετείου που ακύρωνε την ρυµοτοµική
απαλλοτρίωση δεν έκανε τις σχετικές της ενέργειες;
2 Μήπως περίµενε να καταργηθεί η υπουργική απόφαση µε την
εντολή του Συµβουλίου της Επικρατείας στο οποίο είχαν προ-
σφύγει οι τρείς εταιρείες µαζί µε τους κληρονόµους του κτήµατος
ΦΙΞ;
3 Με ποιες πράξεις καταργήθηκε ο δασικός χαρακτήρας της
περιοχής;
4 Με ποια στοιχεία γνωµοδότησε το Κεντρικό συµβούλιο Χωρο-
ταξίας για την κατάργηση του κοινόχρηστου πευκόφυτου χώρου
όταν ακόµη το δασαρχείο δεν έχει βγάλει σχετική απόφαση; Τους
έφτασαν µόνο οι απόψεις των τριών εκπροσώπων της Σχολής;
5 Ποιος προβληµατισµός αναπτύχθηκε στο δηµοτικό συµβούλιο
του ∆ήµου Ηρακλείου για την οικοδόµηση µιας ολόκληρης περιο-
χής που βρίσκεται στα χέρια τριών off shore εταιρειών;

6 Με ποια έγγραφα έχει επιλυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συγκεκριµένου χώρου;

Όλα αυτά γίνονται µε σκοπό οι ιδιώτες και οι ενδιάµεσοι να προσπορίσουν εις εαυτούς τους
παράνοµα οικονοµικά οφέλη σε βάρος του πολεοδοµικού σχεδίου υποβαθµίζοντας παράλ-
ληλα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τελείως συµπτωµατικά «αλιεύσαµε» από την εφη-
µερίδα “Freesunday” (26-7-2009) ρεπορτάζ µε τίτλο: «Από την εκκλησία στις off shore µέσω
καταπατητή» ότι στις 15-6- 2009 πουλήθηκε οικόπεδο αξίας 4,5 εκατ. ευρώ στη Βουλιαγµέ-
νη, που ανήκε στην Εκκλησία της Ελλάδος σε οδοκαθαριστή δήµου της περιοχής και πριν
στεγνώσει το µελάνι από την πρώτη αγοραπωλησία, µέσα σε λίγα λεπτά δηλαδή, ο «εκατοµ-
µυριούχος» οδοκαθαριστής µεταπωλεί εντός του Συνοδικού Μεγάρου την ίδια έκταση σε
τρείς off shore εταιρείες έναντι τιµήµατος 5,2 εκατ. ευρώ κερδίζοντας(;) έτσι µέσα σε λίγα
λεπτά 700.000 ευρώ!!! Η Εκκλησία παρόλο ότι ουδεµία σχέση φαίνεται να έχει µε τη δεύτε-
ρη αγοραπωλησία, προσφέρει τα γραφεία της για να γίνει η ξένη(;) συναλλαγή...
Θα πει κάποιος, τι σχέση έχει αυτό το περιστατικό µε την περίπτωση της δικής µας υπόθε-
σης; ίσως καµία, ίσως όµως και να έχει, γιατί οι τρείς offshore εταιρείες (της Βουλιαγµένης)
δηλώνουν σαν έδρα την ίδια διεύθυνση («Μέγαρο ∆ιαγόρας» οδός Π. Κατελάρη αρ.16 Λευ-
κωσία - Κύπρος), όπως και οι τρείς offshore που δηλώνουν ιδιοκτήτριες της έκτασης των
βαυαρικών κτηµάτων, περιοχή που βρίσκονται επίσης τα κτήµατα ΦΙΞ, η Ελληνογαλλική
Σχολή και αρκετοί µεµονωµένοι «ιδιοκτήτες». Μήπως ένας εισαγγελέας θα έδινε απαντήσεις
και λύσεις σε όλα αυτά;

ΤΟ ΘΑΨΙΜΟ... ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ
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Έκκληση για moratorium στην καλλιέργεια
γενετικά τροποποιηµένων
Ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ∆ΗΩ κάνει έκκληση για morato-
rium στην καλλιέργεια ΓΤΟ, υποστηρίζοντας το κοινό αίτηµα των οργανώσεων της βιολογικής
γεωργίας, όπως προέκυψε µετά την συνάντηση των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Γραφείου
IFOAM στις 18 και 19 Μαρτίου στην Μάλτα, την γενέτειρα του Επίτροπου John Dalli. Ο οργανισµός
∆ΗΩ, σε κοινό πλαίσιο µε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις της βιολογικής γεωργίας ζητά από τον Επί-
τροπο Dalli να δεσµευτεί επίσηµα µε moratorium στην καλλιέργεια των µεταλλαγµένων, ώστε να
διασφαλιστεί η φυσική, αγροτική και πολιτιστική κληρονοµιά, να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα, και να
προστατευθεί ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Είναι επιτακτική η ανάγκη να διατηρήσουν οι Ευρωπαί-
οι αγρότες την ελευθερία επιλογής. Επιπλέον, υφίσταται και ένα οικονοµικό ζήτηµα, καθώς οι αγρό-
τες πρέπει να µπορούν να είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα τους είναι ελεύθερα από ΓΤΟ, για να µπο-
ρούν να τα διακινούν στην αγορά. Ζητούµε από τον επίτροπο Dalli αλλά ειδικότερα από την ελλη-
νική κυβέρνηση να λάβει πρωτοβουλία ως προς: 1) Την υλοποίηση ενός πανευρωπαϊκού morato-
rium στις εγκρίσεις και την καλλιέργεια των ΓΤΟ στην Ε.Ε. Το moratorium αυτό θα πρέπει να συνε-
χίσει να ισχύει έως ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπληρώσει τις απαιτήσεις του Περιβαλλοντικού
Συµβουλίου της 4ης ∆εκεµβρίου 2008. Να εκτιµηθεί ο κοινωνικός και οικονοµικός αντίκτυπος της
καλλιέργειας των ΓΤΟ στην αγορά: Πρέπει να λάβουµε υπόψη τον αντίκτυπο των ΓΤΟ στο σύνο-
λο της τροφικής αλυσίδας, δεδοµένων των διαφορετικών δοµών και συστηµάτων αγροτικής παρα-
γωγής στην Ευρώπη. Εδώ περιλαµβάνονται τα κόστη πρόληψης ή και περιορισµού της επιµόλυν-
σης στους εξής τοµείς: παραγωγή σπόρων, καλλιέργεια στο χωράφι, καθαρισµός µηχανηµάτων
κοινής χρήσεις, µεταφορά και αποθήκευση, καθώς και αποφυγή επιµόλυνσης των τροφίµων και
των ζωοτροφών στις διαδικασίες µεταποίησης. Να αξιολογηθούν τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµα-
τα των γενετικά τροποποιηµένων φυτών στο περιβάλλον. Να τεθεί ένα πλαίσιο ώστε να µελετηθούν
τα χαρακτηριστικά των οικοσυστηµάτων και των συγκεκριµένων γεωγραφικών περιοχών στις οποί-
ες ίσως καλλιεργούνται ΓΤΟ. Να µελετηθούν οι δυνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, από την
αλλαγή στην χρήση φυτοφαρµάκων, που προκαλείται από ανθεκτικά ΓΤΟ φυτά. Να διασφαλιστεί
συνοχή στην αξιολόγηση του κινδύνου από τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά που παράγουν ενερ-
γές ουσίες, που καλύπτονται από την οδηγία 91/414/EEC. 2) Την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας σχετικά µε τους ΓΤΟ, ώστε να προκύψει βελτιωµένη κοινοτική νοµοθεσία, που να προ-
στατεύει τους αγρότες και τους καταναλωτές που θέλουν να παραµείνουν ελεύθεροι από τα µεταλ-
λαγµένα. 3) Την λήψη αποφάσεων µε βάση την αρχή της πρόληψης, που αποτελεί βασική αρχή
στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία. 4) Την αναθεώρηση της EFSA ως αρµόδιο όργανο
διαχείρισης κινδύνου. Να είναι ανεξάρτητοι οι επιστήµονες της EFSA, να υπάρχει διαφάνεια στις
διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, αλλά και να αναγνωρίζονται οι αβεβαιότητες και οι διαφορετικές
επιστηµονικές απόψεις. 5) Την καθιέρωση ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου συνύπαρξης που να δια-
σφαλίζει την ελευθερία από τους ΓΤΟ για όλους τους αγρότες, καθώς και για όλους τους επαγγελ-
µατίες του κλάδου των τροφίµων και των ζωοτροφών, που επιθυµούν να παραµείνουν ελεύθεροι
από τα µεταλλαγµένα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εφαρµοστεί η αρχή ο παραβάτης πληρώνει.
Οι επιχειρήσεις που έχουν κέρδη από τους ΓΤΟ θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για κάθε
οικονοµική και περιβαλλοντική ζηµία που προκαλούν οι γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες,
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους πρόληψης της επιµόλυνσης και του κόστους αναλύσεων και
ελέγχων των προϊόντων για γενετικά τροποποιηµένες ουσίες. 6) Την καθιέρωση του κατώτατου
δυνατού ορίου ανίχνευσης (στα όρια του εντοπισµού) για την ύπαρξη ΓΤΟ στους βιολογικούς και
συµβατικούς σπόρους, , όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 2007.
Καθώς οι σπόροι βρίσκονται στην αρχή της διατροφικής αλυσίδας, οι καθαροί από ΓΤΟ σπόροι
είναι απολύτως απαραίτητοι για τη διασφάλιση της παραγωγής τροφίµων. 7) Την αναθεώρηση της
έγκρισης της γενετικά τροποποιηµένης πατάτας Amflora, που περιλαµβάνει γονίδιο ανθεκτικό στα
αντιβιοτικά. Σύµφωνα µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, µέχρι το τέλος του 2004 θα έπρεπε
να έχουν αποσυρθεί όλα τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά γονίδια (ARMG), που ενδέχεται να έχουν
αντίξοες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής
του οργανισµού ∆ΗΩ, κ. Σπύρος Σγούρος, η χώρα µας µπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην αποτροπή της εισόδου των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών στην ευρωπαϊκή γεωργία,
προωθώντας παράλληλα τη βιολογική γεωργία, ως την ρεαλιστική εναλλακτική µέθοδο στην αγρο-
τική παραγωγή

Σε αναµµένα κάρβουνα περπατάει η υπουργός Περιβάλλοντος
κ. Μπιρµπίλη προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάµεσα στις πιέ-
σεις των µεγάλων συµφερόντων και στις πράσινες κατευθύνσεις
της οικονοµίας. Οι επεκτάσεις της Αττικής οδού έχουν ακυρωθεί
προς το παρόν. «∆εν είναι δυνατόν οι κυκλοφοριακοί όγκοι να
καθορίζουν τους οδικούς άξονες και οι οδικοί άξονες να καθορί-
ζουν την επέκταση της πόλης», δήλωσε η κ. Μπιρµπίλη προκα-
λώντας την δυσφορία των µεγάλο-εργοληπτών δηµοσίων έργων
και των κατασκευαστών. Άλλο θέµα προστριβών προέκυψε µε
αφορµή τις µονάδες καύσεις απορριµµάτων που είχε προκρίνει
η προηγούµενη κυβέρνηση µε πρώτη χωροθέτηση σε περιοχή
κοντά στη Θήβα. Τα κόµµατα της αντιπολίτευσης είχαν αντιδρά-
σει και ειδικά οι Οικολόγοι Πράσινοι που κατάγγειλαν ότι σε όλες
τις διαδικασίες επιλογών δεν υπήρχε διαφάνεια και στην κατα-
σκευή βιοµηχανικής εγκατάστασης καύσης αποβλήτων στη
Θήβα. Στη χώρα µας παράγονται ετησίως 5,6 εκατοµµύρια τόνοι
σκουπιδιών. Απ αυτούς ανακυκλώνονται περίπου 350.000 τόνοι
υλικών συσκευασίας 500.000 τόνοι χαρτιού και χαρτονιού,
καθώς και 50.000 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευ-
ών. Άρα η βιοµηχανική καύση των απορριµµάτων δεν προάγει
τη συνολικότερη εφαρµογή µιας πράσινης αντίληψης δράσεων
που επιτάσσει την πρόληψη την επαναχρησιµοποίηση και την
ανακύκλωση όλων των υλικών. Με αυτή την άποψη µάλλον συµ-
φωνεί και η υπουργός και θέλει να επανεξετάσει τον υφιστάµενο
σχεδιασµό.Τέλος σε συνέντευξη τύπου µαζί µε την υπουργό
οικονοµίας και τον πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνω-
σαν ένα πρόγραµµα επενδύσεων στην πράσινη ανάπτυξη συνο-

λικού ύψους 1,5 δις. ευρώ, µε συγχρηµατοδότηση από ιδιωτικά κρατικά και κοινοτικά κονδύ-
λια Το πρόγραµµα περιλαµβάνει δράσεις για εκσυγχρονισµό των βιοµηχανικών περιοχών και
τη δηµιουργία 10 ολοκληρωµένων Περιβαλλοντικών Επιχειρηµατικών Πάρκων σε ισάριθµα
νησιά. Σε αυτά τα πάρκα θα συγκεντρώνονται δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας µε ανα-
νεώσιµες πηγές. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραι-
ώς το πρόγραµµα αυτό θα δηµιουργήσει 12.000 νέες θέσεις εργασίας και µείωση των εκπο-
µπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 532.000 τόνους το χρόνο. Το µεγαλύτερο όµως αγκάθι
είναι το πρόβληµα των ηµιυπαίθριων και των υπογείων που σκοντάφτει και στις αποφάσεις
του ΣτΕ αλλά και αυτό φαίνεται να ξεπερνιέται κατ΄αρχή εκτός αν είναι σοβαρή η παρανοµία.
Και βέβαια αυτό το κλείσιµο του µατιού θα παύει να ισχύει όταν η οικοδοµή κάποτε θα κατεδα-
φιστεί. Ελπίζουµε η κ. Υπουργός να µη «νερώσει» περισσότερο το κρασί της γιατί οι κλιµατο-
λογικές συνθήκες των πόλεων µας ιδίως το Καλοκαίρι είναι αφόρητες.

Στις 21 Ιανουαρίου στην αίθουσα του ∆ικηγορικού Συλλόγου
έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Ινστιτούτου Worldwatch «Η
Κατάσταση του Κόσµου 2009 Η Κλιµατική Αλλαγή Μόλις
Άρχισε» που είναι αφιερωµένο στην κλιµατική αλλαγή και στις
προοπτικές διεξόδου από την παγκόσµια κρίση. Την εκδήλωση
διοργάνωσαν η «Ευώνυµος Βιβλιοθήκη» και η ∆ΗΩ. Όλοι οι
οµιλητές επεσήµαναν ότι οι κλιµατικές αλλαγές τείνουν να
λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις µε σοβαρές οικονοµικές και
κοινωνικές συνέπειες γι αυτό πρέπει να λάβουµε µέτρα σε όλο
τον πλανήτη ώστε να αποφύγουµε τα χειρότερα που έρχονται.
Μεταφέρουµε ένα ενδιαφέρον απόσπασµα από το βιβλίο σχετι-
κά µε την αγροτική παραγωγή: «Για πάνω από µία δεκαετία,
χιλιάδες µικροεισοδηµατίες αγρότες στο βόρειο Μιντανάο των
Φιλιππίνων. Οι οποίοι καλλιεργούσαν απότοµες αποψιλωµένες
πλαγιές, συνεργάζονται µε οµάδες προστασίας των εδαφών
τόσο για την αύξηση της παραγωγής και των εισοδηµάτων τους,
όσο και για τη µείωση της διάβρωσης, την αύξηση της παραγω-
γικότητας του εδάφους και την προστασία των τοπικών υδροφο-
ρέων. Αφήνουν λωρίδες φυσικής βλάστησης για να δηµιουργή-

σουν πεζούλες στις πλαγιές τους και για τον εµπλουτισµό του εδάφους ενώ φυτεύουν οπωρο-
φόρα δέντρα και δέντρα που είναι κατάλληλα για ξυλεία για να αυξήσουν το εισόδηµά τους.
Επιπλέον οι κοινότητές τους προσπαθούν να διατηρήσουν τα εναποµείναντα δάση της περιο-
χής στα οποία υπάρχει πλούσια αλλά απειλούµενη βιοποικιλότητα. Οι προσπάθειες αυτών των
αγροτών επιτυγχάνουν επίσης και κάτι παραπάνω, όχι µόνο συνεισφέρουν στον εµπλουτισµό
των οικοσυστηµάτων και την ενίσχυση της διατροφικής ασφάλειας αλλά βοηθούν επίσης και
στην ΨΥΞΗ του πλανήτη µειώνοντας τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και αποθηκεύο-
ντας άνθρακα στο έδαφος και στη βλάστηση. Αν εκατοµµύρια αγροτικές κοινότητες µπορούσαν
να µιµηθούν τις πράξεις τους τότε θα επιβραδυνόταν η κλιµατική αλλαγή». Πράγµατι η κλιµα-
τική αλλαγή και η παγκόσµια διατροφική ασφάλεια είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ τους.
Αυτό έγινε σαφές το 2008 όταν διαδηλωτές από την Αϊτή έως το Καµερούν διαµαρτύρονταν
ενάντια στην παγκόσµια «επισιτιστική κρίση». Η κρίση εν µέρει αντικατόπτριζε τις διαρθρωτι-
κές αυξήσεις στη ζήτηση τροφίµων από τους αυξανόµενους και όλο και πιο εύπορους πλη-
θυσµούς στις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς και βραχυπρόθεσµες ελλείψεις της αγοράς,
αλλά ήταν επίσης εν µέρει και µια αντίδραση στην αύξηση του κόστους της ενέργειας στις
νέες αγορές βιοκαυσίµων πού δηµιουργήθηκαν µε νοµοθετικές παρεµβάσεις που προωθού-
σαν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας …

• Η εκτροπή του Αχελώου
απασχολεί χρόνια κόµµατα
πολίτες οικολόγους. Είναι
γεγονός ότι η εκτροπή κατα-
στρέφει την φύση της περιοχής
ενώ παράλληλα σπαταλιούνται
τεράστια ποσά για ένα έργο
που οι ειδικοί θεωρούν αµφι-
βόλου χρησιµότητας. Το καλο-
καίρι εκατοντάδες πολίτες
είχαν κατασκηνώσει στη Μεσ-
σοχώρα, το χωριό που θα εξα-
φανιστεί αν γίνουν τα έργα και

διαµαρτυρήθηκαν για τα προγραµµατιζόµενα έργα. «Να γίνει ο αγώνας για τον Αχελώο σύµ-
βολο του περιβαλλοντικού αγώνα πανελλαδικά» δήλωσαν. Και η δικαίωση ήρθε µε την από-
φαση κατ΄ αρχήν του Συµβουλίου της Επικρατείας, που αποφάσισε την αναστολή των έργων
ενώ η υπουργός περιβάλλοντος ανακοίνωσε το πάγωµα των έργων τουλάχιστον για εννέα
µήνες. Τον Νοέµβριο αναµένεται και η απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου που θα κρίνει
τελεσίδικα την υπόθεση Εντωµεταξύ οι οικολογικές οργανώσεις µεταξύ των οποίων WWF,
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισµού, Ελληνική Ορνιθολογική κ.λπ.,
ανακοίνωσαν ότι η Θεσσαλία δεν χρειάζεται τον Αχελώο για να αρδευτεί, αλλά έχει απόλυτη
ανάγκη από έργα προστασίας και σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

• Σε παλαιότερο δηµοσίευµά µας είχαµε γράψει για την επιχειρούµενη καταστροφή του
δάσους της Φολόης στο νοµό Ηλείας που ανήκει σε περιοχή Νατούρα. Όπως πια συνηθίζε-
ται στα ελληνικά πράγµατα οι εµποροπαπάδες και συγκεκριµένα µε την έγγραφη έγκριση του
µητροπολίτη Ηλείας επιχείρησαν µαζί µε κατοίκους αφού ισοπέδωσαν δασική έκταση να
καλουπώσουν θεµέλια για ανέγερση ναού. Επενέβει το δασαρχείο και οι εργασίες σταµάτη-
σαν αφού την πλήρωσαν κάποια δέντρα. ∆εν γνωρίζουµε τι έχει γίνει και αν τιµωρήθηκε
κάποιος. Επειδή οι καιροί είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι για κάθε είδους αυθαιρεσία καλό είναι
το αρµόδιο υπουργείο να ρίχνει καµιά µατιά και στην επαρχία.

• Φρένο έβαλε το ΣτΕ µε απόφαση ολοµέλειας στα µεγα-
λοεπίδοξα σχέδια του ιδρύµατος «Παναγία Ακρωτηρια-
νή» και της αγγλικής εταιρείας «Loyal ward ltd». Που
σχεδίαζαν να εκµεταλλευτούν έκταση 26.000 στρεµµά-
των στο Κάβο Σίδερο και να ανεγείρουν πολυτελές ξενο-
δοχείο 7000 κλινών. Η ολοµέλεια διαπίστωσε ότι η
υπουργική απόφαση είχε πολλές πληµµέλειες που την
καθιστούσαν άκυρη, καθώς η περιβαλλοντική αδειοδότη-
ση του έργου δεν έγινε νόµιµα, διότι δεν προηγήθηκε
πρόβλεψη οργανωµένης δραστηριότητας µε βάση
χωροταξικό σχεδιασµό. Τα συµφέροντα είναι πολύ
µεγάλα και θα πρέπει όλοι να παρακολουθούν την υπό-
θεση γιατί οι λύκοι παραµονεύουν παντού...

ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ,
∆ΡΟΜΟΙ,
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Π α ρ ο υ σ ί α σ η
β ι β λ ί ο υ



΄Εχοντας βουλιάξει σαν κοινωνικό σύνολο σ΄αυτή την απύθµενη οικονοµική κρίση αναρωτιόµαστε πως είναι δυνατόν τόσα χρόνια όλοι
αυτοί οι πολιτικοί άνδρες που κάθε τέσσερα χρόνια τους ψηφίζουµε να µην είδαν, να µην άκουσαν να µην ενδιαφέρθηκαν να µην προ-
ειδοποίησαν, να µη φοβήθηκαν για ότι επρόκειτο να συµβεί. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τόση αδιαφορία τόση άγνοια τόση έλλειψη
προβληµατισµού, τόση επιπολαιότητα; Κανείς δεν είχε συνειδητοποιήσει το χάλι στο οποίο βρισκόµαστε; Κανείς δεν υποψιαζότανε τι
γινόταν; Τόσο καλά ήταν όλα κρυµµένα; Νόµιζαν ότι όλα θα τα διόρθωναν οι έξυπνοι της παρέας; Ότι θα µπορούσαµε επ΄απειρο να
ζούµε µε αυτό τον τρόπο; Και τώρα βρισκόµαστε µεταξύ της Σκύλας και της Χάρυβδης. Η «απόβαση» του ∆ΝΤ στην Ευρώπη. Τι κρύ-
βεται πίσω απ όλα αυτά; Τι σχεδιάζεται; Που θα καταλήξουµε; Πότε επιτέλους θα δούµε κάποιους να τιµωρούνται αντί να τους καλύ-
πτουµε συνεχώς; Είναι αποκαρδιωτικό µέσα σε αυτή τη δίνη να µην υπάρχει ένας προβληµατισµός για µια αλλαγή πορείας. Αντίθετα
προσπαθούν µε τα ίδια κατεδαφισµένα υλικά να ξαναστήσουν ένα νέο σαθρό οικοδόµηµα µε τους ίδιους ανίκανους χτίστες. Και µέσα
σ΄αυτή τη δίνη έρχεται και ο Καλλικράτης να οικοδοµήσει τον Νέο Παρθενώνα. Μόνο που εµείς είµαστε άνθρωποι και όχι οικοδοµικά
υλικά. Άνθρωποι που πιστέψαµε στην αµεσότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έως σήµερα δεν είδαµε φως από πουθενά παρά µόνο
ατέλειωτα προγράµµατα που λίγο πολύ όλα µοιάζουν, ανεξάρτητα από το χρώµα της κορνίζας. ∆υστυχώς η πλειοψηφία των αυτοδιοι-
κητικών εστιάστηκε για µια ακόµη φορά στα θέµατα των οικονοµικών πόρων χωρίς να δείξουν ανάλογο ενδιαφέρον για το τι επιδιώκει
πραγµατικά αυτή η βιαστική διοικητική µεταρρύθµιση και τι κοµµατικές σκοπιµότητες κρύβει. Γιατί αν θέλουν να πιστέψουµε ότι γίνεται
κατ΄αρχή για εξοικονόµηση πόρων οι συνενώσεις αυτές έχουν γίνει µε άλλα κριτήρια όπου ήδη οι επαγγελµατίες του χώρου έχουν προ
πολλού αρχίσει τα µαγειρέµατά τους. Αν συµφωνούµε ότι οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να εφαρµόσουν αυστηρά µέτρα εναντίον εκα-
τοµµυρίων πολιτών που φοροδιαφεύγουν άλλα τόσο θα πρέπει η διοίκηση να ελέγχει τα εκατοµµύρια που σπαταλούν οι διάφοροι
∆ήµαρχοι για έργα βιτρίνας άχρηστα της περισσότερες φορές µε φοβερές κακοτεχνίες κάνοντας κολεγιά µε κοράκια εργολάβους. Σήµε-
ρα µε οδηγό την οικονοµική κρίση που θα πλήξει ακόµη περισσότερο τους πολίτες τα επόµενα χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέ-
πει να αλλάξει πορεία και αντί να τρέχουν κάποιοι για να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους καλά θα κάνουν να δουν ποιες είναι εκεί-

νες οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν τους πολίτες στη συµµετοχή και στην επεξεργασία των προβληµάτων και όχι να είναι ή απλοί θεατές ή οπαδοί. Η τοπική αυτοδιοίκηση στις σηµε-
ρινές συνθήκες θα πρέπει να ασχοληθεί κυρίως µε κοινωνικά προβλήµατα. Να φέρει κοντά της τους ανθρώπους που περνούν δύσκολες στιγµές και κυρίως να προστατεύσει το περι-
βάλλον και την καθηµερινότητα των πολιτών. Η λειτουργία της πρέπει να είναι διαφανής, αντίληψη που µάλλον δεν υπάρχει σε κανένα δήµο. Και ακόµη οι δηµοτικοί σύµβουλοι θα πρέ-
πει να αναβαθµιστούν και να καταλάβουν πως ο ρόλος τους δεν είναι απλώς να ψηφίζουν σαν κοπάδι ότι τους λέει ο δήµαρχος αλλά να έχουν γνώµη και να µάχονται γι αυτήν. Τα θέµα-
τα που έρχονται στο δηµοτικό συµβούλιο να τα ψάχνουν απ όλες τις µεριές και όχι βιαστικά την τελευταία στιγµή. Τέλος πιστεύουµε ότι αν θέλουµε πραγµατικά η τοπική αυτοδιοίκηση
να είναι φορέας ουσιαστικής κοινωνικής συµµετοχής θα πρέπει να υιοθετηθεί το σύστηµα της απλής αναλογικής σύστηµα που το κυβερνόν κόµµα στα πρώτα του χρόνια είχε περιλά-
βει στις εξαγγελίες του. Mαρίτα Κουρούπη

Ένας ακόµη ιστορικός χώρος κινδυνεύει από την
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που σχεδιάζουν οι πάντα πρόθυµοι
µεγαλοεπιχειρηµατίες και οι υποστηριχτές τους.
Ευτυχώς όµως που όλο πληθαίνουν οι ευαίσθητοι
πολίτες που µπορούν να διακρίνουν ότι η λέξη ανά-
πτυξη, ανάπλαση, αξιοποίηση δεν σηµαίνει πια
τίποτε άλλο παρά σταδιακή υποβάθµιση της ζωής
τους. Έτσι µπορούν έγκαιρα να διαµαρτυρηθούν και
να προσφύγουν στους αρµόδιους αναστέλλοντας τα
επιζήµια έργα. Το µοντέλο ανάπτυξης που κατέστρε-
ψε το Μαρούσι αλλοιώνοντας τελείως τη φυσιογνω-
µία του µεταφέρεται τώρα και στις δυτικές συνοικίες
όπως είναι ο χώρος της Ακαδηµίας Πλάτωνος εκεί
πού βρισκόταν το αρχαιότερο πανεπιστήµιο του
κόσµου. Η ιστορία δεν ενδιαφέρει τους µεγαλοκατα-
σκευαστές Όµως το Υπουργείο Πολιτισµού τι ρόλο παίζει; Πως άφησαν έξω από το πρόγραµ-
µα ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων την περιοχή αυτή; Ποια είναι αυτή η REDS AE.
Που έβγαλε άδεια για ανέγερση πενταόροφου κτιρίου γραφείων µε υπόγειο γκαράζ 380 θέσε-
ων εκτάσεως 19.150 τµ από την πολεοδοµία του ∆ήµου της Αθήνας; ∆εν γνώριζε η πολεοδο-
µία ότι σύµφωνα µε το ισχύον Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο του ∆ήµου Αθηναίων οι ζώνες νότια
και σε επαφή µε τον αρχαιολογικό χώρο προς τη Λεωφ. Αθηνών µεταξύ των οποίων και η επί-
δικη επί της οποίας σχεδιάζεται να ανεγερθεί το κτίριο χαρακτηρίζονται ως χώροι πρασίνου;
Ευτυχώς οι κινητοποιήσεις των κατοίκων σταµάτησαν την ανέγερση των δύο µεγαθήριων από
τα οποία το ένα ανήκει στη Νοµαρχία Αθηνών περιµένοντας το νέο σχεδιασµό που θα γίνει
µε ευθύνη της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Μάλιστα η επιτροπή κατοίκων
διοργάνωσε και µία ηµερίδα όπου ανακοινώθηκε µήνυµα του γάλλου φιλοσόφου Αλέν Μπα-
ντιού που πρόσφατα επισκέφτηκε τη χώρα µας πού έκανε έκκληση «Να µη γίνουν ενέργειες
που θα µπορούσαν να τραυµατίσουν για οποιονδήποτε λόγο την ακεραιότητα του χώρου».

Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

• Σύµφωνα µε τους Financial Times, στις αρχές Φεβρουαρίου οι παίκτες του χρηµατιστηρίου
είχαν κάνει σαράντα µία συµφωνίες που έπαιζαν µε την ενδεχόµενη πτώση του ευρώ, εξαιτίας
της ελληνικής κρίσης. Η συνολική αξία αυτών των συµφωνιών πλησιάζει τα 8 δις. ∆ολάρια.
Κάποιοι θα θυµούνται ότι ο διεθνούς φήµης κερδοσκόπος Τζώρτζ Σόρος ξεκίνησε το 1992 µια
επίθεση εναντίον της στερλίνας και προκάλεσε την έξοδο αυτού του νοµίσµατος από το ισχύον
τότε ευρωπαϊκό νοµισµατικό σύστηµα, βγάζοντας ένα κέρδος ενός δις. ∆ολαρίων. Η φήµη του
Σόρος ως του ανθρώπου που προκάλεσε την κατάρρευση της Τράπεζας της Αγγλίας διαδό-
θηκε σ΄όλο τον κόσµο. Σήµερα µε παρόµοιο τρόπο παίζεται στις χρηµατοοικονοµικές αγορές
το στοίχηµα της κατάρρευσης του ευρώ. Κατά τ΄άλλα το περιβάλλον και οι άνθρωποι τραβούν
την ανηφόρα.

• Οι ενισχύσεις που είχε εξαγγείλει ο Οµπάµα κατά
την οµιλία του στη στρατιωτική ακαδηµία του Γουέ-
στ Πόιντ θα ανεβάσουν τα αµερικανικά στρατεύµα-
τα σε περίπου 100.000, δηλαδή θα είναι υπερτρι-
πλάσια από εκείνα που βρήκε εκεί ο Αµερικανός
πρόεδρος όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. Μαζί µε
τα στρατεύµατα από άλλες 42 χώρες η δύναµη
ανέρχεται σε 140.000. Βρίσκεται δηλαδή στα ίδια
επίπεδα µε εκείνο της κορύφωσης των σοβιετικών
δυνάµεων στη διάρκεια του οκταετούς πολέµου που
κατέληξε σε µια ταπεινωτική ήττα. Ο Οµπάµα και το
πολεµικό συµβούλιό του είναι βέβαιοι ότι οι ΗΠΑ δεν
θα έχουν την ίδια τύχη και απορρίπτουν κάθε
σύγκριση µε τον πόλεµο του Βιετνάµ. Κατά τ΄αλλα ο
πλανήτης καταστρέφεται και ο αµερικάνικος λαός
έχει αρχίσει να πεινάει.

• Τα παιδιά 13 ετών που έχουν υποστεί το παθητικό κάπνισµα στο περιβάλλον τους ,κυρίως
εξαιτίας των γονιών τους, εµφανίζουν κιόλας ορατές συνέπειες στο αίµα τους καθώς οι αρτη-
ρίες τους έχουν ήδη σηµάδια αρτηριοσκλήρωσης σύµφωνα µε µια φιλανδική επιστηµονική
έρευνα. Η µελέτη δείχνει ότι η ζηµιά στις αρτηρίες ξεκινά από την παιδική ηλικία και έχει προ-
καλέσει µετρήσιµη βλάβη όταν πια το παιδί φτάσει στην εφηβεία, αυξάνοντας έτσι τις πιθανό-
τητες καρδιαγγειακής πάθησης, όταν ενηλικιωθεί.

Η Ακαδηµία Πλάτωνος
κινδυνεύει από “ΑΝΑΠΤΥΞΗ”...

“Αναπτυξιακή συµφωνία” κυρίων...

Στις 24 Απριλίου 2010 η Μαργαρίτα Καραβασίλη, ειδική γραµµα-
τέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του υπουργείου
Περιβάλλοντος, έδωσε συνέντευξη στην εφηµερίδα «Ελευθεροτυ-
πία». Σταχυολογούµε µερικά από την τραγική πραγµατικότητα,
που αποκαλύπτει.
Άγνωστη λέξη η «συνεργασία» για τις υπηρεσίες, Σαν τον
πυροσβέστη που παλεύει µε τις φλόγες εκεί που η βλάστηση είναι
πυκνή, περιγράφει τη δουλειά της η Μαργαρίτα Καραβασίλη, ειδι-
κή γραµµατέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του
υπουργείου Περιβάλλοντος. Επικεφαλής των επιθεωρητών περιβάλλοντος και της νεοσύστα-
της Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων αυθαιρέτων στα καµένα µιλά για τις δυσκολίες, τα απροσπέλα-
στα δίκτυα διαπλοκής σε πολεοδοµίες και Αστυνοµία, παραδέχεται τα κενά των ρυθµίσεων,
αλλά τονίζει ότι «από κάπου πρέπει να γίνει επιτέλους η αρχή».
Ερώτηση: Το σύστηµα δορυφορικής αποτύπωσης έχει αφετηρία τις λήψεις του Αυγούστου
2009. ∆εν υπάρχει έτσι κίνδυνος να θεωρηθεί η κατάσταση που αποτυπώνεται εκεί το «σηµείο
µηδέν» και όποια παρανοµία έγινε πριν τον Αύγουστο '09 να «σβηστεί µε σφουγγάρι»;
«∆εν σβήνεται, αλλά δεν αποτελεί αρµοδιότητά µας. Σκεφτείτε ότι έχουν εκδοθεί περίπου 3.000
πρωτόκολλα κατεδάφισης µόνο για την περιοχή της Πεντέλης και η αρµόδια περιφέρεια Αττι-
κής δεν έκανε τίποτε».
Ερώτηση: Και γιατί δεν ξεκινάτε από εκεί;
«∆εν µας δίνει την αρµοδιότητα ο νόµος 3818 που λέει ότι εµείς εντοπίζουµε, ζητάµε από την
Πολεοδοµία ή το ∆ασαρχείο να µας ενηµερώσει για το καθεστώς που ισχύει, αν είναι εντός ή
εκτός σχεδίου, αν είναι µε άδεια, και να προχωρήσει στην έκδοση πράξεως κατεδάφισης. Εάν
δεν κατεδαφίσει τότε παρεµβαίνουµε εµείς. Στο µέτρο του δυνατού και µε τον λίγο κόσµο που
έχουµε θα προσπαθήσουµε να παρέµβουµε στα µεγάλα που θα δούµε, θα τα καταγγέλλουµε
προς την Πολεοδοµία και µέσω της δηµοσιότητας θα την πιέσουµε µήπως και ξεκουνηθεί. ∆εν
είναι καθόλου εύκολο»...
Ερώτηση:Υπάρχει πρόβληµα συνεργασίας;
«∆εν θέλουνε. Υπάρχουν άνθρωποι δικτυωµένοι και - το χειρότερο από όλα - το ίδιο ισχύει και
για την Αστυνοµία. Είχαµε περίπτωση πρόσφατη που ξεκίνησαν οικοδοµικές εργασίες στα
καµένα, εκτός σχεδίου και χρειάστηκαν παρεµβάσεις επί τρεις µέρες µε έγγραφα και µε συνε-
χή τηλέφωνα. Αφού κινήθηκε η Πολεοδοµία και έδωσε εντολή, η Αστυνοµία δεν πήγαινε!»…..
Εµείς τι να πούµε περισσότερο από το ότι, όλα τα παραπάνω τα έχουµε βιώσει άπειρες
φορές τις τελευταίες δεκαετίες, κάθε φορά που αντιµετωπίζουµε το δικέφαλο «τέρας» µε τα
όνοµατα γραφειοκρατία και διαπλοκή.

Πικρές αλήθειες από τη Μαργαρίτα Καραβασίλη

Α ϊ τ ή : Μ ι α ι σ τ ο ρ ί α γ ε µ ά τ η κα τ α σ τ ρ ο φ έ ς
Ο σεισµός που χτύπησε την Αϊτή στις 12 Ιανουαρίου άφησε πίσω του σχεδόν 150.000
νεκρούς και περισσότερους από ένα εκατοµµύριο άστεγους στους δρόµους και στους ελά-
χιστους χώρους που δεν είχαν οικοδοµηθεί. Το 2008 τέσσερις τυφώνες χτύπησαν τη χώρα
και κυρίως την πόλη Γκονάιβ η οποία είχε
ήδη πληγεί το 2004. Σε όλες τις περιπτώ-
σεις το κράτος αποδείχθηκε αναποτελε-
σµατικό, απαθές ή διεφθαρµένο. Ένα
κράτος που βασίζεται στις µη κυβερνητι-
κές οργανώσεις για να διασφαλίσει το
ελάχιστο κοινωνικής φροντίδας και στην
εκκλησία για να τους εµφυσήσει την καρ-
τερικότητα. Ακόµη εδώ και πολύν καιρό
βουλιάζει σε µια οικολογική καταστροφή.
Εµείς τι να πούµε περισσότερο από το ότι, όλα τα παραπάνω τα έχουµε βιώσει άπειρες
φορές τις τελευταίες δεκαετίες, κάθε φορά που αντιµετωπίζουµε το δικέφαλο «τέρας» µε το
όνοµα γραφειοκρατία και διαπλοκή. Η γενικευµένη διάβρωση έχει δώσει στη ύπαιθρο µια
σεληνιακή όψη µετατρέποντας κάθε τροπική καταιγίδα σε καταρράκτη νερού. Κανείς αρµό-
διος δεν ενδιαφέρεται γιατί απλούστατα δεν υπάρχει. Η σεισµική δραστηριότητα που δεν
είχε εκδηλωθεί εδώ και διακόσια χρόνια, ήρθε να προσθέσει µια διάσταση αποκάλυψης στο
αστικό χάος. Η ΑΪτή είναι η µοναδική αποικία όπου η εξέγερση των σκλάβων κατάφερε να
δηµιουργήσει κράτος. Γεννήθηκε από την αποτίναξη του ζυγού των γάλλων αποικιοκρατών.
Η Αϊτή είναι η πρώτη χώρα που ανεγνώρισε την Ελλάδα αλλά έστειλε και βοήθεια στην
Επανάσταση. Το 1821 οι Αϊτινοί πρώην σκλάβοι έστειλαν στον Αδαµάντιο Κοραή στο Παρί-
σι 25 τόνους καφέ µε την εντολή να εκποιηθούν για να αγοράσουν οι έλληνες επαναστάτες
όπλα. Το 1935 η πριγκίπισσα Ελλάδας και ∆ανίας δούκισσα του Κεντ Μαρίνα επισκέφτηκε
το Πόρτ Ο΄Πρένς και εξέφρασε την ευγνωµοσύνη της Ελλάδας για τη συµβολή της Αϊτής
στον αγώνα για την ανεξαρτησία µας από τον οθωµανικό ζυγό.

ΟΟ ΟΟµµππάάµµαα µµεε ττοο
ΝΝόόµµππεελλ ΕΕιιρρήήννηηςς!!!!!!



Τέτοιο ανακάτεµα, τόσες παλινωδίες άπει-
ρες λανθασµένες αποφάσεις και τέλος
εγκληµατική προχειρότητα δεν θα µπο-
ρούσε ούτε το πιο διαταραγµένο µυαλό να
συλλάβει προκειµένου να προωθήσει το
έργο ανάπλαση Λεωφ. Ειρήνης και Πλα-
τεία Πέρου στο Ο.Τ. 25. Πρωταγωνιστές
αυτού του απίθανου σήριαλ είναι ο δήµαρ-
χος της Πεύκης και η τεχνική υπηρεσία του
∆ήµου πού αφού δήλωσε αδυναµία να
σχεδιάσει το έργο, εκ των υστέρων γνωµά-
τευσε και για τα είδη των δέντρων πού
πρόκειται να φυτευτούν. Το αστείο(;) είναι
ότι ενώ πληρώθηκε µε απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου η αρχιτέκτων
Φωτεινή Ξυράφη και ο τοπογράφος µηχα-
νικός Παπαζήσης Βασίλειος για τη µελέτη
ανάπλαση Εµπορικού Κέντρου Λεωφ.
Ειρήνης αυτή η µελέτη δεν εµφανίστηκε
πουθενά. Γιατί δεν µπορούµε να πιστέ-
ψουµε ότι σχεδίασαν πάνω στις πρασιές
των ιδιοκτησιών. Ο τοπογράφος τι έκανε;
τι µέτρησε; Τελικά τίνος την µελέτη ενέκρι-
νε η ΕΠΑΕ της Πολεοδοµίας; Αφού µάλι-
στα στο πρακτικό της εξαιρεί τα τµήµατα
που αφορούν τις πρασιές; Μήπως απλώς
πλήρωσαν την µελέτη και έκαναν άλλα
όπως έγινε και µε την παιδική χαρά στον

Άγιο Παντελεήµονα; Και µε ποιο σκεπτικό απαλλάχτηκε από Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων;
Αναφέρει η µελέτη: «Στόχος είναι να µεταµορφωθεί η Λεωφ. Ειρήνης σε ένα δρόµο λειτουργι-
κό και ευχάριστο για τους κατοίκους να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δρόµος περιπάτου...»
Τι ωραία που ακούγεται στον ευκολόπιστο πολίτη! Και παρακάτω σχετικά µε το οικόπεδο της
πλατείας: «Η θέση του είναι πολύ σηµαντική αφενός γιατί βρίσκεται πολύ κοντά στη
Λεωφόρο Ειρήνης δρόµο µε υπερτοπική σηµασία για τον ∆ήµο Πεύκης…» Τώρα πως
ένας δρόµος υπερτοπικής σηµασίας που όλοι γνωρίζουµε τι κυκλοφορία έχει θα µεταµορφω-
θεί σε δρόµο περιπάτου µόνο η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου µπορεί να κάνει τέτοιο  θαύµα.
Και παρακάτω η «ασύλληπτη» µελέτη(;) αναφέρει: «Ολόκληρη η πλατεία περιφράσσεται
από ένα χαµηλό τοιχίο σκυροδέµατος, 1µ ύψος το πολύ και πάνω σε αυτό περίφραξη
µεταλλική. ∆ηµιουργούνται χώροι συνολικού εµβαδού 1200τµ οι οποίοι καλύπτονται µε
γρασίδι και χαµηλή φύτευση. Στους χώρους αυτούς φυτεύονται ψηλά δέντρα και τοπο-
θετούνται καθιστικά.» Τελικά τι από τα δύο χαµηλή φύτευση ή ψηλά δέντρα; Σε δύο από
αυτούς τους χώρους προτείνεται η κατασκευή ποδηλατοδρόµου κ.λπ. Το αποκορύφωµα είναι
τα προτεινόµενα δέντρα: «Ελιές ακακίες αϊλανθο φλαµουριές ευκαλύπτους και φοίνικες κατά
µήκος του πεζόδροµου. Περιµετρικά του πάρκου τοποθετείται θάµνος γαλλικού τύπου σε
συνδυασµό µε την περίφραξη». Το έχετε ξανακούσει αυτό όµως η τεχνική µας υπηρεσία το
γνωρίζει θάµνους γαλλικού τύπου! Γι αυτό λοιπόν το κλουβί - πλατεία µαζί µε το θάψιµο
του δικτύου της ∆ΕΗ ο ∆ήµαρχός µας θα ξοδέψει σχεδόν 4.000.000 ευρώ. Ούτε ποδοσφαι-
ριστή να αγοράζαµε!
Το τραγικό είναι ότι όλα αυτά έγιναν εν αγνοία του δηµοτικού συµβουλίου χωρίς να συζητηθεί
η µελέτη ή να προταθούν εναλλακτικές λύσεις. Όλα γνωστοποιήθηκαν αφού είχαν αποφασι-
στεί ήδη σε άλλα «επίπεδα». Αν αυτό δεν θίγει κάποιους από τους δηµοτικούς συµβούλους
της πλειοψηφίας οι οποίοι και ήθος και προσωπικότητα διαθέτουν, γιατί τους εκλέγουµε; για
να στέκονται άβουλοι, άφωνοι και αδιάφοροι; 

Στις 15 και 16 Απριλίου ο δήµος Πεύκης σε συνερ-
γασία µε τον κρατικό οργανισµό για τον εθελοντισµό
«Έργο Πολιτών» διοργάνωσε διήµερο στο πλαίσιο
του προγράµµατος για τον Εθελοντισµό στο Περι-
βάλλον µε γενικό θέµα «Ελλάδα, το Σπίτι µας».
Στις εκδηλώσεις συµµετείχαν  περιβαλλοντικές εθε-
λοντικές οργανώσεις, τέσσερα δηµοτικά σχολεία και
δύο γυµνάσια του δήµου µας. Το βράδυ της πρώτης
ηµέρας στην αίθουσα «Μ. Αναγωστάκης» πραγµα-
τοποιήθηκε περιβαλλοντική εσπερίδα µε θέµα «∆ια-
χείριση Οικιακών Αποβλήτων και Ενέργειας».Στην
εκδήλωση µετά το χαιρετισµό του δηµάρχου και του
προέδρου της «Επιτροπής ∆ασών και Περιβάλλο-
ντος» κ. Μονεµβασιώτη, έγιναν οµιλίες από τους: κα
Α.Βαβούρη, µέλος της οµάδας εργασίας του ΕΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΩΝ, µε θέµα: «Απορρίµµατα, ένας µεγάλος
µπελάς», τον κ. Β. Μήκα,  χηµ. µηχανικό, µε θέµα:
«Από τις παράνοµες χωµατερές στους ΧΥΤΑ» και
τους κυρίους, Γρ. Μαλτέζος  ενεργειολόγο και Β.
Τακτικό δηµοσιογράφο - εκδότη της εφηµερίδας

«Οικοpress», που µίλησαν για την «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα στη Βιώσιµη ∆ιαχείριση Ενέργει-
ας» και η βραδιά έκλεισε µε ερωτήσεις και τοποθετήσεις από το ακροατήριο. Τέτοιες πρωτοβουλίες
πιστεύουµε είναι στη σωστή κατεύθυνση και ο δήµος πρέπει να τις συνεχίσει, (όχι απαραίτητα µε
οργανώσεις σαν το κρατικοδίαιτο(*) «Έργο Πολιτών»), γιατί εκτός από χρήσιµες εκδηλώσεις σε
επίπεδο πληροφόρησης, είναι κυρίως απαραίτητες για να ευαισθητοποιηθούν τα νέα παιδιά. 

Ηλιακό Χωριό: Νέο ∆.Σ. και παλιά προβλήµατα... 
Στις 23 Ιανουαρίου συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο  του Ηλιακού χωριού
µε Πρόεδρο τον κ. Σταυρόπουλο και γραµµατέα τον κ. Μαλαβάζο. Τα προβλήµατα του Ηλια-
κού χωριού  αυξάνονται µε αποκορύφωµα σοβάδες να πέφτουν από τα κτήρια, δηµιουργώ-
ντας επικίνδυνες καταστάσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Απ΄ ότι ξέρουµε η νέα πρόεδρος
του ΟΕΚ δεν τους έχει δεχθεί έως σήµερα. Μήπως θα πρέπει ο δήµαρχος  να παρέµβει για
την επίλυση του θέµατος; και το Ηλιακό Χωριό στην Πεύκη ανήκει. Ευχόµαστε στο νέο ∆.Σ. να
καταφέρει να επιλύσει τα προβλήµατα που διαρκώς παρουσιάζονται.

Σπάνια είµαι επισκέπτης των δηµοτικών
συµβουλίων, φροντίζω όµως να παρακο-
λουθώ αποσπάσµατα των συνεδριάσεων
από το «ιντερνετικό» ραδιόφωνο του δήµου
και λέω αποσπάσµατα, γιατί ο καθένας µπο-
ρεί να διαπιστώσει αν δεν το έχει ήδη διαπι-
στώσει, ότι η µετάδοση κόβεται και ξαναρχί-
ζει απροειδοποίητα και ιδιαίτερα σε συµβού-
λια που συζητούνται ουσιώδη θέµατα. Μερι-
κοί κακόπιστοι(;) λένε ότι ο χειριστής της
µετάδοσης, «κόβει» ή «αφήνει», το ραδιο-
φωνικό σήµα, εκτελώντας άνωθεν εντολές.
Εγώ δεν το πιστεύω, άλλα πάλι ποιός
ξέρει;… Κλείνω την παρένθεση και συνεχί-
ζω διαβεβαιώνοντας σας, ότι η ζωντανή
παρακολούθηση ενός δηµ. συµβουλίου είναι
άλλο πράγµα... Όταν είσαι µέσα στην αίθου-
σα του ∆.Σ. έχεις την ευκαιρία να αντιλη-
φθείς καταστάσεις και συµπεριφορές που
είναι αδύνατον να περάσουν µέσα και από

το πιο ελεύθερο ραδιοφωνικό καλώδιο... Και για να µη σας κουράζω εξηγώ µε δυο τρία παρα-
δείγµατα: Σχετικά εύκολα καταλαβαίνεις εάν ένας σύµβουλος που τοποθετείται για κάποιο
θέµα, εκφράζει δικές του απόψεις, ή απόψεις που του έχουν υπαγορευθεί, γιατί εκτός από
αυτά που λέει η γλώσσα, υπάρχουν ακόµα η γλώσσα του σώµατος και η γλώσσα των µατιών
που λένε τα δικά τους. Παρακολουθείς ακόµα κατά πόσον οι σύµβουλοι ακούνε ο ένας τον
άλλο και τι είδους δηµοκρατία έχει «εγκαταστήσει» ο καθένας µέσα στο κεφάλι του. Ακόµα δια-
πιστώνεις πόσο επηρεάζετε η συµπεριφορά των περισσοτέρων συµβούλων, όταν βρίσκεται
κόσµος στην αίθουσα, που ενδιαφέρεται για κάποιο θέµα της ηµερησίας διάταξης και πώς
αυτή η παρουσία µπορεί να µεταβάλει συσχετισµούς και προαποφασισµένες ψηφοφορίες µε
µερικές µόνο µατιές και κινήσεις «σήµατα». Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα συµπεράσµα-
τα µπορεί να αποκοµίσει ο καθένας παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. Συµπερά-
σµατα χρήσιµα όταν βρεθείς µπροστά στην κάλπη για να εκλέξεις τοπικούς άρχοντες. Όλη
αυτή η µάλλον εκτεταµένη εισαγωγή είχε αφορµή το έκτακτο δηµοτικό συµβούλιο που πραγ-
µατοποιήθηκε στην Πεύκη τη ∆ευτέρα 26 Απριλίου, µε δύο θέµατα:  1. Λήψη  απόφασης σχε-
τικά µε την πρόταση  τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Ν.
Ηρακλείου.   (θέµα που είχε αναβληθεί) 2. Χωροθέτηση  υπόγειου γκαράζ στο Ο.Τ.25 κάτω
από  την κεντρική πλατεία του ∆ήµου (θέµα που µπήκε κατόπιν αιτήµατος συµβούλων  της µει-
οψηφίας) Και για τα δύο θέµατα υπάρχουν αναλυτικά άρθρα. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποιες
συµπεριφορές επιγραµµατικά και εσείς θα τις αξιολογήσετε. Για το θέµα Νο1 που αφορά την
τροποποίηση σχεδίου πόλης κ.λπ. υπήρχαν αρκετοί κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι είχαν
καταθέσει υπόµνηµα ζητώντας από το ∆ήµο να παρέµβει προκειµένου να µην αλλάξει το Σχέ-
διο Πόλης της περιοχής, άρα και η χρήση γης. Από την πλευρά της, η «Σχολή Αγ. Ιωσήφ»
(που θέλει την αλλαγή του Σχεδίου) εκπροσωπήθηκε από ηλικιωµένο κύριο που δήλωσε το
όνοµα Αγγ. ∆αργέντας και επάγγελµα πολ. Μηχανικός. Ο οποίος αφού ανέπτυξε τα επιχειρή-
µατα της ιεράς µονής - σχολής, επετέθη εµφανώς εκνευρισµένος εναντίον της «Οικολογικής
Κίνησης», ζητώντας µε ύφος εισαγγελικό το καταστατικό της, για να δει τι είναι και τι εκπροσω-
πεί  αυτή η «Οικολογική Κίνηση» που τόλµησε να καταθέσει ένσταση κατά της αλλαγής του
Σχεδίου Πόλης και αποχώρησε επισείοντας νοµικές απειλές. Είναι φανερό πως δεν γνωρίζει
ο «εισαγγελέας - µηχανικός», ότι ο κάθε πολίτης έχει Συνταγµατικό δικαίωµα να προσβάλλει
κάθε πράξη ή ενέργεια που θεωρεί ότι θίγει τον ίδιο ή το κοινωνικό σύνολο, χωρίς να έχει την
ανάγκη κανενός καταστατικού, ή πιστοποιητικού. Την ίδια άγνοια όµως φαίνεται να έχει και ο
συµβουλάτορας τόσο του κ. ∆αργέντα, όσο και της προκάτοχου του ∆ικηγορίνας, που εκπρο-
σωπούσε την ιερά µονή – σχολή στο συµβούλιο που αναβλήθηκε το θέµα. Τέλος οι δηµ. σύµ-
βουλοι  που πήραν το λόγο, αφού εξήραν το εκπαιδευτικό έργο της σχολής, το οποίο ποτέ
βέβαια ουδείς αµφισβήτησε και αφού ένας - δυο είπαν τα καλά τους λόγια και για την διευθύ-
ντρια, ψήφισαν υπέρ του αιτήµατος των παρευρισκοµένων κατοίκων. Όσο για το τι θα γίνει µε
το αίτηµα, οψόµεθα…  Τώρα για το θέµα Νο 2 που αφορά το υπόγειο γκαράζ µε πλατεία στο
Ο.Τ. 25, λόγω έλλειψης χώρου θα περιοριστώ σε µια απορία και ένα συµπέρασµα. Γιατί; ο
συνήθως λαλίστατος και µάστορας των «πηγαδακίων» κ. δήµαρχος αρνήθηκε να απαντήσει
στην λακωνική ερώτηση της κας Μήτση που ήταν: «Τι άλλαξε και δεν θέλετε την κατασκευή
του γκαράζ, ενώ την επιδιώκατε µέχρι το Καλοκαίρι του 2009;». Τελικά ο δήµαρχος ή δεν
αντιλαµβάνεται την κατάσταση χώρας και λαού και επιµένει να δαπανήσει τόσα χρήµατα σε
πλακάκια και υπόγεια καλώδια, ή υπάρχει σκοπιµότητα. Ότι πάντως και να συµβαίνει έχουµε
πρόβληµα…

∆εν συνηθίζω να ασχολούµαι µε τις δηµοπρατήσεις
και το κόστος των εργολαβιών, ή τις αγορές υλικού
όπως λεωφορεία, απορριµµατοφόρα, κ.λπ. που
πραγµατοποιεί ο δήµος, γιατί θέλω να πιστεύω ότι
αυτά, τυπικά τουλάχιστον, τα ελέγχουν οι δηµοτικοί
σύµβουλοι, οι εκάστοτε επιτροπές και βέβαια οι
αρµόδιοι υπάλληλοι του δήµου που βάζουν και την
υπογραφή τους για το καλώς έχει. Όταν όµως µια
εργολαβία η οποία έχει τελειώσει και έχει παραδοθεί
στους δηµότες, όπως αναφέρεται από 30/3/10 στην
ιστοσελίδα του δήµου Πεύκης, παρουσιάζει εξό-
φθαλµες και κυρίως επικίνδυνες κακοτεχνίες µε
αφορά σαν κάτοικο και περιπατητή της πόλης. Σε
αρκετά φρεάτια (βλέπε Φώτο) στους δρόµους Πλαστήρα και Μελά, υπάρχει µεγάλο κενό µετα-
ξύ της µεταλλικής σχάρας και των κρασπεδορείθρων, ικανό να «καταπιεί» πόδι µικρού παιδι-
ού, ή γυναικείο παπούτσι, προκαλώντας επικίνδυνη πτώση σε όποιον δεν δει την παγίδα.
Την Παρασκευή 7/5/10 και ενώ βρισκόµουν για άλλο λόγο στο γραφείο του µηχανικού του
δήµου κ. Κουτσικάκη, συναντήθηκα τυχαία µε τον υπεύθυνο επί των τεχνικών έργων αντιδή-
µαρχο κ. Κυδωνάκη. Άδραξα λοιπόν την ευκαιρία να επισηµάνω - διαµαρτυρηθώ για την επι-
κίνδυνη κακοτεχνία προς τους αρµόδιους για το θέµα, µηχανικό και αντιδήµαρχο και πήρα την
ακόλουθη εξήγηση: “Ανεξάρτητα µε το τι ισχυρίζεται το δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του
∆ήµου, το έργο δεν έχει τελειώσει, ενώ οι κακοτεχνίες προέκυψαν λόγω ύπαρξης του
δικτύου φυσικού αερίου και θα διορθωθούν µε την κατασκευή νέων κρασπεδορείθρων
και πεζοδροµίων”. Ελπίζω ότι η διαβεβαίωση αντιδηµάρχου και µηχανικού για αποκατάστα-
ση των επικίνδυνων κακοτεχνιών να γίνει σύντοµα πραγµατικότητα και όχι «εικονική πραγµα-
τικότητα» στο site του δήµου...   

Α.Λ.

ΞΥΡΑΦΗ… Η ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ!

Αυτά είναι
τα πεζοδρό-
µια της Λ.
Ειρήνης που
η µελέτη
«µεταµορφώ-
νει»
σε δρόµο
λειτουργικό,
ευχάριστο
και
περιπάτου !!!

Στο βήµα ο εκ των οµιλητών κ. Μαλτέζος

(*) Το «Έργο Πολιτών» εισέπραξε από το 2005 ως και το 2009  7.370.700 ευρώ προερχόµενα
από εθνικούς  πόρους, όπως προκύπτει  από δελτίο τύπου του υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού

Εκδηλώσεις
Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης

Χ Ω Ρ Ι ΣΧ Ω Ρ Ι Σ
Α Σ ΥΛ Ι Α …Α Σ ΥΛ Ι Α …

Για όσους απορούν πώς γίνεται να υπάρχουν
δέντρα πάνω από γκαράζ. Ας ρίξουν µια µατιά στα
γκαράζ  Πολεµικού Μουσείου, Μεγάρου Μουσικής
και πάνω από τις βυθίσεις της Κηφισίας

Γκαράζ  της Βουλής


