Το κείµενο που ακουλουθεί γράφτηκε από τον Αλέκο Κουρούπη πριν 20 χρόνια
εν όψει των τότε επικείµενων αυτοδιοικητικών εκλογών και δηµοσιεύτηκε στην «Οικολογική Παρέµβαση»
τον Ιούλιο του 1990. Όταν το διαβάζει κανείς διαπιστώνει µε θλίψη πόσο επίκαιρο εξακολουθεί να είναι,
µιας και τίποτα δεν άλλαξε από τότε. Το αναδηµοσιεύουµε ελπίζοντας να προβληµατίσει κάποιους έστω και
µε 20 χρόνια καθυστέρηση…

ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΟΥΜΕ;

Οι ∆ηµοτικές εκλογές πλησιάζουν. Για άλλη µια φορά ετοιµαζόµαστε να επιλέξουµε µα την ψήφο σας τη νέα ∆ηµοτική Αρχή.
Είναι καιρός ν΄αρχίσουµε να σκεφτόµαστε τα του οίκου
µας µε νηφαλιότητα, έξω από οποιεσδήποτε κοµµατικές ή
ιδεολογικές αναστολές και µε µοναδικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του τόπου µας.
Έχουµε άραγε αντιλήφθη ότι θα πρέπει να παύσουµε να
ενεργούµε σαν πιόνια κάποιων κοµµατικών µηχανισµών που πάντα µας εγκλωβίζουν
στη λογική της δηµιουργίας επιθυµητών ποσοστών, ώστε να θριαµβολογούν την εποµένη των εκλογών για την επιτυχία του κόµµατος; Εδώ πρόκειται για την ιδία τη ζωή
µας, για το προάστιο στο οποίο ζούµε και που η σωστή του λειτουργία επηρεάζει καθοριστικά την σωµατική και ψυχική υγεία την δική µας και των παιδιών µας.
Η χειµαζόµενη Πεύκη δεν έχει πια χρονικά περιθώρια αναµονής. Οι φυσικοί της
πόροι, τα περιβαλλοντικά της διαθέσιµα, εξαντλούνται αδιάκοπα από την ανεύθυνη
ανθρώπινη παρέµβαση που διευκολύνεται από την έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος, στοιχειώδους προγραµµατισµού και εύρυθµης λειτουργίας της Τοπικής Εξουσίας.
Η εµπειρία µας από τις προηγούµενες τοπικές διοικήσεις, όχι µόνο των τελευταίων
χρόνων, αποδεικνύει ότι ένα δηµοτικό συµβούλιο µε συµβούλους που στην πραγµατικότητα είναι εκπρόσωποι κοµµάτων, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει αποτελεσµατικά, τόσο από την πλευρά της πλειοψηφίας όσο και της µειοψηφίας.
Η πλειοψηφία περνάει τις αποφάσεις της από το φίλτρο της γενικότερης κοµµατικής

ΑΓΙΑΤΡΕΥΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ

γραµµής. Η µειοψηφία εξαρτά τον έλεγχο της από την
κοµµατική αντιπαράθεση.
Σ΄ένα τέτοιο κλίµα δεν είναι καθόλου παράξενο να παίρνονται αποφάσεις που µε καµιά λογική σκέψη δεν εξυπηρετούν το συµφέρον του προαστίου. Όλοι µας
γνωρίζουµε παραδείγµατα παρόµοιων αποφάσεων.
Έχουµε το πλεονέκτηµα να ζούµε σ΄έναν περιορισµένης έκτασης ∆ήµο, µε ολιγάριθµο πληθυσµιακό δυναµικό. Το νοικοκύρεµα του δεν απαιτεί θαύµατα. Θέλει
τόλµη στις ιδέες, φαντασία στις εµπνεύσεις και όρεξη
για πολλή δουλειά από πρακτικούς ανθρώπους που
είναι διατεθειµένοι να δώσουν τη µάχη για τη σωτηρία
του.
Οι τοπικές κοινωνικές µας δυνάµεις έχουν αναδείξει πολλούς τέτοιους αξιόλογους και υπεύθυνους
πολίτες, µε αποδεδειγµένες τις δυνατότητες συνεργασίας. Η ιδιότητα ενός κοινά αποδεκτού ανθρώπου
που θα µπει µπροστά και θα καταργήσει την εικόνα του ∆ηµάρχου
– Αφέντη, δεν είναι δύσκολο να βρεθεί. Η δηµιουργική έµπνευση, η ατµόσφαιρα συνεργασίας και παραγωγικής δουλειάς, οι συµµετοχικές σχέσεις πολιτών – τοπικής
εξουσίας, το όραµα µιας αυτοδιαχειριζόµενης αυτοδιοίκησης, µπορεί να ξεκινήσει
σαν παράδειγµα πιλότος από την Πεύκη.
Απευθυνόµαστε στον απλό ψηφοφόρο αυτού του ∆ήµου και τον καλούµε να απεγκλωβιστεί από τις οποιεσδήποτε κοµµατικές του εξαρτήσεις σε ότι αφορά την επιλογή
των εκπροσώπων του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Απευθυνόµαστε και σ΄εκείνους
που έχουν και την διάθεση και τις ικανότητες να ασχοληθούν µε τα κοινά και όµως διστάζουν απογοητευµένοι από τον τρόπο που λειτουργεί µέχρι σήµερα η τοπική αυτοδιοίκηση. Τους καλούµε να κατανικήσουν τους δισταγµούς τους και να υλοποιήσουν
αυτό το όραµα της αδέσµευτης αυτοδιοίκησης, δίνοντας έτσι διέξοδο στις προσδοκίες
αυτού του κόσµου που ζητάει και άλλες επιλογές, έξω από τον κλειστό χώρο των κοµµάτων, που του προσφέρονται µέχρι σήµερα.
Την προσπάθεια θα συντρέξουµε όλοι. Η αγωνία του κόσµου για την τύχη των συσσωρευµένων προβληµάτων του, αναζητά πράγµατι µια τέτοια διέξοδο µε ελπιδοφόρα
και αισιόδοξη προοπτική. Θα τολµήσουµε να του την προσφέρουµε;

Τελειώνει ακόµη µια τετραετία διοίκησης του δήµου µε σχεδόν ισόβιους πια δηµοτικούς συµβούλους που παρελαύνουν σε κάθε εκλογική
αναµέτρηση µε τα ίδια συνθήµατα µε το ίδιο λεξιλόγιο χωρίς να έχουν
λύσει ουσιαστικά κανένα µεγάλο πρόβληµα του δήµου ζητώντας πάντοτε την υποστήριξή µας προκειµένου να στρογγυλοκαθίσουν για
µια ακόµη τετραετία στην καρέκλα της απραξίας τους.
Τα προβλήµατα των δασών παραµένουν άλυτα και το οικοσύστηµά
τους διαρκώς υποβαθµίζεται. Τι έχουν κάνει για να τα σώσουν; Το
δάσος Μορέλα πεθαίνει το µισό ενταγµένο στο σχέδιο πόλεως και
αντί να τρέχουν καθηµερινά για να λυθεί επιτέλους αυτό το ζήτηµα
περιµένουν τον κάθε αναρµόδιο και ύποπτο συµβουλάτορα να τους
δώσει την µεθοδευµένη λύση. Πανηγυρίζουν µε την πράξη χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου του 2003 για το δάσος Κάσδαγλη και δεν ενδιαφέρονται για την εκδίκαση των αµέτρητων ενστάσεων που έχουν
υποβάλλει οι καταπατητές στη διεύθυνση ∆ασών. Ουδέποτε πάτησε
κανείς το πόδι του εκεί µέσα. Ποδοπάτησαν την δωρεά Μορέλα περιφρονώντας το σχεδιάγραµµα που τη συνοδεύει σχεδιάζοντας να της αποβάλλουν το δασικό της χαρακτήρα
προκειµένου να κατασκευάσουν έργα σπάταλα αµφιβόλου νοµιµότητας. Απέφυγαν να βάλουν φραγµό στις εισόδους του ∆άσους Κάσδαγλη για να εµποδίσουν την διέλευση όλων των τροχοφόρων. ∆εν εµπόδισαν τους
αυθαίρετους οικιστές να επεκτείνουν και να βελτιώνουν τις οικοδοµές τους. ∆εν σεβάστηκαν ποτέ τα δέντρα
των πεζοδροµίων στραγγαλίζοντας µε τσιµέντο τους κορµούς τους, εµποδίζοντας έτσι τις ρίζες τους να αναπτυχθούν και το νερό της βροχής να εισχωρεί στο χώµα. Κάθε φορά που κατασκευάζεται ένας δρόµος πρέπει οι
περίοικοι να ενδιαφερθούν και να παρακαλέσουν για περισσότερο χώρο γύρω από τους κορµούς των δέντρων. Περηφανεύονται για την καλή κατάσταση των σχολείων και δεν βλέπουν τόσα χρόνια το χαντάκι στη
µάντρα του Γυµνασίου µέσα στο δάσος Κάσδαγλη που είναι πάντα γεµάτο µε λασπόνερα και σκουπίδια. Αποχαρακτηρίζουν σταδιακά όλα τα οικόπεδα δεσµευµένα για κοινωφελείς σκοπούς στην παλιά χάραξη της Κύµης,
και ουδέποτε συζήτησαν για την απαλλοτρίωση τους και την εξεύρεση πόρων για τις αποζηµιώσεις. ∆εν ασχολήθηκαν για την νοµιµοποίηση του θεάτρου της Πεύκης αλλά βολεύτηκαν µε αυτό το καθεστώς. ∆εν φρόντισαν
για την καθηµερινή καθαριότητα στο κέντρο της πόλης αδιαφορώντας π.χ. για τα δύσοσµα λυµατόνερα που
τρέχουν καθηµερινά έξω από το Σούπερ Μάρκετ “My market” και για τα οποία στο παρελθόν είχαµε ενηµερώσει
την ∆ιεύθυνση Υγείας. Το ιδιο συµβαίνει και µε την καθαριότητα γύρω από τους παιδικούς σταθµούς. Κυρίως
όµως αδιαφόρησαν για την σωστή λειτουργία του δηµοτικού συµβουλίου, λειτουργώντας αυταρχικά, αντιδηµοκρατικά αποφεύγοντας να απαντoύν µε ειλικρίνεια, όπως όφειλαν στα αιτήµατα των πολιτών και στις ερωτήσεις δηµοτικών συµβούλων, ενώ ο δήµαρχος αποχωρούσε(sic) συστηµατικά στη µέση της συνεδρίασης
χωρίς να απαντάει σε κανέναν. Μπορούµε να ανατρέψουµε αυτή την κατάσταση; Πιστεύουµε πως ναι, εκτός
και αν παραδεχτούµε ότι είµαστε “Αβδηρίτες”...
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Το ελληνικό δηµόσιο στοχεύοντας στην άντληση εσόδων τουλάχιστον 500 εκατ. Ευρώ ξεκινάει την εκχώρηση καταπατηµένων εκτάσεων έναντι προσιτού τιµήµατος, ∆εν είναι η πρώτη φορά που
µπαίνει θέµα η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και κυρίως
των καταπατηµένων εκτάσεων. Βέβαια κανείς δεν γνωρίζει ποια
είναι η πραγµατική εµπορική αξία της ακίνητης κρατικής περιουσίας ούτε το ίδιο το δηµόσιο .Υπάρχει και ο κίνδυνος το κράτος να
µπει στον πειρασµό να λειτουργήσει αυθαίρετα παρακάµπτοντας
π.χ. το Συµβούλιο της Επικρατείας και µελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων προκειµένου να αξιοποιήσει τα ακίνητά του. Στις δυσκολίες που υπάρχουν για την εκµετάλλευση των ακινήτων αυτών
υπάγονται περίπου 35.000 καταπατηµένες περιοχές, που διεκδικούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιώτες, και την εκκλησία.
Γεγονός είναι ότι αυτή την ρευστοποίηση την συστήνει ατύπως και
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ενώ ήδη αυτή η πρόθεση ρευστοποίησης έχει προκαλέσει µεγάλο ενδιαφέρον σε ξένους επενδυτές. Εκτάσεις όπως το Ελληνικό, το Τατόι το κτήµα Βείκου,
Καραπάνου και άλλων µικρότερων εκτάσεων βγαίνουν στο σφυρί
µε ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι όροι της εκτός
σχεδίου δόµησης έχουν καθοριστεί µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα. Στη
συνέχεια όµως ορισµένες διατάξεις των διαταγµάτων τροποποιήθηκαν µε νόµο Είναι πια γνωστό ότι σε κάθε εκλογική αναµέτρηση
εκτάσεις καταπατηµένες και διάφορα αυθαίρετα νοµιµοποιούνται,
πόσο µάλλον τώρα που επίκειται και η αξιοποίηση λόγω οικονοµικής κρίσης. Ακόµη και βεβαιώσεις για ηλεκτροδότηση ακινήτων
θα χορηγούν οι εφορίες και σε όσους έχουν αυθαίρετα κτίσµατα αρκεί να προσκοµίζουν δικαιολογητικά νοµιµοποίησης.
Σχετική γνωµοδότηση εξέδωσε το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους .Με την γνωµοδότηση αυτή εν µέρει διευκολύνονται
και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που παράνοµα έχουν κάνει επεµβάσεις σε αυτά π.χ. κλείσιµο ανοιχτών χώρων για να πάρουν
ρεύµα. Έτσι για όποιον θυµάται ξαναγυρίζουµε στις παλιές προσπάθειες του τότε υπουργού Ανάπτυξης Άκη Τσοχατζόπουλο και ΥΠΕΧΩ∆Ε κ. Βάσω Παπανδρέου που το 2001,νοµιµοποιούσαν όλες τις οικοδοµές που είχαν κατασκευαστεί
µε νόµιµη οικοδοµική άδεια, η οποία στη συνέχεια είχε ανακληθεί µε τροπολογία στο σχέδιο νόµου «Βιώσιµη ανάπτυξη
Αττικής» και άλλες διατάξεις. Με την τροπολογία αυτή είχε συµπληρωθεί το άρθρο 23 του ΓΟΚ και αντιµετώπιζε ενιαία
το ζήτηµα της νοµιµότητας υφισταµένων από µακρού χρόνου οικοδοµών οι οποίες είχαν κατασκευαστεί από επιχειρήσεις
που υπάγονταν στη νοµοθεσία για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού. Για τη νοµιµοποίησή τους υπήρχε εισφορά
συνολικού ύψους από 200.000.000 δρχ. έως 1.000.000.000 δρχ. που ίσχυε σαν οικοδοµική άδεια. Έτσι µετά από 10
χρόνια η νοοτροπία δεν αλλάζει και το περιβάλλον διαρκώς υποβαθµίζεται και ξεπουλιέται.
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Συζητήθηκε στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ανατολικής Αττικής, µετά από ερώτηµα της Νοµαρχιακής Συµβούλου Ι. Στεργίου, το θέµα της προώθησης του Τεχνολογικού Πάρκου ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στις υπώρειες της Πάρνηθας στο ύψος του 26ου χιλιοµέτρου
της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας που διοικητικά ανήκει στην Κοινότητα Αφιδνών.
Ενηµερώνοντας το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ο Νοµάρχης Λ. Κουρής αναφέρθηκε στην αναζήτηση στοιχείων σχετικά µε την επένδυσα αυτή σε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες.
"Ως γνωστόν" τόνισε ο Νοµάρχης Λ. Κουρής "το θέµα έχει απασχολήσει κατ' επανάληψη
τα τελευταία χρόνια το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, το οποίο µε οµόφωνη απόφασή του έχει
προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας και η εκδίκαση της προσφυγής έχει οριστεί
για την 6η Οκτωβρίου του 2010". Στη συνέχεια τόνισε ότι η προωθούµενη επένδυση πρόκειται να οικοδοµήσει 108.000 τετρ. µέτρα σε έκταση 216 στρεµµάτων, σε ένα κοµβικό
σηµείο της Πάρνηθας αφού εκεί εντοπίζεται, σύµφωνα µε τον Οργανισµό Αθήνας, το µοναδικό σηµείο σύνδεσης µε την ζώνη προστασίας του ορεινού όγκου Πεντέλης, οπότε
αν οικοδοµηθεί θα διακόψει κάθε σύνδεση των δύο ορεινών όγκων. Τα λεπτοµερή στοιχεία
που συγκεντρώθηκαν ανάλυσε στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο ο αρµόδιος Αντινοµάρχης Χ.
∆αµάσκος, ο οποίος επεσήµανε ότι το ΥΠΕΚΑ χορήγησε παράταση των περιβαλλοντικών
όρων που είχαν εγκριθεί των ∆εκέµβριο του 2004, ενώ γίνεται προσπάθεια µέσω του
ΣΧΟΠ της Περιφέρειας Αττικής να αυξηθεί ο συντελεστής και εποµένως η δόµηση να ξεπεράσει τα 108.000 τετρ. µέτρα. "Οι ενέργειες αυτές δηµιουργούν εύλογα ερωτηµατικά"
τόνισε ο Αντινοµάρχης Χ. ∆αµάσκος "διότι δεν λαµβάνουν υπόψη τις σηµαντικές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που έχουν δηµιουργήσει στην ευρύτερη περιοχή η µεγάλη
φωτιά της Πάρνηθας το 2007, η περσινή φωτιά στην Β.Α. Αττική και η πρόσφατη φωτιά
στα κατάντη της Πάρνηθας." Στη συνέχεια πήραν τον λόγο πολλοί νοµαρχιακοί σύµβουλοι
και µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ανατολικής Αττικής
οµόφωνα αποφάσισε να ζητήσει από τα συναρµόδια Υπουργεία (ΠΕΚΑ, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας), τον Οργανισµό Αθήνας και την Περιφέρεια Αττικής να
αναστείλουν οποιαδήποτε ενέργεια προώθησης και δηµιουργίας Β.Ε.Π.Ε στη συγκεκριµένη περιοχή πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επανεξέτασης των περιβαλλοντικών
όρων που είχαν χορηγηθεί πριν τις µεγάλες πυρκαγιές των ετών 2007, 2009 και 2010.

Ο ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
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Μια κοινωνία όπως είναι αυτονόητο, δεν µπορεί να λειτουργήσει και να ευηµερήσει, να ευηµερούν δηλαδή οι πολίτες, αν δεν
διαθέτει ένα σύστηµα ηθικών αρχών
και αξιών, ένα σώµα ηθικών κανόνων του βίου. Αυτές τις κοινωνικές
αξίες και αρχές, πάνω στις οποίες
εδράζεται η κοινωνία, ο ∆ηµόκριτος
τις ανέπτυσσε κυρίως στο έργο του
«Περί ευθυµίης». Αυτό σηµαίνει ότι η
ευρυθµία του κοινωνικού βίου είναι
συνάρτηση της ψυχικής υγείας
των πολιτών των ατόµων της
κοινωνίας, δηλαδή συνάπτεται µε την ευθυµίη τη σύµµετρη οικονοµία του βίου, και την
ευταξία του θυµικού. Η ευτυχία
των πολιτών είναι εν τέλει το αποτέλεσµα της οµαλής σχέσης
σώµατος και ψυχής αφού ο ολοκληρωµένος ψυχικός βίος του
ανθρώπου µπορεί ακόµη και τις ατέλειες του σώµατος να επανορθώσει. Έξοχη σύλληψη και ισχυρή απόδειξη ότι στο κέντρο
της δηµοκρίτειας ηθικής όπως και της σωκρατικής βρίσκεται η
ψυχή, ο ένδον κόσµος του ανθρώπου. Το γενικό καλό, η ευηµερία η ευδαιµονία των πολιτών είναι ο σκοπός της πολιτείας και
στην κοινωνική φιλοσοφία του ∆ηµόκριτου. Ότι αφορά την πόλη
το συγκροτηµένο πόλις - κράτος των αρχαίων έχει απόλυτη
προτεραιότητα. Όπως όλοι οι Έλληνες φιλόσοφοι θεωρούν το
νόµο και την τήρηση των νόµων ως θεµελιώδη αρχή της πολιτικής ζωής και κατ΄επέκταση της ευδαιµονίας των πολιτών. Το
ίδιο πίστευε και ο ∆ηµόκριτος, ο οποίος έλεγε: «Η φτώχεια υπό
το καθεστώς της ∆ηµοκρατίας είναι πολύ προτιµότερη από
την ευµάρεια υπό ένα αυταρχικό καθεστώς, όπως ακριβώς
είναι η ελευθερία προτιµότερη από τη δουλεία». Να παρηγορηθούµε;

H ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 30%
ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ 2020
Η ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Με αφορµή το Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγµατοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου στο Λουξεµβούργο και τη ∆ιάσκεψη των Μερών για τη
Σύµβαση της Βιοποικιλότητας που ξεκινά στις 18 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει µέχρι τις 29
Οκτωβρίου στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, από την ΕΛΕΤΑΕΝ ανακοινώνονται τα ακόλουθα:
Α. Στο Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της προηγούµενης εβδοµάδας, οι αρµόδιοι
Υπουργοί των Κρατών της Ευρώπης επιβεβαίωσαν την προσφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανεβάσει τη µείωση των εκποµπών από το 20% στο 30% µέχρι το 2020, εφόσον και
οι άλλες αναπτυγµένες χώρες αναλάβουν αντίστοιχες δεσµεύσεις. ∆υστυχώς, το πολιτικό δυναµικό της Ευρώπης αδυνατεί ακόµα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συµβαδίσει µε τις θελήσεις των λαών και τις απαιτήσεις της οικονοµίας και της κοινωνίας. Η
απόφαση να αυξηθεί ο δεσµευτικός στόχος για µείωση των εκποµπών το 2020, από 20% σε
30% δεν πρέπει να εξαρτάται από την πρόοδο των διεθνών διαπραγµατεύσεων για την κλιµατική αλλαγή, αλλά να στηρίζεται στα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά ενδιαφέροντα της
Ευρώπης. «Η ευρωπαϊκή οικονοµία είναι παγκόσµιος πρωτοπόρος σε τεχνολογίες φιλικές
προς το κλίµα, όπως είναι η
Αιολική Ενέργεια. Αλλά θα
παραµείνει σε αυτή την πρωτοπορία, µόνο αν η Ευρώπη
διατηρήσει τις φιλόδοξες κλιµατικές πολιτικές της» δήλωσε ο Christian Kjaer,
Γενικός ∆ιευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής
Ενέργειας (European Wind Energy Association - EWEA). Πριν την κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκτιµήσει ότι η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 20% Α.Π.Ε. και
20% µείωση εκποµπών CO2 το 2020, θα δηµιουργούσε περισσότερες από 900.000 νέες
θέσεις απασχόλησης. Όµως η οικονοµική κρίση έχει κάνει πιο εύκολη την 20% µείωση των
εκποµπών. Εποµένως, απαιτείται µεγαλύτερη µείωση για τη δηµιουργία των ίδιων θέσεων
απασχόλησης.
Β. Επίσης, το Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος υιοθέτησε τις ευρωπαϊκές θέσεις στη
∆ιάσκεψη των Μερών για τη Σύµβαση της Βιοποικιλότητας (18 - 29 Οκτωβρίου 2010, Ναγκόγια Ιαπωνίας).
Στη χώρα µας, το Υ.Π.Ε.Κ.Α. οφείλει:
1.να εντάξει τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και την Εξοικονόµηση Ενέργειας στη στρατηγική για την προστασία της Βιοποικιλότητας, ως το µοναδικό εργαλείο αντιµετώπισης της µεγαλύτερης απειλής που είναι η κλιµατική αλλαγή. Το πρώτο βήµα για αυτό είναι η κατάλληλη
αναθεώρηση του σχεδίου νόµου για τη Βιοποικιλότητα που είχε τεθεί σε διαβούλευση.
2.να εξασφαλίσει την εφαρµογή των άρθρων 8 και 9 του νέου νόµου 3851/2010 που αφορούν θέµατα περιβάλλοντος και χωροταξίας, δίνοντας άµεσα τις κατάλληλες εντολές στις
υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους οργανισµούς που δεν εφαρµόζουν το νόµο. Το πρώτο
βήµα για αυτό είναι η έκδοση εγκυκλίου που έχει ήδη καθυστερήσει.
Η ενεργειακή και κλιµατική πολιτική είναι αλληλένδετες. Οι Α.Π.Ε. και η Βιοποικιλότητα είναι
οι δύο πυλώνες της περιβαλλοντικής και κλιµατικής πολιτικής της Ευρώπης. Η ενιαία αντιµετώπισή τους και ο συνολικός σχεδιασµός της πολιτικής, είναι οι προϋποθέσεις για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις που εµποδίζουν την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και δεν προσφέρουν
ουσιαστική προστασία στο Περιβάλλον.

ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΝΟΣ

(όχι ιδιαίτερα έξυπνου)

∆ΗΜΟΤΗ

Πληµµύρησε η Πεύκη στις 28 Οκτωβρίου από το περιοδικό «Η ΠΕΥΚΗ ΜΑΣ» που εκδίδεται από το ∆ήµο
µε εκδότη τον δήµαρχο. Και λέω πληµµύρισε γιατί στην πολυκατοικία που κατοικώ
ενώ υπάρχουν 9 κουδούνια, στο γραµµατοκιβώτιο είχαν αφήσει 16 τεύχη. Η
ίδια όµως «αρχοντιά» όπως µε πληροφόρησαν έγινε και στις γειτονικές πολυκατοικίες. Πήρα και εγώ το τεύχος που
µου αναλογούσε και ενώ προς στιγµήν
σκέφτηκα να πάρω και µισό περιοδικό
ακόµη, µιας και τα έντυπα ήταν 16 και οι
δικαιούχοι 9, αλλά µη γνωρίζοντας αν
έπρεπε να πάρω τις εµπρός σελίδες ή
της πίσω και µη έχοντας το κινητό του κ.
∆ηµάρχου για να τον ρωτήσω ποιές δικαιούµαι, εγκατέλειψα την ιδέα και µε ένα
αίσθηµα αδικίας ανέβηκα στο σπίτι µου. Έφτιαξα ένα
φρέσκο καφέ πήρα την «ΠΕΥΚΗ ΜΑΣ» στρογγυλοκάθισα στην καρέκλα που προτιµώ όταν διαβάζω και
υποθέτοντας (λάθος, όπως απεδείχθη) ότι για να µοιράσουν το έντυπο ανήµερα της εθνικής εορτής και µάλιστα µε τέτοια απλοχεριά θα είχαν αφιερώσει το µισό
τουλάχιστον, στην ηρωική επέτειο. Άρχισα λοιπόν να
ξεφυλλίζω σελίδα µε σελίδα την «ΠΕΥΚΗ ΜΑΣ» γεµάτος αναγνωστικές προσδοκίες. Στην πρώτη (εσωτερική) σελίδα βλέπω να φιγουράρουν δύο κάδοι
καθαριότητας, ενώ στις σελίδες 2 & 3 βλέπω τη φωτογραφία του δηµάρχου µε σταυρωµένα τα χέρια και ένα
κείµενο αγιογραφία του έργου του, που το υπογράφει

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Στις 4 Οκτωβρίου συγκεντρώθηκε έξω από
τη Βουλή µαζί µε πολίτες και άλλα σωµατεία
η Πανελλαδική συντονιστική επιτροπή ζωοφιλικών σωµατείων για να διαµαρτυρηθεί
για την κακοποίηση των ζώων στη χώρα µας
και να απαιτήσει να παρθούν µέτρα ενάντια
στις φόλες που κάποιοι συµπολίτες µας κάνουν χρήση. Οι συγκεντρωθέντες έδωσαν
ένα ψήφισµα και στη συνέχεια έδωσαν συνέντευξη τύπου στην οποία παρευρέθηκαν
πολιτικοί απ΄ όλους
τους κοµµατικούς
χώρους καλλιτέχνες
και άνθρωποι των
γραµµάτων. Στο ψήφισµα µεταξύ άλλων
κάνουν προτάσεις
που αφορούν τα
ζώα
συντροφιάς
όπως 1) Θέσπιση
κανονικού µαθήµατος για την υπόλοιπη ζωή στον
πλανήτη µας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Θέσπιση του οργάνου εκ µέρους της Πολιτείας για την
εφαρµογή των νόµων που αφορούν στα ζώα
και την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, βελτίωση και προσαρµογή των
νόµων αυτών στις σηµερινές συνθήκες. Οι
φιλοζωικές οργανώσεις και σύλλογοι έχουν
καταθέσει µια σειρά επιστηµονικών προτάσεων και θέσεων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην
λήψη µέτρων α) φια την µη εγκατάλειψη των
ζωών συντροφιάς β) τον δραστικό περιορισµό των ανεξέλεγκτων γεννήσεων γ) την
πάταξη του παράνοµου εµπορίου ζώων και
την µη πώληση ζώων σε καταστήµατα και
λαϊκές αγορές. δ) την αξιοποίηση των δηµοσίων κτηνιατρικών υπηρεσιών για τον περιορισµό του κόστους διαφόρων κτηνιατρικών
πράξεων. ε) την αξιοποίηση των εθελοντών
ευρωπαίων κτηνιάτρων κλπ. Και µια και µιλάµε για τα ζώα ήρθε στα χέρια µας ένα εξαιρετικό,
κείµενο
µε
τίτλο
«Μην
εγκαταλείψεις ποτέ το σκυλάκι σου», που
καταγράφει νοερά τις σκέψεις ενός σκύλου
από την πρώτη εβδοµάδα που υιοθετήθηκε
έως τις τελευταίες στιγµές την εγκατάλειψής
του.
1η εβδοµάδα .Σήµερα είµαι ηλικίας µιας
εβδοµάδας .Τι χαρά να είµαι µέρος αυτού
του κόσµου.
1 µηνός. Η µαµά µου µε φροντίζει πάρα

ο ίδιος. Οι επόµενες σελίδες φιλοξενούν φωτογραφία
πεύκων µε διθυραµβικό τίτλο για µια ιστορική νίκη,
ενός πολέµου που όµως εξ όσων γνωρίζω, είναι σε
εξέλιξη… Οι υπόλοιπες σελίδες του περιοδικού είναι
γεµάτες µε τις «επιτυχίες» του δηµάρχου, τόσες που
άρχισα να αµφιβάλω αν διαβάζω περιοδικό, η βλέπω
ταινία του Μαυρογιαλούρου σε φωτοροµάτντζο.
Έφτασα και στην τελευταία σελίδα και αφού θαύµασα
ένα σκύλο να µαζεύει τις ακαθαρσίες του,
έβαλα το περιοδικό στη θέση του, στην
τσάντα της ανακύκλωσης δηλαδή.
Επειδή όπως δηλώνω από τον τίτλο δεν
µε θεωρώ ιδιαίτερα ευφυή δηµότη,
απαιτώ, γιατί το δικαιούµαι, να µου λυθεί
µια απορία. Ποιος πληρώνει αυτό το
απροκάλυπτα υπέρ του κ. Θεοδωρακόπουλου διαφηµιστικό έντυπο;. Αν το πληρώνει ο ∆ήµος Πεύκης, τότε ο εκ
Γορτυνίας ορµώµενος Πευκιώτης. ∆ήµαρχος σηµαίνει ότι ξοδεύει χρήµατα των
ιθαγενών και µη δηµοτών, για την προεκλογική του εκστρατεία και την προσωπική του προβολή. Αν τώρα το πληρώνει
ο ίδιος, ή κάποιος του το κάνει δώρο(;), µε ποιό δικαίωµα χρησιµοποίει τον τίτλο του περιοδικού και το λογότυπο του ∆ήµου; τα οποία είναι περιουσία όλων των
δηµοτών. Όποια και από τις παραπάνω εκδοχές να
συµβαίνει από την ίδια λέξη προσδιορίζονται. Τη λέξη
Ατασθαλία. Τέλος δεν µπορώ να µην αναφερθώ και
στο προηγούµενο τεύχος (Νο 4) του εν λόγω διαφηµιστικού φυλλαδίου που κυκλοφόρησε µέσα στο Καλοκαίρι µε 38 σελίδες στις οποίες περιέχονται 16
φωτογραφίες του Πευκιώτη δήµαρχου, να δραστηριοποιείται σε διάφορους ρόλους όπως, του εδαφοτεχνικού σελ.11, του ακτιβιστή σελ.17, του κηπουρού
σελ.20, του βραβευόµενου σελ. 23, κ.λπ κ.λπ.

πολύ καλά .Είναι µια εξαιρετική µητέρα. 2
µηνών. Σήµερα µε χώρισαν από τη µητέρα
µας. Ήταν πολύ ανήσυχη και µε τα µάτια της
µε χαιρετούσε. Ελπίζω η νέα «ανθρώπινη»
οικογένειά µου να µε φροντίζει το ίδιο καλά
µε τη µαµά µου.
12 µηνών. Σήµερα έγινα ενός έτους. Είµαι
ένας ενήλικος σκύλος. Όµως τα αφεντικά
µου λένε ότι µεγάλωσα πολύ περισσότερο
από ότι περίµεναν. Πόσο υπερήφανοι πρέπει να είναι για µένα ! Σήµερα µε έβγαλαν
από τη βεράντα. ΄Ηµουν τόσο χαρούµενος
που χοροπήδαγα
από ενθουσιασµό.
Επιπλέον πίστεψα
ότι θα µε πήγαιναν
βόλτα.
Κατευθυνθήκαµε
προς τον αυτοκινητόδροµο και έξαφνα
σταµάτησαν το αυτοκίνητο άνοιξαν την
πόρτα
και
εγώ
βγήκα έξω, χαρούµενος, γιατί σκεπτόµουν ότι θα περνάγαµε τη µέρα µας στην
εξοχή. ∆εν καταλαβαίνω γιατί έκλεισαν την
πόρτα κι έφυγαν. «Ακούστε, περιµένετε!..»
γάβγισα. Με ξέχασαν… Έτρεξα πίσω από το
αυτοκίνητο µε όλη τη δύναµή µου…
20 µηνών Κινούµε µε εξαιρετικά µεγάλη δυσκολία. Σήµερα, που προσπάθησα να περάσω το δρόµο µε χτύπησε ένα αυτοκίνητο.
Βρισκόµουνα στη ζώνη των πεζών για να
περάσω το δρόµο όµως ποτέ δεν θα ξεχάσω
το γεµάτο ικανοποίηση βλέµµα του οδηγού
που έδινε συγχαρητήρια στον εαυτό του πού
µε πάτησε. Εύχοµαι να µε είχε σκοτώσει.
Όµως απλά µου προκάλεσε εξάρθρωση στα
πίσω µου πόδια. Ο πόνος είναι ανυπόφορος… Είµαι σχεδόν αναίσθητος, όµως, µια
ελάχιστη δύναµη από τα βάθη του σώµατός
µου µε αναγκάζει να ανοίξω τα µάτια µου, Η
γλυκύτητα στη φωνή της µε έκανε να αντιδράσω. «Καηµένο µου σκυλάκι κοίτα πως σε
έχουν αφήσει» έλεγε… Μαζί µε τη γυναίκα
ήταν ένας άντρας µε λευκή ποδιά που µε
ακούµπησε και είπε «Λυπάµαι κυρία, µου
αλλά αυτός ο σκύλος δεν θα τα καταφέρει.
Είναι καλλίτερα να τον βοηθήσουµε να βγει
από αυτόν τον πόνο και τη δυστυχία»… Ενώ
αισθανόµουν το ελαφρό τσίµπηµα της βελόνας πριν από αυτόν τον µακρύ ύπνο, η τελευταία µου σκέψη ήταν «γιατί έπρεπε να
γεννηθώ, αφού δεν µε ήθελε κανείς;»…

ΣΤΗΝ ΠΕΥΚΗ
ΤΑ ∆ΕΝΤΡΑ
∆ΕΝ
ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ
ΟΡΘΙΑ...

∆εν είναι η πρώτη
φορά που απευθυνόµαστε στους αρµόδιους του ∆ήµου,
τεχνική υπηρεσία,
Αντιδήµαρχο επί του
πρασίνου, ∆ήµαρχο
Πεύκης, για να προστατέψουν τα δέντρα κυρίως των πεζοδροµίων από τις κακοτεχνίες
των εργολάβων κατά την κατασκευή των πεζοδροµίων. ∆υστυχώς κανείς από την διοίκηση του δήµου δεν µπορεί να καταλάβει ότι τα µεγάλα δέντρα στα πεζοδρόµια και στις
πλατείες έχουν ανάγκη να αναπνεύσουν άρα περισσότερο χώρο γύρω από τον κορµό
τους για να µπορούν να απορροφάνε και το νερό της βροχής. Τα τσιµεντονουν ασφυκτικά
ή αφήνουν χώρο δαχτυλήθρας µε αποτέλεσµα µετά από λίγο καιρό ή να ξεραίνονται ή
να ανασηκώνουν τις πλάκες για να απλωθούν οι ρίζες τους. ∆υστυχώς κανείς από τους
παραπάνω δεν φαίνεται να καταλαβαίνει ή να ενδιαφέρεται. Ακόµη και όταν τοποθετήσουν κάποια πινακίδα ή αλλάζουν λάµπες την πληρώνουν πάντα τα κλαδιά των δέντρων.
Κάποτε συστάθηκε η επιτροπή δασών και νοµίσαµε ότι όντας τελεχωµένη µε αρκετούς
σχετικούς και έµπειρους επί του πρασίνου θα µπορούσαν πραγµατικά να επισηµαίνουν
τα λάθη και κυρίως µε την επιστηµονική τους ιδιότητα να συµβουλεύουν τον ∆ήµο σχετικά. ∆υστυχώς αυτή η επιτροπή όπως και τόσες άλλες εξελίχτηκε σε µια άφωνη οµάδα
ανθρώπων στην υπηρεσία και στις διαταγές του προέδρου της και βέβαια δεν ανέπτυξε
ποτέ πρωτοβουλίες και δραστηριότητα. Τα δέντρα δεν περισσεύουν, αντίθετα µε τις πλάκες, αλλά αυτό για κάποιους λόγους, (τους οποίους εύκολα µπορούµε να υποθέσουµε)
δεν φαίνεται να συγκινεί τους µανδαρίνους του δήµου µας.
Tελευταίο συµβάν η κοπή µεγάλου πεύκου στην οδό Αποστολοπούλου όταν έγιναν έργα
στα πεζοδρόµια, για να περάσουν καλώδια της ∆ΕΗ. Αποτέλεσµα να ξεγυµνωθούν οι
ρίζες του πεύκου και αντί να το στηρίξουν για να µη πέσει ώσπου να τελειώσει το έργο
το άφησαν να γέρνει και στην µεγάλη βροχή έπεσε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΡΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ορισµένες από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες της υφηλίου χρηµατοδοτούσαν Αµερικανούς γερουσιαστές που αµφισβητούν ότι ο κίνδυνος της κλιµατικής αλλαγής είναι υπαρκτός, αποκάλυψε έκθεση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου ∆ράσης για το Κλίµα.
Ανάµεσα τους οι γερµανικές Bayer και BASF και οι γαλλικές Lafarge και GDF-Suez. Πρόκειται για µερικούς από τους µεγαλύτερους παραγωγούς διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη. Σύµφωνα µε την έκθεση, έδωσαν φέτος χορηγίες τουλάχιστον 306.000 δολαρίων
στους Αµερικανούς πολιτικούς. Η έκθεση βασίζεται σε στοιχεία που δηµοσιοποίησε τον
Οκτώβριο η οµοσπονδιακή εκλογική επιτροπή των ΗΠΑ, εν όψει των ενδιάµεσων εκλογών.
Ενδεικτικά, η γαλλική τσιµεντοβιοµηχανία Lafarge πλήρωσε 34.500 δολάρια και η GDFSuez 21.000 δολάρια. Η γερµανική BASF έδωσε 61.500 δολάρια. Περισσότερο "ανοιχτοχέρα" ήταν η φαρµακοβιοµηχανία Bayer που πλήρωσε 108.000 δολάρια.
*Μέλη τoυ Ευρωπαϊκού ∆ικτύου ∆ράσης για το Κλίµα
είναι 130 µη κυβερνητικές οργανώσεις.

ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΙ...

Παράδεισος είναι η Πεύκη, χωρίς προβλήµατα, µε πρωτιές στις παιδικές
χαρές, στις πλατείες, στα σχολεία στις µετακινήσεις, στις δεντροφυτεύσεις,
µε υποδειγµατικό(;) ως προς τη λειτουργία του κολυµβητήριο, όλα γενικά εν σοφία... Ακόµη, και µε το προσωπικό του ∆ήµου, κανένα πρόβληµα!
Αυτό το συµπέρασµα νοµίζει ο κ. θεοδωρακόπουλος, ότι βγάζουν οι νυχτωµένοι (όπως δείχνει να τους θεωρεί) πολίτες, είτε διαβάζοντας τις συνεντεύξεις του στις τοπικές εφηµερίδες, είτε βλέποντας τις ανεκδιήγητες εµφανίσεις του στα διάφορα κανάλια. Ούτε αυθαίρετα, ούτε διεκδικήσεις
στα δάση, όλα σωσµένα και λυµένα. Ευτυχώς που υπάρχει ο αδιάψευστος φακός που φέρνει στην επιφάνεια “ψήγµατα” µόνο απ΄όσα κρύβονται
«κάτω από το χαλί»...

Καταστροφική η αντιµετώπιση των δέντρων στα πεζοδρόµια

∆ Α Σ Ο Σ Κ Α Σ ∆ Α ΓΛ Η
ΕΠΑΝΩ: Αυθαίρετα που εκκρεµούν αποφάσεις πολεοδοµικές
καθώς και πορίσµατα της υπηρεσίας δασικών αµφισβητήσεων.
ΚΑΤΩ: Ανενόχλητη επεκτατική ενέργεια καταπατητή δια της µεθόδου της φύτευσης και µάλιστα τροπικών φυτών!!!

Χαντάκι σκουπιδότοπος
µαζί µε απόβλητα
στον περίγυρο
της µάντρας
του 1ου γυµνασίου

Εκκρεµότητα
µε τις κεραίες
στη Λ. Ειρήνης

Αυθαίρετες και επικίνδυνες κατασκευές στο δάσος Μορέλα

Μόνιµα δύσοσµα λύµατα και σκουπίδια έξω από
το super market “my market” στη Λ. Ειρήνης

Μπάζα και σκουπίδια στο δάσος
Κάσδαγλη.

