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                                                                            Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της   
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Επιστολή  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. Δυστυχώς  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  Δήμαρχο, 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 Δασαρχείου.  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 Δήμαρχος 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 Μορέλλα. Και ναι μεν δεν έγινε προς το παρόν η 
τροποποίηση μετά από προσωπικές μου διενέξεις με το Δήμαρχο, 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. Ο  
Δήμαρχος 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 Δήμος έχει Επιτροπή 
δασών και περιβάλλοντος.  

4- Κύριοι  όλα αυτά δε δείχνουν ούτε σοβαρότητα ούτε υπευθυνότητα.  
5- 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.  

6- 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 το0 τραγούδι. 
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