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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δάσκαλε που δίδασκες …
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάσαμε το δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι επικεφαλής της
αντιπολίτευσης του Δήμου Γορτυνίας για το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων,
περιμένοντας μια υπεύθυνη τοποθέτηση για το σοβαρό αυτό ζήτημα, εφόσον όλοι έχουμε
δεσμευτεί ότι το ζήτημα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Γορτυνία, αλλά και
στην Πελοπόννησο πρέπει να λυθεί οριστικά, χωρίς άλλα πισωγυρίσματα.
Αντ’ αυτού διαβάσαμε ένα «ψήφισμα» διαμαρτυρίας και καταγγελιών προς όλους και
για όλα, λές και δεν είναι μέλη της διοίκησης του Δήμου, λές και δεν έχουν διατελέσει για
15 τουλάχιστον χρόνια δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι στον πρώην Δήμο Λαγκαδίων
και τώρα Δήμο Γορτυνίας. Τόσα χρόνια «εμπειρίας» στην αυτοδιοίκηση και ούτε μια θετική
πρόταση, μόνο κουτοπονηριά και υποκρισία!
Οι 7 χωματερές που παραλάβαμε και κλείσαμε οριστικά και αποκαταστήσαμε δεν ήταν
εδώ και δεκαετίες «απειλή τεράστιας και ανυπολόγιστης οικολογικής και οικονομικής
καταστροφής»; Ηταν οικολογικές οι φωτιές που άναβαν κάθε τόσο στην χωματερή των
Λαγκαδίων και παραπέμπονταν σε δίκη ο τότε δήμαρχος κ. Κούλης; Από το 1998 που
εκδόθηκε ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την διαχείριση των αποβλήτων,
έκαναν κάτι οι κ.κ. Κούλης και Αποστολόπουλος, ως διοίκηση του τότε Δήμου Λαγκαδίων;
Όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα, αλλά τους υπενθυμίζουμε τα απλήρωτα πρόστιμα για την
χωματερή του Δήμου Λαγκαδίων ύψους 52.490,76 ευρώ που πλήρωσε ο Δήμος
Γορτυνίας, όπως και το πρόστιμο των 560.000 ευρώ που επιβλήθηκε στην χώρα από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις 7 χωματερές που λειτουργούσαν στην Γορτυνία, νόμιμα ή
παράνομα, κληρονομιά της δικής τους ανικανότητας και υποκρισίας. Πληρώνουν οι
πολίτες γιατί οι κ.κ. πρώην Δήμαρχοι φοβόντουσαν το «πολιτικό κόστος»! Ε λοιπόν, δεν
θα πληρώνουμε πια για την δική τους ανικανότητα!
Ο Δήμος Γορτυνίας δεν έχει ανάγκη τις υποδείξεις τέτοιων «δασκάλων». Κλείσαμε
οριστικά τις οικολογικές και οικονομικές «πληγές» που μας άφησαν και δεν θα ανοίξουμε
άλλες. Ο Δήμος Γορτυνίας έχει εγκεκριμμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (το
οποίο οι κ.κ. Κούλης και Αποστολόπουλος δεν ψήφισαν και ζήτησαν για άλλη μια φορά να
αναβληθεί «σφυρίζοντας αδιάφορα» και επικαλούμενοι διαδικασίες για να μην αναλάβουν,
έστω και καθυστερημένα τις ευθύνες τους). Ο σχεδιασμός του Δήμου είναι σύμφωνος με
τον Εθνικό Σχεδιασμό και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων και με τις
αποφάσεις του ΦΟΔΣΑ και με βάση αυτόν θα κινηθούμε.
Ο Δήμος Γορτυνίας επενδύει στην επέκταση της ανακύκλωσης στην πηγή, στην ενεργή
συμμετοχή των δημοτών με την δημιουργία πράσινων σημείων και 4 ρευμάτων συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών, με μείωση των σύμμεικτων αποβλήτων και την μεταφόρτωσή
τους σε αδειοδοτημένα κέντρα διαλογής για ολοκληρωμένη διαχείριση. Σε αυτήν και μόνο
την κατεύθυνση θα διαθέσει τους απαραίτητους πόρους, πάντα με νόμιμες και διαφανείς
διαδικασίες, προχωρώντας προς το μέλλον, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
της Γορτυνίας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών μας.
Μην χάνετε τον καιρό σας λοιπόν κ.κ. της αντιπολίτευσης ψάχνοντας μάταια για νέους
«χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων». Οι Χ.Α.Δ.Α. αποτελούν οριστικό παρελθόν
για την Γορτυνία. Εσείς;
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