
 

 

 

 Προς τα Δ.Σ.των Σ.Δ.Ι.Π. και Σ.Ο.Ι.Π, 

 

Αγαπητοί Συνέταιροι και Γείτονες, πήραμε τελικά την απόφαση, να σας στείλουμε αυτή την 

επιστολή, επειδή παρά την υπομονή και επιμονή μας, οι αναφόρες και οι ενοχλήσεις στο δήμο 

και το τοπικό κατάστημα, όπως και άλλων κατοίκων, δεν έχουν φέρει το αποτέλεσμα που 

περιμέναμε..... 

Αιτία για αυτή την αναφορά-διαμαρτυρία, είναι τα σημαντικά, καθημερινά και χρονίζοντα 

προβλήματα που απασχολούν εμάς προσωπικά και το σύνολο και για τα οποία δεν βλέπουμε 

να υπάρχει, κανένα ενδιαφέρον, ούτε από την τοπική διοίκηση, αλλά ούτε και απο τους δικούς 

μας φορείς.... 

Δεν θα αναφερθούμε στα πολύ σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν, έτσι κι' αλλιώς 

είναι άλυτα, αλλά στα καθημερινά, που με ευαισθησία και φροντίδα (για την περιοχή), θα 

μπορούσαν να επιλυθούν άμεσα και ας ξεκινήσουμε απ΄το νούμερο 

 1. το νερό..., ένα πολύτιμο αγαθό, που πληρώνουμε πανάκριβα και το αφήνουμε να 

κατασπαταλιέται ασύστολα. Γνωρίζουμε τουλάχιστον δύο,τρείς περιπτώσεις, όπως και ο 

καθένας μας, που δεν εχει υπάρξει εδώ και πολλά χρόνια καμμία μέριμνα και θα αναφέρουμε 

την κατάσταση επί της οδου Ασκληπιού, το νερό έχει κάνει μια αστείρευτη λίμνη-ποτάμι 

γνωστή σε όλους, επί  της οδου Ηρακλείτου και Ασκληπιού, βλάβη σε ξέσκέπαστο 

διακλαδωτήρα νερου, τρέχει μήνες, γνωστή κι'αυτη στους αρμόδιους αλλα καμμία αντίδραση.., 

παρακάτω επι της Ηρακλείτου τρέχει εδώ και δέκα χρόνια το νερό δίπλα στον πυροσβεστικό 

κρουνό..... 

2. Καθαριότητα..., ανύπαρκτη, ας μην πούμε για τους δρόμους, τους κάδους ή την 

ανακύκλωση..., ας αναφερθούμε σε αυτά τα δύο σημεία της περιοχής μας, που αποτελούν και 

τη βιτρίνα της, τη λίμνη και την Αγ.Τριάδα. Η κατάσταση αφόρητη και με μεγάλες διαστάσεις η 

μόλυνση. Καμμία μέριμνα απ'το δήμο, τους φορείς, τους επισκέπτες και τους κατοίκους. Τα 

λιγοστά καλαθάκια (που τοποθετήθηκαν από κάτοικο) γεμάτα, οι κάδοι  του Δήμου, σε ένα 

σημείο, πολλές φορές γεμάτοι και ξεσκέπαστοι, οι εκατοντάδες επισκέπτες, αδιάφοροι, να 

πετάνε εδώ κι εκεί, τα πάντα, οι φορείς κι όλοι εμείς οι κάτοικοι (πλήν εξαιρέσεων) απόντες... 

3. Φωτισμός ελλειπής έως ανύπαρκτος, σε βασικά σημεία, σε δρόμους, ελλείψεις 

λαμπτήρων... 

4. Οδόστρωμα κατεστραμένο και επικινδυνο... 



Πόσο καιρό έχουμε να μαζευτούμε και να συζητήσουμε; αυτά τα απλά, δύσκολα αλλα 

σημαντικά, για την καθημερινότητά μας; (και όχι μόνο για τα οικόπεδα και τις εκλογές  των 

Δ.Σ.). 

Πόσο δύσκολο είναι να οργανωθούμε; να συμμετάσχουμε σε μιά δράση (κι όχι μόνο 5-6), για 

την καθαριότητα; να βάλουμε, μια-δύο ταμπέλες για ενημέρωση; να μοιράσουμε έντυπο υλικό 

προς τους επισκέπτες;  να απαιτήσουμε απ'το Δήμο την προσοχή του, για την περιοχή και τα 

προβλήματα μας; 

Αυτή την στιγμή, που βιώνουμε μια προτωφανή, πολιτική, οικονομική, πολιτισμική και 

κοινωνικη κρίση, απαιτείται μεγαλύτερη συσπείρωση, κινητοποίηση και δραστηριότητα... 

 Ιδιαίτερα σε μιά νέα και αραικατοικημένη περιοχη, με ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον όπως 

είναι η δική μας, στην οποία επιλέξαμε να κατοικίσουμε και να επενδύσουμε για μας και τα 

παιδιά μας, έχουμε την υποχρέωση, με την συσπείρωση,τη δραστηριότητα και το ενδιαφέρο 

μας, να την φροντίσουμε και να την διατηρησουμε σε άριστη κατάσταση, όλοι οι κάτοικοι, οι 

φορείς και Δήμος.... 

Δυστυχώς έχει σταματήσει κάθε δραστριότητα απ'όλους.......Τι  περιμένουμε;;;;;; 

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

#Παρακαλούμε, να δημοσιεύσεται την επιστολή μας στους ιστοτόπους και των δύο φορέων. 

                                                                Ευχαριστούμε 

 

                                             Μαίρη και Μιχάλης Λαδόπουλος 

 

 


