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Γ Ι Α Τ Ι  Η  Γ Ν Ω Σ Η  Ε Ι Ν Α Ι  Δ Υ Ν Α Μ Η

Η ΠΟΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΦΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ, 365 ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
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Επιστολή του Εκδότη
Αγωνιούν για το χρίσμα του Δημάρχου! 

Μερικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν το μυαλό τους  «στη κουτάλα» 
και όχι στο βρώμικο νερό που πίνουμε, ή στην  απαξιωμένη Δημοτική 
Περιουσία όπως: Λουτρά του Βρωμονερίου, Τουριστικό, Γηροκομείο. 
Περιμένουν το «Χρίσμα» του κόμματος, όπως περιμένουμε το Άγιο 
Φως. Δεν κατάλαβα; Τι σημαίνει «χρίσμα» του κόμματος για το τοπικό 
Δήμαρχο; Ο Δήμαρχος θα δουλεύει για το κόμμα που τον «έχρισε» 
ή για τους κατοίκους που τον εξέλεξαν;  Η ταπεινή μου γνώμη είναι 
ότι ο Δήμαρχος  που πραγματικά θέλει να προσφέρει έργο στο τόπο 
του πρέπει να είναι υπεράνω κομμάτων και άλλων σκοπιμοτήτων. Το 
χρίσμα πρέπει να διεκδικείται από την τοπική κοινωνία και μόνο. Ο 
υποψήφιος Δήμαρχος πρέπει να είναι πιστός στους  Γαργαλιάνους και 
όχι στην όποια κομματική παράταξη. Πιστεύω ότι οι Γαργαλιανιώτες 
θα επιλέξουν όχι αυτόν που θα στέκεται «σούζα»  μπροστά στον 
όποιο βουλευτή τον βοηθήσει, αλλά αυτόν που έχει όραμα και 
σχέδια για το μέλλον της πόλης μας. Προγραμματικές εξαγγελίες 
και υποσχέσεις  δεν είναι δα και τόσο δύσκολο να μοιράζει  
οποιοσδήποτε. Θυμηθείτε αν μπορείτε τις εξαγγελίες, υποσχέσεις 
και δεσμεύσεις του κ Καλοφωλιά. Σε επτά χρόνια πόσα  έγιναν απ’ 
όσα δεσμεύτηκε να κάνει; Όχι μόνο έκανε μόνο το 1/10 των όσων 
υποσχέθηκε (με 4.000.000€ δάνεια…) αλλά το χειρότερο είναι 
ότι κατάστρεψε πολλά που είχε βρει, όπως το Τουριστικό μας. Τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Γαργαλιάνοι δεν έχουν 
χρώμα, γι’ αυτό και τα κριτήρια επιλογής των δημοτών πρέπει να 
είναι πάνω και πέρα από τα κόμματα. Ας μην περιμένουμε λοιπόν 
να μας πει το κόμμα ποιον θα ψηφίσουμε για Δήμαρχο. Αν  συμβεί 
αυτό, τότε ο Δήμαρχος θα είναι προϊόν ετσιθελικής επιβολής, ή προϊόν 
οργανωμένων ομάδων που αποκλειστικό στόχο  έχουν τη κατάκτηση 
της εξουσίας.  Θα είναι προϊόν πίεσης οργανωμένων συμφερόντων, 
πολιτικών ή οικονομικών ανεξαρτήτου χρώματος, που θέλουν να 
επιβάλλουν τον δικό τους, όχι για να διοικηθεί αυτός ο Δήμος  σωστά 
με αναπτυξιακή προοπτική αλλά για να ικανοποιηθούν συγκεκριμένα 
οικονομικά συμφέροντά τους. Θα μου πείτε «καλά και τα κόμματα 
που θα πάνε; Δεν θα υποστηρίξουν τους δικούς τους;». Η απάντηση 
είναι απλή: Τα κόμματα ας κάνουν πράξεις τις διακηρύξεις τους για 
την «Ανεξαρτησία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Εμείς οι Δημότες 
Γαργαλιάνων πρέπει να  διαλέξουμε τους εντιμότερους, ικανότερους 
και αποτελεσματικότερους, για να δούμε επιτέλους προκοπή στο τόπο 
μας. Υπάρχουν άξιοι άνθρωποι, ικανοί, ακέραιοι, αξιόλογοι, 
άνδρες και γυναίκες σε όλους τους χώρους εργασίας , που 
μπορούν να προσφέρουν στους Γαργαλιάνους αλλά δεν θέλουν 
να μπουν σε κομματικά καλούπια για να βοηθήσουν το τόπο 
τους.  Αυτούς χρειάζεται τώρα ο τόπος για να τον βγάλουν από τη 
κατάντια που τον έφεραν όλοι οι πολιτικάντηδες… Ας επιστρέψουμε 
όμως στο «χρίσμα»! Αυτοί που μοιράζουν τα «χρίσματα» δεν 
νομίζετε ότι μας προσβάλουν και υποτιμούν την νοημοσύνη μας; Ο 
κόσμος κατάλαβε ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί στις 
Δημοτικές εκλογές στενά κομματικά. Αν κάποιοι από τους σημερινούς 
συμβούλους μας πάρουν το «χρίσμα» του Δημάρχου αυτό τι 
σημαίνει; Έτσι μαγικά θα ξεχάσουμε ότι (στη καλύτερη περίπτωση) 
δεν ήξεραν που έβαζαν την… υπογραφή τους τα τελευταία χρόνια; 
Μα είναι δυνατόν να ξεχάσουμε τις ομόφωνες αποφάσεις τους, 

που ήταν εις βάρος όλων μας; Πως θα ξεχάσουμε και τις ομόφωνες 
ανακλήσεις των  …ομόφωνων αποφάσεων; Οι πολιτικοί μας είναι 
εντολοδόχοι της ψήφου του λαού και αξίζει να τιμωρούνται, 
παραδειγματικά όταν αντιστρατεύονται τα κοινά συμφέροντα 
υπηρετούντες ιδιωτικά και άλλα συμφέροντα.  Ας  αφήσουμε 
λοιπόν ήσυχους τους  άτολμους και νυσταγμένους δημοτικούς 
συμβούλους που κουβαλάμε τόσα χρόνια. Καιρός για νέο αίμα.  
Χρειαζόμαστε υποψηφίους που να είναι ενεργοί δημότες, που 
στηρίζουν και θα στηρίξουν όσες ενέργειες αποσκοπούν σε μια 
καλύτερη πόλη για όλους μας. Πιστεύω ότι προωθητική δύναμη 
για το τόπο μας είμαστε οι ίδιοι του οι άνθρωποι, οι ενημερωμένοι 
δημότες. Η λίστα των προβλημάτων των Γαργαλιάνων είναι μεγάλη… 
Ο Δήμος μας έχει ανάγκη ανθρώπων που θα είναι διατεθειμένοι να 
παλέψουν για το γενικό καλό και όχι για ικανοποίηση κομματικών 
και άλλων συμφερόντων. Πρέπει να έχουν το θάρρος της γνώμης 
τους και να λένε πάντα την αλήθεια, όσο δυσβάσταχτη κι αν είναι 
αυτή. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι κανένας από τους σημερινούς ή 
χθεσινούς πολιτικάντηδες…  Είχαν πολλές ευκαιρίες να αποδείξουν 
ότι νοιάζονται για τη πόλη μας. Δυστυχώς διάλεγαν σχεδόν πάντα 
το «κουκούλωμα» όλων των κακών που έβλεπαν. Δεν ήθελαν να 
ταράξουν τα νερά… του βάλτου!  Κράτησαν μυστικό από τους 
πολίτες ακόμα και την άκρως  επικινδυνότητα του νερού της 
πόλης για χρόνια… Ο καθηγητής Αντώνης Mακρυδημήτρης γράφει:  
«Tα προβλήματα είναι κοινά: ο αθέμιτος πλουτισμός, η περισσή 
αδιαφάνεια, η κακονομία, η κακοδιοίκηση, η απογοήτευση και η 
αποχή, η αδιαφορία των πολιτών, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς 
τους δημόσιους λειτουργούς και τους θεσμούς». Πριν 2.600 χρόνια 
έγραφε ο Σόλων στην «Ευνομία»: «Τυφλωμένοι από την πλεονεξία 
πολίτες και πολιτικοί, ιδίως οι δεύτεροι, επιδιώκουμε με κάθε μέσο 
τον πλουτισμό. Δεν λογαριάζουμε τίποτα ως εμπόδιο για τον 
σκοπό αυτόν, ούτε το δημόσιο συμφέρον, ούτε τους νόμους του 
κράτους, ούτε τα ιερά και τα όσια αυτού του τόπου και του λαού. 
Πάνω απ’ όλα δεν σεβόμαστε και δεν προσέχουμε τις αρχές και τις 
προϋποθέσεις της δικαιοσύνης. Όμως αυτή μες στη σιωπή της όλα 
τα βλέπει, όλα τα παρακολουθεί και δεν θα αργήσει η στιγμή που 
θα σηκωθεί και θα μας τιμωρήσει». Ποιος δεν θα συμφωνήσει ότι τα 
λόγια αυτά του Σόλωνα είναι εξαιρετικά επίκαιρα; Η κατάσταση στις 
μέρες μας χαρακτηρίζεται από «μια ζοφερή αίσθηση διαφθοράς, 
αδιαφάνειας, κακοδιοίκησης και αδυναμίας». Θάναι καλό αν 
μερικοί Πνευματικοί & Επιχειρηματικοί ταγοί του τόπου 
μας (όπου κι αν ζουν) παύσουν να χαϊδεύουν τα αυτιά της 
εκάστοτε Δημοτικής Αρχής και ας στηλιτεύσουν τα στραβά, 
ανάποδα και παράνομα (π.χ. σκουπίδια & αποχέτευση) 
που  βλέπουν πιο καθαρά από τους περισσότερους πολίτες. 
Η σημερινή κοινωνία δεν αξιολογεί, δεν συγκρίνει, δεν κρίνει, δεν 
αποφασίζει με νηφαλιότητα, γιατί δεν  «ακούει». Δεν ακούμε τι μας 
λέει ο συνομιλητής μας, γιατί το μυαλό μας είναι απασχολημένο με τη 
σκέψη και την υποψία: «γιατί τα λέει ….»
Συμπέρασμα: ΝΑΙ ΣΤΟ ΧΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΡΙΣΜΑ 
ΤΩΝ ΚΟΛΛΗΤΩΝ!
Φώτης Χ. Παναγιωτακόπουλος 

Αδέσμευτη εφημερίδα της Μεσσηνίας. Τηλ/Fax.: 27630-23395, 697-4487454, e-mail: foni@gargalianoi.gr
Ιδιοκτήτης, Εκδότης, Διευθυντής: Φώτης Χ. Παναγιωτακόπουλος, Διευθύντρια Σύνταξης: Μαίρη Παναγιωτακοπούλου
Πως μπορείτε να μάς στέλνετε τις επιστολές σας:Με e-mail στη διεύθυνση: foni@gargalianoi.gr, Ταχυδρομικώς: Τέλλου Άγρα 2 Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας, 24400
Τα ενυπόγραφα άρθρα και επιστολές εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις της εφημερίδας μας. Όλες οι επιστολές που λαβαί-
νουμε δημοσιεύονται δωρεάν, και μάλιστα αυτούσιες χωρίς καμία λογοκρισία, επέμβαση ή διόρθωση. Παρακαλούμε οι επιστολές να είναι δακτυλογραφημένες και να αναφέρουν 
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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η φωνή του πολίτη

Πράγματι είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να 

κατορθώσει να κοροϊδέψει τόσο πολύ, τόσους 

πολλούς, για τόσα πολλά χρόνια… Δεν μπορεί να 

το κάνει ο καθένας. Χρειάζεται μεγάλο θράσος και 

παντελή έλλειψη ντροπής.   Πριν 7 χρόνια οριακή 

πλειοψηφία των δημοτών ανέδειξε νέο Δήμαρχο 

στους Γαργαλιάνους που μας υποσχέθηκε 

τα πάντα. Δεν άφησε και κάτι που να μην 

υποσχέθηκε ότι θα το κάνει… Επειδή όμως τόσο 

μεγάλα έργα ανάπτυξης δεν προλαβαίνουν να 

γίνουν σε μια τετραετία του δώσαμε και δεύτερη. 

Έτσι εξασφαλίστηκε και η συνταξιοδότηση που 

λένε οι κακές γλώσσες…  Που είναι όμως τα 

έργα ανάπτυξης και τόσα άλλα που υποσχέθηκε; 

Είμαι λέει «ο μοναδικός Γαργαλιανιώτης που 

δεν βλέπει την πρόοδο της πόλης μας». Βλέπω 

καλά και λυπάμαι για την απαξίωση της πόλης 

μας. Το ίδιο βλέπουν και όλοι που βρίσκονται 

εκτός της μικρής ομάδας (κλίκας) γύρω από 

το κ. Δήμαρχο. Η ιστορία θα τον περιγράφει 

σαν τον πιο αλαζόνα δήμαρχο αλλά και το πιο 

ανοιχτοχέρη, αφού έδινε δώρο στον «κύριο 

που έβγαλε το σταυρό από την θάλασσα» (των 

Φώτων 2008 στο Μάραθο) «χρυσό σετ σταυρός 

καδένα» αξίας 654,50€,  για ενοίκιο των ηχείων 

για τη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2.500€, 

για …πλακέτες & μετάλλια (Αγαπήνεια 2007, σε 

ποιους δόθηκαν τέτοια μετάλλια;) 4.016,25, και 

για ένα τρίωρο με τραγούδια του Τσιτσάνη στο 

Μουζάκι 2.616€. Όλα τα παραπάνω και πολλά 

άλλα, πληρώθηκαν από δανεικά του Δήμου… 

Ανοιχτοχέρης και «μάγκας» με δανεικά… Όμως 

για την ιστορική Φιλαρμονική μας, δεν εύρισκε 

400€ το μήνα να πληρώνει το μαέστρο και την 

έκλεισε. Σε όλο τον κόσμο να ψάξει κανείς τέτοιο 

φαινόμενο δεν θα βρει! Επειδή ξέρει ότι δεν 

ξαναψηφίζεται ούτε για νεκροθάφτης, φοβάμαι 

ότι το τελευταίο του χρόνο θα προσπαθήσει 

να παραχωρήσει με αδιαφανείς μακροχρόνιες 

μισθώσεις (ασύμφορες για το Δήμο) όσα έχει 

απαξιώσει, όπως το Τουριστικό, το Γεροκομείο 

και τα Λουτρά Βρωμονερίου. Σαν απλός πολίτης 

ζητώ από τους συμβούλους της αντιπολίτευσης 

αλλά και της συμπολίτευσης να υψώσουν το 

ανάστημα τους σε κάθε τέτοια προσπάθεια του 

κ. Δήμαρχου και των «εξ απορρήτων», και να τη 

καταγγείλουν στους Δημότες των Γαργαλιάνων. 

Το γνωστό κόλπο της ηθελημένης απουσίας από 

τη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. δεν θα 

πιάσει. Οι απόντες θα είναι το ίδιο συνένοχοι  

με αυτούς που θα πούνε «ναι σε όλα»… Ας 

έχουμε όμως και εμείς οι πολίτες το νου μας, μη 

τα περιμένουμε όλα από τους Δημοτικούς μας 

Συμβούλους, άνθρωποι είναι κι αυτοί και αν τους 

ζητήσει ο κ. Δήμαρχος τη ψήφο τους εκεί γύρω στα 

μεσάνυχτα είναι πιθανόν να «εξαπατηθούν» όπως 

έγινε τότε… στις 2 Ιουλίου 2007 με την απόφαση 

159/2007. Αποχωρώντας ο κ. Δήμαρχος θα μας 

αφήσει δώρο για να τον θυμόμαστε για πολλά 

χρόνια, ένα πακετάκι δανείων της τάξεως άνω των 

4.000.000€ (1.500.000.000 δραχμών). Μάλιστα  

υπερηφανεύεται διότι ξέρει πώς να χειρίζεται 

καλά το «εργαλείο του δανεισμού».  Όμως με 

τι έσοδα θα πληρώνονται τα τοκοχρεολύσια; 

Παρέλαβε το Δήμο με 200.000€ στο ταμείο! 

Πριν φύγει θα ήτανε καλό να μαθαίναμε και 

εμείς οι πολίτες που πήγαν τόσα χρήματα; Οι 

σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έχουν δυνατότητα 

(αν θέλουν βέβαια) να μάθουν και το τελευταίο 

ευρώ που πήγε, στα χαρτιά τουλάχιστον.  Είναι 

πολύ εύκολο γι’ αυτούς να το μάθουν …. Για 

μας είναι δύσκολο να το μάθουμε, προς το 

παρόν τουλάχιστον. Πιθανόν να έγιναν πράγματι 

μεγάλα έργα στους Γαργαλιάνους με τόσα πολλά 

λεφτά, αλλά εγώ λόγω «εμπάθειας» να μη τα 

βλέπω. Εσείς αγαπητοί αναγνώστες βλέπετε έργα 

κόστους 4.000.000€;

Είναι αλήθεια ότι ο Δήμος Γαργαλιάνων
χρωστάει πάνω από 4.000.000€;

Φτάνει πια! Είναι καιρός να κάνουμε κάτι.
Αν δεν καταφέρουμε οι Γαργαλιανιώτες να ανακτήσουμε τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματά μας, όπως: δικαίωμα σε καθαρό νερό, 

δικαίωμα σε καθαρή ατμόσφαιρα, δικαίωμα σε εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού, δικαίωμα σε καθαρή θάλασσα, δικαίωμα σε ανθρώπινους 

αγροτικούς δρόμους, δικαίωμα σε αστυνομική προστασία, δικαίωμα σε κέντρο νεότητας, δικαίωμα ασφαλούς σηματοδότησης των δρόμων, δικαί-

ωμα στην αληθινή ανακύκλωση, δικαίωμα στο κλείσιμο της παράνομης και καρκινογόνου χωματερής, δικαίωμα σωστής αξιοποίησης της Δημοτικής 

περιουσίας, δικαίωμα σε  απελευθερωμένη από «σκουπίδια» σκέψη, δικαίωμα της ελεύθερης από «πατρώνους» συνείδησης, δικαίωμα αντικειμενικής 

γνώσης των πραγμάτων, τότε δύσκολα θα δούμε προκοπή ... Μας αγνόησαν, μας κοροϊδέψανε, μας υποβάθμισαν και μας υποτίμησαν ... Αν δεν 

κινητοποιηθούμε είναι αδύνατο να υπάρξουν από δω και στο εξής φιλοπεριβαλλοντικές αναπτυξιακές πολιτικές και διαφάνεια στους Γαργαλιάνους. 

«Οι πολίτες έχουμε δύναμη» - «Τη δύναμη της ψήφου, τη δύναμη της άσκησης πίεσης, τη δύναμη της παρότρυνσης της οικογένειας, των φίλων 

και των συναδέλφων» - Πολλοί πιστεύουν ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Όμως η άνοιξη θα γίνει πραγματικότητα με πολλούς κούκους!  

Η μαζική ενεργοποίηση και η ψήφος μας είναι το μόνο όπλο που μας απέμεινε στους Γαργαλιάνους. Για να μη μας κοροϊδεύουν οι ασυνείδητοι 

Λαοπλάνοι είναι ανάγκη να είμαστε ενήμεροι και μέσα στα πράγματα. Αφήσαμε για πολλά χρόνια σε κάποιους να αποφασίζουν για εμάς , αφού 

πρώτα τους παραχωρήσαμε το δικαίωμα να σκέπτονται και να αποφασίζουν για εμάς, αγνοώντας εμάς. Οι πόλεις καταστρέφονται , όταν οι πολίτες 

δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τους τιποτένιους από τους άξιους. Ας βγούμε επιτέλους από την «αφασία». ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !

Φώτης Χ. Παναγιωτακόπουλος

Αγοράστε μόνο Ελληνικά προϊόντα τα οποία θα ξεχωρίζετε από τον αριθμό στο BAR CODE... 
TA EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 520 
ΚΑΘΕ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΕΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ. 
(Τα 3 πρώτα ψηφία δείχνουν την χώρα προέλευσης) Διαδώστε το σε φίλους σας...

                 

Που πήγαν τόσα χρήματα;



Εγκλημα διαρκείας στους Γαργαλιάνους... 
Να προστατευτεί η δημόσια υγεία
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Φωτό βρώμικου νερού

Έρευνα του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου Γαργαλιάνων  αποδεικνύει  ότι οι 
κάτοικοι του Δήμου Γαργαλιάνων πίναμε 
ακατάλληλο νερό τους περισσότερους από 
τους τελευταίους 20 μήνες.  Το νερό περιεί-
χε μικροοργανισμούς, οι οποίοι αποτελούν 
κίνδυνο για την υγεία, όπως είναι τα κοπρα-
νώδη κολοβακτηριοειδή, τα κολοβακτηρί-
δια και οι εντερόκοκκοι (στρεπτόκοκκοι 
κοπράνων). Αυτό που ανακαλύψαμε και σας 

αποκαλύπτουμε είναι ένα πραγματικό «έγκλημα» 

(υποψιαζόμαστε) διαρκείας  χρόνων εις βάρος 

όλων των κατοίκων. Τη χρονική περίοδο από 

Ιανουάριο 2008 μέχρι και Αύγουστο 2009 (20 

μήνες) τα περισσότερα μηνιαία πιστοποιητικά 

εργαστηριακής εξέτασης βεβαιώνουν την ακα-

ταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη χρήση 

(πόσιμο, μαγείρεμα και μπάνιο). Μόνο τους 6 

μήνες από τους 20 είχαμε παντού κατάλληλο 

νερό. Τους 14 μήνες στα περισσότερα μέρη του 

Δήμου μας το νερό ήταν τελείως  ακατάλληλο 

για τη δημόσια υγεία, καθώς περιείχε ποσότητες 

κολοβακτηριοειδών, κολοβακτηριδίων και εντε-

ρόκοκκων σε συγκεντρώσεις πολύ μεγαλύτερες 

του κανονικού. Η αποδεκτή παραμετρική τιμή 

δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του μηδενός. 

Στους Γαργαλιάνους οι τιμές έφτασαν το 95! 

Παραθέτουμε λεπτομερή κατάσταση με όλες τις 

τιμές για όλα τα δείγματα νερού των 20 μηνών. 

Δεν υπάρχει κανένα τυπογραφικό λάθος. Υπάρχει 

δυστυχώς παντελή έλλειψη ευθύνης και σεβα-

σμού προς τους πολίτες από τη δημοτική αρχή. 

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, αφορά 

την δημόσια υγεία και συγκεκριμένα την υγεία 

και ζωή των κατοίκων των Γαργαλιάνων, πολλοί 

από τους οποίους είναι μικρά παιδιά αλλά και 

ηλικιωμένοι με σοβαρά προβλήματα υγείας. 

Φοβάμαι ότι το δίκτυο επικοινωνεί σε πολλά 

σημεία με βοθρολύματα που σημαίνει ότι είναι 

διάτρητο και χρήζει άμεσης αντικατάστασης. 

Θα ζητήσουμε τις αναλύσεις και των προη-

γούμενων χρόνων και θα σας αναφέρουμε τα 

αποτελέσματα.         Σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία η Δημοτική Αρχή έχει την ευθύνη 

για την ποιότητα του πόσιμου νερού και, ως 

εκ τούτου, είχε καθήκον να ενημερώσει τους 

καταναλωτές – κατοίκους του Δήμου, ώστε να 

σταματήσουν να χρησιμοποιούν αυτό το νερό, 

όχι μόνο, ως πόσιμο, αλλά και για οποιαδήποτε 

ανθρώπινη χρήση (μαγείρεμα, μπάνιο κ.λπ.). 

Ο κ. Δήμαρχος έπρεπε να πάρει όλα τα απα-

ραίτητα μέτρα για την παροχή υγιεινού νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, με σκοπό την προ-

στασία της δημόσιας υγείας, ενημερώνοντας 

σχετικά και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το νερό 

είναι δημόσιο αγαθό. Που είναι η υπεύθυνη 

αντιπολίτευση; Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι  

πάντα προέχει η προστασία της δημόσιας υγεί-

ας. Για το ακατάλληλο νερό των Γαργαλιάνων, 

κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Είπε ο 

κ. Δήμαρχος επί λέξει στο Δημόσιο Απολογισμό 

του (14-1-09): «Επίσης θυμίζω ότι γίνεται 
τακτικός μικροβιολογικός και Χημικός 
έλεγχος Υδραγωγείων & Δικτύων σε όλο 
το Δήμο. Υπάρχει σύμβαση με ειδικά πι-
στοποιημένο εργαστήριο στην Αθήνα και 
στέλνονται δείγματα για ανάλυση κάθε 
μήνα!» Δυστυχώς οι  υπεύθυνοι του Δήμου 

δεν ξέρουν να διαβάζουν τα «Πιστοποιητικά 

Ανάλυσης». Όταν το πιστοποιητικό γράφει: «Οι 
τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με 
κωδικό αριθμό δείγματος π.χ. 1234567 
του παρόντος πιστοποιητικού είναι ΕΚΤΟΣ 
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ που καθορίζονται στην Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001, όπως 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001 
και τροποποιήθηκε με την απόφαση με 
αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/ΦΕΚ630/
τ.Β’/26-3-2007», ο υπεύθυνος (ποιος είναι 

άραγε αυτός;) ειδοποιεί αμέσως τον Δήμαρχο 

και του εξηγεί με απλά λόγια τι σημαίνει «ΕΚΤΟΣ 

ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ». Ο Δήμαρχος  (αν νοιάζεται για 

τους Δημότες) διατάζει την άμεση διακοπή 

της υδροδότησης μέχρι την αποκατάσταση 

των προβλημάτων και την εξασφάλιση των 

ποιοτικών παραμέτρων εντός των ορίων της 

κείμενης νομοθεσίας με παράλληλη ενημέρωση 

των κατοίκων και λήψη μέτρων αντιμετώπισης 

της προσωρινής διακοπής της υδροδότησης 

των κατοίκων της περιοχής (τροφοδοσία με 

κατάλληλης ποιότητας νερό λ.χ. εμφιαλωμένα, 

μεταφορά με βυτία). Ο Δήμαρχος είναι υπο-

χρεωμένος να ειδοποιήσει τον αρμόδιο επόπτη 

Δημόσιας Υγείας Μεσσηνίας. Αν ειδοποιήθηκε 

τότε αυτός τι έκανε; Αν τα πιστοποιητικά ανά-

λυσης παρελήφθησαν από τον διευθυντή της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου θα περιμέναμε 

περισσότερη ευαισθησία για τον άμεσο κίν-

δυνο της υγείας των κατοίκων.  Από τώρα και 

στο εξής ας μάθει ο (αν)υπεύθυνος κύριος ότι 

«εκτός ορίων» σημαίνει χτυπάμε το συναγερμό 

και σταματάμε την υδροδότηση. Ο Δήμαρχος 

φυσικά «τα βλέπει όλα ρόδινα»  απλούστατα 

διότι είναι ο υπ’ αριθ. 1 υπεύθυνος.  Από τη 

στιγμή που έστω και μια ανάλυση έδειξε ότι 

το νερό ήταν ακατάλληλο (δηλαδή είχε τιμή 

πάνω από το μηδέν) , έπρεπε το πρόβλημα 

να είχε αντιμετωπιστεί ριζικά. Φοβάμαι ότι οι 
αρμόδιοι είναι ανίκανοι να αξιολογήσουν τη 

σημασία τέτοιων περιπτώσεων, είναι αδιάφοροι 

για τις συνέπειες και τελικά υπονομεύουν την 

εμπιστοσύνη του κοινού στις Υπηρεσίες του 

Κράτους που έχουν την κύρια ευθύνη για την 

προστασία της δημόσιας υγείας. Τα ερωτήματα 
είναι αμείλικτα. Ελπίζουμε ότι δεν θα αφεθεί 

και αυτό το θέμα να πέσει στα μαλακά. Είπε ο 

κ. Καλοφωλιάς επί λέξει στον απολογισμό του 

στις 14-1-09: «Για την ύδρευση  μέχρι αυτή 
τη στιγμή οι δαπάνες ίσως να έχουν ξεπε-
ράσει τα 2.000.000€. Μόνο τη τελευταία 
διετία έχουμε διαθέσει 900.000€ και τον 
επόμενο χρόνο έχουμε προγραμματίσει 
έργα πάλι περίπου ύψους 1.000.000€». 
Τόσα εκατομμύρια ευρώ ξοδεύει ο Δήμος 
για την ύδρευση και το αποτέλεσμα είναι 
να πίνουμε τόσο ακατάλληλο για ανθρώ-
πινη χρήση νερό… Τα σχόλια περιττεύουν. 
Βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Που 

πήγαν τόσα λεφτά; Ας το ψάξει η αντιπολίτευ-

ση να μάθουμε. Η αλαζονεία που διακρίνει το 

κ. Καλοφωλιά δεν θα του επιτρέψει να κάνει 

την αναγκαία αυτοκριτική του και να ζητήσει 

συγνώμη από τους Δημότες. Οι πολίτες περιμέ-

νουν, έστω και αργά, να δουν τις αντιδράσεις 

όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 

στο τόσο σοβαρό αυτό θέμα της δημόσιας 

υγείας. Έχω πληροφορίες ότι μερικοί… ήξε-

ραν και έκαναν τσιμουδιά.  Μα τόση ασυνει-

δησία που βρέθηκε; Μπροστά σ’ ένα τέτοιο 

καθεστώς, η έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης 

γίνεται ανοχή  ή συνενοχή. Αίσχος κύριοι… Η 
παροχή μολυσμένου νερού στους πολίτες 
είναι αξιόποινη πράξη κ. Δήμαρχε. Εμείς 
σαν Περιβαλλοντικός Σύλλογος δεν είναι 
δυνατόν να καλύπτουμε εγκληματικές αδι-
αφορίες της Δημοτικής Αρχής και ανοχές 
της αντιπολίτευσης, αφήνοντας τους δη-
μότες να χρησιμοποιούν ακατάλληλο νερό.                                                                                                                                            
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΣ;

Πρόεδρος Π.Π.Σ.Γ.
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Έντεκα μόλις μήνες μετά την δημιουργία του Περιβαλλοντικού-
Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων πραγματοποιήθηκε η Γενική 
Συνέλευση των μελών του στις 13 Αυγούστου 2009, στη Βιβλιοθήκη.  
Έγινε συζήτηση πάνω στα θέματα της

Ημερήσιας Διάταξης και πάρθηκαν αποφάσεις. Παραθέτουμε 
μέρος της ομιλίας του Προέδρου του Συλλόγου κ. Φώτη 
Παναγιωτακόπουλου

Κυρίες και κύριοι,
Το Δ.Σ του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, 

σας καλωσορίζει, στην Πρώτη Γενική μας Συνέλευση.

Πριν 11 μήνες ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να συμμετέχουμε ενεργά 
πάνω σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Μέσα από 
το σύλλογο, στοχεύσαμε στην ενημέρωση,  και στην ενεργοποίηση 
των πολιτών - μελών του, σε δράσεις που στηρίζουν το περιβάλλον 
και αναβαθμίζουν την ποιότητα  της ζωής όλων μας. Μπήκαμε σε 
βαθιά νερά… Ως νέος σύλλογος, βιώσαμε αρκετές προκλήσεις, αλλά 
παράλληλα κερδίσαμε κάποιες μικρές νίκες. Μαθαίνουμε από τα λάθη 
μας και παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, πιστεύουμε ότι 
αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε την προσπάθεια που στόχο έχει την 
καλυτέρευση του τόπου μας.

Ο σύλλογος προέκυψε μέσα από την ανάγκη της εξέλιξης…Ο τόπος 
μας αλλάζει και εμείς οι πολίτες αναγκαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε 
μια πληθώρα από προβλήματα που απαιτούν άμεσες λύσεις…

Πολλές φορές παρακολουθούμε δεμένοι πισθάγκωνα τις εξελίξεις, 
χωρίς να ξέρουμε πού να αποτανθούμε….Πολλές φορές οι απαντήσεις 
που παίρνουμε από την  Πολιτεία είναι αόριστες και αναποτελεσματικές. 
Συνεπώς, μένουμε αδρανείς, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να αλλάξει 
τίποτα! Κι όμως, κάνουμε λάθος!

Ο ενεργός πολίτης έχει δύναμη. Εκτός από υποχρεώσεις έχει και 
πολλά δικαιώματα που μπορεί να τα διεκδικήσει αφού συνταγματικά 
του ανήκουν! Ο κάθε δημότης έχει το δικαίωμα και τη δύναμη να 
ζητήσει αναφορά από οποιονδήποτε έχει βάλει σε μια καρέκλα με τη 
ψήφο του. Η μεγάλη δύναμη όμως βρίσκεται στους αριθμούς… Αν και 
ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, πολλοί κούκοι όμως, μπορούν!! 
Και δεν μιλάω για τους κούκους που έφτιαχνε ο πατέρας μου!

Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη… Στοχεύσαμε σε μια συνερ-
γασία με την τοπική αρχή, και δεσμευτήκαμε, με επιστολή μας προς 
τον κ. δήμαρχο, να συμβάλουμε με όποιες βελτιωτικές προτάσεις 
προέκυπταν από το δημόσιο διάλογο, θεωρώντας ότι μπορούμε 
να συνεισφέρουμε  στην αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων. 
Δυστυχώς εισπράξαμε άρνηση!

Μοναδική εξαίρεση, ήταν η συμβολή του Δήμου στην Ηχητική Κάλυψη 
της πολιτιστικής μας βραδιάς τη 1η  Αυγούστου στη πλατεία!!!!

Όμως μόνο με χορούς και τραγούδια, όσο καλά και αν είναι, δεν 
κάνουμε τη πόλη μας πιο ανθρώπινη. 

Μετά τον Απολογισμό Πεπραγμένων από το κ. Πρόεδρο έγινε 
συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
Απαιτούμε αλλαγή χρήσης του από κολαστήριο σε Τουριστικό…
Υπάρχει δυστυχώς πλήρης εγκατάλειψη!! Το μπαλκόνι των 

Γαργαλιάνων το θυμόμαστε με μια νοσταλγία και κλαίει η ψυχή μας 
βλέποντας το έτσι όπως είναι κατεστραμμένο από την αδιαφορία 
της δημοτικής αρχής. Εκεί μας πήγαιναν εκδρομή οι δάσκαλοι μας 
και τρέχαμε ποιοι θα προλάβουν να πιάσουν μια μεγάλη πέτρα στη 
καρδιά του δάσους… Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει δάσος. Ήταν 
το σήμα κατατεθέν της πόλης μας, το μέρος που μαζευόμασταν με 
φίλους και δικούς, και με ένα καφέ και μπόλικο αγνάντι περηφανευ-

όμασταν για τα πλουσιοπάροχα δώρα της φύσης που ήτανε δικά 
μας. Σήμερα το Τουριστικό στέκεται γυμνό, με σπασμένα τα πάντα 
μέσα, προκλητικά ανοιχτές πόρτες, που καλούν τον ανυποψίαστο 
ταξιδιώτη σε ένα θέαμα φρίκης. Η εγκατάλειψη και η αδιαφορία 
του Δήμου παντού. Ακόμα και τα πεύκα πεθαίνουν και αντί να τα 
προφυλάξουν τα …κόβουν. Καλούμε τη Δημοτική αρχή της πόλης 
μας να σκύψει επάνω σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που αφορά 
όλους μας. Ο τόπος μας δεν δείχνει την εικόνα που μας αξίζει. Η 
σημερινή κατάσταση είναι απαράδεκτη. Ας αφήσουμε τουλάχιστον 
στα παιδιά μας ότι βρήκαμε… Ρωτάμε το κ. Δήμαρχο και κάθε έναν 
στη Δημοτική Αρχή: Τι σχέδιο έχετε για το Τουριστικό; Πιστεύουμε ότι 
έχετε σχέδιο και απαιτούμε να το μάθουμε. Τετελεσμένα γεγονότα δεν 
θα περάσουν όσες ομόφωνες αποφάσεις και αν πάρει το Δημοτικό 
Συμβούλιο Γαργαλιάνων. Τώρα πλέον μάθαμε τον τρόπο. Πλήρης 
ενημέρωση του κόσμου και πλήρης διαφάνεια στο Δήμο. 

ΤΑΤΑΤ  ΛΑ ΛΑ ΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΒΤΟΥ ΒΤΟΥ ΡΩΜΟΝΕΡΙΟΥ
Άλλο ένα στοιχειωμένο κτίριο εγκαταλελειμμένο στις καταστροφικές 

διαθέσεις διαφόρων εγκληματικών στοιχείων πλήρως απογυμνω-

μένο από κάθε εξοπλισμό. Δεν κατάφερε να λειτουργήσει ούτε μια 
μέρα, για λόγους καθαρά γραφειοκρατικούς. Χρόνια ακούμε το 
παραμύθι ότι δεν ανήκουν τα λουτρά σε μας αλλά στο Πειραιά… 
Τίποτα δεν είναι πιο μακριά από την αλήθεια. Μόνο το κτίριο α-
νήκει στο Δήμο Πειραιώς. Πώς έγινε αυτό; Ένα μικρό λάθος που 
μπορούσε να διορθωθεί με ένα τηλεφώνημα που δεν έγινε ποτέ… 
Έχτισαν το κτίριο σε λάθος οικόπεδο που …έτυχε να ανήκει στο 
Πειραιά. Μπορούσε να ανήκει σε κάποιον από μας. Τα χρήματα τα 
έβαλε η Νομαρχία αλλά την υπόδειξη του οικοπέδου την έκανε η 
Δημαρχία… Η αξία των λουτρών είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο 

1η Γενική Συνέλευση του Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού 
Συλλόγου Γαργαλιάνων
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ιαματικό νερό που είναι δικό μας και όχι το κτήριο που είναι του 
Πειραιά…  Προκαλέσαμε το κ. Δήμαρχο να μας πει ποιες είναι οι 
αξιώσεις του Δήμαρχου Πειραιά κ. Φασούλα και ποιοι είναι οι 
νομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση; Η ίδια απάντηση …
σιωπή. Τα λουτρά του Βρωμονερίου πρέπει να αξιοποιηθούν για 
να βοηθήσουν την οικονομία της πόλης μας που δεν έχει άλλα 
εισοδήματα εκτός των φόρων. Τι σχέδιο έχετε για τα λουτρά κ. 
Δήμαρχε; Η οποιαδήποτε παραχώρηση σε ιδιώτες πρέπει να γίνει 
με διαφανείς διαγωνισμούς και όχι με ψήφισμα της πλειοψηφίας 
σε ανύποπτο χρόνο και ερήμην των πολιτών.

Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Υπάρχει μελέτη κατασκευής μονάδας βιολογικού καθαρισμού των 

Γαργαλιάνων ̈ σε εξέλιξη» εδώ και πολλά χρόνια. Εκατομμύρια έχουν 
σπαταλήσει για …μελέτες. Απολαμβάνουμε τις μουσικές βραδιές στη 
πλατεία μας προσπαθώντας να μην εισπνέουμε τις αναθυμιάσεις των 
βοθρολυμάτων που κατακλύζουν το αποχετευτικό δίκτυο των όμβριων 
υδάτων της πόλης μας. Όλα αυτά τα βοθρολύματα καταλήγουν στις  
ακτές μας χωρίς καμιά απολύτως επεξεργασία… Αυτό είναι έγκλημα 
που συνεχίζεται καθημερινά παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις που 
αποδείχθηκαν κάλπικες.  Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού έχουν 
όλοι οι γείτονες μας: τα Φιλιατρά, η Κυπαρισσία, η Ζαχάρω, η Πύλος, 
η Μεσσήνη, η Καλαμάτα, η Χώρα δίπλα μας και τώρα φτιάχνεται 
και στους  …Χριστιάνους. Οι Γαργαλιάνοι αποτελούν τη θλιβερή 
εξαίρεση στον κανόνα… Τα Φιλιατρά με μηδενικό Δημοτικό χρέος 
έχουν βιολογικό καθαρισμό, Φιλαρμονική, Κινηματογράφο και πολλά 
άλλα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από αυτά, έχουμε όμως ένα τεράστιο 
Δημοτικό χρέος τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ… που φοβάμαι ότι 
θα γίνει 5.000.000 στους επόμενους 12 μήνες… Βγάλτε τα δικά σας 
συμπεράσματα και αναρωτηθείτε αν πρέπει να συνεχίσουμε αδια-
φορώντας για το τι συμβαίνει στη πόλη μας. Ίσως να χρειάζεται λίγο 
περισσότερη ευαισθησία για τα κοινά και πολύ λιγότερη εμπιστοσύνη 
σε αυτούς που φταίνε για το χάλι μας.

ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
Συμπατριώτες μας εδώ και στο εξωτερικό μάζεψαν χρήματα από το 

υστέρημα τους και πραγματοποίησαν ένα ευγενικό όραμα που είχαν 
…να φτιάσουν ένα Γηροκομείο. Μετά από αγώνες φτιάχτηκε και δεν 
λειτούργησε ποτέ, όπως ακριβώς και τα Λουτρά του Βρωμονερίου…  
Γιατί άραγε τόση ανικανότητα από τις Δημοτικές αρχές να συντηρή-
σουν ένα έργο που τους δόθηκε δωρεάν; Έτρεξαν όμως να βάλουν 
τις μαρμάρινες πλάκες με τα ονόματά τους μπας και τους ξεχάσει ο 
κόσμος… Είναι αδύνατον να ξεχαστούν με την απαξίωση των έργων 
αυτών. Το Γηροκομείο, έχει παραχωρηθεί στο Δήμο που μπορεί να 
το εκμεταλλεύεται με ορισμένους περιορισμούς που δεν ξέρουμε. Οι 
πληροφορίες λένε επίσης ότι όταν έγινε η παραχώρηση του ακινή-
του έγινε και η παράδοση στο Δήμο ποσού περίπου 100.000€. Με 
τόσα χρήματα μπορούν να γίνουν πολλές εργασίες στο Γηροκομείο. 
Αληθεύουν ή όχι οι πληροφορίες κ. Δήμαρχε; Ανώτατο στέλεχος της 
Δημοτικής αρχής μου είπε ότι ο Δήμος διαπραγματεύεται την ενοικίαση 
του Γηροκομείου σε ιδιώτη για την κατασκευή 32 διαμερισμάτων. Το 
ενοίκιο που θα εισπράττει ο Δήμος θα είναι 5000 το μήνα… δηλαδή 
150 € για κάθε διαμέρισμα στο μπαλκόνι του Θεού! Ερώτηση: Έχει 
ο Δήμος το δικαίωμα να νοικιάσει το γηροκομείο και αν ναι μπορεί 
να γίνει η ενοικίαση χωρίς δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό; Το όραμα 
των ανθρώπων που έδωσαν χρήματα να φτιάσουν ένα Γηροκομείο 
στη γενέτειρά τους δεν έχει κανένας Δήμαρχος ή Δημοτικό Συμβούλιο 
δικαίωμα να το καταστρέψει. Άραγε αυτοί οι τοπικοί ευεργέτες ξέρουν 
τι μαγειρεύουν στο Δημαρχείο Γαργαλιάνων; Γηροκομείο σε μια πόλη 
σημαίνει πολιτισμός και πρέπει να πραγματοποιηθεί έστω και αργά 
το όραμα των συμπατριωτών μας άσχετα αν συμφωνεί ή όχι ο κάθε 
περαστικός Δήμαρχος

Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΩΝ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
Η επίσημη χωματερή των Γαργαλιάνων που όλοι ξέρουμε είναι πα-

ράνομη. Η καύση των σκουπιδιών εκεί είναι πραγματικός θάνατος για 
όλους τους πολίτες της πόλης. Η εφημερίδα «Η Φωνή του Πολίτη» είχε 
αφιερώσει το προηγούμενο τεύχος της στη περιβαλλοντική καταστροφή 
του τόπου μας εξ αιτίας της χωματερής αυτής. Πρέπει να ευαισθητοποι-
ηθούμε περισσότερο να σωθούμε εμείς και τα παιδιά μας από όλους 
τους καρκίνους που μας δημιουργούν η ύπαρξη της χωματερής και η 
καύση των σκουπιδιών. Υπήρχε η λύση του προβλήματος και το ΥΠΕΧΩΔΕ 
φώναζε στους Δημάρχους όλης της χώρας από το 1999 να ενδιαφερ-
θούν ο καθένας για τη πόλη τους. Πολλοί Δήμαρχοι που νοιάζονταν για 
το τόπο τους, έτρεξαν και έφτιαξαν με ξένα λεφτά εργοστάσια ανακύ-
κλωσης και επεξεργασίας των σκουπιδιών τους. Μερικοί άλλοι είχαν το 
νου τους στις δεξιώσεις και τη κατασπατάληση εκατομμυρίων σε έργα 
που δεν βλέπουμε… Δηλαδή δεν ήλθε ξαφνικά η διαταγή «κλείστε τις 
χωματερές» γιατί αν δεν κλείσουν το πρόστιμο θα είναι 34.000€ την 
ημέρα για κάθε μία χωματερή… Η λύση στην αδιαφορία του Δήμου 
δεν είναι ο Μπαλοποιητής ή Δεματοποιητής που πιέζει η περιφέρεια. 
Δοκιμάστηκε η «λύση» αυτή στα Χανιά στο Κουρουπητό και οι θάνατοι 
από καρκίνο χτύπησαν κόκκινο. Κρίθηκε παράνομη αυτή η λύση και 
η Ελλάδα πλήρωσε πρόστιμο περίπου 5.000.000 στην Ε.Ε. και φυσικά 
έκλεισε ο δεματοποιητής. Τώρα φέρνουν σε μας μια παράνομη λύση 
και τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για το τόπο μας. Ο μπα-
λοποιητής είναι καλός ΑΝ υπάρχει ήδη το εργοστάσιο ανακύκλωσης 
δίπλα ή μερικά χιλιόμετρα μακριά. Στη δική μας περίπτωση δεν υπάρχει 
τέτοιο εργοστάσιο ούτε στα σχέδια.Θα διπλώνουν με ένα πλαστικό 
τα σύμμεικτα  σκουπίδια σε δέματα ενός τόνου και όταν θα φτιαχτεί 
το εργοστάσιο ανακύκλωσης θα ανοιχτούν τα δέματα και θα κάνουν 
τότε την ανακύκλωση… Σε μερικά χρόνια θα τα ξεχωρίσουν… Ούτε 
στα νήπια δεν λένε τέτοια παραμύθια. Τα ποντίκια θα προλάβουν να 
μπουν στα δέματα και λόγω των ζυμώσεων με τα ανάμεικτα υλικά θα 
γίνονται εκρήξεις των δεμάτων και τα ποντίκια θα πιάνουν φωτιά και θα 
τρέχουν ανάβοντας φωτιές όπου κι αν περνούν… Αυτά συνέβησαν στα 
Χανιά και θα συμβούν και στο τόπο μας.  Η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει 
την τοποθέτηση Δεματοποιητή στη περιοχή της Βάλτας.  Αν πράγματι 
νοιαζόμαστε για το τόπο μας αυτή η περιβαλλοντική καταστροφή δεν 
πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει στη Βάλτα. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες διαβάστε τη Φωνή του Πολίτη. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Μεσσηνίας Χρυσόστομος είπε για το δεματοποιητή: «Η εγκατάσταση και 
λειτουργία του δεματοποιητή εν τη συγκεκριμένη περιοχή, παράλληλα 
προς την πολιτιστικήν, θα συμβάλει τάχιστα και εις την οικολογικήν κα-
ταστροφήν του περιβάλλοντος χώρου, όχι μόνον της περιοχής πέριξ της 
ιεράς μονής και της κωμοπόλεως της Βαλύρας, πολυαρίθμου έδρας του 
Δήμου Ιθώμης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ιθώμης. Η 
εγκατάστασης και λειτουργία του δεματοποιητή θα προκαλέσει διατά-
ραξιν της υπαρχούσης οικολογικής ισορροπίας εν τη περιοχή, όχι μόνον 
με μικροπροθέσμους συνεπείας, αλλά κυρίως μακροπροθέσμους, όπερ 
και το χειρότερον και επικινδυνέστερον, δια την υγείαν των κατοίκων 
και την γεωργικήν και κτηνοτροφικήν παραγωγήν».  Δεν χρειάζονται 
άλλα λόγια. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας τα είπε όλα σε δυο φράσεις. 
Το Δ.Σ. του Π.Π.Σ.Γ. ζητάει από τη Γενική Συνέλευση την έγκριση οργά-
νωσης μιας ημερίδας για να ενημερωθούν οι πολίτες των Γαργαλιάνων 
για τους μπαλοποιητές, τη καύση σκουπιδιών και την ανακύκλωση.Ο 
σύλλογός μας θα αναλάβει να καλέσει επιστήμονες στον τομέα αυτό, 
(χωρίς προσωπικά συμφέροντα στη περιοχή) για τη σωστή ενημέρωσή 
μας, ιδιαίτερα αυτή της ανακύκλωσης. Η συλλογικότητα είναι αναγκαία 
για το καλό του τόπου μας. Μέσα στο Σύλλογο μας πρέπει όλοι να 
ανήκουμε σε ένα κόμμα   …αυτό των Γαργαλιάνων, Για να δούμε 
επιτέλους προκοπή. Ας αφήσουμε όλα τα’ άλλα στην εξώπορτα. Αν 
όχι τώρα …πότε;

ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΕΥΤΟΥΜΕ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

              15 Σεπτεμβρίου 2009

Προς
Τον κ. Δήμαρχο Γαργαλιάνων
Τον κ. Νομάρχη Μεσσηνίας
Τον κ. Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου
Την κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κυπαρισσίας
Τους κ.κ. Βουλευτές Νομού Μεσσηνίας

Κατά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που έλαβε χώρα την 13η Αυγούστου 2009 στους Γαργαλιάνους, συζητήθηκαν τα παρακάτω 
θέματα και εξουσιοδοτήθηκε το προεδρείο του Συλλόγου να εκδώσει το κάτωθι ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, η Γενική Συνέλευση 
του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων αποφάσισε να καταγγείλει τη Δημοτική Αρχή Γαργαλιάνων 
για τη συνεχιζόμενη και ανεξήγητη αδιαφορία που επιδεικνύει για τα θέματα:

1. Γηροκομείου Γαργαλιάνων
2. Τουριστικού (Δημοτικού Ξενώνα Γαργαλιάνων)
3. Ιαματικών Λουτρών Βρωμονερίου

Ειδικότερα έγιναν δεκτές οι εισηγήσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
Το γηροκομείο κατασκευάσθηκε με δαπάνες και δωρεές των ομογενών μας αλλά και ντόπιων, με σκοπό να αποτελέσει κοιτίδα φροντίδας και 

θαλπωρής ηλικιωμένων ατόμων της περιοχής μας. Σήμερα το έργο αυτό, που συμβόλιζε το όραμα των συμπατριωτών μας να συνδράμουν τον 
τόπο τους, βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Το κτίριο παραμένει αφύλακτο και έχει καταστεί βορά βανδάλων. Έχει δε υποστεί βαρύτατες ζημιές 
σε όλη την υποδομή του κτιρίου. Τα πάντα έχουν καταστραφεί: Υδραυλικά, ηλεκτρικά, πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες ακόμα και οι κάσες δεν 
υπάρχουν. Ολόκληρος ο εξοπλισμός του έχει εξαφανιστεί. Η Δημοτική Αρχή είναι υπεύθυνη για την απαξίωση του. 

2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
Το στολίδι της πόλης μας με την υπέροχη θέα έχει πλέον απαξιωθεί. 
Όμοια με το Γηροκομείο έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά και ο εξοπλισμός του έχει εξαφανιστεί τελείως και είναι άγνωστο στα χέρια ποιών 

κατέληξε. Έχει επίσης και αυτό καταστεί άντρο ναρκομανών. Η εγκατάλειψη και η αδιαφορία του Δήμου παντού. Τετελεσμένα γεγονότα δεν θα 
περάσουν όσες ομόφωνες αποφάσεις και αν πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο Γαργαλιάνων. Ο τόπος μας δεν δείχνει την εικόνα που μας αξίζει.

3. ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΡΩΜΟΝΕΡΙΟΥ
Το κτίριο των λουτρών καταστρέφεται από την αχρησία και τους βανδαλισμούς. Δεν λειτούργησε ούτε μια μέρα.  Ολόκληρος ο εξοπλισμός 

του έχει εξαφανιστεί και το κτίριο έχει καταστεί άσυλο για κάθε είδους περιθωριακό στοιχείο. Το κτίριο χτίστηκε πριν 20 χρόνια, (κατά λάθος) σε 
οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά. Τα λουτρά πρέπει να αξιοποιηθούν από το Δήμο για να βοηθήσουν την οικονομία της πόλης μας.

Κατόπιν αυτών, καταγγέλλουμε την στάση αδιαφορίας της Δημοτικής Αρχής Γαργαλιάνων για όλα τα παραπάνω θέματα και 
κάνουμε έκκληση   σε όλους τους ενδιαφερόμενους να δείξουν το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για την πόλη μας (όχι μόνο με 
υποσχέσεις προεκλογικής διάρκειας…) και να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Οι Γαργαλιανιώτες περιμένουμε…

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Σ.Γ.

             Ο Πρόεδρος

Φώτης Χ. Παναγιωτακόπουλος        
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ο Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων  αιτείται την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, για την εξέταση 

και απονομή ευθυνών στον Δήμαρχο Γαργαλιάνων κύριο Σταύρο Καλοφωλιά και άλλους τυχόν υπεύθυνους υπαλλήλους του Δήμου, διότι:
• Δεν διέκοψαν την υδροδότηση του Δήμου Γαργαλιάνων, ως όφειλαν εκ του νόμου, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν ότι το νερό ήταν ακατάλληλο 

για ανθρώπινη κατανάλωση και χρήση. Τη χρονική περίοδο από Ιανουάριο 2008 μέχρι και Αύγουστο 2009 (20 μήνες) τα περισσότερα μηνιαία 
πιστοποιητικά εργαστηριακής εξέτασης βεβαιώνουν την ακαταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη χρήση (πόσιμο, μαγείρεμα και μπάνιο). 
Μόνο τους 6 μήνες από τους 20 είχαμε παντού κατάλληλο νερό. Τους 14 μήνες στα περισσότερα μέρη του Δήμου μας το νερό ήταν τελείως  
ακατάλληλο για τη δημόσια υγεία, καθώς περιείχε ποσότητες κολοβακτηριοειδών, κολοβακτηριδίων και εντερόκοκκων σε συγκεντρώσεις πολύ 
μεγαλύτερες του κανονικού. Το πόσιμο νερό των Γαργαλιάνων ήταν «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» που επιτρέπεται, και Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα 
με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001 και τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθ. 
ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/ΦΕΚ630/τ.Β’/26-3-2007», ο υπεύθυνος υπάλληλος του Δήμου ειδοποιεί πάραυτα τον Δήμαρχο, ο οποίος οφείλει τότε να 
λάβει άμεσα όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας των καταναλωτών του νερού, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής υδροδότησης μέχρι 
αποκαταστάσεως της ποιότητας του νερού, ενημέρωσης των πολιτών και της Νομαρχιακής αρχής, και εξασφάλισης εναλλακτικής προσωρινής 
παροχής νερού. Επειδή τίποτε από τα ανωτέρω δεν έγινε, και οι κάτοικοι του Δήμου Γαργαλιάνων συνέχισαν να καταναλώνουν το 
νερό με απρόβλεπτες βλάβες στην υγεία τους, αιτούμεθα την παρέμβασή σας γιά την εκ του νόμου προβλεπόμενη τιμωρία των 
υπευθύνων για τις παραλείψεις τους, την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής Γαργαλιάνων, και την 
προστασία της υγείας των κατοίκων του και όλων των καταναλωτών του νερού του Δήμου.

Μετά της προσηκούσης τιμής,
Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων

"ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ" ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ



Σε μια εποχή που οι κοινωνίες παρασύρονται σε μια παγκόσμια ομοι-
ομορφία και ισοπέδωση, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, καλούμαστε να 
αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να προασπίσουμε την 
διαφορετικότητα του τόπου μας. Από την Αρχαία Ελλάδα  η μουσική και 
ο χορός  θεωρείτο υψηλή τέχνη, ο ακρογωνιαίος λίθος του πολιτισμού.   
« Τόσο στην Αριστοτελική αντίληψη, όσο και στην Πλατωνική, θεωρούσαν 
τον "αχόρευτο" άνθρωπο ως "απαί-
δευτο" και αξιολογούσαν την όρχηση 
ως πρωταρχικό μέσο εκπαίδευσης και 
αγωγής. Για τον Πλάτωνα, η έντεχνη αυ-
τή αγωγή αποτελούσε τη μόρφωση του 
αρχαίου Έλληνα, προκαλούσε ψυχικό 
και σωματικό κάλλος, καθώς μόρφωνε 
τον άνθρωπο, τους δίδασκε και ρύθμιζε 
τις ψυχές τους, με εξαίρετα ακούσματα» 
--Πολυξένη Ματέυ Το τραγούδι και ο 
χορός ως εκφραστές της αγάπης, του 
πόνου, αλλά και της ελπίδας, συντρο-
φεύουν τον Έλληνα σε κυκλικούς χορούς 
που εξιστορούν θαρρείς το ελεύθερο 
πνεύμα, την απόλυτη λύτρωση, έως το 
κλείσιμο του κύκλου της ζωής. Χορεύουμε για να επικοινωνήσουμε, να 
εκφραστούμε και να αγγίξουμε το Θείον. Στους Γαργαλιάνους, ο πα-
ραδοσιακός χορός παίζει έναν σημαντικό ρόλο σαν μέσο διατήρησης 
της εθνικής μας ταυτότητας. Τούτο το καλοκαίρι, απολαύσαμε διάφορες 
χορευτικές ομάδες, όπως του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου, 
και εντυπωσιαστήκαμε.  Η μετάδοση των χορών, ωστόσο, ανέδειξε την 
αφοσίωση και πειθαρχία του χοροδιδασκάλου που οδηγεί τα βήματα 

του χορευτή, τις κινήσεις του, την ίδια του την έκφραση. Αξίζει λοιπόν, 
να συγχαρούμε όλους τους δασκάλους που υπηρετούν με ενθουσια-
σμό και αγάπη αυτό το λειτούργημα.  Ένας τέτοιος δάσκαλος, είναι 
ο Τάσος Καλογερόπουλος που υπηρετεί το πάθος του για το χορό με 
ενθουσιασμό και αφοσίωση. Είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε εν χορώ 
σε μια από τις παραδοσιακές βραδιές στην πλατεία. Μπροστάρης στο 

χορό, ήλεγχε την κίνηση του κύκλου και 
όριζε τον δικό του ανάλαφρο βηματισμό. 
Τα βήματα των χορευτών του λιτά και 
εναρμονισμένα. Η καταπληκτική χορευτική 
ομάδα του μας παρουσίασε χορούς από 
διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και 
τους συμβολισμούς των χορών και των 
φορεσιών του κάθε τόπου.  Πρόεδρος 
του Τμήματος Λαογραφίας και Χορού του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, και 
ερευνητής των παραδοσιακών χορών της 
Τριφυλίας, το 2005 παρουσίασε τη δου-
λειά του στο Θέατρο της Δώρας Στράτου 
με πολύ επιτυχία. Μας είπε, ότι σύντομα 
θα διατεθεί στην αγορά ένα CD που θα 

περιέχει 20 τοπικούς χορούς και ένθετο υλικό, ουτοσώστε «να έχουμε 
κι εμείς σαν περιοχή κάτι να πούμε…»   Επίσης, από το Φθινόπωρο θα 
λειτουργήσει Το Σχολείο Παραδοσιακών Χορών στους Γαργαλιάνους, 
και θα είναι ανοικτό σε όλους. Εμείς, ευχόμαστε στον κ. Καλογερόπουλο 
καλή συνέχεια… 

Μαίρη Παναγιωτακοπούλου
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η φωνή του πολίτηη φωνή του πολίτη

Θυμάμαι το πρώτο μου ταξίδι στους Γαργαλιάνους πριν 34 χρόνια 
με νοσταλγία… Ήταν Αύγουστος, μες το καταμεσήμερο. Ένας δρόμος 
απλώθηκε μπροστά μου προσκαλώντας με να εξερευνήσω αυτό τον 
τόπο, που, στην πορεία έγινε το πεπρωμένο μου. Ομηρικό ταξίδι που 
σηματοδότησε μια σχέση αντοχής και ωρίμανσης μες το χρόνο. Η 
πόλη που αγάπησα ήταν μαγική, ανεπιτήδευτη και φιλόξενη. Πολλά 
από τα στοιχεία της παραμένουν α-
νέγγιχτα στο χρόνο, όπως η καλοσύνη 
και η υπομονετικότητα των ανθρώπων 
της.  Ο χαραχτήρας τους σμιλεύτηκε 
στην πέτρα και το πλούσιο χώμα του 
ζωοφόρου κάμπου της. Η ενασχόλησή 
τους με την ελαιουργική, τους έμαθε 
πως η βιασύνη είναι ελάττωμα και πως 
αν ο καρπός είναι καλός, η φύση θα
ανταμείψει τον τίμιο μόχθο τους.  Και 
έτσι γινόταν πάντα… Εδώ, έμαθα την 
πραγματική και ίσως την μοναδική α-
λήθεια που είναι βγαλμένη μέσα από 
τη φύση. «Ότι σπείρεις θα θερίσεις» 
και ότι, η φύση σπάνια σε προδίδει… 
Κι αν τα χρόνια περνούν, η απλή αυτή Αλήθεια  παραμένει σταθερή 
αξία στους χαλεπούς καιρούς της εξέλιξης, στο όνομα της οποίας 
διαπράττονται καθημερινά εγκλήματα απέναντι στη φύση και την 
υγεία μας.  Φτάνει μια χαρακιά σε ένα σχέδιο ώστε οι «ειδήμονες» 
που ξέρουν το «καλό» μας, να διαταράξουν συγχρόνως το κάλλος και 
την ωφελιμότητα του κάμπου των Γαργαλιάνων. Η βίαιη διάνοιξη του 
νέου δρόμου, μοιάζει σαν πληγή από το εξίσου πληγωμένο αγνάντι του 
πρώην τουριστικού. Η Δημοτική Αρχή, απαρτίζεται από Γαργαλιανιώτες 
που μεγάλωσαν εδώ, και κατά βάθος νοιάζονται για τον τόπο τους. 
Άραγε τι φταίει? Πώς είναι δυνατόν η εξουσία να αλλάζει τόσο πολύ 
τους ανθρώπους? Δικός τους είναι ο τόπος, εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά 

τους, εδώ θα γεράσουν οι ίδιοι και κάποια μέρα ίσως λυπηθούν, για 
ευκαιρίες που άφησαν να πάνε χαμένες… Το Τουριστικό ήταν για μας 
ένα σήμα κατατεθέν, μας ταξίδευε στην Πρώτη με μια ματιά και μόνο.
Επιπλέον, το Τουριστικό παρείχε τις υπηρεσίες του στους ταξιδιώτες που 
έφευγαν με όμορφες εντυπώσεις από τον τόπο μας, αν και οι υπηρεσίες 
που προσέφερε δεν ήταν εφάμιλλες με αυτές της θέας του. Πάντως, η 

πόλη μας είχε ένα ξενοδοχείο! Ειλικρινά, 
θα ήθελα να είχα μια συζήτηση με τον 
κ. Δήμαρχο για αυτό το συγκεκριμένο 
θέμα, και το ζήτησα.  Δυστυχώς, αυτό 
που εισέπραξα ήταν μια άρνηση με α-
χαρακτήριστα υπονοούμενα. Ας είναι… 
Εγώ, από το δικό μου μετερίζι δεν θα 
σταματήσω να αντιστέκομαι, στη φθορά 
και στη μιζέρια.  Ο Οδυσσέας Ελύτης, 
μας θυμίζει πως αν θέλουμε να ζήσουμε 
πραγματικά, πρέπει να κάνουμε ένα άλμα 
πιο γρήγορο απ’ τη φθορά του χρόνου. 
Φοιτήτρια ακόμα της ψυχολογίας, και 
με ενθουσιασμό νεοφώτιστης, συχνά 
μιλούσα για μια επικείμενη επιστροφή 

στον τόπο της καρδιάς και του ονείρου…Αν και δεν πίστεψα ποτέ πως 
μπορεί κανείς να γυρίσει πίσω, δεν φαντάστηκα πόσο θα με έθλιβε η 
απώλεια, η εγκατάλειψη και η απαξίωση του τόπου μου.  Αδυνατώ να 
καταλάβω την αδιαφορία των ανθρώπων που κάθονται αναπαυτικά 
στις καρέκλες που κατοχύρωσαν με τη δική μας ψήφο. Αδυνατώ να 
δεχτώ πως δεν έχω δύναμη, και πως πρέπει να υποταχτώ στις δικές 
τους αυθαιρεσίες. Ευχαριστώ τις μοίρες που με μοίραναν με πείσμα, 
αρκετό θυμό, ώστε να αντιστέκομαι, και μεγάλες δόσεις ανεκτικότητας 
ώστε να ανέχομαι τα παράλογα…

Μαίρη Παναγιωτακοπούλου

Ένα ταξίδι μες τον χρόνο…

Η μαγεία του χορού



11

το βήμα των αναγνωστών

Στις 13 Αυγούστου, 2009  Παρευρέθην στην πρώτη γενική συνέλευση του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Συλλόγου 
Γαργαλιάνων του οποίου είμαι μέλος. Μετά τον απολογισμό που έκανε ο πρόεδρος Φώτης Παναγιωτακόπουλος και 
του διαλόγου που επακολούθησε, έφυγα από τη συνέλευση με συναισθήματα θλίψης, αγανάκτησης και ντροπής.  
Συνειδητοποίησα ότι αυτός ο τόπος, το καμάρι άλλοτε της Τριφυλίας, έχει πέσει τόσο χαμηλά.  Οι τοπικοί άρχοντες, η 
αντιπολίτευση, οι πολίτες, χαρακτηρίζονται από μιζέρια, αδιαφορία και πλήρη απάθεια.  Θα προσπαθήσω να αιτιολο-
γήσω τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτές τις θλιβερές διαπιστώσεις.

1.  Γηροκομείο Συμπατριώτες μας εδώ και στο εξωτερικό, μάζεψαν χρήματα από το υστέρημά τους και πραγματο-
ποίησαν ένα ευγενικό όραμα.  Ήταν έτοιμο να λειτουργήσει δεν ξέρω τι συνέβη και ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Το απο-
τέλεσμα είναι ότι έκλεψαν τα μαχαίρια, τα πηρούνια, έκλεψαν τα σεντόνια και τα κρεβάτια, ακόμα και τα πλακάκια των 
μπάνιων…Τελευταία που το επισκέφτηκα διαπίστωσα ότι έκλεψαν και τα κουφώματα.  Τα πάντα στο εσωτερικό δείχνουν 
βανδαλισμό. Υπάρχουν σύριγγες από χρήστες ναρκωτικών ουσιών.  Είναι σκέτο αποχωρητήριο!  Ερώτημα—Υπάρχει 
δημοτική αρχή, υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχουν πολίτες, υπάρχει εισαγγελέας, υπάρχει αστυνομία? Γιατί αυτή η κα-
ταστροφή της δημόσιας περιουσίας?

2. Τουριστικό Σπασμένα τα πάντα! Εγκατάλειψη παντού. Παντού σύριγγες… έχει καταντήσει και αυτό, ένα αποχωρητήριο…
3.  Λουτρά Βρωμονερίου Χρόνια ακούω ότι υπάρχει πρόβλημα ιδιοκτησιακό μεταξύ δήμου Γαργαλιάνων και Δήμου Πειραιά. Η αλήθεια είναι, ότι 

ένα οικόπεδο στην περιοχή του Βρωμονερίου περιήλθε στον Δ. Πειραιώς, πριν πολλά χρόνια, όταν ένας υπάλληλος του Δ. Π καταχράστηκε χρήματα 
του δήμου και του πήραν το οικόπεδο.  Αργότερα όταν ο Δ. Γαργαλιάνων αποφάσισε να αξιοποιήσει τα Λουτρά, έκτισε σε ξένο οικόπεδο! Έτσι το κτίριο 
ανήκει στο Δ. Πειραιώς.  Οι πηγές όμως ανήκουν στο Δ. Γαργαλιάνων.  Το πρόβλημα θα μπορούσε να διευθετηθεί, να λειτουργήσουν τα λουτρά  και να 
βοηθήσουν την οικονομία της πόλης μας.  Πέρα βρέχει…  Πλήρης αδιαφορία.  Και μια προσωπική διαπίστωση. Στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας που 
παραθερίζω διαπίστωσα τις τελευταίες ημέρες τις βραδινές ώρες, κάτι να μυρίζει.  Ρώτησα και μου είπαν ότι κάποιος ποτίζει τις ελιές του με τα θειούχα 
νερά της πηγής του Βρωμονερίου…

4. Βιολογικός καθαρισμός Σήμερα οι βόθροι (σκατά) ορισμένων πολιτών διοχετεύονται στο δίκτυο όμβριων υδάτων. Γι αυτό μυρίζει η πλατεία από 
τις αναθυμιάσεις των κοπράνων των κυρίων αυτών.  Υπάρχει πρόβλημα δημόσιας υγείας. Δεν υπάρχουν υγειονομικές υπηρεσίες, δεν υπάρχει δήμαρ-
χος, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει πολίτης να το καταγγείλει να παρέμβει ο εισαγγελέας? Επί πλέον οι πολίτες γύρω από την κεντρική πλατεία, 
πιστεύουν ότι είναι πολίτες Α κατηγορίας και οι πολίτες πέρα από την πλατεία πολίτες Β κατηγορίας και ισχυρίζονται ότι ότι είναι πολιτισμένοι…Με τέτοια 
φαντασμένα κούφια μυαλά θα πάει ο τόπος μπροστά?  —Κάποιος μου είπε, ότι ο μακαρίτης ο Γενηματάς είχε δώσει λεφτά για να γίνει αποχετευτικό 
δίκτυο.  Ο τότε δήμαρχος, δεν ξέρω ποιος ήταν, αρνήθηκε λέγοντας ότι «εμείς δεν θα πάρουμε χρήματα του ΠΑΣΟΚ» Εάν αυτό αληθεύει, γιατί τόση 
βλακεία?  Τα λεφτά δεν είναι ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε της Ν.Δ ούτε του ΚΚΕ! Τα λεφτά είναι δικά σας.  Πάρτε τα να κάνετε κάτι σ αυτόν τον τόπο… Γιατί 
τόση αδιαφορία, απάθεια και μιζέρια? Ας κοιτάξετε τι γίνεται γύρω σας.  Αρκεί να κοιτάξετε πού βρίσκονται τα Φιλιατρά σήμερα…

5. Πρόβλημα με τα σκουπίδια Τα σκουπίδια σήμερα αποτελούν μεγάλο πρόβλημα όλων των κοινωνιών. Η διαχείριση είναι πολύπλοκο πρόβλημα. 
Υπάρχουν όμως οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του ΥΠΕΧΩΔΕ Δεν είναι λύση η καύση ή η δεματοποίηση.  Τα δεδομένα έχουν αλλάξει.  
Βρείτε την καλύτερη λύση.  Μπορεί να γίνουν εργοστάσια ανακύκλωσης και επεξεργασίας των σκουπιδιών.  Ένας εξάδελφός μου από την Φλόκα μα-
ζεύει όλα τα χαρτιά, να τα φέρει στους Γαργαλιάνους, σε κάδο ανακύκλωσης χαρτιού.  Το αυτοκίνητο του δήμου όμως τα μαζεύει όλα μαζί και τα πάει 
στη χωματερή.  Τη ίδια στιγμή όμως παίρνει λεφτά από την Ε.Ε για ανακύκλωση.  Ποιος κοροϊδεύει ποιόν? Γνωρίζετε ότι εάν αυτά γίνουν γνωστά, τα 
πρόστιμα είναι βαριά (34.000 ευρώ την ημέρα) για κάθε χωματερή εν λειτουργία?

6.  Φιλαρμονική Υπάρχει πριν τον πόλεμο!  Τα κατάφερες δήμαρχε και την διέλυσες…για 400 ευρώ το μήνα.  Πληροφορούμαι, ότι σε μια ή δύο 
περιπτώσεις που χρειάστηκε, κάλεσες φιλαρμονική γειτονικών δήμων, και πλήρωσες 2.200 ευρώ κάθε φορά.  Αληθεύει? Γνωρίζετε ότι βρέθηκα μουσι-
κά όργανα σε εγκαταλελημένη κατοικία και εδόθησαν στην αστυνομία? Δεν έχετε λίγο φιλότιμο, επιτρέψατε και αυτά να τα κλέψουν; Θλίβομαι για την 
κατάσταση του τόπου μου… Δεν υπάρχει φιλότιμο, δεν υπάρχει αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει εγωισμός, δεν υπάρχει ευγενής άμιλλα, δεν υπάρχει διάθεση 
για δημιουργία και για ανάπτυξη υποδομών αυτού του τόπου.  Εάν οι πολίτες δεν αντιδράσουν, δεν θα γίνει τίποτα! Οι άρχοντες (δημοτική αρχή και 
αντιπολίτευση) βρίσκονται σε φάση μακαριότητας.  Ενδιαφέρονται για την καρέκλα και τα μικροσυμφέροντά τους.  Οι έννοιες συλλογικότητα, γενικό 
καλό του τόπου δεν υπάρχουν στο μυαλό τους.  Πολίτες κάντε κάτι! Αντιδράστε!  Είναι αργά που γράφω αυτό το άρθρο. Καληνύχτα.

Υ.Γ  Δεν ενδιαφέρομαι για καρέκλα

Σταμάτης Καλκαβούρας
Ψυχίατρος

Ο Δήμος ανέβασε τη ανανεωμένη ιστοσελίδα του www.gargaliani.gr
Καλή η προσπάθεια. Στα αξιοθέατα της πόλης ξέχασαν το Τουριστικό μας…
Στα «Τελευταία Νέα» μπορεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας να διαβάσει τον «Δημόσιο Απολογισμό» του κ. Δημάρχου που έκανε στις 14-1-

09. Τυχαίνει να έχω στα χέρια μου τον ίδιο «Απολογισμό» και έχω μια απλή ερώτηση για τον κ. Καλοφωλιά: Πώς γίνεται ο απολογισμός στην 
«έντυπη έκδοση του» να είναι 50 σελίδες και στην ιστοσελίδα να είναι μόνο… 10 σελίδες; Δεν κοστίζει περισσότερο να ανεβάσετε όλη την 
ομιλία σας κ. Δήμαρχε. Γιατί κάνατε λογοκρισία στη δική σας ομιλία; Αν οι 40 σελίδες που κόψατε δεν ήταν κάτι σπουδαίο γιατί ήταν μέρος του 
«απολογισμού σας; Περιμένουμε να ανεβάσετε ολόκληρο τον απολογισμό σας να θαυμάσει ο κόσμος τα έργα σας… Ο κόσμος που σκέφτεται 
ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα… 

Για το τι πραγματικά συμβαίνει στους Γαργαλιάνους πηγαίνετε στην ιστοσελίδα: www.gargalianoi.gr

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;

Νέα ιστοσελίδα του Δήμου
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Η κατακραυγή 
των πολιτών 

έφερε αποτέλεσμα…

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ… «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ»

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΑΡΡΟΣ

Η δημοτική αρχή αποφάσισε την επανίδρυση της Φιλαρμονικής του Δήμου με νέο μαέστρο και καινούργια όργανα. Σωστή κίνηση. 
Κατάλαβαν επιτέλους ότι με το CD δεν γίνονται παρελάσεις… Σε κάθε παρουσίαση της Φιλαρμονικής μας πρέπει να εκφράζουμε όλοι μας την 
ευγνωμοσύνη μας στους μουσικούς μας, μικρούς και μεγάλους για την τελείως αφιλοκερδή προσφορά τους. Εύχομαι ο Δήμος να δείχνει πάντα 
έμπρακτα την εκτίμηση του όπως ακριβώς έκανε με τις ξένες Φιλαρμονικές … Άμεσα να φτιαχτεί το κτίριο της φιλαρμονικής. Συγχαρητήρια 
στους «μεγάλους» που θέλησαν να ξαναγεννηθεί η Φιλαρμονική μας. Χωρίς αυτούς θα περιμέναμε μερικά χρόνια. Οι στολές και τα όργανα 
δεν φτιάχνουν τη Φιλαρμονική. Καλώς ορίσατε κ. Γ. Καλογερόπουλε. Θα είμαστε στο πλευρό σας μαέστρο.

Στις 5 Αυγούστου ευρέθηκαν στην αυλή κάποιου ακατοίκητου σπιτιού και παραδόθηκαν στην αστυνομία τρία 
μουσικά όργανα της φιλαρμονικής. Ο πρόεδρος της φιλαρμονικής κ. Α. Φωτόπουλος και φυσικά η δημοτική αρχή 
δεν είχαν καταλάβει τίποτα… Δεν είχε γίνει καταγγελία κλοπής! Δεν υπήρχε γραπτή κατάσταση με τα όργανα της 
φιλαρμονικής… Η Δημοτική περιουσία αξίζει περισσότερης προσοχής. Τώρα που φτιάχνεται η νέα Φιλαρμονική, 
ελπίζουμε να διαλέξουν ένα πρόεδρο με περισσότερη ευαισθησία και υπευθυνότητα. Τα CD είναι καλά, αλλά ποτέ 
δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια φιλαρμονική κύριε πρόεδρε. Τελειώνω με μια ερώτηση στο κ. Α. Φωτόπουλο 
και στο κ. Δήμαρχο: Πως τολμήσατε να μεταφέρετε όλα τα μέλη της φιλαρμονικής μας με τα όργανα τους, από τους 
Γαργαλιάνους στο Πυργάκι (πριν 2-3 χρόνια) στοιβάζοντας τους μέσα σε φορτηγό ψυγείο που χρησιμοποιείται για 
να μεταφέρουν βόδια, αρνιά  και γίδια; Ήταν μάλιστα και άπλυτο με… αίματα ζώων παντού. Δεν βρίσκω λόγια να 
χαρακτηρίσω εκείνη την πράξη σας… Όταν φέρνετε τη φιλαρμονική της Πύλου γιατί δεν τους φέρνεται με το ίδιο 
μεταφορικό μέσο; Τη ξένη φιλαρμονική τη σέβεστε, την πληρώνετε ακριβά, την δεξιώνεστε και την επιστρέφετε 
στη πόλη τους με ναυλωμένο λεωφορείο. Απαιτούμε τον ίδιο σεβασμό, εκτίμηση και απλοχεριά και στη δική μας 
Φιλαρμονική.

Πριν σχεδόν ένα χρόνο έγινε κα-
τολίσθηση ενός μεγάλου μέρους της 
οδού Παλαιολόγου, μήκους περίπου 
10 μέτρων και βάθους 5 μέτρων… Η 
ταμπέλα μας λέει ότι γίνονται «Δημοτικά 
Έργα»… Ερώτηση προς το διευθυντή 
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και 
το κ. Δήμαρχο: Πότε θα αναλάβετε τις 
ευθύνες σας κύριοι για την προστασία 
των πολιτών; Περνούν αυτοκίνητα με 
κίνδυνο να ολοκληρωθεί η κατολίσθηση 
με ανθρώπινα θύματα. Αν συμβεί το 
κακό θα είστε προσωπικά υπεύθυνοι για 
την ανευθυνότητα που σας διακρίνει 
και την  «εγκληματική» αδιαφορία σας. 
Τι περιμένετε τόσους μήνες; Φτιάξτε α-
μέσως το δρόμο για να μη θρηνήσουμε 
ανθρώπινες ζωές…

Χρειάζεται πολιτικό θάρρος που δεν το έχετε κ. Καλοφωλιά. Δική μας δουλειά είναι η σωστή πληροφόρηση των Δημοτών και δική σας να 
λύνετε τα προβλήματα και να μας ενημερώνετε πλήρως. Είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε, αυτό κάνουμε άλλωστε. Σας προσφέραμε το 
βήμα της «Φωνής του Πολίτη» για την υπεύθυνη πληροφόρηση των δημοτών σας και την έκφραση της δικής σας άποψης σε τόσα και τόσα 
θέματα… Αρνηθήκατε δυστυχώς την προσφορά μας. Μαζί με την άρνηση εκφράσατε και μια προσβολή και μου είπατε «να το γράψεις αυτό»: 
« η εφημερίδα σας δεν έχει ούτε ήθος ούτε ύφος». Σας ευχαριστώ κ. Καλοφωλιά για τα καλά σας λόγια… Οι αναγνώστες μας έχουν προ πολλού 
βγάλει τα δικά τους συμπεράσματα.   Δυστυχώς δεν σας αρέσει η πληροφόρηση των δημοτών… Αυτό φυσικά δεν είναι επιλογή σας αλλά υ-
ποχρέωσή σας! Απέναντι στην αλαζονεία και την απραξία της σημερινής Δημοτικής Αρχής, που 7 χρόνια τώρα σέρνει το δήμο στο γκρεμό της 
κακοδιοίκησης, της υπανάπτυξης και της εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων, χρειάζεται να αφυπνισθούν οι ενεργοί πολίτες της πόλης μας 
και να πάρουν στα χέρια τους την τύχη του δήμου στις επόμενες εκλογές με ή και χωρίς το «χρίσμα» των κομμάτων.

ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ…
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Τα Αγαπήνεια έδωσαν τη σκυτάλη σε ένα πλούσιο πρόγραμμα, που διοργάνωσε ο Δήμος σε συνεργασία με διάφορους  Συλλόγους σε όλα 
τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Γαργαλιάνων. Μουσικές βραδιές, παραδοσιακοί χοροί και αφιερώματα συνέθεσαν ένα ηχόραμα που προ-
σέφερε μια ευχάριστη ανάπαυλα στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε… Μια η επικείμενη μετάλλαξη της γρίπης των χοίρων που απειλεί 
να «θερίσει» δισεκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, μια η παγκόσμια οικονομική κρίση, ενεργοποίησαν το ξόρκι, και μετέτρεψαν  τον 
φόβο σε γιορτή.  Έτσι λοιπόν, αφεθήκαμε για λίγο στη ανεμελιά του εφήμερου, αφού κατά βάθος ξέραμε πως τα «δύσκολα έπονται…»  

Με πολύ επιτυχία ο Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων γιόρτασε τον πρώτο χρόνο από την λειτουργία του στην πλατεία 
των Γαργαλιάνων με την ορχήστρα του Γιάννη Καλογερόπουλου.  Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη και οι εντυπώσεις τους πολύ καλές.  
Οι μουσικές νότες μας ταξίδεψαν από τη δεκαετία του 50 ως τα σήμερα, με ένα πλούσιο ρεπερτόριο.  Οι δίσκοι με τους νόστιμους μεζέδες και 
το άφθονο κρασί, περιφέρονταν σε όλα τα τραπέζια που ήταν κατάμεστα, και όλος ο κόσμος μες το κέφι. 

Πόσοι ακόμα συνάνθρωποι μας θα πρέπει να χάσουν τη ζωή τους για να ιδρώσουν τα αυτιά της δημοτικής αρχής Γαργαλιάνων; Για πολλά 
χρόνια παρατηρούν τελείως αδιάφορα νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους πάνω σε ένα κομμάτι μαντρότοιχου (με ένα εικονοστάσι πάνω 
του) ή μέσα στο τελείως απροστάτευτο γεφύρι… Η σήμανση πριν και μετά το γεφύρι είναι ανύπαρκτη. Όποιος δεν ξέρει ότι ο χάρος παραμο-
νεύει… στη στροφή, κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Γιατί τόση αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή; Όχι άλλα εικονοστάσια στη στροφή του 
Λαγκούβαρδου! Κάντε κάτι άμεσα για να μη πονέσουν κι άλλες οικογένειες. Μην περιμένετε μέχρι να φτιαχτεί ο νέος δρόμος…

Ένα πολιτιστικό καλοκαίρι έφτασε στο τέλος...

Παγίδα θανάτου το γεφύρι του Λαγκουβάρδου

Εντεχνη και λαϊκή βραδιά του περιβαλλοντικού 
πολιτιστικού συλλόγου Γαργαλιάνων 
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Ένα βιβλίο, μπορεί να μας ταξιδέψει, να μας προβληματίσει, να διευρύνει τους ορίζοντές μας, και ταυτόχρονα να μας τραβήξει μακριά από 
την περριρέουσα ατμόσφαιρα μιας Ελλάδας που πληγώνεται και πληγώνει...  Εμείς διαβάσαμε, και σας προτείνουμε κάποια βιβλία που μας 
άγγιξαν αυτό το καλοκαίρι.  Καλή Ανάγνωση! Μαίρη

Ένα συγκλονιστικό χρονικό των τριών τελευταίων δεκαετιών του Αφγανιστάν.Αμέτρητα τα φεγγάρια που λάμπουν πάνω στις 
στέγες της, κι οι χίλιοι αστραφτεροί ήλιοι που κρύβονται πίσω από τους τοίχους της. Αυτή είναι η Καμπούλ.  Μέσα στους 
δρόμους της, δυο γυναίκες, η Μαριάμ και η Λειλά. Αν και τις χωρίζουν αρκετά χρόνια και πολύ διαφορετικές ιδέες για 
την αγάπη και την οικογένεια, τις φέρνει κοντά ο πόλεμος, η απώλεια και η μοίρα.  Καθώς έρχονται αντιμέτωπες με τους 
κινδύνους στην πόλη τους αλλά και μέσα στο σπιτικό τους, η αρχική αντιπάθεια της μίας για την άλλη μεταμορφώνεται σε 
μια μοναδική σχέση μητέρας-κόρης.  Μια σχέση που αποδεικνύει ότι η αγάπη μιας γυναίκας για την οικογένειά της μπορεί 
να την οδηγήσει στην αυτοθυσία κι ότι, τελικά, η αγάπη ή η ανάμνηση της αγάπης είναι το κλειδί για την επιβίωση.

«Αυτό το σπινθηροβόλο βιβλίο, που εκτυλίσσεται σε διάστημα εικοσιτεσσάρων ωρών κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ 
κινηματογράφου στις Κάννες, είναι μια αλληγορική ιστορία για τη ρηχότητα, την απληστία και τη λατρεία των διασήμων, 
γραμμένη από τον Paulo Coelho, το συγγραφέα διεθνών μπεστ σέλερ (Ο Αλχημιστής), η οποία μελετά με αυστηρό βλέμμα 
την Υπερτάξη, την ελίτ της ελίτ, που τα μέλη της είναι προσκολλημένα στην πολυτέλεια που διαφθείρει. Το σήμα κατατεθέν 
του Κοέλο, ο μυστικισμός και τα τόσο χαρακτηριστικά για το έργου του πνευματικά μηνύματα, προσθέτουν κάτι ακόμα 
στο σασπένς της υπόθεσης» - εξειδικευμένο περιοδικό Publishers Weekly  Το "Ο νικητής είναι μόνος" είναι γεμάτο σκέψεις 
για την προσωπική δύναμη και τα αθώα όνειρα που χειραγωγούνται ή καταστρέφονται από την επιτυχία

Το βιβλίο αυτό δεν είναι μια απλή ιστορία της παιδικής ηλικίας.   Είναι κάτι πολύ περισσότερο, γιατί, παράλληλα με τα 
πολυάριθμα ιστορικά στοιχεία του, αγκαλιάζει και όλες τις παραμέτρους, τις κοινωνικο-οικονομικο-θρησκευτικές αντιλήψεις 
και τις ποικίλες δραστηριότητες που αφορούν το παιδί. Η θέση του παιδιού στην πατριαρχική και τη σύγχρονη οικογέ-
νεια, η παιδική εργασία, το παιχνίδι, η παιδεία, ο πόλεμος, η μοίρα του κοριτσιού είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα 
που παρελαύνουν μέσα από τις σελίδες του. Μαζί μ’ αυτά, σε ειδικό παράρτημα, περιλαμβάνει και τα πλήρη κείμενα 
της Διακήρυξης και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Δεκάδες έγχρωμες εικόνες, με αναλυτικές 
λεζάντες, υποστηρίζουν και τεκμηριώνουν τα στοιχεία του κειμένου. Ένα θέμα εξαιρετικά σπάνιο στη διεθνή βιβλιογρα-
φία, για πρώτη φορά στην ελληνική.

ΤΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΝΕΡΟ 
(για πόσιμο, για μαγείρεμα αλλά και για πλύσιμο) 

περιέχει τα εξής μικρόβια:

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΗΛΙΩΝ
Συγγραφέας: ΚΑΛΕΝΤ ΧΟΣΕΪΝΙ Μετάφραση: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2009

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ 
Συγγραφέας: ΚΟΕΛΟ ΠΑΟΛΟ, Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗΣ 2009

Το παιδί στον κόσμο των μεγάλων
Συγγραφέας: Θόδωρος Καρζής, Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗΣ 2009

Κολοβακτηρίδια Το κολοβακτηρίδιο αποτελεί τον μόνιμο ξενιστή του εντέρου του ανθρώπου και των ζώων και η ανεύρεση του στο νερό αποδει-
κνύει την πρόσμειξη του ύδατος με περιττωματικές ουσίες. Επίσης η ανεύρεση του στο νερό θέτει την σφραγίδα της ακαταλληλότητας του νερού για 
πόση και οικιακή χρήση και ταυτόχρονα τους κινδύνους μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων ή και την έκρηξη υδρικής προέλευσης επιδημίας.

Ολικά κολοβακτηριοειδή (Ε.coli): Ανήκει στα κολοβακτηριοειδή, συνεπώς είναι μέλος της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών και θεωρείται ο 
βασικός δείκτης κοπρανώδους μόλυνσης, τόσο του πρωτογενούς, όσο και του κατεργασμένου νερού. Η E.coli αποτελεί μόνιμο ξενιστή του εντέρου των 
ανθρώπων και των θερμόαιμων ζώων, όπου μπορεί να υπάρχει σε μεγάλους αριθμούς (μέχρι και 109/gr κοπράνων) και μπορεί να αντιπροσωπεύει 
το 95% των Eντεροβακτηριακών που ανευρίσκονται στα κόπρανα. Η E.coli είναι ο καλύτερος βιολογικός δείκτης κοπρανώδους μόλυνσης του νερού. 
Η απομόνωση της από δείγματα νερού, αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία την πρόσμειξη του νερού με περιττωματικές ουσίες, υποδηλώνοντας 
ότι και οποιοσδήποτε άλλος μικροοργανισμός που τυχόν βρίσκεται στο έντερο των ανθρώπων και των ζώων μπορεί να εισχωρήσει στο νερό και κατ’ 
επέκταση και παθογόνοι μικροοργανισμοί, επισημαίνοντας τους δυνητικούς κινδύνους μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων.

 Εντερόκοκκοι: Αποτελούνται από διάφορα είδη που υπάρχουν στα κόπρανα ανθρώπων και θερμόαιμων ζώων. Σπανίως  πολλαπλασιάζονται στο 
νερό και παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα περιβαλλοντικά stress και στην χλωρίωση από την E.coli. Η παρουσία τους αποτελεί απόδειξη 
μόλυνσης του ύδατος με περιττωματικές ουσίες και δη παλαιότερης μόλυνσης. 

Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ο νόμος είναι τόσο αυστηρός για τους (αν)υπεύθυνους που δεν νοιάζονται για τη δημόσια υγεία;
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ΤΟ ΔΕΜΑΤΑΚΙ… ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ Η δεματοποίηση δεν είναι λύση!
Ο δεματοποιητής θα τυλίγει τα σκουπιδο-δέματα με σελοφάν, και στη συνέχεια θα μετα-

φέρονται σε ΧΑΔΑ, όπου θα παραμείνουν για 2-3 χρόνια, στο έδαφος, έως ότου δημιουρ-
γηθεί εργοστάσιο πυρόλυσης. Ας υποθέσουμε ότι ένα τέτοιο δέμα μένει εκτεθειμένο για 
2-3 μήνες στον ήλιο.  Στην περίπτωση που ένα ποντίκι ανοίξει μια τρύπα στο σελοφάν της 
και μπει μέσα οξυγόνο, τότε η μπάλα θα αναφλεγεί σαν λαμπάδα.  Έχουμε άλλωστε σαν 
παράδειγμα την περίπτωση των δεματοποιημένων σκουπιδιών του Κουρουπητού στα Χανιά.  
Οι φλεγόμενοι  ποντικοί θα τρέξουν να σωθούν και με τη σειρά τους θα βάλουν φωτιά σε 
ότι καίγεται… Θεός φυλάξει…αλλά ας μη ξεχνάμε και το «Συν Αθηνά και χείρα κίνει».

(Τόσο η Οδηγία της ΕΕ  όσο και η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 29407/3508/2002 
άρθρα 3, 7 απαγορεύουν τη διάθεση σε ΧΥΤΑ 

αποβλήτων που δεν έχουν υποστεί προεπεξεργασία.)

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο σύλ-
λογος μας με αίτηση του (22-7-09) ζήτησε από 
το Δήμο την εθελοντική δενδροφύτευση με κου-
κουναριές του δασυλλίου του προφήτη Ηλία. Η 
προμήθεια και η συντήρηση των δενδρυλλίων 
θα είναι υποχρέωση του συλλόγου. Σημείωση: 
Επειδή το δασύλλιο είχε παραχωρηθεί πριν μερικά 
χρόνια στο Δήμο για να το δενδροφυτεύση… 
ο κ. Δασάρχης μας είπε ότι δεν έχει αντίρρηση 
αρκεί να συμφωνήσει και ο Δήμαρχος.  Ο Δήμος 
φύτεψε  13 μικρά δενδρύλλια και σταμάτησε… 
κουράστηκαν. Στις 19-8-09 λάβαμε απάντηση από 
το Δήμαρχο που λέει: «Απαντώντας στο αίτημα 
σας: Σας ενημερώνουμε ότι μετά από επικοι-

νωνία με τις Δασικές Υπηρεσίες μας ανακοινώθηκε ότι την αδειοδότηση για την δενδροφύτευση θα σας τη χορηγήσει το αρμόδιο Δασαρχείο 
Τριφυλίας. Επίσης σας αναφέρουμε ότι επειδή με πρωτοβουλία μας έχει ήδη ξεκινήσει δενδροφύτευση στα δασύλλιο, είμαστε διατεθειμένοι να 
επιβοηθήσουμε στην αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου του Προφήτη Ηλία, ενώ η όποια επέμβαση θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία 
με το Δήμο και τη Δασική Υπηρεσία». Αν κάποιος βγάζει καθαρό νόημα να μου το πει. «Τι θέλει να πει ο ποιητής»; Αν έχει ξεκινήσει από σας 
η δενδροφύτευση γιατί τη σταματήσατε; Τι σημαίνει ότι ¨είμαστε διατεθειμένοι να επιβοηθήσουμε στην αποκατάσταση του περιβάλλοντα 
χώρου…» Τι λέτε κύριε Δήμαρχε. Ή φτιάχνουμε εμείς το δασύλλιο του Αϊ Λια ή εσείς. Αποφασίστε λοιπόν και απαντήστε με καθαρά λόγια και 
όχι αοριστολογίες. Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διοικητικά έγγραφα - Εύλογο ενδιαφέρον - Ιδιωτικά έγγραφα - 
Ειδικό έννομο συμφέρον - Δικαίωμα λήψης γνώσης ιδιωτικών εγγράφων.

 «Δικαίωμα ενδιαφερομένου που έχει «εύλογο ενδιαφέρον» να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων και έννοια των τελευταίων. Ως 
διοικητικά έγγραφα νοούνται και εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης διοικητικού οργάνου 
ή για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης. Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος λήψεως γνώσης των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον υπάρχει 
«ειδικό έννομο συμφέρον». Η σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου να λάβει γνώση εγγράφων πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη, δηλαδή να 
προσδιορίζεται το «εύλογο ενδιαφέρον» ή το «ειδικό έννομο συμφέρον» και να είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τα αιτούμενα έγγραφα. Αν 
όμως η αίτησή του είναι αόριστη, πρέπει να ενημερώνεται από την υπηρεσία και να τίθενται υπόψη του οι σχετικοί φάκελοι από τους οποίους 
θα επιλέξει να μελετήσει ή να λάβει αντίγραφα των εγγράφων που τον ενδιαφέρουν. Σε περίπτωση άρνησης της υπηρεσίας δικαιούται να προ-
σφύγει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος δικαιούται να παραγγείλει τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα να παραδώσουν έγγραφα 
ή να χορηγήσουν αντίγραφά τους στον έχοντα δικαίωμα ή έννομο συμφέρον, εφόσον δεν πρόκειται για απόρρητα αναγνωρισμένα από 
το νόμο. Αν η εισαγγελική παραγγελία είναι αιτιολογημένη, η δημόσια διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί, άλλως είναι ενδεχόμενο να αναζη-
τηθούν ευθύνες για απείθεια ή παράβαση καθήκοντος. Οι εισαγγελικές παραγγελίες είναι δεσμευτικές ακόμη και αν  στα ζητούμενα έγγραφα 
περιλαμβάνονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ο δε χαρακτηρισμός ενός εγγράφου ως «εμπιστευτικού» δεν αρκεί για να καταστήσει την 
αίτηση του ενδιαφερομένου μη νόμιμη, εφόσον δεν προστατεύεται απόρρητο νομοθετημένο».

Η παραπάνω γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ελπίζω ότι θα βοηθήσει τον νομικό σύμβουλο της Δημοτικής 
Αρχής Γαργαλιάνων για καλύτερες …«συμβουλές». 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ‘ΑΪ ΛΙΑ’

Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου  1/2005



Contact Details:  
Mobile: 00306972 850434, Address:  Tellou Agra 2, Gargalianoi Messinia, Phone: 003027630 23395

Email: mary@navarinorealestate.com 

NAVARINO
REALTY & DEVELOpmENT

Το Μεσιτικό γραφείο NAVARINO REALTY
• Εκτιμά και αξιολογεί το ακίνητο σας με τον καλύτερο και πιο εύστοχο τρόπο.

• Αναλαμβάνει την έρευνα αγοράς για την ανεύρεση ακινήτων σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις.
• Σας φέρνει σε επαφή με σοβαρές και αξιόπιστες κατασκευαστικές εταιρίες.

• Σας συμβουλεύει για την σωστή σειρά που πρέπει να τηρήσετε για να κάνετε μια σωστή αγοραπωλησία. 
Η φιλοσοφία μας παραμένει σταθερή βασισμένη στο τρίπτυχο της επιτυχίας…σοβαρότητα, εχεμύθεια, επαγγελματισμός. 

Welcome to Navarino Realty and Development 
Navarino Realty and Development are licensed real estate brokers that specialize in selling and developing properties situated 

in Messinia’s southwest coastal regions of Kyparissia, Filiatra, Gargalianoi, Marathopoli, and Pylos. We represent a full spectrum 
of properties ranging from farmland, to summer homes and built to suit properties. 

In addition, Navarino Realty has an impressive portfolio of available land for commercial development. 
We can offer 10, 20, 30, 50 or 100.000 m2 for development in the surrounding area of Costa Navarino Golf Resorts.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ  ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.
ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΣ

Οι εχθροί των Ελλήνων  παραμονεύουν. Ο Henry Kissinger είχε πει:
"Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και δύσκολα κουμαντάρονται. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά μέσα 

στις πολιτισμικές τους ρίζες: έτσι ίσως καταφέρουμε να τους αναγκάσουμε να συμβιβαστούν. 
Εννοώ βέβαια να χτυπήσουμε την γλώσσα τους, την θρησκεία τους, τα πολιτισμικά και ιστορικά αποθέματα, 
έτσι ώστε να ουδετεροποιήσουμε την δυνατότητα τους να αναπτύσσονται, να διακρίνουν τους εαυτούς τους, 

ή να αποδεικνύουν ότι μπορούν να νικούν, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στα στρατηγικώς απαραίτητα σχέδιά μας 
στα Βαλκάνια, την Μεσόγειο, και την Μέση Ανατολή".

Μήπως σήμερα συναντάμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής των λόγων του αιμοσταγή Kissinger στην κοινωνία μας;

Ο ΚΑΜΠΟΣ ΤΩΝ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ




