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1. Οργάνωση & Λειτουργία ΔΣ  και Ομάδων Εργασίας: 

α. Ορίσαμε για το ΔΣ ένα ρόλο  Υποκινητικό-Διευκολυντικό. 

β. Προτείναμε  Συντονιστές στις Ομάδων Εργασίας και μια αμφίδρομη σχέση με 

το ΔΣ  

 

2. Ανταλλάξαμε Επιστολές «για την αποκατάσταση των παράνομων  Χ.Α.Δ.Α 

Σάμου»  με Δήμους, Νομαρχία και όλους τους υπεύθυνους φορείς. 

Στην αποστολή υπενθυμίζουμε την εφαρμογή του νόμου, σύμφωνα με  την ΚΥΑ509 

10/2727/2003(ΦΕΚ Α 1909/2003) στο παράρτημα ΙΙ, παράγραφο Β. 1.3. << η 

εξάλειψη τους μέχρι το τέλος του προγράμματος κατασκευής των ΧΥΤΑ δηλαδή 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2008, με ταυτόχρονη  λήψη μέτρων για τον ουσιαστικό 

περιορισμό έως εξάλειψης της προκαλούμενης ρύπανσης και αποκατάστασης-

αναβάθμισης του τοπίου, με ευθύνη των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων. 

Υπενθυμίσαμε και πάλι την ευθύνη των τοπικών φορέων εξουσίας, το χρέος τους 

απέναντι στους πολίτες της Σάμου και τους νόμους της Πολιτείας. 

Ζητήσαμε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της υγείας 

μας και του βιοτικού επιπέδου του νησιού μας. Θεωρώντας ότι κάθε αναβολή 

αντιμετώπισης επιβαρύνει το περιβάλλον. Γι’ αυτό δεν πρόκειται να ανεχτούμε 

άλλο την αδιαφορία και την απραγία. Είμαστε πλέον αποφασισμένοι να 

γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα, στις αρμόδιες Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, να 

ζητήσουμε τη βοήθειά τους και τη συνδρομή τους. 

Αυτή η εξέλιξη δεν θα ευχαριστήσει κανέναν, όμως είμαστε σίγουροι, πως 

οποιοδήποτε τίμημα και θυσία επιβάλλεται σήμερα, δεν είναι τίποτα μπρος την 

εξασφάλιση του μέλλοντος του δικού μας, των παιδιών μας και των επόμενων 

γενιών.  

 

3. Διερευνήσαμε και συστήσαμε επιστολών για την τύχη των Απόβλητων του 

νοσοκομείου, αναλώσιμων και χειρουργικών αποβλήτων που καίγονται και 

ρυπαίνουν την γύρω περιοχή. 

 

4. Διερευνήσαμε και συστήσαμε  επιστολές για την ανακύκλωση των φαρμάκων 

και ληγμένων οικιακών φαρμάκων.  

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των φαρμάκων με τελική κατάληξη τις χωματερές, πέραν 

της όποιας προκαλούμενης μόλυνσης, θεωρούμε ότι εγκυμονεί τον κίνδυνο να 

μετατραπούν οι σκουπιδότοποι σε τεράστια "εργαστήρια" ανεξέλεγκτων 
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"πειραμάτων", καθώς πουλιά, τρωκτικά, σκύλοι και γάτοι μπορούν να λαμβάνουν 

άγνωστες ποσότητες αγνώστων φαρμάκων σε άγνωστους ... συνδυασμούς.  

5. Υλοποιήσαμε εκδήλωση BAZAAR (26/4/09), με στόχο: 

1ον. Την επιμόρφωση μας σε θέματα ανακύκλωσης. Ανακαλύψαμε ότι ένα 

αντικείμενο άχρηστο για εμάς, μπορεί να είναι δώρο για κάποιον άλλο. 

2ον. Την απόκτηση οικονομικών για την κατασκευή οικολογικής τσάντας, ώστε 

να μειώσουμε εμείς και οι φίλοι μας τη χρήση πλαστικής σακούλας.  

6. Προτείναμε στους Δήμους και τη Νομαρχία Σάμου τη δημιουργία  Πάρκου 

Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

Τα πάρκα απευθύνονται σε  παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με  σκοπό 

την ελάττωση των τροχαίων ατυχημάτων, μέσω της ορθής χρήσης των 

κυκλοφοριακών μέσων και του αμοιβαίου σεβασμού, στους κανόνες  

κυκλοφοριακής αγωγής.   

Αντίστοιχα πάρκα έχουν δημιουργηθεί σε πολλούς δήμους της χώρας, η  κατασκευή 

τους  χρηματοδοτείται  σε υψηλό ποσοστό  από αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

και η λειτουργία τους υπάγεται αποκλειστικά στη Δημοτική αρχή.  

Με χαρά μας ακούσαμε την επομένη της επιστολής μας, την ανακοίνωση του 

νομάρχη μας ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής θα πραγματοποιηθεί στην 

περιοχή Βλαμαρή Σάμου.  

7. Στείλαμε επιστολή στα ΜΜΕ, για την προστασία του ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ της Στήνιας,  

από τα φουρνέλα και τους δυναμίτες που  χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή 

του περιφερειακού δρόμου Βαθέως, παρακάμπτοντας την νομοθεσία,  στο όνομα 

του εργολαβικού κέρδους, προκειμένου να ολοκληρωθεί  η υπόγεια διαδρομή, 4 

και 5 μέτρων βάθους, σε μια περιοχή απείρου κάλλους, κατά μήκος ενός 

γραφικότατου φυσικού κόλπου, του κόλπου Βαθέως. 

Στην μικρή μας κοινωνία, θα πρέπει να προφυλάσουμε  τους συμπολίτες μας, ώστε 

να μην εκτίθενται σε σοβαρές ανασφάλειες, όπως ο φόβος του κινδύνου 

καταστροφής της κατοικίας τους, αλλά ακόμη χειρότερα, του τρόμου του κινδύνου 

αυτής της ίδιας της ζωής τους. 
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Ο περιφερειακός δρόμος  Βαθέως, θα ανακουφίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της 

πόλης μας. Όμως, όπως κάθε  αναπτυξιακό έργο, για να προάγει πράγματι την 

βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας, δεν μπορεί παρά να γίνεται με σεβασμό στον 

περιβάλλοντα χώρο, σε στοιχεία που καθορίζουν τις ρίζες και την ιστορία μας, 

όπως παράδειγμα, το μονοπάτι της Στήνειας. 

Κύρια όμως, ο σεβασμός στον άνθρωπο και στον προσωπικό του χώρο, είναι  

στοιχεία, που εκπροσωπούν την πολιτισμική  μας ταυτότητα. 

 

8. Προωθήσαμε την  κατασκευή  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΤΣΑΝΤΑΣ, 

στα πλαίσια της προσπάθειάς μας, για την λήψη μέτρων προστασίας για το 

περιβάλλον αλλά και την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας . 

Η χρήση της οικολογικής, μη αναλώσιμης τσάντας, θα περιορίσει σημαντικά την 

αντίστοιχη χρήση των πλαστικών τσαντών, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο, στην 

προστασία του περιβάλλοντος. Ο μέσος πολίτης καταναλώνει ετησίως περίπου 1500 

σακούλες, αποτελούμενες από  υλικά που δεν ανακυκλώνονται και όταν μετά από 

πολλά χρόνια διαλυθούν, ρυπαίνουν το περιβάλλον, αφού αποτελούνται από  

τοξικές ουσίες που βεβαίως δεν είναι φιλικές στο περιβάλλον. 

Απευθυνθήκαμε σε όλους τους φορείς εξουσίας με επιστολές και ντοκιμαντέρ για να 

γίνει αντιληπτή η οικολογική καταστροφή από την ανεξέλεγκτη χρήση του 

πλαστικού. 

Είμαστε χαρούμενοι διότι την επομένη της επιστολής μας και πάλι η νομαρχία 

Σάμου, υποσχόμενη σε εμάς την χρηματοδότηση της οικολογικής τσάντας, 

ανακοίνωνε σε όλα τα ΜΜΕ προφορικά και γραπτά, μέσω ευαίσθητου αντινομάρχη 

ότι η νομαρχία προωθεί την οικολογική τσάντα. 

Μας έμεινε η χαρά, διότι υιοθέτησαν μόνο το κείμενο που τους απευθύναμε, αλλά 

ξέχασαν να υιοθετήσουν την πραγματοποίηση αυτής καθ’ αυτής της οικολογικής 

τσάντας.  

     

9.  Υιοθετήσαμε ένα Πρότυπο Μονοπάτι, 

με στόχο να αγαπήσουμε τα μονοπάτια μας, να τα γνωρίσουμε, να ζωγραφίσουμε   

όμορφες πινακίδες σήμανσης και να τις τοποθετήσουμε. 

Η Αγροφυλακή Σάμου μας χάρισε 30 πινακίδες για τον σκοπό αυτό και την 

ευχαριστούμε. 

 

10. Εμπλουτίσαμε τα μέσα επικοινωνίας μας με την απόκτηση Ταχυδρομικής 

Θυρίδας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail). 


