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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η αλήθεια και η πραγμαηικόηηηα για ηα νέα δενδράκια ζηην
παραλία ηης Βαρέας
Τηο ηειεπηαίεο εκέξεο είδαλ ην θώο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηνλ ηύπν θαη
ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο επηθξηηηθά ζρόιηα θαηά ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ
γηα ηα λέα δελδξάθηα πνπ θπηεύηεθαλ θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο ζηελ πεξηνρή
ηεο Βαξέαο.
Είλαη γλσζηό όηη βξηζθόκαζηε ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν θαη θάπνηνη
επηπρώο ιίγνη, πνπ κεηξηνύληαη ζηα δάρηπια, πξνζπαζνύλ κε εκπάζεηα λα
δεκηνπξγήζνπλ δεηήκαηα εθεί, πνπ δελ ππάξρνπλ γηα αληηπνιηηεπηηθνύο
ιόγνπο ή γηα ιόγνπο εληππώζεσλ.
Γλσζηνπνηνύληαη ινηπόλ από ηελ Υπεξεζία Πξαζίλνπ ηνπ Δήκνπ
Μεγαξέσλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο ηα παξαθάησ:
« Σηελ πεξηνρή θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο ζηελ Βαξέα θπηεύηεθαλ πξίλ
έλα πεξίπνπ κήλα, όπνπ έπξεπε λέα δελδξάθηα (Κνπθνπλαξηέο) ηα νπνία
έρνπλ πνηηζηεί δύν θνξέο από ην Δήκν ελώ έρεη βξέμεη θαη άιιεο δύν θνξέο
θαη είλαη ζηε κέξηκλα ηεο Υπεξεζίαο καο λα πνηηζηνύλ μαλά.
Τν κιηρίνιζμα, πνπ έρνπλ πάξεη 2 – 3 δέλδξα νθείιεηαη ζην όηη θάπνηνη
“θαινζειεηέο” ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο έρνπλ μεξηδώζεη 5 από ηα λενθπηεπκέλα
θαη ηα κελ δύν (2) έρνπλ εμαθαληζηεί ηα δε άιια ηξία(3) βξέζεθαλ πεηακέλα
ζηελ παξαιία θαη ην ζπλεξγείν ηνπ Δήκνπ ηα μαλαθύηεςε όρη κία αιιά δύν
θνξέο, νπόηε όπσο εύθνια κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο θακία αδηαθνξία δελ
ππήξμε από πιεπξάο ηνπ Δήκνπ, αληίζεηα ππάξρεη απμεκέλε θξνληίδα,
πξνγξακκαηηζκόο θαη κέξηκλα πξνθεηκέλνπ ηα ζπγθεθξηκέλα θπηά λα
αλαπηπρζνύλ ζσζηά.»
Μάιηζηα ν Γεσπόλνο ηνπ Δήκνπ (κ. Φρήζηος Μενιδιάηης), πνπ είρε
ηελ επζύλε ηεο επίβιεςεο θαη ηελ όιε θξνληίδα ηεο δελδξνθύηεπζεο ζηε
Βαξέα, πξνζέζεζε ηα εμήο: « Φαίλεηαη θαζαξά όηη ππάξρνπλ θάπνηνη “γλσζηνί
–άγλσζηνη”, νη νπνίνη πξνθεηκέλνπ λα πιήμνπλ ηελ ππεξεζία καο θαη ηε
Δηνίθεζε ηνπ Δήκνπ θαηαθεύγνπλ ζε δηάθνξεο “θαιέο πξάμεηο”
θαη
θαηαζηξέθνπλ ηα δέλδξα θαη πνιύ ζηελνρσξηέκαη γη απηό, όπσο σο
Μεγαξίηεο ιππάκαη θη απνγνεηεύνκαη, πνπ θάπνηνη ζθνξπάλε ζθνππίδηα
θπξίσο ζε θήπνπο θαη αιζύιιηα, θαηαζηξέθνπλ παγθάθηα, πηλαθίδεο θαη άιια
γηα λα ηα θσηνγξαθίζνπλ ζηε ζπλέρεηα θαη λα θάλνπλ ζρεηηθέο αλαξηήζεηο
ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο.»
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