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Κώστας Χατζημωϋσιάδης: Εγκαταλελειμμένο 
το πάρκο στη Λευκού Πύργου

Πάρκο Λευκού Πύργου .

Όπως πάντα χωρίς αξι-
οποίηση, όπως πάντα 
εγκατάλειψη, όπως πάντα 
δικαιολογίες. Ευτυχώς 
υπάρχουν κάποιοι άν-
θρωποι στην γειτονιά που 

κόβουν τα χόρτα και που και 
που έρχεται ο δήμος.

Το πάρκο είναι μεγάλο και 
είναι χάλια παντού με λα-
κούβες, κομμένα δέντρα και 
άλλα .

Το μόνο που έκαναν , άλλα-
ξαν φωτιστικά και από εκεί 
και πέρα εγκαταληψη.

Κρίμα γιατί ο αείμνηστος 
Φίλλιπος Αμοιρίδης  είχε 
μεγάλα όνειρα γι αυτό το 
πάρκο.
Κώστας Χατζημωϋσιαδης

Γιάννης Μπόσβελης: ΩΡΑΙΟ ΤΟ BEACH 
VOLLEY MASTERS ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙ-
ΜΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ;”

Σε 4 ημέρες μπαίνουμε στο καλοκαίρι όπως πολλοί καλά 
ξέρουμε όλοι μας.

Διάβασα ένα άρθρο λοιπόν σε μέσο ενημέρωσης για το τι 
σκέφτεται να κάνει ο Δήμος μας για την καλοκαιρινή περί-
οδο και είπα να εφιστήσω την προσοχή σε όλους μας γιατί 
καλό το καλοκαίρι αλλά υπάρχει και ένας τομέας που θέ-
λει την προσοχή όλων μας.

Η αντιπυρική περίοδος καθορίζεται από 01-05 έως και 31-
10 κάθε χρόνου και μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα ή να 
παραταθεί ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τις και-
ρικές συνθήκες όπως πιστεύω ξέρουμε όλοι μας,

Δήμος Ξάνθης,Περιφέρεια ,και συμπολίτες μου πρέπει να 
είμαστε έτοιμοι,

Καλό το καλοκαίρι αλλά προλαμβάνουμε για να μην τρέ-

χουμε.

Μεγάλη προσοχή στο περιαστικό 
δάσος της πόλης μας όπως επίσης 
και σε όλη την ορεινή μας περιοχή.

Καθαρισμός των αντιπυρικών ζωνών 
όπου είναι υπεύθυνος είτε Δήμος 
είτε Περιφέρεια.

Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων 
των πυροσβεστικών κρουνών.

Πρέπει όλοι μας να φροντίσουμε 
να έχουμε κάνει στα οικόπεδα μας 
καθαρισμό ξηρών χόρτων, κλαδιών, 
σκουπιδιών, αγροτεμάχια, πρανή 
δρόμων και απομάκρυνση αυτών.

Απαγορεύεται το κάψιμο όλων των 
παραπάνω είτε επί του εδάφους, είτε 
σε βαρέλι στην ύπαιθρο κατά την 
αντιπυρική περίοδο.

Σε οικόπεδα τα οποία δεν υπάρχει ο 
ιδιοκτήτης πρέπει ο Δήμος να πάρει 
τα μέτρα του.

Όχι θερμές εργασίες στην ύπαιθρο 
κατά την αντιπυρική περίοδο (ηλε-
κτροκόλληση, τροχός κοπής μετάλ-
λων, οξυγονοκόλληση ).

Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές 
κατά τους θερινούς μήνες εντός των 
δασών ή σε χώρους που υπάρχουν 
ξηρά χόρτα.

Δεν πετάμε αναμμένο τσιγάρο από 
το παράθυρο του οχήματός μας.

Δεν παρκάρουμε το όχημά μας σε 
μέρος που υπάρχουν ξηρά χόρτα. 
Ο καταλύτης των οχημάτων διατη-
ρείται υπερθερμασμένος για αρκετό 
χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα 
να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 
ενάρξεως πυρκαγιάς.

Οι σπινθήρες που προκαλούνται από 
την εξάτμιση των οχημάτων μπο-
ρούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. 
Οι οδηγοί – ιδιοκτήτες μεγάλων πε-
τρελαιοκίνητων οχημάτων (φορτηγά 
– νταλίκες) πρέπει να τα συντηρούν 
σωστά, διότι μπορεί το πετρέλαιο να 
βγει άκαυτο από την εξάτμιση με τη 
μορφή εξανθρακώματος.

Σε όλες τις μπουλντόζες, εκσκαφείς 
κ.λ.π. πρέπει η εξάτμιση να προστα-
τεύεται από δίκτυ για εξανθρακώμα-
τα.

Σεβασμός στις απαγορευτικές πι-
νακίδες πρόσβασης σε περιόδους 
υψηλού κινδύνου ( δείκτης επικιν-
δυνότητας

Αν είμαστε κυνηγοί ή εκδρομείς δεν 
κάνουμε χρήση φωτιάς στην ύπαι-
θρο. Είναι προτιμότερο να πάρουμε 
μαζί μας έτοιμα τρόφιμα. Δεν πετά-
με σκουπίδια – αναμμένα τσιγάρα.

Αν είμαστε αγρότες – καλλιεργητές, δεν 
καίμε τα υπολείμματα καλλιεργειών (π.χ. 
καλαμιές)

Αν είμαστε βοσκοί, δεν καίμε για βελτίω-
ση βοσκοτόπων

Αν είμαστε μελισσοκόμοι , δεν απορρί-
πτουμε στο έδαφος υπολείμματα κα-
πνίσματος. Είτε το παίρνουμε μαζί μας, 
είτε εναποθέτουμε τα υπολείμματα εντός 
δοχείου (όχι πλαστικού) με νερό. Μπο-
ρούμε επίσης να εναποθέσουμε αυτά σε 
λάκκο με νερό.

Καλύτερη συντήρηση του εναερίου δι-
κτύου της ΔΕΗ και αποψίλωση της βλά-
στησης στη βάση των πυλώνων υψηλής 
τάσης.

Αν είμαστε ξυλοκόποι προσοχή στην 
κοπή δέντρων – ξύλων εντός δάσους – δα-
σικής έκτασης σε επικίνδυνες μέρες.

Καλύτερη συντήρηση των συρμών ΟΣΕ – 
ΤΡΕΝΟΣΕ και ιδιαίτερα στο σύστημα πέ-
δησης (φρένα). Καθαρισμός από τις εται-
ρείες πρανών εκατέρωθεν των γραμμών.

Αν διαμένουμε σε μονοκατοικία με υπαί-
θριους χώρους (χωράφι, οικόπεδο, αγρο-
τεμάχιο) ιδιαίτερη προσοχή στις δεξαμε-
νές καυσίμων (υγρών & αερίων) και στα 
προβλεπόμενα πυροσβεστικά μέτρα ( 
καθαρισμός, σωστή συντήρηση).

Προσοχή στις «εισαγόμενες» από τα βό-
ρεια ή ανατολικά σύνορά μας πυρκαγιές, 
από άτομα που περνούν στη χώρα μας 
και στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν 
ανάβουν φωτιές τις οποίες δεν σβήνουν 
όπως πρέπει.

Καλό καλοκαίρι.

Σκουπίδια, κίνδυνος για πυρκαγιά
Τα δάση κινδυνεύουν αλλά οι δήμαρχοι αδια-
φορούν. Μήπως είναι δικό τους το δάσος;

Αν καεί κανένας ζωντανός;

Θα το ονομάσουν «παράπλευρη απώλεια», θα 
πάρουν την πολιτική ευθύνη, θα το κηρύξουν 
αναδασωτέο και η ζωή συνεχίζεται.

ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ;

Μήπως να ρίξει κανένα πρόστιμο στους δημάρ-
χους ή σε αυτούς που βρωμίζουν τον τόπο;

Δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν κονδύλια αλλά 
μην τολμήσει κανένας και το αγγίξει, είναι δικό 
τους «αναντάν μοαμπανταν»

Οι οικογένειες των καμένων; Άστους να καίγο-
νται για τους ανθρώπους που έχασαν. Ούτε οι 
πρώτοι είναι στο Ελλαδιστάν ούτε οι τελευταίοι.


