ΗΜΕΡΙΔΑ – ΠΑΡΩΔΙΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
Σε ημερίδα – παρωδία εξελίχθηκε η συζήτηση για τις επιπτώσεις της διέλευσης του
Ευρωασιατικού καλωδίου από τα διοικητικά όρια του δήμου μας.
Η διοίκηση του δήμου απέτυχε παταγωδώς να πείσει την κοινή γνώμη με μια
προσχηματισμένη εκδήλωση.
Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι, ενώ η εκδήλωση είχε ως
συνδιοργανωτές την Επιτροπή Αγώνα και τον Σύλλογο Επιστημόνων Μεγάρων,
εντούτοις κανένας εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν συμμετείχε στο πάνελ των
ομιλητών.
Μάλιστα σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες ο Σύλλογος
Επιστημόνων ούτε καν ρωτήθηκε για την επιλογή των προσκεκλημένων ομιλητών,
αλλά η επιλογή αυτή ήταν αποκλειστική απόφαση του γραφείου Δημάρχου!
Από την εξέλιξη της συζήτησης αποδείχθηκε ότι οι κατά τα άλλα έγκριτοι
Καθηγητές δεν είχαν ιδέα για το συγκεκριμένο έργο.
Δεν γνώριζαν την όδευση του καλωδίου, το πόσο πυκνοκατοικημένη είναι η
περιοχή προσαιγειάλωσης του, ότι δίπλα ακριβώς από το σημείο προσαιγειάλωσης
βρίσκεται παιδική χαρά, καθώς και ότι η χερσαία διέλευση βρίσκεται εντός αστικού
ιστού σε πολύ μεγάλα κομμάτια αυτής.
Όμως μια πολύ σημαντική διαπίστωση ήταν ότι το πάνελ των ομιλητών ήταν
ελλιπέστατο, αφού έλλειπαν επιστήμονες όπως ιατροί επιδημιολόγοι και βιολόγοι
ερευνητές, οι οποίοι ήταν άκρως απαραίτητοι για την πληρέστερη ενημέρωση του
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις της διέλευσης του καλωδίου υπερυψηλής τάσης,
στην υγεία των πολιτών και κυρίως των μικρών παιδιών.
Στο σημείο αυτό η τοποθέτηση του επικεφαλή μας κ. Ιωάννη Μαρινάκη ήρθε να
καλύψει αυτό το κενό.
Ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε μια πλειάδα μελετών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία και πιο συγκεκριμένα η
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για την οποία γίνεται λόγος στο επίμαχο καλώδιο,
ανήκει στην κατηγορία 2Β «Πιθανώς καρκινογόνος»!
Μάλιστα η εμπεριστατωμένη και άκρως τεκμηριωμένη τοποθέτηση του κ.
Μαρινάκη ήταν τέτοια που ανάγκασε έναν εκ των Καθηγητών του πάνελ να δηλώσει
ότι ήταν η πιο σοβαρή και τεκμηριωμένη τοποθέτηση.
Η αντίδραση του κοινού ήταν απόλυτα δικαιολογημένη, όταν έβλεπαν ότι οι
Καθηγητές ανέλυαν την επίπτωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας γενικόλογα
και όχι ειδικά επί του συγκεκριμένου έργου και παρουσίαζαν μια «ρόδινη»
κατάσταση η οποία δεν εμπνέει ανησυχίες.
Φυσικά σε όλη την εκδήλωση ήταν παρών - απών ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος κ.
Σταμούλης, ο οποίος προσπάθησε να καλυφθεί πίσω από την επιστημονική ασπίδα
των Καθηγητών.
Ο κ. Σταμούλης είναι ο κύριος υπαίτιος της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί
σήμερα, αφού αδράνησε χαρακτηριστικά το Φεβρουάριο του 2018 και δεν
παραβρέθηκε στη διαβούλευση που έγινε Ελευσίνα με πρωτοβουλία της
Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής, γιατί όπως δήλωσε ο ίδιος, θεώρησε το θέμα
ήσσονος σημασίας!
Ο κ. Σταμούλης καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης κρυβόταν πίσω από την
αγωνιώδη προσπάθεια των Καθηγητών να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
Βέβαια αυτή είναι η προσφιλής τακτική του κ. Σταμούλη, αφού τα ίδια έκανε με το
βωξίτη και με τη χωροθέτηση ΧΥΤΥ στα Μέγαρα.

Αν σε αυτά προσθέσουμε το μπλοκάρισμα της υπογραφής του εγκεκριμένου ΓΠΣ,
το οποίο αποτελεί την κορωνίδα της ανάπτυξης και συγχρόνως τη θωράκιση του
δήμου μας από τα συμφέροντα που οδηγούν στην υποβάθμιση του, όπως η εξόρυξη
βωξίτη, η χωροθέτηση ΧΥΤΥ, το καλώδιο υπερυψηλής τάσης κ.λ.π.
αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο κ. Σταμούλης αποτέλεσε τροχοπέδη ανάπτυξης και
συγχρόνως υπομόχλιο υποβάθμισης του τόπου μας.
Ακριβώς λόγω αυτής της αντίδρασης του Δημάρχου η εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ»
Α.Ε.Ε.Σ. απέστειλε την με αρ. ημερολ. 20044/20-6-2019 έγγραφη αναφορά, με την
οποία ούτε λίγο ούτε πολύ τον εγκαλούσε για την αρνητική γνωμοδότηση του
δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διέλευση του καλωδίου.
Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία πρότεινε μια εναλλακτική λύση υποθαλάσσιας και
χερσαίας διέλευσης του καλωδίου ανατολικότερα της Πάχης Μεγάρων, αμέσως μετά
το πάρκινγκ αυτοκινήτων, για να χρυσώσει το χάπι.
Όμως ούτε αυτή η πρόταση είναι αποδεκτή από εμάς, γιατί απλούστατα εμείς δεν
θα επιτρέψουμε να περάσει αυτό το βλαπτικό καλώδιο από τα διοικητικά όρια του
δήμου μας, είτε υποθαλάσσια είτε χερσαία.
Γιατί εμείς δεν ανεχόμαστε περαιτέρω υποβάθμιση του τόπου μας.
Θέλουμε ανάπτυξη και θα αγωνιστούμε γι αυτή και μόνο αυτή.
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