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Στις 7 και 8 Ιουνίου έγινε μία προσπάθεια σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και την 
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας (Αντιπεριφερειάρχης κύριος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος) για να 
απομακρυνθούν οι παράνομες χωματερές που υπάρχουν γύρω από τον χείμαρρο του Καλαμπακίου. 
 Η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε γιατί έπρεπε να γίνει καινούργια σύμβαση για την υποδοχή των 
υλικών των  παράνομων χωματερών από την εταιρεία με την οποία είχαμε σύμβαση η οποία ολοκληρώθηκε 
με τα 14 φορτηγά  υλικών που μεταφέρθηκαν. 
 Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 8 του μήνα όταν ξεκίνησε η προσπάθεια της δεύτερης ημέρας 
διαπιστώσαμε ότι ήδη είχαν αποτεθεί νέα υλικά (αφρολέξ, μαξιλάρια) στο σημείο που την προηγούμενη 
είχαμε καθαρίσει. 
 Όπως γίνεται αντιληπτό, αν δεν υπάρξει συνεργασία των δημοτών δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ το 
πρόβλημα αυτό και διαρκώς θα πληρώνουμε πρόστιμα για ενέργειες ανεγκέφαλων που δεν έχουν ούτε την 
παιδεία, ούτε τον πολιτισμό ,ούτε την κοινωνικότητα για να καταλάβουν ότι με αυτές τις ενέργειές τους 
δυσφημούν τον Δήμο μας και καθιστούν αναποτελεσματική κάθε προσπάθεια της δημοτικής αρχής να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα. 
 Σίγουρα αυτοί αποτελούν μια θλιβερή μειοψηφία ανθρώπων που μπορεί να μην είναι και δημότες μας, 
ωστόσο όμως υπάρχει και συλλογική ευθύνη όλων μας που ποτέ κανένας μας δεν είδε και δεν ανέφερε στον 
Δήμο ανθρώπους με παραβατική συμπεριφορά. Το να περιφρουρούμε την καθαριότητα και την τάξη του 
Δήμου μας είναι υποχρέωσή μας και είναι λάθος να θεωρούμε τους εαυτούς μας καταδότες επειδή θα 
αναφέρουμε στον Δήμο ανθρώπους με παραβατική συμπεριφορά στους οποίους σαφώς θα επιβληθεί 
πρόστιμο μιας και οι παραινέσεις και οι νουθεσίες δεν φαίνεται να τους αγγίζουν. 
 Με την ελπίδα ότι θα απαλλάξουμε τον Δήμο μας από το αίσχος των παράνομων χωματερών, ζητώ 
την συνδρομή όλων των ενεργών δημοτών.  
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