Τα σκοτωμένα ζώα στοσς δρόμοσς
Από ηνλ θ. I. Καξαβαιάθε πήξακε ηελ παξαθάησ επηζηνιή:
Κύξηε Γηεπζπληά
Κάλσ ηαθηηθά ηελ δηαδξνκή Χεξζόλεζνο - Ηξάθιεην θαη ζαο βεβαηώλσ όηη πηάλεηαη
ε ςπρή κνπ θάζε θνξά πνπ ζπλαληώ ζθνησκέλν δών θαη είλαη πνιιέο νη θνξέο απηέο.
Τν ζέακα ησλ μεθνηιηαζκέλσλ δώσλ, θαη ησλ πηηηαθσκέλσλ πησκάησλ ηνπο είλαη απνθξνπζηηθό, πξνζβάιιεη ηνλ αλζξσπηζκό θαη ππνβαζκίδεη ηνλ πνιηηηζκό καο. Δθηόο
όκσο από ηα δπζάξεζηα απηά ζπλαηζζήκαηα, ε παξνπζία ησλ πησκάησλ ησλ δώσλ
ζην νδόζηξσκα εγθπκνλεί θαη ζνβαξνύο θίλδπλνπο γηα ηελ πξόθιεζε αηπρεκάησλ
ζηνπο επνρνύκελνπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ (παξόκνην θίλδπλν δηέηξεμα πξόζθαηα θη
εγνη ν ίδηνο).
Καη κόλν ινηπόλ ν ιόγνο απηόο, ζε κηα επνρή πνπ ην ζπλαίζζεκα δελ κεηξάεη θαη πνιύ, ζα ήηαλ αξθεηόο λα ηαξαθνπλήζεη αξκνδίνπο θαη αλαξκνδίνπο ώζηε έζησ θαη γηα
κηα θνξά λα ελεξγήζνπλ ζαλ Πξνκεζείο θαη όρη ζαλ Δπηκεζείο, όπσο ζπκβαίλεη
ζπλήζσο. Τί λα ην θάλεη ην πόξηζκα ηεο πξναλάθξηζεο ηεο Τξνραίαο εθείλνο πνπ
βξίζθεηαη ήδε ελ ηόπσ ρινεξώ; .
Γλσξίδσ όηη θαηά θαηξνύο, πζηέξα από θάπνηα αλαθίλεζε ηνπ ζέκαηνο, παξαηεξείηαη
κηα θηλεηηθόηεηα, πξαγκαηνπνηνύληαη ζπζθέςεηο αξκνδίσλ θ.ι.π. Όηαλ όκσο θζάζνπκε ζην "δηαηαύηα" θαλείο δελ δέρεηαη ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη έηζη
ε θαηάζηαζε παξακέλεη σο είρε.
Τν ίδην όκσο πξόβιεκα παξνπζηάδεηαη θαη ζην ππόινηπν ηκήκα ηεο Δζληθήο νδνύ
κέρξη ηα Μάιηα θαη έηζη εκπιέθνληαη νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο παξαιηαθνύο Γήκνπο
ηεο Βόξεηαο αθηήο ηνπ Ννκνύ Ηξαθιείνπ, εηδηθόηεξα δε εθείλσλ ηνπ Ηξαθιείνπ, ηεο
Ν. Αιηθαξλαζζνύ, ησλ Γνπβώλ, ηεο Χεξζνλήζνπ θαη ησλ Μαιίσλ, νη νπνίνη
αζθαιώο ελδηαθέξνληαη γηα ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Ννκίδσ ινηπόλ όηη ζηα πιαίζηα ηεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο ζα ήηαλ δπλαηή ε
πξόζιεςε ελόο ππαιιήινπ, ν νπνίνο δηαζέηνληαο θαηάιιειν κεηαθνξηθό κέζν θαη ηα
ινηπά αλαγθαία κέζα, ζα πξαγκαηνπνηνύζε θαζεκεξηλά ηελ δηαδξνκή Ηξάθιεην όξηα ηνπ Ννκνύ Λαζηζίνπ (από ηελ παιαηά θαη ηελ λέα Δζληθή Οδό) θαη ζα ζπλέιεγε
όια ηα πηώκαηα ησλ ζθνησκέλσλ δώσλ, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα απνηέθξσλε. Οη
ιεπηνκέξεηεο πξόζιεςεο, ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θ.ι.π. λνκίδσ πσο δελ είλαη
δύζθνιν λα ξπζκηζηνύλ, εθόζνλ ππάξρεη θαιή δηάζεζε. Σε ό,ηη δε αθνξά ηηο ζρεηηθέο
δαπάλεο λνκίδσ όηη απηέο κπνξνύλ λα επηκεξηζζνύλ αλαινγηθά, κεηαμύ ησλ
εκπιεθνκέλσλ Γήκσλ.
Με ηνλ ηξόπν απηό θαη καθξηά από ηηο ππεξεζηαθέο δηακάρεο γηα ην πνηόο είλαη ν
αξκόδηνο, πηζηεύσ πσο κπνξεί λα βξεζεί απνηειεζκαηηθή ιύζε ζε έλα ζνβαξό πξόβιεκα.
Ιδνύ ινηπόλ πεδίνλ ιακπξόλ γηα ηελ έκπξαθηε εθαξκνγή ηεο πεξίθεκεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο πξνο ην θνηλό ζπκθέξνλ.
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Υ.Γ. Αζρνιήζεθα κε ην ζέκα ηεο ξύπαλζεο ηεο Δζληθήο Οδνύ κόλν από ηα πηώκαηα
ησλ ζθνησκέλσλ δώσλ, ρσξίο λα παξαβιέπσ ηνπο άιινπο πνιύ ζεκαληηθνύο επίζεο
ξύπνπο, ηνπο νπνίνπο αθήλσ ζε άιιν εζεινληή επηζηνινγξάθν. Να κε ηα ζέινπκε δα
όια δηθά καο!

