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Δικαßωση του αγþνα κατÜ των κεραιþν

γρüφει η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

2LILoI2oo5
, .lΑποστολÞ σε φßλο/η

Δκαιþθηκαν χθεò με τον πιο επßσημο τρüπq οι επιλογÝò τηò δημοτικÞò
αρχÞò του Βüλου για το θÝμα τηò παρÜνομηò εγκατÜστοσηò κεραιþν
κινητÞò τηλεφωνΙαò σε αικοδομÝò εντüò του Πολεοδομκοý
ΣυγκροτÞματοò.

Το ΤριμελÝò Πλημμελειοδικεßο του Βüλου αναγνþρισε την κοινωνικÞ
διüσταση του θÝματοò απαλλüσσονταò απü τιò κατηγορßεò τον
δÞμαρχο Βüλου, νυν κοι πρþην αντιδημüρχουò και κατοßκουò, Η
απüφασÞ του χορακτηρßζετοι σταθμüò οφοý το μÞνυμα üτι δεν
πρüκειται να εßναι ανεκτÝò παρÜνομεò κεραßεò κινητÞò τηλεφωνßαò
στüλθηκε σε üλεò τιò ετοιρεßεò.

Ειδικüτερα, αθþοι λüγω πλüνηò και κρισιμüτητοò τηò κατÜστοσηò
κρßθηκον οπü το ΤριμελÝò Πλημμελειοδικεßο ο δÞμαρχοò Βüλου κ,
ΚυριÜκοò ΜÞτρου, οντιδÞμαρχοι/ νυν κοι πρþην, και κÜτοικοι στο
Κοραγüτò για την οποκαθÞλωση κεραßαò κινητÞò τηλεφωνßαò τηò
Cosmote στη συνοικßα, στιò 4 Μαρτßου του 2002.

Με το πÝραò τηò δßκηò ο δÞμαρχοò Βüλου δÞλωσε üτι η οπüφαση του
δικαστηρßου οποτελεß δικαßωση για üλουò τουò αγþνεò που Ýγινον.
"Δικαιþνει την απüφασÞ που εßχαμε πüρει τüτε σαν δημοτικÞ να
ενεργÞσουμε, üπωò ενεργÞσαμε, προκειμÝνου να δþσουμε λýση στο
πρüβλημα που υπÞρχε την εποχÞ εκεßνη και που συνεχßστηκε στη
συνÝχεια με τò üλλεò κεροßεò κινητÞò τηλεφωνßαò".

[ruφ111:*igo __,Ι

ffi__:]
l§egllg_ j

ΑθλητικÜ

ΠολιτιστικÜ

&*g-_º
Σχüλια

ΕψΞºΦ§95Ι
Ελλüδα

Bggηι.___ ____Ι
Καιρüò

tΔιιΞι.__:]
ΝÝοò Τýποò

htφ:/Λπιvιv.neostypos. gr/opsis_article.php?sub:O&art:05 1 02 1 04 5ι3ι20|2



ΝÝοò Τýποò - Εφημερßδα Θεσσαλßαò Page 2 of3

Συνεχßζετc
ο τρüμοò ι
συνοικßεò

Απü την χ
φΟρΤΟεΚφι
σιτηρþν «

κßτρινηò.,.

ΝÝα παρÜ
φορολογιχ
μισθωτþν

Ζεσταßνει ,

αýριο

Απεργßα ο
αποφÜσισ

Κοινü μÝτι
ΠεριφÝρειι
Βουλευτþ
δυν...

ΔιαβεβαιÜ
ΠετρÜκου
διασφÜλισ
Ε.,,

ο κ. Κ. ΜÞτρου υπογρÜμμισε üτι με την απüφαση του δικαστηρßου
εστÜλη το μÞνυμα üτι δεν πρüκειται ο δÞμοò Βüλου να ανεχθεß να
στÞνοιrται κεροßεò κινητÞò τηλεφωνßαò χωρßò νο υπüρχουν εγκρßσειò τηò
τοπικÞò κοινωνßαò κοι τηò τοπικÞò ουτοδιοßκησηò,

"Υπüρχει και αλλαγÞ τηò νομοθεσßα που μαò διευκολýνει να κνοýμαστε
σε νομικü πλαßσια, πÝρον ουτþν με τò οποßεò Ýχουμε οπλιστεß οπü το
δημοτικü συμβοýλιο, οι οποßεò μαò κατοχυρþνουν. Απü εδþ και στο
εξÞò δεν πρüκειται να επιτρÝψουμε παρüνομεò εγκαταστÜσειò".

Απü πλευρüòτου ο αντιδÞμαρχοò κ.Τ.Δουλüπουλοò υπογρüμμισε üτι η
απüφαση του Δικαστηρßου αποτελεß σταθμü κοι πορüλληλα κüλαφο για
τιò ετοιρεßεò κινητÞò τηλεφωνßοò που εγκοθιστοýν παρÜνομα κεραßεò
κνητÞò τηλεφωνßοò.

ο πρþην αιττιδÞμαρχοò κ, Β. Καποýλαò επισÞμανε üτι η δικοßωση
αφορÜ και τουò μαθητÝò κοι τουò κοτοßκουò τηò περιοχÞò οφοý üπωò
εßπε η δημοτικÞ αρχÞ Βüλου χüρη στιò προσπÜθειεò üλων προÝβη στη
συγκεκριμÝνη πρÜξη,

Απολογßεò

Στο ΔικαστÞριο ο κ. Κυρ. ΜÞτρου κατÜ την απολογßα του τüνισε üτι η
οποκαθÞλωση τηò κεραßοò Þτον η τελευταßα ενÝργειο στην οποßα
μποροýσε να καταφýγει η δημοτικÞ ορχÞ Βüλου.

"ΠροηγÞθηκε η λÞψη σειρüò μÝτρων. Η δημοτικÞ αρχÞ εξüιττλησε
παρÜλληλο κüθε Ýνδικο μÝσο, ολλÜ η Ετοιρεßο με τη στÞριξη τηò
προηγοý μενηò κυ βÝρνησηò κþφευε" ονüφερε χο ροκτη pισrι κü,

Ο δÞμαρχοò Βüλου πρüσθεσε ακολοýθωò üτι η δημοτικÞ ορχÞ Ýχοντοò
εξασφαλßσει την σýμφωνη γνþμη του δημοτικοý συμβουλßου (τÜχθηκε
δýο φορÝò υπÝρ τηò απομüκρυνση τηò κεραßαò και μÜλιστα ομüφωνα),
προχþρησε στην οποκαθÞλωση, υπερασπιζüμενη το δικαιþμοτα των
δημοτþν του.

ΥπογρÜμμισε üτι νüμιμο εßχαν αποξηλωθεß üλλεò τÝσσεριò κεροßεò
κινητÞò τηλεφωνßοò ενþ στην προκεßμενη περßπτωση δεν προκλÞθηκε
υλικÞ ζημßα ειò βÜροò τηò ετοιρεßαò αφοý κüπηκαν μüνο τα καλþδια
σýνδεσηò τηò κεραßοò με τον σταθμü του οΤΕ.

Στην απολογßα του ο πρþην αιττιδÞμορχοò κ. ΒογγÝ:ληò Καποýλοò
υπογρÜμμισε üτι η οπομüκρυνση τηò κεραßαò αποτελοýσε θÝμα υψßστηò
σημασßαò γιο την τοπικÞ κονωνßα.

Ενßσχυσε δε την Üποψη αυτÞ υπενθυμßζοι,ττοò üτι υπÞρχε κßνδυνοò
πρüκλησηò σημοντικþν επασοδßων οπü τουò κατοßκουò τηò περιοχÞò.

Ο αιττιδÞμαρχοò Προσßνου κ. ΤÝ:ληò Δουλüπουλοò πρüσθεσε απü
πλευρüò του üτι εκεßνη τη χρονικÞ περßοδο προγματοποιοýγταν
καταλÞψειò απü μαθητÝò των 3ου Γυμνασßου και 3ου Λυκεßου.

"οι γονεßò διομαρτýρονταν. Δημιουργοýιττον προβλÞματο στην
παρακολοýθηση μαθημüτων. ΥποψÞφιοι για σχολÝò τριτοβüθμιοò
εκποßδευσηò Ýχαναν πολýτιμεò þρεò διδοσκαλßοò".
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Ο οιττιδÞμαρχοò Πολεοδομßοò κ. Αν. Στρατηγüπουλοò κατü την
οπολογßα του υπογρüμμισε üτι ο ρüλοò τηò δημοτικÞò αρχÞò εßναι να
προστατεýει τα ανθρþπνο δικαιþματο των δημοτþν τηò.

ο κ. ΠερικλÞò Λεκοδßτηò καθηγητÞò κατÝθεσε üτι ο Σýλλογοò ΓονÝων
και Κηδεμüνων εßχε προσφýγει σε κüθε ορμüδιο φορÝο ζητþιττοò
παρÝμβαση.

Στο δικοστÞριο ωò μÜρτυραò κατÝθεσαν οι εκπρüσωποι τηò Εταιρεßαò
κνητÞò τηλεφωνßαò κ. κ. Στ. Μητσοτüκηò και Αρ. ΠαπÝτροò.

Υπενθυμßζεται üτι κατηγοροýμενοι Þταν οι κ. κ. ΚυριÜκοò ΜÞτρου,
Απüστολοò Δουμπιþτηò, Ευüγγελοò Καποýλαò ΑριστοτÝ:ληò
Δουλüπουλοò ΔημÞτριοò ΤιλελÞò Κωνσταιττßνοò Βολιþτηò και ΣτÝλιοò
Λημνιüò.

Οι προοναφερüμενοι βορýνοιτταν με τιò κοτηγορßεò τηò διακεκριμÝνηò
φθορÜò ξÝνηò ιδιοκτησßαò τηò αυτοδικßαò απü κοινοý και τηò ηθικÞò
αυτουργßαò οπü κοινοý.

Ανα κοßνωση Περιβαλλοντι κÞò

Σε ανακοßνωση τηò η ΠεριβαλλοντικÞ Πρωτοβουλßα Μογνησßαò
αναφÝρει μετοξý Üλλων: "Η ΠεριβολλοιττικÞ Πρωτοβουλßο πιστεýει üτι
στο εδþλιο Ýπρεπε να βρßσκονται οι υπεýθυνοι των ετοιρειþν κινητÞò
τηλεφωνßαò οι οποßεò üχι μüνο στο Βüλο αλλÜ και σε Üλλεò πüλειò
παßζουν Ýνα κλεφτοπüλεμο με την Πολιτεßα, μετατρÝποντοò τον ιστü
των κεροιþν κινητÞò τηλεφωνßαò στιò πüλειò σε Λερναßο ¾δρο, Ýτσι
þστε μετü την αποκαθÞλωση μιαò κεραßοò κüπου αλλοý νο
ξεφυτρþνουν δýο παρüνομεò κεραßεò. Το γεγονüò αυτü εκθÝτει πολλÝò
φορÝò σε κßνδυνο ευπαθεßò ομüδεò του πληθυσμοý, üπωò εßνοι οι

ηλικιωμÝνοι και τα παιδιü".
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