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Δεν ξέρω αν οι συμπολίτες μας πρόσεξαν την ανάπτυξη των δενδρυλλίων δεξιά, αριστερά
των οδών της πόλης μας που έδωσαν το πράσινο χρώμα και την αρχοντιά!

Όλο το καλοκαίρι που πέρασε, χωρίς καμία μέριμνα από την υπηρεσία πρασίνου του δήμου,
ούτε ένα πότισμα, και αυτά για πείσμα διατηρήθηκαν, ανδρώθηκαν, φούντωσαν έτσι που
μας έδωσαν τη δροσιά τους, τον ίσκιο τους, την πρασινάδα τους και την παραγωγή
οξυγόνου που το' χουμε ανάγκη!

Δυστυχώς μερικοί νεόπλουτοι καταστηματάρχες που βρίσκονται υπό την ευεργεσία αυτών
των ζωντανών υπάρξεων της φύσης, δεν τα θέλουν κοντά τους, διότι, λένε, ότι τους
κρύβουν τη «μόστρα» της επιχείρησης των και οι πελάτες δυσκολεύονται να βρουν την
είσοδο, γι' αυτό τα «κουτσουρεύουν» μόνοι τους τη νύχτα που δεν έχουν το δικαίωμα, διότι
αυτά τα δέντρα είναι και λογίζονται του δημοσίου, της πόλης μας!

Η υπηρεσία πρασίνου του δήμου ας πραγματώσει «καμπάνια» με την προσπάθεια να
απομονωθούν αυτοί που τα «κουτσουρεύουν» παράνομα, που πρέπει να τιμωρούνται
παραδειγματικά, πρέπει να το κατανοήσουν ότι τα δέντρα του πεζοδρομίου δεν είναι
απροστάτευτα, δεν ανήκουν σε ιδιώτες, αλλά στους πολίτες αυτής της πόλης...

Όμως όπως και αν έχουν τα πράγματα ο πολιτισμός μας, διακρίνεται απ' την ύπαρξη, την
ποιότητα, την ποσότητα του «πρασίνου' και όχι υπό τη διαγωγή των... Γι' αυτό τώρα στα
«φθινοπωρινά» πρέπει η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου. Ιωαννιτών να τα συμπληρώσει τα
κενά των πεζοδρομίων, για να διατηρήσουμε την παράδοση του πρασίνου της πόλης, από
τους προηγούμενους Δημοτικούς Συμβούλους που δεν είναι και λίγοι... Ας δώσουμε το
σύνθημα στους πολίτες να καλοδεχτούν τα νέα μας δενδρύλλια που θα φυτεύσουμε!
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Υπάρχουν παραδειγματικά δρόμοι όπως και «πεζόδρομοι» και πλατείες της πόλης μας.

Η πλατεία «Πύρρου» όπως στο καθιστικό χώρο της υπερήλικοι πολίτες, κάτω από τις
στιβάδες, τις «αγριομουριές» δημιούργησαν στέκι απολαύσεως, ίσκιο, οξυγόνο, ησυχία,
στέκι περισυλλογής και συζητήσεις μεταξύ των.

Ο πεζόδρομος του Μ. Μπότσαρη που στολίζεται με δύο σειρές δενδρυλλίων που ομορφαίνει
το περιβάλλον, εξ' αυτών δημιουργήθηκαν κατά σειρά «καφετέριες» καταστήματα με
τουριστικά είδη, αυτό είναι έργο επί Δημαρχίας Ελ. Γκλίναβου και αντιδημάρχου Κων.
Ζιάκκα επί του πρασίνου.

Η οδός Αβέρωφ, που αρχίζει από την κεντρική πλατεία Παπανδρέου, καταλήγει στη
λεωφόρο την παραλιακή, στολισμένη με τις «μανόλιες» που μας εκπροσωπεί επαξίως με
την ποικίλη αγορά καταστημάτων παντός είδους (επί Γκλίναβου).

Ο καταπράσινος χώρος έναντι του δικαστικού Μεγάρου (επί δημάρχου Σπ. Κατσαδήμα).

Η λεωφόρος Δωδώνης δρόμος προβολής της πόλης με τα ανεπτυγμένα «τίλια» που για ένα
μήνα τον κάθε Ιούνιο, μοσχοβολάει ολόκληρο το λεκανοπέδιο της πόλης, γεμάτη με
καταστήματα αναψυχής! (επί δημοτικού συμβούλιου Δ. Μακρή επί πρασίνου).

Η παραλιακή λεωφόρος αρχή γενομένης από τον «Μάτσικα» με τις ταβέρνες που καταλήγει
στα «παλιά σφαγεία» (δημοτικό θέατρο), (επί δημάρχου Γκόντα). Στέκι της νεολαίας,
σκεπασμένο με τον βαθύ ίσκιο απ' τα πλατάνια του δημάρχου Σακκά ενδιάμεσα το Πάρκο
Κατσάρη (επί δημάρχου Φ. Φίλιου). Η λεωφόρος Σπύρου Λάμπρου με τις ωραίες
φουντωμένες «λιγούστρες» που ξεπερνάνε μέχρι την Μ. Αλεξάνδρου.

Στην κορωνίδα η σκέπη, της πόλης, το συνεχόμενο δάσος απ' το «Τσιφλικόπουλο» μέχρι το
νοσοκομείο «Χατζηκώστα».
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Απ' την άλλη μεριά το δάσος Πυρσινέλλα που το διασχίζει η διπλή λεωφόρος εισόδου –
εξόδου με τον πρόσφατο οίκο Ευγηρίας (επί δημάρχων Παπασταύρου, Γκόντα, Φίλιου).

Ας μην απαριθμήσω τις τόσες άλλες περιοχές όπως το Νησάκι που διατηρεί την ιστορία
του, αλλά και το πράσινο που μας παρέδωσαν οι προηγούμενες γενιές χωρίς να
εμβολιάζονται!

Ας γεμίσουμε λοιπόν, τώρα, στα φθινοπωρινά, αυτή η γενιά όποια αδειανή γωνιά της πόλης
μας, με δένδρα και να δώσουμε το σύνθημα στους πολίτες να τα καλοδεχθούν τα νέα
δενδρύλλια!

Ας πρασινίσουμε την πόλη μας με λογής – λογής δένδρα με την συμφωνία ότι δεν θα τα
«ξανακουρέψει καθόλου η υπεύθυνη υπηρεσία» δεν θα τα «κουτσουρέψει» αλλά θ' αφήσουν
τους πολίτες ευχαριστημένους απ' την ανάπτυξη των δένδρων, όπως άλλοτε συμβαίνει σ'
όλες τις πόλεις της Ελλάδας και παγκοσμίως!
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