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Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί ένα τμήμα καθώς και την κύρια είσοδο
των κατοίκων του Βύρωνα, που οδηγεί στο αισθητικό Δάσος Καισαριανής,
και από εκεί στον Άι Γιώργη στον Κουταλά, στη Μονή Καισαριανής και σε
άλλες γνωστές διαδρομές στο βουνό του Υμηττού. Η περιοχή Κουταλά
όπως και το αισθητικό Δάσος Καισαριανής είναι δασικές εκτάσεις,
ανήκουν στην Β’ ζώνη Υμηττού και προστατεύονται, υποτίθεται, από

ειδικό νομοθετικό καθεστώς. Η δασική υπηρεσία Πεντέλης, Ο Δήμος
Βύρωνα, η άχρηστη γραφειοκρατία του ΣΠΑΥ ( με πρόεδρο τον Δήμαρχο
Βύρωνα κ. Ν. Χαρδαλιά ) και η κοιμώμενη Φιλοδασική Εταιρία είναι οι
φορείς στους οποίους θεσμικά και διοικητικά, έχει ανατεθεί η προστασία
της πολύτιμης δασικής περιοχής και κατ΄ επέκταση του Υμηττού.
Στην περιοχή δεν δραστηριοποιείται μόνο η εταιρία των αδελφών
Λιοσάτου. Ανοιχτοί άδειοι ή και γεμάτοι κάδοι και πήγαινε - έλα
φορτηγών αυτοκινήτων, με πολλά δρομολόγια την ημέρα, για την
μεταφορά κυρίως μπαζών και χοντρών αντικειμένων , που ανήκουν και σε
άλλες εταιρίες, διεξάγεται μόνιμα στην είσοδο του Κουταλά. Όλα τα
στοιχεία δείχνουν ότι η περιοχή χρησιμοποιείται ως τόπος
επαγγελματικών μεταφορτώσεων και πολύ πιθανώς παράνομης και
λαθραίας μεταφοράς μπαζών!
Οι εταιρίες αντί να νοικιάζουν επαγγελματικούς χώρους και να
πληρώνουν για την αποθήκευση των εξοπλισμών και την διεξαγωγή των
εργασιών τους, έχουν καταλάβει παράνομα τη δημόσια και δασική έκταση
του Κουταλά, την οποία ιδιοποιούνται για ίδιο όφελος, προφανώς με την
ανοχή, και ποιός ξέρει τι άλλο, των υπηρεσιών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, της Δημοτικής Αρχής της Ν.Δ , του προέδρου του ΣΠΑΥ
και της Φιλοδασικής Εταιρίας η οποία ως συνήθως, αμειβόμενη γερά,
βρίσκεται σε βαθιά ύπνωση(;)….Η δράση αυτή του Λιοσάτου και των
άλλων εταιριών ενώ έχει ηλικία πολλών ετών, δεν έχει προκαλέσει ποτέ
την αντίδραση και το ενδιαφέρον του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των
συγκεκριμένων θεσμών και οργάνων.
Ακριβώς αριστερά του κάδου που βλέπετε παραπάνω, αρχίζει το
Αισθητικό Δάσος Καισαριανής. Όπως θα δείτε στις επόμενες
φωτογραφίες, σπασμένα δέντρα, μπάζα, πέτρες, χοντρά αντικείμενα και
σκουπίδια, που ρίχνονται στο Αισθητικό Δάσος της Καισαριανής, έχουν
μεταβάλλει το τοπίο σε μια αληθινή χωματερή. Από την πολύχρονη,
παράνομη και ρυπογόνα επιχειρηματική δράση, οι σωροί από τα μπάζα
έχουν δημιουργήσει (στο σημείο αυτό) ένα μικρό οροπέδιο το οποίο
συνεχώς επεκτείνεται όλο και βαθύτερα στη δασική έκταση,
καταστρέφοντας σταδιακά, βλάστηση, δέντρα, θάμνους, ομορφιά.
Μαζί με τους επιχειρηματίες βαριά ευθύνη έχει η αρμόδια Δασική
Υπηρεσία, η Δημοτική Αρχή Βύρωνα, ο ΣΠΑΥ και η Φιλοδασική. Όλοι
αυτοί γνωρίζουν τι γίνεται εδώ και πολλά χρόνια αλλά προφανώς επειδή
το καθεστώς της διαπλοκής είναι ισχυρότερο από την νομιμότητα και τον
πολίτη δεν έχουν πάρει κανένα απολύτως μέτρο, υπεράσπισης του
Κουταλά, του Δάσους της Καισαριανής και του Υμηττού. Η Δασική
Υπηρεσία για την υπόθεση του Κουταλά δεν έχει μέχρι σήμερα επιβάλλει
κανένα πρόστιμο, δεν έχει ασκήσει καμιά δίωξη και δεν έχει πάρει κανένα
μέτρο έστω αποβολής από τον χώρο όλων όσων παρανομούν!

Το άθλιο καθεστώς του Κουταλά είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό για το
πραγματικό περιεχόμενο της πολιτικής του Δήμου Βύρωνα. Περιφρόνηση
της νομιμότητας, περιφρόνηση στα δικαιώματα των κατοίκων, ολοφάνερη
καταπάτηση της αποστολής του καθηκόντων του και φυσικά σιωπή
διαάιτερα ενώ ο Δήμαρχος Είναι άλλωστε γνωστό, ότι μια σειρά τοπικοί
επιχειρηματίες στηρίζουν με διαφημίσεις τον τοπικό τύπο ο οποίος με την
σειρά του, στην συντριπτική του πλειοψηφία, όχι μόνο αποκρύπτει τα
πραγματικά προβλήματα του Δήμου και της βυρωνιώτικης κοινωνίας
αλλά στήριξε και στηρίζει την Δημοτική Αρχή της Ν.Δ και το καθεστώς
αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας του Δήμαρχου κ. Χαρδαλιά.

