ΑΝΑΦΟΡΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Κύριε Εισαγγελέα
Με την παρούσα Αναφορά - Καταγγελία, οι υπογράφοντες κάτοικοι που έχουν ιδιοκτησίες
στην περιοχή Κουλουράτων του Δημοτικού διαμερίσματος Γριζάτων, θέλουμε να σας
καταγγείλουμε ότι τα άνευ επιτήρησης βοοειδή (πάνω των εβδομήντα) του Σταθάτου
Διονυσίου του Οδυσσέα κατοίκου Ομαλών, μας έχουν δημιουργήσει καταστροφικές ζημιές
στην πάνω από χίλια (1000) στρέμματα ιδιοκτησία μας.
Περιβόλια με ιστορία και κάθε μορφής καλλιέργειες,(κηπευτικά, οπορωφόρα, ξινά ) ελιές
μεγάλες και μικρές, χορτολιβαδική βοσκή, καλλιεργημένα αγροτεμάχια με βρώμη,
περιφράξεις για τις οποίες έχουμε δαπανήσει επανειλημμένα κόπο και χρήμα, έχουν
καταστραφεί ολοσχερώς. Αποτέλεσμα: οι περιουσίες μας έχουν γίνει λιβάδια ατομικής του
εκμετάλλευσης, καταπατώντας και απαξιώνοντας κάθε τίτλο ιδιοκτησίας μας και ανάγκη
βιοπορισμού μας.
Στα δύο χρόνια που ταλαιπωρούμαστε από την αναλγησία και την αναιδή συμπεριφορά
του ιδιοκτήτη, έγιναν και γίνονται , εκτιμήσεις - μηνύσεις, από συγχωριανούς για τις ζημιές
που προκαλούνται χωρίς να έχει τελεσιδικήσει τίποτε ακόμη.
Αξίζει να τονιστεί ότι οποιαδήποτε κι αν είναι η ετυμηγορία, το ποσό θα είναι πολύ
μικρότερο από το κόστος των ζωοτροφών που απαιτούνται για την συντήρηση των ζώων
του.
Παράλληλα ο ιδιοκτήτης με παρουσία του στην αστυνομία έχει δηλώσει, ότι τα
συγκεκριμένα βοοειδή δεν είναι δικά του, λόγω του ότι δεν έχουν τις προβλεπόμενες από
το νόμο μάρκες (ενώτια). Η ιδιοκτησία του στα συγκεκριμένα βοοειδή αποδεικνύεται
ανεξάρτητα από τη δήλωσή του, την οποία όμως επικαλείται στα δικαστήρια για ευνόητους
λόγους.
Αξίζει να διερευνηθεί αν τηρούνται οι προϋποθέσεις , αν και εφόσον τα ζώα επιδοτούνται
και αν έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από το νόμο, αιμοληψίες.
Η επικινδυνότητα των ζώων είναι πλέον εμφανής, απειλώντας συνανθρώπους μας και
χτυπώντας αυτοκίνητα ( καταγγελία έχει γίνει στο Α.Τ.Σάμης). Επίσης η διέλευσή τους τις
νυχτερινές ώρες από την Επαρχιακή Οδό Σάμης -Πόρου, δημιουργεί προϋποθέσεις
ατυχήματος, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους οδηγούς.
Η παρουσία τους μέσα στις αυλές μας και στα κτήματά μας, κάνει την οποιαδήποτε
δραστηριότητά μας αλλά και την καθημερινότητά μας, επισφαλή.
Οι περιορισμένες προσπάθειες από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και η ολιγωρία του Δήμου
για την απομάκρυνσή τους, μαζί με τη δυσκολία της επιχείρησης αυτής, δεν έχουν κανένα
αποτέλεσμα.
Το νομοθετικό πλαίσιο δημιουργεί προϋποθέσεις μιας ατέρμονης διαδικασίας, με
αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Εμείς όμως καταστρεφόμαστε καθημερινά, καταπατάται η
αξιοπρέπειά μας, φουντώνει η οργή μας και ο ιδιοκτήτης με τη στάση του μας χλευάζει.

Δεν αντέχουμε άλλο. Αισθανόμαστε ότι ο νόμος μας αδικεί και μας εμπαίζει.
Κύριε Εισαγγελέα σας ζητάμε να αναλάβετε πρωτοβουλίες έτσι ώστε το πρόβλημά μας να
λυθεί σήμερα και να μην εμπλακεί σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, και
δυσκίνητους κρατικούς και δημοτικούς μηχανισμούς.
Ευχαριστούμε.
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