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�     ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

�     ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥ∆ΟΣΙΑ

�     ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

�    Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ �LPG�
SOSΦΑΚΕΛΟΣ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΤΕΥΧΟΣ

ΠΟΥ ΝΑ 
ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ  
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

5 ΙΟΥΝΙΟΥ: 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΑΠΟ 
 ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΛΠΕ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΛΑΡΚΟ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.000.000 τόνοι τοξικής κόκκινης λάσπης ρίχνονται ανεξέλεκτα κάθε χρόνο  
από την ΛΑΡΚΟ στον Ευβοϊκό. Οι επιτήδιοι θησαυρίζουν.  

Μέχρι το 2008 η τιμή μεταφοράς ανά τόνο από την ΛΑΡΚΟ στο κέντρο  
του Βόρειου Ευβοϊκου, λίγα μόλις μίλια από την Λάρυμνα, ήταν 0,60€.  
Από το 2008 μέχρι και σήμερα η τιμή μεταφοράς είναι 1,50€ ο τόνος.  

Τα λεφτά αυτά τα μοιράζεται η διοίκηση της ΛΑΡΚΟ  
με τους ημέτερους της Ν.Δ. 

Η καταστροφή του οικοσυστήματος στον Βόρειο Ευβοϊκό είναι 
ανυπολόγιστη. Κατά τα άλλα τα ψάρια στον Ευβοϊκό περιέχουν και κοκτέιλ  

βαρέων μετάλλων της τοξικής αυτής λάσπης. Καλή σας όρεξη!

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ.

ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ 

Η ΔΕΗ ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ 
ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

OMIΛΟΣ ΛΑΤΣΗ
Κοκτέιλ θανάτου µε εκρήξεις  

και ρύπους από τα ΕΛΠΕ
Παρέµβαση Λαφαζάνη ζητά το ΠΑΚΟΕ  

γα τις συνθήκες λειτουργίας των σταθµών 
 του πετρελαϊκού οµίλου.

ΓΡΑΦΕΙ Ο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Σελ. 4-5

2 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ
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Εμπλοκή στο θέμα των σκουπιδιών, από την 
περιφέρεια Αττικής. 
Η φιλοσοφία δεν άλλαξε. Ξανασυζητά  
η κα Δούρου με τους σκουπιδάρχες  
και ο χορός καλά... κρατεί.
Εν τούτοις μπορούμε να πούμε ότι γίνεται 
μεγάλη προσπάθεια αποπροσανατολισμού  
με πολλές απόψεις να διατυπώνονται, οι Δήμοι 
να επαναπαύονται με τον ΕΔΣΝΑ να εισπράττει 
τα του Άκτορα τον Άκτορα και πάει... λέγοντας.
Έτσι πως θα προχωρήσουμε κα Δούρου; 

Μπορείτε να ενημερώσετε τον κόσμο  
μετά το περιβόητο συνέδριο τι μέλει γενέσθαι; 
Πέρασαν τρεις μήνες και από τότε άκρα του 
ΕΜΑΚ... σιωπή.
Αντέχει η Φυλή, αλλά η τσέπη των Ελλήνων 
δεν αντέχει. Γιατί δίνονταν μεγάλη οικονομική 
ανάσα με τα περιφερειακά KΔAY και τις μονάδες 
κομποστοποίησης.
Αρχίστε τώρα. Είναι επιτακτική ανάγκη  
για το περιβάλλον, την τσέπη του Αττικού λαού, 
αλλά και την πολυδιαφημιζόμενη ανεργία.Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Θάνος Πετρογιάννης (Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνος Σολδάτος (Γενικός Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη 
(Eιδική Γραμματέας) 
Μαρία Στιλπνοπούλου (Μέλος) 
Νομικοί Σύμβουλοι: 
Νίκος Κωνσταντόπουλος,
Περικλής Σταυριανάκης, 
Δημήτρης Φιλιπόπουλος

Επιμέλεια ύλης: 
Θάνος Πετρογιάννης 
Τεχνική επιμέλεια: 
Στέφανος Λ. Γούλατης 
Γραφεία: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28  
10683 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙA ΘΡΑΚΗΣ: 
Νίκος Πουρτσίδης, Κουλόγλου 19, Κομοτηνή
Βαγγέλης Βασιλειάδης, Βενιζέλου 21-23, Ξάνθη

Τηλέφωνα: 210 8100804 – 805,  
210 8101609, 210 7230505
Fax: 210 7230505
Email: pakoe@pakoe.gr - pakoe@tee.gr, 
kekpakoe@pakoe.gr, 
oikosystima@pakoe.gr, lab@pakoe.gr
Website: www.pakoe.gr
Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40 €
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100 €

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

35 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 47.515 επισκέψεις τον Iανουάριο

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979.
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλήματα 
που δημιουργεί η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανά-
πτυξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο 
αδέσμευτο δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντάς του 
το όνομα ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 
Ερευνών).
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.
Οι δικές μας μετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτοσέλιδα 
του αθηναϊκού Τύπου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή επιλέξαμε 
να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια τα δικά 
μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπαραθέτουμε 
στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστοτε κυβερ-
νητικής κομματικής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός 
οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους 
έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.
 

35 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλήματα 
κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα περιορι-
στούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρισης δασών, 
απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμογές εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε τη φωνή μας απέναντι 
σε κάθε είδους ανομία. Και μέσα από την εφημερίδα 
μας και μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και μέσα 
από δελτία Τύπου και μέσα από ραδιοφωνικές ή 
τηλεοπτικές εκπομπές.

 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

οικονομία

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0805,
210 810 1609

Πίσω... γυρίσματαedi to 
rial
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ΑΝΟΙXΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον
κ. Αλέξη Τσίπρα
Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Κοινοποίηση: 
1) Όλους τους Υπουργούς και αναπληρωτές
2) Την Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής
3) Όλους τους Βουλευτές  της Βουλής των Ελλήνων
4) Όλους τους εκπροσώπους ΟΤΑ  
5) Όλους τους λειτουργούς Δικαστικής εξουσίας
6) Όλους τους Διευθυντές και Διοικητικούς Υπεύθυνους των Δημοσίων Οργανισμών και Υπουργείων  

ΘΕΜΑ: Ο ΛΑΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 25/1/2015 ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΜΕΣΑ.

Κύριε Πρωθυπουργέ
Πέρασαν τέσσερεις μήνες περίπου που αναλάβατε την κυβέρνηση της χώρας. Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr), με την τριανταπεντάχρονη εμπειρία και γνώση του, ιδιαίτερα στους 

τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και του καταναλωτή, έστειλε άμεσα από τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου επιστολή σε όλους τους υπουργούς της κυβέρνησής σας και 
ιδιαίτερα για ένα επείγον και επίκαιρο πρόβλημα στον υπουργό ανάπτυξης κ. Λαφαζάνη και στον αναπληρωτή κ. Αποστόλου που αφορά την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, 
σε ένα αμφιλεγόμενο έργο για την δήθεν ¨σωτηρία του Ασωπού¨, όπου δυστυχώς από τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ τα μισά τουλάχιστον πέφτουν ήδη στην ¨μαύρη τρύπα¨ για τον 
εμπλουτισμό του νερού από τον Μόρνο με μηδενική συμμετοχή των ρυπαντών βιομηχανιών με αμφίβολο αποτέλεσμα. 

Δυστυχώς ανταπόκριση των Υπουργών Λαφαζάνη και Αποστόλου στην καταγγελία μας αυτή δεν υπήρξε. 
Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να ελέγξετε το θέμα επειδή τα χρήματα αυτά είναι, δικά μας, δηλαδή των Ελλήνων πολιτών και οι κύριοι του ΥΠΕΚΑ, της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Τανάγρας 

που τα διαχειρίζονται υπογράφοντας σχετική προγραμματισμένη σύμβαση τον περασμένο Αύγουστο, αν μη τι άλλο πρέπει να ελεγχθούν, ώστε να σταματήσει αυτή η κατασπατάληση 
του Δημοσίου χρήματος, την στιγμή που η κρίση μαστίζει τον Ελληνικό λαό.  

Επίσης ένα άλλο θέμα που πρέπει να ελεγχθεί άμεσα, είναι το παράνομο ¨τέλος κοινής ωφέλειας¨ που πληρώνει στη ΔΕΗ ο Ελληνικός λαός από το 2011, με αποτέλεσμα η 
ΔΕΗ να έχει εισπράξει μέχρι τώρα περίπου 8 δις ευρώ – χρήματα που μπορεί η κυβέρνηση σας να δεσμεύσει, ώστε να μην αγωνιάτε για το ενδεχόμενο οικονομικού στραγγαλισμού 
δίδοντας ταυτόχρονα ανώδυνη λύση στο πρόβλημα. Επειδή πριν ένα μήνα τεχνηαίντως οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ πήραν ημερήσιο επίδομα από την πλαϊνή πόρτα των έξη (6) ευρώ, 
ελπίζουμε να ελέγξετε το πρόβλημα. 

Γι’ αυτό εμείς έχουμε προσφύγει ήδη στην δικαιοσύνη για μέλη μας που το τέλος κοινής ωφέλειας αγγίζει πολλές φορές το 30% της καταναλισκόμενης ενέργειας.
Σας γνωρίζουμε κύριε Πρωθυπουργέ ότι το ΠΑΚΟΕ έχει 35.000 μέλη-συνδρομητές στην μηνιαία εφημερίδα του την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»  που τυπώνεται σε 50.000 αντίτυπα, διανέ-

μεται δε και δωρεάν. Επειδή ουδέποτε εντάχθηκε, ούτε πρόκειται να ενταχθεί, σε οποιονδήποτε κομματικό μηχανισμό και επειδή έχει στην ατζέντα των συζητήσεων με εκπρόσωπο 
ή εκπροσώπους που θα ορίσετε εσείς -εάν βέβαια τα αξιολογήσετε θετικά-, άλλα οκτώ (8) πολύ σημαντικά για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον θέματα, που με την 
ορθολογιστική αντιμετώπισή τους, θα μπορούμε να έχουμε πόρους σημαντικούς για μια αυτόνομη, ανεξάρτητη και αξιοπρεπή αντιμετώπιση των ¨δανειστών¨ μας, που με την παρα-
πληροφόρηση και την ανοχή μας φτάσαμε σε αυτό το τρομερό για την χώρα μας σημείο αναφοράς. 

Μερικά από αυτά είναι: η διαχείριση των νερών, ο ορυκτός μας πλούτος και ιδιαίτερα ο ζεόλιθος που δυστυχώς για μονοπωλιακούς λόγους ακόμη δεν τον εκμεταλλευόμαστε, 
τα   κοιτάσματα ουρανίου στην βόρεια Ελλάδα, η αγροτική μας οικονομία που πρέπει να αναπτυχθεί με πρωτογενείς  πρωτότυπες παραγωγές με διεθνές ενδιαφέρον, το ζωικό μας 
κεφάλαιο, η διαχείριση των σκουπιδιών που πιστεύουμε ότι είναι ΧΡΥΣΟΣ, όπως και τα τοξικά και επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (Ε.Ι.Α.). Ταυτόχρονα προτείνουμε:

1) Τον έλεγχο και την επιβολή στους δικαστές να εργαστούν, ώστε να εκδίδονται έγκαιρα οι αποφάσεις. 
2) Την εργασία των Δημοσίων Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΟΤΑ, κλπ.), ώστε οι καλύτεροι να αμείβονται με κατάλληλο bonus. 
3) Να συντονιστούν οι παραγωγικές τάξεις ώστε να αξιοποιηθούν σωστά ο φυσικός πλούτος της χώρας καθώς και άλλες ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης.   
Τέλος, θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή ότι δεν υπάρχει χρόνος να καθυστερούμε. Το κάθε λεπτό που περνάει είναι και μια μαχαιριά στην καρδιά της δημοκρατίας που 

πιστεύουμε όλοι αλλά και στην αριστερή κυβέρνηση που υπερψήφισε ο Ελληνικός λαός. 
Μετά τα παραπάνω περιμένουμε άμεσα ένα ραντεβού με σας ή εκπρόσωπό σας. 

 Με εκτίμηση, Για το ΔΣ του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
 Πανεπιστημιακός

Ο Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Πετρογιάννης

 Πολιτικός Μηχανικός

Ο Γενικός Γραμματέας
Κων/νος Σολδάτος

Ιατρός

Αθήνα: 19-5- 2015
Αρ. Πρωτ.: 7890
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Πλήθος εκρηκτικών επεισοδίων 
µε ταυτόχρονη ρύπανση έχουν 
σηµειωθεί στις εγκαταστάσεις 
των ΕΛΠΕ, µε πιο πρόσφατο το 

τραγικό περιστατικό πριν από λίγες ηµέ-
ρες, όταν δύο εργαζόµενοι έχασαν τη 
ζωή τους µετά από έκρηξη και πυρ-
καγιά σε δεξαµενή των διυλιστη-
ρίων, ενώ ακόµη 4 τραυµατίστη-
καν. Σύµφωνα µε όσα καταγγέλ-
λουν εργαζόµενοι, τα ωράρια 
εργασίας είναι εξαντλητικά, 
κάτι που αυξάνει σηµαντικά 
τον κίνδυνο ατυχηµάτων. Την 
ίδια στιγµή, η εφαρµογή µέτρων 
ασφαλείας χαλαρώνει ολοένα 
και περισσότερο, ενώ οι απαραί-
τητες εργασίες συντήρησης του ε-
ξοπλισµού συχνά καθυστερούν.

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Από τον διευθύνοντα σύµβουλο της 

εταιρείας πήραν απάντησηοι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, όταν κατέθεσαν ερώτησή σχετικά 
µε τις περιβαλλοντικές παραβάσεις των 
ΕΛΠΕ, που απευθυνόταν στον τότε υπουρ-
γό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, τον αρµόδιο 
για την άσκηση της εποπτείας στα ΕΛΠΕ. 
Οι βουλευτές ζητούσαν να µάθουν αν ε-
λέγχεται -από τη διορισµένη από το ΥΠΕΚΑ 
διοίκηση των ΕΛΠΕ- η τήρηση των περι-
βαλλοντικών όρων και η εξασφάλιση α-
σφαλών συνθηκών λειτουργίας. Η απά-
ντηση που ήρθε από τον Κωστόπουλο, 
συνηµµένη στην απάντηση του υπουργού, 
ήταν πως τα ΕΛΠΕ δεν ανήκουν ούτε στο 
στενό ούτε στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, 
αφού δε λαµβάνουν κρατική επιχορήγηση 
και λειτουργούν ως ιδιωτική επιχείρηση. 
Μάλλον ο κ. Κωστόπουλος παραβλέπει το 
γεγονός πως το ελληνικό δηµόσιο εξακο-
λουθεί να διαθέτει το 35,5% των µετοχών 
της επιχείρησης και ο όµιλος Λάτση το 
42,6%. Εξάλλου γνωρίζει πολύ καλά ο ίδιος 
και οι συν αυτώ πόσα εκατοµµύρια δολάρια 
επιχορηγείται από το ∆ΝΤ απευθείας –πε-
ρίπου 50-100 εκατ. για διάφορες δράσεις 
(βελτίωση των συνθηκών για την κλιµατι-
κή αλλαγή, βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων κ.ά.). Εξάλλου, είχε ενηµε-
ρώσει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πως η 
ολοµέλεια του ΣτΕ είχε απορρίψει 4 αιτήσεις 
ακυρώσεως των Μελετών Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων, που αφορούσαν τις πα-
λαιότερες αλλά και τις νεότερες εγκαταστά-
σεις των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα. Σηµειωνό-
ταν, επιπρόσθετα, πως η τήρηση αποθεµά-
των ασφαλείας παρακολουθείτο από τη 
∆ιεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του 

ΥΠΕΚΑ µε αποστολή δεδοµένων από τότε 
που ξεκίνησε η λειτουργία του διυλιστηρί-
ου. 

Κατά τον Θανάση Πετράκο πάντως, 
τον επικεφαλής των βουλευτών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που υπέγραψαν την ερώτηση προς τον 
κ. Μανιάτη, το κακό ξεκίνησε από το 2003 
επί Τσοχατζόπουλου, όταν τα ΕΛΠΕ εκ-
χωρήθηκαν στον όµιλο Λάτση, απόφαση 
µε την οποία «ο ιδιώτης κατάφερε να ξε-
φορτωθεί το ελλειµµατικό και απαρχαιω-
µένο διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ, συγχωνεύ-

οντάς το µε τα ΕΛΠΕ και καθιστώντας τον 
όµιλο Λάτση κύριο µέτοχο στο µεγαλύτερο 
εµπορικό και βιοµηχανικό όµιλο της χώρας».

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Απ’ ό,τι φαίνεται, τα ΕΛΠΕ τυγχάνουν 

ιδιαίτερης µεταχείρισης, όπως αποτυπώ-
νεται και από τα µόλις συνολικού ύψους 
369.500 ευρώ πρόστιµα τα οποία τους έ-
χουν επιβληθεί σχεδόν σε διάστηµα δεκα-
ετίας για πλήθος παραβάσεων. Και ενώ οι 
περιβαλλοντικές παρεµβάσεις των ΕΛΠΕ 

έχουν οδηγήσει την εταιρεία στην απέντα-
ξή της από το EMAS (Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου), ο 
χορός… καλά κρατεί. Σύµφωνα µε καταγ-
γελίες των κατοίκων της περιοχής, πριν 
κατασκευαστεί η νέα µονάδα στην Ελευσί-
να, η µυρωδιά που επικρατούσε στην ατµό-
σφαιρα ήταν εκείνη του γκαζιού, ενώ τώρα 
κυριαρχεί το θειάφι. Η ατµόσφαιρα είναι 
πνιγηρή και κανείς δεν τούς έχει ενηµε-
ρώσει έγκυρα για το πόσο ρυπογόνος είναι 
ο αέρας που αναπνέουν. Φοβούνται µέχρι 

To XΩNI

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 
ΜΑΪΟΥ 
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ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗ 
(πανεπιστηµιακός, πρόεδρος Πανελλήνιου 

Κέντρου Οικολογικών Ερευνών)

ΑΝΑΛΥΣΗ

Αµεση παρέµβαση 
Λαφαζάνη ζητά το ΠΑΚΟΕ 
για τις συνθήκες λειτουργίας 
και τη µόλυνση από τους 
σταθµούς των ΕΛΠΕ σε 
Αττική και Μακεδονία

ΟΤΑΝ ΤΡΙΤΩΝΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ…

● 30 Ιανουαρίου 2014
Πρόβληµα στη µονάδα 32 µε τη στρέ-
βλωση του χαλύβδινου κελύφους του 
αντιδραστήρα, που η ψύξη του συνε-
χίζεται ακόµη και σήµερα εξωτερικά. 
Τρεις σοβαρά τραυµατίες.

● 10 Απριλίου 2015
Πυρκαγιά σε δεξαµενή στις εγκατα-
στάσεις ΕΛΠΕ Ελευσίνας, τη Μεγάλη 
Παρασκευή. Την προηγούµενη µέρα, 
οι κάτοικοι έντροµοι παρατηρούσαν 
χιλιάδες κυβικά µέτρα καυσαερίων 

(σ.σ. καπνού) που κάλυψαν την ατµό-
σφαιρα µαζί µε την αφόρητη δυσο-
σµία και πετρελαίου και αερίου, που 
µπήκε σε όλα τα σπίτια της ευρύτερης 
περιοχής. Τέτοια δυσοσµία είχαν να 
παρατηρήσουν οι κάτοικοι περισσό-
τερο από δέκα χρόνια. Και όλα αυτά, 
ενώ το εργοστάσιο βρισκόταν σε 
φάση επανεκκίνησης.
Η κυκλοφορία στην παλαιά Ε.Ο. Αθη-
νών-Κορίνθου, στο ύψος των ΕΛΠΕ, 
είχε διακοπεί για µία ώρα. Λέγεται 
ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από 
κεραυνό, γεγονός που µας κάνει να 

αµφιβάλλουµε για την αποτελεσµατι-
κότητα λειτουργίας της αντικεραυνι-
κής προστασίας. ∆εν εκδόθηκε δελτίο 
Τύπου από την Πυροσβεστική (επειδή 
δεν χρειάστηκε να επέµβουν άντρες 
του σώµατος) και τα 2 περιγραφέντα 
επεισόδια δεν ανακοινώθηκαν επίση-
µα από τα ΕΛΠΕ.

● 8 Μαΐου 2015 
Εκρηξη στη µονάδα 32. Την Τρίτη 
που πέρασε, 19/05 κατέληξαν ο υπάλ-
ληλος των ΕΛΠΕ πατέρας δύο παι-
διών, Χαράλαµπος ∆ευτεραίος και 

των ΕΛΠΕ, µε πιο πρόσφατο το 
τραγικό περιστατικό πριν από λίγες ηµέ-
ρες, όταν δύο εργαζόµενοι έχασαν τη 
ζωή τους µετά από έκρηξη και πυρ-

τητες εργασίες συντήρησης του ε-

Από τον διευθύνοντα σύµβουλο της 

Απ’ ό,τι 
φαίνεται, τα ΕΛΠΕ 

τυγχάνουν ιδιαίτερης 
µεταχείρισης, όπως 

αποτυπώνεται και από τα µόλις 
συνολικού ύψους 369.500 

ευρώ πρόστιµα τα οποία τους 
έχουν επιβληθεί σχεδόν σε 

διάστηµα δεκαετίας για 
πλήθος παραβάσεων. 

«Κοκτέιλ» 
θανάτου

µε εκρήξεις 
και ρύπους 

από τα ΕΛΠΕ

και για τη ζωή τους 
λόγω των… εκρήξεων 
που κατά καιρούς α-
κούν, χωρίς να γνωρί-
ζουν τι ακριβώς είναι, 
ενώ τα ΕΛΠΕ διαβεβαιώ-
νουν τους κατοίκους πως… 
δεν υφίσταται θέµα ρύπανσης.

Βέβαια για τα ΕΛΠΕ δεν υφί-
σταται θέµα ρύπανσης όταν: 

1  Επιχορηγεί µε 1.000.000 ευρώ το 
χρόνο το ∆ήµο

2  Οι µετρητές του ∆ήµου µετρούν αλ-
λά τον εξοπλισµό τον έχουν δωρίσει τα 
ΕΛΠΕ.

ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 

Ερευνών, πρωτοπόρο στον τοµέα των µε-
τρήσεων, το 2014 συνεργαζόµενο µε τρία 

πανεπιστήµια σε ένα πρόγραµµα 
ΜΚΟ εύρους τριών χω-

ρών -Γαλλία, Ιταλία, 
Ελλάδα– πραγµα-

τοποίησε µετρή-
σεις που απο-
δεικνύονται 
αποκαλυ-
πτικές. 

Σ τ η ν 
π ε ρ ι ο χ ή 
του Ασπρό-
π υ ρ γ ο υ -

Μάνδρας, οι 
τιµές ήταν κα-

τά πολύ ανώτε-
ρες στα αιωρούµε-

να σωµατίδια και 
αυτό σε µεγάλο ποσοστό 

(>50%) οφείλεται κυρίως στη λει-
τουργία των ΕΛΠΕ.

∆ύο ερευνητικά προγράµµατα από τα 
πέντε που πραγµατοποιεί το ΠΑΚΟΕ, από 
τις αρχές του 2014 µέχρι και το τέλος του 
2015, αναφέρονται στη ρύπανση από µο-
νάδες παραγωγής ενέργειας και ορυκτών 
καυσίµων (λιγνιτικοί σταθµοί Πτολεµαΐδος, 
Αµύνταιου, Φλώρινας, Μεγαλόπολης).

Το πρώτο πρόγραµµα µελετά από τις 8 
Φεβρουαρίου του 2014 τις εκποµπές αερί-
ων ρύπων σε ύψος 1, 5, 12 µέτρων, σε 
πέντε δήµους: Μάνδρα, Ασπρόπυργο, Πτο-
λεµαΐδα, Μεγαλόπολη, Αµύνταιο, Φλώρινα 
γύρω από ενεργειακούς σταθµούς σε ακτί-
να 200, 500, 1.500 µέτρων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1  Οι τιµές (µέσες ηµερήσιες) των ΡΜ10 
στις 264 ηµέρες που µετρήθηκαν 

στους σταθµούς του Ασπρόπυργου και 
Μάνδρας από τις 8/2/2014 (ύψος 1,5 µέ-
τρου) έως τις 25/1/2015, ξεπέρασαν κατά 
84% την τιµή των 75µg/m3 και συνεπώς 
και το όριο των 50 µg/m3 (επικύρωση 
2013).

2  Οι τιµές των ΡΜ2,5 για τις ίδιες ηµέ-
ρες –πρώτη φορά τόσες συχνές µε-

τρήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής– στους 
ίδιους σταθµούς, για το ίδιο χρονικό διά-
στηµα, ξεπέρασαν το όριο των 20 µg/m3, 

ξεκινώντας από τα 42 µg/m3.

3 Οι τιµές των SO2 και NOx κυµάνθηκαν 
σε φυσιολογικά επίπεδα, µε βάση την 

οδηγία του 2005 και 2008, µε επικαιροποί-
ηση του 2013.

Από τα αποτελέσµατα αυτά, ελπίζουµε 
να ευαισθητοποιηθεί και να παρέµβει το 
ΥΠΕΚΑ, ιδίως αφού διαθέτει αντίστοιχα 
αποτελέσµατα από το σταθµό του δήµου, 
που µπορεί να τα ελέγξει.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΠΕ

1  Γιατί δεν ενηµερώνετε τους πολίτες, 
που δεν µοιράζονται την επιχορήγη-

ση του δήµου από εσάς, για την επικινδυ-
νότητα των επενδυτικών σας σχεδίων;

2 Πόσα πετρο… δολάρια πήρατε από το 
∆ΝΤ;

3  Απαντήσατε στα ερωτήµατα, που έχει 
θέσει το ΥΠΕΚΑ; Και ποιες είναι οι 

απαντήσεις σας σε αυτά;
Υπενθυµίζεται ότι ύστερα από έγγραφο 

που διαβίβασε το ΚΕΠΕΚ στο ΥΠΕΚΑ, η 
∆ιεύθυνση Εγκατάστασης Πετρελαιοειδών 
του Υπουργείου πραγµατοποίησε αυτοψία, 
ύστερα από την οποία και µε έγγραφό της 
ζητά από τα Ελληνικά Πετρέλαια:

Α  Εγγραφη ενηµέρωση για το πρό-
βληµα, την αιτία του και την ηµεροµηνία 
εντοπισµού του

Β  ∆ήλωση για τη συνέχιση ή µη της 
λειτουργίας της µονάδας καθώς και πλη-
ροφορίες για τα µέτρα προστασίας για την 
αποφυγή της περαιτέρω εξέλιξης του προ-
βλήµατος

Γ  Την πραγµατοποίηση σεναρίου α-
τυχήµατος, που θα περιλαµβάνει θραύση 
του περιβλήµατος του αντιδραστήρα, απο-
τύπωση των ζωνών επιπτώσεων, απαιτού-
µενα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για 
την προστασία των εργαζοµένων, του πα-
ρακείµενου κρίσιµου εξοπλισµού και των 
γειτονικών εγκαταστάσεων.

4 Από ποιους πήρατε άδεια επαναλει-
τουργίας της µονάδας 32 και πότε;

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
i  Τι ενέργειες κάνατε, κ. υπουργέ, 

από την ανάληψη των καθηκόντων σας 
για το θέµα αυτό, που είναι πολύ σοβαρό;

ii  Ποιους µηχανισµούς ενεργοποιή-
σατε για να ελέγξετε την απαράδεκτη κα-
τάσταση, που επικρατεί στα ΕΛΠΕ Ελευσί-
νας;

iii  Ποιοι υπάλληλοί σας έχουν αξιολο-
γήσει τις µετρήσεις ρυπαντών και σας έχουν 
ενηµερώσει και ποια είναι τα συµπεράσµα-
τα;

iv  Eχετε αποφασίσει τι θα γίνει, ώστε 
να µην αποφύγουν οι εκπρόσωποι των 
ΕΛΠΕ να κατασκευάσουν τον τερµατικό 
σταθµό Θεσ/κης;

Σε όλα αυτά και πολλά άλλα προτείνου-
µε να επέµβει ο αρµόδιος εισαγγελέας και 
δυναµικά πλέον. Για τα ΕΛΠΕ θα επανέλ-
θουµε... 

To XΩNI

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 
ΜΑΪΟΥ 
2015

Λάτσης, ο εθνικός 
µας πετρελαιάς

Μ.Κ.

www.toxwni.grwww.nerit.gr
(Το ΧΩΝΙ έχει προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη 

και διεκδικεί το dοmain name που πρώτο κατοχύρωσε)

Λάτσης, ο εθνικός 
µας πετρελαιάς
Λάτσης, ο εθνικός 
µας πετρελαιάς
Λάτσης, ο εθνικός 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΩΝ

Περιοχή ΡΜ10 (µg)/m3 ΡΜ2,5 (µg)/m3 SO2 (µg)/m3 NOx (µg)/m3

Ασπρόπυργος 140-292 62-136 30-171 46-155
Μάνδρα 65-275 75-234 85-268 81-176
Πτολεµαΐδα  68-291 61-148 60-214 55-121
Φλώρινα 71-330 68-230 55-205 52-112
Αµύνταιο 68-285 29-136 72-304 41-102
Μεγαλόπολη 75-198 61-240 70-181 46-114

ο εργαζόµενος Ραµαντάν Ντελι-
λάι, πατέρας ενός παιδιού. Ακόµη 
δύο βρίσκονται σε πολύ σοβαρή 
κατάσταση, ενώ άλλοι δύο είχαν 
τραυµατιστεί ελαφρά. Αυτός ο απο-
λογισµός οφείλεται σε «ανθρώπινο 
λάθος», σύµφωνα µε το πόρισµα 
των ΕΛΠΕ. «Γιάννης πίνει Γιάννης 
κερνάει», ενώ ακόµη δεν έχουν 
εκδοθεί άλλα δύο πορίσµατα, 
της Πυροσβεστικής και 
του Σώµατος Επιθεώρη-
σης Εργασίας, για να 
γίνει διασταύρωση. 

Πάνω: Στιγµιότυπο από την έκρηξη στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου της 8ης Μαΐου 2015.
Αριστερά: Ο όµιλος Λάτση, που κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο των µετοχών των 
ΕΛΠΕ, καλείται να απαντήσει σε πλήθος ερωτηµάτων για την επικινδυνότητα της 
λειτουργίας των διυλιστηρίων τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους κατοίκους 
των περιοχών, όπου υπάρχουν σταθµοί.

σταται θέµα ρύπανσης όταν: 

ΜΚΟ εύρους τριών χω-
ρών -Γαλλία, Ιταλία, 

Ελλάδα– πραγµα-
τοποίησε µετρή-

σεις που απο-
δεικνύονται 
αποκαλυ-
πτικές. 

π ε ρ ι ο χ ή 
του Ασπρό-
π υ ρ γ ο υ -

Μάνδρας, οι 
τιµές ήταν κα-

τά πολύ ανώτε-
ρες στα αιωρούµε-

να σωµατίδια και 
αυτό σε µεγάλο ποσοστό 

Σύµφωνα 
µε καταγγελίες 
των κατοίκων 

της περιοχής, πριν 
κατασκευαστεί η νέα 

µονάδα στην Ελευσίνα, η 
µυρωδιά που επικρατούσε 

στην ατµόσφαιρα ήταν 
εκείνη του γκαζιού, ενώ 

τώρα κυριαρχεί το 
θειάφι. 

ΜΚΟ εύρους τριών χω-

ενώ τα ΕΛΠΕ διαβεβαιώ-
νουν τους κατοίκους πως… 
δεν υφίσταται θέµα ρύπανσης.

Βέβαια για τα ΕΛΠΕ δεν υφί-
σταται θέµα ρύπανσης όταν: 

, ενώ ακόµη δεν έχουν 
εκδοθεί άλλα δύο πορίσµατα, 
της Πυροσβεστικής και 
του Σώµατος Επιθεώρη-
σης Εργασίας, για να 

νουν τους κατοίκους πως… 
δεν υφίσταται θέµα ρύπανσης.

Βέβαια για τα ΕΛΠΕ δεν υφί-
σταται θέµα ρύπανσης όταν: 

ΜΚΟ εύρους τριών χω-
ρών -Γαλλία, Ιταλία, 

Ελλάδα– πραγµα-
τοποίησε µετρή-

σεις που απο-
δεικνύονται 

Μάνδρας, οι 
τιµές ήταν κα-

τά πολύ ανώτε-
ρες στα αιωρούµε-

να σωµατίδια και 
αυτό σε µεγάλο ποσοστό 

εκδοθεί άλλα δύο πορίσµατα, 
της Πυροσβεστικής και 
του Σώµατος Επιθεώρη- Σύµφωνα 

µε καταγγελίες 
των κατοίκων 

της περιοχής, πριν 
κατασκευαστεί η νέα 

µονάδα στην Ελευσίνα, η 
µυρωδιά που επικρατούσε 

στην ατµόσφαιρα ήταν 
εκείνη του γκαζιού, ενώ 

τώρα κυριαρχεί το 
θειάφι. 

Σύµφωνα 
µε καταγγελίες 
των κατοίκων 

της περιοχής, πριν 
κατασκευαστεί η νέα 

µονάδα στην Ελευσίνα, η 
µυρωδιά που επικρατούσε 

στην ατµόσφαιρα ήταν 
εκείνη του γκαζιού, ενώ 

τώρα κυριαρχεί το 
θειάφι. 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ «ΧΩΝΙ» ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 24 MAΪΟΥ 2015
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Πλήθος εκρηκτικών επεισοδίων 
µε ταυτόχρονη ρύπανση έχουν 
σηµειωθεί στις εγκαταστάσεις 
των ΕΛΠΕ, µε πιο πρόσφατο το 

τραγικό περιστατικό πριν από λίγες ηµέ-
ρες, όταν δύο εργαζόµενοι έχασαν τη 
ζωή τους µετά από έκρηξη και πυρ-
καγιά σε δεξαµενή των διυλιστη-
ρίων, ενώ ακόµη 4 τραυµατίστη-
καν. Σύµφωνα µε όσα καταγγέλ-
λουν εργαζόµενοι, τα ωράρια 
εργασίας είναι εξαντλητικά, 
κάτι που αυξάνει σηµαντικά 
τον κίνδυνο ατυχηµάτων. Την 
ίδια στιγµή, η εφαρµογή µέτρων 
ασφαλείας χαλαρώνει ολοένα 
και περισσότερο, ενώ οι απαραί-
τητες εργασίες συντήρησης του ε-
ξοπλισµού συχνά καθυστερούν.

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Από τον διευθύνοντα σύµβουλο της 

εταιρείας πήραν απάντησηοι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, όταν κατέθεσαν ερώτησή σχετικά 
µε τις περιβαλλοντικές παραβάσεις των 
ΕΛΠΕ, που απευθυνόταν στον τότε υπουρ-
γό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, τον αρµόδιο 
για την άσκηση της εποπτείας στα ΕΛΠΕ. 
Οι βουλευτές ζητούσαν να µάθουν αν ε-
λέγχεται -από τη διορισµένη από το ΥΠΕΚΑ 
διοίκηση των ΕΛΠΕ- η τήρηση των περι-
βαλλοντικών όρων και η εξασφάλιση α-
σφαλών συνθηκών λειτουργίας. Η απά-
ντηση που ήρθε από τον Κωστόπουλο, 
συνηµµένη στην απάντηση του υπουργού, 
ήταν πως τα ΕΛΠΕ δεν ανήκουν ούτε στο 
στενό ούτε στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, 
αφού δε λαµβάνουν κρατική επιχορήγηση 
και λειτουργούν ως ιδιωτική επιχείρηση. 
Μάλλον ο κ. Κωστόπουλος παραβλέπει το 
γεγονός πως το ελληνικό δηµόσιο εξακο-
λουθεί να διαθέτει το 35,5% των µετοχών 
της επιχείρησης και ο όµιλος Λάτση το 
42,6%. Εξάλλου γνωρίζει πολύ καλά ο ίδιος 
και οι συν αυτώ πόσα εκατοµµύρια δολάρια 
επιχορηγείται από το ∆ΝΤ απευθείας –πε-
ρίπου 50-100 εκατ. για διάφορες δράσεις 
(βελτίωση των συνθηκών για την κλιµατι-
κή αλλαγή, βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων κ.ά.). Εξάλλου, είχε ενηµε-
ρώσει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πως η 
ολοµέλεια του ΣτΕ είχε απορρίψει 4 αιτήσεις 
ακυρώσεως των Μελετών Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων, που αφορούσαν τις πα-
λαιότερες αλλά και τις νεότερες εγκαταστά-
σεις των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα. Σηµειωνό-
ταν, επιπρόσθετα, πως η τήρηση αποθεµά-
των ασφαλείας παρακολουθείτο από τη 
∆ιεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του 

ΥΠΕΚΑ µε αποστολή δεδοµένων από τότε 
που ξεκίνησε η λειτουργία του διυλιστηρί-
ου. 

Κατά τον Θανάση Πετράκο πάντως, 
τον επικεφαλής των βουλευτών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που υπέγραψαν την ερώτηση προς τον 
κ. Μανιάτη, το κακό ξεκίνησε από το 2003 
επί Τσοχατζόπουλου, όταν τα ΕΛΠΕ εκ-
χωρήθηκαν στον όµιλο Λάτση, απόφαση 
µε την οποία «ο ιδιώτης κατάφερε να ξε-
φορτωθεί το ελλειµµατικό και απαρχαιω-
µένο διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ, συγχωνεύ-

οντάς το µε τα ΕΛΠΕ και καθιστώντας τον 
όµιλο Λάτση κύριο µέτοχο στο µεγαλύτερο 
εµπορικό και βιοµηχανικό όµιλο της χώρας».

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Απ’ ό,τι φαίνεται, τα ΕΛΠΕ τυγχάνουν 

ιδιαίτερης µεταχείρισης, όπως αποτυπώ-
νεται και από τα µόλις συνολικού ύψους 
369.500 ευρώ πρόστιµα τα οποία τους έ-
χουν επιβληθεί σχεδόν σε διάστηµα δεκα-
ετίας για πλήθος παραβάσεων. Και ενώ οι 
περιβαλλοντικές παρεµβάσεις των ΕΛΠΕ 

έχουν οδηγήσει την εταιρεία στην απέντα-
ξή της από το EMAS (Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου), ο 
χορός… καλά κρατεί. Σύµφωνα µε καταγ-
γελίες των κατοίκων της περιοχής, πριν 
κατασκευαστεί η νέα µονάδα στην Ελευσί-
να, η µυρωδιά που επικρατούσε στην ατµό-
σφαιρα ήταν εκείνη του γκαζιού, ενώ τώρα 
κυριαρχεί το θειάφι. Η ατµόσφαιρα είναι 
πνιγηρή και κανείς δεν τούς έχει ενηµε-
ρώσει έγκυρα για το πόσο ρυπογόνος είναι 
ο αέρας που αναπνέουν. Φοβούνται µέχρι 

To XΩNI

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 
ΜΑΪΟΥ 

2015
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ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗ 
(πανεπιστηµιακός, πρόεδρος Πανελλήνιου 

Κέντρου Οικολογικών Ερευνών)

ΑΝΑΛΥΣΗ

Αµεση παρέµβαση 
Λαφαζάνη ζητά το ΠΑΚΟΕ 
για τις συνθήκες λειτουργίας 
και τη µόλυνση από τους 
σταθµούς των ΕΛΠΕ σε 
Αττική και Μακεδονία

ΟΤΑΝ ΤΡΙΤΩΝΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ…

● 30 Ιανουαρίου 2014
Πρόβληµα στη µονάδα 32 µε τη στρέ-
βλωση του χαλύβδινου κελύφους του 
αντιδραστήρα, που η ψύξη του συνε-
χίζεται ακόµη και σήµερα εξωτερικά. 
Τρεις σοβαρά τραυµατίες.

● 10 Απριλίου 2015
Πυρκαγιά σε δεξαµενή στις εγκατα-
στάσεις ΕΛΠΕ Ελευσίνας, τη Μεγάλη 
Παρασκευή. Την προηγούµενη µέρα, 
οι κάτοικοι έντροµοι παρατηρούσαν 
χιλιάδες κυβικά µέτρα καυσαερίων 

(σ.σ. καπνού) που κάλυψαν την ατµό-
σφαιρα µαζί µε την αφόρητη δυσο-
σµία και πετρελαίου και αερίου, που 
µπήκε σε όλα τα σπίτια της ευρύτερης 
περιοχής. Τέτοια δυσοσµία είχαν να 
παρατηρήσουν οι κάτοικοι περισσό-
τερο από δέκα χρόνια. Και όλα αυτά, 
ενώ το εργοστάσιο βρισκόταν σε 
φάση επανεκκίνησης.
Η κυκλοφορία στην παλαιά Ε.Ο. Αθη-
νών-Κορίνθου, στο ύψος των ΕΛΠΕ, 
είχε διακοπεί για µία ώρα. Λέγεται 
ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από 
κεραυνό, γεγονός που µας κάνει να 

αµφιβάλλουµε για την αποτελεσµατι-
κότητα λειτουργίας της αντικεραυνι-
κής προστασίας. ∆εν εκδόθηκε δελτίο 
Τύπου από την Πυροσβεστική (επειδή 
δεν χρειάστηκε να επέµβουν άντρες 
του σώµατος) και τα 2 περιγραφέντα 
επεισόδια δεν ανακοινώθηκαν επίση-
µα από τα ΕΛΠΕ.

● 8 Μαΐου 2015 
Εκρηξη στη µονάδα 32. Την Τρίτη 
που πέρασε, 19/05 κατέληξαν ο υπάλ-
ληλος των ΕΛΠΕ πατέρας δύο παι-
διών, Χαράλαµπος ∆ευτεραίος και 

των ΕΛΠΕ, µε πιο πρόσφατο το 
τραγικό περιστατικό πριν από λίγες ηµέ-
ρες, όταν δύο εργαζόµενοι έχασαν τη 
ζωή τους µετά από έκρηξη και πυρ-

τητες εργασίες συντήρησης του ε-

Από τον διευθύνοντα σύµβουλο της 

Απ’ ό,τι 
φαίνεται, τα ΕΛΠΕ 

τυγχάνουν ιδιαίτερης 
µεταχείρισης, όπως 

αποτυπώνεται και από τα µόλις 
συνολικού ύψους 369.500 

ευρώ πρόστιµα τα οποία τους 
έχουν επιβληθεί σχεδόν σε 

διάστηµα δεκαετίας για 
πλήθος παραβάσεων. 

«Κοκτέιλ» 
θανάτου

µε εκρήξεις 
και ρύπους 

από τα ΕΛΠΕ

και για τη ζωή τους 
λόγω των… εκρήξεων 
που κατά καιρούς α-
κούν, χωρίς να γνωρί-
ζουν τι ακριβώς είναι, 
ενώ τα ΕΛΠΕ διαβεβαιώ-
νουν τους κατοίκους πως… 
δεν υφίσταται θέµα ρύπανσης.

Βέβαια για τα ΕΛΠΕ δεν υφί-
σταται θέµα ρύπανσης όταν: 

1  Επιχορηγεί µε 1.000.000 ευρώ το 
χρόνο το ∆ήµο

2  Οι µετρητές του ∆ήµου µετρούν αλ-
λά τον εξοπλισµό τον έχουν δωρίσει τα 
ΕΛΠΕ.

ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 

Ερευνών, πρωτοπόρο στον τοµέα των µε-
τρήσεων, το 2014 συνεργαζόµενο µε τρία 

πανεπιστήµια σε ένα πρόγραµµα 
ΜΚΟ εύρους τριών χω-

ρών -Γαλλία, Ιταλία, 
Ελλάδα– πραγµα-

τοποίησε µετρή-
σεις που απο-
δεικνύονται 
αποκαλυ-
πτικές. 

Σ τ η ν 
π ε ρ ι ο χ ή 
του Ασπρό-
π υ ρ γ ο υ -

Μάνδρας, οι 
τιµές ήταν κα-

τά πολύ ανώτε-
ρες στα αιωρούµε-

να σωµατίδια και 
αυτό σε µεγάλο ποσοστό 

(>50%) οφείλεται κυρίως στη λει-
τουργία των ΕΛΠΕ.

∆ύο ερευνητικά προγράµµατα από τα 
πέντε που πραγµατοποιεί το ΠΑΚΟΕ, από 
τις αρχές του 2014 µέχρι και το τέλος του 
2015, αναφέρονται στη ρύπανση από µο-
νάδες παραγωγής ενέργειας και ορυκτών 
καυσίµων (λιγνιτικοί σταθµοί Πτολεµαΐδος, 
Αµύνταιου, Φλώρινας, Μεγαλόπολης).

Το πρώτο πρόγραµµα µελετά από τις 8 
Φεβρουαρίου του 2014 τις εκποµπές αερί-
ων ρύπων σε ύψος 1, 5, 12 µέτρων, σε 
πέντε δήµους: Μάνδρα, Ασπρόπυργο, Πτο-
λεµαΐδα, Μεγαλόπολη, Αµύνταιο, Φλώρινα 
γύρω από ενεργειακούς σταθµούς σε ακτί-
να 200, 500, 1.500 µέτρων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1  Οι τιµές (µέσες ηµερήσιες) των ΡΜ10 
στις 264 ηµέρες που µετρήθηκαν 

στους σταθµούς του Ασπρόπυργου και 
Μάνδρας από τις 8/2/2014 (ύψος 1,5 µέ-
τρου) έως τις 25/1/2015, ξεπέρασαν κατά 
84% την τιµή των 75µg/m3 και συνεπώς 
και το όριο των 50 µg/m3 (επικύρωση 
2013).

2  Οι τιµές των ΡΜ2,5 για τις ίδιες ηµέ-
ρες –πρώτη φορά τόσες συχνές µε-

τρήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής– στους 
ίδιους σταθµούς, για το ίδιο χρονικό διά-
στηµα, ξεπέρασαν το όριο των 20 µg/m3, 

ξεκινώντας από τα 42 µg/m3.

3 Οι τιµές των SO2 και NOx κυµάνθηκαν 
σε φυσιολογικά επίπεδα, µε βάση την 

οδηγία του 2005 και 2008, µε επικαιροποί-
ηση του 2013.

Από τα αποτελέσµατα αυτά, ελπίζουµε 
να ευαισθητοποιηθεί και να παρέµβει το 
ΥΠΕΚΑ, ιδίως αφού διαθέτει αντίστοιχα 
αποτελέσµατα από το σταθµό του δήµου, 
που µπορεί να τα ελέγξει.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΠΕ

1  Γιατί δεν ενηµερώνετε τους πολίτες, 
που δεν µοιράζονται την επιχορήγη-

ση του δήµου από εσάς, για την επικινδυ-
νότητα των επενδυτικών σας σχεδίων;

2 Πόσα πετρο… δολάρια πήρατε από το 
∆ΝΤ;

3  Απαντήσατε στα ερωτήµατα, που έχει 
θέσει το ΥΠΕΚΑ; Και ποιες είναι οι 

απαντήσεις σας σε αυτά;
Υπενθυµίζεται ότι ύστερα από έγγραφο 

που διαβίβασε το ΚΕΠΕΚ στο ΥΠΕΚΑ, η 
∆ιεύθυνση Εγκατάστασης Πετρελαιοειδών 
του Υπουργείου πραγµατοποίησε αυτοψία, 
ύστερα από την οποία και µε έγγραφό της 
ζητά από τα Ελληνικά Πετρέλαια:

Α  Εγγραφη ενηµέρωση για το πρό-
βληµα, την αιτία του και την ηµεροµηνία 
εντοπισµού του

Β  ∆ήλωση για τη συνέχιση ή µη της 
λειτουργίας της µονάδας καθώς και πλη-
ροφορίες για τα µέτρα προστασίας για την 
αποφυγή της περαιτέρω εξέλιξης του προ-
βλήµατος

Γ  Την πραγµατοποίηση σεναρίου α-
τυχήµατος, που θα περιλαµβάνει θραύση 
του περιβλήµατος του αντιδραστήρα, απο-
τύπωση των ζωνών επιπτώσεων, απαιτού-
µενα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για 
την προστασία των εργαζοµένων, του πα-
ρακείµενου κρίσιµου εξοπλισµού και των 
γειτονικών εγκαταστάσεων.

4 Από ποιους πήρατε άδεια επαναλει-
τουργίας της µονάδας 32 και πότε;

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
i  Τι ενέργειες κάνατε, κ. υπουργέ, 

από την ανάληψη των καθηκόντων σας 
για το θέµα αυτό, που είναι πολύ σοβαρό;

ii  Ποιους µηχανισµούς ενεργοποιή-
σατε για να ελέγξετε την απαράδεκτη κα-
τάσταση, που επικρατεί στα ΕΛΠΕ Ελευσί-
νας;

iii  Ποιοι υπάλληλοί σας έχουν αξιολο-
γήσει τις µετρήσεις ρυπαντών και σας έχουν 
ενηµερώσει και ποια είναι τα συµπεράσµα-
τα;

iv  Eχετε αποφασίσει τι θα γίνει, ώστε 
να µην αποφύγουν οι εκπρόσωποι των 
ΕΛΠΕ να κατασκευάσουν τον τερµατικό 
σταθµό Θεσ/κης;

Σε όλα αυτά και πολλά άλλα προτείνου-
µε να επέµβει ο αρµόδιος εισαγγελέας και 
δυναµικά πλέον. Για τα ΕΛΠΕ θα επανέλ-
θουµε... 

To XΩNI

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 
ΜΑΪΟΥ 
2015

Λάτσης, ο εθνικός 
µας πετρελαιάς

Μ.Κ.

www.toxwni.grwww.nerit.gr
(Το ΧΩΝΙ έχει προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη 

και διεκδικεί το dοmain name που πρώτο κατοχύρωσε)

Λάτσης, ο εθνικός 
µας πετρελαιάς
Λάτσης, ο εθνικός 
µας πετρελαιάς
Λάτσης, ο εθνικός 

www.toxwni.gr
Λάτσης, ο εθνικός Λάτσης, ο εθνικός Λάτσης, ο εθνικός 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΩΝ

Περιοχή ΡΜ10 (µg)/m3 ΡΜ2,5 (µg)/m3 SO2 (µg)/m3 NOx (µg)/m3

Ασπρόπυργος 140-292 62-136 30-171 46-155
Μάνδρα 65-275 75-234 85-268 81-176
Πτολεµαΐδα  68-291 61-148 60-214 55-121
Φλώρινα 71-330 68-230 55-205 52-112
Αµύνταιο 68-285 29-136 72-304 41-102
Μεγαλόπολη 75-198 61-240 70-181 46-114

ο εργαζόµενος Ραµαντάν Ντελι-
λάι, πατέρας ενός παιδιού. Ακόµη 
δύο βρίσκονται σε πολύ σοβαρή 
κατάσταση, ενώ άλλοι δύο είχαν 
τραυµατιστεί ελαφρά. Αυτός ο απο-
λογισµός οφείλεται σε «ανθρώπινο 
λάθος», σύµφωνα µε το πόρισµα 
των ΕΛΠΕ. «Γιάννης πίνει Γιάννης 
κερνάει», ενώ ακόµη δεν έχουν 
εκδοθεί άλλα δύο πορίσµατα, 
της Πυροσβεστικής και 
του Σώµατος Επιθεώρη-
σης Εργασίας, για να 
γίνει διασταύρωση. 

Πάνω: Στιγµιότυπο από την έκρηξη στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου της 8ης Μαΐου 2015.
Αριστερά: Ο όµιλος Λάτση, που κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο των µετοχών των 
ΕΛΠΕ, καλείται να απαντήσει σε πλήθος ερωτηµάτων για την επικινδυνότητα της 
λειτουργίας των διυλιστηρίων τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους κατοίκους 
των περιοχών, όπου υπάρχουν σταθµοί.

σταται θέµα ρύπανσης όταν: 

ΜΚΟ εύρους τριών χω-
ρών -Γαλλία, Ιταλία, 

Ελλάδα– πραγµα-
τοποίησε µετρή-

σεις που απο-
δεικνύονται 
αποκαλυ-
πτικές. 

π ε ρ ι ο χ ή 
του Ασπρό-
π υ ρ γ ο υ -

Μάνδρας, οι 
τιµές ήταν κα-

τά πολύ ανώτε-
ρες στα αιωρούµε-

να σωµατίδια και 
αυτό σε µεγάλο ποσοστό 

Σύµφωνα 
µε καταγγελίες 
των κατοίκων 

της περιοχής, πριν 
κατασκευαστεί η νέα 

µονάδα στην Ελευσίνα, η 
µυρωδιά που επικρατούσε 

στην ατµόσφαιρα ήταν 
εκείνη του γκαζιού, ενώ 

τώρα κυριαρχεί το 
θειάφι. 

ΜΚΟ εύρους τριών χω-

ενώ τα ΕΛΠΕ διαβεβαιώ-
νουν τους κατοίκους πως… 
δεν υφίσταται θέµα ρύπανσης.

Βέβαια για τα ΕΛΠΕ δεν υφί-
σταται θέµα ρύπανσης όταν: 

, ενώ ακόµη δεν έχουν 
εκδοθεί άλλα δύο πορίσµατα, 
της Πυροσβεστικής και 
του Σώµατος Επιθεώρη-
σης Εργασίας, για να 

νουν τους κατοίκους πως… 
δεν υφίσταται θέµα ρύπανσης.

Βέβαια για τα ΕΛΠΕ δεν υφί-
σταται θέµα ρύπανσης όταν: 

ΜΚΟ εύρους τριών χω-
ρών -Γαλλία, Ιταλία, 

Ελλάδα– πραγµα-
τοποίησε µετρή-

σεις που απο-
δεικνύονται 

Μάνδρας, οι 
τιµές ήταν κα-

τά πολύ ανώτε-
ρες στα αιωρούµε-

να σωµατίδια και 
αυτό σε µεγάλο ποσοστό 

εκδοθεί άλλα δύο πορίσµατα, 
της Πυροσβεστικής και 
του Σώµατος Επιθεώρη- Σύµφωνα 

µε καταγγελίες 
των κατοίκων 

της περιοχής, πριν 
κατασκευαστεί η νέα 

µονάδα στην Ελευσίνα, η 
µυρωδιά που επικρατούσε 

στην ατµόσφαιρα ήταν 
εκείνη του γκαζιού, ενώ 

τώρα κυριαρχεί το 
θειάφι. 

Σύµφωνα 
µε καταγγελίες 
των κατοίκων 

της περιοχής, πριν 
κατασκευαστεί η νέα 

µονάδα στην Ελευσίνα, η 
µυρωδιά που επικρατούσε 

στην ατµόσφαιρα ήταν 
εκείνη του γκαζιού, ενώ 

τώρα κυριαρχεί το 
θειάφι. 
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ΑΓΑΠΗΤΕΣ φίλες και φίλοι γειά σας 
και πάλι μαζί Σάββατο μεσημέρι η εκ-
πομπή «Περιβάλλον, ώρα μηδέν» κοντά 
σας, η εκπομπή του ΠΑΚΟΕ μαζί με το 
ΚΟΝΤΡΑ ΤΣΑΝΕΛ που έχει σχέση με το 
περιβάλλον, την κατανάλωση, γενικότερα 
την ευθύνη που έχουν τόσες γενιές για τις 
επόμενες που δανείστηκαν τον πλανήτη 
και εποίκισαν. Ξεκινάμε από τις παραλίες 
και καλά να περνάτε σε ξαπλώστρες, σε 
μπάνια, αλλά προσοχή γιατί ενοχοποι-
ούνται κίνδυνοι, κίνδυνοι που προέρχο-
νται από τη μόλυνση της θάλασσας από 
οχετούς, από αγωγούς, που δυστυχώς  
σε πολλούς αγωγούς δεν λειτουργούν 
οι καθαρισμοί. 

Η Ανατολική Αττική που κατοικοε-
δρεύουν 1.800.000 κάτοικοι, έχει έλ-
λειψη βιολογικού καθαρισμού, όλα  σε 
βόθρους και όλα στη θάλασσα, γιατί οι 
δήμοι πλακώνονται μεταξύ τους, γιατί το 
κέντρο λυμάτων ελέγχου της Ραφήνας 
δεν έχει λειτουργήσει και ούτε πρόκειται 
να λειτουργήσει, γιατί δεν έχει λειτουργή-
σει ακόμη, παρόλο που έγιναν οι μελέτες. 

Δώσαμε εκατομμύρια ευρώ κι όμως 
ακόμα δυστυχώς δεν μπορεί να εγκα-
τασταθεί γιατί διαφωνούν οι δήμαρχοι, 
γιατί να έρθει σε μένα, γιατί να μην πάνε 
αλλού… και τώρα βρήκαν την πατέντα 
να πάνε στην Ψυττάλεια, η Ψυττάλεια 
που είναι ιδιοκτησία Μπόμπολα, δέχεται 
όλα τα λύματα της Αττικής, σχεδόν τα 
2/3 της Αττικής, επεξεργάζεται, φτάνουν 
στην τριτοβάθμια επεξεργασία, βγάζουμε 
τη λυματολάσπη, την πάμε σε νταμάρια, 
από δω, από κει και δυστυχώς πάλι στα 
ίδια… Να απολαύσετε λοιπόν τις παρα-
λίες, είναι πολύ καλές.

 
Εμπιστοσύνη στο ΠΑΚΟΕ

Όπως ξέρετε η Ελλάδα έχει περίπου 
15.000 χιλιόμετρα ακτών, όμως το 50% 
του πληθυσμού που κατοικοεδρεύει στην 
Αττική έχει πολύ ελάχιστες παραλίες να 
κολυμπήσει. Κάθε χρόνο το ΠΑΚΟΕ κά-
νει μία έρευνα και φέτος διαπίστωσε ότι 
από τις 217 παραλίες που αναλύσαμε 
τα θαλασσινά νερά, διαπιστώθηκε ότι 
το 50% ήταν κατάλληλες και το 50% 
ακατάλληλες. Μπείτε στην ιστοσελίδα 
του ΠΑΚΟΕ «pakoe.gr» και θα δείτε  που 
μπορείτε να κολυμπήσετε και που όχι. 
Αυτά έχουμε να πούμε και κάτι άλλο, η 
ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ από τις 5 Ιουνίου 
που μπήκε στη διαδικασία και ανέκτησε 
την έρευνα αυτή για τις θάλασσες, την 
έχουν επισκεφτεί μέχρι τώρα γύρω στο 
1.200.000 επισκέπτες. 

Την αντίστοιχη ιστοσελίδα του υπουρ-
γείου, του ΥΠΕΚΑ, που έχει αναρτήσει κι 
αυτό τις δικές του αναλύσεις, την έχουν 
επισκεφτεί μόλις 440.000. Αυτό γιατί 
το λέω; γιατί απλά ο κόσμος εμπιστεύ-
εται περισσότερο το ΠΑΚΟΕ, όχι γιατί 
είμαστε εμείς του ΠΑΚΟΕ, αλλά επειδή 
είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπι-
κός φορέας, ο οποίος τις αναλύσεις και 
τις μετρήσεις που κάνει, δεν κάνει καμία 
συναλλαγή, ούτε με δημάρχους, ούτε 
με επιχειρηματίες ξενοδόχους, ούτε με 

επιχειρηματίες ταβερνιάρηδες, ούτε με 
τίποτε από όλα αυτά. 

Πηγαίνει, κάνει τις δειγματοληψίες, 
δεν συναντά κανέναν στο δρόμο του από 
αυτούς και τα αποτελέσματα τα αναρτά 
στο διαδίκτυο, τα στέλνει στον Εισαγγε-
λέα, τα στέλνει στο Υπουργείο, τα στέλνει 
στους δήμους και παντού για να ενημε-
ρωθούν όλοι αυτοί.

Στη συνέχεια πάμε σε ένα άλλο θέμα 

που έχουμε σε κάθε εκπομπή, της ΔΕΗ. 
Η ΔΕΗ μας κλέβει, μας σκοτώνει και στο 
τέλος μας αλλάζει και τα φώτα. Μας κλέ-
βει, γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένα 
από το 2011 έχει καταργηθεί ο νόμος που 
επιβάλλει η ΔΕΗ, ένα τέλος κοινής ωφέ-
λειας. Αυτό το τέλος κοινής ωφέλειας το 
πληρώνουμε ακόμα, δυστυχώς. Από τον 
περασμένο Μάρτιο έχει ξεκινήσει ομα-
δικές αγωγές που έχουν κερδηθεί μέχρι 

τώρα οι τρείς, τώρα είναι στην τέταρτη 
των 20-30 ατόμων. 

Έχουμε αρκετές αιτήσεις, συνεχίζου-
με τις αγωγές, επιστρέφονται τα χρήματα 
των ανθρώπων, τα οποία είναι αρκετά. Το 
τέλος αυτό αντιπροσωπεύει το 40% του 
ποσού της καταναλισκόμενης ενέργειας, 
είναι αρκετά λεφτά. Παίρνουν τα λεφτά 
τους πίσω και τελικά δεν ξαναπληρώνουν  
το τέλος κοινής ωφέλειας, που με νόμο 
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έχει καταργηθεί από το 2011 και που είχε 
επιβληθεί από το 1999. Όμως το πληρώ-
νουμε σε ελληνικό ευρώ και το ελληνικό 
ευρώ είναι πολύ δυσβάσταχτο. Άλλα μας 
έλεγε ο κύριος Σημίτης όταν μας έφερε 
το ευρώ  και άλλα αντιμετωπίσαμε στην 
πορεία. Δυστυχώς είναι δυσανάλογη η 
δραχμούλα με το ευρώ.

Ας έρθουμε όμως σε ένα τρίτο θέμα 
που αγγίζει την ψυχή όλων μας, αγγί-
ζει την ελευθερία σκέψης όλων μας, 
το θέμα της λωρίδας της Γάζας. Εγκλη-
ματεί ο Νατανιάχου, εγκληματούν όλοι 
όσοι  τον περιστοιχίζουν και οι στρατιώ-
τες του Ισραήλ, οι οποίοι χωρίς να έχουν 
μυαλό στο  κεφάλι τους, επιτίθενται σε 
ένα εγκλωβισμένο λαό, σε μία συγκεκρι-
μένη λωρίδα της Γάζας, που είναι πολύ 
μικρή σε σχέση με το Ισραήλ, θέλοντας 
να καταστρέψουν τις υπόγειες στοές. Οι 
υπόγειες στοές έγιναν από τον ΟΗΕ, οι 
οποίες πολλές από αυτές καταστράφη-
καν και είναι του ΟΗΕ, του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών και θέλουν να τις κα-
ταστρέψουν όλες, γιατί είναι η αιτία όλων 
των μαχών που γίνονται από τη Χαμάζ 
προς το Ισραήλ. 

Καταγγέλια προς το Ισραήλ

Βγαίνουν στις εξόδους των τούνελ 
αυτών και επιτίθενται εναντίον του φυ-
λακίου του Ισραηλιτικού στρατού. Αυτό 
όμως είναι ντροπή γιατί όπως ξέρουμε, 
έχουμε μέσα σε 30 ημέρες μία ανακοίνω-
ση της Παλαιστινιακής Αρχής, ότι από τις 
08/07/14 έως τις 08/08/14, Παλαιστίνι-
οι νεκροί 1.875, Παλαιστίνιοι τραυματίες 
9.567, μερικώς κατεστραμμένες δομές 
4.820, σπίτια με ζημιές 32.150, σχολεία 
με ζημιές 141, ζημιές σε νοσοκομεία και 
κέντρα υγείας, 17, νοσοκομεία 10 και 44 
πρωτεύουσες κλινικές έκλεισαν, 2 ασθε-
νοφόρα έπαθαν ζημιά, 83 άτομα νοση-
λευτικού προσωπικού τραυματίστηκαν, 
19 εργαζόμενοι σε νοσοκομεία σκοτώ-
θηκαν, επιθέσεις σε θρησκευτικά σημεία, 
46 μόσχες δεν μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν,140 έχουν μερικώς καταστραφεί. 
Πάνω από 485.000 άνθρωποι εκτοπίστη-
καν σε ένα πληθυσμό της λωρίδας της 
Γάζας Παλαιστινίων 1.700.000. 

Εμείς όπως ανακοινώσαμε και την 
προηγούμενη φορά, καταγγείλαμε τον 
πρωθυπουργό του Ισραήλ και όλη την 
τακτική αυτή που εφαρμόζουν, καθώς 
και οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπερασπιζό-
μενοι το Ισραήλ. 

Με αυτή την τακτική θα σώσουν δή-
θεν το λαό του Ισραήλ. Δεν είναι όμως 
έτσι γιατί σκοτώνονται παιδιά που δεν 
χρωστάνε τίποτα και όπως λεει ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΟΗΕ «τα παιδιά τα 
σκοτώνουν στον ύπνο τους», κοιμούνται 
και πηγαίνουν οι ισραηλινές αρχές και 
τα σκοτώνουν. Κάναμε λοιπόν προς τον 
πρωθυπουργό του Ισραήλ μία καταγγε-
λία, διάβημα και διαμαρτυρία και λέμε: 
«Πρωθυπουργέ του Ισραήλ, ούτε κύριο 
δεν τον χαρακτηρίζουμε, καταρχήν δεχθεί-
τε την αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό 
που αισθανόμαστε για το πρόσωπο σας 
και την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία 
του Ισραήλ και όσες ξένες ηγεσίες ανέ-
χονται την γενοκτονία που προσπαθείτε 

να πετύχετε στους συνανθρώπους μας 
της Λωρίδας της Γάζας. 

Επειδή πιστεύουμε ότι 2.000.000 άν-
θρωποι και ιδιαίτερα παιδιά δεν ευθύνο-
νται για τις αμαρτίες που εσείς κουβαλά-
τε 2.000 χρόνια τώρα, επειδή δεχόμαστε 
apriori όπως είπε και ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΟΗΕ, δεν υπάρχει τίποτα 
πιο αναίσχυντο από το να επιτίθεσαι σε 
παιδιά που κοιμούνται, γι αυτό δεν έχετε 
κανένα δικαίωμα στις ζωές αυτών των 
παιδιών που αναίτια σκοτώνετε. 

Επειδή αποδεχόμαστε τον όρο της 
Μάγκνα Κάρτα για την προστασία και 
τις εξωτερικές πολιτικές και επεμβάσεις 
στον παιδικό πληθυσμό, επειδή όλοι οι 
άνθρωποι στον πλανήτη έχουν τα ίδια 
δικαιώματα και υποχρεώσεις ως πολίτες 
μιας χώρας, γι αυτό σας καταγγέλλουμε 
στον ΟΗΕ για τις απάνθρωπες και κτη-
νώδεις πράξεις σας και  σας δηλώνουμε 
ότι θα προσφύγουμε στα Διεθνή Δικα-
στήρια την καταδίκη σας ως ΕΓΚΛΗΜΑ-
ΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ».

Το κείμενο αυτό θα το συνυπογρά-
ψουν Έλληνες, Ευρωπαίοι και Παγκό-
σμιοι πολίτες και στη συνέχεια θα απαγ-
γελθεί ΗΘΙΚΗ κατηγορία σ΄αυτόν που 
απευθύνεται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ-
ΚΟΕ, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο 
Γενικός Γραμματέας.

Όλα αυτά λοιπόν είναι μία γεύση τι 
ακριβώς περνούν  οι Παλαιστίνιοι πολί-
τες στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι ντροπή 
να συζητάμε σήμερα στη δύση του 20ου 
αιώνα προς τον 21ο και να λέμε ότι λέμε, 
καθόμαστε στον καναπέ στην τηλεόραση 
και όταν έρθει να καθίσει κάποιος άλλος 
στον καναπέ, εμείς σηκωνόμαστε για να 
πάμε να φαμε ή να συζητήσουμε, σαν να 
ξεχάσαμε όλα αυτά που ακούσαμε. Δεν 
είναι έτσι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Για 
φανταστείτε να ήταν εκεί το παιδί σας, 
για φανταστείτε όλα αυτά τα παιδιά να 
ήταν ανθρώπων που έμεναν εδώ. Προ 
ολίγου άκουσα μία πρόταση και αρχίζω 
να την σκέφτομαι σοβαρά. 

Το κράτος του Ισραήλ που έχει εγκα-
τασταθεί εκεί, στην περιοχή αυτή, επει-
δή τα μεγάλα λόμπι το υπερασπίζονται 
και περισσότερο στην Αμερική, καλό θα 
ήταν ένας χώρος στην Αμερική, όπως εί-
ναι  για παράδειγμα η Νεβάδα, που εκεί 
γίνονται όλες οι πυρηνικές δοκιμές, να 
εγκατασταθεί το Ισραήλ, δεν θα είναι 
μεγάλο το κόστος γι αυτούς, έχουν  τε-

ράστια λόμπι οικονομικά, του Μοσάντο 
για παράδειγμα, όλα τα μεταλλαγμένα σε 
όλο τον κόσμο με τζίρο γύρω στα 200 
δισεκατομμύρια δολάρια όλο το χρόνο. 
Νομίζω ότι τα 100 δισεκατομμύρια να 
δώσουν θα κάνουν ένα ωραίο κράτος 
το Ισραήλ στο κέντρο της Αμερικής. Να 
δούμε τότε τι θα λένε, δεν θα ενοχλούν 
κανέναν, θα είναι στο σπίτι τους.

Ας πάμε σε ένα άλλο ευχάριστο  θέμα. 
Στις 10 Αυγούστου έχουμε την Πανσέ-
ληνο, την Αυγουστιάτικη. Εκατόν δέκα 
εκδηλώσεις θα γίνουν σε όλη την Ελλά-
δα, από το Σούνιο έως πάνω στην Ορε-
στιάδα θα δουν και θα απολαύσουν όλοι 
το βράδυ την Πανσέληνο και θα είναι με 
τα προσωπικά ακούσματα του Οδυσσέα 
Ελύτη το «Άξιον εστί». Εύχομαι να το πα-
ρακολουθήσετε, ξεφεύγοντας από την 
καθημερινότητα.

Ένα τραγικό θέμα

Ας έρθουμε τώρα σε ένα τραγικό 
θέμα, που δυστυχώς μας πήραν χαμπά-
ρι και  οι ξένοι και βέβαια τα λεφτά τα 
δικά μας ξοδέψαμε στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004. Ακόμα δεν έχει κλεί-
σει ο φάκελος, ούτε έχει ανοίξει. Άλλοι 
λένε 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ, άλλοι 
λένε 20 δισεκατομμύρια ευρώ, άλλοι 25 
δισεκατομμύρια ευρώ ότι στοίχισαν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες.

Όμως 44.000 τετραγωνικών μέτρων 
κτισμάτων τσιμεντένιων ή αυτόκτιστων 
θα έλεγα εγώ, είναι ερείπια και δείχνει η 
daily mirror, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη 
εφημερίδα της Μ. Βρετανίας σε κυκλο-
φορία την κατάντια των εγκαταστάσεων 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Χορταριασμέ-
να, γκρεμισμένα, σκουπιδιασμένα, ότι 
θέλετε, έχω γύρω στις10 φωτογραφίες 
που τα δείχνουν. Είναι ντροπή μας, για-
τί αυτά τα κτίρια θα μπορούσαμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε για πολλαπλές χρήσεις. 
Εδώ δεν έχουμε νοσοκομεία και έχουμε 
τα ράντζα. Χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα 
κατεστραμμένα.

Και τώρα ας πάμε στο μεγάλο φα-
γοπότι, το φαγοπότι των συνδικαλιστα-
ράδων μας, γιατί στην Ελλάδα αν είσαι 
συνδικαλιστής, περνάς καλά. Το λένε 
χρόνια αυτό και δεν το πίστευα, γιατί κά-
ποτε ήμουν και εγώ συνδικαλιστής στην 
ΕΦΕΕ, στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά 
περνάγαμε άσχημα. Τώρα όμως βλέπω 
ότι οι συνδικαλιστές μετά την 20ετή πα-

ρέμβαση του ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά την 
λειτουργία του κράτους, που έδινε σε 
όλους τους συνδικαλιστές και δωράκια 
μέχρι 500 εκατομμύρια… τι είναι τώρα 
500 εκατομμύρια σε ένα μαυράκι, που 
ήταν τότε πρόεδρος της ΔΕΗ. Έλεγε ο 
Ανδρέας ο Παπανδρέου ο συχωρεμένος, 
τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο… φτάσαμε 
να βγάζουμε ότι το 2006-2010 φαγώθη-
καν στα ΕΛΤΑ, στους μεγαλουπαλλήλους 
του ΕΛΤΑ και στους συνδικαλιστές στην 
Συνομοσπονδία  με ένα βασιλόπουλο 
που είναι πρόεδρος και έλεγε ότι δεν εί-
ναι έτσι τα πράγματα. Βγήκε ο Ρακιντζής 
και είπε ότι μόνο για ταξιδάκια αναψυχής 
μιας εβδομάδας φάγατε 4.000.000 €. 
Βγείτε εσείς να πείτε τα αντίστοιχα, δεν 
βγαίνετε. Πρέπει να πάτε φυλακή όλοι, 
χωρίς κουβέντες να γυρίσετε πίσω όλα 
αυτά και να πάτε και φυλακή. 

Τρώνε με χρυσά κουτάλια

Στη ΔΕΗ το ίδιο, πριν δύο χρόνια εκα-
τομμύρια ευρώ ο Φωτόπουλος με τους 
ΣΥΝΑΦΟ. Τώρα κάνουμε μία έρευνα 
για τον ΟΤΕ, θα δείτε τι έχει να βγει με 
τους συνδικαλιστές τότε. Το ίδιο πράγ-
μα, ΔΕΚΟ όμως, δημόσιες επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας.

Όλοι φροντίζουν για το κοινό μας καλό, 
το καλό των πολιτών και όμως τρώνε με 
χρυσά κουτάλια, κανείς δεν δίνει σημασία, 
δεν κοιτάνε που έφτασαν το χάλι μας να 
έχουμε παιδιά με πρώτο μισθό 430,00 
€. Που ακούστηκε αυτό; Κι όμως αυτοί 
τρωνε με χρυσά κουτάλια. Αλλά ας έρ-
θουμε στις οικοειδήσεις της εβδομάδος 
που πέρασε και στη συνέχεια πάλι μαζί.

Και πάλι μαζί αγαπητές φίλες και φί-
λοι, η εκπομπή «Περιβάλλον, ώρα μηδέν» 
κοντά σας Σάββατο μεσημέρι και ας κα-
λησπερίσουμε τους εκλεκτούς προσκαλε-
σμένους μας, τον κύριο Δημήτρη Μιχαη-
λίδη, που μας ήρθε από την Θεσσαλονίκη, 
τον ευχαριστούμε πολύ, για να πούμε για 
τον αγροτουρισμό. 

Τώρα το –αγρο, τι χρειάζεται σε μια 
αλοβιτούρα που γίνεται με όλη αυτή τη 
διαδικασία θα μας τα πει ο ίδιος. Και από 
την άλλη τον κύριο Θάνο Πετρογιάννη, 
ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 
και Πολιτικός Μηχανικός, θα μας πει σχε-
τικά με το νομοσχέδιο,πώς να το χαρα-
κτηρίσουμε, αχαρακτήριστο είναι, για τα 
δάση που ψηφίστηκε από 50 βουλευτές 
και 47 το καταψήφισαν. Το θέμα είναι ότι 
το ψήφισαν όμως. Είναι ντροπή για τους 
βουλευτές που ψήφισαν τέτοιο νομοσχέ-
διο και μάλιστα καλοκαίρι. Ας κάνουμε 
ένα διάλειμμα και στη συνέχεια πάλι μαζί.

Και πάλι μαζί φίλες και φίλοι,ας συνε-
χίσουμε τις οικοειδήσεις της εβδομάδος 
που πέρασε και στη συνέχεια πάλι μαζί 
να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τους κα-
λεσμένους μας.

Και πάλι μαζί αγαπητές φίλες και φίλοι 
κοντά σας η εκπομπή «Περιβάλλον, ώρα 
μηδέν» Σάββατο μεσημέρι και έχουμε στην 
τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λαμπά-
κη, τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γεια σας κύριε 
Λαμπάκη, τι κάνετε;

ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Γεια σας κύριε Χριστο-
δουλάκη, μια χαρά, μια χαρά…
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σχετικά με αυτό 

που ακούσατε με το εργοστάσιο της ζά-
χαρης και επειδή έχει γίνει μεγάλος ντό-
ρος και ίσως δεν ξέρει και  ο κόσμος την 
αλήθεια. Πείτε μου,τι ακριβώς συμβαίνει;

ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, απλοϊκό γε-
γονός ότι η ζάχαρη παράγεται σε άλλα 
μέρη του κόσμου πολύ φθηνότερα, δη-
μιουργεί την αίσθηση στην  κυβέρνη-
ση ότι ένα από τα ελάχιστα εργοστάσια 
στην Ελλάδα και το μοναδικό στον Νομό 
Έβρου, το τονίζω, το μοναδικό, πρέπει να 
κλείσει, ενώ ταυτόχρονα είναι απόλυτα 
βέβαιο ότι σε δύο χρόνια τελειώνει το 
θέμα της ποσόστωσης, της υποχρέωσης 
δηλαδή να παράγει συγκεκριμένη πο-
σότητα το εργοστάσιο  των Σερρών της 
Αλεξανδρούπολης και παρόλα αυτά δεν 
μπορεί να κάνει υπομονή, γιατί θεωρείται 
ότι δεν θα είναι κερδοφόρο το εργοστά-
σιο αυτό της Ορεστιάδας, στον  Έβρο της 
Θράκης και δεν μπορούν να περιμένουν 
δύο ολόκληρα χρόνια. 

Σε μια εποχή που προσπαθούμε να 
δημιουργήσουμε παραγωγή, πλούτο και 
κάποιο κέρδος, να δημιουργήσουμε ένα 
αληθινό επιτέλους πλεόνασμα, το οποίο 
να μην έχει μέσα αίμα, όπως είχε αυτό το 
περσινό και το φετινό. Θέλει η κυβέρνηση 
δυστυχώς, με έναν περίεργο τρόπο, που 
εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω ως λογι-
κός άνθρωπος, να κλείσει το εργοστάσιο 
στον Έβρο, είναι και κρίμα και ντροπή!

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Λαμπά-
κη, ξέρετε ότι από αυτή την ιστορία με 
τη ζάχαρη, έχουμε πάρει πολλά χρήματα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κλεί-
σουν τα εργοστάσια; Που πήγαν τα λεφτά;

ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Τα χρήματα πήγαν αλ-
λού, να ενισχύσουν το τραπεζικό σύστη-
μα, για να δώσουν στους τραπεζίτες…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι φταινε οι 
αγρότες μας;

ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Τι φταινε… δυστυχώς 
αυτή είναι η αλήθεια, αυτό το ερώτημα 
σας, το ρητορικό είναι ένα ερώτημα που 
σπάει κοκάλα, αλλά πρέπει η κυβέρνη-
ση να αντιληφθεί ότι αν δεν παρεκκλί-
νει κάποιος από τις τροϊκανές γραμμές, 
η Ελλάδα θα φθάσει σε κοινωνικά όρια 
εξαθλίωσης και βέβαια ο λαός αυτός 
δεν θα αντέξει και το θέμα δεν είναι αν   
αντέξει να κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ, η Ν.Δ. 
ή αν δεν αντέξει οπότε κυβερνάει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ,το θέμα είναι να μην εξαθλιωθεί ο 
ελληνικός λαός. 

Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα 
πάρει την ελληνική κυβέρνηση κάποια 
στιγμή. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να 
σκεφτούμε μόνο ελληνικά, να σκεφτού-
με πατριωτικά επιτέλους και να δώσου-
με την δυνατότητα σ΄αυτόν τον λαό να 
ελπίζει σε κάποιες θέσεις εργασίας, που 
στη Θράκη…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε δήμαρχε 
ωραία τα λετε, αλλά πρέπει να συνειδη-
τοποιήσουμε όλοι ότι δυστυχώς, η έννοια 
«πατριωτισμός» έχει τελείως θαφτεί. 
Ξέρετε γιατί το λεω; Γιατί δεν μπορεί να 
υπάρχει ένα ΤΑΙΠΕΤ εγκληματικό. Μία 
εγκληματική οργάνωση είναι ουσιαστικά! 
Να ξεπουλάει τα πάντα και να μιλάμε για 
πατρίδα; Ποια πατρίδα; Πώς; Που; Πότε;

ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Έχετε δίκιο κύριε Χρι-
στοδουλάκη. Από τη μία πλευρά ο όρος 

του πατριωτισμού επί 35 ολόκληρα χρό-
νια είχε διαστρεβλωθεί και γινόταν χρήση 
από διάφορους κομματικούς σχηματισμούς 
και διάφορους άλλους με αποτέλεσμα να 
χάσουν την αληθινή έννοια του όρου, από 
την άλλη δεν υπάρχει σήμερα, ούτε λα-
θεμένα, ούτε με την καλή έννοια. Άρα, τι 
απομένει να κάνουμε σε αυτή την έρημη 
την Ελλάδα;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα είναι 
ότι τα εργοστάσια αυτά έχουν φθιαχθεί 
με το αίμα των Ελλήνων ανθρώπων, 
έχουν φθιαχθεί με τους πολίτες οι οποί-
οι δούλεψαν εκεί επί αρκετά χρόνια και 
ερχόμαστε να τα εγκαταλείψουμε, να γί-
νουν σιδερικά κι αυτά, όπως και τα κτίρια 
των Ολυμπιακών Αγώνων που έχουν γίνει 
ερείπια, έτσι ακριβώς πάμε να κάνουμε 
και αυτά τα εργοστάσια ερείπια.

ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Αυτές οι διαπιστώσεις 
είναι πολύ σωστές, αλλά πρέπει να προ-
τείνουμε κάποιες λύσεις σε αυτούς που 
υποτάσσονται στο Δ.Ν.Τ και στην Τρόικα. 
Τι πρόκειται να κάνουμε λοιπόν;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχουμε κοντά 
μας και τον κύριο Δημήτριο Μιχαηλίδη, 
ο οποίος είναι από την Βόρειο Ελλάδα 
και εκείνος και ασχολείται με τα αγρο-
τουριστικά και τα αγροτικά. Τι θα έχετε 
να πείτε κύριε Μιχαηλίδη;

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Συστήνω μια προδι-
αγεγραμμένη διαδικασία, με την έννοια 
ότι κάποιοι από αυτούς που ψηφίσαμε 
κάποτε, επιλέξανε να πάρουν χρήματα, 
τα οποία πήρε η βιομηχανία ζάχαρης, 
ίσως και παραγωγοί για να κλείσουν οι 
βιομηχανίες. Απλώς , έφτασε η ώρα να 
κλείσουν, έτσι δεν  είναι κύριε Λαμπάκη;

ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Ναι, κάπως έτσι είναι, 
αλλά επειδή αυτό συνέβη κάποια στιγ-
μή στρεβλά στο πολιτικό μας σύστημα, 
το οποίο ήταν στην κυβέρνηση εκείνη τη 
στιγμή, θα πρέπει να πούμε ότι θα υλο-
ποιήσουμε την συμφωνία που έγινε τότε; 
Εις βάρος του λαού έχουν λειτουργήσει 
χωρίς τιμιότητα και εντιμότητα πολιτική, 
χιλιάδες φορές τα 35 χρόνια. Εμείς δεν 
μπορούμε να αγνοήσουμε μία απόφα-
ση που πάρθηκε πριν λίγα χρόνια και να 
πούμε όχι; γιατί αν συμβεί κι αυτό, τότε 
η πείνα είναι, όχι προ των πυλών, έχει 
μπει μέσα στα σπίτια μας. Είναι κρίμα να 
χαθούν 150 θέσεις εργασίας.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να 
επισημάνω στον κύριο Μιχαηλίδη το γε-
γονός ότι τρεις φορές το Δ.Ν.Τ και η τρό-
ικα ότι έκαναν, αθροιστικά ή μη αθροιστι-

κά, λογιστικά λάθη στο πρόγραμμα που 
μας κρέμασαν, στο πρόγραμμα που μας 
ισοπέδωσαν.

 Εδώ ερχόμαστε να λέμε τώρα αν πή-
ραν κάποια λεφτά από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τα εργοστάσια της ζάχαρης, 
ένα προϊόν που καλλιεργείται τρεις δεκα-
ετίες τουλάχιστον, τι λεω εγώ παραπάνω, 
50 χρόνια. Να πούμε ότι θα βγάλουμε τα 
ζαχαρότλευτα και τι να βάλουμε σιτάρι, 
τι να βάλουμε;

ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Να σας πω κάτι… μπο-
ρούμε να κάνουμε ανταγωνιστικό το προ-
ϊόν. Πάνε στα χωράφια μας, εδώ στον 
Έβρο και βάζουν ζεόλιθο, θα διπλασια-
στεί η παραγωγή και θα γίνει ανταγωνι-
στικό το προϊόν. Είναι απλά πράγματα, 
τα οποία μια κυβέρνηση, η οποία έχει το 
μέσο μυαλό του μέσου Έλληνα, θα μπο-
ρούσε να τα διορθώσει…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ δεν αφή-
νει ο κύριος Μανιάτης να εξορυχθεί και 
να εκμεταλλευτεί ο ζεόλιθος και εισά-
γουμε από την Βουλγαρία ζεόλιθο. Και 
έχουμε τον κύριο Κυριακόπουλο με το 
εργοστάσιο εκεί…

ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Είναι αστεία τα πράγ-
ματα, θα μπορούσε σε δυο χρόνια που 
τελειώνει η ποσόστωση, να μετατρέψουν 
κάπως το εργοστάσιο και να παράγουν 
κάτι άλλο, για να μην κλείσει  και  μετά 
να παράγουν πάλι τη ζάχαρη. Ούτε αυτό 
το κάνουν, να το κλείσουμε το εργοστά-
σιο και ύστερα να τελειώνουμε την Ελ-
λάδα. Βρε άνθρωποι του Θεού ή του 
διαβόλου, γιατί…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Λαμπά-
κη, σας ενημερώνω ότι τον Σεπτέμβριο 
μήνα, τέλη Σεπτεμβρίου θα οργανώ-
σουμε μια ημερίδα σχετικά με αυτό το 
θέμα από ειδικούς ξένους επιστήμονες 
εμπειρογνώμονες. Σας ευχαριστώ πάρα 
πολύ, γεια σας!

Αυτά αγαπητές φίλες και φίλοι με τα 
εργοστάσια της ζάχαρης που σημειώστε, 
δεν έχουμε και τίποτε άλλα εργοστάσια. 
Όλα τα εργοστάσια τα κλείσαμε, δεν 
υπάρχει τίποτα! Βιομηχανική παραγω-
γή; Ποια βιομηχανία; Υπάρχουν κάποιες 
βιομηχανίες τροφίμων; Κι αυτές ακόμα 
υπολειτουργούν. Βιομηχανία στην Ελ-
λάδα δεν υπάρχει, βιομηχανία του του-
ρισμού υπάρχει μόνο και τη λέμε βιομη-
χανία. Πριν από 1,5 μήνα ήρθε ο κύριος 
Σαμαράς και  είπε, μη τη λέμε βιομηχα-
νία, είναι  απλώς μια σωστή επένδυση 
για να εκμεταλλευτούμε τους φυσικούς 

μας πόρους. Συμφωνώ!
Κύριε Μιχαηλίδη, ας έρθουμε τώρα 

στο θέμα του αγροτουρισμού. Υπάρχει 
αυτή η λέξη, η οποία για μένα είναι τα-
λαίπωρη και τη λεω με την  πεποίθηση 
ότι ο τουρισμός υπάρχει.Ο αγροτουρι-
σμός θα ήταν λογικό να υπάρχει όταν 
τον εκμεταλλευόντουσαν οι αγρότες, οι 
γεωργοί μας, αυτοί που ασχολούνται με 
τη γη, αυτοί που έχουν όλα τα πάνδεινα. 

Βλέπουμε  τώρα το χαλάζι που κατέ-
στρεψε όλες τις σοδειές, όλα τα φρούτα, 
έχουμε τους Ρώσους που δεν παίρνουν 
τα φρούτα μας, σε αντιπαράθεση με όλο 
αυτό θα μπορούσε ο αγρότης να κάνει 
κάποια καταλύματα, κάποιες μονάδες 
που να προσαρμόζεται στην αγροτιά και 
να μπορέσει να βγάλει κάποια έξοδα του. 

Όμως αυτό δεν γίνεται. Μερικοί επι-
τήδειοι έχουν φτιάξει τη λέξη αγροτουρι-
σμός, έχουν πάρει αρκετά λεφτά από τα 
καταλύματα που φτιάχνουν, επιδοτούνται 
με τα leader, με διάφορα προγράμματα 
που έχουν ανακαλύψει και φτιάχνουν κα-
ταλύματα, παίρνουν τα μισά λεφτά για 
να τα φτιάξουν, τα άλλα μισά τα τσεπώ-
νουν και πάει λέγοντας…Τι γνώμη έχετε; 
Τα είπα καλά;

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ:  Τα είπατε καλά. Είναι 
καταστροφικό αυτό που έγινε. Στις 3 Ιου-
λίου η υπουργός είπε ότι αγροτουρισμός 
είναι μια δραστηριότητα αυτόνομη. Αυτό  
είναι λάθος. Επιστημονικά σε όλα τα πλά-
τη και μήκη του κόσμου ο αγροτουρισμός 
είναι συμπληρωματική δραστηριότητα των 
αγροτών, είναι αγροτικό επάγγελμα. Γε-
ωργός, κτηνοτρόφος, ψαράς, δασοκόμος 
και συμπληρωματικά προς αυτά, παρα-
γωγός ενέργειας, εμπορία της δικής του 
παραγωγής και  αγροτουρισμός. Παρό-
λα αυτά η κυρία Κεφαλογιάννη πρότει-
νε, έγινε νόμος του ελληνικού κράτους, 
ότι οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει δρα-



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015    ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ  ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ / 9 οικονομία
στηριότητες  στην ύπαιθρο, του οποίου 
το όνομα είναι τουρισμός υπαίθρου επι-
στημονικά και αντί για οτιδήποτε άλλο 
έκλεψαν το όνομα αγροτουρισμός. Κακό 
σε γενικές γραμμές…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι κύριε Μι-
χαηλίδη, το κακό δεν πάει στη λέξη, πάει 
στην  ουσία. Δεν δίνεται η δυνατότη-
τα στον αγρότη να εκμεταλλευτεί αυτό 
που πρέπει να εκμεταλλευτεί και δίνεται 
η δυνατότητα σε ορισμένους αετονύχη-
δες που είναι μέσα στα κεντρικά γραφεία 
της εξουσίας να παίρνουν χρήματα από 
διάφορα προγράμματα, να μην έχουν 
δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, μας ακού-
τε κύριε Σαμαρά, κυρία Κεφαλογιάννη; 
Αν είναι έτσι να βγάζει νόμους ο κάθε 
υπουργός κοινές υπουργικές αποφάσεις, 
αυτό είναι λάθος.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Το κυριότερο λάθος 
είναι η  στέρηση της δυνατότητας της δι-
αχείρισης του αγροτικού κινδύνου. Αν ο 
Θεός ρίξει χαλάζι, δεν ρίξει βροχή… να 
έχει τη δυνατότητα της διαχείρισης αυ-
τής της περιουσίας. 

Ενόσω δεν έχει αυτή τη δυνατότητα 
και στην περίπτωση που ρίξει χαλάζι και 
αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στις αγρο-
τικές αποζημιώσεις, το μόνο που έχει να 
κάνει είναι να σηκώσει μαύρη σημαία και 
να επαναστατήσει. Η πράξη ήταν τελεί-
ως ανεύθυνη.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα όμως 
είναι, όταν οι συνδικαλιστές των αγροτών 
ξεπουλιούνται και μόλις γίνει το  πρώ-
το ντου με τα τρακτέρ συναλλάσσονται 
με την κυβέρνηση, τι θα μου δώσεις, τι 
θα σου δώσω και ουσιαστικά αυτά που 
παίρνουν είναι πολύ πολύ ψίχουλα σε 
σχέση με αυτά που δικαιούνται, τότε οι 
συνδικαλιστές γίνονται βουλευτές, γίνο-
νται δήμαρχοι, γίνονται πρόεδροι φορέ-
ων και ότι άλλο θέλεις εκτός από αυτό 

που επιτάσσει η ανάγκη να συνδικαλίζε-
σαι, το να φροντίζεις τα δικαιώματα των 
συνανθρώπων σου. Είναι αίσχος κύριοι 
συνδικαλιστάδες να το παίζετε εργατο-
πατέρες…

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Για την ακρίβεια αγρο-
τοπατέρες.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι να συζητά-
με τώρα για την ΠΑΣΕΓΕΣ; Τέτοια μαύρη 
τρύπα δεν την είχα ξαναδεί. Θυμόσαστε 
τι έγινε την εποχή με τον Ανδρέα Παπαν-
δρέου, ο οποίος χάρισε δισεκατομμύρια 
στους αγροτικούς συνεταιρισμούς που 
χρεώσταγαν συνέχεια. Και τώρα αυτό 
γίνεται. 

Συνέχεια και επειδή δεν είχαν πλη-
ρώσει το ΦΠΑ, είχαν το θράσος να ζητή-
σουν από τον Σαμαρά να τους απαλλάξει 
από το ΦΠΑ. Είναι  τραγικό! Αγροτικός 
συνεταιρισμός, αγροτική κομπίνα, αγρο-
τικό λόμπι αυτών που το παίζουν συνδι-
καλιστάδες. 

Δεν είμαστε εναντίον στο να συνδι-
καλίζεται κάποιος, είναι κάτι το ανθρίω-
πινο, κάτι το εφικτό, κάτι το δικαιωματι-
κό. Όμως ,όπως έχει καταντήσει αυτή η 
διαδικασία… βλέπετε τι έγινε με τα ΕΛΤΑ, 
τι έγινε με την ΔΕΗ, τώρα κάνουμε έρευ-
να και στον ΟΤΕ και θα δείτε τι έχει να 
βγει. Με την  ΕΥΔΑΠ  το ίδιο… Δεν πάει 
άλλο, φτάνει πια!!!

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Όταν ο συνδικαλι-
σμός γίνεται συντεχνία, είναι καταστρο-
φικό για το κοινωνικό σύνολο.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δυστυχώς όλοι 
οι συνδικαλιστές ανήκουν πλέον σε συ-
ντεχνία. Βλέπετε ο ένας είναι στο ένα 
κόμμα, ο άλλος είναι στο άλλο κόμμα… 
κάνουν μεταξύ τους, να μην πω τι κά-
νουν… και βρίσκονται στο τέλος με δε-
κάδες περιουσίες ο ένας με τον άλλον. 
Είναι τραγικό! Να έχουμε φτάσει ένα 
στα δύο παιδιά μας να είναι άνεργα και 
όταν πάνε για δουλειά, το 4ωρο γίνεται 
8ωρο, το 4ωρο πουλιέται με 200 ευρώ 
και πάει λέγοντας…

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Μου επιτρέπετε μία 
παρένθεση; Η τελευταία πράξη στην Εθνι-
κή Τράπεζα είναι ότι διορίστηκαν παιδιά 
των τεσσάρων επικεφαλής των συνδι-
καλιστικών τους οργανώσεων σαν σύμ-
βουλοι των προέδρων του προέδρου της 
Εθνικής Τράπεζας. Είναι ντροπή αυτή τη 
στιγμή που τα παιδιά μας είναι άνεργα, 
κάποια παιδιά να διορίζονται  σύμβουλοι 
και να είναι τα παιδιά των επικεφαλής 
συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Να ήταν μόνο 
αυτό… αυτό είναι λεπτομέρεια, κύριε Μι-
χαηλίδη.

Κύριε Πετρογιάννη, πείτε μου σας πα-
ρακαλώ, το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε 
στις 5 του μηνός, η διαχείριση των δασών 
και όλων αυτών των αυθαίρετων κτισμά-
των, ψηφίστηκε από 50 βουλευτές του 
ελληνικού κοινοβουλίου, οι 47 ψήφισαν 
όχι, οι 50 υπερψήφισαν και με αυτό τον 
τρόπο ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο. 

Εάν η παρουσία των 97 βουλευτών και 
συγκεκριμένα των 50 που υπερψήφισαν, 
σε ένα σύνολο 300 βουλευτών, αποτελεί 
δημοκρατική διαδικασία σε μια ιστορική 
χώρα, όπως η Ελλάδα στην δημοκρατία, 
τότε πρέπει να πάμε να πέσουμε από τον 
γκρεμό, από την Ακρόπολη. 

Ντροπή σας κύριοι βουλευτές ή μάλ-
λον κύριοι βολευτές, ντροπή σας! Μπή-
κατε σε ένα ποιμνιοστάσιο, ακολουθή-
σατε τα πρόβατα και είπατε ναι, ναι σε 
τι; σε ένα νομοσχέδιο που είναι σαθρό, 
σε ένα νομοσχέδιο που για να εφαρμό-
σεις αυτά που γράφει και  αυτά που ψη-
φίστηκαν, τουλάχιστον ένα δασολόγιο, 
ένα κτηματολόγιο… Πώς θα ξεκινήσει 
αυτή η διαδικασία, εάν δεν υπάρχει δα-
σολόγιο,εάν δεν υπάρχει κτηματολόγιο, 
εάν δεν υπάρχουν δασικοί χάρτες… Όλα 
αυτά δεν υπάρχουν, έχουμε φαει πρό-
στιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση επί 
Βάσως Παπανδρέου, θυμόσαστε…Για το 
δασολόγιο, για το κτηματολόγιο έχουν 
χαλαστεί λεφτά. 

Επί Τρίτση έκανε τις ΕΠΑ, τίποτα εξα-
φανισμένες κι αυτές, λεφτά πεταμένα του 
ελληνικού λαού, του μόχθου μας… Φτά-
νει πια!!! Ψηφίζετε νομοσχέδια, πάνω σε 
τι; στην  άμμο; Που είναι οι δασικοί χάρ-
τες, πού είναι το δασολόγιο, πού είναι το 
κτηματολόγιο; Πώς θα προσδιοριστεί μια 
περιοχή, εάν δεν έχει δασολόγιο, κτημα-
τολόγιο…

Κύριε Πετρογιάννη, σας ακούμε.
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δυστυχώς έτσι 

είναι και χειρότερα, γιατί ούτε δασικούς 
χάρτες έχουμε, ούτε δασολόγιο, εδώ και 
δεκαετίες τρωμε τα πρόστιμα. Ο αιγια-
λός δεν έχει χαρακτεί, παρά μόνο το 8% 
επί του συνόλου και παρόλα αυτά, ψη-
φίζουμε νομοσχέδια σε θερινά τμήματα 
με 100 βουλευτές, ένα τόσο σημαντικό 
χωροταξικό ρυθμιστικό νομοσχέδιο, ο 
αιγιαλός που το πήραμε πίσω και έγινε 
μόνο η  χάραξη του   αιγιαλού και τώρα 
τελευταία με το δασικό νομοσχέδιο, το 

οποίο και αυτό ψηφίστηκε. Αυτά τα ση-
μαντικά νομοσχέδια έπρεπε…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποιες είναι 
οι  αντισυνταγματικές πράξεις που ψη-
φίστηκαν;

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι αντισυνταγ-
ματικό στο σύνολο του γιατί ανατρέπει 
όλη τη δασική νομοθεσία, τακτοποιεί δα-
σικούς συνεταιρισμούς που είναι μέσα σε 
δάση, νομιμοποιεί οικισμούς που έχουν 
κτιστεί πάλι μέσα σε δάση, εισάγει νέες 
χρήσεις γης, όπως οργανωμένες επιχειρή-
σεις τουριστικών δραστηριοτήτων, κέντρα 
ιαματικού τουρισμού, μονάδες αγροτικής 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, δεξα-
μενές αποθήκες πετρελαιοειδών, παρα-
γωγή από συμβατικά καύσιμα,κλπ… Ένα 
σημείο που είναι πάρα πολύ τραγικό είναι 
ότι εάν έχουμε ένα δάσος παραδείγματος 
χάριν, που έχει ηλικία 100-120 ετών και 
κηρυχτεί ως δασοτέο, η αναδάσωση αί-
ρεται και μπορούν να γίνουν επεμβάσεις 
μετά από 3-4 χρόνια, αφού έχει αναδα-
σωθεί μόνο το 15% της δασικής έκτασης. 

Το τελείως ρουσφετολογικό άρθρο 
10, επιτρέπει σε παράνομα ρυθμιστικά 
νομοσχέδια που έγιναν επί χούντας, οι-
κοδομικών συνεταιρισμών, επιτρέπει να 
χτίσουν το 50% της έκτασης, η οποία 
κατά 90% είναι παράνομη. 

Το τελευταίο δε άρθρο που ψηφίστη-
κε προχθές, το άρθρο 36, είναι αυτό που 
προβλέπει όλες τις νέες χρήσεις μέσα στα 
δάση και στις δασικές εκτάσεις ή τη διευ-
κόλυνση των ήδη υπαρχουσών κτίσεων, 
όπως είναι εκχερσώσεις, διανοίξεις δρό-
μων, εγκαταστάσεις ενέργειας, σύνθετα 
τουριστικά καταλύματα, κλπ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστούμε 
κύριε Πετρογιάννη. Απλά εγώ θέλω να 
κλείσω με την είδηση και είναι τραγικό, 
οι Έλληνες φτωχοί εφοπλιστές επέλεξαν 
να επενδύσουν σε ξένα ναυπηγεία και 
αγόρασαν σκάφη, έστησαν σκάφη αξίας 
στο Α΄ εξάμηνο του 2014, 9 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ και για να πούμε και την 
τελευταία είδηση, η ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ στη 
Χαλκιδική, απέδειξε για ακόμη μια φορά 
ότι είναι σε αχρηστία όλη η διαδικασία, 
όταν στον Καναδά που προέρχεται αυτή 
η εταιρία, ένα φράγμα που συγκρατού-
σε τοξικά απόβλητα από μία αντίστοιχη 
βιομηχανική μονάδα, έσκασε, έσπασε και 
πήγε σε μία λίμνη, σε μία περιοχή 5 εκα-
τομμύρια τοξικά απόβλητα εκ των οποίων 
γύρω στα 14 βαριά μέταλλα έπεσαν σε 
αυτή την περιοχή με χιλιάδες τόνους και 
κατέστρεψαν την περιοχή. Εμείς θέλου-
με να κάνουμε ένα φράγμα 160 μέτρων, 
πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα 
και να πιστέψουμε την ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ, ότι 
θα προστατέψει το περιβάλλον. Ντροπή 
σας κύριοι! 

Η ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ πουλήθηκε, ο κύ-
ριος Μπόμπολας έχει το 5% στη διαδι-
κασία αυτή της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», 
το υπόλοιπο 95% το πήρε η ΕΛΝΤΟΡΑ-
ΝΤΟ, το πούλησε ο κύριος Μπόμπολας 
και πάει λέγοντας… Όλα αυτά συμβαίνουν 
στο Ελληνιστάν, μία χώρα που έχει κοινο-
βουλευτική δημοκρατία, που έχει ιστορία 
2000 και πλέον χρόνων δημοκρατίας 
υποθετικής, προχωράμε το Γολγοθά μας, 
αλλά κάποτε θα έρθει η άσπρη μέρα και 
για μας που λεει και το τραγούδι.
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ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ με τις παραλί-
ες, οι παραλίες γεμάτες, ο κόσμος δεν 
έφυγε  έξω για διακοπές κατά το 40%-
50%. Εμείς σαν ΠΑΚΟΕ έχουμε κάνει 
πολλές έρευνες. Τον Μάιο μήνα κάναμε 
τη μεγάλη έρευνα και αναρτήσαμε και 
δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα από 
227παραλίες για να δείτε που θα κο-
λυμπήσετε και που όχι. Συνεχίσαμε τον 
Ιούνιο μήνα, τον Ιούλιο και τα αποτελέ-
σματα όλα είναι αναρτημένα στην ιστο-
σελίδα του ΠΑΚΟΕ, «pakoe.gr». 

Η κολύμβηση θέλει πάρα πολύ προ-
σοχή εξαιτίας του γεγονότος ότι ελλο-
χεύουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Οι θά-
λασσες, παρά το γεγονός ότι έχουμε 
15.000 χιλιόμετρα ακτών και μπορού-
με άνετα να κάνουμε μπάνιο,  δυστυ-
χώς εδώ στην Αττική είναι περιορισμένο 
το μήκος των ακτών που μπορούμε να 
κολυμπήσουμε. Στην Ανατολική Αττική 
που είναι αντιπεριφερειάρχης ο κύριος 
Φιλίππου, δεν υπάρχει βιολογικός κα-
θαρισμός και ελπίζουμε κάποια στιγμή 
να αποκτήσει παρά τις αντιδράσεις των 
συγκεκριμένων δήμων. 

Συνήθως αυτό γίνεται, δεν θέλουμε 
σκουπίδια στην αυλή μας, αλλά βγά-
ζουμε σκουπίδια ! Ελλοχεύουν πολ-
λούς κινδύνους τα μπάνια μας, γι αυτό 
θέλει ιδιαίτερη προσοχή και στον ήλιο 
και στις μυκητιάσεις από την άμμο και 
τα κολοβακτηρίδια στη θάλασσα. Ιδιαί-
τερη προσοχή λοιπόν, ειδικά όταν η θά-
λασσα ιριδίζει, αυτό σημαίνει ότι είναι 
γεμάτη πετρέλαια.

Ιογενείς λοιμώξεις

Ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, το 
οποίο ανακινήθηκε χθες, το θέμα των γα-
στρεντερίτιδων σε διάφορα νησιά. Ξεκι-
νήσαμε από τη Ρόδο με 130 άτομα ιογε-
νούς λοιμώξεως,  φθάσαμε στην Κρήτη. 

Σε πολλές περιοχές από το  Ηράκλειο 
ως τη Χερσόνησο έχουμε τεράστια προ-
βλήματα γαστρεντερίτιδων και πάει λέ-
γοντας… Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν και 
ιδίως στο νερό επειδή υπάρχουν χλωρο-
τιάσεις, όχι με κουβάδες, γιατί έτσι γινό-
ταν παλιά. Πιστεύουμε αυτές οι ιογενείς 
λοιμώξεις να σταματήσουν κάποια στιγ-
μή και να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα 
από τους δήμους, ούτως ώστε να μην 
ταλαιπωρούνται οι τουρίστες, οι οποίοι 
χωρίς να το ξέρουν ίσως πίνουν και από 
το νερό των πηγών.

Συνεχίζουμε με ένα άλλο θέμα , το 
θέμα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, η οποία όπως 
λεμε σε κάθε εκπομπή μας κλέβει και 
μας σκοτώνει. Μάλιστα εδώ είχαμε και 
ένα δυστύχημα, πριν από τρεις μέρες, 
ένας 42χρόνος κεραυνοβολήθηκε στην 
κυριολεξία, πέθανε και ο διευθυντής 

της Μεγαλόπολης του σταθμού τόλμη-
σε να πει ότι έφταιγε ο 42χρόνος κι όχι 
τα μέτρα που δεν έχουν πάρει. Σαν δι-
ευθυντής έπρεπε να είχε πάρει συγκε-
κριμένα μέτρα για τους εξορυκτικούς 
σταθμούς που έχει, δυστυχώς όμως δεν 
είχαν παρθεί τα μέτρα και η επιτροπή το 
απέδειξε αυτό, αλλά αυτός επιμένει από 
την ημέρα που πέθανε ο άνθρωπος ότι 
έφταιγε αυτός, που δεν έλαβε τα κα-
τάλληλα μέτρα.

Μας κλέβει η ΔΕΗ, γιατί όπως έχουμε 
πει επανειλημμένα εδώ και 4 χρόνια έχει 
θεσπίσει ένα τέλος κοινής  ωφέλειας, το 
οποίο έχει καταργηθεί με νόμο από το 
2011 και  συνεχίζει να το εισπράττει. 

Εμείς σαν ΠΑΚΟΕ έχουμε ξεκινήσει 
από τον Μάρτιο να κάνουμε μηνύσεις, 
ομαδικές αγωγές, από τις οποίες έχουν 
κερδηθεί τρεις μέχρι τώρα και πάει λέ-
γοντας. Προτιθέμεθα να κάνουμε χιλιά-
δες αγωγές, αρκεί κάτι να γίνει. Το τέ-
λος αυτό αντιπροσωπεύει το 40% της 
καταναλισκόμενης ενέργειας.

 Είμαστε στη διάθεση σας, είναι δω-
ρεάν οι αγωγές που κάνουμε, στο τηλέ-
φωνο καταγγελίας που βλέπετε και στη 
διεύθυνση «Λ. Αλεξάνδρας 28, Π. Άρε-
ως», στο κέντρο της Αθήνας.

«Χρυσός»

Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα είναι 
ο «Χρυσός» και είναι ο εφιάλτης στις 
περιοχές που παράγεται. Ο ελληνικός 
χρυσός προσπαθούσε να αποδείξει ότι 
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η εται-

ρία είναι Καναδική, η ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ και 
δυστυχώς στις 06/08/14 έγινε ένα ατύ-
χημα στον Καναδά, που έχει αντίστοιχο 
εργοστάσιο εκεί, μία περιοχή γύρω στα 
100.000 στρέμματα, γέμισε από από-
βλητα της εταιρείας αυτής, καταστρά-
φηκε μία λίμνη και όλη η περιοχή αυτή 
που ήταν υδροβιότοπος και δυστυχώς 
το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει στον 
Καναδά. Είναι καναδική εταιρεία εδώ η 
«ελληνικός χρυσός» και δεν έφτανε αυτό 
που έγινε στις 06/08, στις 13/08, παρα-
μονή της Παναγίας έγινε στο Μεξικό ένα 
άλλο τέτοιο δυστύχημα, γιατί πολλοί το 
λένε ατύχημα, δεν είναι ατυχία. 

Το ατύχημα σημαίνει ότι ήταν η κα-
κιά στιγμή ή οτιδήποτε. Το δυστύχημα 
γίνεται όταν δεν παίρνεις τα κατάλληλα 
μέτρα και περιμένεις να γίνει κάτι κάποια 
στιγμή… και  γίνεται. Έτσι έγινε και στο 
Μεξικό. Στο Μεξικό μία περιοχή, αρκετά 
σημαντική, το εργοστάσιο του χρυσού 
το είχαμε επισκεφτεί τότε που η ΕΤΒΑ, 
το1992 ήθελε να κάνει πάλι εργοστά-
σιο εκεί στην Ολυμπιάδα και είχαμε δια-
πιστώσει το πρόβλημα. Δυστυχώς αυτό 
το εργοστάσιο που ανακαινίστηκε πριν 5 
χρόνια, έπαθε ένα μεγάλο ατύχημα και 
δυστυχώς σκοτώθηκαν και  επτά άν-
θρωποι. Έλεος! Επιμένετε για την «ελ-
ληνικός χρυσός», τι να πούμε τώρα; Ο 
κύριος Μπόμπολας έβγαλε σε μία μέρα 
395 εκατομμύρια από την πώληση του 
95%. Κι όμως συνεχίζει η ίδια ιστο-
ρία. Ξεκινάει ένα δεκαήμερο από αύ-
ριο, εκεί στην περιοχή της Ερισσού, την 
ενημέρωση  όλων των τουριστών, γιατί 

η Ερισσός είναι τουριστική περιοχή, να 
είναι σημαντική και να δείχνει ακριβώς 
το πρόβλημα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε 
αυτούς που διοργανώνουν αυτό το δε-
καήμερο εκδηλώσεων.

Ένα ακόμα θέμα είναι η Μύκονος, ο 
καθρέπτης της Ελλάδας στον τουρισμό, 
όπως λένε. Είδατε τι έγινε και ξεγυμνώ-
θηκε η οργάνωση της Μυκόνου ή των 
κρατικών υπηρεσιών με το ατύχημα του 
10χρόνου. Στην τύχη ήταν όλα. Άδειες 
δεν υπήρχαν, τίποτε δεν υπήρχε για τη 
μονάδα αυτή που λειτουργούσε,  και δυ-
στυχώς το παιδάκι πέθανε. Αυτός ήταν 
κράτος εν κράτει εκεί στη Μύκονο που 
λειτουργούσε τη μονάδα αυτή κι ακόμα 
είναι έξω. Ακόμα είναι έξω! Κυρία Κικία 
τι κάνετε, είστε υπουργός δημοσίας τά-
ξης! Δεν πρέπει να κάνετε κάτι; Πώς γί-
νεται; Ο κύριος Βαρβιτσιώτης που είναι 
και υπουργός Ναυτιλίας , τι κάνει; τι γί-
νεται με αυτή την ιστορία; Είναι έξω ο 
κύριος αυτός και απολαμβάνει όλες τις 
ανέσεις που απολαμβάνουν όλοι οι Έλ-
ληνες πολίτες . 

Το παιδί πέθανε, σκοτώθηκε, αλλά 
στη Μύκονο δεν είναι μόνο αυτό. Σαν 
ΠΑΚΟΕ είχαμε κάνει μία μελέτη για τα 
σκουπίδια. Είχαμε προτείνει να γίνει μία 
μονάδα κομποστοποίησης και ένα ΚΔΑΥ. 
Δεν έγινε απολύτως τίποτε! Τα σκουπί-
δια είναι πεταμένα από δω και από κει. 
Έχει γίνει μία κίνηση εκεί «ΜΥΚΟΝΟΣ 
SOS» που μαζεύει ότι μπορεί από τα 
ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά δυστυχώς η 
δημαρχεύουσα, γιατί δεν είναι δήμαρ-
χος, ο άλλος ο δήμαρχος μπήκε φυλακή, 
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Ελτοράντο ο χρυσός και ατυχήματα.
Επικίνδυνο το πόσιμο νερό στην Ξάνθη
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δεν κάνει τίποτα. Τι γίνεται με αυτή την 
ιστορία; Κλέβουν τα πάντα…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Αν ο συγκεκριμένος 
δήμαρχος είχε τις συγκεκριμένες παρα-
βάσεις, σωστά διώκεται, αλλά δεν μπο-
ρούμε να ισοπεδώνουμε…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Να βγαίνει 
ο δήμαρχος της Μυκόνου και να λεει 
ήταν η κακιά στιγμή, όταν δεν υπήρχε 
στη μονάδα άδεια;  Ποια κακιά στιγμή; 
Όταν αυτός δεν έχει άδεια… πέρασε η 
προπέλα και σκότωσε το παιδάκι;

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Σαφώς και έπρεπε να 
υπήρχε άδεια, έπρεπε να τον είχε κλεί-
σει. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι,  ότι 
έχει σχέση με τη θάλασσα, ό,τι  και να 
κάνουν, είναι τέτοια η γραφειοκρατία, 
προκειμένου να διεκπεραιωθεί οποια-
δήποτε εργασία, που φτάνεις σε ένα 
αδιέξοδο. Την περίοδο που η κεντρική 
πολιτική σχεδιάζει να ξεπουλήσει όλη τη 
δημόσια περιουσία, έχουν δημιουργήσει 
πλέον τέτοια ανυπέρβλητα προβλήμα-
τα  στους δήμους, ακριβώς για να έχουν 
αποβληθεί οι δήμοι και να μην μπορέ-
σουν να είναι μέσα σε αυτούς τους δη-
μόσιους χώρους για να μπορούν αύριο 
να φορτώσουν την πολιτική τους όσο 
πιο εύκολα μπορούν. Το ατύχημα, σα-
φώς είναι ατύχημα, σαφώς και πρέπει 
να αποδοθούν ευθύνες…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο δήμος δεν 
έδωσε άδεια, αυτός όμως λειτουργούσε…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ξέρετε πόσες εκατοντά-
δες δραστηριότητες διαφορετικές λει-
τουργούν χωρίς άδεια σε αυτή τη χώρα;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εντάξει τώρα 
θα ακούσετε παρακάτω…

 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Οι διαδικασίες 
που για δεκαετίες αναμένουμε δυσχε-
ραίνουν τα μέγιστα.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Θα μου επιτρέψετε να 
πω κάτι που έλεγε ο Γιάννης  Τσαρούχης, 
ο ζωγράφος, ελληνικό είναι…

 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Φιλίππου, 
από τις καινούριες διοικήσεις αναμένουμε 
πολλά πράγματα, πολλές προσδοκίες…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ : Είναι θέμα πολιτικό και 
κυβερνητικό. Εμείς στο χώρο της αυτο-
διοίκησης είμαστε εκτελεστική εξουσία, 
εμείς υλοποιούμε αυτά που βρίσκουμε.

 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Όμως οφείλετε 
και έχετε υποχρέωση να προχωρήσετε 
όλες αυτές τις διαδικασίες και να γίνουν 
πιο  εύκολες αυτές οι διαδικασίες…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Θα πω κάτι που έλεγε 
ο Γιάννης  Τσαρούχης, « ελληνικό είναι 
ότι απαγορεύει η αστυνομία».

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επίσης είχε 
πει και κάτι άλλο που συνδυάζεται με 
αυτό, «είσαι ότι δηλώσεις»…

 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:  Είναι γεγονός ότι η 
απουσία του κράτους από τους ελεγκτι-
κούς μηχανισμούς  σε όλα τα επίπεδα, 
από τις πολεοδομίες να ξεκινήσεις, από 
τις τοπικές αυτοδιοικήσεις να συνεχίσεις, 
παντού υπάρχει η απουσία του ελεγκτι-
κού μηχανισμού του κράτους. Όλα δίνο-
νται σε ιδιώτες  με καινούριους νόμους, 
με υπογραφές απλές και με μία υπεύ-
θυνη δήλωση  θα μπορεί να γίνεται μια 
οποιαδήποτε επένδυση. Από κει και πέρα 
είναι ένα σοβαρό έλλειμμα αυτό. Βέβαια 
να μην φτάνουμε  στην άλλη άκρη  της 
γραφειοκρατίας.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ευελπιστού-
με με νέα πρόσωπα, με νέες ιδέες, με 
νέες αρχές…       

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όλες οι ει-
δήσεις που έρχονται, δυστυχώς, η μία  
πάνω στην άλλη είναι τόσο τραγικές…η 
καινούρια είδηση, 56 τόνοι υδραργύρου 
εντοπίστηκαν από τους Επιθεωρητές  
Περιβάλλοντος και εισήχθησαν από την 
Γερμανία, από γερμανική εταιρεία μέσω 
τρίτων, μέσω αλαλούμ. Ρωτάω τώρα, ο 
δήμαρχος δεν έχει καμία ευθύνη, οι Επι-
θεωρητές Περιβάλλοντος το εντόπισαν…

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Χριστοδου-
λάκη, η ίδια η Γερμανία ειδοποίησε τις 
ελληνικές αρχές για το συγκεκριμένο…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το ξέρω, το 
ξέρω…

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Αυτή τη στιγμή έχουν 
ξεκινήσει και το ΥΠΕΚΑ το ανακοίνωσε 
εκεί που ψάχνει, να ερευνήσει το θέμα 
για ευθύνες κ.λ.π , υπήρχαν άδειες, αλλά 
δεν υπήρχαν για τόσο μεγάλες ποσό-
τητες. Πρέπει να ελεγχθούν όλα αυτά, 
που είναι, που βρίσκονται; Εγώ αυτό 
που θέλω να πω είναι, ότι αυτή τη στιγ-
μή,  βλέπουν την Ελλάδα σαν χωματε-
ρή… Έχει αναπτυχθεί ένα μεγάλο κίνημα 
Πανελλαδικά, στην Κρήτη και στη νότια 
Πελοπόννησο, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 
υποβάλλει και επερώτηση στη βουλή, 
είχε τοποθετηθεί και ο κύριος Βενιζέ-
λος, το θέμα όμως είναι ότι το προϊόν 
της υδρόλυσης , μπορεί ευτυχώς να μην 
έγινε κάποιο ατύχημα , που θα θαφτεί, 
που θα βρίσκεται από δω και πέρα, δεν 
σταμάτησε δηλαδή, θέλει παρακολού-
θηση το θέμα αυτό.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ωραία ας έρ-
θουμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, 
τα τρόφιμα. Ήδη πριν τρεις μήνες είχαμε 
κάνει μια καταγγελία και είχαμε πει ότι 
σε ορισμένα είδη τροφίμων και ιδιαίτερα 
στα αλλαντικά βάζουν μια χρωστική ου-
σία, η οποία είναι επικίνδυνη , την Ε120.Η 
ουσία αυτή είναι το καρμίνιο, το οποίο 
βγαίνει από τα κόκκινα σκαθάρια του Πε-
ρού, τα  οποία σκοτώνουν, τα λιώνουν 
και βάζουν τη χρωστική αυτή  σε όλα τα 
αλλαντικά και όχι μόνο… σε αρώματα, 
σε παγωτά, σε καλλυντικά και παντού. 
Εντοπίστηκαν λοιπόν  εδώ και ο ΕΦΕΤ, 
μετά από τρεις μήνες, βρήκε ορισμένες 
εταιρείες, την CRETA FARM, την ΝΙΚΑ, 
είναι συγκεκριμένες εταιρείες που δυστυ-
χώς βάζουν μέσα  αυτή τη χρωστική, το 
Ε120, η οποία είναι απαγορευμένη και 

τους έβαλαν ένα πρόστιμο. Το πρόστιμο 
μένει ή να αποσυρθούν οι συγκεκριμέ-
νες παρτίδες;  Aυτό ρωτάμε τον ΕΦΕΤ 
και γιατί άργησε 3 μήνες να κάνει αυτή 
τη δουλειά; Αυτό είναι ένα άλλο ερω-
τηματικό, γιατί, δυστυχώς, φωνάζουν οι 
εργαζόμενοι στον ΕΦΕΤ ότι είμαστε λί-
γοι, πολύ λίγοι και δεν φτάνουμε… και 
οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος το ίδιο, 
όπως όλος ο κόσμος άλλωστε.

Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμ-
μή τον κύριο Βασιλειάδη, ο οποίος είναι 
διευθυντής στο thrakitoday. Γεια σας κύ-
ριε Βασιλειάδη, τι κάνετε; Είναι καφές ο 
ουρανός, είναι μπλε ο ουρανός, το νερό 
είναι μπλε, καφέ  τι χρώμα έχει; 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ο ουρανός μια χαρά 
είναι γαλανός, το νερό όμως που βγαίνει 
από τις ρίζες  σε πολλές περιοχές της 
Ξάνθης είναι καφέ και  δεν κάνει ούτε 
για πότισμα των λουλουδιών…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι να πούμε 
τώρα, όταν Μάρτη μήνα, την παγκόσμια 
μέρα του νερού, είχαμε πει ότι το νερό 
στην Ξάνθη είναι πρόβλημα, έπεσαν 
όλοι να μας φάνε. Κάναμε μετρήσεις, 
τις στείλαμε στον Περιφερειάρχη, ξέρε-
τε την διαδικασία… Τώρα βρισκόμαστε 
στο ανησυχητικό σημείο, κάθε βδομάδα, 
κάθε μέρα , στο δίκτυο της Ξάνθης τρέ-
χει καφετί νερό. Τι έχετε να πείτε;

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Δυστυχώς από ότι 
φαίνεται ταράξατε τα καφετί νερά της 
ύδρευσης που έχουμε εδώ σε κάποιες 
περιοχές, το θέμα όμως είναι ότι οι εξη-
γήσεις, οι οποίες δίνονται από τον πρό-
εδρο της δημοτικής αποχέτευσης δεν 
είναι αρκετές…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η αμαρτία, 
ο άνθρωπος αυτός… Πώς τον είπαμε;

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ :Τσέπελης Μανώλης. 
Δεν είναι αιτιολογημένες οι εξηγήσεις 
του. Δυστυχώς λεει πράγματα, τα οποία 
δεν ελέγχονται ακόμα μια φορά από 
καμία δημόσια αρχή, τουλάχιστον στην 
τοπική κοινωνία της περιοχής. Υπάρχει 
ένα κενό και πολλά ερωτηματικά που 
αναφύονται, όχι μόνο σε πρώτη, αλλά 
και σε πολλαπλές  αναγνώσεις,  για τον 
τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί και οι 
κρατικοί λειτουργοί σε όποιο επίπεδο 
και αν κοιτάξουμε στη χώρα μας. Αυτό 
είναι ένα ζήτημα, το οποίο έχω αναδεί-
ξει πολλές φορές. Ο δημοσιογράφος, 
δυστυχώς, βάλλεται πανταχόθεν με νό-
μους, τους οποίους έκαναν κάποιοι εκ 
των πολιτικών, για να μπορούν να ελέγ-

ξουν την φωνή και την διεισδυτικότητα 
των δημοσιογράφων, για να καταγρά-
φουν τα κακώς κείμενα, αλλά από κει 
και μετά, τίποτα δεν συμβαίνει, τίποτα 
δεν κουνιέται. Τώρα θα μου πείτε η Ξάν-
θη ενέγραψε στον προϋπολογισμό της 
και 1.700.000€  για να τα διαθέσει ως 
εγγυήτρια της δημοτικής επιχείρησης 
ύδρευσης της αποχέτευσης…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν είχε γίνει 
και ένα σκάνδαλο του 1.000.000 ευρώ 
από τον κύριο Τσέπελη, από την δημο-
τική επιχείρηση αποχέτευσης;

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Εδώ έχουμε μπερ-
δέψει τα εκατομμύρια, έχουμε χάσει 
το λογαριασμό, εξάλλου είναι δημόσιο 
χρήμα και ποιος ασχολείται με αυτό; 
Οι πολιτικοί να είναι καλά , να είμαστε 
στον αφρό της πολιτικής και από κει και 
πέρα τα εκατομμύρια του άγρια φορο-
λογουμένου Έλληνα πολίτη, ας πάνε 
όπου θέλουν…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η απάντηση, 
όταν ρωτάται ο κύριος Τσέπελης για το 
κόκκινο χρώμα του νερού, είναι ότι φται-
νε οι Κομμουνιστές;

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Μέχρι εκεί δεν έχει 
φτάσει ακόμα γιατί προσπαθεί να κάνει 
ανοίγματα προς άγραν ψήφων για άλλη 
μια φορά.! Εκείνο όμως που λεει σίγουρα 
είναι ότι την πρώτη περίπτωση που είχα-
με, πριν περίπου από 25 ημέρες, σε μία 
περιοχή εδώ της Ξάνθης, ότι το δίκτυο 
που έφτιαξε η ΕΚΤΕΝΕΦΟΛ, πράγμα το 
οποίο δεν είναι αληθές…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γιατί τώρα, 
χθες δεν βρέθηκε σε μια άλλη περιοχή;

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Τώρα βρέθηκε σε 
μια άλλη περιοχή του Ανατολικά πολε-
οδομικού συγκροτήματος της Ξάνθης, 
στην περιοχή της λεωφόρου Στρατού, 
όπου εκεί φυσικά άκρα του τάφου σι-
ωπή… Κανείς δεν απάντησε και κανείς 
δεν δικαιολόγησε τη συνεχή ροή λασπό-
νερου της βρύσης. Θα μου πείτε ποιος 
θα απαντήσει; Οι μέρες είναι και καυ-
τές από τον καύσωνα, αλλά και πονηρές, 
λόγω της ορκωμοσίας και ανάληψης κα-
θηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Βασι-
λειάδη, κύριε πρόεδρε, οι πατριώτες 
σας αντί να προβληματιστούν, αντί να 
αναρωτηθούν τι ακριβώς συμβαίνει με 
το νερό, το οποίο πίνουν, παραταύτα 
έχουν στραφεί δικαστικά  εναντίον του 
ΠΑΚΟΕ και ζητούν υπέρογκες αποζη-
μιώσεις γι αυτά τα οποία απεκάλυψε 
το ΠΑΚΟΕ. Έχουν προσφύγει ενώπιον 
των δικαστηρίων. Νομίζω ότι έχετε λά-
βει γνώση και γνωρίζετε ότι υπάρχουν 
κάποιοι που έχουν ασκήσει αγωγή και 
ζητούν υπέρογκες αποζημιώσεις και από 
το ΠΑΚΟΕ, αλλά και προσωπικά από τον 
κύριο Χριστοδουλάκη γιατί απεκάλυψε 
όλα αυτά τα φαινόμενα που έχουν συμ-
βεί στην πόλη σας.    

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ήθελα να ήξε-
ρα  τώρα τι θα λένε αυτοί οι κύριοι ;

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Το θέμα είναι  ότι 
για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η 
φιλόσοφη λαϊκή ρύση « όπου λείπουν οι 
γάτες χορεύουν τα ποντίκια», όπου γά-
τες, οι θεσμικοί φορείς, ξεκινώντας από 
τους ελεγκτικούς  μηχανισμούς του κρά-
τους και όπου ποντίκια βλέπετε όλους 
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αυτούς που επιπλέουν της πολιτικής, η 
οποία; έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι έχει δη-
μιουργήσει ένα δικό της «στάτους κβο» .

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Χριστο-
φορίδη ένα   σχόλιο σας για το διάλογο 
που ακούσατε.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Τι μπορεί να πει 
κανείς; Βλέπουμε ότι ο ελληνικός λαός 
έχει μείνει στο έλεος του Θεού, ότι μπο-
ρεί να κάνει πια και ο Πανάγαθος… Βέ-
βαια εμείς τον επικαλεστήκαμε στο τε-
λευταίο φύλλο της Κυριακής, «ΒΟΗΘΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ!» για να ξεκουμπιστούν αυτοί 
που μας έχουν αφήσει αβοήθητους, μπας 
και δούμε καμιά άσπρη μέρα! 

Η κατάσταση είναι περίπου σαν την 
Ελλάδα, τρέχει καφετί νερό από τις 
βρύσες και κανείς να μην κάνει τίποτα… 
Μάλιστα όταν το ρεπορτάζ, η δημοσιο-
γραφική έρευνα προσπαθεί να θίξει τα 
κακώς κείμενα, μπας και λειτουργήσει 
ποτέ κάποιος θεσμός και σωθεί ο κό-
σμος για να μην πίνει επικίνδυνο νερό 
για την υγεία του, αντί να πουν και ένα 
μπράβο στον άνθρωπο που φέρνει τις 
αναλύσεις, τις αποκαλύψεις στην  επικαι-
ρότητα, στη δημοσιότητα, για να λυθούν 
τα προβλήματα,  λειτουργούν και με ένα 
σύστημα, το οποίο είναι φτιαγμένο για 
να προστατεύει αυτούς που κάνουν ότι 
κάνουν με σκοπό το κέρδος, να αφήνει 
απροστάτευτο τον Έλληνα πολίτη και να 
καταδιώκει, να εξαφανίζει τον άνθρωπο 
που προσπαθεί να βγάζει τα κακώς κείμε-
να στην επικαιρότητα , μπας και λυθούν. 

Το έχουμε δει στο «Χωνί», εκατοντά-
δες φορές, πως επειδή εμείς προσπαθού-
με να δούμε την δημοσιογραφία, μεταξύ 
υπολοίπων των άλλων, πρώτο και μέ-
γιστο καθήκον έχουμε το αποκαλυπτικό 
ρεπορτάζ και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ 
στη χώρα μας γίνονται από απειροελά-
χιστα media. Το έχουμε δει με απειλές 
για αγωγές, για μηνύσεις, για εξόντωση 
και βέβαια με τους τυποκτόνους νόμους 
που διατηρούν την ασυλία για πολιτικούς 
που κανείς δεν ακουμπάει και…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Χριστο-
φορίδη ευχαριστώ, αλλά επειδή είναι πε-
ριορισμένος ο χρόνος… Κύριε Φιλίππου…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Μου κάνει εντύπωση 
γιατί αν είναι λασπόνερα όπως είπε, 
αυτό αντιμετωπίζεται εύκολα. Ή θα είναι 
από την ίδια την γεώτρηση ή από κάποια 
βλάβη του σωλήνα να μπει χώμα μέσα, 
αλλά αυτό είναι ελάχιστο. Αν ήταν μία 
μόλυνση, μία ρύπανση ή  από εργοστά-
σια ή από βιομηχανίες,κλπ., είναι κάτι 
που δεν αντιμετωπίζεται εύκολα και το 
κατανοούμε. Αν όμως είναι λασπόνερα 
είναι κάτι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είναι κοκτέιλ 
βοθρολυμάτων κύριε Φιλίππου…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Από πού προέρχεται, 
μου είπατε από γεωτρήσεις. Αυτό αντι-
μετωπίζεται πάρα πολύ εύκολα. Από δω 
και πέρα μπορείς μόνο να πεις ότι δεν 
υπάρχουν άνθρωποι που  ενδιαφέρο-
νται, δεν είναι κάτι μη αντιμετωπίσιμο. 
Είναι άλλο να βάλεις αυτό το νερό και 
να το αναλύσεις, να βρεις οποιαδήποτε 
μόλυνση που να είναι χημική…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Και παραταύ-
τα υπάρχουν άνθρωποι που στρέφονται 
εναντίον εκείνων που αποκαλύπτουν 

όλα αυτά…
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Δεν είμαι ενημερω-

μένη γι αυτό το θέμα, απλά θυμάμαι 
ότι πάνω από ένα χρόνο, έχουμε κάνει 
μία σχετική ερώτηση του βουλευτή της 
Ξάνθης, του ΣΥΡΙΖΑ βεβαία, για το νερό 
στην περιοχή. Άρα δεν είναι ένα μεμονω-
μένο, έχει ένα ιστορικό. Βέβαια , τώρα 
δεν είμαι ενήμερη να δω τι απάντησε το 
υπουργείο για να πω σήμερα…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κυρία Καφα-
ντάρη η έρευνα μας έγινε από τον Ιού-
νιο του 2013…

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Απλά υπάρχουν και 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας  το θέμα 
της ποιότητας του νερού. Είναι πολύ σο-
βαρό! Έχουμε επανειλημμένα παρέμβει 
λεκτικά, να μην σας πω για την Λέσβο, 
να μην σας πω για κάποιο χωριό στο Ν. 
Καρδίτσας, έχω υπόψη μου αρκετές πε-
ριπτώσεις. Οι δημοτικές εταιρείες ύδρευ-
σης απαξιωμένες κατά κάποιο τρόπο, το 
θέμα της διαχείρισης όπως είπε πριν και 
ο δήμαρχος, το θέμα των απορριμμάτων 
και όλα αυτά που υπάρχουν, δημιουρ-
γούν μεγάλο πρόβλημα κι αυτό δεν είναι 
τυχαίο. Ουσιαστικά με οδεύει στην ιδιω-
τικοποίηση και μάλιστα με τη βούληση 
της παρούσας κυβέρνησης…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υπάρχουν ορι-
σμένες κινήσεις κυρία Καφαντάρη και 
είδατε στη Θεσσαλονίκη έγινε το δη-
μοψήφισμα και ευτυχώς ξεπεράσαμε το 
σκόπελο της ΕΥΔΑΠ.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Καφαντά-
ρη, εσείς παρεμβαίνετε και πολύ καλά 
κάνετε, αλλά αυτή η κυβέρνηση πια έχει 
επιδείξει τέτοια  ανοσία και τέτοιο πα-
χυδερμισμό σε όλες τις παρεμβάσεις, 
ερωτήσεις και τα λοιπά, όπου συνήθως  
απαντάει μη απαντώντας, μόνο για να 
βγει από την υποχρέωση…

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Δεν έχω καμία αντίρ-
ρηση, γι αυτό πρέπει αυτή η κυβέρνηση 
να φύγει γρήγορα .

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Κυρία Καφαντάρη λίγο 
πιο ευγενικά όλα. Σίγουρα κάποια σκο-
πιμότητα υπάρχει γιατί είναι λασπόνερο 
και καθαρίζει πολύ γρήγορα. Σας είπα 
αν δούμε αυτό το νερό και έχει μέσα μι-
κρόβια από μία γεώτρηση ή οτιδήποτε 
άλλο, είναι μολυσμένος ο υδροφόρος…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα είναι μο-
λυσμένος και ο υδροφόρος, σας είπα 
ότι δεν είναι μόνο λασπόνερο, είναι και 
κολοβακτηρίδια…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Σαφώς υπάρχει και μία 

σκοπιμότητα…
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Μα υπάρχει μια 

ευρύτερη σκοπιμότητα. Θέλουν να πεί-
σουν  τον ελληνικό λαό ότι η δημόσια 
διαχείριση… το νερό δεν είναι καλό, άρα 
θα έρθει ο καλός ιδιώτης να μας φέρει 
το καλό νερό. Βέβαια αποκρύβουν από 
τον ελληνικό λαό ότι όπου ιδιωτικοποιή-
θηκε το νερό, είχαμε χειρότερης ποιότη-
τας νερό, υψηλότερους λογαριασμούς, 
κόβανε το νερό, άφηναν ανθρώπους 
χωρίς νερό…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Θα συνεχίζεται 
δηλαδή αυτό μέχρι να το πάρει ιδιώτης, 
αν το πάρει ιδιώτης…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μου θυμί-
ζεις τώρα μια παλιά ιστορία. Όταν στο 
Ναύπλιο είχαμε βγάλει ότι το νερό είναι 
επικίνδυνο, ο σημερινός υπουργός ΥΠΕ-
ΚΑ, ο Μανιάτης , είχε πει ότι δεν υπάρ-
χει πρόβλημα. Κυρία Καφαντάρη μέσα 
σε 15 ημέρες τον Αύγουστο του 2009, 
500 άνθρωποι πήγαν στα νοσοκομεία. 
Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε…

Μια και μιλάμε για τον κύριο Μα-
νιάτη, ας έρθουμε στο σχέδιο ΜΑΡΣΑΛ 
που αυτός εφηύρε τον Απρίλιο και μόλις 
τον Ιούνιο πήγε, αν δεν απατώμαι, στο 
Λονδίνο για να υπογράψει και να κάνει 
συζητήσεις και συμφωνίες για τα υπο-
θαλάσσια οικόπεδα της Ελλάδας. 

Ποια είναι τώρα  τα υποθαλάσσια 
οικόπεδα της Ελλάδας… έχουν προσ-
διοριστεί από διάφορες εταιρείες, οι 
οποίες πασχίζουν να πάρουν την έρευ-
να των υδρογανανθράκων της Ελλάδας 
και δυστυχώς έχει ήδη υπογράψει τρεις 
συμβάσεις με αυτές τις εταιρείες. Έχει 
παραχωρήσει τα θαλάσσια οικόπεδα, 
πράγμα που είναι αδιανόητο κύριε Μα-
νιάτη, το ακούτε;;; Κυρία Καφαντάρη τι 
έχετε να μας πείτε;

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Έχουμε καταθέσει 
τρεις ερωτήσεις το τελευταίο χρονικό 
διάστημα και πέρυσι είχαμε καταθέ-
σει ανάλογες κλπ… Εγώ αυτό το οποίο 
θέλω να πω είναι ότι βρισκόμαστε αυτή 
τη στιγμή σε μία φάση δημιουργίας ενός 
νέου success story από την πλευρά της 
κυβέρνησης, ότι έχουμε τις μνημονιακές 
πολιτικές και πάει να καλλιεργηθεί γε-
νικότερα στον κόσμο, ότι θα βρούμε τα 
πετρέλαια, θα βρούμε τους υδρογονάν-
θρακες και θα σωθούμε από το χρέος και 
διάφορα… έχουμε κοστολογήσει πολύ, 
σε εισαγωγικά, αυτό.  

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Χριστο-

δουλάκη στην απόφαση που έβγαλε ο 
Μανιάτης, ξεχνάει τον φορέα, δεν τον 
αναφέρει…

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ακριβώς αυτό ήθε-
λα να πω τώρα. Από κει και πέρα,  εμείς 
σαν ΣΥΡΙΖΑ έγκαιρα από τον Φλεβάρη 
είχαμε ζητήσει από την αρμόδια επιτρο-
πή παραγωγής και εμπορίου και από την 
επιτροπή περιβάλλοντος της βουλής, να 
έρθει ο κύριος υπουργός να ενημερώσει. 
Δεν μπορεί εν κρυπτώ να γίνονται δια-
βουλεύσεις, να παίρνονται αποφάσεις, 
να ακούμε για υπογραφή συμβάσεων 
παραχώρησης, από τις 14 Απρίλη συγκε-
κριμένα και η ελληνική βουλή έμμεσα, ο 
ελληνικός λαός ουσιαστικά, να μην είναι 
ενημερωμένες για το τι γίνεται. Ας πούμε 
κάποια πολύ σοβαρά  ζητήματα. 

Πρώτα από όλα  θα ήθελα να πω ότι 
η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί και το 
ότι αν είναι εκμεταλλεύσιμα όποια κοι-
τάσματα, όποια βρεθούν κλπ, είναι μία 
εκτίμηση, η οποία θα γίνει μετά από αρ-
κετά χρόνια γιατί δεν αρκούν μόνο τα 
σεισμικά και οι πρώτες έρευνες, πρέπει 
να γίνουν ερευνητικές γεωτρήσεις, πρέπει 
να περάσει ένα αρκετό χρονικό διάστημα. 

Από κει και πέρα όμως αυτό που θέλω 
να πω είναι το εξής, έχουμε τις συμβάσεις 
παραχώρησης για τρεις περιοχές στην 
Δυτική Ελλάδα, Πατραϊκό, Γιάννενα και 
Κατάκολο. Έχουμε ζητήσει, έχουμε κάνει 
κατάθεση εγγράφου να έρθουν οι συμ-
βάσεις στη βουλή, πράγμα που δεν έχει 
γίνει. Δεύτερον, ο κύριος υπουργός, το 
ΥΠΕΚΑ, η κυβέρνηση ουσιαστικά προ-
χωρεί αυτή τη στιγμή σε συναντήσεις 
στο εξωτερικό και διαφημίζει, θα έλεγα 
αντιπρόσωπος εταιρειών,  να πουλήσουν 
τα πρώτα σεισμικά αποτελέσματα, κλπ. 

Από την άλλη μεριά, ένα πολύ σο-
βαρό θέμα που ανέφερε και ο κύριος 
Χριστοφορίδης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει 
ψηφισμένος ένας νόμος του ΠΑΣΟΚ, ο 
κύριος Μανιάτης ήταν και τότε, ο οποί-
ος συγκεκριμένος νόμος μιλάει για την 
ΔΕΗ, την εταιρεία την κρατική, η οποία 
θα είναι ο σύμβουλος, θα παρακολου-
θεί τις παραχωρήσεις, κλπ. Ο νόμος αυ-
τός παρότι έχει ψηφιστεί από το 2011, 
δεν έχει υλοποιηθεί. Μόνο μία πρόεδρο 
έχουν διορίσει και νομίζω μία αντιπρόε-
δρο. Η κυρία Σταματάκη συμμετέχει και 
σε απάντηση… 

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ο νόμος αυ-
τός έχει καταργηθεί από το 2011 κυρία 
Καφαντάρη.

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Από κει και πέρα προ-
χωρεί , κάνει αυτές τις παραχωρήσεις, 
υπογράφει συμβάσεις, η ελληνική βουλή, 
ο ελληνικός λαός δηλαδή, δεν ενημερώ-
νεται για όλα αυτά και είναι ένα σοβαρό 
ζήτημα αυτό το οποίο προκύπτει.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κυρία Κα-
φαντάρη μετά από 14 χρόνια αγώνων 
των περιβαλλοντικών οργανώσεων για 
τα μεταλλαγμένα, φτάσαμε στο σημείο, 
προεδρεύουσα η Ελλάδα στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, να εισηγηθεί τρόπους  για 
να εισαχθούν τα μεταλλαγμένα στην 
Ελλάδα. Τι άλλο να πεις; Είναι τραγικό! 
Ο ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ…

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Να πω κάτι. Τους 
συμβούλους που προσέλαβε ο κύριος 
Μανιάτης, ενώ υπάρχει η συγκεκριμένη 
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εταιρεία που με βάση το νόμο, η οποία 
είπαμε δεν έχει συσταθεί όπως πρέπει 
και παίζει το ρόλο της σε όλες αυτές τις 
διαδικασίες, να έχει ειδικούς σύμβουλους 
με ένα μεγάλο κονδύλι αμοιβής. Αυτο-
αναιρείται ο νόμος και βέβαια θέματα 
φορολογίας…

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Ο ίδιος άνθρωπος 
που τόσα χρόνια μας λέει πως όλα αυτά 
για τους υδρογονάνθρακες είναι εθνικά  
θέματα και πρέπει να περνάνε από την 
βουλή, στις υπουργικές αποφάσεις που 
υπέγραψε δεν υπάρχει πουθενά η λέξη 
«βουλή», ούτε η λέξη « δημόσιος φορέ-
ας» γιατί θέλουν να τα ξεπουλήσουν όλα, 
να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός.

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Και βέβαια να φτιά-
ξουν και τον μύθο, μην το ξεχνάμε αυτό, 
γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς, 
ούτε μπορούμε να κοστολογήσουμε…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Καφα-
ντάρη, αυτεξούσια ή εξουσιοδοτημένα 
προβαίνει η κυβέρνηση στην υπογραφή 
των συμβάσεων;

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Αυτό δεν το γνωρίζω.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Καταρχήν εί-

ναι παράνομες αυτές οι συμβάσεις που 
έχουν υπογραφεί;

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Εγώ δεν μπορώ να 
το πω αυτό, αυτό είναι ένα ερώτημα και 
δεύτερον τονίζω την έλλειψη ενημέρω-
σης της ελληνικής βουλής. Αυτό και μόνο 
θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Εδώ να τονίσου-
με και την αντίφαση, αυτοί μας παρουσι-
άζουν ξαφνικά, βάζουν και τα δικά τους 
media να λένε για πετρέλαια, για εκα-
τομμύρια που θα σώσουν την Ελλάδα… 
Εγώ λεω πως είναι έτσι, είναι δυνατόν 
να παρακάμπτεται η βουλή, οι ίδιοι το 
βάζετε και το αναβαθμίζετε ως σωτή-
ρια λύση της χώρας και από την άλλη 
να περνάει κάτω από το χαλί και να μην 
το γνωρίζει ο ελληνικός λαός; 

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Εδώ θα κόψει το 
θέμα της φορολογίας, που όπως είπε ο 
κύριος Μανιάτης 25%, 20% και 5% στις 
τοπικές κοινωνίες, καθορίζονται ποσά 
και λοιπά, όταν οι πιθανοί υδρογονάν-
θρακες που θα βρεθούν σε ένα αριθμό 
χρόνων, δεν ξέρουμε ποια κατάσταση 
θα υπάρχει τότε, ποιο θα είναι το οικο-
νομικό περιβάλλον ώστε να κανονίσου-
με από τώρα και να δεσμευτούμε. Είναι 
φοβερά τα ερωτήματα.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Σε άλλες χώρες 
φτάνουν και το 70%  τα έσοδα του δη-
μοσίου, ενώ εμείς αυτοδεσμευόμαστε…

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Από 40% που προέ-
βλεπε ο ν. 4001 πέσαμε στο 25%.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πληρωθούν 
ή  θα πληρώσουν για να κάνουν αυτά  
τα πειράματα;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ δεν είδα-
τε τι έγινε την περασμένη  εβδομάδα ; 
Έβγαλαν ανακοίνωση ότι θα κάνουν άλλες 
δύο γεωτρήσεις, άλλες δύο πλατφόρμες, 
που ; στη Θάσο;  Για 30 χρόνια έχουμε 
ακόμα κοιτάσματα.. Θέλουν να βάλουν 
και έναν θαλάσσιο σταθμό, υδροποιημέ-
νο φυσικό αέριο.

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Αυτό είναι ένα άλλο 
θέμα που μια άλλη φορά, αν θέλετε, να 
το συζητήσουμε. Είναι πολύπλοκο.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθουμε 

τώρα σε ένα άλλο θέμα και θέλω την 
δική σας γνώμη κύριε Φιλίππου. Αυτό 
που παίζει εδώ και ένα μήνα περίπου, 
με το νομοσχέδιο που πάνε να περάσουν 
σχετικά με τις  αρμοδιότητες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, που θέλουν να τις περι-
ορίσουν, όσον αφορά για τα σκουπίδια, 
στη συλλογή και στη μεταφορά, μόνο 
αυτό. Τι γνώμη έχετε;

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Κοιτάξτε, η ιδιωτικο-
ποίηση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοί-
κησης είναι κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια και ιδιαίτερα στο 
χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων, 
όλοι γνωρίζουμε ότι παίζονται τεράστια 
συμφέροντα. Ήδη και  από πλευράς πε-
ριφέρειας αυτή τη στιγμή που λέμε θα 
συγκρουστούμε με τα συμφέροντα, εί-
ναι ακριβώς για να αλλάξουμε αυτό τον 
τρόπο διαχείρισης με άλλους τρόπους, 
κάτι που είναι πραγματικά πάρα πολύ 
δύσκολο. Αυτή τη στιγμή ο περιφερεια-
κός σχεδιασμός, έτσι  όπως είναι, άλλο 
τι λένε οι νόμοι, θέλουν εμάς τους δή-
μους να μαζεύουμε μόνο τα σκουπίδια 
και να τους τα μεταφέρουμε στα σημεία 
που θέλουν. Έχουμε αντιδράσει από το 
χώρο της αυτοδιοίκησης, δεν θα έλεγα 
ιδιαίτερα οι κυβερνητικοί δήμαρχοι, αλλά 
οι δήμαρχοι που είμαστε από άλλους χώ-
ρους έχουμε φωνάξει…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εκατόν πενήντα 
πέντε αυτή την στιγμή έχουν υπογράψει…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Είναι γνωστό το θέμα. 
Είτε για τα πετρέλαια, είτε για οποιοδή-
ποτε άλλο θέμα  που συζητούσαμε πιο 
μπροστά, θέλουν να τα ιδιωτικοποιήσουν. 
Γι αυτό το λόγο με τον οποιοδήποτε τρόπο 
κοιτάνε να απαξιώσουν αυτό που υπάρ-
χει. Για παράδειγμα, σήμερα πριν έρθω 
εδώ, περίμενα να δω ποιο προσωπικό 
θα έχω για να μαζέψω τα σκουπίδια το 
σαββατοκύριακο και πρόκειται για θα-
λάσσια περιοχή. Μας έχουν δέσει τα χέ-
ρια. Να βγείτε μαζί με τους πολίτες στην 
παραλία , να δείτε σκουπίδια, να πείτε 
κακή αυτοδιοίκηση στους δήμους, ο κα-
κός ο δήμαρχος… να τα δώσουμε στους 
ιδιώτες. Είναι κάτι γνωστό και πρέπει 
να υπάρξει αντίδραση και κυρίως αλ-
λαγή πολιτικής που δεν θα γίνει εδώ με 
αυτή την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει 
συγκεκριμένη κατεύθυνση ιδιωτικοποί-
ησης όλων των δημόσιων φορέων και 
του δημόσιου πλούτου, αλλά και των 
δημόσιων οργανισμών και αυτό ποιούν 
και το ξέρουμε! Η απάντηση η δική μας 

σε όλο αυτό είναι η αντίσταση!
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν ξέρω τι 

άλλο να πούμε. Η ντροπή είναι μεγάλη, 
δεδομένου ότι έχουμε μια ανοιχτή πληγή 
δίπλα μας, τη Γάζα. Η Λωρίδα της Γάζας 
αποτελεί φαινόμενο γιατί μέσα σε 62 
ημέρες έχουν  σκοτωθεί Παλαιστίνιοι, 
2.123 άτομα, εκ των οποίων τα 470 εί-
ναι παιδιά και Ισραηλίτες έχουν σκοτω-
θεί μόλις 45. Εάν αυτό αποδεικνύει ότι 
φταιει η ΧΑΜΑΣ που ρίχνει τις ρουκέτες 
και δεν φταιει το Ισραήλ που μπαίνει σε 
ξένη χώρα και κανείς δεν δίνει πια σημα-
σία… Το μόνο που ενδιαφέρει τον Ομπά-
μα είναι να ρίχνει στους Τσιχαντζιστές τις 
βόμβες που ξέρει. Είναι τραγικό όμως 
εμείς σαν λαός, μία παρέμβαση έκανε ο 
κύριος Βενιζέλος με την ΥΠΕΞ, ενω για το 
Ισραήλ κουβέντα! Στη ΧΑΜΑΣ λεει στα-
ματήστε, η εκεχειρία έχει αναβληθεί έξι 
φορές και εκεχειρία δεν υπάρχει. Χθες και 
προχθές σκοτώθηκαν 13 παιδάκια! Είναι 
τραγικό  και δυστυχώς ο κλοιός σφίγγει 
γύρω μας, όσο πάμε και έρχονται προς 
τα εμάς.Με την κρίση που έχουμε φαει 
κατακέφαλα και κατά τα άλλα υπάρχει 
και πρωτογενές πλεόνασμα…. Με ρω-
τούσε προηγουμένως ο κύριος Φιλιπ-
πόπουλος , τι είναι αυτό το πρωτογενές 
πλεόνασμα; Του απαντάω απλά. Είναι, 
δήθεν από τα 360 δισεκατομμύρια του 
χρέους μας στα χαρτιά, ότι θα δώσουν 
στον ελληνικό λαό, από τις κρατήσεις 
που του έχουν κάνει μέχρι τώρα στα 5 
χρόνια στυγερής δολοφονίας του, ένα 
ποσόν, στα χαρτιά όμως… γιατί υπάρχει 
έλλειμμα, πλεόνασμα δεν υπάρχει!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Δεν υπάρχει κα-
νένα πλεόνασμα, εμείς το έχουμε ανα-
δείξει και πανηγύριζαν…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Εγώ είμαι συντομότα-
τος και περιεκτικότατος!  Όταν το 80% 
και πλέον του ελληνικού λαού δεν έχει 
τη δυνατότητα να πληρώσει αυτούς τους 
φόρους που του έχουν επιβάλλει πάνω 
στις πλάτες του,δεν αντιλαμβάνομαι αυτή 
τη λέξη, «το πρωτογενές πλεόνασμα»…

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Αυτή είναι ακρι-
βώς η ουσία του θέματος, αλλά ας έρθου-
με στο αισχρό τους ψεύδος, ακόμα και 
στα τυπικά. Να δείξουμε αυτή τη στιγμή 
την ανακοίνωση της EUROSTAT, για την 
οποία πανηγύριζε το  Υπουργείο Οικονο-
μικών, η οποία δεν αναφέρει πουθενά τη 
λέξη «πλεόνασμα». Λεει μας επιβεβαιώνει 
η EUROSTAT, αλλά δεν αναφέρει πουθενά 
τη λέξη αυτή. Είναι απίθανοι ψεύτες! Τι 

έκαναν οι άνθρωποι… υπέγραψαν με την 
EUROSTAT, ένα τεχνικό μνημόνιο συνεν-
νόησης και αυτό το έχουμε δημοσιεύσει 
και όρισαν ότι ειδικά για το 2013, μόνο 
η Ελλάδα θα  υπολογίσει το πρωτογενές 
πλεόνασμα με έναν εντελώς καινούριο 
τρόπο, όχι με τον ίδιο τρόπο όπως είχαν 
υπολογίσει πέρυσι οι ίδιοι άνθρωποι, μη 
μετρώντας τα ποσά που δώσαμε για την 
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και με 
αυτό τον τρόπο μόνο στην Ελλάδα από 
όλη την Ευρώπη μετράνε το πρωτογενές 
πλεόνασμα  για να βγει ότι τους συμφέ-
ρει και ότι τους συνέφερε προεκλογικά. 
Το ψέμα τους έχει τόσο κοντά ποδάρια… 
δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τον ελληνι-
κό λαό που πεινάει. Θα σας πω για μια 
μελέτη που έχουμε του γνωστού εργα-
τολόγου, του Αλέξη Μητρόπουλου, ότι 
οι μισοί Έλληνες, με αυτά που πάνε να 
κάνουν, θα μείνουν χωρίς σύνταξη. Στο 
«χωνί» που θα δημοσιεύσουμε την Κυ-
ριακή, ο Μητρόπουλος λεει  ότι ένας 
στους δύο Έλληνες δεν πρόκειται να θε-
μελιώσει ποτέ το δικαίωμα για σύνταξη. 
Οι άνθρωποι θα δουλεύουν βλέποντας 
τους καταστεναχωρημένους παππούδες 
και πατεράδες μας και θα ξέρει ο μισός 
ελληνικός λαός ότι δεν πρόκειται να πά-
ρει ποτέ σύνταξη!

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Και όσοι θα 
έχουν θεμελιώσει δικαίωμα για σύντα-
ξη, τι σύνταξη θα πάρουν; 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Εγώ πιστεύω ότι πέρυσι 
υπήρχε αυτό το πλάνο, τα 700 εκατομ-
μύρια αυτά, ήταν τα χρήματα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που δεν μας επιχορηγούσε 
ανά δίμηνο, παρουσιάσανε λοιπόν τέλος 
του χρόνου ότι έχουμε 700 εκατομμύρια 
πλεόνασμα και μας τα έδωσαν τέλος του 
χρόνου για να εξοφλήσουν…

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Πολύ σωστά τα 
λετε  και ισχύει…

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Θα ήθελα να πω μια 
κουβέντα  ότι η κατάσταση μεν είναι αυτή, 
αλλά να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Εγώ 
πιστεύω αυτό που λεω ότι πλησιάζει η 
στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση από τα 
προβλήματα που υφίστανται και τον ελ-
ληνικό λαό  θα πέσει και ότι θα έχουμε 
μία άλλη διαφορετική κυβέρνηση που θα 
είναι πυρήνας  ο ΣΥΡΙΖΑ και τα προβλή-
ματα όλα αυτά του ελληνικού λαού θα 
τα αντιμετωπίσει. Βέβαια θα αντιμετω-
πίσει το μεγάλο ζήτημα της ανθρωπιστι-
κής κρίσης, γιατί εκεί που πάμε θα είναι 
ακόμα χειρότερα  από αυτά που ακού-
σαμε μέχρι σήμερα! Ο Αλέξης οΤσίπρας 
τον Σεπτέμβρη, στη Θεσσαλονίκη, θα 
παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμα 
της εναλλακτικής λύσης και πολιτικής 
που προτείνουμε.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εμείς σαν εκ-
πομπή και σαν ΠΑΚΟΕ ευχόμαστε όλες οι 
πρωτοβουλίες που υπάρχουν, είτε κομ-
ματικές, είτε πολιτικές ,είτε συλλογικές, 
να έχουν ένα στόχο, να ορθοποδήσει, 
επιτέλους, αυτός ο ελληνικός λαός, που 
έχει πάθει τα πάνδεινα από όλους αυ-
τούς που έχουν περάσει μέχρι τώρα και 
μας έχουν εξουσιάσει. Είναι καιρός πια 
να καταλάβουμε ότι ο λαός πρέπει να 
πάρει τη δύναμη στα χέρια του και όχι 
οι μερικές κλίκες ανθρώπων που επιβου-
λεύονται τη ζωή μας.
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Ο Σουηδός Ευρωβουλευτής 
Τρόβαλντς προτείνει τον 
περιορισμό της παραγωγής 
παραδοσιακών βιοκαυσίμων 
και μετάβαση σε προηγούμενα 
βιοκαύσιμα από φύκια και 
ορισμένους τύπους αποβλήτων. 
Με αυτό τον τρόπο τα βιοκαύσιμα 
πρώτης γενιάς δεν θα 
υπερβαίνουν το 6% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις 
μεταφορές ως το 2020
Με το Ν/ Σ, ως το 2020, 
αναμένεται  ότι τουλάχιστον 
1,25% της κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές θα 
προέρχεται από προηγούμενα 
βιοκαύσιμα. Στα 10 δις 
ευρώ ανέρχεται ο ετήσιος 
προϋπολογισμός της πολιτικής  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
βιοκαύσιμα.
Η πρόταση αυτή προκάλεσε 
έντονες αντιδράσεις στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βιοντίζελ 
και στην Copa-Cogeca, οι οποίοι 
θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο 
θα ακυρωθούν οι μέχρι τώρα 
επενδύσεις στην παραγωγή 
βιοκαυσίμων, καθώς και στις 
επενδύσεις των καλλιεργητών 
αροτραίων, με συνέπεια να 
οδηγηθούν σε μεγάλες απώλειες 
θέσεων εργασίας.

ΜΕΓAΛΟΣ ΚIΝΔΥΝΟΣ για τα δημό-
σια έργα καθώς κινδυνεύουν με αναβο-
λή, όσα έχουν προγραμματιστεί για το 
επόμενο τρίμηνο, λόγω των πολιτικών 
αναταραχών του τελευταίου τριμήνου, 
των καθυστερήσεων στην εκκίνηση του 
νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην έλλειψη 
πόρων. Σύμφωνα με έρευνες , από τους 40 
μεγάλους διαγωνισμούς, συνολικού ύψους 
747 εκατ. ευρώ, που είχαν προγραμματιστεί 
για το τρίμηνο Δεκέμβριος-Φεβρουάριος 
αναβλήθηκαν σχεδόν οι μισοί!

Πάνω από  το 50% του συνολικού 
προϋπολογισμού των έργων που είχαν 
προγραμματιστεί για το ανωτέρω χρονικό 
διάστημα το κάλυπτε ο οδικός άξονας 
Πάτρα-Πύργος. 

Ο διαγωνισμός αυτός είχε εξαγγελθεί 
περίπου 10 φορές από  τον πρώην υπουργό 
Υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, χωρίς να 
πραγματοποιηθεί ποτέ. Σημειωτέον ότι 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέστρεψε προς 

επανυποβολή το σχέδιο «Μεταφορές και 
Περιβάλλον» του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο είχε 
εγκριθεί στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Την ίδια περίπου τύχη είχαν και άλλοι 
διαγωνισμοί, όπως  ο διαγωνισμός του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα 
έργα κατασκευής δικτύων μεταφοράς και 
διανομής νερού-άρδευσης στους Δήμους 
Ασκληπειού και Επιδαύρου, ο διαγωνισμός 
εξυγίανσης-αποκατάστασης κτιριακών 
εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου 
στα πρώην μεταλλεία Αμιάντου Βορείου 
Ελλάδος στο Ζιδάνι Σερβίων-Βελβε-
ντού. Τέλος ένας ακόμη διαγωνισμός που 
κηρύχτηκε άγονος είναι αυτός για την 
αποπεράτωση και εκσυγχρονισμό των 
κτιριακών υποδομών του Ωδείου Αθηνών. 
Πολλές αναβολές επίσης υπήρξαν και σε 
κρίσιμα έργα αποκατάστασης παράνομων 
χωματερών.

Δυστυχώς όμως, οι καταρρακτώδεις 
αναβολές που πέφτουν στα μικρότερα 

έργα του κατασκευαστικού κλάδου, δεν 
είναι οι μόνες! Προς αναβολή οδεύουν 
και τρείς μεγάλοι διαγωνισμοί για έργα 
με συμβάσεις παραχώρησης.

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Σταθάκης 
καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
κ. Σπίρτζης έχουν επισημάνει ότι η νέα 
κυβέρνηση θέλει να επικεντρωθεί σε πολ-
λά μικρότερα έργα κι όχι σε φαραωνικές 
επενδύσεις.

Ένα έργο που θεωρείται πολύ σημα-
ντικό και ελκυστικό, θα λέγαμε, είναι το 
έργο της ζεύξης Σαλαμίνας-Περάματος. 
Ο διαγωνισμός αυτός εκπνέει στα τέλη 
Μαρτίου και έχει  παραταθεί έως σήμερα 
επτά φορές! Οι βουλές της κυβέρνησης 
είναι άγνωστες για αυτό το έργο και 
ειδικότερα αν θα κατασκευαστεί μέσω 
παραδοσιακής εργολαβίας ή μέσω σύμβαση 
παραχώρησης  όπου οι πολίτες-χρήστες 
θα πληρώνουν διόδια.

Σημαντικές καθυστερήσεις  
στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων

ΑΝ.ΕΛ εναντίον «Ποταμιού» και στη μέση ο Μπόμπολας
Επίθεση των ΑΝ.ΕΛ εναντίον του «Ποταμιού» και 

στη μέση ο Μπόμπολας! Ο κ. Πάνος Καμμένος δήλωσε 
πρόσφατα ότι «Αν χρειαστώ τον κ. Θεοδωράκη, θα μιλήσω 
απευθείας με τον κ. Μπόμπολα». Η πρώτη απόφαση του 
κ. Καμμένου ως υπουργού Άμυνας ήταν η αναβίωση των 
Μικτών Ομάδων Μηχανημάτων Ανασυγκρότησης της 
ΜΟΜΑ. Ο πρόεδρος της ΑΝΕΛ θεωρεί ότι εάν  γκρεμίσει 
τις γέφυρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και «Ποταμιού», θα καταφέρει 
ισχυρά πλήγματα στη διαπλοκή με σκοπό να αναβαθμίσει 
με αυτό τον τρόπο τον ρόλο του στο αντιμνημονιακό 
μέτωπο. Ο κ. Γεώργιος Μπόμπολας παραιτήθηκε από 

τον «Πήγασο» και ανέθεσε την προεδρία στον γιο του, 
Φώτη. Και αυτό έγινε γιατί ο κ. Καμμένος  προτίθεται 
την επαναφορά του «βασικού μετόχου», που αποκλείει 
τους εργολάβους δημοσίων έργων από τη συμμετοχή 
τους σε ΜΜΕ. 

Κατά την άποψη του κ. Καμμένου το «Ποτάμι» ακο-
λουθεί την τακτική «μια στο καρφί και μια στο πέταλο» 
και αυτό γιατί, ενώ προ ολίγων ημερών ο Σταύρος 
Θεοδωράκης είχε επισκεφθεί τον Αλέξη Τσίπρα, τον 
οποίο διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του θα στηρίξει την 
διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης, λίγες 

μέρες αργότερα αρνήθηκε οποιαδήποτε συνεργασία με 
τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει δεσμευτεί για την πάταξη της 
φοροδιαφυγής και την αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
αγορά. Εξάλλου ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά είχε αναφέρει ότι 
θα αναθεωρήσει τη σύμβαση εκμετάλλευσης της Αττικής 
Οδού του κ. Μπόμπολα υπέρ του Δημοσίου. Αντίστοιχη 
στάση κρατά η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, 
η οποία φρέναρε τα σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων 
από ιδιώτες. Από την μεριά του, ο κ. Θεοδωράκης γίνεται 
πιο σκληρός απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ στις συναντήσεις του 
με τα σοσιαλιστικά φόρα των Βρυξελλών.
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ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ έχουν 
γίνει για χαλκευμένα στοιχεία στις 
άδειες ανέγερσης του εργοστασίου 
εξόρυξης χρυσού  της Χαλκι δικής. 
Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπί-
στηκαν ανακριβή στοιχεία ως προς 
την έκταση του οικοπέδου όπου θα 
ανεγερθεί το εργοστάσιο εξόρυξης.

 Ήδη ο υπουργός Παραγωγικής 
Ανάπτυξης, Παναγιώτης Λαφαζάνης 
ανακάλεσε δύο από τις άδειες ανέ-
γερσης του   εργοστασίου, οι οποίες 
αφορούσαν όχι μόνο την αρχιτεκτονική 
μελέτη, αλλά και την μελέτη για τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
της μονάδας. 

Αξίζει  να σημειωθεί ότι ο κ. Λαφα-
ζάνης, έχει ήδη πει σε προγραμματικές 
δηλώσεις  του στη Βουλή ότι «είμαστε 
αντίθετοι στην επένδυση του χρυσού 
στις Σκουριές της Χαλκιδικής και θα 
αξιοποιήσουμε όλα τα δυνατά μέσα για 
να προωθήσουμε αυτή τη θέση μας». 

Οι ενέργειες του προκάλεσαν έντο-
νες αντιδράσεις των εργαζομένων στα 
Μεταλλεία Κασσάνδρας, οι οποίοι 
έφτασαν στο σημείο να διακόψουν 
κάθε συνομιλία και επαφή μαζί του 
και με επιστολή διαμαρτυρίας που 
έστειλαν στον πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα, τόνισαν πως είναι ο μόνος 
που δέχονται ως συνομιλητή. Επίσης 
τόνισαν πως θα γίνουν ο «εφιάλτης» 
της κυβέρνησης μέχρι να δικαιωθεί ο 
αγώνας τους.

Το ζήτημα της εξόρυξης του χρυσού 
στη Χαλκιδική, εδώ και χρόνια, έχει 
αναχθεί σε πολιτικό επίπεδο, λες και 
εξαρτάται από το κόμμα που ψηφίζεις. 
Όλο αυτό το διάστημα ο κόσμος δεν 
έχει καταλάβει ακόμα αν η εξόρυξη 
έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. Η 
νέα κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει την 

νομιμότητα και πληρότητα όλων των 
ενεργειών, ώστε να διαφυλάξει και το 
περιβάλλον, σε περίπτωση παραβάσεων 
και παρανομιών, αλλά και να προστα-
τεύσει τους εργαζόμενους και να μην 

σταθεί σε γραφειοκρατικά θέματα γιατί 
κάτι τέτοιο θα ήταν αντιπαραγωγικό 
για την κυβερνητική λειτουργία, αλλά 
και ανέντιμο απέναντι στην κοινωνία 
και στους πολίτες της.

Από κόσκινο όλες  
οι άδειες στην Χαλκιδική

Μηνυτήρια αναφορά εναντίον της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και εναντίον 
της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας για τυχόν 
πλημμέλειες, παράνομες πράξεις και παραλείψεις 
για τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων 
στη ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, κατέθεσαν από κοινού οι 
πρόεδροι των Εκπολιτιστικών Συλλόγων Κάτω 
και Άνω Αλισσού Δημήτρης Μπαρμπούνης 
και Ευγενία Πετροπούλου, καθώς και ο 
πρόεδρος της Κοινότητας Αχαϊκού Παναγιώτης 
Κολλιόπουλος στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Πάτρας.
Στις 16 Ιανουαρίου ο κ. Αλεξόπουλος, 
αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, με απόφαση του, 
διακόπηκε η λειτουργία των μονάδων της 
«Ελαιουργίας-Πυρηνελαιουργίας ΕΠΕ» και 
απερρίφθησαν οι εφέσεις που έκαναν τα δύο 
εργοστάσια. Ύστερα όμως από προσφυγή που 
έκαναν κατά της απορριπτικής απόφασης 
ενώπιον της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης και με 
απόφαση του γενικού διευθυντή της, Διονυσίου 
Παναγιωτόπουλου, έγινε δεκτή η προσφυγή και 
ξαναλειτούργησε το εργοστάσιο.
Οι σύλλογοι ζητούν να διερευνηθεί η απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι τότε 
η δυσοσμία από την επαναλειτουργία των 
πυρηνελαιουργείων της ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ καλά 
κρατεί!

Στη συζήτηση που έγινε στο ΣτΕ για το γήπεδο 
της ΑΕΚ, το ΥΠΕΚΑ τάχθηκε υπέρ της ΑΕΚ 
για γήπεδο, αλλά με όρο τον σεβασμό στο 
Περιβάλλον.
Ο νομικός εκπρόσωπος της ΑΕΚ είπε ότι στην 
«Αγια-Σοφιά» θα προβλέπεται πράσινο και ότι για 
τα δέντρα που θα κοπούν, θα φυτευθούν σε άλλο 
σημείο υπερπολλαπλάσια. Ο εκπρόσωπος όμως 
του δήμου είπε ότι το «πράσινο ισοζύγιο» δεν 
ισχύει για δασικές εκτάσεις.
Το ΣτΕ έδωσε 12 μέρες προθεσμία για να 
υποβληθούν πρόσθετα υπομνήματα και στους 
επόμενους μήνες αναμένεται η έκδοση της 
απόφασης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  
ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ 
ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΚ  
ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΛΙΤΩΝ, 
ΑΛΛΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ

Γιάννης κερνάει … Γιάννης πίνει στους 
ελέγχους που καθορίζουν «τι είναι ρύπανση»

Το ευρωπαϊκό λόμπι των ορυκτών καυσίμων, με την 
αδειοδότηση των κυβερνήσεων, αποφασίζουν για τα 
όρια των εκπομπών ρύπων των μεγάλων βιομηχανιών 
και των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες προ-
καλούν την ρύπανση!

Η Greenpeace σχετικά με την Ελλάδα σε έκθεση 
της την αξιολογεί ως την χειρότερη εθνική αντιπροσώ-
πευση που συμμετέχουν στον σχετικό διάλογο, καθώς 
η κυβέρνηση έχει αφήσει εν λευκώ την εκπροσώπηση 
αποκλειστικά σε στελέχη επιχειρήσεων και δη των ΕΛ.ΠΕ. 
και της ΔΕΗ. 

Η ελληνική αντιπροσωπεία έχει συνεχώς σαν στόχο 
την εμπόδιση εφαρμογής των βέλτιστων τεχνικών στις 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής καθώς και στη διεκδίκηση 
εξαιρέσεων που θα επιτρέψουν την παράταση λειτουρ-
γίας των υφιστάμενων μονάδων πετρελαίου και λιγνίτη, 

αλλά και την κατασκευή νέων. 
Η προετοιμασία για την υιοθέτηση του νέου Κανονι-

σμού, που προωθείται στη Σεβίλλη, για τους Βιομηχανι-
κούς Ρύπους συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης, 
η οποία είναι ένα από τα πιο κρίσιμα όργανα στην όλη 
διαδικασία, καθώς οι προτάσεις που απορρίπτονται 
από αυτήν  είναι απίθανο να επανέλθουν στην τελική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στοιχεία-σοκ αποκαλύπτονται από  τις παρασκηνι-
ακές δράσεις της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων στη 
Σεβίλλη, η οποία σύντομα θα υποβάλλει πρόταση για 
την κατασκευή εργοστασίων άνθρακα και λιγνίτη το 
2019 που ρυπαίνουν έως και 5 φορές περισσότερο σε 
σχέση με τη σημερινή βέλτιστη τεχνολογία και έως 80% 
περισσότερο σε σχέση με τα ανώτερα όρια στην Κίνα!
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ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ

Οι νέες δεσμεύσεις από όλα τα 
κράτη  του κόσμου αναμένεται ως το 
τέλος Μαρτίου. 

Η Ελλάδα αν και μέχρι τώρα δεν 
είχε αναλάβει καμία δέσμευση, αξίζει 
να σημειωθεί  ότι οι πρόσφατες αποφά-
σεις της για τον λιγνίτη αποτελούν μια 
ευχάριστη έκπληξη. Έχουν σταματήσει 
λιγνιτικές μονάδες, αλλά και έχουν 
περιοριστεί  κάτω από την πίεση για 
αυστηρότερες Οδηγίες βιομηχανικών  
εκπομπών. Με αυτό τον τρόπο από 
1/1/2016 θα λειτουργούν περίπου το 
1/3 του χρόνου που λειτουργούσαν 
έως σήμερα.

Στη νέα λιγνιτική μονάδα που 
αναμένεται στην Πτολεμαΐδα, η κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει την οικονομική  
βιωσιμότητα της νέας μονάδας. Η τεχνολογία για την υποκατάσταση της Πτολεμαΐδας 
V  είναι ο συνδυασμός ΑΠΕ με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Περιμένουμε  λοιπόν  εάν θα καταφέρουμε να κάνουμε μια καινούρια αρχή με ένα 
νέο ενεργειακό μοντέλο που θα κάνει στροφή 180 μοιρών από αυτά του παρελθόντος.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ   
ΑΛΛΑΓΕΣ   
ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ

Από τις τελευταίες μετρήσεις 
της ΝΑΣΑ σχετικά με την 
Ανταρκτική αναφέρεται 
ότι ετησίως  την τελευταία 
δεκαετία λιώνουν 130 τόνοι 
πάγοι και μάλιστα η τήξη αυτή 
έχει επιταχυνόμενο ρυθμό. 
Σύμφωνα με την έκθεση, το 
νερό αυτό θα μπορούσε να 
καλύψει 1.3 εκατ. πισίνες 
ολυμπιακών διαστάσεων. 
Υπάρχουν σενάρια ότι αν 
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση 
σε 100-200 έτη η στάθμη 
της θάλασσας σε παγκόσμιο 
επίπεδο θα αυξηθεί τρία 
μέτρα, με αποτέλεσμα να 
βυθιστούν πολλές νησιωτικές 
και παραθαλάσσιες περιοχές.

ΑΠΕΙΛΗ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ  
ΑΠΟ ΤΑ  
ΕΠΕΝΔΥΗΤΙΚΑ  
ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ  
Η  ELDORADO GOLD 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ  
660 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Η απόφαση του υπουργού ΠΑΠΕΝ 
Παναγιώτη Λαφαζάνη, που έβαλε 
φρένο στην αδειοδότηση της 
επένδυσης  εμπλουτισμού στις 
Σκουριές, προκαλεί την Eldorado 
Gold, η οποία με τη σειρά της 
ζητάει ανάκληση της απόφασης 
και δημιουργικό διάλογο με την 
κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι 
η απόφαση αυτή δεν έχει νομική 
βάση γιατί αυτή δεν συνοδεύεται  
από χρονοδιάγραμμα ως προς 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ελέγχου των μελετών που 
ανακάλεσε.
Ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρίας Πολ Ράιτ κάνει μια 
εκτενή αναφορά για τα οφέλη που 
προκύπτουν  από τις μέχρι τώρα 
επενδύσεις ύψους άνω των 450 
εκατ. δολαρίων στην Χαλκιδική  
και τα σχέδια για περαιτέρω  
επενδύσεις ύψους 310 εκατ. 
δολαρίων μέσα στο 2015.

Η  δημοτική αρχή της 
Δραπετσώνας με την δυναμική 
της παρουσία στο δημοτικό 
συμβούλιο, στήριξε την άμεση 
απομάκρυνση των εγκαταστάσεων 
του Μελισσανίδη, που βρίσκονται 
ένα βήμα πριν από την λειτουργία 
τους, διαμηνύοντας «Πάνω από 
όλα η υγεία μας και το συμφέρον 
του λαού».
Στο μεταξύ, στις 11 Μαρτίου στις 
7 το απόγευμα οι φορείς δήμου 
διοργανώνουν στο πολιτιστικό 
κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης» 
στο Κερατσίνι σύσκεψη-
συζήτηση ώστε να αποφασιστεί 
το πρόγραμμα δράσης για την 
διεκδίκηση και την ανάπλαση του 
χώρου της πρώην βιομηχανικής 
ζώνης Δραπετσώνας, η οποία 
αποτελείται από 660 στρέμματα, 
εκ των οποίων τα 254 στρέμματα 
ανήκουν στην Εθνική Τράπεζα, τα 
117 στην πρώην ΑΓΕΤ, 82 στην 
Aegean του Μελισσανίδη, ενώ 
τα υπόλοιπα στον ΟΛΠ και στον 
δήμο.

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ των οικο-
συστημάτων βρίσκεται σε κίνδυνο, 
παρότι η μείωση της ρύπανσης και η 
βελτίωση του αέρα και των υδάτων  
είναι υπαρκτή.

Σε έκθεση για την κατάσταση του 
Περιβάλλοντος στην Ευρώπη για το 
διάστημα 2007-2012, μόλις το 23% 
των ειδών χλωρίδας και πανίδας και 
το 16% των οικοτόπων βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση.

Μόλις το 53% των επίγειων υδάτι-

νων σωμάτων θα πληρούν στο τέλος 
του έτους τις προϋποθέσεις καλής 
οικολογικής κατάστασης. Περισσό-
τερο από το 40% των ποταμών και 
των παράκτιων υδάτων της Ευρώπης 
ρυπαίνονται από την αγροτική παρα-
γωγή, ενώ το 20%-25% επηρεάζεται 
από τοπικές πηγές ρύπανσης.

Στην Ελλάδα, στη χειρότερη κατά-
σταση βρίσκονται τα επιφανειακά νερά 
στην Αττική και ακολουθούν η Θεσσαλία, 
η Κεντρική Μακεδονία και η Κρήτη.

Όσον αφορά τα απορρίμματα, η 
διαχείριση τους παρουσιάζει σταθερή 
βελτίωση, ωστόσο η Ευρώπη απέχει 
πολύ από μια «κυκλική οικονομία».

Οι περιβαλλοντικές πολιτικές της 
Ευρώπης είναι αποτελεσματικές ,ωστόσο  
σύμφωνα με τον διευθυντή του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
χρειάζεται σοβαρές μεταρρυθμίσεις, 
για ένα όραμα κυκλικής οικονομίας 
με σεβασμό των πόρων και του περι-
βάλλοντος.

Δυσοίωνα στοιχεία για το περιβάλλον
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ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΑΣ 
ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΧΥΤΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΜΕΑΡ

Η δημοτική αρχή της Άνδρου καλείται 
άμεσα και αποτελεσματικά να λύσει 
τον «γόρδιο δεσμό» για την εύρεση 
νέας θέσης ΧΥΤΥ, καθώς τα χρονικά 
περιθώρια που έχει στενεύουν 
δεδομένου της λήξεως προθεσμίας για 
την χρηματοδότηση του έργου.
Οι πιέσεις που ασκούνται από τα 
αυστηρά κριτήρια της μελέτης καθώς 
και από τις ενστάσεις των πολιτών 
της εκάστοτε περιοχής, η οποία θα 
μπορούσε να είναι κατάλληλη για την 
εγκατάσταση του ΧΥΤΥ, γίνονται ακόμη 
πιο ασφυκτικές.
Το θέμα της ψήφισης των αλλαγών 
των περιβαλλοντικών όρων επρόκειτο 
να συζητηθεί στις 30 Ιανουαρίου 
2015, ωστόσο η απουσία του 
μελετητή, ο οποίος προφασιζόμενος 
δυσμενών καιρικών συνθηκών αν και 
ο καιρός ήταν ευνοϊκός, καθώς και του 
προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
δεδομένου , πως εκείνος υπέδειξε 
το λάθος, προκάλεσε την έντονη 
δυσφορία των δημοτικών συμβούλων.
Οι τόνοι ανέβηκαν εκ νέου , όταν ο 
δήμαρχος  και τα μέλη της πρώην 
δημοτικής αρχής αντάλλαξαν 
κατηγορίες για το ποιος ευθύνεται 
για την ουσιαστική καθυστέρηση του 
ζητήματος, με τον κ. Σουσούδη να 
επισημαίνει, πως την κύρια ευθύνη την 
έχει η προηγούμενη δημοτική αρχή, 
καθώς είχε στη διάθεση της αρκετά 
χρόνια θητείας, ώστε να ολοκληρώσει 
το έργο, ενώ αντίθετα η παρούσα 
διοίκηση αναγκάζεται να ανταπεξέλθει 
τους σκοπέλους και τις χρονοβόρες 
διαδικασίες, σε διάστημα λιγότερο των 
18 μηνών.

ΑΜΕΣΑ Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακε-
δονίας καλείται να προχωρήσει σε σχε-
διασμό για την ταφή των απορριμμάτων, 
αφού η προθεσμία της τρίμηνης παρά-
τασης λειτουργίας του έργου λήγει στις 
8 Απριλίου.

Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση της 
μητροπολιτικής επιτροπής Θεσσαλονίκης, 
έπειτα από παρέμβαση του περιφερει-
ακού συμβούλου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου 
Θεοδωρόπουλου, ο οποίος τόνισε την 
επιτακτική ανάγκη για άμεση λύση. 

Ο Μάρκος Μπόλαρης κατήγγειλε 
την απουσία εθνικού και περιφερειακού 
σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων 
και υπογράμμισε πως είμαστε 40 χρόνια 
πίσω στη διαχείριση των απορριμ-
μάτων σε σχέση με την υπόλοιπη 
Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής 
της παράταξης «Οικολογία Αλληλεγγύη» 
Μιχάλης Τρεμόπουλος εξέφρασε την 
άποψη πως το μοντέλο των ΧΥΤΑ απο-
δείχτηκε και στην πράξη αποτυχημένο!

Αντίθετα ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ 
Μιχάλης Γεράνης παραδέχτηκε πως τα 
προβλήματα που υπάρχουν είναι  σοβαρά, 
αλλά αντιμετωπίζονται με υπευθυνότη-
τα. «Τα προβλήματα είναι υπαρκτά και 
κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, για να τα 
αντιμετωπίσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο 
δήμαρχος Λαγκαδά Γιάννης Καραγιάννης, 
ο οποίος ζήτησε την άμεση αποκατάστα-
ση των προβλημάτων στις δύο κυψέλες 
που έχουν κλείσει, την άμεση κατασκευή 
μονάδας για τη συλλογή του βιοαερίου 
από αυτές τις κυψέλες και την άμεση 
κατασκευή λιμνοδεξαμενής για τη συλ-
λογή των διασταλλαζόντων. 

Επίσης η εκπρόσωπος των κατοίκων 

της Ασσήρου Στέλλα Δημητριάδου τόνισε 
την κακή λειτουργία των ΧΥΤΑ και τις 
επιβλαβείς επιδράσεις του στους πολίτες.

Την αγανάκτηση τους εξέφρασαν και 
περιβαλλοντικοί σύλλογοι της περιοχής. 
Μάλιστα ο πρόεδρος του περιβαλλοντικού 
συλλόγου Λαγκαδά Χρήστος Χατζηπαρα-
δείσης έκανε έκκληση να καταστεί άμεσα 
και ένα σχέδιο αντιμετώπισης των επι-
πτώσεων ενός ενδεχόμενου ατυχήματος.

SOS στη Μαυροράχη για τα σκουπίδια

Το ΣτΕ συζητάει για την 
συνταγματικότητα ή μη του τέλους 
μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων 
κατόπιν προσφυγών από πολίτες 
του Λεκανοπεδίου της Αττικής, 
όπως και εμπορικών εταιρειών, 
που ζητούν να ακυρωθεί ως 
αντισυνταγματική και παράνομη η 
απόφαση για τις τιμές του ΕΤΜΕΑΡ 
για το β΄εξάμηνο του 2013 και να 
ακυρωθούν οι τιμές του ΕΤΜΕΑΡ  
για τους πελάτες οικιακής χρήσης 
χαμηλής τάσης και για τους 
παραγωγούς υψηλής τάσης.
Να σημειωθεί ότι το ΕΤΜΕΑΡ 
προορίζεται για την αποζημίωση 
των παραγωγών ηλεκτρικής 
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας.

ΚΑΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ  
ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ

Με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) θα ορι-
στικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης 
Λαγκαδά.

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν κορέστηκαν οι δύο πρώτες κυψέλες του ΧΥΤΑ 
και άρχισε να χρησιμοποιείται μία τρίτη κυψέλη χωρίς να έχουν γίνει εργασίες 
στεγανοποίησης. Έτσι στην χθεσινή σύσκεψη που έγινε, αποφασίστηκε να 
σταματήσει η λειτουργία της τρίτης κυψέλης μέχρι να γίνει η κατασκευή της 
απαραίτητης υποδομής, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει από άλλον 
εργολάβο. Ο ΦΟΔΣΑ προσωρινά εξετάζει τη μεταφορά των σκουπιδιών για 
διάστημα ενός μήνα σε ήδη αδειοδοτημένους χώρους στην Πιερία ή και στην 
Πτολεμαΐδα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνης μίλησε για «ανα-
ξιοπιστία και ανυποληψία του κράτους» και τόνισε πως «Η διαιώνιση των 
προβλημάτων ενισχύει πάντα συγκεκριμένα συμφέροντα».
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Η  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ προκαλεί  
με τους σκανδαλώδεις διαγωνισμούς. 
Προχώρησε έναν διαγωνισμό, παρά 
την καταιγίδα αποκαλύψεων για 
φωτογραφική προκήρυξη υπέρ μιας 
συγκεκριμένης εταιρείας. Ο ΟΚΑΑ 
κήρυξε, προεκλογικά, διαγωνισμό 
για την ανάδειξη αναδόχου, παροχής 
υπηρεσιών καθαρισμού υπαιθρίων, 
κοινόχρηστων και εσωτερικών χώρων 
και διαχείρισης απορριμμάτων καθώς 
και ζωικών υποπροϊόντων υποκατη-
γορίας 1,2,3 της Κεντρικής Αγοράς 
Αθηνών για πέντε έτη, με δικαίωμα 
παράτασης για επιπλέον τρία έτη, με 
συνολικό προϋπολογισμό 20.000.000 
ευρώ. Μετά τη μελέτη της διακήρυξης 
διαπιστώνει κανείς ότι η συμμετοχή 
κάθε άλλης ελληνικής ή ξένης εται-
ρείας είναι αδύνατη.

Οι φωτογραφικές διατάξεις είναι 
δύο: α) Η απαραίτητη ύπαρξη «μονά-
δας ενδιάμεσου χειρισμού ζωικών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1,2,3». 
Μόνο μία εταιρεία, πανελλαδικά, του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
διαθέτει την συγκεκριμένη άδεια η 
KAFSISΑ.Ε., η οποία είναι του σημε-
ρινού αναδόχου! 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι 

η μονάδα αυτή βρίσκεται μέσα στις 
εγκαταστάσεις του ΟΚΑΑ. 

Καμία άλλη μονάδα δεν υπάρχει 
και δεν ζητείται σε όλη  την Ελλάδα με 
ανάλογη προδιαγραφή της Κεντρικής 
Αγοράς!, β) Απαίτηση πιστοποίησης 
SA8000:2008 ή ISO26000:2010 για 
τη διαχείριση κοινωνικής ευθύνης με 
σκοπό τη συλλογή , μεταφορά και 
διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων, ζωικών υποπροϊόντων 
κατηγορίας 1,2,3 καθώς και καθα-
ρισμούς εσωτερικών και υπαίθριων 
χώρων. Αυτό όμως δεν σχετίζεται 
με την εκτέλεση δημοπρατούμενων 
εργασιών. 

Επιπρόσθετα απαιτείται να έχει 
εκδοθεί και να αφορά adhoc το δημο-
πρατούμενο αντικείμενο, σαν να είναι 
για κάποιο σύνηθες ειδικό επάγγελμα!

Μεγάλες καταστροφές από την συνεχή 
κακοκαιρία στη Β. Ελλάδα, η οποία πλήττεται 
κυρίως από ισχυρές βροχοπτώσεις.
Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Γιάννη 
Μωυσιάδη, όλη η δυτική μεριά του νομού 
έχει πλημμυρίσει από τα ορμητικά νερά του 
Στρυμόνα. Η ζημιά είναι τεράστια και αναμένεται 
να πέσει η στάθμη του Στρυμόνα για να 
ανοίξουν τις «πόρτες της Κερκίνης».
Σε επιφυλακή βρίσκονται και οι αρχές στον 
Έβρο,  εξαιτίας της συνεχιζόμενης αύξησης της 
στάθμης του νερού. Η ανησυχία αυτή εντείνεται 
και από την ανακοίνωση της βουλγαρικής 
πλευράς , ότι θα απελευθερώσει στην κοίτη 
του ποταμού Έβρου μεγάλες ποσότητες νερού, 
ανοίγοντας το φράγμα του Ιβαϊλογκραντ. 

ΣΤΟΠ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ  
ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε μη νόμιμο 
σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την 
«Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης 
Δημοσίου Ακινήτου», αντιδρώντας με αυτό 
τον τρόπο στην «Jermyn Street”  που ήθελε 
να επεκτείνει την ξενοδοχειακή μονάδα 
Βουλιαγμένης, δημιουργώντας  υπερπολυτελή 
τουριστικά θέρετρα 7 αστέρων, καθώς και 
13-15 υπερπολυτελών βιλών στην περιοχή που 
βρίσκεται το ξενοδοχείο «Αφροδίτη». Στόχος 
των ξένων επενδυτών ήταν να πουληθούν οι 
βίλες σε τιμές της τάξης των 30-35 εκατ. ευρώ.
Σημειωτέον  ότι από αυτήν την επένδυση , 
μέσω της συγκεκριμένης ιδιωτικοποίησης, η 
Εθνική Τράπεζα περίμενε να εισπράξει 300 
εκατ. ευρώ και το Ελληνικό Δημόσιο ακόμη 100 
εκατ. ευρώ.
Όλα αυτά όμως, σύμφωνα με το ΣτΕ, θα 
επιβαρύνουν  τις επιτρεπόμενες χρήσεις 
μετατρέποντας στο διηνεκές την ευαίσθητη 
ζώνη της χερσονήσου σε οικιστική περιοχή, με 
χρήσεις κυρίως κατοικίας και δευτερευόντως 
τουρισμού. Παράλληλα θα καθιστούσε δυσχερή 
την πρόσβαση των πολιτών στον ευρύτερο 
δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο της χερσονήσου  
και οι ανεγέρσεις αυτές θα ήταν αντίθετες 
στους νομοθετημένους και χωροταξικούς 
στόχους για ανάσχεση της οικιστικής 
εξάπλωσης της Αθήνας και για προστασία του 
πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και 
ιδίως των ακτών.

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ  
ΣΤΗΝ Β. ΕΛΛΑΔΑ

Σκανδαλώδεις διαγωνισμοί  
στην Κεντρική αγορά

ΟΧΛΗΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Εν έτει 2015 τα σκουπίδια στην 
χώρα μας αντιμετωπίζονται ως οχληρή 
υπόθεση από τους κρατικούς φορείς, 
αλλά και με αδιαφορία από τους πολί-
τες. Και οι δυο πλευρές ασχολούνται 
μόνο όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι.

Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει κακο-
διαχείριση . Αρκεί να ρίξει κανείς μια 
ματιά γύρω του και θα διαπιστώσει το 
χάος που υπάρχει στον τομέα αυτόν. 
Για παράδειγμα η Τρίπολη με την 

υπερσυσσώρευση σκουπιδιών στους 
δρόμους. Σε χωματερή δεν μπορούν 
να μεταφερθούν , πρέπει να κλείσουν 
57 στη χώρα, από τους οποίους οι 31 
είναι στην Πελοπόννησο. 205 πρέπει 
να αποκατασταθούν. Οι ιθύνοντες   το 
μόνο που σκέφτηκαν να  κάνουν είναι 
να παραλάβει ο ΧΥΤΑ Μακεδονίας 
έναντι 25 ευρώ τον τόνο.

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα παρά-
γονται 30 εκατ. τόνοι απόβλητα. 

Υπάρχουν 80 ΧΥΤΑ και άλλοι 60 σε 
διαφορετικά στάδια σχεδιασμού ή 
υλοποίησης. Λειτουργούν 51 σταθμοί 
μεταφόρτωσης, 4 μονάδες επεξερ-
γασίας αποβλήτων και 33 κέντρα 
συλλογής υλικών ανακύκλωσης. Δεν 
υπάρχει διαχείριση τοξικών αποβλή-
των, όταν σε άλλες χώρες το 80% 
των απορριφθεισών συσκευασιών 
επαναχρησιμοποιείται. Στη Γαλλία το 
70% των αστικών αποβλήτων δίνει 
υλικά και ενέργεια, στη Γερμανία οι 
κάδοι διαθέτουν μικροτσίπ και χρεώ-
νουν με το αντίστοιχο ποσό και στην 
Σουηδία, Ισπανία και Βρετανία δίκτυα 
υπόγειας συλλογής διαχωρισμένων 
σκουπιδιών  με συλλέκτες ρουφούν 
τις σακούλες κατευθείαν από την 
εξώπορτα.

Η επεξεργασία απορριμμάτων, 
εκτός από περιβαλλοντικό ζήτημα 
είναι και οικονομικό και μάλιστα κερ-
δοφόρο. Στην Ε.Ε. απασχολούνται 2 
εκατ. άτομα και αποφέρει κέρδη 150 
δις ετησίως, ενώ αν όλες οι χώρες 
ακολουθούσαν  τις κοινοτικές οδηγίες 
, ο κλάδος θα απασχολούσε μισό εκατ. 
άτομα ακόμη και θα απέφερε 40 δις 
επιπλέον ετησίως σε κέρδη!
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Οφέλη αιθέραιων ελαίων στα τρόφιμα
Η χώΡΑ ΜΑΣ διακρίνεται για την 
πλούσια ποικιλία αρωματικών, θερα-
πευτικών φυτών και δένδρων. Από τα 
αρχαία χρόνια οι Έλληνες τα χρησιμο-
ποιούσαν ως φάρμακα, αλλά και ως 
προϊόντα ομορφιάς.

Τα αρωματικά φυτά έχουν την ικα-
νότητα να προσδίδουν μια ευχάριστη 
οσμή, η οποία  οφείλεται στα αιθέρια 
έλαια. Η ποιότητα του εξαρτάται από το 
είδος του βοτάνου και από την μέθοδο 
εξαγωγής του από το βότανο. Οι δράσεις 
του είναι πολλές, όπως αντιμικροβι-
ακή, αντιφλεγμονώδη, εντομοκτόνο, 
αντιϊκή-αντιερπητική.

Τα αιθέρια έλαια, όταν  χρησιμο-
ποιούνται στα τρόφιμα, έχουν πολλά 
πλεονεκτήματα, όπως δεν χρωματίζουν 
το προϊόν, προσδίδουν άρωμα και 
έχουν αντιμικροβιακή δράση, ώστε να 
συντηρούν τα τρόφιμα.

Επίσης τα αιθέρια έλαια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και στις ζωοτροφές, 
ως αποσμητικά χώρου, αλλά και σε 
διάφορες αρωματοθεραπείες ενάντια 
διάφορων παθήσεων.

Τα κυριότερα εμπορικά αρωματικά 
και φαρμακευτικά φυτά στην Ελλάδα 
είναι: Το τσάι του βουνού, το φασκόμη-
λο, η ρίγανη, το γλυκάνισο, ο βασιλικός, 

το μάραθο, το χαμομήλι, η δάφνη, η 
μέντα, ο δυόσμος, το κόλιανδρο, το 
κύμινο, η λεβάντα, το μελισσόχορτο, η 
μαστίχα της Χίου, ο κρόκος της Κοζάνης 
και το δίκταμο της Κρήτης.

Στην Ελλάδα το κλίμα είναι τέτοιο 
που ευνοεί την ανάπτυξη τους, αλλά 
και την πολύ καλή ποιότητα τους, ακό-
μα και αν καλλιεργηθούν σε ορεινές 
και ημιορεινές περιοχές. Για το λόγο 
αυτό παρουσιάζει ένα αυξανόμενο 
ενδιαφέρον ως προς την καλλιέργεια 
τους και μπορεί να προσφέρει ένα 
σοβαρό συμπληρωματικό εισόδημα 
στους κατοίκους της υπαίθρου.

ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ  
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα περισσότερα παραδοσιακά κρεοπωλεία, 
περίπου το 60% από αυτά, βρίσκονται σε 
περιοχές όπου διαμένουν κάτοικοι με μεσαία 
εισοδήματα, το 24% σε περιοχές με χαμηλά 
εισοδήματα και μόλις το 16% σε περιοχές 
με υψηλά εισοδήματα, γεγονός βέβαια που 
σχετίζεται με τις διατροφικές συνήθειες των 
κατοίκων των περιοχών αυτών.

Η αγορά της Θεσσαλονίκης στα παρα-
δοσιακά λουκάνικα είναι αρκετά καλή με 
περιθώρια πάντα βελτίωσης, ενώ τα παρα-
δοσιακά κρεοπωλεία που τα παράγουν και 
τα πωλούν παρέχουν υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση σε ποσοστό 52%. Στο 16% είναι 
το ποσοστό των κρεοπωλείων που παράγουν 
χωριάτικα λουκάνικα και δεν παρέχουν φιλική 
εξυπηρέτηση. Όσον αφορά την καθαριότητα 
και την υγιεινή, τα περισσότερα καταστή-
ματα, σε ποσοστό 76% και 64% αντίστοιχα 
τηρούν υψηλές προδιαγραφές. Το 20% από 
τα καταστήματα που εμπορεύονται το προ-
ϊόν, διακινούν περισσότερα του ενός είδους 
χωριάτικα λουκάνικα. Το 56% παρουσιάζει 
τα προϊόντα τους  σε βιτρίνες-ψυγεία και 
το 85% από αυτά με ορθή εμπορική εικόνα  
εντός της βιτρίνας.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν 
μέρος έρευνας που έγινε με σκοπό την παρου-
σίαση της εμπορικής εικόνας των κρεοπω-
λείων που πωλούν παραδοσιακά χωριάτικα 
λουκάνικα, τα οποία παρασκευάζουν σε 
παρακείμενο  χώρο του καταστήματος τους, 
στις περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι υπάρχει μια 
σχετικά καλή αναλογία μεταξύ της τιμής του 
προϊόντος και της εμπορικής εικόνας των 
καταστημάτων, χωρίς αυτό βέβαια να είναι 
απόλυτο. Γενικά στην Ελλάδα οι κρεοπώλες 
έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη από τους 
καταναλωτές και για να έχουμε μία συνέχιση 
αυτής της σχέσης, πρέπει η παραγωγή και η 
πώληση των προϊόντων να είναι ποιοτική και 
να τηρούνται οι αρχές υγιεινής και ασφάλειας 
από τους κρεοπώλες.

Τα παραδοσιακά λουκάνικα είναι πολύ 
δημοφιλή προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και 
παρασκευάζονται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα 
με διάφορες παραλλαγές. Παράγονται από 
σύγκοπο κρέας και χοιρινό λιπώδη ιστό, με 
προσθήκη άλατος και καρυκευμάτων.  Σύμ-
φωνα με τον κώδικα τροφίμων είναι προϊόντα 
που παράγονται από άπαχο κρέας και λίπος, 
το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35%.

Οι αναλύσεις έγιναν σε δείγματα ενός 
κιλού, που αποτελούνταν από 2-3 λουκάνι-
κα, για να εξασφαλιστεί η ομοιογένεια των 
προϊόντων. 

Η έρευνα έδειξε ότι σε σχέση με παλαιό-
τερες μελέτες , υπάρχει μεγαλύτερη συμμόρ-
φωση με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
Επίσης η διατροφική αξία των λουκάνικών 
έχει βελτιωθεί, ικανοποιώντας τις αυξημένες 
πλέον απαιτήσεις των καταναλωτών για την 
παραγωγή υγιεινών τροφίμων.

ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ «LIDL»

Πρωταγωνίστρια στις ανακλήσεις 
τροφίμων η γερμανική αλυσίδα “lidl”. 
Ο ΕΦΕΤ αυτή τη φορά διαπίστωσε 
ξένο σώμα σε προϊόν δημητριακών 
της εταιρείας! Ύστερα από αυτό 
απαιτήθηκε από την Lidl Hellas 
η απόσυρση της συγκεκριμένης 
παρτίδας.

Να σημειωθεί ότι τα ευρήματα 
του παρελθόντος που έχουν βρεθεί 
ποικίλουν, από σαλμονέλα και ξένα 
σώματα στις συσκευασίες τροφίμων 
έως το μικρόβιο e-coil

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΡΕΑΣ

Κατόπιν αιτήσεως του Νοσοκομείου 
Μεταξά, οι ελεγκτές τροφίμων της Περι-
φερειακής Ενότητας Πειραιά κατάσχεσαν 
40 κιλά χοιρινού κρέατος

Το εν λόγω χοιρινό κρέας παρουσίασε 
διερρηγμένο απόστημα μυϊκής μάζας με 
άφθονη ποσότητα υποκίτρινου πύου και 
ιδιάζουσας οσμής. Οι ελεγκτές κίνησαν 
τις νόμιμες διαδικασίες για την επιβολή 
κυρώσεων στην προμηθεύτρια εταιρεία.
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Τα μέλη Της Επιτροπής 
Δασοπροστασίας της Καισαριανής, 
ευρίσκονται επί ποδός πολέμου. 
Ο λόγος είναι ότι ευρίσκονται 
ενώπιον μιας τεράστιας επέμβα-
σης στα μονοπάτια του δάσους 
του Υμηττού τα οποία φθάνουν 
μέχρι την κορυφογραμμή, αλλά 
και ολόκληρου του βουνού, τα 
οποία μετατρέπονται σε πίστες 
για ποδήλατα βουνού και μηχανές 
μοτοκρός. Κατασκευάζονται επι-
χωματώσεις, βατήρες για άλματα, 
αναβαθμίδες και πολλές άλλες 
παρεμβάσεις που συνδυάζονται με 
την ταχύτητα και την επικίνδυνη 
οδήγηση.    

Η Επιτροπή Δασοπροστασίας 
της Καισαριανής έχει 4 Πυροσβε-
στικά και 2 Οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού και στεγάζεται στο 
στάδιο του Εθνικού Αστέρα. Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Αθα-
νάσιος Εξαρχόποιυλος, συνταξι-
ούχος χημικός, εξηγεί ότι η λέξη 
«εθελοντής» είναι πολύ σημαντική, 
η αμοιβή μας είναι να βλέπουμε 
το δάσος πράσινο χωρίς καμία 
επέμβαση (η βανδαλισμό) από 
ανθρώπινο χέρι. 

Το δάσος για να ξαναγίνει 
χρειάζεται 25 χρόνια και εμείς της 
Επιτροπής φοβόμαστε το Κράτος 
και πιστεύουμε ότι με την πρώτη 
δυσκολία θα εγκαταλείψει την 
δημιουργία του δάσους. Αυτός 
είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε 
εδώ.  Για μία έκτακτη ανάγκη.

Η Επιτροπή Δασοπροστασίας 
λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια, 
αλλά φέτος έχουμε πολύ σοβαρό 
πρόβλημα.

Μία ομάδα ανθρώπων δεν 
δέχονται ότι το δάσος είναι κοι-
νωνικό αγαθό και νομίζουν ότι 
μπορούν να κάνουν σε αυτό ό, 

τι θέλουν. Είναι ομάδες των 6-7 
ατόμων, αλλά καμιά φορά και 
μεμονωμένα άτομα, που χρη-
σιμοποιούν τα μονοπάτια του 
δάσους για να κάνουν ποδήλατο η 
μοτοκρός, χωρίς να υπολογίζουν 
καθόλου τους επισκέπτες οδοι-
πόρους αλλά και χωρίς καθόλου 
να σέβονται το δάσος. Όλα αυτά 
γίνονται, δυστυχώς, με την πλήρη 
απουσία του Δασαρχείου αλλά 
και των Δήμων.       

Η Επιτροπή έχει 4 Παρατηρη-
τήρια στο βουνό και κάθε φορά 
βρίσκει καταστροφές σε αυτά. 
Τα τραπέζια και οι πάγκοι που 
έχουν τοποθετηθεί τα βρίσκουν 
αναποδογυρισμένα και σπασμένα.  
Υπάρχει πλήθος φωτογραφιών 
που δείχνουν τις παρεμβάσεις 
στα  μονοπάτια προκειμένου να 
δημιουργηθούν οι πίστες για τα 
ποδήλατα και το μοτοκρός. Έτσι 
χωρίς καμία άδεια, χωρίς καμία 
συνεννόηση με το Δασαρχείο και 
τον Δήμο. 

Με αυτό τον τρόπο αντί να 
απολαύσει κανείς την βόλτα του 
στο δάσος, κινδυνεύει από τις 
μηχανές και τα ποδήλατα που 
κινούνται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες 
μέσα στα μονοπάτια.

Ο Αρμόδιος Δασάρχης Πεντέ-
λης Αθανάσιος Ρέππας, τόνισε την 
ανάγκη να λυθεί το θέμα, διότι 
αφενός είναι επικίνδυνο, αφετέ-
ρου δημιουργεί πολλές αρνητικές 
συνέπειες στο δάσος. Το Δασαρχείο 
Πεντέλης είναι σε συνεργασία με 
τον Δήμο Καισαριανής αλλά και 
με την Επιτροπή Δασοπροστασίας, 
ώστε να σταματήσει αυτές τις 
δραστηριότητες μέσα στο δάσος. 
Είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να 
απολαμβάνει την βόλτα του μέσα 
στο δάσος και δεν του επιτρέπεται 

να αλλοιώνει το ανάγλυφο της 
περιοχής και να θέτει σε κίνδυνο 
άλλους περιπατητές με αρνητικές 
συνέπειες για το δάσος. 

Οι επιπτώσεις που μπορεί να 
έχουν στα δασικά οικοσυστήματα 
οι δραστηριότητες σε δασικές 
εκτάσεις των μηχανών μοτοκρός 
και των ποδηλάτων είναι :

-Καταστροφή η θραύση μεμο-
νωμένων φυτών. 

- Τροποποίηση των φυσικών 
και χημικών ιδιοτήτων του εδά-
φους (πορώδες, υγροσκοπικότητα, 
απορροφητική ικανότητα, κλπ.) 

-  Εισαγωγή ζιζανίων και παθο-
γόνων.

Οι επιδράσεις στην άγρια πανί-
δα μπορεί να είναι:

• Θάνατος λόγω πρόσκρουσης 
μικρών θηλαστικών

• Θάνατος ασπόνδυλων λόγω 
σύνθλιψης

Η αύξηση των οχλήσεων και 
του θορύβου μπορεί να οδηγήσει 
στην αλλαγή οικοτόπων και περι-
οχών φωλεωποίησης για διάφορα 
είδη πτηνών και θηλαστικών σε 
περιοχές λιγότερο ευνοϊκές με 
συνέπεια να μειωθεί σταδιακά ο 
πληθυσμός τους.

Είναι φανερό ότι όλα τα προ-
αναφερθέντα σχετίζονται άμεσα 
με την χρήση και την οργάνωση 
των δραστηριοτήτων δασικής 
αναψυχής.

Στο σχετικό άρθρο του σχεδίου 
Νόμου «Δασικά οικοσυστήμα-
τα:  Ορισμοί, μέτρα προστασί-
ας, ανάπτυξης και διαχείρισης» 
ορίζεται ρητά ότι μπορούν να 
πραγματοποιηθούν αγώνες σε 
συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις, 
αλλά πάντα σε συνεργασία με το 
αρμόδιο Δασαρχείο και την γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού.

Ο Υμηττός κινδυνεύει

Οι Σύμβουλοι γίνονται… 
τραπεζίτες με λεφτά του ΕΣΠΑ

Το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μιας στάσης στο Πανε-
πιστήμιο Πατρών» στοίχισε 45 εκατομμύρια ευρώ από τα 
λεφτά του ΕΣΠΑ.

Γιατί στην Ελλάδα της κρίσης, οι κυβερνήσεις δεν ευνόησαν 
τη χορήγηση ΕΣΠΑ σε φορείς με πραγματικές και μετρήσιμες 
ανάγκες, αλλά σε αόριστες συμβουλευτικές δράσεις;  Η όλη 
διαδικασία θυμίζει το σκάνδαλο των επιχορηγήσεων των ΜΚΟ. 
Θυμόσαστε την διοργάνωση συνεδρίων για την «Ανάπτυξη 
της φορολογικής μεταρρύθμισης στα νησιά Γκαλαπάγκος» 
από ΜΚΟ που επιχορηγήθηκε με πακτωλό χρημάτων. Ποιος 
μπορεί να ξεχάσει την ΜΚΟ που εισέπραξε χρήματα για την 
μελέτη εξουδετέρωσης ναρκών στο Αφγανιστάν (νομίζω, ας με 
συγχωρήσουν οι αναγνώστες αν το σωστό είναι το Κουρδιστάν).

Είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί που ακριβώς δαπανώνται 
τα χρήματα για ένα πρόγραμμα με την βαρύγδουπη ονομασία 
«Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου των Κρατικών 
Ενισχύσεων – Προκλήσεις για την ελληνική Δημόσια Διοίκηση».

Διάφοροι «εκσυγχρονισμοί» και «προωθήσεις» πρωταγω-
νιστούν στα διάφορα άϋλα προγράμματα τα οποία επιδοτού-
νται από το ΕΣΠΑ.  Δεν επιδοτούνται χωράφια, κατασκευές, 
επιχειρήσεις, αγρότες, αλλά οι «Σύμβουλοι»

Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι Σύμβουλοι;  Έχουν όνομα;
Πρακτικά είναι αδύνατο να ελεγχθεί που τελικά οδηγήθη-

καν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, το μεγάλο κομμάτι των οποίων 
εισέπραξαν οι «νταβατζήδες» κατά τον πρώην Πρωθυπουργό 
Καραμανλή, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν αποδει-
κνύουν ότι τα μεγάλα κονδύλια κατέληξαν σε πρόσωπα που 
ανακυκλώνονται στην κοινωνική και πολιτική ζωή και πολλές 
φορές στην διαπλοκή.

Οι παρακάτω αναφερόμενες εταιρείες δεν ανήκουν όλες 
σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος 
για να ελεγχθεί τι ακριβώς έγινε με τα λεφτά που δόθηκαν.

Αποδέκτες μεγάλων ποσών είναι τα ελληνικά τμήματα 
πολυεθνικών εταιρειών ελέγχου και συμβούλων, όπως η 
DELLOITE, η Price Water House,  η Grant Thjorton KPMG κλπ. 
Στη συνέχεις έχουμε μεγάλες αλλά και μικρές διαφημιστικές 
εταιρείες ατόμων που σχετίζονταν άμεσα με την πολιτική. 

Οι περισσότερες από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι 
αποδέκτες κονδυλίων ΕΣΠΑ, ενώ χρηματοδοτούνται και οι 
μέτοχοί τους ξεχωριστά.

Η επιδότηση γίνεται πολλές φορές όπως π.χ. στην εταιρεία 
CTMιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Ρουτζούνη, που έχει την εταιρεία 
δημοσκοπήσεων ΚΑΠΑ RESEARCH, η στην εταιρεία ΟΠΙΝΙΟΝ 
του Ευστράτιου Φαναρά που είναι και ιδιοκτήτης της MRB. 

 Η πρώην υπουργός πολιτισμού Τατιάνα Καραπαναγιώτη 
πήρε 600.000 ευρώ για το έργο «προμήθεια Ψηφιακή Σύγκλιση».

Οι εταιρείες που επιχορηγούνται από το ΕΣΠΑ έχουν 
ονομασίες  “Consulting”  “Communication”  “Profilesolutions”  
και αλλά παρόμοια μη παραγωγικά ονόματα που όμως εντυ-
πωσιάζουν. 

Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι από τους επιδοτούμενους 
διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Δημόσιο του οποίου είναι 
προμηθευτές.  Όπως φαίνεται αυτή η σχέση χρησιμοποιείται 
μετά σαν κριτήριο ποιότητας για είσπραξη επιχορηγήσεων 
από το ΕΣΠΑ.  

Τέλος επιχορηγούνται και τα Ιδρύματα πολιτικών αλλά 
και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η ΓΣΕΕ, που δεν φαίνεται 
να έχει κάποια δραστηριότητα έχει εισπράξει 90 εκατομμύρια 
ευρώ. Τα ποσά που πηγαίνουν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα 
είναι ανεξέλεγκτα επίσης. 

Οι εταιρείες του Σωκράτη Κόκκαλη, του εθνικού προμηθευτή 
λογισμικού, έχουν πάρει άπειρα ποσά από το ΕΣΠΑ.

Υπάρχουν φάκελοι με εντυπωσιακές πολύχρωμες παρου-
σιάσεις εντυπωσιακών έργων, στη σφαίρα του άυλου πάντα, 
έργα που είναι «συνέδρια, προβληματισμοί και προωθήσεις» 
που δεν αποδεικνύουν ότι καλώς δόθηκαν. Τι έργα έγιναν; 
Πως ελέγχθηκαν;

Απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα μπορεί να δώσουν μόνον 
οι Αρχές, αν φυσικά το θελήσουν.
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Το ςΤέ αμφιςβηΤέι την νομιμότητα 
πολλών υπουργικών αποφάσεων που 
εκδόθηκαν τα τελευταία 12 χρόνια και 
σταματάει την ανεξέλεγκτη παραχώρηση 
των αιγιαλών και παραλιών της χώρας 
από το Κράτος στους Δήμους και από τους 
Δήμους στους ιδιώτες για εκμετάλλευση.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι 
τέτοια παραχώρηση του αιγιαλού και των 
παραλιών για εκμετάλλευση στους δήμους 
και στους ιδιώτες, μπορεί να γίνεται μόνο 
«μεμονωμένα και κατά περίπτωση» και 
μόνον εφόσον προηγηθεί μια λεπτομερής 
κρίση,  για κάθε περίπτωση χωριστά, των 
αρμόδιων κρατικών αρχών.     

Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να 
τεθούν οι όροι και οι περιορισμοί από τις 
αρχές, σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του τμήματος παραλίας που 
παραχωρείται, ώστε να διασφαλίζεται 
το περιβάλλον και η κοινή χρήση της 
παραλίας. 

Επειδή το θέμα κρίθηκε σοβαρό, 
παραπέμφθηκε στην ολομέλεια του Ε’ 
τμήματος του ΣτΕ με μείζονα σύνθεση, 
προκειμένου να προβεί σε οριστική κρίση 
στις αρχές Ιουνίου 2014. 

Η απόφαση που βγήκε από το ΣτΕ 
σταματάει τη μαζική παραχώρηση αιγι-

αλών και παραλιών και θέτει σαν όρο 
η παραχώρηση να γίνεται χωριστά για 
κάθε περίπτωση και μετά από μελέτη. 

Επίσης θέλει στην Απόφαση παραχώ-
ρησης να συμμετέχει, εκτός από τους 
υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών 

και ο Υπουργός ΥΠΕΚΑ, δεχόμενο την 
μεγάλη σημασία που έχει η προστασία 
των παράκτιων ζωνών από το Κράτος.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 
είχε προσβάλλει ως αντισυνταγματική 
την υπουργική απόφαση που εξέδωσαν 
το 2009 τα υπουργεία Οικονομικών και 
Εσωτερικών για την παραχώρηση στους 
ΟΤΑ αιγιαλού, παραλίας αλλά και όχθης 
λιμνών και ποταμών, με μοναδικό αντάλ-
λαγμα το δικαίωμα της απλής χρήσης.

Όλες οι προηγούμενες του 2009 
υπουργικές αποφάσεις για το θέμα, είχαν 
ακυρωθεί από το ΣτΕ.  Έδιναν συνεχή 
παράταση στην ισχύ τους, μέχρι να υπάρ-
ξει οριστική νομοθετική ρύθμιση. Αλλά 
και μετά το 2009 εκδόθηκαν παρόμοιες 
υπουργικές αποφάσεις. 

Τέλος με την υπ’ αριθμό 646/2015 
απόφαση το ΣτΕ επισημαίνει ότι το Κρά-
τος έχει ευθύνη για την προστασία του 
οικοσυστήματος των παράκτιων ζωνών 
και για την δυνατότητα άσκησης μόνον 
ήπιων δραστηριοτήτων που θα είναι 
συμβατές με τον προορισμό τους, για 
να αποφεύγεται η υπερεκμετάλλευση 
και η υποβάθμισή τους και ταυτόχρονα 
να διασφαλίζεται η κοινή χρήση της 
παραλίας.

Την Τετάρτη 29 Απριλίου οι Υπουργοί 
Παναγιώτης Λαφαζάνης και Γ. Τσιρώνης 
κατέθεσαν στην Βουλή τροπολογία 
για αποτροπή της μετατροπής της 
Λιμενοβιομηχανικής ζώνης Κερατσινίου-
Δραπετσώνας (είναι τα γνωστά Λιπάσματα) 
σε χαβούζα για slops (επικίνδυνα 
πετρελαιοειδή απόβλητα ειδικών πλοίων). 

Θα απαγορευτεί έτσι, σε έκταση 640 
στρεμμάτων,  η εγκατάσταση μεταποιητικών 
και άλλων βιομηχανικών Μονάδων. 
Επαναφέρεται ο όρος «ανάπλαση» για την 
περιοχή και ακυρώνονται οι διατάξεις του 
Ν. 4277/2014,  που είχε χαρακτηρίσει την 
περιοχή λιμενοβιομηχανική και μεταποιητική 
ζώνη.

Με αντιπεριβαλλοντικές διατάξεις 
του «Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-
Αττικής» ο Ν. 4277/2014 προέβλεπε να 
δημιουργούνται στην εν λόγω περιοχή 
«χρήσεις βιομηχανίας και βιοτεχνίας» και 
όριζε επίσης ότι «έμφαση αποδίδεται στην 
ενίσχυση χρήσεων άμεσα συνδεδεμένων 
με τις λιμενικές δραστηριότητες και στη 
χωροθέτηση χρήσεων συμπληρωματικών 
ως προς τη λιμενική ζώνη».

Έτσι αντί να μετατραπεί η περιοχή σε 
χώρο ανάπλασης, πρασίνου, αναψυχής 
και περιορισμένης δόμησης, όπως χρόνια 
επιθυμούν και ζητούν οι κάτοικοι, που θα 
είχε σαν συνέπεια την απομάκρυνση των 

εγκαταστάσεων της Oil One, θυγατρικής 
της Aegean του κ. Μελισσανίδη, δόθηκε 
η δυνατότητα με τον Ν. 4277/2014, να 
επεκταθούν οι εγκαταστάσεις της Oil 
One αφού προέβλεπε την αύξηση του 
συντελεστή δόμησης από 0,4 σε 0,6 , 
δηλαδή κατά 50%. Η Εταιρεία Oil One 
ασχολείται με την συλλογή και επεξεργασία 
επικίνδυνων αποβλήτων πετρελαιοειδών 
πλοίων (slops).

Η Εταιρεία Oil One έχει συνάψει 
συμφωνία με τον ΟΛΠ, να αναλάβει την 
συλλογή και επεξεργασία των επικίνδυνων 
αποβλήτων πετρελαιοειδών όλων των 
πλοίων που ελλιμενίζονται στο λιμάνι 
του Πειραιά. 

Μάλιστα πήρε δύο χρόνια παράταση 
από τον ΟΛΠ, δεδομένου ότι πρέπει να 
μεγαλώσει τις εγκαταστάσεις της για να 
επαρκούν για ένα τόσο μεγάλο έργο.  

Με την ψήφιση του νέου Νόμου 
(τροπολογίας)  καταργούνται οι χρήσεις 
βιομηχανίας, βιοτεχνίας, υπηρεσιών 
τριτογενούς τομέα και μεταποίησης 
σε όλη την περιοχή. Έτσι στην περιοχή 
των Λιπασμάτων θα απαγορεύονται 
δραστηριότητες που αλλοιώνουν το 
φυσικό περιβάλλον και το ιδιαίτερο 
κάλλος της παραθαλάσσιας ζώνης. Και 
το σημαντικότερο, στην τροπολογία 
προβλέπεται μείωση του συντελεστή 

δόμησης από 0,4 στο 0,15, με αποτέλεσμα 
να μην μπορούν να οικοδομηθούν 270.000 
τ.μ. στην περιοχή. Δηλαδή λιγότερο μπετόν.

Η τροπολογία ρητά αναφέρει ότι 
«αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του 
τμήματος του Παραρτήματος IV του Ν. 
4277/2014 «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-
Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 156), 
το οποίο αναφέρεται στα «Προγράμματα 
Ειδικών Παρεμβάσεων Μητροπολιτικού 
Χαρακτήρα για την Αττική», της παραγράφου 
4 του άρθρου 14 του Ν. 4277/2014, ως 
εξής : «τον καθορισμό Περιοχής Ανάπλασης 
και Ειδικής Παρέμβασης Μητροπολιτικού 
Χαρακτήρα της παραγράφου 4 του άρθρου 
14 του Ν. 4277/2014, όπως ισχύει, ως 
πόλου υπερτοπικής εμβέλειας, επιφάνειας 
640 στρεμμάτων στο παραλιακό μέτωπο 
του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με 
χρήσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, υγείας, 
αθλητισμού, πράσινου και αναψυχής με 
προτεινόμενο συντελεστή δόμησης  0,15 
στο σύνολο της έκτασης, όπως η περι-
οχή φαίνεται στον χάρτη ΙΙ-1 σε κλίμα-
κα  1: 10.000, ο οποίος δημοσιεύεται 
με την παρούσα ρύθμιση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής». 

Προβλέπεται επίσης στην τροπολογία 
να εξασφαλιστεί η σύνδεση της περιοχής 
με το Κέντρο του Πειραιά με γραμμή τραμ, 
καθώς επίσης και λεωφορειακή σύνδεση 

με την γύρω περιοχή.
Η τροπολογία είναι αποτέλεσμα 

συνεργασίας  του ΥΠΕΚΑ με  τον 
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γ. Γαβρίλη και 
με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας. 
Με απόφαση Δ.Σ. ο Δήμος ενέκρινε την 
εν λόγω τροπολογία. 

Επίσης την τροπολογία αυτή στηρίζουν 
όλοι οι Δήμοι της Β’ Περιφέρειας Πειραιά, 
όπως οι Δήμοι Νίκαιας-Ρέντη, Κορυδαλλού, 
Περάματος, Σαλαμίνας. Μπαίνει έτσι ένας 
φραγμός στα προϋπάρχοντα σχέδια της 
προηγούμενης Αρχής να μετατρέψουν 
την περιοχή σε μία απέραντη χαβούζα, 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν κάποια 
συμφέροντα.

Ο Υπουργός κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης 
δήλωσε «Με την τροπολογία που 
καταθέσαμε εκπληρώνεται ένας πόθος 
δεκαετιών των κατοίκων Δραπετσώνας-
Κερατσινίου και όλης της ζώνης στην Α’ 
και Β’ Πειραιά. Μία ιστορική ευκαιρία και 
ελπίδα ζωής βρίσκεται μπροστά μας, που 
καλούμαστε να την αξιοποιήσουμε πλήρως, 
για να βελτιώσουμε το περιβάλλον και την 
ποιότητα της ζωής μας».     

Φαίνεται πως υπάρχει η διάθεση της 
Πολιτείας για την πάταξη των συμφερόντων 
επιχειρηματιών σε βάρος του Περιβάλλοντος 
και της ποιότητας ζωής των πολιτών.  
Ίδωμεν.

Γλυτώνει στο παραπέντε η Δραπετσώνα από τα νύχια του Μελισσανίδη

Όχι σε ξαπλώστρες, ομπρέλλες, 
αναψυκτήρια από το ΣτΕ
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Το σίριαλ των δασικών χαρτών                                                                                                                       
Οι πρώτΟι δασικοί χάρτες  μελετή-
θηκαν και υλοποιήθηκαν την περίοδο 
1995-1999, όταν ξεκίνησε το πιλοτικό 
πρόγραμμα κτηματογράφησης που προ-
έβλεπε την μελέτη 7,7 εκατ. στρεμμάτων 
με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ. Από αυτούς 
έχουν κυρωθεί μόνον 43 χάρτες και 
άλλοι 60 είναι σε ανάρτηση για υποβο-
λή ενδεχόμενων ενστάσεων.  Το 2002 
επιβλήθηκε στην Ελλάδα πρόστιμο 10 
εκατ. Ευρώ από την ΕΕ.

Οι δασικοί χάρτες ένα αναπτυξιακό 
και περιβαλλοντικό μέσον με τριπλό 
ρόλο :  να δείξουν τα όρια δασών και 
δασικών εκτάσεων διευκολύνοντας έτσι 
την επενδυτική δραστηριότητα αλλά και 
την προστασία του περιβάλλοντος αφενός 
και προστατεύοντας την περιουσία του 
Δημοσίου αφετέρου.

Η καθυστέρηση στην σύνταξη των 
δασικών χαρτών έχει ξεπεράσει τα όρια 
της αδιαφορίας με συνέπεια να απομακρύ-
νει τον στόχο εκπόνησης Κτηματολογίου 
έως το 2020. 

Αλλά που οφείλεται αυτή η καθυ-
στέρηση ;

Σε δύο παράγοντες : στην έλλειψη 
χρηματοδότησης και στην αδιαφορία 
της Πολιτείας να αντιμετωπίσει όλα όσα 
κρύβονται στην ατέλειωτη αυτή υπόθεση..

Με το Πρόγραμμα Κτηματογράφησης 
του 2008 εκπονήθηκαν δασικοί χάρτες 
σε 113 περιοχές σε έκταση 3,6 εκατ. 
στρεμμάτων με κόστος 4 εκατ. ευρώ. Έχει 
κυρωθεί μόνον ένας χάρτης και έχουν 
αναρτηθεί 12 χάρτες.

Έχουμε γίνει ρεζίλι διεθνώς αλλά ακόμη 
περισσότερο στην Ευρώπη για αυτή την 
έλλειψη δασικών χαρτών.

Εξαιτίας των πυρκαγιών του 2009 
κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση και 
οι υπόλοιπες 46 περιοχές της Αττικής 
με έκταση 1,6 στρέμματα και κόστος 1,5 
εκατ. ευρώ. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί 
η σύνταξη των 10 χαρτών και φυσικά δεν 
έχει κυρωθεί κανένας χάρτης.

Το 2011 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
χρηματοδότησε την εκπόνηση δασικών 
χαρτών στο σύνολο των Περιφερειακών 
ενοτήτων  της Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, 
Πιερίας, Ιωαννίνων, Εύβοιας, Μαγνησίας, 
Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αχαϊας 
και Ηλίας (34,8 εκατ. στρέμματα, κόστος 
28,3 εκατ. ευρώ). Οι 1.058 χάρτες  είναι 
υπό εκπόνηση ενώ 783 έχουν εκπονηθεί, 
κανένας όμως δεν έχει κυρωθεί.

Επίσης με Κοινοτική χρηματοδότηση 
ανατέθηκε η εκπόνηση 9 ακόμα δασικών 
χαρτών σε επιλεγμένες περιοχές (141.600 
στρέμματα με κόστος 111.600 ευρώ). 
Ένας μόνο χάρτης έχει ολοκληρωθεί, οι 
υπόλοιποι 8 είναι υπό εκπόνηση. Έχουν 
ήδη ανατεθεί οι δασικοί χάρτες για τις 
Περιφερειακές ενότητες της Ημαθίας, 
Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Κοζάνης, Καρδί-
τσας, Λάρισας και Τρικάλων (24,3 εκατ. 
στρέμματα με κόστος 16,7 εκατ. ευρώ). 
Είναι όλοι υπό εκπόνηση.

Η συνολική εικόνα της εκπόνησης 
δασικών χαρτών είναι η εξής :  έχουν 
καταρτιστεί 22,5% των δασικών χαρ-
τών, υπό κατάρτιση είναι το 32,1%, έχει 
αναρτηθεί το 1,1% και έχει κυρωθεί μόλις 

το 0,56%. Το υπόλοιπο 45,2% δεν έχει 
καν ανατεθεί.

Το 2010 ανατέθηκε ο χειρισμός της 
εκπόνησης των δασικών χαρτών στην 
σημερινή Εθνικό Κτηματολόγιο ΑΕ Χαρ-
τογράφηση-ΕΚΧΑ και ουσιαστικά έγινε 
επανεκκίνηση του θέματος.

Έκτοτε το θέμα είχε πολύ ασθενι-
κή πορεία. Πολλές δασικές υπηρεσί-
ες δήλωσαν αδυναμία ανάρτησης και 
κύρωσης των δασικών χαρτών λόγω 
έλλειψης προσωπικού, που άλλοτε ήταν 
πραγματική, άλλοτε ήταν δικαιολογία 
προκειμένου να μην χαλάσει το καρτέλ 
των «χαρακτηρισμών» δασικών εκτάσεων. 
Δεν έτυχε να γνωρίζω κανένα συνάδελφο 
μηχανικό που να μην έχει τη διασύνδεση 
με δασικό υπάλληλο που «θα βοηθούσε 
στον χαρακτηρισμό» (με το αζημίωτο 
φαντάζομαι). Οι Επιτροπές ενστάσεων 
δεν συστάθηκαν ποτέ, με ευθύνη του 
Υπουργείου Οικονομικών παρόλο που ήταν 
αυτοχρηματοδοτούμενες με το τέλος που 
υπήρχε στις ενστάσεις.  Τελικά η έλλειψη 
πόρων αλλά και η πολιτική βούληση είχαν 
σαν αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του 
έργου της εκπόνησης δασικών χαρτών.

Είναι κάτι τουλάχιστον απαράδεκτο 
και μας κάνει ρεζίλι σε διεθνές επίπεδο.

Για την ολοκλήρωση της εκπόνησης 
των δασικών χαρτών, σύμφωνα με τον 
Προϊστάμενο δασικών χαρτών του ΕΚΧΑ 
κ. Νικόλαο Νίκου, απαιτούνται 75 εκατ. 
ευρώ από τα οποία τα 51 εκατ. ευρώ 
είναι για την κατάρτιση των δασικών 
χαρτών στο υπόλοιπο 45% της χώρας. 
Εάν προκηρυχθούν οι υπόλοιποι διαγω-
νισμοί μπορεί το έργο να ολοκληρωθεί 
σε 4 χρόνια. 

Δυστυχώς η γενιά μας αλλά και η επόμενη δεν θα 
δει ποτέ τα εκπληκτικά μνημεία της αρχιτεκτονικής και 
της γλυπτικής που υπήρχαν, αφού έφυγαν μαζί με την 
πολεοδομική ανασυγκρότηση. Και εύλογα αναρωτιέται 
κανείς μήπως θα είμαστεκαλύτερα χωρίς πολεοδομική 
ανασυγκρότηση;

Δεκάδες, μάλλον εκατοντάδες γλυπτά του Κέντρου 
της Αθήνας είναι απροστάτευτα, στο έλεος του βανδα-
λισμού. Καταστρέφονται για να αποκατασταθούν μετά 
και πάλι να καταστραφούν. Συναντάμε σπασμένα άκρα, 
μουντζουρωμένα σώματα, επιφάνειες με γκράφιτι. 

Τις τελευταίες ημέρες ένα τεράστιο γκράφιτι στην 
επιφάνεια του διατηρητέου κτιρίου του Πολυτεχνείου 
κατέστρεψε την λαμπρή εικόνα του. Ο γράφων διαφω-
νεί κάθετα με την δικαιολογία ότι αυτό ήταν «δημόσια 
έκφραση οργής». Την οργή τους να την εκφράσουν στους 
τοίχους των σπιτιών τους, όχι στα πανέμορφα  μνημεία 
μας.    

Για να αποκατασταθεί η όψη του κτιρίου θα απαιτηθεί 
πολύς χρόνος, κόπος και χρήματα. 

Η κυρία Μαρία Χατζηδάκη, καθηγήτρια Συντήρησης 
Έργων Τέχνης στο ΤΕΙ Αθήνας και μέλος της ομάδας 
“st.a.co.” (streetartconservator) λέει ότι επειδή στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει νομοθεσίαγια τα γκράφιτι, με αφορ-
μή το συγκεκριμένο κτίριο του Πολυτεχνείου, υπάρχει ο 

κίνδυνος να βρεθούμε μπροστά σε ποινικοποίηση αυτής 
της μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως συμβαίνει 
στην Αμερική, στην Αυστραλία και στην Ευρώπη.  

Η επέμβαση καθαρισμού δεν είναι εύκολη δουλειά. 
Όπως εξηγεί η Διευθύντρια Συντήρησης του Υπουργείου 
Πολιτισμού Μαρία Μερτζάνη, το πάχος του … βανδαλισμού 
δεν είναι μεγάλο, αλλά κάτω από αυτό υπάρχουν άλλα 
στρώματα που πρέπει να αφαιρεθούν, όπως μπογιές, 
αφίσες, κ.α. προτού ξαναβαφεί ο τοίχος.

Το πιο δύσκολο σημείο στην εργασία αποκατάστασης, 
είναι τα μαρμάρινα στοιχεία τα οποία είναι ήδη ταλαιπω-
ρημένα και χρειάζονται ειδικές μεθόδους καθαρισμού. 
Ο καθαρισμός ενός μνημείου δεν είναι απλός. Απαιτεί 
γνώσεις των υλικών και της συμπεριφοράς τους καθώς 
και κατάλληλα υλικά καθαρισμού που θα αφαιρούν τα 
γκράφιτι, μπογιές κλπ. χωρίς να φθείρουν το έργο.

Και εδώ έρχεται πάλι αρωγός το ΕΣΠΑ. Ήδη ο Δήμος 
Αθηναίων συμμετέχει σε πρόγραμμα για τον καθαρισμό 
100 γλυπτών του Δήμου με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 
700.000 ευρώ.

Το καθάρισμα από μαρκαδόρους, μπογιές και γκράφιτι 
δεν είναι δύσκολο. Συνήθως βάφεται η επιφάνεια από πάνω 
και σβήνονται όλα τα της «δημόσιας έκφρασης οργής».

Τα δύσκολα αρχίζουν όταν έχουμε μαρμάρινες επι-
φάνειες, που χρειάζονται ιδιαίτερο χειρισμό από ειδικούς 

συντηρητές, με ειδικές πάστες και μεθόδους καθώς και 
με λεπτές κινήσεις που δεν θα φθείρουν το μάρμαρο. 

Είναι σαν να το χαϊδεύουμε το μάρμαρο, όχι να 
το καθαρίζουμε.  Παρόλα αυτά με τον καθαρισμό του 
μαρμάρου προκαλείται απώλεια της επιφάνειάς του, 
απειροελάχιστη μεν αλλά υπαρκτή. 

Αυτή τη φθορά που η φύση θα έκανε σε πενήντα 
χρόνια, ο καθαρισμός την προκαλεί σε μία ώρα. 

Ευχάριστο είναι ότι τα τελευταία χρόνια – ποτέ δεν 
είναι αργά – έχουν σταματήσει οι καταστροφικοί καθαρι-
σμοί που εφαρμοζόντουσαν, όπως η αμμοβολή.  Σε πολλά 
μνημεία της Αθήνας οι ακατάλληλοι μέθοδοι καθαρισμού 
έχουν προκαλέσει φθορές. 

Στο βιβλίο της «Τα γλυπτά της Αθήνας» η κυρία Ζέτα 
Αντωνοπούλου αναφέρει ότι «οι αδόκιμοι καθαρισμοί 
επέφεραν ανεπανόρθωτες βλάβες, όπως απώλεια γλυπτού 
και ανάγλυφου υλικού, ενώ οι επιγραφές κινδυνεύουν 
να εξαφανιστούν ολοκληρωτικά». 

Ευχάριστο επίσης είναι ότι σήμερα για τις εργασίες 
συντήρησης καλούνται ειδικευμένοι συντηρητές του 
Τμήματος Συντήρησης του ΤΕΙ Αθήνας και η Διεύθυνση 
Συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού είναι πρόθυμη 
και βοηθάει κάθε φορέα που απευθύνεται σε αυτή.

Μήπως έτσι αποφύγουμε την ποινικοποίηση της 
καλλιτεχνικής έκφρασης;

Θα καθαριστούν σωστά τα μνημεία μας;
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Tου Θάνου Πετρογιάννη,  
Πολιτικού Μηχανικού,  
Αντιπροέδρου ΠΑΚΟΕ  

 

τη Δευτερα 2 ΜαρτιΟυ, στο 
Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο 
ΕΜΠΡΟΣ,  πραγματοποιήθκε η πρώ-
τη εκδήλωση της Πρωτοβουλίας "Ένα 
Καράβι για τη Γάζα", στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας της καινούργιας απο-
στολής προς τη Γάζα.

Στην εκδήλωση: 
Προβλήθηκε  σε πανελλαδική πρώτη 

προβολή (με ελληνικούς υπότιτλους), η 
πρώτη παλαιστινιακή ταινία που προτάθηκε 
για βραβείο Όσκαρ,  5 ΣΠάΣΜενεΣ 
ΚάΜερεΣ (5 BROKEN CAMERAS)  
σε σκηνοθεσία του Παλαιστίνιου  εμάντ 
Μπουρνάτ και του Ισραηλινού γκάι 
νταβίντι.

Την προβολή ακολούθησε συζήτηση 
με τον σκηνοθέτη της ταινίας  εμάντ 
Μπουρνάτ, που ήρθε από την Δυτική Όχθη 
ειδικά για να παραβρεθεί στην εκδήλωση.Η 
εκδήλωση έκλεισε με ενημέρωση, από 
μέλη της Πρωτοβουλίας "Ένα Καράβι για 
τη Γάζα», για την καινούργια αποστολή 
της Πρωτοβουλίας και για τη σημερινή 
κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

το ντοκιμαντέρ 5 ΣΠάΣΜενεΣ 
ΚάΜερεΣ είναι ένα συγκλονιστικό 
ντοκιμαντέρ που ολοκληρώθηκε το 
2011, σε σκηνοθεσία του Παλαιστίνιου 
εμάντ Μπουρνάτ και του ισραηλι-
νού γκάι νταβίντι. το ντοκιμαντέρ 
έχει βραβευτεί σε φεστιβάλ κινημα-
τογράφου, σε όλον τον κόσμο και 
είναι η πρώτη παλαιστινιακή ταινία 
που ήταν υποψήφια για το βραβείο 
Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, κατά 
την 85η απονομή βραβείων της άκα-
δημίας το 2013. 

Οι 5 ΣΠάΣΜενεΣ ΚάΜερεΣ είναι 
μια καταγραφή της αντίστασης των 
Παλαιστινίων στο Μπιλαΐν, ένα χωριό 
της Δυτικής Όχθης, που  καταπατούν οι 
ισραηλινοί εποικισμοί.  Υπάρχουν πέντε 
κάμερες - κάθε μια με τη δική της ιστορία. 
Ο Εμάντ Μπουρνάτ, ένας Παλαιστίνιος 
αγρότης, αγοράζει την πρώτη του κάμε-
ρα το 2005, για να βιντεοσκοπήσει τον 
τέταρτο γιο του, τον νεογέννητο Τζιμπρίλ.  
Το κάθε του αγόρι έχει γεννηθεί σε μια 
στιγμή που αναδιαμορφώνει, συνήθως 
προς το χειρότερο, την κατάσταση του 
παλαιστινιακού ζητήματος. Τα πλάνα της 
κάμερας μαζί με τη δική του αφήγηση, 
απλή, προσωπική, άμεση και αβέβαιη, σαν 
τη ζωή του, καταγράφουν τα γεγονότα 
από το 2005 μέχρι το 2009. 

Δομημένο γύρω από τη βίαιη κατα-

στροφή της κάθε μιας από τις κάμερες 
του Μπουρνάτ, το ντοκιμαντέρ των δύο 
σκηνοθετών ακολουθεί την πορεία μιας 
οικογένειας  σε διάστημα πέντε ετών μέσα 
στις συγκρούσεις στο χωριό. Καθώς τα 
χρόνια περνούν μπροστά από την κάμερα, 
βλέπουμε τον Τζιμπρίλ να μετατρέπεται 
από ένα νεογέννητο μωρό σε ένα νεαρό 
αγόρι που παρατηρεί τον κόσμο γύρω 
του να ξεδιπλώνεται με την ιδιαίτερη 
αντίληψη που μόνο τα παιδιά διαθέτουν. 
Ο Μπουρνάτ παρακολουθεί πίσω από 
τον φακό, τις ελιές να ξεριζώνονται, ένα 
Τείχος να υψώνεται,  τους αγώνες και την 
αντίσταση των κατοίκων να εντείνονται 
και τις ζωές να χάνονται. "Νιώθω σα να 
με προστατεύει η κάμερα" λέει, "αλλά 
αυτό είναι μια ψευδαίσθηση."

"Η αδικία, η επικινδυνότητα και η 
ελπίδα συνυπάρχουν έντονα  σε αυτό 
το προκλητικό χρονικό της ζωής ενός 
ανθρώπου, σε ένα εμπόλεμο παλαιστι-
νιακό χωριό ... ένα από τα καλύτερα  

ντοκιμαντέρ του είδους τα τελευταία 
δύο χρόνια." PhilipFrench, OBSERVER  
 "Μια ισχυρή προσωπική μαρτυρία : το 
είδος του υλικού που ποτέ δεν θα ειπω-
θεί στις νυχτερινές ειδήσεις ... για ένα 
παλαιστινιακό χωριό στη Δυτική Όχθη"  
Peter  Bradshaw, THE GUARDIAN 

το έτος 2014 ήταν καταστροφικό 
για τους Παλαιστίνιους. οι ισραη-
λινές παραβιάσεις στα κατεχόμενα 
παλαιστινιακά εδάφη εξακολουθούν 
να είναι το κύριο εμπόδιο για μια 
ειρηνική παλαιστινιακή κοινωνία. 

η αδυσώπητη ισραηλινή επίθεση 
στην πυκνοκατοικημένη Λωρίδα της 
γάζας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν 
τη ζωή τους περισσότεροι από 2.147 
Παλαιστίνιοι και περισσότεροι από 
11.000 να τραυματιστούν, πολλοί 
με μόνιμες αναπηρίες. 

Πέρα απ' τους θανάτους, οι ισρα-
ηλινοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν 
την καταστροφή χιλιάδων κατοικιών 

και τον εκτοπισμό εκατοντάδων 
χιλιάδων κατοίκων της Λωρίδας.

1.816.379 άνθρωποι ζουν εγκλω-
βισμένοι στη μεγαλύτερη ανοικτή 
φυλακή του πλανήτη, στερούμενοι 
κάθε δυνατότητας μετακίνησης και των 
απολύτως βασικών αγαθών, εξαιτίας του 
ισραηλινού αποκλεισμού.

επί 67 χρόνια αντιστέκονται στην 
κατοχή και την αρπαγή της γης τους, 
ενώ αντιμετωπίζουν συχνά - όπως το 
2008, το 2012 και το 2014 - μαζικούς 
βομβαρδισμούς αμάχων από το Ισραήλ.

εξακολουθούν να μάχονται για 
το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, 
παρά το ότι βρίσκονται ανάμεσα στις 
συμπληγάδες των συμφερόντων που 
κατακρεουργούν την περιοχή τους

Δεν πιστεύουμε ότι η ελευθερία και 
τα δικαιώματα χαρίζονται από μεγάλους 
ή μικρούς «ισχυρούς»,  ούτε περιμένου-
με από κρατικά ή άλλα συμφέροντα να 
αποδώσουν δικαιοσύνη.

5 σπασμένες κάμερες για την Παλαιστίνη

Ο Emad Burnat  στην Πνύκα         
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΒΡΩΜΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο βουλευτής του Ποταμιού κ. 
Αμυράς κατέθεσε ερώτηση προς τον 
υπουργό κ. Τσιρώνη για τη συμμετοχή 
της Ελλάδας και τη σύνθεση της 
αντιπροσωπείας στις διαδικασίες της 
ευρωπαϊκής πολιτικής περιορισμού 
των ρύπων από ανθρακικές μονάδες. 
Μεταξύ άλλων η ερώτηση βάζει τον 
παρακάτω προβληματισμό.
Η χώρα μας για χρόνια εκπροσωπείται 
μόνο από στελέχη της ΔΕΗ και των 
ΕΛΠΕ, δηλαδή από εκπροσώπους 
των συμφερόντων των  ρυπογόνων 
παραγωγών εταιρειών, υπονομεύοντας 
έτσι την όλη διαδικασία της Σεβίλλης 
καθώς και την αξιοπιστία  
της χώρας μας.
Ένα άλλο ζήτημα που θέτει προς 
απάντηση είναι και  για το ποια είναι 
η «θέση της κυβέρνησης για τη 
λειτουργία της λιγνιτικής μονάδας 
Πτολεμαΐδα V» της ΔΕΗ.     
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΕΝΑ ΕΧΕΙ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ Η 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΟ ΦΕΡΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΩΤΟ 
ΤΟ 1979   ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΤΗΝ 
ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΥΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΠΡΟΣΦΑΤΑ (2014) 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΕΛΠΕ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΟΤΙ 
ΤΑ ΡΜ2,5  ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ. ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΚΑΝΕΙΣ 
ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ… ΟΥΤΕ ΟΙ 
ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 
ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
 ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ … 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙ ΛΕΤΕ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ; ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑΣ ΚΑΙ Η 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ … 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ. 

επειγΟυσα αναγκη χαρακτηρίζει 
το ΤΕΕ στα υπομνήματα του η ανάπτυξη 
του λιμένα Θεσσαλονίκης. Καθώς λέει οι 
καθυστερήσεις των απαραίτητων υπο-
δομών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», 
η κωλυσιεργία για το μετρό οδηγούν 
σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Όσον 
αφορά τις Σκουριές  είναι υπέρ της αξιο-
ποίησης του ορυκτού πλούτου, αλλά με 
την προϋπόθεση να υπάρχει σεβασμός 
στο περιβάλλον.

Αναλυτικά αναφέρει για το κάθε 
ζήτημα τα εξής:

ΛιΜάνι. Εκφράζει την επείγουσα 
ανάγκη της σύνδεσης του λιμανιού με τα 
λοιπά δίκτυα καθώς και όλες τις αναπτυ-
ξιακές δράσεις. Υποστηρίζει πως μπορεί 
να γίνει πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης με 
την παράλληλη αξιοποίηση της δημόσιας 
ακίνητης περιουσίας και ιδιαίτερα εμβλη-
ματικού κτιρίου του τελωνείου.

άεροΔροΜιο. Σύμφωνα με το ΤΕΕ, 
αν και έχουν περάσει 15 χρόνια από την 
εκπόνηση του αεροδρομίου, το σχέδιο 
ανάπτυξης του δεν έχει ολοκληρωθεί 
ακόμα. Ένα επιπλέον σημαντικό σημείο 
είναι και η δημοπράτηση του νέου αερο- 

σταθμού που δεν έχει προχωρήσει, ο 
οποίος θα εξυπηρετεί 9 εκατομμύρια 
επιβάτες. Τέλος, θα πρέπει να γίνει η 
επέκταση του αεροδρομίου, για να υπάρχει 
η δυνατότητα στάθμευσης περισσότερων 
αεροσκαφών.

Μετρο. Επί 15 χρόνια η πόλη ταλαι-
πωρείται με ανοιχτά ορύγματα, κλεισμένες 
οδικές αρτηρίες  και κλειστά μαγαζιά 
και όλα αυτά για ένα απλό τεχνικό έργο 
9,6χλμ. 

Το ΤΕΕ επισημαίνει στην κυβέρνηση 
πως οι καθυστερήσεις αυτές συντελούν 
στην διακοπή του έργου για άγνωστο 
χρονικό διάστημα και με άγνωστες συνέ-
πειες, καθώς και  σε μη αναστρέψιμες 
καταστάσεις.

οΔιΚά εργά. Σύμφωνα με το ΤΕΕ 
το «Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μετα-
φορών 2010» ήταν μόνο ένας κατάλογος 
έργων που έχουν μελετηθεί, ανακοινωθεί 
ως ιδέες για την πόλη, χωρίς όμως την 
ένταξη τους σε συγκεκριμένο αναπτυξιακό 
πλαίσιο, χωρίς προτεραιότητες, χωρίς 
χρονοδιαγράμματα και χρηματοδοτικά 
εργαλεία. Τα έργα που χρειάζονται ιδι-
αίτερη προσοχή είναι α) η αναβάθμιση 

της περιφερειακής οδού και το τμήμα της 
εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, 
β)η  ολοκλήρωση της σύνδεσης Θεσσα-
λονίκης- Έδεσσας και γ) η σύνδεση της 
Χαλκιδικής με το αεροδρόμιο «Μακεδονία» 
και τη Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά τον Χρυσό, το ΤΕΕ 
υπενθυμίζει πως η πολιτεία οφείλει να 
πάρει πρωτοβουλίες για τη λύση του 
θέματος. Επισημαίνει πως είναι σημαντική 
η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, με 
τον όρο την ορθολογική διαχείριση του 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, 
καθώς επίσης και την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας.

το ΠάΚοε για την ανάπτυξη των 
υποδομών στη Θεσ/κη το 2013 πραγ-
ματοποίησε διημερίδα. εν τούτοις, οι 
προτάσεις του τεε μετά δύο χρόνια 
έρχονται συνακόλουθες των προτά-
σεων στη διημερίδα, όπου τότε είχε 
τεκμιριωθεί η θέση ότι η ιστορία 
«αξιοποίησης του χρυσού» είναι μη 
βιώσιμη, περιβαλλοντικά, κοινω-
νικά, τουριστικά απαράδεκτη και 
εγκληματική για τα οικοσυστήματα 
και τους κατοίκους.

TEE: Eπειγούσα ανάγκη η ανάπτυξη 
του Λιμενα Θεσσαλονίκης

Σύλλογοι και φορείς της Πάτρας έκαναν συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας στην ΒΙΠΕ Πατρών για το πυρη-
νελαιουργείο. Παρέδωσαν ψήφισμα στην διεύθυνση 
του εργοστασίου ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παραλίας 
Κάτω Αλισσού Δημήτρης Μπαρμπούνης. Το ψήφισμα θα 
δοθεί και στον υπουργό Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας και στην αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο οποίο 
ζητείται ή λήψη μέτρων.

Ο κ. Μπαρμπούνης τόνισε πως αν δεν παρθούν μέτρα 
από την ερχόμενη περίοδο, οι σύλλογοι, οι φορείς καθώς 
και οι κάτοικοι θα κάνουν πιο έντονες κινητοποιήσεις 
και θα βρίσκονται εκεί από την πρώτη κιόλας δυσοσμία!

Πολλά χρόνια τώρα το ΠάΚοε με μεγάλη αγωνία, 
διαμαρτύρεται στην «σάπια» κρατική μηχανή για 
την ανεπάρκεια της όσον αφορά στους ελέγχους 
στα ελαιουργεία και πυρηνελαιουργία. εν τούτοις 
όσα λειτουργούν σήμερα – τα περισσότερα χωρίς 

άδεια – στερούνται βασικών κανόνων προστασίας 
της Δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Άραγε όλοι αυτοί οι «διαπλεκόμενοι» ιδιωτικοί 
και δημόσιοι υπάλληλοι, δεν πρέπει να λογοδοτή-
σουν και μάλιστα τώρα σε μια «αριστερή λαϊκή» 
κυβέρνηση, που πρέπει να δίνει μάχες για την 
προάσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων του λαού, 
που πρώτιστο είναι η πρόσβαση στη Δημόσια 
σωστή υγεία.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ 
ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ

Σε συνάντηση που είχε η 
Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα 
Δούρου με  τον αναπληρωτή 
υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης Γιάννη Πανούση 
συζητήθηκε το θέμα της οδικής 
ασφάλειας καθώς και το ζήτημα της 
φύλαξης του ΧΥΤΑ.
Στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας 
επισημάνθηκε ότι πρέπει να 
δοθεί έμφαση στην πρόληψη, 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση 
μαθητών, οδηγών και γενικά όλων των 
πολιτών καθώς και να εντοπιστούν τα 
επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο.
Στο δεύτερο σοβαρό ζήτημα,  της 
φύλαξης του ΧΥΤΑ, ζήτησε ιδιαίτερη 
προσοχή στην κλοπή υλικών, αλλά και 
στην περιφρούρηση του χώρου.
Αυτά τ’ ακούμε εδώ και πολλά χρόνια. 
Αλλά δυστυχώς τα Λιόσια, η Φυλή και 
ο Ασπρόπυργος αποτελούν «άντρα» 
Ρομά, οι οποίοι έχουν κάνει βιοποριστικό 
επάγγελμα την κλοπή υλικών από το 
ΧΥΤΑ της Φυλής, εξαιτίας του γεγονότος 
ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος 
ακόμη και από τους … συνδικαλιστές 
που πολλές φορές συναλλάσσονται 
εξωτερικά του ΧΥΤΑ με τους ΡΟΜΑ. 
Αίσχος.
Περιφερειάρχη και Υπουργέ 
πάρτε άμεσα μέτρα, γιατί έτσι δεν 
πρόκειται να ξεφύγουμε ποτέ από 
τον φαύλο κύκλο των σκουληκιών. 
Εμείς οι πολίτες τι σας φταίμε 
όμως, όταν εσείς δεν μπορείτε να 
συνεργασθείτε για να λήξει αυτό το 
τεράστιο πρόβλημα.

 η πατρα λίγο απέχει από τον Πύργο 
και την Τρίπολη για να έλθει στην ίδια 
κατάσταση. Η κατάσταση στον ΧΥΤΑ της 
Ξερόλακκας έχει ξεπεράσει τα όρια και 
κάποιοι θεωρούν ότι η Πάτρα θα βρεθεί 
αργά ή γρήγορα σε αδιέξοδο. Ο Δήμος 
προωθεί την κατασκευή τοίχου αντιστή-
ριξης για λόγους ασφαλείας και για να 
δεχθεί το ενεργό μέτωπο περισσότερες 
ποσότητες σκουπιδιών για κάποιο χρονικό 
διάστημα. Όμως λείπει κάτι, καθώς το 
σχέδιο για την κομποστοποίηση δεν έχει 
καν ξεκινήσει. 

Η Αιτωλοακαρνανία βρίσκεται σε λίγο 
καλύτερη μοίρα, λόγω της καλύτερης 
συνεργασίας των αιρετών της απέναντι 
στο οξύ πρόβλημα. Διαθέτει τέσσερεις 
ΧΥΤΑ και έναν ώριμο σχεδιασμό για 
την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας 
απορριμμάτων.

Στην Ηλεία, όπως ξέρουμε όλοι, η 
κατάσταση είναι απελπιστική. Ο Πύργος 
ζητάει προσωρινή εξυπηρέτηση από 
δήμους της Περιφέρειας. Οι δρόμοι 
είναι γεμάτοι σκουπίδια και η υγεία 
των κατοίκων κινδυνεύει σοβαρά. Η 
δημοτική αρχή δεν έχει περιθώρια για 
λάθη ή παραλείψεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Δυτικής 
Αχαΐας αποφάσισε να γίνει μεταφορά 
σκουπιδιών του Δήμου Πύργου στον 
ΧΥΤΑ Φλόκα για μια και μόνο φορά 
2.000 τόνων απορριμμάτων, υπό τον 
όρο ότι τα υπόλοιπα θα μοιραστούν 

οι τρείς ΦΟΣΔΑ της Δυτικής Ελλάδας.
τά ΣΚουΠιΔιά εινάι… ΧρυΣοΣ. 

ΠοΛΛοι οΠΩΣ Κάι ο ΔηΜάρΧοΣ, 
άυτο Δεν το ΚάτάΛάΒάινουν 
Κάι ΔυΣτυΧΩΣ Δεν άΞιοΠοιουν 
τιΣ ΔυνάτοτητεΣ άνάΚυΚΛΩ-
ΣηΣ, ΩΣτε νά εΧουν  Κάι ΚερΔη 
άΠο άυτη την ΣυγΚεΚριΜενη 
ΜεΘοΔοΛογιά. ενά ΚΔάυ Κάι Μιά 
ΚοΜΠοΣτοΠοιηΣη Φερνει εΣοΔά 
Στον ΔηΜο Κάι ΔυΣτυΧΩΣ Δεν 
άΞιοΠοιειτάι. οι ΔηΜάρΧοι Πάιρ-
νουν ΣυνεΧΩΣ ΛεΦτά άΠο τουΣ 
εΛΛηνεΣ ΦοροΛογουΜενουΣ 
γιά νά ΣτεΛνουν τά ΣΚουΠιΔιά 

γιά ΘάΨιΜο. ευΚοΛη ΛυΣη, άΛΛά 
ΘάνάτηΦορά γιά το ΠεριΒάΛΛον 
Που οΠΩΣ γνΩριΖουΜε οΛοι το 
ΔάνειΣτηΚάΜε άΠο τιΣ εΠο-
ΜενεΣ γενιεΣ. το ΠάΚοε εΧει 
εΠεΞεργάΣτει ΠοΛΛά Σενάριά γιά 
την εΠεΞεργάΣιά τΩν ΣΚουΠι-
ΔιΩν, Με ΠοΛΛά οΦεΛη γιά τουΣ 
ΔηΜουΣ Κάι το ΒάΣιΚοτερο Δεν 
Θά ΘάΒουν τά ΣΚουΠιΔιά 100%, 
άΛΛά ΜοΛιΣ το 10%.

ειΜάΣτε Στη ΔιάΘεΣη οΛΩν 
τΩν ΔηΜάρΧΩν Που ΠράγΜάτιΚά 
ΘεΛουν νά ΛυΣουν το ΠροΒΛη-
Μά τουΣ.

ΑΛΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Ανοιχτά μέτωπα στην  
Δυτική Ελλάδα με τα σκουπίδια

Ο περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, 
Γιώργος Μπαλάφας, σε συνέντευξη του 
με θέμα την διαχείριση των απορριμμά-
των, είπε τα εξής:

Το ζήτημα της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων είναι  πάρα πολύ σημαντικό 
και αυτό για τρεις λόγους:

Πρώτον διότι είναι μια δραστηριότητα 
ιδιαίτερα κοστοβόρα. Μόνο ο Δήμος 
Αθηναίων από το 2005 μέχρι το 2013 
διέθεσε 150 εκατομμύρια Ευρώ για τα 
σκουπίδια!

Δεύτερο διότι πρέπει να συνειδη-
τοποιηθεί ότι χρειάζεται αλλαγή της 
φιλοσοφίας στη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων. Πλέον τα απορρίμματα δεν 
πρέπει να θεωρούνται απόβλητα, αλλά 
προϊόντα που πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως.

Τρίτο διότι ενώ τα ποσοστά ανακύ-
κλωσης, κατά μέσο όρο  στη χώρα μας 
,φτάνουν το 8%-10% μέχρι το 2020 θα 
πρέπει να ανέλθουν στο 50%.

Εάν επιθυμούμε να καταστούν τα 
απόβλητα πόρος που ανατροφοδοτεί την 
οικονομία ως πρώτη ύλη, τότε πρέπει να 
δοθεί πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα 
στην επαναχρησιμοποίηση και στην 
ανακύκλωση.

Η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε 
μαζί με τον ΕΔΣΝΑ, το Διεθνές Συνέδριο 
για «βιώσιμη , οικολογική, οικονομική 
διαχείριση των απορριμμάτων στην 
Αττική». Οι προτάσεις της στους δήμους 
για να κάνουν το πρώτο βήμα είναι:

Η εκπόνηση τοπικών σχεδίων δια-
χείρισης απορριμμάτων και 

Η ανάπτυξη των τοπικών δράσεων 
στην κατεύθυνση  της πρόληψης διαλογής 
στην πηγή και επανάχρησης.

Όλοι  μας, Περιφέρεια, Δήμοι, πολίτες 
, θα κριθούμε από το αν πετύχουμε  να 
δημιουργήσουμε στην Αττική ένα σύγχρο-
νο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, 
το οποίο δεν θα κοστίζει πανάκριβα, 
δεν θα είναι «κομμένο και ραμμένο» στα 

μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων, 
αλλά θα προστατεύει το περιβάλλον, θα 
είναι οικονομικό και θα δημιουργεί νέο 
πλούτο. Θα αποτελεί , με άλλα λόγια, 
ένα ισχυρό «χαρτί» ανάπτυξης για την 
καθημαγμένη οικονομία της χώρας μας.  

Κε Σύμβουλε όλα αυτά καλά. 
Σηκώστε όμως τα μανίκια και δου-
λέψτε όλοι μαζί ώστε να επιτευχθούν 
τα παραπάνω που συμφωνούμε όλοι. 

Στο συνέδριο αυτό όμως μίλη-
σαν ιδιαίτερα εκείνοι που ακόμα 
στοχεύουν στο εύκολο κέρδος και 
στην ανεξέλεγκτη διαχείριση των 
σκουπιδιών, ώστε τα κέρδη τους να 
πολλαπλασιάζονται. 

άυτοί είναι οι χρυσοφόροι σκου-
πιδάρχες. Πρέπει όλοι μαζί συντο-
νισμένα να εναντιωθούμε σ’ αυτά 
τα σενάρια και να προωθήσουμε 
τις λύσεις που προαναφέρατε και 
που το ΠάΚοε 20 χρόνια τώρα το 
προβάλει ως λύση.

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ   
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ;

Εισαγγελική παρέμβαση στον ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης για δυσοσμία και διαρροές 
από το σύστημα έγινε, ύστερα από 
έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος 
της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε αυτοψίες που έγιναν από την 
αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας  διαπιστώθηκε 
ότι ενδεχομένως τα ευρήματα της 
δυσοσμίας και των διαρροών να είναι 
βλαπτικά για το περιβάλλον.
Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα είχε 
καταγγείλει την απαράδεκτη 
αυτή κατάσταση που επικρατεί 
εδώ και δύο χρόνια στον ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης. Αλλά «φωνή βοώντος 
εν τη ερήμω» , κανενός το αυτί δεν 
ίδρωνε.
ΝΑ δούμε τώρα με την επέμβαση 
του εισαγγελέα τι θα γίνει.
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Η ΑξΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ 
ΠΛΟΥΤΟΥ

ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ  
ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥ»  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ…

Θα ήταν πολύ ωφέλιμο για την χώρα να 
αξιοποιηθούν τα λιγνιτωρυχεία και να 
μην δοθούν σε ξένα χέρια.
Σύμφωνα με την άποψη του βουλευτή, 
η βιομηχανία δεν μπορεί να βασιστεί 
σε εναλλακτικές λύσεις, που με 
αποδεδειγμένα στοιχεία η ενέργεια που 
παράγονται από εναλλακτικές λύσεις δεν 
επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες 
της χώρας. 
Αυτό το ζήτημα  θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με συνέπεια, σοβαρότητα 
και υπευθυνότητα, διότι μπορεί να 
επιφέρει πολλά κέρδη στην χώρα μας.
Το ΠΑΚΟΕ είναι αντίθετο σε αυτήν 
τη συλλογιστική δεδομένου ότι 
εξαιτίας της βρώμικης ενέργειας του 
λιγνίτη καθημερινά στην Ελλάδα 
πεθαίνουν 3-4 συνάνθρωποί μας. 
Έλεος.

Ενώ κλιμάκιο από επιθεωρητές 
περιβάλλοντος βρίσκεται στις 
Σκουριές Χαλκιδικής για επιτόπιο 
έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων της 
«Ελληνικός Χρυσός», χθες τα σωματεία 
των εργαζομένων στα μεταλλεία 
πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία. 
Αντίδραση όμως υπήρξε και από 
τους πολίτες, οι οποίοι απευθύνονται 
στους απεργούς μέσω ανακοίνωσης 
του Συντονιστικού της Ιερισσού και 
επισημαίνουν ότι ναι μεν το δικαίωμα 
στην εργασία είναι ιερό, αλλά το 
δικαίωμα στη ζωή είναι ιερότερο! 
Το Ποτάμι από ότι φαίνεται έχει 
διαφορετική γνώμη από των πολιτών, 
μιας και το μόνο που τους ανησυχεί είναι 
οι οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση 
ακύρωσης της σύμβασης  και κάνουν 
μόνο μια μικρή αναφορά στις επιπτώσεις 
στο περιβάλλον!
Το ΠΑΚΟΕ εδώ και τριάντα τρία 
(33) χρόνια, έχει αντιταχθεί στις 
επενδύσεις στην επεξεργασία του 
χρυσού, όπως γίνονται χωρίς να 
προστατεύεται το περιβάλλον. Τα 
κόμματα όπως και το «ποτάμι», θα 
έπρεπε πρώτα να εξετάσουν τις 
βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και μετά να παίρνουν 
θέση. Αλλά …. ποτάμι είναι 
αυτό….. προτρέχει ανάλογα με τα 
συμφέροντα που υπηρετεί.

ανησυχια στη Μεσογείων 85 μήπως 
ανοίξει πάλι ο «φάκελος Πτολεμαΐδα 5».  
Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που 
ο Ζερβός και ο Περιστέρης υπέγραψαν το 
μεγαλύτερο ενεργειακό project,   το οποίο 
ξεκίνησε τι 2010 και μέχρι την υποβολή 
προσφορών υπήρξαν 9 αναβολές.

Τον διαγωνισμό τον κέρδισε ο Περι-
στέρης με τίμημα 1,39 δις έναντι των 
Μυτιληναίου-Κοπελούζου με τίμημα 
1,56 δις. Η ΔΕΗ στην τεχνικο-οικονομι-
κή ανάλυση της έδειχνε ότι η επένδυση 
ήταν οριακά βιώσιμη αν το κατασκευ-
αστικό κόστος δεν θα ξεπερνούσε τα 
1,32 δις. Το κεφάλαιο καλύπτεται από 
το κοινοπρακτικό δάνειο της ΔΕΗ από 
την Euler-Hermes , ύψους 739 εκ. και τα 

υπόλοιπα από ίδια κεφάλαια της Επιχεί-
ρησης και συμπληρωματικό δάνειο από 
ΕΤΕπ. Επίσης συζητήθηκε έντονα και το 
θέμα της ποινικής ρήτρας πληρωμής 5% 
του προϋπολογισμού, που φτάνει τα 70 
εκ., στον ανάδοχο αν ακυρωθεί το έργο 
με υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Το όλο project 
κινείται με αργούς ρυθμούς και τίθενται 
αμφιβολίες για την ολοκλήρωση του σε 
70 μήνες.

άκάθεκτη η Δεη επενδύει συνέχεια 
στην βρώμικη ενέργεια, τον λιγνίτη, 
σύμφωνα με την πρόσφατη δήλωση 
του προέδρου της κ. Παναγιωτάκη 
ότι ο λιγνίτης «θα μας σώσει».

εν τούτοις οι θάνατοι εξαιτίας των 
αιωρούμενων σωματιδίων συνεχώς 

αυξάνονται και από μελέτες έχει 
αποδειχθεί ότι καθημερινά πεθαί-
νουν 3-4 Έλληνες που ο θάνατός 
τους οφείλεται  στην σκόνη από 
την διαδικασία επεξεργασίας του 
λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας 
στους σταθμούς της Πτολεμαϊδας και 
Μεγαλόπολης. γι αυτό είναι καιρός 
να δούμε πιο φιλικές προς το Περι-
βάλλον λύσεις, ώστε να μην χάνουμε 
πολίτες στην παραγωγική τους ηλικία 
των 30-40 ετών.

Άραγε εισαγγελέας δεν υπάρχει 
ώστε να επέμβει για να σταματήσει 
ο ξέφρενος ρυθμός της κατασπατά-
λησης του Δημόσιου Χρήματος 1,39 
δις ευρώ για έργα … θανατηφόρα. 

Η ΤΕΡΝΑ αγωνιά για την Πτολεμαΐδα 5

Οι κάτοικοι σε Λακκιά και Βασιλικά 
εναντιώνονται στην εγκατάσταση μονά-
δων παραγωγής Ενέργειας από βιομάζα, 
τονίζοντας πως τέτοια μονάδα δεν έχει 
λειτουργήσει ποτέ στην Ελλάδα και πως 
δεν θέλουν να γίνουν αυτοί πειραματόζωα, 
όταν μάλιστα στην περιοχή αυτή που 
σχεδιάζουν να στηθούν αυτές οι μονάδες, 
είναι χαρακτηρισμένες ως υψηλής παρα-
γωγικότητας. Οπότε, η τυχόν λειτουργία 
τέτοιων μονάδων θα αποτελέσει και την 

«οικονομική ταφόπλακα της περιοχής».
Σχετική ερώτηση έκανε για το θέμα και 

ο βουλευτής του ΚΚΕ, Σάκης Βαρδαλής, 
προς τους υπουργούς Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, για ποια μέτρα προτίθεται  
να πάρει η κυβέρνηση ώστε να μη γίνουν 
δεκτές οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων και να ματαιωθεί η κατασκευή 
των συγκεκριμένων μονάδων.

Έχει περίτρανα αποδειχτεί ότι η 
βιομάζα είναι ξεπερασμένη και μη 
βιώσιμη τεχνολογία. 

εν τούτοις μερικοί «ειδικοί» στην 
μίζα και στις λοβιτούρες συνεχίζουν 
να επενδύουν λεφτά της εε,  δηλαδή 
δικά μας λεφτά, στην τεχνολογία 
αυτή.

άυτή η τραγωδία πρέπει να στα-
ματήσει κάποτε. Άραγε εισαγγελέας 
δεν υπάρχει;  

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Χάνεται ο σοφός γύπας των Μετεώρων
Τα πουλιά αυτά ταξιδεύουν εβδομάδες από την Αίγυπτο 

μέχρι τα Μετέωρα. Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το πουλί 
αυτό ως το εξυπνότερο διότι χρησιμοποιούν εργαλεία και το 
διδάσκουν και στα νεότερα του είδους. Στην  αρχαία Αίγυπτο 
το προστάτευε ο Φαραώ, η ποινή για τους παραβάτες ήταν 
θανατική.  Στην Ελλάδα το είδος αυτό απειλείται να εξαφα-
νιστεί, από δηλητηριασμένα δολώματα. Με αυτό τον τρόπο 
σκοτώνονται πάρα πολλά πουλιά, το 2012 εξαφανίστηκε 
μεγάλη αποικία όρνιων στην Ήπειρο.

Οι Ορνιθολογικές εταιρείες προσπαθούν να αντιμετωπί-

σουν το πρόβλημα αυτό με εκπαιδευμένα σκυλιά, τα οποία 
ανιχνεύουν δηλητηριασμένα δολώματα. 

επί Φαραώ, ποινή ο θάνατος για αυτούς που κυνη-
γούσαν το γύπα αυτόν. 

Στην ελλάδα όμως δεν υπάρχει θανατική ποινή. Κάθε 
χρόνο οι γύπες επισκέπτες στα Μετέωρα λιγοστεύουν 
εξαιτίας της απληστίας των κυνηγών να ταριχεύουν τα 
εξυπνότερα πουλιά στον κόσμο. Μάλιστα, υπερηφα-
νεύονται οι κάτοχοί τους στα μαγαζιά των Μετεώρων, 
δηλαδή της Καλαμπάκας.
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ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΥΡΗΝΙΚO 
ΕΡΓΟΣΤAΣΙΟ  
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΑ

Ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κ. Τσιρώνης έχει πλήθος 
«πράσινων επενδυτικών προτάσεων» 
προς τους ιδιώτες.
Επισήμανε πως επιδίωξη της 
κυβέρνησης είναι ένα «υγιές 
χωροταξικό» σχέδιο, όπου ο κάθε 
επιχειρηματίας θα γνωρίζει τι και που 
μπορεί να χτίσει. Όσον αφορά  την 
έκταση του παλαιού αεροδρομίου 
ξεκαθάρισε ότι . θα αξιοποιηθεί 
επιχειρηματικά. Παράλληλα , απηύθυνε 
πρόσκληση προς τις εταιρείες “real 
estate” να στρέψουν το ενδιαφέρον 
τους προς το κέντρο της πόλης, όπου 
υπάρχουν αριστουργήματα, όπως 
«Πλατεία Βάθης, Πλατεία Αττικής…».
Τέλος, για τον θεσμό των ΣΔΙΤ 
τόνισε ότι δεν τον απορρίπτει και 
πως κάποια έργα θα γίνουν από 
ιδιώτες και κάποια από  το δημόσιο, 
απλώς τίθεται ζήτημα όρων για τις 
δημόσιες συμβάσεις.
Λόγια… Λόγια… και ο επίλογος… 
μηδέν

=Η Τουρκία άρχισε την κατασκευή 
πυρηνικού σταθμού την οποία ανέλαβαν 
Ρώσοι, ο οποίος θα λειτουργήσει το 
2020.
Εν τω μεταξύ θέλουν να δημιουργήσουν 
και ένα δεύτερο στην επαρχία Σινώπης 
και σκέφτονται μέχρι το 2030 να γίνουν 
τρία τα πυρηνικά εργοστάσια.
Οι οικολόγοι καταγγέλλουν τις 
επιπτώσεις που θα έχει η κατασκευή 
πυρηνικών εργοστασίων στο 
περιβάλλον.
Αυτή η είδηση είχε μπει στα 
πρωτοσέλιδα και πριν δύο χρόνια. 
Τώρα που έφτασε στην κατασκευή, 
εναντιώθηκαν οι οικολόγοι στον…. 
Σουλτάνο και τι … έγινε;
Μπορούμε να πούμε ότι στην 
Ελλάδα, έχουμε ξεπεράσει αυτόν 
τον κίνδυνο, αλλά πρέπει όλοι να 
μην ξεχνάμε ότι το Τσερνομπιλ, 
2500 Km μακριά μας, στοίχησε 
στην Ελλάδα 14.500 ζωές και οι 
Τουρκικές ακτές δεν απέχουν ούτε 
30 Km απ’ την Ελλάδα.
Ας Βροντοφωνάξουμε όλοι! Όχι 
στην πυρηνική ενέργεια.

συΜφώνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλ-
λοντος η ρύπανση δεν πλήττει μόνο το 
περιβάλλον, αλλά και την τσέπη μας!

Το οικονομικό αυτό κόστος προ-
έρχεται από τις επιβλαβείς επιπτώσεις 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δηλαδή 
πρόωροι θάνατοι, νοσοκομειακές και 
φαρμακευτικές δαπάνες, απουσίες από 
την εργασία…

Σύμφωνα με μελέτες πηγές ατμοσφαι-
ρικής  ρύπανσης ανάλογα με τις περιοχές 
που βρίσκονται οι πηγές είναι τα μέσα 
μεταφοράς 50%, βιομηχανίες 20%, 
Διεργασίες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας 15%, οικιακή θέρμανση 
10%, και ανεπιθύμητες καύσεις 5%. 
Παρόλα αυτά η Ε.Ε. δεν έχει συγκινηθεί 
ιδιαίτερα από αυτά τα ποσοστά  και τις 
σοβαρές επιπτώσεις στο Περιβάλλον και 
κατά συνέπεια στον άνθρωπο!

Από έκθεση του ΟΟΣΑ η ρύπανση στα 
αστικά κέντρα τις επόμενες δεκαετίες 
θα καταστεί η κυριότερη αιτία θανάτων. 
Μέχρι το 2050 η ρύπανση του αέρα θα 
προκαλέσει 3,6 εκατ. θανάτους, κυρίως 
στην Κίνα και στην Ινδία.

Η Ε.Ε. δεσμεύεται με μέτρα, τα οποία 
θα έχουν στόχο την ποιότητα του αέρα, 
ώστε να αποφευχθούν έως το 2030 

58.000 πρόωροι θάνατοι.
το ΠάΚοε έχει καταγγείλει αυτή 

την αποπροσανατολιστική τακτική, 
με το δεδομένο ότι οι περισσότε-
ροι θάνατοι οφείλονται κυρίως στα 
μικροαιωρούμενα σωματίδια 2,5-5 
μικρά διαμέτρου και δυστυχώς γι’ 
αυτά δεν έχουν προβλεφθεί μέτρα. 
το ποσοστό μόλις 0,01% του γενικού 
πληθυσμού αποτελεί σταγόνα στο 
ωκεανό σε σχέση με αυτούς που 
πεθαίνουν καθημερινά. Πιστεύουμε 
ότι η δικαιοσύνη πρέπει να παρέμβει 
για την εφαρμογή των κατάλληλων 
μέτρων σε όλες τις πηγές.

H ρύπανση αδειάζει την τσέπη μας!

ΛΥΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ «GREENNEWDEAL» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

Ο υπουργός Αναπληρωτής Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, αναδεικνύει 
το πρόγραμμα της «green new deal», ως 
λύση για την παραγωγική ανασυγκρότηση, 
και πόλο έλξης της βιώσιμης επιχειρημα-
τικότητας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά 
και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «green 
new deal», μεταξύ άλλων, προβλέπει 
επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ στην 
χώρα μας και παράλληλη απορρόφηση 
χιλιάδων ανέργων στον τομέα προστασίας 

του περιβάλλοντος.
Η συν-Πρόεδρος των Γερμανών Πρά-

σινων, Simone Peter, απαρίθμησε τους 
τομείς πάνω στους οποίους μπορούν να 
συνεργαστούν οι Γερμανοί Πράσινοι με 
τον Έλληνα υπουργό ΠΑΠΕΝ με κορωνίδα 
το κλίμα και την ανθρωπιστική κρίση.

Ο κ. Τσιρώνης, αναφερόμενος στο 
πρόγραμμα αυτό, τονίζει ότι μπορεί  να 
φέρει νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση 
της κρίσης, καθότι φέρει επενδύσεις 300 
δισεκατομμυρίων ευρώ και 6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη!

Κύριε αναπληρωτή, όλα αυτά 
ωραία ακούγονται. Περιμένουμε 
να δούμε πρακτικά τις προτάσεις 
σας. άλλά μη ξεχνάτε ότι από τις 
αρχές Φεβρουαρίου, σας στείλαμε 
πρόσκληση-πρόταση συνεργασίας 
και έχουν περάσεις τρεις μήνες και 
ακόμη περιμένουμε απάντηση σας.

Στη βάση αυτή, εάν δεν δούμε 
εφαρμογή και αποτελέσματα δεν 
σας πιστεύουμε ότι θα καταφέρετε 
κάτι. ευχόμαστε να βγούμε ψεύτες 
και κακοί επικριτές σας.
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ΣΑΠΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΣΤΑ 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ 
ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜEΝΑ

Οι ελεγκτές του τμήματος Κτηνιατρικής 
Δημόσιας Υγείας του Πειραιά κατασχέσαν 
τεράστιες ποσότητες κρέατος, ψαριών, 
αλλά και γαλακτοκομικών προϊόντων που 
βρώμαγαν εισηγμένα από την Μεγάλη 
Βρετανία.
Έπειτα από αίτημα για έλεγχο από την 
πλευρά της παραλήπτριας εταιρίας 
εφοδιασμού πλοίων με έδρα τον Πειραιά, 
βρέθηκαν 21 τόνοι ακατάλληλα τρόφιμα, , τα 
οποία χαρακτηρίστηκαν ως μη ασφαλή και 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΕΝΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ, ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΕΙΝΑΙ 
ΛΙΓΟΣΤΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΛΟΒΙΤΟΥΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ.

Εδώ και χρόνια οι ΗΠΑ πιέζουν την 
Ευρώπη να εισάγουν μεταλλαγμένα, 
δέχθηκε πιέσεις και η Ελλάδα, αλλά ήταν 
αντίθετη.
Το 1996 έγιναν από αμερικανικές εταιρίες 
δοκιμαστικές καλλιέργειες χωρίς να δοθεί 
στην δημοσιότητα και χωρίς να γίνει 
έλεγχος για τυχόν μολύνσεις.
Στις ΗΠΑ οι καλλιέργειες αυτές άρχισαν 
να προκαλούν μολύνσεις και μολύνθηκαν 
και σπόροι που επρόκειτο να εξαχθούν. 
Το 2004 η τότε ελληνική κυβέρνηση 
αποφάσισε να εντατικοποιήσει τους 
ελέγχους κατά την εισαγωγή των σπόρων. 
Αγρότες αγόρασαν και καλλιέργησαν 
μολυσμένα υβρίδια καλαμποκιού για 
λογαριασμό παραγωγών  της Θράκης. 
Εδώ και 10 χρόνια για αυτή την πράξη οι 
παραγωγοί και η ΓΣΑΕΕ έχουν ξεκινήσει 
δικαστικό αγώνα.
Μην ξεχνάς …. λαέ βασανισμένε, ότι 
πρόσφατα ο τέως …. ΥΠΕΚΑ Μανιάτης 
όταν ήταν στην Προεδρια της ΕΕ η 
Ελλάδα, υπέγραψε με όλους τους 
…. Ομολόγους του μεταλλαγμένους 
υπουργούς, για την απελευθέρωση 
και ελεύθερη διακίνηση στην ΕΕ των 
μεταλλαγμένων προϊόντων. 
Έτσι τώρα στην χώρα μας η διακίνηση 
είναι γεγονός.
Με τέτοια οικονομική κρίση, να 
γίνουμε και μεταλλαγμένοι κύριοι της 
Κυβέρνησης πάει…πολύ.

συΜφώνα με ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλείας Τρο-
φίμων το 45% των κατεργασμένων 
τροφίμων, ποτών, φρούτων και 
λαχανικών στην Ευρώπη έχουν 
ίχνη παρασιτοκτόνων και μάλιστα 
το 27,3% από αυτά παρουσίασαν 
ίχνη παρασιτοκτόνων ουσιών περισ-
σότερων από μιας ουσίας. 
Όμως, όπως ισχυρίζεται η EFSA, 
μόνο το 1,5% των δειγμάτων ξεπερ-
νά τα νομίμως αποδεκτά όρια.

Σε όλα αυτά η μη κυβερνητική 
οργάνωση FAN, από τη μια κατηγο-
ρεί την EFSA ότι δεν χρησιμοποιεί 
τις ενδεδειγμένες επιστημονικά 
μεθόδους για την εκτίμηση της 
τοξικότητας των δειγμάτων και από 
την άλλη πως τα όρια συναγερμού 
που έχουν τεθεί από τους ισχύοντες 
νόμους είναι αδικαιολόγητα υψηλά. 

Επισημαίνει επίσης πως πάνω 
από το 90% των Αμερικανικών 
προϊόντων περιέχουν παράγοντες 
τοξικών στοιχείων, ακόμη και DDT, 
το οποίο έχει καταργηθεί από το 
1972!

Όλα αυτά πολύ κατατοπιστι-
κά. Παραγνωρίζεται όμως ότι τα 
παρασιτοκτόνα είναι τοξικότατα 
φυτοφάρμακα και ο χρόνος ημι-
ζωής τους μπορεί να φτάσει και 
τα δέκα χρόνια. 

Έτσι το φαινόμενο δρα αθροι-
στικά και όχι μεμονωμένα για 
κάθε δόση κατάποσης ή εισπνοής.

Kίνδυνος στην ανθρώπινη υγεία  
από παρασιτοκτόνα τροφίμων

ΤΟ «ΟΧΙ» ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΣΑΝΤΟ

Να φροντίσουμε την γεωργική παραγωγή

Η Ουγγαρία πρόβαλλε ένα μεγάλο 
και τολμηρό «ΟΧΙ» στον βιοτεχνολογικό 
γίγαντα «Monsanto» και της γενετικής 
τροποποιήσεως 1.000 στρεμμάτων 
καλαμποκιού, που βρέθηκαν καλλιερ-
γημένα με τροποποιημένους σπόρους.

Η Ουγγαρία σε αντίθεση με πολ-
λά κράτη της Ε.Ε., απαγορεύονται οι 
γενετικώς τροποποιημένοι σπόροι. Ο 
Αναπληρωτής Υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ουγγαρίας, κ. Μπό-
γκναρ, είπε ότι οι αρχές μπορεί να μην 
ερευνήσουν το πώς οι σπόροι έφτασαν 

στην Ουγγαρία, αλλά θα ελέγξουν, πού 
τα εμπορεύματα μπορούν να βρεθούν. 

Έντονες διαμαρτυρίες  υπάρχουν 
από τους ντόπιους αγρότες που ανακά-
λυψαν ότι έκαναν χρήση Γ.Τ. σπόρων, 
μια και η εποχή είναι ήδη σε εξέλιξη 
και είναι πάρα πολύ αργά για να σπεί-
ρουν νέους σπόρους, με αποτέλεσμα 
η συγκομιδή του τρέχοντος έτους να 
έχει χαθεί.

Μακάρι το σθένος των ούγ-
γρων να το είχαν και οι υπόλοιποι 
ευρωπαίοι. γιατί με την απόφαση 

του γενάρη του 2014 επί υπουργίας 
Μανιάτη, πέρασε οδηγία στην εε 
να κυκλοφορούν σ ’αυτήν ελεύθερα 
γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. 
η MOSANτO, κράτος εν κράτη στην 
άμερική, επέβαλε τους δικούς της 
κανόνες και στην εε.

εμείς όμως πρέπει να αντι-
σταθούμε. 

το ΠάΚοε έχει πραγματοποιήσει 
πολλές διαμαρτυρίες και εκδηλώ-
σεις ενάντια στα μεταλλαγμένα 
προϊόντα.

Το κράτος πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τα προβλήματα 
και τις καταστροφές που προκλήθηκαν από πρωτόγνωρα 
φυσικά φαινόμενα. 

Αυτά τα φαινόμενα οι επιστήμονες τονίζουν ότι εξαιτί-
ας των κλιματολογικών αλλαγών θα διατηρηθούν και θα 
ενισχυθούν στο μέλλον.

Αυτά τα φαινόμενα θα επηρεάσουν έντονα και την γεωρ-

γία γι’ αυτό το κράτος πρέπει να πάρει κατάλληλα μέτρα, 
έτσι ώστε στον μέλλον να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα 
τα φύσης.

το σάπιο και διαλυμένο κράτος δεν έχει τον μηχα-
νισμό ελέγχου τέτοιων ακραίων καιρικών φαινομένων. 
Έτσι οι αγρότες είναι εκτεθειμένοι και αβοήθητοι σε 
αυτά τα φαινόμενα. η τύχη τους μόνο είναι βοηθός τους
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SOS ΕΚΠΕΜΠΕΙ   
Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 

ΧΡΥΣΟΦΟΡΟ ΧΑΟΣ  
ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Έληξε η σχετική σύμβαση με τον ιδιώτη 
που διαθέτει ειδικό απορρυπαντικό 
σκάφος και έτσι ο Θερμαϊκός παραμένει 
βρώμικος.  Η Αλκίπη, το σκάφος αυτό 
εκτός από σκουπίδια που καθάριζε 
τα νερά του Θερμαϊκού καθάριζε και 
κηλίδες από πετρέλαιο.
Το κόστος του καθαρισμού για το 
2014 το είχαν αναλάβει οργανισμοί και 
επιχειρήσεις, σήμερα οι υπηρεσίες του 
υφυπουργείου δεν έχουν αποφασίσει 
ακόμη ποιοι θα αναλάβουν το κόστος 
του καθαρισμού, έτσι ο Θερμαϊκός 
ανάλογα με τον καιρό είναι πολύ ή λίγο 
βρώμικος. 
Πρόσφατα διά στόματος της υπουργού 
Βορείου Ελλάδος ακούσαμε ότι δε 
βρίσκει κονδύλιο για τα κόστη του 
καθαρισμού στον Θερμαϊκό από το 
σκάφος Αλκίππη. 
Έτσι οι λουόμενοι και οι πολίτες της 
Θες/κης θα κολυμπούν στα βρώμικα 
νερά του Θερμαϊκού.
Αίσχος. Εάν κάποιος αναλογισθεί 
τους κινδύνους που εγκυμονεί η η 
βρωμιά στο Θερμαϊκό για την υγεία 
των πολιτών, δε θα τολμούσε να 
ψάχνει, θα τα είχε βρει τα χρήματα.

για ακOΜη μία φορά το φαινόμενο 
του Θερμαϊκού, αυτή η τεράστια κοκκι-
νωπή κηλίδα, έκανε την εμφάνιση της 
στο παραλιακό μέτωπο. Είναι ένα φυσικό 
φαινόμενο, που απλώς πρέπει να κάνει 
τον κύκλο του. 

Σύμφωνα με τον καθ. Εργαστηρίου 
Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του 
Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/κης, κ. 
Φυτιάνο, το φαινόμενο αυτό διαρκεί δύο 
έως τρείς εβδομάδες. Η «ερυθρά παλίρ-
ροια» είναι ένα φαινόμενο που οφείλεται 
στη ραγδαία ανάπτυξη μονοκύτταρων  
φωτοσυνθετικών οργανισμών, οι οποίοι 
κατατάσσονται στο φυτοπλαγκτόν. Οι 

οργανισμοί αυτοί όταν αποσυντίθενται, 
καταναλώνεται οξυγόνο και σημειώνεται 
παράλληλα έκλυση δύσοσμων αερίων, 
όπως είναι το υδρόθειο ή το μεθάνιο.

Τέλος, ο κ. Φυτιάνος επισημαίνει 
ότι οι συνθήκες που ευνοούν την ερυ-
θρά παλίρροια είναι η ηλιοφάνεια, η 
κατάλληλη θερμοκρασία, η κυκλοφορία 
υδάτινων μαζών, αλλά και η ύπαρξη στο 
νερό διαφόρων θρεπτικών συστατικών.

Δυστυχώς το πρόβλημα συνεχίζεται, 
καθώς έκανε την εμφάνιση του πάλι την 
Δευτέρα 16 Μαρτίου. Οι επιπτώσεις είναι 
αισθητές για όσους κάνουν την βόλτα 
τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης 

από την έντονη δυσοσμία, αλλά και 
από την αισθητική ενόχληση εξαιτίας 
της απόχρωσης του νερού. Επιπτώσεις 
έχει και στον οικονομικό τομέα, όπως 
στα αλιεύματα.

άριστερή κυβέρνηση στην εξου-
σία, να μη δούμε και ένα διατροφικό 
μηχανισμό – κόκκινο παγκτόν – στις 
θάλασσές μας; 

οι τοξίνες όμως που παράγονται 
απ’ αυτούς τους οργανισμούς είναι 
σίγουρα επικίνδυνες για τον άνθρω-
πο, όπως και τα εκλυόμενα αέρια. 
Έτσι μην παραπλανούμε το λαό, ότι 
είναι ακίνδυνο φαινόμενο.

Tο φαινόμενο του κόκκινου Θερμαϊκού

Ο αναπληρωτής υπουργός Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κ. Τσιρώνης σε ομιλία του 
στην ημερίδα του ΕΛΚΕΘΕ σημείωσε 
ότι η Πολιτεία δεν στήριξε ποτέ τη 
δημιουργία κατάλληλης ερευνητικής 
υποδομής για την εγκαθίδρυση δικτύ-
ων για την παρακολούθηση και την 
εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης 
των υδάτων της χώρας.

Το 2000 θεσμοθετήθηκε Οδηγία-
πλαίσιο, η οποία ύστερα από καθυ-
στέρηση εφαρμογής της  η Ελλάδα 
έχει εισπράξει από τον Απρίλιο του 
2012 καταδίκη από το δικαστήριο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκκρεμεί 
συμμόρφωση με την απόφαση αυτή, 
όπως και έγκριση των διαχειριστι-
κών σχεδίων για Κρήτη και νησιά 
του Αιγαίου.

ΠροΣΦάτά ΔιάΒάΣάΜε Στον 
τυΠο, την ΚάτάγγεΛιά του 
υΠουργου ΚουτΣιρΩνη, γιά την 
Μη ΣυΜΜορΦΩΣη τΩν υΠηρε-
ΣιΩν τηΣ ΧΩράΣ (ειΔιΚη γράΜ-
Μάτειά υΔάτΩν).

εΠειΔη το ΠάΚοε εΔΩ Κάι 35 
Χρονιά εΧει άνάΛΩΣει ΜεγάΛο 
ΜεροΣ τΩν ΔράΣτηριοτητΩν 
του Στά ΠροΒΛηΜάτά Ποιοτη-

τάΣ τΩν, ΔυΣτυΧΩΣ Μη ΔιάΧει-
ριΖοΜενΩν ΣΩΣτά, νερΩν τηΣ 
ΧΩράΣ, εΧει την ΠεΠοιΘηΣη οτι 
ΠρεΠει ο οιΚοΛογοΣ υΠουργοΣ 
νά ΣΚυΨει εΠάνΩ Στά οΞυ-
Μενά άυτά ΠροΒΛηΜάτά Κάι 
νά ΔΩΣει ΛυΣειΣ Που Σιγουρά 
ΜεΧρι τΩρά ΚυΒερνηΣειΣ Δεν 
εΔΩΣάν.

ο ΧρονοΣ οΜΩΣ τρεΧει Κάι 
Δεν ΒΛεΠουΜε τιΠοτε νά γινε-
τάι. ΖητάΜε ΛοιΠον άΠο τον 
υΠουργο νά άνάργηΣει Στην 
Διάυγειά τιΣ ενεργειεΣ Που 
ΠροτιΘετάι νά Κάνει.

Tεράστιες οι επιπτώσεις από την ανύπαρκτη παρακολούθηση 
των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της χώρας

Οι παραλίες και οι αιγιαλοί ανήκουν 
στον Δημόσιο. Το δημόσιο μπορεί να τα 
νοικιάσει για λόγους αναψυχής, έτσι τα 
παραχωρεί στους Δήμους με κάποιους 
κανόνες. Οι Δήμοι με την σειρά τους τα 
μισθώνουν σε ιδιώτες και αποδίδουν 
στο Δημόσιο το 20% 
Φέτος υπάρχει καθυστέρηση διότι μετά 
από προσφυγή του ΔΣΑ, το ΣτΕ έκρινε 
την κατάσταση που επικρατεί στις 
παραλίες απαράδεκτη. 
Επίσης, δεν γίνονται έλεγχοι διότι δεν 
επαρκούν οι μηχανικοί για να ελεχθούν 
τόσες παραλίες.
Τα έσοδα των Δήμων είναι πάρα πολλά, 
άσχετα πόσα αποδίδονται στο δημόσιο.
Αυτή η καθυστέρηση μπορεί να 
προκαλέσει και προβλήματα διότι όπως 
και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και 
φέτος άτυπα μπορεί να χρησιμοποιήσουν 
μισθωτές τις παραλίες.
Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα.
Έτσι καταλήγουμε ότι παρά την 
καλή διάθεση του ΣτΕ να βάλει 
κάποιο τέλος στην ασυδοσία, εν 
τούτοις το σύστημα θα λειτουργήσει 
και φέτος όπως πάντα.
Ελλάς το μεγαλείο σου.
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Από την ανεξέλεγκτη λειτουργία στην ευρύτερη 
περιοχή του Ασωπού τα νερά της περιοχής συγκέ-
ντρωναν υψηλές τιμές εξασθενούς χρωμίου.

Όλα αυτά δημοσιοποιήθηκαν  τον Αύγουστο του 
2007 και οι επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν 
την είδηση.

Στα Οινόφυτα και στο Σχηματάρι μέσω της ΕΥΔΑΠ 
έφεραν καθαρό νερό, τα γύρω χωριά αναγκάζονται να 
πίνουν ακόμα και σήμερα από το νερό που μολύνεται 
από βιομηχανίες, οι οποίες δεν ελέγχονται από τις 
κυβερνήσεις, που διαδέχεται η μία την άλλη.

το ΠάΚοε έχει κάνει πολλές μετρήσεις και 
αναλύσεις για το πρόβλημα των οινοφύτων, 

της τανάγρας και του άσωπού. το περασμένο 
καλοκαίρι μάλιστα, οι συγκεντρώσεις του εξα-
σθενούς χρωμίου κατά μήκους του άσωπού 
όπου υπάρχουν αριστερά-δεξιά ρυπογόνες 
βιομηχανίες, έφτασαν τα 3750 μg/lt, πράγμα 
που δείχνει πόσο ρυπασμένος είναι ο άσωπός 
και αποδεδειγμένα ο καρκίνος καραδοκεί σε 
μικρούς και μεγάλους.

Μάλιστα το καλοκαίρι υπογράφτηκε μια 

προγραμματική σύμβαση μεταξύ ευΔάΠ, υΠεΚά 
και Δήμου τανάγρας, ύψους 37.500.000 ευρώ, 
«δήθεν» για να καθαριστεί ο άσωπός, να επε-
κταθεί το δίκτυο των αστικών λυμάτων και να 
εμπλουτιστεί το νερό του άσωπού με καθαρό 
νερό του Μόρνου. Έλεος!!! Κύριοι της εξουσίας.

Στείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας στο υΠεΚά 
Κο Λαφαζάνη αλλά αυτός …. Δεν απάντησε. 

τα λεφτά όμως ξοδεύονται στην μαύρη τρύπα.

ςΥμφΩΝα με την Ένωση Καταναλω-
τών Βόλου, από 100.000 χημικές ουσίες 
που υπάρχουν στην αγορά, οι 30.000 
παράγονται σε ποσότητες άνω του ενός 
τόνου ετησίως και από αυτές μόνο οι 
2.700 έχουν μελετηθεί επαρκώς οι επι-
πτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και 
το οικοσύστημα. 

Η ανεξέλεγκτη παραγωγή  χημικών 
ουσιών που απελευθερώνονται στο 
περιβάλλον και απορροφώνται από το 
ανθρώπινο σώμα μπορεί να προκαλέ-
σει σοβαρές και μακροχρόνιες βλάβες, 
από απλές αλλεργίες έως και παθήσεις 
του αναπνευστικού, του νευρικού, του 
ενδοκρινολογικού, του αναπαραγωγικού 
συστήματος, κ.α.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των 
καταναλωτών  τα «όρια ασφαλείας» των 
χημικών ουσιών που επικαλούνται οι 
επιχειρήσεις καθορίστηκαν – σε πολλές 
περιπτώσεις- αυθαίρετα ή μέσω διαπλοκής.

Παρακάτω παραθέτουμε μερικές συμ-
βουλές για προϊόντα καθημερινής χρήσης 
που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

-Δεν αγοράζουμε καθαριστικά που 
έχουν «αντιμικροβιακή» δράση ή περιέχουν 
χλώριο γιατί μπορεί να περιέχουν πτητικές 
οργανικές ενώσεις, φωσφορικά άλατα, 
βενζόλιο, αντιμικροβιακό triclosan και 
μικροβιοκτόνες φαινόλες.

-Τα καινούρια χαλιά, τα φρεσκοβαμμένα 
έπιπλα και τις ταπετσαρίες τις αφήνουμε να 
αεριστούν για μέρες πριν τα χρησιμοποιή-
σουμε, γιατί μπορεί να περιέχουν τοξικές 
ουσίες. Επίσης προσοχή στα έπιπλα με 
καπλαμάδες γιατί περιέχουν φορμαλδεΰδη, 
μελαμίνη που περιέχει αρσενικό, καθώς 
μικροβιοκτόνες, φαινόλες και συντηρητικά.

-Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές που αγοράζουμε να μην περι-
έχουν βρωμιούχα επιβραδυντικά φλό-
γας(Β.Ε.Φ.) ή να φέρνουν το οικολογικό 
σήμα eco-label της Ε.Ε.

-Αερίζουμε συχνά την κρεβατοκάμαρα 
μας, γιατί τα στρώματα μπορεί να περιέ-
χουν φορμαλδεΰδη και βαρέα μέταλλα.

-Όλα τα καλλυντικά  και είδη ομορφιάς 
περιέχουν διάφορες χημικές ουσίες, για 
αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε βιολογικά 
καλλυντικά.

-Πάνω από 300 διαφορετικά χημικά 
συστατικά χρησιμοποιούνται για τη δημι-

ουργία των αρωμάτων. Από αυτά, περίπου 
100 είναι αλλεργιογόνα. Αποφεύγουμε την 
έκθεση μικρών παιδιών σε αρωματισμένα 
προϊόντα.

-Αποφυγή οικιακών εντομοκτόνων, 
λόγω κινδύνου τοξικών ουσιών. Δεν αφή-
νουμε εκτεθειμένα τρόφιμα, κλείνουμε τις 
χαραμάδες, αερίζου7με καλά τα ντουλάπια 
και χρησιμοποιούμε φυτά που απωθούν 
τα έντομα.

-Οι μπογιές και τα βερνίκια περιέχουν 
διαλύτες, όταν λοιπόν χρησιμοποιούμε 
διαλυτικά ή σπρέι ανοίγουμε τα παράθυ-
ρα. Οι παλιές βαφές μπορεί να περιέχουν 
μόλυβδο. Δεν καίμε στο τζάκι ή τη σόμπα 
βαμμένα ή βερνικωμένα ξύλα ή συμπιε-
σμένα υποκατάστατα ξύλου.

Προσοχή όμως χρειάζεται και στα 
τρόφιμα. Οι καλλιέργειες τροφίμων ψεκά-
ζονται με εντομοκτόνα και παρασιτοκτόνα, 
τα οποία έχουν μακροπρόθεσμες  τοξικές 
επιπτώσεις στον άνθρωπο. Πλένουμε τις 
φυσικές τροφές και τα χέρια μας σχολα-
στικά πριν από το φαγητό. Προτιμούμε 
βιολογικά προϊόντα.

-Διαφανείς μεμβράνες τροφίμων, φελι-
ζόλ, μπουκάλια, μπιμπερό,κ.α. μπορεί να 
μεταφέρουν στα τρόφιμα χημικές τοξικές 
ουσίες. Αγοράζουμε ποτά ή αναψυκτικά, 
κ.α. σε γυάλινες φιάλες. Δεν ξαναχρη-
σιμοποιούμε τις πλαστικές συσκευασίες.

-Αποφεύγουμε τα έτοιμα γεύματα και 
τις επεξεργασμένες τροφές, οι οποίες 
περιέχουν συνθετικές χημικές ουσίες, 
αρωματικά και συντηρητικά. Τα light 
περιέχουν ασπαρτάμη τοξική ουσία. Τα 
αντικολλητικά σκεύη ελευθερώνουν 15 
τοξικές ουσίες από τη θέρμανση τεφλόν.

-Προσοχή στα πλαστικά παιχνίδια, 
τη γραφική ύλη και τους μαρκαδόρους 
που αγοράζουμε για τα παιδιά, μπορεί 
να περιέχουν διάφορες τοξικές ουσίες.

-Τα φάρμακα περιέχουν κυρίως χημικές 
ουσίες. Το 70% των ανθρώπων παίρνουν 
φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού. Το 20% 
από αυτούς εισάγονται στα νοσοκομεία 
λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών.

-Τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και 
των βιομηχανιών δημιουργούν χημικούς 
ρύπους. Το συχνό μπάνιο είναι απαραίτητο 

διότι το δέρμα μας είναι διαπερατό από 
τους ρύπους. Οι εργαζόμενοι που είναι 
εκτεθειμένοι σε επιβλαβείς ουσίες πρέπει 
να τηρούν τους ενδεδειγμένους κανόνες 
ασφαλείας.

Μερικές προτάσεις σε πολιτεία και 
Ε.Ε. είναι οι ακόλουθες:

-Να εκτιμηθεί άμεσα η ασφάλεια όλων 
των χημικών στην αγορά.

-Να υπάρχει ετικέτα προειδοποίησης 
για τα χημικά που υπάρχουν στα προϊόντα.

- Απόσυρση των τοξικών, σταθερών 
επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον 
μέχρι το 2020.

-Απαγόρευση χρήσης χημικών ουσιών 
από τις αστυνομικές δυνάμεις. 

-Έλεγχος στην αλόγιστη χρήση φυτο-
φαρμάκων.

-Απαγόρευση των αεροψεκασμών.
Όλα αυτά το ΠάΚοε τα έχε επιση-

μάνει εδώ και είκοσι (20) χρόνια και 
κανείς δεν έδωσε σημασία. Άραγε ο 
εΦετ, ο εοΦ και όλοι οι οργανισμοί 
και η γενική γραμματεία του Κατανα-
λωτή τι κάνουν;  

Xημικοί κίνδυνοι στα σπίτια μας

Τα χωριά του καρκίνου στον Ασωπό
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Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα 

και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.  

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα 

 Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609, 210 723 0505-Fax 2107230505

Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr
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