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ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ 
Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
>  Εξαφανισµένος και εγκληµατικά αδιάφορος 

ο Οικονοµάκος για την καθυστέρηση 
του έργου  λόγω απένταξης                 

«ΟΜΗΡΟΙ»  
ΣΤΟ Ι∆ΙΟ 
ΤΟΥΣ 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΩΡΩΠΟΥ

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 8

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΣΣΗΣ: ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Η τρίτη επανάληψη στις «Ανισωρωπίες» 
των δηλωσεών του πριν 8 µήνες          ΣΕΛ. 6   

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆ΑΒΡΗΣ: 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Κ.Ε.∆.Ω

Ακόµα έξω από... το σπίτι µου        ΣΕΛ. 7 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ: ΤΕΩΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Για όλα φταίνε οι προηγούµενοι 
και ίσως οι επόµενοι               ΣΕΛ. 6

ΣΩΤΗΡΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΞΥΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ
ΣΕΛ. 3

Κοινωφελής Επιχείρηση 
Με κοινωνικό έργο
Ελπίζουµε να το δούµε στη πράξη
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οικονοµία ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΤΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ

Παλιά τακτική των τροµοκρατών να αποστέλλουν ταχυδροµικά «φακε-
λάκια» µε άνθρακα για να µολύνουν τα «καπιταλιστικά» θύµατα τους. 
Έτσι λοιπόν ο φάκελος που ανοίγουµε για το τεράστιο θανατηφόρο 
πλέον θέµα των σκουπιδιών στη χώρα µας, επιβεβαιώνει για πολλο-
στή φορά την εγκληµατική µικροβιοκτόνα αδιαφορία όλων αυτών 
που διαπλέκονται και στον βωµό της  αισχροκέρδειας, εξαπολύουν 
«άνθρακες» στον αδύναµο πλέον πληθυσµό τις χώρας µας.
Αξίζει λοιπόν τον κόπο να φυλλοµετρήσετε το δεκαεξασέλιδο αυτό 
ένθετο και να αρχίσετε να προβληµατίζεστε ώστε να µπορέσουµε 
κάποια στιγµή όλοι µας να διώξουµε τον επικίνδυνο αυτό «άνθρακα».
 Ανοιχτή πληγή παραµένουν τα σκουπίδια  για τη χώρα. Αφού όχι 
µόνο δηµιουργούν µεγάλο περιβαλλοντικό πρόβληµα, αλλά και χρεώ-
νουν καθηµερινά τη χώρα µας µε τεράστια πρόστιµα που επιβάλλει η 
ευρωπαϊκή ένωση, αφού δεν τηρούµε τις προϋποθέσεις περισυλλογής, 

επεξεργασίας και ταφής που ορίζουν οι ευρωπαϊκές συµβάσεις.
Το ζήτηµα των σκουπιδιών στην Ελλάδα και  ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά 
κέντρα µε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να κρατούν τα σκήπτρα στην 
επικαιρότητα, είναι ένα χιλιοειπωµένο πρόβληµα. Χαραµίστηκαν τόνοι 
µελανιού για να περιγραφεί η διάσταση και οι προτεινόµενες λύσεις 
του, σε χιλιάδες  δηµοσιεύµατα του τύπου αλλά και περισπούδαστων 
επιστηµονικών µελετών και ερευνών αναγνωρισµένων φορέων που 
ασχολήθηκαν µε το θέµα.
∆ηµιουργήθηκε θόρυβος επί σειρά ετών, υπήρξαν καταγγελίες κατά 
αρµοδίων και αναρµόδιων, καταγγελίες για αδιαφορία, διαφθορά και 
κυκλώµατα που έχουν στήσει έναν επικερδή χορό εκατοµµυρίων ευρώ 
και όλα αυτά την ώρα, που κατά γενική παραδοχή είναι ένα βρώµικο 
κυριολεκτικά και µεταφορικά ζήτηµα που µόνο βλαβερές παρενέργειες 
δηµιουργεί από όποια οπτική γωνία και αν εξεταστεί. 

Κάθε χρόνο πιο 
επικίνδυνα και ακριβά, 
4,9 δις ευρώ 
το χρόνο µας κοστίζουν 
σε πρόστιµα οι 
395 παράνοµες 
χωµατερές
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�   ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ: 
ΑΛΛΟΙ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ

�   ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ 
ΣΕ …ΣΠΕΙΡΕΣ

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ 
ΓΙΑ.. ΛΙΓΟΥΣ 

ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ

2 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑΟ Ασωπός για πενήντα χρόνια 
τροφοδοτεί με τοξικά απόβλητα 
του υδροφόρους ορίζοντες 
της Βοιωτίας, της Ανατολικής 
Αττικήςκαι τον Ευβοϊκο Κόλπο.
Κανένας μέχρι σήμερα δεν 
έχει πάρει ούτε την πολιτική 
ούτε την κοινωνική ευθύνη 
για την επιβάρυνση της υγείας 
των 3.000.000 κατοίκων  των 
περιοχών αυτών. Το ΠΑΚΟΕ 
με την 35χρονη αγωνιστική 
του  δ ιαδρομή  με τά  από 
επταετή έρευνα προτείνει 
στους εξουσιαστές και στους 
βιομήχανους συγκεκριμένη 
λύση για το πρόβλημα. Στην 
περίπτωση που δεν αποδεχθούν 
την τεκμηριωμένη λύση του 
ΠΑΚΟΕ οι εξουσιαστές θα 
καταγγελθούν  και θα είναι 
υπόδικοί στον Ελληνικό λαό.

ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΥΛIΚΗ: Επικίνδυνη για τους Αθηναίους

ΛIΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜEΝΗΣ: Βομβαρδισμός από κολοβακτηρίδια
ΔΕΛΦΙΚO  ΤΟΠIΟ: Μπείτε σκύλοι... αλέστε

ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ: Ο εφιάλτης που μετατράπηκε σε εγκληματία

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014
Η κορυφή  
του έλατου,  
είναι η τελευταία  
ελπίδα  
επιβίωσης του 
Ελληνικού  
λαού

41 ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Θα ζει για να δείχνει  
στις γενεές τις ανθρώπινες 

αξίες για

ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΑΝΙΣΩΡΩΠΙΕΣ»



οικονομία ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20142 / ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ 

Το δικαίωμα για εργασία και για ουσιαστική 
ελευθερία, έχει μείνει μετέωρο, ιδιαίτερα, 
από το 2009 και μετά. Πέντε χρόνια κρίσης, 
απόγνωσης του μικροαστού και εργάτη, έχει 
φέρει ουσιαστικά σε αδιέξοδο τη χώρα και 
τους σκεπτόμενους πολίτες. Δυστυχώς, οι 
οραματιστές και δημιουργοί του Πολυτεχνείου 
το 1973 κατέλαβαν σε μεγάλο ποσοστό τους 
«θώκους» της εξουσίας με αποτέλεσμα το 
«λίκνο της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας» 
να το καταντήσουν ένα κακόγουστο εμπορικό 
παραμάγαζο, με τους περισσότερους 

«πνευματικούς πατέρες» να χρηματίζονται,  
να εκβιάζουν και να διαπλέκονται.
Έτσι, βλέπουμε «καθηγητάδες» να ασκούν 
το «κληρονομικό τους δικαίωμα» τοποθετώντας 
άμεσους συγγενείς τους καθηγητές,  
να κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα με 
δήθεν μελέτες, να περιδιαβαίνουν την τοπική 
Αυτοδιοίκηση ως οι μόνοι «επαΐοντες»  
και να τα παίρνουν από …παντού.
Αυτό «νεολαίοι» μας, φαντασθήκαμε  
ότι θα γίνει το πολυτεχνείο; 
Ε, όχι… Φτάνει πιαToυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

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

Επιμέλεια ύλης: 
Χρήστος Τέγος
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: 32.350 επισκέψεις τον Οκτώβριο

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.
 

34 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

41 χρόνια Πολυτεχνείοedi to 
rial



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
οικονομία 3

ΒέΒαια, στο Δελτίο Τύπου της 
24ης Νοεμβρίου 2014 περιγράφεται 
η δήθεν σκληρή πολιτική του ΥΠΕΚΑ 
προς τους Δήμους με τα δυσβά-
σταχτα πρόστιμα της Ε.Ε., που από 
το 2005 μέχρι σήμερα έχει δώσει 
στην Ελλάδα για τη διαχείριση των 
σκουπιδιών 13,5 δισεκ. ευρώ. Αυτή 
όμως η πολιτική των προστίμων 
άρχισε να απειλεί την Ελλάδα από το 
2009 όπου η τότε ΥΠΕΚΑ Μπιρμπίλη, 
είχε πάρει παράταση για την επιβολή 
προστίμων, συνεπώς ήταν γνωστό 
στους Δήμους από τότε.

Σήμερα, λοιπόν, που οι ΧΑΔΑ 
στην Ελλάδα έφτασαν τους 345 
από 1.240 το 2005 και στην Φωκίδα 
υπάρχουν ακόμη τέσσερις (4), ένας  
εξ αυτών, η «Κερατοράχη», που 
εκδικούμενη συνεχώς αυταναφλέ-
γεται, έρχεται ο «προοδευτικός» 
δήμαρχος να επιβάλλει χαράτσι 36 
ευρώ το χρόνο, δηλαδή περίπου 
130.000 ευρώ στα 3.500 περίπου 
νοικοκυριά, χωρίς να αναφέρει 
τι θα πληρώσουν οι… εξακόσιοι 
πενήντα (650) επιχειρηματίες στο 
Δήμο, οπότε, εάν τηρηθεί η ανα-
λογία των νοικοκυριών πρέπει 
αντίστοιχα να πληρώσουν αυτοί 
περίπου 150.000 ευρώ το χρόνο 
πρόσθετο χαράτσι.

Έτσι, συνολικά ο Δήμος θα 
εισπράξει πρόσθετα τέλη τριακόσιες 
χιλιάδες (300.000) ευρώ, ΟΤΑΝ, το 
κόστος διάθεσης των σκουπιδιών 
όπως το περιγράφει ο Δήμος, δεν 
ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, διότι, 
ανάλογα με τους κατοίκους, την 
ημέρα παράγονται στον Δήμο 10 
τόνοι σκουπίδια, οπότε με το κόστος 
των 35 ευρώ τον τόνο, το κόστος 
ταφής φτάνει τις 127.000 ευρώ, 

συν τα μεταφορικά τριάντα χιλιά-
δες (12.000 πετρέλαια και ένας 
οδηγός 18.000 ευρώ), το συνολικό 
κόστος δεν ξεπερνά τις 160.000 
ευρώ ενώ ο δήμαρχος ζητάει από 
τους ταλαίπωρους κατοίκους των 
Δελφών 750.000 ευρώ. Τα 600.000 
χιλιάρικα Δήμαρχε, που έχεις σκοπό 
να τα διαθέσεις; 

Δήμαρχε σε πληροφορώ ότι:
- Ο Δήμος Περιστερίου με πλη-

θυσμό 150.000 κατοίκους, το κόστος 
αυτό δεν ξεπερνά το ένα εκατομμύ-
ριο ευρώ.

-Ο Δήμος Αμαρουσίου το ίδιο
-Ο Δήμος Πειραιά τα δύο εκα-

τομμύρια, με πληθυσμό 550.000 
κατοίκους.

Αυτό λοιπόν που προτίθεσαι να 
κάνεις είναι καθαρή «ληστεία» ακό-
μη και για τους ψηφοφόρους σου. 
Έτσι λοιπόν τους ξεπληρώνεις την 
ψήφο τους;

Πέρα απ’ αυτή την ανεπίτρεπτη 
ενέργειά σου Δήμαρχε, που έχεις το 
θράσος να την βάζεις και στο Δελτίο 
Τύπου – μανιφέστο της 24ης Νοεμβρί-
ου 2014, δεν γράφεις συγκεκριμένες 
θέσεις με χρονοδιάγραμμα για την 
αποκατάσταση και για τον ΧΥΤΥ.

Έτσι λοιπόν, σου δηλώνω σαν 
εκπρόσωπος ενός περιβαλλοντικού 
φορέα που λειτουργεί 35 χρόνια –του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε- ότι εάν προχωρήσεις στην 
επιβολή αυτού του «χαρατσιού» θα 
ασκήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματά 
μου για την επικείμενη «ληστεία», 
αλλά ουσιαστικά για την παράβαση 
του όρκου σου να υπηρετείς τους 
συμπολίτες σου.

Είμαι όμως διαθέσιμος όποτε 
θελήσεις, να εκθέσω όλα τα παραπά-
νω σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ μαζί σου.

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
 Πανεπιστημιακός

Δελφικές… «ληστείες»
Θρασύτατη απόπειρα «ληστείας» από τον Δήμο Δελφών,  

επιχειρείται εις βάρος των κατοίκων του

Πολυτεχνείο 2014:  
41 χρόνια μετά τι;

Η 41η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 
βρίσκει τη χώρα για μια ακόμα χρονιά, μετά το περι-
βόητο «λεφτά υπάρχουν», βυθισμένη στην ύφεση, 
πιασμένη στη μέγγενη μιας παράλογης λιτότητας. 
Μιας λιτότητας επιβεβλημένης από την τρόικα, 
δηλαδή το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και την ευρωπαϊκή ένωση με την συνενοχή του 
πολιτικού κόσμου, στο σύνολό του.

Σ’ αυτό το πλαίσιο το Πολυτεχνείο εκφράζει την 
ελπίδα για μια Ελλάδα υπερήφανη, αυτάρκη, ανε-
ξάρτητη, ελεύθερη. Μια Ελλάδα που δεν θα «τρώει» 
τα παιδιά της, ούτε θα τα στέλνει μετανάστες. Η 
κυβέρνηση εκτελώντας και ακολουθώντας πιστά 
τις εντολές της τρόικας υπογράφει και εφαρμόζει 
μνημόνια και νομοσχέδια με στόχο να πλήξει πλα-
τιά λαϊκά στρώματα. Επιβάλλει μείωση μισθών και 
συντάξεων, καταργεί συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 
ψηφίζει και επιβάλλει φόρους δυσβάσταχτους. Και 
όμως μέσα σ’ αυτόν τον κυκεώνα οι μισθοί και τα 
προνόμια των πολιτικών αρχόντων μας παραμένουν 
σχεδόν ακέραια.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Πρόεδρος 
της Χριστιανοδημοκρατικής Νεολαίας Ελίνα Ανα-
γνωστοπούλου σε εκδήλωση που έγινε τη Δευτέ-
ρα 17 Νοέμβρη 2014 στο συνεδριακό χώρο του 
Χριστιανοδημοκρατικού Κόματος Ανατροπής: «Οι 
Μήδοι, επιτέλους εδιάβηκαν και ο τόπος γέμισε 
εφιάλτες, 5 χρόνια τώρα, η κατοχή με την αποτρό-
παια μάσκα μιας Δημοκρατίας Αντισυνταγματικής, 
Μνημονιακής “Δου Νου Τίστικης”, με κυβερνήσεις 
των υποτακτικών του “ευλογημένου μνημονίου”, 
έχοντας ως στόχο την προστασία των λίγων και το 
απόλυτο ξεζούμισμα των πολλών, διέλυσε τη χώρα, 
τον κοινωνικό της ιστό, την παιδεία, την υγεία, τον 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προς χάριν των πάντα 
“φιλελλήνων” τοκογλύφων και των “hedge funds”.

Για εμάς τους πολλούς, το Πολυτεχνείο παρα-
μένει αδικαίωτο και ζωντανό και όσοι από αυτούς 
που φώναζαν: “εδώ Πολυτεχνείο”, τώρα φωνάζουν 
“εδώ ευρωπαία επίτροπος”, “εδώ τρόικα”, “εδώ 
μνημόνιο” γιατί κάποτε, υπήρξαν Ελεύθεροι Πολι-
ορκημένοι Έλληνες και τώρα, είναι στην απέναντι 
όχθη των πολιορκητών, βολεμένοι στις πολυθρόνες 
της εξουσίας.

Το Πολυτεχνείο είναι η Ερινύα τους. Το Πολυ-
τεχνείο είναι ελπίδα και υπόσχεση και θα συνεχίσει 
να μας καλεί για την επιστροφή στο μέλλον μας. Για 
την Ελλάδα που θα τρέφει με ψωμί το λαό της, θα 
δίνει μόρφωση στα παιδιά της και θα είναι εθνικά 
ανεξάρτητη, υπερήφανη και ελεύθερη».

Εμείς να συμπληρώσουμε ότι σαράντα ένα χρόνια, 
μετά το αίτημα για το δικαίωμα στην εργασία και 
την αξιοπρεπή διαβίωση είναι για μια ακόμα φορά 
επίκαιρο όσο ποτέ. Στην Ελλάδα της ανεργίας, 
της φτώχειας και της μετανάστευσης των νέων, ο 
δρόμος για άλλη μια φορά οδηγεί στην αντίσταση 
και την εξέγερση.

ΤΙΤΑΝ: Εγκληματικά… Βραβεία
Το πρώτο βραβείο απέσπασε η τσιμεντοβιομηχα-

νία  «ΤΙΤΑΝ» στον Εθνικό διαγωνισμό των Ευρωπαϊκών 
Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2013-2014 
στην Κατηγορία «Διεργασία», σε εκδήλωση που έγινε στο 
Ευγενίδιο Ίδρυμα την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου. Ο «Τιτάν» 
διακρίθηκε για την αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων και 
εναλλακτικών πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής 
τσιμέντου.

Επίσης διακρίθηκε στην κατηγορία «Βιοποικιλότητα» 
για την δράση του για την προστασία της βιοποικιλότητας 
στις περιοχές που δραστηριοποιείται. 

«Ο «Τιτάν» είναι η πρώτη ελληνική τσιμεντοβιομηχανία 
που αξιοποίησε με επιτυχία τη χρήση εναλλακτικών πρώ-
των  υλών και δευτερογενών καυσίμων για την παραγωγή 
τσιμέντου. Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση των 
προσπαθειών μας», δήλωσε ο διευθυντής Περιβάλλο-
ντος Κλάδου Τσιμέντου Τομέα Ελλάδος κ. Αλέξανδρος 
Κατσιάμπουλας.

Τα βραβεία διοργάνωσε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ο ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας 

του Περιβάλλοντος) υπό την αιγίδα του υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παρουσία 
του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, κ. Γιάννη Μανιάτη.

Για το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. αποτελεί εγκληματική πράξη των 
ανθρώπων που διαχειρίζονται τα κατευθυνόμενα 
«βραβεία» του κεφαλαίου με το δεδομένο ότι η 
καύση R.D.F. με τις τοξικές ουσίες (διοξίνες και 
φουράνια που εκπέμπουν) όσο και η ενσωμάτωση 
στην παραγωγή τσιμέντου της ιπτάμενης ραδιενεργού 
τέφρας που παράγει η ΔΕΗ στα μεταλλεία της, είναι 
το δίδυμο της καταστροφής για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία.

Τα βραβεία αυτά λοιπόν που δίνονται με τις ευλογίες 
του ΥΠΕΚΑ Μανιάτη, είναι ότι το πλέον βρώμικο θα 
μπορούσε να γίνει για την ελληνική κοινωνία.

Σε λίγο θα δώσουν βραβείο και στα διυλιστήρια 
που καταστρέφουν τον πλανήτη και στις λιγνιτικές 
ενεργειακές μονάδες.

Εισαγγελέας άραγε δεν υπάρχει;
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Αφιερωμένο στη μνήμη του 
αδικοχαμένου κοινωνικού 
Αγωνιστή Μπάμπη Δελινταδάκη

Κύριε Διευθυντά 
Με αφορμή το δημοσίευμα της ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΗΣ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα 
του Πειραιά, σας παρουσιάζω τις απόψεις 
μου για τον βομβαρδισμένο Πειραιά.

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣEI ΤΟ ΤΡΑΜ.
Εικόνα κατεστραμμένης πόλης παρου-

σιάζει πλέον ο Πειραιάς. Ούτε η Βαρ-
σοβία μετά τον βομβαρδισμό δεν είχε 
τόσα ορύγματα και τόσους ανοικτούς 
λάκκους όσους έχει σήμερα η πόλη μας. 
Και καλά τα έργα του Μετρό τα οποία 
μπορεί κανείς να δεχθεί έστω και εάν θα 
πηγαίνει με αυτό το μέσο στην Ομόνοια 
μέσω Αιγάλεω. Τι θα γίνει όμως με 
την βάρβαρη εισβολή του σιδερένιου 
καταστροφέα (του ΤΡΑΜ-ΤΡΑΙΝΟΥ) που 
θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την 
κυκλοφοριακή ασφυξία του Πειραιά. 
Πως θα αντέξει η ήδη αποσυντονισμένη 
πόλη τον διαμελισμό που έφεραν στην 
πόλη με τις υπογραφές τους μια δράκα 
άβουλων «ραγιάδων»; Πως θα απαλλα-
γή ο Πειραιάς από τα βαγόνια – τέρατα 

που πρόθυμα αποδεχθήκαν ως «λύσεις» 
οι καλοζωισμένοι οικονομισάριοι;

Είναι βέβαιο ότι η παρούσα Δημοτική 
Αρχή τουλάχιστον δεν φέρει ευθύνη για 
την αποδοχή της εγκληματικής λειτουρ-
γίας του τραμ Τραίνου στην πόλη. Θα 
είναι όμως υπόλογη και θα χρεωθεί το 
κόστος εάν επιτρέψει την ολοκληρωτική 
κυκλοφοριακή συμφόρηση που είναι 
βέβαιο ότι θα επέλθει με την δρομολό-
γηση του ΤΡΑΜ-ΤΡΑΙΝΟΥ. Καλό είναι 
να απασχολείται η Δημοτική Αρχή με το 
Λιμάνι και την «Γαλάζια ανάπτυξη» και την 
θαλάσσια οικονομία τους, αλλά πρέπει 
να την προβληματίσει τι θα υποστεί το 
Λιμάνι του Πειραιά από την επιδρομή 
του θηρίου στην περιοχή του ΟΛΠ. Έτσι 
ή αλλιώς ο κ. Ανωμερίτης ασχολείται 
μόνο με την πολιτιστική του ακτή και με 
τα στερεά απόβλητα. 

Δυστυχώς με τους πρωτοπόρους και 
υπέρμαχους υποστηρικτές του ΤΡΑΜ με 
πρώτους τον Βουλευτή κ. Θ.Δρίτσα και 
τον ομοϊδεάτη του καθηγητή κ. Μπελαβίλα 
συμβάλουν τα μέγιστα στην καταστροφή 
δεκάδων επιχειρήσεων και των γνωστών 
καταστημάτων που τα παίρνουν σβάρ-
να τα έργα του ΤΡΑΜ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ. 

Ήταν που ήταν προβληματική η γέφυρα 
Καλαμακίου κόπηκε τώρα μια λωρίδα 
για το Τραμ και η είσοδος στον Πειραιά 
είναι πιο δύσκολη και από την άλωση της 
Τροπολιτσάς.

Ωραίος είναι ο Δήμαρχος με τα μπλου 
τζην, το πένθιμο πουκάμισο και τα φανε-
λάκια και ο Π. Κόκκαλης με το σακίδιο 
στον ώμο που θέλουν να μας κάνουν 
ποδηλάτες. Δεν φτάνει που μας έχουν 
κάνει τη ζωή ποδήλατο τόσα χρόνια, οι 
γόνοι της άρχουσας τάξης και οι ποικιλό-
χρωμοι συνεργάτες τους; Οι Πειραιώτες 
δεν έχουν πλέον χώρο ούτε να παρκά-
ρουν τα αυτοκίνητα τους και πληρώνουν 
80άρια κάθε τόσο στους γερανούς της 
Τροχαίας μετά τις μονοδρομήσεις που  
είναι προϋπόθεση για να περάσει ο σιδε-
ρένιος καταστροφέας. Με δύο λόγια 
αν ο Δήμαρχος έχει «άντερα» πρέπει να 
πει όχι στο ΤΡΑΜ. Πρέπει να κλείσει την 
πόλη στο τέρας που θα δώσει το τελικό 
κτύπημα στο ήδη διαλυμένο από τις μονο-
δρομήσεις κυκλοφοριακό. Όλα τα άλλα, 
ημερίδες μονοδρομήσεις – ποδήλατα – 
πατίνια και παγοπέδιλα καλά είναι αλλά 
δεν προσφέρουν τίποτε το ουσιαστικό 
προς το παρόν.

Από την ώρα που θα μπει στην πόλη 
ο πρώτος συρμός του Τραμ Τραίνου ο 
οικονομικός μαρασμός, η αποσάρθρω-
ση του εμπορίου και ο κυκλοφοριακός 
κορεσμός θα οδηγήσουν τον Πειραιά 
στην ασφυξία.

Κύριε Δήμαρχε,
Διαλέγετε και παίρνετε: Πειραιάς 

ή Τραμ. Τρίτη λύση δεν υπάρχει.
Υ.Γ. Θα θεωρήσουμε τιμή μας αλλά και 

καθήκον σας προς τους Πειραιώτες να 
παρευρεθείτε στην εκδίκαση της προσφυ-
γής δεκάδων Πειραιωτών στο Συμβούλιο 
Επικρατείας τον επόμενο Φεβρουάριο.  
Ίσως αν δουν τον Δήμαρχο επικεφαλής των 
Δημοτών να μην αναβάλουν για τέταρτη 
φορά τη εκδίκαση της υπόθεσης για ένα 
έργο που γίνεται χωρίς καμία από τις 
προβλεπόμενες μελέτες. Η προϋπόθεση 
που έθεσε η Νομαρχία Πειραιά για την 
άδεια περιβαλλοντικών όρων ήταν η υπο-
γειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ που 
παραμένει ισχυρή και εάν δεν γίνει σεβαστή 
οι χωρίς όρια οικονομισάριοι θα βρεθούν 
προς εκπλήξεων.

Όσο για τους εκπροσώπους του 
Εμπορικού Συλλόγου υπάρχει ελπίδα 
να ξυπνήσουν….

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΟΨHΦΙΣΜΑ!
Να γίνει ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΜ ΤΡΑΙΝΟ στον Πειραιά! Κανείς Πειραιώτης και Πειραιώτισσα δεν το θέλει!  

Με τη λειτουργία του θα καταστρέψει αισθητικά και οικονομικά την πόλη μας και θα κάνει τη ζωή δύσκολη  
στους κατοίκους και στους χιλιάδες επισκέπτες του!

Πειραιάς 10 Δεκεμβρίου 2014. Δημήτριος Ν. Πάνου Δικηγόρος. Φίλωνος 53, Πειραιάς, Τηλ:6975855996 – email:dimitris.panou@gmail.com

Θέσεις και απόψεις για το τρένο-τραμ του Γιάννη Σπυράκη, Προέδρου του Συνδέσμου Προστασίας Περιβάλλοντος

Στοχευμενη έρευνα ευρωπαϊκού 
έργου αναδεικνύει την προτίμηση των 
Ελλήνων αγροτών και επιχειρηματιών 
του αγροτικού τομέα σε μεθόδους βιω-
ματικής και εμπειρικής εκμάθησης των 
αρχών μάρκετινγκ και branding με στόχο 
να μάθουν να προωθούν καλύτερα και 
αποτελεσματικότερα τα προϊόντα τους. 

Συγκεκριμένα, οι Έλληνες αγρότες 
φαίνεται να προτιμούν τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, έξω από τάξεις και 
αίθουσες διδασκαλίας, όπως η συμμε-
τοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, καθώς και 
οι επιτόπιες επισκέψεις σε αγροκτήματα. 

Από την άλλη πλευρά, οι φορείς 
παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (ΕΕΚ),  επιμένουν στο 
συνδυασμό πρακτικής εμπειρίας με 
θεωρητικό υπόβαθρο, προκρίνοντας ως 
καταλληλότερη μέθοδο αυτή της μικτής 
μάθησης (blended learning). Υποστη-
ρίζουν ότι η εκπαίδευση σε τάξη είναι 
εκείνη που εξασφαλίζει την κατανόηση 
των βασικών εννοιών μάρκετινγκ από 
τους αγρότες ενώ η βιωματική μάθηση 
είναι πιο χρήσιμη στην ανάπτυξη εξει-

δικευμένων δεξιοτήτων. 
Βάσει των παραπάνω αποτελεσμά-

των, σχεδιάζεται η δημιουργία καινοτό-
μου ενιαίου ολοκληρωμένου εργαλείου 
εκπαίδευσης, για όλους τους φορείς 
του αγροτικού τομέα, με τη μορφή 
διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας 
εκμάθησης. 

Η πλατφόρμα θα παρέχει ενημέρωση 
για όλες τις πτυχές της προώθησης 
αγροτικών προϊόντων στις αγορές, 
από τις βασικές θεωρητικές έννοιες 
έως πρακτικές συμβουλές, εμπειρίες, 
παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων 
(case studies) και ασκήσεις αξιολόγησης, 
με απώτερο στόχο να αποτελέσει ένα 
πλήρη οδηγό μάρκετινγκ και branding 
αγροτικών προϊόντων.  

Καθώς το έργο προβλέπει την ενεργό 
συμμετοχή αγροτών και στηρίζεται στην 
ανατροφοδότηση που θα λάβει από 
αυτούς, για να προκύψει μια χρήσιμη 
και αντιπροσωπευτική εκπαιδευτική 
πλατφόρμα, καλούνται όσοι Έλληνες 
αγρότες ενδιαφέρονται να δηλώσουν 
συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια 

και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις (field 
visits) σε χωράφια και αγροτικές μονάδες 
ή/και να προτείνουν το αγρόκτημά τους 
ως περίπτωση μελέτης (case study).

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα 
γίνει σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με 
τις ανάγκες κάθε χώρας-στόχου που 
συμμετέχει στο ευρωπαϊκό διακρατικό 
έργο.

Για πληροφορίες ή/και για να δηλώ-
σετε συμμετοχή, επικοινωνήστε με την 
εταιρεία Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. 
(Τ: 210 6772129, F: 210 6772116, E: 
frentzou@militos.org).  

Λίγα λόγια για το ευρωπαϊκό 
έργο Farm Inc. 

Το ευρωπαϊκό έργο Farm Inc. στοχεύ-
ει στην υποστήριξη και ενίσχυση αγροτών 
κι επιχειρηματιών στον αγροτικό τομέα 
για αποτελεσματικότερη προώθηση των 
προϊόντων τους στις αγορές. Κύριος 
στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός 
ειδικού εκπαιδευτικού εργαλείου προς 
αυτήν την κατεύθυνση, βασισμένου στις 
εξειδικευμένες ανάγκες των αγροτών 

σε τρεις χώρες-στόχους: την Ελλάδα, 
την Ιταλία, τη Λετονία. 

Οι προοπτικές για δυναμικότερη 
παρουσία των τοπικών αγροτικών προϊό-
ντων στις αγορές είναι σημαντικές αλλά 
παρατηρείται έλλειψη τεχνογνωσίας και 
στρατηγικών προώθησης, branding και 
μάρκετινγκ που θα επιτρέψουν στους 
ευρωπαίους αγρότες και επιχειρηματίες 
του κλάδου να ανταγωνιστούν τα διεθνή 
δίκτυα και τις δομές των πολυεθνικών 
εταιρειών.

Η έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο 
του έργου βασίστηκε α) στις απαντήσεις 
σε ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο 
αυτό-αξιολόγησης από δραστήριους 
φορείς του αγροτικού τομέα, όπως αγρό-
τες και αγροτικές ενώσεις, επιχειρηματίες 
στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, 
ειδικούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), εκπροσώπους τοπικών 
και εθνικών δημόσιων φορέων και β) 
σε πληροφορίες από ομάδες εστίασης 
(focus groups) του αγροτικού κλάδου 
κάθε χώρας-στόχου. Περισσότερες 
πληροφορίες: www.farminc.eu 

Οι Έλληνες αγρότες προτιμούν τη βιωματική εκμάθηση του μάρκετιγνκ και branding
Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας του ευρωπαϊκού έργου Farm Inc.

4    
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ  
ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Toυ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΚΑΠAΝΤΑΗ
Παθολόγος - 
Διαβητολόγος
Διευθυντής Τμήματος  
Διαβήτη-Παχυσαρκίας-

Μεταβολισμού
Νοσοκομείο Metropolitan

Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο σακ-
χαρώδης διαβήτης τύπου 2 και 
η παχυσαρκία είναι οι μεταβο-
λικές νόσοι με τη μεγαλύτερη 
αυξητική τάση στη συχνότητα 

εμφάνισης. Αν λοιπόν αναλογιστούμε τον 
ταχύτατο ρυθμό με τον οποίο αυξάνονται 
η συχνότητα αλλά και ο βαθμός της παχυ-
σαρκίας τότε θα πρέπει να αναμένουμε 
πραγματική έκρηξη στον αριθμό ατόμων 
με διαβήτη στα επόμενα χρόνια, αφού η 
ύπαρξη παχυσαρκίας σχετίζεται με την 
εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. 
Η κλινική εμπειρία αλλά και μελέτες επι-
βεβαιώνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των διαβητικών τύπου 2, έχει σωματικό 
βάρος παραπάνω από το κανονικό.

Με ποιό τρόπο η παχυσαρκία αυξάνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης  σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2;

Είναι πλέον κοινή γνώση ότι όσο 
μεγαλύτερη είναι η αύξηση του σωματικού 
βάρους τόσο μεγαλύτερος και ο κίνδυνος 
να εμφανιστεί σακχαρώδης διαβήτης 
τύπου 2. Όσο λοιπόν αυξάνεται το σωμα-
τικό λίπος και ιδιαίτερα το ενδοκοιλιακό 
λίπος τόσο αυξάνεται η αντίσταση του 
ήπατος, των μυών κ.λπ. στη δράση της 
ινσουλίνης (ινσουλινοαντίσταση). Αυτή η 
αυξημένη ινσουλινοαντίσταση δημιουργεί 
αντιρροπιστική υπερδραστηριότητα του 
β-κυττάρου του παγκρέατος (απ’όπου 
παράγεται η ινσουλίνη), η οποία με την 
πάροδο του χρόνου, οδηγεί σε έκπτωσή 
του, σχετική ή απόλυτη και την εμφάνιση 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Η παχυσαρκία επιβαρύνει ακόμα 
περισσότερο την υγεία των ατόμων 
με σακχαρώδη διαβήτη; 

Γνωρίζουμε ότι οι κυριότερες επιπλοκές 
στα διαβητικά άτομα προέρχονται από 
το καρδιαγγειακό. Έχει αποδειχθεί, για 
παράδειγμα, ότι ο κίνδυνος να εμφανίσουν 
τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 στεφανιαία 
νόσο, αυξάνεται ευθέως ανάλογα, όσο 
αυξάνεται το σωματικό βάρος. Επίσης 
έχει αποδειχθεί, ότι ο κίνδυνος εμφάνισης 
στεφανιαίας νόσου σε άτομα με διαβήτη 
τύπου 2, αυξάνεται ανάλογα όσο πιο πολύ 
αύξησαν το σωματικό τους βάρος στην 
ενήλικο ζωή, σε σχέση με το βάρος που 
είχαν στο πέρας της εφηβείας. Δεν είναι 
μόνο επιβαρυντική η επίδραση της παχυ-
σαρκίας όσον αφορά τα καρδιαγγειακά 

επεισόδια στο διαβητικό τύπου 2, αλλά 
επιδρά επιβαρυντικά και σε άλλους τομείς 
της υγείας του.  Έχει αποδειχθεί, επιπλέον, 
ότι η συνύπαρξη παχυσαρκίας σε άτομα 
με διαβήτη τύπου 2, αυξάνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης διαφόρων τύπων καρκίνου. 
Επομένως, στη θεραπευτική αντιμετώπιση 
του ατόμου με τύπου 2 διαβήτη, εκτός 
της επικέντρωσης στο γλυκαιμικό έλεγχο 
και τον έλεγχο των λοιπών μεταβολικών 
προβλημάτων του, όπως π.χ. η δυσλιπι-
δαιμία, η υπέρταση κλπ, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται, για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν, οπωσδήποτε και το 
τυχόν αυξημένο σωματικό βάρος.

Τα φάρμακα για την αντιμετώπιση του 
διαβήτη επηρεάζουν το σωματικό βάρος;

Οι περισσότερες από τις φαρμακευτικές 
αγωγές που κλασικά χρησιμοποιούνται 
σήμερα στην αντιμετώπιση του διαβήτη 
τύπου 2, συνοδεύονται με αύξηση του 
σωματικού βάρους. Η μεγαλύτερη αύξηση 
βάρους προκαλείται από την ινσουλινοθε-
ραπεία, αλλά σημαντική αύξηση βάρους 
συνοδεύει τη χορήγηση γλιταζόνης ή 
σουλφονυλουρίας, ενώ άλλα φάρμακα 
όπως η μετφορμίνη και οι αναστολείς 
του ενζύμου DPP4, δεν επιδρούν στο 

σωματικό βάρος ή επιφέρουν μικρή μεί-
ωσή του, ενώ οι αγωνιστές του GLP-1 
προκαλούν ικανή, επιθυμητή μείωση του 
σωματικού βάρους.

Ποιό ρόλο έχουν η διατροφή και η 
άσκηση στη θεραπεία του σακχαρώδη 
διαβήτη;

Η κατάλληλη διατροφή και άσκηση 
παραμένουν οι θεμέλιοι λίθοι της αγωγής 
στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Για τον 
παχύσαρκο διαβητικό, η διατροφή και η 
άσκηση, θα πρέπει να έχουν στόχο και τη 
μείωση του σωματικού βάρους, στο μέτρο 
που αυτή είναι εφικτή και επιτεύξιμη. Αν 
και είναι γνωστό ότι οι διαβητικοί χάνουν 
βάρος δυσκολότερα και σε μικρότερο 
βαθμό από τους μη διαβητικούς, ανε-
ξάρτητα από την αντιδιαβητική αγωγή 
που ακολουθούν, ωστόσο, πρέπει να 
επιμένουμε προς αυτή την κατεύθυνση, 
διότι τα οφέλη από την απώλεια βάρους 
είναι πολλαπλά και πολύ σημαντικά.

Η απώλεια βάρους μέσω υποθερμιδικής 
διατροφής μικτού τύπου, (δηλαδή δίαιτας 
χαμηλών θερμίδων που περιλαμβάνει 
πρωτεΐνες, λίπος και υδατάνθρακες στις 
σωστές αναλογίες), φαίνεται σήμερα ότι 
είναι η καλύτερη διαιτητική προσέγγιση, 

ιδιαίτερα φυσικά όταν συνδυάζεται με 
σωματική δραστηριότητα. Στόχος είναι να 
επιτυγχάνεται αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας, 
δηλαδή οι θερμίδες που προσλαμβάνονται 
μέσω της διατροφής να είναι χαμηλό-
τερες από αυτές που καταναλώνει το 
σώμα μέσω των δραστηριοτήτων του. Η 
εξατομίκευση των διατροφικών οδηγιών 
είναι επιβεβλημένη διότι μόνον έτσι θα 
επιτευχθεί ένα μακροχρόνιο θετικό απο-
τέλεσμα τόσο στο σωματικό βάρος όσο 
σε μεταβολικές και άλλες παραμέτρους 
υγείας του παχύσαρκου διαβητικού τύπου 
2 ατόμου.

Μάλιστα, η ευνοϊκή επίδραση της 
απώλειας βάρους στη γλυκαιμία (έλεγχος 
γλυκόζης στο αίμα) είναι εντυπωσιακή. Σε 
λίγες μόνο ημέρες η υποθερμιδική διατρο-
φή μειώνει σημαντικότατα τις τιμές της 
γλυκόζης αίματος, τόσο τις τιμές νηστείας 
όσο και τις μεταγευματικές. Η μείωση της 
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαρίνης (HbA1c) 
είναι σημαντική και συνήθως ανάλογη ή 
ακόμα και μεγαλύτερη από τη μείωση που 
επιτυγχάνεται με την προσθήκη κάποιας 
νέας κατηγορίας δισκίων. Θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 
απώλεια βάρους τόσο μεγαλύτερη και η 
μείωση της HbA1c.

Η απώλεια βάρους με ολιγοθερμιδική 
διατροφή δεν έχει μόνο ευνοϊκά αποτελέ-
σματα στα επίπεδα γλυκόζης, αλλά και σε 
πολλές άλλες μεταβολικές παραμέτρους. 
Έτσι, είναι κοινή γνώση πλέον ότι η ολική 
χοληστερόλη, κυρίως τα τριγλυκερίδια, 
αλλά και η LDL-χοληστερόλη μειώνονται 
σημαντικά, σε αντίθεση με την ΗDL-
χοληστερόλη που αυξάνεται, μετά από 
δίαιτα απώλειας βάρους. 

Η αρτηριακή πίεση, η συστολική και 
κυρίως η διαστολική, μειώνονται σημα-
ντικά, το ουρικό οξύ βελτιώνεται και 
συγχρόνως βελτιώνονται τα επίπεδα των 
θρομβογόνων παραγόντων  του αίματος. 
Όλα τα προαναφερθέντα οδηγούν σε 
καλύτερη ποιότητα αλλά και μεγαλύτερο 
προσδόκιμο ζωής.

  Η άσκηση αλλά και η αυξημένη 
σωματική δραστηριότητα συνολικά επαυ-
ξάνουν τα οφέλη της δίαιτας. Η τακτική 
και οργανωμένη άσκηση, όχι μόνο διευ-
κολύνει ή και επιτυγχάνει την απώλεια 
βάρους με σωστό τρόπο, αλλά βελτιώνει 
επιπρόσθετα όλους τους προαναφερθέντες 
παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρδι-
αγγειακής νόσου. Επομένως, σημαντικό 
στοιχείο της αντιδιαβητικής θεραπείας 
ήταν και παραμένει και η άσκηση.

Άρα η ύπαρξη αυξημένου σωματικού 
βάρους και ιδιαίτερα παχυσαρκίας στα 
άτομα με διαβήτη τύπου 2, αυξάνει την 
εμφάνιση επιπλοκών. Επειδή, χωρίς αμφι-
βολία, η απώλεια βάρους στα άτομα αυτά 
συνοδεύεται από καλύτερη γλυκαιμική 
ρύθμιση, επιβάλλεται να συνυπολογίζε-
ται στην οργάνωση της αντιδιαβητικής 
θεραπείας και να επιδιώκεται επίμονα.



6 / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ  ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
οικονομία

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΑΓΑΠΗΤΕΣ φίλες και φίλοι 
και πάλι κοντά σας  η εκπομπή «Περιβάλλον 
ώρα μηδέν», Σάββατο μεσημέρι. Αυτή η 
εκπομπή ήδη κλείνει ένα χρόνο ζωής και 
πιστεύει ότι κάτι έχει  προσφέρει. Αυτό θα 
φανεί στην πορεία, γιατί δημοτικές εκλο-
γές έχουμε, να δούμε τι θα γίνει. Αλλά ας 
περάσουμε στα σημερινά μας θέματα. Το 
πρώτο θέμα όπως πάντα είναι η ΔΕΗ, «Μας 
κλέβει και μας σκοτώνει». Μας κλέβει γιατί 
εισπράττει τέλη κοινής ωφέλειας χωρίς να 
έχει το δικαίωμα αφού, ενώ από το 2011 
έχει καταργηθεί ο νόμος, εξακολουθεί να 
εισπράττει το 40% της καταναλισκόμενης 
ενέργειας, και σαν χαζοί πληρώνουμε εμείς. 

Περίπου 6.500.000 νοικοκυριά πλη-
ρώνουν κάθε τετράμηνο το τέλος κοινής 
ωφέλειας το οποίο όπως είπαμε, αντιπρο-
σωπεύει το 40% της καταναλισκόμενης 
ενέργειας. 

Γι’ αυτό το  χαράτσι έχουμε ξεκινήσει 
εδώ και ένα χρόνο ομαδικές αγωγές κατά 
της ΔΕΗ, και ήδη δύο αγωγές κερδήθη-
καν. Πήραν πίσω τα λεφτά τους και δεν 
πληρώνουν το τέλος της καταναλισκόμε-
νης ενέργειας 180 άνθρωποι που έχουν 
κερδίσει τις αγωγές αυτές. 

Εμείς προχωράμε και συνεχίζουμε τις 
αγωγές. Τώρα γιατί μας σκοτώνει; Γιατί 
έχουμε την γκρίζα ενέργεια με τους τρείς 
έως τέσσερεις θανάτους καθημερινά από 
τον εφιάλτη του λιγνίτη και κανείς  δεν 
δίνει σημασία! 1.340 άνθρωποι πεθαίνουν 
κάθε χρόνο από τα αιωρούμενα σωματί-
δια, τα pm10 και pm5, προϊόντα αυτής 
της γκρίζας ανεξέλεγκτης ενέργειας που 
παράγει η ΔΕΗ. Κατά τα άλλα είναι ΔΕΚΟ, 
Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας.

Τατούλης διαπλεκόμενος 
 Αλλά ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, 

αυτό της Πελοποννήσου. Ο σημερινός 
περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, ο 
κύριος Τατούλης, διαπλεκόμενος μέχρι 
τα μπούνια όπως έχουμε τονίσει επανει-
λημμένα, μοιράζει λεφτά  αβέρτα μέσω 
της ΤΕΡΝΑ σε όλα τα media.Η κόρη του 
μάλιστα τον εκπροσωπεί και τώρα φαίνε-
ται δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί έχει 
κατηγορηθεί για παραχάραξη εγγράφων 
και για άλλες μη νόμιμες πράξεις οι οποίες 
έχουν αποδειχθεί. 

Τέσσερις βουλευτές έκαναν σχετική 
ερώτηση στη Βουλή.  Δυστυχώς η ιστορία 
συνεχίζεται. Έχουμε εκλογές και ο κύριος 
Τατούλης έχει το θράσος να ξαναβάζει 
υποψηφιότητα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο 
οι μελέτες και το έργο άλλα 58 εκατομ-
μύρια. Αναδείχθηκε ανάδοχος, η ΤΕΡΝΑ, 
άλλη μεγάλη αμαρτία με τα σκουπίδια, ο 
δε Μπόμπολας, ο άκτορας, πάει δεύτερος.

Η ρύπανση του Μαλιακού 
Και ας συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα 

τον Μαλιακό κόλπο. Το 2008, όπως θα 
θυμάστε, γιατί ο Έλληνας ξεχνάει πολύ 
εύκολα, μέσα σε δύο ημέρες βρέθηκαν 

αν δεν απατώμαι γύρω στους δύο τόνους 
ψόφια ψάρια. Τότε το ΠΑΚΟΕ είχε κάνει 
μία έρευνα στον Μαλιακό κόλπο. 

Κάναμε αναλύσεις και είχαμε διαπι-
στώσει ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα με 
νιτρικά, με φωσφορικά, με βαρέα μέταλλα 
και με διάφορα άλλα. Τότε ο νομάρχης, ο 
κύριος Χειμάρας, είπε ότι το ΠΑΚΟΕ είναι 
ανακόλουθο και αναξιόπιστο… εμείς  θα 
κάνουμε μετρήσεις με το ΕΛΚΕΘΕ. 

Φωνάζει λοιπόν το ΕΛΚΕΘΕ, Ελληνικό 
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, που ανήκει 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
κάνουν αναλύσεις τέλος του 2008 και 
ανακοινώνουν ότι όλα πάνε καλά. Ερχό-
μαστε το 2013 και πριν από λίγο καιρό 
βγαίνουν από το ΕΛΚΕΘΕ για να πουν ότι 
υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στον Μαλιακό. 

Δεν υπάρχουν ψάρια, έχει φύγει το 
οξυγόνο, έχει φύγει το ένα, έχει φύγει το 
άλλο… Αλλά ξέρετε γιατί; Γιατί ανατέθηκε 
μία μελέτη στο ΕΛΚΕΘΕ που κόστισε 
500.000, που θα την κάνουν οι κύριοι του 
ΕΛΚΕΘΕ και θα λένε υπάρχει πρόβλημα. 
Αλλά έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο 
Σταμέλο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος  του 
«Μαλιακός SOS».

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γεια σας κύριε 
Σταμέλο.

ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Γεια σας.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Τι κάνετε;
ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Καλά, Πολύ καλά!
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για πείτε μου, 

πώς πάει εκεί η περιοχή της Φθιώτιδας;
ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Ναι, σχετικά με τον 

Μαλιακό…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σχετικά με τον 

Σπερχειό- Μαλιακό πάνε πακέτο, Λαμίας, 
Σπερχειών…

ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Για μας είναι ένα ενιαίο, 
ευαίσθητο οικοσύστημα, και μάλιστα ο 
Μαλιακός είναι ένας σπουδαίος ιχθυο-
γεννητικός σταθμός στην περιοχή μας 
και στην χώρα μας γενικότερα, και πηγή 
πλούτου βέβαια για την ευρύτερη περιοχή 
της Φθιώτιδας, για διάφορους λόγους…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υπάρχει ρύπανση 
στον Μαλιακό κύριε Σταμέλο;

ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Ναι.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Από πού προ-

έρχεται αυτή η ρύπανση;
ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Πάντα λέγαμε ότι οι 

ρυπαντές του Μαλιακού δεν έχουν στα-
ματήσει ποτέ …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή ποιες 
είναι οι πηγές της ρύπανσης κύριε Σταμέλο;

ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Οι πηγές της ρύπανσης 
είναι τα εργοστάσια, αυτά τα λίγα που 
μείνανε στην περιοχή μας, τα ελαιοτρι-
βεία, τα αστικά απόβλητα, κυρίως των 
παραποτάμιων οικισμών και της Κηλίδας 
και των Καμένων Βούρλων και βέβαια 
τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και όλα 
αυτά που ρίχνονται χωρίς έλεγχο, ασύδοτα 
στον κάμπο του Σπερχειού. Αυτοί είναι οι 
βασικοί ρυπαντές.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υπάρχουν 52 
ελαιοτριβεία εκεί στην περιοχή;

ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Υπάρχουν 52 ελαιοτρι-
βεία στον  νομό Φθιώτιδας…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και αυτά αφο-
δεύουν στον Σπερχειό;

ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Όλα πάνε στον Μαλιακό, 
είτε μέσω Σπερχειού, είτε μέσω κάποιων 
μικρών χειμάρρων. Αυτή είναι η πραγμα-
τικότητα. 

Εμείς πολλές φορές έχουμε αναδείξει 
τα θέματα αυτά. Ημερίδες επί ημερίδων 

και μελέτες επί μελετών έχουν γίνει, χωρίς 
όμως καμία ουσιαστική αντιμετώπιση του 
θέματος, ιδιαίτερα των ελαιοτριβείων 
και γενικότερα ο έλεγχος από την μεριά 
των υπηρεσιών για την ρύπανση του 
Μαλιακού είναι από ανύπαρκτος έως 
ελάχιστος. Ο κίνδυνος για τον Μαλιακό 
πάντα παραμένει…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εσείς τι προ-
τείνετε σαν κίνηση «Μαλιακός SOS»; Η 
κίνηση αυτή υπάρχει από το 2008, αλλά 
δυστυχώς έχουν περάσει 7 χρόνια και 
δεν έχει γίνει τίποτα, από το κακό στο 
χειρότερο πάμε…

ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Δυστυχώς δεν έχουν 
γίνει αυτά που εμείς προτείναμε, κυρίως 
άμεσα μέτρα. Προτείναμε να  υπάρχει μια 
μόνιμη εγκατάσταση του δικτύου τιμών 
μέτρησης της ποιότητας των νερών του 
κόλπου και των τιμών μέτρησης των 
νερών του Σπερχειού, μαζί με όλα τα 
άλλα που αναφέραμε…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα αν δεν κλεί-
σουν οι πηγές ρύπανσης, όσες μετρήσεις 
και αν γίνουν, τι νόημα έχει; Αν δεν σταμα-
τήσει αυτό το κακό, ποιο το αποτέλεσμα; 
Εμείς κάναμε μετρήσεις και είδατε τι έγινε. 

Έχουμε προτείνει για τα λύματα των 
ελαιοτριβείων να υπάρξει μία συνολική 
αντιμετώπιση και με την ομπρέλα της 
περιφέρειας μπορεί να γίνει μονάδα 
με την  συμμετοχή των ελαιοτριβέων, η 
οποία θα επεξεργαστεί και αξιοποιήσει 
τα λύματα από τα ελαιοτριβεία. Έτσι θα 
υπάρξει κέρδος, πλούτος, εισόδημα. 

Δυστυχώς, όμως, όλα αυτά τα θεωρού-
με ότι είναι μόνο λύματα και τίποτα άλλο 
και πηγαίνουν ασύδοτα στον Μαλιακό. 
Εύχομαι να γίνει κάτι κύριε Σταμέλο. Σας 
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Φέρτε πίσω τα  κλεμμένα 11  
MAΪOY
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εύχομαι Καλή επιτυχία. Γεια σας!
ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Σας ευχαριστώ. Γεια σας!

Οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθουμε 

σε ένα άλλο θέμα όμως. Έχουμε στην 
τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των 
εργαζομένων  στον ΕΦΕΤ, έναν ακρωτη-
ριασμένο φορέα, που δυστυχώς από το 
1999 που λειτουργεί, όλο προβλήματα 
του βάζουμε γιατί δεν κάνουν ελέγχους. 
Γεια σας κύριε Σωτηρίου!

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Γεια σας!
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για πείτε μου σας 

παρακαλώ πολύ, βγάλατε ένα δελτίο τύπου 
προχθές σαν εργαζόμενος του ΕΦΕΤ και 
καταγγέλλετε το υπουργείο, καταγγέλλετε 
τη διοίκηση του ΕΦΕΤ έπρεπε να έχει 
αλλάξει, το ένα, το άλλο… Για πείτε μας τι 
ακριβώς συμβαίνει; Θα κάνετε ελέγχους το 
καλοκαίρι για να μην πάνε τα παιδιά μας 
στο νοσοκομείο από δυσεντερίες;

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Έλεγχοι θα γίνουν σίγουρα 
το καλοκαίρι, όπως πάντα, με τη δική μας 
προσπάθεια…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Που; Στα νησιά;
ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Στα νησιά… δεν θα έχου-

με…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχουμε 840 

νησάκια. Από αυτά, τα 80 είναι υψηλού 
τουριστικού φόρτου, οπότε και υψηλού 
κινδύνου. Σε κανένα νησάκι δεν θα κάνετε 
εσείς έρευνα;

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Θα κάνουμε…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Που; Στην Αίγινα 

και Σαλαμίνα, εδώ δίπλα;
ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Στο Ιόνιο, στο βόρειο 

Αιγαίο, στην Κρήτη σίγουρα… απλώς θέλω 
να πω κάτι κύριε Χριστοδουλάκη… σχετικά 
με το δελτίο τύπου, γιατί και παλαιότερα 
είχαμε ξαναμιλήσει γι’ αυτό το ακυρωτι-
κό νομοσχέδιο που λέγαμε, το «σκούπα 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης», που είχε ψηφισθεί τον Μάρτιο…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχουν βγει τα 
προεδρικά διατάγματα;

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Όχι βέβαια, εκεί θέλω 
να καταλήξω. Είχαμε προειδοποιήσει την 
κοινή γνώμη και εσάς για τα προβλήματα 
που θα προκύψουν…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είχαμε ξανα-
μιλήσει…

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Το πρώτο πράγμα που 
έκανε ήταν να καταργήσει τον ΕΦΕΤ από 
κεντρική αρμόδια αρχή κι αυτό βέβαια 
δεν έχει να κάνει με τον ΕΦΕΤ, με εμάς 
τους εργαζόμενους έχει να κάνει, με την 
προστασία του καταναλωτή. Αυτό είχε 
επίπτωση, και έχει επίπτωση, σε αυτό 
ακριβώς που λέγαμε. Διότι χάθηκε όλος 
ο συντονισμός με τις άλλες υπηρεσίες …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, αλλά βγαί-
νει ο καθένας και κάνει ελέγχους χωρίς 
συντονισμό, και βγάζουν αντικρουόμενα 
αποτελέσματα. Ο κόσμος τι να ακούσει, 
τι να πιστέψει;

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Τι να πιστέψει, τι να σας 
πω… Εδώ αυτό που κάνουμε αυτή τη 
στιγμή, είναι μία έκκληση στον Πρωθυ-
πουργό, αυτό κάναμε ουσιαστικά όταν 
βγάλαμε το δελτίο τύπου. Πρόκειται για 
μία έκκληση στον Πρωθυπουργό πια, δεν 
απευθυνόμαστε σε κανέναν άλλον, γιατί 
το υπουργείο δεν μας ακούει, δεν μας 
υπολογίζει καν, προσπαθεί να μας μειώσει 

με κάθε τρόπο, για ποιο λόγο δεν ξέρω. 
Εμείς όταν πήγαμε στο υπουργείο είχαμε 
την ελπίδα να ενοποιήσουμε τον έλεγχο, 
από το χωράφι μέχρι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποιο υπουργείο, 
των μεταλλαγμένων;  Ο κύριος Τσαφτάρης 
είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
μαζί με τον κύριο Μανιάτη είναι οι δύο 
«μεταλλαγμένοι υπουργοί». Μετά από 14 
χρόνια αγώνων, κύριε Σωτηρίου, για να 
μην έρθουν τα μεταλλαγμένα, υπέγραψαν 
νομοσχέδιο μαζί με τους άλλους Ευρω-
παίους συναδέλφους τους, για να ανοίξει 
η πύλη των μεταλλαγμένων, και ξέρετε τι 
φοβερό πρόβλημα είναι τα μεταλλαγμένα; 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Το ξέρω… Εγώ δεν μπορώ 
να πω…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Ποιο υπουργείο; 
Δεν ξέρατε, ότι ο κύριος Τσαφτάρης με 
τον κύριο Παυλόπουλο έκαναν εταιρία 
offshore για να πουλάνε μεταλλαγμένα; 
Τι μου λέτε τώρα;

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Όχι, όχι…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Λοιπόν, κύριε 

Σωτηρίου το θέμα είναι ο καταναλωτής 
να μπει σε δυναμική τροχιά…

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Να μπορέσει ο καταναλω-
τής να μας στηρίξει, γιατί τον στηρίζουμε 
με όλες μας τις προσπάθειες εμείς σαν 
εργαζόμενοι στον ΕΦΕΤ και αυτό μας 
ενδιαφέρει, γι’ αυτό βγάλαμε το  δελτίο 
τύπου, για να ειδοποιήσουμε την κοινωνία…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Με τις άλλες 
αρχές που σας βλέπουν ανταγωνιστικά τι 
θα κάνετε; Γιατί ο πολίτης, ο καταναλωτής 
θα σας στηρίξει, αλλά με τις άλλες αρχές 
που κάνουν κι αυτοί ελέγχους…

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Οι άλλες αρχές δεν μας 
βλέπουν ανταγωνιστικά…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πως δεν σας 
βλέπουν, είδα  το Πάσχα τι έγινε. Πήγαι-
ναν και έκαναν έλεγχο μετά από εσάς 
και βγάζανε άλλα αποτελέσματα από ότι 
βγάζατε εσείς. 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι 
θέμα της κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά, 
είναι θέμα κεντρικού σχεδιασμού. Γι’ αυτό 
επιμένουμε στην κεντρική αρμόδια αρχή 
του ΕΦΕΤ… 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δυστυχώς ο 
κεντρικός σχεδιασμός αποπροσανατολίζει 
τις υπηρεσίες.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Ακριβώς αυτό κάνει, και 
αυτό καταγγέλλουμε αυτή τη στιγμή…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Οι υπάλληλοι 
των υπηρεσιών δεν έχουν ευθύνη;

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Οι υπάλληλοι των υπη-

ρεσιών κάνουν την δουλειά τους… ξέρετε 
δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Υπάρ-
χουν συνάδελφοι σε όλες τις υπηρεσίες, 
και των περιφερειακών ενοτήτων, με 
τους οποίους εμείς μπορούμε τοπικά και 
συνεργαζόμαστε κάθε φορά που έχουμε 
τον κεντρικό σχεδιασμό. 

Όταν καταργούνται τα πάντα, κάνει 
ο καθένας του κεφαλιού του. Γιατί; Δεν 
είναι θέμα του κάθε υπαλλήλου, σας λέω, 
επιμένω πως είναι πάντα θέμα πολιτικής 
και κεντρικού σχεδιασμού. Όταν υπάρ-
χει κεντρικός σχεδιασμός, ανταλλαγή 
στοιχείων, ενοποίηση των ελέγχων, όλα 
δουλεύουν. Πως καταφέραμε εμείς με 
μειωμένο προσωπικό τόσα χρόνια αυτό 
που καταφέραμε;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Σωτηρίου, 
αυτό που αναφέρεστε δεν γίνεται.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν 
γίνεται, γι’ αυτό και ειδοποιούμε τον κόσμο…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Θα σας πω δύο 
απλά πράγματα. Έρχεται καλοκαίρι, τα 
παιδιά μας θα πάνε να πάρουν παγωτό, θα 
πάνε να πάρουν εμφιαλωμένο νερό περισ-
σότερο από ότι πίνουν τώρα. Φυτρώνουν 
γενιές με ένα μπουκαλάκι εμφιαλωμένο 
νερό στο χέρι από δύο χρονών παιδάκια, 
τέλος πάντων άλλη ιστορία αυτή. Εσείς 
ελέγχους στα εμφιαλωμένα νερά και στα 
παγωτά θα κάνετε; Μπορείτε να μας ενη-
μερώσετε πότε θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι;

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Βεβαίως. Εμείς κάνουμε 
ελέγχους προγραμματισμένους όλο το 
χρόνο…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γιατί και το 
ΠΑΚΟΕ θα κάνει τέτοιους ελέγχους.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Εμείς κάνουμε κεντρικό 
προγραμματισμό, και δειγματοληψιών και 
ελέγχων, σε όλες τις επιχειρήσεις εμφια-
λωμένων νερών και παγωτών, οι οποίες 
γίνονται κάθε χρόνο ειδικά σε αυτές τις 
επιχειρήσεις, επειδή γίνονται έλεγχοι με 
βάση την επικινδυνότητα, και είναι υψηλής 
επικινδυνότητας αφού απευθύνονται σε 
πολύ κόσμο. Κάνουμε κάθε χρόνο ελέγ-
χους και δεν έχουμε προβλήματα μέχρι 
τώρα, να το πούμε αυτό. Εκτός ορισμένων 
εξαιρέσεων με επιχειρήσεις που κλείσανε 
ήδη από πέρυσι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πάντως εγώ 
σας επισημαίνω ότι ναι μεν σε κολοβα-
κτηρίδια και σε άλλα τέτοια μικρόβια να 
μην υπάρχει θέμα, αλλά υπάρχει πρόβλημα 
μεγάλο, από ότι τα μέχρι τώρα αποτελέ-
σματα του ΠΑΚΟΕ , ψευδομονάδων στα 
εμφιαλωμένα νερά, έχετέ το υπόψη σας.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Το έχουμε, το έχουμε..
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Σωτη-

ρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα 
τα ξαναπούμε.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Και σεις να είστε καλά.

Τα κόκκινα δάνεια 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτά προς το 

παρόν και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. 
Να παρουσιάσουμε τους εκλεκτούς προ-
σκαλεσμένους μας. Από αριστερά προς τα 
δεξιά είναι ο κύριος Κυριάκος Τόμπρας, 
οικονομολόγος, ο κύριος Ξυριδάκης Παντε-
λής, Δήμαρχος Φιλοθέης- Ψυχικού…

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ για την 
πρόσκληση.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η κυρία Μαρία 
Ξιφαρά, Τραπεζικός Υπάλληλος και μέλος 
του συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τρά-
πεζας και του Γενικού Συμβουλίου του 
ΟΤΟΕ. Και ο κύριος Θάνος Πετρογιάννης 
πολιτικός μηχανικός. Καλησπέρα σε όλους. 
Σήμερα θα κάνουμε μια συζήτηση για τα 
κόκκινα δάνεια, τις τράπεζες, την κοινω-
νική ασφάλεια στους δήμους και για τα 
αυθαίρετα, για τα οποία ξεπουλιέται όλη 
η Ελλάδα με νομοσχέδια που ψηφίζονται. 
Βγαίνουν στο σφυρί, πουλάνε τα πάντα.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε 
μιλήσει με ειδικούς για τα κόκκινα δάνεια 
και είχαμε σαράντα επώνυμες καταγγελίες 
στο τηλεφωνικό κέντρο του ΠΑΚΟΕ, τις 
οποίες ήρθαν και υπέγραψαν άνθρωποι 
ταλαιπωρημένοι με τα κόκκινα δάνεια. 
Μέχρι και 12 η ώρα τη νύχτα τους παίρ-
νουν τηλέφωνα οι εταιρείες να μην ξεχά-
σουν  να πληρώσουν τη δόση. Τραγικό! 
Μια εταιρία μάλιστα είναι του κύριου 
Σιούφα, πρώην υπουργός. Τηλεφωνούν 
νύχτα στους ανθρώπους για να δώσουν 
τη δόση των150-200 ευρώ το μήνα μη 
τυχόν και το ξεχάσουν. Τα έχει αγοράσει 
ο κύριος Σιούφας αυτά τα δάνεια στο 
30% της αξίας τους, κάτι τέτοιο. Σαράντα 
καταγγελίες είχαμε.

Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε την κου-
βέντα με δύο εκλεκτούς φίλους. Από δεξιά 
την κυρία Ξιφαρά, η οποία είναι δυνατή 
συνδικαλίστρια και από την άλλη μεριά 
με τον κύριο Τόμπρα. Ο κύριος Τόμπρας 
είναι οικονομολόγος και θα μιλήσουμε 
για τις τράπεζες πώς μας κλέβουν από 
το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Εγώ είχα 
ξεχάσει προχτές να δώσω μια επιταγή 
και μέσα σε οκτώ ημέρες την έδωσα. 20 
ευρώ χρέωσε η Εθνική Τράπεζα για την 
χρονική διάρκεια  που καταναλώσαμε 
για σας, μου είπαν για να δώσουμε τα 
λεφτά σας. 

Πήρατε γύρω στα 220 δισεκατομμύρια 
από το υστέρημά μας, από το υστέρημα 
του ελληνικού λαού αγαπητές τράπεζες. 
Λοιπόν κυρία Ξιφαρά, για πείτε μας επι-
γραμματικά, πώς πιστεύετε ότι μας κλέ-
βουν οι τράπεζες, με ποιους τρόπους και 
τι μπορούμε να κάνουμε, επιγραμματικά.

ΞΙΦΑΡΑ: Επιγραμματικά. Κοιτάξτε, 
είναι μια κατάσταση τον τελευταίο καιρό 
που έχει ξεφύγει. Υπάρχουν στοιχεία από 
την Τράπεζα της Ελλάδος συγκεκριμένα, 
που λένε πού έχουν φτάσει τα κόκκινα 
δάνεια, ανακινείται το ζήτημα με τους 
πλειστηριασμούς…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποια τράπεζα, με 
τον κύριο Προβόπουλο να παίρνει 70.000 
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ευρώ το μήνα μισθό; Εσείς πόσα παίρνετε; 
Ο κατώτατος μισθός στις τράπεζες είναι 
4.500- 5.000 ευρώ…

ΞΙΦΑΡΑ: Δεν είναι έτσι τα πράγματα! 
Και στους δημοσιογράφους υπάρχουν 
διαβαθμίσεις. Υπάρχουν μεγαλοδημοσι-
ογράφοι και απλοί δημοσιογράφοι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εγώ λέω για 
την Κεντρική Τράπεζα…

ΞΙΦΑΡΑ: Και στους υπάλληλους των 
τραπεζών υπάρχουν οι Διευθυντές και 
υπάρχουν και οι απλοί υπάλληλοι, οι οποίοι 
δεν παίρνουν κάτι παραπάνω. Μάλιστα, 
τώρα τελευταία μας μειώνουν συνέχεια 
τον μισθό, έρχονται και απολύσεις… 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εγώ μιλάω για 
την Κεντρική Τράπεζα.

ΞΙΦΑΡΑ: Έχουν μειωθεί και εκεί οι 
μισθοί.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τέλος πάντων, 
πείτε μας με ποιο τρόπο μας κλέβουν οι 
τράπεζες.

ΞΙΦΑΡΑ: Οι τράπεζες είναι εμφανές 
ότι με διάφορους τρόπους προσπαθούν 
να εισπράξουν χρήματα. Όλη τη δεκαετία 
του 2000, οι τράπεζες έβγαλαν αμύθητα 
κέρδη και από το 2008 και μετά όταν 
ξέσπασε η κρίση ενώ χαρίζουν χρήματα, 
δάνεια σε μεγαλοεπιχειρηματίες, εφοπλι-
στές και ούτω καθεξής, προσπαθούν να 
εισπράξουν από τον κάθε άνθρωπο την 
δόση του δανείου, που μπορεί να του έχει 
μειωθεί ο μισθός…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είπατε αμύθητα 
κέρδη, εγώ στέκομαι σ’ αυτή τη φράση …

ΞΙΦΑΡΑ: Έβγαζαν δισεκατομμύρια, 
μέχρι το 2008…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Φορολογήθη-
καν γι’ αυτό;

ΞΙΦΑΡΑ: Φορολογήθηκαν ελάχιστα, 
γιατί η φορολογία είναι διαφορετική. Η 
φορολογία του τραπεζίτη είναι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είναι 20%, 
40%,50%...ανάλογα με το εισόδημα που 
έχει…

ΞΙΦΑΡΑ: Δυστυχώς η φορολογία στις 
τράπεζες μειωνόταν από τη δεκαετία του 
2000 και μετά.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πόσο φόρο 
έχουν οι τράπεζες αυτές;

ΞΙΦΑΡΑ: Νομίζω 20%. Από 25%, 
πήγε σταδιακά στα 20%. Μάλιστα βρή-
καν διάφορους τρόπους οι τράπεζες… 
π.χ. όταν έπαιρνε μία θυγατρική είχαν 
ασυλία φορολογική και όχι μόνο βέβαια 
οι τράπεζες, κι άλλες επιχειρήσεις, όπως 
οι εφοπλιστές, κλπ….

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πείτε μας λοιπόν, 
το «έβγαλαν αμύθητα πλούτη» είναι μία 
γενική έκφραση.

ΞΙΦΑΡΑ: Ο πρώτος και κύριος τρόπος 
που κλέβουν τον ελληνικό λαό σήμερα οι 
τράπεζες είναι μέσω της διαδικασίας των 
χρημάτων που παίρνουν από το κράτος. Από 
το 2008 και μετά, όταν έσπασε η φούσκα, 
οι τράπεζες άρχισαν να βγάζουν ζημιές, 
το κράτος και οι κυβερνήσεις ξεκίνησαν 
να τους δίνουν λεφτά και ούτω καθεξής. 
Εμείς δεν παίρνουμε εγγυήσεις, ούτε 
παίρνουμε καμιά διευκόλυνση, όμως στις 
τράπεζες έγιναν διευκολύνσεις, τις οποίες 
μετά τις μετακύλιαν στον Λαμπράκη, σε 
κάποιους εφοπλιστές, στα Μέγαρα και 
ούτω καθεξής, σε επιχειρηματίες που 
έχουν βγει …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Tον Λαμπράκη 
λέτε μόνο, πείτε κι άλλους, ο Μπόμπολας 
ήταν μέσα;

ΞΙΦΑΡΑ: Μπορεί και ο κύριος Μπό-
μπολας να είναι μέσα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 17,5 δισ. έχουν 
πάρει…

ΞΙΦΑΡΑ: Έχουν πάρει, έχουν βγει και 
τα σκάνδαλα με την Πρόντοβα και με την 
FBS. Ο λαός πληρώνει, τα δίνει τα λεφτά 
και μέσω Δ.Ν.Τ. και όμως τις διοικήσεις 
αυτή τη στιγμή την ασκούν οι ιδιώτες. Οι 
τράπεζες είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένες. 
Στην Εθνική Τράπεζα μεγαλομέτοχος είναι 
ο όμιλος Λάτση και σήμερα υπάρχει διαδι-
κασία κεφαλαίου που μπαίνουν διάφοροι 
ξένοι, όπως στην Eurobank…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έφυγε από την 
Εθνική Τράπεζα ο Λάτσης;

ΞΙΦΑΡΑ: Όχι, που να πάει; Δεν έχει 
φύγει.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πως πήγε στα 
ΕΛΠΕ, έφυγε από την Τράπεζα και πήγε 
στα ΕΛΠΕ…

ΞΙΦΑΡΑ: Είναι στην τράπεζα, είναι στα 
ΕΛΠΕ, είναι σε διάφορα, στα πετρέλαια… 
Τα πάντα έχει. Ας μη νομίζει ο κόσμος ότι 
εμείς τους βλέπουμε εχθρικά, εμείς θέλουμε 
να βοηθήσουμε και συμπάσχουμε, είμαστε 
κομμάτι του, καταλαβαίνουμε.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Οι υπάλληλοι 
της τράπεζας πήγαν χθες στο αυτόφωρο, 
έτσι κύριε Τόμπρα;

ΤΟΜΠΡΑΣ: Όχι υπάλληλοι, μεγαλο-
στελέχη…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο διευθυντής 
τι είναι;…

ΤΟΜΠΡΑΣ: Εγώ καταρχήν χαίρομαι 
που αυτά που εμείς λέμε στην Υπέρβαση 
σήμερα τα επιβεβαιώνει μία τραπεζική 
υπάλληλος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, 
αυτά που ισχυριζόμαστε εμείς που είμαστε 
έξω από το τραπεζικό σύστημα και δεν 
είμαστε ούτε υπάλληλοι, ούτε τραπεζίτες, 
τα επιβεβαιώνει σήμερα στην εκπομπή σας 
μία τραπεζική υπάλληλος. 

Θα συμφωνήσω μαζί της στο 100% σε 
αυτά που είπε, τα προσυπογράφω όλα και 
θα προσθέσω περαιτέρω ότι πραγματικά 
δεν πρέπει ο κόσμος να τα βάζει με τον 
υπάλληλο, ο οποίος είναι στην ίδια μοίρα 
με τον μέσο Έλληνα εργαζόμενο. Δεν είναι 
τραπεζίτης η κυρία Ξιφαρά…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτά  όλα είναι 
θεωρητικά…

ΤΟΜΠΡΑΣ: Όχι, είναι πραγματικά…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας μπούμε 

στην συγκεκριμένη ιστορία, τι έγινε με το 
αυτόφωρο που πήγαν τα τρία στελέχη… 
διευθυντής δεν ήταν; υπάλληλος είναι 
και αυτός…

ΤΟΜΠΡΑΣ: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. 
Ο διευθυντής του κεντρικού καταστήματος 
της Εθνικής Τράπεζας δεν είναι το ίδιο με 
την κυρία Ξιφαρά που κάθεται στο ταμείο. 
Έχει τεράστια διαφορά…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υπάλληλος είναι 
και αυτός, μην τα περιπλέκουμε τα πράγμα-
τα. Και η κυρία Ξιφαρά υπάλληλος είναι…

ΤΟΜΠΡΑΣ: Ακούστε και ο κύριος 
Προβόπουλος υπάλληλος είναι και ο κύριος 
Τουρκολιάς υπάλληλος είναι, άμα το δούμε 
έτσι.  Δεν είναι η ίδια διαβάθμιση.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή, ο διευ-
θυντής ενός καταστήματος μιας τράπεζας 
έχει σχέση με τον κύριο Προβόπουλο;

ΤΟΜΠΡΑΣ: Είναι διαφορετική διαβάθ-
μιση των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης, 
δεν είναι το ίδιο πράγμα ο υπάλληλος. Σας 
πάω λοιπόν στο δια ταύτα. 

Εμείς λοιπόν σαν Κίνημα Υπέρβασης 
καταγγέλλουμε και κυνηγάμε όλες τις 
αυθαιρεσίες που διαπράττει καθημερινά το 
τραπεζικό σύστημα, με πρώτη και καλύτερη 
την αισχροκέρδεια που αυτή τη στιγμή έχει 
στηθεί στην πλάτη των δανειοληπτών. 
Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένα παραδείγ-
ματα μελών του κινήματός μας, οι οποίοι 
όταν πηγαίνουν να ζητήσουν αντίγραφα 
των δανειακών τους συμβάσεων από τις 
τράπεζες προκειμένου να συμμετέχουν 
στην ομαδική αγωγή κατά των τραπεζών, 
οι τράπεζες τούς ζητάνε από 100 έως 
200 ευρώ για να δώσουν αντίγραφο 
σύμβασης. Διότι, λένε, ότι αυτές είναι οι 
οδηγίες που έχουν από την διοίκηση και 
από τα κεντρικά τους. 

Εμείς λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, 
ανακαλύψαμε το άρθρο του κώδικα περί 
αισχροκέρδειας και με την ίδια ακριβώς 
διαδικασία που προσάγεται στο αυτόφωρο 
ένας λαϊκατζής που πουλάει τομάτες με 
καπέλο, με την ίδια ακριβώς διαδικασία 
μηνύουμε τους αρμόδιους στις τράπεζες 
που ζητάνε αυτά τα αυθαίρετα χρήματα, 
αυτά τα αισχροκερδή ποσά των 200 ευρώ. 

Προσάγονται με την αυτόφωρη διαδικα-
σία, δηλαδή συλλαμβάνονται, οδηγούνται 
στα αστυνομικά τμήματα, τους καταθέτουμε 
μηνύσεις και από εκεί και πέρα παίρνει το 
δρόμο της η ιστορία, στα δικαστήρια, στην 
ποινική δικαιοσύνη και στις εισαγγελίες. 

Θα δείτε όμως ότι τα Μ.Μ.Ε. τα κρύβουν 
αυτά, ενώ καθημερινά παίζονται δελτία 

ειδήσεων με ανθρωπάκια που χρωστάνε 
χίλια, δύο χιλιάδες και τρεις χιλιάδες ευρώ, 
και οδηγούνται στο αυτόφωρο λόγω των 
μικρών χρεών τους. Όταν όμως συλλαμβά-
νονται μεγαλοστελέχη τραπεζών δεν μιλάει 
κανείς, γιατί όλα τα μεγάλα Μ.Μ.Ε. είναι 
εξαρτώμενα και όμηροι των τραπεζών…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και εμείς Μ.Μ.Ε. 
είμαστε και σας αφήσαμε να μιλήσετε…

ΤΟΜΠΡΑΣ: Είπα για τα μεγάλα Μ.Μ.Ε.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Θέλω να μου 

πείτε συγκεκριμένα, ποιόν συλλάβανε, και 
πού πήγε αυτόφωρο.

ΤΟΜΠΡΑΣ: Τον διευθυντή του κεντρι-
κού καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πώς λέγεται;
ΤΟΜΠΡΑΣ: Στην οδό Αιόλου, ο κύριος 

Ζώης, ο οποίος προσήλθε για υπεξαγωγή 
εγγράφου, διότι δεν παρέδιδε αντίγραφο 
συμβάσεως στην δανειολήπτρια. Επίσης της 
είχαν δεσμεύσει χρήματα από το λογαριασμό 
της χωρίς έγγραφο, χωρίς να κάνουν μία 
νόμιμη διαδικασία όπως προβλέπεται από 
το νόμο για να μπορεί να την προσβάλλει 
στα δικαστήρια.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Δεν χρειάζεται 
δικαστική πράξη;

ΤΟΜΠΡΑΣ: Χρειάζεται έγγραφο, η 
δέσμευση γίνεται με έγγραφο. Αν κάποιος 
εμένα μου δεσμεύσει καταθέσεις, πρέπει 
να το κάνει εγγράφως, για να μπορώ εγώ 
να το προσβάλλω και να βρω το δίκιο 
μου αν έχω αντιρρήσεις, όχι προφορικά…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Να το καταλάβει 
ο κόσμος…

ΞΙΦΑΡΑ: Στην εφορία γίνονται κατευ-
θείαν ηλεκτρονικές κατασχέσεις…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ δεν ήταν 
εφορία, για την τράπεζα μιλάμε τώρα…

ΤΟΜΠΡΑΣ: Δεν ήταν εφορία, ήταν 
κατάσχεση  ποσού από την τράπεζα…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και έχει δικαίω-
μα η τράπεζα με ένα χαρτί να κατασχέσει 
λεφτά από λογαριασμό;

ΤΟΜΠΡΑΣ: Ναι, ακούστε λίγο… Η 
συγκεκριμένη κυρία ήταν εγγυήτρια σε 
άλλο δάνειο. Επειδή λοιπόν ο δανειολήπτης 
δεν πλήρωσε το δάνειο, κατασχέσανε τα 
χρήματα από το λογαριασμό της…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχει το δικαίωμα 
αυτό η τράπεζα;

ΤΟΜΠΡΑΣ: Μόνο με έγγραφο…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή, με ένα 

απλό έγγραφο…
ΤΟΜΠΡΑΣ: Με μια διαταγή πληρωμής, 

έτσι κάνουν…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Α! με διαταγή 

πληρωμής…
ΤΟΜΠΡΑΣ: Μα και η διαταγή πληρω-

μής έγγραφο είναι. Εδώ λέμε ότι χωρίς να 
γίνει καμία τυπική διαδικασία, κατασχέσανε 
τα λεφτά από το λογαριασμό της γυναίκας 
και πήραν 50 χιλιάρικα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Της τα γυρί-
σανε πίσω;

ΤΟΜΠΡΑΣ: Είναι ακόμα στο στάδιο 
της επιστροφής. Κατέθεσε μήνυση για 
υπεξαίρεση και υπεξαγωγή εγγράφου, 
προσήλθε ο διευθυντής στο αστυνομικό 
τμήμα Ακροπόλεως, όπου στο ίδιο αστυ-
νομικό τμήμα προσήλθε και η διευθύντρια 
του κεντρικού καταστήματος Πειραιώς 
στην πλατεία Κοραή, και προσφάτως έχει 
προσαχθεί ο υπεύθυνος καθυστερήσεων 
της Eurobank για άλλη παρόμοια ιστορία. 
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Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτές 
τις δράσεις, γιατί κάποια στιγμή στην 
αυθαιρεσία πρέπει να μπει τέλος. Πρέπει 
οι Έλληνες να επαναστατήσουμε, εγώ θα 
έλεγα όχι τόσο πολύ ειρηνικά, γιατί η πολύ 
ειρήνη μας έχει βλάψει.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μερικές διευ-
θύντριες, στελέχη των τραπεζών και διευ-
θυντές πρέπει να πάνε στο αυτόφωρο, να 
μπούνε φυλακή, γιατί κάνουν παράνομες 
πράξεις. Θα σας πω μια συγκεκριμένη 
πράξη που έτυχε σε μένα. Έχουμε μία 
θυγατρική εταιρία στο ΠΑΚΟΕ και είχαμε 
καταθέσει τροποποίηση στην Eurobank 
πριν από 1,5 χρόνο και ακόμα δεν είχαν 
πάει τα χαρτιά από το Πανόραμα στην 
Κεντρική Τράπεζα της Eurobank για να 
γίνει αυτή η τροποποίηση. Είναι τραγικό! 
1,5 χρόνο…

ΞΙΦΑΡΑ: Έχουν μειωθεί οι τραπεζοϋ-
πάλληλοι πάρα πολύ! Οι τράπεζες έχουν 
διώξει από το 2013, 8.000 τραπεζοϋ-
παλλήλους…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι σχέση έχει 
αυτό τώρα…

ΤΟΜΠΡΑΣ: Υπάρχει κεντρική γραμ-
μή. Εγώ ξέρω από δανειολήπτες μέλη 
του Κινήματος Υπέρβασης που ζητάνε 
αντίγραφα των συμβάσεων και κάνουν 
να τους τα δώσουν τρεις και τέσσερεις 
μήνες, τη στιγμή που οι τράπεζες είναι 
υποχρεωμένες να τηρούν ηλεκτρονικά 
αρχεία με τις συμβάσεις και ανά πάσα 
στιγμή ζητήσει τη σύμβαση ο δανειολήπτης 
είναι υποχρεωμένες να την παραδώσουν. 

Το ότι αυτό δεν γίνεται δεν φταίνε 
οι υπάλληλοι. Δεν φταίει ο υπάλληλος 
αν η τράπεζα δεν φρόντισε να έχει ένα 
ηλεκτρονικό αρχείο με ένα οργανωμένο 
μηχανογραφικό σύστημα, για να μπορεί 
να αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις, που 
ο νόμος ορίζει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
του τραπεζικού συστήματος είναι η επο-
πτεία, γιατί η  εποπτεία του τραπεζικού 
συστήματος είναι μία ιδιωτική επιχείρηση 
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθη-
νών, της οποίας κανείς δεν γνωρίζει ποιος 
είναι ο μέτοχος και ποιος μειοψηφεί…

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Θίξατε ένα 

πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα το 
συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. 
Να περάσουμε τώρα στον κύριο Ξυρι-
δάκη δήμαρχο Φιλοθέης-Ψυχικού. Κύριε 
δήμαρχε πείτε μας, τί κοινωνικές δομές 
έχετε ούτως ώστε  να αντιμετωπίσετε την 
λαίλαπα της κρίσης.

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Θα σας πω, έτσι κι 
αλλιώς η ουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
είναι η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Οι 
δήμοι και οι κοινότητες δεν είναι εταιρείες, 
ούτε θα εισαχθούν κάποια στιγμή στο 
Χρηματιστήριο. Είναι υποχρεωμένοι να 
προσφέρουν στους δημότες, καταρχήν 
λόγω της κρίσης.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εσείς τι ακρι-
βώς κάνετε;

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Θα σας πω. Το δίκτυο 
προστασίας που έχουμε απλώσει σε 
όλους τους πολίτες, έχει να κάνει με 
την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, 
την κοινωνική αλληλεγγύη σε όλα 
τα επίπεδα, αθλητισμό και πολιτισμό. 
Υγεία: δημοτικά ιατρεία, τα οποία είναι στε-

λεχωμένα από εθελοντές, πάνω από 70-80 
γιατροί εθελοντές προσφέρουν καθημε-
ρινά τις υπηρεσίες τους στους δημότες. 
Παιδεία: Αφορά το θέμα που έχει να κάνει 
με τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής. 
Πρόνοια: Παιδικοί σταθμοί, πάνω από 
300 παιδιά, αυτή τη στιγμή στην περιοχή 
μας, είναι καθημερινά στους παιδικούς 
σταθμούς του δήμου.

ΚΑΠΥ: φροντίδα των ηλικιωμέ-
νων στους οποίους πρέπει να προ-
σφέρουμε ότι καλύτερο μπορούμε. 
Κοινωνική Αλληλεγγύη: Προσφορά γευμά-
των και χρηματικών παροχών σε αυτούς 
που έχουν πραγματική ανάγκη, δηλαδή 
υπάρχει κατηγορία απόρων που δικαιούνται 
να πάρουν αυτά τα επιδόματα και αυτοί 
καθημερινά παίρνουν τρόφιμα και καλύ-
πτουν τις ανάγκες όλης της εβδομάδος 
για τις οικογένειές τους, πάνω από 100 
οικογένειες στον δήμο. Ακόμα και συσσίτια 
και με την βοήθεια της εκκλησίας, 300 συσ-
σίτια καθημερινά στην ευρύτερη περιοχή. 
Βλέπετε λοιπόν ότι ο ρόλος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης είναι καθαρά κοινωνικός. 
Από κει και πέρα, προβλήματα υπάρχουν 
πολλά λόγω της κρίσης. Προφανώς τα 
ξέρουμε όλοι, τα βιώνουμε, δεν υπάρχει 
κανένας που δεν έχει δεχθεί πάνω του 
την  πίεση της κρίσης που δεν είναι μόνο 
οικονομική …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έρχονται στο 
γραφείο σου δημότες με παράπονα και 
προβληματισμούς πάνω σε αυτό που 
λέτε τώρα;

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Βέβαια, πολύς κόσμος! 
Εκατοντάδες άνθρωποι έρχονται στα 
γραφεία, και όχι γιατί με συμπαθούν 
περισσότερο. Δεν υπάρχει πλησιέστερη 
επαφή με το κεντρικό κράτος από τις 
δημοτικές αρχές και τους δήμους. Είναι 
πάρα πολύ δύσκολο να πετύχεις έναν 
υπουργό…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τώρα το κατά 
πόσο τους προσεγγίζετε εσείς καλύτερα 
ή κάποιος άλλος θα φανεί…

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Δεν είναι μόνο αυτό, 
είναι και η καθημερινότητα. Εκατοντάδες 
άνθρωποι έρχονται καθημερινά και μετα-
φέρουν τα προβλήματά τους, οικονομικά, 
κοινωνικά, προνοιακά. Υπάρχουν άνθρωποι 
που δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν δουλειά. 
Δεν έχουν πλησιέστερη μορφή, αν θέλετε 
εξουσίας για να εκθέσουν το πρόβλημά 
τους και να προσπαθήσουν να βρουν μία 

λύση. Αυτός είναι και ο ρόλος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Το Ν/Σ για τον αιγιαλό 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σας εύχομαι 

καλή επιτυχία κύριε Ξυριδάκη, να δούμε 
το αποτέλεσμα. Ο  κύριος Θάνος Πετρο-
γιάννης , είναι πολιτικός μηχανικός και 
αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
του ΠΑΚΟΕ. Θα θέλαμε να μας πει με 
βάση τα νομοσχέδια τα οποία  ψηφίστη-
καν και έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος, τι 
γίνεται με αυτή την έννοια του αιγιαλού, 
είναι αντισυνταγματικός αυτός ο νόμος, 
καταρχήν; Έχει οριστεί στο Σύνταγμα ότι 
υπάρχει αιγιαλός και είναι και διεθνής 
σύμβαση, νομίζω, ότι υπάρχει αιγιαλός 
και είναι ελεύθερη ζώνη. 

Δεν μπορεί να χτίζει ο καθένας οπουδή-
ποτε και μετά να έρχεται η πολιτεία να λέει 
αυτό είναι αυθαίρετο, εντάξει νομιμοποίησέ 
το. Και μάλιστα την Κυριακή γίνεται και 
μία εκδήλωση στη Γλυφάδα γι’ αυτό το 
θέμα, θα είμαστε και εμείς ομιλητές εκεί… 
Πείτε μας, ποια είναι τα στοιχεία αυτού του 
νομοσχεδίου που είναι κατακριτέα, γιατί 
έρχεται ο ΥΠΕΚΑ, ο Μανιάτης, ο υπουργός, 
και λέει ξέρεις στη Μήλο εγώ, σε έναν 
υγροβιότοπο που εκεί είναι η μοναδική 
οχιά στην Ευρώπη, τον καταργώ και δίνω 
άδεια σε ένα ξενοδοχείο και τελικά δεν 
έχει βρεθεί και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της  
έκτασης αυτής. Τραγικό! Άλλο τραγικό… 
δώσανε άδεια να χτιστεί ξενοδοχείο 460 
κλινών, δήμαρχε ακούτε; Έδωσε άδεια ο 
ΥΠΕΚΑ, ο Μανιάτης που συναγωνίζεται 
τον Σαμαρά στις παροχές τώρα, χωρίς να 
ξέρει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. 

Η άδεια γράφει ότι είναι ανύπαρκτος ο 
ιδιοκτήτης, το ακούτε; Το έχετε ξανακού-
σει αυτό ποτέ; Αγαπητές φίλες και φίλοι 
είμαστε σε ένα τραγελαφικό κράτος. Ο 
ΥΠΕΚΑ, ο Μανιάτης λέει τα δικά του, ο 
Σαμαράς λέει τα δικά του, ο Χατζηδάκης 
άλλα τα δικά του, εδώ πήγε να μας πείσει 
ότι το γάλα πρέπει να είναι 100 ημερών, 
φρέσκο και αυτό. 

Όλα έχουν την τιμή τους, αλλά η τιμή 
στην εθνική μας περιουσία, κύριε Μανιάτη 
και κύριε Σαμαρά δεν εισπράττεται από 
κανένα πολίτη. Εδώ είμαστε, οι εκλογές 
θα δείξουν το αποτέλεσμα, αλλά σας λέμε, 
δεν έχετε το δικαίωμα να ξεπουλάτε τον 
τόπο με στόχο τι; να μαζέψετε χρήματα; 
Να ελαττώσετε την ανεργία να αυξήσετε 

τις συντάξεις; Τρακόσια ευρώ άνθρωπος, 
οικοδόμος σαράντα χρόνια δουλειάς… 
Που θα πάει αυτό κύριε Σαμαρά; Λέγατε 
πρωτογενές πλεόνασμα. Δίνετε κοινωνικό 
επίδομα, μία βδομάδα πριν τις εκλογές 
500 ευρώ;

Κύριε Πετρογιάννη, είστε αν δεν απα-
τώμαι, υποψήφιος στο Ψυχικό. Σας εύχομαι 
καλή επιτυχία. Πείτε  μας με τον αιγιαλό 
τι συμβαίνει;

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το νομοσχέδιο 
που είναι σε διαβούλευση ακόμα για 
τέσσερεις μέρες πριν ψηφιστεί, είναι ένα 
κατάπτυστο περιβαλλοντικό έκτρωμα. 
Καταργεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το 
σύνταγμα, τα πάντα, δεν μένει τίποτα 
όρθιο. Υπάρχει νομοθεσία ευρωπαϊκή 
για τους οικότοπους, το 9243/2011, το 
92… κλπ., οι οποίες δεν εφαρμόζονται. 
Επιτρέπει στον καθένα επιχειρηματία να 
καταπατήσει τον αιγιαλό, να επιχωμα-
τώσει ακόμα, προκειμένου να κάνει τις 
δραστηριότητές του, να μπαζώσει 5m2/
κλίνη.  Δεν έχει ξαναγίνει αυτό πουθενά, 
παγκοσμίως. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το έχει κάνει η 
Μπιρμπίλη, με την Χαλυβουργική.

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Στην Ελλάδα γίνο-
νται όλα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η Μπιρμπίλη 
διακόσια στρέμματα έδωσε στην Χαλυ-
βουργική να προχωρήσει στην θάλασσα.

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Παραχώρηση ανά 
500μ. καταργείται, ανά 100μ. για να έχουν 
ελεύθερη δίοδο οι λουόμενοι καταργείται. 
Δεν μπορεί κάποιος να πάει στη θάλασσα 
να κολυμπήσει. Υπάρχουν 500 αρνητικά 
σχόλια εναντίον του  νομοσχεδίου, σημασία 
δεν δίνει κανείς, η διαβούλευση προχωράει. 
Το μόνο που κάνανε ήταν να παγώσουν το 
περιβόητο νομοσχέδιο των δασών, όπου 
επιτρέπονταν διάφορες χρήσεις γης μέσα 
στα δάση, στα εθνικά δάση μας. Αν είναι 
δυνατόν! Το παγώσανε μετά από κατα-
κραυγή του κόσμου. Ακόμα και  κυβερνη-
τικών βουλευτών υπάρχει αντίδραση για 
το νομοσχέδιο για τους αιγιαλούς, για τις 
παραλίες. Είναι ντροπή μας!

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η μόνη ελπίδα 
που μας σώζει, σαν Έλληνες, είναι ο τουρι-
σμός. Παλιά το λέγαμε βαριά βιομηχανία, 
τώρα ο Σαμαράς λέει, όχι βαριά βιομηχανία, 
είναι μια συνεχής δράση προστασίας του 
περιβάλλοντος ο τουρισμός. 

Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, αφού όλα 
είναι έτσι, πώς μπορείτε και ανέχεστε ένα 
φορέα ιδιωτικό, την ελληνική εταιρία της 
φύσης, να βγάζει γαλάζιες σημαίες, παίρ-
νοντας 400 ευρώ από κάθε ξενοδόχο, ή 
από ένα δήμαρχο … Στην Βάρκιζα επιπλέ-
ουν σκουπίδια κυρίες και κύριοι κι όμως 
δώσανε γαλάζια σημαία. Στην Κατερίνη σε 
πέντε παραλίες δώσανε γαλάζιες σημαίες! 
Σε περιοχές που πέφτουν βόθροι δώσανε 
γαλάζιες σημαίες. Έλεος!

 Γι αυτό το λόγο η επόμενη εκπομπή θα 
είναι αφιερωμένη στις γαλάζιες σημαίες 
και στις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ για καθαρές 
ακτές. Θα είναι μία ευκαιρία να καταλάβετε, 
πού μπορείτε να κολυμπήσετε αφενός με 
τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ και αφετέρου 
τι σημαίνει γαλάζια σημαία σύμφωνα με 
αυτούς που υπεραμύνονται του δικού μας 
εθνικού προϊόντος που λέγεται τουρισμός. 
Γεια σας και χαρά σας!
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητοί φίλες 
και φίλοι γεια σας! Η εκπομπή ώρα μηδέν 
και πάλι κοντά σας, Σάββατο μεσημέρι 
και ας ξεκινήσουμε πάλι από το θέμα που 
αγγίζει πολλούς Αθηναίους, γιατί ο μισός 
πληθυσμός της Ελλάδας κατοικοεδρεύει 
στην Αττική. Το θέμα της θάλασσας, το θέμα 
πού να κολυμπήσετε. Λέμε συνήθως ότι 
έχουμε 15. 000 χιλιόμετρα ακτογραμμών.

Είναι πανέμορφες οι θάλασσές μας δεν 
χωράει αμφιβολία. Δυστυχώς στην Αττική 
έχουμε πολλά προβλήματα. Η έλλειψη 
σε όλη την Ανατολική Αττική βιολογικού 
καθαρισμού, οι βιομηχανικές ζώνες που 
λειτουργούν στο Σκαραμαγκά και τώρα 
σε όλο το Πέραμα, τη Σαλαμίνα με τα 
ναυπηγεία της και αλλού δημιουργούν 
προβλήματα στους λουόμενους. Και τα 
προβλήματα αυτά τα εντοπίζει κάθε χρόνο 
εδώ και 35 χρόνια το ΠΑΚΟΕ. Παίρνει 
δείγματα από διάφορες παραλίες και 
τα αναλύει στα πιστοποιημένα δικά του 
εργαστήρια με μεθόδους βασισμένες σε 
οδηγίες της Ε.Ε. Το μήνα Μάιο και Ιούνιο 
γίνονται από τρεις δειγματοληψίες από το 
κάθε σημείο, και με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα περιβάλλοντος στις 5 του Ιούνη 
παραθέτουμε τα στοιχεία αυτά για τον 
κάθε πολίτη που θέλει να κολυμπήσει 
στις ακτές της Αττικής.

Δυστυχώς το Υπουργείο, το ΥΠΕΚΑ, 
παρά το γεγονός ότι χαλάει πολλά εκα-
τομμύρια για τις μετρήσεις αυτές σ’ όλη 
την Ελλάδα, 7,5 εκατομμύρια τον αριθμό, 
εντούτοις τα στοιχεία που παραθέτει κάθε 
Ιούνιο μήνα είναι στοιχεία του Ιουνίου του 
περασμένου χρόνου, δηλαδή το ΥΠΕΚΑ 
ετεροχρονίζει και παραπλανεί τους πολίτες 
οι οποίοι με στοιχεία του περασμένου 
χρόνου λένε ότι έχουμε καθαρές θάλασσες.

Δεν χωράει αμφιβολία ότι έχουμε 
πολύ καθαρές θάλασσες, αλλά για τους 
κατοίκους της Αττικής πολλά σημεία απο-
τελούν πρόβλημα, εξαιτίας της έλλειψης 
βιολογικού καθαρισμού των βιομηχανιών, 
και πολλών άλλων θεμάτων που δυστυ-
χώς λειτουργούν ανεξέλεγκτα σ’ αυτό 
τον τόπο. Και λέω ανεξέλεγκτα γιατί 
οι έλεγχοι στους αγωγούς όμβριων και 
μεικτών αποβλήτων λυμάτων είναι πάρα 
πολύ περιορισμένοι. Οι έλεγχοι αυτοί 
γίνονται μια φορά στο εξάμηνο, αν γίνουν, 
από 32 επιθεωρητές περιβάλλοντος, οι 
οποίοι κατοικοεδρεύουν στην Αττική, αλλά 
έχουν την ευθύνη για όλη την Ελλάδα και 
δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Οι 
παραλίες λοιπόν είναι καθαρές σε αρκετά 
σημεία της Αττικής, λένε οι έλεγχοι του 
ΠΑΚΟΕ.

Από τις 217 δειγματοληψίες που 
κάνουμε σε 217 σημεία το 50%, μία στις 
δύο, δηλαδή, παραλίες είναι καθαρές. 
Εντούτοις υπάρχουν Δήμοι, οι οποίοι 

κοιτώντας κοντόφθαλμα το θέμα της 
διαφήμισης των περιοχών τους, παρά το 
γεγονός ότι έχουν και καθαρές θάλασσες 
σ’ αυτούς τους Δήμους, μας στέλνουν 
γράμματα, διαμαρτυρίες ότι δήθεν εμείς 
δεν έχουμε καλά εργαστήρια, δεν κάνου-
με έγκυρους ελέγχους, το ΥΠΕΚΑ δίνει 
καλύτερα αποτελέσματα, τα ιδιωτικά 
εργαστήρια δίνουν καλύτερα αποτελέ-
σματα. Με γειά σας με χαρά σας Κύριοι 
Δήμαρχοι! Ιδιαίτερα ο δήμαρχος της 
Λούτσας, ο κύριος Μάρκου. Κύριε Μάρκου 
για να σας απαντήσουμε στην επιστολή 
που μας στείλατε: μας έχουν στείλει 
γύρω στα 1.500 γράμματα πολίτες οι 
οποίοι πραγματικά μας συγχαίρουν για το 
έργο μας. Η ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ έχει 
επισκέψεις από 52 χώρες του κόσμου. 
Ενημερώνονται για τις θάλασσες ή τις 
παραλίες που εμείς βγάζουμε καθαρές 
ή μολυσμένες. Να φανταστείτε ότι μέσα 
στον Ιούνιο, από τις 25 Ιουνίου μέχρι 
και σήμερα στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ 
οι επισκέψεις έφτασαν τις 845.000. Οι 
επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΥΠΕ-
ΚΑ δεν ξεπέρασαν τις 180.000. Άρα ο 
κόσμος μας εμπιστεύεται, γιατί είμαστε 
ένας ανεξάρτητος φορέας, και χωρίς να 
εκπροσωπούμε συγκεκριμένα συμφέροντα 
κάνουμε την δουλειά μας αθόρυβα.  Κανέ-
ναν Δήμαρχο δεν έχουμε πλησιάσει όταν 
κάνουμε δειγματοληψίες, ούτε κανέναν 
που έχει ξενοδοχεία ή οτιδήποτε άλλο.

Έχουμε μια πάγια πολιτική εδώ και 
35 χρόνια που κάνουμε δειγματοληψίες 
κάθε καλοκαίρι, γι’ αυτό θεωρούμε ότι 
είμαστε αξιόπιστοι και ανεξάρτητοι αφού 
δεν εμπλεκόμαστε σε καμία συναλλαγή 

είτε με το ΥΠΕΚΑ είτε με τους Δήμους που 
νομίζουν ότι έχουν καθαρές θάλασσες. 
Κάνουν δικές τους αναλύσεις, βγάζουν 
δικά τους αποτελέσματα και αναρτούν.

Εμείς αναρτούμε τα δικά μας αποτε-
λέσματα και από κει και πέρα ο καθένας 
βγάζει τα συμπεράσματά του. Αυτά για τις 
θάλασσες. Τα αποτελέσματα των αναλύ-
σεων, όπως είπα, βγαίνουν στις 5 Ιουνίου 
όπως κάθε χρόνο. Μπορείτε να μπείτε στην 
ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ, «pakoe. gr», να 
δείτε τις καθαρές παραλίες που μπορείτε 
να κολυμπήσετε. Επίσης από τις 5 έως τις 
10 Ιουλίου θα αναρτηθούν μετρήσεις και 
για διάφορες άλλες περιοχές, όπως είναι 
η Σαλαμίνα, η Αίγινα, όπως είναι ξανά η 
Ανατολική Αττική γιατί έχουμε τεράστιο 
πρόβλημα εκεί.

Πολλές παραλίες που βρέθηκαν ακα-
τάλληλες, ξαναέγιναν δειγματοληψίες και 
θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα. Από 
τις 5 έως τις 10 Ιουλίου μπορείτε επίσης 
να δείτε μετρήσεις από περιοχές που δεν 
έχουμε βγάλει ακόμα αποτελέσματα. Και 
όλα αυτά, για να το ξεκαθαρίσουμε, με 
έξοδα του ΠΑΚΟΕ που στηρίζεται από 
τους 35.000 συνδρομητές - μέλη του 
και από διάφορες έρευνες που παίρνει 
κατευθείαν από την Ε. Ε. Από καμία άλλη 
πηγή δεν χρηματοδοτούμαστε για τη 
συγκεκριμένη έρευνα, για να μην υπάρχει 
καμιά συναλλαγή, αν και από τους 65 
Δήμους της Αττικής δύο μόνο μας έστει-
λαν επιστολή για να διαμαρτυρηθούν για 
τα αποτελέσματα. Είμαστε βέβαια στην 
διάθεσή τους να δώσουμε οποιαδήποτε 
διευκρίνιση.

Πρόσφατα, με χρηματοδότηση του 

Δήμου Λουτρακίου και σε συνεργασία με 
το ΙΜΕ, κάναμε μια έρευνα και δυστυχώς 
διαπιστώσαμε ότι το νερό Λουτρακίου 
περιέχει εξασθενές χρώμιο και νικέλιο. Η 
pepsico που είναι πολυεθνικών συμφε-
ρόντων, αμερικανική εταιρεία, σταμάτησε 
τη λειτουργία του εργοστασίου της ΗΒΗ 
Λουτρακίου, εκεί στο Λουτράκι εξαιτίας 
αυτής της έρευνας. Ο Δήμαρχος, ο Δήμος 
αποσιώπησε το γεγονός, την έρευνα την 
έβαλε σε κάποιο συρτάρι, ούτε ασχολή-
θηκαν ξανά καθόλου με τις προτάσεις 
που τους κάναμε. Τελικά αποφασίσαμε να 
εγκαλέσουμε το Δήμαρχο για παράβαση 
καθήκοντος και απόκρυψη στοιχείων. 
Αλλά οι θάλασσες που έχουμε, είναι 
καταπληκτικές.

Ο καθαρός ουρανός, οι θάλασσες και 
τα δάση μας πρέπει να τα προστατέψουμε 
όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτό αφορά 
εμάς, όχι μόνο τις αρχές. Όσον αφορά 
την πυροπροστασία δυστυχώς από το 
κακό στο χειρότερο πάει η πυροσβεστική 
υπηρεσία, αφού είναι υποστελεχωμένη, 
δεν έχει εθελοντές και τελικά η δασοπρο-
στασία δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε 
να λειτουργεί.

Η ΔΕΗ …ξανά

Αλλά, ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, 
αυτό της ΔΕΗ, στο οποίο αναφερόμαστε 
συνέχεια. Από τον περασμένο Μάρτιο, 
αρχίσαμε να κάνουμε ομαδικές αγωγές 
στην ΔΕΗ, επειδή παρά το γεγονός ότι ο 
νόμος του 1999 καταργήθηκε το 2011, η 
ΔΕΗ συνεχίζει να χρεώνει το τέλος κοινής 
ωφέλειας, το οποίο αντιπροσωπεύει, 
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δυστυχώς, το 40% της καταναλισκόμενης 
ενέργειας.

Συνεχίζουμε και κάνουμε αγωγές, 
έχουμε κάνει ήδη τρεΙς. Έχουν πάρει 
πίσω τα λεφτά τους οι άνθρωποι και δεν 
ξαναπληρώνουν το τέλος κοινής ωφέλειας. 
Στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη 
μπορείτε να τηλεφωνείτε από το πρωί 
τις 8.00 έως τις 4.00 το απόγευμα για 
να κάνετε καταγγελία και να συμμετέχετε 
δωρεάν στις αγωγές που υποβάλλουμε 
εμείς στη ΔΕΗ. Όσο για την πώληση ή 
μάλλον το ξεπούλημά της σε ιδιωτικά 
συμφέροντα, ήδη το ΤΑΙΠΕΔ πήρε το 
17%, και έμεινε το 34% στην ΔΕΗ. Αυτή 
τη στιγμή ουσιαστικά έχει ιδιωτικοποιηθεί. 
Μπορεί το ΤΑΙΠΕΔ να το δώσει όπου θέλει. 
Ήδη έχουν δείξει ενδιαφέρον ο κύριος 
Κοπελούζος, ο κύριος Μυτιληναίος και 
πολλοί άλλοι μεγαλόσχημοι. Δυστυχώς 
τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα λέμε. 
Θα μιλήσουμε όμως σε λίγο με τον κύριο 
Θανάση Πετράκο. Θα ήταν εδώ κοντά μας, 
αλλά πρέπει να παραβρίσκεται στη βουλή 
όπου ψηφίζεται ένα επείγον νομοσχέδιο.

Όλα τα κατεπείγοντα και τα σημαντικά 
τα φέρνουν τώρα. Το νομοσχέδιο για 
το χωροταξικό, το νομοσχέδιο για τον 
αιγιαλό, το νομοσχέδιο για την ΔΕΗ, την 
πώληση της μικρής ΔΕΗ. Τώρα τι θα πει 
μικρή ΔΕΗ δεν καταλαβαίνουμε… Κάνουν 
απεργίες σ΄ όλα τα συνδικάτα, κάνουν 
απεργίες όλοι οι φορείς της ΔΕΗ. Κανείς 
δεν δίνει σημασία, δεν ιδρώνει το αφτί 
κανενός, αρκεί να κάνουμε αυτά που 
μας έχουν επιβάλει οι τροϊκανοί. Αρκεί 
κύριε Σαμαρά, κύριε Βενιζέλο και όλοι 
εσείς να υποκύψετε, και να  επαναλάβετε 
το «yes» του κύριου Σημίτη. Θα έπρεπε 
όμως να αναλογιστείτε ότι η περιουσία 
της ΔΕΗ ξεπερνάει τα 20 δισεκατομμύ-
ρια. Ο ετήσιος τζίρος της αυτή τη στιγμή 
είναι 6 δισεκατομμύρια. Και εσείς πάτε 
να την ξεπουλήσετε. Τα δίκτυα είναι το 
πιο στρατηγικό κομμάτι της ελληνικής 
ενέργειας κι όμως πάτε να τα πουλήσετε 
σε ιδιώτες, γιατί; για να πάρετε τα 2, 3 
εκατομμύρια τη δόση. Ε, όχι! Φτάνει πια!

Μετά τη ΔΕΗ ας έρθουμε στο θέμα 
του αιγιαλού. Αιγιαλό ακούμε, αιγιαλό 
δεν βλέπουμε… αφού όσοι έχουν κτίσει 
στον αιγιαλό, μπορούν να κτίσουν ακόμα 
για ένα χρόνο ότι θέλουν και «γαία πυρί 
μυχθίτω».

Οικονομικές και άλλες  
ατασθαλίες στα ΑΕΙ

Ένα άλλο θέμα που τελευταία τρέχει 
στις ειδήσεις, το έχουμε καταγγείλει πριν 
από 1,5 χρόνο περίπου από την εκπομπή 
αυτή, το θέμα των πανεπιστημίων και των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Το λογιστήριο στα πανεπιστήμια και 
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
λειτουργεί. Υπάρχει λογιστήριο, όμως οι 
καθηγητές, οι μάγκες της πνευματικής 
ηγεσίας του τόπου έφτιαξαν μια άλλη 
πατέντα, τον ΕΛΚΙ, τον ειδικό λογαριασμό 
όπου ο οποιοσδήποτε ιδιώτης που θέλει 
να κάνει μια έρευνα καταθέτει τα χρήματα 
… και ο καθηγητής θα έπρεπε να δίνει το 
10% στο πολυτεχνείο ή στο πανεπιστήμιο. 
Δεν γίνεται τίποτα. Πήγαν επιθεωρητές 
του ΣΔΟΕ για έλεγχο, και ανακάλυψαν 

οικονομικά  εγκλήματα στο πανεπιστήμιο 
της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο γίνεται και στο 
Πολυτεχνείο, στο Πολυτεχνείο να δείτε 
τι γίνεται. Όλοι έχουν βάλει τον αδελφό 
τους καθηγητή, τα παιδιά τους καθηγητές, 
όλοι είναι τακτοποιημένοι, έχουν και από 
δύο κότερα ο καθένας, από δύο βίλες 
και πάει λέγοντας… κι όμως κανείς δεν 
δίνει σημασία… Έλεος! Έλεος! Δεν μπορεί 
να έχουμε παιδιά και να παίρνουν 400 
ευρώ, αγαπητοί  φίλοι και φίλες, και να 
υπάρχουν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, 
στο Πολυτεχνείο και σε όλα αυτά τα, υπο-
τίθεται, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
και να παίρνουν από 100-150.000 ευρώ 
το μήνα, με διάφορα δήθεν ερευνητικά  
προγράμματα.

Δυστυχώς παρασύρουν και τους περι-
φερειάρχες, και τους υπουργούς, και 
τους γραμματείς και αναθέτουν μελέτες 
εκατομμυρίων ευρώ σε καθηγητές χωρίς 
κανένα παραστατικό. Έλεος!  Όλα στον 
ΕΛΚΙ και στον ιδιωτικό λογαριασμό. Εμείς, 
εδώ και 1,5 χρόνο που έχουμε καταγγείλει 
το γεγονός, έχουμε υποβάλει μηνύσεις και 
αγωγές σε συγκεκριμένους καθηγητές για 
συγκεκριμένα οικονομικά σκάνδαλα που 
έχουν κάνει. Δυστυχώς βρίσκονται ακόμη 
σε διάφορα συρτάρια των εισαγγελιών.

Πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Δεν 
μπορεί να υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ 
παιδιών που έχουν τελειώσει το πανεπι-
στήμιο και έχουν όνειρα… Εδώ βγαίνει ο 
γιατρός, κάνει 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο, 
κι άλλα 5-6 χρόνια ειδικότητα, του δίνουν 
800 ευρώ, και έχει το θράσος το υπουργείο 
υγείας να λέει ότι οι γιατροί είναι αυτοί 
που λυμαίνονται το χώρο. Μα οι γιατροί 
αυτοί, άντε να είναι πεντακόσιοι - χίλιοι… 
18.000 γιατροί υπάρχουν στην Ελλάδα. 
Κύριε Βορίδη τ’ ακούτε; Τώρα μπήκατε 
βέβαια, 5-6 μήνες το πολύ, αλλά κάτι 
πρέπει να κάνετε…

Και να περάσουμε στους εκλεκτούς 
προσκαλεσμένους μας. Από αριστερά ο 
κύριος Δημήτρης Φιλιππόπουλος, νομικός 
σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ. Γεια σας κύριε 
Φιλιππόπουλε. Δεξιά ο κύριος Φιλίππου, 
Δήμαρχος Σαρωνικού και μέλλων, σε δυο 
μήνες δηλαδή, αντιπεριφερειάρχης Ανα-
τολικής Αττικής. Εύχομαι καλή επιτυχία 
κύριε Φιλίππου.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εύχομαι να 

κάνετε πράγματα τα οποία θα μείνουν.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Συνεργασία και βοήθεια 

θέλουμε.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Στη διάθεσή 
σας για ότι θέλετε. Και πιο δεξιά ο κύριος 
Κώστας Βάβουλας, ο οποίος είναι δημο-
τικός σύμβουλος στη Φυλή και γιατρός. 
Έχουμε μια μακρόχρονη συνεργασία, 
επιτυχή θα έλεγα εγώ, όσον αφορά την 
συνεργασία μας, αλλά λιγότερο επιτυχή 
ως προς το αποτέλεσμα του σκουπιδαριού 
που λέγεται χωματερή Φυλής. Συμφωνείτε 
κύριε  Βάβουλα;

ΒΑΒΟΥΛΑΣ: Στον αγώνα. Ο αγώνας 
όμως  συνεχίζεται

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Συνεχίζεται 
βέβαια. Το να είμαστε παθητικοί, όχι 
καπνιστές, τηλεθεατές σε κάποια κουβέντα 
που γίνεται σε κάποια αγανακτισμένα 
μηνύματα που βγαίνουν από κάποιο στό-
μα είναι το εύκολο, το δύσκολο είναι να 
προβληματιστούμε και να συνεργαστούμε, 
ούτως ώστε όλα αυτά τα λαμόγια που μας 
κυβερνούν χρόνια τώρα, να καταλάβουν 
ότι ο λαός ξύπνησε.

Θέλουμε να πείτε όλοι σας, φθάνει πια! 
Και το «φθάνει πια», σημαίνει ότι πρέπει 
να αλλάξουμε γραμμή πλεύσης, γιατί εάν 
δεν το κάνουμε θα είμαστε έρμαια όλων 
αυτών που μέχρι τώρα λένε «yes», είτε 
Μέρκελ λέγεται αυτή, είτε Ομπάμα, είτε 
Κάρτερ λεγόταν αυτός. Και δυστυχώς το 
να ψηφίζω χωρίς να καταλαβαίνω σε ένα 
βαθμό, τι ψηφίζω, υπάρχει ακόμα. Αυτό 
πρέπει να ξεπεραστεί.

Τα απορρίμματα

Να μιλήσουμε τώρα για το τί σημαίνει 
υγειονομική ταφή και πόσα λεφτά βγαί-
νουν από αυτή. Προτιμούν να θάβουν 
τα απορρίμματα, να τα μαζεύουν, να 
πληρώνονται γι’ αυτά που μαζεύουν, 
παρά να γίνεται μια σωστή επεξεργασία 
των υπολειμμάτων και να τα θάψουν.

Και το προτιμούν, γιατί οι μεγαλο-
καρχαρίες, οι μεγαλοεταιρείες κονομάνε. 
Αλλά ας ξεκινήσουμε την κουβέντα για 
το θέμα των σκουπιδιών με τον κύριο 
Πέτρο Φιλίππου, ο οποίος θα αναλάβει 
αντιπεριφερειαρχης στην Ανατολική Αττι-
κή, όπου το πρόβλημα των σκουπιδιών 
είναι μεγάλο.

Το Γραμματικό έχει ναυαγήσει. Έλε-
γαν ότι αυτή η περιοχή απέχει από την 
κατοικήσιμη γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα 
και είναι μόλις στα 800 μέτρα. Έλεγαν, 
έλεγαν, έλεγαν… και τελικά τόλμησε ο 
διευθυντής επιθεωρητών περιβάλλοντος 
ο κύριος Μέρκος, να επιβάλει πρόστιμο 

στον ίδιο τον κύριο Μανιάτη, στο ΥΠΕ-
ΚΑ δηλαδή, και στον κύριο Σγουρό, τον 
περιφερειάρχη. Δυστυχώς απ’ αυτή την 
εκπομπή έχουμε καταγγείλει τον κύριο 
Σγουρό επανειλημμένα, τον έχουμε πει 
διαπλεκόμενο, έχουμε πει ότι δεν έχει 
πρόγραμμα και ότι δεν μπορεί να κάνει 
αυτά που έχει πει να κάνει και δεν έλεγε 
κουβέντα. Θα έκανε διαγωνισμούς και 
έφθασε ο Σεπτέμβριος, κι αντί για δια-
γωνισμό έκανε πάλι ανάθεση στον κύριο 
Μπόμπολα.

Μόλις βγήκε όμως η αντίπαλος πλευ-
ρά, η κύρια Δούρου, και του είπε «είστε 
διαπλεκόμενος», αντέδρασε αμέσως και 
είπε «θα σας κάνω μήνυση». Τώρα έρχεται 
η επιτροπή της Ε. Ε. και λέει ότι ο χώρος 
του Γραμματικού και ο χώρος της Φυλής 
είναι ένα αξιοθρήνητο δράμα, είναι μια 
πληγή που δεν μπορεί να αποκατασταθεί 
τόσο εύκολα όσο θα θέλαμε. Σαράντα 
χρόνια λειτουργεί αυτό το πράγμα, που 
θα πάει; Και ο κύριος Βάβουλας, που 
χρόνια ασχολείται με αυτό, και ο κύριος 
Φιλίππου, θα μας πουν ακριβώς τι συμ-
βαίνει. ΣΔΙΤ δεν πρέπει να γίνει, γιατί η 
έννοια του ΣΔΙΤ σημαίνει διαπλοκή με 
το μεγάλο κεφάλαιο, σωστά;

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Σωστά.
ΒΑΒΟΥΛΑΣ: Σίγουρα
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σίγουρα και 

τεκμηριωμένα. Ο περιφερειακός σχεδι-
ασμός που ψηφίστηκε με νόμο, δεν έχει 
αναπροσαρμοστεί καθόλου. Λέει όμως 
για ΣΔΙΤ ο προηγούμενος περιφερειακός 
σχεδιασμός. Άρα, ας αφήσουμε τον κύριο 
Φιλίππου…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Να διακόψω τον 
κύριο Φιλίππου… κύριε Χριστοδουλάκη 
επαναλάβετε σας παρακαλώ … Αυτό το 
περιβόητο πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 
βάρος της περιφέρειας, τι πόσο ανέρχεται…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σε 166,55 
χιλιάδες ευρώ.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Και ποιος θα το 
πληρώσει, ποιος καλείται να το πληρώσει;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εσείς κι εγώ, 
ποιος θα το πληρώσει;

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό να ξεκα-
θαριστεί.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα, κύριε Φιλιπ-
πόπουλε ποιο πρόστιμο…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα το πλη-
ρώσουν αυτοί εις βάρος των οποίων 
εκδόθηκε.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κανονικά έπρεπε 
να το πληρώσουν αυτοί. Εγώ αν ήμουν 
νομικός σύμβουλος του κράτους, θα έλεγα 
«κύριε Σγουρέ δώστε τα 102.000 ευρώ 
που σας επιβλήθηκαν από την τσέπη σας

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Τι ευθύνη φέρου-
με και καλούμεθα να το πληρώσουμε;

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι 
όπως έχει εξελιχθεί το θέμα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων στην Αττική,  εκτιμώ 
ότι το 80% ή 90% είναι οικονομικό και 
10% περιβαλλοντικό.  Αυτό το 10% βέβαια 
είναι που διαλύει τα πάντα. Είναι αυτές 
οι χωματερές που βλέπουμε, οι γλάροι, 
κτλ. Και λέω ότι είναι οικονομικό, διότι 
την οικονομική διαχείριση, προνομιακά 
τα τελευταία σαράντα χρόνια, την έχουν 
συμφέροντα που έχουν υποχρεώσει την 
Αττική, αλλά και την χώρα μας συνολικά, 
να ακολουθεί το συγκεκριμένο μοντέλο.
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Ποιο είναι αυτό το μοντέλο … Η μία 
χωματερή. Σκεφτείτε ότι πριν το ́ 80 είχαμε 
τρει ς στην Αττική. Ήταν μία στον Υμηττό 
από την πίσω μεριά, μεταξύ Κορωπίου – 
Βάρης, ήταν στο Σχιστό, υπήρχε και η Φυλή, 
κλείσανε τις άλλες δύο, ακριβώς για να 
έχουνε ένα χώρο που να μπορεί κάποιος 
από μόνος του να τον εκμεταλλεύεται.

Τι έχει γίνει σ΄ αυτήν την ιστορία … 
Εμείς πληρώνουμε με τον τόνο, 45 ευρώ 
τον τόνο και αυτό θα αυξηθεί. Σκεφθείτε 
ότι στην Δυτική Μακεδονία η διαχείριση 
έχει φθάσει στα 90 ευρώ τον τόνο και 
στην Κρήτη, έχω μια πληροφορία, ότι πάει 
115 ευρώ ο τόνος, θα ακολουθήσουμε 
κι εμείς σύντομα. Τι λοιπόν ενδιαφέρει 
αυτούς που διαχειρίζονται, να βγάζουν 
συνεχώς περισσότερους τόνους. Σήμερα 
έχει ένα μέσο όρο 6 χιλιάδες τόνους, οι 
6 να γίνουν 7… οι 7 να γίνουν 8, οι 8 να 
γίνουν 9 κι ούτω καθεξής…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πως γίνεται 
αυτό, μπορείτε να μου πείτε;

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Έχοντας φτιάξει περι-
φερειακούς σχεδιασμούς. Θα πρέπει να 
ξέρετε ότι οι περιφερειακοί σχεδιασμοί που 
γίνονται σ΄ όλη τη χώρα είναι πενταετούς 
διάρκειας. Δηλαδή, ανά πέντε χρόνια 
πρέπει να αναθεωρείται ή αν δούμε ότι 
δεν λειτουργεί, φτιάχνουμε κάτι καινού-
ριο. Εδώ έγινε ο πρώτος περιφερειακός 
σχεδιασμός, αν θυμάμαι καλά, το 2001, 
αναθεωρήθηκε το 2006 και έπρεπε το 
΄11 να είχαμε αναθεωρήσει ή να είχαμε 
φτιάξει καινούριο ανάλογα με την πορεία…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν έγινε αυτό… 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Θα έπρεπε λοιπόν το 

΄11 να έχει ξεκινήσει ο καινούριος περι-
φερειακός σχεδιασμός. Η λογική λοιπόν 
που ακολουθείται σε όλο τον πολιτισμένο 
κόσμο, είναι να μειώνουμε τα σκουπίδια 
στην πηγή, να μειώνουμε τα σκουπί-
δια στη βάση, να τα επεξεργαζόμαστε 
με όποιους τρόπους αποφασίσουμε ως 
τοπικές κοινωνίες ή ως Δήμοι… και τα 
υπόλοιπα, τα υπολείμματα, να τα θάβουμε. 
Εδώ, αυτό που έχει προγραμματιστεί, 
και εξακολουθεί να είναι σε παράταση ο 

προηγούμενος περιφερειακός σχεδιασμός, 
είναι ή να φτιάξουμε δυο-τρείς τεράστιες 
φαραωνικές εγκαταστάσεις, και εξίσου 
τεραστίων οικονομικών διαστάσεων, είτε 
με ΣΔΙΤ, είτε με οτιδήποτε άλλο, αρκεί  
να κουβαλάμε τα σκουπίδια και η εικόνα 
να εξακολουθεί για δεκαετίες αυτή που 
ξέρουμε… γλάροι από τη μια μεριά… και 
κάδοι ξεχειλισμένοι από την άλλη, αυτό 
δηλαδή που βλέπουμε σε κάθε γειτονιά.

Ποια είναι λοιπόν η δική μας πρόταση. 
Αυτή την εικόνα την ξέρουμε και ήταν 
οικονομικό το παιχνίδι που επέβαλε στην 
Αττική, ακριβώς αυτή τη διαχείριση.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Mία  παρένθε-
ση κύριε Φιλίππου… Συμφωνώ απόλυτα 
στο 80%, έχει αποδέκτες αυτούς τους 
εργοστασιάρχες, τους σκουπιδάρχες, 
είτε Μπόμπολας λέγεται, είτε Τερνάς,  
όλες  αυτές  οι  εταιρείες που  υποτίθεται  
ανακυκλώνουν,  για  τον απλούστατο 
λόγο ότι παίρνουν περισσότερα λεφτά… 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Θέλουμε να αναδείξουμε 
ως χώρα ότι κάνουμε κάποια ανακύκλωση

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Στους Δήμους 
δεν δίνουν λεφτά…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Από σας γίνονται 
αναθέσεις ή με μειοδοτικούς διαγωνισμούς; 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Δεν γίνονται από μας 
αυτά, δεν γίνονται από τους Δήμους.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι λέω 
αν ξέρετε.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, οι συμβάσεις 
που υπογράφονται με τους Δήμους και τις 
εταιρείες ανακύκλωσης, είναι της πλάκας.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ:  Δεν  διαφέρει  αν  λέγε-
ται απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός. 
Συνήθως προσυμφωνούνται αυτά τα 
πράγματα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εγώ θα πω τρία 
νούμερα. Όσον αφορά την ανακύκλωση, 
αυξάνοντας τον όγκο ελαττώνουμε την 
ανακύκλωση. Το 2005 η ανακύκλωση 
ήταν γύρω στο 12%. Τώρα ξέρετε πόσο 
έχει φτάσει; 7,3% μέσο όρο και δεν είναι 
μόνο αυτό το θέμα.

Για την ανακύκλωση, από το 2008 
μέχρι σήμερα έχουν ξοδευτεί γύρω στα 
630 εκατομμύρια, και δεν τα έχετε πάρει 
ούτε εσείς σαν Δήμος Σαρωνικού ούτε 
ο οποιοσδήποτε Δήμος. Τα έχουν πάρει 
όλες αυτές οι εταιρείες που δήθεν ανα-
κυκλώνουν. Αυτό είναι το κόλπο.

Το γκρόσο μόντο είναι ότι οι εται-
ρείες που ανακυκλώνουν παίρνουν το 
μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας αυτής. 
Και να βλέπεις τον κόσμο να έχει δήθεν 
ευαισθητοποιηθεί, είτε τα παιδιά των 
δημοτικών σχολείων, είτε οι κύριες που 
μαζεύουν τις εφημερίδες στον μπλε κάδο.

Και τελικά να βλέπεις το σκουπιδιάρικο 
να παίρνει τον πράσινο κάδο μαζί με τον 
μπλε, να τα ρίχνει όλα συλλίβδην, και να 
τα πηγαίνει στην χωματερή.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ο ενιαίος λοιπόν σύνδε-
σμος που διαχειρίζεται αυτό το πράγμα, 
αυτό το μοντέλο με τις χωματερές στα 
Λιόσια, έχοντας τα στοιχεία μόνο για το 
΄13, μόνο από τους Δήμους, (σκεφτεί-
τε ότι μπορεί να περιλαμβάνονται και 
εργοστάσια, ή νοσοκομεία, φέρνουν και 
από την Πελοπόννησο, κλπ) εισέπραξε 
86.884.000 ευρώ. Μόνο από τους Δήμους. 
Το κόστος είναι τεράστιο βέβαια. Έχω και 
ανά Δήμο αναλυτικά. Ένας Δήμος ένα 
εκατομμύριο, άλλος 1,5.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο ισολογισμός 
του ΕΣΝΑ ξέρετε τι λέει… ότι από τα 86 
αυτά εκατομμύρια που εισέπραξε …

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Όχι μόνο από το Δήμο…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, αυτό σας 

λέω, πολλοί φορείς, γιατί τα νοσοκομειακά, 
πόσα μαζεύει …είναι γύρω στα 180 εκα-
τομμύρια. Ο διοικητικός, παροπλισμένος 
ιστορικός, γενετικός, θα το έλεγα εγώ, 
προγραμματισμός ήταν γύρω στα 17 
εκατομμύρια το χρόνο, το κόστος, για να 
συντηρηθεί το σύστημα. Τα υπόλοιπα, τι 
γίνονται τώρα κύριε…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Να σας κάνω τώρα λίγο 
το συνήγορο του ΕΣΝΑ… Και εσείς αν 
είχατε να εισπράξετε τα 88 εκατομμύρια 
θα κινούσατε γη και ουρανό να τα κρα-
τήσετε… απλά πράγματα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, ναι, πόσα 
λεφτά έχει πάρει και από την Ε.Ε. αυτός 
ο ΕΣΝΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Tα αφήνουμε αυτά.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, δεν τα 

αφήνουμε
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Το 2008 έρχεται η οδηγία 

98 της Ε.Ε., και ανατρέπει όλο το ισχύον 
σύστημα στην Ευρώπη στη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Καθορίζονται συγκεκριμέ-
να πράγματα λέγοντας ότι η λογική της 
διαχείρισης των απορριμμάτων είναι να 
μειώνονται στην πηγή.

Για μας εδώ υπάρχει ένα πλάνο, μέχρι 
το 2020 να έχουμε μειώσει το 50% των 
απορριμμάτων, κι αυτό ίσχυσε για όλη 
την Ευρώπη. Από το ΄08 λοιπόν περνά-
νε 5 χρόνια για να μπει στην ελληνική 
νομοθεσία.

Με το νόμο λοιπόν που πέρασε ο 
κύριος Παπακωνσταντίνου το Ν. 4042/12, 
ενώ ακόμα ίσχυε ο περιφερειακός σχε-
διασμός έτσι όπως τον ξέρουμε, το ‘12 
υποχρεώθηκε να εναρμονίσει την οδηγία 
αυτή και να την βάλει μέσα στη νομο-
θεσία. Δηλαδή από το ΄12 έχουμε και 
εμείς τη νομοθεσία αυτή, και πρέπει να 
ξεκινήσουμε τη μείωση στην πηγή. Και 
λέμε το πολύ απλό… θα τους ταράξουμε 
στην νομιμότητα. Τι  εννοώ  νομιμότητα, 
να εφαρμόσουμε το νόμο που δεν έχουν 
εφαρμόσει μέχρι σήμερα, είτε οι κυβερ-
νήσεις, είτε οι Σγουροί, είτε οι δήμαρχοι, 
μια νομοθεσία που έχει έρθει από την Ε. 
Ε. το ΄08, και μετά από 5 χρόνια έγινε 
ελληνική νομοθεσία και πρέπει να αρχί-
σουμε να την εφαρμόζουμε…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ:  Παρά  το  γεγο-
νός ότι έχει δημοσιοποιηθεί από το 2012, 
ακόμα 2 χρόνια μετά δεν έχει καταφέρει 
να εφαρμοσθεί;
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ΦΙΛΙΠΠΟΥ:  Όχι,  αυτή  τη  στιγμή  
η περιφέρεια έχει δημοπρατήσει να κάνει 
τις  τρείς  χωματερές  στη  Κερατέα,  στο 
Γραμματικό και στα Λιόσια και τα τεράστια 
αυτά εργοστάσια.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, 
πότε προβλέπεται περίπου;

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Αυτό λοιπόν εμείς λέμε 
ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε, και όχι την 
εναλλακτική, την διαχείριση που προβλέπει 
η ελληνική νομοθεσία ξεκινώντας από 
τη βάση.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό  πρέπει 
να γίνει.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Mη νομίζετε ότι και οι 
Δήμοι της Αττικής δεν έχουν ένα τεράστιο 
πρόβλημα να κουβαλάμε αυτά τα σκουπίδια 
και να πληρώνουμε εκατομμύρια, τα οποία 
πληρώνουν οι δημότες. Ποιος δήμαρχος 
δεν θέλει να πει πως τα δημοτικά τέλη 
που πληρώνει σήμερα 1.70 ή 2.00 ευρώ 
το m2 θα στο κάνω 100 ευρώ ή 50 ευρώ.

Οι πάντες το θέλουμε όπου και αν 
ανήκουμε πολιτικά. Για να το κάνεις αυτό 
λοιπόν πρέπει να μειώσεις τα σκουπίδια, 
που δεν είναι καθόλου δύσκολο, αρκεί να 
το εφαρμόσουμε με οδηγίες, με κανο-
νισμούς με ενημέρωση του κόσμου. Τα 
ποσά που δίνονται από την Ε.Ε. είναι για 
τους δήμους, και είναι τεράστια, αλλά 
η απερχόμενη διοίκηση τα έδωσε για 
εργοστάσια. Γιατί λογικό είναι, αν μου πεις 
σήμερα, έλα στον Δήμο Καλυβίων ή στο 
Δήμο Σαρωνικών να κάνεις οτιδήποτε, 
εγώ θα πω: τι να το κάνω βρε παιδιά, 
εγώ θέλω να πληρώσω τους μισθούς. 
Όμως οι επιδοτήσεις αυτές όπως είπατε 
πολύ σωστά, δίνονται για τη χωματερή 
και τα εργοστάσια, ενώ έπρεπε να τα 
πάρουν οι Δήμοι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι δεν στέλνω 
τίποτα, κάνω ένα ΚΔΑΥ και μία κομπο-
στοποίηση, απλά πράγματα.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Από όλες αυτές τις δια-
χειρίσεις, θα κάνεις κομποστοποίηση, θα 
κάνεις επανάκτηση υλικών, θα κάνεις 
επαναχρησιμοποίηση, κάτι θα περισσέψει, 
σαφώς, και χρειάζεσαι τους φόρους του 
ΧΥΤΗ για να θάψεις αυτά που περισσεύ-
ουν, αλλά αυτά που περισσεύουν δεν 
είναι πολλά, έχεις κάνει την επεξεργασία 
μπορεί να είναι μπάζα να τα πας σε κάποιο 
λατομείο…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είναι 10%, 
δεν είναι 50%

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ακριβώς! Και κυρίως, εκεί 
συζητάς με την τοπική κοινωνία για το που 
θα τα αποθέσεις, και λες βρε παιδιά τα 
οικιακά απόβλητα τα έχω κάνει κομπο-
στοποίηση, κοπριά για να το πω απλά, 
τα έχω χρησιμοποιήσει εδώ, το μέταλλο 
εκεί, έχω μπάζο, έχω υπολείμματα που 
δεν ρυπαίνουν…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα έχεις έσοδα… 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Σωστά, είναι αυτό που 

λέμε εμείς τώρα να ξεκινήσουμε την ανα-
κύκλωση και όλη αυτή τη διαχείριση στη 
βάση. Θα ρωτήσει όμως κάποιος «αυτά 
που περισσεύουν που θα τα πας;». Τι θα 
απαντήσουμε λοιπόν; Ότι κρατάμε ανοιχτή 
τη χωματερή στα Λιόσια; Εδώ αλλάζει και 
η συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες, γιατί 
τους λες τι είναι αυτό που πετάω, και πόσο 
ρυπαίνει. Μπορώ λοιπόν να βγω εύκολα 
στα Καλύβια, στη Ν. Σμύρνη, οπουδήποτε, 

και να πω ότι αυτά που περισσεύουν και 
που θα τα αναπλάσω δεν είναι αυτό που 
ξέραμε. Αυτό για να γίνει κατανοητό, θέλει 
ενημέρωση του κόσμου.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσο είναι περί-
που το ποσοστό που υπολογίζετε;

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Σας είπα, η ευρωπαϊκή 
επιτροπή έχει βάλει σαν στόχο για την 
Ελλάδα, που έχουμε τον μικρότερο στόχο, 
γιατί αλλού γίνεται ανακύκλωση εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια, μείωση σε 50%. 
Μπορούμε όμως και πολύ περισσότερο. Η 
μείωση κατά 50% είναι οδηγία του 2008. 

Εκ των πραγμάτων αν δεν την εφαρ-
μόσουμε θα έχουμε πρόστιμα. Δεν είναι 
κάτι δύσκολο, απλά τα οικονομικά συμ-
φέροντα είχαν μπλοκάρει το όλο θέμα. Γι’ 
αυτό λέω ότι είναι οικονομικό το ζήτημα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή δεν 
έχουμε πολύ χρόνο, καταλήγοντας να 
πούμε ότι τα δισεκατομμύρια είναι έτοι-
μα για τα εργοστάσια που πάγωσαν οι 
διαγωνισμοί. Η Δούρου είπε πάγωσαν, ο 
Σγουρός είπε αναβάλλονται, υπάρχει μία 
διαφορά σ΄ αυτές τις δύο λέξεις, άλλο 
παγώνω και άλλο αναβάλλω.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ιδού, ξεκινάει η 1η 
Σεπτέμβρη, προφανώς η απερχόμενη 
διοίκηση θα αναλογίζεται ότι έχει τερά-
στιες ευθύνες…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ποινικές 
ευθύνες έχει…

ΦΙΛΙΠΠΠΟΥ: Η ουσία είναι ότι εμείς 
θέλουμε να αλλάξουμε  το  συγκεκριμένο 
μοντέλο. Μπορεί να δείτε εκβιασμούς, 
μπορεί να δείτε τα σκουπίδια να μένουν 
στους δρόμους… γιατί είναι ένα πολύ 

σκληρό παιχνίδι αυτό που είπαμε, αλλά 
είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε 
πράξη.

Χτες, Παρασκευή, είχε προγραμματι-
στεί συγκέντρωση στο Γραμματικό, και 
θα ακολουθήσει η Κερατέα, αλλά και τα 
Λιόσια. Θα συζητήσουμε με τον κόσμο για 
τον τρόπο που θέλουμε να διαχειριστούμε 
τα σκουπίδια.

Σαφώς αυτό σημαίνει και πίστωση 
χρόνου. Δεν λέω ότι αύριο το πρωί κλεί-
νω τα Λιόσια. Είναι μια συμφωνία με τον 
κόσμο, ενημερώνουμε για τα σχέδια και 
τους στόχους μας να το γνωρίζουν οι 
δημότες, για να ξέρουν πώς προχωράμε 
και τι κάνουμε. Και ξεκινάμε στην περι-
φέρεια από τον πιο δύσκολο τομέα, τη 
διαχείριση των απορριμμάτων.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Καλή επιτυχία στο 
έργο που έχετε αναλάβει κύριε Δήμαρχε.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εγώ αυτό που 
θέλω να πω για να  κλείσω το θέμα με 
τα σκουπίδια, είναι ότι όλα τα χρηματι-
στήρια του κόσμου, και της Ν. Υόρκης, 
πρώτη μετοχή και πιο δυνατή είναι των 
σκουπιδιών. Μην το ξεχνάμε αυτό.

Ο κύριος Βάβουλας τώρα. Πείτε μας 
κύριε Βάβουλα εσείς που είστε γιατρός 
και κατοικοεδρεύετε εκεί, έχουμε και 
μια συνεργασία 15ετίας μαζί, πείτε μου 
ποια είναι εκείνα τα προβλήματα, που 
σας έχουν αναστατώσει.

ΒΑΒΟΥΛΑΣ: Αυτό δεν μεταφέρεται. 
Σήμερα δούλευα στο ΙΚΑ, στο ΠΑΙΔΙ όπως 
λέγεται τώρα. Μόλις κατέβηκα από το 
αυτοκίνητο, πιστέψτε με κόντεψα να λιπο-
θυμήσω. Λόγω των καιρικών συνθηκών, 

λόγω της φοράς του ανέμου, ήταν λες και 
ήσουν, όχι σε ένα σκουπιδοτενεκέ, αλλά 
σε δέκα. Και λέω, άντε, εσύ είσαι μεγάλος 
αντέχεις, μπορείς να το ξεπεράσεις, τα 
μικρά παιδιά που έρχονται εδώ; Πως 
ζούνε δεν το σκέφτηκε κανείς; Εγώ δεν 
θα μπω στα οικονομικά.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Να σας πω ένα 
ιατρικό αποτέλεσμα που έχω, και είναι 
τραγικό. Ένα στα δυο ελληνόπουλα αυτή 
τη στιγμή από 5-15 ετών έχει θυρεο-
ειδισμό και ο θυρεοειδισμός κατά ένα 
μέρος οφείλεται και στο περιβάλλον. Τα 
σκουπίδια λοιπόν είναι ένα τεράστιο  θέμα.

Οι σκουπιδάρχες πρέπει να καταλάβουν 
ότι φτάνει πια! Το να αυξάνουμε τον όγκο 
των σκουπιδιών, το να αυξάνεται η τιμή 
που θα παίρνουν αυτοί, το να λειτουργεί 
ένας φορέας φάντασμα που το λειτουρ-
γικό του κόστος είναι τεράστιο οδηγεί σε 
αδιέξοδο. Να  φανταστείτε, ο νομικός 
σύμβουλος του ΕΣΝΑ έφτασε να παίρνει, 
όπως μου έχουν καταγγείλει, 200.000 
ευρώ το μήνα. Το συνειδητοποιείτε αυτό;

ΒΑΒΟΥΛΑΣ: Πόσα χρόνια;
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πόσα χρόνια; 

Αυτός το ξεκίνησε αυτό. Με τα λεφτά 
αυτά βγάζουν και δημάρχους. Έχουμε 
στο τηλέφωνο τον κύριο Πετράκο. Κύριε 
Πετράκο γεια σας, θέλουμε να μας πείτε 
για την μικρή ΔΕΗ. Τι νομοσχέδιο ψηφί-
ζεται σήμερα;

ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Το σημερινό νομοσχέδιο 
ήταν για να πάρουν επιδοτήσεις ύψους 
94 εκατομμυρίων και να δημιουργηθούν 
επιπλέον κενές θέσεις εργασίας, 6 αιολικά 
πάρκα εκ των οποίων τα δύο είναι της 
γερμανικής εταιρείας energon, η οποία 
κατηγορείται όπως και η siemens γιατί 
έχει κάνει υπερτιμολογήσεις σε έργα. Την 
έχει πάει στα δικαστήρια παλαιότερα το 
διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, παρόλα 
αυτά η κυβέρνηση την επιδοτεί και της 
δίνει για δυο μεγάλα αιολικά πάρκα … 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:   Που   γίνο-
νται, που θα γίνουν τα δύο αυτά αιολικά 
πάρκα; Που πρόκειται μάλλον να γίνουν, 
αν γίνουν;

ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Είναι στα εξής μέρη: 
Πρώτον είναι στη Λάρισα. Το πρώτο 
αιολικό πάρκο είναι στη Λάρισα, αυτό 
είναι επένδυση 48 μεγαβάτ …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τέλος πάντων, 
και το άλλο;

ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Το άλλο είναι στην 
Αμφιλοχία, αυτό είναι του κυρίου Κοπε-
λούζου, είναι μετά στην Πάρο επίσης 
του κυρίου Κοπελούζου, είναι στη Νάξο 
του κυρίου Μυτιληναίου και είναι μετά 
δύο μεγάλα αιολικά πάρκα της energon 
στις Κυκλάδες, για την οποία όπως σας 
είπα υπάρχουν πολλές εισαγγελικές 
παρεμβάσεις, γιατί είχε με το ελληνι-
κό δημόσιο σοβαρές εκκρεμότητες.  Η  
συγκεκριμένη  εταιρεία όπως σας είπα 
είχε κάνει υπερτιμολογήσεις… 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας δούμε λίγο, 
κύριε Πετράκο αυτό το έργο αν το κατά-
λαβα, είναι λίγο μπερδεμένο …

ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Πρέπει να ακούσουν 
οι τηλεθεατές μας ότι την ώρα που οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν 
πρόσβαση στο ΕΤΑΜ που είναι για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις η ελληνική 
κυβέρνηση
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γεια σας  αγα-
πητές φίλες και φίλοι. Σάββατο μεσημέρι 
και η εκπομπή του ΠΑΚΟΕ «Περιβάλλον 
ώρα μηδέν» που σας ενημερώνει  για τα 
προβλήματα του περιβάλλοντος και πάλι 
κοντά σας.

Ας ξεκινήσουμε από τις παραλίες για 
μια ακόμα φορά. Έχουμε κάνει ολόκληρη 
έρευνα φέτος, όπως και τα προηγούμενα 34 
χρόνια. Φέτος το ΠΑΚΟΕ κλείνει 35 χρόνια 
σ΄ αυτή τη διαδικασία. Οι παραλίες που 
μετρήσαμε είναι 217 και τα αποτελέσματά 
τους είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
του ΠΑΚΟΕ (pakoe.gr).

Δυστυχώς μερικοί Δήμαρχοι νομίζουν 
ότι επειδή οι παραλίες εμπλέκονται στο 
σύστημα της οικονομικής συντήρησης του 
Δήμου, έχουν το δικαίωμα να λένε ότι το 
ΠΑΚΟΕ τρομοκρατεί τον κόσμο όταν λέει ότι 
οι θάλασσες είναι ακατάλληλες. Εμείς λέμε 
ότι οι μετρήσεις αυτές γίνονται κάθε χρόνο, 
είναι από τα πιστοποιημένα εργαστήρια του 
ΠΑΚΟΕ, είναι αξιόπιστες, γίνονται δωρεάν. 
Όχι σαν το ΥΠΕΚΑ που μετράει και δίνει 
7,5 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Τις 
μετρήσεις αυτές ουσιαστικά τις στηρίζουν 
και τις χρηματοδοτούν τα 35.000 μέλη του 
ΠΑΚΟΕ και προγράμματα της Ε.Ε.!

Έρχεται λοιπόν ο Δήμαρχος του Μαρ-
κόπουλου, που έκανε εύφημη μνεία στο 
ΠΑΚΟΕ, πως τον βοήθησε για τα νταμάρια 
του Μπόμπολα, για τα σκουπίδια και όλα 
αυτά, και λέει ότι οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ 
είναι αναξιόπιστες και ότι τρομοκρατεί τον 
κόσμο, επειδή είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα 
στο Αυλάκι κι ότι τα αποτελέσματα δεν 
είναι σωστά. Καθημερινά δεχόμαστε πολλά 
e-mail και τηλεφωνήματα και  λένε ότι 
«πραγματικά δεν ξέρω ποιες είναι οι σωστές 
μετρήσεις για το Αυλάκι, εκείνο  που ξέρω 
σίγουρα είναι ότι: πρώτον εν  έτη  2014 
δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων». 

Δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός 
στην Ανατολική Αττική. Κάπου 99 βιο-
λογικοί καθαρισμοί λειτουργούν σ’ όλη 
την Ελλάδα, εκ των οποίων μόνο 4 από 
αυτούς λειτουργούν σωστά, και δεύτερον 
«οι βόθροι που υπάρχουν στην Ελλάδα 
είναι  ως επί το πλείστον διαπερατοί με 
ότι συνεπάγεται αυτό». 

Αυτά  μας γράφουν από την περιοχή 
του Μαρκόπουλου. Και έρχεται ο Δήμαρχος 
και λέει ότι τα ιδιωτικά εργαστήρια, που τα 
χρηματοδοτεί ο Δήμος για να λειτουργούν, 
είναι αξιόπιστα. Με γειά σας και χαρά σας, 
δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεχθείτε ότι 
θέλετε, δικαίωμά σας, όμως, δικαίωμά μας 
είναι και εμάς να ενημερώνουμε το κοινό, 
τον κόσμο, τα μέλη μας, τους συνδρομητές 
μας, που είναι 35.000 στην Αττική και 
δέχονται τις ενημερώσεις μας. 

Οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα του 
ΠΑΚΟΕ τον μήνα Ιούνιο, έφθασαν τις 

985.00, ενώ οι αντίστοιχες επισκέψεις του 
υπουργείου, του ΥΠΕΚΑ που δίνει νούμερα 
κι αυτό για τις μετρήσεις που κάνει, αλλά 
με στοιχεία του 2013 κι όχι του 2014, ήταν 
μόλις 245.000. Όποιος θέλει μπορεί να μπει 
στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ και να δει τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων και να δει 
πού άφοβα, κατά την δικιά μας πάντοτε 
άποψη και γνώση, μπορεί να κολυμπήσει. 
Αυτό όσον αφορά το θέμα των παραλιών.

ΔΕΗ κλέβει και ρυπαίνει

Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα, 
το θέμα της ΔΕΗ. Το θέμα της ΔΕΗ έχει 
απασχολήσει πολύ το ΠΑΚΟΕ και δεν 
ξέρω γιατί και τα κόμματα δεν έχουν μπει 
στην διαδικασία αυτή να διερευνήσουν τι 
γίνεται… Έχουμε πει εδώ και ένα χρόνο ότι 
η ΔΕΗ μας κλέβει, μας σκοτώνει και τώρα 
την ξεπουλάνε. 

Μας κλέβει γιατί στους λογαριασμούς 
της ΔΕΗ  εντάσσεται και ένα τέλος κοινής 
ωφέλειας. Αυτό μπήκε με νόμο το 1999, 
βγήκε πάλι με νόμο το 2011, αλλά η ΔΕΗ, 
λειτουργώντας με αυταρέσκεια, εξακο-
λουθεί να χρεώνει αυτό το τέλος κοινής 
ωφέλειας, που αντιστοιχεί στο 40% της 
καταναλισκόμενης ενέργειας σε ευρώ. 
Έτσι λοιπόν, εδώ και ένα χρόνο έχουμε 
ξεκινήσει αγωγές.

 Σε όλη αυτή τη διαδικασία των ομα-
δικών αγωγών εναντίον της ΔΕΗ, έχουμε 
ήδη κερδίσει 3 ομαδικές αγωγές των 20 
ατόμων, και συνεχίζουμε. Έχουμε δώσει  
τα στοιχεία σε όλα τα κόμματα, από τη 
Ν.Δ. ως το Κ.Κ.Ε. 

Δυστυχώς, αυτά δεν έχουν ακόμα 
προχωρήσει συντονισμένα, να κάνουν 

αντίστοιχες ενέργειες για τους 7,5 εκα-
τομμύρια καταναλωτές της ΔΕΗ. Αυτά τα 
7,5 εκατομμύρια τώρα, μετακυλίονται στον 
ιδιώτη που θα αγοράσει την μικρή ΔΕΗ, 
την πιο στρατηγική εκμετάλλευση μπορεί 
να πει κανείς, όλο το δίκτυο και όλους τους 
λιγνιτικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς. 
Μας σκοτώνει γιατί από τους λιγνιτικούς 
σταθμούς που λειτουργούν και από την 
μαύρη ενέργεια που παράγεται και από τη 
ρύπανση, έχει αποδειχθεί ότι καθημερινά 
πεθαίνουν από τα αιωρούμενα σωματίδια 
του διοξειδίου του θείου και τους ακόρε-
στους υδρογονάνθρακες, τρεις με τέσσερεις 
συνάνθρωποί μας, στην Ελλάδα. 

Δηλαδή 1.400 κάθε χρόνο πεθαίνουν 
εξαιτίας αυτής της βρώμικης, μαύρης 
ρύπανσης της ΔΕΗ. Δυστυχώς το 64% των 
θανάτων αυτών ανήκει στις παραγωγικές 
ηλικίες μεταξύ 35-50 χρόνων. Άραγε αξίζει 
τον κόπο, λόγω του μικρού οικονομικού 
κόστους που έχει ο λιγνίτης και για το 
συνδικαλιστικό όφελος των εργατοπατέρων 
της ΔΕΗ, να πεθαίνουν άνθρωποι, τη στιγμή 
που μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση με 
συγκεκριμένα ηλεκτροστατικά φίλτρα; Γιατί 
δεν το κάνει η ΔΕΗ; Αυτά είναι λοιπόν! 
Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα 
μιλήσουμε και για το ξεπούλημα!

Επίορκοι αλλά 
προσλαβάνονται

Ας συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα, που 
είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Έβγαλε 
χθες, ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης 
ο κ. Ρακιντζής μία ανακοίνωση και λέει, 
διαβάζω ακριβώς τον τίτλο… «Το δημόσιο 
προστατεύει τους επίορκους». Πριν ένα 

χρόνο είχε βγει πάλι ο κύριος Ρακιντζής 
και όλο το επιτελείο του και είχαν πει ότι 
βρέθηκαν 1.800 επίορκοι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, οι οποίοι πρέπει να αποπεμφθούν 
από την δημόσια διοίκηση. Μέχρι σήμερα 
δυστυχώς δεν έχει αποπεμφθεί ούτε ένας. 

Μιλάμε για λαμογιές εκατομμυρίων 
ευρώ και κανείς δεν έχει αποσυρθεί, κανείς 
δεν έχει αποπεμφθεί, όλοι είναι στη θέση 
τους και είναι διοικούντες. Οι περισσότεροι 
είναι διευθυντές και ένας διευθυντής, όπως 
ξέρετε, είναι ο εξουσιαστής!

Ένα άλλο θέμα που τρέχει σήμερα είναι 
η διατροφή και η υγεία. Βρέθηκε σαλάμι 
αέρος προβληματικό, γεμάτο μικρόβια να 
κυκλοφορεί στην αγορά. Ο ΕΦΕΤ το παρέ-
λαβε, το ανέλυσε και είπε να αποσυρθεί 
αμέσως. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει 
αγωνία σε όλες τις αφρικανικές χώρες και 
ιδιαίτερα στις χώρες της Κεντρικής Αφρικής 
για τον ιό του Έμπολα. 

Ο ιός αυτός έχει υψηλή θνησιμότητα. 
Χρειάζεται ετοιμότητα στις πύλες εισόδου 
της χώρας ιδιαίτερα γι’ αυτούς που έρχονται 
από αφρικανικές χώρες. Δυστυχώς, δεν 
μπορώ να πω ότι οι έλεγχοι είναι εξονυχι-
στικοί. Επίσης, ένα άλλο δημοσίευμα μιλάει 
για τα τατουάζ. Η  νεολαία μας σήμερα, 
και μεγάλοι ακόμα, έχουν τη συνήθεια να 
αλλοιώνουν την μορφή του σώματός τους, 
κάνοντας διάφορα τατουάζ. 

Τα τατουάζ αυτά λοιπόν, γίνονται με 
διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι 
η χρησιμοποίηση της μαύρης χένας. Η 
χένα είναι ένα φυτικό προϊόν που χρησι-
μοποιείται για βαφές. Το μαύρο χρώμα 
της οφείλεται στην ανιλίνη, ένα χημικό 
συστατικό επικίνδυνο και καρκινογόνο. 
Προσοχή λοιπόν στα τατουάζ με χένα και με 
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ΔΕΗ: Κλέβει, ρυπαίνει  
αλλά τη χρειαζόμαστε 
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χρώματα της ανιλίνης που είναι χρωστικές 
πολύ επικίνδυνες.

Ένα ακόμα θέμα που άλλος κλαίει και 
άλλος γελάει. Ο δήθεν πρόεδρος των 
οικολόγων, έτσι έχει βαφτιστεί, ο Βεργής, 
καταδικάστηκε σε 37,5 χρόνια φυλακή χωρίς 
αναστολή, γιατί καταπάτησε στο Μαραθώνα 
456 στρέμματα γης για να κάνει διάφορες, 
δήθεν, δράσεις. Αυτό το πράγμα λειτούρ-
γησε και ανάστροφα γιατί και οι δασάρχες 
και όλοι αυτοί που ήταν  διαπλεκόμενοι 
σ΄ αυτή την ιστορία, καταδικάστηκαν σε 
κάποια χρόνια φυλακής. Είναι ντροπή! Το 
λέω αυτό γιατί το ΠΑΚΟΕ, το Πανελλήνιο 
Κέντρο Οικολογικών Ερευνών λειτουργεί 
35 συναπτά χρόνια χωρίς να έχει καμία 
σχέση με όλους αυτούς που επικαλούνται 
την οικολογία για να τα οικονομήσουν. 
Είναι μακριά απ΄ αυτά.

 Επίσης, μας έχουν γίνει πολλές καταγ-
γελίες για κλοπή στο υγραέριο που γεμί-
ζουν τα αυτοκίνητα στα πρατήρια. Μπαίνει 
αέρας, και δυστυχώς τα 30-40 λίτρα  που 
θεωρητικά βάζουν δεν είναι ούτε 20, ούτε 
15, πολλές φορές μπορεί να είναι και 5. 
Η τιμή είναι αξιοζήλευτη, θα έλεγε κανείς, 
γιατί το 0,8 που είναι στο λίτρο, είναι μια 
πάρα πολύ καλή τιμή σε σχέση με τη βενζίνη 
που κυκλοφορεί.

Ας έρθουμε τώρα σε δύο άλλα θέματα. 
Οι γιατροί του ΕΟΠΠΥ, Εθνικός Οργανισμός 
Προστασίας Υγείας, δήλωναν και δηλώνουν 
ακόμα 150 επισκέψεις την ημέρα, γιατί 
παίρνουν κάποιο ποσοστό από αυτή τη 
δουλειά. Να φανταστείτε ότι ένας γιατρός 
μάλιστα δήλωνε πως  ξεκινάει από τις 4 
το πρωί και τελειώνει στις 12 το βράδυ. 
Αυτά είναι απαράδεκτα. Μέσα σε τέτοια 
κρίση, σε τέτοιο κατάντημα, να ερχόμαστε 
να νομοθετούμε ότι ο ανώτατος μισθός 
του ιδιωτικού τομέα δεν ξεπερνάει τα 
460 ευρώ και τώρα πάνε να το κάνουν 
350 ευρώ, όπως ακούγεται, είναι τραγικό 
μερικές κατηγορίες ελεύθερων επαγγελ-
ματιών ή και ανθρώπων που εντάσσονται 
σε ένα δημόσιο σύστημα δωρεάν υγείας, 
να παίρνουν λεφτά που δεν δικαιούνται 
από τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη.

Αναβάθμιση 50 εκατ. €

 Και το τελευταίο και καλύτερο, ο κύριος 
Χόρστ Ραϊχενμπαχ ζήτησε ούτε ένα, ούτε 
δύο, αλλά 50 εκατομμύρια για να αναβαθ-
μίσει δήθεν το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα 
ήθελε να τα περάσει μέσα από μια σέρβικη 
Μ.Κ.Ο, Μη Κυβερνητική Οργάνωση δηλαδή, 
ούτως ώστε να μην φαίνονται όλα αυτά 
τα λεφτά. Πίεσε, πίεσε, πίεσε… ξέρετε η 
«taskforce» που ηγείται ο κύριος αυτός, 
είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, δήθεν, 
που έχει έρθει με την ευλογία του Γιωργάκη  
Παπανδρέου το 2011, εντάχθηκε σ΄ αυτή, 
πήραν αρκετά λεφτά και από το υπουργείο 
υγείας, 4,5 εκατομμύρια ευρώ για μία, δήθεν, 
μελέτη την οποία δεν έχουν παραδώσει 
ακόμα, για το πώς θα λειτουργεί το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Ευτυχώς, αντιστάθηκε ο 
Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 
ο κύριος Βολουδάκης, και δεν πήραν τα 
50 εκατομμύρια. 

Είναι να αναρωτιέται κανείς, όλοι αυτοί 
οι μυστικοσύμβουλοι των υπουργών και 
των υπουργείων, που έρχονται από το 
εξωτερικό, δήθεν για να μας δώσουν τα 

φώτα τους, ποια φώτα μας έχουν δώσει 
και φθάσαμε στο χείλος του γκρεμού; Και 
τώρα ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους 
τρεις εκλεκτούς προσκεκλημένους. Από τα 
αριστερά  προς τα δεξιά ο κύριος Δημήτρης 
Φιλιππόπουλος, νομικός σύμβουλος του 
ΠΑΚΟΕ, Γεια σας κύριε Φιλιππόπουλε…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Nα έχουμε υγεία 
και να τα λέμε συνεχώς κύριε Χριστο-
δουλάκη.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεξιά, η κυρία 
Δέσποινα Σπανού που είναι στέλεχος του 
Σύριζα. Γεια σας κυρία Σπανού και ελπίζω 
να κάνουμε μία κουβέντα, η οποία  να 
δώσει στον τηλεθεατή κάποιες χρήσιμες 
πληροφορίες, ώστε να δούμε τι θα γίνει με 
τη ΔΕΗ… Και πιο δεξιά ο κύριος Γεώργιος 
Γεωργής, εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ. 

Ας κάνουμε μία κουβέντα για την ΔΕΗ, 
ας πούμε δυο-τρία πραγματάκια γι’ αυτό. 
Η ΔΕΗ λειτουργεί 59 χρόνια. Ξεκίνησε, 
λοιπόν, η ΔΕΗ τους λιγνιτικούς σταθμούς, 
έφθασε σήμερα να έχει 7,5 εκατομμύρια 
καταναλωτές και η περιουσία της να υπο-
λογίζεται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια. 
Την ξεπουλάνε. Γιατί; Επειδή ήταν και  είναι 
στο μνημόνιο και αν δεν έρθουν τα πάνω 
κάτω, η χώρα, θα συνεχίσει να είναι στο 
μνημόνιο, δυστυχώς.

Η ΔΕΗ, λοιπόν, δίνει τους λιγνίτες, δίνει 
το νερό, που είναι περιουσία του ελληνι-
κού λαού, δίνει ότι μπορεί να δώσει, δίνει 
και 2 εκατομμύρια καταναλωτές. Ξέρετε 
οι καταναλωτές για τη ΔΕΗ, δεν είναι 
άνθρωποι, είναι αριθμοί. Ας ξεκινήσουμε 
από τον κύριο Γεωργή. Κύριε Γεωργή, εσείς 
του ΠΑΜΕ που είσθε και δυναμικοί, τι λέτε 
για το θέμα της ΔΕΗ;

ΓΕΩΡΓΗΣ: Να το πιάσουμε από την 
αρχή… Θα ξεκινήσουμε από το πώς ξεκί-

νησε η ηλεκτρική ενέργεια. Στην Ελλάδα 
πριν τον πόλεμο αλλά και μετά τον πόλεμο 
μέχρι το ΄50, 485 επιχειρήσεις παρήγα-
γαν και πούλαγαν ηλεκτρική ενέργεια. 
Αυτό που έγινε ήταν να εθνικοποιηθούν 
οι περισσότερες εξ αυτών, να φτιαχτεί το 
δίκτυο μεταφοράς, με το βασιλικό διάταγ-
μα του ΄50 και έτσι συγκροτείται η ΔΕΗ, 
η οποία γίνεται μονοπώλιο λίγο μετά το 
1960 προκειμένου και με την αγορά της 
ΕΜΠΑΣΚΟ, να μπορέσει να εξασφαλίσει 
φθηνό ρεύμα για την ΠΕΣΙΝΑ. Αυτή είναι 
με λίγα λόγια η ιστορία της ΔΕΗ τότε… Η 
ΔΕΗ είναι ένας βασικός κορμός για την 
οικονομική ανασυγκρότηση της οικονομίας 
μας. Αμέσως μετά την πρώτη κατοχή, χωρίς 
την ΔΕΗ, δεν θα είχε ανασυγκροτηθεί η 
ελληνική οικονομία. Καλή, κακή, μέτρια, ότι 
θέλετε, αλλά δεν θα είχε ανασυγκροτηθεί. 
Αν θέλουμε να έχουμε εθνική οικονομία, 
αν θέλουμε αυτή η χώρα να βγει από τη 
σημερινή κατοχή, θα πρέπει να ξαναστή-
σουμε την ΔΕΗ.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, αν 
εκποιηθεί αυτή η λεγόμενη «μικρή ΔΕΗ», 
τι επιπτώσεις, τι αποτελέσματα θα έχει;

ΓΕΩΡΓΗΣ: Η ΔΕΗ, το κομμάτι που 
πωλείται, είναι το πιο σύγχρονο κομμάτι 
της ΔΕΗ.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιο κομμάτι; της 
παραγωγής δηλαδή;

ΓΕΩΡΓΗΣ:To πιο σύγχρονο κομμάτι 
της παραγωγής της ΔΕΗ, οι πιο σύγχρονες 
μονάδες, να σας το πω έτσι. Ταυτόχρονα 
είναι και γεωγραφικά προσανατολισμέ-
νο κομμάτι, σαν να λες ότι παίρνεις την 
χώρα και την κόβεις στα δύο, να το πω 
σχηματικά. Δίνοντας αυτό το κομμάτι από 
τη ΔΕΗ, είναι πολύ συζητήσιμο τι μένει 
πια για να ανασυγκροτηθεί η οικονομία 

αυτής της χώρας. Σκεφτείτε ότι ήδη το 
40% περίπου της εγκατεστημένης ισχύος 
είναι σε χέρια ιδιωτών. Δίνοντας και αυτό 
το κομμάτι παραχωρείς ακόμη ένα 30% 
της εγκατεστημένης ισχύος πάλι σε χέρια 
ιδιωτών. Τι μένει; Για να κρατήσει την εθνική, 
την κοινωνική διάσταση της ηλεκτρικής 
ενέργειας, πόσο τοις  εκατό;

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα όταν έρθει 
σε ιδιωτικά χέρια θα υπάρχει πλήρη εκμε-
τάλλευση από τους ιδιωτικούς φορείς. Θα 
καθορίζουν αυτοί τον τρόπο ακριβώς που 
θα κατανέμουν το ρεύμα και την αξία του 
ρεύματος που θα επιβαρύνει όλους τους 
καταναλωτές.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα αυτό ήταν 
το σχέδιο, γι’ αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε τις 
θυγατρικές τις οποίες έχει τα τελευταία 
πέντε χρόνια…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα ο στόχος και 
ο σκοπός ήταν να οδηγηθούμε σ αυτές εδώ 
τις ενέργειες, που με μαθηματική ακρίβεια, 
μας οδήγησαν.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα είναι 
σε ποιο βαθμό έχει αξιοποιήσει η ΔΕΗ τις 
ΑΠΕ, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το 
μόνο που κάνει είναι να βάζει, απλώς, ένα 
τέλος στον καταναλωτή, να το πληρώνει 
κι αυτό ο φορολογούμενος πολίτης. Και τι 
κάνει τελικά με όλες τις άλλες πηγές, τις 
οποίες επίσης έχει δώσει σε ιδιώτες, όπως 
είναι το φυσικό αέριο; Πουλάει τώρα ο 
Μυτιληναίος το ρεύμα στη ΔΕΗ σε διπλάσια 
τιμή απ΄ ότι το αγοράζει ο καταναλωτής, 
γιατί κύριοι; Κυρία Σπανού, πείτε μας σας 
παρακαλώ ποια είναι η γνώμη σας; Για να 
καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα.

ΣΠΑΝΟΥ: Βέβαια, καλό θα ήταν να 
συζητάγαμε και για τα προηγούμενα, για 
τους επιόρκους, για τους γιατρούς, για 
τις Μ.Κ.Ο, οι οποίες είναι ένα σκάνδαλο 
τεράστιο, αλλά τέλος πάντων ας μείνουμε 
τώρα στη ΔΕΗ, γιατί είναι και το θέμα της 
ημέρας. Ολοκληρώνεται  το ξεπούλημα 
του δημόσιου πλούτου, γιατί η ΔΕΗ είναι η 
μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, πραγ-
ματική βάση για την οποιαδήποτε παραγω-
γική ανασυγκρότηση. Έχουν προηγηθεί οι 
προηγούμενοι νόμοι με την ιδιωτικοποίη-
σή της, μέχρι τώρα το 48,5%-49% ήταν 
ιδιωτικοποιημένο και κάθε φορά λέγανε 
ότι μέχρι εδώ ήταν, από κει και πέρα τον 
έλεγχο τον έχει το ελληνικό δημόσιο. Τώρα 
λοιπόν προσπαθούν να πάρουν εντελώς 
τον έλεγχο από το ελληνικό δημόσιο…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Και έδωσαν στο 
ΤΑΙΠΕΔ το 17% και έχει μείνει το 34%.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Το ερώτημα το 
οποίο γεννάται είναι θα σταματήσει εκεί;  
Δεν θα ακολουθήσει και η μεγάλη ΔΕΗ;

ΣΠΑΝΟΥ: Είναι αλληλένδετα και θα 
γίνει όπως και στις τράπεζες και αλλού. 
Θυμάστε που υπήρχε η καλή τράπεζα και 
ότι καλύτερο το εκχωρούσαν στον ιδιώτη 
και ότι χειρότερο, το επιβεβαρυμμένο το 
κρατούσε το ελληνικό δημόσιο, θυμάστε 
με τις τράπεζες… την Αγροτική Τράπεζα, 
που ήταν ΤΟ σκάνδαλο!

Με τη ΔΕΗ λοιπόν αυτό γίνεται. Όλες 
αυτές οι παραγωγικές δυνάμεις, τα εργο-
στάσια λιγνίτη, δίνονται στον ιδιώτη, χωρίς 
να είναι και ξεκαθαρισμένο τι θα γίνει με 
το πελατολόγιο, τι θα γίνει με την ύδρευση 
των αγροτικών περιοχών…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Επί του παρόντος, 
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το ερώτημα είναι τι θα γίνει στο μέλλον…

ΣΠΑΝΟΥ: Όχι, έχει μεγάλη σημασία 
να πούμε για τις συνέπειες που θα έχει, τι 
θα γίνει με τα κοινωνικά τιμολόγια, τι θα 
γίνει με τα νησιά, τι θα γίνει με τις εταιρίες, 
οι οποίες με απόφαση της προηγούμενης 
κυβέρνησης, είχαν βιομηχανίες υψηλής 
τάσεως και πληρώναμε τιμολόγιο, το οποίο 
το είχε καθορίσει η κυβέρνηση, τι θα γίνει 
με τα δάνεια, τι θα γίνει με τους οφειλέτες, 
τι θα γίνει με τα πάντα. Τίποτα δεν είναι 
σαφές. Και δεν είναι, γιατί ότι αρνητικό θα 
το αναλάβει το δημόσιο κι ότι θετικό θα 
το πάρει ο ιδιώτης. Δεν μπορεί να υπάρ-
χει χώρα που να μην έχει τη δυνατότητα 
ελέγχου της ενέργειας. Δεν γίνεται αυτό! 

Με την εκχώρηση και το ξεπούλημα δεν 
έχεις τη δυνατότητα ανασυγκρότησης και 
καθορισμού της παραγωγικής σου δράσης, 
την έχει ο ιδιώτης, ανάλογα με αυτό που τον 
εξυπηρετεί. Τώρα θέλουν να κατηγορήσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα ότι μπορεί να 
κατεβάσουν τους διακόπτες, που δεν το 
κάνουν, γιατί υπάρχει και ο διαχειριστής 
της ενέργειας. Καταλαβαίνετε ότι ο όποιος 
ιδιώτης ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου 
πει ότι σταματάω, δεν σου δίνω ενέργεια 
καθόλου, δεν έχει… Εξυπηρετούνται δηλαδή 
συμφέροντα, ξεπουλάνε σε φίλους ιδιώτες 
ότι έχει δοθεί. Μόνο η μονάδα αυτή τη 
στιγμή στην  Πτολεμαΐδα κοστίζει 1,5 δις. 
Ξεπουλιέται στην κυριολεξία, ξεπουλιέται 
όμως και το μέλλον της χώρας κοινωνικά 
και οικονομικά, δεν είναι απλό το θέμα της 
ΔΕΗ, δεν είναι  μια οποιαδήποτε επιχείρηση. 
Εδώ ξεπουλιέται και το μέλλον της χώρας, 
καθορίζεσαι, ελέγχεσαι από τον όποιον 
ιδιώτη…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Θα αλλάξει και 
ονομασία έτσι; ΔΕΗ σημαίνει Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

ΣΠΑΝΟΥ: Όσον αφορά το επιχείρημα 
που λένε, ότι θα απελευθερωθεί και θα 
μειωθεί… Όπου υπήρξε εκχώρηση σε ιδιώτη, 
δεν υπήρξε μείωση σε ρεύμα. Από τότε 
που άρχισε η ιδιωτικοποίηση, το κόστος 
ανέβηκε κατά 102% για τα νοικοκυριά και 
κατά 76% στις βιομηχανίες, επομένως δεν 
ισχύουν αυτά τα πράγματα.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Μέχρι τώρα λέγεται 
ΔΕΗ, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Για 
να δούμε πως θα λέγεται από δω και πέρα…

ΣΠΑΝΟΥ: Και είναι περιουσία του ελλη-
νικού λαού.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Και θα είναι δημό-
σια επιχείρηση κοινής ωφέλειας; Για να 
δούμε μέχρι που θα φτάσει…

ΣΠΑΝΟΥ: Μα δεν θα είναι, θα την 
ελέγχει ο ιδιώτης και ο ιδιώτης καθορίζει 
την τακτική του ανάλογα με τα συμφέροντα 
που έχει…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Aνέλεγκτα…
ΣΠΑΝΟΥ: Ανέλεγκτα, δεν το συζητώ! 

Είναι αστεία πράγματα…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ υπάρχουν 

δύο θέματα, το νομοσχέδιο έχει κατατεθεί, 
και νομίζω κατά πάσα πιθανότητα ότι θα 
ψηφισθεί… Για να γίνει αυτό το βήμα, που 
είπε ο Αλέξης Τσίπρας, του δημοψηφίσματος, 
θα τραβήξει μέχρι τον Οκτώβρη. Τότε με ένα 
ψηφισμένο νομοσχέδιο, χωρίς να έχουμε 
πάει σε εκλογές, θα έχει ήδη γίνει νόμος 
του κράτους και θα λειτουργούμε με αυτή 
τη ΔΕΗ που θα έχει γίνει. Είμαστε υπηρέτες, 
ήδη έχουμε γίνει υπηρέτες, δεν μπορεί ένα 

παιδί που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο 
να παίρνει 420 ευρώ και ένας σύμβου-
λος υπουργού να παίρνει 15.000-20.000 
ευρώ το μήνα ή ο Προβόπουλος, ο πρώην 
Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, να 
παίρνει 4.000.000 το χρόνο και να έχει και 
επιστροφή από την εφορία…

ΣΠΑΝΟΥ: Και χωρίς τις κάρτες, γιατί 
αυτοί αμείβονται και με χρυσές κάρτες…

Εκτός από τα 4.000.000, τα 3.900.000, 
νομίζω ότι εξαιρούνται από την φορολογία 
για συγκεκριμένους λόγους, δεν υπάγονταν 
στην  κλίμακα…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Φιλιππό-
πουλε, 132.000 ευρώ του επιστρέψανε 
φόρους από τα 4.500.000, δηλαδή από 
τα 4.500.000, οι  600.000 ήταν φόροι, 
έβαλε στην τσέπη του 3.900.000 και του 
επιστράφηκαν και 132.000 ευρώ! Είναι  
τραγικό όμως, οι άνθρωποι που κάνουν 
εισήγηση στην Τράπεζα της Ελλάδας, να 
μέμφονται τις κυβερνήσεις που πέρασαν ότι 
δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους…

ΣΠΑΝΟΥ: Οι οποίοι ήταν σύμβουλοι 
του Πρωθυπουργού…

ΓΕΩΡΓΗΣ: Θα ήθελα να πω ένα πράγμα. 
Για να προχωρήσει η απελευθέρωση της 
αγοράς, δεν εμπλέκονται μόνο πολιτικά 
πρόσωπα, αλλά και μια σειρά υπηρεσι-
ακοί παράγοντες. Εγώ θα περίμενα να 
ακούσω ότι ακριβώς στη λογική αυτή, δεν 
θα προχωρήσουμε στις συμβάσεις, δεν 
θα αναγνωρίσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις 
στη ΔΕΗ, θα μπορούσαν να πουν ότι όσοι 
υπογράψουν τέτοιες συμβάσεις θα μπουν 
φυλακή, όσοι επενδύσουν τα λεφτά τους εκεί 
θα θεωρηθούν ότι τα χάνουν και τελειώνει 
εκεί η  συζήτηση. Έχουμε μπλοκάρει, έχουμε 
μποϊκοτάρει την αξιωματική αντιπολίτευση.  
Έχω τη γνώμη ότι όταν ξεπουλιέται ολόκληρη 
η χώρα, όταν έχουμε μπει σε ένα καθεστώς 
ιδιότυπης εκτροπής, την ίδια στιγμή που 
έχουμε καταπατήσει το Σύνταγμα, δεν 
μπορούμε να συζητάμε για  νομιμότητα σε 
τέτοιου είδους πράξεις…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω, συμ-
βάσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από την 
βουλή, έχουν ακυρωθεί ποτέ μετά την 
ψήφισή τους, ξέρετε;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ουδέποτε…
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ:  Εξακολουθούν 

και ισχύουν.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κατάλαβα…Θα 

υπάρχει  πρόβλημα. Κυρία Σπανού πείτε μας.
ΣΠΑΝΟΥ: Kαταρχήν γι’ αυτό που μας 

είπατε, για την απεργία των συνδικαλιστών, 
κλπ. Δεν είναι των συνδικαλιστών μόνο, φυσι-
κά οι συνδικαλιστές παίρνουν τις αποφάσεις, 
αλλά μην ξεχνάμε την  τεράστια αντίδραση 

που έχει η τοπική κοινωνία. Εγώ προχτές 
ήμουν σε μια συζήτηση και παρενέβη ένας 
ταξίαρχος εν αποστρατεία και λέει εγώ 
δεν είμαι Σύριζα, αλλά αντιδρούμε γιατί 
μας καταστρέφουν. Επομένως, σκοπίμως 
η κυβέρνηση βάζει αυτή την λογική για να 
δημιουργήσει τα γνωστά αντανακλαστικά 
που θέλει να κάνει πάντα…

ΓΕΩΡΓΗΣ: Kαι σκοπίμως κόβει το ρεύμα 
σε συγκεκριμένες περιοχές και για πολλή 
ώρα…

ΣΠΑΝΟΥ: Σκοπίμως, γιατί υπάρχει ο 
διαχειριστής ενέργειας που θα μπορούσε 
να το διαχειριστεί, αλλά το κάνουν για να 
υπάρχουν αντιδράσεις…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υπάρχει ένα 
έγγραφο που μου έχει στείλει η υφυπουρ-
γός υγείας, η κυρία Παπακώστα, η οποία 
παρακαλεί τον κύριο Κόλλια της ΔΕΗ, 
διαχειριστή, στις περιοχές τουλάχιστον  
που υπάρχουν νοσοκομεία και άνθρωποι 
που πάσχουν…

ΣΠΑΝΟΥ: H πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για 
πλατύ μέτωπο, είναι ένα ζήτημα που αφορά 
όλο τον κόσμο. Το θέμα του δημοψηφίσματος 
ήταν για να αποφανθεί ο ελληνικός λαός. 
Πιστεύω ο ελληνικός λαός να αποφανθεί 
να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ και μ΄ αυτό 
τον τρόπο να μην προχωρήσει παραπέρα. 
Ξέρουμε βεβαίως ότι και με τις ιδιωτικοποι-
ήσεις που υπήρχαν, υπήρξαν και συνέπειες, 
αλλά δεν το λένε. Εδώ υπήρξαν εταιρίες 
που φάγανε εκατομμύρια από τα χαράτσια 
από το ελληνικό δημόσιο, και το ελληνικό 
δημόσιο ούτε καν παρέστη στα δικαστήρια 
για να διεκδικήσει τα χρήματά του…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει παραπεμφθεί 
σε βαθμό κακουργήματος…

ΣΠΑΝΟΥ: Nαι, αλλά δεν παρέστη να 
διεκδικήσει. Είδαμε και τι έγινε με το Δήμο 
της Αθήνας. Να φτάσουμε λοιπόν και στο 
ζήτημα που ετέθη. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ 
είναι σαφής. Κρατικοποιήσεις έχουν γίνει 
και στο παρελθόν, εθνικοποιήσεις ακόμα 
και ο Καραμανλής είχε κάνει, θεωρώντας 
ότι συμφέρει την οικονομία της χώρας, 
σαφέστατα μπορούμε. Είχαμε πει ότι αυτοί 
που λειτουργούν με αυτό τον τρόπο, θα 
τεθούν προ των ευθυνών τους και μάλιστα 
τότε είχε βγει η κυβέρνηση και είχε πει 
στον κόσμο να μην κάνει επενδύσεις, είναι 
ξεπούλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ  μπορεί να επαναλάβει 
και στο μέλλον «εσείς που τα κάνετε και 
παρανομείτε θα έχετε τις ευθύνες» και για 
το ΤΑΙΠΕΔ έχουμε προσφύγει σε σχέση με 
την περιουσία του, το ζήτημα είναι να μην 
προχωρήσει, διότι πλέον οδηγούμαστε σε 
καταστροφικές καταστάσεις, τις οποίες θα 
τις πληρώσουν όλοι. Επειδή ασχολείστε 

και με το περιβάλλον, καταλαβαίνετε ότι ο 
ιδιώτης  θα έχει την διαχείριση των υδάτων.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να προλά-
βουμε την μη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, γιατί 
τα αποτελέσματα μετά θα είναι ολέθρια…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Eίτε ΠΑΜΕ λέγε-
ται αυτό, είτε ΣΥΡΙΖΑ, εάν είχε προληφθεί, 
όπως έγινε με το νερό στη Θεσσαλονίκη, 
είδατε τι έγινε… Έγινε δημοψήφισμα και  
ούτε καν ξανατόλμησαν να συζητήσουν 
το θέμα της ΕΥΔΑΠ…

ΣΠΑΝΟΥ: Eίναι πιο δύσκολο…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είναι πιο δύσκολο, 

εάν είχαμε προλάβει όμως σαν κοινωνία, 
σαν ομάδες ανθρώπων. Τότε στη Θεσσα-
λονίκη, που συμμετείχαμε και μείς, έγινε με 
πρωτοβουλίες πολιτών, ούτε με κόμματα, 
ούτε με τίποτα…

ΣΠΑΝΟΥ: Και  ψηφίζεται παράλληλα 
με την ψηφοφορία που έγινε τις εκλογές 
για τα αυτοδιοικητικά…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και βγήκε 82% κι 
αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Η ΔΕΗ είναι ένα 
αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και 
οικονομικής ζωής του τόπου. Φανταστείτε 
ένα νοσοκομείο ή ένα μεγάλο ξενοδοχείο 
χωρίς ρεύμα. Θυμάστε τι έγινε πέρυσι στην 
Σαντορίνη, όταν ψαχνόντουσαν τρείς μέρες 
να βρουν γεννήτριες.

Οι ξενοδόχοι και το νησί γενικότερα 
είχαν κόστος τότε γύρω στα 35.000.000 
ευρώ. Τίποτα δεν έγινε όμως, περίμεναν 
10 ημέρες να πάνε οι γεννήτριες… Η ΔΕΗ 
ήταν εκεί, δεν ήταν ιδιώτης. Φανταστείτε 
λοιπόν τι θα γινόταν αν πάροχος ήταν ένας 
ιδιώτης με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια 
σκεφτόμενος μόνο το συμφέρον του… 
Στο Παρίσι ιδιωτικοποιήθηκε το νερό και 
ξαναγύρισε πάλι στο δημόσιο…

ΓΕΩΡΓΗΣ: Και στο Λονδίνο είχε γίνει…
ΣΠΑΝΟΥ: Μα τώρα αυτό θα κάνουν, 

αν χρωστάει το νοσοκομείο, του κόβω το 
ρεύμα!

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εγώ πιστεύω 
ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
πρέπει να σταθούν και να ενημερώσουν 
πλήρως τον ελληνικό λαό  στο τεράστιο 
θέμα της ενέργειας, η οποία ξεπουλιέται 
και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. 

Αγαπητές φίλες και φίλοι η εκπομπή 
έφθασε στο  τέλος της. Ευχαριστούμε 
πολύ που μας παρακολουθήσατε. Το άλλο 
Σάββατο θα είμαστε κοντά σας με τα άλλα 
δύο νομοσχέδια που τρέχουν κι αυτά να 
ψηφισθούν… Το χωροταξικό, που ήδη πέρασε 
με πολλές τροπολογίες την τελευταία στιγμή, 
μετά από παρεμβάσεις φορέων και το θέμα 
του αιγιαλού. Ξεπουλιούνται τα πάντα! 
Αιγιαλός, χειμέριο κύμα, όλα ξεπουλιούνται!

ΓΕΩΡΓΗΣ: Πουλάνε τις βουνοκορφές, 
πουλάνε και τη  βαριά μας βιομηχανία. 
Μετέτρεψαν τη χώρα σε χώρο και τους 
κατοίκους μας σε μετανάστες στην ίδια 
τους την χώρα…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ψηφίστηκε το 
νομοσχέδιο του Τουρισμού και δείξανε 
παράδειγμα τι έγινε στην Κρήτη, στο Τομπλού, 
πήγαν να καταστρέψουν ολόκληρο το φοι-
νικόδασος! Κυρίες και Κύριοι, η εκπομπή 
έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πάρα 
πολύ κύριε Γεωργή, κυρία Σπανού, κύριε 
Φιλιππόπουλε. Το άλλο Σάββατο μαζί με 
καυτά θέματα, το Χωροταξικό, ο Αιγιαλός 
και ο Τουρισμός. 

Γεια σας και χαρά σας!
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Ανεμογεννήτριες… 

Καθαρή ενέργεια με … Ψόφια πουλιά
Η ραγδαία ανάπτυξη αιολικών πάρκων στον  Έβρο 
και στην Ροδόπη απειλεί με αφανισμό σπάνια μεγάλα 
αρπαχτικά και υδρόβια πουλιά αφού οι ανεμογεννή-
τριες αποτελούν παγίδα θανάτου για τα είδη αυτά. 

Η ευρύτερη περιοχή της Θράκης έχει χαρακτηρι-
στεί ως «Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας» (ΠΑΠ), 
με αποτέλεσμα από το 2003 έως σήμερα να έχουν 
εγκατασταθεί άναρχα χωροθετημένα από περιβαλλο-
ντικής άποψης 193 ανεμογεννήτριες σε 15 αιολικά 
πάρκα ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση άλλων 
300 ανεμογεννητριών. 

Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι ότι το 50% 
της άνω ΠΑΠ βρίσκεται μέσα σε εφτά περιοχές του 
δικτύου NATURA 2000, εκ των οποίων τέσσερις 
έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασί-
ας και δύο από αυτές αποτελούν θεσμοθετημένα 
Εθνικά Πάρκα.

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF που παρακο-
λουθεί την λειτουργία και ανάπτυξη των αιολικών 
αυτών πάρκων, τονίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
αυτών των έργων και κυρίως στην ορνιθοπανίδα. Η 
WWF Ελλάς έχει καταλήξει μετά από μελέτες στο 
συμπέρασμα ότι αν ο αριθμός των ανεμογεννητριών 
ανέλθει στις 500, όπως έχει προγραμματιστεί, η 
επιβίωση σπάνιων ειδών τίθεται σε κίνδυνο αφού 
ο αριθμός των πουλιών που προσκρούουν σε αυτές 
και θανατώνονται θα ανέλθει στα 80 ανά έτος.

Η WWF έχει προχωρήσει στην κατάθεση μιας 
πρότασης για την ορθή ανάπτυξη των αιολικών 
πάρκων και σε γενικές γραμμές οι θέσεις της οργά-
νωσης έχουν χαρακτηριστεί ως ορθές από τις 
αρμόδιες αρχές, για να εφαρμοστούν όμως πρέπει 
να ενσωματωθούν στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, 
κάτι που απαιτεί γενναίες αποφάσεις, όπως τονίζει 
ο επιστημονικός συνεργάτης του WWF στην Δαδιά, 
Άλκης Καφετζής.

Το Πα.Κ.Ο.Ε. δέκα πέντε (15) χρόνια πριν είχε 
τονίσει το γεγονός αυτό και σύμφωνα με την 
τότε υφιστάμενη κατάσταση είχε απαγορευτεί  
σε NATURA 2000 η εγκατάσταση αΠΕ. Είναι 
προφανές ότι οι αΠΕ γλυτώνουν τους κατοί-
κους από τον εφιάλτη του θανάτου εξαιτίας 
της «γκρίζας ενέργειας του λιγνίτη» και ταυ-
τόχρονα το κόστος ανά KWh είναι χαμηλότερο 
από άλλες μορφές ενέργειας. 

Οι ισχυροί αποχωρούν από τα ορυκτά καύσιμα
ΤΟ ΕΠΕΝδΥΤίΚΟ ταμείο των αδελφών Ροκφέλερ, των 
οποίων η περιουσία προήλθε σε ικανό βαθμό από τα 
πετρέλαια της StandardOil, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί 
από τις επενδύσεις που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα. 

Μετά την προσχώρηση των Ροκφέλερ στο ρεύμα 
της αποεπένδυσης, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν 
γυρίσει την πλάτη στα ορυκτά καύσιμα υπολογίζεται στα 
50 δισ. δολάρια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα 
ταμεία 15 αμερικανικών πανεπιστημίων, με επιφανέστερο 
το Στάνφορντ. Πρόσφατες έρευνες στο πανεπιστήμιο 
Στάνφορντ  κατέληξαν στο επαναστατικό συμπέρασμα 
ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να καλύ-
ψουν το 100% των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 300.000 
διαδηλωτές πλημμύρισαν τις λεωφόρους της Νέας 
Υόρκης, ζητώντας από τους ηγέτες που βρίσκονταν 
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αντιμετωπίσουν με 
σοβαρότητα το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Ήταν η 
μεγαλύτερη διαδήλωση που έγινε ποτέ για το κλίμα.

Οι νόμοι της ατμοσφαιρικής φυσικής, όπως αναλύ-
ονται από την επιτροπή 1PCC του ΟΗΕ, επιτάσσουν τη 
μείωση των παγκόσμιων εκπομπών ρύπων στο μισό έως 
το 2050. Αντί γι' αυτό, οι εκπομπές έχουν αυξηθεί κατά 
61% από το 1990 και συνεχίζουν να αυξάνονται. Πέρυσι 
οι εκπομπές ρύπων σημείωσαν νέο ρεκόρ, ενώ ο Αύγου-
στος του 2014 ήταν ο θερμότερος. Η μέση θερμοκρασία 
του πλανήτη έχει ανεβεί κατά 0,8 βαθμούς Κελσίου, με 
πολύ μεγαλύτερη αύξηση σε κάποιες ευπαθείς περιοχές, 
ενώ αν συνεχίσουμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα, η μέση 
θερμοκρασία θα φθάσει το καταστροφικό για πολλά 
οικοσυστήματα επίπεδο αύξησης κατά 3 έως 5 βαθμούς. 

Η μελέτη Carbontracker, υπολόγισε ότι τα γνωστά 
αποθέματα ορυκτών καυσίμων στον πλανήτη θα εκλύ-
σουν, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν, πέντε φορές 
περισσότερους ρύπους από το μέγιστο επιτρεπτό όριο.

Οι αναλυτές του Carbontracker κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι πολλοί από τους υδρογονάνθρακες 
που έχουν εγγραφεί στα περιουσιακά στοιχεία των 

μεγαλύτερων εισηγμένων πετρελαϊκών εταιρειών θα 
«εγκλωβιστούν στο έδαφος», δηλαδή δεν θα εξαχθούν, 
καθώς ο πλανήτης περιορίζει τις εκπομπές ρύπων. 

Μεγάλες εταιρείες υδρογονανθράκων, υποχρεώθη-
καν να απαντήσουν στη μελέτη αυτή, εκτιμώντας πως 
n αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η οικονομική 
ανάπτυξη θα οδηγήσουν στην πλήρη αξιοποίηση των 
κοιτασμάτων τους.

Είναι καιρός να αποδεχθούμε ότι οι αΠΕ και 
άλλες μορφές ενέργειας είναι πλέον οι πηγές 
του ενεργειακού μας μέλλοντος εάν θέλουμε να 
φτάσουμε στο 2050. Το 20 – 20 – 20 ανήκει στο 
παρελθόν και δεν επιτεύχθηκε ουδέποτε, εξαιτίας 
της απληστίας των εκμεταλλευτών  των ορυκτών 
καυσίμων. Όλοι μαζί πρέπει να το πιστέψουμε αυτό 
και να πιέσουμε – είναι ώρα – να στραφούν οι 
κυβερνήσεις ιδιαίτερα των G20 σε εναλλακτικές 
μορφές ενέργειας. Το ΠαΚΟΕ αυτό το έχει επιση-
μάνει από τότε που ιδρύθηκε (1979).
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Σε ένα απέραντο εργοτάξιο ενέργειας, επιμένει 
να μετατρέψει τις πανέμορφες βουνοκορφές 
της Ευρυτανίας και της δυτικής Φθιώτιδας, 
το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. 

Σχεδιάζουν την υλοποίηση τριών αιολικών 
πάρκων εντός προστατευόμενης περιοχής και 
δίπλα σε αρχαιολογικό χώρο, κόντρα στις αντι-
δράσεις της τοπικής κοινωνίας! 

Η χορήγηση αδειών για την κατασκευή πάρ-
κων αναφέρεται στις περιοχές Καστρί-Κοκκάλια 
(ισχύος 18,9 MW), Καράβι-Αλογοβούνι (ισχύος 
23,4 MW) και Τύμπανο-Τρυπήρι (ισχύος 13,5 
MW). Ανοίγει ο δρόμος για μαζικές αλλαγές 
στις χρήσεις γης, με αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και τους κατοίκους. 

Πέρα από τις αντιδράσεις των φορέων, 
αντίθετη εμφανίζεται και η Διεύθυνση Δασών 
Ευρυτανίας, η οποία από το 2008 υπογράμμιζε 
πως «οι τρεις αιολικοί σταθμοί βρίσκονται εντός 
του καταφυγίου άγριας ζωής Κρικέλλου - Σταύ-
λων - Αμπλιανής και δεν συμφωνούμε με την 
εγκατάστασή τους στη συγκεκριμένη περιοχή». 
Αρνητικά εισηγήθηκαν για την κατασκευή των 
έργων αυτών και οι δήμοι της περιοχής.

Οι κάτοικοι της περιοχής αντιλαμβάνονται 
ότι το ορεινό τόξο από τον Τυμφρηστό μέχρι τη 
Σαράνταινα, είναι μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους, με οικολογική σημασία.Θέλουν να 
θυσιάσουν χιλιάδες στρέμματα προστατευόμενων 
εκτάσεων. Η Ευρυτανία αποτελεί ένα από τα πρώτα 
παραδείγματα για το τι θα ακολουθήσει. Με τις 
συγκεκριμένες κατασκευές θα επέλθει οριστική 
και αμετάκλητη μετατροπή της φυσιογνωμίας της 
περιοχής. Η κλίμακα του συγκεκριμένου έργου 
δεν αποτελεί ήπια παρέμβαση και επομένως, 
δεν μπορεί να διασφαλίσει τη διατήρηση της 
φυσικότητας και ακεραιότητας του τοπίου της 
κορυφογραμμής.

διαλέξτε: Λιγνίτης ή αΠΕ;
Τους κατοίκους της Μεγαλόπολης, Πτο-

λεμαΐδας και Φλώρινας τους ρωτήσατε. Το 
ΠαΚΟΕ είναι αντίθετο στην οποιαδήποτε 
υποτίμηση των αΠΕ χωρίς λόγο.

ΣΤΗΝΟΥΝ  
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ  
ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΟΒαρΕΣ παραβιάσεις της περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας, αυθαιρεσίες 
και παραλείψεις από το ΥΠΕΚΑ, στην 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
για την κατασκευή αιολικών πάρκων, 
καταλογίζει στην Ελληνική Δημόσια 
Διοίκηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 
μια προειδοποιητική επιστολή που 
απέστειλε πρόσφατα στο υπουργείο 
Εξωτερικών.

Οι παραβάσεις αφορούν αιολικά 
πάρκα που αδειοδοτήθηκαν και λει-
τουργούν ή επρόκειτο να εγκριθεί η 
λειτουργία τους, μέχρι το 2013 στην 
Εύβοια και την Κρήτη. Η Επιτροπή θεω-
ρεί ότι οι περιπτώσεις της Εύβοιας και 
της Κρήτης, με την ανάπτυξη πλειάδας 
ανεξάρτητων έργων, των οποίων οι 
σωρευτικές επιπτώσεις στις περιοχές 
Natura 2000 δεν λαμβάνονται υπόψη, 
αναδεικνύουν το σημαντικό πρόβλημα 
απουσίας στρατηγικού σχεδιασμού για 
τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα.

Αμφισβητούνται, η αδειοδότηση 
και η λειτουργία των συγκεκριμένων 
αιολικών πάρκων, καθώς θα έπρεπε 
να καταθέτουν νέες ολοκληρωμένες 
μελέτες περιβαλλοντικών όρων. Η 
ελληνική κυβέρνηση και το ΥΠΕΚΑ 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Ανάμεσα στις καταγγελίες που 
εξέτασε η Επιτροπή,  μία αφορού-
σε την υπάρχουσα και σχεδιαζόμενη 
εγκατάσταση 42 αιολικών πάρκων από 
διάφορες εταιρείες στην Εύβοια, με 
τις ελληνικές αρχές να παραβιάζουν 
άρθρο της ευρωπαϊκής οδηγίας για 
τους οικότοπους και την άγρια πανίδα 
και  χλωρίδα, καθώς δεν έλαβαν υπόψη 

σε κανένα στάδιο της διαδικασίας τις 
σωρευτικές επιπτώσεις των διαφόρων 
έργων.

Όπως προέκυψε από έρευνα, από 
το σύνολο των 427 ανεμογεννητριών 
που προβλέπεται να εγκατασταθούν 
σε αυτά τα αδειοδοτημένα αιολικά 
πάρκα, οι 398 βρίσκονται εντός προ-
στατευόμενων περιοχών Natura 2000.  

Για 12 αιολικά πάρκα στην Κρήτη 
η Επιτροπή διαπίστωσε παραβίαση της 
ίδιας ευρωπαϊκής οδηγίας, καθώς στα 
51 ήδη υπάρχοντα και προβλεπόμενα 
αιολικά πάρκα στην Κρήτη υπάρχουν 
και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία 
579 ανεμογεννήτριες συνολικά, εκ των 
οποίων οι 505 είναι εντός περιοχών 
Natura 2000.

Ομάδα «άμεσης δράσης» οργάνω-
σαν οι πολίτες στο Αποπηγάδι Χανίων, 
με στόχο την προστασία των βουνών 
της περιοχής από την επέλαση της 
«πράσινης ανάπτυξης». Πραγματικότητα 
πλέον αποτελεί ο συντονισμός όλης 
της Κρήτης εναντίον των «επενδυτών» 
που σφετερίζονται τις περιοχές του 
νησιού.

Κόλαφος για τις ελληνικές αρχές 
και ιδιαίτερα για το ΥΠΕΚΑ είναι η 
προειδοποιητική επιστολή της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) με την οποία αδειοδοτήθηκε 
και λειτούργησε το αιολικό πάρκο της 
εταιρείας Damco Energy, που ανήκει 
στον όμιλο Κοπελούζου. Κι αυτό, γιατί 
διαπιστώνει τρομερές παραλείψεις στη 
μελέτη. Το έργο της Damco Energy, 
που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2011 με Κοινή Υπουργική Απόφαση 

για την έγκριση των περιβαλλοντικών 
του όρων, εκτείνεται σε 33.385 εκτάρια 
και περιλαμβάνει 8 αιολικά πάρκα και 
συνολικά 78 ανεμογεννήτριε 5 στο 
όρος Οχη στη νότια Εύβοια, όλεs μέσα 
σε περιοχή Natura 2000.

Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει 
ότι η μελέτη της Damco δεν συνεκτιμά 
τα αιολικά πάρκα που υπάρχουν ήδη 
στην Εύβοια, παρόλο που αναφέ-
ρει ότι θα το πράξει, και ότι σε αυτή 
«δεν υπάρχει κανένα κεφάλαιο και 
καμία λεπτομερής ανάλυση για το 
πώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 40 
αιολικά πάρκα στην ίδια περιοχή δεν 
αναμένεται να έχουν σωρευτικές επι-
πτώσεις στην περιοχή Natura». Παρόλο 
που τα αιολικά πάρκα λειτουργούν 
ως «φραγμοί» στις μετακινήσεις των 
πουλιών και η νότια Εύβοια βρίσκεται 
σε μεταναστευτική οδό για τα πουλιά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γίνει 
δέκτης και πολλών άλλων καταγγελιών 
και έχει ανοίξει τους σχετικούς φακέ-
λους που αφορούν τα σχεδιαζόμενα 
αιολικά πάρκα στη Σκύρο, στα νησιά 
Χίος, Λήμνος και Λέσβος. 

Ευχόμαστε ως ΠαΚΟΕ να δοθεί 
πλήρης διαφάνεια στο πράσινο 
ταμείο και να γίνεται ορθολογι-
στικά η διάθεση των κονδυλίων 
που διαθέτει. Έτσι και η πράσινη 
ανάπτυξη θα προγραμματιστεί 
όπως πρέπει, αλλά και τα ΛΕΦΤα 
μας θα πιάσουν τόπο. Έχει γραφτεί 
ότι πρόκειται άμεσα να ψηφισθεί 
η διαφάνεια των φορέων και η 
πρόσβαση των πολιτών σε όλα τα 
δημόσια Έγγραφα. αυτό μάλλον 
θα λύσει το πρόβλημα. 

Πράσινη Ανάπτυξη
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ΠΟΛΩΝΕΖΙΚΑ  Ή ΕΛΛΗΝΙΚΑ;
Στην ουσία δεν πρόκειται για δίλημμα 

γιατί η πλειοψηφία αγαρικών μανιτα-
ριών (λευκών και Πορτομπέλο) που 
διατίθενται στην ελληνική αγορά είναι 
πολωνέζικα. 

Σύμφωνα με τον κ. Λευτέρη Λαχου-
βάρη, γεωπόνο και ιδιοκτήτη εταιρείας, 
στην Ελλάδα δεν καταφέραμε ποτέ να 
καλλιεργήσουμε επιτυχημένα, λευκό 
μανιτάρι. Τα μανιτάρια καλλιεργούνται 
σε ένα υπόστρωμα από κοπριά αλόγου 
ή πουλερικών, και τύρφη. Κοπριά στην 
Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ στην κατάλληλη 
ποιότητα και ποσότητα και επίσης τύρφη 
(οργανικά υπολείμματα που συσσωρεύ-
ονται στον πυθμένα των λιμνών και 
ζυμώνονται με τα χρόνια, παράγοντας 
ένα αφράτης δομής καθαρό υλικό) δεν 
έχουμε στα Βαλκάνια. Παράγεται όμως 
σε τεράστιες ποσότητες στην Πολωνία, 
τη Ρωσία, τη Γερμανία κ.α. 

Στην Πολωνία παράγουν πολύ φθη-
νά, μεγάλες ποσότητες.  Με την είσοδο 
της Πολωνίας στην Ε.Ε., διοχετεύθηκαν 
πολλοί τόνοι πολωνέζικων μανιταριών 
στην Ελλάδα. Τότε, ήταν που έκλεισε η 
μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής μανι-

ταριών στην Εύβοια. Έκτοτε έκλεισαν 
και άλλες εταιρείες.

Να προτιμάμε λοιπόν τα ελληνικά 
μανιτάρια, για να τονώσουμε την εγχώρια 
παραγωγή, αλλά και γιατί είναι φρεσκό-
τερα, αφού μέσα σε λίγες ώρες από τη 
συγκομιδή τους, βρίσκονται στα σούπερ 
μάρκετ, σε αντίθεση με τα πολωνέζικα 
που χρειάζονται περίπου 4 ημέρες για 
να φτάσουν στην ελληνική αγορά.

ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΦΟΡΜΟΛΗ ΣΤΑ 
ΛΕΥΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ; 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί 
έντονη φημολογία σχετικά με τη χρήση 
χημικών, και συγκεκριμένα χλωρίνης και 
φορμόλης, στην καλλιέργεια μανιταριών. 
Ο κ. Γιώργος Ζερβάκης, αναπληρωτής 
καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Γενικής 
και Γεωργικής Μικροβιολογίας), μας 
εξήγησε ότι στη φάση ωρίμασης των 
μανιταριών και αμέσως μετά την κοπή 
τους,  παράγονται κάποια ένζυμα που 
σταδιακά προκαλούν έναν καστανό 
μεταχρωματισμό πάνω στη λευκή επι-
φάνειά τους. Έχει παρατηρηθεί, μέσα 
από πειράματα, ότι αν στα τελευταία 

ποτίσματα χρησιμοποιηθεί ένα διάλυμα 
χλωριούχου ασβεστίου, τότε αμβλύ-
νεται το συγκεκριμένο φαινόμενο και 
επιμηκύνεται η μετασυλλεκτική διάρκεια 
ζωής των μανιταριών. Ο κύριος Ζερ-
βάκης επισημαίνει ότι αυτή η ένωση 
δεν είναι επιβλαβής για την υγεία του 
καταναλωτή, αρκεί, ο παράγωγος να 
ακολουθεί τον σωστό τρόπο καλλιέρ-
γειας των μανιταριών. 

ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΑΥΤΑΡΚΕΙΣ

Τα πλευρώτους είναι πολύ δημοφιλή 
στην Ελλάδα και αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι μονάδες επέλεξαν να μην 
καλλιεργήσουν απλώς τα μανιτάρια, 
αλλά και να παραγάγουν το υπόστρωμα 
που απαιτείται για την καλλιέργειά 
τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε η 
ζήτηση σταδιακά σε όλη τη χώρα. Αυτήν 
τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα 85 
μονάδες που παράγουν πλευρώτους.

Είμαστε ως ΠαΚΟΕ υπέρ της 
μανιτοκαλλιέργειας με την βασική 
προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμο-
ποιούνται ούτε φυτοφάρμακα ούτε 
επικίνδυνα λιμάσματα.

Τα «παράθυρα» που είχε ανοίξει ο 
προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών 
Περιβάλλοντος τον Ιούνιο, υπουργός 
ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτης, ξεκίνησε να κλείνει η 
Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η οποία ψήφισε υπέρ 
της απαγόρευσης της καλλιέργειας 
μεταλλαγμένων στα κράτη της Ε.Ε.
Όπως επισημαίνεται, οι ευρωβουλευτές 
ψήφισαν για να βελτιώσουν το απαράδεκτο 
κείμενο του σχεδίου που είχε προταθεί από 
τον υπουργό Περιβάλλοντος Γ. Μανιάτη επί 
ελληνικής προεδρίας, και είχαν υιοθετήσει 
οι ευρωπαίοι υπουργοί. Το σχέδιο ήταν 
γεμάτο νομικά κενά και άφηνε τα κράτη-μέλη 
εκτεθειμένα στις διαθέσεις των πολυεθνικών 
των μεταλλαγμένων.
Αγώνες 14 χρόνων φορέων, μεταξύ 
αυτών και το ΠΑΚΟΕ, για την 
απαγόρευση των μεταλλαγμένων στην 
Ε.Ε. και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ο 
ΥΠΕΚΑ μανάβης τον περασμένο Μάιο 
τους πέταξε στα σκουπίδια, δίνοντας 
την ευχέρεια στους κερδοσκόπους 
εκμεταλλευτές των μεταλλαγμένων 
σπόρων να δρουν ανενόχλητοι.
Όμως οι σοφοί της επιτροπής 
περιβάλλοντος σκέφτηκαν σωστά. 
Μπράβο τους!

Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε η NOVA ότι 
εξαπατά τους πελάτες της. 
Διαφημίστηκε από το ΘΕΜΑ της Κυριακής 
26/10/2014, ότι εάν το… αγοράσεις τότε για 
μια εβδομάδα (26/10/14 – 01/11/14) θα 
έχεις δωρεάν τα κανάλια NOVASPORTS και 
NOVALIFE.
Όμως αυτό έγινε αφενός για να μαζέψει το 
ΘΕΜΑ αγοραστές και αφετέρου η εταιρεία 
πελάτες.
Όμως την Δευτέρα 27/10, το ΠΑΚΟΕ 
δέχθηκε περίπου 100 καταγγελίες, όπως 
διαπίστωσε και ο γράφων αγοράζοντας το 
ΘΕΜΑ της Κυριακής. Την ώρα που άρχιζε ο 
αγώνας Ολυμπιακός – ΠΑΟ, δεν άνοιγε ούτε 
το iPad,ούτε το κινητό ούτε τίποτε. Έδειχνε 
λάθος. Έτσι χιλιάδες τηλεθεατές που είχαν 
αγοράσει το ΘΕΜΑ… κοινώς την πάτησαν. 
Και δεν είναι το πρόβλημα στο κόστος 
της εφημερίδας, είναι η απογοήτευση που 
αισθάνεσαι, όταν περιμένεις κάτι που σου 
υπόσχονται γραπτά και δεν το τηρούν. Την 
Τρίτη 28/10/2014 μαζί με το ΟΧΙ του ’40 
στους Γερμανούς, σε όλους τους παραπάνω 
ήρθε SMS από την NOVA που έγραφε ότι 
«λυπούνται εάν έγιναν κάποια λάθη… αλλά».
Αίσχος κύριοι εκμεταλλευτές και 
ιδιοκτήτες της NOVA.

Ο ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ 
ΥΠΕΚΑ… 
ΑΝΑΔΙΠΛΩΘΗΚΕ

Απάτη ...  
Το NOVA 60 τι ΠρεΠει νΑ ΞεροΥμε Πριν ΑγορΑςοΥμε ΚΑΛΛιεργήμενΑ μΑνιτΑριΑ 

Μανιτάρια με όλους τους τρόπους
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ΚΩδΩΝα ΚίΝδΥΝΟΥ κρούουν οι εργα-
ζόμενοι στον ΕΦΕΤ προειδοποιώντας για 
«τσουνάμι» διατροφικών προβλημάτων και 
καταγγέλλουν ότι ασκούν το έργο τους σε 
εχθρικό περιβάλλον.

Οι εργαζόμενοι στον Φορέα προειδοποι-
ούν για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
ο έλεγχος της ασφάλειας και υγιεινής των 
τροφίμων στην Ελλάδα.

Τα κρισιμότερα οργανωτικά προβλήματα 
του ΕΦΕΤ, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, 
εντοπίζονται:

- Στην ανεπαρκή στελέχωσή του, η οποία 
επιδεινώθηκε μετά την διαθεσιμότητα 15 
εργαζομένων κρίσιμων ειδικοτήτων, χωρίς 
προηγούμενη αξιολόγηση του Φορέα

- Στην ανεπάρκεια κάλυψης όλου του 
ελλαδικού χώρου – οι Κυκλάδες, τα Δωδε-
κάνησα, τα Ιόνια και η Πελοπόννησος δεν 
έχουν υπηρεσία του ΕΦΕΤ και καλύπτονται 
υποτυπωδώς από άλλες διευθύνσεις,

- Στη μείωση του αριθμού των εκτός 
έδρας ελέγχων από 120 σε μόλις 60.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα μας είπε 
ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΦΕΤ 
κος Πέτρος Σωτηρίου: «Η στελέχωση είναι 
πολύ χαμηλή, σύμφωνα με το παλαίο οργα-
νόγραμμα θα έπρεπε να είμαστε 550 και 
είμαστε μόλις 210, σε όλη την Ελλάδα. 
Τώρα οι 15 διαθεσιμότητες στους 210 όπως 
καταλαβαίνετε είναι σεβαστό ποσοστό. Το πιο 
βασικό είναι ότι αυτοί οι συνάδερφοι ήταν 
οδηγοί και δυστυχώς υπάρχει η εντύπωση 
ότι κάποιες ειδικότητες είναι άχρηστες, για 
εμάς όμως είναι πολύ σημαντικοί γιατί με 
αυτούς βγαίναμε για έλεγχο. Τώρα που αυτοί 
λείπουν βγαίνουμε μόνοι μας οδηγώντας 
σε μεγάλες αποστάσεις με δικό μας κίνδυ-
νο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε 
περιοριστεί στους απολύτως απαραίτητους 
ελέγχους. Προσπαθούμε βέβαια να μην 
τους περιορίσουμε σε αριθμό και ποιότητα 
αλλά γίνονται με πολύ μεγάλο κόπο και 
αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν ξέρω 
κατά πόσο οι συνάδελφοι θα μπορέσουν 
να συνεχίσουν».

Όσον αφορά την μείωση των εκτός 
έδρας ελέγχων από 120 σε 60. Εγώ για 
παράδειγμα μπορεί να είμαι πρόεδρος των 
εργαζομένων αλλά είμαι και διευθυντής της 
υπηρεσίας περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
καλύπτοντας 3 νομούς δυτικής Ελλάδας, τα 
δυο Ιόνια νησιά, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, 
συν την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Για την 
οποία ο ΕΦΕΤ έχει μια διεύθυνση με ένα 
άτομο – ελεγκτή που δεν προλαβαίνει και 
πάμε εμείς από εδώ και βοηθάμε 8 άτομα. 
Έχουμε δηλαδή χονδρικά, 1 επιθεωρητή 

και 8 – 9 άτομα να καλύψουμε όλη αυτή 
την περιφέρεια και την Πελοπόννησο. Κάτι 
αντίστοιχο συμβαίνει σε όλη την χώρα με 
εξαίρεση Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, υπάρχει 
μόνο στην Μυτιλήνη το τμήμα Βορείου 
Αιγαίου και καλύπτονται από την Αθήνα 
όποτε το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις σε 
έκτακτα περιστατικά. Δηλαδή σε περιφερει-
ακές διοικήσεις όπως Ιόνιο, Αιγαίο, Στερεά 
Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία καλύπτονται 
οι ανάγκες από τις όμορες περιοχές. 210 
άτομα δηλαδή καλύπτουν όλη την Ελλά-
δα. Μέσα σε όλα τ’ άλλα υπάρχουν και τα 
οδοιπορικά που τα βάζουμε από την τσέπη 
μας για να τα πάρουμε μετά από ένα μήνα, 
συνυπολογίστε ότι και οι σχετικές πιστώσεις 
είναι μειωμένες, έως πότε; Το φιλότιμο έχει 
και τα όρια…

Με τον καινούργιο νόμο 4235 δημι-
ουργήθηκαν προβλήματα καθώς παίρνουν 
αρμοδιότητες από τον ΕΦΕΤ και τις δίνουν 
στο Υπουργείο όπου όμως δεν μπορούν να 
τις εκτελέσουν. 

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 
ΕΦΕΤ υπάρχει μια διαρκής μείωση και 
ώθηση να καλυφθούν τα όποια κενά από 

τις επιβολές προστίμων, μετατρέποντας τον 
ΕΦΕΤ από ελεγκτικό και συμβουλευτικό 
σε αστυνομικό. Σε εμάς έχουν κοπεί και 
οι υπερωρίες φέτος, που είναι αναγκαίες 
όταν εκδηλώνεται μια κρίση και πρέπει να 
είμαστε διαρκώς έξω για ελέγχους. Δεν 
υπεγράφησαν καθόλου κι ενώ σε εμάς είναι 
9,90 σε άλλες υπηρεσίες είναι 90 και 80 
ευρώ. Δεν ξέρω, πιστεύω πως υπάρχει μια 
στόχευση υποβάθμισης του ΕΦΕΤ». 

Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι, 
μερικούς μήνες μετά την ψήφιση του νόμου 
ο οποίος ρυθμίζει θέματα που αφορούν 
τον έλεγχο των τροφίμων και τις σχετικές 
κυρώσεις, δεν έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι 
εφαρμογής. Σύμφωνα με τους εργαζομέ-
νους στον ΕΦΕΤ, «το νέο καθεστώς ορίζει 
μια διαφορετική αντίληψη ελέγχων και μια 
χαλάρωση των κυρώσεων».

Συμπέρασμα. αν συνεχιστεί η κατά-
σταση αυτή και με δεδομένο ότι με 
βάση ευρωπαϊκή οδηγία την ευθύνη της 
ποιότητας των τροφίμων την έχουν οι 
ίδιες οι εταιρίες παραγωγής, θα δουν 
πολλά τα μάτια μας στο μέλλον που 
σίγουρα δεν θα είναι προς όφελος των 
καταναλωτών…

Ανησυχία για τον ΕΦΕΤ…ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ… 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Συμβούλιο Επικρατείας: Μια σημαντική απόφαση
Υποχρεωτική θα είναι η κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων 

που κτίζονται εντός του αιγιαλού ή εντός της θάλασσας, αυτό 
αποφάσισε το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου τns Επικρατείας (ΣτΕ). 

Οι ειδικές διατάξεις για τις αυθαίρετες κατασκευές αποσκοπούν 
στην άμεση και αποτελεσματική προστασία του αιγιαλού και του 
θαλασσίου χώρου, η οποία έχει αλλοιωθεί με την χωρίς άδεια 
ανέγερση κτισμάτων. 

Σύμφωνα με το ΣτΕ, τα εν λόγω ακίνητα θα πρέπει να κατε-

δαφίζονται ανεξάρτητα από πότε ανεγέρθηκαν, ακόμα δηλαδή κι 
αν έχουν κατασκευαστεί πριν από την οριοθέτηση του αιγιαλού με 
διοικητική πράξη, καθώς «ο αιγιαλός δεν δημιουργείται με σχετική 
πράξη της Πολιτείας, αλλά προκύπτει από φυσικά φαινόμενα».

Επιτέλους αυτή η απόφαση είναι η ταφόπλακα στο αισχρό 
νομοσχέδιο που το καλοκαίρι προσπάθησε ο ΥΠΕΚα να 
προωθήσει στην Βουλή και όλοι εναντιώθηκαν όπως και 
το ΠαΚΟΕ.

ΗΠΑ και Κίνα, οι δύο πιο 
ρυπογόνες χώρες του 
πλανήτη, «ξεπέρασαν ένα 
πολιτικό αδιέξοδο 20 ετών» 
όπως αναφέρουν οι Financial 
Timesκαι υπέγραψαν μια 
«ιστορική» και «πρωτοπόρο» 
συμφωνία για την μείωση των 
ατμοσφαιρικών ρύπων σε μία 
προσπάθεια να σταματήσουν 
την κλιματική αλλαγή και να 
πείσουν και άλλες χώρες να 
προχωρήσουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 
Η Κίνα καθόρισε για πρώτη 
φορά μια συγκεκριμένη 
χρονολογία για την μείωση 
των ρυπογόνων εκπομπών 
της στο μακρινό 2030, με την 
«πρόθεση» να προσπαθήσει 
να φτάσει νωρίτερα σε αυτό 
το επίπεδο. Αυτό βέβαια 
αυτομάτως σημαίνει ότι η χώρα 
που παράγει σήμερα το 25% 
και πλέον του διοξειδίου του 
άνθρακα στον πλανήτη, θα 
συνεχίσει να κάνει το ίδιο για 
τα επόμενα 15 χρόνια. Όσον 
αφορά τις ΗΠΑ, δεσμεύτηκαν 
να εκλύουν κατά 26-28% 
λιγότερα καυσαέρια σε 
σύγκριση με τις εκπομπές του 
2005, έως το 2025 … δηλαδή 
σε 10 χρόνια.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι 
οι δύο χώρες είναι εξαιρετικά 
απείθαρχες στις διεθνείς 
αποφάσεις για την μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης αφού 
η Κίνα υποστήριζε, παρά την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου 
του Κιότο, ότι οι ΗΠΑ και 
οι άλλες πλούσιες χώρες 
οφείλουν να μειώσουν πρώτα 
τα καυσαέρια που παρήγαγαν 
από την τροφοδότηση της 
ανάπτυξής τους, ενώ οι ΗΠΑ 
από την άλλη, αρνούνταν να 
μειώσουν την εξάρτησή τους 
από τις «βρόμικες» πηγές 
ενέργειας αν δεν δεχόταν 
πρώτα η Κίνα. 
Έχουν αναλογιστεί όλοι αυτοί 
οι εξουσιαστές «πλανητάρχες» 
πόσοι άνθρωποι καθημερινά 
χάνουν τη ζωή τους από 
δικές τους κακές επιλογές 
και αποφάσεις; Κύριοι 
Πρόεδροι της Κίνας και των 
ΗΠΑ διαβάστε καλά μπας και 
ευαισθητοποιηθείτε λίγο. 
Εξαιτίας της μαύρης 
ενέργειας στην Κίνα 
πεθαίνουν 1.500 άνθρωποι 
την ημέρα και στις ΗΠΑ 
50-60. Αυτοί δεν είναι 
απλοί αριθμοί «κύριοι της 
εξουσίας», είναι ανθρώπινες 
ζωές. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. όταν 
πήγε στην Κίνα (2005) 
διαπίστωσε όλα τα 
παραπάνω. Τι είναι όμως για 
τους Κινέζους εξουσιαστές 
δυο-τρία εκατομμύρια … 
ανθρώπινες ζωές;
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12 συμβουλές παραλαβής του πετρέλαιου θέρμανσης
Βασικές και πάγιες συμβουλές, από 

το ΚΕ.Π.ΚΑ. για τη διαδικασία παραλαβής 
πετρελαίου θέρμανσης:
1. Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν 
πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν 
τη διαδικασία. Καλό θα είναι, κατά τη διάρ-
κεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται 
περισσότερα από ένα άτομα.
2. Δεν εμπιστευόμαστε το μετρητή του 
βυτιοφόρου ή τον εξωτερικό σωλήνα 
ένδειξης της στάθμης της δεξαμενής μας, 
αλλά χρησιμοποιούμε το δικό μας μέτρο.
3. Δεν παραλαμβάνουμε, το πετρέλαιο 
βιαστικά και χωρίς να τηρούνται όλες 
οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφάλειας, 
προς αποφυγή ατυχημάτων και άλλων 
επιπτώσεων.
4. Δε δεχόμαστε να πληρώσουμε, αν η 
απόδειξη ή το τιμολόγιο παραλαβής – 
πληρωμής δεν έχει συμπληρωμένα όλα 
τα απαιτούμενα, από το νόμο, στοιχεία.
5. Το χρώμα του πετρελαίου πρέπει να 
είναι κόκκινο και διαυγές και όχι θολό.
6. Επιλέγουμε, μετά από έρευνα τιμών, 
στο Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων.
7. Πρέπει να ξέρουμε να υπολογίζουμε, 
με ακρίβεια, πόσα λίτρα πετρελαίου αντι-
στοιχούν, σε κάθε εκατοστό ύψους της 
δεξαμενής. Για να μάθουμε πόσα λίτρα 
αντιστοιχούν, σε κάθε εκατοστό ύψους 
της δεξαμενής μας, πολλαπλασιάζουμε 
το μήκος της (π.χ. 2,00 μέτρα) επί το 
πλάτος της (π.χ. 1,25 μέτρα) επί το ύψος 
της (π.χ. 1 μέτρο), δηλαδή: 2 x 1,25 x 1  
= 2,5 m3 ή 2.500 λίτρα. Επομένως, σε 

κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής 
αντιστοιχούν 25 λίτρα (2.500 : 100 = 25). 
Όλες οι προαναφερόμενες διαστάσεις 
αφορούν τις εσωτερικές διαστάσεις της 
δεξαμενής.
8. Πρέπει να μετράμε, παρουσία του 
βυτιοφορέα, το ύψος του πετρελαίου, 
που έχει η δεξαμενή μας και πριν αρχίσει 

η παράδοση και μόλις αυτή τελειώσει. 
9. Η μέτρηση της ανύψωσης της στάθ-
μης του πετρελαίου, μέσα στη δεξαμενή, 
πρέπει να γίνεται, αφού κατασταλάξει ο 
αφρός (πρέπει να παρέλθουν 5-6 λεπτά).
10.  Απαιτούμε, από το μεταφορέα, να 
γράψει το ύψος, που μετρήσαμε, πριν 
και μετά την παράδοση, στην απόδειξη 

παραλαβής. 
11.  Είναι αναγκαίο να πραγματοποι-
είται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, 
συντήρηση – ρύθμιση του συστήματος 
της κεντρικής θέρμανσης. 
12.  Καλή θέρμανση σημαίνει να αισθα-
νόμαστε άνετα. Η υπερβολική ζέστη είναι 
πολυδάπανη και ανθυγιεινή. 

Η εταιρεία ανακύκλωσης συσσω-
ρευτών Ι. Χούμας ΑΕΒΕ, σύμφωνα 
με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος, παραβαίνει συστηματικά 
την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μέσω 
της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων, με αποτέλεσμα να ρυπαίνει το 
περιβάλλον και να θέτει σε κίνδυνο τη 
δημόσια υγεία.

Οι παραβάσεις αφορούν:
• Υπερβάσεις οριακών τιμών εκπο-

μπής σωματιδίων μόλυβδου και διο-
ξειδίου του θείου

• Πλημμελή παρακολούθηση των 
εκπομπών σωματιδίων και μολύβδου

• Μη σύννομη προσωρινή αποθή-
κευση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
και παράνομη μεταφορά στο εξωτερικό 
επικίνδυνων αποβλήτων ως μη... επι-
κίνδυνων.

Οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος 
διαβίβασαν πριν από λίγες ημέρες τον 
φάκελο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών για να διερευνηθούν και τυχόν 
ποινικές ευθύνες, ενώ πρότειναν στον 
αρμόδιο ειδικό γραμματέα Υδάτων του 
ΠΕΚΑ την επιβολή προστίμου ύψους 
151.550 ευρώ.

Η εξέλιξη θέτει προ των ευθυνών 
του και τον ΕΟΑΝ, αφού η εταιρεία I. 

Χούμας ΑΕΒΕ μετέχει με ποσοστό 10% 
στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος 
Re-Battery Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ.Α.Ε. 

Τα προβλήματα για τον ΕΟΑΝ είναι 
δύο. Το πρώτο είναι ότι μια εταιρεία 
που αποδεδειγμένα ρυπαίνει το περι-
βάλλον και θέτει σε κίνδυνο τη δημό-
σια υγεία συμμετέχει σε ένα σύστημα 
ανακύκλωσης που έχει αδειοδοτηθεί 
από τον ΕΟΑΝ. Το δεύτερο είναι ότι ο 
νόμος απαγορεύει ρητά τη συμμετοχή 
στο μετοχικό κεφάλαιο συστημάτων 
διαχείρισης άλλων εταιρειών πλην 
παραγωγών - κατασκευαστών και εισα-
γωγέων  μπαταριών.

Στις 2 και στις 26 Οκτωβρίου του 
2012 οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος 
έκαναν αυτοψία - επιθεώρηση στο 
εργοστάσιο ανακύκλωσης συσσωρευτών 
και παραγωγής.

Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν εννέα 
παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας, οι οποίες είναι οι εξής:
1. Υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής 
σωματιδίων μολύβδου και διοξειδίου 
του θείου. Παράλειψη ενημέρωσης των 
αρμοδίων αρχών για τις υπερβάσεις 
οριακών τιμών εκπομπής.
2. Πλημμελής παρακολούθηση των 
εκπομπών σωματιδίων και μολύβδου.
3. Πλημμελής συντήρηση, λειτουργία 

και παρακολούθηση του Συστήματος 
Επεξεργασίας των Υγρών Βιομηχανικών 
Αποβλήτων (ΣΕΥΒΑ). 
4. Επιβάρυνση βόθρου αστικών λυμάτων 
και γεώτρησης με βιομηχανικά απόβλητα. 
5. Μη σύννομη προσωρινή αποθήκευση 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Δια-
φυγές επικίνδυνων υγρών αποβλήτων.
6. Μη σύννομη διασυνοριακή μεταφορά 
αποβλήτων πλαστικών που προκύπτουν 
από την επεξεργασία συσσωρευτών.
7. Διάθεση αποβλήτων πυρότουβλων σε 
εταιρεία αδειοδοτημένη για τη συλλογή 
και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων, προς άγνωστο αποδέκτη, 
ως μη επικίνδυνο απόβλητο, χωρίς 
προηγούμενο ποιοτικό έλεγχο για τον 
χαρακτηρισμό της επικινδυνότητάς του.
8. Απουσία υδρομετρητή γεώτρησης.
9. Απουσία σχεδίου αντιμετώπισης περι-
στατικών έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα 
με την επιταγή της Απόφασης  Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων. 

Το λόγο τώρα έχει ο εισαγγελέας. Δύο 
χρόνια μετά την αυτοψία που πραγματο-
ποίησαν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος 
και αφού εξετάστηκε το απολογητικό 
υπόμνημα της εταιρείας, οι ισχυρι-
σμοί της έπειτα από εμπεριστατωμένη 
εξέταση της αρμόδιας υπηρεσίας του 
ΥΠΕΚΑ απορρίφθηκαν και εκδόθηκε 

στις 2 Οκτωβρίου του 2014 η Πράξη 
Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) που 
αφορά την εταιρεία I. Χούμας ΑΕΒΕ για 
το εργοστάσιο ανακύκλωσης συσσω-
ρευτών και παραγωγής δευτερόχυτου 
μολύβδου και συσσωρευτών μολύβδου.

Την ίδια ημέρα, η Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διαβίβασε 
όλα τα στοιχεία και στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών, με την παράκληση, 
στην περίπτωση άσκησης δίωξης για 
παράβαση διατάξεων της περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας, να ανακοινωθεί η 
δίωξη στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης, προκειμένου να ασκήσει το 
δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής.

Στη συνέχεια, στις 10 Οκτωβρίου του 
2014 η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος εισηγήθηκε προς το 
ΥΠΕΚΑ, και συγκεκριμένα προς τον 
αρμόδιο ειδικό γραμματέα Υδάτων, την 
επιβολή προστίμου ύψους 151.550 στην 
εταιρεία I. Χούμας ΑΕΒΕ, πρόστιμο που 
είναι στην ευθύνη του ειδικού γραμματέα 
Κωνσταντίνου Τριάντη να υπογράψει.

Για την εταιρεία αυτή το 2012 και 
το 2013, το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε 
έρευνα και διαπίστωσε όλα τα παραπάνω. 
Τώρα όμως ξύπνησαν… οι εγκέφαλοι 
του Υπουργείου. Άραγε στον ΕΟΑΝ τι 
θα γίνει κύριε ΥΠΕΚΑ; 

Η αμαρτωλή και επικίνδυνη «Χούμας ΑΕΒΕ»
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ΜΕ αΦΟρΜH την πρόταση της περιφερει-
άρχου Αττικής Ρ. Δούρου, για ένα «νέο μοντέλο 
διαχείρισης των απορριμμάτων» και ένα σχέδιο 
απόφασης που παρουσίασε ο δήμαρχος Φυλής, 
Χρ. Παππούς, η «Λαϊκή Συσπείρωση» σχολιάζει ότι 
οι ευθύνες για την κατάσταση στο Δήμο Φυλής 
είναι διαχρονικές και δεν βαρύνουν μόνο τις 
κυβερνήσεις αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στο σύνολό της.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» χαρακτηρίζει την 
επιστολή της Ρένας Δούρου προς τους δημάρ-
χους και τις τρεις προτεραιότητες που θέτει ως 
περιφερειακή αρχή, σαν αόριστες, και ότι δεν 
απαντούν στην αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού 
προβλήματος. Στο ίδιο πνεύμα αοριστίας θεωρεί 
ότι κινείται και η πρόταση του δημάρχου Φυλής 
κ. Παππού. Ζητά να κλείσει η χωματερή, χωρίς 
όμως να θέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
για το σκοπό αυτό. 

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Φυλής αντιτίθεται 
στην εμπορευματοποίηση των απορριμμάτων, 
και την μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των 
λαϊκών στρωμάτων μέσω των ανταποδοτικών 
τελών. Ζητά νέο Εθνικό Σχεδιασμό και με βάση 

αυτόν να καταρτιστούν τα αναθεωρημένα 
ΠΕΣΔΑ, που θα υλοποιηθούν με κεντρικούς 
δημόσιους πόρους. 

Επίσης ζητά 
- Να σταματήσει κάθε ενέργεια για την ανά-

θεση της κατασκευής και λειτουργίας τεσσάρων 
μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων 
που στηρίζεται στον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ.

- Να κλείσει άμεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής
- Να απαγορευτεί κάθε νέα δραστηριότητα 

διαχείρισης αποβλήτων στο Θριάσιο
- Να δημοσιευτούν τα σχέδια της κυβέρνη-

σης και της διοίκησης ΕΔΣΝΑ σε σχέση με τη 
χωροθέτηση μελλοντικών ΧΥΤΑ, και να προω-
θηθούν άμεσα δράσεις ήπιας ανακύκλωσης με 
διαλογή στην πηγή.

δυστυχώς όμως αγαπητοί κύριοι της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης» ο ξύλινος λόγος 
σας, έχει γίνει πλέον πεπερασμένος.

Οι επιταγές  σας όμως δεν συνοδεύονται 
από συγκεκριμένες άμεσες λύσεις. γι’ αυτό 
δυστυχώς το κόμμα που εκπροσωπείτε θα 
παραμείνει κόμμα φτηνής αντίδρασης… 
δίχως συγκεκριμένες προτάσεις για λύσεις.

Χρονοδιάγραμμα για να κλείσει η χωματερή
ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση» Δήμου Φυλής

Μετά το Θριάσιο και η Μάνδρα  
απέραντη χαβούζα

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 
2021 ο κλειστός δρόμος Ελευσίνας-Υλίκης θα επιφέρει πολλές επιπτώ-
σεις στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Ο δρόμος θα διέλθει δίπλα 
από τον αρχαιολογικό χώρο της Μάχης των Πλαταιών, ο οποίος δεν 
αναφέρεται ως μνημειακός χώρος του Αττικού Τοπίου.

Ο δρόμος προβλέπεται να περάσει μέσα από την Οινόη, με αρνητικές 
συνέπειες στον οικιστικό χώρο αλλά και στην αγροτική παραγωγή.   

Υπάρχει ανησυχία για τα δάση του Κιθαιρώνα, τις αρχαίες Ισιές, τον 
αρχαίο δρόμο Δρυός Κεφαλές, και την Αθηναϊκή Φρυκτωρία.

Οι φόβοι των κατοίκων της Μάνδρας συνοψίζονται σε:
α. Οι προβλεπόμενες χρήσεις Χονδρεμπορίου, Χώρων Υποδοχής 

δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, Τεχνολογικού 
Πάρκου, Βιομηχανικού Πάρκου, θα προκαλέσουν «ασφυξία» στην περι-
οχή με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείψουν την αγροτική και 
κτηνοτροφική παραγωγή.  

β. Τμήμα της δυτικής πλευράς των ορεινών όγκων Κιθαιρώνα και 
Πάστρας που δεν ανήκουν στους προστατευόμενους χώρους θα είναι 
έρμαια της θέλησης των επιχειρηματιών για δημιουργία αιολικών και 
φωτοβολταϊκών πάρκων.

γ. Δεν θα μπορούν να επεκταθούν 23 οικισμοί του Δήμου Μάνδρας 
με συνέπεια την απομείωση κοινωνικών δραστηριοτήτων, κυρίως των 
παραγωγικών, οδηγώντας τους οικισμούς αυτούς σε μαρασμό.

δ. Τέλος η πόλη της Μάνδρας που αναδεικνύεται ως Κέντρο, θα 
πρέπει να καλύπτει το σύνολο των αναγκών σε αγαθά και υπηρεσίες, 
με αποτέλεσμα να υπερφορτωθεί κυκλοφοριακά, ενώ οι κάτοικοι των 
Ερυθρών και Βιλλίων θα στερούνται των στοιχειωδών αυτών αγαθών.  

Σε ένα δήμο όπου υπάρχουν πάνω από 300 ανεξέλεγκτες 
Βιομηχανίες, ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας όπως και ο 
παραλιακός που χωρίζει τον δήμο στα δύο θα δημιουργήσει 
πρόσθετα προβλήματα τα οποία ο σημερινός δήμαρχος δεν τα 
έχει ακουμπήσει καθόλου. 

Το τσιμέντο στο δήμο ξεπερνά ακόμη και αυτό της διπλανής 
βιομηχανικής ζώνης του Θριάσιου.

Έλεος κύριοι του ΥΠΕΚα. Τι πάτε να κάνετε;
Είπατε να τα ξεπουλήσετε και το πετύχατε.
Μπράβο σας από τις επόμενες γενιές.

Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΣΔΑ) αποφάσισε 
την διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων 
της Εταιρείας TOSOHΕΛΛΑΣ ΑΒΕ στον χώρο 
της πρώην χωματερής Ταγαράδων. 

Εδώ και πολλά χρόνια η εν λόγω Εταιρεία 
παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του 
μαγγανίου,  εκμεταλλευόμενη την έλλειψη 
σχεδιασμού και υποδομών, κρατά τα απόβλητά 
της, εκατοντάδων ίσως και χιλιάδων τόνων, 
στο οικόπεδο του Εργοστασίου της στη Σίνδο 
Θεσσαλονίκης.  Προσπαθεί εδώ και πέντε 
χρόνια να τα φορτώσει σε χώρο του Δήμου 
Χαλκηδόνας και στη συνέχεια στο Αμμορυχείο 
του Δήμου Λιτοχώρου Πιερίας. Με την κινη-
τοποίηση όμως των κατοίκων και παρά την 
στήριξη της τοπικής και κεντρικής Διοίκησης 
δεν τα κατάφερε.

Ο ΦΟΣΔΑ, χαρακτηρίζοντας τα απόβλητα 
ως «εδαφοβελτιωτικό υλικό», επιτρέπει την 
διάθεσή των στην πρώην Χωματερή Ταγαρά-
δων, η οποία λειτουργούσε επί 28 χρόνια και 
δεχόταν χωρίς έλεγχο αστικά, βιομηχανικά, 
νοσοκομειακά απόβλητα, λυματολάσπη, αμί-
αντο, κλπ.  Από το Μάρτιο δε επιτρέπει την 

μεταφορά και εναπόθεση των διασταλαζόντων 
υγρών που παράγονται στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. 
Οι κάτοικοι με κινητοποιήσεις τους ζητούν να 
πάρει πίσω τις δύο αυτές αποφάσεις του ο 
ΦΟΣΔΑ και να υπάρχει αποκλειστικά δημόσια 
διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και να 
γίνει πιο αυστηρή η νομοθεσία για τα βιομη-
χανικά απόβλητα και να γίνονται συχνοί και 
αυστηρότεροι έλεγχοι.     

Το ΠΑΚΟΕ έχει υποβάλει μηνυτήρια ανα-
φορά και αγωγή στην εν λόγω Εταιρεία εδώ 
και τέσσερα χρόνια. Ακόμη όμως δεν έχει 
εκδικασθεί η υπόθεση αυτή. Τώρα δυστυχώς 
το ΠΑΚΟΕ επιβεβαιώνεται και οι κύριοι της 
Τοπικής Εξουσίας και φορείς διαχείρισης 
επιμένουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν με αυτά 
τα απόβλητα. 

Εμείς είχαμε τονίσει πριν τέσσερα 
χρόνια ότι αυτά τα απόβλητα πρέπει να 
εξαχθούν και να επεξεργαστούν σε Landfil 
στην Ολλανδία ή γερμανία. Μήπως άραγε 
η Τοπική αυτοδιοίκηση είναι συνέταιρος 
της Εταιρείας;

Κύριοι του ΦΟΣδα πρέπει να ντρέπεστε 
που δήθεν εκπροσωπείτε το λαό. 

Επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε χωματερή
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Μαφία και στα καυσόξυλα από το λαθρεμπόριο
αΝΕΞΕΛΕγΚΤΕΣ διαστάσεις έχει λάβει 
το τελευταίο διάστημα το λαθρεμπόριο 
καυσόξυλων και πέλετ από τη Βουλγαρία. 
Όσο αλλάζει ο καιρός και χαμηλώνουν οι 
θερμοκρασίες, δεκάδες φορτηγά διασχί-
ζουν ανεξέλεγκτα τα σύνορα της χώρας και 
διοχετεύουν στην ελληνική αγορά φτηνές 
θερμαντικές ύλες, αμφιβόλου ποιότητας. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ελληνικού 
Συλλόγου Βιομάζας, περισσότεροι από 
55.000 τόνοι πέλετ και 200.000 τόνοι 
καυσόξυλων έχουν εισέλθει φέτος στη 
χώρα μας με εικονικά τιμολόγια.

Σύμφωνα με τα όσα έχει καταγγείλει 
ο σύνδεσμος στις ελεγκτικές Αρχές, οι 
οδηγοί των οχημάτων έχουν μαζί τους 
πλαστά παραστατικά με ψευδή στοιχεία 
ΑΦΜ και τυχαία ονόματα παραληπτών, 
τα οποία στη συνέχεια σκίζουν. Στα τελω-
νεία -λόγω της ένταξης της Βουλγαρίας 
στην Ε.Ε.- οι έλεγχοι έχουν καταργηθεί 
και ζητείται μόνο το διαβατήριο των 
οδηγών. Με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε 
στις 30-10-13 ουσιαστικά καταργήθηκε 
στην πράξη ο ελεγκτικός ρόλος του ΣΔΟΕ, 
ενώ οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες των 
εφοριών αφήνουν ελάχιστα περιθώρια 
για ελέγχους. 

Τα λαθραία καυσόξυλα και πέλετ 
ζημιώνουν σημαντικά και την ελληνική 
οικονομία, καθώς, σύμφωνα με τις εκτι-
μήσειςτου Ελληνικού Συλλόγου Βιομάζας, 
χάνονται περίπου 28 εκατ. ευρώ ΦΠΑ και 
επιπλέον ποσά στη φορολογητέα ύλη.

Η δραστηριότητα των λαθρεμπόρων 
δεν σταματά στα πέλετ και τα καυσόξυλα, 
σύμφωνα με καταγγελίες, εισάγονται 
παράνομα ακόμη και λέβητες ή καυστήρες. 

Κινδύνους για το περιβάλλον και τους 
πολίτες κρύβουν τα λαθραία καυσόξυλα 
και πέλετ, καθώς κανείς δεν γνωρίζει από 

τι υλικά έχουν παραχθεί ή τι ποσοστά 
υγρασίας περιέχουν.

Όπως εξηγεί η καθηγήτρια στο Εργα-
στήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος 

του ΑΠΘ Κωνσταντινή Σαμαρά «απαιτείται 
από την πολιτεία συστηματικός έλεγχος της 
ποιότητας και πιστοποίηση της χρησιμοποι-
ούμενης βιομάζας, καθώς ξυλεία ή πέλετ 

που έχουν παραχθεί από επεξεργασμένο 
ή χρησιμοποιημένο ξύλο ενέχουν σοβαρό 
κίνδυνο επικίνδυνων εκπομπών, όπως οι 
διοξίνες και το αρσενικό».

Στα μέσα Οκτωβρίου του 2014, 
έφτασαν καταγγελίες στα γραφεία του 
HotDoc, πως η οικογένεια Χαρδούβελη 
κατέχει μεγάλη έκταση στα Πούλι-
θρα Λεωνιδίου, ιδιαίτερη πατρίδα του 
υπουργού Γκίκα Χαρδούβελη, τμήμα της 
οποίας προέρχεται από την καταπάτηση 
δημόσιας γης. 

Οι καταγγελίες ανέφεραν πως ενώ η 
έκταση αυτή εμφανίζεται να προέρχεται 
από αγορά από κάποιον βοσκό, στην 
πραγματικότητα ένα τμήμα ανήκε στον 
πωλητή, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι 
της ήταν καταπατημένο.

Η ερευνητική ομάδα του περιοδικού, 
αφού μάζεψε όλα τα στοιχεία που αφο-
ρούσαν την αγοροπωλησία κατέληξε 
πως οι διαδοχικές αεροφωτογραφήσεις 
της περιοχής εμφανίζουν την καταπα-
τημένη έκταση ως δασική και υπάρχει 
παραδοχή για την εν λόγω έκταση ότι 
είναι δημόσια από περιγραφές στα ίδια 
τα συμβόλαια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο 
HOTDOCReport, στις 4 Σεπτεμβρίου 
2006, η κ. Σούζαν Μπεζτζιάν- Χαρδούβε-
λη, αγοράζει μία έκταση 40 στρεμμάτων 
στα Πούλιθρα, στη θέση «Κέντρος», 
έναντι του ποσού των 50.400 ευρώ. 

Πωλητής της εν λόγω έκτασης είναι 
ο βοσκός Δημήτρης Ξερακιάς, ο οποίος 
έχει τα 20 από τα 40 στρέμματα στην 
κατοχή του από το 1996. Τα αγόρασε  
από τον κτηματία Δημήτρη Τρικούλη 
μέσω συμβολαίου, τα υπόλοιπα 20 
στρέμματα που πουλάει όμως τα κατέχει 
από χρησικτησία, και την ίδια μέρα πλη-
ρώνει φόρο χρησικτησίας, δηλώνοντας 
έτσι το δικαίωμά του επί της γης των 
20 στρεμμάτων. 

Η οικογένεια Χαρδούβελη παρίσταται 
στην αγοροπωλησία αλλά δεν φαίνεται 
να έχει γίνει κανένας έλεγχος τίτλων, 
αλλά ούτε να υπάρχει καμία βεβαίωση 
Δασαρχείου πως η γη δεν είναι δημόσια 
ή δασική, αλλά ούτε και τοπογραφικό. 

Αξίζει εδώ, να σημειωθεί, ότι η χρησι-
κτησία, είναι το δικαίωμα που αποκτά 
κάποιος επί ενός ακινήτου, έπειτα από 
την παρέλευση 20 ετών από την ημέρα 
που το καταπάτησε και εφόσον δεν το 
έχει διεκδικήσει μέχρι τότε ο νόμιμος 
ιδιοκτήτης του, αλλά δεν ισχύει σε εκτά-
σεις του Δημοσίου και έτσι είναι κοινή 
πρακτική σε περιπτώσεις χρησικτησίας, 
να  ελέγχεται αν το ακίνητο είναι δημό-
σιο ή δασικό. 

Όπως προκύπτει από τα συμβόλαια, 
που έχει στην κατοχή του το περιοδικό 
HotDoc, ο βοσκός πουλάει στην Χαρ-
δούβελη κτήμα με αμετάβλητα από το 
1996 σύνορα αλλά κατά 20 στρέμματα 
μεγαλύτερο. Αυτά τα στρέμματα, όπως 
δηλώνει το περιοδικό, είναι καταπατη-
μένη γη που ανήκει στο δημόσιο, και 
μάλιστα περιγράφεται στα συμβόλαια 
ως άγρια- δημόσια, δασική δηλαδή. 

Με απάντησή της στο περιοδικό η κ. 
Σούζαν Χαρδούβελη αναφέρει ότι από 

τις υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη 
και των συμβολαίων δεν προκύπτει ο 
ισχυρισμός ότι μέρος της έκτασης προ-
έρχεται από «καταπάτηση δημόσιας γης».  

Το Πα.Κ.Ο.Ε. έχει αντιμετωπίσει 
πάρα πολλά τέτοια θέματα κατα-
πατήσεων από… επώνυμους είτε 
μέλη της κυβέρνησης είναι αυτοί, 
είτε δικαστικοί λειτουργοί είναι, 
είτε ακαδημαϊκοί και πολλές φορές 
και εκπρόσωποι της Τοπικής αυτο-
διοίκησης.

Εν τούτοις η συγκεκριμένη περί-
πτωση του «Τσάρου» της οικονο-
μίας, δεν θέλουμε να πιστέψουμε 
ότι αντιμετωπίστηκε επιπόλαια και 
με απλές υπεύθυνες δηλώσεις να 
κλείσει ένα θέμα που άπτεται σε 
κλοπή περιουσίας του δημοσίου.

Φαντάζεστε έτσι επιπόλαια ο 
«Τσάρος» να αντιμετωπίζει και τα 
τόσα τραγικά σοβαρά προβλήματα 
της ελληνικής οικονομίας;

Ιδιοκτήτες καταπατημένης δημόσιας γης το ζεύγος Χαρδούβελη
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Το φυσικό αέριο δεν θα μας σώσει  
από την κλιματική αλλαγή

ΜIα ΜΕΛΛΟΝΤίΚΗ «έκρηξη» στην 
παραγωγή και χρήση φυσικού αερίου, δεν 
θα αποβεί αρκετή, χωρίς τις κατάλληλες 
πολιτικές για το κλίμα, προκειμένου να 
αποφευχθεί η κλιματική αλλαγή.

Μάλιστα, οι ερευνητές δεν αποκλείουν 
τελικά, να συμβεί το ακριβώς αντίθετο, να 
υπάρξει αύξηση έως 10% στις εκπομπές 
«αερίων του θερμοκηπίου» ως το 2050.

Οι ερευνητές από πολλές χώρες, με 
επικεφαλής τον Χαεγόν Μακ Γιέον του 
Εθνικού Εργαστηρίου Pacific Northwest 
του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας, 
δείχνει ότι ενώ το φυσικό αέριο μπορεί να 
αντικαταστήσει τον ρυπογόνο άνθρακα 
μακροπρόθεσμα, δεν μπορεί να επιβραδύνει 
την αύξηση των εκπομπών «αερίων του 
θερμοκηπίου» σε βάθος χρόνου. Επειδή 
το φυσικό αέριο εκπέμπει περίπου το μισό 
διοξείδιο του άνθρακα, σε σχέση με τα 
άλλα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, άνθρακας 

κ.α.), πολλοί ειδικοί είχαν ελπίσει ότι η 
συνεχιζόμενη αύξηση στην παραγωγή και 
ζήτηση του φυσικού αερίου θα συμβάλει 
αισθητά στη συγκράτηση της κλιματικής 
αλλαγής. 

Η νέα μελέτη συμπεραίνει ότι τέτοιες 
ελπίδες είναι πλήρως ανεδαφικές.

Επειδή το φυσικό αέριο γίνεται, λόγω 
της χαμηλότερης τιμής του εύκολα προ-
σβάσιμο, διευκολύνει την οικονομική και 
βιομηχανική ανάπτυξη, με τις αναπόφευκτες 
συνέπειες που έχει αυτό για την περαιτέρω 
ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Το φυσικό αέριο δεν παύει να περιέχει 
μεθάνιο, ένα αέριο του θερμοκηπίου πιο 
ισχυρό και από το διοξείδιο του άνθρακα.
Στη διάρκεια της παραγωγής και διανομής 
του φυσικού αερίου, ένα μέρος από αυτό 
το μεθάνιο διαφεύγει απευθείας στην 
ατμόσφαιρα. Για όλα αυτά το φυσικό 
αέριο τείνει διαχρονικά να αντισταθμίσει 

τα οφέλη του (περισσότερη ανάπτυξη, 
ενεργειακή ασφάλεια, καθαρότερο περι-
βάλλον κ.α.).

Χάρη στις νέες τεχνικές (οριζόντια 
γεώτρηση, υδραυλική ρηγμάτωση κ.α.), η 
παγκόσμια παραγωγή του φυσικού αερίου 
αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι το 
άφθονο φυσικό αέριο από μόνο του, 
ελάχιστα θα επιφέρει κάποια επιβράδυνση 
της κλιματικής αλλαγής.

Η χρήση όμως του φυσικού αερίου 
πρέπει να γίνεται ορθολογιστικά και όχι 
άναρχα όπως στη χώρα μας. Πρώτα πρέπει 
να φτιάξουμε τις κατάλληλες υποδομές 
(αγωγοί, σταθμοί κτλ.) και στην συνέχεια να 
προχωρήσουμε σε αύξηση των παροχών 
στις ήδη βεβαρημένες περιοχές. Η πολιτική 
που χρησιμοποιείται είναι λάθος. Πρέπει 
εμείς οι πολίτες να πιέσουμε να αλλάξει 
αμέσως αυτή η πολυδάπανη πολιτική.

Για έναν ακόμη χρόνο παρατείνεται 
η ισχύς της άδειας της Kavalaoil για 
την εκμετάλλευση του κοιτάσματος 
φυσικού αερίου "Νότια Καβάλα".
Η άδεια της KavalaOil για την 
εκμετάλλευση του συγκεκριμένου 
κοιτάσματος έληγε τον Νοέμβριο, 
ενώ το ΤΑΙΠΕΔ είχε εντάξει το 
συγκεκριμένο υπόγειο χώρο στα 
προγράμματα αποκρατικοποίησης.
Σε σχετική τροπολογία που κατάθεσε 
ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, 
αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι η 
προετοιμασία και διεξαγωγή της 
σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας 
από το Ταμείο Αξιοποιήσεως 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, 
για την παραχώρηση της χρήσης 
της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης 
φυσικού αερίου "Ν. Καβάλα" σε νέο 
Ανάδοχο, προϋποθέτει εύλογο χρόνο.
Έτσι λοιπόν τροποποιείται η διάρκεια 
της Άδειας Εκμετάλλευσης, με 
παράταση για ένα έτος, έως την 
23η Νοεμβρίου 2015, προκειμένου 
στο χρονικό αυτό διάστημα το 
ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου 
να διεξαχθεί η διαγωνιστική 
διαδικασία για την παραχώρηση 
της χρήσης της Περιοχής στο νέο 
Ανάδοχο που θα προκύψει.
Εν τω μεταξύ, πέρασαν και άλλες 
τροπολογίες στο ίδιο νομοσχέδιο 
που προβλέπουν ότι τίθεται ανώτατο 
όριο ισχύος τα 500 κιλοβάτ 
για μονάδες φωτοβολταϊκών. 
Επίσης θεσπίζεται προτεραιότητα 
στην εξέταση αιτήσεων που 
υποβάλλονται μέχρι 31 -12-2015 
για χορήγηση άδειας παραγωγής, 
προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων. 
Πετρέλαιο ή ΑΠΕ: Δυστυχώς για 
τους ‘’στοχαστές’’ της ποιότητας 
ζωής αυτά τα δυο δεν πάνε χέρι-
χέρι. 
Εν τούτοις, το ΤΑΙΠΕΔ φροντίζει 
να δημοπρατήσει τα πετρέλαια 
του Πρίνου και των άλλων 
οικοπέδων, ώστε μαζί με τα 
φωτοβολταϊκά να ανακάμψει η 
ενεργειακή μας οικονομία. 

Παρατείνεται 
η άδεια της 
KAVALAOIL

Δήμος Χερσονήσου κατά ΤΑΙΠΕΔ για την πρώην αμερικανική βάση
Σε δικαστική διαμάχη με το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) βρί-
σκεται ο Δήμος Χερσονήσου Κρήτης προκειμένου 
να σταματήσει η εκποίηση της πρώην Αμερικάνικης 
Βάσης στις Γούρνες και να διατηρηθεί ο δημόσιος 
χαρακτήρας της έκτασης.

Ο Δήμος Χερσονήσου ζητά την ακύρωση του 
επίμαχου διαγωνισμού, αφού όπως αναφέρει, η 
μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ της περιουσίας του Ελληνι-
κού Δημοσίου για την αξιοποίηση της περιοχής έγινε 

άνευ ανταλλάγματος για ένα απροσδιόριστο σύνολο 
περιουσιακών στοιχείων, χωρίς καμία περιβαλλοντική 
ή κοινωνική μέριμνα. 

Επιπλέον στην αίτηση ακύρωσης τονίζεται ότι η 
ιδιωτικοποίηση του εν λόγω ακινήτου γίνεται υπό 
καθεστώς αδιαφάνειας ενώ, δεν υπάρχουν θεσμικές 
εγγυήσεις και ασφαλιστικές δικλείδες για την διασφάλιση 
του κοινόχρηστου χαρακτήρα του επίμαχου ακινήτου.

Χρόνια τώρα … η εγκαταλειμμένη αμερικάνικη 
Βάση στις γούρνες, γίνεται “βορά” στους κάθε 

είδους καταπατητές (γύφτοι, αλλοδαποί αλλά 
και αυτόχθονες ιθαγενείς). Εν τούτοις υπόλογος 
είναι και οι δύο, αφενός το ΤαίΠΕδ που αυθαί-
ρετα προχώρησε σε διαγωνισμό αξιοποίησης της 
βάσης αυτής, και αφετέρου ο δήμος Χερσονήσου 
που ετεροχρονισμένα θυμήθηκε την βάση. Εδώ 
πάει η παροιμία «το αγώι ξυπνά τον αγωγιάτη» 
δήμαρχε και πρόσεχε, γιατί και οι αιτήσεις ακύ-
ρωσης, λεφτά χρειάζονται και αυτά δήμαρχε 
είναι λεφτά του Ελληνικού Λαού
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ΚΙΝΗΤA  
ΤΗΛEΦΩΝΑ: ΧΡHΣΗ  
ΚΑΙ ΚΑΤΆΧΡΗΣΗ

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ  
Η ΚΕΡΑΙΑ  
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ

Παρά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει 
το νησί του Αργοσαρωνικού, όπως μεγάλες ελλείψεις σε 
ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, προβληματική υδροδότηση, 
που ακόμα γίνεται με υδροφόρες κ.ά., οι δυνατότητες του 
νησιού είναι μεγάλες. 

Ο ναός της Αφαίας Αθηνάς είναι ένας σημαντικός 
αρχαιολογικός τόπος, αν και τα γλυπτά του έχουν κλαπεί 
και τώρα βρίσκονται στο μουσείο του Μονάχου.

Η παλιαχώρα Αιγίνης έχει χαρακτηρισθεί ως «ο Μυστράς 
του Αργοσαρωνικού». 

Το Ελλάνιον όρος προσφέρει ιδανικά μονοπάτια για 
τους περιπατητές, και ο αρχαίος λιμένας, αν αναδειχθεί, 
μπορεί να προσελκύσει καταδυτικό τουρισμό. Αυτές είναι 
κάποιες από τις δυνατότητες που έχει το νησί, αν ξεφύγει 

από την κυβερνητική εγκατάλειψη, και να μπει σε μια 
αναπτυξιακή πορεία.

Το νησί του καθιερωμένου «φιστικιού» και των 
δέκα ωραιότερων παραλιών της Αττικής, πρέπει 
να επανενταχθεί στον κύριο ιστό της περιφέρειας 
Αττικής και να γίνει άξονας της τουριστικής ζωής 
των νησιών του Αργοσαρωνικού.

Είναι ντροπή για τους κρατούντες να έχουν το 
νησί όμηρο των ιδιοκτητών υδροφόρων, που δίνουν 
ανεξέλεγκτο και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία 
νερό, και δεν λύνουν το πρόβλημα άμεσα.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε έχει επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί 
γι’ αυτό. Ελπίζουμε ο Άγιος Νεκτάριος να βάλει το 
χέρι του.

Σε εκδήλωση με θέμα «Νομικά ζητήματα από 
την εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας», που διοργάνωσε 
ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 
παρουσιάστηκαν στοιχεία που δείχνουν 
ότι οι συνδέσεις κινητών τηλεφώνων στη 
χώρα μας ξεπερνούν κατά πολύ τον αριθμό 
των κατοίκων της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, 
οι συνδέσεις ξεπερνούν τα δεκαπέντε 
εκατομμύρια, αν και πριν από μερικά χρόνια 
η αναλογία ήταν μεγαλύτερη αφού οι 
συνδέσεις πλησίαζαν τα είκοσι εκατομμύρια! 
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι κάθε 
κάτοικος διαθέτει περισσότερους από έναν 
αριθμό τηλεφώνου.
Οι εταιρείες από την πλευρά τους, 
στην προσπάθειά τους να προσφέρουν 
τηλεφωνική κάλυψη, εγκαθιστούν όλο 
και περισσότερες κεραίες, γεγονός που 
αποτελεί σημείο τριβής με τους κατοίκους 
των περιοχών που καταγγέλλουν ότι 
κινδυνεύει η υγεία τους από την έκθεση στην 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε επανειλημμένα έχει 
διαμαρτυρηθεί για την άνευ όρων 
παράδοση της δημόσιας υγείας στις 
εταιρείες κολοσσούς της κινητής 
τηλεφωνίας. Όταν ο φορέας που 
ελέγχει τις εταιρείες χρηματοδοτείται 
για την λειτουργία του από αυτές, με 
τα δισεκατομμύρια κέρδη, τότε πώς θα 
προστατευθεί η δημόσια υγεία;
Όταν η πολεοδομία έχει δώσει άδειες 
στο 1/3 των εν λειτουργία κεραιών, 
τότε για ποιο σύστημα προστασίας 
της δημόσιας υγείας συζητάμε. Άραγε 
εισαγγελέας δεν υπάρχει;

 Παλαιότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ανέφεραν πως 
περίπου 80% - 85% των εφήβων 12-15 ετών έχουν κινητό, 
ενώ το 90% αυτών κάνει καθημερινή χρήση, με ένα 
σημαντικό τμήμα (20%) να μιλάει στο τηλέφωνο 
πάνω από πέντε λεπτά την ημέρα.

Η συσκευή του κινητού για τους εφή-
βους είναι κάτι παραπάνω από τηλέφω-
νο: είναι μια πλατφόρμα πολλαπλών 
επιλογών, από το Ίντερνετ και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι 
εφαρμογές μουσικής, φωτογραφίας, 
βίντεο και παιχνιδιών. 

Μιλώντας με γονείς μαθητών 
δημοτικών σχολείων ανακαλύπτου-
με πως η χρήση των κινητών 
τηλεφώνων αρχίζει από τις 
τελευταίες τάξεις του δημο-
τικού! Το 2011 ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας 
παρουσίασε την εκτίμηση της 
Διεθνούς Υπηρεσίας Ερευνών 
για τον Καρκίνο, σύμφωνα με 
την οποία η ακτινοβολία των 
κινητών τηλεφώνων είναι 
«πιθανώς καρκινογόνος για 
τον άνθρωπο». 

Ο κ . Χρήστος Γεωργίου, 
καθηγητής Βιοχημείας 
στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών τονίζει πως 
η χρήση κινητών 
στα παιδιά μπορεί 

να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιβαρυντική. «Το ανοσοποιητι-
κό σύστημα των παιδιών βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει 

αναπτυχθεί επαρκώς, το μεγαλύτερο μέρος της 
ακτινοβολίας το δέχεται ο εγκέφαλος και τα 

οστά του παιδικού κρανίου είναι πολύ πιο 
λεπτά. Επίσης, το μέγεθος του παιδικού 

κεφαλιού είναι μικρότερο, με αποτέλεσμα 
η ακτινοβολία να το διαπερνά. 

Γάλλοι ερευνητές του Πανεπιστημίου 
του Μπορντό δημοσίευσαν έρευνα στη 
βρετανική επιθεώρηση «Occupational 
and Environmental Medicine», σύμφω-
να με την οποία η βαριά χρήση κινητού 

τηλεφώνου (πάνω από μισή ώρα 
την ημέρα) αυξάνει τρεις φορές 
την απειλή εκδήλωσης καρκίνου 
του εγκεφάλου.

Οι περισσότεροι επιστήμονες 
συστήνουν αποφυγή της χρήσης 

κινητού τηλεφώνου πριν από τα 12 
έτη και πολύ περιορισμένη χρήση μέχρι 

τα 16 - 17. Η χρήση hands free και των 
άλλων μέτρων προφύλαξης θεωρείται 

απολύτως απαραίτητη.
Όλα τα παραπάνω όμως αφή-

νουν αδιάφορους τους κυβερ-
νώντες αλλά και αυτούς 

που αισχροκερδούν σε 
βάρος της υγείας των 

παιδιών μας. Κύριε 
εισαγγελέα, πού 
είσθε;

Δικαιώθηκαν οι κάτοικοι της Πυλαίας με την 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, που έκανε δεκτή την αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο 
Δήμος.
Συγκεκριμένα η κεραία είχε εγκατασταθεί σε 
μικρή απόσταση από το 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Πυλαίας που συστεγάζεται με νηπιαγωγείο 
και παιδικό σταθμό. Η απόφαση απαγορεύει 
τη λειτουργία της κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας, και οποιουδήποτε άλλου 
μηχανήματος-εξαρτήματος είχε σχεδιαστεί 
να τοποθετηθεί στο σημείο της κεραίας.
Επιτέλους, μια δικαίωση που δηλώνει 
ότι χωρίς διεκδικήσεις και αγώνες, δεν 
κατακτιέται απολύτως τίποτα.

Το κινητό βλάπτει τα παιδιά

σημαντικό τμήμα (20%) να μιλάει στο τηλέφωνο 
πάνω από πέντε λεπτά την ημέρα.

Η συσκευή του κινητού για τους εφή-
βους είναι κάτι παραπάνω από τηλέφω-
νο: είναι μια πλατφόρμα πολλαπλών 
επιλογών, από το Ίντερνετ και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι 
εφαρμογές μουσικής, φωτογραφίας, 
βίντεο και παιχνιδιών. 

Μιλώντας με γονείς μαθητών 
δημοτικών σχολείων ανακαλύπτου-
με πως η χρήση των κινητών 
τηλεφώνων αρχίζει από τις 
τελευταίες τάξεις του δημο-
τικού! Το 2011 ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας 
παρουσίασε την εκτίμηση της 
Διεθνούς Υπηρεσίας Ερευνών 
για τον Καρκίνο, σύμφωνα με 
την οποία η ακτινοβολία των 
κινητών τηλεφώνων είναι 
«πιθανώς καρκινογόνος για 

Ο κ . Χρήστος Γεωργίου, 
καθηγητής Βιοχημείας 
στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών τονίζει πως 
η χρήση κινητών 
στα παιδιά μπορεί 

ακτινοβολίας το δέχεται ο εγκέφαλος και τα 
οστά του παιδικού κρανίου είναι πολύ πιο 

λεπτά. Επίσης, το μέγεθος του παιδικού 
κεφαλιού είναι μικρότερο, με αποτέλεσμα 
η ακτινοβολία να το διαπερνά. 

Γάλλοι ερευνητές του Πανεπιστημίου 
του Μπορντό δημοσίευσαν έρευνα στη 
βρετανική επιθεώρηση «Occupational 
and Environmental Medicine», σύμφω
να με την οποία η βαριά χρήση κινητού 

τηλεφώνου (πάνω από μισή ώρα 
την ημέρα) αυξάνει τρεις φορές 
την απειλή εκδήλωσης καρκίνου 
του εγκεφάλου.

Οι περισσότεροι επιστήμονες 
συστήνουν αποφυγή της χρήσης 

κινητού τηλεφώνου πριν από τα 12 
έτη και πολύ περιορισμένη χρήση μέχρι 

τα 16 - 17. Η χρήση hands free και των 
άλλων μέτρων προφύλαξης θεωρείται 

απολύτως απαραίτητη.
Όλα τα παραπάνω όμως αφή

νουν αδιάφορους τους κυβερ
νώντες αλλά και αυτούς 

που αισχροκερδούν σε 
βάρος της υγείας των 

Αίγινα: Προβλήματα και δυνατότητες
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Υποχρεωτική η χορήγηση αδειών  
για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ, ανοίγει ο 
δρόμος για την μεταφορά αποβλήτων με πλοία 
της γραμμής ή με πλοία ειδικής ναύλωσης. Την 
μεταφορά θα μπορούν να εκτελούν πλοία σε τακτικά 
δρομολόγια ή ειδικά δρομολόγια άνευ επιβατών που 
συνδέουν τις περιοχές αποστολής και παραλαβής 
αποβλήτων. Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες του 
ΥΠΕΚΑ, η ρύθμιση έρχεται να λύσει το πρόβλημα 
των παράνομων ΧΑΔΑ σε μικρά και μεσαία νησιά και 
αφορά αστικά στερεά και ανακυκλώσιμα απόβλητα 
και όχι επικίνδυνα υλικά. 
Το φορτίο των αποβλήτων που θα μεταφέρεται 
με πλοία  θα είναι σε μορφή δέματος καλυμμένου 
καλά με αδιάβροχο υλικό, ανθεκτικό στη φωτιά 
και σε κλειστή καρότσα. Ειδικά για τα σύμμεικτα 
απορρίμματα, απαιτείται μονάδα ή απορριμματοφόρο 
κλειστού τύπου, ενώ σε περίπτωση που προκληθεί 
θαλάσσια ρύπανση προβλέπονται ποινικές, 
χρηματικές και πειθαρχικές κυρώσεις.
Όλη αυτή η ιστορία μας θυμίζει τα πλοία 
φαντάσματα που την δεκαετία του ’90 τα 
γέμιζαν με τοξικά απόβλητα και μετά… η 
αυτοβύθιση. Δεν τα έβρισκε κανένας.
Χορός εκατομμυρίων γι’ αυτή τη δουλειά. Το 
ίδιο φοβόμαστε ότι θα γίνει και τώρα, γιατί 
ποιος θα ξέρει εάν μαζί με τα σκουπίδια σε μια 
δεύτερη στάση, δεν φορτώνονται και τοξικά, 
και όλα μαζί τελικά δεν καταλήγουν στον 
σιωπηλό αποθέτη, την θάλασσα;
 Σε ποια χώρα της Ε.Ε. γίνεται αυτό κύριοι της 
εξουσίας; 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ…  
ΠΛΟΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΡΝΟ

Ο Σύλλογος Προστασίας Περι-
βάλλοντος Ιωαννίνων και η Ελλη-
νική Ορνιθολογική Εταιρεία καλούν 
το Συντονιστικό Γραφείο για την 
Αντιμετώπιση της Περιβαλλοντικής 
Ζημιάς και την Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος να 
προβούν σε καταλογισμό ευθυ-
νών και επιβολή κυρώσεων στους 
υπεύθυνους για την υποβάθμιση 
του υγρότοπου της Αμφιθέας της 
λίμνης Παμβώτιδας.

Η υποβάθμιση αυτή προέκυψε 
από την κατασκευή στίβου θαλάσ-
σιου σκι το 2013 κατά παράβαση 
της εθνικής και ευρωπαϊκής περι-

βαλλοντικής νομοθεσίας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το έργο εκτελέ-
στηκε χωρίς επίβλεψη, χωρίς να έχει 
κοινοποιηθεί, μέχρι σήμερα, ποιος 
το εκτέλεσε, και με ποιο κόστος.

Η διατήρηση της περιοχής Αμφι-
θέας της λίμνης Παμβώτιδας είναι 
σημαντική καθώς αποτελεί βιό-
τοπο του ενδημικού ορθόπτερου 
Chorhippus lacustris, που θεωρείται 
κρίσιμα απειλούμενο με εξαφάνιση, 
και ενδεχομένως να φιλοξενεί το 
υπό εξαφάνιση ενδημικό είδος 
ψαριού τσίμα, το οποίο συναντάται 
αποκλειστικά στην Παμβώτιδα και 
πουθενά αλλού.

Μέχρι σήμερα, εντός του υγρό-
τοπου παραμένουν δεκάδας χιλιάδες 
κυβικά μέτρα επιχωματώσεων, τα 
οποία θα έπρεπε να έχουν απο-
μακρυνθεί ήδη από τον Αύγουστο 
του 2013, προκαλώντας διαρκή 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
και αλλοιώνοντας το τοπίο.

Ο σημερινός Περιφερειάρ-
χης ψηφίστηκε ξανά και από 
Νομάρχης προήχθη. Μάλλον 
οι Γιαννιώτες είναι μαζόχες και 
θέλουν διαπλεκόμενους να τους 
εξουσιάζουν. 

Η… κυρά Φροσύνη φταίει 
για όλα.

Υποβάθμιση της Λίμνης Παμβώτιδας

Την ανάγκη κατασκευής αγωγού για την επεξεργασία 
λυμάτων περιμετρικά της λίμνης του Μόρνου 
επισημαίνουν με ερώτησή τους στη Βουλή προς 
τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι βουλευτές της ΝΔ Γιάννης 
Καράμπελας και Γιάννης Μιχελάκης.  Όπως λένε στην 
ερώτησή τους οι δύο βουλευτές, γύρω από τη λίμνη 
του Μόρνου δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης, με 
αποτέλεσμα την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα 
της περιοχής από τους οικισμούς, τις βιοτεχνικές, 
αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Ενώ 
όμως, όπως λένε, αποφασίστηκε η κατασκευή 
αγωγού και ολοκληρώθηκε η μελέτη για να λυθεί 
το πρόβλημα, τελικά το έργο απεντάχθηκε, και δεν 
προβλέπεται η ένταξή του στο νέο ΚΠΣ, με πιθανές 
συνέπειες για την Δημόσια Υγεία. 
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε το 2008 είχε πραγματοποιήσει 
έρευνα για τα σημερινά–έλεος!! – ερωτήματα των 
βουλευτών και είχε καταγγείλει με αδιάσειστα 
στοιχεία, τότε, την ύπαρξη πολλών ρυπογόνων 
δραστηριοτήτων γύρω από τον Μόρνο, σε 
Λιδορίκι, Άμφισσα και πάει λέγοντας, οι οποίες 
αφοδεύουν σ’αυτόν, τον δήθεν… αξιόλογο, κατά 
ΕΥΔΑΠ, εθνικό υδροφορέα. Η απένταξη, της 
απένταξης, ω, εγκληματίες που τροφοδοτείτε τους 
Έλληνες με βοθρολήμματα.

Μέχρι τον Μάρτιο το 2015 οπότε και λήγει η προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση αδειών, οφείλουν 
οι κάτοχοι κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων να λάβουν 
άδεια εγκατάστασης στις διευθύνσεις Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, 
διαφορετικά κινδυνεύουν με επιβολή διοικητικών και 
οικονομικών κυρώσεων.

Ανάλογα με το είδος κατασκευής οι εγκαταστάσεις 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

1. Πρόχειρα καταλύματα για τα οποία δεν απαιτείται 
έκδοση οικοδομικής άδειας.

2. Εγκαταστάσεις κατασκευασμένες με σκελετό 

θερμοκηπίου βάση εγκεκριμένων τύπων κατασκευής 
μέχρι 300 τ.μ.

3. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες 
απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι σύμφωνο με τα παραπάνω 
με τη διαφορά ότι και η πολιτεία να ενδιαφερθεί 
γι’ αυτούς του ταλαίπωρους κτηνοτρόφους που 
παρά το ξύλο που έφαγαν διαδηλώνοντας για 
τα δίκαια αιτήματά τους, δεν μπορούν να οργα-
νωθούν και να αντιμετωπίσουν την αδιαφορία 
της κυβέρνησης, αλλά και τα καρτέλ που είναι 
αδυσώπητα.
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EΝα ΔιαρΚEΣ όιΚόλόΓιΚO EΓΚλΗΜα ΣτΗΝ λIΜΝΗ τΗΣ ΚόρΩΝειαΣ

Βούρκος και βιομηχανικά απόβλητα

ΣΤΗΝ ΕΥΡYΤΕΡΗ περιοχή της λίμνης 
Κορώνειας στην επαρχία Λαγκαδά, 
συντελείται ένα διαρκές οικολογικό 
έγκλημα τα τελευταία χρόνια και από 
πηγή βιοπορισμού και αναψυχής, ο 
μοναδικός αυτός υδροβιότοπος, έχει 
μετατραπεί σε έναν ατέλειωτο βούρκο 
λάσπης και βιομηχανικών λυμάτων.

Παλιά οι ψαράδες είχαν ένα καλό 
εισόδημα από την λίμνη, οι κτηνο-
τρόφοι βοσκούσαν τα κοπάδια τους 
στις όχθες της και οι κάτοικοι απο-
λάμβαναν σαν παιδιά το μπάνιο τους 
στα κρυστάλλινα νερά της λίμνης και 
έπαιρναν καθαρό νερό για μαγείρεμα.

Η Κορώνεια απέχει μόνον 25 χιλιό-
μετρα από την Θεσσαλονίκη και έχει 

χαρακτηρισθεί υγρότοπος διεθνούς 
σημασίας (Συνθήκη Ramsar). Ήταν 
μία από τις πιο παραγωγικές λίμνες 
της χώρας.

Μετά το 1995, που έγινε ο μαζικός 
αφανισμός της ιχθυοπανίδας, δεν ζουν 
πλέον ψάρια στη λίμνη. Στα ρέματα 
όμως που εκβάλλουν στην λίμνη έχουν 
παρατηρηθεί ορισμένα είδη. Σήμερα 
η πτώση της στάθμης των υδάτων 
της λίμνης, που είναι μεγαλύτερη από 
5-10 εκατοστά, είναι ανησυχητική. Η 
ριζική αλλαγή της πανίδας της περιοχής 
με την εμφάνιση άλλων ενδημικών 
πουλιών και άλλων ζώων θεωρείται 
επίσης μία πληγή για την λίμνη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες οι 

λόγοι της υποβάθμισης της λίμνης 
Κορώνειας είναι κατ’ αρχήν η ανάπτυξη 
ρυπογόνων και υδροβόρων βιομηχα-
νιών μετά η διαρκής υπεράντληση 
υδάτων για άρδευση και τελευταία η 
λειτουργία, σε απόσταση 12 χιλιομέ-
τρων, του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Το ΠΑΚΟΕ από το 2005 είχε 
καταγγείλει την απαράδεκτη απόρ-
ριψη βιομηχανικών αποβλήτων 
στην λίμνη και στην συνέχεια την 
κατασπατάληση δυστυχώς πολλών 
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από 
τον πρώην … Νομάρχη Ψωμιάδη, 
χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Σήμερα 
η κατάσταση συνεχίζεται η ίδια και 
χειρότερη. Ελλάς το μεγαλείο σου. 

ΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ

Έπειτα από αλλεπάλληλες παρατάσεις της διαδικασίας, 
λόγω της εξαιρετικά χαμηλής ανταπόκρισης των ενδι-
αφερομένων να υποβάλουν αιτήσεις απογράφης των 
σημείων υδροληψίας, το υπουργείο Περιβάλλοντος 
αντέδρασε. 
Με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Νίκου 
Ταγαρά προωθήθηκε ήδη κοινή υπουργική απόφαση, 
σύμφωνα με την οποία η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης 
για ένταξη σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο 
Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) δεν θα επιβαρύνεται με 
πρόστιμο ύψους έως 5.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 
έτους. 
Όσοι ιδιοκτήτες δήλωσαν τα σημεία υδροληψίας θα 
υποχρεωθούν να εκδώσουν εκ νέου άδεια λειτουργίας 
της γεώτρησης ή του πηγαδιού τους, αντιμετωπίζοντας 
από τις αρχές του 2015 νέους κανόνες τιμολόγησης 
του αρδευτικού νερού, με υποχρεωτική τοποθέτηση 
μετρητή και υψηλά τιμολόγια ογκοχρέωσης. 
Σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος εκτιμάται πως συνολικά υπάρχουν στη χώρα μας 
200.000 σημεία, εκ των οποίων 40.000 υπολογίζεται 
ότι είναι παράνομα. Η αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετέπειτα αδειοδότηση. 
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης 
για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, έχει παραταθεί 
μέχρι 30/01/2015. Για τον εντοπισμό των παράνομων 
γεωτρήσεων θα κινηθεί παράλληλα επιχείρηση κατα-
γραφής τους με επιτόπιες έρευνες σε αγροτικές περιο-
χές της χώρας. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι αιτήσεις 
για άδεια θα κατατίθενται στους δήμους και θα εκδίδο-
νται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
Σημειώνεται ότι το 50%-60% του νερού που χρησι-
μοποιείται στη γεωργία, προέρχεται από γεωτρήσεις. 
Τονίζεται επίσης ότι η άνευ όρων εξάντληση του υδρο-
φόρου ορίζοντα προκαλεί καθίζηση του υπεδάφους, 
αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών. Ενώ παράλληλα η 
χωρίς έλεγχο εκμετάλλευση του νερού μπορεί να οδη-
γήσει σε λειψυδρία για τις αγροτικές καλλιέργειες. 
Πολλοί αγρότες αντιμέτωποι με το σύστημα ελέγ-
χου του νερού που εκμεταλλεύονται, δεν θέλουν 
σε καμία περίπτωση να ενταχθούν σ’ αυτό. Έτσι 
ούτε το 10% των 200.000 αγροτών που υπολογί-
ζεται ότι διαθέτουν γεώτρηση, δεν έχει υποβάλει 
αίτηση ένταξης στο σύστημα. 
Κύριοι του ΥΠΕΚΑ. Πρέπει να σκεφτείτε  
κάτι άλλο γι’ αυτή τη δράση σας, σε βάρος  
των αγροτών μας. 

Σπαρμένος με ναυάγια είναι ο κόλ-
πος της Ελευσίνας, αφού τουλάχιστον 
25 μικρά και μεγάλα πλοία βρίσκονται 
βυθισμένα σε διάφορα σημεία, κάποια 
από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. 

Όπως τονίζει ο κ. Βεντίκος, Επίκουρος 
καθηγητής του τμήματος Ναυπηγών 
Μηχανικών του ΕΜΠ, τα ναυάγια αποτε-
λούν πρόβλημα αφού παρεμποδίζουν την 
ναυσιπλοΐα και έχουν αρνητική επίδραση 
στο περιβάλλον. 

Από περιβαλλοντικής άποψης, τα 
ναυάγια λειτουργούν ως ωρολογιακή 

βόμβα, καθώς το πετρέλαιο που περιείχαν 
και τα υλικά κατασκευής των πλοίων με 
την διάβρωση απελευθερώνονται στην 
θάλασσα και δημιουργούν τεράστιο 
πρόβλημα στο θαλάσσιο οικοσύστημα. 

Η βασική αιτία που τα ναυάγια αυτά 
παραμένουν καθηλωμένα στον βυθό είναι 
το μεγάλο κόστος ανέλκυσής, μεγαλύτερο 
από το κέρδος που θα είχε ο ιδιοκτήτης 
από την πώληση των υλικών τους. 

Ένα ακόμα πρόβλημα αποτελεί και 
έλλειψη διαλυτηρίων στη χώρα μας 
και έτσι παλιά πλοία οδηγούνται στην 

Τουρκία για να διαλυθούν, κάτι που 
ανεβάζει ακόμα περισσότερο το κόστος. 

Ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας 
(ΟΛΕ), επιθυμεί τώρα να λειτουργήσει 
δύο χώρους που λειτουργούσαν και 
παλιότερα ως διαλυτήρια στην περιοχή, 
υποβάλλοντας μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, αλλά ο Δήμος της Ελευ-
σίνας και η Περιφέρεια έχουν αντίθετη 
άποψη, αφού όπως υποστηρίζουν «το 
να νεκραναστήσεις ένα διαλυτήριο σε 
μια παράκτια περιοχή που θέλουμε να 
αναπλαστεί, δεν είναι η ενδεδειγμένη 

λύση».  Το Πέραμα, η Ελευσίνα και η 
Σαλαμίνα είναι ο σκουπιδοτενεκές των … 
όποιων αποβλήτων της Δυτικής Αττικής. 
Όμως εάν τα ναυάγια παραμείνουν στις 
θάλασσες αυτές, ουδέποτε θα απορρυ-
πανθούν. 

Γι’ αυτό πρέπει να βρεθεί μία κοινή 
λύση, ώστε η διάλυση των πλοίων αυτών 
να γίνεται είτε σε ήδη λειτουργούντα 
διαλυτήρια στην περιοχή, είτε να ανοίξει 
επιτέλους αυτό της … Σύρου.

Αυτή ήταν και θα είναι η θέση 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Τα ναυάγια στην Ελευσίνα πλησιάζουν τα εργοστάσια
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Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ στην πόλη του 
Πύργου έχει φτάσει στα όριά της, 
με την αποκομιδή και απόθεση των 
σκουπιδιών και η νέα δημοτική αρχή 
δεν έχει καταφέρει ακόμα να δώσει 
οριστική λύση στο πρόβλημα. 

Ενώ πριν από μερικούς μήνες έθαβαν 
νοσοκομειακά απόβλητα στις όχθες του 
ποταμού Αλφειού, τώρα τα απορριμ-
ματοφόρα αδειάζουν τα σκουπίδια και 
αυτά θάβονται σε απόσταση αναπνοής 
από το Νοσοκομείο Πύργου, στην 
περιοχή της Συντριάδας. 

Ο Δήμος είχε ζητήσει πίστωση χρό-
νου, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τον 
χώρο ως σημείο μεταφόρτωσης των 
σκουπιδιών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες 
που έγιναν και παρά το γεγονός πως 
ανοίχτηκε λάκκος για τα σκουπίδια, ο 
όγκος τους είναι πλέον τέτοιος που τα 
σκουπίδια ξεχειλίζουν και τα τρωκτικά 
έχουν αυξηθεί στην περιοχή.

Ο δήμαρχος, Γ. Λιατσής, ο οποίος 
-αφού αναφέρθηκε- στον πολυεπίπεδο 
αγώνα της δημοτικής αρχής στο θέμα 
των σκουπιδιών, μίλησε για «ασυνείδη-
τους» πολίτες, αφήνοντας να εννοηθεί 
πως παρατάξεις της αντιπολίτευσης 
υπονομεύουν την προσπάθεια δια-
χείρισης

Από την πλευρά της, η διοίκηση της 
αντιπεριφέρειας Ηλείας δηλώνει πως 
είναι θέμα ημερών η υπογραφή της 
ΚΥΑ, ώστε να εξασφαλιστούν πόροι 
για τον Δήμο Πύργου και να αρχίσει 
και πάλι η μεταφορά απορριμμάτων 

στον ΧΥΤΑ Ναυπάκτου.
 Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει 

τονίσει την ανάγκη να συνειδητο-
ποιήσουν οι Δήμοι ότι πρέπει από 
μόνοι τους να διαχειρίζονται τα 
σκουπίδια τους. Έτσι δημιουργώ-
ντας ένα ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών) και μια 

μονάδα Κομποστοποίησης, δεν θα 
έχουν έξοδα μεταφοράς αφενός και 
αφετέρου θα έχουν έσοδα από την 
λειτουργεία των παραπάνω. Αλλά 
το βασικότερο απ’ όλα είναι ότι δεν 
θα υπάρχει ουδέποτε πρόβλημα 
ρύπανσης και επικινδυνότητας της 
υγείας των πολιτών. 

Κίνδυνο για τη δημόσια υγεία επισημαίνει 
το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου λόγω της 
άτυπης χωματερής που έχει δημιουργηθεί 
δίπλα στο νοσοκομείο στο χώρο που μέχρι 
δύο μήνες πριν χρησιμοποιούνταν ως 
χώρος στάθμευσης απορριμματοφόρων. 
Μύγες έχουν κατακλύσει το νοσοκομείο, 
και σκουλικόμυγες μέσα στα χειρουργεία 
ανάγκασαν τους γιατρούς να αντιμετωπίζουν 
μόνο τα έκτακτα περιστατικά. Σύμφωνα 
με τα τοπικά μέσα η ανάδειξη αναδόχου 
του έργου μεταφοράς των σκουπιδιών θα 
λύσει το πρόβλημα, καθώς τα απορρίμματα 
θα μεταφερθούν το ΧΥΤΑ Ναυπάκτου 
ανακουφίζοντας το νοσοκομείο.
Είναι τραγικό να αντιμετωπίζουν οι 
χειρουργοί επικίνδυνα… ιπτάμενα στους 
«δήθεν» αποστειρωμένους χώρου του 
νοσοκομείου.
Άραγε εισαγγελέας δεν υπάρχει  
στον… Πύργο;

EΛΕΟΣ… ΟΧΙ  
ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΕΡΗ  
ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΛOΓΙΑ…  
ΧΩΡIΣ  
ΑΝΤIΚΡΙΣΜΑ

Νοσοκομεία και σκουπίδια

Η Κομμισιόν ανακαλύπτει το περιβαλλοντικό 
κεκτημένο… κατόπιν εορτής

Έκθετη είναι η κυβέρνη-
ση μετά την απάντηση του 
επιτρόπου Περιβάλλοντος σε 
ερώτηση του ευρωβουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Χρυσόγονου 
για το αρχικό νομοσχέδιο του 
υπουργείου Οικονομικών, το 
οποίο προωθούσε την ιδιωτι-
κοποίηση και τσιμεντοποίηση 
αιγιαλού και παραλίας.

Καθυστερημένα ο επί-
τροπος Περιβάλλοντος και 
αφού έχει κατεδαφιστεί η 
περιβαλλοντική νομοθεσία, 
ναι μεν λέει ότι η Επιτροπή 
δεν παρεμβαίνει στη χάραξη 
της εθνικής νομοθεσίας, στη 
συνέχεια προσθέτει όμως, 
πως περιμένει ότι κάθε νέος 
νόμος θα είναι συνεπής με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

Ο Κ. Χρυσόγονος στην ερώτησή του υπογράμμιζε ότι ο 
αιγιαλός ως στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος προστα-
τεύεται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά 
και από την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για τη δια-
χείριση των παράκτιων ζωνών, και ρωτούσε τα εξής: γιατί 

επιβάλλεται στην Ελλάδα 
να θεσπίσει βεβιασμένα και 
αποσπασματικά νομοθεσία 
αντίθετη με τη στρατηγική 
ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των παράκτιων περιοχών και 
σε ποιες ενέργειες θα προβεί 
η Επιτροπή για να αποτρέψει 
ανυπολόγιστες περιβαλλο-
ντικές ζημίες στον ελληνικό 
αιγιαλό και να διασφαλίσει 
την ολοκληρωμένη διαχείριση 
των παράκτιων περιοχών, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και την 
προστασία των οικοσυστη-
μάτων;

Αυτά και άλλα τραγικά 
θα διαβάζουμε συνεχώς. 
Η πραγματικότητα είναι 

όμως δραματική. Από έρευνα του ΠΑΚΟΕ στα 80 
χιλιόμετρα αυτογραμμής από το Παλαιό Φάληρο ως 
την Σαρωνίδα, μόλις 3,5 είναι προσβάσιμα στον λαό. 
Για ποια προστασία του αιγιαλού μιλάτε και γράφετε 
κύριοι. Συγχαρητήρια στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και 
στο ΣτΕ για την στάση τους. 

«Η αδειοδότηση ή η ακύρωση αδειών των 
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων υπερβαίνει 
και είναι εκτός των θεσμικών αρμοδιοτήτων 
του δήμου». Αυτή ήταν η φράση-κλειδί στο 
χλιαρό όχι του δήμου Αριστοτέλη για την 
Επένδυση της Ελληνικός Χρυσός. Το δημοτικό 
συμβούλιο παραδέχθηκε ότι η επέκταση της 
μεταλλουργίας στις Σκουριές και σε άλλα 
μέρη, θα επιφέρει μη αναστρέψιμες βλάβες 
στο περιβάλλον, στον άνθρωπο, αλλά και στην 
οικονομία της περιοχής.
Παρόλα αυτά αν αυτή η απόφαση δεν 
συνδυαστεί με συγκεκριμένες ενέργειες, 
δεν σημαίνει και πολλά. Αυτή την άποψη 
έχουν οι δημότες αλλά και ο αρχιμανδρίτης 
Χριστόδουλος ο οποίος αναρωτήθηκε πώς 
είναι δυνατόν να μπορεί ο ίδιος να προσφύγει 
στο Σ.τ.Ε  κατά απόφασης του ΥΠΕΚΑ, και όχι 
ο δήμος.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε έχει επανειλημμένα 
τοποθετηθεί στο θέμα της καναδικής 
Eldorado που δραστηριοποιείται στις 
Σκουριές της Χαλκιδικής –και όχι 
μόνο- με στόχο την παραγωγή χρυσού. 
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι 
τεράστιες και οι ευθύνες της κυβέρνησης 
για την σύμπραξη με τους Καναδούς 
μεγάλες, αλλά και η ουδέτερη στάση 
του σημερινού δημάρχου Μίχου εξίσου 
απογοητευτική, γιατί η αλλαγή του 
Πάχτα για τους κατοίκους σήμαινε 
αλλαγή και πολιτικής στο Δήμο. Λέτε τα 
χρυσοδολάρια να φίμωσαν τον σημερινό 
δήμαρχο; Ας ελπίσουμε όχι.
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Έπειτα από αλλεπάλληλες παρατάσεις της 
διαδικασίας, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής 
ανταπόκρισης των ενδιαφερομένων να 
υποβάλουν αιτήσεις απογράφης των 
σημείων υδροληψίας, το υπουργείο 
Περιβάλλοντος αντέδρασε. 
Με πρωτοβουλία του αναπληρωτή 
υπουργού Νίκου Ταγαρά προωθήθηκε 
ήδη κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα 
με την οποία η εκπρόθεσμη υποβολή 
αίτησης για ένταξη σημείου υδροληψίας 
στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας 
(ΕΜΣΥ) δεν θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 
ύψους έως 5.000 ευρώ μέχρι το τέλος 
του έτους. 
Όσοι ιδιοκτήτες δήλωσαν τα σημεία 
υδροληψίας θα υποχρεωθούν να 
εκδώσουν εκ νέου άδεια λειτουργίας 
της γεώτρησης ή του πηγαδιού τους, 
αντιμετωπίζοντας από τις αρχές του 
2015 νέους κανόνες τιμολόγησης του 
αρδευτικού νερού, με υποχρεωτική 
τοποθέτηση μετρητή και υψηλά τιμολόγια 
ογκοχρέωσης. 
Σύμφωνα με υπολογισμούς του 
υπουργείου Περιβάλλοντος εκτιμάται 
πως συνολικά υπάρχουν στη χώρα μας 
200.000 σημεία, εκ τον οποίων 40.000 
υπολογίζεται ότι είναι παράνομα. 
Η αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετέπειτα 
αδειοδότηση. Επισημαίνεται ότι η 
προθεσμία για την υποβολή αίτησης για 
τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, έχει 
παραταθεί μέχρι 30/01/2015.
Για τον εντοπισμό των παράνομων 
γεωτρήσεων θα κινηθεί παράλληλα 
επιχείρηση καταγραφής τους με επιτόπιες 
έρευνες σε αγροτικές περιοχές της 
χώρας.  Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, 
οι αιτήσεις για άδεια θα κατατίθενται 
στους δήμους και θα εκδίδονται από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
Σημειώνεται ότι το 50%-60% του νερού 
που χρησιμοποιείται στη γεωργία, 
προέρχεται από γεωτρήσεις. Τονίζεται 
επίσης ότι η άνευ όρων εξάντληση του 
υδροφόρου ορίζοντα προκαλεί καθίζηση 
του υπεδάφους, αυξάνοντας τον κίνδυνο 
πλημμύρων. Παράλληλα η χωρίς έλεγχο 
εκμετάλλευση του νερού μπορεί να 
οδηγήσει σε λειψυδρία για τις αγροτικές 
καλλιέργειες. 
Πολλοί αγρότες αντιμέτωποι με το 
σύστημα ελέγχου του νερού που 
εκμεταλλεύονται, δεν θέλουν σε 
καμία περίπτωση να ενταχθούν 
σ’αυτό. Έτσι ούτε το 10% των 
200.000 αγροτών που υπολογίζεται 
ότι διαθέτουν γεώτρηση, δεν έχει 
υποβάλει αίτηση ένταξης στο 
σύστημα. 
Κύριοι του ΥΠΕΚΑ. Πρέπει να 
σκεφτείτε κάτι άλλο γι’αυτή τη δράση 
σας, σε βάρος των αγροτών μας. 

ΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ,  
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ  
ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ

ΧΡΟΝΟ με τον χρόνο χειροτερεύει η 
ποιότητα του νερού στους ποταμούς 
Αξιό και Αλιάκμονα, όπως προκύπτει 
από μελέτη στοιχείων, από το 1992 έως 
το 2012, που έκανε το Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και 
Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Η καθηγήτρια και πρόεδρος του 
Διατμηματικού Βιολογίας Μαρία Λαζα-
ρίδουδιευκρίνισε ότι: . «Η ποιότητα των 
δύο ποταμών επιδεινώνεται, καθώς δεν 

έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα, ιδιαί-
τερα κάτω από την Αξιούπολη για τον 
Αξιό, ενώ και στον Αλιάκμονα, υπάρχει 
έντονη διαφορά, προς το χειρότερο, σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια». Η ίδια 
τόνισε,  ότι στη μελέτη αυτή εξετάζεται 
η οικολογική ποιότητα του νερού σε όλα 
τα επίπεδα, με βάση την υδρομορφο-
λογία, τα φυσικοχημικά και βιολογικά 
χαρακτηριστικά.

Επειδή από τα ποτάμια αυτά 
υδρεύονται και αρδεύονται πολλές 

πόλεις, χωριά και εκτάσεις με διάφο-
ρες καλλιέργειες της αλυσίδας της 
διατροφής μας.Το πρόβλημα αυτό είχε 
επισημάνει και το ΠΑΚΟΕ το 2005 που 
είχε πραγματοποιήσει μετρήσεις των 
οποίων τα αποτελέσματα δημοσίευσε 
και έστειλε στους αρμόδιους φορείς 
(περιφέρειες, νομαρχίες κτλ.) αλλά 
κανείς δεν έδωσε σημασία. Τώρα η 
θεωρία της κυρίας προέδρου, δεν 
κομίζει  γλαύκα στην Αθήνα, ούτε 
προτείνει συγκεκριμένα μέτρα.

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, η Ελλη-
νική Ορνιθολογική Εταιρία διοργανώνει 
ημερήσια εξόρμηση παρατήρησης που-
λιών στη λίμνη Κερκίνη, έναν διεθνούς 
σημασίας υγρότοπο, προσκαλώντας τα 
μέλη υποστηρικτές αλλά και όλους όσοι 
θέλουν να γνωρίσουν τα πουλιά αλλά 
και τους βιότοπους της χώρας.

Η περιήγηση θα έχει πέρα από ψυχα-
γωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, 
αφού θα γίνει παρατήρηση πουλιών σε 
επιλεγμένες θέσεις γύρω από την λίμνη 
με την συνοδεία έμπειρων παρατηρητών-

μελών της  Ορνιθολογικής Εταιρίας. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρατή-

ρηση πουλιών στο Ανατολικό Ανάχωμα της 
λίμνης (Μεγαλοχώρι), στον Λιθότοπο και 
στο Μανδράκι και αναμένεται να παρα-
τηρηθούν πολλά είδη υδρόβιων πουλιών 
όπως: αργυροπελεκάνοι, φοινικόπτερα, 
χουλιαρομύτες, αβοκέτες, καλημάνες, 
στικταετοί, θαλασσαετοί, κύκνοι, σχεδόν 
όλα τα είδη παπιών, αλλά και νανόχηνες 
που κατέχουν εξέχουσα θέση στα είδη 
που διαχειμάζουν την λίμνη. 

Ευτυχώς που τα πουλιά, πετούν. 

Δυστυχώς όμως τα ψάρια δεν το ξέρουν 
αυτό και πεθαίνουν εξαιτίας της ρύπανσης 
στη λίμνη. Γι’ αυτό μαζί με την παρατή-
ρηση των… πουλιών, καλό θα είναι να 
αντισταθούμε και να διεκδικήσουμε μια 
λίμνη χωρίς φυτοφάρμακα, λιπάσματα 
και κάθε είδους τοξικά απόβλητα. Το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πριν πέντε χρόνια σε μελέ-
τη που έκανε διαπίστωσε ότι υπάρχει 
τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς 
συνεχίζεται. 

Καημένα ψαράκια … πεθαίνετε 
αδιαμαρτύρητα. 

Έρευνα για παράνομη απόθεση λυματολάσπης σε αγροτική 
περιοχή στην Νεοχωρουδά από φορτηγά τα οποία μετα-
φέρουν απόβλητα, διενεργεί η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. 
Αφορμή  στάθηκε η ανάρτηση στο zoogla.gr στις 6-11-2014 
για ένα ιδιωτικό φορτηγό που άφησε τόνους λυματολάσπης 
σε χωράφι της περιοχής. Μετά την ανάρτηση η προϊσταμένη 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Σύρμω Κακάλη 
παρήγγειλε στον Εισαγγελέα Λάμπρο Τσόγκα τη διενέργεια 
κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης. Αμέσως κινήθηκε η 

ΕΥΑΘ και το κλιμάκιο των επιστημόνων έσπευσε επιτόπου στο 
χωράφι ανέλυσε τα απόβλητα και διαπίστωσε πως δεν πρό-
κειται για λυματολάσπη αλλά για απόβλητα που προέρχονται 
από πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.

Η zoogla.gr σχεδόν πάντοτε πρωτοπορεί στην καταγ-
γελία τέτοιων θεμάτων που αγγίζουν τη δημόσια υγεία. 
Το θέμα αυτό όμως πριν από ένα χρόνο το είχαμε καταγ-
γείλει στην  Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, αλλά δυστυχώς 
δεν έγινε απολύτως τίποτα.

Η Κερκίνη θέλει εφαρμογές και όχι εξορμήσεις

Λυματολάσπη - Εισαγγελέας  
για την ανεξέλεγκτη απόθεση

Προβληματική η ποιότητα  
του νερού σε Αξιό και Αλιάκμονα
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Η ΛIΜΝΗ ΑΡAΛΗ είναι γνωστή εδώ 
και χρόνια ως ζώνη περιβαλλοντικής 
καταστροφής. Αλλά αυτή τη χρονιά, η 
μεγαλύτερη λεκάνη της λίμ νης αποξη-
ράθηκε τελείως και στη θέση της έχει 
απομείνει μια τοξική, αλμυρή έρημος. 
Με τη συνεχή άρδευση των υδάτων 
των ποταμών που ρέουν σε αυτήν, αλλά 
και εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η 
νεοεμφανιζόμενη έρημος αναμένεται να 
επεκταθεί. Οι τελευταίες δορυφορικές 
εικόνες της NASA έδειξαν ότι η λεκάνη 
απορροής της έχει στερέψει παντελώς. 

600 με 700 χρόνια πριν η λίμνη ήταν 
το ίδιο μικρή με ό,τι είναι σήμερα. Με το 
πέρασμα των χρόνων η Αράλη κατάφερε 
να γίνει η τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη 
του κόσμου. Σήμερα, περισσότερο από 
ποτέ, οι άνθρωποι αρδεύουν τα νερά 
των ποταμών και οι επιδράσεις της 
άρδευσης επιδεινώνονται από ένα άλλο 
νέο στοιχείο: την αλλαγή του κλίματος. 

Η Αράλη είναι στην πραγματικότητα 
μια «τερματική» αλμυρή λίμνη. Είναι 
αλμυρή επειδή η εξάτμιση του νερού από 
την επιφάνειά της είναι μεγαλύτερη από 
την ποσότητα του νερού που αναπλη-
ρώνεται μέσω των ποταμών που ρέουν 
σε αυτήν. Και είναι τερματική επειδή δεν 
υπάρχει ποτάμι που να εκρέει από αυτή. 
Αυτό κάνει την Αράλη πολύ ευαίσθητη 
στις μεταβολές της ισορροπίας του 
νερού που προκαλούνται είτε από το 
κλίμα είτε από τον άνθρωπο.

Στη δεκαετία του 1950, η έκταση 
των αρδευόμενων εκτάσεων για την 
καλλιέργεια του «λευκού χρυσού» (όπως 
αποκαλείται το βαμβάκι) αυξήθηκε δρα-
ματικά, με το Ουζμπεκιστάν να ανακη-
ρύσσεται ένας από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς βαμβακιού στον κόσμο. 

Για να τροφοδοτηθεί η ακόρεστη 
ζήτηση του βαμβακιού για νερό, κατα-

σκευάστηκε το κανάλι Καρακούμ. Την 
περίοδο 1987-1988, η λίμνη χωρίστη-
κε στα δύο και δημιουργήθηκαν δύο 
λεκάνες, η μεγάλη και η μικρή Αράλη. 
Έπειτα από διεθνείς προσπάθειες για 
την προστασία της μικρής Αράλης με 
την κατασκευή φραγμάτων, η στάθμη 
του νερού σε αυτή τη λίμνη ανέβηκε. 

Η μεγάλη Αράλη εξακολούθησε να 
συρρικνώνεται και στη συνέχεια χωρί-
στηκε και η ίδια σε δύο λεκάνες. Και 
αυτή είναι η τελευταία λεκάνη για την 
οποία οι εικόνες της NASA έδειξαν ότι 
έχει στεγνώσει τελείως το καλοκαίρι που 
πέρασε. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από την αποξήρανση της Αράλης ήταν 
καταστροφικές. 

Ένα βασικό ερώτημα που απασχολεί 
τους επιστήμονες είναι το κατά πόσο 
η τρέχουσα παλινδρόμηση της λίμνης 
οφείλεται στην εντατική άρδευση και 
κατά πόσο μπορεί να οφείλεται στην 

αλλαγή του κλίματος κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων 50 ετών. Οι πρόσφατες 
μελέτες δείχνουν ότι η συρρίκνωση της 
λίμνης Αράλης από το 1960 προκλήθηκε 
από την κλιματική αλλαγή μόνο κατά 
14%, με την άρδευση να παραμένει 
μακράν ο μεγαλύτερος ένοχος. Εάν η 
άρδευση των ποταμών συνεχιστεί, τότε 
η καθαρή απώλεια του νερού θα είναι 
ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η ροή των 
ποταμών μέσα στη λίμνη ουσιαστικά θα 
σταματήσει. Η κλιματική αλλαγή μπορεί 
να είναι ένα από τα μεγάλα προβλή-
ματα του κόσμου, αλλά η υπερβολική 
άρδευση είναι τουλάχιστον δυνατόν 
να αντιστραφεί με τις σωστές αλλαγές 
πολιτικής. 

Η περίπτωση αυτή μας θυμίζει 
την Κωπαΐδα, που την αποξηράναμε 
και τώρα το μόνο που μας απόμεινε 
είναι τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων 
και λιπασμάτων. Ας προσέχαμε.

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ  
ΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

Ο ΟΗΕ  ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

   Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ 
η χρήση ορυκτών καυσίμων πρέπει να 
εξαλειφθεί ως το 2100 , ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μία επικίνδυνη αλλαγή κλίματος. 
Η έκθεση δημοσιεύτηκε στη Δανία έπειτα 
από μια εβδομάδα έντονων διαβουλεύσεων 
μεταξύ επιστημόνων και κυβερνητικών 
αξιωματούχων. Στο τέλος του 2015 θα 
πραγματοποιηθεί η ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ 
στο Παρίσι, όπου αναμένεται να παρθούν 
πληθώρα μέτρα για την ανεξέλεγκτη αλλαγή 
του κλίματος.
Ναι μεν ο ΟΗΕ καλά τα γράφει, αλλά 
Αμερικανοί και Ρώσοι υπολογίζουν, μαζί 
με τα κοιτάσματα της Αλάσκας, ο βασιλιάς 
της ενέργειας μέχρι το 2250 ότι θα είναι τα 
ορυκτά. Το κλίμα βέβαια πάει κατά διαόλου, 
και τι είναι να πεθάνουν από την κλιματική 
αλλαγή και μερικά εκατομμύρια ανθρωπάκια;
Αυτά για τους εξουσιαστές μας που μας 
βλέπουν… μόνο ως αριθμούς.

Οι μικροΐνες των συνθετικών ρούχων 
αποτελούν το 85% των συνθετικών υλικών 
που καταλήγουν στις θάλασσες και τους 
ωκεανούς του πλανήτη μας, σύμφωνα με 
παλαιότερη έρευνα του οικολόγου Μαρκ 
Μπράουνι σε18 παράκτιες περιοχές της 
υφηλίου. Μια άλλη πηγή ρύπανσης από 
μικροπλαστικά είναι τα προϊόντα ομορφιάς 
που περιέχουν μικροσκοπικούς κόκκους, 
καθώς είναι πολύ μικρά για να φιλτραριστούν 
από τις ειδικές μονάδες επεξεργασίας και έτσι 
καταλήγουν και αυτά στις θάλασσες.
Σε ανάλογα συμπεράσματα για την Ελλάδα 
έχει καταλήξει και η έρευνα του Ινστιτούτου 
Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», 
όπου δεκάδες ίνες βρέθηκαν ακόμη και σε 
μικρά ψάρια. Αφού βρίσκονται σε μεγάλες 
ποσότητες στη θάλασσα, και μεταφέρονται 
από τα ρεύματα ακόμα και σε «παρθένες» 
περιοχές.
Αυτό το θέμα το έχουμε ξαναθίξει σε 
προηγούμενη οικοείδηση. 
Όμως το πρόβλημα είναι στην 
παραπλανητική διαφήμιση και 
στα σκουπίδια που μας πουλάνε 
στην τηλεόραση, απαιτώντας να 
χρησιμοποιούμε κατά 70% πλαστικές 
συσκευασίες και ιδιαίτερα σακούλες. 
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε τονίζει ότι πρέπει ο Έλληνας 
να συνειδητοποιήσει ότι τα πλαστικά 
εισέρχονται την τροφική αλυσίδα, και 
αυτό γίνεται μπούμερανγκ για την υγεία 
του και για την υγεία των παιδιών του.

Ήταν κάποτε μια λίμνη…

Γιατί, αφού λεφτά υπάρχουν και αφού η νομοθεσία 
προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του εμίρη, η επένδυση δεν 
προχωρά και η τύχη του αγνοείται; Πού είναι ο εμίρης του 
Κατάρ; Πού είναι η πολυπόθητη επένδυση στο νησάκι Οξειά, 
που θα μετατραπεί σε νησί τέχνης και πολιτισμού και θα 
είναι σημείο αναφοράς σε ολόκληρο τον κόσμο; 

Τα πρώτα προβλήματα εντοπίστηκαν με εσωτερικές 
κόντρες που έφτασαν στις δικαστικές αίθουσες και μετα-
φράζονται στη διαμάχη του αρχιτεκτονικού γραφείου aa 
Associates του Στέλιου Αγιοστρατίτη και της εταιρείας 
λιβανέζικων συμφερόντων Pimara Α.Ε., που διαχειρίζεται 
το όλο σχέδιο για λογαριασμό του εμίρη. Πρόκειται για μια 
κόντρα με οικονομικό αντικείμενο αφού το αρχιτεκτονικό 
γραφείο υποστηρίζει ότι δεν εξοφλήθηκε για τις μελέτες 
που εκπόνησε και παρέδωσε. 

Το θέμα αυτό, όμως, που έτσι κι αλλιώς θα το λύσει το 
δικαστήριο, δεν έχει καμιά σχέση με την πορεία της επέν-
δυσης που επί της ουσίας έχει μπλοκάρει.

Το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι ακόμα δεν έχουν γίνει οι 
απαραίτητες μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
που είναι απαραίτητη, μια και δεν μπορεί - παρά το γεγονός 
ότι κάποιοι θα το ήθελαν - η επένδυση να γίνει χωρίς να 
έχουν προηγηθεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

καθώς το νησί είναι προστατευόμενη περιοχή. 
Οι μελετητές πρέπει να κάνουν επί τόπου παρατήρηση, 

με έμφαση στον υδάτινο περιβάλλον και την ορνιθοπανίδα 
της περιοχής κατά τη διάρκεια όλων των εποχών του χρόνου. 
Οι πληροφορίες λένε ότι έγινε μόνο η φάση της χειμερινής 
παρατήρησης.

 Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το σχέδιο που αρχικά 
άφηναν να διαρρεύσει οι επενδυτές, το «Oxia Artlsland» 
θα κοστίσει περί τα 300 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπε-
ται να διαθέτει ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, ένα 
ξενοδοχείο μπουτίκ, δυο τουριστικά χωριά, έναν οικισμό για 
τη φιλοξενία καλλιτεχνών, ένα συγκρότημα μπανγκαλόου 
παραθαλάσσιο, μπαρ, εστιατόρια, μαρίνα, ελικοδρόμιο και 
αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η αγορά του νησιού από τον εμίρη του Κατάρ έγινε πριν 
από δυο χρόνια, άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Προκειμένου 
ο εμίρης να μπορέσει να αξιοποιήσει το νησάκι, υπήρξε ειδική 
πρόβλεψη στο νομοσχέδιο για το χωροταξικό του τουρισμού.

Πολλά ακούστηκαν ή γράφτηκαν για την επένδυση 
αυτή. Όμως στην πράξη μηδέν. Και πόσα άλλα τέτοια 
για άλλες επενδύσεις έχουν γραφτεί. Μένουν όμως 
στα χαρτιά. Στα χαρτιά και ο Εμίρης αγόρασε το νησί. 
Και μη χειρότερα.

Άφαντος ο Εμίρης του Κατάρ
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Στό ε’ τΜHΜα του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατατέθηκε με αριθμό πρω-
τοκόλλου 189/2014, για νομοπαρασκευ-
αστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος που χαρακτηρίζει τον υγρο-
βιότοπο Βουρκάρι Μεγάρων Αττικής περι-
φερειακό πάρκο, και παράλληλα καθορίζει 
τις ζώνες προστασίας που θα ληφθούν. 
Μέχρι και την ώρα που γράφονταν αυτές 
οι γραμμές δεν υπήρχε ακόμα η τελική 
γνωμοδότηση…

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο διατάγ-
ματος, ο εν λόγω υγροβιότοπος χαρα-
κτηρίζεται περιφερειακό πάρκο με σκοπό 
την προστασία, τη διατήρηση και την 
αναβάθμιση της φύσης και του τοπίου ως 
«πολύτιμου φυσικού πόρου στη χερσαία 
και θαλάσσια περιοχή του κόλπου Βουρ-
καρίου του δήμου Μεγαρέων».  

Με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος 
επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία 
του υγροτοπικού συστήματος που περι-
κλείεται από τη χερσόνησο της Αγίας 
Τριάδας και τον λόφο του μοναστηριού 
του Αγίου Αθανασίου προς το Πέραμα, 
καθώς και της περιφερειακής ζώνης και 
της θαλάσσιας περιοχής του όρμου του 
Βουρκαρίου.

Το περιφερειακό πάρκο χωρίζεται σε 
ζώνες, όπως είναι υψηλής προστασίας, 
προστασίας τοπίου, πολιτιστικής κληρο-
νομιάς, γεωργικής χρήσης, κατοικίας κτλ.

Μεταξύ άλλων στο πάρκο θα παρασκευ-
αστεί κτίριο περιβαλλοντικής ενημέρωσης 
(60 τετραγωνικά μέτρα), αναψυκτήρια 
(30 τ.μ.), περίπτερα (30τ.μ.), γεωργικές 
αποθήκες (30τ.μ.), κατοικίες (150τ.μ.), 
δρόμοι, καθιστικά κλπ.

Ακόμη, δεν επιτρέπεται η ελεύθερη 
κατασκήνωση, η βόσκηση, το κυνήγι, η 
αμμοληψία, νέες γεωτρήσεις και απόληψη 
νερού, εκτός των αναγκαίων για την πυρο-

προστασία ή την προστασία της πανίδας.
Ειδικότερα με τον καθορισμό ζωνών 

προστασίας με περιορισμούς στις χρήσεις 
γης και τους όρους δόμησης:

- Στο χερσαίο τμήμα του υγροτόπου 
Βουρκάρι και στην χερσόνησο της Αγίας 
Τριάδας, αποδίδονται χρήσεις έρευνας, 
εκπαίδευσης και αναψυχής, που θα λει-
τουργούν προστατευτικά για τον υγρότοπο 
ενώ προβλέπεται οργάνωση της ζώνης ως 
Υγροτοπικού Πάρκου και η δυνατότητα 
δημιουργίας ενός κέντρου ενημέρωσης 
και παρατηρητηρίων της ορνιθοπανίδας.

- Εντάσσεται στη ζώνη προστασίας το 
θαλάσσιο τμήμα του κόλπου της Αγίας 
Τριάδας που τροφοδοτεί τον υγρότοπο.

- Δημιουργείται περιφερειακή ζώνη 
με χρήσεις του πρωτογενούς τομέα που 
θα λειτουργεί ανασχετικά ως προς τη 
ρύπανση και τις λοιπές επιβαρυντικές για 
τον υγρότοπο πιέσεις. 

- Περιορίζεται η θεσμοθετημένη της 
εντός του υγροτόπου βιομηχανικής ζώνης

- Δίνεται η κατεύθυνση ένταξης του 
υγροτόπου στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολού-
θησης της ποιότητας και της ποσότητας 
των υδάτων ως ξεχωριστό Παράκτιο 
Υδάτινο Σώμα (ΠΥΣ).

Σχετικά με το θέμα, ο υπουργός ΠΕΚΑ, 
Γιάννης Μανιάτης, είχε δηλώσει στις αρχές 
Αυγούστου: «Είναι ιδιαίτερης σημασίας η 
προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος 
για το Βουρκάρι, ώστε να στηρίξουμε την 
προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και 
την αναψυχή των κατοίκων της περιοχής 
των Μεγάρων και της ευρύτερης ζώνης. 
Έχουμε χρέος απέναντι στους πολίτες να 
αναβαθμίσουμε ιδιαίτερα την περιοχή, 
όπου για πολλά χρόνια μόνο επιβαρυντικές 
του περιβάλλοντος δραστηριότητες έχουν 
αναπτυχθεί». 

Το τι θα κάνει το αρμόδιο υπουργείο 

μόλις αρχίσει η ‘’γκρίνια’’ από τα Ελληνικά 
Πετρέλαια ΑΕ, μένει να το δούμε…

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΑΥΤΟ 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ 
ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΤΑ 
ΜΕΓΑΡΑ.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι μέχρι και 
πολύ πρόσφατα, η υγροτοπική περιοχή 
νοτιοανατολικά της πόλης των Μεγάρων 
με την ονομασία ‘’Βουρκάρι’’, που ήταν 
πλήρως απαξιωμένη και λειτουργούσε ως 
χώρος ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών – 
απορριμμάτων και καταπάτησης εκτάσεων 
από επιτηδείους, ήταν χαρακτηρισμένο 
με «συνοπτικές διαδικασίες» βιομηχανική 
ζώνη. Τα Μέγαρα ήταν με αυτό τον τρόπο 
μια παγκόσμια πρωτοτυπία πόλης με δυο 
βιομηχανικές ζώνες, μια στο βουνό και 
μια στη θάλασσα.

Σήμερα, μετά από πολύχρονες, διαρκείς, 
μεθοδικές, συντονισμένες και πολυεπί-
πεδες προσπάθειες,  η περιοχή πλέον 
χαρακτηρίζεται ως «Περιφερειακό Πάρκο», 
εντασσόμενη με τον τρόπο αυτό σε ισχυρό 
καθεστώς νομικής προστασίας, ενώ παράλ-
ληλα καταργείται το μεγαλύτερο μέρος 
της βιομηχανικής ζώνης που βρισκόταν 
στη μια πλευρά του υγροβιότοπου.

Όπως τονίζουν παράγοντες της περι-
οχής: «Όλοι έχουμε χρέος να παλέψουμε 
για ένα καλύτερο αύριο για εμάς, τα παιδιά 
μας, τον τόπο μας, την Πατρίδα μας. Το 
παράδειγμα του Βουρκουρίου δείχνει ότι 
δίκαιοι αγώνες που δίνονται με επιμονή 
και συνέπεια φέρνουν αποτέλεσμα. Οι 
μόνοι χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που 
δεν δίνονται!».

Βουρκάρι Μεγάρων:   Ένα έγκλημα που συνεχίζεται

Περιβαλλοντικό έγκλημα 
συντελείται από την  
«Ελληνικός Χρυσός»

Προσφυγή κατέθεσαν τοπικοί σύλλογοι της Χαλκιδικής 
στο ΣτΕ κατά της έγκρισης για τα φράγματα αποβλήτων στα 
ρέματα Καρατζάς και Λοτσάνικο, της «Ελληνικός Χρυσός». Τα 
τοξικά μεταλλευτικά απόβλητα που θα αποτεθούν σε μια σει-
σμικά ασταθή περιοχή, δημιουργεί μη αναστρέψιμες συνέπειες 
και εκθέτει τους κατοίκους των γύρω περιοχών σε μεγάλους 
κινδύνους. Επιπλέον είναι πολύ πιθανό να προκληθεί βλάβη 
σε κοντινούς οικότοπους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όπως 
αυτός που βρίσκεται υπό την προστασία της Natura 2000 στο 
βουνό Χολομώντας.

Στο μεταξύ η «Ελληνικός Χρυσός» βραβεύτηκε λόγω …
περιβαλλοντικής ευαισθησίας από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος και την εφημερίδα «Καθημερινή». Σε κοινή 
δήλωσή τους οι Βουλευτές του Σύριζα, Κατερίνα Ιγγλέζη και 
Δέσποινα Χαραλαμπίδου αποδοκίμασαν το γεγονός με καυστική 
δήλωσή τους.

Και σε άλλη οικοείδηση το ΠΑ.Κ.Ο.Ε διατύπωσε τις θέσεις 
του σχετικά με τους Καναδούς επιχειρηματίες που κατέχουν το 
95% της «Ελληνικός Χρυσός». Αυτοί εγκληματούν σε βάρος 
της δημόσιας υγείας. Άραγε στον Καναδά θα έκαναν τα ίδια;

Υποχρεωτική η χορήγηση αδειών  
για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Μέχρι τον Μάρτιο 
το 2015 οπότε και 
λήγει η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων 
για χορήγηση αδειών, 
οφείλουν οι κάτο-
χοι κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων να 
λάβουν άδεια εγκα-
τάστασης στις διευ-
θύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνι-
ατρικής των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων, 
διαφορετικά κινδυνεύουν με επιβολή διοικητικών 
και οικονομικών κυρώσεων.

Ανάλογα με το είδος κατασκευής οι εγκα-
ταστάσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

1. Πρόχειρα καταλύματα για τα οποία δεν 
απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.

2. Εγκαταστάσεις κατασκευασμένες με σκε-

λετό θερμοκηπίου 
βάση εγκεκριμένων 
τύπων κατασκευής 
μέχρι 300 τ.μ.

3. Κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις για τις 
οποίες απαιτείται η 
έκδοση οικοδομικής 
άδειας.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε 
είναι σύμφωνο 
με τα παραπάνω 
με τη διαφορά ότι 
και η πολιτεία να 

ενδιαφερθεί γι’ αυτούς του ταλαίπωρους 
κτηνοτρόφους που παρά το ξύλο που έφα-
γαν διαδηλώνοντας για τα δίκαια αιτήματά 
τους, δεν μπορούν να οργανωθούν και 
να αντιμετωπίσουν την αδιαφορία της 
κυβέρνησης, αλλά και τα καρτέλ που είναι 
αδυσώπητα. 
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