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Π Α ΚΟ Ε

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

ΛΑΡΚΟ: 300 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΤΗ ΔΕΗ  
ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ 
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Ένα σοβαρό πρόβλημα που άμεσα αντιμε-
τωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, είναι η απόφαση 
της ΔΕΗ να προχωρήσει στη διακοπή μέσα 
σε πέντε μέρες (9-14/11/2015) της παροχής 
ρεύματος σε 15.000 συμπολίτες μας και το 
έργο συνεχίζεται. Έτσι, η πρωθυπουργική 
ρήση του Φεβρουαρίου του 2015 – «ΚΑΝΕΝΑ 
ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ» - πάει στην άβυσσο 
των πολλών, μα πάρα πολλών, υποσχέσεων 
και παροχών για την κοινωνική κρίση. Όμως, 
η ΛΑΡΚΟ, η μοναδική κερδοφόρα εξαγωγική 
μεταλλευτική εταιρεία του Δημοσίου «μπαίνει 
μέσα» κάθε χρόνο 200 εκατομμύρια ευρώ.

Όταν ρωτήσαμε τον πρόεδρό της κύριο 
Ρένεση, μας είπε ότι όλες αυτές οι ζημιές 

δεν τον φοβίζουν γιατί είναι «διαχειρίσι-
μες», ακόμα και η οφειλή στη ΔΕΗ των 300 
εκατομμυρίων ευρώ. Τι εννοούσε ο κύριος...
πρόεδρος; Μήπως την επερχόμενη λαίλαπα 
των διακοπών παροχής ρεύματος σε απλούς 
πολίτες που οι οφειλές του δεν ξεπερνούν 
τις 1500 – 2000 ευρώ;

Η Διοίκηση της ΔΕΗ πρέπει να αποκατα-
στήσει αυτή την αδικία και να ζητήσει άμεσα 
από τη ΛΑΡΚΟ - κι όσες … ΛΑΡΚΟ – ζουν σε 
βάρος του Έλληνα πολίτη τα χρεωστούμενα 
σ' αυτήν που φτάνουν τα 300 εκατομμύρια 
ευρώ. Υπολογίζεται δε ότι το «Δημόσιο» 
και οι ΟΤΑ οφείλουν στη ΔΕΗ περίπου 1,5 
δις ευρώ.

Τα βασικά σημεία της Συμφωνίας στο Παρίσι
▶  Να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C ,και να γίνει 

προσπάθεια για να συγκρατηθεί η αύξηση ακόμα χαμηλότερα, στους 1,5°C.
▶  Να γίνεται ανασκόπηση της συνεισφοράς κάθε χώρας στην μείωση των 

εκπομπών κάθε πέντε χρόνια έτσι ώστε να φαίνεται η πρόοδος τους.
▶  Οι πλούσιες χώρες να βοηθήσουν τις φτωχές χώρες παρέχοντας «κλιματική 

χρηματοδότηση» για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την μετά-
βαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

▶  Να κορυφωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσο πιο γρήγορα 
γίνεται και επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ στις πηγές και στις καταβόθρες 
αερίων του θερμοκηπίου στο δεύτερο μισό αυτού του αιώνα. 

Στο τεύχος του Ιανουαρίου θα παραθέσουμε εκτενώς, τις απόψεις, 
θέσεις και λύσεις, που προτείνουμε για το κλίμα. Με 100 δις δολάρια 
το χρόνο, πολλά μπορούμε να κάνουμε.
Όλοι όμως για όλους και όχι λίγοι για τους λίγους.  

ΤΑΝΑΓΡΑ-ΜΕΣΑΠΙΑ- 
ΩΡΩΠΟΣ  

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ  
ΤΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ 

ΧΡΩΜΙΟΥ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ  
ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΙΧΩΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ. 3

Σελ. 4-5
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Εύκολη λύση, λοιπόν, δυστυχώς και γι΄αυτή την 
Κυβέρνηση είναι η φορομπηχτική της επέμβαση 
στους ΜΗ έχοντες και ΜΗ κατέχοντες. Σας 
παραδέχομαι, όμως, για τη φαντασία που έχετε 
και την τόλμη που διαθέτετε. Οι πανεπιστημιακές 
γνώσεις κι εμπειρίες σας, όμως, δεν αποφέρουν 
καρπούς για το καλό του κοινωνικού 
συνόλου. Το κακό είναι, ότι για δεκαετίες 
σας ανεχόμαστε, αλλά ως πότε; Δυστυχώς 
για την Ελλάδα, παράγει μόνο ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ 
ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ. Δεν παράγει νέους 
πολιτικούς άνδρες, ώστε κάποια μέρα να 
ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο, σε κάτι τιμιότερο, σε 

κάτι ασφαλέστερο.
Η Ελλάδα, δυστυχώς, διαθέτει μια παγκόσμια 
πατέντα, αυτή της αρπαχτής, που ίσως θα έπρεπε 
να γίνουν ενέργειες για το βιβλίο Γκίνες.
Σταματείστε, λοιπόν, το τρελό σαφάρι που έχετε 
όλοι σας προ πολλού ξεκινήσει σε βάρος του 
κοσμάκη και στρέψτε το προς τις δικές σας 
τσέπες. Εκεί υπάρχει το ΠΟΛΥ ΨΩΜΙ. Ο κόσμος 
στέγνωσε, δεν αντέχει άλλο. Κάντε κάτι γιατί σε 
λίγο δε θα υπάρχουν…πολίτες. Τελικά δεν υπάρχει 
καμιά σφραγίδα που να μπει σε κάποιον και να 
γράφει: ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ.
ΕΛΕΟΣ!!!

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Θάνος Πετρογιάννης (Α' Αντιπρόεδρος)
Γρηγόρης Μαλτέζος (Β' Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνος Σολδάτος (Γενικός Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Eιδική Γραμματέας) 
Νομικοί Σύμβουλοι: 
Νίκος Κωνσταντόπουλος,
Περικλής Σταυριανάκης, 
Δημήτρης Φιλιπόπουλος,
Βασιλική Χαβέλα

Επιμέλεια ύλης:  
Τσιοτινού Πολυξένη,  
Ναταλία Χριστοδουλάκη
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,  
oikonomia@pakoe.gr, oikoen@pakoe.gr 
kekpakoe@pakoe.gr, 
oikosystima@pakoe.gr,
Website: www.pakoe.gr
Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40 €
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

36 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 65.166 επισκέψεις τον Noέμβριο

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.
 

36 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

Σας σιχαθήκαμε όλους…χωρίς εξαίρεσηedi to 
rial

1600

800
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ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Το ΠΑΚΟΕ στα πλαίσια των δραστηρι-

οτήτων του, πραγματοποίησε έρευνα 
σχετική με την κατάσταση της ποιότητας 

του νερού μερικών κολυμβητηρίων, ιδιαίτερα 
Δήμων της Αττικής. Επιλέχθηκαν τυχαία 
δέκα κολυμβητήρια σε διάφορα σημεία 
της Αττικής. Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν 
τα κολυμβητήρια: 1) Ο.Α.Κ.Α, 2) Ηρακλεί-
ου Αττικής, 3) Πολιτείας 4) Μελισσίων, 5) 
Πανελληνίου (Πεδίον Άρεως, Αθήνα), 6) 
Αιγάλεω, 7) Πειραιά (πλαζ Βοτσαλάκια), 
8) Παλαιού Φαλήρου, 9) Αγίου Κοσμά και 
10) Νέας Σμύρνης. 

Το νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο 
οποίο στηρίζεται η λειτουργία τους, είναι 
η Γ1/443/1973 υπουργική απόφαση και οι 
μετέπειτα τροποποιήσεις της, όπου ορίζεται 
ότι για τη σωστή λειτουργία των κολυμβη-
τηρίων πρέπει να ελέγχονται εβδομαδιαίως 
οι εξής παράμετροι ποιότητας του νερού: 
θερμοκρασία, θολερότητα, pH (οξύτητα), 
υπολειμματικό χλώριο, αποικίες αερόβιων 
μικροοργανισμών, ολικά κολοβακτηριοειδή 
και κολοβακτηρίδια (E.coli).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τις 
ημερομηνίες 10 και 11 Νοεμβρίου 2015 
και είχε δυο σκέλη: α) συλλογή στοιχείων 
από τον εκάστοτε υπεύθυνο της κολυμβη-
τικής δεξαμενής και β) συλλογή δείγματος 
νερού για τον έλεγχο των απαιτούμενων 
παραμέτρων όπως αυτές ορίζονται από την 
Γ1/443/1973 και τις τροποποιήσεις της. 
Για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη 
λειτουργία της πισίνας, ζητήθηκε από τους 
υπευθύνους να απαντήσουν στο παρακάτω 
ερωτηματολόγιο:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
1. Πόσα χρόνια λειτουργεί η πισίνα ή το 
κολυμβητήριο και σε ποιον φορέα ανήκει;  
Ο.Α.Κ.Α: λειτουργία από το 1992, ανήκει 
στο Ο.Α.Κ.Α, Πολιτεία: λειτουργία από το 
1982, ανήκει στο δήμο Κηφισιάς, Μελίσσια: 
λειτουργία από το 2006, ανήκει στο δήμο 
Μελισσίων, Πανελλήνιος: λειτουργία από 
το 1988, ανήκει σε ιδιωτικό φορέα, Πειραι-
άς: λειτουργία από το 2002, ανήκει στον 
οργανισμό πολιτισμού αθλητισμού νεολαίας 
δήμου Πειραιά, Αγ. Κοσμάς: λειτουργία 
καταδυτηρίου από το 2004, ανήκει στη 
γενική γραμματεία αθλητισμού, και Νέα 
Σμύρνη: λειτουργία από το 1975, ανήκει 
στο δήμο Ν.Σμύρνης.
2. Ποια είναι η χωρητικότητα της πισίνας 
και πόσες ώρες λειτουργεί; Ο.Α.Κ.Α: ωράριο 
λειτουργίας 7.00-22.00, Πολιτεία: ωράριο 
λειτουργίας 9.00-22.00, Μελίσσια: ωράριο 
λειτουργίας 7.30-21.00, Πανελλήνιος: 
ωράριο λειτουργίας 7.00-23.00, Πειραιάς: 
λειτουργία ωράριο λειτουργίας 7.00-23.00, 
Αγ. Κοσμάς: ωράριο λειτουργίας 8.00-
22.00, και Νέα Σμύρνη: ωράριο λειτουργίας 
6.00-23.00.
3. Ποιος είναι ο υγειονομικά υπεύθυνος; 
Ο.Α.Κ.Α: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 
υπόλοιπα κολυμβητήρια: ιδιωτική εταιρεία.
4. Αναρτάτε στον πίνακα ανακοινώσεων 
τα αποτελέσματα των αναλύσεων που 
πρέπει να γίνονται κάθε εβδομάδα με βάση 
ΔνΓ2/80825/06 – ΦΕΚ 120Β Υπουργική 
απόφαση; Ο.Α.Κ.Α., Πειραιάς: εβδομαδιαία 
ανάρτηση, υπόλοιπα κολυμβητήρια: κάθε 15 

ημέρες, σε πίνακες ανακοινώσεων κοντά 
στις πισίνες.
5. Ποιες μετρήσεις γίνονται; pH (οξύτητα), 
θερμοκρασία, υπολειμματικό χλώριο, αερό-
βιοι μικροοργανισμοί, κολοβακτηριοειδή και 
E.coli. Στα κολυμβητήρια Μελισσίων και 
Πειραιά γίνονται και μετρήσεις enterococci 
και pseudomonas aeruginosa.
6. Πόσα παιδιά φιλοξενείτε καθημερινά; 
Στα κολυμβητήρια Πολιτείας και Αγ.κοσμά 
η επισκεψιμότητα κυμαίνεται περί τα 100 
άτομα αναλόγως εποχής, ενώ στα υπόλοιπα 
κολυμβητήρια η επισκεψιμότητα κυμαίνεται 
από 300-800 άτομα ημερησίως αναλόγως 
εποχής.
7. Ζητάτε από τα παιδιά πιστοποιητικό 
υγείας; Σε όλα τα κολυμβητήρια ζητούνται 

πιστοποιητικά υγείας παιδιάτρου, καρδιο-
λόγου (ή παθολόγου) και δερματολόγου.
8. Κάθε πότε χλωριώνεται το νερό; Αυτό 
γίνεται με δοσομετρητή ή με το χέρι σας; Σε 
όλα τα κολυμβητήρια πλην της Πολιτείας 
(όπου η χλωρίωση γίνεται χειροκίνητα) η 
χλωρίωση πραγματοποιείται αυτόματα, 
ενώ ελέγχεται τόσο αυτόματα, όσο και 
χειροκίνητα.
9. Κάθε πότε καθαρίζεται η πισίνα; Στο 
κολυμβητήρια Ο.Α.Κ.Α και Πολιτείας, ο 
καθαρισμός πραγματοποιείται καθημερι-
νά, στα κολυμβητήρια Πανελληνίου και 
Ν.Σμύρνης γίνεται ανά 3-4 ημέρες και στα 
υπόλοιπα γίνεται μια φορά την εβδομάδα ή 
συχνότερα αν κριθεί απαραίτητο.
10. Οι έλεγχοι γίνονται από ιδιωτική εταιρεία 

ή την Περιφέρεια; Σε όλα τα κολυμβητήρια 
εκτός του Αγ. Κοσμά και της Ν. Σμύρνης, οι 
έλεγχοι πραγματοποιούνται από δημόσιο 
φορέα.

Απαντήσεις στα ερωτηματολόγια δεν 
δόθηκαν από τα κολυμβητήρια Ηρακλείου, 
Αιγάλεω και Παλαιού Φαλήρου, ενώ δεν 
κατέστη δυνατή η συλλογή δείγματος από 
τα κολυμβητήρια Ηρακλείου, Πανελληνίου, 
Αγ. Κοσμά και Αιγάλεω. Από τις απαντήσεις 
που δόθηκαν προκύπτει ότι τα κολυμβητή-
ρια λειτουργούν κατά μέσο όρο 16 ώρες 
ημερησίως, με επισκεψιμότητα καθημερινά 
μεγαλύτερη των 300 ατόμων στο 70% εξ’ 
αυτών. Στα περισσότερα από αυτά (86%), 
η χλωρίωση πραγματοποιείται αυτόματα, οι 
καθαρισμοί της πισίνας γίνονται κατά μέσο 
όρο 2 φορές την εβδομάδα. Οι έλεγχοι 
των μικροβιολογικών παραμέτρων πραγ-
ματοποιούνται κάθε 15 ημέρες στο 86% 
των κολυμβητηρίων και διενεργούνται από 
δημόσιο φορέα.

Τόσο από την παρατήρηση των αποτελε-
σμάτων των μετρήσεων που πραγματοποιή-
θηκαν στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, όσο και 
από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους 
υπευθύνους, προκύπτει ότι τα κολυμβητήρια 
που ερευνήθηκαν τηρούν τις προδιαγραφές 
που προβλέπουν οι υγειονομικές διατάξεις. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι σε όλα τα 
κολυμβητήρια δηλώθηκε ότι τα αποτελέ-
σματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται 
αναρτώνται σε πίνακες ανακοινώσεων κοντά 
στην πισίνα, κάτι τέτοιο επιβεβαιώθηκε από 
τον εντοπισμό τους μόνο στα κολυμβητήρια 
Ο.Α.Κ.Α, Μελισσίων, Πειραιά, Παλαιού Φαλή-
ρου και Αγ. Κοσμά. Επιπλέον, στα περισσότερα 
από τα κολυμβητήρια που ερευνήθηκαν, οι 
έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται κάθε 15 
ημέρες και όχι εβδομαδιαίως όπως ορίζεται 
από την Γ1/443/1973. 

Το συμπέρασμα λοιπόν στο οποίο καταλή-
γει κάποιος από τα αποτελέσματα της έρευνας 
αυτής είναι ότι ενώ όλες οι παράμετροι 
ποιότητας νερού των επιλεγμένων κολυμ-
βητηρίων ήταν εντός των προβλεπόμενων 
ορίων, οι έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται 
όσο συχνά θα έπρεπε και τα αποτελέσματά 
τους δεν είναι πάντοτε προσβάσιμα στους 
θαμώνες του κολυμβητηρίου.

Ανδριώτη Αμαρυλλίς
Χημικός

Ονομασία 
κολυμβητρίου

Θερμοκρασία 
(°C)

Θολερότητα 
(NTU) pH Υπολειμματικό 

χλώριο (mg/L)

Ολικά 
κολοβακτηριοειδή 
(αριθμός/100ml)

E.coli 
(αριθμός/100ml)

Ο.Α.Κ.Α 29 °C 0 (διαυγές) 7,5 0,5 2 0
Πολιτεία 26 °C 0 (διαυγές) 7,2 0,5 0 0
Μελίσσια 26,5 °C 0 (διαυγές) 7,6 1 0 0
Πειραιάς 26 °C 0 (διαυγές) 7,6 1 3 0
Π.Φάληρο 26,5 °C 0 (διαυγές) 7,4 0,5 1 0
Ν.Σμύρνη 29 °C 0 (διαυγές) 7,2 0,5 1 0

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
(Ή ΕΥΡΟΣ) 22 – 30 °C < 0,5 ΝΤU 7,2 – 8,2

0,4 – 0,7 
(επιθυμητή 

μέγιστη τιμή)
<15/100 cm3 0/100

Τα αποτελέσματα του δεύτερου σκέλους της έρευνας που σχετίζονταν με τη συλλογή δείγματος νερού για τον έλεγχο 
των παραμέτρων που ορίζονται από τη νομοθεσία, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Καταδυτήριο Αγ.Κοσμά

Αιγάλεω
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Το πρόβλημα με την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου 
στο πόσιμο νερό στη χώρα μας, πήρε μεγάλες 
διαστάσεις το 2007 όταν ήρθαν στη δημοσιό-

τητα πολύ υψηλές τιμές εξασθενούς χρωμίου στο 
πόσιμο νερό των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής 
του Ασωπού. Για τις υψηλές αυτές συγκεντρώσεις 
ευθυνόταν η έντονη βιομηχανική δραστηριότητα 
στην περιοχή και η ανεξέλεγκτη διάθεση των βιομη-
χανικών αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό. Από τότε 
έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες σχετικά με 
την ποιότητα νερού των περιοχών αυτών, αλλά και 
των γύρω περιοχών. Συγκεντρώσεις χρωμίου που 
υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπτό όριο ολικού 
χρωμίου των 50 μg/l, έχουν ανιχνευθεί σε πολλές 
περιοχές όπως τα Οινόφυτα, την Αυλίδα, το Σχημα-
τάρι, αλλά και τον Ωρωπό, τη Θήβα και την Εύβοια. 
Η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού στην περιοχή 
της Εύβοιας και πιο συγκεκριμένα στην κεντρική 
Εύβοια στους δήμους Μεσσαπίων, Χαλκίδας και 
Ερέτριας είχε ερμηνευθεί από την έντονη αγροτική 
δραστηριότητα στην περιοχή και από την ύπαρξη 
βιομηχανικής δραστηριότητας. Οι περιοχές αυτές 
υδροδοτούνται κυρίως από γεωτρήσεις με αποτέλε-
σμα να αναφέρονται υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων 
μετάλλων αλλά και άλλων ρύπων, που έχουν περάσει 
στα υπόγεια νερά της περιοχής. 

Το ΠΑΚΟΕ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 
του, πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την ποιότητα 
του πόσιμου νερού των συγκεκριμένων περιοχών. 
Συγκεκριμένα, στις 19/11/2015, πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες πόσιμου νερού σε διάφορα σημεία 
των δήμων Χαλκίδας, Ερέτριας και Μεσσαπίων, με 
σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητάς του, σύμφωνα 
με την οδηγία 98/83/ΕΚ. Συλλέχθηκαν συνολικά πέντε 
δείγματα από τον κάθε δήμο. Στα δείγματα, πραγμα-
τοποιήθηκαν αναλύσεις τόσο μικροβιολογικών όσο 
και φυσικοχημικών παραμέτρων, δίνοντας έμφαση 
στην παράμετρο του εξασθενούς χρωμίου, η οποία 
αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα υποβάθμισης της 
ποιότητας του νερού των συγκεκριμένων περιοχών.
Σημεία δειγματοληψίας:
Δήμος Χαλκίδας: Δεξαμενή ΔΕΥΑΧ, Νέα Αρτάκη, 
Παραλία Αυλίδας (Ναυπηγεία), Αφράτι, Μύτικας
Δήμος Μεσσαπίων: Δημαρχείο Μεσσαπίων, Γυμνάσιο 
Μεσσαπίων, Εκκλησία, Φούρνος «Μεσάλι», Πτηνο-
τροφείο (Ψαχνά)
Δήμος Ερέτριας: Δημαρχείο Ερέτριας, Εκκλησία 
(κοιμητήριο), Fun Park, Καφενείο «Apollonion», 
Φούρνος «Sweet & Bakery»

Αποτελέσματα δειγματοληψίας:
Από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων 

φαίνεται ότι ανιχνεύεται εξασθενές χρώμιο στα νερά 
των περιοχών που ερευνήθηκαν, ωστόσο οι συγκε-
ντρώσεις αυτές είναι χαμηλές. Η θολερότητα και το 
pH όλων των δειγμάτων αναλύθηκαν είναι εντός των 
ορίων που προβλέπονται. Σε όλα τα δείγματα από 
το δήμο Μεσσαπίων ανιχνεύεται μεγάλος αριθμός 
ολικών κολοβακτηριοειδών καθώς και μια αποικία 
E.coli σε τρία από τα δείγματα. Από την άλλη, στις 
περιοχές των δήμων Χαλκίδας και Ερέτριας δεν 
ανιχνεύεται παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών.

Ανδριώτη Αμαρυλλίς
Χημικός

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑ

Σημείο Δειγματοληψίας pH Θολε-
ρότητα Cr(VI)

Ολικά Κολοβα-
κτηριοειδή 

/250 ml
E.coli Entero 

cocci

Δήμος Χαλκίδας
Δεξαμενή ΔΕΥΑΧ 7,23 0,24 5,8 0 0 0
Νέα Αρτάκη 7,29 0,29 2,1 0 0 0
Παραλία Αυλίδας (Ναυπηγεία) 7,19 0,31 9,6 0 0 0
Αφράτι 7,26 0,33 4,6 0 0 0
Μύτικας 7,12 0,31 2,1 0 0 0
Δήμος Μεσσαπίων
Δημαρχείο Μεσσαπίων 7,07 0,29 5,8 81 1 0
Γυμνάσιο Μεσσαπίων 7,02 0,24 3,3 21 0 0
Εκκλησία 7,1 0,26 10,8 41 1 0
Φούρνος «Μεσάλι» 7,04 0,27 3,3 TNTC 0 0
Πτηνοτροφείο (Ψαχνά) 7,2 0,3 8,3 73 1 0
Δήμος Ερέτριας 
Δημαρχείο Ερέτριας 7,26 0,43 5,8 0 0 0
Εκκλησία (κοιμητήριο) 7,29 0,44 7,1 0 0 0
Fun Park 7,24 0,38 4,6 0 0 0
Καφενείο «Apollonion» 7,1 0,29 4,6 0 0 0
Φούρνος «Sweet & Bakery» 7,19 0,3 5,8 0 0 0
Παραμετρική τιμή 6,5-9,5 <1 0 0 0 0

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ     ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το ΠΑΚΟΕ 

πραγματοποίησε έρευνα με σκοπό την αξιολόγηση 
της ποιότητας του πόσιμου νερού της περιοχής του 

Ωρωπού. Η ποιότητα του νερού της συγκεκριμένης περιοχής 
έχει απασχολήσει τόσο εξαιτίας της επαφής του νερού 
του δικτύου με το δίκτυο αποχέτευσης (βόθροι) όσο και 
εξαιτίας της παρουσίας του καρκινογόνου εξασθενούς 
χρωμίου που εντοπίζεται στον Ασωπό ποταμό λόγω της 
χρήσης του ως αποδέκτη βιομηχανικών αποβλήτων. Ο 
Ασωπός ποταμός εκβάλλει στο Χαλκούτσι, με αποτέλεσμα 
να υποβαθμίζεται η ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα 
της ίδιας της περιοχής αλλά και των γύρω περιοχών. 

Πηγαίνοντας προς τον Ωρωπό, το Χαλκούτσι, τη 
Συκάμινο ή τη Σκάλα Ωρωπού, συναντά κανείς αρκετές 
βιομηχανίες επί της Εθνικής οδού. Επίσης σε αρκετά 
σημεία του δρόμου, διακρίνεται και ο Ασωπός ποταμός. 

Τα νερά του είναι εμφανώς ρυπασμένα αφού είναι 
θολά, δύσοσμα, σε ορισμένα σημεία εμφανίζουν το 
φαινόμενο του ευτροφισμού, ενώ πηγαίνοντας κανείς 
στο Χαλκούτσι, όπου ο ποταμός περνά από την πλατεία 
του χωριού, τα νερά του έχουν ένα βαθύ κόκκινο χρώμα. 
Η δειγματοληψία έγινε στις 17/11/2015 και στηρίχθηκε 
στην οδηγία 98/83/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της για την 

ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανά-
λωσης. Συλλέχθηκαν δέκα δείγματα νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης από τις περιοχές 
Συκάμινο, Χαλκούτσι, Σκάλα Ωρωπού και 
χωριό Ωρωπού του δήμου Ωρωπού. 

Τα δείγματα αυτά υποβλήθηκαν σε χημικές 
και μικροβιολογικές αναλύσεις, με έμφαση 
στην περιεκτικότητά τους σε εξασθενές 
χρώμιο. Επιλέχθηκαν σημεία τα οποία χρη-
σιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση μεγάλου 
αριθμού κατοίκων όπως σχολεία, χώροι 
εστίασης, καταστήματα τροφίμων κλπ. Σε 
αρκετά από αυτά τα σημεία, οι ιδιοκτήτες 

μας ενημέρωσαν ότι το νερό δεν χρησιμοποιούταν ως 
πόσιμο, ωστόσο γινόταν χρήση του για ξέπλυμα ή μαγεί-
ρεμα τροφίμων, ή για άρδευση καλλιεργειών τροφίμων. 

Τέλος, συλλέχθηκαν και δυο δείγματα νερού απευ-
θείας από τον Ασωπό ποταμό με σκοπό την εκτίμηση της 
ποιότητάς του ως προς το εξασθενές χρώμιο και άλλες 
χημικές παραμέτρους. Οι μικροβιολογικές παράμετροι 
προσδιορίστηκαν την ίδια μέρα της δειγματοληψίας 
κατά την επιστροφή στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, ενώ 
οι χημικές παράμετροι προσδιορίστηκαν δυο ημέρες 
μετά. Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών τα δείγματα 
διατηρήθηκαν στους 4 βαθμούς Κελσίου στο ψυγείο.

Σημεία δειγματοληψίας:
Φούρνος «Λεμπούση» (Συκάμινος), Δημοτικό σχολείο 

Συκάμινου, Φυτά «Μανώλης» (Ωρωπός), Φούρνος (Ωρω-
πός), Ψαράδικο «Χρήστος» (Σκάλα Ωρωπού), Φυλακές 
ΚΕΔΩ (Σκάλα Ωρωπού)

Βενζινάδικο BP (Σκάλα Ωρωπού),Καφετέρια «ΚΨΜ» 
(Σκάλα Ωρωπού), Ψητοπωλείο «Αλάτι – Πιπέρι» (Σκάλα 
Ωρωπού), Οικία (Χαλκούτσι), Ασωπός ποταμός

Αποτελέσματα δειγματοληψίας:
Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνεται ότι 

σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας ανιχνεύτηκε εξασθενές 
χρώμιο, ωστόσο οι τιμές του ήταν χαμηλές. Επίσης, σε 
τρία από τα δείγματα (φυλακές ΚΕΔΩ, φυτά «Μανώλης» 
Ψητοπωλείο «Αλάτι-Πιπέρι»), το νερό ήταν ακατάλληλο 
για πόσιμο λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης ολικών 
κολοβακτηριοειδών και E.coli που περιείχε. Το νερό του 
Ασωπού ποταμού φαίνεται ότι είναι βαριά ρυπασμένο 
τόσο από η συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου που 
περιέχει, όσ και από τη μεγάλη θολερότητά του και το 
ασυνήθιστα κόκκινο χρώμα του.

Ανδριώτη Αμαρυλλίς
Χημικός
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Ο δήμος Τανάγρας περιλαμβάνει τις δημοτικές 
ενότητες Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Τανά-
γρας. Η ποιότητα του νερού των περιοχών 

αυτών είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη καθώς στην 
ευρύτερη περιοχή εδρεύει μεγάλο μέρος (20%) των 
βιομηχανιών που λειτουργούν στη χώρα μας. Την 
τελευταία δεκαετία είναι γνωστό το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει η περιοχή από ρύπανση σε εξασθενές 
χρώμιο, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώ-
σεις στα απόβλητα των βιομηχανιών της περιοχής. 
Το πρόβλημα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1960 
όταν μεταφέρθηκαν εκεί οι βιομηχανικές μονάδες 
που ως τότε έδρευαν στην Αττική. Προς τα τέλη της 
δεκαετίας και κατά τη δεκαετία του 1970, ο Ασωπός 
χαρακτηρίζεται αγωγός λυμάτων των βιομηχανιών 
της γύρω περιοχής. Μεγάλη ποσότητα λυμάτων 
ρυπαίνουν καθημερινά τον υδροφόρο ορίζοντα 
της περιοχής, κάνοντας το νερό τοξικό, και βαριά 
ρυπασμένο με χρώμιο και άλλα επικίνδυνα βαρέα 
μέταλλα. Από το 2007 που το πρόβλημα ήρθε στη 
δημοσιότητα, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες 
και έχει θεσμοθετηθεί νομικό πλαίσιο σχετικά με τα 
απόβλητα των βιομηχανιών και τα όρια των ρύπων. 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το ΠΑΚΟΕ 
πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την ποιότητα 
του πόσιμου νερού των συγκεκριμένων περιοχών. 
Συγκεκριμένα, στις 18/11/2015 πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες νερού από τις δημοτικές ενότητες 
Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Τανάγρας, με σκοπό 
την αξιολόγηση της ποιότητάς του, σύμφωνα με 
την οδηγία 98/83/ΕΚ. Συλλέχθηκαν από πέντε 
δείγματα νερού από τις δυο πρώτες περιοχές και 
τέσσερα δείγματα νερού από το χωριό Τανάγρα. 
Επιλέχθηκαν σημεία τα οποία χρησιμοποιούνται για 
την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού κατοίκων όπως 
σχολεία, χώροι εστίασης, καταστήματα τροφίμων 
κλπ. Σε ορισμένα από αυτά τα σημεία, οι ιδιοκτήτες 
μας ενημέρωσαν ότι το νερό δεν χρησιμοποιούταν 
ως πόσιμο, ωστόσο γινόταν χρήση του για ξέπλυμα 
ή μαγείρεμα τροφίμων, ή για άρδευση καλλιεργειών 
τροφίμων. Στα δείγματα, πραγματοποιήθηκαν τόσο 
μικροβιολογικές όσο και φυσικοχημικές παράμετροι, 
δίνοντας έμφαση στην παράμετρο του εξασθενούς 
χρωμίου, η οποία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα 
υποβάθμισης της ποιότητας του νερού των συγκε-
κριμένων περιοχών. Οι μικροβιολογικές παράμετροι 
προσδιορίστηκαν την ίδια μέρα της δειγματοληψίας 
κατά την επιστροφή στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, 
ενώ οι χημικές παράμετροι προσδιορίστηκαν δυο 
ημέρες μετά. Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών 
τα δείγματα διατηρήθηκαν στους 4 βαθμούς Κελσίου 
στο ψυγείο.

Σημεία δειγματοληψίας:
Δημοτική ενότητα Οινοφύτων: Δημαρχείο Οινο-

φύτων, Γυμνάσιο Οινοφύτων, Εκκλησία Οινοφύτων, 
Φούρνος-Ζαχαροπλαστείο «Χασάνδρας», Ταβέρνα 
«Τα Φιλαράκια».

Δημοτική ενότητα Σχηματαρίου: Δημαρχείο 
Σχηματαρίου, 1ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου, 
3ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου, Εκκλησία Σχη-
ματαρίου, Καφετέρια «T-bar».

Δημοτική ενότητα Τανάγρας: Πλατεία Τανάγρας, 
Δημοτικό σχολείο Τανάγρας, Φούρνος, καφετέρια 
«Princess».

Αποτελέσματα δειγματοληψίας:
Από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας 

προκύπτει ότι αν και ανιχνεύεται εξασθενές χρώ-
μιο σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας, οι τιμές του 
είναι χαμηλές. Η θολερότητα και το pH σε όλα τα 
δείγματα ήταν εντός των αποδεκτών ορίων. Το 
δείγμα νερού από το Γυμνάσιο Οινοφύτων είναι 
ακατάλληλο για πόση καθώς ανιχνεύτηκε E.coli 
κατά το μικροβιολογικό έλεγχο. Επίσης, μεγάλος 
αριθμός ολικών κολοβακτηριοειδών καθώς και μια 
αποικία E.coli ανιχνεύθηκαν στο δείγμα νερού από 
την πλατεία της Τανάγρας. Ολικά κολοβακτηριοειδή 
ανιχνεύθηκαν συνολικά στα τρια από τα τέσσερα 
δείγματα της Τανάγρας.

Ανδριώτη Αμαρυλλίς
Χημικός

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Σημείο Δειγματοληψίας pH Θολε-
ρότητα Cr(VI)

Ολικά Κολοβα-
κτηριοειδή 

/250 ml
E.coli Entero 

cocci

Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων  
Δημαρχείο Οινοφύτων 6,73 0,37 3,3 0 0 0
Γυμνάσιο Οινοφύτων 6,77 0,33 4,6 1 1 0
Εκκλησία Οινοφύτων 6,8 0,4 4,6 0 0 0
Φούρνος «Χασάνδρας» (Οινόφυτα) 6,77 0,33 2,1 0 0 0
Ταβέρνα «Τα Φιλαράκια» (Οινόφυτα) 6,82 0,35 3,3 0 0 0
Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου  
Δημαρχείο Σχηματαρίου 6,79 0,4 3,3 0 0 0
1ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου 6,87 0,78 3,3 0 0 0
3ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου 6,75 0,66 4,6 0 0 0
Εκκλησία Σχηματαρίου 6,83 0,6 4,6 0 0 0
Καφετέρια «T-bar» 6,78 0,45 8,3 0 0 0
Δημοτική Ενότητα Τανάγρας  
Πλατεία Τανάγρας 6,68 0,4 3,3 41 1 0
Δημοτικό σχολείο Τανάγρας 6,87 0,37 4,6 8 0 0
Φούρνος 6,75 0,34 3,3 7 0 0
Καφετέρια «Princess» 6,8 0,34 5,8 0 0 0
Παραμετρική τιμή 6,5-9,5 <1 0 0 0 0

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ     ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠOΣ

Σημείο Δειγματοληψίας pH Θολε-
ρότητα Cr(VI)

Ολικά Κολοβα-
κτηριοειδή 

/250 ml
E.coli Entero 

cocci

Φούρνος «Λεμπούση» (Συκάμινο) 7,01 0,28 4,6 0 0 0
Δημοτικό σχολείο Συκάμινου 6,97 0,26 5,8 0 0 0
Φυτά «Μανώλης» (Ωρωπός) 6,52 1,02 43 TNTC 6 0
Φούρνος (Ωρωπός) 7,12 0,35 10 0 0 0
Ψαράδικο (Σκάλα Ωρωπού) 6,99 0,29 7,1 0 0 0
Φυλακές ΚΕΔΩ (Σκάλα Ωρωπού) 6,97 1 3,3 260 0 0
Βενζινάδικο BP (Σκάλα Ωρωπού) 6,84 0,33 5,8 0 0 0
Καφετέρια «ΚΨΜ» (Σκάλα Ωρωπού) 6,86 0,28 4,6 0 0 0
Ψητοπωλείο «Αλάτι – Πιπέρι» Σκάλα Ωρωπού) 7,1 0,3 5,8 TNTC 3 0
Οικία (Χαλκούτσι) 7,02 0,28 9,6 0 0 0
Ασωπός ποταμός-1 6,1 1,58 26 - - -
Ασωπός ποταμός-2   20,8 - - -
Παραμετρική τιμή 6,5-9,5 <1 0 0 0 0
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Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ!
Τρομερή ένταση προκλήθη-

κε στον Πράσινο Λόφο της 
Λούτσας, όταν νωρίς το πρωί 

Κλιμάκιο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, παρουσία 
εισαγγελέως, θα εκτελούσε εντο-
λή κατεδάφισης αυθαιρέτου που 
είχε χτιστεί σε δασική περιοχή.

Πρωτοστάτης στις αντι-
δράσεις ήταν ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Πάντζας, ο οποίος 
μάλιστα απείλησε πως θα μπει 
μέσα στο σπίτι αν επιχειρήσουν 
να το κατεδαφίσουν. Ο δήμαρχος, 
οι τοπικές αρχές ήταν παρόντες 
καθώς και μαθητές σχολείων 
της περιοχής.

Ύστερα από τις έντονες αντι-
δράσεις και την αίτηση αναστολής 
της απόφασης που είχε καταθέσει 
η ιδιοκτήτρια, η κατεδάφιση απε-
τράπη και είναι αμφίβολο αν θα 
επιχειρηθούν ξανά κατεδαφίσεις 
σε δασικές περιοχές καθώς επί-
κειται νομοθετική επ΄αόριστον 
αναστολή τους.

Δυστυχώς το έργο των 
κατεδαφίσεων αυθαιρέτων, το 
ζούμε από τότε που ιδρύθη-
κε το ΠΑΚΟΕ(1979). Η θέση 
μας είναι ξεκάθαρη από τότε. 
Όταν εν γνώσει σου χτίζεις ένα 
αυθαίρετο κτίσμα, τότε πρέπει 
άμεσα η πολιτεία –Νομαρχία 
τότε, Περιφέρεια σήμερα- να 

παρεμβαίνει και να το γκρεμίζει. 
Δυστυχώς, όμως, μετά από 36 
χρόνια, διαπιστώνουμε ότι ακόμα 
και οι «Οικολόγοι Πράσινοι» 
σήμερα εναντιώνονται σε αυτές 
τις πρακτικές, σίγουρα για ψηφο-
θηρικούς- πελατειακούς λόγους.

Εν τούτοις, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε – άλλωστε μας το θυμί-
ζουν συνεχώς τα θανατηφόρα 
καταστρεπτικά αποτελέσματα 
αυτών των πελατειακών σχέσεων 
, το αλαλούμ της χώρας – πως 
όσοι χάρτες κι αν φτιαχτούν, όσα 
νομοσχέδια και να περάσουν για 
τα αυθαίρετα (17 μέχρι σήμερα), 
πάντοτε θα βιώνουμε τέτοιες 
καταστάσεις. Επισυνάπτουμε το 
Δελτίο Τύπου 5-11-2015 των 
Οικολόγων Πρασίνων.

Στις 4-11-2015 αποσύρ-
θηκε η τροπολογία από τη 
Βουλή για το γκρέμισμα 
των αυθαιρέτων. Ελλάς το 
μεγαλείο σου!

Απαράδεκτη η κατάθεση 
τροπολογίας περί τελεσίδι-
κων κατεδαφιστέων αυθαι-
ρέτων με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος

Απαραίτητη η ταχεία ολοκλή-
ρωση των δασικών χαρτών και 
του δασολογίου

Οι Οικολόγοι Πράσινοι εκφρά-

ζουν την έντονη αντίρρησή τους 
στην κατεπείγουσα τροπολογία 
της τελευταίας στιγμής για 
την  αναστολή της κατεδάφισης 
αυθαιρέτων μέχρι την κύρωση 
των δασικών χαρτών. Η ψήφιση 
τέτοιων διατάξεων στη Βουλή 
με κατεπείγουσες διαδικασίες 
(κατάθεση και ψήφιση την 
ίδια μέρα), έχει επανειλημμένως 
καταγγελθεί από τους Οικολόγους 
Πράσινους ότι καταλύει κάθε 
έννοια δημοκρατικής νομιμότητας 
και διαλόγου.

Οι αντιρρήσεις των Οικολόγων 
Πράσινων βασίζονται σε πολύ 
σοβαρές, επανειλημμένως δια-
τυπωμένες τα τελευταία χρόνια, 
επιφυλάξεις σε ότι αφορά το θέμα 
των αυθαιρέτων, που έχουν κριθεί 
παράνομα με τελεσίδικες δικα-
στικές αποφάσεις και αφορούν:

-  Την ενδεχόμενη παραβίαση 
του άρθρου 24 για την συνταγμα-
τική προστασία της δασικής γης, 
όσο και την αντισυνταγματικότητα 
παρέμβασης της κυβέρνησης 
και της Βουλής σε τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις.

- Το πάγωμα των κατεδαφίσε-
ων θα ισχύσει για πολλά χρόνια 
και πιθανόν επ’ αόριστον, καθώς 
δεν υπάρχει κανένα δεσμευτι-
κό χρονοδιάγραμμα ούτε για τη 
σύνταξη ούτε για την κύρωση 

των δασικών χαρτών. 
- Το γεγονός ότι ένα τέτοιο 

μέτρο αποτελεί επέκταση και 
ολοκλήρωση της μνημονιακής 
επιταγής της άκριτης «τακτοποίη-
σης» των υπόλοιπων αυθαιρέτων. 

Χωροταξικός σχεδιασμός 
με την δυνητικά επ’ αόριστον 
αναστολή κατεδάφισης τελεσί-
δικα κατεδαφιστέων αυθαιρέ-
των, είναι ουσιαστικά κάλυψη 

των παρανομιών εις βάρος του 
περιβάλλοντος, της οικονομίας, 
τη συνταγματικής νομιμότητας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Ζητούμε την άμεση απόσυρση 
της εν λόγω τροπολογίας ώστε 
να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 
διαβούλευσης επί του θέματος.

Η Εκτελεστική Γραμματεία των 
Οικολόγων Πράσινων

Η γλυφοσάτη, το ζιζανιοκτόνο που χρησιμοποιείται 
πιο συχνά σε γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, 
μπορεί να βλάψει το ανθρώπινο DNA με τρόπους που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εκδήλωση καρκίνου. 
Αυτό δήλωσε ο Κρίστοφερ Πόρτιερ, ένας από τους 
κορυφαίους ειδικούς πάνω στον κίνδυνο ανάπτυξης 
καρκίνου, στα πλαίσια διεθνούς συνεδρίου στο Λονδίνο.

Η γλυφοσάτη είναι το δραστικό συστατικό του 
προϊόντος Roundup της εταιρείας Monsanto, το οποίο 
χρησιμοποιείται ευρέως ως ζιζανιοκτόνο. Η χρήση του 
έχει 16πλασιαστεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ομάδα 
του Πανεπιστημίου Λα Πλάτα πραγματοποίησε έρευνα 
στα προιόντα από βαμβάκι. Τα ευρήματα της έρευνας 
παρουσιάστηκαν στο τρίτο Εθνικό Συνέδριο των Για-
τρών Ψεκασμένων Πόλεων του Μπουένος Αϊρες. Το 
85% όλων των δειγμάτων βγήκε θετικό σε γλυφοσάτη 
και το 62% σε AMPA, ένα υποπροϊόν της γλυφοσάτης, 
αλλά στο βαμβάκι και στην αποστειρωμένη γάζα οι 
ουσίες αυτές εντοπίστηκαν στο 100% των δειγμάτων.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής βάμβακος 
στην Αργεντινή είναι γενετικά τροποποιημένο, πράγμα 
που σημαίνει πως είναι ανθεκτικό στη γλυφοσάτη.

Αυτό το βαμβάκι ψεκάζεται όταν το μπουμπούκι του 
φυτού είναι ανοιχτό και η γλυφοσάτη συμπυκνώνεται 
και πηγαίνει κατευθείαν στο προϊόν.

Επομένως, ενώ κάποιος χρησιμοποιεί βαμβάκι ή 
γάζα για να επουλώσει πληγές ή για προσωπική υγι-
εινή, πιστεύοντας ότι έχει να κάνει με αποστειρωμένα 
προϊόντα, τελικά εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι 
αυτά είναι μολυσμένα με μια πιθανότατα καρκινογόνο 

ουσία. Δεδομένου μάλιστα ότι οι εταιρίες προϊόντων 
γυναικείας υγιεινής δεν είναι υποχρεωμένες από τον 
νόμο να αναφέρουν τα συστατικά τους, όπως επισημαίνει 
η βρετανική εφημερίδα «Guardian», οι γυναίκες δεν 
έχουν δεδομένα για να ζυγίσουν τις πιθανές επιδράσεις 
στην υγεία τους.

Προϊόντα και υποπροϊόντα τέτοιων «αγαθών» 
κυκλοφορούν και στη χώρα μας

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα φωνάζει για την απα-

ράδεκτη αυτή κατάσταση, επειδή οι εισαγόμενες – 
ιδιαίτερα από την Κίνα- ποσότητες είναι παντελώς 
ανεξέλεγκτες. Μάλιστα, πριν δύο χρόνια, είχαμε 
καταγγείλει πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα μας 
ότι ποσότητες γάζες, χάζαπλαστ και άλλα είδη 
παρασκευάζονται από χρησιμοποιημένα χαρτιά 
υγείας – ναι, καλά το διαβάζετε!!!! Εν τούτοις, δεν 
έγινε τίποτα. Αυτά χρησιμοποιούνται από όλα τα 
Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία και κλινικές.

Καρκινογόνος ουσία σε προϊόντα ειδών υγιεινής, βαμβάκι ταμπόν, γάζες... Υπεύθυνη η Monsanto
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ΟΡΟΙ ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ…ΑΛΛΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΕΓΙΝΕ!
Δρακόντειους όρους, οι οποίοι μπορούν 

να διαιωνίσουν την παραχώρηση 
των περιφερειακών αεροδρομίων 

στην κοινοπραξία Fraport - Slentel, αλλά 
και να επιτρέψουν στο Δημόσιο να κάνει 
τη ζωή του παραχωρησιούχου... κόλαση, 
προβλέπουν τα κείμενα των συμβάσεων 
παραχώρησης των 14 περιφερειακών 
αερολιμένων. Σύμφωνα με τις συμβάσεις, 
υπάρχουν σκληροί όροι και για τις δύο 
πλευρές, οι οποίοι αν δεν τηρηθούν θα 
δώσουν «πάτημα» για την αξίωση σημα-
ντικών αποζημιώσεων και κυρώσεων.

Οι συμβάσεις κρύβουν και μια διά-
ταξη που μπορεί να διαιωνίσει την 
παραχώρηση στους ιδιώτες καθώς, αν 
κάποια αποζημίωση την οποία οφείλει 
το Δημόσιο στον παραχωρησιούχο είναι 
ίση ή μεγαλύτερη των 5 εκατ. ευρώ και 
καθυστερήσει να καταβληθεί, ο ιδιώ-
της μπορεί να ζητήσει εναλλακτικά την 
παράταση της περιόδου παραχώρησης. 
Ένα τεράστιο πρόβλημα έχει ήδη προκύψει 
με το αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Παρά 
τις εκκλήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ), η Εθνική οδός Κέρ-
κυρας - Λευκίμμης σχεδιάστηκε και κατα-
σκευάστηκε «ξυστά» από το αεροδρόμιο 
με αποτέλεσμα ο αερολιμένας να μην 
μπορεί να αναπτυχθεί ούτε να αναβαθ-
μιστεί και να κινδυνεύει να υποβαθμιστεί 
επιχειρησιακά, αν πιστοποιηθεί με βάση 
τα στάνταρντ του Διεθνούς Οργανισμού 
Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Αυτό θα 
είχε ως άμεση συνέπεια την απαγόρευ-
ση εξυπηρέτησης των πτήσεων από το 
Ηνωμένο Βασίλειο και τις σκανδιναβικές 
χώρες διαλύοντας τον τουρισμό του 
νησιού. Η ΥΠΑ ζητεί διακαώς εδώ και 
χρόνια την υπογειοποίηση του δρόμου 
στο σημείο που συναντά το αεροδρόμιο 
και την απαλλοτρίωση κοντινών εκτάσε-
ων προκειμένου να καταστεί εφικτός ο 
εκσυγχρονισμός του αερολιμένα, χωρίς 
όμως να έχει επιτύχει τη συνεργασία των 
τοπικών φορέων.

Παράλληλα, σύμφωνα με κύκλους 
της αεροπλοΐας, όλα τα παραχωρούμε-
να αεροδρόμια, που παραμένουν χωρίς 
πιστοποίηση, αντιμετωπίζουν τεχνικά 
προβλήματα, με τα κυριότερα να παρου-
σιάζονται στους αεροδιαδρόμους της 
Μυκόνου και της Κεφαλλονιάς, αλλά και 
στα «παγωμένα» δημόσια έργα των αερο-
λιμένων της Θεσσαλονίκης και των Χανίων. 
Επίσης, τεράστιο ζήτημα είναι το γεγονός 
ότι κανένα αεροδρόμιο δεν είναι πιστοποι-
ημένο με βάση τα πρότυπα του ICAO, κάτι 
που συνεπάγεται αδυναμία ευθυγράμμι-
σης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
αερολιμένων με το αυστηρότατο point 
system που προβλέπουν οι συμβάσεις και 
που θα επέτρεπαν στο Δημόσιο να κάνει 
τη ζωή του παραχωρησιούχου κόλαση.

Στο μεταξύ καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη, όπως μεταδίδουν αεροπορικοί 
κύκλοι, να συγκροτηθεί μια αρχή δια-

χείρισης και εποπτείας της σύμβασης 
παραχώρησης ούτως ώστε να υπάρχει 
έλεγχος και σημείο αναφοράς για την 
υλοποίησή της.

Σύμφωνα με τις συμβάσεις, ο παρα-
χωρησιούχος θα επιβάλει ρυθμιζόμενα και 
μη ρυθμιζόμενα αεροναυτικά τέλη και θα 
εισπράττει το νέο «σπατόσημο», το οποίο 
θα ενσωματώνεται στις συνολικές χρεώσεις 
των επιβατών, που δεν θα ξεπερνούν τα 
14,5 ευρώ για την περίοδο κατασκευής και 
τα 20 ευρώ για την περίοδο λειτουργίας.

Ο ιδιώτης θα υποβάλει 20ετές master 
plan για κάθε αεροδρόμιο, στο οποίο θα 
ορίζει όλα τα επικείμενα νέα έργα ή τα 
έργα επέκτασης και θα περιγράφει τα 
πιθανά μελλοντικά έργα που προτίθε-
ται να αναλάβει. Κάθε master plan θα 
ενημερώνεται ανά πενταετία. Επίσης, θα 
καταθέσει επιχειρηματικό σχέδιο που θα 
είναι ο «μπούσουλας» της οικονομικής 
πορείας της παραχώρησης, καθώς οι 
προβλέψεις του business plan θα καθορί-
σουν τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των 
ιδιωτών και του Δημοσίου. Αν οι ιδιώτες 
δεν διαθέτουν χρηματοδότηση για την 
υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου για 
την οποία έχει δεσμευτεί, θα υφίστανται 
κυρώσεις. Επίσης, δεν θα μπορούν να 
μεταβιβάσουν μετοχικά μερίδια, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις χωρίς την έγκριση του 
Δημοσίου - με την εξαίρεση της ενεχυ-
ρίασης στους δανειστές τους. 

Το μεγάλο όπλο του Δημοσίου είναι η 

μέτρηση επιδόσεων και η μέτρηση ποιό-
τητας υπηρεσιών καθώς θα ελέγχει αν ο 
ιδιώτης παρέχει το απαιτούμενο επίπεδο 
εξυπηρέτησης και αν συνεργάζεται με την 
Πολεμική Αεροπορία στους αερολιμένες 
μεικτής χρήσης. Πρόκειται για εργαλείο 
που αναλύεται εξωνυχιστικά στις συμ-
βάσεις και που επιτρέπει στο κράτος να 
επιβάλει διαρκή οικονομικά πέναλτι για 
τυχόν κακή παροχή ποιότητας υπηρεσιών, 
υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης 
της πιστοποίησης των αερολιμένων. Το 
Δημόσιο δεσμεύεται να επενδύει στον 
εκσυγχρονισμό των αεροναυτιλιακών 
υποδομών και στην αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα 
με τις ανάγκες του οικονομικού μοντέλο 
του παραχωρησιούχου.

Παράλληλα, αν δεν υφίστανται έγκυροι 
περιβαλλοντικοί όροι σε οποιοδήποτε 
αεροδρόμιο 15 ημέρες πριν από την 
έναρξη της παραχώρησης, τότε το Δημό-
σιο θα ευθύνεται για κάθε δαπάνες που 
θα προκύψουν στον ιδιώτη σε σχέση 
με τη συμμόρφωσή του με τις απαιτή-
σεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  
Επίσης το κράτος θα είναι υπεύθυνο και 
θα αποζημιώσει τον παραχωρησιούχο 
για τις ζημιές που απορρέουν από κάποια 
υφιστάμενη μόλυνση και την ηχομόνωση. 
Παράλληλα τυχόν αναίτια άρνηση του 
Δημοσίου να υπογράψει πρωτόκολλο 
παράδοσης θα συνεπάγεται αποζημιώσεις.

Οι ιδιώτες θα πρέπει να ολοκληρώ-

σουν τα επικείμενα έργα σε 20 μήνες 
και τα νέα έργα σε 48 μήνες. Αν υπάρξει 
υπέρβαση των προθεσμιών πάνω από 
30%, θα υποστούν μεγάλες κυρώσεις. 
Το ίδιο θα συμβεί όμως στο Δημόσιο 
αν δεν ολοκληρώσει και παραδώσει 
τα εν εξελίξει δημόσια έργα έγκαιρα.  
Αν ο παραχωρησιούχος παραβιάσει κάποια 
υποχρέωση της σύμβασης  με τρόπο που 
θα δημιουργεί κίνδυνο στην ασφάλεια των 
επιβατών ή λόγω ενέργειας ή παράλειψης 
προκύψει ουσιώδης ζημιά ή διαταραχή 
και δεν τη διορθώσει ή εγκαταλείψει 
μέρος των έργων για άνω των τριών 
μηνών ή αναστείλει τις δραστηριότητες 
οποιουδήποτε από τα αεροδρόμια για δύο 
ημέρες, το κράτος μπορεί να θέσει τους 
αερολιμένες υπό τον άμεσο έλεγχό του. 
Ωστόσο το Δημόσιο θα αναλάβει να απο-
ζημιώσει τον παραχωρησιούχο για κάθε 
αξίωση υπαλλήλων της ΥΠΑ η οποία οφεί-
λεται στη μεταβίβαση των αεροδρομίων ή 
για κάθε ζημιά που θα υφίσταται από τις 
συμβάσεις με την εταιρεία Καταστήματα 
Αφορολογήτων Ειδών.

Κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ υπεραμυνόταν της 
διατήρησης του Δημόσιου χαρακτήρα 
των αεροδρομίων μας – ιδιαίτερα της 
Θεσσαλονίκης.

Εντούτοις, τώρα, ξεπουλά στους 
Γερμανούς αυτή τη δημόσια περιουσία.

Οι όροι μπορούν να τηρηθούν ή 
μη, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι 
κύριε Πρωθυπουργέ;



8 / ΟΙΚΟEΙΔΗΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
οικονομία

ΠΑΛΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ  
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσα και ποια από τα 
Πρόστιμα που μας έχει επιβάλλει μέχρι σήμερα το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο για μη συμμόρφωση όσον αφορά στους ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, 
Δίκτυα Αποχέτευσης, έχουν πληρωθεί.

Εάν πληρωθούν αυτά τα Πρόστιμα θα είναι περισσότερα 
χρήματα από όσα θα απαιτούντο για την συμμόρφωσή μας μες τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατάργηση όλων των ΧΥΤΑ 
και για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης που δεν υπάρχουν 
ακόμα σήμερα, 17 χρόνια μετά την λήξη της προθεσμίας που 
έθεσε η ΕΕ. Έγινε σύσκεψη τέλος Σεπτεμβρίου 2015 στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, με συμμετοχή εκπροσώπων από τα αρμόδια 
Υπουργεία, της Γενικής Γραμματείας Υδάτων, της ΕΥΔΑΠ και του 
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας. Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κ. 
Βασίλης Πιστικίδης ειδοποιήθηκε την επόμενη ημέρα ! 

Οι δύο μεγαλύτεροι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής που 
εξακολουθούν να μην έχουν αποχέτευση είναι οι παραπάνω 
αναφερόμενοι και για αυτούς θα μας έλθει στις 29 Οκτωβρίου 
ο βαρύς μποναμάς από την ΕΕ. Τα δύο εμπλεκόμενα Υπουργεία 
και η Περιφέρεια Αττικής ισχυρίζονται ότι το θέμα απαιτεί την 
συναίνεση των δύο Δήμων. 

Επίσης ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων κ. Ιάκωβος Γκανούλης 
θέλει συμφωνία του κοινού για να προχωρήσει. Σε ανάλογο 
επίπεδο κινείται και η ΕΥΔΑΠ, ο Πρόεδρος της οποίας κ. Κώστας 
Παπαδόπουλος λέει ότι η απόφαση ανήκει κυρίως στην Περιφέρεια 
και τους Δήμους. Η ΕΥΔΑΠ επεμβαίνει σε επίπεδο προδιαγραφών, 
παραλαβής και λειτουργίας του έργου. Ο Αντιπεριφερειάρχης 
Αττικής και πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Πέτρος Φιλίππου 
πιστεύει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί η λύση δημιουργίας 
Βιολογικού καθαρισμού στο Πλατύ Χωράφι Σπάτων, το οποίο 
επιλέχθηκε πριν είκοσι χρόνια ‘όταν η περιοχή ήταν ερημιά,, ενώ 
τώρα κατοικείται. Συζητείται το ενδεχόμενο να οδηγηθούν τα 
λύματα των περιοχών στον βιολογικό καθαρισμό που είναι υπό 
κατασκευή κοντά στο Αεροδρόμιο η η σε νέο βιολογικό καθαρισμό 
στο Αεροδρόμιο από την πλευρά των Σπάτων. 

Οι δύο Δήμοι πιστεύουν ότι είναι δυνατή η σύνδεσή τους με 
την Ψυττάλεια, αντί για την δημιουργία βιολογικού καθαρισμού.

Η υπόθεση είναι ακόμα σε εκκρεμότητα και χάθηκαν 250 
εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ !

Η περιφέρεια από την πλευρά της δεν μπορεί να ολοκληρώσει 
τον σχεδιασμό της για την Ανατολική Αττική, εάν η ΕΥΔΑΠ δεν 
τελειώσει την σύνδεση της Παλλήνης, Γέρακα και παραλιακών 
περιοχών του Δήμου Σαρωνικού με την Ψυττάλεια. Έτσι τουλά-
χιστον ισχυρίζεται ο κ. Φιλίππου, ο οποίος λέει επίσης ότι δεν 
προχωράει ο σχεδιασμός επειδή αντιδρούν κάποιοι πολιτευτές 
του Πειραιά….

Τα Πρόστιμα δεν τα πληρώνουν όμως αυτοί. 
Η Εσπερίδα του ΠΑΚΟΕ στις 4 του Νοέμβρη θα απα-

ντήσει στα προαναφερόμενα.
Ας περιμένουμε. Περιμέναμε άλλωστε 20 και πλέον 

χρόνια!  

Εκατομμύρια άνθρωποι από Μέση Ανατολή και 
τη Βόρεια Αφρική έχουν γίνει πρόσφυγες κι 
εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Η κατάσταση 

αυτή προβλέπεται ότι θα επιδεινωθεί στο μέλλον 
λόγω της κλιματικής αλλαγής που οφείλεται στην 
καταστροφή του περιβάλλοντος εξαιτίας της 
υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων των 
περιοχών αυτών και οδηγεί στην έλλειψη νερού.

Οι Αρχές της Ιορδανίας μπορούν να προσφέ-
ρουν στους πολίτες τους μόλις 150 κυβικά μέτρα 
ετησίως, ελάχιστα δηλαδή σε σύγκριση με τα 500 
κυβικά μέτρα που θεωρούνται από τον ΟΗΕ το 
κατώτατο όριο για την κάλυψη των αναγκών 
σε αντίθεση με την ανεξέλεγκτη διαχείριση των 
πετρελαϊκών αποθεμάτων. 

Τα υπόγεια αποθέματα νερού της χώρας έχουν 
μειωθεί δραματικά τα τελευταία 20 χρόνια και ο 
ρυθμός της μείωσης φαίνεται να επιταχύνεται όσο 
περνά ο καιρός. Οι αιτίες είναι πρωτίστως τρεις: η 
ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, η ανοδική τάση 
στο βιοτικό επίπεδο, η οποία συνοδεύεται από 
αύξηση της κατανάλωσης πόρων και εκπομπής 
ρύπων και τέλος, οι συγκεκριμένες περιοχές 
«ποτίζονται» από αποθέματα τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν το 
έδαφος ήταν πιο υγρό. Σήμερα, λοιπόν, οι ταμι-
ευτήρες αυτοί δεν ανανεώνονται και αδειάζουν 
επικίνδυνα γρήγορα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πόρων (WRI) είχε 
προειδοποιήσει για τις δραματικές ελλείψεις νερού 
από τον Αύγουστο. Οι χώρες προέλευσης των 
προσφύγων είναι η Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, 

τη Λιβύη και η Ερυθραία, χώρες δηλαδή που μέσα 
στα επόμενα 25 χρόνια θα αντιμετωπίσουν ακόμη 
πιο οξεία λειψυδρία. Το 2040 η κατανάλωση 
νερού θα αντιστοιχεί στο 80% των αποθεμάτων 
στις ζώνες αυτές, ενώ εκτιμάται ότι ήδη από το 
2025 θα υπάρξουν ελλείψεις του βασικού αυτού 
αγαθού για 80 έως 100 εκατομμύρια ανθρώπους. 

Η κλιματική αλλαγή πολλαπλασιάζει τις εντάσεις 
και τις πολεμικές συγκρούσεις, που αυτομάτως 
θα προκαλέσουν ελλείψεις και σε τρόφιμα. Οι 
οικονομικά ασθενέστεροι θα είναι τα πρώτα 
θύματα της οδυνηρής αυτής κατάστασης καθώς 
ούτε χρήματα για να φύγουν από τη χώρα τους 
δε θα έχουν προς αναζήτηση καλύτερης ζωής.

Επειδή αναφέρθηκε, η Συρία, πέρα από 
το άμεσο προσφυγικό πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζει εξαιτίας τριών βασικών παραμέτρων 
1) Του δικτάτορα Ασαντ 2) των προστατών 
του Ρώσων και …Κινέζων και 3) του αντίπο-
δα Αμερικάνου που και οι δύο αυτοί έχουν 
συμπιέσει σαν σάντουιτς βομβαρδισμών τους 
αμάχους στη Συρία. Έτσι, εάν προσθέσουμε 
και την κλιματική αλλαγή, τότε το κράτος 
αυτό σύντομα δε θα υπάρχει.

Ωστόσο πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι 
επειδή το ΠΑΚΟΕ, χρόνια τώρα υποστηρίζει 
ότι οι ταμιευτήρες νερού δεν είναι μόνο υπό-
γειοι. Έχουμε τη δυνατότητα με τις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις να παράξουμε νερό 
και από το αστείρευτο θαλάσσιο οικοσύστημα 
αλλά και παραγωγή του από τον αέρα που 
αναπνέουμε.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΨΑΣ

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται απέναντι σε ένα 
τεράστιο πρόβλημα: Την στιγμή που ο παγκόσμιος 
πληθυσμός αυξάνεται σταθερά, η ωφέλιμη γη συρρι-
κνώνεται. Μάλιστα, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου θεωρώντας ότι η υποβάθμιση της ποιότητας 
του εδάφους είναι μια βραδυφλεγής βόμβα.

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την τάση αυτή: κάθε 
χρόνο, 24 δις τόνοι γόνιμου εδάφους χάνονται εξαιτίας 
της διάβρωσης, των πλημμυρών, των μεταλλευτικών 
δραστηριοτήτων και της εντατικής γεωργίας. Από την 
άλλη, η καλλιεργήσιμη γη χάνεται με ρυθμό 1.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων την ημέρα. Στην Κίνα, σχεδόν 
το ένα πέμπτο της γεωργικής γης είναι μολυσμένο.

Οι παρεμβάσεις που γίνονται στην γη από την 
κατασκευή δρόμων και την επέκταση των πόλεων, 
έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο των μικροοργα-
νισμών που κάνουν μια χούφτα χώμα ένα ζωντανό 

μικρόκοσμο. Από τη στιγμή που η ζωή έχει εξαλειφθεί, 
το μόνο που απομένει είναι νεκρή ύλη και επομένως 
άχρηστη για γεωργική αξιοποίηση γη. Η εξάντληση του 
εδάφους από την αποψίλωση των δασών, την υπερ-
λίπανση και την υπερβόσκηση μπορεί να μετατρέψει 
την καλλιεργήσιμη γη σε έρημο. Και τότε οι κλιματικοί 
παράγοντες, όπως η ξηρασία αποτελούν τον καταλύτη 
σε μια αλυσιδωτή αντίδραση.

Οι ζημιές είναι ανεπανόρθωτες. Και φυσικά οι 
μέθοδοι γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής επη-
ρεάζουν άμεσα την ποιότητα της γης και την οδηγούν 
αργά και μεθοδικά σε μαρασμό και σε «θάνατο». Για 
να συνειδητοποιήσει κανείς το μέγεθος της καταστρο-
φής ένα στοιχείο είναι αρκετό: Η φύση «χρειάζεται» 
2.000 χρόνια για να παράξει ένα στρώμα γόνιμου 
εδάφους 10 εκατοστών στο οποίο τα φυτά μπορούν 
να αναπτυχθούν.

Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων
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ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 ο συναγερμός του 
ΧΥΤΑ Φυλής για τον εντοπισμό ραδιενέργειας κτυπού-
σε ασταμάτητα γιατί εντόπισε ραδιενεργό φορτίο στο 
απορριμματοφόρο που περνούσε την πύλη ανίχνευσης 
ραδιενεργών υλικών και τα μηχανάκια μετρούσαν δεκα-
πλάσια ποσοστά ραδιενέργειας από τα επιτρεπόμενα. 

Αμέσως το όχημα και ο οδηγός τέθηκε σε καραντίνα 
και ειδοποιήθηκε η Περιφέρεια Αττικής. Οι εργαζόμενοι 
στο ΧΥΤΑ για λόγους προστασίας φόρεσαν αμέσως 
ειδικές στολές και απομόνωσαν το απορριμματοφόρο 
σε χώρο εκτός του ΧΥΤΑ. 

Ειδοποιήθηκε ο Δημόκριτος για να προχωρήσει στις 
απαραίτητες εργαστηριακές έρευνες και μετρήσεις για να 
διαπιστωθεί το είδος και η προέλευση του ραδιενεργού 
υλικο0ύ που εντοπίστηκε. 

Η περίπτωση είναι πολύ ανησυχητική διότι το απορ-
ριμματοφόρο είχε κάνει αποκομιδή σκουπιδιών από την 
περιοχή του Σχιστού και το πλήρωμα δεν είχε αντιληφθεί 

κάτι ύποπτο σε όλη την διάρκεια της αποκομιδής.
Στην Περιφέρεια περιμένουν με αγωνία τα αποτε-

λέσματα των ερευνών από τον Δημόκριτο για να απο-
φασίσουν εάν πρέπει να λάβουν κάποια επιπρόσθετα 
μέτρα ασφαλείας και ποια θα είναι αυτά.  

Πρέπει τέλος να σημειώσουμε ότι και άλλες φορές 
έχουν εντοπιστεί ραδιενεργά απόβλητα σε διάφορα 
σημεία (όπως ιατρικά απόβλητα Νοσοκομείων, σε εργο-
στάσια μπαταριών, κλπ.) αλλά δεν υπήρχαν μετρητές 
ούτε συναγερμοί να ηχήσουν…. 

Το ΠΑΚΟΕ τα είχε εντοπίσει και τα κατήγγειλε, 
αλλά οι αρμόδιοι αγρόν ηγόρασαν….  

Τα χρόνια περνούν και δυστυχώς ξεχνάμε εύκο-
λα. Το δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ δε μας έμαθε 
απολύτως τίποτα. Μπρος στο κέρδος ας πεθάνουν 
και μερικοί πληβείοι.

Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα καταγγείλει 
τέτοιες τακτικές, αλλά…..

Απορριμματοφόρο με ραδιενεργό φορτίο στο ΧΥΤΑ Φυλής

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, σε δύο διασκέψεις της, κεκλεισμένων 
των θυρών, ακύρωσε την απόφαση του πρώην 
υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σκουρλέ-
τη με την οποία είχε ανακαλέσει την άδεια 
λειτουργίας των μεταλλείων χρυσού της 
εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στην Χαλκιδική 
τον περασμένο Αύγουστο. 

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο τον 
Νικ. Σακελλαρίου ακύρωσε -κατά πλειοψη-
φία- την απόφαση του κ.Σκουρλέτη,(ΔΜΕΒ
Ο/Α/Φ.7.49.13/177642/854/2015) και το 
έγγραφο 12237/20.8.2015 της προϊστα-
μένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος 
του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, 
Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, που 
ανακαλούσε την λειτουργία των εν λόγω 
μεταλλείων. 

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Σκουρ-
λέτη, η ανάκληση της λειτουργίας του μεταλ-
λείου έγινε, καθώς παραβιάστηκε ο όρος 
που ανέφερε ότι οι προβλεπόμενες δοκιμές 
των κοιτασμάτων της Ολυμπιάδας και Σκου-
ριών έπρεπε να γίνουν επιτόπου, εντός των 
εγκαταστάσεων των μεταλλείων και όχι στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας Outotec στην 
Φινλανδία. 

Κατά τις εν λόγω διασκέψεις της Ολομέλει-
ας του ΣτΕ έγιναν δεκτές οι σχετικές προσφυγές 
κατά της απόφασης του κ. Σκουρλέτη, καθώς 
οι δικαστές δεσμευόντουσαν ουσιαστικά από 
την υπ΄ αριθμ. 3191/2015 απόφαση του Ε΄ 
Τμήματος του ΣτΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
τέλος του περασμένου Αυγούστου και αποτέ-
λεσε προπομπό της απόφασης που ελήφθη 
κατά τις δύο διασκέψεις της Ολομέλειας του 
ΣτΕ. Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ είχε κρίνει ότι από 
μόνο του το γεγονός ότι οι εργαστηριακές 
δοκιμές δεν έγιναν επιτόπου στις εγκατα-
στάσεις της εταιρείας, αλλά στο εξωτερικό 
δεν αρκεί για να αποτελέσει λόγο ανάκλησης 
της άδειας. Η απόφαση της Ολομέλειας του 
ΣτΕ, η οποία ελήφθη κατά τις δύο διασκέψεις, 
αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στον μήνα. 
Τυπικά η απόφαση του ΣΤΕ μπορεί να 
σταθεί, αν και το ΠΑΚΟΕ διαφωνεί ριζικά 
με αυτή. 

Επειδή όλοι πρέπει να γνωρίζουμε και 
τώρα πρέπει να μάθουμε ότι η εταιρεία που 
εκμεταλλεύεται τον υπόγειο πλούτο της 
Ελλάδας στη Χαλκιδική είναι ΚΑΝΑΔΙΚΗ 
95% και με τον ΑΚΤΟΡΑ 5%.

Δε γνωρίζουμε εάν τα αποτελέσματα 
των δοκιμών μαγειρεύτηκαν, γιατί αυτό 
υπονοεί η απόφαση Σκουρλέτη, αλλά 
αυτό που γνωρίζουμε πολύ καλά είναι 
ότι: «ό,τι λάμπει, δεν είναι χρυσός» κι 
αυτό το λέμε γιατί με την επένδυση αυτή 
1) ισοπεδώθηκαν 350.000 στρέμματα 
δάσους, 2) δημιουργήθηκαν 1 εκατομμύριο 
κυβικά μέτρα μπάζα και 3) το κυάνιο που 
παράγεται είναι θανατηφόρο.

TO ΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΕ  
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ «Πυρά» κατά του υπουργείου 

Περιβάλλοντος αλλά και της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εξετάζοντας 
το σχέδιο για την ανάθεση σε ιδιώτη 
της διαχείρισης των απορριμμάτων 
της Πελοποννήσου, επισημαίνει ότι το 
υπουργείο δεν έχει ακόμη απαντήσει 
αν ο διαγωνισμός είναι συμβατός με 
τον νέο εθνικό σχεδιασμό, δηλαδή αν 
επιτρέπεται να υπογραφεί σύμβαση. 
Δύο από τους διαγωνισμούς, αυτοί 
της Πελοποννήσου και της Ηπείρου, 
βρίσκονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 
από τη στάση του οποίου θα εξαρτηθεί 
η υπογραφή ή μη των αντίστοιχων 
συμβάσεων. Το ζητούμενο είναι αν 
αυτοί οι δύο μεγάλοι διαγωνισμοί για 
την ανάθεση σε ιδιώτες της διαχείρισης 
των απορριμμάτων για 20 έτη είναι 
συμβατές με τις αρχές του νέου εθνικού 
σχεδιασμού (ΕΣΔΑ) για τα απορρίμμα-
τα (που τέθηκε σε ισχύ το καλοκαίρι). 
Την απάντηση καλείται να δώσει κατ’ 
αρχήν το υπουργείο Περιβάλλοντος 
που εκπόνησε τον ΕΣΔΑ.Το Ελεγκτικό 
Συνέδριο ζητά:

– από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
κατά πόσον ο νέος εθνικός σχεδιασμός 
και το (αναθεωρημένο ή υπό αναθεώρη-
ση σχέδιο διαχείρισης της Περιφέρειας 
– ΠΕΣΔΑ) «επηρεάζουν το φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο της ελεγχόμε-
νης σύμβασης (...) καθώς και εάν υπό 
τα νέα αυτά δεδομένα η ελεγχόμενη 
σύμβαση συνεχίζει να προκρίνεται ως 
συμφέρουσα για την περιφέρεια».

– από την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
να αποστείλει το κείμενο του αναθεω-
ρημένου (σύμφωνα με τον νέο ΕΣΔΑ) 
περιφερειακού σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ), 
καθώς «διαλαμβάνεται αορίστως ότι 
αυτό τελεί υπό αναθεώρηση». Μάλιστα 
ζητά το κείμενο του νέου σχεδιασμού 
για τα σκουπίδια «να συνοδεύεται από 
όλες τις γνωμοδοτήσεις που προηγούνται 
της έγκρισής τους καθώς και αναλυτική 

καταγραφή των σημείων διαφοροποί-
ησής του έναντι του προγενέστερου 
(2010)». Επίσης, από την Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
να διευκρινιστεί «αν η έγκριση του 
νέου αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ συνιστά 
προϋπόθεση χρηματοδότησής του».

– από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ 
την αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και η 
Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ υποστήριξαν 
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι 
η σύμβαση για τη ΣΔΙΤ της Πελοπον-
νήσου είναι σύμφωνη και με τον νέο 
εθνικό σχεδιασμό του κ. Τσιρώνη, καθώς 
«υπερκαλύπτει τους στόχους του και 
ως εκ τούτου ουδεμία τροποποίηση ή 
προσαρμογή του απαιτείται». 
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Το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ 
το 1986, είχε μια καταστροφική 
συνέπεια για τον τοπικό πληθυσμό, 
αφού 116.000 άτομα αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν μόνιμα τα σπίτια τους. 
Όπως αποδεικνύεται, όμως, χρόνια 
μετά η απομάκρυνση των ανθρώπων 
από τον κατεστραμμένο πυρηνικό 
αντιδραστήρα της περιοχής, επέτρεψε 
στα άγρια ζώα να καταλάβουν την 
περιοχή.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τελικά οι 
πληθυσμοί των ζώων θα είναι πολύ 
μεγαλύτεροι από ό,τι ήταν πριν το 
πυρηνικό ατύχημα του 1986, γεγονός 
που τείνει στο να μετατραπεί η περιοχή 
από τόπο καταστροφής, σε φυσικό 
καταφύγιο ζώων! Οι ερευνητές
επεσήμαναν πάντως πως δε σημαίνει 
ότι η ραδιενέργεια κάνει καλό στα ζώα. 
Απλώς δείχνει ότι οι συνέπειες των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, όπως 
της γεωργίας, του κυνηγιού και της 
δασοκομίας, είναι πολύ χειρότερες. 
Εξέτασαν στοιχεία από την ξηρά και 
τον αέρα σχετικά με την παρουσία 
ζώων γύρω από τον αντιδραστήρα, 
όπως ελαφιών, αγριόχοιρων, λύκων 
κ.α. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός 
άγριων ζώων στο Τσέρνομπιλ, είναι 
παρόμοιος με εκείνους σε καταφύγια 
θηραμάτων που δεν έχουν μολυνθεί. 
Όπου απομακρύνονται οι άνθρωποι, 
η φύση ακμάζει - ακόμη και μετά από 
το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στον 
κόσμο. Αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός 
των λύκων, οι οποίοι είναι επταπλάσιοι 
σε σχέση με ένα κοντινό ίδιου 
μεγέθους καταφύγιο. 
Οι επιστήμονες το απέδωσαν αυτό 
στο ότι πλέον κανείς δεν κυνηγά τους 
λύκους γύρω από το Τσέρνομπιλ.  
Μια ζώνη αποκλεισμού μήκους 
περίπου 30 χιλιομέτρων 
περιβάλλει σήμερα μια έκταση 
4.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων 
στο Τσέρνομπιλ, από την οποία 
εκτοπίστηκαν όλοι οι 116.000 
κάτοικοι. Θεωρείται πάντως πιθανό 
ότι μια ανάλογη «ολική επαναφορά» 
των ζώων θα γίνει και γύρω από 
τις κατεστραμμένες πυρηνικές 
εγκαταστάσεις της Φουκουσίμα στην 
Ιαπωνία.

Το ΠΑΚΟΕ έζησε το δράμα 
του Τσέρνομπιλ στέλνοντας 
ανθρωπιστική βοήθεια σε διάφορα 
είδη αλλά και γιατρούς σε 
νοσοκομεία.
Δυστυχώς, ακόμα υπάρχει έντονο 
πρόβλημα, δεδομένου ότι ο χρόνος 
υποδιπλασιασμού του καισίου 
και στροντίου είναι από 50-100 
χρόνια.
Άραγε, για ποια ζωή συζητάμε;

Το κατά πόσο μπορεί να συμβάλει 
στην ακαδημαϊκή έρευνα μια μελέτη, 
η οποία αφορά τη... μόλυνση που 

προκαλούν τα προσφυγικά κύματα, έχει 
γίνει τις τελευταίες μέρες θέμα συζήτη-
σης μεταξύ ακαδημαϊκών. Πρόσφατα το 
επιστημονικό περιοδικό του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕ-
ΘΕ), «Mediterranean Marine Sci-
ence», φιλοξένησε μελέτη που εκπόνησε 
ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος 
Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, Στέλιος Κατσανεβάκης, που 
δείχνει το «πώς η παράνομη μετανάστευση 
στο Ανατολικό Αιγαίο αποτελεί νέα πηγή 
θαλάσσιων... απορριμμάτων».

Την επιχειρούμενη αθωότητα της εν 
λόγω έρευνας και τα συμπεράσματά της 
αποδομεί επιστημονικά και μεθοδολογικά 
η ερευνήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

σε θέματα Προσφύγων και Πολιτισμι-
κής Κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο του 
Leicester και εργαζόμενη στη Μονάδα 
Υποστήριξης Προσφύγων του Βρετανικού 
Ερυθρού Σταυρού, στο Λονδίνο, Νάνσυ 
Μαυρουδή. Ο κ. Κατσανεβάκης ισχυρίζεται 
ότι «τα θαλάσσια απορρίμματα είναι ένα 
πλήγμα στις οπτικές και αισθητικές ευαι-
σθησίες των τουριστών και των ντόπιων 
επισκεπτών στις παραλίες και συνιστούν 
πιθανό κίνδυνο ατυχημάτων».

Η κα Μαυρουδή αναφέρει πως «ιδε-
ολογία είναι να εκπονείς ακαδημαϊκή 
έρευνα, για να αναδείξεις το ποσοστό 
των εναπομεινάντων σωσιβίων ως κίν-
δυνο πρόκλησης ατυχημάτων, ενώ έχεις 
αποσιωπήσει τα καθημερινά εγκλήματα 
ρύπανσης από μεγαλο-εταιρείες σε βάρος 
ντόπιων πληθυσμών, όπως στις Σκουριές, 
αλλά και στο νησί της Λέσβου που μελετά 

ο κ. Κατσανεβάκης. Oἱ διυλίζοντες τὸν 
κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες. 
Αν στο κουφάρι ενός παιδιού που επιπλέει, 
επιλέγουμε να εστιάζουμε στην πάνα του 
ως δείκτη οικολογικής και οικονομικής 
καταστροφής, τότε σίγουρα πρέπει να 
επανεξετάσουμε τα επιστημολογικά μας 
παραδείγματα. Κάτι κάνουμε λάθος.»

Πάντως ο αν. καθηγητής δεν αποσι-
ωπά ότι «το θέμα των θαλασσίων ρύπων 
μοιάζει να είναι λιγότερο σημαντικό σε 
σύγκριση με το δράμα εκατομμυρίων 
προσφύγων. Οι οικολογικές και οικονο-
μικές επιπτώσεις της ρύπανσης λόγω της 
μετανάστευσης δεν είναι αμελητέο θέμα». 
Η ανεπαίσθητη αυτή αναφορά, για την 
κ. Μαυρουδή μάλλον υποκρύπτει την 
«υπερβολικά φιλόδοξη, αν όχι μυωπική, 
πεποίθηση ότι είναι αρκετή για να εξορ-
κίσει τις ηθικές προεκτάσεις. 

«ΡΥΠΟΓΟΝΟΙ» ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
ΚΑΙ... ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ  
ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΑ

ΤΣEΡΝΟΜΠΙΛ...
ΞΑΝΑ ΖΩΗ!

Μείωση των ρύπων στις αστικές περιοχές έως το 2030 
υπόσχονται τα αυτόνομα ηλεκτρικά ταξί. Θα μπορούν να 
παράγουν 90% λιγότερες εκπομπές αερίων ανά χιλιόμετρο 
σε σχέση με τα συμβατικά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Θα 
ξεπερνούν ακόμα και τα υβριδικά, τα οποία παράγουν 
82% λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου. 

Τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα, τα αυτοκινούμενα 
οχήματα αποτελούν αιχμή στην τεχνολογική έρευνα με 
τα αυτόνομα οχήματα της Google να κυκλοφορούν ήδη 
στην αγορά. Οι πρώτες πειραματικές διαδρομές αυτόνο-

μων οχημάτων άρχισαν ήδη στα Τρίκαλα από τον Ιούλιο 
με τα λεωφορεία χωρίς οδηγό, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού 
προγράμματος για την τεχνολογία αυτόνομων οχημάτων. 

Από τον Σεπτέμβριο, τα Τρίκαλα θα έχουν παγκόσμια 
πρωτιά χρήσης λεωφορείων χωρίς οδηγό σε αστικό 
περιβάλλον. Ο δήμος Τρικάλων είναι μια από τις πέντε 
ευρωπαϊκές πόλεις στην οποία θα δοκιμαστεί η τεχνολο-
γία στα πλαίσια του προγράμματος CityMobil2 κι έχουν 
βραβευτεί το 2009 ως μια από τις πιο «έξυπνες» πόλεις 
στον κόσμο.

Τα «ρομποταξί» έρχονται!
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Σοβαρές πληγές στις βασικές λει-
τουργίες του οικοσυστήματος και 
κατ’ επέκταση στην ασφάλεια του 

ανθρώπου, προκαλεί η εξαρτημένη 
βιομηχανική γεωργία από τα χημικά 
φυτοφάρμακα και λιπάσματα.

Όπως αναφέρει έκθεση της Greenpeace, 
σήμερα στην Ευρώπη απειλείται σχεδόν το 
ένα τέταρτο (24,5%) των ειδών που είναι 
ευάλωτα ή κινδυνεύουν, ενώ απειλούνται 
βασικές λειτουργίες του οικοσυστήματος, 
όπως η επικονίαση. Το 2015 στην Ευρώπη 
μειώθηκαν σημαντικά τα έντομα επικονια-
στές το οποίο συνεπάγεται καταστρεπτικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και την τρο-
φική αλυσίδα, καθώς το 70% των 124 
βασικών εμπορικών καλλιεργειών που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
στην Ευρώπη, όπως τα μήλα, εξαρτάται 
από την επικονίαση.

Οι μοναδικοί κερδισμένοι από τον 
φαύλο κύκλο της χρήσης φυτοφαρμάκων 
είναι οι έξι εταιρείες που πωλούν και 
ελέγχουν το 76% των φυτοφαρμάκων 
παγκοσμίως. Τα δισεκατομμύρια ευρώ 
των φορολογουμένων πολιτών που 
σπαταλούνται στη στήριξη της τοξικής 
βιομηχανικής γεωργίας και την έρευνα 
για περισσότερα αγροχημικά, πρέπει να 
επενδυθούν στη στροφή σε βιώσιμες 
γεωργικές πρακτικές που παράγουν τροφή 
χωρίς να μας δηλητηριάζουν

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
▶  Εξετάζοντας τις εκτενείς και σοβαρές 

επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην 
υγεία των ανθρώπων και τα κενά και 
τις ελλείψεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό 
πλαίσιο, διαπιστώνεται ότι τα φυτοφάρ-
μακα μειώνουν επωφελείς οργανισμούς 
και πληθυσμούς απαραίτητους στην 
τροφική αλυσίδα και επηρεάζουν ζωτικές 
λειτουργίες των οικοσυστημάτων, όπως 
η επικονίαση, η φυσική καταπολέμηση 
επιβλαβών οργανισμών, η ανακύκλωση 
των θρεπτικών στοιχείων και η γονι-
μότητα του εδάφους

▶  Η Greenpeace επισημαίνει κενά και 
ελλείψεις του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
πλαισίου στις διαδικασίες αξιολόγησης 
κινδύνου, έγκρισης και ελέγχου των 
χημικών φυτοφαρμάκων. 

Σήμερα στην Ε.Ε. είναι εγκεκριμένες 
για χρήση σχεδόν 500 δραστικές ουσίες 
φυτοφαρμάκων, εκ των οποίων το 25% 
περίπου υπερβαίνει τα όρια διείσδυσης 
στο έδαφος και το νερό, ενώ οι 79 υπερ-
βαίνουν τις κρίσιμες τοξικές δόσεις για 
τους υδρόβιους οργανισμούς. Επιπλέον, ο 
συνολικός αριθμός των σκευασμάτων που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι μεγαλύ-
τερος από τον αριθμό των εγκεκριμένων 
δραστικών ουσιών, άρα τα σκευάσματα 
που διατίθενται είναι πιο τοξικά από τις 
μεμονωμένες δραστικές ουσίες τους. 

Η Greenpeace είχε επισημάνει ότι 

οι πλέον εκτεθειμένοι στις σοβαρές επι-
πτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων 
είναι οι αγρότες, οι οικογένειές τους 
και οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές 
βιομηχανικής γεωργίας.

 Στην ίδια έκθεση παρουσίασε στοιχεία 
που συνδέουν συγκεκριμένα φυτοφάρ-
μακα με διάφορες μορφές καρκίνου και 

νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως 
Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ.

Όλα τα φυτοφάρμακα πρέπει να περά-
σουν από μία διαδικασία έγκρισης πριν 
επιτραπεί η χρήση τους. Η διαδικασία περι-
λαμβάνει μία αξιολόγηση των επιπτώσεών 
τους, βασισμένη σε ελέγχους τοξικότητας, 
καθώς και εκτίμηση της έκθεσής τους 

που βασίζεται στην μοντελοποίηση για 
διάφορα σενάρια. Τα μαθηματικά μοντέλα 
χρησιμοποιούνται επειδή συνήθως δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα επιτόπια δεδομένα 
για τις αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις για 
τους κινδύνους των φυτοφαρμάκων και 
οι εγκρίσεις έχουν κατά καιρούς αποδει-
χθεί προβληματικές ή ανακριβείς και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, έχει χρειαστεί να 
γίνουν προσαρμογές αναδρομικά και να 
επανεξεταστούν αποφάσεις.

Την 1η Δεκεμβρίου 2013 απαγορεύθη-
καν στην Ε.Ε. για ορισμένες χρήσεις τρία 
νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα. Η απαγό-
ρευση αυτή οφείλεται σε συγκεκριμένες 
επιστημονικές αποδείξεις που αντιτίθενται 
στην αρχικά θετική αξιολόγηση που έλαβαν 
αυτά τα συστημικά εντομοκτόνα, τα οποία 
τελικά παρουσίασαν σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις στις μελιτοφόρες μέλισσες 
και σε άλλους επικονιαστές. Άλλο παρά-
δειγμα, η επανέγκριση του ζιζανιοκτόνου 
glyphosate και οι σημαντικές διαφορές 
στα συμπεράσματα διαφορετικών φορέων. 
Αυτό δείχνει όχι μόνο πόσο δύσκολη μπο-
ρεί να είναι η αξιολόγηση ενός και μόνο 
χημικού, αλλά και ότι ακόμα και όταν ένα 
χημικό έχει υποβληθεί σε εξονυχιστικό 
έλεγχο, αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να 
προκύψουν πολύ αργότερα, κάτι που 
απαιτεί μία εκτεταμένη αναθεώρηση της 
έγκρισής του.

Υπάρχουν μεγάλα κενά στην αξιο-
λόγηση, την έγκριση και τη μετέπειτα 
παρακολούθησή τους. 

Αυτή τη στιγμή είναι εγκεκριμένες για 
χρήση στην Ε.Ε. σχεδόν 500 δραστικές 
ουσίες φυτοφαρμάκων. 

Ο αριθμός των σκευασμάτων φυτοφαρ-
μάκων που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, 
είναι πολύ υψηλότερος, καθώς τα φυτο-
φάρμακα πωλούνται σε διάφορες μορφές. 
Τα σκευάσματα αυτά δεν περιέχουν μόνο τη 
δραστική ουσία, αλλά και πρόσθετα όπως 
διαλύτες, επιφανειοδραστικές ουσίες και 
γαλακτωματοποιητές, που χρησιμεύουν 
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 
Δεδομένου ότι τα σκευάσματα φυτοφαρ-
μάκων μπορεί να είναι πολύ πιο τοξικά 
από τις μεμονωμένες δραστικές ουσίες 
και ότι τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων 
δεν εμφανίζονται συνήθως μεμονωμένα 
αλλά συνδυαστικά, είναι ανησυχητικό το 
γεγονός ότι η Ε.Ε. έχει αποτύχει μέχρι 
στιγμής στη ρύθμισή τους αλλά και για 
ότι έχει να κάνει και με τις ιδιότητές τους.

Πέρα από τις σχετικά πρόσφατες 
ανησυχίες για τα μείγματα φυτοφαρ-
μάκων και την επιπρόσθετη τοξικότητα, 
ακόμα και οι αποδεκτές και επί μακρόν 
χρησιμοποιούμενες μέθοδοι δοκιμής που 
εφαρμόζονται στη διαδικασία έγκρισης 
έχουν πολλά αποδεδειγμένα μειονε-
κτήματα. 

Συνήθως εξετάζονται μόνο οι επιπτώ-
σεις σε λίγους «πρότυπους» οργανισμούς 
δοκιμής.

EΞΙ ΕΤΑΙΡΕIΕΣ ΕΛEΓΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΟYΝ 
ΤΟ 76% ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜAΚΩΝ

Η BAYER ΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Στον βωμό του κέρδους, η μεγάλη φαρμακοβιομηχανία Bayer εμπορεύεται 

επικίνδυνα φυτοφάρμακα που όπως αποδείχτηκε, σκοτώνουν τον βασικό επι-
κονιαστή του πλανήτη, τις μέλισσες.

Η Greenpeace στην Αθήνα αντέδρασε άμεσα και μπούκαρε στα γραφεία της 
φαρμακοβιομηχανίας. Ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησε σε 9 φυτά, στα 
8 βρέθηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων εκ των οποίων στα 7 ανιχνεύθηκε η 
ουσία που σκοτώνει τις μέλισσες και μάλιστα σε 3 από αυτά ανιχνεύθηκαν οι 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις πανευρωπαϊκά.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει επισημάνει το πρόβλημα της τοξικό-
τητας των φυτοφαρμάκων στην αλυσίδα της διατροφής. Οι μέλισσες 
είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν εκατοντάδες αγροτικά 
προϊόντα (σιτάρι, ελαιόλαδο, λαχανικά, φρούτα) που τα κατάλοιπα των 
φυτοφαρμάκων στοιβάζονται μέσα σε αυτά κι αποτελούν βραδυφλεγή 
βόμβα για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Πριν πέντε χρόνια, σε έρευνα του ΠΑΚΟΕ, είχε διαπιστωθεί ότι οι 
συγκεντρώσεις επικίνδυνων καρκινογόνων από υπολείμματα φυτο-
φαρμάκων σε λαχανικά ιδιαίτερα, ξεπερνούσαν τρεις και τέσσερεις 
φορές τα επιτρεπτά όρια. Αποδεδειγμένα, κάθε μέρα παίρνουμε δόση 
καρκινογόνων φυτοφαρμάκων τριπλάσια και τετραπλάσια του ορίου. 
Τα lobbies των βιομηχανιών καλά κρατούν! Από τη μια τα φυτοφάρμα-
κα που μας αρρωσταίνουν και από την άλλη τα φάρμακα – βέβαια, τα 
συμβατικά- που δήθεν μας κρατούν στη ζωή!
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Σε διελκυστίνδα μεταξύ της οικολογικής 
οργάνωσης WWF Ελλάς και της ΔΕΗ 
έχει εξελιχθεί η υλοποίηση της νέας 

λιγνιτικής μονάδας V στην Πτολεμαΐδα, 
που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 
έργα υποδομής στη χώρα μας, συμβατικής 
αξίας περίπου 1,4 δια ευρώ

Το έργο αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να 
μειώσει σε μεγάλο βαθμό την περιβαλ-
λοντική ρύπανση που προέρχεται από 
την καύση λιγνίτη, διαθέτει την πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία, με ισχύ 660 MW για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 140 
MW θερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση 
στην Πτολεμαΐδα, ενώ οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις της νέας μονάδας ικανοποι-
ούν τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις της 
ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, σύμφωνα με τη ΔΕΗ.

Η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο 
κοινοπραξία TEPNA-Hitachi υπεγράφη 
στις 9 Μαρτίου 2013, ενώ η κατακύρωση 
του διαγωνισμού για το έργο έγινε στις 
25 Νοεμβρίου 2011. Την Πέμπτη 17 
Σεπτεμβρίου 2015, η ανάδοχος εταιρία 
κατέθεσε την προβλεπόμενη εγγυητική 
επιστολή για την έναρξη της κατασκευής 
της νέας μονάδας «Πτολεμαΐδα V», που 
σημαίνει ότι, αφού ολοκληρωθούν οι απα-
ραίτητοι έλεγχοι και οι τυπικές διαδικασίες, 
ανοίγει ο δρόμος για την οργάνωση του 
εργοταξίου και την έναρξη των εργασιών 
κατασκευής.

Η WWF Ελλάς επισημαίνει ότι, ειδικά 
στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, καμία 
δημόσια επιχείρηση δεν είναι λογικό να 
εκταμιεύει 400 εκατ. ευρώ για ένα έργο 
οικονομικά ασύμφορο. Η εμμονή στην 
κατασκευή της «Πτολεμαΐδας V», τονί-
ζει, θα εγκλωβίσει την Ελλάδα σε ένα 
παρωχημένο ενεργειακό μοντέλο, την 
ίδια στιγμή που τα άλματα της τεχνολο-
γίας καθιστούν την καθαρή ενέργεια μια 
οικονομικά ανταγωνιστική βάση για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Πρόκειται για μια μονάδα που θα 
εκπέμπει περίπου 4,6 εκατ. τόνους διο-
ξειδίου του άνθρακα το χρόνο, θα είναι 
εκτός βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για 
τις μονάδες καύσης σε όλη την Ευρώπη 
και η κατασκευή της θα κοστίσει στους 
Έλληνες πολίτες τουλάχιστον 1,4 δια ευρώ.

Τονίζει, ότι οι δαπάνες της ΔΕΗ για 
δικαιώματα εκπομπής C02 (διοξειδίου του 
άνθρακα) το έτος 2014 ανήλθαν σε 216,9 
εκατ. ευρώ, παρά τη μειωμένη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, για 
τιμές αγοράς δικαιωμάτων περίπου 7,5 
ευρώ/τόνο. Οι σημερινές τιμές αναμένεται, 
σύμφωνα με προβλέψεις, να υπερτριπλα-
σιαστούν και να φτάσουν σε τιμές της 
τάξης των 25-30 ευρώ/τόνο στην περίοδο 
2021-2030. Σε αυτά τα επίπεδα τιμών, 
υπογραμμίζει η WWF, η «Πτολεμαΐδα V» 
θα έχει μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος 
από μονάδες φυσικού αερίου.

Η «Πτολεμαΐδα V» δεν είναι μονόδρο-
μος. Συμφωνά με έκθεση της WWF Ελλάς, ο 

συνδυασμός αιολικών και φωτοβολταϊκών 
με αποθήκευση ενέργειας σε αντλησιοτα-
μιευτικούς σταθμούς μπορεί να καλύψει 
πλήρως και αξιόπιστα τα φορτία βάσης για 
τα οποία έχει σχεδιασθεί η «Πτολεμαΐδα V». 
Στην έκθεση σημειώνεται πως αρκετές από 
τις εξεταζόμενες λύσεις χαρακτηρίζονται 
και από χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος 
ενέργειας από αυτό της «Πτολεμαΐδας V»

Η ΔΕΗ, από την πλευρά της, υπογραμ-
μίζει ότι το τελευταίο διάστημα πραγμα-
τοποιείται συστηματικά μια συνειδητή 
προσπάθεια από πλευράς της WWF για 
την αποδόμηση μίας από τις μεγαλύτερες 
παραγωγικές επενδύσεις που θα γίνει 
στη χώρα και η μεγαλύτερη απ' όλες 
τις ενεργειακές επενδύσεις που θα έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Αυτή της νέας 
Μονάδας V του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού 
(ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας. Η αλήθεια για τη νέα 
λιγνιτική μονάδα V στην Πτολεμαίδα, 
τονίζει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρι-
σμού, είναι ότι αποτελεί το μεγαλύτερο 
έργο υποδομής που ενισχύει την εθνική 
οικονομία και κυρίως την ελληνική περι-
φέρεια, που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη 
ανεργία, δημιουργώντας υπεραξίες για 
τις τοπικές κοινωνίες

Η ΔΕΗ απαντά στις επιθέσεις της περι-
βαλλοντικής οργάνωσης, με τα ακόλουθα 
επιχειρήματα: 

• Αυτό που αποκρύπτουν εσκεμμένα 
οι συγγραφείς των ανακοινώσεων του 
τοπικού γραφείου της WWF είναι ότι 
οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της νέας 
μονάδας ικανοποιούν τις πλέον αυστηρές 
απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής 
νομοθεσίας, βελτιώνοντας σημαντικά την 
περιβαλλοντική απόδοση της ΔΕΗ, καθώς 
αντικαθίστανται παλαιές και ενεργοβόρες 
μονάδες, αφού θα πετύχει μεγάλη μείωση 
της κατανάλωσης λιγνιτών (κατά 40%) 
εξασφαλίζοντας πολύ μεγάλες μειώσεις 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
(C02) και των ρύπων

• Η νέα μονάδα V αναβαθμίζει το 
Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 
καθώς θα αξιοποιεί τα εγχώρια κοιτάσματα 
λιγνιτών, μειώνοντας την εξάρτηση της 
χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές 

πρώτες ύλες
• Η μονάδα «Πτολεμαΐδα V» θα συμ-

βάλει αποφασιστικά στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης 
στην ευρύτερη περιοχή, καθώς κατά την 
κατασκευή της θα απασχοληθούν έως και 
3.000 άνθρωποι, ενώ κατά τη λειτουργία 
της το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό 
εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 250 άτομα. 
Παράλληλα, από τις εργασίες κατασκευής 
και λειτουργίας της θα επωφεληθούν, 
άμεσα ή έμμεσα, πολλές ελληνικές επι-
χειρήσεις, συμβάλλοντας στην άνοδο του 
κύκλου εργασιών τους. Συγκεκριμένα, η 
κατασκευή της νέας μονάδας «Πτολεμαίδα 
V» είναι στρατηγικής σημασίας έργο για τη 
μελλοντική βιωσιμότητα και ανταγωνιστική 
θέση της ΔΕΗ, καθώς: 

1. Διασφαλίζεται η αναπλήρωση 
μέρους της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ, 
που θα τεθεί εκτός λειτουργίας τα επόμενα 
έτη για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους

2. Αντικαθίστανται πεπαλαιωμένες 
μονάδες με μια νέα σύγχρονη, που ενσω-
ματώνει τις βέλτιστες διαθέσιμες διεθνώς 
τεχνολογίες, οι οποίες εγγυώνται υψηλή 
οικονομική απόδοση και τη μέγιστη περι-
βαλλοντική προστασία

3. Η νέα μονάδα θα είναι μονάδα 
βάσης, με το χαμηλότερο λειτουργικό 
κόστος, διασφαλίζοντας το μερίδιο αγοράς 
της ΔΕΗ έναντι των ανταγωνιστών της 
στην ηλεκτροπαραγωγή

Η Επιχείρηση επισημαίνει ότι θετική 
εξέλιξη για την υλοποίηση του εθνικού 
αυτού έργου αποτελεί το γεγονός πως 
ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών 
Πιστώσεων «Euler-Hermes» έχει εγκρίνει 
την ασφαλιστική κάλυψη κοινοπρακτικού 
δανείου προς τη ΔΕΗ, ύψους περίπου 
739 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 
του έργου. Και καταλήγει: «Συνεπώς, 
πέραν των εσφαλμένων στοιχείων και της 
παραπληροφόρησης από το τοπικό γρα-
φείο της WWF που είναι εμφανή, μένουν 
αδιευκρίνιστα τα κίνητρα της συστηματικής 
και προφανώς ανυπόστατης επίθεσης που 
δέχεται η ΔΕΗ για την κατασκευή της 
μονάδας V στην Πτολεμαΐδα, από την εν 
λόγω οργάνωση». 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ  
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V»

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
συνάντηση ανωτάτων στελεχών της 
ΔΕΗ με Έλληνες ευρωβουλευτές, μετά 
από πρωτοβουλία του Προέδρου και 
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, 
κ. Μ. Παναγιωτάκη με σκοπό την ενη-
μέρωση και ανταλλαγή απόψεων για 
τα κρίσιμα θέματα της ΔΕΗ και της 
αγοράς ενέργειας σε σχέση με την ΕΕ. 
Σημαντικό στοιχείο είναι ότι προτάθηκε 
η ενεργοποίηση τους για την προώθηση 
τροπολογίας στο Ευρωκοινοβούλιο ώστε 
να χορηγηθούν στην Ελλάδα δωρεάν 
πιστοποιητικών CO2 

Κορυφαίο θέμα για τη ΔΕΗ και την 
ελληνική οικονομία αναδεικνύεται η 
μείωση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα. 
Στο πλαίσιο αυτό κεντρικό ζήτημα αποκτά 
η χορήγηση και στην Ελλάδα δωρεάν 
πιστοποιητικών CO2 από το 2016. Σε 
διαφορετική περίπτωση το κόστος της 
ηλεκτρικής ενέργειας θα εκτιναχθεί στα 
ύψη και η λιγνιτική παραγωγή θα απαξι-
ωθεί με αποτέλεσμα να διακινδυνεύσει 
η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας η 
οποία, είναι απομακρυσμένη «νησίδα» 
στο σύστημα της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ επισήμανε ότι 
η χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων CO2 
θα αποτελέσει προωθητικό παράγοντα 
για επενδύσεις και περιβαλλοντική 
αναβάθμιση μέσω της αντικατάστα-
σης παλαιών μονάδων με σύγχρονες 
πιο αποδοτικές, όπως η «Μελίτη 2» 
με επιδίωξη την συνολική βελτίωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 
Στόχος πρέπει να είναι να παραμείνει 
στο 35% η λιγνιτική παραγωγή την 
επόμενη 20ετία για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού. 

Σχετικά με τον ΑΔΜΗΕ επισημάνθηκε 
ότι τα πάγια των δικτύων αποτελούν το 
πολύτιμο και αναντικατάστατο περιου-
σιακό στοιχείο της ΔΕΗ, στήριγμα για 
την ανάπτυξης. 

Θετικό ήταν το κλίμα και για τα 
ΝΟΜΕ και τα πιστοποιητικά διαθεσιμό-
τητας ισχύος (ΑΔΙ). Σχετικά με τα ΝΟΜΕ, 
πρώτον, δεν πρέπει και δεν υπάρχει 
περίπτωση οι δημοπρασίες να γίνονται 
κάτω του κόστους σε βάρος της ΔΕΗ. 
Δεύτερον, η μείωση του μεριδίου της 
ΔΕΗ στην αγορά να γίνει αναλογικά για 
όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών. 

Λόγος έγινε και για την αναγκαιότητα 
των νέων προσλήψεων στη ΔΕΗ ώστε 
να καλυφθούν τα μεγάλα κενά σε εξει-
δικευμένο προσωπικό και σημειώθηκε 
ότι σήμερα ο μέσος όρος ηλικίας των 
εργαζομένων στην επιχείρηση είναι 
τα 49 έτη. 

Η στρατηγική της ΔΕΗ θα διέπεται 
από τρεις άξονες: Ευελιξία, επέκταση 
στις άλλες αγορές και επιχειρηματικές 
συνεργασίες. 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΡΥΠΩΝ ΖΗΤΑ  
Η ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
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H Αλυκή της Λήμνου, η μεγαλύτερη 
φυσική αλυκή της Ελλάδας, έγινε 
θάλασσα. Αποτελεί τη μεγαλύτερη 

φυσική αλυκή της Ελλάδας, καθώς και την 
τελευταία μεγάλη φυσική λιμνοθάλασσα 
στον χώρο του Αιγαίου. Η Λίμνη δεν έχει 
ψάρια, ωστόσο υπάρχουν οργανισμοί που 
αποτελούν πηγή τροφής για τα διάφορα 
είδη πτηνών, ερπετών και αμφιβίων. Η 
περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας, λόγω της υψηλής 
ορνιθολογικής της αξίας. Το σύμπλεγμα 
των τριών υγροτόπων (Αλυκή, Χορτα-
ρολίμνη, Ασπρολίμνη) φιλοξενεί έναν 
αριθμό 135 ειδών.

Το μακρύ χέρι του ανθρώπου έδρασε 
και πάλι σε μια προστατευόμενη περιοχή, 
καταφέρνοντας ένα βαρύ πλήγμα σε ένα 
μοναδικό φυσικό τοπίο και εγκυμονώντας 
ευρύτερη περιβαλλοντική καταστροφή 
ενός σημαντικότατου υγροβιότοπου του 
Αιγαίου και της Μεσογείου, ενός φυσικού 
πόρου πρωτίστως για την ίδια τη Λήμνο. 

Ολα ξεκίνησαν πριν από μερικούς 
μήνες, όταν οι καταρρακτώδεις φετινές 
βροχές ανέβασαν τη στάθμη της λίμνης, 
απειλώντας με πλημμύρα τα γειτονικά 
χωράφια, και οι ιδιοκτήτες τους ζήτη-
σαν από τον Δήμο Λήμνου να παρέμβει. 
Οπερ και εγένετο, με παιδαριώδη τρόπο. 
Με βαριά μηχανοκίνητα μέσα (graders) 
δημιουργήθηκε ένα τεχνητό άνοιγμα από 
την Αλυκή προς τη θάλασσα, ένα κανάλι 
επικοινωνίας πλάτους περίπου 15 μέτρων, 
εκχωματώνοντας τμήμα αμμοθινών που 
λειτουργούσε ως φυσικό διαχωριστικό.

Η θάλασσα πλέον πλημμυρίζει τη 
λίμνη, ανεβάζοντας σημαντικά τη στάθμη 
της, ανατρέποντας την αλατότητα και τις 
λεπτές ισορροπίες του οικοσυστήματος 
και επηρεάζοντας την τροφική αλυσίδα. Η 
διάνοιξη του καναλιού είχε ως αποτέλεσμα 
η θάλασσα να εισέλθει και να συνεχίζει 
να εισέρχεται μετά από φουσκοθαλασσιά 
και με τα κύματά της στη λίμνη και έτσι 
να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι και 
μάζες νερού με διαφορετικές πυκνότητες 
και αλατότητες – το αλμυρό νερό της 
θάλασσας με το υφάλμυρο-γλυκό νερό 
της Αλυκής.

Το τεχνητό άνοιγμα προς τη θάλασσα 
είχε ως αποτέλεσμα η θάλασσα να εισέλθει 

και να συνεχίζει να εισέρχεται μετά από 
φουσκοθαλασσιά και με τα κύματά της, 
στη λίμνη, και έτσι να αναμειγνύονται 
διαφορετικοί τύποι και μάζες νερού με 
διαφορετικές πυκνότητες και αλατότητες. 
Το αλμυρό νερό της θάλασσας με το 
υφάλμυρο – γλυκό νερό της Αλυκής. Οι 
συνέπειες είναι ότι κάποια είδη πανίδας 
και χλωρίδας σίγουρα θα εκλείψουν 
από τη μεταβλητότητα της προηγού-
μενης περιβαλλοντικής ισορροπίας και 
θα επηρεαστεί και η τροφική αλυσίδα. 
Μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να πούμε 
σε τι μέγεθος και βαθμό θα είναι η επιδεί-
νωση της περιβαλλοντικής κατάστασης» 
επισημαίνει ο ίδιος.

Ο Ομιλος Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Aρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Νήσου 
Λήμνου η «Ανεμόεσσα» μιλάει για παρα-
νομία, εκφράζει φόβους ότι λόγω της 
διαμορφωθείσας κατάστασης τα φλαμίν-
γκο δεν θα επισκεφθούν τη Λήμνο, ζητά 
τη δέσμευση κονδυλίων του Πράσινου 
Ταμείου για την άμεση αποκατάσταση 

του προβλήματος και την επαναφορά 
της λίμνης στην πρότερη κατάστασή της.

Ο δήμαρχος Λήμνου, Δημήτρης Μαρι-
νάκης, παραδέχθηκε την παρέμβαση 
του δήμου για «να μην πλημμυρίσουν οι 
μάντρες». Ανέφερε ότι η δημοτική αρχή 
αναλαμβάνει την ευθύνη για ό,τι έγινε 
στον βαθμό που της αναλογεί, αλλά το 
περιβάλλον και ο άνθρωπος δεν είναι 
ξεκομμένα και ότι θεωρεί πως η κατά-
σταση είναι αναστρέψιμη.

Αμετανόητος εμφανίστηκε ο αντιδή-
μαρχος Λήμνου, Σαράντης Πανταζής, που 
προτείνει τη λειτουργία της Αλυκής για 
την εξαγωγή αλατιού: «Σήμερα τι ζητάμε; 
Αξιοποίηση της αλυκής για τα πουλιά 
ή για τους ανθρώπους; Μπορούν και 
τα δύο να συνυπάρξουν. Οι πλημμύρες 
οδήγησαν σε μια μικρή παρέμβαση για 
την έξοδο του βρόχινου νερού από την 
αλυκή. Συνεπώς χρειάζονται ξεκάθαρες 
θέσεις απ’ όλους. Η αλυκή πρέπει και 
μπορεί να λειτουργήσει. Αν οι καλοκαι-
ρινοί Λημνιοί επισκέπτες ενδιαφέρονται 

μόνο για την επιβίωση των πουλιών, τότε 
καλά κάνουν και βρίσκονται στο κλαμπ 
της οικολογίας», ανέφερε σε προσωπική 
του δήλωση.

Επί του παρόντος η Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου ζήτησε να ελεγχθεί η περιοχή και το 
πιθανότερο είναι ότι θα «βρέξει» πρόστιμα, 
αλλά η μεγάλη ανησυχία παραμένει: Θα 
μπορέσουν τα έργα αποκατάστασης, όταν 
και όποτε δρομολογηθούν, να επαναφέ-
ρουν την Αλυκή στην αρχική της μορφή;

Εδώ καταργούν τους φορείς διαχεί-
ρισης των υγροβιότοπων κι εσείς μιλά-
τε για μια μικρή …λιμνοθάλασσα; Εδώ 
πεθαίνουν παιδιά από το σκάνδαλο της 
VW και κανένας δε δίνει σημασία. Εδώ 
μπαζώθηκε 200 στρέμματα ο κόλπος της 
Ελευσίνας με άδεια Μπιρμπίλη και ούτε 
«ρουθούνι» δεν άνοιξε.

Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα 
καταγγείλει αυτή την ανάλγητη αδια-
φορία των υπευθύνων, κανείς, όμως, 
δεν ξεσηκώνεται. Καλά μας κάνουν οι 
πολιτικάντηδες που μας κυβερνούν!

Η ΑΛΙΚΗ …ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΛΥΚΗ

Ο οικισμός Σκάλα βρίσκεται κοντά στο Ζαγκλι-
βέρι, στις παρυφές ενός δάσους από βελανιδιές. 
Το πρωτότυπο χωριό είναι ενεργειακά αυτόνομο 
και λειτουργεί οικολογικά παρέχοντας στους 11 
μόνιμους κατοίκους του (7 ενήλικες και 4 παιδιά) 
εναλλακτικό τρόπο ζωής.

Το οικοχωριό αποτελεί μια προσπάθεια διαμόρ-
φωσης και υλοποίησης ενός οικολογικού και κοινο-
τικού τρόπου ζωής. Έχει έκταση 20 στερέματα και οι 
κάτοικοι ζουν σε δύο σπιτάκια και δύο τροχόσπιτα 
και χρησιμοποιούν για τις ομαδικές συγκεντρώσεις 
τους ένα τρίτο, όπου μαγειρεύουν σε κοινή κουζίνα 
και τρώνε όλοι μαζί. Είναι ενεργειακά ανεξάρτητο, 

καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκά, υδρεύεται 
από πηγές, ενώ το βρόχινο νερό χρησιμοποιείται 
για αρδεύσεις

Χαρακτηριστικά, το κεντρικό, διώροφο σπίτι, 
που συγκεντρώνονται, ζεσταίνεται μόνο με μια 
μικρή σόμπα, αφού είναι χτισμένο έτσι ώστε όλη 
την ημέρα να μαζεύει την ηλιακή ενέργεια.

Η Αννα Φιλίππου, ομοιοπαθητικός – ψυχολόγος, 
κάτοικος του οικοχωριού, αναφέρει «Θέλουμε να 
δημιουργήσουμε ένα εναλλακτικό κοινωνικό μοντέλο 
μέσα από δεσμούς αλληλεγγύης, συντροφικότητας 
και διαφάνειας. Κάνουμε καθημερινά συναντήσεις 
και λύνουμε τα προβλήματα μέσα από συζήτηση 

και επικοινωνία». Τα παιδιά, που πηγαίνουν στο 
γειτονικό δημοτικό σχολείο, ζουν με το βλέμμα 
στραμμένο στη φύση και όχι σε μια οθόνη!

Το μοντέλο διαχείρισης τέτοιων οικοχωριών έχει 
προτείνει το ΠΑΚΟΕ από το 1985, αλλά δυστυχώς 
κανείς δεν το άκουσε τότε. Πρόσφατα μια πρότασή 
μας σε τρεις Περιφέρειες ελπίζουμε να «ξυπνήσει» 
τους αρμόδιους και να δημιουργηθούν τέτοιες 
«ΟΙΚΟΦΑΡΜΕΣ» πάρα πολλές στην Αττική, την 
Στερεά Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και την 
Πελοπόννησο. Πρέπει η πρωτογενής παραγωγή να 
γίνει συνείδηση στον Έλληνα πολίτη, όποια δουλειά 
κι αν έχει αυτή τη στιγμή.

Το «γαλατικό χωριό» που δεν έχει ανάγκη ούτε τη ΔΕΗ
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Δε χάνει ευκαιρία η περι-
φερειάρχης Αττικής Ρένα 
Δούρου να διαφοροποιείται 

και να ασκεί κριτική στην πολιτική 
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, από 
τον οποίο προέρχεται. Εξέδωσε 
ανακοίνωση ευθυγραμμιζόμενη 
με τις διαμαρτυρίες της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) 
και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για το άρθρο 
31 του υπό συζήτηση νομοσχε-
δίου για τα προαπαιτούμενα. Το 
άρθρο αλλάζει τον τρόπο με 
τον οποίο εγκρίνεται ο τρόπος 
διαχείρισης των απορριμμάτων 
σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας 
μέσω των Περιφερειακών Σχε-
δίων Διαχείρισης Απορριμμάτων 
(ΠΕΣΔΑ). 

Έως τώρα, δήμαρχοι και 
περιφερειάρχες γνώριζαν ότι 
τα σχέδια, από τα οποία εξαρ-
τώνται επενδύσεις ή «μπίζνες» 
εκατοντάδων εκατομμυρίων σε 
κάθε περιοχή, εγκρίνονται από 
τους ίδιους. Τώρα η κυβέρνηση 
θέτει ως προϋπόθεση να υπάρχει 
εγκριτική απόφαση των υπουρ-
γών Περιβάλλοντος - Ενέργειας 
και Εσωτερικών. 

Ήδη από τα τέλη της περα-
σμένης εβδομάδας εκδήλωσαν 
την αντίθεσή τους οι πρόεδροι 
της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ. Αμφό-
τεροι διαμαρτυρήθηκαν τόσο για 
την έλλειψη ενημέρωσης της 
Αυτοδιοίκησης για ένα θέμα που 
την αφορά ευθέως, ενώ μίλησαν 
για ωμή πολιτική παρέμβαση, 
αντισυνταγματικότητα και χει-

ραγώγηση των περιφερειακών.
Ο ΥΠΕΚΑ Π. Σκουρλέτης, 

επισημαίνει ότι είναι απαραί-
τητο η Αυτοδιοίκηση να είναι ο 
θεσμός εκείνος που θα έχει τον 
ουσιαστικό ρόλο στο ζήτημα του 
σχεδιασμού και της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, χωρίς τον 
ασφυκτικό έλεγχο της Κεντρικής 
Κυβέρνησης

Η ΚΕΔΕ εκφράζει τις έντονες 
αντιρρήσεις της για το εν λόγω 
άρθρο, οι οποίες εστιάζονται στα 
παρακάτω σημεία: 

1) Εκτός των προύπαρχόντων 

γνωμοδοτήσεων, καταργείται η 
τελική έγκριση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου των Περιφερει-
ών, η οποία αντικαθίσταται ως 
υιοθέτηση του προτεινόμενου 
σχεδίου ΠΕ.Σ.ΔΑ 

2) Προτείνεται στο σχέδιο 
νόμου η σύμφωνη γνώμη των 
αρμόδιων Γενικών Γραμματέων 
των Υπουργείων Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότηση και 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας με 
τελική έγκριση των Υπουργών 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και Περιβάλλοντος 

& Ενέργειας και την έκδοση 
σχετικής ΚΥΑ.

Ο κ. Γ. Πατούλης (ΚΕΔΕ), 
υποστηρίζει ότι η πρόταση αυτή 
τους βρίσκει εξολοκλήρου αντί-
θετους, αφού δημιουργεί ένα 
συγκεντρωτικό σύστημα ελέγχου 
της κεντρικής εξουσίας απέναντι 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ειδικότερα ζήτημα του σχε-
διασμού και της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων, όπου το 
βάρος της υλοποίησης καλείται να 
φέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ 
Βαθμού, η Πολιτεία θέλει να έχει 

τον τελικό λόγο, αφαιρώντας τη 
δυνατότητα και επί της ουσίας την 
αρμοδιότητα από τους Δήμους 
να έχουν μια ολοκληρωμένη 
πρόταση τόσο του σχεδιασμού 
όσο και της υλοποίησης του. 

Η προαναφερόμενη νομο-
θετική πρωτοβουλία έρχεται σε 
αντίθεση και με το αναρτημένο 
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απο-
βλήτων (ΕΙΔΑ), το οποίο προβλέ-
πει αυξημένο ρόλο στους Δήμους 
και βεβαίως την αναγνώριση του 
δικαιώματος του σχεδιασμού και 
την υλοποίησή του. 

Η ΚΕΔΕ έχει επεξεργασμένες 
προτάσεις για το σύνολο του 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 
του τομέα της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων και πρέ-
πει τα συναρμόδια Υπουργεία 
να συνδράμουν, μέσα από ένα 
γόνιμο διάλογο, στην δρομο-
λόγηση βιώσιμων λύσεων στο 
συγκεκριμένο ζήτημα.

Όλοι ασπάζονται την πάγια 
θέση του ΠΑΚΟΕ εδώ και 36 
χρόνια που λειτουργεί, ότι 
«τα σκουπίδια είναι χρυσός». 
Όμως, όταν έρθει η ώρα των 
ευθυνών, όλοι κάνουν πίσω 
μπροστά στον «χρυσό» που 
νέμονται οι σκουπιδάρχες. 
Ωστόσο, ούτε και οι Δήμοι 
έχουν επιδείξει το ανάλογο 
ενδιαφέρον γιατί το πλασμα-
τικό κόστος το μετακυλίουν 
στους Δημότες με 80€ τον 
τόνο.  Ως πότε, όμως, οι Δημό-
τες θα συντάσσονται με τους 
Δημάρχους;

«Ριφιφί» στα κοιτάσματα υδρογονανθράκων 
που έχουν εντοπιστεί στο ελληνικό υπέδαφος στην 
περιοχή της Ηπείρου επιχειρεί ο Αλβανός πρωθυ-
πουργός Εντι Ράμα, με τη βοήθεια του διαβόητου 
Τζορτζ Σόρος! Μετά το διάβημα για σταμάτημα των 
ενεργειών εξόρυξης υδρογονανθράκων της Ελλά-
δας στο Ιόνιο και την αμφισβήτηση των θαλάσσιων 
συνόρων με τη χώρα μας, ο Ράμα προωθεί το δικό 
του πετρελαϊκό πρόγραμμα, στήνοντας γεωτρύπανα 
ακόμα και δίπλα στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Το καλοκαίρι, η κυβέρνηση Ράμα παραχώρησε 
τα «δικαιώματα έρευνας» (explore rights) για το 
χερσαίο Οικόπεδο 4 (Block 4), που εφάπτεται με 
την ελληνοαλβανική μεθόριο, στην κοινοπραξία των 
πετρελαϊκών κολοσσών Royal Dutch Shell – RDS 
(ολλανδοβρετανική – τέταρτη μεγαλύτερη στον 
κόσμο) και Manas Petroleum (καναδική).

Τα Τίρανα εφαρμόζουν διπλωματικό pressing, με 
«επιθετικές» κινήσεις στο πεδίο και της ενεργειακής 
διπλωματίας. Με την παραχώρηση του Οικοπέδου 4 
στους δύο κολοσσούς, οι δύο εταιρίες δικαιούνται 
να στήσουν γεωτρύπανα όπου κρίνουν ότι είναι 
τεχνικά πιο πρόσφορο. Η ενέργεια θα μπορούσε να 
θεωρηθεί «ανώδυνη», αν η σύγχρονη τεχνολογία 

δεν επέτρεπε την άντληση ακόμα και απομακρυσμέ-
νων κοιτασμάτων από το σημείο του γεωτρύπανου! 
Σύμφωνα με τις νέες τεχνικές, επάνω στις οποίες 
έχουν πειραματιστεί κυρίως οι Καναδοί, μέσω ειδι-
κών ορυγμάτων, διοχετεύουν στο υπέδαφος χημικά 
υλικά, που έχουν τη δυνατότητα να «αραιώσουν» το 
πηκτό «μάγμα» πετρελαίου και να το μετατρέψουν σε 
ευκίνητο υγρό, ώστε να μπορεί να αντληθεί ακόμα 
και εάν το γεωτρύπανο δεν βρίσκεται ακριβώς πάνω 
από το κοίτασμα.

Με τον τρόπο αυτόν οι εταιρίες πολλαπλασιά-
ζουν τις πιθανότητες εξόρυξης, ακόμη και αν δεν 
έχουν τρυπήσει στο σωστό σημείο. Έτσι, μπορεί να 
αντληθεί κοίτασμα και από μία γειτονική χώρα ή να 
αποδυναμωθεί το ελληνικό κοίτασμα της Ηπείρου.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν οι χημικοί μηχανι-
κοί, οι τεχνικές εμφανίζουν σε πολλές περιπτώσεις 
παρενέργειες. Το πετρέλαιο μπορεί να ρευστοποιηθεί 
περισσότερο από όσο αντέχουν τα πετρώματα, με 
αποτέλεσμα να εκτινάσσεται από το έδαφος σαν 
πίδακας

Όλως τυχαίως η ανάθεση της κυβέρνησης Ράμα 
στις δύο εταιρείες έγινε σχεδόν ταυτόχρονα με την 
ανακοίνωση έναρξης του ερευνητικού προγράμματος 

της Energean Oil & Gas (10 Αυγούστου 2015) στην 
περιοχή των Ιωαννίνων, με στόχο την ανίχνευση 
«πετρελαιοπιθανών δομών» στο ελληνικό έδαφος… 
Λεπτομέρειες για τη δραστηριότητα αυτή έδωσε ο 
ειδικός σύμβουλος της Energean Ντ. Νικολάου στο 
πλαίσιο συνεδρίου (Global Oil & Gas Conference) 
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα, 
τονίζοντας ότι ειδικά η περιοχή των Ιωαννίνων 
θεωρείται από τους γεωλόγους συνέχεια της «αλβα-
νικής» πετρελαϊκής πλάκας. Σε αντίθεση με τη χώρα 
μας, η Αλβανία εφαρμόζει μεθοδική-αναπτυξιακή 
πετρελαϊκή πολιτική πάνω από τρεις δεκαετίες. 

Οκτώ πετρελαϊκές μοιράζονται 18 «παραχωρή-
σεις» της αλβανικής κυβέρνησης στην επικράτεια της 
γειτονικής χώρας, σε έδαφος και θάλασσα, μεταξύ 
των οποίων και η San Leon Energy, συμφερόντων 
του μεγαλοεπενδυτή Τζορτζ Σόρος. 

Από το 1994 η Αλβανία προχώρησε σε παραχώ-
ρηση της θαλάσσιας περιοχής βόρεια της Κέρκυρας 
στην παραπάνω εταιρία, αγνοώντας το Διεθνές 
Δίκαιο και τις θέσεις της Ελλάδας για υφαλοκρηπίδα 
– ΑΟΖ στα νησιά Οθωνοί, Μαθράκι και Ερείκουσα. 
Δυστυχώς μπροστά σε όλα αυτά η Ελλάδα μένει 
απλώς θεατής!

«Ριφιφί» Αλβανίας με τον Τζ. Σόρος στο πετρέλαιο (μας)

Η ΔΟΥΡΟΥ…ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Έως το 2025 το περιεχόμενο στα 
ντουλάπια και στο ψυγείο μας θα 
αλλάξει εντυπωσιακά! Με την επίσημη 

απόφαση της Ε.Ε., από τις 14 Οκτωβρίου 
θα μπουν από έντομα και φύκια, μέχρι 
κρέας που δεν θα έχει προκύψει από 
το σφαγείο αλλά από... κύτταρα στο 
εργαστήριο.

Τα καινοτόμα τροφίμα (novel foods), 
των οποίων τα χαρακτηριστικά βρίσκονται 
εδώ και καιρό στο επίκεντρο συζητήσεων, 
μελετών αλλά και διαμάχης στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, είναι προ …του πιάτου 
μας. Εκτός από τα έντομα και τα κρέατα 
του... σωλήνα, καινοτόμα τρόφιμα είναι 
γενικά αυτά που μπορούν να παραχθούν 
ή να απομονωθούν από τα κύτταρα ή τις 
καλλιέργειες ιστού ζώων, φυτών, μικρο-
οργανισμών, φυκιών και βακίλων, και 
υπόσχονται μεγάλες ποσότητες τροφής 
σπουδαίας θρεπτικής αξίας, μέσα από 
διαδικασίες-εξπρές. Κι όλα αυτά μέσα 
στα επόμενα 10 χρόνια, όπου στο τραπέζι 
μας θα υπάρχουν πιάτα με κεφτεδάκια 
ακρίδας, μυρμήγκια λεμονάτα και βελουτέ 
σούπα γρύλου.

Δημιουργήθηκε το πρώτο χάμπουρ-
γκερ από κρέας «φρανκενστάιν», το οποίο 
προέκυψε από την καλλιέργεια κυττάρων 
αγελάδας .Με λίγα κύτταρα που παίρνουμε 
από την αγελάδα μπορούμε να έχουμε 
10 τόνους κρέατος! 

Καινοτόμα, όμως, θεωρούνται, σύμ-
φωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που 
θα ψηφιστεί σύντομα από το Ευρωκοι-
νοβούλιο, και τα τρόφιμα τα οποία έχουν 
παραχθεί με νέες μεθόδους επεξεργασίας, 
όπως, για παράδειγμα, τα άκρως αμφι-
λεγόμενα νανοϋλικά. 

Η ασφάλειά τους για τους κατα-
ναλωτές αποτελεί γκρίζα ζώνη, ακόμη 
και για τους ειδικούς, ωστόσο έχουν 
ήδη διεισδύσει στη διατροφική αλυσίδα 
μέσω των διάφορων συντηρητικών και 
γλυκαντικών ουσιών. Τα νανοσωματίδια 
είναι σωματίδια που χρησιμοποιούνται 
στα τρόφιμα ως χρωστικές ουσίες. Για 
παράδειγμα, το νανοσωματίδιο διοξείδιο 
του τιτανίου δίνει το λευκό κρεμώδες 
χρώμα στο γάλα μας. Χρησιμοποιούνται, 
επίσης, ως συντηρητικές ή γλυκαντικές 
ουσίες. Δεδομένου του μικρού μεγέθους 
τους, έχουν πολύ μεγάλη αντιδραστικό-
τητα επιφανείας, οπότε μπορεί να είναι 
τοξικά. Οπότε είναι απαραίτητο να γίνουν 
περαιτέρω έρευνες σε αυτά τα νανοϋλικά» 
τονίζει η δρ Ζασμίν Πετρί από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Μετρολογίας του Βελγίου.

Η Κομισιόν, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων 
(EFSA), υποστηρίζει ότι μέσω της νέας 
νομοθεσίας που προωθεί για τα καινοτόμα 
τρόφιμα επιθυμεί να ορίσει ένα πλαίσιο 
που θα επιβάλλει αυστηρούς κανόνες 
ασφάλειας στη χρήση τους αλλά και πιο 
σαφή αναφορά τους στις ετικέτες των 
τροφίμων.

Ως διατροφικές καινοτομίες εισάγονται 
και έντομα, τα οποία είναι διαγνωσμένης 
ασφάλειας, δεδομένου ότι καταναλώνονται 
πάνω από 25ετία σε χώρες εκτός της Ε.Ε., 

που τα συμπεριλαμβάνουν παραδοσιακά 
στην κουζίνα τους, όπως το Μεξικό και η 
Ουγκάντα. Αυτή η νέα πηγή πρωτεΐνης, 
που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στον 
πλανήτη, δεν απαιτεί τους ίδιους πόρους 
και δεν προκαλεί την ίδια επιβάρυνση στον 
πλανήτη όσο η κτηνοτροφία.

Οι εντομοφάγοι είναι κατά κανόνα 
άνθρωποι που θέλησαν να γευτούν κάτι 
extreme σε ταξίδια τους σε χώρες όπως 
η Ουγκάντα και το Μεξικό. Εκτός από 
πρωτεΐνη καλής ποιότητας, πολλά έντομα 
είναι πλούσια σε χαλκό, σίδηρο, μαγνήσιο, 
μαγγάνιο, σελήνιο και ψευδάργυρο, ενώ 

η χιτίνη, από την οποία αποτελείται ο 
εξωσκελετός τους, λειτουργεί στο έντερο 
όπως οι φυτικές ίνες. Από τα πιο δημοφιλή 
έντομα που μπορούν να γίνουν γκουρμέ 
πιάτα θεωρούνται τα τζιτζίκια, οι ακρίδες, 
τα μυρμήγκια και οι προνύμφες.

Ήδη υπάρχει μια ολόκληρη γενιά νέων 
σεφ, που έχουν καταπιαστεί σοβαρά με τη 
δημιουργία συνταγών που να παντρεύ-
ουν γεύση και έντομα και παρουσιάζουν 
μια σειρά από «λιχουδιές». Μυρμήγκια 
μαριναρισμένα σε λεμόνι, γουακαμόλε 
με προνύμφες, σούπα γρύλου και τζιν 
με μυρμήγκια.

Οι ελλείψεις τροφίμων  
σε παγκόσμιο επίπεδο  
φέρνουν ανατροπές

Ο κανονισμός περί καινοτόμων τρο-
φίμων έχει μακρά και ακανθώδη ιστορία 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που παρα-
μένει μάλλον διχασμένο. Οι υπερασπιστές 
τάσσονται υπέρ της ανάγκης αναζήτησης 
νέων πηγών σίτισης του πληθυσμού. «Ο 
παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και 
πρέπει να παράγουμε περισσότερα με 
λιγότερα και γι’ αυτό χρειαζόμαστε την 
καινοτομία» τόνισε σχετικά ο Ολλανδός 
ευρωβουλευτής. Από την άλλη, το μέλος 
των Ευρωπαίων Πρασίνων Ζοζέ Μποβέ 
ανήκει σε αυτούς που βλέπουν ύποπτες 
μεθοδεύσεις πίσω από τις νέες ρυθμίσεις, 
ειδικά σε ό,τι αφορά τα κλωνοποιημένα 
ζώα, που είναι το κομμάτι της σχετικής 
ρύθμισης που εγείρει και τις περισσότε-
ρες αντιδράσεις. Το Κοινοβούλιο έχει πει 
«όχι» για δεύτερη φορά στην κλωνοποί-
ηση και την εισαγωγή κλωνοποιημένων 
ζώων. Δεδομένου ότι η παραγωγή κλω-
νοποιημένων ζώων είναι πολύ ακριβή 
διαδικασία, είναι μάλλον απίθανο να τα 
βρούμε στα χάμπουργκέρ μας ή στον 
φούρνο με πατάτες, καθώς δεν συμφέ-
ρει να παραχθούν μαζικά. Ωστόσο αυτό 
που θα συμβεί με τους απογόνους των 
κλωνοποιημένων ζώων είναι μια άλλη 
ιστορία. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι 
θα αντιμετωπιστούν κι αυτά ως καινοτόμα 
τρόφιμα, μέχρι να υπάρξει ξεχωριστή 
νομοθεσία ειδικά γι’ αυτά.

Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση 
Εμπορίου και Επενδύσεων, γνωστή 
και ως TTIP, είναι μια συμφωνία ελεύ-
θερου εμπορίου και επενδύσεων, κύριος 
στόχος της οποίας δεν είναι η μείωση των 
εμπορικών φραγμών μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε., 
καθώς είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλοί, αλλά 
η απάλειψη των λεγόμενων ρυθμιστικών 
φραγμών.

Μέσω της TTIP αίρονται διάφορα 
προστατευτικά μέτρα σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας, από τα Προϊόντα 
Ονομασίας Προέλευσης στον αγροτικό 
τομέα και τον βαθμό της χημικής επε-
ξεργασίας των τροφίμων μέχρι την απα-
γόρευση των γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών, προκειμένου οι πολυεθνικές 
των αγροεφοδίων και των τροφίμων 
να κυριαρχήσουν σε βάρος της τοπικής 
παραγωγής και οικονομίας.

ΚΡΕΑΣ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΙΝ ΚΑΙ... ΕΝΤΟΜΑ ΓΚΟΥΡΜΕ

10 ΛΟΓOΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΤΙΡ

1. Αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία, καθώς, εάν συμφωνηθεί, η ΤΤΙΡ θα 
δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μηνύουν τις κυβερνήσεις για πολι-
τικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τα μελλοντικά τους κέρδη, 
υπονομεύοντας τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται για το 
δημόσιο συμφέρον.
2. Αποτελεί απειλή για τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς θα δημιουργήσει νέες 
αγορές σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση, κάτι που οδηγεί σε μεγαλύ-
τερη απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση. Θα καταστεί επίσης πολύ δύσκολο να 
υπαχθούν υπηρεσίες, όπως η ενέργεια και το νερό, ξανά σε δημόσιο έλεγχο.
3. Απειλεί την ασφάλεια των τροφίμων, αφού, μέσω της εναρμόνισης των 
κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων, τα πρότυπα ασφαλείας τρο-
φίμων της Ε.Ε. θα πρέπει να υποβιβασθούν στα επίπεδα των ΗΠΑ. Με αυτόν 
τον τρόπο θα αρθούν οι περιορισμοί της Ε.Ε. για τους γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς, τα φυτοφάρμακα και τις ορμόνες βοδινού κρέατος.
4. Αποτελεί απειλή για το περιβάλλον, καθώς θα υποβιβάσει τους περιβαλλοντι-
κούς κανονισμούς της Ε.Ε. στα επίπεδα των ΗΠΑ, επιτρέποντας μια αμερικανικού 
ανάπτυξη τύπου fracking (γρήγορη αλλά δίχως να υπολογίζει τις επιμέρους 
συνέπειες) στην Ευρώπη.
5. Αποτελεί απειλή για το κλίμα, αφού ισχυροποιεί τα δικαιώματα των επενδυτών 
επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να μηνύουν κυβερνήσεις όταν υιοθετούν νέες 
πολιτικές κατά των ορυκτών καυσίμων.
6. Απειλεί τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς θα μπορούσαν να μειωθούν 
στα πρότυπα των ΗΠΑ. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μετεγκατασταθούν σε 
Πολιτείες των ΗΠΑ και των χωρών της Ε.Ε. υιοθετώντας τα χαμηλότερα πρό-
τυπα εργασίας.
7. Απειλεί την ιδιωτική ζωή, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να 
επαναφέρει κεντρικά στοιχεία της Εμπορικής Συμφωνίας Κατά της Παραποί-
ησης (ACTA), η οποία απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα 
από διαμαρτυρίες πολιτών. Η TTIP θα μπορούσε να αναγκάσει τους παρόχους 
διαδικτύου να κατασκοπεύουν τους πελάτες τους.
8. Απειλεί τον οικονομικό έλεγχο, καθώς θα καταργήσει πολλούς από τους νέους 
δημοσιονομικούς κανονισμούς (όπως οι τραπεζικές εγγυήσεις) που έχουν εισα-
χθεί μετά το 2008 για να αποτρέψουν ακόμη ένα μελλοντικό οικονομικό κραχ.
9. Οι διαπραγματεύσεις για την TTIP είναι απόρρητες, με τα εταιρικά συμφέ-
ροντα να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτές, ενώ το κοινό δεν συμμετέχει 
με κανέναν τρόπο στις συζητήσεις. Τα περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε 
είναι από έγγραφα που διέρρευσαν.
10. Αποτελεί ένα επικίνδυνο προσχέδιο για τον υπόλοιπο κόσμο αν συμφωνη-
θεί. Οι χώρες στον παγκόσμιο Νότο θα βρεθούν σε καθεστώς τεράστιας πίεσης 
να εφαρμόσουν τα πρότυπα τύπου ΤΤΙΡ, μιας και αν δεν το κάνουν θα χάσουν 
μεγάλο μέρος της εμπορικής τους δραστηριότητας.
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ΟΞΕΙΑ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚ0 ΜΟΝΑΚΟ
Ένα ακατοίκητο –για την ώρα- ελλη-

νικό νησάκι, του Ιονίου, η Οξεία 
(ή Οξυά, όπως την αποκαλούν οι 

περίοικοι), ανάμεσα στην Ιθάκη και τον 
Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, θα γίνει το 
«ελληνικό Μονακό», όπως το χαρακτήρισε 
ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
Δημήτρης Μάρδας. Η Οξεία είναι το 
δεύτερο μεγαλύτερο νησί από τα 20 του 
συμπλέγματος των Εχινάδων, με έκταση 
4,223 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Ήδη στο νησάκι έχουν ξεκινήσει οι 
εργασίες, με βάση σχέδιο που έχει εκπο-
νήσει ελληνικό γραφείο και τελεί υπό την 
πλήρη έγκριση του νέου ιδιοκτήτη του, 
εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ 
Θανί, ο οποίος πέρυσι αγόρασε την Οξεία 
κι άλλα πέντε νησάκια των Εχινάδων, 
καταβάλλοντας 5,6 εκατομμύρια ευρώ, 
όπου το επισκέφθηκε φέτος. 

Έχουν ήδη διανοιχθεί δρόμοι και ζώνες 
πυροπροστασίας κι έχουν κατασκευαστεί 
και τα πρώτα οικήματα, με διαφορετικό 
ζωηρό χρώμα το καθένα, αλλά με βάση 
την επτανησιακή αρχιτεκτονική (δηλαδή 
όχι υψηλά και πολυώροφα κτίρια) που θα 
βλέπουν όλα προς τη θάλασσα.

Το σχέδιο για το ελληνικό Μονακό 
ονομάζεται «Oxia Art Island», με τη φιλο-
δοξία όταν ολοκληρωθεί (2017) να βάλει 
την Ελλάδα στον παγκόσμιο τουριστικό 
και πολιτιστικό χάρτη, αλλάζοντας τη 
διεθνή εικόνα της χώρας και να προσελ-
κύσει κυρίως διάσημους και ζάμπλουτους 
επισκέπτες από όλο τον κόσμο. 

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης 
είναι 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι 
την ολοκλήρωσή της θα προσφέρει 
700 θέσεις εργασίας και μέχρι 300, 
κατά τη λειτουργία του. Όλοι οι εργα-
ζόμενοι θα προέρχονται από τη γύρω 
περιοχή, την Αιτωλοακαρνανία, την Ιθάκη, 
την Κεφαλονιά κι ενδεχομένως την Άρτα, 
την Πρέβεζα και τη Λευκάδα, κάτι για το 
οποίο έχει ήδη δεσμευτεί και ο εμίρης 
του Κατάρ.

Με βάση το ελληνικό σχέδιο, στην 
Οξεία θα κατασκευαστούν:

-Πολιτιστικό κέντρο,
-Γκαλερί,
-Μουσείο,
-Πάρκα τέχνης,
-Χώροι για διοργάνωση συναυλιών και 

θεατρικών παραστάσεων.
Θα προσκαλούνται κορυφαίοι καλ-

λιτέχνες από όλο τον κόσμο να παρου-
σιάζουν τα έργα τους, με σκοπό η Οξεία 
να αποτελέσει πόλο έλξης από όλα τα 
σημεία του πλανήτη. Θα διοργανώνονται 
θεματικές εκθέσεις, φεστιβάλ, αλλά και 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για μεγάλα 
οικουμενικά προβλήματα (ανθρωπιστικά, 
περιβαλλοντικά, αντιμετώπιση συνεπειών 
πολέμου, πείνας κ.α.)

Στο νησί του Ιονίου, θα κατα-
σκευαστούν επίσης χώροι άθλησης 
κι αναψυχής, όπως:

-Γήπεδα τέννις με προδιαγραφές διε-
ξαγωγής διεθνών τουρνουά.

-Πίστα για ποδηλατικούς αγώνες ΒΜΧ 
ή cross για μηχανές.

-Ειδική μαρίνα, για να γίνονται ιστιο-
πλοϊκοί αγώνες ή windsurfig, καθώς και 
με τζετ-σκι, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο 
και για αγώνες με καταμαράν.

-Αγώνες τρεξίματος (extra running), 
σε ανώμαλο έδαφος.

Το νησί θα διασυνδέεται με πεζόδρο-
μους κι ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια, 
προσβάσιμα σε όλους (και αναπήρους) 
για πεζοπορίες και περιπάτους μέσα στη 
φύση, παιδικές χαρές κι ανοιχτά γήπεδα 
μπάσκετ.

Το σχέδιο αξιοποίησης του νησιού 
προβλέπει την κατασκευή δυο αμφιθε-
ατρικών χωριών, που θα ονομάζονται 
Καλυψώ και Δάφνη. Κάθε κατοικία (το 
πολύ διώροφη) θα διαθέτει 1-5 δωμάτια 
και ξεχωριστή πισίνα, που θα είναι αθέατη 
από τη γειτονική.

Εξάλλου θα κατασκευαστούν:
- Πεντάστερο τριώροφο ξενοδοχείο, 

με 24 επιπλέον σουΐτες.
- Παραθαλάσσια μπάνγκαλοους.
- Θεματικά εστιατόρια (δηλαδή άλλο για 

χορτοφάγους, άλλο με θαλασσινά, άλλο για 
κρεατοφαγία, άλλο για ελληνική κουζίνα, 
άλλο για μεσογειακή διατροφή κλπ)

- Καθιστικά μπαρ
- Καφετέριες και
- Χορευτικό club (και με εστιατόριο), με 

την προσδοκία να γίνει ένα από τα καλύ-
τερα στον κόσμο, για ξέφρενα ολοήμερα 
και ολονύκτια πάρτυ.

Θα κατασκευαστεί συγκρότημα ακριβών 
καταστημάτων, κατά μήκος της παράκτιας 

ζώνης της Οξείας, τα οποία θα μπορούν 
να προσελκύσουν και επισκέπτες που 
θα καταφτάνουν με θαλαμηγούς, κότε-
ρα ή και ελικόπτερα. Για το λόγο αυτό 
σχεδιάζεται να κατασκευαστούν μαρίνες, 
πλωτές αποβάθρες και ελικοδρόμια. Για 
να ενισχυθεί η πρόσβαση στο νησάκι, η 
κυβέρνηση πρόκειται –σύμφωνα με πλη-
ροφορίες- να διαμορφώσει κατάλληλα, 
τόσο το αεροδρόμιο του Αράξου που 
σήμερα ουσιαστικά είναι αχρησιμοποίητο, 
όσο –ενδεχομένως- και αυτό του Ακτίου, 
ώστε να μπορούν να προσγειώνονται και 
μεγαλύτερα αεροσκάφη. Παράλληλα θα 
επιταχυνθεί, εφόσον εκταμιευτούν τα 
προβλεπόμενα κοινοτικά κονδύλια, μέσω 
ΕΣΠΑ, η διαπλάτυνση και ανακατασκευή, 
τόσο της εθνικής οδού Αθηνών-Πατρών, 
όσο και της Ιονίας οδού. 

Όλη η επένδυση θα τελεί υπό τον έλεγ-
χο των ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικά Σχέδια Χωρικής 
Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων),που 
είναι το αρμόδιο όργανο για να την 
αδειοδοτήσει, με βάση τη διακρατική 
συμφωνία με τη βασιλική οικογένεια 
του Κατάρ.

Υπάρχουν όμως δυο ...»προβλήματα»: 
Εμφανίστηκαν κάποιοι που υποστη-

ρίζουν ότι το νησί τους ανήκει και το 
απαλλοτρίωσε παράνομα η δικτατορία. 

Στην επένδυση αντιδρούν έντονα 
ακτιβιστές και οικολόγοι από τον Αστακό 
και τη γύρω περιοχή, επικαλούμενοι ότι 
θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες 
στο περιβάλλον. Μάλιστα η σχετική επι-

τροπή επισημαίνει ότι η Οξεία έχει 
χαρακτηριστεί ζώνη Νατούρα από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και δεν 
μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται 
τέσσερις περιβαλλοντικές μελέτες, 
μία για κάθε εποχή του χρόνου. 
Ζητούν αυτές να έχουν την έγκριση 
και της Κομμισιόν –πέραν των ΕΧΣΑ-
ΣΕ. Φοβούνται μήπως δημιουργηθεί 
στην Αιτωλοακαρνανία μια ακόμη 
περίπτωση «Σκουριών».

Οι επενδύσεις είναι καλές όταν 
πραγματικά βελτιώνουν το οικοσύ-
στημα που λειτουργούμε σταθερά. 
Ένας πόλος έλξης ξένων επιστημόνων, 
καλλιτεχνών και γενικά ανθρώπων 
του πνεύματος και της τέχνης, μπορεί 
να γίνει το μικρό νησάκι «Οξεία», 
αρκεί να οργανωθεί σωστά.

Είναι στο μυαλό μας να πιστεύουμε 
ότι τέτοιες επενδύσεις - οι οποίες θα 
αλλάξουν πραγματικά την εικόνα 
της επτανησιακής πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και δε θα μείνουν με 
κλειστά σύνορα όπως του Σκορπιού 
– θα διαψεύσουν όσους φοβούνται 
ότι θα δούμε πάλι «Σκουριές», διότι 
ο χαρακτήρας της επένδυσης είναι 
πολιτιστικός κι όχι βιομηχανικός.

Το ΠΑΚΟΕ ενθαρρύνει τέτοιες 
επενδύσεις, αρκεί να τηρούνται οι 
κανόνες της σταθερότητας του ανθρω-
πογενούς οικοσυστήματος και της 
περί ου ο λόγος αειφορίας.
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Μετά από 45 χρόνια και 5 τουλάχι-
στον αποτυχημένες προσπάθειες, 
βγαίνει φως για την αξιοποίηση 

του παραλιακού φιλέτου των Aλυκών 
Aναβύσσου, καθώς, ελέω πίεσης των 
δανειστών για άμεση αύξηση των εσόδων 
από τις αποκρατικοποιήσεις, κυβέρνηση 
και TAIΠEΔ αναγκάζονται να ανασύρουν 
όλους τους αραχνιασμένους φακέλους 
της δημόσιας περιουσίας.

Oι προσπάθειες αρχίζουν από το 1970 
που ανατέθηκε η διαχείριση στον EOT 
και μέχρι τώρα δεν ευοδώθηκε καμία. 

Oι πέντε πιο σοβαρές αφορούσαν 
την εκμίσθωση της έκτασης για κατα-
σκευή και λειτουργία έργων τουριστικής 
αξιοποίησης (1989), τη μεταφορά του 
Iπποδρόμου (1992), το χαρακτηρισμό 
ως Περιοχή Oλοκληρωμένης Tουριστικής 
Aνάπτυξης (1995), τη δημιουργία γηπέδου 
γκολφ, συνεδριακού κέντρου ή κέντρου 
θαλασσοθεραπείας και οργανωμένης 
ακτής λουομένων (1997) και την ίδρυση 
θεματικού πάρκου και ξενοδοχειακής 
μονάδας (2000-2002).

Ένα από τα αγκάθια της υπόθεσης 
είναι οι διεκδικήσεις παλαιών δικαιούχων 
που οι ιδιοκτησίες τους απαλλοτριώθηκαν 
υπέρ του EOT, αρχής γενομένης από το 
1971 και το 1994 προσέφυγαν στο ΣτE 
ζητώντας ανάκληση των απαλλοτριώσεων 
λόγω παρέλευσης 20ετίας Έτσι, σήμερα 
από τα 1610 στρ. των Aλυκών, πάνω από 
100 έχουν επικυρωθεί με αμετάκλητες 
ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτE στους 

αρχικούς ιδιοκτήτες και του κληρονό-
μους τους, 820 στρ. παραμένουν στην 
ιδιοκτησία του EOT, με διαχειρίστρια 
την ETAΔ και 688 στρ. μεταφέρθηκαν 
πέρυσι στην Παράκτιο Mέτωπο που 
πρόσφατα απορροφήθηκε επίσης από 
την ETAΔ, και η οποία με τη σειρά της 
οδεύει σε απορρόφηση από το Tαμείο 
Aποκρατικοποιήσεων.

 Παράλληλα, όμως, πέρυσι, με το 
νόμο 4277/2014 για το νέο Pυθμιστικό 
Σχέδιο Aθήνας-Aττικής οι Aλυκές και το 
παράκτιο τμήμα του Aγίου Nικολάου 
Aναβύσσου χαρακτηρίστηκαν ως υγρό-
τοποι. Έτσι, ουσιαστικά αξιοποιήσιμα 
είναι τα 688 στρ.της ETAΔ, καθώς στα 
υπόλοιπα 912 που δεν μεταβιβάστη-
καν στην Παράκτιο Mέτωπο υπάρχουν 
δικαστικές εκκρεμότητες. Σε αυτό το 
καθαρό κομμάτι περιλαμβάνονται 669 
στρ. του κυρίως κτήματος των Aλυκών 
και το μεγαλύτερο τμήμα της κεντρικής 
παραλίας της Aναβύσσου. 

Tο «κλειδί» στην ιστορία είναι οι 
χρήσεις γης. Το1998 με βάση το σχετικό 
προεδρικό διάταγμα η έκταση, (ιδιοκτησί-
ας EOT), χωρίστηκε σε δύο ζώνες. Στην 
πρώτη που περιλαμβάνει την περιοχή των 
Aλυκών και χαρακτηρίστηκε ως Eιδική 
Zώνη Tουριστικών Eγκαταστάσεων EOT, 
προβλέπονται ξενοδοχεία, συνεδριακά 
κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, καζίνο 
και γήπεδο γκόλφ. 

Στη δεύτερη ζώνη που χαρακτηρίστηκε 
«προστασίας και ήπιας αναψυχής» επι-

τρέπονται μόνο διαμορφώσεις εδάφους 
και κατασκευές εξοπλισμού υπαίθριας 
αναψυχής και χώρων υγιεινής.

 Πολλοί θα ήταν οι υποψήφιοι μνηστή-
ρες της έκτασης-φιλέτο, εάν προχωρούσε 
μια σοβαρή και απαλλαγμένη από τα 
προβλήματα του παρελθόντος προσπάθεια 
αξιοποίησης. Kι αυτό γιατί έχει όλα τα 
φόντα να εξελιχθεί σε τουριστικό πόλο, 
με σαφή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, 
τη μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο 
Eλ. Bενιζέλος, το κέντρο της Aθήνας και 
του Πειραιά, καθώς και το Σούνιο, ενώ 
διαθέτει μία από τις κορυφαίες παραλίες 
της Aττικής.

Αναφέρεται ότι σε ένα project για 
σύνθετο τουριστικό συγκρότημα (ξενο-
δοχείο και βίλες) μαζί με γήπεδο γκολφ, 
στους πιθανούς ενδιαφερόμενους ο 
Aχιλλέας Kωνσταντακόπουλος, με την 
συμμαχία του σαουδαραβικού ομίλου 
Olayan που καιρό τώρα έχει στραφεί 
σε τουριστικές επενδύσεις (από πέρυσι 
συμμετέχει στην TEMEΣ που διαχειρί-
ζεται το Costa Navarino), «ψάχνεται» 
για νέα projects εκτός Πελοποννήσου, 
είτε στη Bοιωτία, είτε στην Aττική, όπου 
διεκδίκησε και τον Aστέρα.

Με ενδιαφέρον θα εξέταζε την υπό-
θεση και η πλευρά Λασκαρίδη, η οποία 
κυριαρχεί στο κέντρο της Aθήνας (M. 
Bρετάνια, King George), αλλά στερείται 
παραλιακής μονάδας. Πόσο μάλλον εάν 
στο πακέτο περιλαμβανόταν και η προο-
πτική λειτουργίας καζίνο, καθώς σταθερή 

επιδίωξη των αδελφών Λασκαρίδη είναι 
η «κάθοδος» του Mοντ Παρνές από την 
Πάρνηθα στην παραλία. Ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο ωστόσο δεν θεωρείται πιθανό, 
καθώς υπάρχει ήδη η δέσμευση για άδεια 
καζίνο στο Eλληνικό.

 Aνάλογα με τις συνθήκες για την 
πορεία του ελληνικού τουρισμού και τους 
όρους αξιοποίησης, δεν θα αποκλειόταν 
το «παρών» και από άλλους Έλληνες, 
όπως ο Aγγελόπουλος (Aldemar), που 
επίσης δεν έχει παραλιακή μονάδα στην 
Aττική, σε αντίθεση με άλλες περιοχές 
(π.χ. Hλεία), αλλά και ξένους, όπως 
η TUI, που (μετά το διαζύγιο με τον 
Δασκαλαντωνάκη) αναπτύσσει αυτόνομο 
βηματισμό ή και η κινεζική Fosun (Club 
Med), η οποία αναζητά ευκαιρίες στον 
τουρισμό. 

Eρώτημα υπάρχει για τη στάση που 
θα κρατούσαν οι όμιλοι Mαντωνανάκη 
και Δασκαλαντωνάκη που θα ήταν 
στους άμεσα χαμένους αν προχωρού-
σε το project, καθώς οι μονάδες τους 
(Lagonissi Resort και Cape Sounio) θα 
βρίσκονταν σε «απόσταση βολής» από 
το νέο συγκρότημα.

Όλοι ερίζουν τη Δημόσια περι-
ουσία! Αλλά πουθενά δε διαβάσαμε 
για την παράνομη διαχείριση του 
ΑΙΓΙΑΛΟΥ.

Πως γίνετε κύριοι της εξουσίας 
να παραγνωρίζετε τους νόμους και 
να ξεπουλάτε την αιγιαλίτιδα ζωή 
που ανήκει στους Έλληνες;

AΛΥΚEΣ AΝΑΒYΣΣΟΥ:  
EΝΑ «ΔΙΑΜAΝΤΙ» ΣΤΙΣ ΛAΣΠΕΣ
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Στις 24 Σεπτεμβρίου αιφνιδιαστικά 
εκπρόσωποι 14 περιβαλλοντικών 
κινήσεων πολιτών «εισέβαλαν» στο 

γραφείο της περιφερειάρχη Αττικής κ. 
Ρένας Δούρου κι έθεσαν ένα ξεχασμένο 
θέμα: την περιβαλλοντική προστασία των 
ρεμάτων ως οικοτόπων. Στο στόχαστρο 
των κινήσεων βρίσκονται τρεις προκη-
ρύξεις διαγωνισμών από την Περιφέρεια 
Αττικής για την ανάθεση τριών έργων 
καθαρισμού ρεμάτων, ύψους ενός εκατ. 
ευρώ το καθένα: μία για την Ανατολική, 
μία για τη Δυτική Αττική, και μία για τον 
κεντρικό τομέα. Απαίτησαν τη ματαίωση 
των προκηρύξεων και την άμεση επα-
ναπροκήρυξή τους με τροποποίηση των 
όρων και του σχεδιασμού των καθαρισμών.

Ο κ. Σταυρινός αναφέρει: «Πέρα από τα 
σοβαρότατα ερωτήματα για τα οικονομικά 
θέματα, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε 
πως οι προκηρύξεις είναι ασαφείς, δεν 
περιγράφουν τα έργα και τις παρεμβάσεις 
που θα γίνουν. Πολύ περισσότερο δεν 
λαμβάνουν υπόψη τη νομοθεσία προστα-
σίας των ρεμάτων και αντιπλημμυρικής 
προστασίας. Ιδιαίτερα προβληματικό είναι 
πως οι καθαρισμοί ρεμάτων θα γίνουν 
κυρίως με χρήση μηχανικών μέσων, δηλαδή 
με μπουλντόζες, πρακτική που δημιουργεί 
καταστροφές στον πυθμένα, στις όχθες και 
στο οικοσύστημα. Επίσης, προβλέπεται η 
κοπή δέντρων και θάμνων, γεγονός που 
επιτείνει τελικά τα πλημμυρικά φαινόμενα». 
Κάθε παρέμβαση σε ρέματα πρέπει να 
συνυπολογίζει την οικολογική διάσταση. Η 
μπουλντόζα δημιουργεί προβλήματα, πρέ-
πει να χρησιμοποιείται κυρίως χειρωνακτική 
εργασία και όπου χρειάζεται γερανός εκτός 
κοίτης. Το πιο σημαντικό είναι πως πρέπει 
να θεσπιστούν συγκεκριμένες τεχνικές 
προδιαγραφές, ανάλογα και με την κατη-
γορία του ρέματος. Οπως σημειώνουν οι 
εκπρόσωποι των φορέων, εννοείται πως 
στα εγκιβωτισμένα ρέματα – οχετούς η 
αντιμετώπιση είναι διαφορετική και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθούν μηχανικά μέσα. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ορει-
νά τμήματα των ρεμάτων, που συχνά 
κρύβουν και σημαντικούς βιότοπους. 
Για παράδειγμα, στην περιοχή μας, στον 
Βαλανάρη, υπάρχουν φωλιές από αλε-
πούδες, λαγούς, πουλιά. Ανορθολογικές 
παρεμβάσεις στα ορεινά, κοπή δέντρων 
ή θάμνων, καταστροφή μαιανδρισμών 
συνεπάγονται πλημμυρικά φαινόμενα στα 
πεδινά. Το πρόβλημα είναι πως τεχνικά 
έργα και παρεμβάσεις στα ρέματα χωρίς 
αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές, που θα 
απηχούν μία σύγχρονη περιβαλλοντική 
αντίληψη, μπορούν να οδηγήσουν σε ανε-
πιθύμητες καταστροφές. Η αντιπλημμυρική 
προστασία δεν έχει σχέση με μια λογική 
«καθαρισμού». Αποψιλώνοντας τις όχθες, 
απομακρύνοντας χώματα και καταστρέ-
φοντας τους φυσικούς μαιανδρισμούς της 
κοίτης, μπορεί να αυξηθεί η ταχύτητα των 
υδάτων προκαλώντας πλημμύρες χαμηλά. 
Το σίγουρο είναι πως η παρέμβαση των 

περιβαλλοντικών κινήσεων πολιτών 
επανέφερε στη συζήτηση την ανάγκη 
αποτελεσματικής προστασίας των 
ρεμάτων και υποχρεώνει Περιφέρεια 
και υπουργείο Περιβάλλοντος να 
σκύψουν πάνω στο πρόβλημα.

Mπορεί η απουσία καθαρισμού κάποιων 
ρεμάτων στην Αττική να προκάλεσε στο 
παρελθόν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα 
σε ορισμένες περιοχές της Αττικής έπειτα 
από έντονες βροχοπτώσεις, όμως τον 
ερχόμενο χειμώνα η μέθοδος του καθα-
ρισμού τους που επέλεξε η Περιφέρεια 
Αττικής ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις 
να προκαλέσει την ενίσχυση, παρά την 
αποφυγή των πλημμυρών. Επιπλέον, να 
επιφέρει πλήγμα στα οικοσυστήματα 
των ρεμάτων, πολλά εκ των οποίων είναι 
χαρακτηρισμένα ως «ιδιαίτερου περιβαλ-
λοντικού ενδιαφέροντος» και αποτελούν 
ενδιαιτήματα προστατευόμενης από τη 
νομοθεσία ορνιθοπανίδας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι το ρέμα της Ραφήνας, 
όπου καταστράφηκαν η βλάστηση και η 
πανίδα με σπάνια είδη πουλιών.

Το περιεχόμενο της καταγγελίας των 
14 περιβαλλοντικών φορέων προκαλεί 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται 
για φορείς με πολυετή εμπειρία σε τοπικά 
περιβαλλοντικά ζητήματα και πολλά από 
τα μέλη τους έχουν συνδεόμενες με το 
περιβάλλον επιστημονικές ιδιότητες.

Σύμφωνα με την καταγγελία τους:
▶ Στον φάκελο των διακηρύξεων 

δεν υπάρχει ούτε σχεδιασμός ούτε προ-
γραμματισμός, καθώς δεν τεκμηριώνε-
ται η σκοπιμότητα των προβλεπόμενων 
παρεμβάσεων στα ρέματα.

▶ Επιπλέον, δεν περιλαμβάνεται καμία 
αναφορά σε προϋπάρχουσες περιβαλλοντι-
κές ή αντιπλημμυρικές μελέτες που έχουν 
διενεργηθεί με δαπάνες της ίδιας της 
Περιφέρειας Αττικής ή και άλλων δημόσιων 
φορέων προκειμένου να προσδιοριστούν 
τα σημεία που χρήζουν παρέμβασης.

▶ Τα σημεία παρέμβασης δεν τεκμηρι-
ώνονται ούτε βάσει ιστορικών δεδομένων 
πλημμυρών.

▶ Προβλέπεται απομάκρυνση της 
-ατεκμηρίωτα- θεωρούμενης ως οχλούσας 
βλάστησης στα σημεία των παρεμβάσε-
ων, μετά από σύμφωνη με τον ανάδοχο 
υπόδειξη εκπροσώπου του Δασαρχείου, 
κάτι που παραβλέπει τη σχετική για το 
ζήτημα νομοθεσία, η οποία δεν προβλέ-
πει αποψίλωση της βλάστησης. Κι αυτό 
διότι η φυσική βλάστηση συγκρατεί το 
έδαφος και η καταστροφή της προκαλεί 
ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στο σύνολο 
του οικοσυστήματος του ρέματος.

Δεν προβλέπεται διάκριση και δια-
χωρισμός των σχεδιαζόμενων εργασιών 
ανάλογα με το αν αφορούν ορεινά ή 
πεδινά τμήματα των ρεμάτων. Ενώ προ-
βλέπονται εργασίες σε τμήματα ρεμάτων 
που βρίσκονται εντός ορεινών/δασικών 
εκτάσεων, τα οποία όμως δεν ενέχουν 
κίνδυνο πλημμύρας, λόγω της κλίσης και 
της ευρύτητας της φυσικής κοίτης τους. 
Επιπλέον, είναι προτιμότερος ο τοπικός 
πλημμυρισμός τους παρά η αφαίρεση της 
βλάστησης, που θα έχει ως αποτέλεσμα 
την επιτάχυνση καθόδου των νερών 
στα πεδινά, τα οποία είναι τα μέρη που 
συνήθως πάσχουν, και την εκεί αύξηση 
των πλημμυρικών φαινομένων.

Έτσι, τα ερωτήματα που προκύπτουν 
είναι πώς έχουν προμετρηθεί οι ποσότητες 
εργασιών χωρίς να έχουν καθοριστεί τα 
τμήματα όπου θα γίνουν οι εργασίες και 
με ποιο κριτήριο θα επιλεγούν αυτά τα 
τμήματα κατά την εκτέλεση της εργολαβί-
ας. Διότι εδώ εγκυμονεί ο κίνδυνος αυτό 
να συμβεί όχι με βάση την αναγκαιότητα 
της αντιπλημμυρικής προστασίας αλλά με 
την ευκολία εκτέλεσης του έργου προς 
όφελος του αναδόχου.

Στο τιμολόγιο των υπό δημοπράτηση 
συμβάσεων προβλέπεται χρήση μηχανικών 
μέσων (εκσκαφέων, φορτωτών, προω-
θητών στις όχθες και στην κοίτη) κατά 
98,03%, ενώ χειρωνακτική εργασία 
μόνο κατά 1,93%, κάτι που θα προκαλέ-
σει ανεπανόρθωτες ζημιές στους υγροτό-
πους. Επιπλέον, η χρήση μηχανικών μέσων 
επιδεινώνει τα πλημμυρικά φαινόμενα, 
καθώς η αποψίλωση της βλάστησης και 
η απάλειψη των μαιανδρισμών στη ροή 
των ρεμάτων που προκαλούν επιταχύνουν 
την ταχύτητα των νερών.

Με το πρόσχημα ότι πρόκειται για 
εργασίες καθαρισμού-συντήρησης, δεν 
διαχωρίζονται και δεν κατατάσσονται τα 
ρέματα ως προς τη μεθοδολογία αντιμε-
τώπισής τους, με κριτήριο το καθεστώς 
προστασίας τους. Έτσι, ρέματα «ιδιαίτε-
ρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» 
τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με τα 
χτισμένα ρέματα. Επιπλέον, δεν υπάρχει 
πρόβλεψη καθαρισμού για οχετούς δια-
τομής μεγαλύτερης των 3 μέτρων.

Οι διακηρύξεις αποτελούν εξόφθαλμη 
κατάτμηση του ίδιου συμβολαίου στα 
τρία για την αποφυγή προσυμβατικού 
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έλεγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως 
προβλέπεται για τις συμβάσεις άνω του 1 
εκατ. ευρώ, αναφέρεται στην καταγγελία. 
Εξάλλου, η Περιφέρεια αγνόησε παντε-
λώς και παρέλειψε αδικαιολόγητα την 
εφαρμογή βασικών νομικών διατάξεων 
όπως το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο 
σχετικά με τα ρέματα, καθώς και την 
αντιμετώπιση πλημμυρών.

Ο Χρήστος Καραμάνος, αντιπεριφε-
ρειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας 
Αττικής, εμφανίστηκε απορριπτικός ως 
προς την καταγγελία των περιβαλλοντι-
κών φορέων, αλλά θετικός ως προς τη 
συνεργασία μαζί τους.

Ο καθαρισμός της κοίτης σε συγκε-
κριμένα σημεία είναι το πρωταρχικό και 
επείγον βήμα, δεν είναι όμως το θεμελιώ-
δες ζήτημα στη διαχείριση των ρεμάτων, 
όπως σημειώνει ο Βαγγέλης Πισσίας, 
καθηγητής διαχείρισης υδάτινων πόρων 
στο ΤΕΙ Αθήνας. «Πρέπει να εστιάσουμε 
στη λεκάνη απορροής, από εκεί δηλαδή 
που τροφοδοτούνται τα ρέματα με νερό, 
για να θέσουμε υπό κάποιο έλεγχο τις 
πλημμύρες. Ξεκινώντας από ψηλά, από 
τον υδροκρίτη, θα πρέπει να κάνουμε 
παρεμβάσεις με κατάλληλα, μικρά και 
φτηνά κατά το δυνατόν, έργα ανάσχεσης 
της πλημμυρικής απορροής για να επιβρα-
δύνουμε την ταχύτητα του πλημμυρικού 
κύματος και το χρόνο συρροής, δηλαδή 
να διαχειριστούμε το πόσο νερό φτάνει 
στην κοίτη των ρεμάτων και πότε, με ποια 
ταχύτητα φτάνει στην εκβολή, ώστε να 
μην έχουμε διάβρωση του εδάφους, που 
είναι πολύτιμο λόγω της γονιμότητάς του. 
Γι’ αυτό πρέπει να γίνει σχεδιασμός και 
να υπάρξει συνεργασία, ενημέρωση των 
πολιτών και κινητοποίησή τους, ώστε να 
συνδυαστεί η γνώση με τη θέληση και 
να αντιμετωπιστεί από κοινού αυτό το 
ζήτημα».

Ρέμα Πικροδάφνης 
Το ρέμα της Πικροδάφνης, το τελευ-

ταίο ρέμα των νοτίων προαστίων της 
Αθήνας που έχει παραμείνει στη φυσική 
του μορφή στο μεγαλύτερο μέρος του, 
ετοιμάζεται να δεχτεί δυο ισχυρά πλήγ-
ματα. Το πρώτο προέρχεται από τα έργα 
κατασκευής αγωγών ομβρίων υδάτων στην 
Ηλιούπολη, με τα οποία μεταφέρονται 
στο ρέμα της Πικροδάφνης νερά που 
σχεδόν θα τριπλασιάσουν την ποσότητα 
εκείνων που ήδη εκρέουν σε αυτό και 
το δεύτερο πλήγμα προέρχεται από την 
κατ’ επίφαση «Μελέτη ανάπλασης 
ρέματος Πικροδάφνης (από λεωφό-
ρο Βουλιαγμένης έως την εκβολή)», 
η οποία ουσιαστικά ισοδυναμεί με την 
τσιμεντοποίηση του ρέματος.

Την ευθύνη για αυτές τις εξελίξεις, που 
θέτουν σε κίνδυνο τόσο την ικανότητα 
του ρέματος να παρέχει αποτελεσματική 
αντιπλημμυρική προστασία όσο και την 
περιβαλλοντική του αξία, έχει η Περιφέ-

ρεια Αττικής. Το ρέμα της Πικροδάφνης, 
που έχει νερό συνήθως όλο τον χρόνο, 
πηγάζει από τον Υμηττό, στην περιοχή του 
Καρέα, διέρχεται μέσα από τους Δήμους 
Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, 
Παλαιού Φαλήρου και εκβάλλει στη 
θάλασσα, εντός των ορίων του Δήμου 
Αλίμου, στην ακτή Εδέμ. Με την ολο-
κλήρωση της κατασκευής των αγωγών 
ομβρίων υδάτων που έχουν ξεκινήσει στην 
Ηλιούπολη, μεταφέρονται στο ρέμα της 
Πικροδάφνης τα όμβρια ύδατα έκτασης 3 
τετρ. χλμ. που δεν καταλήγουν σήμερα σε 
αυτό και των οποίων φυσικός αποδέκτης 
είναι το ρέμα Τραχώνων. 

Αυτά τα επιπλέον νερά τριπλασιάζουν 
σχεδόν την παροχή του ρέματος της 
Πικροδάφνης στο σημείο που συμβάλ-
λουν σε αυτό, στη γέφυρα της λεωφόρου 
Βουλιαγμένης.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ακραίας 
βροχόπτωσης, απ’ αυτές που συμβαίνουν 
μια φορά στα πενήντα χρόνια, θα προ-
σαυξάνουν την παροχή του ρέματος της 
Πικροδάφνης στη γέφυρα της λεωφόρου 
Βουλιαγμένης κατά 42,50 κυβικά μέτρα/
δευτερόλεπτο, όταν η παροχή του στο 
σημείο αυτό είναι 22,30 κυβικά μέτρα/
δευτερόλεπτο, σύμφωνα με την εγκε-
κριμένη μελέτη που πραγματοποίησε το 
«Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Εργων 
και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων» του 
ΕΜΠ με την επίβλεψη του κ. Γ. Τσακίρη, 
καθηγητή ΕΜΠ.

Η σημαντική προσαύξηση της παρο-
χής του ρέματος της Πικροδάφνης με τα 
όμβρια ύδατα περιοχών που δεν ανήκουν 
στη λεκάνη απορροής του θα πολλαπλα-
σιάσει τους κινδύνους καταπτώσεως των 
πρανών του, ιδιαίτερα στην περιοχή του 
Αγίου Δημητρίου, όπου σε αρκετά σημεία 
η ευστάθειά τους είναι ήδη οριακή, και 
θα αυξήσει τις πιθανότητες πλημμυρικών 
φαινομένων στις εκβολές του, στο Παλαιό 
Φάληρο και στον Άλιμο και συγκεκριμένα 
στα τελευταία χίλια μέτρα της κοίτης του.

Τα έργα αυτά, που πρόκειται να γίνουν 
σε μη οριοθετημένο ρέμα, προβλέπουν 
έναν πιο ήπιο εγκιβωτισμό σε σχέση με 

αντίστοιχα έργα στο ίδιο σημείο το 2001 
που είχε διακόψει το ΣτΕ. Ωστόσο, εξα-
κολουθούν να έχουν τις ίδιες δυσμενείς 
συνέπειες, καθώς η ευθυγράμμιση της 
κοίτης του ρέματος και η καταστροφή 
των μαιανδρισμών του θα έχουν ως 
συνέπεια να μην αποσβένεται η ορμή 
των υδάτων, τα οποία θα εκτοξεύονται με 
μεγάλη ταχύτητα στις χαμηλότερες περι-
οχές, εντείνοντας έτσι τις προϋποθέσεις 
εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Το δεύτερο πλήγμα για το ρέμα της 
Πικροδάφνης ετοιμάζεται να επιφέρει η 
τροποποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για το έργο «Ανάπλαση 
ρέματος Πικροδάφνης (από λεωφόρο 
Βουλιαγμένης έως εκβολή)», της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Η μελέτη αυτή προβλέπει 
την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων («σαρ-
ζανέτια») κατά μήκος 6.094 μέτρων και 
στις δύο όχθες, την ανέγερση τοίχων σε 
μήκος 3.273 μέτρων και την κατασκευή 
βαριών έργων από μπετόν σε μήκος 
1.067 μέτρων της κοίτης του, που, από 
τη λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι την 
εκβολή του, είναι συνολικά 4.805 μέτρα.

Κόλαφος για τη Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων για την «ανάπλα-
ση» του ρέματος είναι η επιστημονικά 
τεκμηριωμένη επιστολή που απέστειλαν 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
και στην περιφερειάρχη Ρένα Δούρου 
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 
της Φύσης και Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία. Κάνουν λόγο για τσιμεντοποί-
ηση του ρέματος της Πικροδάφνης, για 
αναχρονιστικά έργα που προβλέπονται 
να γίνουν τα οποία δεν συνάδουν με το 
πλαίσιο προστασίας του ρέματος και για 
τρομερές ελλείψεις και σφάλματα που 
εντόπισαν στη μελέτη.

Συγκεκριμένα:
Τα έργα διευθέτησης της κοίτης που 

προκρίνονται από την ΜΠΕ είναι περίπου 
150, για ένα μήκος κοίτης 4,8 χιλιομέτρων. 
Δηλαδή, κατά μέσο όρο, ένα έργο ανά 32 
μέτρα, χωρίς να υπολογίζονται τα επίσης 

πολλά έργα στους παραπόταμους/ρέματα 
συμβολής. Πρόκειται λοιπόν για έναν 
υπερβολικά μεγάλο αριθμό έργων, που 
περιλαμβάνουν κυρίως συρματοκιβώτια 
και τοίχους από σκυρόδεμα. Δεδομένων 
του μήκους των έργων και των μεταξύ 
τους αποστάσεων, είναι σαφές ότι τα 
περισσότερα εξ αυτών είναι εφαπτόμενα ή 
σχεδόν εφαπτόμενα. Πρόκειται επομένως 
για εγκιβωτισμό της κοίτης του ρέματος 
και σε καμία περίπτωση για ανάπλαση.

Ενώ ο τίτλος της μελέτης είναι «Ανά-
πλαση Ρέματος Πικροδάφνης», στο ιστο-
ρικό της μελέτης αναφέρεται ότι τα έργα 
ανάπλασης δεν θα υλοποιηθούν και ότι 
η εν λόγω μελέτη έχει ως στόχο μόνο 
την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
για τα έργα διευθέτησης της κοίτης του 
ρέματος.

 Στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 
περιοχή μελέτης δεν αναφέρεται πουθενά 
ότι το Ρέμα της Πικροδάφνης έχει χαρα-
κτηριστεί Υγρότοπος Β’ Προτεραιότητας 
και χρήζει οριοθέτησης και προστασίας 
σύμφωνα με το «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο 
Αθήνας-Αττικής». Εξάλλου, στο νομο-
θετικό πλαίσιο που λαμβάνεται υπόψη 
απουσιάζουν κρίσιμες για την προστασία 
του περιβάλλοντος νομοθεσίες.

Η αναφορά στη χλωρίδα και τη βλά-
στηση είναι απλώς ενδεικτική και ελλι-
πέστατη, καθώς απουσιάζουν ακόμα και 
μερικά χαρακτηριστικά ιθαγενή είδη της 
υδροχαρούς βλάστησης (όπως το πλατάνι 
Platanus orientalis), ενώ απουσιάζει εντε-
λώς οποιαδήποτε αναφορά στα υδρόβια 
φυτά. Επίσης, είναι πολλές οι ελλείψεις 
στην καταγραφή των επιγενών ειδών, 
ακόμα και ορισμένων πολύ συχνών ειδών.

Οσον αφορά την ορνιθοπανίδα κατα-
γράφονται σοβαρότατες ελλείψεις, καθώς 
αναφέρονται μόνο 20 πουλιά, ενώ είναι 
γνωστό ότι υπάρχουν περισσότερα από 
100 είδη πουλιών στο ρέμα της Πικρο-
δάφνης και ο αριθμός τους αυξάνεται 
με τη συστηματική παρακολούθηση και 
καταγραφή. Επιπλέον, γίνεται φανερή η 
γενικότερη προσπάθεια απαξίωσης του 
οικοσυστήματος του ρέματος, ενώ παρά 
την πολύ μεγάλη σημασία του ρέματος της 
Πικροδάφνης ως νησίδας βιοποικιλότητας 
για την ορνιθοπανίδα, στις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις κατά τη διάρκεια αλλά και 
μετά την ολοκλήρωση των έργων δεν 
υπάρχει καμία αναφορά στην πολύτιμη 
ορνιθοπανίδα καθώς και στον μετριασμό 
των επιπτώσεων.

Οι επιπτώσεις αυτές αναμένονται να 
είναι εξαιρετικά βλαπτικές λόγω της πολύ 
εκτεταμένης παρέμβασης-εγκιβωτισμού 
που θα γίνει στο ρέμα, με αποτέλεσμα να 
χάσει σημαντικό μέρος των βιοτόπων όπου 
τρέφονται, φωλιάζουν και ξεχειμωνιάζουν 
τα πουλιά. Οι περιβαλλοντικοί όροι, του-
λάχιστον εκείνοι που αφορούν την πανίδα 
και τη χλωρίδα, είναι προσχηματικοί και 
μάλλον «συμβολικού χαρακτήρα», ανα-
φέρουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
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Στο Δημοτικό  Σχολείο Συκαμίνου πραγ-
ματοποιήθηκε Δειγματική Διδασκαλία 
στο μάθημα της Ιστορίας με θέμα 

«Διδασκαλία  της Ιστορίας: Οι γυναικείες 
μορφές στην Οδύσσεια» 

 Η Δειγματική διδασκαλία πραγματο-
ποιήθηκε  με εξαιρετική επιτυχία από τους 
μαθητές της Δ΄ τάξης με την επιστημονική 
καθοδήγηση της Διευθύντριας κυρίας 
Αναστασίας Κατσούγκρη που διδάσκει στην 
τάξη Ιστορία και του Σχολικού Συμβούλου 
της 50ης Περιφέρειας κυρίου Κουμπιά  
Εμμανουήλ και απευθυνόταν σε εκπαι-
δευτικούς  των σχολικών μονάδων του 
Δήμου Ωρωπού και του Δήμου Διονύσου 
(1ο & 2ο Δ.Σ. Αγίου Στεφάνου)

Η επιτυχία της Δειγματικής διδασκαλίας 
δεν είναι τυχαία. Δομήθηκε, σύμφωνα 
με τη στοχοθεσία που θέτει η UNESCO, 
δηλαδή:

Οι μαθητές έμαθαν να αναγνωρίζουν 
τα σημαντικά χαρακτηριστικά εννοιών 
και διαδικασιών, να συνδέουν μία έννοια 
με μία άλλη και να βρίσκουν ομοιότητες 
και  διαφορές, να δίνουν συγκεκριμένα 
παραδείγματα έτσι ώστε να κατανοούν 
καλύτερα τα γεγονότα και να μαθαίνουν 

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου  
Συκαμίνου ανακαλύπτουν την γνώση 
μέσα από ερευνητικές διεργασίες , είναι 
σε  θέση να διατυπώνουν ερωτήματα και 
να αναζητούν λύσεις και απαντήσεις στα 
προβλήματα που προκύπτουν

Η Δειγματική Διδασκαλία κατέδειξε ότι 
ο τρόπος διδασκαλίας που εφαρμόζεται 

στο Δημοτικό Σχολείο Συκαμίνου βοηθάει 
στην  ανάπτυξη της επικοινωνίας και 
της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. 
Τα παιδιά μοιράζονται σκέψεις ιδέες και 
συναισθήματα , συνεργάζονται προκειμένου 
να αναπτύξουν συλλογικά επιχειρήματα, 
να τεκμηριώνουν θέσεις και απόψεις και 
να επιλύουν προβλήματα 

Η γνώση δεν είναι στείρα απομνημό-
νευση αλλά αποτέλεσμα διερεύνησης και 
σύνδεσης με την ζωή και το κοινωνικό 

πλαίσιο στο οποίο ζουν και αναπτύσσο-
νται. Ότι μαθαίνουν το εφαρμόζουν στην 
καθημερινότητά τους, 

Οι μαθητές έμαθαν για τις περιπέτειες 
του Οδυσσέα μελετώντας  το κείμενο 
του Ομήρου. Ανακάλυψαν  πόσο  φιλό-
ξενοι ήταν οι Φαίακες, πόσο επεμβατικοί 
πίστευαν οι Αρχαίοι Έλληνες ότι είναι οι 
Θεοί τους. 

Η γυναικεία μορφή στην Οδύσσεια 
αναδύεται κυρίαρχη . Στο πρόσωπο της 

Κίρκης τα παιδιά ανακάλυψαν  την δυναμι-
κή γυναίκα που ο Οδυσσέας την υποτάσσει 
και υποτάσσεται κι εκείνος Την Καλυψώ, 
την όμορφη νεράιδα που αγάπησε τον 
Οδυσσέα και θέλησε να τον  κάνει τον 
αθάνατο, αλλά οι Θεοί επεμβαίνουν και 
την επαναφέρουν στην τάξη. Πως μία Θεά 
θα έχει ταίρι της ένα θνητό? Εξάλλου οι 
Θεοί  είχαν αποφασίσει την επιστροφή 
του ήρωα . Η Ναυσικά προσφέρει φιλο-
ξενία και βοήθεια  στον Οδυσσέα και τον  
στέλνει στην Ιθάκη. Εκεί τον περιμένει η 
Πηνελόπη η πιστή σύζυγος που δικαιώ-
νεται από τους θεούς .

Τα παιδιά βλέπουν πίσω από τα γεγο-
νότα , έξω από το πλαίσιο και τα κοινωνικά 
στερεότυπα ,  δεν είναι η καλή Πηνελόπη 
και η κακιά Κίρκη ή η πλανεύτρα Καλυψώ 
αλλά καθεμιά  παίζει καθοριστικό ρόλο 
στην ζωή του Οδυσσέα και στην πλοκή 
των επεισοδίων 

Συμπερασματικά  τα παιδιά 
• Μαγεύονται από την Ιστορία 
• Την αγαπάνε γιατί την γνωρίζουν 

βαθιά χωρίς την στείρα απομνημόνευση 
• Μαθαίνουν να συνεργάζονται  
• Μαθαίνουν και συλλέγοντας  στοιχεία 

για τους ανθρώπους για τα ήθη, τα έθιμα, 
τους θεούς τους

• Και έτσι νοιώθουν όμορφα 
• Διασκεδάζουν 
• Μαθαίνουν παίζοντας 
• Είναι ευτυχισμένα  !!!! 

Εμμανουήλ Λ. Κουμπιάς
Αναστασία Ι. Κατσούγκρη 

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ

Τα πιο νόστιμα αρτοποιήματα  
στο Δήμο Ωρωπού

ΣΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΪΟ ΤΗΣ 
ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΛΕΜΠΟΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
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Οι Γερμανοί βάζουν χέρι στο απόλυτο 
μνημονιακό φετίχ τους, το ΤΑΙΠΕΔ, 
μέσω ενός νέου Ταμείου που θα 

εκποιήσει την περιουσία του ελληνικού 
κράτους. Το σχέδιο του Σόιμπλε, το οποίο 
δρομολογείται από το 2011, εφαρμόζεται, 
τελικά, τέσσερα χρόνια μετά, αφού η δημι-
ουργία του νέου Ταμείου, που θα αναλάβει 
τις ιδιωτικοποιήσεις, ήταν από τις βασικές 
και αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις που 
έθεσε η Γερμανία για να ολοκληρωθεί η 
συμφωνία. Σύμφωνα με το κείμενο που 
ομόφωνα εγκρίθηκε από τη σύνοδο κορυ-
φής της Ευρωζώνης, το ΤΑΙΠΕΔ καταργείται 
και στη θέση του δημιουργείται ένα νέο 
απολύτως ανεξάρτητο Ταμείο, που θα 
είναι υπό την εποπτεία των ευρωπαϊκών 
οργάνων. Συγκεκριμένα:

• Στο νέο Ταμείο θα μεταβιβαστεί 
δημόσια περιουσία ύψους 50 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 25 θα 
χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών, τα 12,5 για την 
αποπληρωμή χρέους και τα υπόλοιπα 12,5 
δισεκατομμύρια ευρώ για έργα ανάπτυξης. 
Το κέρδος από τα περιουσιακά στοιχεία θα 
εξασφαλιστεί από τις αποκρατικοποιήσεις 
αλλά και από άλλα μέσα.

• Το Ταμείο θα είναι εγκατεστημένο 
στην Ελλάδα και θα διοικείται από τις 
ελληνικές αρχές υπό την εποπτεία, όμως, 
των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων. Η 
ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να προχω-
ρήσει στην ψήφιση ενός νέου θεσμικού 
πλαισίου που θα διασφαλίζει διαφανείς 
διαδικασίες λειτουργίας του.

Με τη συμφωνία αυτή ήδη καταρ-
γείται η ψηφισμένη πρόβλεψη για τη 
χρησιμοποίηση εσόδων από τις αποκρα-
τικοποιήσεις για τη χρηματοδότηση της 
κοινωνικής πολιτικής και του ασφαλιστικού 
συστήματος.

  αρχιτεκτονική του νέου Ταμείου θα 
πατήσει πάνω σε δύο σχέδια. Το σχέδιο 
«Εύρηκα» διά χειρός της γερμανικής 
εταιρείας συμβούλων Roland Berger και 
το σχέδιο «Αρχιμήδης» διά χειρός και του 
δικού μας Γιάννη Στουρνάρα.

Το σχέδιο «Εύρηκα», που χρονολο-
γείται από το 2011, ήταν επί της ουσίας 
η πρόταση που κατέθεσε η Γερμανία στη 
σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης και δεν 
πέρασε μόνον ως προς την πρόβλεψή του 
για τη μεταφορά περιουσίας του Δημοσίου 
σε εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο.

Και οι δύο προτάσεις προβλέπουν τη 
μεταφορά των «ασημικών» σε εταιρεία 
επί της ουσίας ειδικού σκοπού και στη 
συνέχεια στην αποτίμησή της από ανε-
ξάρτητους εκτιμητές. Ανάλογα με το είδος 
της κρατικής περιουσίας θα επιλέγεται η 
απευθείας πώληση είτε η αξιοποίησή της 
με άλλα μέσα, όπως αναφέρεται και στο 
κείμενο της συμφωνίας. 

Να σημειωθεί ότι το θέμα της δημι-
ουργίας ενός νέου Ταμείου είχε θέσει μετ’ 
επιτάσεως ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και το 

2013, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη 
δυσαρέσκειά του για την αποτυχία της 
ελληνικής κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ 
να επιτύχουν τους στόχους που είχαν 
τεθεί στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα προ-
βλεπόμενα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις 
έχουν πέσει τελείως έξω. Σύμφωνα, 
μάλιστα, με την τελευταία έκθεση του 
ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του ελληνικού 
χρέους, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 
απέτυχε σε ποσοστό 94%! 

Σύμφωνα με τη μνημονιακή υποχρέ-
ωση της χώρας, θα έπρεπε να υπάρξουν 
έσοδα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ από 
ιδιωτικοποιήσεις μέχρι τα τέλη του 2011, 
15 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2012 και 
50 δισ. μέχρι το τέλος του 2015!

Τελικά τα συνολικά έσοδα από το 2011 
μέχρι και σήμερα ήταν 3 δισεκατομμύρια 
ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 από την 
πώληση του ΟΠΑΠ. Και συγκεκριμένα 1,56 
δισεκατομμύρια το 2011, 22 εκατομμύρια 
ευρώ το 2012, 1,04 δισεκατομμύρια 
ευρώ το 2013.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 
σχεδιασμοί που έχουν γίνει από τους 
ξένους συμβούλους προβλέπουν ότι στο 
νέο Ταμείο, προκειμένου να είναι ελκυστικό 
και να μπορέσει να πιάσει τους στόχους 
του, θα πρέπει να μεταφερθούν «βαριά 
χαρτιά», όπως το Αττικό Μετρό και οι 
επεκτάσεις του, καθώς και το Τραμ και οι 
επεκτάσεις του. Και ακόμα τα μελλοντικά 
έσοδα του Δημοσίου από τους μεγάλους 
αυτοκινητόδρομους και την Αττική Οδό. 
Στο ίδιο Ταμείο αναμένεται να καταλήξουν 
και τα όποια μελλοντικά έσοδα από τους 
υδρογονάνθρακες.

Έτσι από το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται 
να μεταφερθούν:
• Δημόσια Επιχείρηση Αερίου
• Ελληνικά Πετρέλαια
• Ελληνικά Ταχυδρομεία
• ΔΕΗ
• Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
• Εγκατάσταση Υπόγειας Αποθηκεύσεως 
Φυσικού Αερίου
• Εγνατία Οδός
• Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδη-
ροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ)
• ΕΥΑΘ
• ΕΥΔΑΠ
• Μαρίνες Αλίμου, Νέας Επιδαύρου, 
Ύδρας και Πόρου
• Μαρίνες Χίου και Πύλου
• ΟΛΠ, ΟΛΘ, 10 περιφερειακά λιμάνια
• ΤΡΑΙΝΟΣΕ
• Ψηφιακό μέρισμα
• 12 Boutique Hotels / Historic Buildings, 
μεταξύ των οποίων επιλεγμένα ξενοδοχεία 
Ξενία, τα πρώην Σανατόρια «Μάνα» στη 
Βυτίνα και «Αγία Ελεούσα» στη Ρόδο, 
η Villa de Vecchi στη Ρόδο, καθώς και 
τα αρχοντικά Ξηραδάκη, Μουσλή και 
Ευαγγελινάκη στο Πήλιο
• Golf Κασσάνδρας
• Αγία Τριάδα
• Ιαματικές πηγές
• Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά
• Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου
• Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου
• Πρώην Αμερικάνικη Βάση Ηρακλείου 
(Γούρνες)
• Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

 Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου με 
νόμο έχει απορροφηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ 
και μαζί και τα περιουσιακά της στοιχεία, 

ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο 
περιλαμβάνει 277 τουριστικά ακίνητα ανά 
την Ελλάδα, όπως τα πρώην ξενοδοχεία 
Ξενία, μαρίνες, κάμπινγκ, γήπεδα γκολφ, 
χιονοδρομικά κέντρα, μουσεία, σπήλαια, 
τουριστικά περίπτερα, ιαματικές πηγές αλλά 
και σημαντικού μεγέθους και προοπτικών 
εκτάσεις προς τουριστική αξιοποίηση. 
Και ακόμη 597 νησιά συνολικής έκτασης 
233.088.958 τετραγωνικών μέτρων, 
δώδεκα Ολυμπιακά ακίνητα καθώς και 
71.000 τίτλοι ακινήτων της ιδιωτικής 
περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

 Οι εκτιμήσεις είναι ότι στο νέο Ταμείο 
θα περάσουν και τα ακίνητα που είχαν 
παραχωρηθεί στην εταιρεία Παράκτιο 
Μέτωπο Α.Ε., αν και με πρόσφατο νόμο 
επανήλθαν στον φορέα από τον οποίο 
είχαν παραχωρηθεί, και συγκεκριμένα 
20 «φιλέτα» της λεγόμενης και ελληνικής 
Ριβιέρας:
1. Δημόσιο κτήμα στη Γλυφάδα από τα 
Αστέρια Γλυφάδας μέχρι το Αθλητικό 
Κέντρο Αγ. Κοσμά, έκτασης 176.161 τ.μ.
2. Φαληρικός Όρμος, έκταση 757.500 
τ.μ. (beach volley, Κεραίες Cosmote, 
Vodafone Wind, Τae Kwon Do).
3. Εδαφική έκταση 64.100 τ.μ. στην 
περιοχή Αναβύσσου Αττικής (εστιατόρια, 
αλιευτικό καταφύγιο - Π. Φώκαια).
4. Στη Βούλα Αττικής 90.095 τ.μ. από Α’ 
Αλιπέδου Βούλας μέχρι Β’ Αλιπέδου Βού-
λας (Ναυτικός Όμιλος, Νότος, Vivemar).
5. Στη Βούλα - Μεγάλο Καβούρι 62.275 
τ.μ. (Ακτή Β’ Βούλας).
6. Ακτή Α’ Αλιπέδου Βούλας έκτασης 
146.665 τ.μ. (Ακτή Α’ Βούλας South 
Coast και εστιατόριο Ακτής Ειρηνικός).
7. Στη Βάρκιζα 7.500 τ.μ.
8. Την εδαφική έκταση των καταργημένων 
Αλυκών Αναβύσσου 669.095 τ.μ.
9. Έκταση 9.220 τ.μ. στην Ανάβυσσο 
Αττικής.
10. Έκταση 8.860 τ.μ. στον Άγιο Νικόλαο 
Αναβύσσου Αττικής.
11. Εδαφική έκταση 258.250 τ.μ. στη 
Λομβάρδα - Κρωπία, Αττικής (Μohito Bay).
12. Εδαφική έκταση 326.315 τ.μ. στο 
Λαγονήσι Αττικής (Grand Resort).
13. Δέλτα Φαλήρου (Μαρίνα Φλοίσβου) 
262.423 τ.μ. (N.O. Π. Φαλήρου).
14. Ακτή Αλίμου 69.725 τ.μ. (Ακτή του 
Ήλιου - Bolivar).
15. Έκταση από Μαρίνα Φλοίσβου μέχρι 
κέντρο Φλοίσβου, στο Π. Φάληρο, έκτασης 
90.825 τ.μ. (Πάρκο Φλοίσβου).
16. Έκταση 20.420 τ.μ. στον Άλιμο Αττι-
κής από ακτή Αλίμου έως όρια Αγ. Κοσμά 
(παιδικές χαρές, άλσος).
17. Εδαφική έκταση 278.000 τ.μ. στη 
Γλυφάδα Αττικής (Αστέρια Γλυφάδας).
18. Ακτή Βάρκιζας έκτασης 252.000 τ.μ. 
(Varkiza Resort, Yabanaki, Thalassea).
19. Μικρό Καβούρι - Βουλιαγμένη (Ακτή 
Βουλιαγμένης) 96.000 τ.μ.
20. Μαύρο Λιθάρι, 1.000 τ.μ. (Eden 
Beach).

«ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ» ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
ΟΠΩΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ» ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
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οικονομία

Οι εποχές προχωράνε, οι ανάγκες των ανθρώ-
πων αυξάνονται και οι καιροί απαιτούν την εξεύ-
ρεση νέων μεθόδων για την στήριξη των απόρων 
συνανθρώπων μας. 

Ήδη σε πολλές ενορίες της Αθήνας, ιερείς κυρί-
ως νέοι σε ηλικία, δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της φιλανθρωπίας, προσπαθώντας παράλληλα να 
μεταδώσουν ένα μήνυμα οικολογικό και προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

Μια τέτοια ενορία είναι και αυτή του Αγίου 
Γεωργίου στο Χαλάνδρι. Εκεί ο προϊστάμενος 
του Ναού, π. Χρύσανθος Παπαποστόλου και οι 
συνεργάτες του, συλλέγουν καπάκια από πλαστικά 
μπουκάλια (νερού, αναψυκτικών), τα πουλάνε σε 
εταιρείες ανακύκλωσης, εξοικονομούν χρήματα και 

αγοράζουν τρόφιμα τα οποία μοιράζουν σε άπορες 
οικογένειες της ενορίας. 

Έχουν συγκεντρώσει περίπου 400 κιλά μέσα 
σε διάστημα ενός χρόνου. Χρειάζεται μεγάλος 
αποθηκευτικός χώρος. Βρίσκουν εθελοντές για να 
τα μεταφέρουν στην εταιρεία ανακύκλωσης. Από 
αυτή την ενέργεια εξοικονομούν 0,14 - 0,18 € ανά 
κιλό. Είναι πολύ συγκινητικό και όμορφο όταν τις 
Κυριακές οι κυρίες φέρνουν μαζί τους τα καπάκια 
και τα ρίχνουν στα ειδικά κουτιά.

Όπως ανέφερε ο π. Χρύσανθος, έχουν ξεκινήσει 
και μια άλλη δράση, συλλογής τηγανόλαδου, το 
οποίο είναι πολύ επιβλαβές για το περιβάλλον. Έτσι, 
τους έχει διαθέσει η εταιρεία ανακύκλωσης ειδική 
δεξαμενή όπου συγκεντρώνουν το τηγανόλαδο που 

φέρνουν οι νοικοκυρές. Από αυτές τις ενέργειες η 
ενορία εξοικονομεί χρήματα και στηρίζει περίπου 
20 οικογένειες.

 Στην αρχή γινόταν με τρόφιμα που έφερνε ο 
κόσμος. Επειδή, όμως, με τον καιρό εξουθενώθηκαν 
οικονομικά και αδυνατούν να συνδράμουν, έπρεπε 
να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι προκειμένου να 
βοηθηθούν οι αδύνατοι.

Αυτό είναι το αθόρυβο αλλά σπουδαίο έργο της 
ενορίας του Αγίου Γεωργίου Χαλανδρίου, το οποίο 
εκτός από στηρικτικό προς τις αδύναμες οικονο-
μικά οικογένειες, προσπαθεί να αφυπνίσει και την 
οικολογική συνείδηση   των κατοίκων. 

Μακάρι να βρει πολλούς μιμητές στο έργο 
και στις ιδέες!

Πουλάει καπάκια κι αγοράζει τρόφιμα!

Ο ΕΟΦ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Η Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής & 

Κυκλοφορίας Προϊόντων του Εθνικού 
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), με 

αφορμή τη διάθεση μέσω διαδικτύου, 
"αγνώστου" σκευάσματος αδυνατίσματος, 
που σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Δ.Η.Ε. της ΕΛ.ΑΣ., είχε επιπτώσεις στην 
υγεία καταναλωτών, ξεκινά την διερεύνηση 
της υπόθεσης.

Όπως τονίστηκε από τον Ε.Ο.Φ., τα 
σκευάσματα που περιέχουν Raspberry 
Ketone συνήθως δεν είναι φαρμακευτικά. 
Πρόκειται για συμπληρώματα διατροφής, 
τα οποία δεν εγκρίνονται, αλλά η κυκλο-
φορία τους γνωστοποιείται υποχρεωτικά 
στον ΕΟΦ. Μέχρι στιγμής, στο αρμόδιο 
Τμήμα Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων 
έχουν γνωστοποιηθεί αρκετά σκευάσματα 
με το συγκεκριμένο συστατικό, τα οποία 
κυκλοφορούν νόμιμα.

Συνήθως, οι εταιρείες που διακινούν 
αυτά τα προϊόντα μέσω διαδικτύου δεν 
εδρεύουν στην Ελλάδα - οι παραγγελίες 
γίνονται μέσω κάποιας ιστοσελίδας και 
εκτελούνται από εταιρείες courier - με 
αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η απαγό-
ρευση της προώθησης σε εθνικό επίπεδο. 
Για το σκοπό αυτό ο ΕΟΦ συνεργάζεται 
με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
μας τόνισαν από την αρμόδια Διεύθυνση 
του ΕΟΦ.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, από τον 
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων παρατί-
θεται το ακόλουθο ενημερωτικό σημεί-
ωμα, σχετικά με τη διάθεση φαρμάκων 
και συμπληρωμάτων διατροφής, μέσω 
ίντερνετ, επισημαίνοντας τον ρόλο και 
τις ενέργειες του Οργανισμού.

H ελληνική νομοθεσία, μέχρι σήμερα, 
απαγορεύει τη διακίνηση φαρμάκων μέσω 
διαδικτύου γι΄ αυτό πολλοί καταφεύγουν 
σε ιστοσελίδες του εξωτερικού, αμφιβόλου 
προελεύσεως. Η αλήθεια όμως είναι πως 
συχνά τα προϊόντα που αγοράζονται είναι 
μη εγκεκριμένα από τις αρχές, άγνωστης 

προέλευσης, νοθευμένα, παραποιημένα ή 
πλαστά. Γι αυτό είναι σημαντικό ο κατα-
ναλωτής να προμηθεύεται τα φάρμακά 
μόνο από ασφαλείς πηγές (δηλαδή από 
το φαρμακείο, το νοσοκομείο, το ασφα-
λιστικό ταμείο).

Τα προϊόντα που συχνότερα παρα-
ποιούνται με σκοπό να παραπλανήσουν 
τον καταναλωτή, είναι χάπια αδυνατί-
σματος, προϊόντα για την ενίσχυση της 
στύσης και συμπληρώματα διατροφής, που 
προωθούνται ως φυτικά, ενώ περιέχουν 
ενδεχομένως επικίνδυνες δραστικές ουσίες 
με φαρμακολογική δράση. Για τη διετία 
2013 - 2014 ο ΕΟΦ έχει εκδώσει 50 
Δελτία Τύπου σχετικά με παράνομα και 
ενδεχομένως επικίνδυνα προϊόντα που 
κυκλοφορούν μέσω διαδικτύου, μέσω του 

συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών. 
Για τη διερεύνηση υποθέσεων που 

αφορούν ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικά 
καταστήματα ύποπτα για την διακίνηση 
φαρμακευτικών και λοιπών προϊόντων, ο 
ΕΟΦ συνεργάζεται στενά με την Δίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΓΑΔΑ, η 
οποία διαθέτει την απαραίτητη τεχνο-
γνωσία και τα μέσα για το σκοπό αυτό, 
αλλά και την αρμοδιότητα της άμεσης 
παρέμβασης για το «κατέβασμα» των 
σελίδων με ελληνική προέλευση. 

Σε ότι αφορά δικτυακούς τόπους 
πωλήσεων εκτός Ελλάδας, όπου βρέθη-
καν να πωλούνται φάρμακα ελληνικής 
προέλευσης δεν μπορεί να υπάρξει άμε-
ση παρέμβαση. Στις περιπτώσεις αυτές 
απαιτείται συντονισμός και συνεργασία 

μεταξύ των αρμοδίων αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών των εμπλεκομένων 
κρατών. 

Παρατηρείται επίσης η εμφάνιση νέου 
παράνομου ηλεκτρονικού καταστήματος 
μετά την παύση του πρώτου.

Άλλο φάρμακο, άλλο συμπλήρωμα 
διατροφής. Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα 
διαμαρτύρεται, καταγγέλλει και φωνά-
ζει για την απαράδεκτη και παράνομη 
πολιτική που εφαρμόζεται στα …δήθεν 
συμπληρώματα διατροφής. Παρά το 
γεγονός ότι δεν αδειοδοτούνται από 
τον ΕΟΦ – μοναδική περίπτωση στην 
Ευρώπη – δεν αναγράφεται ουδέποτε 
η σύνθεση του σκευάσματος, πολλές 
φορές ούτε και ο παρασκευαστής.

Ελλάς το μεγαλείο σου!
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Ύστερα από επίσκεψη του 
αντιπεριφερειάρχη Νήσων 
κυρίου Π. Χατζηπέρου 
στο νησί του Αγκιστριού, 
διαπιστώθηκαν και 
αναδείχθηκαν τα βασικά 
προβλήματα. Παντελής 
έλλειψη γιατρού σε ένα νησί 
που τους καλοκαιρινούς 
μήνες ξεπερνά τα 4000 
άτομα. Υπάρχει μόνο μια 
νοσοκόμα που εξυπηρετεί 
τα κοινωνικά ιατρεία κι 
αυτή διαμένει στην Αίγινα. 
Άλλο βασικό πρόβλημα 
είναι ο ανύπαρκτος 
πυροσβεστικός σταθμός και 
τα μη επενδυμένα ηλεκτρικά 
καλώδια που διέρχονται μέσα 
από τις δασικές εκτάσεις 
και αποτελούν κίνδυνο 
πρόκλησης πυρκαγιάς. Θα 
σταλεί αίτημα στη ΔΕΔΔΗΕ 
για την αποκατάσταση των 
καλωδίων και στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη για 
τη δημιουργία πυροσβεστικού 
σταθμού.
Μετά τη διαπίστωση 
του Αντιπεριφερειάρχη, 
ελπίζουμε να μη μείνουμε 
στις διαπιστώσεις. Θα 
δείτε ότι στο τέλος του 
χρόνου θα δούμε μια από 
τα ίδια!

«Η δειλία ρωτάει: υπάρχει ασφάλεια; 
η σκοπιμότητα ρωτάει: έχει από-
δοση; η ματαιοδοξία ρωτάει: έχει 

απήχηση; Όμως η συνείδηση ρωτάει: είναι 
δίκαιο;» (Μάρτιν Λούθερ Κινγκ)

Στις 16 του μήνα η εκπομπή στην ΕΡΤ3, 
«Αντιδραστήριο», ανέδειξε τη δράση του 
κινήματος ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. 
Την επόμενη ημέρα η «Ελληνικός Χρυσός», 
η κοινοπραξία της καναδικής Eldorado 
(ποσοστό 95%) και Μπόμπολα, εξέδωσε 
ανακοίνωση εναντίον των συντελεστών 
της εκπομπής και της ΕΡΤ, απειλώντας 
με μηνύσεις και αγωγές. Έκανε λόγο και 
για… δεοντολογία. Ας αντιπαρέλθουμε τη 
Mega-Digea δεοντολογία του συνεταίρου 
των Καναδών, κ.Μπόμπολα ή τα… δεοντο-
λογικά ταξιδάκια της Eldorado σε Έλληνες 
δημοσιογράφους.

Η ΕΡΤ3 έκανε αυτό που έπρεπε να 
είναι αυτονόητο και για τα άλλα κανάλια, 
έδωσε τον λόγο και στους αγωνιζόμενους 
ενάντια στην εξόρυξη. Τι φοβάται όμως η 
Eldorado; Η εταιρία φοβάται την αντίδραση 
της τοπικής κοινωνίας. 

Είδαμε ανθρώπους που εδώ και εννέα 
χρόνια έχουν αφιερωθεί στον αγώνα, έχουν 
μείνει άνεργοι γιατί δεν ήθελαν να κατα-
στρέψουν τον τόπο τους και τη ζωή, τους 
έχουν φακελώσει με δεκάδες κατηγορίες 
γιατί αντιστάθηκαν. Η εκπομπή έδειξε μια 
βαθιά συνειδητοποιημένη κοινωνία που 
αγωνίζεται και ματώνει όχι για το συμφέρον 
της, όχι για λεφτά, αλλά για τη ζωή την 
ίδια. Κόντρα σε όλο το σύστημα. Είναι ο 
αγώνας για γη, αέρα, νερό και ελευθερία. 
Τετρακόσιοι είναι οι διωκόμενοι, η κοινωνία 
αντιστέκεται και ανασαίνει.

Σε γυρίσματα στις Σκουριές για την 
εκπομπή «Αντιδραστήριο» της ΕΡΤ3, εν ριπή 
οφθαλμού, λίγα μέτρα πιο πέρα, εμφανίστη-
καν δύο περιπολικά και δύο αυτοκίνητα της 
ασφάλειας περιμένοντας πότε θα τελειώσει. 
Αυτή η κατάσταση είναι μία καθημερινότητα 
στην επικράτεια της Eldorado.

Καταδείχτηκαν οι χώρους της καταστρο-
φής στις Σκουριές. «Μνημείο» ανθρώπινης 
και καπιταλιστικής απληστίας. Πώς να τα 

βάλεις μαζί τους; Πώς να αντιμετωπίσεις 
τις «χρυσές» χορηγίες; Πώς να σπάσεις την 
ομερτά; Υπάρχει ο τρόπος.

«Επιλέξαμε το δρόμο της συλλογικής 
ευθύνης και της όρθιας γροθιάς!» είπε μία 
αγωνιζόμενη κάτοικος. Κάποιοι άνθρωποι 
με περίσσιο θάρρος τους χαλάνε τη σού-
πα της μαύρης προπαγάνδας αφού είπαν 
μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ3 ολόκληρη 
την αλήθεια για τις Σκουριές. Επικράτησε 

πολλή συγκίνηση στον Πολύγυρο κατά τη 
διάρκεια απολογιών των διωκόμενων. Όλοι 
οι αγωνιζόμενοι Ιερισσιώτες στα δικαστήρια 
έσφιγγαν τα χέρια στους αγωνιζόμενους από 
τη Μεγάλη Παναγία. Τους συνέχαιραν γιατί 
μίλησαν στην εκπομπή με ειλικρίνεια και με 
πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. «Ενωμένοι θα τον 
κερδίσουμε αυτό τον αγώνα!» έλεγαν. Ένας 
διωκόμενος είπε: «από τότε που απέκτησα 
τη γνώση με φοβάται το σύστημα»!

ΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ Η ELDORADO;ΧΩΡIΣ 
ΓΙΑΤΡO ΚΑΙ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO 
ΣΤΑΘΜO  
ΤΟ ΑΓΚIΣΤΡΙ

Mε αφορμή την έρευνα της Greenpeace σχετικά 
με την ανίχνευση τοξικών φυτοφαρμάκων σε 
οπωρώνες της Κορινθίας, Ημαθίας, Αρκαδίας, 
διαπιτώθηκε ότι κάποια από τα φυτοφάρμακα 
που ανιχνεύτηκαν σε έδαφος και νερό, είναι 
από αυτά που ανήκουν στην λεγόμενη «βρώμικη 
δωδεκάδα» που έχουν απαγορευτεί και στην 
Ελλάδα (dieldrin, DDT), όμως, όπως είναι 
ήδη γνωστό, οι συγκεκριμένες τοξικές ουσίες 
παραμένουν στο περιβάλλον για πολλά χρόνια 
συνεχίζοντας έτσι την καταστροφική τους 
δράση.
Η ισορροπία του αγρο-συστήματος είναι 
αυτή που οδηγεί σε βιώσιμη αγροτική 
παραγωγή, συνδυάζοντας την ανθεκτικότητα 
σε επιβλαβής οργανισμούς, με την προστασία 

των ωφέλιμων οργανισμών. Η ανάγκη πλέον 
προστασίας του περιβάλλοντος και κυρίως της 
ανθρώπινης υγείας είναι κάτι παραπάνω από 
επιτακτική, όταν μάλιστα τα μεταλλαγμένα 
είναι ουσιαστικά προ των πυλών στην Ευρώπη 
και όταν η «αρπαγή γης» και η ενοικίαση 
τεραστίων εκτάσεων από μεγάλες εταιρείες 
χωρίς δέσμευση περί το είδος της καλλιέργειας 
συμβαίνει ήδη στην γειτονιά μας, όπως σε 
Σερβία και Κροατία. Ο πρωτογενής τομέας 
αποτελεί τον βασικό πυλώνα εξόδου της χώρας 
από την κρίση, ας σταματήσουμε λοιπόν να 
πυροβολούμε τα πόδια μας υπονομεύοντας τα 
συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.
Το ΠΑΚΟΕ για χρόνια τώρα φωνάζει και 
διαμαρτύρεται για την ανεξέλεγκτη διακίνηση 

φυτοφαρμάκων, που δυστυχώς το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης με το κατακερματισμένο 
ΑΣΥΓΕΦ ( Ανώτατο Συμβούλιο Γεωργικών 
Φαρμάκων) – έχει να συνεδριάσει δυο 
χρόνια! – δεν αντιμετωπίζει σχεδόν καθόλου 
το τεράστιο πρόβλημα των κατάλοιπων των 
χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων. 
Από τη μια οι πολυεθνικές, από την άλλη 
οι γεωπόνοι, που δυστυχώς πολλές φορές 
είναι και αντιπρόσωποι των σκευασμάτων 
των πολυεθνικών, είναι το θανάσιμο κοκτέιλ 
που στέλνει στον άλλον κόσμο κάθε χρόνο 
από καρκίνο περίπου 200-300 αγρότες 
παραγωγικής ηλικίας.
Ελπίζουμε ο νέος Υπουργός να σκύψει στο 
πρόβλημα και να το λύσει!

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 
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Σε… κρητική υπόθεση και με 
σαφή μηνύματα εναντίον της 
τρόικας και των μνημονίων, 
φαίνεται πως εξελίχθηκε η 
πτήση Βρυξέλλες – Αθήνα το 
μεσημέρι της Τρίτης, όταν οι 
50 Κρητικοί που συνταξίδευαν 
με μέλη του κλιμακίου της 
τρόικας, σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρει το e-kriti, άρχισαν 
να τραγουδούν το «Πότε θα 
κάνει ξαστεριά», συνοδεία 
μάλιστα κρητικής λύρας ενώ 
τραγούδησαν και το «Κρήτη 
μου όμορφο νησί».
Το αεροπλάνο προσγειώθηκε 
στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
και οι ξένοι που πετούσαν μαζί 
με τους Κρητικούς, σηκώθηκαν 
και τους χειροκρότησαν, 
ενώ τα μέλη του κλιμακίου 
της τρόικας συνέχιζαν να 
κοιτούν αποσβολωμένοι, όπως 
αναφέρει το κρητικό site. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν πως 
«τα είχαν χάσει» με το θέαμα.
Οι Κρητικοί, όλοι τους 
«Αντιμνημονιακοί Πολίτες» που 
είχαν… νωπές τις ιστορικές 
αλήθειες για τις γερμανικές 
θηριωδίες στη χώρα μας την 
περίοδο της κατοχής, καθώς 
παρακολούθησαν εκδήλωση για 
τις Γερμανικές αποζημιώσεις 
του ευρωβουλευτή Νότη 
Μαριά, αναγνωρίζοντας 
μεταξύ των επιβατών, και 
τον επικεφαλής της ομάδας 
δράσης για την εφαρμογή 
του μεσοπρόθεσμου 
προγράμματος της Ελλάδας, 
Χόρστ Ράιχενμπαχ, άρχισαν 
να τραγουδούν… αλλάζοντας 
τους στίχους του γνωστού 
τραγουδιού σε: «Πότε θα κα, 
πότε θα κάνει ξαστεριά, για 
να σκοτώσω Γερμανούς και 
Έλληνες Προδότες».
Μήνυμα σταράτο, τόσο στο 
κλιμάκιο της τρόικας που 
άκουγε αποσβολωμένο, δίχως 
όμως να καταλαβαίνει, τις 
κρητικές μελωδίες και το 
μήνυμα που αυτές έστελναν, 
όσο και σε έναν Έλληνα … που 
αγανακτισμένος σηκώθηκε από 
τη θέση του για να πει στους 
Κρητικούς ότι αυτά που κάνουν 
είναι «καραγκιοζιλίκια»…
Κάτι τέτοια ξυπνούν μνήμες και 
…αίματα.

Πτήση με …
Κρητικές 
μαντινάδες

Σχεδόν 4000 κυβικά μέτρα μπάζα και 
απορρίμματα απομακρύνθηκαν από την 
κοίτη του Γαλλικού ποταμού και άλλες 

περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού 
με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης 
Δέλτα Αξιού -Λουδία -Αλιάκμονα και στο 
πλαίσιο του έργου «Καθαρισμός Α΄ Ζώνης 
Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα».

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αποκομιδή 
μπαζοαπορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί 
παράνομα ως μέτρο διαχείρισης για τη 
βελτίωση περιοχών απολύτου προστασίας. 

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού είναι 
ο πρώτος φορέας διαχείρισης προστατευ-
όμενης περιοχής που υλοποιεί αντίστοιχο 
έργο, αξιοποιώντας κονδύλια του ΕΣΠΑ και 
συγκεκριμένα του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονί-
ας» εξηγεί ο γεωπόνος του Φορέα Βασίλης 
Γιαμούζης.

Σημειώνεται ότι η προστατευόμενη περι-
οχή του Δέλτα Αξιού υφίσταται σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις, όπως είναι η ανεξέλε-
γκτη ρίψη μπαζών και απορριμμάτων, επειδή 
βρίσκεται πολύ κοντά στο αστικό κέντρο της 
Θεσσαλονίκης και τη βιομηχανική της ζώνη.

Για την αναβάθμιση και ανάδειξη της περι-
οχής, ο Φορέας προχώρησε στην υλοποίηση 
του έργου καθαρισμού, ύψους 120.000 ευρώ, 
μέσω του οποίου επιλέχθηκαν να καθαριστούν 
περιοχές όπου έχουν συσσωρευτεί μεγάλοι 
όγκοι αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, 
κατεδαφίσεις, απόβλητα συσκευασιών και 
ογκώδη αντικείμενα. 

Η βασική περιοχή παρέμβασης, ωστόσο, 
ήταν η κοίτη του Γαλλικού ποταμού, μια περι-
οχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη εδώ και χρόνια. 

Ο Φορέας Διαχείρισης, επισημαίνει ότι 
το συγκεκριμένο έργο δεν αποτελεί σε καμία 
περίπτωση συνολική και οριστική λύση για 
το πρόβλημα των σκουπιδιών και μπαζών. 
Η διαχείριση των απορριμμάτων βρίσκεται 

αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δήμων, 
ενώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
ο κάθε παραγωγός μπαζών και ογκωδών 
οφείλει να φροντίζει για τη νόμιμη διάθεσή 
τους σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης.

Στην τελευταία παράγραφο οι δια-
πιστώσεις απλά «αναφέρονται». Στην 
ουσία δε γίνεται απολύτως τίποτα, παρά 
το γεγονός ότι πράγματι υπάρχει νόμος 
που επιβάλλει, αλλά δυστυχώς κανένας 
δεν ελέγχει την εφαρμογή του, όπως 
δεν επιβάλλει και τα ανάλογα πρόστιμα 

που είναι πάρα πολύ υψηλά.
Το θέμα μας, όμως, στον Γαλλικό 

ποταμό είναι το εξής: Αποδεδειγμένα 
ο ποταμός αυτός με τις φερτές του 
ύλες, διαθέτει και εκμεταλλεύσιμες 
ποσότητες ψηγμάτων ΧΡΥΣΟΥ, που 
χρόνια πολλά εκμεταλλεύονταν και 
συνεχίζει να εκμεταλλεύεται μεγάλη…
πολύ μεγάλη ΠΟΛΙΤΙΚΗ οικογένεια. 
Μήπως ο επιλεκτικός καθαρισμός γίνεται 
για να αυξηθούν τα άτυπα κέρδη της 
οικογένειας;

ΧΡΥΣOΣ ΤΑ ΜΠAΖΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΠΟΡΡIΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚO ΠΟΤΑΜO

Mε αφορμή την  έρευνα της 
Greenpeace σχετικά με την ανίχνευση 
τοξικών φυτοφαρμάκων σε οπωρώνες 
της Κορινθίας, Ημαθίας, Αρκαδίας, διαπι-
τώθηκε ότι κάποια από τα φυτοφάρμακα 
που ανιχνεύτηκαν σε έδαφος και νερό, 
είναι από αυτά που ανήκουν στην λεγό-
μενη «βρώμικη δωδεκάδα» που έχουν 
απαγορευτεί και στην Ελλάδα (dieldrin, 
DDT), όμως, όπως είναι ήδη γνωστό, οι 
συγκεκριμένες τοξικές ουσίες παραμέ-
νουν στο περιβάλλον για πολλά χρόνια 
συνεχίζοντας έτσι την καταστροφική 
τους δράση.

Η ισορροπία του αγρο-συστήματος 
είναι αυτή που οδηγεί σε βιώσιμη αγροτική 
παραγωγή, συνδυάζοντας την ανθεκτικό-
τητα σε επιβλαβής οργανισμούς, με την 

προστασία των ωφέλιμων οργανισμών. 
Η ανάγκη πλέον προστασίας του περι-
βάλλοντος και κυρίως της ανθρώπινης 
υγείας είναι κάτι παραπάνω από επιτα-
κτική, όταν μάλιστα τα μεταλλαγμένα 
είναι ουσιαστικά προ των πυλών στην 
Ευρώπη και όταν η «αρπαγή γης» και 
η ενοικίαση τεραστίων εκτάσεων από 
μεγάλες εταιρείες χωρίς δέσμευση περί 
το είδος της καλλιέργειας συμβαίνει ήδη 
στην γειτονιά μας, όπως σε Σερβία και 
Κροατία. 

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον 
βασικό πυλώνα εξόδου της χώρας από 
την κρίση, ας σταματήσουμε λοιπόν να 
πυροβολούμε τα πόδια μας υπονομεύο-
ντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.

Το ΠΑΚΟΕ για χρόνια τώρα φωνάζει 

και διαμαρτύρεται για την ανεξέλεγκτη 
διακίνηση φυτοφαρμάκων, που δυστυχώς 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το 
κατακερματισμένο ΑΣΥΓΕΦ ( Ανώτατο 
Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων) – έχει 
να συνεδριάσει δυο χρόνια! – δεν αντι-
μετωπίζει σχεδόν καθόλου το τεράστιο 
πρόβλημα των κατάλοιπων των χρησι-
μοποιούμενων φυτοφαρμάκων. 

Από τη μια οι πολυεθνικές, από την 
άλλη οι γεωπόνοι, που δυστυχώς πολ-
λές φορές είναι και αντιπρόσωποι των 
σκευασμάτων των πολυεθνικών, είναι το 
θανάσιμο κοκτέιλ που στέλνει στον άλλον 
κόσμο κάθε χρόνο από καρκίνο περίπου 
200-300 αγρότες παραγωγικής ηλικίας.

Ελπίζουμε ο νέος Υπουργός να σκύψει 
στο πρόβλημα και να το λύσει!

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ  
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΟΥΜΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ…ΤΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ;
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Η Λίτσα Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, 
πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β’ 
Θεσσαλονίκης κι όχι της Λαικής 

Ενότητας, όπως υπογράφει η ίδια το 
δημοσίευμα της εφημερίδας «δρόμος 
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ», ανέλαβε στις 18 Ιου-
νίου 2014 να καταγράψει κατά Δήμο 
όλα τα ακίνητα του δημοσίου που ήταν 
στα διοικητικά όρια του Νομού Θεσσα-
λονίκης που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου 
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στο 
οποίο μεταβιβάστηκαν και το έδωσε 
στη δημοσιότητα με τίτλο «Φάκελος 
ΤΑΙΠΕΔ» καταγγέλλοντας το διαρκές 
σκάνδαλο κατά του δημόσιου πλούτου.

Παρόλο που Ο ΣΥΡΙΖΑ στις προγραμ-
ματικές του δηλώσεις είχε δεσμευθεί πως 
θα καταργήσει το ΤΑΙΠΕΔ, ήδη στις 18 
& 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κεντρική 
Επιτροπή ανατράπηκαν συνεδριακές 
αποφάσεις και άρχισε να διαφαίνεται 
η αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης της 
ηγεσίας του κόμματος. Όταν κατόπιν ο 
ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση το Γενάρη του 
2015, το ΤΑΙΠΕΔ διατηρήθηκε…

Την άνοιξη του 2015, όπως αναφέρει 
η Αμμανατίδου, συναντήθηκε με τον νέο 
πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ κ. Στ. Πιτσιόρλα και 
κατόπιν με συνεργάτη του Ταμείου που 
ήταν εξιδεικευμένη για την «αξιοποίηση» 
των φιλέτων η οποία με διαβεβαίωσε πως 
δεν πρόκειται να εκποιηθούν αλλά να 
ενοικιαστούν(;) τα φιλέτα ειδικά του Δήμου 
Θερμαϊκού ενώ ο δασικός χαρακτήρας ή οι 
προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 
δεν θα πειραχθούν.

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε η 
πρώτη πεντάδα εκποίησης φιλέτων που 
έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ και μέσα σε 
αυτά ήταν και το φιλέτο του κάμπινγκ 
της Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού 
που περιέχει και δασική έκταση. Αυτή η 
απόφαση κινητοποίησε όλους εκείνους 
τους πολίτες και φορείς που έδωσαν μάχη 
για να μην εκποιηθεί ο δημόσιος πλού-
τος. Μετά τις αντιδράσεις, όμως, υπήρξε 
διάψευση του ΤΑΙΠΕΔ της πώληση και 
διαβεβαίωση πως θα υπάρξει ενοικίαση. 

Η Αγία Τριάδα είναι μια περιοχή που 
μαζί με την Περαία και το Μπαξέ- είναι 
σχεδόν ενωμένα- αστικοποιήθηκε (60% 
αυθαίρετα – χωρίς σχέδιο – στοιχεία του 
ΠΑΚΟΕ) και εν τέλει ο μόνος πνεύμονας 
της περιοχής είναι η έκταση του κάμπινγκ 
των 157 στρεμμάτων, στο παραλιακό 
μέτωπο και η πιο κοντινή πλαζ της πόλης 
της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν μπορεί να 
ξεπουλιέται για να αλλάξει ο χαρακτήρας 
της. Στη σημερινή υφεσιακή πολιτική και 
στην εποχή των μνημονίων οι δημόσιοι 
χώροι είναι ακόμη πιο σημαντικοί αφού 
πρέπει να λειτουργούν υπέρ των ανα-
γκών των πολλών και να παρέχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς που 
πλήττονται και αυτοί δεν είναι άλλοι από 

τους άνεργους, τους χαμηλοσυνταξιού-
χους, τους ανθρώπους της εργασίας, 
τους νέους που βλέπουν τα όνειρά τους 
να σβήνουν στην Ελλάδα που κατάντησε 
μια χώρα αποικία χρέους.

Χαρακτηριστικά η δήλωση της Αμμα-
νατίδου αναφέρει: «Αν κάποιοι νομίζουν 
πως τα κέρδη των λίγων και εκλεκτών 
είναι πάνω από τους ανθρώπους και 
μπορούν, αφού υφάρπαξαν εντέλει με 
ψεύδη την ψήφο τους, να υφαρπάξουν 
και τον δημόσιο χώρο που για χρόνια 
διεκδικούν, είναι γελασμένοι. Οι πολίτες 
και οι φορείς της περιοχής μας που την 
τελευταία τριετία κινητοποιήθηκαν και 
για το κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας θα 
είναι μπροστάρηδες σε νέους αγώνες, 
άγρυπνοι φρουροί του δημοσίου συμ-
φέροντος για το καλό του τόπου μας και 
των παιδιών μας».

Στην τελευταία μόνο παράγραφο 
συμφωνούμε απόλυτα με την καταγγελία 
της πρώην βουλευτίνας. Εν τούτοις, οι 

πολιτικοί ιστοριογράφοι θα εκτιμήσουν 
μετά από πολλά χρόνια το παράδοξο 
ποσοστό κατά την απόψή της του 35,5% 
στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τους αποστάτες βου-
λευτές (22 συνολικά) στη «Λαϊκή Ενότη-
τα», όμως, πρέπει να συγκρίνουμε αυτή 
την αποστασία με την ιστορική πλέον 
αποστασία του 1965 του Μητσοτάκη.

Αλλά σε αυτό, το ΠΑΚΟΕ, δε δέχε-
ται ότι ο λαός είναι τόσο ανόητος που 
ο ΣΥΡΙΖΑ υφάρπαξε την ψήφο του.

Εν τούτοις, όμως, το ΠΑΚΟΕ θέτει 
ανοιχτά δύο ερωτήματα:

Ποιο θα είναι το ενοίκιο αυτής 
της καταπληκτικής περιοχής και για 
πόσα χρόνια – 99;

Τα χρήματα αυτά των ενοικίων, 
ένα ποσοστό τουλάχιστον 30% θα 
μετατεθούν στους κατοίκους της 
περιοχής;

Ας μας απαντήσει το περιβόητο 
ΤΑΙΠΕΔ.

ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Ανησυχία κι ερωτηματικά 
σχετικά με την εγκατάσταση 
αγκυροβόλιων στη θαλάσσια 
περιοχή των προστατευόμενων 
περιοχών της λιμνοθάλασσας 
Αγγελοχωρίου και Επανομής. 
Ανησυχούν γιατί πιστεύουν πως η 
όχληση εγκατάστασης ενδεχόμενα 
θα πλήξει τις προστατευόμενες 
περιοχές προκαλώντας θολερότητα 
και οχλήσεις στην πανίδα. Και 
ερωτηματικά δημιουργούνται καθώς 
η συνεδρίαση για την γνωμοδότηση 
καθυστέρησε περισσότερο από 
ένα χρόνο και ίσως να είναι και 
αμφίβολης χρησιμότητας η όποια 
γνωμοδότηση καθώς θα έπρεπε να 
εκδοθεί προγενέστερα της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε όλο 
αυτό δε συμμετέχει πουθενά και με 
κανένα τρόπο ο Δήμος Θερμαϊκού!
Για ποιο λόγο θα τοποθετηθούν οι 8 
σημαντήρες στην Επανομή και στο 
Αγγελοχώρι; Θα προστατεύσουν τα 
λιβάδια Ποσειδωνίας παρέχοντας 
πρόσδεση σε σκάφη παράκτιων 
ψαράδων, δυτών και απασχολούμενων 
σε θυννεία των περιοχών αυτών ή 
μήπως κάποιοι έχουν στο πίσω μέρος 
του μυαλού τους μπίζνες με πρόσδεση 
τουριστικών σκαφών που ίσως 
βλάψουν πολλαπλάσια την θαλάσσια 
πανίδα;
Κι ενώ η εισήγηση του δημάρχου 
τεχνικών υπηρεσιών αναφέρει 
πως σκοπός του έργου είναι 
να προσδένουν οι βάρκες, η 
μελέτη περιβαλλοντικών όρων 
της Περιφέρειας κάνει λόγο για 
εξυπηρέτηση αλιευτικών και 
τουριστικών σκαφών 12 έως 18 
μέτρων . Ο Διευθυντής Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και 
Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Απόστολος Γιάντσης 
τόνισε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν 
τα αγκυροβόλια από τους παράκτιους 
ούτε από τους αλιείς μέσης αλιείας 
αλλά ούτε και από τους εργαζόμενους 
στα θυννεία της περιοχής επειδή 
δεν τους είναι χρήσιμα. Τους μόνους 
που ενδεχόμενα θα εξυπηρετούν 
θα είναι οι δύτες της περιοχής. 
Την άποψη αυτή αντέκρουσε ο 
δημοτικός σύμβουλος και έμπειρος 
επαγγελματίας δύτης κ. Θράσος 
Παζαρόπουλος που ξεκαθάρισε ότι 
δεν θα είναι χρήσιμα ούτε στους 
δύτες. Από την άλλη τόσο η ΕΣΑΛ 
(Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης 
Λιμένων) με γνωμοδότησή της 
αλλά και το Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας με εγκύκλιό του ορίζει ότι 
θα ελλιμενίζονται αποκλειστικά μόνο 
αλιευτικά και όχι τουριστικά σκάφη.

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ  
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
NATURA
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Tο αποκαλούν «κρέας του φτω-
χού», επειδή οι παλαιότεροι 
το έτρωγαν λόγω της υψηλής 

περιεκτικότητας των καρπών του σε 
πρωτεΐνη -φτάνει μέχρι και 44%- 
ενώ σήμερα το λούπινο έρχεται να 
δώσει λύση στα αυξημένα έξοδα 
των κτηνοτρόφων σε ζωοτροφές.

Το λούπινο αποτελεί μια πολ-
λά υποσχόμενη καλλιέργεια κτη-
νοτροφικού ψυχανθούς για την 
ελληνική ύπαιθρο και την ελληνική 
κτηνοτροφία, συγκαταλέγεται στις 
εύκολες καλλιέργειες με χαμηλό 
κόστος παραγωγής, ενώ αποτελεί 
και μια κερδοφόρα καλλιέργεια για 
τον παραγωγό, όπως αναφέρει ο 
γεωπόνος-συγγραφέας, Κάσσανδρος 
Γάτσιος.

Το λούπινο είναι ένα φυτό γνωστό 
από την αρχαιότητα, που επανέρχεται 
και πάλι δυναμικά στο διατροφικό 
προσκήνιο, και η καλλιέργειά του 
κερδίζει έδαφος πανευρωπαϊκά.

 Από τον καρπό του μπορεί να 
παραχθεί αλεύρι αλλά και λάδι, ενώ 
πολλές είναι και οι θεραπευτικές του 
ιδιότητες. Το φυτό είναι γνωστό εδώ 
και 3.000 χρόνια στην περιοχή της 
Μεσογείου. Στην Ελλάδα θεωρείται 
κυρίως κτηνοτροφικό φυτό και πολύ 
ευτελές και φτωχικό φαγητό, το 
οποίο εγκαταλείφθηκε με την πάροδο 
των χρόνων και αντικαταστάθηκε 
από την εισαγόμενη σόγια, η οποία 
στο μεγαλύτερο ποσοστό της είναι 
μεταλλαγμένη.

Η ζήτηση για λούπινο αυξάνεται, 
κυρίως στην Ευρώπη, και η καλλι-
έργειά του μπορεί να αποφέρει ένα 
σημαντικό εισόδημα και συγκεκρι-
μένα ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα 
ύψους 300-500 ευρώ/στρέμμα, με 
το καθαρό εισόδημα να υπολογίζεται 
σε 200-400 ευρώ/στρέμμα.

Στην Ελλάδα, παλαιότερα, καλλι-
εργούνταν κυρίως το λευκό, ντόπιο, 
πικρό λούπινο όπου ύστερα από την 
κατάλληλη αποπίκρινση καταναλω-
νόταν από ανθρώπους και ζώα. Ο 
καρπός του λούπινου αποτελεί επίσης 
πλούσια πηγή ασβεστίου, σιδήρου, 
μαγνησίου και φωσφόρου.

Παλιότερα η καλλιέργει γινόταν 
κυρίως σε Πελοπόννησο, Κρήτη 
και Αιτωλοακαρνανία. Σήμερα, η 
καλλιέργειά του επανέρχεται με 
εισαγόμενες (κυρίως από Ιταλία) και 
λιγότερο πικρές ποικιλίες ιδιαίτερα 
στη Βόρεια Ελλάδα.

Αποτελεί εύκολη καλλιέργεια 
χαμηλού κόστους, με τέτοια περιε-
κτικότητα σε πρωτεΐνη που μπορεί 
επάξια να αντικαταστήσει τη 
σόγια στο σιτηρέσιο των ζώων και 
να εξασφαλίσει αυτάρκεια στην 
ελληνική κτηνοτροφία. Ελπίζω ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
στο νέο πρόγραμμα πολλών δις 
ευρώ, να εντάξει τέτοια προγράμ-
ματα, ούτως ώστε πραγματικά η 
πρωτογενής παραγωγή, που το 
ΠΑΚΟΕ ένθερμα υποστηρίζει, να 
προωθηθεί έντονα.

ΛΟΥΠΙΝΟ, ΤΟ «ΚΡΕΑΣ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΥ»  
ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ 400 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ

 Στη Βουλή συζητήθηκε η επίκαιρη 
ερώτηση που είχε καταθέσει στις 
2 Ιουνίου ο Γιώργος Δημαράς 
με θέμα «Πρωτοβουλίες για την 
προστασία των πολιτών από την 
ακτινοβολία των κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας» με τον αρμόδιο  
Αν. Υπουργό Υποδομών  
Χρήστο Σπίρτζη.
Ο Γιώργος Δημάρας επισήμανε 
ότι τον τελευταίο καιρό έχουν 
αναζωπυρωθεί οι κινητοποιήσεις 
και οι κοινωνικές αντιδράσεις 
ενάντια στην εγκατάσταση κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα 
επισήμανε ότι λόγω της άναρχης 
αδειοδότησης κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας, που σύμφωνα με το 
νόμο Βορίδη έχουν ανύπαρκτες 
ή υποτυπώδεις περιβαλλοντικές 
μελέτες και χωρίς συνολική 
χωροθέτηση ώστε να καλύπτεται 
ορθολογικά ο χώρος του αστικού 
ιστού, δεκάδες κεραίες λειτουργούν 
και συνεχίζουν να εγκαθίστανται 
θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
των πόλεων.Ο αρμόδιος Υπουργός 
συμφώνησε για την έλλειψη 
χωρικού σχεδιασμού και για την 
πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων για 
την αδειοδότηση των κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας, δήλωσε ότι 
προτίθεται να εξετάσει αλλαγές 
σε συνεργασία με φορείς (ΚΕΔΕ, 
κινήσεις πολιτών, εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας) στα όρια εκπομπών, 
ενώ δήλωσε πρόθεση να γίνουν και 
θεσμικές αλλαγές.
Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα 
εδώ και τριάντα (30) χρόνια, 
έχει πραγματοποιήσει πάρα 
πολλές μετρήσεις στην Η/Μ 
ακτινοβολία που εκπέμπεται 
από τις κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας. Το 80% των 
μετρήσεων αποδεδειγμένα είναι 
πάνω από τα όρια αντοχής του 
ανθρώπου και το βασικότερο 
από όλα, ένα μεγάλο ποσοστό 
των κεραιών αυτών είναι 
κολλημένες με σχολεία και 
νοσοκομεία.
Εν τούτοις, ο νόμος Βορίδη, όλα 
αυτά τα παρέβλεψε και τώρα 
ο νέος Υπουργός Υποδομών 
πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα αυτό.
Καρκίνος και στειρώσεις 
είναι τα αποτελέσματα 
αυτής της ανεξέλεγκτης και 
αισχροκερδούς παρέμβασης…..
Έλεος!

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ 
ΚΕΡΑΙΏΝ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

Έρευνα: Καταγραφή και αξιολόγηση 
των ελληνικών ΜΚΟ με στόχο την ανά-
δειξη της συμβολής τους στην ελληνική 
κοινωνία ,την ανάδειξη καλών πρακτικών, 
την ενδυνάμωση και την προβολή του 
τομέα και της προσφοράς του.

Έμφαση δόθηκε κυρίως σε ποσοτι-
κά στοιχεία καθώς κρίνονται λιγότερο 
αμφισβητήσιμα. Η συλλογή στοιχείων 
πραγματοποιήθηκε από συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες 
.Τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία έγινε η 
αξιολόγηση ήταν η αποτελεσματικότητα 
,η οργανωτική ικανότητα και η διαφά-
νεια. Από τα στοιχεία αυτά προέκυψε 
αξιολόγηση των ΜΚΟ και με βάση τους 
βαθμούς που συγκέντρωσαν από κάθε 
κατηγορία βαθμολογήθηκαν με ένα εως 
τέσσερα αστέρια. Η αξιολόγηση αυτή δε 
σχετίζεται με καμία προσπάθειαρύθμισης 
της λειτουργίας των ΜΚΟ.

Από τις 422 οργανώσεις που αναφέ-
ρονται στην Ελλάδα, οι 189 επιβεβαίω-

σαν τη συμμετοχή τους στην έρευνα και 
οι 157 ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση 
δίνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για την έρευνα .Διάρκεια έρευνας: Μάρ-
τιος2012-Νοέμβριος 2015.

Αποτελέσματα έρευνας:2 στις 3 δρα-
στηριοποιούνται σε έως 3 διαφορετικούς 
τομείς. Τόσο το προσωπικό όσο και ο 
αριθμός των εθελοντών που δραστηριο- 
ποιούνται στις ΜΚΟ έχουν αυξηθεί από 
το 2011 ως το 2013.Συγκρίνοντας το 
σύνολο των εργαζομένων με τον αριθ-
μό των ΜΚΟ προκύπτει ότι ο αριθμός 
απασχολούμενων στις ΜΚΟ ξεπερνά τον 
αριθμό προσωπικού μεγάλων εταιρειών 
όπως Lidl, Jumbo κλπ. Αντίστοιχα, ο κύκλος 
εργασιών τους είναι μεγαλύτερος από 
αυτόν του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
ή του Αττικό Μετρό.

Από την αξιολόγηση των 157 συμ-
μετοχόντων ΜΚΟ καμία δεν ανήκε στην 
κατηγορία του 1 αστεριού (χαμηλότερη 
κατηγορία), 48 ανήκαν στην κατηγορία 

των 2 αστέρων, η πλειοψηφία (87) ανήκε 
στην κατηγορία των 3 αστέρων και 22 
ανήκαν στην υψηλότερη κατηγορία των 
4 αστέρων.

Στον τομέα του Περιβάλλοντος η 
πλειοψηφία των ΜΚΟ αξιολογήθηκε με 
3 αστέρια. 

Τα καλύτερα αποτελέσματα από την 
αξιολόγηση των ΜΚΟ στους τομείς της 
αποτελεσματικότητας ,οργανωτικής ικα-
νότητας και διαφάνειας παρατηρήθηκαν 
ως προς την αποτελεσματικότητα των 
ΜΚΟ ενώ οι χαμηλότερες αξιολογήσεις 
ήταν στον τομέα της διαφάνειας. Ανα-
λυτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης 
θα δοθούν στην κάθε  συμμετέχουσα 
ΜΚΟ με ηλεκτρονικό μήνυμα και όλα 
τα στοιχεία της έρευνας θα αναρτηθούν 
στο διαδίκτυο. 

Χουλάρας Αστέριος 
Πετρόπουλος Γ.

Τραγάκης, Δημοσιογράφος, Καθ.
Δημοκρίτειου Παν.Θράκης 

Αξιολόγηση Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων 
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Μετά από 1,5 χρόνο παρα-
δόθηκε το έργο του πεζο-
δρόμου της Αγ. Σοφίας. Η 

περιοχή αναβαθμίστηκε βιοκλι-
ματικά, φυτεύτηκαν 60 δέντρα 
(μελίες και ψευδακακίες), μπήκαν 
ρηχά συντριβάνια από μαύρο 
γρανίτη και μπήκαν ειδικά υλικά 
με τα οποία περιορίζονται οι 
ενεργειακές ανάγκες. Τοποθε-
τήθηκαν επίσης καθιστικά, σταντ 
ποδηλάτων , περίπτερα, κάδοι 
απορριμμάτων και τραπεζοκα-
θίσματα. Εντυπωσιακά είναι τα 
ψηφιδωτά που παραπέμπουν 
στους βυζαντινούς και ρωμαϊ-
κούς χρόνους και αναδεικνύουν 
το πολιτισμικό παρελθόν της 
Θεσσαλονίκης. Το έργο αποτελεί 
στολίδι για την πόλη και οφεί-
λουν όλοι να το διαφυλάξουν!

Όλα αυτά που γίνονται, 
πολύ καλώς γίνονται. Αλλά 
δεν πρέπει να δούμε τι γίνεται 
και στη βιομηχανική ζώνη 
που για τριάντα χρόνια δεν 
έχει μπει ούτε μια κι όλα τα 
εργοστάσια λειτουργούν στον 
αυτόματο πιλότο; 

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Ο ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ  
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

H 26η Ιούνη, παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, 
φέτος βρίσκει τη χώρα μας να έχει κάνει ένα μικρό βήμα 
προς την ορθολογικοποίηση της προσέγγισης αυτού του 
μεγάλου ζητήματος. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος που ψηφί-
στηκε τον Απρίλιο επέφερε αλλαγές στην αντιμετώπιση 
των χρηστών ουσιών, εστιάζοντας στη θεραπεία τους και 
όχι στην τιμωρία τους, βάζοντας έτσι ένα μικρό λιθαράκι 
προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής η οποία θα στοχεύει 
στη μείωση της βλάβης. 

Η αποτυχημένη κατασταλτική πολιτική, που εφαρμόζεται 
τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, διώκει τον χρήστη 
ενώ ταυτόχρονα πλουτίζει τον έμπορο και έχει τεράστιες 
επιπτώσεις τόσο σε δημοσιονομικό όσο και σε επίπεδο 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει προκαλέσει κατασπατάλη-
ση δημόσιων πόρων, έχει γεμίσει τις φυλακές με χιλιάδες 
χρήστες, έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους. 

Ο διακηρυγμένος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» 
σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πασιφανές ότι έχει αποτύχει 
παταγωδώς, δεν έχει μειώσει τη ζήτηση και την προσφορά 
ουσιών ενώ έχει προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από αυτήν 
που υποτίθεται θέλει να θεραπεύσει. Η πολιτική αυτή, που 
στιγματίζει τον χρήστη και ποινικοποιεί τη χρήση, πέραν 
όλων των άλλων, έχει συντηρήσει τα υπερκέρδη ενός από 
τους πιο κερδοφόρους παγκοσμίως «εμπορικούς τομείς» σε 
πολύ υψηλά επίπεδα (πάνω από 350 δις δολάρια ετησίως). 
Όπου έχουν δοκιμαστεί εναλλακτικά μοντέλα ρύθμισης 
και αποποινικοποίησης (Ολλανδία, Πορτογαλία, Τσεχία και 
Ελβετία),τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά σε ό,τι αφορά 
τον ηλικιακό μέσο όρο των χρηστών, τη μείωση της βλάβης 

για τους χρήστες, την κοινωνία και την οικονομία αλλά και 
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Στη χώρα μας είναι πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη 
να αντικατασταθούν οι πολιτικές που στηρίζονται σε ιδε-
οληψίες και ηθικούς δογματισμούς, με πολιτικές που είναι 
δημοσιονομικά ορθές και στηρίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα και καλές πρακτικές που μειώνουν τη βλάβη και 
διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία.

Παράπλευρη απώλεια της μέχρι τώρα εφαρμοζόμενης 
κατασταλτικής πολιτικής είναι και η παράλογη απαγόρευ-
ση στη χώρα μας (νόμιμη στην Ευρώπη) καλλιέργεια της 
κλωστικής κάνναβης Το ΠΑΚΟΕ, σε μια έρευνα που έκανε 
το 2013, η οποία διαβιβάστηκε αρμόδια(!) , διαπίστωσε ότι 
το πρόβλημα των ναρκωτικών ολοένα και υποβαθμίζεται 
από την πολιτεία. Από τη μια, η ανυπαρξία συντονισμένου 
και σωστού νομοθετικού πλαισίου, η πλήρης ανυπαρξία 
ουσιαστικού ελέγχου των διακινητών και από την άλλη, η 
συνεχής ελάττωση των οικονομικών πόρων για τη διαχείριση 
των χρηστών – θυμάτων. 

Συγκεκριμένα, τα κέντρα αποτοξίνωσης ολοένα και 
λιγοστεύουν. Πως, λοιπόν, θα αντιμετωπισθεί η θεραπεία 
των χρηστών, χωρίς τα κατάλληλα «εργαλεία» για την 
αντιμετώπισή της; 

Γι’ Αυτό το ΠΑΚΟΕ, προτείνει την πλήρη και ουσια-
στική διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων από «δήθεν» 
φορείς που καπηλεύονται την προσπάθεια αυτή και ταυ-
τόχρονα ανακοινώνει τη δημιουργία εθελοντική ομάδα 
ειδικών γιατρών που θα βοηθήσουν στην προσπάθεια 
αυτή. Τηλεφωνείτε άμεσα στο τηλέφωνο: 2108100805. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΜΕΙΩΣΗ  
ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Στη Βουλή έφερε ο οικολόγος 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος 
Δημαράς το θέμα των σχεδιασμών 
για το μεγάλο ρέμα της Ραφήνας και 
γενικότερα του βιώσιμου σχεδιασμού 
των ρεμάτων. Το Μεγάλο Ρέμα της 
Ραφήνας που αποτελεί ένα από 
τα λίγα ρέματα της Αττικής που 
παραμένουν ανοικτά, χαρακτηρισμένο 
ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος, δέχεται απειλές από 
τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (όπως 
καταπατήσεις) και τις κατά καιρούς 
παρεμβάσεις της Πολιτείας για την 
αποσπασματική «αντι-πλυμμυρική» 
προστασία, για τη συντήρηση και τον 
καθαρισμό της κοίτης.
Το ερώτημα ήταν εάν προτίθενται 
οι αρμόδιοι να προχωρήσουν 
σε μελέτες για το Μεγάλο Ρέμα 
Ραφήνας που να συμφωνούν 
με τα κριτήρια προστασίας και 
ανάδειξης του μεγάλου ρέματος ως 
χώρου ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος και αν θα ενισχύσουν 
θεσμικά τις προδιαγραφές των 
αντιπλημμυρικών έργων και των 
εργασιών συντήρησης, καθαρισμού 
και τοπικής αποκατάστασης της 
κοίτης, κατά τρόπο που να σέβονται 
το οικοσύστημα και τη βιώσιμη 
διαχείριση των ρεμάτων.
Σύμφωνα με την απάντηση του Αν. 
Υπουργού, ο σχεδιασμός δεν έχει 
γίνει ακόμα και οδηγεί σε χρόνια 
προβλήματα στην περιοχή. Έχει 
προχωρήσει όμως η διαδικασία 
ανάθεσης της μελέτης σε 
συγκεκριμένο ανάδοχο. Πρόσθεσε 
ότι ο σχεδιασμός θα ολοκληρωθεί 
σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
τοπικούς φορείς  
(ΟΤΑ και Οργανισμό λιμένος 
Ραφήνας).
Επικίνδυνο για την υγεία των 
περιοίκων έχει γίνει το ρέμα της 
Ραφήνας, όπου παλαιότερα – πριν 
20 χρόνια – ήταν πραγματικά ένα 
αριστούργημα φυσικού κάλλους. 
Σήμερα, σκουπίδια, απόβλητα, μπάζα 
και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς 
είναι άναρχα τοποθετημένο στην κοίτη 
του ρέματος.
Δέκα χρόνια ,  
ο Δήμος, ο οργανισμός Λιμένα 
Ραφήνας – ιδιωτικός φορέας- 
προσπαθούν δήθεν να εκτελέσουν 
μια μελέτη για την αποκατάσταση της 
κοίτης, αλλά δεν τα καταφέρνουν.
Έρημη Ραφήνα, τι το χρειάζεσαι το 
ρέμα; Μπαζώστε το, λοιπόν, φίλοι 
μας, χτίστε κι απολαύστε το…

ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 
...ΠΝΙΓΕΤΑΙ  
ΣΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ  
ΝΕΡΑ!
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Στις 13 Οκτωβρίου η Βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Χ. Καφαντάρη απηύθυνε 
ερώτηση στον Υπουργό ΠΕΚΑ με 

θέμα : «Εκαμμινεύματα της Ελληνικής 
Χαλυβουργίας ΑΕ και διαχείρισή 
τους ». Ζητά να μάθει αν θα επιτραπεί 
η χρήση του υλικού των εκκαμινευμάτων 
στα υπό κατασκευή λιμενικά έργα ως 
περιβαλλοντική λύση.

Το πρόβλημα της διαχείρισης των 
εκκαμινευμάτων είναι γνωστό ήδη από 
το 1997, όταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση Δ. Αττικής δημοπράτησε το έργο « 
Διαχείριση εκκαμινευμάτων Ελληνικής 
Χαλυβουργίας Α.Ε.», χρηματοδοτούμε-
νο από τα ειδικά κοινοτικά κονδύλια 
RESIDER II για το περιβάλλον. Το έργο 
προέβλεπε ότι τα εκκαμινεύματα επρόκειτο 
να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 
αντιολισθηρών ασφαλτοταπήτων, καθώς 
και ως υλικό βάσης των γραμμών υψηλών 
ταχυτήτων του ΟΣΕ, όπως και οι σκόνες 
σακόφιλτρων και τα σακόφιλτρα της βιο-
μηχανίας που συνυπάρχουν στις σκουριές 
αυτές αφού συλλεχθούν επρόκειτο να 
χρησιμοποιηθούν ως «βελτιωτικό στην 
τσιμεντοβιομηχανία».

Ο Δήμος Ελευσίνας και στη συνέχεια 
ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Θριασίου 
πραγματοποιούν από το 1984 δειγμα-
τοληψίες και χημικές αναλύσεις σε 9 
σημεία του Κόλπου Ελευσίνας. Το 2005 οι 
ειδικοί κατέγραψαν υπερδιπλασιασμό των 
συγκεντρώσεων μολύβδου στην παραλία 

του Ασπρόπυργου, οι οποίες μάλιστα 
ξεπέρασαν τα ανώτατα επιτρεπόμενα 
όρια. Αιτία της μεγάλης συγκέντρωσης 
μολύβδου σύμφωνα με τους επιστήμο-
νες είναι τα βουνά από εκκαμινεύματα 
(μαύρη σκόνη) από την Ε.Χ. που έχουν 
εναποτεθεί εδώ και χρόνια δίπλα στην 
Εθνική Οδό. H απομάκρυνση της σκόνης 
είχε σταματήσει από το 2001, όταν δια-
κόπηκε η σχετική χρηματοδότηση από 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η Ελλάδα 
καταδικάστηκε για δεύτερη φορά από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ανε-
ξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στην 
περιοχή, χωρίς η κατάσταση να άλλαξε 
στο παραμικρό.

Το 2007 ολοκληρώθηκε η ΜΠΕ της 
Χαλυβουργικής για το έργο «Συνέχιση και 
ολοκλήρωση των λιμενικών έργων και 
επιχώσεων της εταιρείας Χαλυβουργική 
Α.Ε. επί του αιγιαλού και της παραλί-
ας», όπου επιχειρήθηκε η νομιμοποίηση 
και η διεύρυνση όλων των θαλάσσιων 
επιχώσεων με εκκαμινεύματα που έχει 
πραγματοποιήσει τα τελευταία 20 χρόνια 
η Χαλυβουργική οι οποίες δημιούργησαν 
τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές στο 
οικοσύστημα του Κόλπου της Ελευσίνας.

Το 2013 από πλευράς της Ε.Χ. υπε-
βλήθη προς τη Δ/νσης της ΕΑΡΘ του 
ΥΠΕΚΑ τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης 
για τη φύση των υλικών και προτάσεις 
για δυνατές χρήσεις των εκκαμινευμά-
των, ενώ στα τέλη του 2014 υπεβλήθη 

και η τεχνική έκθεση του Εργαστηρίου 
Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών 
Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ, 
όπου τα εν λόγω υλικά δεν εμφανίζουν 
κάποια από τις ιδιότητες των «επικίνδυνων 
αποβλήτων» και δεν χαρακτηρίζονται 
«επικίνδυνα απόβλητα». 

Επίσης, τον Απρίλιο του 2015 υπε-
βλήθησαν προς το Υπουργείο συμπλη-
ρωματικές τεχνικές διευκρινήσεις και 
κυρίως για τη χρήση των συγκεκριμένων 
υλικών, όπως η χρησιμοποίησή τους σε 
λιμενικά έργα, είτε με εγκιβωτισμό, είτε με 
τη χρήση τους ως υλικά διάστρωσης στο 
τμήμα άνω του επιπέδου της θάλασσας 
των λιμενικών επιχώσεων, λόγω του ότι 
η εταιρία που έχει αναλάβει τα αντίστοιχα 
λιμενικά έργα του ΟΛΠ ενδιαφέρεται να 
χρησιμοποιήσει τα υλικά αυτά, ως ιδανικά 
για αυτή τη χρήση. 

Τον Ιούνιο του 2015 πραγματοποι-
ήθηκε ευρεία σύσκεψη για το θέμα της 
απομάκρυνσης των εκκαμινευμάτων. Στη 
συνάντηση υπήρξε σαφής και κατηγο-
ρηματική θέση υπέρ της απομάκρυνσης 
των εκκαμινευμάτων αλλά και η ανάγκη 
προώθησης ορθής περιβαλλοντικά και 
υγειονομικά διαχείρισής τους κάνοντας 
χρήση κάθε διαθέσιμης και αποδεκτής 
νέας μεθόδου. 

Είναι κατανοητό ότι η υπόθεση των 
εκκαμινευμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία 
τόσο από πλευράς περιβάλλοντος όσο 
και από πλευράς δημόσιας υγείας, και η 

παρατηρούμενη χρονίζουσα κατάσταση 
επιδεινώνει και τις δυο αυτές παραμέτρους. 
Επιπρόσθετα, αποτελεί και μια πρωτοφανή 
υποβάθμιση του τοπίου που διαιωνίζει 
την εικόνα υποβάθμισης συνολικά της 
περιοχής. 

Δε γνωρίζουμε κατά πόσο η κυρία 
Καφαντάρη εσκεμμένα ή δε γνωρίζει 
ότι το 2009 με απόφαση της τότε 
Υπουργού ΠΕΚΑ Μπιρμπίλη, έδινε 
τη δυνατότητα στη Χαλυβουργική 
επέκτασης κατά 200 στρέμματα (το 
είχαμε δημοσιεύσει) στη θάλασσα με 
τα λεγόμενα επικίνδυνα εκκαμινεύμα-
τά της. Τότε μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
κάθετα αντίθετος σε αυτή την από-
φαση. Εν τούτοις, όπως αναφέρεται 
στην ερώτηση της κυρίας Καφαντάρη, 
πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν το 
«ακίνδυνο»… των αποβλήτων αυτών.

Με αυτή τη συλλογιστική το βασικό 
ερώτημα που μπαίνει, είναι:

ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΔΕΝ 
ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ …ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, 
ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
ΔΕΟΝΤΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ Ο 
ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ 
ΤΩΝ 200 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ;

Αυτό, όμως, που δεν αναφέρετε 
στην ερώτηση είναι το κατά πόσο 
έχει το νομικό και ηθικό δικαίωμα 
μια Α.Ε. να καταπατά… τη θάλασσα;

ΑΠΟΒΛΗΤΑ …ΙΚΑΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

ΑΚOΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ …ΕΠΙΧΩΜAΤΩΣΗ

Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετω-
πίσει σήμερα η ανθρωπότητα είναι η μάχη ενάντια 
στην Κλιματική Αλλαγή που προκαλείται από την 
παγκόσμια υπερθέρμανση. 

Ολοένα γίνονται πιο επίκαιρες οι φωνές για την 
αναγκαιότητα να ενταθούν οι προσπάθειες για τη 
συγκράτηση της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας 
της Γης στους 2ο C. Η μεγάλη πορεία για την μάχη 
ενάντια στην κλιματική αλλαγή άρχισε το 1995 
με την πρώτη συνδιάσκεψη στο Βερολίνο, ενώ 
το 1997 έγινε δεκτό και τέθηκε σε εφαρμογή το 
γνωστό Πρωτόκολλο του Κιότο, η πρώτη διεθνής 
προσπάθεια για τη χαλιναγώγηση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Παρά τα όποια αρνητικά της συμφωνίας αυτής και 
τις μεγάλες απουσίες των ΗΠΑ, που ποτέ δεν επι-
κύρωσαν το Πρωτόκολλο του Κιότο ή των άλλων 
μεγάλων ρυπαντών Κίνας και Ινδίας, ήταν μια πρώτη 
προσπάθεια στην παγκόσμια συνεργασία για την 
ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και τη σωτηρία 
της ανθρωπότητας.

Τα χρόνια πέρασαν και έγιναν πολλές συνδι-
ασκέψεις για την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, 

με την επιστημονική γνώση που αυξανόταν κάθε 
φορά, ιδιαίτερα μάλιστα με τα πορίσματα της IPCC, 
της Διεπιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική 
Αλλαγή του ΟΗΕ, αυξήθηκε και η ενημέρωση και 
η συνειδητοποίηση του κοινού. Όμως, η αβουλία 
και η απροθυμία των κυβερνήσεων, η δράση των 
διάφορων λόμπι των ορυκτών καυσίμων, αλλά και 
η οικονομική ύφεση, που εκείνη την εποχή άρχισε 
να δείχνει τα δόντια της, δεν άφησαν να ακουστεί 
η βούληση των λαών του πλανήτη. Και η τελική 
κατάληξη ήταν αναμενόμενη. Αντί να υιοθετηθεί μια 
νομικά δεσμευτική συμφωνία, τελικά έγινε αποδεκτό 
ένα άχρωμο σύμφωνο.

Πέρυσι στη Λίμα του Περού τέλειωσε ακόμα 
μια συνδιάσκεψη για την κλιματική αλλαγή. Μια 
συνδιάσκεψη πολύ σημαντική για το μέλλον της 
ανθρωπότητας, αφού σε αυτήν πρέπει να γίνει 
κατορθωτό να γίνει αποδεκτή η μεγάλη διεθνής 
συμφωνία που θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο 
του Κιότο και θα έχει εφαρμογή από το 2020, αλλά 
και τις δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν στο 
μεταβατικό στάδιο 2015-2020.

Η συγκυρία πλέον οικοδομείται καθώς πλησιά-

ζουν οι ημερομηνίες για την πραγματοποίηση της 
διεθνούς συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή 
που θα γίνει στο Παρίσι. Η κλιματική αλλαγή είναι 
η μεγαλύτερη πρόκληση για την ανθρωπότητα, του 
21oυ αιώνα, αποτελώντας την πιο ταξικά φορτισμένη 
μεταβολή, τις συνέπειες της οποίας ήδη πληρώνουν 
οδυνηρά φτωχοί λαοί, αλλά ακόμα και φτωχοί πολί-
τες που κατοικούν σε οικονομικά εύρωστες χώρες. 
Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε 
όλες τις πτυχές οργάνωσης της παγκόσμιας οικο-
νομίας, αλλά και της κοινωνικής πραγματικότητας, 
είναι η απαραίτητη προϋπόθεση να αναχαιτιστούν 
οι περαιτέρω συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 

Το ΠΑΚΟΕ κυρία Καφαντάρη από το 1979, 
βροντοφωνάζει για τις επικίνδυνες κομματικές 
αλλά και επιχειρηματικές επιλογές όλων των 
εξουσιαστών μας. Έτσι, εξαιτίας των επιλογών 
αυτών θρηνούσαμε θύματα, πλημμύρισαν κλει-
σμένα ρέματα, καταστράφηκαν καλλιεργημένες 
εκτάσεις και …πολλά άλλα…ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

Δε διαβάζουμε, όμως, στο άρθρο της κυρίας 
Καφαντάρη καμία αναφορά της τι προτείνει να 
γίνει στην ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ …ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Μια ιστορική διεθνή επισκόπηση από την Χαρά Καφαντάρη
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Τις ίδιες προτάσεις που έκανε πρόσφατα 
ο κύριος Μπακογιάννης, είχε κάνει και 
το 2010 η τότε ΥΠΕΚΑ Μπιρμπίλη. 

Άραγε τι το καινούργιο προσθέτει ο σημε-
ρινός μικρός πρωθυπουργός της Στερεάς 
Ελλάδας. Φοβόμαστε ότι θα περιμένουμε 
άλλα πέντε χρόνια για να επαναληφθεί το 
ίδιο έργο της Μπιρμπίλη.

Τελευταίες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ στην 
περιοχή: 8250μg/lt εξασθενές χρώμιο και 
157μg/lt μόλυβδο.

1,5 εκατομμύριο ευρώ ξοδεύτηκαν σε 
απογραφές (1999 & 2010) χωρίς αποτέ-
λεσμα (καθηγήτρια …Λοιζίδου) 

Δόθηκαν 500.000 ευρώ σε επιδη-
μιολογική μελέτη από το 2011 που δεν 
ολοκληρώθηκε ακόμα (καθηγήτρια Γλυνού)

Οι καρκίνοι στην ευρύτερη περιοχή της 
Ασώπειας λεκάνης συνεχώς αυξάνονται

Οι βιομήχανοι, πλην ελάχιστων εξαι-
ρέσεων , δεν έχουν συμμετάσχει στην 
εξυγίανση της ρυπασμένης περιοχής , που 
έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει.

Η διαπλοκή των βιομηχάνων με την 
πολιτεία «δήθεν» εξουσία στο απόγειό 
της. Αυτή εκμεταλλεύεται την αδιαφορία 
του πολίτη, που έχει δημιουργήσει ….στα 
μέτρα της.

Οι Δήμαρχοι της Τανάγρας και του 
Ωρωπού που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, 
ο μεν πρώτος με όλες τις βιομηχανικές 
δραστηριότητες στον ευρύτερο Καλλικρα-
τικό Δήμο του και ο δεύτερος δεχόμενος 
αδιαμαρτύρητα τα βιομηχανικά απόβλητα 
που ανεξέλεγκτα καταλήγουν στο Χαλ-
κούτσι, δυστυχώς τα βέλη που ρίχνουν 
κατά καιρούς ενάντια στην πολιτεία είναι 
άσφαιρα.

Στις ηγεμονικές ανακοινώσεις , συνα-
ντήσεις και προτάσεις του Μπακογιάννη, 
στηρίχτηκε ο ανοικτός πλέον πόλεμος 
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με 
την αντίστοιχη ισχυρή κυρία του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Περιφέρεια Αττικής. Εκτιμώντας 
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας ότι το πρόβλημα του 
Ασωπού θα λυθεί αποκλειστικά μέσα στο 
γεωγραφικό χώρο της Βοιωτίας, χωρίς 
τη συμμετοχή στη λύση των κατοίκων 
της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε στην 
ουσιαστική απαξίωση των περιφερειακών 
και δημοτικών αρχών της.

Βέβαια, η συλλογιστική αυτή συνά-
δει με τη διαπίστωση του Μπακογιάννη, 
ότι οι βιομήχανοι είναι ΑΘΩΟΙ και δεν 
έχουν καμία σχέση με το πρόβλημα. 
Έτσι, τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα 
δε ρυπαίνουν τον Ασωπό και στη συνέχεια 
της διαδρομής τους τον Ωρωπό. Γι’ αυτό 
και δεν προσκάλεσε τη Δούρου ή τον 
αντίστοιχο Αντιπεριφερειάρχη Φιλίππου 
και τον Δήμαρχο Ωρωπού. Θωμά Ρούσση.

Οι διαπιστώσεις μετά τις «εντυπωσια-
κές» κινήσεις του Μπακογιάννη, είναι πρό-
δηλες και συνιστούν ένα πλαίσιο δράσεων 
που μεταφέρουν τη λύση του προβλήματος 

στο…εγγύς μέλλον. Οι δράσεις αυτές είναι 
μια κακέκτυπη αντιγραφή των δηλώσεων 

της τότε (2010) Υπουργού ΠΕΚΑ στους 
κατοίκους των Οινοφύτων κας Μπιρμπίλη. 

Επειδή η κοροϊδία των κατοίκων «πάει 
σύννεφο» από τον κύριο Μπακογιάννη 
αφενός της Βοιωτίας (Οινόφυτα, Σχημα-
τάρι, Τανάγρα) κι αφετέρου των κατοίκων 
της Ανατολικής Αττικής (Ωρωπός, Άγιος 
Στέφανος κ.ά) μαζί με τους καλοκαιρινούς 
παραθεριστές , όπου υπολογίζονται σε 
τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) 
από τον Γενικό Γραμματέα Κώστα Μπα-
κογιάννη, δε νομίζουμε ότι πραγματικά 
υπάρχει διάθεση επίλυσης του χρόνιου κι 
επικίνδυνου αυτού προβλήματος.

Εμείς βάζουμε δίπλα - δίπλα τις 
προτάσεις της Μπιρμπίλη το 2010 και 
του Μπακογιάννη στο τέλος του 2015.

Η διαφορά των δύο «φιλοσοφιών» 
στη λύση του προβλήματος είναι ότι 
η Μπιρμπίλη ήταν υπέρ της θέσης 
του «ο ρυπαίνων πληρώνει» ενώ η 
θέση του σημερινού Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας Μπακογιάννη είναι 
ότι μόνο ....οι πολίτες μέσω της Ε.Ε και 
του Δημοσίου ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ.

Όμως, δεν ακούσαμε καμία δήλωση 
της Ρένας Δούρου , στις αρχηγικές 
εξαγγελίες του Μπακογιάννη. Περι-
μένουμε να δούμε δηλώσεις για τον 
αποκλεισμό της Περιφέρειας Αττικής 
που δέχεται τα «σκατά» της Βοιωτί-
ας, χωρίς κανένα… αντισταθμιστικό 
όφελος, ενώ οι Βοιωτοί δεν έχουν 
ουσιαστικά καμία επίπτωση.

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

ΑΣΩΠΟΣ: Πενήντα χρόνια πρόβλημα χωρίς λύση

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΔΟΥΡΟΥ
Την αγνόησε τελείως στις κινήσεις του για τη «δήθεν» επίλυση του προβλήματος

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ
Προτάσεις Υπουργού ΠΕΚΑ  

Μπιρμπίλη 2010
Προτάσεις Μπακογιάννη, 
Περιφερειάρχης ΣτΕ 2015

1.  Εξασφάλιση πόσιμου νερού από την Υλίκη 
και τον Μόρνο στο Σχηματάρι, τα Οινόφυτα, 
την Αυλίδα και τη Θήβα.

1.  Έρευνα και αποκάλυψη των πηγών της 
συσσωρευμένης ρύπανσης

και αυτών που τη δημιούργησαν.

2.   Δημιουργία κεντρικού βιολογικού καθαρισμού 
για τα βιομηχανικά λύματα, παράλληλα 
με τα συστήματα που θα λειτουργούν οι 
επιχειρήσεις

2.   Μελέτη και υλοποίηση δράσεων εξάλει-
ψης του προβλήματος και εξυγίανσης της 
περιοχής.

3.  Αναθεώρηση μέσα στο 2010 των περιβαλλο-
ντικών όρων λειτουργίας όλων των μονάδων, 
αρχίζοντας από αυτές τις περιπτώσεις που 
έχουν λήξει οι παλιές άδειες.

3.  Δημιουργία ενός σταθερού μηχανισμού 
και διαδικασιών πρόληψης, ελέγχου κι 
ελαχιστοποίησης της περαιτέρω περιβαλ-
λοντικής ζημιάς.

4.  Λειτουργία μόνιμου γραφείου επιθεωρητών 
περιβάλλοντος, με 3-4 άτομα κι έδρα τα 
Οινόφυτα

4.  Κατάρτιση και υλοποίηση ενός στρατηγικού 
σχεδίου περιβαλλοντικής εξυγίανσης και 
πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής με 
σκοπό τη μετατροπή της σε Οργανωμένο 
Υποδοχέα Επιχειρηματικότητας που θα 
επιτρέψει την αναβάθμισή της.

5.  Εκπόνηση χωροταξικών μελετών για τη 
βιομηχανική περιοχή, με προοπτική χωροθέ-
τησης τεχνολογικού πάρκου για καινοτόμες 
δραστηριότητες καθώς και διαχειριστικού 
σχεδίου υδάτων για ολόκληρη τη λεκάνη 
του Ασωπού.

5.   διαρκή παρακολούθηση των συνεπειών 
στην υγεία των κατοίκων και την λήψη 
ανάλογων μέτρων.

6.  Απενοχοποίηση της αγροτικής παραγωγής
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Σε κατάληψη της εθνικής οδού Αθηνών 
Λαμίας, στο ύψος του γηπέδου Σχη-
ματαρίου, προχώρησαν, κάτοικοι της 

Εύβοιας, αντιδρώντας στην εγκατάσταση 
Σταθμού Μετωπικών Διοδίων στην είσοδο 
της Χαλκίδας.

Με πρωτοβουλία του Δήμου Χαλκιδέ-
ων και τη συμμετοχή φορέων του νομού, 
εκατοντάδες Ευβοείς απέκλεισαν τον 
εθνικό δρόμο, ενώ παράλληλα υπήρχαν 
στο σημείο της κατάληψης και βαρέα 
οχήματα του Δήμου .

Σημειώνεται ότι σύσσωμοι οι φορείς 
και οι κάτοικοι της Εύβοιας αντιδρούν 
στο σχεδίασμά εγκατάστασης Σταθμού 
Διοδίων στο δρόμο Σχηματάρι - Χαλκίδα, 
στο ύψος της Αυλίδας, που ως γνωστόν 
κατασκευάστηκε με Εθνικούς και Κοι-
νοτικούς πόρους. Οι Ευβοείς θεωρούν 
απαράδεκτο να πληρώνουν νέα διόδια 
και τα χρήματα αυτά να προορίζονται 
για την Ιόνια Οδό.

Την κινητοποίηση στήριξαν εκτός από 
τον Δήμο Χαλκιδέων, η Ιερά Μητρόπο-
λη Χαλκίδας, η Περιφερειακή Ενότητα 
Εύβοιας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Στερεάς Ελλάδας, όλοι οι Δήμοι της 
Εύβοιας, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, 
τα Επιμελητήρια του νομού και πολλοί 
άλλοι φορείς.

Στο μήνυμα του ο Δήμαρχος Χαλκιδέων 
Χρήστος Παγώνης τόνισε ότι δυστυχώς 
το κράτος εδώ και πολλά χρόνια κωφεύει 
στην αγωνιώδη απαίτηση των Ευβοέων 
για την κατασκευή ενός σύγχρονου βασι-
κού οδικού δικτύου στον νομό Εύβοιας. 
Αντίθετα, επιβάλλει στους συμπατριώτες 
μας και τους επισκέπτες του νομού να 
πληρώσουν για την αποπληρωμή της 
Ιόνιας Οδού, ενός δρόμου που βρίσκεται 
στο άλλο άκρο της Ελλάδας.

 Ανάλογες τοποθετήσεις έγιναν από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Φ. Σπανό, τον Δήμαρχος 
Κύμης Αλιβερίου Θ. Μπουραντά και τον 
εκπρόσωπο του ΠΑΜΕ Β. Σταματούκο. 
Σημειώνεται ότι οι φορείς της Εύβοιας 
ενέκριναν το παρακάτω ψήφισμα για τη 
σχεδιαζόμενη εγκατάσταση Διοδίων στο 
δρόμο Σχηματάρι - Χαλκίδα. 

Η επίσης αυτονόητη και διαχρονική 
απαίτησή μας για την άμεση δρομο-
λόγηση της κατασκευής των βασικών 
οδικών αξόνων της Εύβοιας παραμένει 
επιτακτική, επίμονη και επίσης αδιαπραγ-
μάτευτη αλλά δεν πρέπει να διανοηθεί 
κανείς από την πλευρά της Πολιτείας να 
την θεωρεί αντικείμενο συμψηφισμού με 
την απαξιωτική και απαράδεκτη συμπε-
ρίληψη του δρόμου Σχηματάρι Χαλκίδα 
στην παραχώρηση της Ιονίας Οδού και 
την εγκατάσταση των διοδίων.

Η τροποποίηση της σύμβασης παρα-
χώρησης με την αφαίρεση του δρόμου 
Σχηματάρι - Χαλκίδα είναι μία απαίτηση 
αδιαπραγμάτευτη. Αυτό πρέπει να γίνει 
έτσι και αλλιώς!!!

Είναι η ώρα της αποφασιστικής και 
πιο κρίσιμης κλιμάκωσης του αγώνα μας.

Οι θεσμικοί και κοινωνικοί φορείς 
της Εύβοιας Αποφασίζουν τα ακόλουθα

1. Διατρανώνουν την Απόφασή τους 

να μην επιτρέψουν την εγκατάσταση των 
διοδίων στο δρόμο Σχηματάρι Χαλκίδα.

2. Καλούν την Κυβέρνηση και προσω-
πικά τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα 
και τον Υπουργό Υποδομών κ. Χρήστο 
Σπίρτζη:

2.1. Να προχωρήσουν άμεσα σε 
νομοθετική ρύθμιση για την τροποποίη-
ση της Σύμβασης Παραχώρησης και την 
αφαίρεση του δρόμου Σχηματάρι- Χαλκίδα 
από αυτήν.

2.2. Να δώσουν εντολή για την άμε-
ση αναστολή κάθε νομικής, τεχνικής 
και επιχειρησιακής διαδικασίας για την 
εγκατάσταση των διοδίων στο δρόμο 
Σχηματάρι Χαλκίδα.

3. Ζητούν άμεσα συνάντηση με τον 
Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υποδομών και 
τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων 
για να θέσουν αναλυτικά και τεκμηριωμένα 
το δίκαιο αίτημα του Ευβοϊκού Λαού.

4. Θέτουν προ των ευθυνών τους 
τα πολιτικά κόμματα και τους Ευβοείς 
Βουλευτές όλων των κοινοβουλευτικών 
Ομάδων.

5. Καλούν την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και την Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων και τους λοιπούς θεσμικούς και 
κοινωνικούς φορείς της Στερεάς Ελλάδας 
να συμπαρασταθούν με διαβήματα και 
συμμετοχή στον αγώνα του Ευβοϊκού Λαού 
για την αφαίρεση του δρόμου Σχηματάρι 
Χαλκίδα από την σύμβαση παραχώρησης 
για την Ιονία Οδό και κατά συνέπεια 
την αναστολή κάθε διαδικασίας για την 
εγκατάσταση διοδίων

6. Καλούν τους πολίτες της Εύβοιας 
να συμμετέχουν μαζικό και αγωνιστικά 
στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και 
αποτροπής της εγκατάστασης των διοδίων

7. Ο Δήμος Χαλκιδέων αλλά και οι 
λοιποί Δήμοι της Εύβοιας καθώς και η 

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας διαθέτουν 
όσα μέσα είναι αναγκαία για την οργά-
νωση και διεξαγωγή των κινητοποιήσεων 
έτσι ώστε να υπάρξουν τα καλύτερα 
αποτελέσματα. 

Ευχαριστίες Χρήστου Παγώνη
Με αφορμή την κινητοποίηση που 

έγινε την Πέμπτη 19/11/2015, ενάντια 
στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση Σταθμού 
Μετωπικών Διοδίων στον εθνικό δρόμο 
Χαλκίδας - Σχηματαρίου, ο Δήμαρχος 
Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης εκφράζει 
τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συμ-
μετείχαν.

Συγκεκριμένα, ευχαριστεί τους βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ακριώτη και Αν. 
Πρατσόλη που παρέστησαν στη συγκέ-
ντρωση και ακόμη την Ιερά Μητρόπολη 
Χαλκίδας, Ιστιαίας και Β. Σποραδών , 
την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, την 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεός, 
τους παριστάμενους Δημάρχους Κύμης 
- Αλιβερίου Αθ. Μπουραντά, Διρφύων 
- Μεσσαπίων Γ. Ψαθά, Τανάγρας Β. Περ-
γολιά, τον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας, 
το Εμποροβιομηχανικό, το Τεχνικό και το 
Οικονομικό Επιμελητήριο Εύβοιας, το 
Εργατικό Κέντρο, τον Εμπορικό Σύλλο-
γο Χαλκίδας, το Σωματείο ΡΑΔΙΟΤΑΧΙ, 
τους Ιδιοκτήτες Φορτηγών ΔΧ, το ΚΤΕΛ 
Εύβοιας, τον Οδοντιατρικό και Ιατρικό 
Σύλλογο Εύβοιας, το προσωπικό του 
Δήμου Χαλκιδέων και γενικά όλους όσοι 
έδωσαν το "παρών" στη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας που έγινε.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων 
τονίζει ότι ο αγώνας θα συνεχισθεί, για 
να αποτραπεί αυτός ο σχεδιασμός που θα 
επιφέρει ένα ακόμη πλήγμα στο Νομό μας

Έντονη δυσαρέσκεια
Την έντονη δυσαρέσκεια του για την 

ακύρωση της προγραμματισμένης για χθες 
19/11/2015 συνάντησης φορέων του 
νομού Εύβοιας με τον Υπουργό Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σπίρτζη, 
για το θέμα της εγκατάστασης Σταθμού 
Μετωπικών Διοδίων σπ-jv εθνική οδό 
Αθηνών Λαμίας, στο τμήμα Καλοχωρίου 
- Παντειχίου, εξέφρασε ο Δήμαρχος Χαλ-
κιδέων Χρήστος Παγώνης. Σε δηλώσεις 
του ο Δήμαρχος Χαλκιδέων επεσήμανε:

Η ακύρωση μιας τόσο σημαντικής 
συνάντησης και μάλιστα την τελευταία 
στιγμή, είναι άκρως προσβλητική όχι μόνο 
για το σύνολο των φορέων του νομού μας, 
που παρέμεναν σε αναμονή μέχρι αργά 
χθες το μεσημέρι, αλλά κυρίως για τους 
κατοίκους της Εύβοιας, που παραμένουν 
μακριά από τη μέριμνα του Κράτους σε 
όλα τα επίπεδα. Ο κ. Σπίρτζης, απόλυτα 
αδικαιολόγητος, προσπάθησε να αποφόγει 
τους εκπροσώπους 200.000 πολιτών, 
που χωρίς σύγχρονο και ασφαλές οδικό 
δίκτυο και έργα υποδομής, καλούνται να 
πληρώσουν ένα ακόμη «φόρο 6ιέλευσης» 
προς την Αθήνα.

Κύριε Υπουργέ, χιλιάδες συμπολίτες 
μας - χτυπημένοι από την ανεργία της 
Εύβοιας - μετακινούνται καθημερινά 
σε όμορους Δήμους της Αττικής για να 
εργαστούν, αλλά και αντίστοιχα χιλιάδες 
κάτοικοι της πρωτεύουσας επιθυμούν 
να επισκεφτούν τον νομό μας.

Η χθεσινή μεγαλειώδης κινητοποίη-
ση, με τη συμμετοχή των πολιτών, στο 
χώρο που σκοπεύετε να εγκαταστήσετε 
νέα διόδια ήταν μόνο η αρχή.

Κύριε Σπίρτζη, όπως γνωρίζετε «τους 
νόμους έχουν μεγαλύτερο συμφέρον 
να διαφυλάττουν οι αδύνατοι, παρά 
οι δυνατοί....»

ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
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ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΣΤΗΡΙΞΗ – 
ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Τούτη την κρίσιμη εποχή που η εφαρ-
μογή των ανθρωποκτόνων μνημονίων 
στερεί από χιλιάδες συμπολίτες μας το 
κοινωνικό αγαθό της πρόσβασης στην 
υγεία και την φαρμακευτική περίθαλψη, 
ενισχύουμε τις δομές αυτοοργάνωσης και 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Διεκδικούμε την 
απρόσκοπτη πρόσβαση των ανασφάλιστων, 
των απόρων και των ανέργων στο Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας.

Με την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός 
αποτελεί τον ιδανικότερο καταλύτη προκει-
μένου να κινητοποιηθούμε όλοι οι πολίτες 
αποδεικνύοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη 
μας στο λαικό θεσμό των Κοινωνικών 
Ιατρείων, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 
20.00 στο θέατρο «Τζένη Καρέζη» πραγμα-
τοποιείται η μουσικοθεατρική παράσταση 
«Ας θυμηθούμε χωρίς νοσταλγία», με τους 
Μάνια Παπαδημητρίου, Άρη Γραικούση, 
Μαρία Κόμη- Παπαγιαννάκη. Συμμετέχει ο 
Βασίλης Λέκκας. Η είσοδος για τους αλλη-
λέγγυους είναι ελεύθερη, ενώ καλούνται 
να συνεισφέρουν σε φάρμακα. Γιατί «η πιο 
ιερή μορφή θεωρίας είναι η πράξη» και η 
συμμετοχή των πολιτών η απόδειξη.

Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση 
της εκδήλωσης ανήκει στην ανεξάρτητη 
ευρωβουλευτή Σοφία Σακοράφα, ενώ ο 
εθελοντής γιατρός του Μητροπολιτικού 
Ιατρείου Ελληνικού Γιώργος Βήχας, θα 
παρουσιάσει τις δράσεις και τις ανάγκες 
της δομής

Μετά από συνεργασία με το Μητρο-
πολιτικό Ιατρείο Ελληνικού καταρτίστηκε 
λίστα φαρμάκων πρώτης ανάγκης:
Αντιυπερτασικά, Αντιφλεγμονώδη
Εισπνεόμενα για Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια
Δισκία και Ινσουλίνες για Σακχαρώδη 
Διαβήτη, Καρδιολογικά 
Σημείωση: Στα αντιβιοτικά υπάρχει 
επάρκεια.

Για τη νέα πρόκληση της προστασίας του Υμηττού 
η Χαρά Καφαντάρη κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση 
προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και ζητάει να πληροφορηθεί ποια άμεσα μέτρα θα 
πάρει το υπουργείο για να προστατευθεί η περιοχή.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως ο Υμηττός είναι 
ενταγμένος στο Δίκτυο «Natura 2000» (Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα) και αποτελεί ένα 
σημαντικό μεσογειακό οικοσύστημα, εξαιρετικής 
σημασίας τόσο για τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί, 
όσο και για τη συμβολή του στην ποιότητα ζωής των 
κατοίκων της Αττικής. Περιλαμβάνει χαρακτηρισμένα 
δάση και δασικές εκτάσεις και μαζί με την Πάρνηθα, 
φιλοξενεί ενδημικά είδη, ενώ το γεγονός ότι είναι 
τόσο κοντά σε μεγάλο αστικό ιστό, καθιστά την 
οικολογική του αξία ακόμα σπουδαιότερη.

Με το Π.Δ. 187/2011 θεσπίσθηκε ένα αυστη-
ρότερο καθεστώς προστασίας του Υμηττού αλλά 
αμφισβητήθηκε νομικά από πολλούς Δήμους 
και κατοίκους των εμπλεκόμενων περιοχών που 
προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, την έλλειψη 
εκπόνησης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Πράγματι, δεν είχε προηγηθεί της 
έκδοσης του Π.Δ. στρατηγική μελέτη (ΣΜΠΕ) που 
να εκτιμά τις επιπτώσεις του πολεοδομικού και 
χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και των χρήσεων 
γης. Σύμφωνα όμως με το δίκαιο της Ε.Ε. είναι 
απαραίτητη η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων 
και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και στις τρεις διαστάσεις της, 

δηλαδή την κοινωνική, την περιβαλλοντική και την 
οικονομική. Μετά από την υποβολή προδικαστι-
κών ερωτημάτων από το ΣτΕ, το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι έπρεπε να 
είχε προηγηθεί της έκδοσης του Π.Δ. εκπόνηση 
της ΣΜΠΕ. Αυτό οδηγεί στην ακύρωσή του τους 
επόμενους μήνες δεδομένου ότι ο Υμηττός:

- Δέχεται διαχρονικά πιέσεις από την εξά-
πλωση του οικιστικού ιστού, των οικοδομικών 
συνεταιρισμών, την ύπαρξη οχλουσών και λοιπών 
εγκαταστάσεων.

- Εξακολουθεί να χρήζει άμεσης προστασίας 
καθώς αποτελεί «ανάσα ζωής» για το λεκανοπέδιο 
και απαιτείται η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας 
του σύμφωνα με τους κανόνες, που επιβάλλει το 
δίκαιο περιβάλλοντος.

Ερώτηση της Χαράς Καφαντάρη για την προστασία του Υμηττού

Αναμένονται αυξήσεις στα τιμο-
λόγια, ιδιαίτερα για το νερό των 
αγροτών ενώ παράλληλα ανοίγει 

ο δρόμος για να μπουν στην αγο-
ρά νερού ιδιώτες επενδυτές, μέσω 
συμπράξεων με το δημόσιο. Τα πάνω-
κάτω στην τιμή του νερού, έρχονται 
έως τον Ιούνιο του 2016.

«Προαπαιτούμενο» αποτελεί για την 
κυβέρνηση η υποχρέωση να θέσει, το 
αργότερο έως τον Ιούνιο του 2016, ένα 
νέο αυστηρό πλαίσιο κοστολόγησης 
και ελέγχου των τιμών του οικιακού, 
αγροτικού και βιομηχανικού νερού, 
όπως προβλέπεται από την νέα συμ-
φωνία με τους δανειστές. Αναμένονται 
αυξήσεις καθώς οι δανειστές εκτιμούν 
ότι το νερό στη χώρα χρεώνεται χαμη-
λότερα από το πραγματικό του κόστος.

Ο ι  μεγαλύτερες  αυξήσε ι ς 
«πέφτουν» στους αγρότες που μετά 
την αύξηση της τιμής του αγροτικού 
πετρελαίου και του αγροτικού ρεύ-
ματος, θα επιβαρυνθούν και με ένα 
ακόμη επιπλέον κόστος. Οι αυξήσεις 
αυτές αναμένεται ότι θα φτάσουν 
μέχρι τις τσέπες όλων των Ελλήνων 
αφού θα «περάσουν» και στις τιμές 
και των αγροτικών προϊόντων που 
φτάνουν στο τραπέζι μας, εν μέσω 
βαθιάς ύφεσης.

Η επίσκεψη Ολάντ, αναζωπύρωσε 
τα σενάρια περί εισόδου ιδιωτών σε 
ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ για τις οποίες το ΣτΕ 
με τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση 
του, μπλόκαρε το σχέδιο μεταβίβασης 
των πλειοψηφικών πακέτων. Ωστόσο, 
υπάρχει η δυνατότητα για την πώλη-
ση του 49% των μετοχών τους σε 
ιδιώτες επενδυτές, όπως αναφέρε-
ται άλλωστε και στο νέο επενδυτικό 
πλάνο του ΤΑΙΠΕΔ. Ανοιχτό είναι και 
το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί και 
το management. Από τη πλευρά της 
κυβέρνησης, επιμένουν ότι «στόχος 
είναι να παραμείνουν οι εταιρείες υπό 
δημόσιο έλεγχο».

Στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, 
γίνεται ακόμη αναφορά στο project 

ιδιωτικοποίησης των ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ 
ενώ στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Ταμείου 
αναφέρονται ως στόχοι η πώληση 
του 11% της ΕΥΔΑΠ και του 23% 
της ΕΥΑΘ. Με αυτόν τον τρόπο θα 
παραμείνει στο δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ) 
το 51% των μετοχών και των δυο 
εταιρειών. Δεδομένη, όμως, θα πρέ-
πει να θεωρείται η είσοδος ιδιωτών 
στην αγορά νερού της χώρας. Αυτό 
θα γίνει μέσα από συμπράξεις με το 
δημόσιο και τους Δήμους για την 
εκτέλεση έργων επεκτάσεων και ανα-

κατασκευής δικτύων καθώς και της 
συντήρησης τους. Η αποπληρωμή θα 
γίνεται με «πληρωμές διαθεσιμότη-
τας». Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι 
οι επενδυτές θα πληρώνονται για τα 
έργα που εκτέλεσαν, απευθείας από 
τους λογαριασμούς ύδρευσης.

Το ΠΑΚΟΕ πρωτοπόρο στους 
αγώνες για την συγκράτηση του 
Δημοσίου χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ 
και ΕΥΑΘ. Αγώνες, δημοψηφί-
σματα, με πρωτοστάτη το ΣΥΡΙΖΑ 

Τώρα τι γίνεται?

ΝΕΡΟ-ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ




