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ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

Μόνο «πρωτιές» 
ο Δήμος Ωρωπού

ΜΕ ΤΟΣΕΣ ΠΡΩΤΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕ ΘΑ ΣΕ ΨΑΧΝΟΥΜΕ

ΠΡΩΤΟΣ   ΣΕ ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ  
ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 
ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ 

►Σελ. 5

ΠΡΩΤΟΣ   ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ       ►Σελ. 3

ΠΡΩΤΟΣ   ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ. 
ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΠΡΩΤΟΣ   ΣΤΟ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ 

ΠΡΩΤΟΣ   ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
►Σελ. 3

ΠΡΩΤΟΣ   ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
►Σελ. 4

ΠΡΩΤΟΣ   ΣΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 
►Σελ. 6-7-8

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»  

ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ
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ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ 
ΑΣΦΑΛΗΣ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ; 

☑    ΚΟΚΤΕΙΛ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ  
ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

☑   ΒΙΤΑΜΙΝΗ C Κ  
ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ:  
ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

☑  ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ

☑   ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
ΔΕΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ
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ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΓΙΑ.. ΛΙΓΟΥΣ 
ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ

Χωματερές

☑   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ:  
ΑΛΛΟΙ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ  
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ

☑   ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΕ …ΣΠΕΙΡΕΣ
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ΝΕΡΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ 
ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

☑   ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  
Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΑΘΟΥ… ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

☑   ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΑ ΝΕΡΑ  
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ  
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ 

☑   ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ:  
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

4 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

 Σελ. 11

ΥΓΕΙΑ

1.149 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΘΕ 
ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΩΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

 Σελ. 5

 Σελ.9

Εκτροπή του Αχελώου 
κυβερνητικές 
παρεκτροπές

 Σελ. 13

1,2 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ
ΠEΘAIΝΟΥΝ  

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ



οικονομία ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20132 / EDITORIAL - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Το δίδυμο Βιταμίνης C και βενζοϊκό νάτριο, η 
χρωστική Ε 120 (καρμίνιο κ.λπ.), το αλογίσιο 
ντοπαρισμένο κρέας, η ορμονοθεραπεία στα 
κοτόπουλα και η αντιβίωση στις αγελάδες, είναι 
το κοκτέιλ των χημικών που μπαίνουν μέσα από τη 
διατροφή στο πεπτικό σύστημα των παιδιών μας και 
σαν ωρολογιακές βόμβες, δημιουργούν αρρώστιες 
που πριν δέκα χρόνια ούτε τις φανταζόμαστε. 
Παιδιά ηλικίας 3,5,7,10,12 χρονών με καρκίνο 
στομάχου, παχέως εντέρου, παιδιά με ηπατίτιδα 

εξαιτίας μολυσμένων νερών, και ότι άλλο μπορεί να 
φανταστεί κάποιος.
Άραγε μπροστά σε όλα αυτά ποιος φορέας που 
ισχυρίζεται ότι «τα παιδιά είναι το μέλλον αυτού του 
τόπου» ασχολείται σοβαρά; Τελευταία το Υπουργείο 
Παιδείας αποφάσισε να αλλάξει το καθεστώς στα 
κυλικεία με πολλά  κενά και παραθυράκια αφήνοντας 
στους καιροσκόπους και κερδοσκόπους ανεξέλεγκτα 
να παραβιάζουν τον νόμο με συντηρητικά, χρωστικές 
και άλλες επικύνδυνες ουσίες . 

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Θάνος Πετρογιάννης (Αντιπρόεδρος)
Δημήτρης Αθανασόπουλος 
(Γενικός Γραμματέας)
Δημήτρης Γεωργακόπουλος 
(Eιδικός Γραμματέας) 
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος) 
Νομικοί Σύμβουλοι: 
Νίκος Κωνσταντόπουλος, Eυγενία Λιβανού

Επιμέλεια κειμένων: 
Γεώργιος Κακαβάς, Θάλεια Χασαπίδη, 
Κωνσταντίνα Γκίνη 
Τεχνική επιμέλεια: 
Στέφανος Λ. Γούλατης 
Γραφεία: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28  
10683 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ: 
Νίκος Πουρτσίδης, Κουλόγλου 19, Κομοτηνή

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

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

34 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 70.000 επισκέψεις σε δύο μήνες

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

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

 
34 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλήματα 
κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα περιοριστούμε 
σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείριση 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 τηλεο-
πτικές 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

ΜΗ ΠΑΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

EDITORIAL



Κάθε Δευτέρα βράδυ 21:30 - 22:00  
με τον Παναγιώτη Χριστοδουλάκη Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ  

και στις ειδήσεις του καναλιού GR (συχνότητα ΖΟΟΜ στην Αττική) 
στις 20:15 κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, το ΠΑΚΟΕ  

ζωντανά σας ενημερώνει για επίκαιρα θέματα προστασίας  
του περιβάλλοντος και του καταναλωτή.

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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Προς: Κo Κων/νο Θεοδοσάκη
ΑΘΗΝΑ: 4-9-2013 Αρ. Πρωτ: 7603
Κύριε Θεοδοσάκη,

Για το θέμα που αναφέρεστε έχουμε από πέρυσι προσφύγει στην Δ/ση Υγιεινής 
της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και στον Κο Μέρκο -Διευθυντή Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος-

Δυστυχώς δεν έχουμε καμία απάντηση. Λυπάμαι που επιβεβαιώνεται για μια 
μία ακόμη φορά ότι η αυθαίρετη κατασκευή και η ένταξη πολλών αποχετεύσεων 
στο δίκτυο όμβριων του οικισμού των δικαστικών επιτείνει το τεράστιο αυτό 
πρόβλημα.

Κατά τα άλλα η περιοχή είναι ενταγμένη.... Και ειρωνικά στη ζώνη Natura
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Προς:   Ko Νικόλαο Ζαφειράκη
ΑΘΗΝΑ: 4-9-2013 Αρ. Πρωτ: 7604

Κύριε Ζαφειράκη,

Σε απάντηση του από 29/8 email που μας στείλατε σας γνωρίζουμε ότι από 
πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες και οι 100 εντερόκοκκοι θεωρούνται επικίν-
δυνοι στον ανθρώπινο οργανισμό ιδιαίτερα στις γυναίκες και τα μικρά παιδιά. Γι' 
αυτό εμείς πιστεύουμε ότι κατάλληλες θάλασσες είναι αυτές που οι εντερόκοκκοι 
είναι λιγότεροι των 50 cfu / 100 ml νερού.

Μετά από αυτά, εσείς επιλέγετε..
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

ΠΙΘΑΝΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΙΝΙΑ

ΚΥΡΙΟΙ,

ΕΧΩ ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΝΩ ΣΧΙΝΙΑ".
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΤΙ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΣΧΕΔΟΝ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣ-

ΤΟΥ, Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΟΣΜΗ "ΒΟΘΡΙΛΑΣ".
ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΠΙΚΡΑ-

ΤΟΥΣΑΝ ΒΟΡΕΙΟΙ Ή ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ, Η ΟΣΜΗ 

ΑΥΤΗ ΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΕΝΤΟΝΗ, ΠΟΤΕ ΚΑΛΥΠΤΟΤΑΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ ΟΣΟΙ ΚΟΛΥΜΠΟΥΣΑΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΕΙ ΑΝ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΕ ΣΑΠΙΣΜΕΝΑ ΦΙΚΙΑ ΤΑ

ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΑΡΚΕΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗ ΦΕΤΕΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑ-
ΚΑΤΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. ΜΟΛΙΣ ΟΜΩΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ 
ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΝΟΤΙΑΔΕΣ Η ΟΣΜΗ ΑΥΤΗ "ΒΟΘΡΙΛΑΣ" ΕΓΙΝΕ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ 
ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ 27/08/13.

ΑΛΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ , ΕΙΝΑΙ ΜΗΠΩΣ 
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ

ΕΡΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ" (ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ;) 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟ

ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ .
ΕΠΕΙΔΗ Η ΟΣΜΗ ΑΥΤΗ  ΠΡΟΟΙΟΝΙΖΕΙ ΔΥΣΜΕΝΗ ,ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΥΓΕΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ , ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΕΑΝ
ΕΙΣΘΕ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΥΝΑ-

ΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ Ή ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΤΕ 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΑΣ
ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ

6946280671

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΙ 
ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αυτό πρέπει να το καταλάβει η όποια εξουσία.
Κατάγγειλέ μας ό,τι πέφτει στην αντίληψή σου, στο τηλ.: 210 8100 805

η Άμεση Δράση της «ΟΙΚΟνομίας»
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1, 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Α
νυπολόγιστο είναι το ανθρώπινο κόστος 
της περιβαλλοντικής τραγωδίας στην 
Κίνα, καθώς σύμφωνα με υπολογισμούς 
οι θάνατοι από τη μόλυνση της ατμόσφαι-
ρας θα διπλασιαστούν έως και τα μέσα 
του αιώνα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 3, 6 

εκατ. ανθρώπους ετησίως. Η τελευταία επιστημονική 
έρευνα που μελέτησε τις βασικές αιτίες θνησιμότητας 
παγκοσμίως, αποδίδει 1, 2 εκατ. πρόωρους θανάτους 
στην Κίνα, εξαιτίας της μόλυνσης της ατμόσφαιρας το 
2010. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο παράγοντας «μόλυνση 
των σωματιδίων ύλης της ατμόσφαιρας» αποτελεί την 
τέταρτη αιτία θανάτου μετά την κακή διατροφή, την 
υπέρταση και το κάπνισμα στην Κίνα, ενώ βρίσκεται στην 

έβδομη θέση σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι προβλέψεις 
για τα μέσα του αιώνα που διανύουμε είναι ιδιαιτέρως 
αποκαρδιωτικές, καθώς με την αύξηση των εκπομπών 
ρύπων κατά 50% , θα διπλασιαστούν παγκοσμίως οι 
θάνατοι από την μόλυνση της ατμόσφαιρας φτάνο-
ντας τα 3, 6 εκατ. τον χρόνο, ενώ επιπλέον 2, 3 δις. 
θα προστεθούν σε όσους ζουν σε περιοχές με σοβαρό 
πρόβλημα στην προσφορά νερού. 

Η αύξηση των ρύπων μπορεί να βάλει τη μέση θερμο-
κρασία του πλανήτη σε τροχιά ανόδου κατά τουλάχιστον 
3 βαθμούς Κελσίου και τα αυτοφυή δάση, πλούσια σε 
ζωικό και φυτικό «κεφάλαιο» θα συρρικνωθούν επι-
πλέον κατά 13%. Η παγκόσμια βιολογική ποικιλότητα 
προβλέπεται να συρρικνωθεί περαιτέρω κατά 10%. Η 

παγκόσμια ζήτηση νερού θα αυξηθεί κατά περίπου 55%, 
λόγω αυξανόμενης ζήτησης από τη βιομηχανία, τους 
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και την οικιακή χρήση.

ΑΠΟ ΤΟ 1979 «ΦΩΝΑΖΕΙ» ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΟΤΑΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ ΤΟ «ΦΩΤΟ-
ΧΗΜΙΚΟ» ΝΕΦΟΣ, ΤΟΤΕ ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ΤΡΕΛΟΥΣ. 
ΟΤΑΝ ΤΟ 1984 ΠΕΤΟΥΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΑ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ «ΣΑΚΙΑ» ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΔΥΜΟΥ «ΝΕΦΟΣ-ΚΑΥΣΩΝΑΣ» ΠΑΛΙ ΜΑΣ ΕΛΕ-
ΓΑΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ. ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ 
«ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ» ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ 
ΠΟΥΝ ΟΙ «ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ» ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΙ ΤΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΚΑ;
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Επικίνδυνες παιδικές χαρές χωρίς κανόνες ασφάλειας
Άκρως επικίνδυνες για τη σωματική ασφάλεια των μικρών παιδιών, 

παραμένουν οι παιδικές χαρές των δήμων, οι οποίες στην πλειονότητά 
τους λειτουργούν με σπασμένα και σκουριασμένα όργανα, που δεν πλη-
ρούν καν τους βασικούς κανόνες ασφάλειας, χωρίς φωτισμό, φύλαξη 
και συντήρηση. 

Καταγράφονται περίπου 10.000 παιδικές χαρές με τις περισσότερες να 
έχουν σοβαρές ελλείψεις και πολλές κακοτεχνίες. Δυστυχώς, η εικόνα που 
παρουσιάζουν σήμερα αναμένεται να διατηρηθεί και στο άμεσο μέλλον, 
καθώς δόθηκε διετής παράταση στους δήμους ώστε να τις συμμορφώσουν 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι 
ελάχιστα πράγματα θα αλλάξουν σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τα παιδιά θα εξακολουθούν να παίζουν υπό επικίνδυνες συνθήκες. 
Ειδικά στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο Νανά 
Σπυροπούλου, οι 65 παιδικές χαρές από τις 130 έχουν την πιστοποίηση 
από τον ΕΛΟΤ.

ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ; ΑΡΑΓΕ 
ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΔΕ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΕΙ ΜΕΣΑ; ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ , ΑΝΤΙ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ, ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ.

Τη νέα της έκθεση παρουσίασε η Greenpeace, 
με τίτλο «Σιωπηλοί Δολοφόνοι», στην οποία 
παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των 300 μεγα-
λύτερων ευρωπαϊκών ανθρακικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής στη δημόσια υγεία. Περί-
που 25.000 Ευρωπαίοι χάνουν κάθε χρόνο 
τη ζωή τους από την καύση λιγνίτη, ενώ 
περισσότεροι από 1.200 Έλληνες πεθαίνουν 
πρόωρα εξαιτίας της μόλυνσης των 7 μεγάλων 
ανθρακικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 
που λειτουργούν στη χώρα μας. Επίσης στην 
Ελλάδα η καύση λιγνίτη ευθύνεται για την 
απώλεια 260.000 εργατοημερών ετησίως 
επιβαρύνοντας σημαντικά τα ασφαλιστικά 
ταμεία και το εθνικό σύστημα υγείας, καθώς 
το κόστος για την οικονομία ανέρεχεται στα 
3,9 δις ευρώ ετησίως. 

Ακόμη εάν προχωρήσει η κατασκευή του 
νέου σταθμού «Πτολεμαΐδα 5», τότε αυτός ο 
σταθμός μπορεί να φτάσει να ευθύνεται για 
τον πρόωρο θάνατο περισσότερων από 100 
ανθρώπων κάθε χρόνο. Το 2010 οι λιγνιτικές 
μονάδες στη χώρα μας εξέπεμπαν συνολικά 40 
εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα( CO2), 
περισσότερους από 11.000 τόνους μικροσω-
ματιδίων και 140.000 τόνους διοξειδίου του 
θείου (SO2), καθώς επίσης και περισσότερους 
από 8 τόνους βαρέων μετάλλων και άλλων 
τοξικών ουσιών. 

Πέραν του κόστους σε ανθρώπινες ζωές, 
η λιγνιτική ρύπανση επιβαρύνει εξίσου και 
την ελληνική οικονομία. Η ρύπανση από τη 
λειτουργία των μη αποδοτικών και εξαιρετικά 
ρυπογόνων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 
κόστισε στην ελληνική οικονομία 2,3 -3,9 
δις ευρώ ετησίως, καθώς χρηματοδοτούνται 
από το ελληνικό κράτος και άρα από φόρους 
Ελλήνων- ποσό το οποίο αντιστοιχεί έως και 
1.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.

ΑΠΟ ΒΡΑΒΕΙΑ Η ΔΕΗ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ.
ΕΝΑΣ ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΤΗΣ ΔΩΣΕΙ ΤΟ 
«ΜΑΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ»;

«Σιωπηλοί δολοφόνοι» της ΔΕΗ
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

Η επίδραση του internet στον εγκέφαλο
Μελέτη του University College London  

διαπιστώνει ότι οδηγούμαστε σε μία ευρεία 
αλλαγή στον τρόπο που διαβάζουμε 
και σκεφτόμαστε από την επίδραση του 
internet.

Με λίγα clicks  φτάνουν στα μάτια 
μας, στα αυτιά μας και στην συνέχεια 
στον εγκέφαλο μας  πληροφορίες, η 
κορωνίδα αυτής της διαδικασίας είναι 
πιο διάσημη μηχανή αναζήτησης Google. 
Το internet  υποσκάπτει την ικανότητας 
μας για συγκέντρωση βαθιά σκέψη και 
διαλογισμό και το μυαλό μας εθίζεται 
στην ευκολία. 

Τα μέσα επικοινωνίας δεν είναι απλώς 
παθητικά κανάλια πληροφόρησης αλλά 
διαμορφώνουν  την διαδικασία της σκέ-
ψης. Όσο περισσότερο κανείς ασχολείται 
με  blogs τόσο συχνότερα δυσκολεύεται 
να διαβάζει βιβλία και όταν συνηθίζεις να 
διαβάζεις μικρά άρθρα της επιλογής σου 
από το  internet χάνεις την υπομονή και 
την συγκέντρωση στο να διαβάσεις κάτι 
μεγαλύτερο.

Αναμένονται πορίσματα από μακρο-
χρόνια νευρολογικά και ψυχολογικά 
πειράματα για να έχουμε μία σίγουρη 
εικόνα. Σύμφωνα με την μελέτη του 
UCL  οι άνθρωποι δείχνουν ότι θέλουν 
να αποφύγουν το διάβασμα για αυτό 
ψαχουλεύουν στο internet. Διαβάζουμε 
περισσότερο από τις δεκαετίες του 70 
και του 80 αλλά είναι ένα άλλο είδος 

διαβάσματος.
Το νέο στιλ ανάγνωσης βάζει πάνω 

από όλα την ταχύτητα και την αποτελε-
σματικότητα έτσι εξασθενεί η ικανότητα 
για βαθύ διάβασμα γινόμαστε αποκωδι-
κοποιητές πληροφοριών σύμφωνα με την 
Μάριαν Γουλφ. Πειράματα έχουν δείξει 
ότι η ανάγνωση ιδεογραμμάτων από τους 
κινέζους ενεργοποιεί άλλα εγκεφαλικά 
κυκλώματα από την ανάγνωση γλωσσών 

με αλφάβητο. Η διαφοροποίηση αφορά 
διαφορετικές περιοχές  εγκεφάλου που 
είναι  κρίσιμες για λειτουργίες όπως 
μνήμη ή ερμηνεία οπτικοακουστικών 
ερεθισμάτων.

Ο καθηγητής νευροεπιστήμης  Τζέιμς 
Όλντς υποστηρίζει ότι το ενήλικο μυαλό 
συνεχίζει να είναι πολύ εύπλαστο, τα 
νευρικά κύτταρα σπάνε και σχηματίζονται 
καινούρια και ο εγκέφαλος αναπρογραμ-

ματίζεται. Παλιά λέγαμε το μυαλό μου 
δουλεύει ρολόι τώρα λεμέ δουλεύει 
κομπιούτερ.

Το internet  και η Google αναζη-
τούν όλο και καλύτερους αλγόριθμους 
για αποδοτική αναζήτηση  και διανομή 
πληροφοριών που να είναι καθολικά 
προσβάσιμη και χρήσιμη.  Σύμφωνα με 
την Google  η πληροφορία είναι ένα είδος 
εμπορεύματος, χρήσιμης πρώτης ύλης και 
όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε 
και όσο πιο ταχύτερα τις επεξεργαζόμαστε  
τόσο πιο παραγωγικά σκεφτόμαστε. 

Ο Σεργκεί Μπρίν και ο Λάρι Πέητζ  
ονειρεύονται να μετατρέψουν την Google 
σε μία υπέρτατη μηχανή και πιστεύουν ότι 
αν ο εγκέφαλος σας ήταν συνδεδεμένος 
με όλες τις πληροφορίες του κόσμου θα 
ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση. 

Αν ο εγκέφαλος μας αντικαθιστάται 
από τεχνητή νοημοσύνη θα ήταν ανησυ-
χητικό. Δεν αποκλείεται τελικά από τα 
υπερδραστήρια, φουσκωμένα με πλη-
ροφορίες μυαλά μας  να ξεπηδήσει  μια 
χρυσή εποχή διανοητικών ανακαλύψεων 
και οικουμενικής σοφίας.

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΕΔΩΣΑΝ ΜΙΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΞΗ 
«ΓΝΩΣΗ» ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ 
ΣΟΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Μία εταιρία  διαχείρισης scrap 
(σίδερα κτλ) στην Τανάγρα  
είχε εντός του περιφραγμένου 
οικοπέδου της  εκτεθειμένα σίδερα, 
μέταλλα , ελαστικά, τμήματα 
αυτοκινήτων , κινητήρες, οικιακές 
συσκευές και διάφορα άλλα 
μεταλλικά αντικείμενα. 
Η ανεξέλεγκτη δράση αυτής της 
εταιρίας  έχουν ως αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος και  
την διακινδύνευση της δημόσιας 
υγείας. Συνελήφθη ο  31χρονος 
Πακιστανός ως υπεύθυνος της 
εταιρίας και   καταζητείται ο 
Έλληνας ιδιοκτήτης της.  

ΠΟΛΛΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠEΔΙΟ, 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ 
ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ «ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕΙ» 
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΔΕΝ ΚΟΜΙΖΟΥΝ «ΓΛΑΥΚΑ» 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΑΠΛΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ 1982 ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ. 

Δύο καινούργιες μεγάλες επιστημονικές έρευνες 
έρχονται να μας δείξουν τις σοβαρές συνέπειες της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία μας. Ο αέρας 
στις πόλεις περιέχει σωματίδια και χημικές ουσίες 
από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων, την λειτουργία 
των βιομηχανιών και αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο 
των πνευμόνων και καρδιοπάθειες.

Η πρώτη μελέτη με επικεφαλή τον Όλε Ραάσου-
Νίλσεν του Κέντρου Ερευνών της Δανικής Εταιρίας 
Καρκίνου, δείχνει ότι η μακροχρόνια έκθεση ενός 
ανθρώπου σε χαμηλά επίπεδα ρύπανσης του αέρα, 
αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο των πνευμόνων, 
αδενοκαρκίνωμα, η οποία εμφανίζεται και σε μη 
καπνιστές. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει 
κάποιο κατώφλι και ότι ισχύει όσο περισσότερο τόσο 
το χειρότερο και όσο λιγότερο τόσο το καλύτερο.

Η δεύτερη μελέτη με επικεφαλή τον Νίκολας 
Μίλτς από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου δείχνει 
ότι και η βραχύχρονη έκθεση ενός ανθρώπου στη 
ρύπανση της ατμόσφαιρας αυξάνει τον κίνδυνο για 
καρδιολογικό πρόβλημα ή πρόωρο θάνατο λόγω 
καρδιοπάθειας.

Η ρύπανση προκαλεί προβλήματα  
σε πνεύμονες και καρδιά
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ΠΟΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΜ-
ΒΑΡΔΙΖΕΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΣΤΟ 
ΒΩΜΟ ΤΩΝ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΑΣ; ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ  ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ  ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΩΣΤΟΣΟ 
ΟΤΙ Η Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ.

Από την μία η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων (ΕΕΤΤ) πανηγυρίζει για τον αριθμό και τον χρόνο έκδοσης 
αδειών κινητής τηλεφωνίας ενώ από την άλλη η Ένωση Εταιριών 
Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) αμφισβητεί την πρώτη και τονίζει ότι 
θα πρέπει να λυθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια γιατί χάνονται 
επενδύσεις.

Η ΕΕΤΤ υλοποίησε την διαδικασία αδειοδότησης μιας στάσης για 

κατασκευή Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας το Δεκέμβριο του 2012 
το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Από την 
έναρξη του έως και σήμερα η ΕΕΤΤ υποστηρίζει ότι έχουν εκδοθεί 
άδειες  στο 90% των αιτήσεων που δέχτηκαν, ενώ για έκδοση 
πιστοποιητικού το 77% των αιτήσεων που δέχτηκαν.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 452 άδειες κατασκευής 
κεραίας και πιστοποιητικά πληρότητας φακέλων, έχουν απορριφτεί 
235 αιτήσεις ενώ 226 αιτήσεις και 170 αιτήσεις έκδοσης  πιστο-
ποιητικού πληρότητας φακέλου έχουν επιστρέψει στον πάροχο 
για διόρθωση.

Οι τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Wind, Vodafone) 
υποστηρίζουν ότι ένας σύντομος απολογισμός δείχνει ότι οι 
αδειοδοτήσεις των νέων κατασκευών βρίσκεται στο 50% ενώ η 
διεκπεραίωση των αναβαθμίσεων του υφιστάμενου δικτύου είναι 
στο 30%!

Επικίνδυνη 
 και παράνομη 
κεραία  
στα Εξάρχεια

Ένα ακραίο  σενάριο 
εκτυλίχτηκε στα Εξάρχεια 
καθώς γνωστή εταιρία 
τηλεφωνίας έκανε απόπειρα 
για τοποθέτηση παράνομης 
κεραίας η οποία βρισκόταν 
σε ταράτσα δίπλα από 
βρεφονηπιακό σταθμό και 
απέναντι από κέντρο ξένων 
γλωσσών. 
Οι κάτοικοι όταν  
αντιλήφτηκαν το γεγονός 
πήγαν  στην ταράτσα της 
πολυκατοικίας και διέκοψαν 
την εγκατάσταση της . 
Όπως αναφέρουν μαρτυρίες 
ήταν όλα έτοιμα για την 
λειτουργία της. Οι ίδιοι οι 
κάτοικοι της πολυκατοικίας 
δεν γνώριζαν για την κεραία. 
Οι κάτοικοι αμέσως 
κατήγγειλαν το περιστατικό 
στο Δήμο Αθηναίων με 
αποτέλεσμα  το Τμήμα 
Ελέγχου Κατασκευών 
να κρίνει αυθαίρετες τις 
οικοδομικές εργασίες αφού 
η έκδοση πολεοδομικής 
άδειας είναι ελλιπής 
καθώς λείπουν εγκρίσεις 
αρμόδιων φορέων. Ο κύριος 
Χρήστος μέλος της Ανοιχτής 
συνέλευσης  κατοίκων 
Νεάπολης Εξαρχείων 
τονίζει ότι θα παλέψουν με 
οποιοδήποτε τρόπο για να 
φύγει η κεραία , έχουν ήδη 
μαζευτεί 400 υπογραφές 
πολιτών ενάντια στην 
εγκατάσταση της κεραίας.
Σήμερα το πρωί οι κάτοικοι 
θα πραγματοποιήσουν 
παράσταση διαμαρτυρίας 
έξω από την πολεοδομία 
, θα ζητήσουν τον σχετικό 
φάκελο και την κατεδάφιση 
της κεραίας. Ο 5ος όροφος 
της πολυκατοικίας και το 
δώμα δίπλα από την κεραία 
ανήκει σε έναν γιατρό ο 
οποίος έχει εξαφανιστεί, 
κάτοικοι δηλώνουν ότι πάει 
να βγάλει λεφτά σε βάρος 
της υγείας τους.  

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΑ 
ΕΧΕΙ ΤΟΝΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝ-
ΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. 
ΟΜΩΣ «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΑ  
ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΟ».

Συγκρούσεις για κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Οι προγραμματισμένοι ψεκασμοί κατά των κουνουπιών 
καθυστέρησαν εβδομάδες να ξεκινήσουν φέτος στις περισ-
σότερες περιοχές της χώρας, λόγω όπως ήταν αναμενόμενο 
του γραφειοκρατικού κολλήματος. 

Τα αρμόδια στελέχη επιμένουν ότι  παρά την καθυστέ-
ρηση οι ψεκασμοί πρόλαβαν τα κουνούπια στο στάδιο της 
προνύμφης. Το πρόβλημα είναι ότι σε διάφορες περιοχές της 
χώρας εντοπίζονται μολυσμένα κουνούπια και οι περιφέρειες 
επικαλούνται μη αρμοδιότητα καθώς και το «γλιτώσαμε τα 
χειρότερα»! Παρά τις δυσκολίες και τα λάθη φαίνεται ότι στο 
μεγαλύτερο μέρος της χώρας πράγματι έγιναν αξιόλογες 
προσπάθειες για την έγκαιρη καταπολέμηση του φαινομένου 
που σαφώς αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 

Στην Ανατολική Μακεδονία- Θράκη διατέθηκε το υψηλό-
τερο ποσό μεταξύ των περιφερειών  για την αντιμετώπιση 
των κουνουπιών, το οποίο σύμφωνα με τον γεν. διευθυντή 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Λουκά Γεωργίου φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ. «Η περιφέρεια πρώ-
τη απ' όλες προκήρυξε δημόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό 
τον Δεκέμβριο του 2012 για διετές πρόγραμμα, με στόχο τη 
μείωση της όχλησης και τον περιορισμό των νοσημάτων που 
μεταδίδονται με διαβιβαστές» όπως ανέφερε σε δήλωσή του 
ο κ. Γεωργίου. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος έγινε 
συνάντηση ανάμεσα σε Ελληνες και Τούρκους επιστήμονες 
για να βρεθούν λύσεις από κοινού, «δεδομένου ότι στην 
απέναντι όχθη (δηλαδή του Εβρου) 450.000 στρέμματα ορυ-
ζώνων αποτελούν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών που με 
ΒΑ και ανατολικούς ανέμους μεταφέρονται στην Ελλάδα», 

επισημαίνει. Διαφορετική, φαίνεται να  είναι η εικόνα στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου φέτος το έργο για 
των ψεκασμών δεν προκηρύχθηκε καν, εξαιτίας οικονομικών 
δυσχερειών. «Προσπαθήσαμε να πραγματοποιήσουμε κάποιο 
πρόγραμμα σε συνεργασία με τους 12 δήμους της περιφέρειάς 
μας, καθώς εμείς δε μπορούσαμε να διαθέσουμε χρήματα. 
Στείλαμε επιστολές σε όλα και μόνο οι δύο μας απάντησαν. 
Ο ένας δεν μπορούσε να βοηθήσει επίσης λόγω οικονομικών 
προβλημάτων και ο άλλος για λόγους περιβαλλοντικούς (σ.σ.: 
πρόκειται για τον Δήμο Πρεσπών, του οποίου οι υγροβιότοποι 
είναι ενταγμένοι στο Natura)», δήλωσε ο Φιλώτας Ταλίδης, 
αντιπεριφερειάρχης. 

Στην περιφέρεια των Ιονίων νήσων δόθηκαν «περίπου 
80.000 ευρώ για ψεκασμούς, ενώ ζητήσαμε από τους πολίτες 
να μας ειδοποιούν να επεμβαίνουμε εκτάκτως όπου χρειά-
ζεται», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, Χρήστος 
Σκούρτης. Περί τα  250.000 ευρώ δόθηκαν για ψεκασμούς 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη 
Κωνσταντίνο Αγοραστό. 

Ωστόσο στην Αττική, φέτoς υπήρξαν πολλά παράπονα για 
τα κουνούπια, ενώ διατέθηκαν 750.000 ευρώ, σύμφωνα με την 
αντιπεριφερειάρχη για οικονομικά θέματα Λιλίκα Βασιλάκου. 
Η ίδια δήλωσε πως το πρόγραμμα αν και καθυστέρησε κατά 
έναν μήνα εξαιτίας αλλαγών στις διαδικασίες, που ζητήθηκαν 
από το υπουργείο Οικονομικών  διεξήχθη επιτυχώς. «Για το 
2013 ήδη έχουν προβλεφθεί χρήματα, ο διαγωνισμός θα 
γίνει  Νοέμβριο και οι ψεκασμοί στα μέσα Μαρτίου», είπε η 
αντιπεριφερειάρχης.

Nα γιατί μας «φάγανε» 
τα κουνούπια
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Με σύνθημα «Ανακυκλώνουμε- Μικρή προσπάθεια, μεγά-
λο αποτέλεσμα», το πρόγραμμα ανακύκλωσης του ΟTE και 
της Cosmote προτρέπει το κοινό να φέρει σε καταστήματα 
ΟΤΕ-Cosmote-Γερμανός, μπαταρίες, μελάνια εκτυπωτή και 
τηλεφωνικές συσκευές για ανακύκλωση. Ενισχύοντας τον 
κοινωνικό χαρακτήρα της ενέργειας, ο ΟΤΕ και η Cosmote 
θα δώσουν 1.000 ευρώ στους περιβαλλοντικούς φορείς 
«Φιλοδασική Ένωση Αθηνών» και «Καλλιστώ», για κάθε 
τόνο κινητών και σταθερών τηλεφωνικών συσκευών με τα 
αξεσουάρ τους, που θα συγκεντρωθούν μέχρι 1/5/2014. Ο 
ΟΤΕ και η Cosmote εφαρμόζουν μια σειρά περιβαλλοντικών 
δράσεων, που απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και 
στους εργαζόμενους του ομίλου και οι οποίες επιδιώκουν τη 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργικής 
δραστηριότητας των δυο εταιρειών στο περιβάλλον, σύμφωνα 
με διεθνείς κανόνες και πρακτικές.

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙ-
ΛΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ; ΑΣ 
ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ Η COSMOTE ΚΑΙ Ο ΟΤΕ.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΕΣ 
ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Πόση επικίνδυνη Η/Μ 
ακτινοβολία θα μας 
βομβαρδίζετε καθημερινά 
κύριοι των εταιριών, στο βωμό 
των τεράστιων κερδών σας;
Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγγείλει το 
γεγονός εδώ και χρόνια  αλλά 
δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως  
έχει αποδειχθεί ωστόσο ότι η 
Η/Μ ακτινοβολία επηρεάζει τον 
εγκέφαλο των μικρών παιδιών 
ιδιαίτερα.
Από την μία η Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
πανηγυρίζει για τον αριθμό 
και τον χρόνο έκδοσης αδειών 
κινητής τηλεφωνίας ενώ από 
την άλλη η Ένωση Εταιριών 
Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) 
αμφισβητεί την πρώτη και 
τονίζει ότι θα πρέπει να λυθούν 
τα γραφειοκρατικά εμπόδια 
γιατί χάνονται επενδύσεις.
Η ΕΕΤΤ υλοποίησε την 
διαδικασία αδειοδότησης 
μιας στάσης για κατασκευή 
Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας 
το Δεκέμβριο του 2012 
το Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). 
Από την έναρξη του έως και 
σήμερα η ΕΕΤΤ υποστηρίζει ότι 
έχουν εκδοθεί άδειες  στο 90% 
των αιτήσεων που δέχτηκαν, 
ενώ για έκδοση πιστοποιητικού 
το 77% των αιτήσεων που 
δέχτηκαν.
Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν 
εκδοθεί 452 άδειες κατασκευής 
κεραίας και πιστοποιητικά 
πληρότητας φακέλων, έχουν 
απορριφτεί 235 αιτήσεις ενώ 
226 αιτήσεις και 170 αιτήσεις 
έκδοσης  πιστοποιητικού 
πληρότητας φακέλου έχουν 
επιστρέψει στον πάροχο για 
διόρθωση.
Οι τρεις εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας (Cosmote, Wind, 
Vodafone) υποστηρίζουν ότι 
ένας σύντομος απολογισμός 
δείχνει ότι οι αδειοδοτήσεις των 
νέων κατασκευών βρίσκεται 
στο 50% ενώ η διεκπεραίωση 
των αναβαθμίσεων του 
υφιστάμενου δικτύου είναι στο 
30%!

Με διαδικασίες fast track εκδίδονται πλέον οι άδειες για την 
εγκατάσταση κεραιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
που έχει αναλάβει την υλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης 
μίας στάσης (one-stop shop). Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει 452 
άδειες κατασκευής κεραίας και πιστοποιητικά πληρότητας φακέλων. 
Παράλληλα, οι σύλλογοι και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής 
της Μυτιλήνης ζητούν ενημέρωση για το θέμα που προέκυψε 
στην περιοχή και κατ' επέκταση στην κεντρική αγορά της Ερμού. 

Με τη καμουφλαρισμένη κεραία της κινητής  τηλεφωνίας 
που εντοπίστηκε στην περιοχή των Αγ. Αποστόλων, ζητήθηκε 
η συζήτηση του θέματος επισημαίνοντας: «Προφανώς αντιλη-
φθήκαμε ότι εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (άγνωστο ποια), έχει 
εγκαταστήσει μεγάλης ισχύος κεραία, χωρίς να διαθέτει την 
αναγκαία αδειοδότηση, όπως η νομοθεσία επιβάλει, - επί του 
ακινήτου της οδού Ιγνατίου 3, ομοίως και σε δεύτερο οίκημα, 
ιδιοκτησίας του ίδιου ανθρώπου στην Αγ. Αποστόλων, που συνδέ-
ονται μεταξύ τους. Με δεδομένο το ότι η περιοχή είναι πυκνοκα-
τοικημένη και λειτουργεί ο παιδικός σταθμός «Αμπατζή», ζητάμε 
τις άμεσες ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, για 
την αποξήλωση της κεραίας και φυσικά την επιβολή όλων των 
διοικητικών και νομικών μέτρων, για την παραδειγματική τιμωρία 
των υπευθύνων». Οι κεραίες ήταν μέσα σε ψεύτικο ντεπόζιτο. 
Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα καταγγείλει το θέμα, αλλά είναι 
«φωνή εν τη βιώντος». 

FAST TRACK KAI OI ΑΔΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

Δυστυχώς χωρίς  
περιβαλλοντικούς όρους

Ο κ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης, διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρείας FASMETRICS 
A.E., κατασκεύασε ένα σύστημα που αλλάζει 
τον τρόπο με τον οποίο οι κεραίες αντιλαμ-
βάνονται τον κόσμο γύρω τους. Παίρνουν 
στοιχεία από την κίνηση των χρηστών 
σε κάθε δεδομένο τόπο και αλλάζουν 
αυτόματα τις παραμέτρους λειτουργίας 

τους, επιτυγχάνοντας οικονομία στην 
κατανάλωση και μικρότερη επιβάρυνση 
στο περιβάλλον. Έτσι, μια εταιρεία κινητής 
μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει δυνα-
μικά τη χωρητικότητα του δικτύου της 
-καθιστώντας το ικανό να διαχειριστεί 
περισσότερες ταυτόχρονες κλήσεις σε 
ώρες αιχμής- οπότε το επιθυμεί, χωρίς να 

χρειάζεται να εγκαθιστά μόνιμες υποδομές 
που κοστίζουν πολύ περισσότερο.

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥ-
ΤΑΛΑΝΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ. ΕΒΑΛΑΝ 
ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΠΛΗ-
ΡΩΜΕΝΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ… ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ. 
ΤΕΤΟΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 ΓΙΑ ΟΤΕ-COSMOTE

ΟΤΕ ΚΑΙ COSMOTE ΒΟΗΘΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά 
πρέπει να συνδυάζουν την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε 
όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων τους. Στην κατεύθυνση αυτή ο ΟΤΕ και η COSMOTE 
αναπτύσσουν και εφαρμόζουν μια περιβαλλοντική πολιτική με άξονες: την ελαχιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες τους, την ανάπτυξη και παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της προ-
στασίας του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όλων 
των ενδιαφερομένων μερών. 

Παρά τις εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με τις νέες υπηρεσίες/προϊόντα 
που συνεχώς αναπτύσσονται και απαιτούν τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων, μειώθηκε 
η κατανάλωση ηλεκτρισμού κατά 2,5%, οι άμεσες εκπομπές αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 10% και η κατανάλωση ενέργεια για την 
κίνηση του στόλου υπηρεσιακών και εταιρικών οχημάτων μειώθηκε κατά 6%. Οι εταιρίες 
ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση δυο φωτοβολταϊκών σε οροφές κτιρίων της Αττικής, που 
ήδη βρίσκονται σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο του 2013.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΟΥΤΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΜΑΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΙ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΡΑΓΔΑΙΑ.

Καινούργιες κεραίες επιτυγχάνουν οικονομία  
στην κατανάλωση και μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον 
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Σταματάει η εγκατάσταση 
οικιακών φωτοβολταϊκών

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στον βωμό της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μέσα στο 
«μπάχαλο» της Ελλάδας, με απλές 
διαδικασίες δίνονται άδειες για 
λιμενικά έργα και δεν ξέρουμε 
αν το λιμάνι θα είναι έξω ή μέσα 
στο νερό στο τέλος. Καταργείται 
η υποχρέωση εκπόνησης μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Πρόκειται για την τρίτη απόφαση 
που υπογράφεται τον τελευταίο 
μήνα από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος τέτοιου είδους. 
Τα έργα περιλαμβάνουν από 
μεμονωμένες προβλήτες και 
ράμπες ανέλκυση ς - καθέλκυσης 
σκαφών έως έργα ανάπλασης 
και διαμόρφωσης της ακτής και 
την κατασκευή τεχνητών υφάλων 
στον πυθμένα της θάλασσας. 
Σύμφωνα με τον ν.4014/11, οι 
εργασίες αυτές έχουν αμελητέες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
απαλλάσσονται πλέον από την 
υποχρέωση εκπόνησης μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αντ' 
αυτής θα ακολουθηθεί η διαδικασία 
των ΠΠΔ, ένα είδος υπεύθυνης 
δήλωσης, με την οποία ο εκτελών 
το έργο βεβαιώνει ότι Θα τηρήσει 
κάποιους βασικούς κανόνες. 
Επίσης, ο κ. Μανιάτης υπέγραψε 
προ ημερών ανάλογη απόφαση 
για τα πρατήρια καυσίμων (αφορά 
περίπου 6.000 επιχειρήσεις}. 
Και στις αρχές Ιουλίου για τις 
μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, 
όπως εγκαταστάσεις εκτροφής 
κοτόπουλων πάχυνσης (έως 15.000 
θέσεις πάχυνσης), εγκαταστάσεις 
εκτροφής χοιρομητέρων με τα 
παραγωγό τους (έως 300 θέσεις 
χοιρομητέρων), εγκαταστάσεις 
εκτροφής κουνελιών (έως 1.000 
κουνελομητέρες), εγκαταστάσεις 
εκτροφής αιγοπροβάτων (έως 
1.500 ή έως 2.500 αιγοπρόβατα, 
ανάλογα με το αν n περιοχή 
υπάγεται ή όχι στο δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000). Τέλος, από τις αρχές 
του καλοκαιριού δανειοδοτούνται 
με μια απλή δήλωση κτιριακές 
εγκαταστάσεις έως 20.000 τ.μ., 
εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα 
καταστημάτων, υπεραγορές, 
πολυκαταστήματα έως 5.000 
τ.μ., κρεαταγορές, ιχθυαγορές, 
λαχαναγορές έως 10.000 τ.μ. 
κ.ά. Σύμφωνα με το υπουργείο, 
το σύνολο των απαιτούμενων 
αποφάσεων για τα έργα και 
δραστηριότητες κατηγορίας Β 
θα έχει εκδοθεί έως το τέλος 
Σεπτεμβρίου.

Βαριά συννεφιά πάνω από τα οικιακά 
φωτοβολταϊκά. Η αιτία είναι η νέα μεγάλη 
μείωση στην τιμή αγοράς(ταρίφα) από το 
σύστημα της κιλοβατώρας, που παράγεται 
από οικιακά φωτοβολταϊκά. 

Συγκεκριμένα, με κυβερνητική απόφαση 
η ταρίφα των οικιακών φωτοβολταϊκών 
έπεσε στα 12,5 λεπτά την κιλοβατώ-
ρα(kWh), από 55 λεπτά που ήταν όταν 
ξεκίνησε το πρόγραμμα. 

Η βασική αιτία της μείωσης είναι 
αναμφίβολα το μεγάλο έλλειμμα που 
καταγράφεται στον Λειτουργό Αγοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) και 
στον λογαριασμό για την ενίσχυση των 
Ανανεώσιμων Ενέργειας (ΑΠΕ). Το επιχεί-
ρημα του υπουργείου είναι ότι οι αποδόσεις 
των επενδύσεων σε οικιακά φωτοβολ-
ταϊκά ήταν πολύ μεγάλες και το μέρος 
των αποσβέσεων που απορροφούσαν 
δυσανάλογα υψηλό. Ένα ακόμα βασικό 
επιχείρημα της κυβερνητικής πλευράς 
είναι ότι το κόστος εγκατάστασης των 
φωτοβολταϊκών συστημάτων, από τότε 
που ορίστηκαν οι υψηλότατες ταρίφες 
έχει μειωθεί έως και 64%. 

Οι μεγάλες μειώσεις των τιμών αγοράς 
της κιλοβατώρας από οικιακά φωτοβολ-
ταϊκά συνάντησε τις μεγάλες αντιδράσεις 
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο και θεωρούν τις τιμές που 

επιβλήθηκαν υπερβολικά χαμηλές. Η 
υπόθεση πάντως, αποτυπώνει για μια 
ακόμη φορά, πώς ο σχεδιασμός για τα 
περιβαλλοντικά θέματα γίνεται συνήθως 
χωρίς ουσιαστική περιβαλλοντική λογική, 
αλλά μόνο με βραχυπρόθεσμες οικονο-
μικές επιδιώξεις.

ΤΟΥΣ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΟ ΛΟΥΚΙ, ΠΛΟΥ-

ΤΙΣΑΝ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΑΝ ΤΑ 
«ΟΙΚΙΑΚΑ» ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΘΑ ΕΠΕΡΝΑΝ 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΧΡΙ 8.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΤΩΡΑ ΤΙ; ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΕΝ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Πόλεμος στην Μύκονο για το 
φωτοβολταϊκό πάρκο, ένα βήμα πριν 
την ολοκλήρωση του έργου αν και 
ήδη υπάρχουν αποφάσεις που το 
κηρύσσουν αυθαίρετο.

Το ηλιακό πάρκο βρίσκεται στην 
Άνω Μερά και αποτελεί ακόμα ένα 
αξιοθέατο για τους λουόμενους 
του νησιού. Όμως παραβιάζει την 
νομιμότητα σε μεγάλο βαθμό, σαν 
ανέγερση αυθαίρετων κατοικιών.

Σύμφωνα με καταγγελία που έχει 
γίνει στην Υπηρεσία δόμησης του 
Δήμου Μυκόνου η ιστορία ξεκινά 
από τον Ιανουάριου του 2012 όταν η 
πολεοδομία της Σύρου ενέκρινε τις αιτήσεις για άδεια εγκατά-
στασης φωτοβολταϊκού πάνελ για συνολική ισχύ 698,25KW σε 
επτά οικόπεδα στην Άνω Μερά. Οι άδειες ανέφεραν ότι οι μόνες 
εργασίες που εγκρίνονται είναι η τοποθέτηση βάσεων. Όμως 
εργολαβικά συνεργία προχώρησαν σε εκτεταμένες εκχερσώσεις 
, εκσκαφές ακόμα και σε εργασίες εκβραχισμού αλλοιώνοντας 
την φυσική όψη της περιοχής.

Τον Αύγουστο του 2012 οι μηχανικοί της Υπηρεσίας Δόμησης 
της Μυκόνου έκαναν αυτοψία στον χώρο διαπιστώνοντας τις 
παραβάσεις και εξέδωσαν έγγραφο για διακοπή κάθε χωμα-
τουργικής ή οικοδομικής εργασίας. Μετά από δύο μήνες η ίδια 

υπηρεσία εξέδωσε εντολή για απο-
κατάσταση του φυσικού ανάγλυφου.

Όμως αντιθέτως μερικούς μήνες 
μετά ξεκίνησαν ξανά τα έργα εγκα-
τάστασης των φωτοβολταϊκών μη 
νόμιμα από την υπηρεσία δόμησης. 
Ο ιδιοκτήτης του πάρκου Σταύρος- 
Αλέξανδρος Ευσταθίου υποστηρίζει 
ότι το ένα από τα επτά οικόπεδα έχει 
το πρόβλημα και όλα τα υπόλοιπα 
είναι νόμιμα.

Αξιωματούχος από την Υπηρεσία 
Δόμησης αναφέρει ότι έχουν γίνει 
εργασίες χωρίς να υπάρχουν οι σχε-
τικές άδειες, η υπηρεσία δεν μπορεί 

να διενεργεί αυτοψίες σε διαφορετικές περιοχές του νησιού. 
Προσθέτει ότι το έργο έχει πάρει έγκριση από την Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας, οπότε η υπηρεσία δεν μπορεί να αποφασίσει 
αν θα πρέπει να εγκατασταθεί το πάρκο στην εν λόγω περιοχή.

Ο εκπρόσωπος τη Greenpeace είναι κατηγορηματικά 
αντίθετος με κάθε αυθαιρεσία και τονίζει ότι είναι κρίσιμο να 
τηρείται κατά γράμμα η νομοθεσία που αφορά την πράσινη 
ενέργεια. Η εγκατάσταση φωτοβολταικών γίνεται για το καλό 
του περιβάλλοντος και όχι για την καταστροφή του υποστηρί-
ζει από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών 
Φωτοβολταϊκών. 

Αυθαίρετο ηλιακό πάρκο στην Μύκονο
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ  
ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ Η ΜΥΚΟΝΟΣ
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Κόλλησε το σχέδιο 
της ΑΓΕΤ στο Αλιβέρι

ΝΕΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

Η ΔΕΗ έχει ως κύριο στρατηγικό 
στόχο την ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών  επιπτώσεων που 
απορρέουν από τις δραστηριότητές 
της. Για την επίτευξη του, η ΔΕΗ 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα και εφαρμόζει πλήρως την 
κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική 
νομοθεσία. Είναι γνωστό ότι η 
εξόρυξη λιγνίτη και η λειτουργία των 
Σταθμών Παραγωγής σχετίζονται 
με μια σειρά περιβαλλοντικών 
επιδράσεων στο τοπίο και στον έμβιο 
κόσμο. Η ΔΕΗ, αναγνωρίζοντας τις 
επιδράσεις  αυτές, διαχειρίζεται με 
σεβασμό το φυσικό περιβάλλον, 
στοχεύοντας πάντοτε στην πρόληψη, 
αλλά και στην αποκατάσταση των 
προβλημάτων που ανακύπτουν από 
τις δραστηριότητές της. Ακόμη και 
σ αυτή τη δύσκολη για τη χώρα 
μας οικονομική συγκυρία, η ΔΕΗ 
πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες 
περιβαλλοντικές επενδύσεις στην 
Ελλάδα. τόσο με την κατασκευή 
νέων, υπερσύγχρονων μονάδων 
όσο και με τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων 
των εν λειτουργία μονάδων της. 
Μερικές από τις σημαντικότερες 
περιβαλλοντικές πτυχές των 
δραστηριοτήτων ηλεκτροπαραγωγής 
είναι: η δραστική μείωση 
των εκπομπών συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων και στερεών-
υγρών αποβλήτων, η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
η εξοικονόμηση ενέργειας και η 
αποδοτικότερη χρήση πρώτων υλών, 
η ευαισθητοποίηση του προσωπικού, 
η μαζική ανακύκλωση υλικών, κ.λπ.
Η ΔΕΗ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΙΡΩΝΙΑ» 
ΠΟΥ ΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΙ ΞΕΧΝΑ ΤΙ 
ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 
ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ, ΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΜΕ «ΟΠΟΙΕΣ» ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΟ 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ; 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ «ΑΡΑΔΕΣ» ΔΕΝ 
ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΠΛΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ.
ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΝΑ 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΙ 
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ Η «ΕΞΟΥΣΙΑ» ΤΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑΡΚΕΙΣ ΣΕ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΟΙ ΑΠΕ.

ΔΕΗ και κεραίες στον Αλφειό

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΔΕΗ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ,  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Περισσότερους από 22.300 πρόωρους θανάτους ετησίως 
προκαλεί η ρύπανση του αέρα από τις 300 μεγαλύτερες μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής καύσης άνθρακα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα μελετών, οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην 
Πολωνία είναι αυτές που έχουν τις χειρότερες επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία, ενώ στα κράτη με τις χειρότερες επιδόσεις 
συγκαταλέγεται και η χώρα μας με 1.149 θανάτους ετησίως.

Την ίδια ώρα στη χώρα μας, η ΔΕΗ Α.Ε. ισχυρίζεται ότι συμ-
βάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την άνοδο 
της κοινωνικής ευημερία επιτελώντας εξαιρετικά σημαντικό 
οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο. Όπως αναφέρει 
ο κ. Αρθούρος Ζερβός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 

ΔΕΗ, η ΔΕΗ εφάρμοσε τις διαθέσιμες τεχνολογίες σε συστήματα 
εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης αέριων ρύπων, αποτελε-
σματικότερης διαχείρισης αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης 
του νερού, περιορισμού του ανθρακικού αποτυπώματος, με 
τη μείωση των μετακινήσεων και τη χρησιμοποίηση έξυπνων 
μετρητών για τις καταμετρήσεις, υποστηρίζοντας προγράμματα 
για την προστασία του οικοσυστήματος.

ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΕ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ Η ΔΕΗ 
ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. 
ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΑΝΑΤΩΝ.
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ.

Αντιδράσεις από κατοίκους στην 
Ηλεία έχουν προκαλέσει οι αυθαίρετες 
εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας. 
Τελευταίο περιστατικό στην περιοχή 
Ροφιά του Αλφειού, όπου κάτοικος έχει 
συμφωνήσει να τοποθετηθεί κεραία στο 
λιοστάσι του, το οποίο βρίσκεται δίπλα 
από το ποταμό Αλφειό.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Επιταλίου Γιώργος Μπάρκας δήλωσε 

σε τοπικά ΜΜΕ: «πληροφορηθήκαμε 
πως θα εγκατασταθεί κεραία κινητής 
τηλεφωνίας, μας ενημέρωσαν πως 
υπάρχει άδεια, όμως δεν ρωτήθηκε η 
τοπική κοινωνία. 

Είμαστε η πιο ακριβή περιοχή στην 
Ηλεία με 28 ευρώ το τετραγωνικό αυτό 
γιατί περικλειόμαστε από σκουπίδια και 
κεραίες ενώ κάποιοι τεμπέληδες πάνε 
και στήνουν κεραίες και φωτοβολταϊκα. 

Είμαστε το πρώτο χωριό σε καρκίνο στην 
Ελλάδα. Θα πρέπει ο αρμόδιος στην 
πολεοδομία στον Πύργο να σταματήσει 
την έκδοση άδειας». 

ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝ-
ΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ;  ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ.

Σε προσωρινή αναστολή 
έχουν τεθεί τα σχέδια της τσι-
μεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ να 
μπει, αφού έκλεισε το εργο-
στάσιο παραγωγής τσιμέντου 
στη Χαλκίδα, στην καύση… 
δευτερογενών καυσίμων. Στα 
τέλη Μάρτη η Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας έδωσε άδεια 
λειτουργίας στη βιομηχανία 
παραγωγής τσιμέντου «ΑΓΕΤ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» στο Αλιβέρι, μετά 
από επέκταση με συγκρότη-
μα τροφοδοσίας του κύριου 
καυστήρα με στερεά υπολείμ-
ματα ανακύκλωσης. Πρόκειται 
για άδεια καύσης RDF λέει η 
Πρωτοβουλία συνεννόησης 
για τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων, που σε ανακοίνωσή 
της σημειώνει ότι «Αυτή ήταν 
η τελική πράξη μιας επίμονης 
προσπάθειας της συγκεκριμένης 
τσιμεντοβιομηχανίας, που έχει 
ξεκινήσει από το 2006 και της 
είχε εξασφαλίσει, μέχρι τώρα, 
αποφάσεις έγκρισης περιβαλ-
λοντικών όρων, άδειας εγκα-
τάστασης επέκτασης, έγκρισης 
παρέκκλισης από τις ισχύουσες 

πολεοδομικές διατάξεις και 
άδεια οικοδομής. Όλα αυτά ενώ 
εκκρεμούν στο ΣΤε προσφυγές 
των κατοίκων κατά της απόφα-
σης έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων». Πώς προέκυψε όμως 
η καύση RDF; «Ο όρος στερεά 
υπολείμματα ανακύκλωσης χρη-
σιμοποιείται για να ωραιοποιή-
σει, ίσως και να νομιμοποιήσει, 
το πραγματικό καύσιμο, που 
δεν είναι άλλο από το RDF, το 
οποίο, όπως και το SRF, είναι 
προϊόν, κυρίως, της μηχανι-
κής- βιολογικής επεξεργασίας 
σύμμεικτων απορριμμάτων» 
λένε τα μέλη της Πρωτοβουλίας 

συνεννόησης για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων. Παρά την 
αναστολή της άδειας, οι βασικές 
αδειοδοτήσεις παραμένουν 
σε ισχύ. 

Όπως σημειώνει και η Πρω-
τοβουλία, «Πρόκειται για ένα 
σχέδιο που βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα, το 
οποίο αδιαφορεί πλήρως για 
τη μείωση των απορριμμάτων, 
την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την κομποστοποίηση, την 
προστασία του περιβάλλοντος, 
το χαμηλό κόστος διαχείρισης 
και τις θέσεις εργασίας. 

Αντίθετα, αποσκοπεί στην 

κατασκευή μεγάλων εργοστα-
σίων επεξεργασίας, στα οποία 
θα οδηγείται το σύνολο, σχεδόν, 
των αστικών απορριμμάτων σε 
σύμμεικτη μορφή, δηλαδή αδιά-
λεχτα. Με σκοπό την παραγωγή 
δευτερογενών καυσίμων, όπως 
το RDF και το SRF. Προϋπόθεση 
για να εφαρμοστεί αυτό το 
σχέδιο είναι να δημιουργη-
θούν οι προϋποθέσεις να φανεί 
ότι υπάρχουν δυνατότητες να 
«καεί» με ασφάλεια το RDF 
και το SRF».

ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ 
ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ΟΤΙ 
ΤΟ RDF  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙ-
ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΟ-
ΜΠΗΣ ΔΙΟΞΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝ 
ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝ-
ΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ 
ΛΙΓΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΕΡΚΕΡΔΗ 
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΙΝΕ ΚΑΘΑ-
ΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.



12 /            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
οικονομία

Δήμος Σαρωνικού: 
Προβλήματα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του 
Δ.Σ στις 5/6/2013, με ανάγνωση από την 
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης 
κ. Χριστίνα Χριστοφάκη του εξαιρετικά 
επείγοντος εγγράφου της Κτηματικής 
Υπηρεσίας με θέμα: «Διενέργεια 
Δημοπρασιών στο Δήμο Σαρωνικού», 
ήρθαν  στο φώς οι παραβάσεις της 
νομοθεσίας για τις παραλίες με ευθύνη 
του Δημάρχου Σαρωνικού κ. Πέτρου 
Φιλίππου και του Προέδρου της ΑΔΜΚΕΣ 
κ.Ευάγγελου Ζεκάκου. Στο παραπάνω 
έγγραφο αναφέρονται τα εξής:
1. Η παραλία του Αγίου Νικολάου δεν 
μπορεί να δημοπρατηθεί γιατί υπάγεται 
στις εξαιρέσεις ως Τουριστικό Δημόσιο 
Κτήμα.
2. Η παραλία των Αλυκών ανήκει 
στην ΕΤΑΔ ΑΕ και είναι αρμόδια να 
παραχωρήσει το δικαίωμα διαχείρισης 
στο Δήμο, το οποίο δεν έχει παραχωρήσει
3. Για να υπάρξει δημοπράτηση εκ μέρους 
του Δήμου, πρέπει να έχουν ξηλωθεί όλες 
οι κατασκευές(καντίνες) που υπάρχουν 
στις παραλίες.
4. Οι προκηρύξεις της Ανώνυμης 
Μονομετοχικής Κατασκευαστικής 
Εταιρείας του Δήμου (ΑΔΜΚΕΣ), πρέπει 
να κοινοποιούνται στην ΚΥΔ για έλεγχο 
πριν από τη δημοσιοποίησή τους, πράγμα 
που δεν έγινε ποτέ.
5. Η δημοπράτηση του «Πέτρινου» της 
παραλίας Αναβύσσου, ανήκει στην ΕΤΑΔ 
ΑΕ και δεν μπορεί να δημοπρατηθεί.
6. Για το «Κιόσκι» του Λαγονησίου, για 
να επιτραπεί η δημοπράτηση πρέπει να 
προσκομίσει ο Δήμος τίτλους κυριότητας.
7. Όλες οι μισθώσεις είναι μονετής και 
δεν επιτρέπεται η παράταση μίσθωσης 
πέραν του έτους.
8. Δεν επιτρέπεται η διάκριση υπέρ των 
δημοτών του Σαρωνικού,  όπως δεν 
επιτρέπεται ο αποκλεισμός εταιρειών και 
προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες.
Οι κ. Φιλίππου και Ζεκάκος φρόντισαν 
όμως να αποσιωπήσουν το τόσο σοβαρό 
έγγραφο, ενώ είχαν λάβει γνώση από τις 
7/5/2013.
Επιπλέον η κ.Χριστοφάκη έθεσε ερωτήματα 
στο Δήμαρχο Σαρωνικού αναφορικά με την 
παράνομη ανεξέλεγκτη, και χωρίς άδεια 
λειτουργίας καντίνα που βρίσκεται στην 
περιοχή Πεύκο.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και σε μέσα ενημέρωσης, 
ο Δήμαρχος αρνήθηκε ότι έχει τη 
δυνατότητα να σφραγίσει την παρανόμως 
λειτουργούσα, με την ανοχή του Δήμου, 
καντίνα.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΜΑΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ «ΟΛΑ 
ΓΚΡΕΜΙΣΤΗΚΑΝ». 
ΑΡΑΓΕ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΙ ΛΕΕΙ;

Υπεραλιεύεται το 65% των 
αποθεμάτων της Μεσογείου

Η Μαρία Λουΐζα Σίλβα Μεχίας συντονίστρια του προ-
γράμματος «Μεσογειακό σχέδιο δράσης» επισήμανε ότι η 
Μεσόγειος χρειάζεται περισσότερα από 100 χρόνια για να 
ανανεωθεί  και ότι το 65% των ιχθυοαποθεμάτων αλιεύονται 
πάνω από το όριο βιωσιμότητας τους. Η ρύπανση, η υπερα-
λίευση, η υπερδόμηση και η ερημοποίηση των ακτών είναι 
ακόμα μεγάλο πρόβλημα . Το 37% των παράκτιων οικισμών 
απορρίπτουν τα λύματα τους στην θάλασσα, το 18% των 
βιολογικών καθαρισμών στη Μεσόγειο είναι ανεπαρκές, 
τέλος πάνω από 100 είδη θαλάσσιας ζωής απειλούνται με 
εξαφάνιση.

Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΑ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ-MED 
ΤΟ 2000 ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙ-
ΩΣΕ ΤΟ 2004 ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΘΕΙ 
ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ, ΩΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΤΟΝ… ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ.

Η ΣΕΡΒΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΝΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ  
ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΕ

Απειλή για το πλούσιο οικοσύστημα του ποταμού Αξιού 
αποτελεί σχέδιο της σερβικής κυβέρνησης για σύνδεση του 
Δούναβη με τον Θερμαϊκό μέσω Μοράβα και Αξιού. Το σχέ-
διο, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει η σερβική πλευρά χωρίς 
ενημέρωση των ελληνικών Αρχών, προβλέπει διαπλάτυνση 
του Αξιού και μετατροπή του σε πλωτό ποταμό, ώστε να 
εξυπηρετεί τάνκερ τα οποία, μέσω της νέας διόδου, θα έχουν 
πρόσβαση στο Αιγαίο. Το έργο θα σημάνει την οριστική 
καταστροφή του Δέλτα του Αξιού, αλλά και τη διατάραξη 
της ευαίσθητης οικολογικής ισορροπίας του Θερμαϊκού, 
προειδοποιούν οι περιβαλλοντολόγοι. «Ο Δούναβης είναι 
ένας από τους πιο ρυπασμένους ποταμούς της Ευρώπης. 
Αν προχωρήσει το έργο, ένα μέρος της ρύπανσης αυτής 
θα κατέβει στον ήδη επιβαρυμένο Θερμαϊκό», επισημαίνει 
ο δρ Φωκίων Βοσνιάκος, καθηγητής στο Τμήμα Θετικών 
Επιστημών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. «Ένα τέτοιο 
έργο δεν μπορεί να γίνει αν δεν καταστραφεί ολοκληρωτικά 
το εθνικό πάρκο», συμπληρώνει η Παναγιώτα Μαραγκού, 
συντονίστρια Δράσεων Επιστημονικής Τεκμηρίωσης του 

WWF Ελλάς. Το καθ’ ύλην αρμόδιο ελληνικό υπουργείο 
Περιβάλλοντος, εκφράζει την εύλογη απορία για το πώς 
ένας τόσο περίπλοκος σχεδιασμός μπορεί να γίνει ερήμην 
του: «Παρόλο που ως εμπλεκόμενο μέρος θα έπρεπε να 
έχουμε ενημερωθεί και ερωτηθεί σχετικά, δε γνωρίζουμε 
τίποτα. Ουδέποτε έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία της 
σερβικής κυβέρνησης με το υπουργείο», διαβεβαιώνουν 
από το ΥΠΕΚΑ.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΙΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΕ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ (ΜΕ ΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ) ΣΤΗΝ 
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΤΑ ΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΤΑΝΕ ΑΥΤΟ, ΟΙ ΣΕΡΒΟΙ ΤΩΡΑ ΘΕΛΟΝΤΑΣ 
ΝΑ ΕΞΗΠΥΡΕΤΗΣΟΥΝ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΓΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΑΙΓΑΙΟ. ΤΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΛΟ-
ΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΜΠΑΛΚΑΝ ΤΟ 
ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ.

Ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές 
εγκαταστάσεις, βίλες και επαύλεις συχνά 
«χαρακτηρίζουν» τις παραλίες που βρί-
σκονται μπροστά τους ως «ιδιωτικές». Οι 
μέθοδοι ιδιόχρησης είναι πολλές. Ακόμη 
και αν αποφεύγεται ο ξεκάθαρος χαρα-
κτηρισμός μια παραλίας ως ιδιωτικής, η 
παρουσία ιδιωτικών φυλάκων, περίφραξης 
μέχρι το κύμα, ακόμη και μιας πυκνής 
διάταξης με ξαπλώστρες οδηγεί σε παρό-
μοια αποτελέσματα. «Η παραλία και ο 
αιγιαλός αποτελούν κατ’ απόλυτο τρόπο 
κοινόχρηστα, κοινά αγαθά , που ανήκουν 
στους πάντες. Δεν μπορούν κατά καμία 
έννοια να είναι ιδιωτικά, ανήκουν κατά 
κυριότητα στο δημόσια. Δεν επιτρέπονται 

ούτε περιφράξεις μέχρι το κύμα, ούτε και 
άλλες μέθοδοι παρεμπόδισης της εισό-
δου. Οι παραλίες δεν αποτελούν κρατική 
ιδιοκτησία. Το κράτος έχει ευθύνη να τις 
προστατεύει και να τις διαχειρίζεται, με 
κύριο αντικείμενο την ακώλυτη πρόσβαση 
και την κοινή χρήση τους», λέει ο νομικός 
ειδικός σε θέματα περιβάλλοντος Γιώργος 
Μπάλιας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΧΡΟΝΙΑ. 
ΣΤΑ 180 ΚΜ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΟΛΙΣ ΤΟ 20% ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ 
ΜΟΛΙΣ ΤΟ 30% ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙ-
ΜΕΣ. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 
ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΧΙ ΕΠΑΞΙΑ ΕΚΠΡΟ-
ΣΩΠΕΙΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΑΣ;

Η παραλία και ο αιγιαλός είναι κοινά αγαθά 
που ανήκουν σε όλους και όχι ιδιωτικά!
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Η απάντηση  
του Στρ. Καλογιάννη 
στις επικρίσεις

Η θέση του ΚΚΕ

Απάντηση για τις επικρίσεις που 
δέχεται το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Υποδομών, σχετικά με την «έμμεση» 
προώθηση της εκτροπής του Αχελώου, 
έδωσε χτές ο αναπληρωτής υπουργός, 
Σταύρος Καλογιάννης. Συγκεκριμένα 
αναφέρει: «Τα μόνα έργα που βρίσκονται 
σε εξέλιξη σήμερα για τον Αχελώο 
αφορούν εργασίες συντήρησης ήδη 
κατασκευασμένων έργων, κατόπιν ειδικής 
αδείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(ΣΤΕ)».Ο υπουργός υποστηρίζει ότι η 
ανάθεση μελέτης για την τροποποίηση 
του σχεδιασμού για το φράγμα της 
Συκιάς βασίζεται «στα νέα δεδομένα που 
προκύπτουν από τα διαχειριστικά σχέδια 
των λεκανών απορροής».
ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ! ΠΟΙΟΝ ΚΟΡΟΪ-
ΔΕΥΕΤΕ; ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 50.000 
ΕΥΡΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο 
ΘΕΟΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ. ΑΡΑΓΕ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΑΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ 
ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ;

Επιβεβαίωσε τη θέση του κόμματος ο 
γενικός γραμματέας του ΚΚΕ για την 
εκτροπή του Αχελώου: «Θα μπορούσε 
να ποτίσει όλο το Θεσσαλικό κάμπο, 
να αυξήσει την παραγωγικότητα και να 
δώσει καλύτερο αγροτικό εισόδημα.
Η εκτροπή του Αχελώου μπορεί και 
πρέπει να αποτελέσει απαίτηση του λαού 
της Θεσσαλίας τόσο για την αξιοποίηση 
του νερού για άρδευση, όσο και για 
ύδρευση και εμπλουτισμό των υπόγειων 
υδάτων όπου είμαστε ελλειμματικοί».
ΚΥΡΙΕ ΓΕΝΙΚΕ. ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ ΕΙΛΙ-
ΚΡΙΝΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΣΑΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΤΙ 
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΟΤΙ Η 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΕΩΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ: ΕΧΟΥΜΕ ΞΟΔΕΨΕΙ ΤΟΣΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΠΟΥ 1,2 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜ-
ΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ- ΠΟΥ ΜΕ ΑΥΤΑ ΘΑ ΜΠΟ-
ΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΑΞΙΠΟΙΗΣΕΙ 
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ 
ΑΓΑΘΟΥ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΝΕΡΟ. ΕΛΠΙ-
ΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΕΙΤΕ. ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΙ-
ΘΕΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ!

Από τη δεκαετία του 1970 
ξεκίνησε η προπαγάνδα του 
έργου της εκτροπής του Αχε-
λώου προς τον κάμπο της 
Θεσσαλίας. 

Χρόνο με το χρόνο η 
έλλειψη νερού διαρκώς 
αυξανόταν χωρίς να λαμ-
βάνεται κανένα μέτρο. 

Η λύση του προβλήμα-
τος επαφιόταν στην εκτροπή 
του Αχελώου. Έτσι σιγά σιγά 
φτάσαμε στα σημερινά αδιέ-
ξοδα που εκτός από έλλειψη 
νερού έχουμε και τεράστιο 

περιβαλλοντικό πρόβλημα 
με τη δραματική υποχώρηση 
του υπόγειου υδροφόρου 
ορίζοντα. 

Όλα αυτά τα χρόνια οι 
κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ 
δεν ενδιαφέρονταν στην 
πραγματικότητα να λύσουν 
το ζήτημα του νερού στη 
Θεσσαλία, αλλά μόνο για το 
πώς θα κατασκευαστούν τα 
φράγματα της Μεσοχώρας 
και της Συκιάς με τα αντί-
στοιχα υδροηλεκτρικά έργα. 

Το συμπέρασμα που 

βγαίνει από τη μέχρι τώρα 
πορεία του έργου είναι ότι 
δόθηκαν μέχρι σήμερα περί 
τα 600 εκατ. ευρώ για τις 
υπάρχουσες κατασκευές, θα 
χρειαστούν άλλα περίπου 
100 για την ολοκλήρωση 
των βασικών έργων, και λύση 
στο πρόβλημα του νερού 
δεν έχουμε. 

Η  κατασκευή του φράγ-
ματος διαταράσσει τις περι-
βαλλοντικές ισορροπίες της 
περιοχής. Με τα χρήματα που 
έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 

για το έργο θα είχαν κατα-
σκευαστεί 18 φράγματα 
σε υπάρχουσες λεκάνες 
απορροής της περιοχής της 
Θεσσαλίας και θα είχαν ήδη 
εξασφαλιστεί 250.000 m3 
νερού χωρίς να διαταραχθεί 
η περιβαλλοντική ισορροπία.

ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ 
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝΙΣΕΙ ΟΤΙ 
Η ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η 
ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΛΛΑ Η ΣΩΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑ-
ΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Ανεμπόδιστη συνεχίζεται η ροή 
δημοσίου χρήματος για την εκτροπή 
του Αχελώου. 

Προ ημερών, το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Υποδομών ανέθεσε σε εξωτερικό 
σύμβουλο μελέτη για το ημιτελές φράγ-
μα της Συκιάς, η κατασκευή του οποίου 
είχε διακοπεί από το 2010 με απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Η απόφαση του υπουργείου, την 
οποία υπέγραψε την Μεγ. Πέμπτη ο 
αναπληρωτής υπουργός Σταύρος Καλο-
γιάννης, αφορά τη διάθεση 50.000 ευρώ 
σε ιδιώτη μελετητή για την «εξέταση 
και διερεύνηση της τροποποίησης του 
υφιστάμενου σχεδιασμού του φράγμα-
τος Συκιάς στον ποταμό Αχελώο». «Ο 
ενδεχόμενος τροποποιημένος σχεδι-
ασμός του φράγματος θα πρέπει να 
μελετηθεί σε επίπεδο κατάλληλο για την 
απαιτούμενη σύνταξη της νέας μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την 
έκδοση των νέων περιβαλλοντικών 
όρων», αναφέρεται στην απόφαση. 
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το φράγμα 
της Συκιάς θα είχε ύψος 165μ. και 
χωρητικότητα 530 εκατ.κ.μ.νερού. 
Η κατασκευή του διεκόπη το 2010 
με απόφαση του ΣΤΕ, όταν τα έργα 
βρίσκονταν ακόμα σε πρώιμο στάδιο. 
Πρόκειται για την τρίτη απόφαση, σε 
διάστημα μόλις λίγων μηνών, σχετικά 
με την εκτροπή του Αχελώου. 

Προηγήθηκαν τον Μάρτιο η χορή-
γηση παράτασης στον εργολάβο που 
έχει αναλάβει τη στήριξη της σήραγγας 
εκτροπής και η ανάθεση οικολογικής 
μελέτης που θα στηρίξει τις νέες αδει-
οδοτήσεις του έργου. 

Με τις αποφάσεις αυτές το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει… να ερμη-
νεύσει τις παρατηρήσεις του Ευρωδι-

καστηρίου, μη λαμβάνοντας υπόψη 
του το Συμβούλιο της Επικρατείας, το 
οποίο δεν έχει ακόμα εκδώσει απόφαση.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΡΩΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΚΑ, ΕΠΙ 
ΣΟΥΦΛΙΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΖΕ ΤΟΤΕ ΤΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ. ΗΤΑΝ 
ΤΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ. 
ΤΩΡΑ, ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ, 
ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΚΤΙ-
ΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΕ. ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΚΥΟ-
ΦΟΡΕΙΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ, 
ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΑΧΤΕΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥ-
ΡΙΑ ΕΥΡΩ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜ-
ΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΛΕΙ ΑΥΤΗΝ 
ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ.

Μελέτη για φράγμα στον Αχελώο  
με το ΣΤε… εκτός τόπου

Το άλυτο πρόβλημα  
της εκτροπής του Αχελώου
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ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΩΣ ΠΑΚΟΕ ΤΗΝ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΩΝ - ΚΟΜΠΟΣ-
ΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 
ΛΙΜΝΗ. ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΝΕ-
ΝΑΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΚΟΥΕΙ.

Ο Γιώργος Βαρεμένος καταγγέλλει 
την παράνομη και ρυπογόνο τοποθέ-
τηση αποβλήτων και αδρανών υλικών 
περιμετρικά της λίμνης Τριχωνίδας, η 
οποία μεγενθύνεται από στραγγίσματα 
που διαρρέουμαι από τοξικούς αέριους 
ρύπους που παράγονται από την καύση 
απορριμμάτων. Η Έφη Γεωργοπούλου 

αναφέρει ότι από τους 18 ΧΑΔΑ που 
υπάρχουν στον Νομό Ηλείας, μόνο 2 
έχουν κλείσει και αποκατασταθεί. Προ-
τείνει την διακοπή λειτουργίας των ΧΑΔΑ 
και τονίζει ότι η προσωρινή λύση με την 
εγκατάσταση δεματοποιητών ελοχεύει 
κινδύνους για πυρκαγιές και ρύπανση 
του υδροφόρου ορίζοντα.

Ρύποι στην Λίμνη Τριχωνίδα - Χαδα Ηλείας

Μύκητας  
καταστρέφει  
τα πλατάνια  
της Ηπείρου

Ο πλάτανος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της 
παράδοσης και της κληρονομιάς μας. Άραγε θα 
καταστρέψουμε και αυτόν με την απληστία μας; 
Στις όχθες του ποταμού Καλαμά η ασθένεια έχει 
πάρει μεγάλες διαστάσεις, με τα νεκρά δέντρα 
να αριθμούνται σε χιλιάδες. 

Oπως σημειώνουν οι ερευνητές από το 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστη-
μάτων, η ασθένεια έχει εντοπιστεί επίσης στον 
ποταμό Αχέροντα, στον ποταμό Λούρο, αλλά και 
στη συμβολή των ποταμών Αώου, Βοϊδομάτη 
και Σαρανταπόρου. «Η ασθένεια εμφανίστηκε 
στον νομό Ιωαννίνων το 2010. Σήμερα έχουμε 
εντοπίσει 45 εστίες προσβολής», αναφέρει 
ο εργαζόμενος στο Δασαρχείο Ιωαννίνων κ. 
Λεοντάρης.

Εισαγόμενη ασθένεια ο φονιάς του πλα-
τάνου, αυτού του τόσο χαρακτηριστικού και 
πολύτιμου για το περιβάλλον αλλά και την 
κοινωνική ζωή δέντρου, είναι η ασθένεια του 
μεταχρωματικού έλκους, που προκαλείται από 
έναν μύκητα, ο όποιος μεταδίδεται πολύ εύκολα. 
Εφόσον προσβάλλει το πλατάνι το οδηγεί σχεδόν 
σίγουρα στον θάνατο (εκτός εάν είναι μεγάλο 
δέντρο και αντιμετωπιστεί άμεσα η ασθένεια). 
«Η εισαγόμενη ασθένεια εμφανίστηκε αρχικά 
πριν από το 2004 στη Μεσσηνία. 

Παρά τις προειδοποιήσει μεταδόθηκε και σε 
άλλες περιοχές, κυρίως στην Ήπειρο και σε μικρές 
εστίες στα Τρίκαλα. Η μεταφορά του μύκητα έγινε 
κατά πάσα πιθανότητα μέσω των μηχανημάτων 
τns Εγνατίας Οδού, που είχαν προηγουμένου 
χρησιμοποιηθεί στην Πελοπόννησο», σημειώνει 
ο κ. Παναγιώτα Τσόπελας, ερευνητής στο Ινστι-
τούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. 
«Η άγνοια σκοτώνει τα πλατάνια» τονίζουν οι 
ερευνητές και οι δασικοί. «Έχουν γίνει βήματα 
στην ενημέρωση του κόσμου. Χρειάζονται όμως 
και μέτρα αντιμετώπισης, όπως για παράδειγμα 
η θανάτωση των προσβεβλημένων δέντρων και 
η δημιουργία ζωνών καραντίνας γύρω από τα 
σημεία που εμφανίστηκε η αρρώστια», λέει ο 
κ. Λεοντάρης. 

Δυστυχώς οι Δασικές Υπηρεσίες της Ηπείρου 
δεν έχουν λάβει εδώ και τρία χρόνια χρηματο-
δότηση για να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες.

Την αναγκαιότητα προστασίας του 
ποταμού Νέστου λόγω γεωστρατηγικής 
του σημασίας για την εθνική οικονομία 
(εκμετάλλευση υδάτων, άρδευση, 
αλιεία, τουρισμός, ενέργεια, κοκ) έφε-
ρε με ερώτησή του ο Βουλευτής Ν. 
Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης στην 
Βουλή. Η ερώτηση έχει ως εξής: «Εν 
προκειμένω, αναφέρομαι στην ανάγκη 
προστασίας του ποταμού Νέστου, ο 
οποίος διέρχεται από τους Νομούς 
Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης, και που, 
ως γνωστόν, είναι ένα από τα σημα-
ντικότερα ποτάμια της χώρας μας, με 
τεράστια γεωοτρατηγική σημασία για 
την εθνική οικονομία (εκμετάλλευση 
υδάτων, άρδευση, αλιεία, τουρισμός, 
ενέργεια κοκ).

 Δυστυχώς, όμως, στο ποτάμι αυτό, 
όπως πληροφορούμαι από διαμαρτυ-
ρίες πολιτών και κυρίως από σχετικά 
άρθρα στον τύπο, εισέρχονται σημα-
ντικά ρυπαντικά φορτία τόσο από την 
Βουλγαρία όσο και από την χώρα μας. 

Τα εν λόγω ρυπαντικά φορτία (βιομη-
χανικά, κτηνοτροφικά, αστικά λύματα, 
σκουπίδια, φυτοφάρμακα κοκ), που 
ενδεχόμενα να έχουν στοιχεία υψη-
λής τοξικότητας καθώς κατά καιρούς 
παρατηρούνται φαινόμενα επιπλεόντων 
νεκρών ψαριών, καθίστανται ιδιαιτέ-
ρως επικίνδυνα για το περιβάλλον, 
για την βιοποικιλότητα αλλά και για 
αυτή την ίδια την βιωσιμότητα του 
ποταμού, ενώ ελλοχεύουν κινδύνους 
και για την εθνική οικονομία και την 
αγροτική ανάπτυξη.

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάσθε 
κύριε Υπουργέ: Τελούν τα ανωτέρω σε 
γνώση του Υπουργείου σας; Υφίστανται 
σχετικές μελέτες για την ρύπανση και 
την μόλυνση του ποταμού Νέστου; Αν 
όχι, σκοπεύει η πολιτεία να εκπονήσει 
σχετικές μελέτες για την αξιολόγηση 
της υφιστάμενης κατάστασης; Ποια 
μέτρα έχει λάβει η ελληνική πολιτεία 
για την αποτροπή και εξάλειψη των 
φαινομένων αυτών; Έχουν αναπτυ-

χθεί σχετικές δράσεις και αν όχι γη 
ποιο λόγο; Σε επίπεδο διακρατικής 
συνεργασίας, υφίσταται σχετικό κοινό 
πλαίσιο δράσης με την Βουλγαρία; Αν 
ναι, εφαρμόζεται αυτά και εν γένει πως 
αξιολογείται η μέχρι σήμερα πορεία και 
αποτελεσματικότητα αυτού; Αναφορικά 
με τον Νομό Δράμας έχουν εκπονηθεί 
μελέτες για τις λεκάνες τροφοδοσίας 
του ποταμού Νέστου; Υφίσταται τυχόν 
περιβαλλοντική επιβάρυνση οπό τα 
φράγματα του Νέστου; Αν ναι, τι μέτρα 
θα ληφθούν νια την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση; ». Οι απαντήσεις που 
δόθηκαν από πλευράς κ. Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής κάθε άλλο παρά, ως 
ικανοποιητικές και καθησυχαστικές 
μπορούν να εκληφθούν, καθώς μιλάει 
μεν για συνεργασία με την Βουλγαρία 
σε επίπεδο διαχείρισης διασυνοριακών 
υδάτων, επισημαίνει ωστόσο άτι αυτή 
βρίσκεται καθαρά σε επίπεδο διερευ-
νητικών συναντήσεων.

Η ρύπανση στο Νέστο
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ΑΠΟ ΕΚΤΡΟΠH Σ’ ΕΚΤΡΟΠΗ Ο ΑΩΟΣ
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙ Σ’ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΩΟΥ. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ 
ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ. ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;

Η κυβέρνηση ενέκρινε τελικά την εκτροπή του Αώου παρά τις αντιδράσεις από την τοπική 
κοινωνία, τους φορείς, τους επιστημονικούς φορείς και τους ευρωβουλευτές για τις επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον, στο Εθνικό Πάρκο της Πίνδου, στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα 
και στον τουρισμό και την κτηνοτροφία της ευρύτερης περιοχής.

Επτά Υπουργεία (Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Αγροτικής Ανάπτυξης) ενέκριναν την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
διαχείριση υδάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου που περιλαμβάνει και την δημιουργία φράγματος 
στις πηγές του Αώου.

Η ΚΥΑ φέρει την υπογραφή του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και βουλευτή 
Ιωαννίνων της ΝΔ Σταύρου Καλογιάννη ενώ η περιφέρεια υποστήριξε ότι δεν τίθεται θέμα 
εκτροπής των νερών του Αώου και ότι το έργο είναι αδύνατον να κατασκευαστεί.

ΚΟΒΟΥΝ ΔΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Πυρ και μανία είναι πολλοί κάτοικοι της περιοχής πέριξ της οδού Μιχαηλίδη, απέ-
ναντι από το «Μακεδονία Παλλάς» στην παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης, καθώς 
ο Δήμος έκοψε λεύκες δεκάδων χρόνων, ώστε να πραγματοποιήσει ανάπλαση στο 
πεζοδρόμιο και να τοποθετηθούν κολονάκια για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα. «Τα 
παιδιά μας μεγάλωσαν παίζοντας κάτω από τη σκιά αυτών των δέντρων. Πρόκειται για 
περιβαλλοντικό έγκλημα» δήλωσε ο Χάρης Ιακωβίδης κάτοικος της περιοχής. «Πρόθεση 
του δήμου είναι να απομακρυνθούν οι λεύκες, καθώς προκαλούν πολλά προβλήματα, 
όπως αλλεργίες, το ριζικό του σύστημα «πετάει» τα πλακάκια του πεζοδρομίου και 
δεν είναι σταθερές. Θα τι αντικαταστήσουμε με άλλα, καταλληλότερα δέντρα» είπε ο 
αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

ΤΑ «ΚΑΒΑΚΙΑ»ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ. 
ΟΜΩΣ ΟΙ ΛΑΙΜΑΡΓΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΦΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΕΝ 
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ «ΜΠΡΑΒΟΥΣ»ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Αώου τίθε-
ται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού στη καρδιά 
του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα και οργάνωσε 
τριήμερο οικο-camping. Υποστηρίζουν ότι μεθοδεύεται 
η εκτροπή των νερών του ποταμού προς το λεκανοπέδιο 
των Ιωαννίνων με τη συναίνεση της περιφερειακής αρχής 
Ηπείρου, η οποία τον Απρίλιο με διαδικασίες εξπρές 
γνωμοδότησε θετικά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος το 
σχέδιο διαχείρισης πόρων της Ηπείρου. Το έργο φέρει 
τον τίτλο «Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού Πίνδου με 
υδροηλεκτρική εκμετάλλευση και δυνατότητα πολλα-
πλών χρήσεων νερού για άλλες ανάγκες». «Μεταξύ των 
χρήσεων συγκαταλέγεται και η ύδρευση των Ιωαννίνων 
και της ευρύτερης περιοχής».

Η Κίνηση Πολιτών υποστηρίζει ότι θα κατακρατη-
θούν άλλα 70 εκατ. κυβικά μέτρα νερό και το ποτάμι 
θα στερέψει με ολέθριες συνέπειες στο οικοσύστημα. 
Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν στο καταφύγιο της Βάλια 
Κάλντα στις 9,10 και 11 Αυγούστου. Πραγματοποιήθηκε 
συζήτηση, συναυλίες έκθεση φωτογραφίας, πεζοπορία 
προς το πιθανό σημείο εκτροπής, παιδικό εργαστήρι, 
προβολή ντοκιμαντέρ και διανομή προϊόντων από 
πρωτοβουλίες αλληλέγγυας οικονομίας. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Ρύποι στην Λίμνη Τριχωνίδα - Χαδα Ηλείας Επίθεση στη Βάλια Κάλντα: 
Δεν θα αφήσουν δρυμό για δρυμό

ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα 
έχει τονίσει την μεγάλη σημασία 
της λειτουργίας των αυτοκινήτων 
με φυσικό αέριο. Αποδεικνύεται 
για μια ακόμα φορά ότι είχαμε 
δίκιο.

Ένας από του σημαντικό-
τερους παράγοντες ώστε να 
βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής 
μας είναι ο περιορισμός της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης, η οποία 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

υγεία μας και στο περιβάλλον. Το πρόβλημα είναι σύνθετο και η 
λύση δεν είναι ο «αποκλεισμός» του κέντρου από τα αυτοκίνητα.

Η λύση λοιπόν είναι μία και ακούει στο όνομα πράσινη ενέργεια.
Αναφερόμαστε φυσικά στο φυσικό αέριο που η χρήση του 

αυξάνεται γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Είναι πιο αποδοτικό και 
πιο οικονομικό έτσι επιτυγχάνουμε:

• Μείωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων μέχρι το 99%
• Ελαχιστοποίηση των εκπομπών καρκινογόνων αρωματικών 

και πολυκυκλικών υδρογονανθράκων
• Μείωση του σχηματισμού όζοντος κατά 80-90%
• Μείωση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου μέχρι 85%, 

οξειδίου του άνθρακα ως 90%, διοξειδίου του άνθρακα μέχρι 20%
Το φυσικό αέριο έχει καταφέρει να βελτιώσει την ποιότητα της 

ατμόσφαιρας. Για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα πάρθηκαν μία 
σειρά από μέτρα όπως η χρήση φυσικού αερίου σε λεωφορεία και 
απορριμματοφόρα τα οποία αντικατέστησαν τα παλιά επιβαρυντικά 
για το περιβάλλον οχήματα, με κινητήρια δύναμη το πετρέλαιο.

Η Αθήνα έχει καταφέρει να έχει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ευρώπη και η κατάσταση θα βελτι-
ωθεί περισσότερο όταν δημιουργηθούν υποδομές, όπως πρατήρια 
ανεφοδιασμού φυσικού αερίου και δοθούν περισσότερα κίνητρα.
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