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ΔΙΟΔΙΑ:  Δεν πληρώνω  
Δεν πληρώνω 

Δήμαρχος Ωρωπού:   
«Εγώ για ένα αίσθημα μίλησα»

ΣΕΛ. 4-5

2 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

H ΔΕΠΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Φυσικό Αέριο 
επειδή είναι  
οικονομικό & 

αντιρρυπαντικό

ΦAΚΕΛΟΣ CRETTA FARM   
ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΔΕΗ ΜΑΣ
ΑΛΛAΖΕΙ 
ΤΑ ΦΩΤΑ

Κράτος εν «κράτει» έχει 
αποδειχθεί η ΔΕΗ. Ούτε οι 
τίτλοι την επηρεάζουν -Δημόσια 
Επιχείριση Κοινής Οφέλειας, 
ΔΕΚΟ-.  Έτσι βάφτισαν εδώ 
και χρόνια και γι' αυτό από το 
1999 κλέβει τους καταναλωτές 
με το τέλος «Κοινής Οφέλειας» 
που ακόμα το εισπράττει, παρά 
το γεγονός ότι έχει καταργηθεί 
με νόμο από το 2011, μετά από 
παρέμβαση της Ε.Ε. 
12,5 δισ. € υπολογίζεται η 
παράνομη και καταχρηστική 
είσπραξη του τέλους αυτού από 
το 1999 μέχρι σήμερα.
Έρχεται ο ΥΠΕΚΑ κ. Μανιάτης 
να μας ζητήσει ακόμα 5 εκατ. € 
-0,5 € σε κάθε πολίτη-, για να 
επανασυνδέσει την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος μόλις σε 
10.000 νοικοκυριά. Ντροπή σας 
κ. ΥΠΕΚΑ και πρόεδρε της ΔΕΗ.
ΑΡΑΓΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ;

BATANODE METALSTAR ΕΠΕ
Εγκληματικά  
ρυπαίνει  
την ατμόσφαιρα,  
τον υδροφόρο ορίζοντα  
και το έδαφος  
στα Οινόφυτα  Σελ. 7

Ρεπορτάζ για τις περιοχές Κερατσινίου - Δραπετσώνας, 
Ασπροπύργου,  Μάνδρας για τα τεράστια περιβαλλοντικά  

προβλήματα που αντιμετωπίζουν δήμοι και κάτοικοι

ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00-13:00)
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Γιατί άραγε πολλοί συνάνθρωποί μας 
να μην κάνουν φωτεινά Χριστούγεννα 
αλλά σκοτεινά; Γιατί η Δ.Ε.Η. να μας 
κλέβει το 40% της καταναλισκώμενης 
ενέργειας με το τέλος της κοινής 
ωφέλειας; 
Γιατί να πληρώνουμε 30% πιο πάνω το 
φυσικό αέριο από τις άλλες χώρες της 
Ευρώπης;
Γιατί να ζητιανεύουν συνάνθρωποί 

μας για ένα πιάτο φαγητό και λίγα 
τρόφιμα; 
Γιατί να μη μπορεί ο κάθε Έλληνας να 
έχει ΔΩΡΕΑΝ, περίθαλψη και παιδεία;
Όλα αυτά και πολλά άλλα γιατί 
περιμένουν ένα ή πολλά «διότι». 
Οι πολιτικοί μας δυστυχώς έχουν 
αποδειχθεί πολύ «λίγοι» για να 
αντιμετωπίσουν και να απαντήσουν 
στα γιατί.

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
Περικλής Σταυριανάκης

Επιμέλεια ύλης: 
Νίκος Τσιαμτσίκας 
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: 81.000 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 ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή 
επιλέξαμε να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια 
τα δικά μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπαρα-
θέτουμε στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστοτε 
κυβερνητικής 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. 
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Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
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Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., σε συνεργασία με πολλούς δήμους της Αττικής, 
ξεκίνησε μια καμπάνια αφενός ενημέρωσης των πολιτών-καταναλωτών 

και αφετέρου καταγγελίας –διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς την Δ.Ε.Η. 

Η ενημέρωση έγκειται στο γεγονός ότι ενώ από το 2011 (Νόμος 4001/22-8-2011)  
καταργήθηκε το άρθρο 29 του Νόμου 2773/99, με οποίο επιβαλλόταν αυθαίρετα από τη Δ.Ε.Η.  

Ο όρος «Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» η χρέωση των οποίων έφθανε περίπου στο 40% της αξίας της 
καταναλισκώμενης ενέργειας, η Δ.Ε.Η. συνεχίζει να το εισπράττει παράνομα.

Η καταγγελία απευθύνεται στη Δ.Ε.Η. και στον Υπουργό ΠΕΚΑ  
και στηρίζεται στα παρακάτω στοιχεία:

1.  Η σκληρή λιτότητα της τελευταίας πενταετίας δεν δικαιολογεί παράνομες, αδικαιολόγητες  
και καταχρηστικές χρεώσεις, ιδιαίτερα των Δ.Ε.Κ.Ο. (Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας),  
όπου μια από αυτές είναι και η Δ.Ε.Η.

2.  Οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, με την καθαρή έννοια του όρου, έχουν στόχους και προοπτικές.  
Επειδή όμως η συγκεκριμένη Κ.Ω. δεν είχε ούτε στόχους ούτε προοπτικές,  
καταργήθηκε από τον Αύγουστο του 2011.

3.  Τα κέρδη της Δ.Ε.Η. από την επιβολή αυτών των παράνομων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας  
έχουν υπολογισθεί από το 1999 μέχρι σήμερα στο ποσό των 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ  
και από τον Αύγουστο του 2011 μέχρι σήμερα στα 2,8 δις. ευρώ.

4.  Πολλές χιλιάδες οικογένειες, λόγω της αδυναμίας τους να πληρώσουν τους λογαριασμούς της 
Δ.Ε.Η., βρίσκονται σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κι σ’αυτές παίζονται... τα δράματα.

Οι δήμοι της Αττικής υπολογίζουν αυτές τις οικογένειες περίπου στις 500.000  

ενώ η Δ.Ε.Η. κάνει λόγο για 350.000 περίπου.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.,  
ΤΗΣ ΡΑΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ Κ. ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ  

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ.
 

ΓΙ' ΑΥΤΟ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 
1. Την καταγγελία αυτή 
2. Τις προτάσεις:

α. Να καταργηθεί από σήμερα το τέλος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

β.  Το ποσό που έχει εισπραχθεί παράνομα από το 2011 μέχρι σήμερα να μετακυλίσει  
στους λογαριασμούς των συνανθρώπων μας που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, να εξοφληθούν  
οι λογαριασμοί τους και να επανασυνδεθεί το ρεύμα ώστε να γιορτάσουν  
και εκείνοι τα Χριστούγεννα με όλους μας φωτεινά.

 

Ψήφισμα του ΠΑΚΟΕ 
για τα νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
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Χρειάστηκαν δύο ολόκληρες εβδομάδες 
από την παρουσίαση της εκπομπής «ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ» με τον πρόεδρο 
του ΠΑΚΟΕ κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη 
στο ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL, για να κινηθεί 
η κρατική μηχανή και να δεί το μέγεθος 
της αδικίας που συντελείται σε βάρος των 
φτωχών νοικοκυριών που είτε θα κάνουν 
είτε κινδυνεύουν να κάνουν Χριστούγεννα 
στο σκοτάδι επειδή η ΔΕΗ τους έκοψε 
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για 
λογαριασμούς που υπήρξε αδυναμία να 
πληρωθούν και δεν πληρώθηκαν. 

Ο κ. Χριστοδουλάκης είχε αναφέρει 
στην εκπομπή αυτή χαρακτηριστικά : 

«Όσον αφορά τη ΔΕΗ, την έχουμε 
χωρίσει σε δύο κομμάτια:

Το πρώτο κομμάτι είναι ότι εδώ και 11 
χρόνια μας κλέβει το τέλος των Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας. Γι αυτό, κάνουμε από το 
Μάρτιο συνεχώς αγωγές, από τις οποίες 
έχουν κερδηθεί οι δύο, είκοσι άτομα η 
κάθε μία. Πήραν οι άνθρωποι αυτοί, 115 
χιλιάδες ευρώ στη μία αγωγή και 180.000 
ευρώ στην άλλη και προχωράμε έχοντας 
3.500 αιτήσεις μέχρι τώρα.

Η προθεσμία έχει λήξει αλλά από 1η 
Δεκεμβρίου μέχρι και 5η Δεκεμβρίου, 
επανερχόμαστε και θα δεχτούμε μέχρι 
500 αιτήσεις. Οι αιτήσεις είναι δωρεάν 
για όλα τα μέλη του ΠΑΚΟΕ.

Το δεύτερο κομμάτι της ΔΕΗ που 
είναι και το τραγικότερο και αναφέρθηκε 
προχθές οτι 360.000 οικογένειες στην 
Αττική, δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και 
θα κάνουν Χριστούγεννα στο σκοτάδι.

Εμείς λοιπόν σε συνεργασία με 5 
δήμους της Αττικής, Κερατσίνι, Πέραμα, 
Ασπρόπυργος, Ελευσίνα και Πειραιάς 
και ζητάμε να μετακυλήσει το ποσό των 
12,5 δισ. ευρώ, που έχει κλέψει η ΔΕΗ 
από τον Ελληνικό λαό, στις οικογένειες 
αυτές, ούτως ώστε να τους ξανανοιχτεί 
η παροχή του ρεύματος.

Περιμένουμε να δούμε τι θα πεί το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς χρειάζονται 
ακόμη διευκρινίσεις για τον αριθμό των 
νοικοκυριών που δεν έχουν ρεύμα, αν 
είναι περισσότεροι».

Η κυβέρνηση ανεγνώρισε το μέγα αυτό 
θέμα και το Σάββατο 7/12, συγκάλεσε 
έκτακτη σύσκεψη με την κυρίως υπεύθυνη 

ΔΕΗ, υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος 
κ. Γ. Μανιάτη, με τη συμμετοχή του υφυ-
πουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου, μελών της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 
με ιδιαίτερη παρουσία των δήμων όπου 
παρουσιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, 
με τις φτωχές οικογένειες ασθενών ή 
ανέργων που δεν μπορούν να πληρώσουν 
ούτε το ηλεκτρικό.

Το αποτέλεσμα της σύσκεψης

Ο κ. Μανιάτης προανήγγειλε τη δημι-
ουργία ειδικών ομάδων δράσης σε τοπικό 
επίπεδο, οι οποίες θα εντοπίζουν και 
παρεμβαίνουν για την αποκατάσταση 
της ηλεκτροδότησης σε περιπτώσεις που 
κρίνεται απαραίτητο. 

Όπως δήλωσε ο υπουργός δεν παρα-
γνωρίζονται  τα χρέη και τα κόστη προς 
τη ΔΕΗ, «όμως βάζουμε τον άνθρωπο 
πάνω από τα κέρδη της επιχείρησης».

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι προχω-
ρούν όλες οι ενέργειες που θα επιτρέψουν 
να δοθεί έκπτωση μέχρι 70% ηλεκτρικό 
ρεύμα σε όλες τις κοινωνικές δομές της 

εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
της κοινωνίας των πολιτών που παρέ-
χουν κοινωνικά συσσίτια, παντοπωλεία 
και φαρμακεία.

Η συγκεκριμένη συνάντηση αποτέλεσε 
συνέχεια ευρείας κυβερνητικής σύσκεψης 
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7/12 
στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυ-
πουργό και στον απόηχο μιας σειράς 
πρόσφατων περιστατικών σε νοικοκυριά 
χωρίς ρεύμα.

Εκεί έγινε και αναφορά στο περιστα-
τικό στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 13χρονη 
έχασε τη ζωή της από αναθυμιάσεις 
μαγκαλιού και μία τετραμελής οικογένεια 
κινδύνεψε να καεί όταν ξέσπασε φωτιά 
στη μονοκατοικία που διέμενε.

Ωστόσο, είναι πολύ πιθανόν παρά τις 
πομπώδεις ανακοινώσεις από το ΥΠΕΚΑ, 
να μη γλυτώσουν τη διακοπή του ηλεκτι-
κού ρεύματος όσα νοικοκυριά δεν έχουν 
προλάβει μέχρι 1ης Νοεμβρίου να μπούν 
στο καθεστώς του κοινωνικού τιμολογίου, 
ή να βεβαιώσουν αδυναμία πληρωμής 
υποβάλλοντας τα σχετικά έγγραφα στους 
οικείους δήμους.

ΓΙΑ ΤΑ ΦΤΩΧΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ

Οι παρεμβάσεις μας, ξυπνούν, έστω 
και για λίγο, την κρατική μηχανή

Προς τους κυρίους
1. Αντώνη Σαμαρά, Πρωθυπουργό
2. Γιάννη Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών
3. Κώστα Χατζηδάκη, Υπουργό Ανάπτυξης
4. Γιάννη Μανιάτη, ΥΠΕΚΑ
5. Αρθούρο Ζερβό, Πρόεδρο Δ.Ε.Η.

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, 
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. (www.pakoe.gr) με τους συνεχείς 34χρονους αγώνες του, 

στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, σε συνεργασία με πολλούς δήμους 
της Αττικής, με αφορμή τη παράνομη και καταχρηστική επιβολή από την 
Δ.Ε.Η. του «τέλους κοινής ωφέλειας» στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς 
των καταναλωτών, το οποίο έχει καταργηθεί με τον Νόμο 4001/22-8-2011, 
σας καταγγέλει την απαράδεκτη αυτή πολιτική της Δ.Ε.Η. και σας προτεί-
νει, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων που έρχονται, να παρέμβετε 
ώστε το ποσό που έχει παρακρατηθεί παράνομα από τη Δ.Ε.Η. από το 2011 
μέχρι και σήμερα και που υπολογίζεται στα 2,5 δις. ευρώ να μετακυλιστεί 
ώστε να εξοφληθούν οι λογαριασμοί των 350.000 περίπου οικογενειών 
που δυστυχώς δε θα κάνουν μαζί μας φωτεινά Χριστούγεννα.Παράλληλα 
οργανώσαμε και ψηφοφορία για το θέμα αυτό.

Ελπίζοντας στις οικολογικές σας ευαισθησίες, περιμένουμε να αποφα-
σίσετε θετικά για την παραπάνω πρότασή μας.

Μέχρι τώρα έχουν συμφωνήσει 128 δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς και 
φορείς Ο.Τ.Α.

Για το ΔΣ Του ΠΑ.Κ.Ο.Ε
 Ο πρόεδρος: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Ο Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Αθανασόπουλος

Αθήνα: 26/11/2013
Αρ. Πρωτ:7655
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Η παρέμβαση και η καταγγελίες 
του ΠΑΚΟΕ, μέσω των εκπομπών στο 
Κόντρα Channel, αλλά και μέσω της 
εφημερίδας μας, ξύπνησαν τον κοιμώ-
μενο μηχανισμό του Δήμου Αθηναίων, 
ο οποίος εδέησε να απομακρύνει τις 
λαμαρίνες του έκπτωτου εργολάβου από 
το πεζοδρόμιο στην είσοδο του Πεδίου 
του Άρεως στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, 
μπροστά ακριβώς από το άγαλμα της 
Αθηνάς.

Όπως βλέπετε και στις φωτό, ΠΡΙΝ 
την παρέμβαση του ΠΑΚΟΕ, ο Δήμος 
Αθηναίων δεν έκανε τον κόπο να απο-
μακρύνει αυτή τη σαβούρα από το 
πεζοδρόμιο θέτοντας σε κίνδυνο τους 
περαστικούς, διαιωνίζοντας παράλληλα 
την ασχήμια, στο πάρκο.

ΜΕΤΑ την παρέμβασή μας, (ας ευλο-
γήσουμε και λίγο τα γένια μας, δεν πει-
ράζει), ο χώρος καθάρισε, οι επικίνδυνες 
παλιολαμαρίνες εξαφανίστηκαν και το 
πάρκο έχει την είσοδο που του αξίζει.

Σημειώνουμε ότι είχαμε θίξει το 
θέμα και στο περασμένο φύλλο της 
εφημερίδας μας γράφοντας:

«Η κρατική μηχανή λειτουργεί αντι-
κοινωνικά», Τέσσερα χρόνια οι λαμα-
ρίνες στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου 
Αλεξάνδρας, μπροστά από το άγαλμα 
της Αθηνάς καταλαμβάνουν τα ¾ του 
πεζοδρομίου»

Στο ίδιο κείμενο στηλιτεύσαμε την 
ανευθυνότητα των υπευθύνων του 
δήμου Αθηναίων, οι οποίοι παρέπεμπαν 
από τον Άννα στον Καϊάφα, οι τεχνικές 
υπηρεσίες στην υπηρεσία καθαριότητας 
και τούμπαλιν.

Στις 9 Νοέμβρη είχαμε επισημάνει 
και στηλιτεύσει στην εκπομπή του 
ΠΑΚΟΕ στο ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL, 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ»

«Η τρίτη παρατήρηση είναι για το 
πάρκο στο Πεδίον του Άρεως. Υπάρχουν 
εκεί κάποιες λαμαρίνες εγκαταλειμμέ-
νες εδώ και καιρό. Έμεινε έκπτωτος 
ο εργολάβος, αλλά οι λαμαρίνες βρί-
σκονται ακόμη στο πεζοδρόμιο. Και 
όταν απευθυνθήκαμε στον κ. Βαρελά 
τον Αντιδήμαρχο Αθήνας, μας είπε ότι, 
δεν είναι δική του δουλειά, αλλά των 
τεχνικών υπηρεσιών.

Απευθυνθήκαμε στις τεχνικές υπη-
ρεσίες και μας είπαν με τη σειρά τους, 
ότι είναι θέμα καθαριότητας.

Επι τέλους αποφασίστε τους ρόλους 
σας. Δεν μπορούμε όμως να βλέπουμε 
τα πεζοδρόμια να είναι κατειλημμένα 
από ακαλαίσθητες, ενοχλητικές κι επικίν-

δυνες λαμαρίνες κάποιων εργολάβων, 
οι οποίοι κάποτε είχαν κάποιο έργο, 
έκαναν παρανομίες, έμειναν έκπτωτοι 
και στο τέλος μας άφησαν τις σκουπι-

δο-λαμαρίνες τους αμανάτι.
Έλεος, απέναντι από το άγαλμα της 

Αθηνάς, ακριβώς απ έξω, είναι οι λαμα-
ρίνες, εδώ και τέσσερα χρόνια τώρα. 

Χωρίς κανένα λόγο ύπαρξης πλέον εκεί.
Τι γίνεται κύριοι του Δήμου της 

Αθήνας; Κύριε Δήμαρχε, ασχοληθείτε, 
δείτε τι συμβαίνει.»

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ

Μετά από παρέμβαση του ΠΑΚΟΕ 
απομακρύνθηκαν οι λαμαρίνες 
από το Πεδίον του Άρεως

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ
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Προς τον κύριο
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

Αθήνα: 28/11/2013
Αρ. πρωτ: 7656

Κύριε Εισαγγελέα,
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε 

(www.pakoe.gr), έχει την ευθύνη παραγωγής μιας 
τηλεοπτικής εκπομπής στο kontra-channel.Η εκπο-
μπή αυτή παρουσιάζεται κάθε Σάββατο μεσημέρι 
στις 12:00 και διαρκεί  μέχρι τις 13:00.

Μέσα από την εκπομπή αυτή καταγγέλονται 
ορισμένα σοβαρά περιβαλλοντικά και όχι μόνο 
προβλήματα λειτουργίας της κρατικής μηχανής 
αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Επειδή πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε θέμα δημο-
σιοποιείται  πρέπει να περνά και τον δρόμο της 
δικαιοσύνης, αν χρειάζεται, για αυτό σας στέλνουμε 
περιλήψεις των τελευταίων τεσσάρων εκπομπών, 
αλλά και αντίγραφα σε D.V.D. και σας παρακαλούμε 
δια τα καθυμάς. 

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,  

Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας: 

Δημήτρης Αθανασόπουλος
Οικονομολόγος

  
                

Προς τον κύριο
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών                                                       

Αθήνα: 27/11/2013
Αρ.Πρωτ: 7654

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα, 
Με το παρόν σας αποστέλλουμε συνημμένη την 

καταγγελία στην οποία προέβη το ΠΑ.Κ.Ο.Ε ενώ-
πιον σας  κατά της εταιρείας CRETA FARMS, που 
εδρεύει στο 23o χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, καθώς 
και σχετικά έγγραφα που αφορούν την υπόθεση 
αυτή και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,  

Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας: 

Δημήτρης Αθανασόπουλος
Οικονομολόγος

                                                  
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
Ν. Μηχανιώνα,29/11/2013
Αριθμ. Πρωτ.: 38138- 
Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 2. Τ. Κ.: 57004
Πληροφορίες: Μαραγκού Μαριλένα
Τηλέφωνο: 2392330348, Fax: 2392330331               
e-mail: maragoy.marilena@n3syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιστολής προς τον κ.Προ-
θυπουργό και τους κ. Υπουργούς

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε και μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε,

Αποδεχόμαστε και συνυπογράφουμε πλήρως την 
επιστολή σας προς τον κ.Προθυπουργό και τους 

κ.Υπουργούς, αφού και οι συνδημότες μας,όπως και 
όλοι οι Έλληνες, πλήττονται από την συγκεκριμένη 
παράφορη αδικία.

Πολλά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας.
Με τιμή,

Ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας & Πολιτισμού

Δήμου Θερμαϊκού
Ιωάννης Τσακμάκας

              
   

   
         

Προς τον  κύριο
Ιωάννη Τσάβαρη                                                                                
Δήμαρχο Σαλαμίνας 

Αθήνα: 09/12/2013
Αρ. πρωτ: 7644

Κύριε Δήμαρχε, 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε (www.pakoe.gr) στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του μετά από δίμηνο αγώνα και 
συνεχείς προσπάθειες κατάφερε, εν’ οψη των εορ-
τών των Χριστουγέννων, να πιέσει  τον Υπουργό 
ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη και τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Η. κ 
Ζερβό ώστε να αποφασίσουν προχθές Σάββατο 
07/12/2013 την επανασύνδεση της παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος των κατοίκων της Ελλάδας, 
μετακυλίοντας  το ποσόν που απαιτείται για αυτό 
από τα τέλη κοινής ωφέλειας που παράνομα μέχρι 

σήμερα από το 2011 εισπράττει η Δ.Ε.Η. 
Η πίεση αυτή ήταν αποτέλεσμα της τηλεοπτικής 

εκπομπής που το ΠΑ.Κ.Ο.Ε  παράγει και παρουσι-
άζει στο kontra channel, της παρέμβασης του 
Εισαγγελέα περιβάλλοντος και της συνεργασίας 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε με 138 Δήμους.

Μεταξύ των Δήμων που συνεργάστηκαν είναι 
και ο Δήμος της Σαλαμίνας  και για αυτό σας 
ευχαριστούμε πολύ.

Τώρα πρέπει οι κάτοικοι της Σαλαμίνας που τους 
έχει διακοπεί το ρεύμα, να έλθουν στον Δήμο και 
μέσω της Δ.Ε.Η. να επανασυνδεθεί η παροχή τους. 

Κύριε Δήμαρχε
Eπειδή στη Σαλαμίνα υπάρχουν και άλλα θέμα-

τα που με τη σωστή στρατηγική θα μπορούν να 
φέρουν  έσοδα στον Δήμο αφενός και αφετέρου 
να ληφθούν μέτρα προστασίας  του περιβάλλοντος 
και του καταναλωτή, θα είμαστε δίπλα σας στην 
προσπάθεια που κάνετε.

   Είμαστε στη διάθεσή σας και για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,  

Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας: 

Δημήτρης Αθανασόπουλος
Οικονομολόγος
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Σε παραγωγή δευτερόχυτου μολύ-
βδου από ανακύκλωση συσσωρευτών 
και παραγωγής συστημάτων καθοδικής 
προστασίας, προχωρά χωρίς κανένα μέτρο 
ασφάλειας, χωρίς καν άδεια λειτουργίας 
η εταιρεία Batanode metallstar ΕΠΕ η 
οποία διατηρεί τις εγκαταστάσεις της στο 
54ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας.

Παρά τις απανωτές συστάσεις, τη 
διαπίστωση σωρείας παραβάσεων από 
τους περιβαλλοντικούς ελεγκτές, η εται-
ρεία λειτουργεί σαν να μην τρέχει τίποτα, 
συνεχίζοντας να μολύνει τραγικά την περι-
οχή των Οινοφύτων και γράφοντας στα 
παλαιότερα των υποδημάτων της ακόμη 
και τις προσφυγές σε βάρος της στον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών της Θήβας

Καταστροφικές παραβάσεις

Συγκεκριμένα, σε ελέγχουν που διεξή-
χθησαν στις 4/12/2010 και 22/02/2011 
από επιθεωρητές περιβάλλοντος Ε.Υ.Ε.Π. 
και Υ.Π.Ε.Κ.Α, διαπιστώθηκαν οι παρακάτω 
σοβαρότατες παραβάσεις: 

1. Λειτουργούσε παράνομα φούρνο 
τήξης (ορθοκάμινο) τροφοδοτώντας τον 
με πλάκες μολύβδου από μπαταρίες. Η 
λειτουργία αυτή είναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ όπως 
αναγράφεται στην σχετική έκθεση παρα-
βάσεων του ΥΠΕΚΑ.

Η ορθοκάμινος έπαιρνε ρεύμα από 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη τοποθετημένα 
στο χώρο της εταιρείας. 

Η εταιρεία δεν υπάκουσε σε σχετι-
κή απόφαση του 2004 να διακόψει την 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ αυτή λειτουργία.

Η εταιρεία είχε σφραγιστεί διότι δεν 
είχε λάβει τα απαραίτητα από τους περι-
βαλλοντικούς όρους μέτρα προστασίας 
του περιβάλλοντος.

2. Πέταγε επικίνδυνα απόβλητα και 
υλικά στην αυλή του χώρου των εγκατα-
στάσεων της εταιρείας.

Στην αυλή της εταιρείας υπήρχαν 
σκουριές, ξαφρίσματα, υγρά αγνώστου 
σύστασης αποθηκευμένα σε παλέτες και 
βαρέλια, μεγάλες ποσότητες σκράπ και άλλα 
απόβλητα. Ακόμη υπήρχαν εκεί πεταμένα, 
τμήματα μπαταριών παλιά μηχανήματα και 
δεξαμενές προπανίου και αποθήκευσης 
καυσίμων, πλαστικές και μεταλλικές.

Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται από 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία ως εξαιρετικά 
επικίνδυνα τοξικά και καρκινογόνα και η 
διαχείριση τους θα έπρεπε να γίνεται με 
βάση κανόνες, οι οποίοι προβλέπονται 
από τον Νόμο 2939/01, έτσι ώστε να 
μην μπαίνει σε κίνδυνο το περιβάλλον 
και η δημόσια υγεία. Ο τρόπος δε που 

ήταν παρατημένα και αποθηκευμένα αυτά 
τα υλικά είναι σίγουρο ότι θα μόλυνε τα 
υπόγεια νερά στην περιοχή.

3. Διαχειρίζονταν παράνομα χρησι-
μοποιημένες μπαταρίες, τις οποίες είχε 
περισυλλέξει επίσης παράνομα καθώς δεν 
διέθετε καμία σύμβαση με εγκεκριμένο 
Σύστημα Εγκεκριμένης Διαχείρισης σε ισχύ 
και καμία εγγύηση ασφαλείας.

Η εταιρεία δικαιολογήθηκε με υπόμνημα 
προς την ΕΥΕΠ, ότι οι συσσωρευτές που 
βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της στα 
Οινόφυτα προέρχονται από απόσυρση και 
αγορά νέων από το κατάστημα της στον 
Πειραιά. Ωστόσο ούτε αυτό είχε το δικαίωμα 
να το κάνει, αλλά έπρεπε να παραδώσει 
το υλικό αυτό στο συγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης.

4.  Διαχειρίζονταν παράνομα επικίνδυνα 
απόβλητα χωρίς καμία έγκριση και χωρίς 
κανένα μα κανένα μέτρο προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Υγρά και στερεά απόβλητα συγκεντρώ-
νονταν στον αυλόγυρο της επιχείρησης με 
το πρόσχημα της πιλοτικής δραστηριότητας, 
αλλά η ορθοκάμινος κατά τη διάρκεια των 
ελέγχων λειτουργούσε κανονικά.

Στη σχετική έκθεση των επιθεωρητών 
περιβάλλοντος αναφέρεται χαρακτηριστικά 
ότι ενώ έπρεπε αυτή η ορθοκάμινος να έχει 

κλείσει εδώ και 4 χρόνια, λειτουργούσε 
κανονικά και η εργασία της διεκόπη μόνο 
όταν οι ελεγκτές εισήλθαν στον χώρο της 
επιχείρησης.

Δηλαδή, πραγματοποιούταν κανονικά 
τροφοδοσία της ορθοκαμίνου με συσσω-
ρευτές για παραγωγή μολύβδου.

Τα αποτελέσματα παλαιότερων ακό-
μη ελέγχων, είχαν τον Μάιο του 2012 
διαβιβαστεί αρμοδίως στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών της Θήβας και ζητήθηκε, 
όταν ασκηθεί δίωξη για τις παραβάσεις που 
διαπιστώθηκαν, να κληθούν ως παράσταση 
πολιτικής αγωγής, ως μάρτυρες κατηγορίας 
δηλαδή, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος 
που έκαναν τον έλεγχο.

Η ίδια έκθεση, κοινοποιήθηκε και στην 
εταιρεία, αλλά δεν φαίνεται να… ίδρωσε 
το αυτί της.

Αποφάσισαν μέτρα αλλά…

Η Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 
μετά απ’ όλα αυτά, το Σεπτέμβριο του 
2011, ζήτησε να ληφθούν μέτρα κατά της 
επέκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς 
στο χώρο της επιχείρησης και να γίνει το 
πολύ μέσα σε δύο μήνες, περισυλλογή 
των αποβλήτων σε big bags τα οποία θα 

έπρεπε να τοποθετηθούν σε στεγασμένο 
χώρο μέσα στην επιχείρηση, έτσι ώστε να 
μην μολύνεται άλλο το έδαφος.

Παράλληλα αναγκάζει τη εταιρεία να 
προχωρήσει σε μελέτες αποκατάστασης 
του εδάφους στην περιοχή και ελέγχου του 
υδροφόρου ορίζοντα και τέλος κανονική 
μεταφορά των αποβλήτων σε ασφαλή 
χώρο διαχείρισης.

Οι έλεγχοι έδειξαν ότι η Batanode 
metalstar, διαχειρίζονταν ένα τεράστιο 
όγκο βαρέων μετάλλων, από την καμί-
νευση 500 τόνων υλικού συσσωρευτών 
ετησίως, για την οποία χρησιμοποιούνταν 
300 τόνοι κώκ ετησίως.

Η Εταιρεία συνολικά, δεν διέθετε, 
πυρασφάλεια, άδεια οικοδομής, άδεια 
λειτουργίας, ούτε άδεια διαχείρισης απο-
βλήτων. Παρ όλα αυτά λειτουργεί κανο-
νικά παράγοντας τόνους μολύβδου, και 
διαθέτοντας εκατοντάδες τόνους υγρών 
αγνώστου υλικού σε βαρέλια και πετα-
λοδεξαμενές με διαλύτες πλησίον του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διέθετε 
στον αύλειο χώρο της.

Ανάμεσα στα υγρά που ταυτοποιήθηκε 
ότι περιέχονται στα βαρέλια αυτά ήταν 
και κάποιοι διαλύτες που περιείχαν, ολικό 
χρώμιο, μόλυβδο, ψευδάργυρο, σίδηρο, 
χαλκό, νικέλιο και κάδμιο.

Είχε μάλιστα δύο αλλοδαπού εργαζό-
μενους οι οποίοι έχουν σαν αποκλειστική 
παροχέτευαν τα υγρά απόβλητα σε βόθρο. 
Όταν δεν βρέχει. Όταν βρέχει, βρόχινο νερό 
κι απόβλητα γίνονται ένα και απορρέουν 
παντού μολύνοντας θανάσιμα τα πάντα 
στο πέρασμά τους.

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ 
ΩΣΤΟΣΟ ΑΚΟΜΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ, ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΠΙΣ-
ΤΕΥΤΟ ΑΛΛΑ… ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Δε μπα να διαπιστώνουν και να ξανα-
διπιστώνουν οι έλεγχοι, ότι επικίνδυνες 
ουσίες, βαριά μέταλλα κι απόβλητα σπέρ-
νουν τον καρκίνο τριγύρω ανενόχλητα, η 
εταιρεία συνεχίζει να καμινεύει μόλυβδο 
σαν να μην τρέχει τίποτα, απολαμβάνο-
ντας προφανώς την προστασία, που της 
παρέχουν είτε η «βολική» γραφειοκρατία 
και η χρόνια ανταλλαγή επιστολών από 
υπηρεσία σε υπηρεσία, είτε η απίστευτη 
ανευθυνουπευθυνότητα της αργής, σκου-
ριασμένης και εν υπνώσει κρατικής μηχανής. 

Για να μην τολμήσουμε να κάνουμε 
τη σκέψη που κάνει κάθε απλός πολίτης 
στο καφενείο, αξιολογώντας τα δεδομένα: 
«κάποιοι τα παίρνουν;», «Κάποιοι είναι 
λαμόγια και δεν μιλάνε;». Τι γίνεται άραγε 
και δεν υπάρχει τρία χρόνια τώρα τιμωρία 
και λύση σε μια υπόθεση που βγάζει μάτι;

BATANODE METALSTAR ΕΠΕ (Διαχείριση μολύβδου)

Σπέρνει αδίστακτα τον καρκίνο με τοξικά 
απόβλητα και βαρέα μέταλλα
Εγκληματική η αδιαφορία του Περιφεριάρχη Στερεάς Ελλάδας



Κάθε Σάββατο μεσημέρι από 12:00 - 13:00  
με τον Παναγιώτη Χριστοδουλάκη  

Πανεπιστημιακό - Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ  
στο KONTRA CHANNEL 

το ΠΑΚΟΕ ζωντανά σας ενημερώνει για επίκαιρα θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος και του καταναλωτή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟN ΩΡΑ ΜΗΔΕN
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Ξεκινώντας να πούμε οτι η εταιρεία 
για την παιδική παχυσαρκία επιβεβαίω-
σε οτι ενα στα δύο παιδιά είναι σήμερα 
παχύσαρκα, ή έχουν τάση παχυσαρκίας. 
Είναι φοβερό, ενα στα δύο παιδιά.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να σας πούμε 
οτι για τη ΔΕΗ όπου εδω και δύο μήνες 
το τρέχουμε το θέμα.

Η ΔΕΗ βάζει στο λογαριασμό μας, 
έτσι επειδή της αρέσει, μια χρέωση, ενα 
τέλος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), 
παράνομα. Εχει καταργηθεί με νόμο εδω 
και χρόνια, αλλά, δυστυχώς η ΔΕΗ το βάζει 
ακόμη και μάλιστα, αυτό αντιπροσωπεύει 
ποσό αντίστοιχο με εκείνο του κόστους 
για το 40% της συνολικώς καταναλισκό-
μενης ενέργειας.

Η ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

Την ίδια ώρα οι αυθαιρεσίες δεν στα-
ματούν πουθενά. Ο κ. Μπόμπολας έχει 
πάρει με απ ευθείας ανάθεση πολλά εκ. 
ευρώ για τη μεταφορά της στάχτης απο 
την καύση των επικίνδυνων και τοξικών 
νοσοκομιακών αποβλήτων, στο ΧΥΤΑ 
Φυλής.

Τώρα μόλις, μετα απο 10 χρόνια που 
κρατα αυτη η ιστορία, αποφασίστηκε να 
μεταφερθεί το 10% μόνο απο αυτη τη 
στάχτη στη Γερμανία.

Αυτά είναι τα χάλια μας. Και κ. Σγουρέ, 
όταν μιλάμε γι αυτό το θέμα, δεν αναφερό-
μαστε προσωπικά σε σας. Αυτο που ξέρω 
εγω είναι ότι η διοίκηση έχει συνέχεια. 
Ανεξαρτήτως ανθρώπων, ανεξαρτήτως 
ονομάτων και ανεξαρτήτως ποιοτικής 
σύνθεσης. Αυτό να το ξέρετε καλά.

Ο ΠΑΧΤΑΣ

Αυτό όμως που θέλω να πω είναι για 
τον κ. Πάχτα, τον δήμαρχο Αριστοτέλη, ο 
οποίος θρασύτατα λέει στους κατοίκους 
αγοράστε εμφιαλωμένο νερό, γιατι το 
νερό σας έχει αρσενικό.

Δε λέει όμως οτι το αρσενικό προέρχε-
ται απο τον αρσενοπυρίτη του Ελληνικός 
Χρυσός, που εκμεταλεύεται το χρυσό 
εκεί κι έχει καταστρέψει το περιβάλλον. 
Εχει κόψει μέσα σε δυό μήνες δυόμισι 
χιλιάδες δέντρα, έχει καταπατήσει γύρω 
στα 5.000 στρ.

Το νερό θα το πληρώσετε λέει ο κ. 
Πάχτας.

ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Καταπατούμε συστηματικά την magna 
Karta του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των 
ζώων, που λέει οτι απαγορεύεται να 
υπάρχουν ζώα σε κλουβιά, για κατοικίδια 
ή οτιδήποτε άλλο.

Εμείς λοιπόν χάριν μικροπολιτικών και 
άγρας ψήφων, αφήνουμε στο Σχιστό όλα 

τα πουλάκια όλα τα ζωάκια, να βασανίζο-
νται. Μάλιστα για ενα κουνέλι έπρεπε να 
κόψουν το κλουβί, είχε παχύνει τόσο πολύ 
που δεν μπορούσε να βγεί απο εκεί μέσα.

ΤΟ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ 
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ - 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ - 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά, 
δεσπόζει ως φόντο, ότι έχει απομείνει 
απο το εργοστάσιο των λιπασμάτων, 
που ανήκει στο τοπικό διαμέρισμα της 
Δραπετσώνας.

Στο λιμάνι έρχονται 800 πλοία καθη-
μερινά και περίπου 250.000 επισκέπτες 
που βρίσκονται απέναντι σ αυτή τη θλι-
βερή εικόνα.

Μάλιστα εκεί, σ αυτό το σεληνιακό 
τοπίο, βρίσκονται ενσωματωμένα και τα 
κατάλοιπα, τα λείψανα του τάφου του 
Θεμιστοκλή, που έζησε εδω, πριν απο 
2.500 χρόνια περίπου. Φανταστείτε τι 
θα έλεγε, αν έβλεπε σε τι χάλι βρίσκεται 
τώρα ο τόπος αυτός.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Αυτα τα εργο-
στάσια έχουν καταστρέψει το βυθό και τα 
παράγωγα τους έχουν θαφτεί στο Σχιστό. 
Τόνοι ολόκληροι απο τοξικά απόβλητα. 
Τι έχετε κάνει εσείς ως δήμος για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος;"

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - 

ΤΟΠΑΡΧΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ: 
-"Κατ' αρχήν εμείς, ανοίξαμε τη Δραπε-
τσώνα για να μπεί ο κόσμος μέσα. Τρείς 
δήμαρχοι πέρασαν κανένας δεν είχε τολ-
μήσει και το κάναμε εμείς με τον δήμαρχο 
τον κ. Τζανή..."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Το εργοστάσιο 
έχει σταματήσει να λειτουργεί και βρίσκεται 
εγκαταλλειμένο απο τους πάντες, που θα 
μπορούσε να ήταν ενα μνημείο τέχνης, 
γιατι εδω ήταν η παραγωγή του ηλεκτρι-
κού ρεύματος με μαζούτ που καίγαν τότε, 
για να λειτουργήσουν τα εργοστάσια των 
λιπασμάτων. Δυστυχώς όλα είναι τώρα 
εγκατελλειμένα.

Οι παλιατζήδες τα έχουν πάρει όλα, 
δεν έχουν αφήσει τίποτα και δυστυχώς 
κανένα μα κανένα χέρι δεν έχει μπεί μέσα, 
για να βελτιώσει αυτη την κατάσταση και 
να αναδείξει ενα κτήριο περίπου 100 ετών.

Εδωσε άραγε η Εθνική τράπεζα (ιδιο-
κτήτρια του χώρου) χρήματα για κάποια 
ανάπλαση;"

Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: -" Οχι, αλλα 
απ ότι ξέρω πάρθηκε μια απόφαση ομό-
φωνη απο το Δημοτικό Συμβούλιο, το 
Μάιο του '98, που έγινε πράξη απο τη 
νομαρχία, ώστε να δώσει 6 εκ. δρχ. η 
Εθνική Τράπεζα, σε μηνιαίες δόσεις του 
1 εκ., για την ανάδειξη του αρχαιολογικού 
χώρου του Θεμιστοκλή, για την είσοδο, 
την επισκεψιμότητα και τη μελέτη των 
διατηρητέων.

Απο εκεί και πέρα, δεν έχει προχωρήσει 
τίποτε άλλο, ούτε καν, έγιναν τα πρώτα 
απο το ΄98 μέχρι σήμερα.

Δεύτερον, δεν αφήνουν να αξιοποιή-
σουμε σωστά το χώρο. Δίνουν μια ελευ-

θερία, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε 
εδω ωραιότατες εκδηλώσεις, αν είχαμε 
τα χέρια μας λυμένα.

Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να 
γίνει εδω ενα μουσείο για τα εργοστάσια, 
να έρχονται σχολεία, να μαθαίνουν την 
ιστορία, γιατι συνδέεται αυτό το εργοστάσιο 
με την Δραπετσώνα άμεσα."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Τα 40 εκ. τόνοι 
φωσφογύψου που έβγαλε αυτό το εργο-
στάσιο, είναι θαμμένα στο Σχιστό, και 
δυστυχώς η ραδιενέργεια πάει σύννεφο.

Πάρα πολλοί άνθρωποι στη Δραπε-
τσώνα παθαίνουν λευχαιμίες και καρκίνο..."

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ: -"Δεν έχουμε τέτοια 
στοιχεία μέχρι στιγμής κ. Χριστοδουλάκη. 
Ο σύνδεσμος για το περιβάλλον που έχει 
επιληφθεί για την αποκατάσταση (στο 
Σχιστό) κι εγω προσωπικά θα ενδιαφε-
ρόμουν αν υπήρχαν αυτη τη στιγμή που 
μιλάμε, στοιχεία οτι υπάρχει κίνδυνος για 
τη δημόσια υγεία, να τα έχω."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -" Το 1989 απο 
το ΠΑΚΟΕ και το Παν/μιο της Αθήνας 
είχε γίνει μια επιδημιολογική μελέτη. 
Διαπιστώθηκε λοιπόν, ότι οι καρκίνοι, 
ιδιαίτερα σε ηλικίες απο 40-60 χρονών 
ήταν αυξημένοι κατα 40%."

Σ.ΧΡΗΣΤΟΥ: -"Λογικό.Δεν υπήρξε 
η αποκατάσταση. Ακολούθησε η απο-
κατάσταση στο Σχιστό (σ.σ.: δηλαδή η 
κάλυψη των ραδιενεργών αποβλήτων και 
ο εξωραϊσμός του χώρου). Αν πραγματικά 
έχετε ως ΠΑΚΟΕ τέτοια στοιχεία θα με 
ενδιέφερε προσωπικά."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Για φανταστείτε 

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 12)

Στη Δραπετσώνα πιά δεν έχουμε ζωή

▶
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όμως, ο καρκίνος δεν είναι μια στατική 
ασθένεια, είναι σε δυναμική μορφή και 
είναι αθριστικά τα δεδομένα αυτά στο 
διάβα του χρόνου."

Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ: -"Αυτη τη στιγμή υπάρχει 
το πρόγραμμα αποκατάστασης. Αν υπάρχει 
διαρροή, υπάρχει τρόπος να το μετρήσουμε, 
αλλά δεν έχουμε τέτοια στοιχεία."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Τον Ιούνιο ο 
Δημόκριτος κι εμείς, είχαμε μετρήσει..."

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: -"Δεν πήγε μόνος του ο 
Δημόκριτος εκεί, τον προκαλέσαμε εμείς. 
Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι η περιοχή 
είναι ελεύθερη ως και ασφαλής όσον 
αφορά την ακτινοβολία και τη ραδιενέρ-
γεια στο Σχιστό. ΜΕΤΑ βεβαίως απο την 
αποκατάσταση που έχει γίνει."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Η αποκατάσταση 
ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη 
κατά 15%."

Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ: -"Επειδή όμως αναφερ-
θήκατε στο Γιάννη το Σγουρό και δεν 
είναι εδώ ο Γιάννης ο Σγουρός, οφείλω 
ως εκπρόσωπος και συνεργάτης να βάλω 
κάποια πράγματα στη θέση τους. Καταλα-
βαίνω την ανησυχία σας για τα σκουπίδια 
που είναι ενα μεγάλο πρόβλημα και που 
το αφήσαμε διαχρονικά, να εξελιχθεί 
όπως εξελίχθηκε, με ευθύνη του πολιτικού 
κόσμου και να 'χουμε μονοδιάστατες λύσεις 
που εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα.

Η περιφερειακή διοίκηση μπήκε στο 
"παιγνίδι των σκουπιδιών" όπως ξέρετε, 
πριν απο ένα χρόνο. Και ο Γιάννης ο 
Σγουρός μπήκε απο αυτο το καινούργιο 
πλέον νομοθετικό πλαίσιο, πριν απο ένα 
χρόνο, δεν είναι δίκαιο νομίζω να του 
φορτώσουμε τα προβλήματα που συσ-
σωρεύτηκαν επι μία ολόκληρη δεκαετία, 
χωρίς να έχει γίνει καμία ολοκληρωμένη 
προσπάθεια μέσα σ' αυτό το μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Δεν υπάρχει χωροταξική συνείδηση, 
ότι αυτό που παράγω εγω ως σκουπίδι, 
πρέπει εγω να το διαχειριστώ. Οχι, το 
παράγω εγω και θα το στείλω στον Λουκά 
τον Τζανή. Ε, πως λοιπόν θα λυθεί το 
πρόβλημα αυτό;"

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Οσον αφορά 
την τέφρα απο την καύση των ιατρικών 
αποβλήτων, που έχουν εναποτεθεί εδω 
και χρόνια στο ΧΥΤΑ στη Φυλή, δε χωρά 

αμφιβολία οτι είναι διαχρονικό το πρό-
βλημα. Εγω δε μίλησα γι αυτό, μίλησα για 
την τωρινή απόφαση να απομακρυνθεί το 
10% της τέφρας.

Και μη ξεχνάμε οτι ο κ. Σγουρός εδω 
και ένα χρόνο θα μπορούσε να ξεκινήσει 
μια σοβαρή δουλειά για τα σκουπίδια, με 
διαγωνισμό για τη συνέχεια του ΕΜΑΚ και 
της απομάκρυνσης των ιατρικών Αποβλή-
των, κάτι που δεν έγινε απο τις αρχές του 
2013 και φτάσαμε το Σεπτέμβριο, στις 15 
του μήνα που έληγε η σύμβαση με τον 
ΑΚΤΟΡΑ να προχωρήσει η κατ' ανάθεση 
συνέχιση του έργου, με κόστος πολλά εκ, 
ευρώ, χωρίς διαγωνισμό.

Για να καταλάβετε τη διαφορά, όταν 
με διαγωνισμό κάναμε για 15 χιλιάδες 
ευρώ το ράντισμα για τα κουνούπια στην 
Αττική, καθυστερήσαμε δύο μήνες και ο 
ραντισμός έγινε τον Σεπτέμβρη αντί τον 
Ιούνιο που έπρεπε να γίνει και μας φάγαν 

τα κουνούπια."
Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ: -"Υπάρχουν συγκεκρι-

μένα δημοσιονομικά προβλήματα που 
οδήγησαν σ αυτές τις καθυστερήσεις. 
Υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι, μας είπε το 
Υπ. Οικονομικών, οι ελεγκτές, οτι πρέπει 
να το κάνουμε έτσι."

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

[Λ. ΤΖΑΝΗΣ: -"Το καταγγελτέο λοιπόν 
δεν είναι η αδιαφορία κάποιου, αλλά η 
γραφειοκρατία όπου ενα έργο το πάς για 
τώρα και παραπέμπεται στις καλένδες."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Καταγγελτέο 
για μένα είναι ότι θα μπορούσε να ξεκι-
νήσει ενας διαγωνισμός, όπως είπε ο κ. 
Σγουρός τον Γενάρη του '13 και δεν τον 
έκανε, σύρθηκε μεχρι τις 5 Σεπτέμβρη κι 
ανέθεσε το έργο. Ξεκάθαρο πράγμα, δεν 
το συζητάμε αυτό."

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: -"Άλλαξαν τους όρους 
απο το Υπουργείο."

Μ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ: "Κι εμείς έχουμε το ίδιο 
πρόβλημα κι όχι μόνο φέτος. Δυστυχώς 
επειδή έχουμε τουριστικούς προορισμούς 
εκεί στη Μεσσηνία, είχαμε το ίδιο πρό-
βλημα. Αυτή η γραφειοκρατία η οποία 
δεν ξεπερνιέται, στη δημόσια διοίκηση 
και τους δήμους. Δεν μπορούμε πλέον 
να κάνουμε τίποτα δίχως να περάσουμε 
αυτό τον σκόπελο.

Αυτα που είπατε για τον κ. Σγουρό, το 
ίδιο κάνει και ο κ. Τατούλης. Τα σκουπί-
δια που δεν είχε κανείς ασχοληθεί εδω 
και δεκάδες χρόνια, ξέρετε ότι αν δεν 
σεβόμαστε το περιβάλλον, εκείνο μας 
εκδικείται και είμαστε υποχρεωμένοι πια 
να κάνουμε κάτι για το περιβάλλον.

Θεωρώ παρήγορο οτι τα νέα παιδιά 
έχουν λιγάκι ευαισθητοποιηθεί, αλλα δεν 
γίνεται τίποτα. Επι τέλους λοιπόν έγινε μια 
αρχή και στην Πελοπόννησο, βρισκόμαστε 
στο τελικό στάδιο της χωροθέτησης κι εκεί 

υπάρχει ενα θέμα σχετικά με το δήμο, να 
δούμε τι θα γίνει.

Έλεγα προηγουμένως ότι εδώ, ο πολι-
τισμένος κόσμος, δεν έκανε τίποτα. Μέσα 
στη Βιέννη υπάρχει εργοστάσιο διαχείρισης 
απορριμμάτων. Στην Κοπεγχάγη υπάρχει 
ενα μοντέρνο κτήριο στο λιμάνι κι επάνω 
έχει εστιατόριο σας πληροφορώ. Εδώ 
στην Ελλάδα, κοιτάμε τα συμφέροντα, 
τα μεγάλα και τα μικρά."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Επειδή ανα-
φερθήκατε στην Πελοπόννησο, κι επειδή 
έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, με 
κοινά προβλήματα, θυμόσαστε πολύ καλά 
ότι μέσα σε λίγους μήνες ο προηγούμε-
νος περιφερειάρχης ο κ. Αγγελόπουλος 
παρήγγειλε, έφερε, πλήρωσε σε 6 μήνες, 
δεματοποιητές, μπαλοποιητές, 18 εκ ευρώ.

Εκεί δεν υπήρχε γραφειοκρατία και οι 
ίδιες αγκυλώσεις της κρατικής μηχανής;"

Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ: -"Είναι παράμετρος επί-
λυσης του προβλήματος αυτο που λέτε. "

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Οχι, ήταν λύση 
στο συνολό της."

Μ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ: -"Στο Κρανίδι είδατε τι 
έγινε; Κρανίου τόπος με τους μπαλοποιη-
τές. Αυτη η μέθοδος ήταν ξεπερασμένη."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Ο κ. Αγγελόπου-
λος είχα κατανείμει και τους μπαλοποιητές 
και τους δεματοποιητές ανα νομό και τα 
18 εκ. που πετάχτηκαν, γιατι στην ουσία 
πετάχτηκαν στον αέρα, δεν έκαναν τίποτα.

Αρα αν θέλουμε ν' αυθαιρετήσουμε 
στην κρατική μηχανή, το κάνουμε όποτε 
θέλουμε.

Γιατι ο κ. Αγγελόπουλος που χάρη 
σ' αυτόν, 18 εκ. ευρώ πετάχτηκαν στον 
αέρα, είναι έξω τώρα;"

Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ: -"Καταγγέλετε κακοδια-
χείριση ουσιαστικά. Έχετε δίκιο σ αυτό."

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: -"Έχετε πάει δικαστικά;"
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Σε δύο εισαγ-

γελείς έχουμε πάει εμείς."
Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ: -"Στην Αττική όμως κανείς 

 Το παλιό εργοστά-
σιο λιπασμάτων στη 
Δραπετσώνα

Ο εξοπλισμός 
του εργοστασί-
ου έχει πλιατσι-
κολογηθεί από 
α γ ν ώ σ τ ο υ ς . 
Ο,τι απέμεινε 
αποτελεί πλέον 
φόντο μόνο για 
φωτογράφους 
και κινηματο-
γραφιστές.
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δεν έβαζε το χέρι του στο πρόβλημα και 
το έκανε ο περιφερειάρχης μόνο."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Ο μοναδικός 
δήμος στην Αττική που παίρνει 40,5 εκ 
ευρώ, ακόμα, το χρόνο, για αντισταθ-
μιστικά οφέλη, είναι ο Δήμος Φυλής 
με 6.000 τόνους σκουπίδια μόνο. Και 
επεξεργάζονται μόνο οι 60 τόνοι. Σ ένα 
εργοστάσιο που σπαταλάει πολύ χρήμα 
καθημερινά.

Οι ευθύνες είναι πολιτικές, οι υπάλ-
ληλοι δεν βγάζουν λεφτά να τα δώσουν 
όπου κι όπου."

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: -"Για το σχεδιασμό των 
απορριμμάτων δεν έχει ευθύνη το πρώην 
ΥΠΕΧΩΔΕ και οι κατευθυντήριες γραμ-
μές της εκάστοτε κυβέρνησης; Φταίει 
ο δήμαρχος Φυλής κι οποιοσδήποτε; 
Κάνω τον περιβαλλοντολόγο ενώ είμαι 
φαρμακοποιός κι υποχρεώνομαι ν απαντώ 
επιστημονικά, στη μελέτη περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων για την Ψυτάλλεια. Και 
παίρνω στοιχεία απο τις ίδιες τις υπηρε-
σίες, ότι είναι ενα έργο υπέρκορο πια και 
προσπαθούν να μας φέρνουν τα λύματα 
άλλων περιοχών που δεν τα θέλουνε πια, 
(οποία ισοτιμία, συνταγματικό δίκαιο),. 
Ποιός κατευθύνει λοιπόν τις υπηρεσίες 
σε άλλη οδό;"

ΒΟΘΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ  
ΤΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Το μικρό λιμανάκι 
της Δραπετσώνας είναι εγκαταλελειμμένο, 
γεμάτο κουφάρια απο μικρά σκάφη, σκου-
πίδια, βρώμικη θάλασσα και τίποτα άλλο.

Τ' απόβλητα απο το εργοστάσιο των 
τσιμέντων Lafarge. πέφτουν ανενόχλητα 
μέσα στο λιμανάκι αυτό. Ο ΟΛΠ τι κάνει 
γι αυτή την ιστορία;

Πρέπει να καθαριστεί αυτό το λιμα-
νάκι αμέσως, γιατί είναι μοναδικό, δεν 
υπάρχει άλλο.

Δυστυχώς το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ 
που λειτουργεί δίπλα και στο οποίο κάναμε 
έφοδο με την τηλεοπτική κάμερα, συνεχίζει 
να ρυπαίνει το λιμανάκι και οι εγκατα-
στάσεις του είναι γεμάτες σκουπίδια κι 
απορρίμματα.

Οι γάλλοι υπεύθυνοι, δεν μας επέτρε-
ψαν την είσοδο στον κυρίως χώρο του 
εργοστασίου όπου γίνονται μεταφορτώ-
σεις φορτηγών, έχει δηλαδή μετατραπεί ο 
χώρος σε σταθμό μεταφόρτωσης έτοιμου 
υλικού, αντι να γίνεται παραγωγή.

Ενα εργοστάσιο ιστορικό έφτασε να 
γίνει απλώς ενας σταθμός μεταφόρτωσης, 
ενα κουφάρι γεμάτο σκουπίδια, στον οποίο 
μεταφέρονται εκεί έτοιμα προϊόντα απο 
άλλα εργοστάσια της Lafarge, απο το 
Βόλο και απο το Μηλάκι.

Τι να πρωτοπεί κανείς, εδω σ αυτό 
τον τόπο είναι τόσο αυθαίρετα όλα, που 
ο καθένας δουλεύει για "πάρτι του" όπως 
λέμε.

Το τσιμεντάδικο λοιπόν εκεί μεταφέρει 
περίπου 20.000 τόνους τσιμέντου την 
ημέρα, διακινούνται 200-300 φορτηγά σε 
όλους τους δρόμους του Κερατσινίου και της 
Δραπετσώνας χωρίς ανταποδοτικά τέλη."

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: -"Κατ αρχάς να πώ ότι 
η ευρύτερη περιοχή είναι απροστάτευτη 
και γίνεται επιδρομή και στήνονται πολ-
λές φορές και προσωρινοί καταυλισμοί 

των Ρωμά. Αυτοί λοιπόν δημιουργούν 
την κακή εικόνα που βλέπετε. Δεν είναι 
χρόνια η εικόνα, έρχονται εγκαταλείπουν 
σκουπίδια, λάστιχα, μπάζα, πολλές φορές 
ο δήμος καθαρίζει, αλλά συχνά δεχόμαστε 
τις διαμαρτυρίες των κατοίκων. Πηγαίνουμε 
με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε και 
καθαρίζουμε αλλά αυτοί ξαναρρυπαίνουν.

Οσον αφορά το συγκεκριμένο λιμανάκι, 
έχουμε καλέσει το πολυτεχνείο. Και για να 
τα λέμε όλα η παραλία των λιπασμάτων 
ήτανε 80 χρόνια κλειστή.

Μαζί με τον κ. Χρήστου και 1000 Δρα-
πετσωνίτες μπήκαμε μέσα την άνοιξη 
του '12 και γκρεμίσαμε τα τείχη κι απε-
λευθερώσαμε το χώρο, την παραλία και 
την επισκεψιμότητα ενός αρχαιολογικού 
χώρου που είναι ο τάφος του Θεμιστοκλή. 
Που βέβαια σύμφωνα με τους σύγχρονους 
έλληνες, δεν του πρέπει τέτοια τιμή. Ηταν 
απροσπέλαστος ο χώρος. Πήραμε μαζί 
με τον κ. Χρήστου την μπουλντόζα κι 
απελευθερώσαμε την παραλία. Ξεκινάμε 
τώρα τα μεγάλα πρότζεκτ όπως λέμε, τα 
επενδυτικά σχέδια της ανάπλασης και για 
να γίνει μια εξυγίανση του χώρου, επειδή 
είναι φούλ στα κολοβακτηρίδια.

Και δυστυχώς βλέπω Ρομά αλλα και 
συμπολίτες μας και κάνουν μπάνιο σ αυτή 
την περιοχή.

Είναι άκρως επικίνδυνη αυτη η περιοχή 
έχουμε ενημερώσει τον κόσμο, κι όμως, 
παρ όλα αυτα...

Αρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια 
ανάπλαση ευρύτερα του χώρου."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Ο ΟΛΠ γιατί το 
έχει περιφράξει; το θεωρεί ιδιοκτησία του;"

Σ.ΧΡΗΣΤΟΥ:-"Εχει χώρους ο ΟΛΠ δεν 
μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Εχει αναπλάσει 
το λιμάνι του Πειραιά ο ΟΛΠ, με πολλά 
εκ. ευρώ που έδωσε και γιατί δηλαδή δεν 
μπορούσε να δώσει και για την ανάπλαση 
του λιμανιού της Δραπετσώνας;"

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: -"Μπαίνουν εκεί πλοία 
που φέρνουν τσιμέντο, δεν είναι δυνατόν 
μέσα σε μια βιομηχανική αποβάθρα να 

γίνουν παρεμβάσεις...
Προσπαθούμε να βρούμε master plans 

τέτοια, ώστε να γίνει η ευρύτερη ανάπλα-
ση της περιοχής, να γίνει περιβαλλοντική 
αναβάθμιση..."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Εκείνο που επεί-
γει είναι ο καθαρισμός γιατί είναι εστία 
μόλυνσης. Κι εκεί χρόνια τώρα πέφτει και 
το πετρέλαιο της ΔΕΗ. Εχει βάλει πούμες 
η ΔΕΗ για να το μαζέψει δήθεν, αλλά...".

Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ.:-"Πάντως η Δραπετσώνα 
είναι μια κλασική περίπτωση της απραγίας 
της πολιτείας, έτσι όπως εκφράζεται στο 
σύνολό της."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Η τιμωρία των 
βορείων προαστίων είναι τώρα ότι το 
Όζον εκεί έχει εξαπλάσιες τιμές απ ότι στα 
νότια. Είναι τιμωρία γιατί οι βιομήχανοι 
της Δραπετσώνας μένουν στην Εκάλη, 
στην Πολιτεία."

Σ.ΧΡΗΣΤΟΥ: -"Δεν μπορεί από μόνος 
του ο Δήμος Δραπετσώνας να ξεκινήσει 
συνολικό σχεδιασμό, είναι η στιγμή να 
καθίσουν στο τραπέζι η ΑΓΕΤ, η Εθνική, 
όλοι, για να βρεθούν λύσεις..."

Η ΔΕΗ ΡΥΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Η ΔΕΗ, ο παλιός 

σταθμός με την καμινάδα των 68 μέτρων, 
δυστυχώς συνεχίζει να ρυπαίνει την περιοχή, 
ρίχνει απόβλητα ανενόχλητα στη θάλασσα, 
μαζούτ και πετρέλαιο. Και δήθεν αντλεί το 
μαζούτ που η ίδια άφησε να διαρρεύσει 
στη θάλασσα, ενώ 12,5 δισ. ευρώ μας έχει 
φάει μέχρι τώρα από το τέλος δήθεν ΥΚΩ.

Κοινή ωφέλεια όμως δεν μπορεί να 
ισχυρίζεσαι ότι υπάρχει, με τους κατοί-
κους να δέχονται και να απορροφούν την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, απο τη 
λειτουργία των μετασχηματιστών υψηλής 
τάσης που λειτουργούν εκεί χωρίς κανένα 
πέτασμα, χωρίς καμία προστασία.

Είκοσι μέτρα απο τα σπίτια, χωρίς 
ούτε κανένα προστατευτικό μέσο. Πάνε 
οι πονοκέφαλοι και η λευχαιμία σύννεφο.

Ο φακός της εκπομπής πήγε και στον 
"Αυτοκράτορα" της ΕΥΔΑΠ τον ΑΚΤΩΡΑ, 
στον ακροκέραμο, για να δούμε τι γίνεται 

με τα λύματα εκεί
Στην αρχή ξαφνιάστηκαν και γύρευαν 

άδειες εισόδου και τα λοιπά, ενώ ακόμη και 
μετα το πρώτο μούδιασμα, δεν καταφέραμε 
να πείσουμε κάποιον "υπεύθυνο" να μας 
μιλήσει στην κάμερα, ακόμη και έπειτα 
απο δεκάδες τηλέφωνα του Δημάρχου 
Δραπετσώνας προς κάθε κατεύθυνση...

Εκεί χρόνια τώρα πέφτουν 800.000 
κυβικά μέτρα λύματα απ όλη την Αττική 
και θέλουν να γίνουν 1 εκ τα λύματα 
ημερησίως, μαζί με όλων των άλλων προα-
στίων. Εκεί στον Ακροκέραμο, γίνεται ενας 
πρωτογενής καθαρισμός και η εξάμωση 
και ο καθαρισμός, τα χοντρά, πάνε στη 
χωματερή στη Φυλή, που απαγορεύεται 
να γίνεται αυτό. 

Και οι διεθνείς νόμοι το λένε και οι 
εθνικοί, η λυματολάσπη, χοντρά, δεν 
μπορεί να ρίχνεται σε ΧΥΤΑ ή οπουδήποτε 
αλλού τυχαία.

Η Ψυτάλλεια και ο Ακροκέραμος, ναι 
μεν έδωσε λύση στο αποχετευτικό και σαν 
βιολογικός καθαρισμός στο νησί, αλλά 
αυτή τη στιγμή γίνεται ενας πρωτογενής 
καθαρισμός στον Ακροκέραμο, περνάει με 
αγωγό 800.000 κυβικά μέτρα απέναντι, 
δηλαδή σαν τον Αχελώο ποταμό, εκεί 
γίνεται δευτερογενή καθαρισμός, μετά 
ο τριτογενής με την αποξήρανση της 
λυματολάσπης και η λυματολάσπη φεύγει. 
Θα δούμε τώρα που πηγαίνει.

Και τα 500.000 λίτρα καθημερινά, 
καθαρό νερό απο τον βιολογικό καθα-
ρισμό, πέφτει ατόφιο στη θάλασσα. θα 
μπορούσε να πάει στη βιομηχανική ζώνη 
της Ελευσίνας, αντί να παίρνει απο τον 
Μόρνο, στη σαλαμίνα, ή στο όρος Αιγάλεω 
για να ποτίζει την αναδάσωση.

Δεν γίνεται όμως απολύτως τίποτα."
Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ: -"Απο το νερό που 

παράγεται αξιοποιείται μόνο το 10%. 
Θα κάνουμε τη Δευτέρα σύσκεψη με 
όλους τους δημάρχους κι εμπλεκόμενους 
φορείς επειδή αντιτιθέμεθα να έρθουν τα 
λύματα απο την Ανατολική Αττική στην 
Ψυττάλεια."

Το εγκαταλειμμένο 
εργοστάσιο θα μπο-
ρούσε άνετα να γίνει 
βιομηχανικό μουσείο.
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχουμε στα χέρια 
μας ήδη 1600 αιτήσεις για τις μαζικές 
αγωγές κατά της ΔΕΗ για την παράνομη 
είσπραξη του τέλος Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφελείας. Οι αιτήσεις είναι δωρεάν και 
μπορείτε ν' απευθύνεστε στα γραφεία του 
ΠΑΚΟΕ στην Λ. Αλεξάνδρας 28.

Οι δύο πρώτες εκπομπές για τα σκου-
πίδια, πήγαν στον εισαγγελέα και εκείνος 
ζήτησε να γίνει σχετική έρευνα. Ο Περι-
φερειάρχης κ. Γιάννης Σγουρός έπειτα 
από αυτή την εξέλιξη παραιτήθηκε από 
τον ΕΔΚΝΑ.

Πρέπει να μπει κάποιος φραγμός στο 
φαγοπότι που γίνεται εκεί στον ΕΔΚΝΑ, 
χωρίς κανένας μέχρι σήμερα να έχει πάει 
μέσα. Είναι τραγικό, να γίνονται μελέτες 
επί μελετών, αναθέσεις επί αναθέσεων 
χωρίς διαφάνεια σε υμετέρους. Πρό-
σφατα μάλιστα έγινε μια ανάθεση στον 
κ. Μπόμπολα, τριετούς παράτασης της 
θητείας του έργου του, τη στιγμή που, 
όπως έχουμε επισημάνει επανειλημμένα 
έπρεπε να γίνει διαγωνισμός.

Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να 
πούμε ότι λυπούμαστε για την παραίτηση 
του κ. Σγουρού, αλλά το μόνο θετικό 
είναι ότι πρέπει να γίνει μια αναμόχλευση 
της ιστορίας αυτής και να μπουν κάποια 
πράγματα στη θέση τους.

Τα σκουπίδια είναι χρυσός όπως έχουμε 
πει και δυστυχώς, οι έλληνες δεν έχουν 
κανένα έσοδο από αυτόν τον χρυσό, αφού 
τον λυμαίνονται κάποιες λίγες οικογένειες. 
Και όλα αυτά τη στιγμή που ο μισθός για 
τον έλληνα είναι στα 450 ευρώ το μήνα. 
Είναι τραγική η κατάσταση.

Λυπούμαστε πάρα πολύ.

ΟΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ

Η τρίτη παρατήρηση είναι για το πάρκο 
στο Πεδίον του Άρεως. Υπάρχουν εκεί 
κάποιες λαμαρίνες εγκαταλειμμένες εδώ 
και καιρό. Έμεινε έκπτωτος ο εργολάβος, 
αλλά οι λαμαρίνες βρίσκονται ακόμη στο 
πεζοδρόμιο. Και όταν απευθυνθήκαμε 
στον κ. Βαρελά τον Αντιδήμαρχο Αθήνας, 
μας είπε ότι, δεν είναι δική του δουλειά, 
αλλά των τεχνικών υπηρεσιών.

Απευθυνθήκαμε στις τεχνικές υπηρεσίες 
και μας είπαν με τη σειρά τους, ότι είναι 
θέμα καθαριότητας.

Επι τέλους αποφασίστε τους ρόλους 
σας. Δεν μπορούμε όμως να βλέπουμε 
τα πεζοδρόμια να είναι κατειλημμένα από 
ακαλαίσθητες, ενοχλητικές κι επικίνδυνες 
λαμαρίνες κάποιων εργολάβων, οι οποίοι 
κάποτε είχαν κάποιο έργο, έκαναν παρα-
νομίες, έμειναν έκπτωτοι και στο τέλος 
μας άφησαν τις σκουπιδο-λαμαρίνες 
τους αμανάτι.

Έλεος, απέναντι από το άγαλμα της 

Αθηνάς, ακριβώς απ έξω, είναι οι λαμα-
ρίνες, εδώ και τέσσερα χρόνια τώρα. 
Χωρίς κανένα λόγο ύπαρξης πλέον εκεί.

Τι γίνεται κύριοι του Δήμου της Αθή-
νας;  Κύριε Δήμαρχε, ασχοληθείτε, δείτε 
τι συμβαίνει.

ΤΑ ΤΖΑΚΙΑ

Να αναφερθούμε όμως και στο θέμα, 
με τα τζάκια. Όχι τα τζάκια των καρχαρι-
ών, αλλά των ανθρώπων που θέλουν να 
ζεσταθούν λίγο.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ, ως μάγος, είπε ότι, θα 
χωρίσει την Αθήνα σε περιοχές και θα βάλει 
ελεγκτές να ελέγχουν τη λειτουργία των 
τζακιών και θα βάζουν και... πρόστιμα, σ 
αυτούς που τα χρησιμοποιούν.

ΕΛΕΟΣ κ. Μανιάτη. Αντί να δώσετε 
κίνητρα σ αυτούς που έχουν ανάγκη το 
πετρέλαιο θέρμανσης, τώρα θα βάλουμε 
και δακτύλιο στα τζάκια των ανθρώπων.

Τότε γιατί πλήρωσαν οι άνθρωποι 
συντελεστές για το τζάκι τους; 

ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ
Επίσης έχουμε το θέμα με τα κρέατα. 

Τεράστιο θέμα που αναμοχλεύτηκε την 
περασμένη εβδομάδα στη Γερμανία και 
την Αγγλία, όπου ξανά, βρέθηκαν, ανι-
χνεύτηκαν ποσότητες αλογίσιου κρέα-
τος, αναμεμειγμένο με μοσχαρίσιο στην 
παρασκευή αλλαντικών.

Προς Θεού, προσοχή στα αλλαντικά 
ιδιαιτέρως από Γερμανία, καθώς εκεί στο 

Ντίσελντορφ και το Ανόβερο, βρέθηκαν 
μεγάλες ποσότητες από αυτά τα κρέατα.

Και την ίδια ώρα, εδώ στην Ελλάδα, 
που είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, σε 
κατανάλωση αυτών των αλλαντικών με 
αλογίσιο κρέας, δυστυχώς, ακόμη περι-
μένουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων 
του ΕΦΕΤ για να τα δημοσιοποιήσουμε.

ΑΙΣΧΟΣ κύριοι, αίσχος. Κάτι πρέπει 
να γίνει και σ ' αυτόν το έρμο τον τόπο. 
Πληρώνουμε όλοι φόρους, πηγαίνουμε 
στις ουρές για τη ΔΕΗ, στις ουρές για 
την εφορεία. Εμείς πληρώνουμε πάντα 
οι έλληνες πολίτες, αλλά, από το κράτος, 
δεν έχουμε καμία ανταπόκριση.

Εσείς σαν κρατική μηχανή με τους 
840.000 δημόσιους υπάλληλους, εκ των 
οποίων έχετε αποφασίσει ότι οι 2.500 
είναι επίορκοι, τι κάνετε;

 Τι απέγιναν αυτοί οι επίορκοι; Ο κ. 
Μητσοτάκης, έλεγε από την πρώτη ημέρα 
ότι θα τους καταργήσει κι έχουν περάσει 
74 ημέρες.

Κανείς δεν κατάργησε τίποτα. τα ίδια 
και τα ίδια. Δημόσιοι υπάλληλοι της 
αρπαχτής.

Στο ΠΑΚΟΕ έχουν έρθει 3 έγγραφα 
από το Υπ. Εργασίας. θα σας τα δείξουμε 
και θα πέσει το γέλιο της αρκούδας. Με 
ημερομηνίες διαφορετικές. Ούτε που 
ξέρουν τι τους γίνεται. Υπουργείο εργασίας 
!!!! Κύριε Βρούτση τι κάνετε;

ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Τα αυθαίρετα, είναι μια αμαρτία η 

οποία τρέχει εδώ και αρκετά χρόνια. Κάθε 
κυβέρνηση ήθελε για να δελεάσει τους 
ψηφοφόρους, να καρπωθεί το αποτέλεσμα 
από τη διαχείριση του θέματος αυτού.

Τώρα όμως γίνεται το εξής: Μέσα σε 
ενάμισι χρόνο, στη Μύκονο χτίστηκαν 
120 αυθαίρετες βίλες, όχι σπιτάκια μικρά, 
βίλες, οι οποίες νοικιάζονται έναντι του 
ιλιγγιώδους ποσού των 10.000 ευρώ την 
ημέρα. Κι ακόμη είναι αυθαίρετες.

Κι ακόμη λένε ότι βάζουν λέει, μπροστά 
τις μπουλντόζες να τις γκρεμίσουν. Αν 
γκρεμιστεί κάποια, σφυρίξτε μου. Μόνο 
27 από τις 3.000 αυθαίρετες κατοικίες 
γκρεμίστηκαν σε 3 χρόνια. Θα φτάσουν 
τις 6.000 οι αυθαίρετες βίλες κι ακόμη, 
άντε να έχουν γκρεμίσει καμία 40ριά 
από αυτές.

Καλή χρονιά κ. ΥΠΕΚΑ, κ. Μανιάτη.

Ο ΤΑΤΟΥΛΗΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Α, να το πούμε κι αυτό, ότι σήμερα η 
κόρη του κ. Τατούλη, ανέθεσε για λογα-
ριασμό της ΤΕΡΝΑ, έργο, προβολής του 
θεάρεστου έργου του "σκουπιδοφάγου" 
πατέρα της σε όλα τα ΜΜΕ της περιοχής....

Εκεί γίνεται πάρτι με πεταμένα εκα-
τομμύρια ευρώ με δεματοποιητές και μπα-
λωματοποιητές από τον κ. Αγγελόπουλο 
και την κ. Παπαδημητρίου, που τα φάγανε 
μαζί και τώρα, πάνε αυτά τα λεφτά, τα 
πετάξαμε στα σκουπίδια. Εκατόν τριάντα 
δύο εκ. ευρώ και λέει: αν δεν φέρετε, 
150 τόνους σκουπίδια την ημέρα, δεν 

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 12)

Βιομηχανίες ρύπανση και σκουπίδια 
πνίγουν τον Ασπρόπυργο
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θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα. 
Τα 132 ε. ευρώ, χρησιμοποιηθεί δεν 

χρησιμοποιηθεί το σύστημα, θα τα πάρουν 
όμως.

Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΟΙ καλεσμένοι της εκπομπής: 
Περικλής Σταυριανάκης - Νομικός
Ηρακλής Βομβυκάκης - εκπρόσωπος 

«ΣΥΔΕΣΥΣ»
Τάκης Παπανίκας – Καθηγητής Παν/

μίου Πατρών
Ας έρθουμε όμως στην μεγάλη αμαρτία 

που λέγεται Ασπρόπυργος.
Ο Ασπρόπυργος συνορεύει με τη 

χωματερή της Φυλής, συνορεύει με 400 
βιομηχανίες εκ των οποίων διαπιστώνεται 
ότι οι 150 δεν έχουν καν άδεια, συνορεύει 
με τα 3 διυλιστήρια, και έχει 3 ΚΔΑΥ.

Ο Δήμαρχος της Φυλής κ. Μπουραϊμης 
παίρνει από την τσέπη μας κάθε χρόνο 
40 εκ. ευρώ ανταποδοτικά τέλη. Τι τα 
κάνει όμως; Θα απολογηθεί άμεσα... Η 
εκπομπή αυτή και οι άλλες που πήγαν 
στον εισαγγελέα θα δώσουν συγκεκριμένα 
στίγματα, για σημεία σαπίλας σε όλη την 
κρατική μηχανή.

Ελπίζω κάτι να κάνει η εισαγγελία 
και θα κάνει...

(Στο βίντεο που ακολουθεί στην 
εκπομπή, γίνεται αναφορά στο ρέμα 
της "μαύρης ώρας" όπου τα στραγγίδια 
απο τη χωματερή της Φυλής πέφτουν 
εκεί και απλώνονται στον υδροφόρο 
ορίζοντα. Φαίνεται καθαρά ότι η περιοχή 
κάτω από το ΧΥΤΑ της Φυλής στο Δήμο 
Ασπροπύργου, είναι ένα γκέτο για τους 
Αθίγγανους που ζούν μέσα σε ένα τεράστιο 
σκουπιδότοπο, ενώ κάποιοι απ’ αυτούς, 
πληρώνονται από διάφορες εταιρείες για 
να πετούν τοξικά απόβλητα στις πολλές 
αλάνες της περιοχής. Η περιοχή είναι μια 
τοξική βόμβα, με εργοστάσια να παράγουν 
μόλυβδο και άλλα βαριά μέταλλα τα οποία 
διαφεύγουν στο περιβάλλον, συν του 
ότι οι κάτοικοι, υποβάλλονται σε ισχυρή 
ακτινοβολία από τη λειτουργία πυλώνων 
υψηλής τάσης ρεύματος της ΔΕΗ, χωρίς 
προστατευτικά πετάσματα.)

Π. Χριστοδουλάκης: «Το χειρότερο 
είναι ότι υπάρχουν εκεί περιβόλια, τα 
οποία ποτίζονται με γεωτρήσεις, στις 
οποίες καταλήγουν τα στραγγίδια από τη 
χωματερή. Τα ζαρζαβατικά αυτά πηγαίνουν 
τελικά στη λαϊκή...»

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: - "Αυτά δεν είναι 
δηλητηριασμένα;"

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: - "Είναι. Αλλά 
ποιός τα ελέγχει, ποιός πουλάει, ποιός 
ελέγχει γενικώς τι γίνεται; Πάνε στη 
λαϊκή χωρίς τιμολόγια, τα πουλάνε και 
τελείωσε η ιστορία."

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: -"Τραγική ιστορία. 
Δεν μπορώ να καταλάβω, εγώ νόμιζα ότι 
ήτανε σκουπιδότοπος, αλλά εδώ, βλέπω 
ότι τα σκουπίδια είναι εκτός σκουπιδό-
τοπου, είναι πεταμένα στους δρόμους, 
στα σπίτια, φοβερή κατάσταση. Δηλαδή 
η χωματερή τι ρόλο έπαιζε;"

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Γύρω γύρω από 
τη χωματερή να φανταστείτε είναι ένας 
σκουπιδότοπος. Και είναι υποχρέωση του 
κ. Μπουραϊμη, δημάρχου της Φυλής να 

μαζεύει όλα αυτά τα σκουπίδια."
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: -" Εχω καλή εντύ-

πωση για τον κ. Μπουραϊμη σε πρώτη 
φάση, αλλά τούτο το πράγμα δεν ξέρω 
πως ξέφυγε έτσι"

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Τι εννοείτε, καλή 
εντύπωση; Εγώ τηλεφωνικά έχω μιλήσει 
μαζί του, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο".

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: -"Αυτός είναι κίνδυνος 
για τη δημόσια υγεία και δεν το συζητάμε 
καθόλου".

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Νομικά πως το 
βλέπετε, γιατί αυτή η εκπομπή θα πάει και 
στον εισαγγελέα, αλλά η ουσία είναι μία, 
ότι δυστυχώς η πολιτεία, η περιφέρεια, ο 
δήμος, οι δήμοι, δεν κάνουν απολύτως 
τίποτα. Οι Ρωμά πάνε και ξεκαθαρίζουν 
τα σκουπίδια ανεξέλεγκτα."

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: -"Τ' αυτοκίνητα που 
πάνε εκεί, δεν ελέγχονται; όποιος θέλει 
πάει εκεί πέρα;"

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -" Όποιος θέλει, 
ναί. Ποιός να ελέγξει, από πού;"

ΒΟΜΒΥΤΑΚΗΣ: -"θεωρητικά από τις 
πινακίδες δεν ελέγχονται; Να καταγγείλει 
κάποιος;"

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Μα είναι εκτός 
χωματερής ποιός να ελέγξει;

Μετρήθηκαν 450 μικρογραμμάρια στο 
νερό, στο λίτρο, εξασθενές χρώμιο, στο 
ρέμα της "Μαύρης ώρας". Το οποίο ρέμα, 
είναι καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο και ότι 
άλλο εις -γόνο. Αλλά το πιό σημαντικό 
είναι ότι το όριο για το περιβάλλον, στα 

νερά στα ρέματα και τα απόβλητα, είναι 
μηδέν.

Το όριο για το ολικό χρώμιο είναι 
50. Κακώς αναφέρεται το 50 για το 
εξασθενές χρώμιο που είναι το μηδέν. Κι 
όμως βρέθηκαν εκεί 450 μικρογραμμάρια 
στο λίτρο.

υπάρχει μία Αντιπεριφερειάρχης, η κ. 
Σταυρούλα Δήμου, την οποία δεν μπορού-
σαμε να βγάλουμε ούτε στο τηλέφωνο. 
Μακάρι να μπορέσουμε να την έχουμε σε 
επόμενη εκπομπή. Δεν ξέρω βεβαίως παρά 
τους αγώνες που λέει ότι έχει κάνει, τι 
έχει στείλει στον εισαγγελέα η κ. Δήμου.

Γιατί εμείς τις εκπομπές που παράγουμε, 
τις στέλνουμε κατ ευθείαν τη Δευτέρα 
στον εισαγγελέα μαζί με ενημερωτικό 
σημείωμα. Και απ ότι καταλαβαίνουμε, 
έτσι μας προέκυψε και η παραίτηση του 
κ. Σγουρού..

Κυρία Δήμου σας παρακαλούμε, σε 
επόμενη εκπομπή για τη Δυτική Αττική να 
είστε εδώ, γιατί εσείς η ίδια μας λέτε, ότι 
έχετε κάνει πολλή δουλειά και πρέπει αυτή 
τη δουλειά, να τη δείξετε. Ν' αναδείξουμε 
τη δουλειά σας, να πάμε τα στοιχεία στον 
εισαγγελέα για να πάνε κάποιοι φυλακή, 
αν πάνε...

Βέβαια, θα μου πείτε, κανείς δεν έχει 
πάει φυλακή μέχρι τώρα για τέτοια θέματα, 
αλλά πιστεύω ότι δεν είναι αργά να γίνει 
κάποια αρχή.

Στο πρώτο μας βίντεο για τον Ασπρό-
πυργο, είδατε μια εταιρεία τη "Χούμος", 

η οποία, μαζεύει τις μπαταρίες και τις 
διαλύει για ν' ανακτήσει το μόλυβδο, 
από τον οποίο κάνουν σκάγια, τα οποία 
μάλιστα πωλούνται στην Ιταλία, αν δεν 
απατώμαι.

Ο μόλυβδος είναι πολύ επικίνδυνο 
στοιχείο, στον αέρα το όριο του είναι 1 
μικρογραμμάριο στο κυβικό μέτρο. Στα 
νερά είναι 20.

(Δείχνει φωτογραφίες με ολόκληρο 
βουνό από στερεά απόβλητα, μέσα στο 
εργοστάσιο)

Αυτό το εργοστάσιο έπρεπε να κλείσει. 
Τι έγινε έκλεισε;"

Η. ΒΟΜΒΥΚΑΚΗΣ: -"Οχι, γι αυτό το 
εργοστάσιο, σε έγγραφα της η Περιφέ-
ρεια, αναφέρει ότι η αυτοψία την οποία 
έκαναν οι ελεγκτές της, περιείχε δείγματα 
νερού απο την υφιστάμενη γεώτρηση 
εντός του εργοστασίου, το οποίο δείγ-
μα πήγε για ανάλυση. Τ’ αποτελέσματα 
έδειξαν σημαντική υπέρβαση κυρίως της 
περιεκτικότητας του μολύβδου, ως τις 
ανώτερες αποδεκτές τιμές. Σε επόμενο 
έλεγχο (μετά τον πρώτο στις 1-11-12), 
στις 23/7/13, τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι ο μόλυβδος ήταν 350 μικρογραμμάρια 
με όριο τα 20..."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: - "Φανταστείτε ότι 
ένα μικρογραμμάριο μολύβδου, μολύνει 
1000 κυβικά μέτρα νερού. Είναι αποδε-
δειγμένο αυτό."

ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: -"Ξεχνάμε και την ατμο-
σφαιρική ρύπανση. Στα αιωρούμενα σωμα-

Αυτοσχέδια δεξαμενή τοξικών 
αποβλήτων σε αλάνα

▶
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τίδια, που περιγράψαμε, υπάρχουν σε 
μικρότερες ή μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
και το χρώμιο και το κάδμιο και το βανά-
διο, τα οποία είναι τα λεγόμενα βαρέα 
μέταλλα. Και ναι μεν, το νερό μπορεί 
κανείς να το αποφύγει, αλλά τον αέρα 
δεν τον αποφεύγει.

Φυσάει νοτιάς; Όλο το Θριάσιο, ανε-
βαίνει στα Δυτικά και Βόρεια προάστια 
και φεύγει απο τη Μαλακάσα. Φυσάει 
βοριάς; Όλο το νέφος απο το Θριάσιο 
πάει σε 150.000 κατοίκους και τους 
εργαζόμενους της περιοχής."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Μιλάτε σε 
κάποιον ο οποίος έχει υποστεί δίωξη γι 
αυτό που είπατε μόλις τώρα. Το διδακτο-
ρικό μου, το 1980, ήτανε" μόλυβδος στο 
λεκανοπέδιο της Αθήνας", για 3 χρόνια. 
Πήρα δείγματα και φάνηκε το πρόβλημα. 
Εξ αιτίας αυτού, η πολιτική ηγεσία με 
απέπεμψε κι αναγκάστηκα κι έφυγα από 
τη χώρα. Το διδακτορικό μου το πήρα, 
στο Λάγκαστερ της Αγγλίας.

Αυτή η Χούμος είναι μεγάλη αμαρτία. 
Τέσσερα μικρογραμμάρια αν μπαίνει στα 
πνευμόνια μας κάθε ώρα, μετά από 10 
ώρες το λιγότερο που μπορείτε να πάθετε 
είναι πνευμονοκονίαση.

Κανένας όμως δεν την πειράζει, μέχρι 
και οι υπάλληλοι του δήμου ξαφνιάστηκαν 
μόλις είπαμε τη λέξη Χούμος.

Το τραγικότερο όμως είναι ότι το 
ΥΠΕΚΑ επιβράβευσε αυτή την εταιρεία 
και ο κ. Μανιάτης την έβαλε μέλος σε 
έναν εθνικό οργανισμό ανακύκλωσης.

Αυτή η εταιρεία που ρυπαίνει το περι-
βάλλον, καταστρέφει τον υδροφόρο ορί-
ζοντα, καταστρέφει την ατμόσφαιρα, για 
επιβράβευση της την έβαλε ο κ. Μανιάτης 
σε εθνικό οργανισμό.

Πως ακόμη είναι εκεί πέρα αυτή η 
εταιρεία; Και πως μέλη του Εθνικού οργα-
νισμού Ανακύκλωσης, παίρνουν μελέτες; 
Τίποτα δεν ακούτε κ. Μανιάτη; 

Ξεχάσατε τι έγινε με τους ανθρώπους 
που φώναζα ότι δηλητηριάστηκαν στο 
Ναύπλιο από το νερό και δεν κάνατε 
απολύτως τίποτα; Το ίδιο γίνεται και τώρα."

ΒΟΜΒΥΚΑΚΗΣ:-"Για ‘ολα αυτά έχουν 
γίνει αναφορές προς το Υπουργείο, αλλά 
και προς την Περιφέρεια."

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: -"Καταγγελία υπάρχει; 
Και τι έκανε ο υπουργός; Τι την έκανε; 
δεν την κίνησε;"

ΒΟΜΒΥΤΑΚΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 
- "ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ".

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Αυτό τι είναι; 

Δεν είναι εγκληματική πράξη; Νομικά 
πώς λέγεται;"

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: -"Σαφώς, αυτό βάλλει 
κατά της δημόσιας υγείας. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΚΛΗΜΑ."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Κύριε εισαγγελέα 
σας παρακαλώ πάρα πολύ, τη Δευτέρα 
που θα σας φέρουμε την εκπομπή, επι-
ληφθείτε αμέσως. 

Εδώ υπάρχουν καταγγελίες για τον 
ζεόλιθο προς τον εισαγγελέα Θράκης και 
ο κ. Μεϊμαράκης έκρυψε τις αναφορές 
αυτές στα συρτάρια του και τελείωσε. Ή 
για τον κ. Παπανδρέου, έτσι δεν έγινε; 
Δεν τα έχει κρύψει ο κ. Μεϊμαράκης; ‘Οτι 
θέλουνε δεν κάνουνε;

Τι σημαίνει Βουλευτής και Υπουργός 

τελικά για να καταλάβω κι εγώ κι ο κόσμος."
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: -" Ο βουλευτής είναι 

εκπρόσωπος του κόσμου, για να μεριμνά 
για εκείνον νομοθετικά, ο δε υπουργός 
είναι το εκτελεστικό μέρος των εκλεκτών 
του λαού".

ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: -"Πάντως όλες αυτές 
οι καταγγελίες, αν δεν πηγαίνουν απ 
ευθείας ή στον υπουργό ή τον πολιτικά 
υπεύθυνο, πηγαίνουν στους νομικούς 
συμβούλους οι οποίοι εξ όσων γνωρίζω, 
επεξεργάζονται το θέμα και κάνουν τη 
δική τους εισήγηση. Αυτή η εισήγηση 
άραγε, δεν λαμβάνεται υπ όψιν;"

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Η όποια καταγ-
γελία πηγαίνει στο γραφείο του υπουργού 
κι από εκεί αξιολογείται από στελέχη 
του υπουργού. Αν αυτά τα στελέχη είναι 
άχρηστα, τότε δεν θα αξιολογηθεί καμία 
καταγγελία. Εάν όμως ο υπουργός είναι 
σοβαρός, παίρνει ο ίδιος τις αναφορές, ο 
ίδιος τις καταγγελίες που του πηγαίνουν, 
τις αξιολογεί και τις διαβιβάζει στους 
αντίστοιχους υπαλλήλους, ή συμβούλους.

ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: -"'Η τις πετά στη "μαύ-
ρη τρύπα". Σε υφυπουργό που πήγα 
και περίμενα είδα κάποια ντοσιέ που 
έγραφαν "μαύρη τρύπα 1 μαύρη τρύπα 
2. Ρώτησα την ιδιαιτέρα και μου είπε, 
ότι εκεί βάζουμε όσες περιπτώσεις δεν 
θέλουμε ν απαντήσουμε. Κι ενδέχεται 
να είναι σε κάθε υπουργείο αυτό."

Στο δεύτερο βίντεο της εκπομπής, ο 
κ. Χριστοδουλάκης μιλά με την υπεύθυνο 
περιβάλλοντος του δήμου Ασπροπύργου 
κ. Βερούτη.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Τι μετράτε εδώ 
και γιατί το μετράτε;"

ΒΕΡΟΥΤΗ: -"Ο σταθμός ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης του δήμου μας ξεκίνησε 

να λειτουργεί το Νοέμβριο του 2010, 
μετράει βασικούς ρύπους όπως είναι 
το διοξείδιο του θείου, μονοξείδιο του 
αζώτου, όζον και αιωρούμενα σωματίδια 
τα λεγόμενα πι εμ τεν."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Τ αποτελέσματα 
που βγάζετε που κυμαίνονται περίπου;"

ΒΕΡΟΥΤΗ -"Τ αποτελέσματα, δείχνουν 
ότι ορισμένοι ρύποι όπως τα πι εμ τεν 
δεν είναι σε υψηλά επίπεδα. Όμως τα 
αιωρούμενα σωματίδια, σχεδόν καθη-
μερινά ξεπερνούν το όριο δηλαδή είναι 
πάνω από 50 μικρογραμμάρια.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Ο δειγματολή-
πτης σε τι ύψος μετράει από το έδαφος;"

ΒΕΡΟΥΤΗ: -"Είναι περίπου στα 3 
μέτρα στον όροφο του κλωβού που βρί-
σκονται τα όργανα μέτρησης. Καθημερινά 
εκδίδουμε δελτίο αιωρούμενων σωμα-
τιδίων, δελτίο ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
το οποίο αναρτάται στο site του δήμου. 
Στο τέλος κάθε χρόνου βγάζουμε ένα 
ετήσιο δελτίο με τις μετρήσεις με κάποια 
συμπεράσματα. Από τις μετρήσεις που 
έχουμε κάνει όλο το χρόνο και στη 
συνέχεια ενημερώνουμε το ΥΠΕΚΑ κι 
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Στην περίπτωση 
που έχετε υπερβάσεις σημαντικές και 
ανησυχητικές, τι κάνετε;"

ΒΕΡΟΥΤΗ: -"Οπως γνωρίζετε υπάρ-
χουν όρια για κάθε ρύπο. Μέχρι τώρα 
δεν έχει συμβεί υπερβάσεις όσον αφορά, 
Όζον ή διοξείδιο του Αζώτου, με τα 
αιωρούμενα όμως έχουμε πρόβλημα. 
Ξεπερνούν μερικές φορές και τα 100 
μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Ο ετήσιος μέσος όρος να σκεφτείτε 
είναι 40 μικρογραμμάρια."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: "Αν περιμένουμε 

το ετήσιο δελτίο για να ενημερωθεί το 
ΥΠΕΚΑ σωθήκαμε. ΕΚΤΟΣ από το να 
μετράτε κάνετε τίποτα άλλο;»

ΒΕΡΟΥΤΗ: -"Εκτός από το να μετράμε, 
ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΑ."

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: -"Γιατί το μετράνε 
τότε, αφού δεν κάνουν τίποτε άλλο; Το να 
πάω να το μετρήσω δε λέει τίποτα από 
μόνο του. Πρέπει να ληφθούν μέτρα".

ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: -"Τη δύναμη την έχουν 
οι μεγάλοι ρυπαντές. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία και με τον κανονισμό ISO,κά-
νουν τις μετρήσεις και τις υποβάλλουν 
προς το υπουργείο και φαίνεται ότι 
αυτές οι μετρήσεις είναι πιο πιστευτές, 
από τις μετρήσεις της αυτοδιοίκησης".

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Γιάννης πίνει, 
Γιάννης κερνάει."

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: -"Θέλετε να πείτε οτι 
κάνουν τις δικές τους μετρήσεις. Αλλά 
αυτοί λένε, άσε τι λένε οι μετρήσεις 
των δήμων, εμείς κοιτάμε τι λένε οι 
βιομηχανίες. Δεν μπορώ να το καταλά-
βω. Έτσι επιβεβαιώνεται η άποψη μου 
ότι συλλήβδην όλοι οι πολιτικοί είναι 
διεφθαρμένοι, αλλά εδώ πρόκειται για 
τη δημόσια υγεία."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Εδώ, τα τελευ-
ταία χρόνια αναπτύχθηκε στη χώρα μας 
ο λεγόμενος νεογνικός καρκίνος, που δεν 
υπήρχε στην Ελλάδα. Τώρα σε παιδάκια 
μέχρι 5 χρόνων αναπτύσσονται καρκίνοι 
εγκεφάλου, στομάχου και διαφόρων 
άλλων ιστών. Δυστυχώς αποδεικνύεται 
ότι είναι από το περιβάλλον και την κακή 
μας διατροφή.

Κανείς δε δίνει σημασία. Κύριε Μανιά-
τη, σκύψτε λιγάκι επάνω στα προβλήματα, 
καλό θα σας κάνει. Όχι στα νεφρά, στον 
εγκέφαλο.
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Σε μια έρευνα που κάναμε με το Εθνικό 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο, οι μετρήσεις 
έδειξαν κάποιες τιμές πάνω απο 2.000 
μικρογραμμάρια στο λίτρο, των απο-
βλήτων δηλαδή, εξασθενές χρώμιο, με 
όριο, όπως έχει οριστεί απο ΚΥΑ, τα 30 
μικρογραμμάρια στο λίτρο.

Φανταστείτε τι γίνεται

Η PEPSI λοιπόν που παίρνει νερό 
απο αυτη την ασώπεια λεκάνη, έκανε μια 
διαμαρτυρία επειδή γράφτηκαν αυτα τα 
νούμερα. Η Pepsi είναι μια πολυεθνική 
αμερικάνικη, η οποία δυστυχώς εδω και 5 
χρόνια που καταγγέλαμε το νερό το Ηβη 
Λουτρακίου που εκμεταλλευόταν αυτή, 
είχε κι εκείνη μεταξύ 20-30 γραμ. στο 
λίτρο εξασθενές χρώμιο, τη στιγμή που 
για το πόσιμο νερό το όριο είναι ΜΗΔΕΝ.

Παρ ότι έκλεισε η Ηβη Λουτρακίου, 
έχει αποθέματα τα οποία πουλά σε απο-
μακρυσμένα νησιά, άλλη ιστορία αυτή, την 
οποία θα δούμε μετά απο δύο Σάββατα.

Να πούμε οτι για τις εκπομπές μας 
με τα σκουπίδια, είμαστε ευχαριστημένοι 
που ακολουθείτε μια διαδικασία νομική 
και δικαστική όσον αφορά τον Υπουργό κ. 
Μιχελάκη, ο οποίος παίζει, άγριο παιγνίδι 
τώρα πια με τον Περιφερειάρχη.

Οι περιπτώσεις ξεκοκαλίζονται απο 
τον Υπουργό και να πούμε οτι φαίνεται 
ότι εδω υπάρχει μεγάλη λαμογιά.

Οχι ότι μας αρέσει που το αναδείξαμε 
το θέμα, αλλα φαίνεται ότι σ όλη την 
Ελλάδα το ίδιο ισχύει.

Στην Πελοπόνησσο, θρασύτατα η 
κόρη του περιφερειάρχη του κ. Τατούλη, 
μοίραζε διαφημίσεις σε όλα τα ΜΜΕ και 
έστελνε το τιμολόγιο στην ΤΕΡΝΑ επειδή, 
είναι ο ανάδοχος των σκουπιδιών της 
Πελοπονήσσου.

Δυστυχώς, απο τον Υπουργό μέχρι 
τον τελευταίο υπάλληλο, διαφαίνεται 
οτι υπάρχει μια κρατική μηχανή η οποία 
είναι σοβαρά διαπλεκόμενη.

Βγάλανε κανονιστική πως θα λει-
τουργούν τα τζάκια στην Αττική. Χωρίσαν 
σε περιοχές και είπαν εκεί θα βάζουμε 
πρόστιμο αν τα τζάκια μυρίζουν διαφο-
ρετικές ουσίες,απο αυτές που θα έπρεπε 
να μυρίζει το πεύκο, η ελιά, η οξιά κλπ.

Αυτα είναι αστεία κύριοι. Βάλτε μυαλό 
και σκύφτε πάνω στα προβλήματα. Πείτε 
οτι, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι εκείνο 
που πρέπει να δούμε τι γίνεται και βέβαια 
το φυσικό αέριο. και σε μια εκπομπή που 
θα κάνουμε για το φ.α. θα δείτε τι γίνεται.

Σε όλα τα κράτη της Ε. Ε. και σε 32 
χώρες στο Βόρειο Ημισφαίριο, η τιμή 
του φ.α. είναι 30% πιο χαμηλή απ' ότι 
στην Ελλάδα.

Αυτο είχε καταγγελθεί και στον πρωθυ-

πουργό τον κ. Σαμαρά. Είχαμε υπογράψει 
με την Gasprom μια σύμβαση όπου η τιμή 
του φ.α. ήταν 30% πιο ακριβή. Κανείς δεν 
έδωσε σημασία.

Φανταστείτε λοιπόν μια Ευρώπη η 
οποία έχει μέσο μισθό 1600 ευρώ το 
μήνα κι εμείς έχουμε αντστοίχως 400-600 
ευρώ το μήνα, φανταστείτε το κόστος 
για τη θέρμανση στην Ελλάδα, να είναι 
30% πιο πάνω απ ότι στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτό είναι ΤΟ σκάνδαλο.

Κι έρχεται η ΔΕΠΑ και η ΔΕΣΦΑ και 
λένε, ξέρετε, δεν έχουμε λεφτά ν ανοίξουμε 

τα δίκτυα, να βάλουμε κι άλλους αγωγούς. 
Περνάει ο αγωγός απο το Μενίδι και το 
Μενίδι δεν έχει φ.α.

Η Δυτική Ελλάδα δεν έχει καθόλου, 
είναι στρατηγικής σημασίας το φ.α. και 
είναι και φιλικότερο στο περιβάλλον και 
πιο φθηνό (απ το πετρέλαιο).

Απο τα 11 εκ. πολίτες που υπάρχουν 
στην ελλάδα μόλις το 0,8% έχει φ.α. Που 
θα έπρεπε τουλάχιστον το 50% να έχει, 
σε αυτη την 20ετία που λειτουργεί αυτο 
το σχήμα που λέγεται Φυσικό Αέριο είτε 
Αττικής, είτε Θεσσαλίας είτε οτιδήποτε.

Ο Ασπρόπυργος λοιπόν, είναι το 
αγκάθι της σημερινής μας εκπομπής.

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ:

Νίκος Μελετίου - Δήμαρχος Ασπρο-
πύργου

Ξεκινώντας απο τα σκουπίδια και 
την ανεξέλεγκτη βιομηχανική ζώνη. Δεν 
υπάρχει απογραφή πηγών ρύπανσης. 
Κάναμε έναν πρόχειρο υπολλογισμό, οτι 
απο τις 480 βιομηχανίες που είναι στην 
περιοχή Ασπροπύργου, ενα 30% δεν έχει 
άδεια λειτουργίας.

Θα μου πείτε και ποια βιομηχανία 
έχει άδεια λειτουργίας, όταν δεν υπάρχει 
χρήση γής σε κανένα δήμο."

 ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Οχι, σε μάς υπάρχει. 
Υπάρχει γενικό πολεοδομικό."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:-"Χρήση γης όμως 
όταν λέμε, εννοούμε ότι υπάρχει μια ΒΙΠΕ 

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 12)

Aσπρόπυργος και χωματερή  
το δίδυμο της επικινδυνότητας 

Δυστυχώς τα σκουπιδια, 
καταλήγουν σε αλάνες όπου 
γίνεται διαλλογή για ανακυ-
κλώσιμα υλικά απο τους Ρομά. 
Τα υππολοιπα αφήνονται εκεί, 
όπου με τη βροχή απλώνονται 
στα ρέματα, τους δρόμους ή 
τη θάλασσα.

▶
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η οποία όμως, λειτουργεί κ δήμαρχε;

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Λειτουργεί άναρχα"
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Ναι, λέμε να έχει 

υποδομές: δίκτυο ύδρευσης, άρδευσης, 
βιολογικό-χημικό καθαρισμό, όλα τα δίκτυα 
τα οποία είναι απαραίτητα για να διευ-
κολυνθεί η ομαλή και σωστή λειτουργία 
των βιομηχανιών. Υπάρχουν όλα αυτά;"

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Σ αυτή τη ΒΙΠΕ που επι-
σκευτήκατε όχι. Υπάρχει όμως στην άλλη 
ΒΙΠΕ κάτω, η οποία έχει πολεοδομηθεί 
και σιγά σιγά γίνεται η εφαρμογή του 
σχεδίου (στον άξονα των διυλιστηρίων) 
στη νότια περιοχή."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: "Ναι, αλλα οι 
αναπτυσόμενες βιομηχανίες είναι στην 
άλλη μεριά, που είναι άναρχη πολεοδομικά. 
Στην ΒΙΠΕ που λέτε είναι συγκεκριμένες 
βιομηχανίες που λειτουργούν εδω και 
εικοσαετίες. Στην άναρχη περιοχή, εκεί 
αναπτύσονται συνεχώς βιομηχανίες."

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Τώρα όχι, αλλα εδω και 
μια δεκαετία που έχει οριοθετηθεί η περι-
οχή ως βιομηχανική ζώνη είχε ξεκινήσει 
η κατασκευή βιομηχανιών εκεί. Αυτη την 
περιοχή δυστυχώς απο το '97 που παλεύει 
ο δήμος να την πολεοδομήσει.

Οι βασικοί λόγοι που δεν μπόρεσε, 
είναι, η άρνηση των επιχειρηματιών να 
ενταχθεί η περιοχή για πολεδόμηση με 
το νόμο 2300, διότι είναι μεγάλες οι 
εισφορές σε χρήμα και κυρίως σε γή. 
Γιατι αυτός που αγόρασε εκεί και έκανε 
τη δραστηριότητα του, δυσκολεύεται 
να κόψει περίπου το 30% που είναι η 
εισφορά του σε γή, διότι, θα βγεί εκτός 
προγράμματος της επένδυσης του.

Ετσι λοιπόν, εκμεταλλευτήκαμε τον 
νόμο 545 του 2008. Ο επιχειρηματίς 
πήρε νόμιμη άδεια, δεν έκανε αυθαίρετη 
δόμηση, με χρήση γης, βιομηχανική. Αλλο 
το να έχεις, ενταχθεί. Απλως δεν έχει 
σχέδιο βιομηχανικής ζώνης εκεί.

Η περιοχή είναι χωροθετημένη και 
νόμιμα έχουν χτίσει.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  
& ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ  
ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Τώρα όσον αφορά τα σκουπίδια, η 
κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και τραγι-
κή και αν ερχόσαστε λίγο νωρίτερα θα 
βρίσκατε τρισχειρότερα.

Τελευταία υπάρχει ενα ενδιαφέρον και 
απο πλευράς του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και να αποτρέψει την είσοδο 
στους αθίγγανους, οι οποίοι όπως είδατε 
κατοικούν στην βιομηχανική ζώνη του 
Ασπροπύργου, στην περιοχή της Νέας 
Ζωής, προκειμένου να μην παίρνουν 
σκουπίδια τα οποία εναποθέτουν δίπλα 
απο τα σπίτια τους ή σε ανοιχτά οικόπεδα...

Στους καταυλισμούς των Ρωμά, έχει 
γεμίσει σκουπίδι και δεν μπορούν πια να 
επιβοιώσουν ούτε αυτοί, που τα κάνανε 
έτσι, μεταφερθήκαν πιο πέρα."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Εγω κατα-
λαβαίνω οτι αυτη η κατάσατση με το 
σκουπΙδομάνι εκεί είναι δεκαετιών. Αρα 
η πολιτεία είναι απούσα, ανεπαρκέστατη 
και ο δήμος που έπρεπε να φροντίσει 
για την κατάσταση αυτή, δεν έχει φρο-

ντίσει καθόλου..
Εξω απο τη χωματερή, εφάπτονται, το 

ρέμα της "μαύρης ώρας", εκει στο τοιχείο 
και όλα αυτα τα σκουπίδια. Που το ρέμα 
θα έπρεπε κάποιος να το φροντίσει. Είτε 
η ΕΥΔΑΠ είναι αυτη είτε η χωματερή. Εκεί 
είναι τα στραγγίδια, όλων των σκουπιδιών 
της Αττικής..."

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Κι αποτέλεσμα είναι 
όλος ο υδροφόρος ορίζοντας απο εκεί 
και κατάντι να έχει καταστραφεί. "

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Δεν μπορούμε 
λοιπόν στα 100, 200, 300 μέτρα να έχουμε 
λαχανικά σπαρμένα."

ΜΕΛΕΤΙΟΥ:-"Ευτυχώς οι καλλιέργειες 
αυτές όπως είδατε σταματήσανε, επειδή 
δεν μορούν να πωληθούν στην αγορά".

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Στο δρόμο είδαμε 
αρκετά σπαρμένα χωράφια".

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Είναι πολύ πιο μακριά ...."
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -" Δεν είδα σε εάν 

σημείο σε όλη αυτη τη ζώνη που λέμε 
βιομηχανική, να έχει ΒΙΠΕ οργανωμένο, 
βιολογικό κλπ. Σ ενα άλλο ρέμα που είδαμε 
ήταν κι εκείνο γεμάτο σκουπίδια. Είναι 
ενα απέραντο σκουπιδαριό και λυπάμαι 
που το λέω".

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Αν λυπάστε εσείς μία, 
εγω λυπάμαι που τα ζώ κάθε μέρα δέκα 
κι εκατό φορές. Εχω διαμηνύσει και στους 
αρμόδιους φορείς για τη φύλαξη της 
περιοχή, για την ανεξέλεγκτη ρίψη όλων 
αυτών των σκουπιδιών και ορισμένα απο 
αυτα όπως είδατε μπορεί να είναι και 
ύποπτα, τοξικά κι επικίνδυνα...."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Είδαμε και μια 
δεξαμενή που είχε μέσα τοξικά απόβλητα..."

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Εκεί τα ρίχνουν οι ασυνεί-
δητοι. Τη στιγμή που δεν υπάρχει φορέας 
διαχείρισης αυτών των απορριμμάτων, 
είναι η εύκολη λύση σε έναν επιχειρηματία 
που δίνει χρήματα σ εναν εργολάβο και 
του λέει πήγενε πέταξε μου αυτά... Και 
ο εργολάβος επειδή δεν τα παίρνει η 
χωματερή τα μπάζα και τα μπαζοσκούπιδα 
στη μορφή που τα είδατε, ή θα τα πάει 
στην άλλη την αμαρτωλή χωματερή του 

Μαρκόπουλου αλλα εκεί θα πληρώσει 70 
ευρώ τον τόνο ή τα φέρνει νύχτα κάνει 
μια ανατροπή και τα αδειάζει όπου βρεί.."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Σ αυτά τα ΚΔΑΥ 
τα 4 που υπάρχουν στην περιοχή πηγαίνουν 
εκτός απο τους ατσίγγανους και Ινδοί και 
πακιστανοί, αφγανοί και αφρικανοί. Αρα 
μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται και 
δεν μπορεί να μπει φραγμός, είτε λόγω 
έλλειψης προσωπικού απο το αρμόδιο 
υπουργείο, είτε απο το δήμο."

ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: "Στο οδοιπορι-
κό μας στον Ασπρόπυργο βρήκαμε μια 
πινακίδα που έλεγε: "Αποκατάσταση του 
ρέματος της Μαύρης ώρας", μία απόσταση 
ούτε 500 μέτρα, δεν αποκαταστάθηκε. Τα 
500 μέτρα σημαίνει 24 εκ. ευρώ όπως 
έγραφε η πινακίδα. Για φανταστείτε λοι-
πόν, πόσο είναι μαζί και με το ρέμα της 
Γιαννούλας που λέτε που η πινακίδα 
δεν γράφει τέτοιο πράγμα, φανταστείτε 
λοιπόν εναν εργολάβο να φτιάχνει ενα 
τοιχείο ύψους 5 μέτρων και να φτιάξει 
και το κατάντι, άντε να πάρει 3 εκ ευρώ. 
Που βγήκαν τα 24;"

ΜΕΛΕΤΙΟΥ:-"Θα μου επιτρέψετε να 
μην απαντήσω".

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Ναι, αλλα δεν 
πορεί να διακινούνται εκατομμύρια μέσα 
στο δήμο απο την Περιφέρεια για ΔΗΘΕΝ 
ΕΡΓΑ, Το καταγγέλω. φτανει πια. Αυτα 
βγαίνουν με τιμές ανάθεσης."

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Οχι ανάθεσης."
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Τι όχι ανάθεσης, 

εδω αναθέτουν έργα με 180 εκ. ευρώ 
θα κολήσουν στα 24; Τι μου λέτε τώρα;"

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: (χαμογελάει).....
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Τιμές ανάθεσης 

λοιπόν και διαπιστώνουμε ότι μετα απο τις 
καταγγελίες της εκπομπής και του ΠΑΚΟΕ, 
ευαισθητοποιήθηκε ο κ. Μιχελάκης, ο 
οποίος λέει συνεχώς οτι θα φτάσει το 
μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο. Και πρέπει να 

το φτάσει γιατι οι αναθέσεις φτάνουν στα 
2,5 δισ. ευρώ. Κι εδώ για 15.000 ευρώ 
δεν είχαμε το καλοκαίρι να ραντίσουμε 
τα κουνούπια..."

Το βασικότερο απ όλα πάντως είναι 
να ξεσηκωθούμε απο τον καναπέ, για να 
διεκδικήσετε. Αλλιώς δεν θα κάνουμε 
τίποτα. Απλά πράγματα. Ο Θεός μας 
έδωσε μια χώρα με ήλιο δάση υπέροχο 
περιβάλλον αλλα εμείς δεν το εκτιμούμε 
και το καταστρέφουμε.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που 
είδαμε με τους χιλιάδες νεκρούς στις 
Φιλιππίνες, εδω δεν τα έχουμε ζήσει ακόμη. 
Όμως αν συνεχίζουμε να ρυπαίνουμε σε 
αφάνταστο βαθμό, ασύστολα, να ρίχνουν 
επι παραδείγματι νοσοκομειακά απόβλητα 
στον Αλφειό ποταμό, ΕΛΕΟΣ πια κύριοι.

Έχουμε πει οτι τα σκουπίδια είναι 
χρυσός, αλλα, φτάνει πια..."

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Ναι, κι εγω πιστεύω ότι 
είναι χρυσός, αρκεί να γίνει η διαχείριση 
τους σωστά..."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Χρυσός εννοώ 
για 10 οικογένειες."

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Επειδή δείξατε εικόνες 
τριτοκοσμικές, θέλω να επαναβεβαιώ-
σω οτι δεν μπορεί ο δήμος να ελέγξει 
την κατάσταση. Με 4 φορτηγά και δύο 
φορτωτές, δεν μπορώ να διαχειριστώ 
χιλιάδες τόνους σκουπιδιών που έρχο-
νται καθημερινά στην περιοχή. Πρέπει 
να φυλαχτεί η περιοχή πρώτα πρώτα, 
τις ώρες που απορρίπτονται αυτα τα 
μπαζοσκούπιδα και επικίνδυνα πολλές 
φορές. Να γίνεται έλεγχος στο φορτηγό 
στο φορτωμένο. Αφου κλείνει η χωματερή 
στις 6-7 το βράδυ, που πάει το φορτηγό 
φορτωμένο στο θριάσιο πεδίο;

Σας πήγα στη χειρότερη περιοχή γιατι 
έχω ζητήσει επανειλλημένως, να χρημα-
τοδοτηθεί, όχι ο δήμος, ο καθαρισμός της 
περιοχής, δεν θέλω εγω χρήματα.

Το Θριάσσιο είναι πηγή πλούτου, όταν 
παράγεται εδω το 30% της βαριάς βιομη-
χανίας. Με αυτη την πολιτική διώχνουμε 
τους παλιούς επενδυτές, οχι καινούργιους 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Η περιφέρεια σκορπά εκ. ευρώ 
ευρώ στους χρυσούς εργολά-
βους για έργα βιτρίνας στην 
περιοχή του Ασπροπύργου. 
Ακόμη και έξω απο το κτή-
ριο της περιφέρειας στον 
Ασπρόπυργο υποτίθεται ότι 
γίνονται έργα. Τα χρήμματα 
πολλά, η χρησιμότητα και 
η ολοκλήρωση των έργων 
αυτών ελέγχεται...
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που δεν έρχονται, αλλά οι παλιές επιχει-
ρήσεις η μια μετά την άλλη κλείνουνε και 
λόγω της κρίσης, αλλά κυρίως λόγω της 
κατάστασης που επικρατεί.

Χρεωνόμαστε ως δήμος και 45 ευρώ 
τον τόνο απο πάνω, που πάμε στη χωμα-
τερή αυτα τα πράγματα, πληρώνουμε 1 
εκ 750.000 ευρώ για τα σκουπίδια που 
πετάμε στη χωματερή ΜΑΣ.

Για αντισταθμιστικά ωφέλη έχουμε 
πάρει μέχρι τώρα 900 χιλιάδες και ρίχνουμε 
στη χωματερή 1,7 εκ.

Υπάρχουν χρήσεις γής αλλα δεν επαρ-
κούνε για τις επενδύσεις που έχουν γίνει. 
Εδικά εκεί πιο κάτω, που περνάει το 
ρέμα που παίρνει τα στραγγίσματα της 
χωματερής και τα πάει στον κόλπο της 
Ελευσίνας...."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -" Δεν είναι μόνο 
τα στραγγίσματα. Ξέρετε ότι υπάρχουν 
πολλές "μπούκες" δομημένων χωροτα-
ξιακά εργοστασίων, οι οποίες ρίχνουν τα 
λύματα μέσα σ αυτά τα ρέματα."

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Τη μία την πιάσαμε. 
Είχε εξασθενές χρώμιο. Είχε αγωγό 2,5 
χιλιόμετρα, μια επιχείρηση γαλβανισμού 
μετάλων και κατέληγε μέσα στο ρέμα εκεί."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Μα πιάσαν και 
μια εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών 
που ΔΗΘΕΝ ανακυκλώνει, γιατι η ανα-
κύκλωση είναι μια σοβαρή υπόθεση για 
όλους μας, και ήδη ο Υπερνομάρχης 
σφράγισε την γεώτρησή του γιατι μόλυνε 
με μόλυβδο. Οταν λοιπόν μια και μόνη 
γεώτρηση βγάζει μόλυβδο, ξέρετε οτι οι 
εγκεφαλίτιδες στα παιδιά, προέρχεται 
κυρίως απο τον μόλυβδο που υπάρχει 
στο νερό ή στα απόβλητα."

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Πάντως κι αυτά που 
κάνει ο δήμος πολλά είναι. Γιατι δηλαδή, 
έχει καμιά άλλη αρμοδιότητα; Κι αυτα που 
κάνουμε τα κάνουμε απο ενδιαφέρον. 
Είμαστε απο τους λίγους δήμους που 

έχουμε διεύθυνση περιβάλλοντος. Με 
καταρτισμένους επιστήμονες παρακο-
λουθούμε και μετράμε σε 24ωρη βάση 
όλους τους ρύπους."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Δεν έχετε στείλει 
όμως ποτέ στον εισαγγελέα τα αποτελέ-
σματα αυτών των μετρήσεων, στο ΥΠΕΚΑ 
που τα στέλνετε τα βάζει σ ενα συρτάρι.
Οταν τα αιωρούμενα σωματίδια καθημε-
ρινά κάνουν υπέρβαση απο 100-200% 
πάνω απο το όριο, το ΥΠΕΚΑ έπρεπε ήδη 
να έχει κάνει κάτι. Και τα αιωρούμενα 
σωματίδια προέρχονται απο τα διυλιστή-
ρια.Τα μικροσωματίδια απο την αιθάλη 
που βγάζει το πετρέλαιο καιγόμενο, δίνει 
αυτο το αποτέλεσμα ρύπανσης."

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Εμείς λοιπόν, ενημε-
ρώνουμε τους φορείς κι εκείνοι πρέπει 
να κάνουν το καθήκον τους. Εαν είναι 
αν είχαμε και τη δυνατότητα να τους 
κλείσουμε αυτούς που ρυπαίνουν η να 
τους υποχρεώσουμε να σταματήσουν 
να ρυπαίνουν, βεβαίως και θα το κάναμε. 
Έχουμε αυτη την ευθύνη; Οχι βέβαια. Ας 
αναλάβουν την ευθύνη εκείνοι που την 
έχουνε.

Ο δήμος ο δικός μας, επειδή έχει 
καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι κι 
εδω κι αρκετά χρόνια, παρακολουθεί το 
περιβάλλον και γνωμοδοτεί με ανθρώπους 
καταρτισμένους, κι ακόμη κι αν εμείς 
διαφωνήσαμε για ρυπογόνες διαδικασίες 
κάποιοι πήραν άδειες απο αλλού απο το 
ΥΠΕΚΑ, ή απο την Περιφέρεια."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Και η περιφέρεια 
με 2 άτομα που έχει τώρα απο 10 που 
είχε, απ ότι μου είπε η αντιπεριφερειάρχης, 
τι μπορεί να κάνει; Απο τη στιγμή που 
η ρύπανση φτάνει σε σημεία που είναι 
επικίνδυνα, πρέπει να ληφθούν δραστι-
κά μέτρα, δεν μπορείς να περιοριστείς 
στη μέτρηση μόνο, δεν παύουν να είναι 
καρκινογόνα τα αιωρούμενα σωματίδια."

ΜΕΛΕΤΙΟΥ: -"Θα πρέπει όμως να γίνει 
καλή αστυνόμευση στην περιοχή, για να 
επιστρέψουμε στο θέμα των σκουπιδιών 
και να αποταπεί αυτη η παράνομη κατά-
ληψη των ιδιοκτησιών απο τους Ρομά 
και η ανεξέλεγκτη απόρριψη μπάζων και 
επικίνδυνων τοξικών."

ΜΕΤΡΑΝΕ ΜΟΝΟΝ...

Στη συνέχεια στο ρεπορτάζ, ο κ. 
Χριστοδουλάκης μιλά με την υπεύθυνο 
περιβάλλοντος του δήμου Ασπροπύργου 
κ. Βερούτη.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Τι μετράτε εδώ 
και γιατί το μετράτε;"

ΒΕΡΟΥΤΗ: -"Ο σταθμός ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης του δήμου μας ξεκίνησε να 
λειτουργεί το Νοέμβριο του 2010, μετράει 
βασικούς ρύπους όπως είναι το διοξείδιο 
του θείου, μονοξείδιο του αζώτου, όζον 
και αιωρούμενα σωματίδια τα λεγόμενα 
πι εμ τεν."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Τ αποτελέσματα 
που βγάζετε που κυμαίνονται περίπου;"

ΒΕΡΟΥΤΗ -"Τ αποτελέσματα, δείχνουν 
ότι ορισμένοι ρύποι όπως τα πι εμ τεν δεν 
είναι σε υψηλά επίπεδα. Όμως τα αιω-
ρούμενα σωματίδια, σχεδόν καθημερινά 
ξεπερνούν το όριο δηλαδή είναι πάνω 
από 50 μικρογραμμάρια.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Ο δειγματολή-
πτης σε τι ύψος μετράει από το έδαφος;"

ΒΕΡΟΥΤΗ: -"Είναι περίπου στα 3 μέτρα 
στον όροφο του κλωβού που βρίσκονται 
τα όργανα μέτρησης. Καθημερινά εκδί-
δουμε δελτίο αιωρούμενων σωματιδίων, 
δελτίο ατμοσφαιρικής ρύπανσης το οποίο 
αναρτάται στο site του δήμου. Στο τέλος 
κάθε χρόνου βγάζουμε ένα ετήσιο δελτίο 
με τις μετρήσεις με κάποια συμπεράσματα. 
Από τις μετρήσεις που έχουμε κάνει όλο 
το χρόνο και στη συνέχεια ενημερώνουμε 

το ΥΠΕΚΑ κι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες."
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Στην περίπτωση 

που έχετε υπερβάσεις σημαντικές και 
ανησυχητικές, τι κάνετε;"

ΒΕΡΟΥΤΗ: -"Οπως γνωρίζετε υπάρχουν 
όρια για κάθε ρύπο. Μέχρι τώρα δεν έχει 
συμβεί υπερβάσεις όσον αφορά, Όζον ή 
διοξείδιο του Αζώτου, με τα αιωρούμενα 
όμως έχουμε πρόβλημα. Ξεπερνούν μερικές 
φορές και τα 100 μικρογραμμάρια ανά 
κυβικό μέτρο αέρα.

Ο ετήσιος μέσος όρος να σκεφτείτε 
είναι 40 μικρογραμμάρια."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: "Αν περιμένουμε 
το ετήσιο δελτίο για να ενημερωθεί το 
ΥΠΕΚΑ σωθήκαμε. ΕΚΤΟΣ από το να 
μετράτε κάνετε τίποτα άλλο;»

ΒΕΡΟΥΤΗ: -"Εκτός από το να μετράμε, 
ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΑ."

Επιστροφή στο στούντιο.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:-"Βέβαια παρά 

το γεγονός ότι είναι μόνο γνωμοδοτικό 
όργανο, είναι θετικό που υπάρχει σε 
έναν τουλάχιστο δήμο, αυτό το γραφείο 
περιβάλλοντος, ενημερώνει τους κατοί-
κους με την ιστοσελίδα του και στέλνει 
και στο ΥΠΕΚΑ ενα ενημερωτικό δελτίο 
κάθε χρόνο.

Το θέμα είναι ότι όλα αυτά πρέπει να 
αξιοποιούνται. Αν δεν αξιοποιούνται στην 
κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων δεν έχει νόημα"

ΜΕΛΤΙΟΥ: -"Οχι, εγω πιστεύω οτι έχει 
νόημα γιατι γνωρίζουμε τι αέρα αναπνέου-
με. Τώρα αν υπάρχουν υπερβάσεις σε ένα 
ρύπο.Τα μηχανήματα είναι τοποθετημένα 
στο δρόμο στον κεντρικό ιστό της πόλης. 
Είναι και οι εξατμίσεις των αυτοκινήτων 
είναι και η σκόνη..".

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Δεν είναι σε 
ένα, κάθε μέρα είναι. Και τα πιμι 10 είναι 
αποτέλεσμα βιομηχανικής δραστηριότητας. 
Ευχαριστούμε πολύ κ. Δήμαρχε"

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Οι βιομηχανίε 
ςλειτουργούν σε 
εναν χώρο άναρ-
χο χωρίς καμία 
προ¨ϋπόθεση 
για πραγματικό 
ΒΙΠΕ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 
1. ΑΚΡΙΒΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

-"Μας κλέβουν στο φυσικό αέριο 
γιατί σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες είναι κατα 30% φθηνότερο απ’ οτι 
στην Ελλάδα. Μέσος όρος  ανθρώπων 
κάτω απο το όριο της φτώχειας στην 
Ευρώπη είναι το 15%, στην Ελλάδα είναι 
το 40%. Εμπρός λοιπόν κύριοι, βάλτε 
μας κι άλλους φόρους να πληρώνουμε 
χρυσάφι το φυσικό αέριο στη Ρωσία και 
κατά τα άλλα να λέμε οτι το φυσικό αέριο 
είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον και 
...φθηνότερο.

2. ΔΕΗ: ΚΑΙ ΚΛΕΒΕΙ 
ΚΑΙ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ

Τώρα όσον αφορά τη ΔΕΗ, την έχουμε 
χωρίσει σε δύο κομμάτια.

Το πρώτο κομμάτι είναι ότι εδώ και 
11 χρόνια  μας κλέβει το τέλος των Υπη-
ρεσιών Κοινής Ωφέλειας, κάνουμε από το 
Μάρτιο συνεχώς αγωγές, έχουν κερδηθεί 
οι δύο, είκοσι άτομα η κάθε μία. Πήραν οι 
άνθρωποι αυτοί 115 χιλιάδες ευρώ στη 
μία αγωγή και 180.000 ευρώ στην άλλη 
και προχωράμε έχοντας 3.500 αιτήσεις 
μέχρι τώρα.

Η προθεσμία έχει λήξει αλλά από 1η 
Δεκεμβρίου μέχρι και 5η Δεκεμβρίου, 
επανερχόμαστε και θα δεχτούμε μέχρι 
500 αιτήσεις. Οι αιτήσεις είναι δωρεάν 
για όλα τα μέλη του ΠΑΚΟΕ.

Το δεύτερο κομμάτι της ΔΕΗ που 
είναι και το τραγικότερο και αναφέρθηκε 
προχθές οτι 360.000 οικογένειες στην 
Αττική, δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και 
θα κάνουν Χριστούγεννα στο σκοτάδι.

Εμείς λοιπόν σε συνεργασία με 5 
δήμους της Αττικής,  Κερατσίνι, Πέραμα, 
Ασπρόπυργος, Ελευσίνα και Πειραιάς 
και ζητάμε να μετακυλήσει το ποσό των 
12,5 δισ. ευρώ, που έχει κλέψει η ΔΕΗ 
απο τον Ελληνικό λαό, στις οικογένειες 
αυτές, ούτως ώστε να τους ξανανοιχτεί 
η παροχή του ρεύματος.

Περιμένουμε να δούμε τι θα πεί το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς χρειάζονται 
ακόμη διευκρινίσεις για τον αριθμό των 
νοικοκυριών που δεν έχουν ρεύμα, αν 

είναι περισσότεροι.
 
3. ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
Απο την παγκόσμια τράπεζα διοξει-

δίου του άνθρακα ανακοινώθηκε οτι, 
90 εταιρείες στα 259 χρόνια που έχουν 
περάσει μέχρι τώρα, έχουν καταστρέψει 
τον πλανήτη με τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα που βγάζουν.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται οτι, μόλις 
στα τελευταία 25 έχει γίνει η μεγαλύτερη 
καταστροφή.

Μέσα σ αυτές τις 90 εταιρείες είναι η 
EXON, η BP, διάφορες εταιρείες πετρε-
λαϊκές, σιδήρου κι άλλες βιομηχανίες. 

4. Ο κ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Σημερινό δημοσίευμα στην εφημερίδα 

"ΠΟΝΤΙΚΙ" αλλά και στη "Δημοκρατία" και 
από το ΠΑΚΟΕ έχουν γίνει δημοσιεύσεις 
για τον υπόγειο τρόπο με τον οποίο 
ρυθμίζονται τα θέματα των σκουπιδιών.

Το Μάρτιο μήνα ο κ. Σγουρός ανακοι-
νώνει οτι θα κάνει διαγωνισμό για το ΕΜΑΚ 

και για τ' απόβλητα απο τα νοσοκομεία. 
Την παρέκαμψε αυτή την απόφαση και 
μέσα σε δύο μήνες ανακοίνωσε οτι θ 
αναθέσει το ίδιο έργο για τα σκουπίδια 
στον κ. Μπόμπολα.

Πρόσφατα ο Υπουργός  Εσωτερικών 
ο κ. Μιχελάκης εγκάλεσε τον κ. Σγουρό 
και ζήτησε εξηγήσεις για την απ ευθείας 
ανάθεση ύψους 180 εκ. ευρώ. Σε αντί-
θεση  το καλοκαίρι για να ραντίσουμε για 
τα κουνούπια, δεν μπορούσαν να βρούν 
15.000 ευρώ, επειδή κήρυξαν άκαρπο 
τον διαγωνισμό οπότε μας φάγαν τα 
κουνούπια,  ραντίσαμε αντι τον Ιούνιο, 
τον Σεπτέμβριο.

Αλλά η Κομισιόν κ.Σγουρέ, σας εγκαλεί 
γιατί σε έξι σημεία στην Αττική, τα αστικά 
λύματα τα έχετε αφήσει ανεξέλεγκτα και 
ήδη το 2007 έχουμε καταδικαστεί πρώτη 
φορά και αν ξανακαταδικαστούμε οι δήμοι 
που δεν έχουν βιολογικό καθαρισμό θ 
αναγκαστούν να πληρώνουν πρόστιμο 
43.000 ευρώ την ημέρα.

Τι θα γίνει κ. Σγουρέ; Εμείς σας απο-

στείλαμε σχετικό γράμμα, πήγαμε και 
στον εισαγγελέα, αλλά εσείς κωφεύετε...

Οι Ρωμά και η ανακύκλωση

iΣήμερα μάθαμε οτι στο ΧΥΤΑ της 
Φυλής τραυματίστηκε ένας υπάλληλος 
εκεί απο Ρωμά.

Ούτε την στρατηγικής σημασίας περι-
φρούρηση της χωματερής δεν μπορείτε 
να κάνετε κ. Σγουρέ.

Αλλά και η ανακύκλωση πάει κατά 
διαόλου, οι μπλε κάδοι με τους πρά-
σινους γίνονται ένα, αλλά ελπίζουμε 
οτι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε 
σήμερα, θα βοηθήσει τους ΟΤΑ καθώς 
έχει να μοιράσει 2,8 εκ. δισ. ευρώ για 
έργα, αναπλάσεις κλπ.

Αυτό που είναι σημαντικό πάντως είναι, 
οτι τα προϊόντα συγκεκριμένης προέλευσης 
ΠΟΠ, είναι μόνο για τις χώρες της Ε.Ε.  
Στον Καναδά την Αμερική πωλούνται 
εκεί, φέτα καναδική, δεν υπολλογίζεται 
η ονομασία ως ΠΟΠ."

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 12)

Χωρίς υποδομές ο δήμος Μάνδρας-
Ειδυλίας: Πληρώνουν αλλά δεν έχουν 
πόσιμο νερό στο Πόρτο Γερμενό. 
Βιομηχανική ζώνη μόνο στα χαρτιά, αποχετευτικό ...μηδέν. 
Σχέδιο Πόλης ...στον αέρα
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ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ - 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μάνδρα: Άναρχη 
Βιομηχανική ζώνη

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Η βιομηχανική 
ζώνη της Μάνδρας, με φόντο τα Διυλιστή-
ρια, είναι μια άναρχα δομημένη περιοχή, η 
οποία δεν έχει ούτε μελέτη χωροταξικού, 
ούτε πληροί την έννοια χρήσης γής, για 
ενα ΒΙΟΠΑ ή ΒΙΠΑ ή οτιδήποτε.

Χωρίς υποδομές, χωρίς ύδρευση, 
αποχετευτικό, βιολογικό ή βιοχημικό 
καθαρισμό, χωρίς ΚΔΑΥ, χωρίς χώρους 
για την αποθήκευση των επικίνδυνων 
τοξικών αποβλήτων. 

Τετρακόσιες τριάντα τέσσερις (434)  
βιομηχανίες στην περιοχή του δήμου 
Μάνδρας -Ειδυλίας και δυστυχώς δεν 
έχει γίνει καμία απογραφή.

Πρόταση μας πριν απο δύο χρόνια 
στον δήμο, ήταν να γίνει απογραφή πηγών 
ρύπανσης. Δυστυχώς η πρόταση μπήκε 
σ ενα συρτάρι και δεν ανασύρθηκε ποτε.

Ο δήμαρχος δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ 
να γίνει η μελέτη αυτή, διότι μπορεί να 
θεωρεί οτι δεν χρειάζεται να γνωρίζει ποιές 
είναι αυτές οι εταιρείες που βρίσκονται 
εδω και ρυπαίνουν την περιοχή, σε βάρος 
των κατοίκων της περιοχής.

Τα σκουπίδια των βιομηχανιών αυτών 
τα μαζεύουν και δεν ξέρω κατά πόσο 
είναι επιλέξιμη δαπάνη αυτη η διαδικασία 
συλλογής των σκουπιδιών για το δήμο..

Βιομηχανίες κάθε είδους, απο διυλι-
στήρια όπως βλέπετε μέχρι κάθε άλλη 
μεταλλουργική δραστηριότητα, επινικελω-
τήρια, υφαντήρια, ότι θέλετε, εκτός βέβαια 
απο μια πραγματική βιομηχανική ζώνη.

Είναι τόσο άναρχα δομημένη όλη 
αυτή η περιοχή, με κλειστούς χώρους 

χωρίς ονομασίες χωρίς τίποτα. Μόνο 
καμιά 10ριά έχουν βάλει ταμπέλες, κατά 
τα άλλα, κλειστές ερμητικά οι πόρτες. Τι 
είναι μέσα;  Κανείς δεν ξέρει.

Ας μας πούν οι επιθεωρητές περιβάλ-
λοντος τι έχουν δει, αν ποτέ έχουν έρθει 
σ αυτή την περιοχή.

Στην εκπομπή σήμερα καλεσμένος είναι 
ο κ. Κωσταντίνος Μακρυνόρης Γενικός 
Γραμματέας της Ένωσης Δημάρχων Αττικής 
και υποψήφιος δήμαρχος Μάνδρας, πρώην 
δήμαρχος Βιλλίων, αλλα μας στεναχωρεί 

ιδιαίτερα ότι δεν βρίσκονται εδω ο κ. 
Δήμαρχος Μάνδρας ο οποίος μας είπε 
οτι είναι Θεσσαλονίκη αλλά και οι δύο 
της αντιπολίτευσης, ο κ. Πανωλιάσκος 
και η κ. Κριεκούκη, οι οποίοι δεν ήρθαν, 
αν και προσεκλήθησαν στην εκπομπή."

Κ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ: -"Κύριε πρόεδρε 
επειδή εγω ήμουν πολλά χρόνια δήμαρχος 
στην πόλη των Βιλλίων, βλέπω οτι από 
τότε μέχρι σήμερα ακόμη δεν υπάρχει 
πολεοδομικός σχεδιασμός.

Για τις βιομηχανίες τις οποίες είδαμε 
στη Μάνδρα, και απο ότι έχω μελετήσει, 

σ αυτή την περιοχή πρέπει οπωσδήποτε 
να γίνει βιολογικός καθαρισμός, ούτως 
ώστε όλα τα εργοστάσια αυτα να τους 
προσφέρεις για να σου προσφέρουνε.

Και το σημαντικότερο είναι οτι ο Δήμος 
Μάνδρας που δικαιούται να έχει ενα μικρό 
ποσοστό του τζίρου των  βιομηχανιών, 
δηλαδή το 2% ως έσοδο, δεν το έχει. 
Είναι σοβαρή η ευθύνη των δημάρχων 
μέχρι τώρα που δεν το εισπράττουν απο 
τη στιγμή που λειτουργούν οι βιομηχα-
νίες εδω."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Εάν μας είχε 
ακούσει ο δήμος κι είχε αποδεχτεί την 
πρόταση μας γι απογραφή των πηγών 
ρύπανσης, τώρα θα είχε έσοδα πολλά 
εκατομμύρια ευρώ απο τις κανονιστικές 
διατάξεις. Κι αυτό θα ήταν καλό και για 
το δήμο, αλλά και για τις βιομηχανίες που 
όπως γνωρίζετε δεν έχουν ούτε άδειες 
ούτε τίποτα.

ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟ-
ΤΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟ. Οπως καταλαβαίνετε, τα 
χρήματα αυτα που δίνει η βιομηχανία, 
κάτω απο το τραπέζι είτε σε υπόγειες 
διαδικασίες, αν τα έδινε, το 1/10 απο αυτά 
στο δήμο, σαν αντισταθμιστικά ωφέλη θα 
ήταν πολυ καλύτερα.

Δηλαδή και οι βιομηχανίες θα είχαν 
την πραγματική υποστήριξη του δήμου 
και ο δήμος απο τις 430 αυτές βιομη-
χανίες θα είχε αντισταθμιστικά ωφέλη 
βάση του τζίρου τους, γύρω στα 50 με 
70 εκ. ευρώ το χρόνο. Κι απ' ότι ξέρω ο 
προϋπολλογισμός του δήμου δεν ξεπερνά 
τα 15 εκ, ευρώ ετησίως."

ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ: -"Η άποψη μου επειδη 
δεν γνωρίζω τι έχει κάνει η δημοτική 
αρχή μέχρι σήμερα, αλλα ο Καλικράτης 
όλα αυτα τα έχει προβλέψει. Δηλαδή σου 
δίνει τη δυνατότητα να πάρεις όλα αυτα 
που δικαιούσαι, αλλα και την υποχρέωση 
να παρέχεις αυτα που δικαιούνται και οι 
βιομηχανίες."

Αυθαίρετα πάνω 
στη θάλασσα στο 
Πόρτο Γερμενό.

Οι υδρομετρητές για το 
νερό που … δεν πίνεται, 
μέσα στη βρώμα και τα 
σκουπίδια

▶
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: "Τώρα κατατίθεται 
και ο "Αντι-Καλικράτης" όπου εκεί μπαίνουν 
οι προϋποθέσεις για τις κανονιστικές 
διατάξεις, στους αέριους ρύπους, στα 
υγρά απόβλητα, ενω τώρα θα βάζει και 
για τα σκουπίδια.

Εσείς πώς πιστεύεται οτι η βιομηχα-
νική ζώνη μπορεί να οργανωθεί και να 
λειτουργεί καλά;"

ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ: -"Κύριε πρόεδρε, εγω 
ονειρεύομαι αλλιώς τον δήμο Μάνδρας 
Ειδυλίας. Σκοπός μου είναι η Μάνδρα 
να λέγεται Δυτική Κηφισιά, γιατί, απο το 
1990 στο Δήμο Βιλλίων, έχουμε κάνει τον 
πιο σύγχρονο βιολογικό που υπάρχει στη 
χώρα μας και δεν έχει ο δήμος Μάνδρας 
ή η Ελευσίνα. 

Αυτο είναι το πρωταρχικό για να λές 
οτι έχω εναν νοικοκυρεμένο δήμο ή μια 
μεγάλη περιφέρεια..."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Ναι όμως καταγ-
γέλεται οτι ο βιολογικός αυτός δεν δου-
λεύει καλά αυτη τη στιγμή..."

ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ: -"Εμένα μ ενδιαφέ-
ρει να έχω εναν νοικοκυρεμένο δήμο. 
Να μπορώ να παρέχω στο δήμο και τις 
επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες, το Βιολο-
γικό καθαρισμό, την καθαριότητα της 
ποιότητα ζωής που απαιτείται για να 
έχω την απαίτηση να πάρω κι εγω τ 
αντισταθμιστικά οφέλη."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -" Αν έχετε πάει 
στη βιομηχανική ζώνη θα διαπιστώσετε 
εξ αιτίας της έλλειψης χωροταξικού 
σχεδιασμού, κάθε βιομηχανία έχει κι ενα 
δρόμο. Οπου στην πόρτα της βιομηχανίας 
ο δρόμος αυτός γίνεται αδιέξοδο.

Ούτε αριστερά στρίβει, ούτε δεξιά. 
Υπάρχουν γύρω στους 70 τέτοιους δρό-
μους. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν 
υπάρξει κάποιο ατύχημα. Η προσπέλαση 
στη διαδικασία πυρόσβεσης ας πούμε, 
δεν θα είναι εφικτή.

Πάντως γενικά με το ειδυλλιακό τοπίο 
που υπάρχει στα Βίλια την Ψάθα και το 
Πόρτο Γερμενό, βλέπουμε οτι ο Θεός 
έχει ευλογήσει την Ελλάδα. Αλλά εμείς 
ανί να κάνουμε όπως στην Ιαπωνία που 
έχουν τις παραλίες τους σαν διαμάντια, 
τις καταστρέφουμε και κάνουμε βουνά 
τα σκουπίδια όπως στην  Άνδρο και τη 
Νάξο και τα ρίχνουμε στη θάλασσα..."

Με την κάμερα της εκπομπής φτάσαμε 
στο Πόρτο Γερμενό.

ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ: 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΧΟΥΜΕ, 
ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Ειδυλιακό το 
τοπίο στα Αιγόσθενα, το Πόρτο Γερμενό, 
όπως το ξέρουν όλοι, αλλα τα αυθαίρετα 
φτάνουν μέχρι πάνω απο τη θάλασσα.

Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. μας δίνει ο 
Θεός όλα αυτα τα αγαθά απλόχερα, τη 
θάλασσα, τα δάση κι εμείς δυστυχώς τα 
καταστρέφουμε.

Φτάχνουμε σπίτια μέσα στα δέντρα κι 
όταν πάρουμε καμιά φωτιά κλαιγόμαστε 
και λέμε, τι έγινε πάλι μας έβαλαν φωτιά 
οι εμπρηστές...

Εδω και στην Ψάθα και το Αλεποχώ-
ρι, η κατάσταση είναι τραγική. θα δείτε 
αυθαίρετα χτισμένα πάνω στο κύμα. Και 
λέμε κατα τα άλλα, η πολιτεία τι κάνει. Η 

πολιτεία τη δουλειά της κάνει, ψηφαλάκια 
θέλουν οι πολιτικοί και οι πολιτικάντηδες."

Με την κάμερα της εκπομπής εντοπί-
σαμε και το αυθαίρετο κτίσμα του ίδιου 
του Δημάρχου της Μάνδρας στην οποία 
ανήκει η περιοχή, το οποίο κτίσμα έχει 
μετατραπεί σε "Rooms to let". Δίπλα απο 
το κτήριο, δεσπόζει ανοιχτή σαν χαβούζα, 
μια τρύπα που τελικώς είναι η θέση για 
τα ρολόγια του νερού.

Του νερού, που όπως μας λένε οι κάτοι-
κοι της περιοχής, δεν πίνεται, έχει βαριά 
μυρωδιά και αιωρούμενα σωματίδια...

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: -"Εδω τα 
περνάμε πολύ δύσκολα ιδιαίτερα το 
Χειμώνα. Δεν υπάρχουν δουλειές. Απο 
απελπισία βρισκόμαστε εδω. Μισοί- μισοί 
είμαστε.. Μισοί έλληνες μισοί αλβανοί. 
Ούτε νερό μπορούμε να πιούμε, έχει μια 
βαριά μυρωδιά..."

Δ. ΡΟΥΣΣΗΣ -ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 
-"Εσείς δοκιμάσατε το νερό; Πίνεται; Οχι 
το φτύσατε. Ετσι κι εμείς. 

Το έργο (η ύδρευση), έχει γίνει εδώ  
και πολλά χρόνια, κανένας αρμόδιος δεν 
βγήκε να μας πεί, πιείτε το. Το 'χουμε μόνο 
για λάτρα. Κουβαλάμε απο τα Βίλια με 
μπιτόνια ή πίνουμε εμφιαλωμένο.

Τι φταίει γι αυτό; Οι αρμόδιοι ξέρουν. 
Αυτοί που εξαφάνισαν τα εκατομμύ-
ρια ευρώ που δόθηκαν για το έργο της 
ύδρευσης στα Αιγόσθενα. Πληρώνουμε 
πανάκριβα το νερό, χωρίς να έχουμε νερό.

Μέχρι τέλος του χρόνου κάτι να κάνουν. 
Λένε οτι φταίει ο σοβάς της δεξαμενής. 
Μόνο λεφτά ξέρουν να παίρνουν απο 
το δήμο. Οι διακλαδωτήρες είναι παλιοί. 
Δεν ξέρουμε τι φταίει, οι σωλήνες; ποιός 

ξέρει..."
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Με το αποχε-

τευτικό τι γίνεται; που πάνε οι βόθροι;"
Δ. ΡΟΥΣΣΗΣ: -"Δεν υπάρχει αποχετευ-

τικό. Στα μαγαζιά  αδειάζουν τους βόθρους 
το καλοκαίρι, στα σπίτια κανείς δεν ξέρει...
Στη θάλασσα, όσοι προλαβαίνουν."

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: "Μήπως αυτό 
φταίει και εσείς πίνετε τελικά βοθρολύ-
ματα και νερό με σκατά;"

Δ. ΡΟΥΣΣΗΣ: -"Οχι γιατί η ύδρευση 
έρχεται απο το Μόρνο."

Οι υδρομετρητές, όπως καταγράφει 
η κάμερα της εκπομπής είναι όλοι χωρίς 
σκεπάσματα, γεμάτοι σκουπίδια. Είναι ν' 
απορεί κανείς για ποιό λόγο πληρώνουν 
νερό οι κάτοικοι του Πόρτο Γερμενό και 
τι μετράνε οι άνθρωποι του δήμου στους 
υδρομετρητές....

Στην μεγάλη κατηφόρα στην είσοδο του 
χωριού, απέναντι απο το αρχαίο κάστρο 
δεσπόζει μια μεγάλη πινακίδα που λέει ότι 
το έργο ύδρευσης του Πόρτο Γερμενό, έχει 
χρηματοδοτηθεί απο Κοινοτικά κονδύλια 
κατα  75%, με 3,5 εκ. ευρώ, το 2000 για 
να ολοκληρωθεί μέχρι το 2006.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -"Ανοιξιάτικη μέρα 
του Νοέμβρη, συνεχίζοντας το ρεπορτάζ 
πέφτουμε πάνω στην πινακίδα που ανε-
φέρει ότι το έργο ύδρευσης που δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί εν έτη 2013, έπρεπ 
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2006 και 
κόστισε 3,5 εκ. ευρώ τότε...Παρ όλα αυτά 
το Πόρτο Γερμενό δεν έχει πόσιμο νερό 
και οι υδρομετρητές βρίσκονται σε ανοιχτά 
φρεάτια γεμάτα σκουπίδια.

Το υδρευτικό δίκτυο δεν λειτουργεί, 
αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός 

δεν υπάρχει.
Δήμαρχε εσυ στερείσαι υποδομών, 

κάτι δεν πρέπει να γίνει; Τι σκοπεύεις να 
κάνεις; Θα διορθώσεις τα κακώς κείμενα; 
Πέρασε ο χρόνος, με λόγια δε γίνεται 
τίποτα, θα κάνετε κάτι; Γιατί ο κόσμος 
θέλει έργα.

Μάλιστα ο Δήμαρχος Μάνδρας έχει 
το γιό του επι παντός επιστητού, του έχει 
αναθέσει καθήκοντα δημάρχου απ ότι 
φαίνεται; Κ. Μακρυνόρη πως σας φάνηκε 
το ρεπορτάζ, σας είδα και...σφιγγόσαστε".

ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ -"Οταν ήμουν εγω 
δήμαρχος, είχαμε μόνο γεωτρήσεις με 
υφάλμυρο νερό που δεν πίνονταν. Μόνο 
για τη λάτρα και τη συντήρηση του σπι-
τιού έκανε.

Κάναμε λοιπόν μελέτη και πήραμε 
νερό από το Μόρνο στα Βίλλια, κια απο 
εκεί θα το πηγαίναμε στο Πόρτο Γερμενό.

Παρ' όλα αυτα δεν υλοποιήθηκε η 
μελέτη γιατι η ΕΥΔΑΠ μας έλεγε οτι το 
νερό δεν επαρκούσε. ΕΙΔΑ ΤΩΡΑ ΑΥΤΑ 
ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ.

Ντρέπομαι γιατι δεν μπορεί σ ενα τόπο 
που έχω υπηρετήσει 20 χρόνια να βλέπω 
αυτό το χάλι. Είναι πραγματικά ντροπή.

Οσο για το νερό που δεν πίνεται, μου 
έκανε εντύπωση, διότι έβλεπα φρεάτια 
με καινούργια ρολόγια, πρόσφατα. Είναι 
ποτε δυνατόν να χρεώνεις 800 ευρώ την 
παροχή όταν το νερό δεν πίνεται; Κι αφού 
δίνει το κράτος 5 εκ ευρώ.... δεν θα έδινε 
ένα άλλο για να γίνει η αποκατάσταση 
του εσωτερικού δικτύου;

Ποιός φταίει γι αυτό; Φταίει η τοπική 
αρχή η οποία έβαλε το νερό αυτό μέσα 
εκεί..."

Μαύρα χάλια. Απαρά-
δεκτο να πληρώνουν 
οι δημότες. 
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Μόλις πριν από λίγες μέρες στο παλιό 
ελαιοτριβείο του Ελαιώνα Σερρών, που 
σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, οι κάτοικοι 
του χωριού, στην πλειονότητά τους κτη-
νοτρόφοι και ελαιοπαραγωγοί, άκουσαν 
για πολλοστή φορά το δήμαρχο Πέτρο 
Αγγελίδη να τους μιλά για την πράσινη 
ανάπτυξη. Ακόμη και οι πιο επιφυλακτικοί 
ρωτούσαν να μάθουν για τα απαραίτητα 
έγγραφα που πρέπει να συγκεντρώσουν, 
ώστε να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα 
σπίτια τους. 

Το πρόγραμμα «πράσινη κοινότητα», 
όπως το λένε μεταξύ τους, προβλέπει 
πλήρη χρηματοδότηση (ποσοστό 100%) 
για επεμβάσεις σε όσα κτίρια του χωριού 
χρειαστεί δημόσια και ιδιωτικά. Περι-
λαμβάνει τη θερμομόνωση των κτιρίων, 
αλλαγή κουφωμάτων, αντικατάσταση των 
ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης, 
τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών κτλ.  Αυτό 
το έργο είναι το αντίστοιχο του «Εξοικο-
νομώ κατ΄οίκον» με τη διαφορά ΄τοι οι 
ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καμία συμμετοχή 
στα έξοδα. Αφού καταγραφούν οι ανάγκες 
κάθε κτιρίου, οι εργασίες θα εκτελεστούν 
στο πλαίσιο ενιαίας εργολαβίας. Για να 
γίνουν οι παρεμβάσεις θα πρέπει τα κτίρια 
να είναι νόμιμα, δηλαδή να μην υπάρχουν 
αυθαιρεσίες. Εμείς προτρέπουμε τους 
κατοίκους να αξιοποιήσουν τον νόμο για 
τα αυθαίρετα και να νομιμοποιήσουν τα 

ακίνητά τους, ώστε να τα εντάξουν στο 
πρόγραμμα. Δυστυχώς, οι δαπάνες για τη 
νομιμοποίηση δεν μπορούν να καλυφθούν 
από το πρόγραμμα. Περαιτέρω, σε όλα τα 
σπίτια του χωριού θα διανεμηθούν κάδοι 
κομποστοποίησης, ενώ θα χρηματοδοτηθεί 
η κατασκευή τοπικού βιολογικού καθαρι-
σμού για τα οικιακά λύματα. Εκτός από 
τις παρεμβάσεις στα κτίρια του Ελαιώνα, 

το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλέγμα 
έργων για το σύνολο του χωριού. την 
κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από  βιοαέριο, ισχύος 250-280 
kw. Ως καύσιμη ύλη θα χρησιμοποιηθούν 
ζωικά υπολείμματα, δηλαδή κοπριά από 
τις κτηνοτροφικές μονάδες του χωριού, 
καθώς και υπολείμματα από τις καλλιέρ-
γειες, όπως κλαδιά από τα ελαιόδεντρα, 

καλαμπόκι, αγριαγκινάρα κτλ. Μάλιστα, 
θα παρέχεται αμοιβή στους αγρότες για 
τα υπολείμματα! Η ηλεκτρική ενέργεια που 
θα παραχθεί, θα χρησιμοποιηθεί για τα 
δημόσια κτίρια και τον ηλεκτροφωτισμό 
των δρόμων, όπου θα εγκατασταθούν 
λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. Ένα 
μέρος της ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί 
επίσης για τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού 
λεωφορείου, που θα συνδέει το χωριό με 
τις Σέρρες, αλλά και ηλεκτρικών φορτη-
γών που θα συλλέγουν τα υπολείμματα. 
Η προμήθεια των ηλεκτρικών σχημάτων 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα. Η 
μονάδα παραγωγής ενέργειας θα χρη-
σιμοποιηθεί για την παραγωγή ζεστού 
νερού, το οποίο θα διατίθεται για τη 
λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων 
της περιοχής και για τις εγκαταστάσεις 
θερμοκηπίων. 

ΕΔΩ ΚΑΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ «ΦΑΝΤΑΣΜΑ» ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ «ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΓΙΝΕ-
ΤΑΙ».  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΛΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟ…ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ. 

ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΑΣ 
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 
ΣΕΡΡΩΝ ΟΤΙ, ΜΟΛΙΣ – ΠΡΙΝ ΤΙΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ – ΣΑΣ ΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΟΥ, ΤΟΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΤΟΝ…ΨΗΦΙ-
ΣΕΤΕ. ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ Κ. ΔΗΜΑΡΧΕ.

ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Πράσινη ενέργεια κι όχι πράσινα άλογα

ΛΑΡΚΟ….Η αμαρτία
Η ΛΑΡΚΟ είναι υποχρεωμένη να απορρίπτει 

τους 2 εκατομμύρια τόνους μεταλλουργικής 
σκουριάς εκτός του Ευβοϊκού κόλπου, από τις 
αρχές του επόμενου έτους.

 Η πολιτεία, ύστερα από σχεδόν δέκα χρό-
νια καθυστερήσεων και σιωπηλής ανοχής με 
συνεχείς παρατάσεις συμμόρφωσης, υποχρε-
ώνονει τη μεταλλουργική επιχείρηση, να έχει 
λειτουργήσει χερσαία εγκατάσταση απόθεσης, 
έως τις 23 Φεβρουαρίου 2014, 

Πριν από δύο χρόνια είχε προηγηθεί η 
απαγόρευση στην Αλουμίνιον της Ελλάδας 
της ρίψης κόκκινης λάσπης στον κόλπο της 
Αντίκυρας στον Κορινθιακό, που υπολογίζε-
ται, ότι έχει καλύψει μια επιφάνεια άνω των 
300,000 στρεμμάτων πυθμένα, δημιουργώντας 
τεράστιες βλάβες στο θαλάσσιο οικοσύστημα. 

Η νέα εξάμηνη παράταση για τη ΛΑΡΚΟ, 
της οποία έδωσαν πριν από έναν μήνα οι 
συναρμόδιοι υπουργοί  Υγείας, Ναυτιλίας και 
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος φαίνεται, ότι 
θα είναι η τελευταία, την ώρα που αγνοείται 
το πλάνο συμμόρφωσης της τρίτης μεγάλης 
βιομηχανίας, που έχει πάρει παράταση απόρ-
ριψης των αποβλήτων της στη θάλασσα έως 
τα τέλη του 2014, 

Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις της S&B 

του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου στο Βούδα 
της Μήλου για τις οποίες, με βάση το τελευ-
ταίο σχέδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
θα έπρεπε από τα τέλη της πρηγούμενης  
χρονιάς η εταιρεία να είχε υποβάλει έκθεση 
εναλλακτικών τρόπων διάθεσης αποβλήτων 
περλίτη, τα οποία σήμερα απορρίπτονται στη 
θαλάσσια περιοχή του νησιού. Πρόκειται για 
το στάδιο πριν από την πρόβλεψη της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ότι σε τέσσερα 
χρόνια από την ημερομηνία έγκρισης των 
περιβαλλοντικών όρων(Νοέμβριος του2010) 
η βιομηχανία είναι υποχρεωμένη να καταθέσει 
οριστικό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης που 
θα της επιτρέψει να μη πετάει τα στερεά της 
απόβλητα στη θάλασσα. Το εάν η εταιρεία 
θα διατηρήσει το αρχικό χρονοδιάγραμμα, 
είναι αμφίβολο. Μάλιστα ήδη έχει αρχίσει να 
εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις.

ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΟΥ 
ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΒΟΥΖΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟ-
ΓΕΙΟΥ, ΔΡΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥ-
ΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ «ΔΗΘΕΝ» ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ, ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ
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Ένας από τους πιο σημαντικούς παρά-
γοντες για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα στα 
οποία κατοικεί η πλειοψηφία του πλη-
θυσμού είναι ασφαλώς ο περιορισμός 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία 
έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις τόσο 
στην ανθρώπινη υγεία, όσο και στο περι-
βάλλον. Πρόκειται για ένα φαινόμενο για 
το οποίο ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό οι 
καθημερινέςμεταφορές και μετακινήσεις 
μαςμε διαφόρων ειδών οχήματα, τόσο 
ιδιωτικής όσο και δημόσιας χρήσης. 

Το πρόβλημα είναι σύνθετο. Ο περιο-
ρισμός των μετακινήσεων και ο «αποκλει-
σμός» των αυτοκινήτων από το κέντρο 
των πόλεων δεν αποτελείπαρά μόνον 
ημίμετρο με περιορισμένη αποτελεσματι-
κότητα. Είναι μία «λύση», η οποία ωστόσο 
επιφέρει πολλές πρακτικές δυσκολίες και 
επιπλέον δε συνιστά μακροπρόθεσμη και 
οριστική διαχείριση του θέματος. Όμως 
στην προσπάθεια αντιμετώπισηςαυτής 
της πρόκλησης έχουμε στη διάθεσή μας 
ένα σύμμαχο, ο οποίος αντιμετωπίζει το 
ζήτημα στη ρίζα του, αποτελεσματικά... 
και μάλιστα χωρίς να υποχρεούμαστε να 
περιορίσουμε τις δραστηριότητές μας.

Η λύση είναι  
στην πράσινη ενέργεια

Αναφερόμαστε ασφαλώς στην πηγή 
ενέργειας του μέλλοντος, το φυσικό 
αέριο, που τα τελευταία χρόνια αυξάνει 
με εντυπωσιακή ταχύτητα το μερίδιό του 
στην κίνηση οχημάτων, προσφέροντας 

σειρά ωφελειών για όλους. Το καύσιμο 
του αύριο είναι πολύ πιο αποδοτικό, πολύ 
πιο οικονομικό και το ίδιο ευέλικτο με 
άλλα συμβατικά καύσιμα. Η τεχνολογία 
οχημάτων που κινούνται με πεπιεσμένο 
φυσικό αέριο είναι πολύ ασφαλής και 
ώριμη. Παρέχει τις ίδιες δυνατότητες με 
τις άλλες διαδεδομένες πηγές ενέργειας, 

ενώ ταυτόχρονα η χρήση του στα οχήματα 
είναι ιδιαίτερα θετική για το περιβάλλον 
αφού ανάλογα με τον τύπο του εκάστοτε 
αυτοκινήτου, επιτυγχάνουμε:
■  Μείωση των εκπομπών λεπτών σωμα-

τιδίων μέχρι και 99%
■  Ελαχιστοποίηση έως και μηδενισμό των 

εκπομπών καρκινογόνων αρωματικών 

και πολυκυκλικών υδρογονανθράκων
■  Μείωση του σχηματισμού όζοντος 

(που δημιουργεί το νέφος στην πόλη) 
κατά 80 – 90%

■  Μείωση των εκπομπών οξειδίου του 
αζώτου μέχρι και 85%, οξειδίου του 
άνθρακα ως 90%, διοξειδίου του 
άνθρακα μέχρι και 20%

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 

Οικονομικό και Αντιρρυπαντικό»
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Φυσικό αέριο: Σύμμαχος στην  
καταπολέμηση του νέφους της Αθήνας

Το φυσικό αέριο επι-
στράτευσαν σαν σύμμαχοκαι 
οι ιθύνοντες στην Αθήνα, 
για την αντιμετώπιση του 
νέφους της πρωτεύουσας. 
Οι επιστήμονες πολύ συχνά 
κατέγραφαν επίπεδα βλαβε-
ρών μικροσωματιδίων και 
νέφους πολύ υψηλότερα 
από τα όρια συναγερμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ η οξύτατη μόλυνση, είχε 
εξαιρετικά βλαβερό αντίκτυ-
πο,εκτός από την υγεία μας, 
και στα μνημεία της Αθήνας. 

Ευτυχώς όμως, μία σειρά 
μέτρων που ελήφθησαν από 
τους αρμόδιους, είχαν σαν 
αποτέλεσμα την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος και 
τη σημαντική βελτίωση της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας 
με το φυσικό αέριο να παίζει 
ουσιαστικόρόλο σε αυτή τη 
σημαντική επιτυχία. Η υπο-
χρεωτική χρήση του φυσικού 
αερίου στο κέντρο της πόλης, 
η αύξηση των επαγγελματι-
κών, εμπορικών και οικιακών 
χρηστών συνεισέφεραν τα 
μέγιστα - όπως επίσης και 
η κυκλοφορία λεωφορείων 
φυσικού αερίου,αλλά και 
απορριμματοφόρων που 
αντικατέστησαν τα παλαι-
άς τεχνολογίας ιδιαίτερα 
επιβαρυντικά φορτηγά. 

Σήμερα η Αθήνα έχει καταφέρει να αντι-
μετωπίζει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ευρώπη,ε-
νώ το εφιαλτικό νέφοςέχει γίνει οριστικά 
παρελθόν.

Επιπλέον, μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα 
αισιόδοξοι ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί 
ακόμη περισσότερο. Η διάδοση της κίνη-
σης οχημάτων με φυσικό αέριο και στα 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης– η οποία έχει 
δρομολογηθεί, και αποτελεί στρατηγικό 
στόχο της ΔΕΠΑ, η διάθεση στην Ελληνική 
αγορά νέων μοντέλων Ι.Χ. φυσικού αερίου, 
η δημιουργία υποδομών όπως πρατηρίων 
ανεφοδιασμού φυσικού αερίου που θα 
προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα, η παροχή 
κινήτρων για τη δημιουργία στόλου ταξί,και 
πολλά ακόμη μέτρα και ενέργειες αναμέ-
νεται να συμβάλλουν ουσιαστικά σε ακόμα 
καθαρότερους ουρανούς στις πόλεις μας!

Το μέλλον είναι πράσινο και καθαρό
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Δυνατή εκκίνηση έκανε η αγορά των 
χριστουγεννιάτικων δέντρων στο Πεδί-
ον του Άρεως όπου παραγωγοί από τις 
ορεινές περιοχές της Ελλάδας, έφεραν 
έλατα καταλαμβάνοντας ολόκληρη τη 
γραμμή του πεζοδρομίου, όπως κάνουν  
παραδοσιακά κάθε χρόνο.

Ο Μιχάλης Μαλανδρής, παραγωγός 
κι έμπορων χριστουγεννιάτικων δέντρων 
από τον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής, έφερε 
φέτος προς πώληση μικρότερο αριθμό 
δέντρων απ’ ότι είχε φέρει πέρσι  καθώς, 
τα μηνύματα της αγοράς δεν είναι αισι-
όδοξα, δεδομένου και της σφοδρότατης 
οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας των 
ελληνικών νοικοκυριών να διαθέσουν 
χρήματα για… πολυτέλειες.

Και πολυτέλεια έφτασε να είναι το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο το οποίο σε 
μικρό μέγεθος, περίπου 1,60 μ., κοστίζει 
γύρω στα 30 ευρώ, ενώ τα ψηλότερα 
έλατα, κοστίζουν από 40-50 ευρώ το 
κομμάτι.

Αυτό τουλάχιστον πιστεύει ο κ. Κώστας 
και η κ. Ελένη από τα  Εξάρχεια που από 
ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν 
ν’ αγοράσουν από τη γειτονιά τους το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο : «Πέρσι δεν 
είχαμε πάρει δέντρο, δεν στολίσαμε, αλλά 
φέτος το θέλαμε πολύ. Και επιλέξαμε 
κανονικό δεντράκι, αφού αυτός είναι ο 
προορισμός του και δεν γίνεται ζημιά 
στο περιβάλλον ή το δάσος».

Οι περισσότεροι, γνωρίζουν πλέον ότι 
τα έλατα δεν υλοτομούνται παράνομα από 
κάποιο δάσος, αλλά υπο φυσιολογικές 
συνθήκες, αποτελούν τον κόπο παρα-
γωγών κυρίως από τη Χαλκιδική, όπως 
τα αδέλφια Μαλανδρή, ενώ το πλαστικό 
δέντρο, είναι ίσως φθηνότερο κατά 10 
ευρώ, αλλά δεν είναι οικολογικό και δεν 
παύει να είναι ένα… ψεύτικο δέντρο.

«Είναι λίγο ζορισμένη η αγορά, αλλά 
έχει κίνηση όπως πέρσι», μας λέει ο κ. 
Δημήτρης Μαλανδρής, επισημαίνοντας 
παράλληλα ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο 
που μπήκαν τα δέντρα προς πώληση η 
ζήτηση ήταν μεγαλύτερη κι από την αναμε-
νόμενη. «Έχουν μάθει ότι δεν κάνουν ζημιά 
στο περιβάλλον, είναι από καλλιέργεια 
και τα προτιμάνε. Είναι από τον Ταξιάρχη 
την περιοχή Χολωμόντα στη Χαλκιδική. 
Καλλιεργούνται εδώ και χρόνια. Εγώ έχω 
60.000 δέντρα τα οποία δεν θα υπήρχαν 
αν δεν τα καλλιεργούσαμε. Χέρσα ήταν 
τα χωράφια. 

Είμαστε στα περσινά επίπεδα και από 
πλευράς τιμών και από πλευράς πωλήσεων 
και έτσι θα πάει μέχρι τέλος μάλλον.»

Οι καλλιέργειες απασχολούν εργάτες, 
για το φύτεμα των δέντρων, το πότισμα 
και τον καθαρισμό των χωραφιών και 
τα δέντρα που μένουν απούλητα, κατα-
λήγουν στα σκουπίδια, αφού δεν έχουν 
άλλη χρήση.

Φθηνά αλλά όχι οικολογικά 
τα πλαστικά δέντρα

Θα περίμενε κανείς, σε αντίθεση με τα 
αληθινά, τα πλαστικά Χριστουγεννιάτικα 
δέντρα να έχουν καλύτερες πωλήσεις, 
ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.

Κι αυτό γιατί το πλαστικό, μπαίνει στο 
πατάρι και… ξαναβγαίνει τον επόμενο 
χρόνο, τις περισσότερες φορές για να 
ξαναστολιστεί με τα ίδια ακριβώς στολίδια 
όπως πέρσι.

Όπως μας λένε οι υπάλληλοι στα 
ευκαιριακά καταστήματα που ξεφυτρώνουν 
πριν τις γιορτές, συνήθως στις αρχές του 
Δεκέμβρη, φέτος, άνοιξαν πολύ λιγότερα.

Με την ίδια κινέζικη πραμάτεια βεβαίως 
από τιμές που ξεκινάνε για τις χριστου-
γεννιάτικες μπάλες από τα μόλις 0,20 
λεπτά η μία.

Κι ενώ τα στολίδια που δεν σπάνε 
κατά κανόνα, χρησιμοποιούνται και τον 
επόμενο χρόνο στο στολισμό του Χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου, τα πιο φθηνά 
θρυμματίζονται κι έτσι από 10-20 ευρώ 
θα δοθούν για νέα, ενώ δεν μπορεί κανείς 
ν’ αποφύγει την αγορά στολιδιού με την 
αναγραφή του νέου έτους καθώς είναι… 
με διαφορετικό αριθμό κάθε χρόνο.

Η κρίση, απάλειψε και την συνήθεια του 
στολισμού χολιγουντιανού τύπου, στους 
εξωτερικούς χώρους των σπιτιών, καθώς 
αυτό σπάνια ήταν δείγμα καλαισθησίας, 
ενώ τις περισσότερες φορές αποτελούσε  
απλώς, δείγμα νεοπλουτισμού για το 

νοικοκυριό.
Τα στολισμένα σπίτια και καταστήματα 

(δείγμα καλής ψυχολογίας), σπανίζουν 
πια, αφού τα πορτοφόλια έχουν μεγάλες 
στεναχώριες κι αυτό φαίνεται και από 
μια πρώτη ματιά στην αγορά τροφίμων 
και γλυκών, αρχικά, που σχετίζονται με 
τις εορτές.

Οι τιμές σε σχέση με πέρσι

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τον καθέ-
να, να υπολογίσει ακριβώς για φέτος, το 
ποσό που μπορεί πλέον να διαθέσει ένα 
μέσο ελληνικό νοικοκυριό για το γιορ-
τινό τραπέζι και την αγορά γλυκών που 
συνοδεύουν τη γιορτινή περίοδο.

Δύσκολο γιατί στον ένα φούρνο μπορεί 
να βρεί κανείς στη μία γειτονιά, κουρα-
μπιέδες και μελομακάρονα από 8 ευρώ 
το κιλό και σε μια άλλη από 4 ευρώ.

Οι τιμές είναι πλέον άριστα συνδε-
δεμένες με την ποιότητα και τα υλικά με 
τα οποία παρασκευάστηκαν τα προϊόντα.

Η κ. Μαρία, ιδιοκτήτης συνοικιακού 
φούρνου στην Πετρούπολη, μας είπε, ότι 
μπορεί ο καταναλωτής να βρεί κουραμπιέ-
δες με 3 ή 4 ευρώ το κιλό, αλλά να φάει 
στην ουσία, μια… «μπάλα από αλεύρι».

Υποτίθεται ότι τα υλικά από τα οποία 
παρασκευάζονται τα χριστουγεννιάτικα 
γλυκά, κυρίως από βιοτεχνίες με αλλοδα-
πούς ανειδίκευτους εργάτες, ελέγχονται 
από φορείς όπως ο ΕΦΕΤ, όμως αυτό 
δεν είναι δυνατόν να γίνεται καθώς οι 

ελεγκτές είναι μετρημένοι στα δάχτυλα 
των δύο χεριών και τα σημεία παραγωγής 
εκατοντάδες σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Άρα, μόνο ο ίδιος ο καταναλωτής 
μπορεί, αν βάλει σε σκληρή δοκιμασία την 
κρίση του, να φανεί και λίγο τυχερός και 
να βάλει στο τραπέζι του κουραμπιέδες 
φτιαγμένους από αληθινό βούτυρο και 
αμύγδαλα, ή μελομακάρονα με σιρόπι 
από αληθινό μέλι κι όχι κάποιο είδος 
βρασμένου υγρού με μπόλικη ζάχαρη.

Φοβούνται 
ν’ ανεβάσουν τιμές

Οι γαλοπούλες, αναμένεται να κάνουν 
την εμφάνισή τους στα τσιγκέλια των 
κρεοπωλείων με τιμές που δεν ξεπερνούν 
τα περσινά επίπεδα καθώς οι κρεοπώλες 
δεν τολμούν ν’ ανεβάσουν τις τιμές.

Βασιλιάς των πωλήσεων πάντα, η 
εγχώρια μαύρη γαλοπούλα καθώς η λευκή 
εισαγωγής, κυρίως από Ιταλία, που είναι 
και πιο φθηνή, δεν φαίνεται να προτιμάται 
από τους έλληνες καταναλωτές.

Πέρσι, σύμφωνα με δειγματοληπτικό 
έλεγχο που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο 
Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της 
Ε.Σ.Ε.Ε. κατά την περίοδο 14 έως 19 
Δεκεμβρίου, το κόστος του Χριστου-
γεννιάτικου τραπεζιού υπολογίστηκε 
κοντά στα 150 ευρώ, δηλαδή 7,37 ευρώ 
φθηνότερα σε σχέση με το 2011 (158,93 
ευρώ), στρωμένο με ακριβώς τα ίδια 
ακριβώς προϊόντα. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Τσουχτερές οι γιορτές κι εφέτος
 για τα αδύναμα πορτοφόλια
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Αντίστοιχη μείωση αναμένεται και 
φέτος, μεσοσταθμικά.

Αυτό πιθανόν να οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στη  μείωση της τιμής του χοιρινού, 
κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρσι, 
με κύριο παράγοντα της πτώσης την 
πολιτική πωλήσεων σε χαμηλές τιμές που 
ακολουθούν οι κεντρικές αγορές.

Δεύτερος παράγοντας τα Οπωροκη-
πευτικά, οι τιμές των οποίων φρέναραν, 
παρά την ανοδική τάση των  κηπευτικών 
από Κρήτη.

Δυστυχώς ή ευτυχώς η θερμοκηπιακή 
ντομάτα που δεν θα έπρεπε να προτιμάται 
ως χειμωνιάτικη σαλάτα, εξακολουθεί να 
διεκδικεί την πρωτιά στο γιορτινό τραπέζι 
και η αυξημένη της ζήτηση προκαλεί 
«τσίμπημα» στις τιμές της.

Η πατάτα αντιθέτως μετά την περσινή 
κούρσα ανόδου των τιμών της που την 
έφτασε στο ρεκόρ του 1,5 ευρώ το κιλό, 
φέτος δεν θα πωλείται στις λαϊκές αγορές 
πάνω από 0,80 ευρώ το κιλό.

Στις τιμές των κρεατικών τη φετινή 
περίοδο σε σχέση με το ‘12, αποτυπώνεται 
στην οριακή μείωση  της τιμής του ντόπιου 
αρνιού στα 7 ευρώ/κιλό και σταθερή τιμή  
στη γαλοπούλας.

Αναφορικά με τις τιμές των  οπωροκη-
πευτικών, οι ντομάτες εμφανίζουν μικρή 
αύξηση της τάξης του 0,6% , ενώ  το 
λάχανο  και τα χόρτα εποχής σημαντική 
μείωση κοντά στο 30%.

Σε πτωτικό πλαίσιο κινούνται και οι 
τιμές των φρούτων, οι οποίες καταγράφουν 
μείωση κατά περίπου 10% μεσοσταθμι-
κά (πορτοκάλια, μήλα), Τα  ποτά και τα 
αναψυκτικά, παρουσιάζουν συνεχόμενη 
ανοδική τάση τιμών παρά την κρίση.

Δυστυχώς για ακόμη μία χρονιά το 
σήμα κατατεθέν και της εφετινής χρι-
στουγεννιάτικης περιόδου θα είναι η 
μειωμένη καταναλωτική κίνηση και  οι 
απώλειες στις πωλήσεις των εμπορικών 
καταστημάτων αναμένεται  να προσεγγί-
σουν ακόμη και το 20% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Συνολικώς η απώλεια του εορταστικού 
τζίρου φέτος υπολογίζεται κατά κοντά 
στα 2 δις ευρώ. Η σύγκριση του 2013 
και του 2012 με παλαιότερα έτη όπως 
επί παραδείγματι το 2008 είναι απογο-
ητευτική, αφού τα περίπου 20 δις ευρώ 
του εορταστικού τζίρου αναμένεται να  
συρρικνωθούν στα 7,6 δις ευρώ δηλαδή 
με απώλεια 65,3% που σημαίνει ότι τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια χάθηκαν τα 
δύο τρίτα του χριστουγεννιάτικου τζίρου 
(εκτίμηση ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ).     

Η αρνητική αυτή εξέλιξη αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απογοητευτικής 
σημερινής  εικόνας όσον αφορά στο τζίρο 
των επιχειρήσεων, ο οποίος τον τελευταίο  
χρόνο μόνο, έχει καταρρακωθεί κατά 
12  δις περίπου και δεν αναμένεται να 
ξεπεράσει το 2013 τα 40 δις ευρώ σε 
σύγκριση με τα 52 δις ευρώ της  περιόδου 
2011-12».

Παιδικά παιγνίδια και δώρα

Και φέτος, θα δυσκολευτούν οι νονοί  
και οι νονάδες, να πάρουν ακριβά Χρι-
στουγεννιάτικα δώρα στ’ αναδεχτούδια 
τους, καθώς τα έσοδα που μπαίνουν στο 

σπίτι είναι ελεγχόμενα αυστηρά και δεν 
επαρκούν ούτε κατά μέσο όρο πλέον για 
τις βασικές ανάγκες, σίτισης, υπόδησης, 
ένδυσης και ενεργειακής κάλυψης των 
νοικοκυριών.

Τα δώρα όπως μας λένε οι πελάτες 
μεγάλων καταστημάτων παιχνιδιών, επι-
λέγονται με κύριο γνώμονα το κόστος 
τους και δευτερευόντως τις επιλογές 
των βαφτισιμιών.

Υπάρχουν ωστόσο, ας είναι καλά οι 
κινέζοι, εκατοντάδες συσκευασίες δώρων 
που μπορούν να καλύψουν τη Χριστου-
γεννιάτικη έκπληξη των παιδιών και να 
τα κάνουν χαρούμενα, χωρίς να είναι 
απαραίτητο η τιμή τους να τρώει ολό-
κληρο μισθό.

Τηλεοπτικοί ήρωες καρτούν για αγόρια 
και κορίτσια, πλέον, κατασκευάζονται με 
τα πιο φθηνά υλικά για να μην ξεπερνά 
η λιανική τιμή τους το όριο των 10 ευρώ, 

ενώ συνήθως τιμές για μικρά ομοιώματα 
(όχι αυθεντικά) της Barbie, του Ben ten, 
των Gormiti και άλλων …τεράτων που 
αγαπούν τα παιδιά, κυμαίνονται  στα 5 
ευρώ καθώς η αδυναμία για κατανάλω-
ση έχει καταγράψει πτώση (μικρότερη 
βέβαια από ότι σε άλλους κλάδους) και 
στο παιγνίδι.

Τη ζημιά κάνουν οι τηλεοπτικές δια-
φημίσεις κυρίως στα παιδικά κανάλια, 
αφού σε όποιο νοικοκυριό υπάρχει παιδί 
προσχολικής ή σχολικής ηλικίας η τηλεό-
ραση είναι μονίμως ανοιχτή και το παιδί 
τείνει να τα θέλει όλα.

Εκεί, η πίεση ασκείται κυρίως στο 
γονιό, ο οποίος δεν μπορεί να χαλάσει 
το χατίρι, μέρες που έρχονται, στο παιδί, 
για το οποίο κυρίως, υπάρχει η χαρά 
των εορτών.

Ετσι, η μέση κατανάλωση για δώρα 
στα βαφτιστήρια υπολογίζεται από 25-50 

ευρώ και ανεβαίνει αν το παιδί έχει ταυ-
τόχρονα και την ονομαστική του εορτή.

Επικίνδυνα πολλά παιγνίδια

Στο μεταξύ ένα στα δύο σχεδόν, από τα 
παιγνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά 
είτε κινέζικα, είτε αγνώστου χώρας προ-
έλευσης, επιφυλάσσουν κινδύνους για τα 
παιδιά, καθώς δεν πληρούν τους όρους 
ασφαλείας που καθορίζονται από κανο-
νισμούς είτε Ευρωπαϊκούς είτε διεθνείς, ή 
περιέχουν τοξικά υλικά άκρως επικίνδυνα 
για την υγεία των πιτσιρικάδων. Έτσι 
έχουμε συχνά περιστατικά όπου τα παιδιά 
κινδυνεύουν με πνιγμό, από πολύ μικρά 
κομμάτια που αποσπώνται από το παιγνίδι 
και καταπίνονται, είτε με τραυματισμούς, 
είτε με τοξική μόλυνση καθώς τα πιο πολ-
λά είναι βαμμένα με νικέλιο ή περιέχουν 
κάδμιο και άλλα δηλητηριώδη μέταλλα…

ΠΕΣΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η κρίση, έκοψε την όρεξη και κυρίως την δυνατότητα, 
των καταναλωτών να πάνε κι ένα ταξιδάκι όπως έκαναν 
παλιότερα, μέσα στις γιορτές.
Η μετακίνηση στο πατρικό ή το εξοχικό είναι αρκετά πιθανή 
ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες, αλλά φέτος σε 
καμία περίπτωση δεν αναμένεται να δούμε τα … καραβάνια 
των ταξιδιωτών που παρατηρούσαμε κάποτε με δέος στην 
τηλεόραση.
Οι μετακινήσεις κυρίως στο εσωτερικό θα γίνουν με 
φειδώ και θα περιοριστούν σε κοντινούς χειμωνιάτικους 
προορισμούς, όπως μας πληροφορούν τα ταξιδιωτικά 
γραφεία.
Πάντως στα Καλάβρυτα, τη Στενή Ευβοίας, τα Ζαγοροχώρια, 
το Πήλιο, το Καιμακτσαλάν, τα  χωριά των Τζουμέρκων 
και την Ελάτη και το Καρπενήσι , υπάρχει πλήρης επάρκεια 
δωματίων σε όλα τα σημεία χειμερινού  τουρισμού που 

περιμένουν ανάκαμψη μέσα στις γιορτές, να πάρουν 
δηλαδή μια οικονομική ανάσα και μια τονωτική ένεση 
από επισκέπτες, καθώς η συντήρηση των τουριστικών 
επιχειρήσεων το χειμώνα είναι δύσκολη και έχουν 
παρατηρηθεί εκατοντάδες λουκέτα.
Δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί στο εξωτερικό για 
τους έλληνες εξακολουθούν να είναι η Βιέννη, η Πράγα, 
το Λονδίνο και το Παρίσι, αν και φέτος δεν έχουν γίνει οι 
κρατήσεις που περίμεναν τα τουριστικά γραφεία καθώς 
υπάρχει σημαντική πτώση που αγγίζει το 30% σε σχέση με 
πέρσι.
Πάντως είτε στο εξωτερικό, είτε σε χειμερινούς 
προορισμούς στην Ελλάδα το κόστος του τριήμερου των 
Χριστουγεννιάτικων διακοπών μαζί με τα εισιτήρια και τις 
μετακινήσεις σήμερα κυμαίνεται από 1000 έως 3.000 ευρω, 
ποσά που θα διαθέσουν γι’ αυτό το σκοπό μόνο οι έχοντες….
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Προσωπικό κώλυμα  
της δικαστού για τα 
μεταλλεία στο Κιλκίς

Στις 31 Ιουλίου 2012 η κυβέρνηση υπέγραψε την 
κατακύρωση του διαγωνισμού για τα μεταλλεία Κιλκίς 
στον Άκτορα ΑΤΕ. Οι φορείς του Κιλκίς έκαναν προσφυγή 
κατά του διαγωνισμού, ο οποίος ξεκίνησε στις 4 Ιανουαρί-
ου 2012 και αφορούσε την εκμίσθωση του δικαιώματος 
έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού 
χώρου της περιοχής των Κρουσσίων για την εγκατάσταση 
μεταλλείων χρυσού και χαλκού. 

Την εκδίκαση της υπόθεσης αναλαμβάνει δικαστής, 
της οποίας ο σύζυγος εργαζόταν στον Άκτορα, γεγονός 
που αποτέλεσε αφορμή για την καθυστέρηση της ολοκλή-
ρωσης της εκδίκασης. Χρειάστηκαν οχτώ μήνες για την 
συγκεκριμένη δικαστή να παραδεχτεί αυτό το προσωπικό 
κώλυμα. Να σημειωθεί ότι μέσα σε αυτούς τους οχτώ 
μήνες η δικάσιμος είχε αναβληθεί δύο φορές, η πρώτη με 
το πρόσχημα πως το ΥΠΕΚΑ δεν είχε καταθέσει τις θέσεις 
του. Να αναφέρουμε πως το υπουργείο Περιβάλλοντος 
άνοιξε το θέμα στις 13 Ιουλίου 2011 και στις 31 Ιουλίου 
2012 ο διαγωνισμός είχε ολοκληρωθεί και παρ’ όλο που 
ήταν διεθνής μόνο δύο εταιρείες έκαναν προσφορές, ο 
Άκτωρ ΑΤΕ και η ΕΛΜΙΝ Α.Ε.

Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ. ΤΕΤΟΙΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ. ΈΩΣ ΠΟΤΕ 
ΟΜΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ;

ΜΙΑ ΚΑΣΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΜΕ 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΛΑΘΡΑΙΑ 
ΜΑΖΕΨΑΝ ΑΠΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ 
ΠΑΙΖΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΥΡΩ ΤΟΥ 
ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΟΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΤΙΚΗ 
ΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» 

Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου το 
απόγευμα έγινε στην Κηπούπολη 
παρουσία του Αρχέλαου Γρανά, 
του Κωστή Σιμιτσή και του Κώστα 
Παπακοσμά παραγόντων της τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, συγκέντρωση 
κατοίκων – διαμαρτυρία για τη 
λειτουργία δύο κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας στην ταράτσα 
πολυκατοικίας της περιοχής. Στην 
ίδια συγκέντρωση παραβρέθηκαν 
κάτοικοι της ίδιας περιοχής, της 
οδού Κ. Ράδου όπου προ έτους 
υπήρξε παρόμοιο πρόβλημα. Οι 
κάτοικοι ισχυρίζονται,  ότι οι κεραίες 
τηλεφωνίας λειτουργούν παράνομα. 
Οι εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης υποσχέθηκαν, ότι θα 
συμπαρασταθούν στους κατοίκους 
της περιοχής για να λυθεί αυτό το 
πρόβλημα, που ελλοχεύει κινδύνους 
για την υγεία των κατοίκων.  
ΑΥΤΑ Τ΄ ΑΚΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ 
ΤΡΙΑΝΤΑΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΚΕΡΑΙΕΣ (ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΙΣΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΟΥΝ ΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ «ΠΑΚΕΤΑ» 
ΔΗΘΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΩΝ ΔΙΝΟΥΝ ΕΤΗΣΙΩΣ 
ΚΕΡΔΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΔΙΣ 
ΕΥΡΩ. ΚΑΛΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ!

Στους δήμους της χώρας και τις 
περιφέρειες ανέθεσε τελικά το 
έργο και την παρακολούθηση 
του προγράμματος «Αστική 
Αναζωογόνηση» ο Υφ. Ανάπτυξης κ. 
Αθανάσιος Σκορδάς.
Πρόκειται για έργα που αφορούν 
περιβαλλοντικές δράσεις και 
εντάσσονται το Πράσινο Ταμείο. Ο κ. 
Υφυπουργός προτιμούσε να γίνονται 
κεντρικά και να παρακολουθούνται 
στενά, αλλά καθώς πίεζαν οι 
σχεδιασμοί και τα χρονοδιαγράμματα, 
έδωσε το ο.κ. ν’ αναλάβουν οι ΟΤΑ 
και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Νέο επιχείρημα προκύπτει, από 
τη μελέτη του ΙΟΒΕ, υπέρ των 
ενεργοβόρων  επιχειρήσεων που 
επιθυμούν τη μερική αντιστάθμιση 
του κόστους που προκύπτει για τις 
βιομηχανίες από το νέο σύστημα 
διαχείρισης των ρύπων στην ηλε-
κτροπαραγωγή. Η μελέτη αυτή 
υπολογίζει τις επιπτώσεις στις 
επιχειρήσεις και την οικονομία από 
τη μη εφαρμογή της αντιστάθμισης 
και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 
με τιμή 5 ευρώ ο τόνος CO2, η 
επιδείνωση της ανταγωνιστικό-
τητας των βιομηχανιών οδηγεί 
σε απώλεια 1900 θέσεων εργα-
σίας, σε απώλεια φορολογικών 
εσόδων του δημοσίου ύψους 
15 εκατ. ευρώ τον χρόνο και σε 
απώλεια προστιθέμενης αξίας 
ύψους 95 εκατ. ευρώ. Στην περί-
πτωση πτώχευσης κάποιας από 
τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι 
απώλειες ανεβαίνουν δραματικά. 

Μέχρι σήμερα το ΥΠΕΚΑ δεν 
έχει κάνει κάτι για την εφαρμογή 
του προγράμματος αντιστάθμι-
σης, ενώ η ΡΑΕ τον περασμένο 
Φεβρουάριο  πρότεινε ρήτρα 
ρύπων και το συνδυασμό της 
με την εφαρμογή της κοινοτικής 
οδηγίας για την αντιστάθμιση. 
Ωστόσο πρόβλημα εντοπίζεται 
και στην χρηματοδότηση του 
προγράμματος, η οποία αρχικά 
είχε συζητηθεί να γίνεται μέσω 
ΕΤΜΕΑΡ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ 
ΜΕΤΑΚΥΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΤΑΛΑΙΠΩΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΚΟΜΑ ΠΛΗ-
ΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟ ΑΠΕ, ΧΩΡΙΣ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤ-
ΣΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ Η 
ΔΕΗ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΠΡΟΧΩ-
ΡΗΣΕΙ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ.

Οι ρύποι κατά της Οικονομίας



ΟΙΚΟΕΙΔΗΣΕΙΣ / 27 οικονομίαΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Να ελέγχεται η τσιμεντοβιομηχανία 
Lafarge για την τήρηση των ευρωπαϊκών 
κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, 
από τοπικό φορέα του  Βόλου, προτείνει 
το ΤΕΕ Μαγνησίας.

Με πρότυπο τον Φορέα Εθελοντι-
κής Συνεργασίας για την Πρόληψη της 
Ρύπανσης από την τσιμεντοβιομηχανία 
και σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και την Ένωση Τσι-
μεντοβιομηχανιών Ελλάδος, το ΤΕΕ 
Μαγνησίας, ζητά να δημιουργηθεί ένας 
νέος φορέας, προκειμένου να επιβληθεί η 
χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας 
στο εργοστάσιο της Lafarge στο 5ο χιλ. 
Βόλου - Αγριάς.

Οι αλλαγές που προτείνονται, αφο-
ρούν στις τροποποιήσεις στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις, τον τρόπο φόρτωσης  
και μίξης των συστατικών του τσιμέ-
ντου, τη μεταφορά της πρώτης ύλης 
του καυσίμου (πετ κωκ), αλλά και στη 
χρήση των παραπροϊόντων από άλλες 
διαδικασίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην  
εύρεση νέων εναλλακτικών καυσίμων, 
πέρα της βιομάζας από αγροτικές εκμε-
ταλλεύσεις, οι οποίες θα περιορίσουν 
την  απόρριψη υλικών για υγειονομική 
ταφή, και θα ενισχύσουν τη διαδικασία 
ανακύκλωσης της παραγόμενης λάσπης 
από τους ΧΥΤΑ.

Ο νέος φορέας θα πρέπει να ελέγχει 
αν τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας 
για την προστασία του περιβάλλοντος, 

αν έχουν γίνει οι ανακατασκευές που 
να διασφαλίζουν  τον περιορισμό των 
επικίνδυνων αποβλήτων, να ελέγχει αν 
υπάρχουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά 
για τα απορρίμματα που θα χρησιμο-
ποιηθούν αλλού για πρώτες ύλες, και 
να διαπιστώνει αν οι εκπομπές ατμο-
σφαιρικών ρύπων από το εργοστάσιο 
δεν ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια 
ασφαλείας.

ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΤΕΙΝΕΙ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ  
Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΑΡΑ 
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗ-
ΣΗ  -ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ – ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ, 
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΑΕΡΙΑ 
ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ (ΔΙΟΞΙ-
ΝΕΣ, ΒΕΝΖΟΠΥΡΕΝΙΑ Κ.Α.) ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ 

ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ. 
ΕΔΩ ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η LAFARGE ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΕΙ 
ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΕΜΠΕΡΙΣ-
ΤΑΤΩΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΕΠΤΑ (7) ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ 
ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΒΟΛΙΟΤΙΚΟ ΛΑΟ 
ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΥΠΑΙΝΕΙ 
ΤΟ ΒΟΛΟ ΔΕΚΑ (10)  ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ 
ΕΙΧΑΜΕ ΓΡΑΨΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ.

ΑΛΛΑ ΩΣ ΤΩΡΑ ΤΙΠΟΤΑ . ΑΥΤΗ 
ΨΑΧΝΕΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΩΣ ΦΘΗΝΑ, 
ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. 

Γνωρίζετε ότι λόγω της ραδιενεργής 
ουσίας Πολώνιο 210, η οποία περιέχεται 
στο τσιγάρο, με κάθε τέσσερα τσιγάρα 
που καπνίζει ο καπνιστής, υποβάλλεται 
σε ακτινοβολία ίση με μια ακτινογραφία 
θώρακος;

Ο/Η συντροφός μας που κοιμάται δίπλα 
μας στο κρεβάτι όταν κοιμάται εκπέμπει 
ακτινοβολία 20.000 φορές ισχυρότερη 
του κινητού τηλεφώνου

Το Solarium μπορεί να προκαλέσει 
λόγω ακτινοβολίας, καρκίνο του δέρματος. 
Τα φωσφορούχα λιπάσματα εμπεριέχουν 
ραδιενεργές ουσίες.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΘΕΣΗ 40 ΕΚ. ΤΟΝΩΝ ΦΩΣΦΟΓΥ-
ΨΟΥ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ, ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1999 
ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ.  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙ-
ΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ 
ΑΥΤΟ; ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ.

Απίθανα πράγματα για την ακτινοβολία

ΝΑ ΜΠΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ «LAFARGE»

Εποπτικό φορέα προτείνει  
το ΤΕΕ Μαγνησίας

ΑΡΣΕΝΙΚΟ  
ΣΤΟ ΝΕΡΟ  
ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ

ΣΧΕΔΟΝ ΠΡΩΤΗ 
ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ  
Η ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΕΥΑΜΒ ανακοίνωσε χθες τα 
αποτελέσματα των νέων μετρήσεων 
στο δίκτυο ύδρευσης της Αγριάς, από 
τις οποίες προκύπτει αυξητική τάση 
του αρσενικού, που σε κάποια σημεία 
ξεπερνά και το ανώτατο επιτρεπτό όριο. 
Η ΔΕΥΑΜΒ ζητεί από τους πολίτες να 
μην καταναλώνουν το νερό του δικτύου 
της Αγριάς για πόση. Ωστόσο οι έλεγχοι 
συνεχίζονται και τα αποτελέσματα θα 
ανακοινώνονται, όπως αναφέρθηκε 
και στην τελευταία συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης.
Δεδομένης της αστάθειας που 
παρουσιάζει το δίκτυο, γίνεται 
πολλαπλή διασταύρωση των στοιχείων 
λαμβάνονται νέα δείγματα και 
συνεχίζονται οι διορθωτικές κινήσεις με 
εργασίες εξασφάλισης νερού από νέες 
γεωτρήσεις (βροχιά) και κυρίως από 
το πλεόνασμα που προκύπτει μετά από 
βελτιώσεις των υδρομαστεύσεων των 
πηγών (Ανεμούτσα).
ΚΑΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
ΤΗΣ «LAFARGE”, ΠΟΥ ΚΑΤΑ 
ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο 
ΡΥΠΑΝΤΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΝΕΡΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 
χώρες με περισσότερους πρόωρους 
θανάτους παγκοσμίως εξαιτίας της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με 
το νέο χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα 
η Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και 
Διαστήματος των ΞΠΑ (ΝΑΣΑ).
Η έρευνα των Αμερικανών επιστημόνων 
φανερώνει, ότι τα ποσοστά θνησιμότητας 
στις περιοχές με το σκούρο καφέ έχουν 
ξεπεράσει το φυσιολογικό όριο, ενών τα 
σημεία με μπλε χρώμα έχουν σημειώσει 
βελτίωση στην ποιότητα του αέρα από 
το 1850,μειώνοντας τον αριθμό των 
πρόωρων θανάτων. Η σωματιδιακή 
ατμοσφαιρική ρύπανση – αιτία της οποίας 
είναι τα μόρια που προέρχονται από σκόνη 
και αιθάλη- εκτιμάται, ότι σκοτώνει,2 
εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως.
ΌΠΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΙΠΑΜΕ 
ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΝΑΣΑ, ΠΡΩΤΙΑ ΕΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ 
ΠΡΟΩΡΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΠΟΥ 
48% ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ. 
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Με το άρωμα σκανδάλου για τα «χρυσά 
σκουπίδια», να γίνεται βαρύκαι έντονο, 
ο Υπ.Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης 
ξήλωσε τον Περιφερειάρχη κ. Γιάννη 
Σγουρό,απο τη θέση του προέδρου της 
ΕΔΣΝΑ.

Μια κίνηση που αναμενόταν απο ώρα 
σε ώρα μετα τις αποκαλύψεις και του 
ΠΑΚΟΕ, για συμβάσεις και αναθέσεις 
εκατομμυρίων ευρώ σε υμετέρους και 
μάλιστα για έργα που δεν γινόταν καν.

Ο κ. Μιχελάκης διέταξε έρευνα σε 
πρώτη φάση για αναθέσεις περίπου 60 
εκ. ευρώ σε πρώτη φάση, με στόχο να 
ελεγχθεί η νομιμότητα των σχετικών 
αποφάσεων του ΕΔΣΝΑ πρόεδρος του 
οποίου είναι τον τελευταίο χρόνο ο κ. 
Γιάννης Σγουρός.

Ο ΕΔΣΝΑ, είχε υποχρέωση να προβεί 
στην προκύρηξη διαγωνισμών για τη λει-
τουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανα-
κύκλωσης (ΕΜΑ) και του Αποτεφρωτήρα 
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων καθώς 
και για την απομάκρυνση της τέφρας.

Κι ενω αρχικά στις 14 Μαίου του 
2013, αποφασίστηκε να προκυρηχθεί 
νέος διαγωνισμός καθώς είχαν λήξει 
οι σχετικέςσυμβάσεις της κοινοπραξίας 
ΗΛΕΚΤΩΡ, συμφερόντων του κ. Μπό-
μπολα, ωςεκ διαμαγείαςδύομήνες μετά 
αποφασίστηκε, χωρίς διαγωνισμό να 
ανατεθεί η συνέχιση τουέργουστην ίδια 
κοινοπραξία, να δοθεί δηλαδή παράταση 
της σύμβασης λειτουργίας με ανάθεση, 
με τίμημα 57 εκ. ευρώ.

Κανένας διαγωνισμός δεν προκυρή-
χθηκε τελικά, ενω η απομάκρυνση της 
τοξικής και καρκινογόνου τέφρας απο την 
καύση των νοσοκομειακών αποβλήτων 
που βρίσκονταν εκεί τοποθετημένη σε 
σακιά, σε ρόλο τοιχίου αντιστήριξης για 
περίπου 10 χρόνια, μόλις τώρα αποφασί-
στηκε να απομακρυνθεί στη Γερμανία σε 
ειδικούςχώρους,κάτι που η κοινοπραξία 
που είχε αναλάβει θα έπρεπενα κάνει 
απο την αρχή...

Η απομάκρυνση δε της τέφραςαφορά 
σεπρώτη φάση μόνο το 10% της συνολι-
κής ποσότητας που βρίσκεται εκτεθειμένη 
στον ΧΥΤΑ της Φυλής.

Ο χορός εκατομμυρίων που είχε στη-
θεί σον ΕΔΣΝΑ, καταγγέλεται και στην 
επίσημη αλληλογραφία που αποστέλεται 
ανάμεσα σε Υπ.Εσωτερικών και Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπουγίνεται 
λόγος για εμπλοκήπροσώπων συγγενών, 
συζύγων και φίλων μελών του ΕΔΣΝΑ, 
στους διαγωνισμούς και τις εταιρείες που 
ανέλαβαν το έργο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται σε επίσημο 
έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών κ. Μιχελάκη, 
ότι του καταγγέλθηκε πως ο υπάλληλος 

της ΕΔΣΝΑ κ.Βασίλης Πετρόπουλος, 
είναι σύζυγοςτης κ. Ελένης Κρητικού, η 
οποίαμετέχει ως εταίρος και διαχειριστής 
στην εταιρεία ΕΠΕ Τελχίς.

Στην ίδια εταιρεία μετέχει ως εταί-
ροςκαι διαχειριστής και ο κ. Γεώργιος 
Λώλος πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 
της εταιρείας enviroplan μέλος του Δ. Σ. 
Της οποίαςείναι και ο κ. Χρήστος Τσοπανί-
δης, οι οποίοι έχουν συτήσει κοινοπραξία 
επιφορτισμένη με την παροχή υπηρεσιών 
λειτουργίας του εργοστάσιου Μηχανικής 
Ανακύκλωσης. Γιάννης πίνει Γιάννης κερ-
νάει δηλαδήστην κυριολεξία.

Η σύμβαση συνέχισης του έργου από 
την ίδια κοινοπραξία, αρχικώς παρουσι-

άστηκε σαν μεγάλη επιτυχία απο τον κ. 
Σγουρό ο οποίος έκανε λόγο για «κούρεμα» 
των υποχρεώσεων του ΕΔΣΝΑ προς τους 
εργολάβους κατα 10 εκ.ευρώ.

Κάτι που όμως κατέπεσε με την παρο-
σίαση τουκειμένου της ανάθεσης, στο 
οποίο αναφέρονταν κατηγορηματικώς 
οτι η κοινοπραξία, θα πάρει ακριβώς 
όσα χρήματα έχουν συμφωνηθεί, χωρίς 
κανένα κούρεμα. 

Μάλιστα όπως καταγγέλουν τα μέλη 
της Πρωτοβουλίας Συννενόησης για τα 
Απορρίματα,όχιμόνο δεν έχει γίνει κού-
ρεμα,αλλα και οι αναθέσεις έγιναν με 
χρηματικούς όρους του 2008, δηλαδή  
προ κρίσης... 

Ξήλωμα Σγουρού για τα «Χρυσά» σκουπίδια

Πρόστιμο11,5 εκ. ευρώ έκοψε η Ε.Ε. στη 
χώρα μας, επειδή οι δήμοι Ραφήνας και Αρτέ-
μιδας καθυστερούν να φτιάξουν βιολογικούς 
καθαρισμούς.

Η προειδοποίηση υπήρξε,ωστόσο η ολι-
γωρία απο πλευράς των δήμων και της συνυ-
πεύθυνης κεντρικής κρατικής μηχανής, μας 
έφερε στο σκαμνί του ευρωπαϊκού δικαστηρίου 
ως συνήθως ύποπτους, για την καταστροφή 
του περιβάλλοντος στην ίδια μας τη χώρα.

Μάλιστα το πρόστιμο έχει οριστική εφαρ-
μογή,ανεξάρτητα απο την οποιαδήποτε τελική 
απόφαση του δικαστηρίου, καθώς αφορά 
δεδομένες καθυστερήσεις στην κατασκευή 
των βιολογικών καθαρισμών, ενώ, αν τελι-
κά καταδικαστούμε, θα πρέπει επιπλέον, να 
πληρώνουμε, εξτρα πρόστιμο περίπου 47.000 
ευρώ την ημέρα.

Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φοράπου η 
χώρα μας καταδικάζεται με αυστηρά πρόστιμα 
για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, καθώς, 
το 2007, είχαμε ξαναφάει πρόστιμο επειδή 
δεν διαχειριζόμαστστε σωστά,(έως καθόλου), 
τα λύματα σε 23 πόλεις, άνω των 15.000 
κατοίκων. Χαρακτηριστικό είναι ότι, για τα 
έργα αυτα είχαν εγκριθεί πιστώσεις απο την 
Ε.Ε. με στόχο να ολοκληρωθούν το...2005.

Εργα βιολογικών καθαρισμών στις Ανα-
τολικές ακτές της Αττικής, όπως στοΜαρ-
κόπουλο,στο Κωρωπί και στη Ν.Μάκρη, δεν 
αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στα 
προκαθορισμένα χρονικά όρια, δηλαδήμέχρι 
το 2015. Το ΥΠΕΚΑ ρίχνει τις ευθύνες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και δηλώνει ότι το πρό-
στιμο θα βαρύνει αποκλειστικά τους δήμους.

Πρόστιμα για τις καθυστερήσεις στους βιολογικούς
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ 
«ΤΡΩΝΕ»ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, 
όπως η ανεξέλεγκτη οικοδόμηση 
και η γεωργία,κατατρώνε τις ακτές 
του Θερμαϊκού, οι οποίες, σύμφωνα 
με μετρήσεις που διεξήγαγε 
το Αριστοτέλειο Παν/μιο της 
Θεσσαλονίκης, υποχωρούν  
κατα 10 εκατοστά το 
χρόνο,οδηγώντας αργα, αλλα 
σταθερά μέσα στο χρόνο, απο την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στην 
«εξαφάνιση» των παραλιών.
Την ίδια ώρα το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο, διαπιστώνει μεγάλη 
υποβάθμιση στην ποιότητα νερού  
στις περιοχές ελιμενισμούσκαφών  
στη Μηχανιώνα και το Αγγελοχώρι, 
ενω κατάλληλα για κολύμβηση 
βρέθηκαν τα νερά στις παραλίες 
που προτιμούν να κολυμπούν οι 
Θεσσαλονικιοί στην Περαία,  
την Αγία Τριάδα, την Επανωμή,  
τον Ποταμό και τους Νέους Επιβάτες.

Την ρύπανση στη Μαύρη Θάλασσα 
και τις επιπτώσεις της στην Ελλάδα, 
μελετά το ΑΠΘ, με ειδικές δράσεις 
που αναπτύσει το ερευνητικό τμήμα 
της Πολυτεχνικής Σχολής του.
Η έρευνα περιλαμβάνει μετρήσεις 
ποιότητας των υδάτων και έλεγχο 
των ρυπαντικών πηγών, ενώ τα 
δεδομένα αναλύονται, για να 
ληφθούν συμπεράσματα, σχετικά με 
τα δεδομένα οργανικήςκαι ανόργανης 
ρύπανσης της θάλασσας και να 
διερευνηθεί περεταίρω, η πιθανότητα 
σχέσης επιφανειακής και υπόγειας 
ρύπανσης των νερών.
Στο ίδιο πλαίσιο θα γίνει προσπάθεια 
απομάκρυνσης κηλίδων πετρελαίου 
και ρύπανσης απο φθόριο στην 
περιοχή,ενω όλο το σύστημα ελέγχου 
θα αναπτυχθεί και ηλεκτρονικά μεσω 
προσομοιωτών .
Τ αποτελέσματα θα είναι προσβάσιμα 
σε δημόσιους αλλα και ιδιωτικούς 
φορείς που απασχολούνται με 
περιστατικά ρύπανσης του παράκτιου 
χώρου της Ελλάδας απο πετρέλαιο, 
ενώ, για την ολοκλήρωση του 
επιστημονικού προγράμματος θα 
συνδράμουν ΜΚΟ, πολίτες αλλα και 
ιδιωτικές εταιρείες, απο την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, πρός όφελος της 
ελληνικής κοινωνίας.

ΤΕΡΝΑ

Δίνουν άρον άρον τα σκουπίδια 
της Πελοποννήσου στην ΤΕΡΝΑ 

Τη διαχείριση των σκουπιδιών δίνουν 
άρον άρον μέσω ΣΔΙΤ στην «Τέρνα Ενερ-
γειακή»,ΥΠΕΚΑ και περιφέρεια Πελο-
ποννήσου.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης κ.Πέτρος 
Τατούλης απο κοινούμε τον Δήμαρχο 
Τρίπολης ανακοίνωσαν ότι, ο πρώτος 
σταθμός μεταφόρτωσης θα γίνει στην 
περιοχή Παλαιόχουνης του Δήμου Τρι-
πόλεως, με απορρίματα που θα έρχονται 
απο Κορινθία και Αργολίδα αλλά και 
συνολικά από τα 4/5 όλων των περιοχών 
της Πελοποννήσου.

Εκεί θα γίνεται η καύση των σκουπι-
διών, που θα έχουν στομεταξύμπαλοποι-
ηθεί ή δεματοποιηθεί σε διάφορα σημεία 
της Περιφέρειας, παρα τις αντιδράσεις 
που έχουν προκληθεί απο δημάρχουςκαι 
κατοίκους,ενώ ενα δεύτερο εργοστάσιο 
θα λειτουργεί στο Δήμο Οιχαλίας, για τα 
σκουπίδια της Μεσσηνίας.

Προκειμένου να μην χαθεί το παιγνίδι 
των προθεσμιών, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
παρακάμπτοντας χρόνια παράδοσης στη 
γραφειοκρατία,ετοίμασαν τις σχετικές 
ευνοϊκές ρυθμίσεις και βολικές Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμέ-
νου η Αρκαδία να γίνει ένας απέραντος 
τόπος περισυλλογής και....διαχείρισης των 
σκουπιδιών,πρός όφελος βεβαίως του 
μονοπωλίου των «χρυσοφόρων «πλέον 
εργολάβων σκουπιδιών.

 «Η χρυσή συμφωνία»

Η «χρυσή»συμφωνία προβλέπει, την 
ανάθεση της διαχείρισης των σκουπιδιών 
στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ( η οποία επικρά-
τησε απέναντι των «αδελφών»εταιρειών 
ΑΚΤΩΡ και JP ΑΒΑΞ,οι οποίες είναι επίσης 
κυρίαρχες του παιχνιδιού),για τα επόμενα 
είκοσι επτά(27) χρόνια παρακαλώ.

Για 27 χρόνια η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, θα 
διαχειρίζεται τρείς μονάδες επεξεργασίας 
σκουπιδιών, με συνολική δυναμικότητα 
μέχρι 200.000 τόνους ετησίως, αλλά και 
τα υποπροϊόντα όπως το κομπόστ, τα 
ανακυκλώσιμα υλικά και την παραγωγή 
ενέργειας. Το χρήμα θα δοθεί απο το 
ΕΣΠΑ κατα 50%, και το υπόλοιπο απο 
εθνική χρηματοδότηση...

Ο λογαριασμός δηλαδήαπο το πάρτι 
των εθνικών εργολάβων, με τα σκουπί-
δια και τη χρυσοφόρα αυτή επιχείρηση 
συνολικώς, θα καταλήξει τελικώς στον 
έλληνα πολίτη, ο οποίος θα κληθεί να 
πληρώσει το μάρμαρο και μάλιστα σε 
καιρό κρίσης.

Χώρια που με όλη αυτη την υπό-
θεση, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση 
του ζητούμενου της δημόσιας υγείας, 
αφού, όλα γίνονται στο πόδι, με μαλέτες 
«μαϊμού» κατα το δοκούν, ενω η λέξη 
ανακύκλωση,είναι άγνωστη σχεδόν σε 

όλοτοσύστημα στην Ελλάδα,τη στιγμή 
που στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες 
φτάνει μέχρι και το 70% των παραγό-
μενων απορριμάτων.

Ομως οι φιλόδοξοι εργολάβοι που 
περιμένουν να βάλουν στις τσέπες τους το 
χρυσάφι απο εναν πόρο που κανονικά θα 
έπρεπενα είναι εθνικός και να προσφέρει 
χρήματα στους πολίτες, υπολλόγισαν χωρίς 
τον ξενοδόχο,ο οποίος στην συγκεκριμένη 
περίπτωση, είναι ο λαός της Αρκαδίας.

Ετσι,δυσκολίες υπάρχουν στην τελική 
επιλογήτων χώρων στους οποίους θα 
κατασκευαστούν αυτα τα τρία εργο-
στάσια και με τους πρώτους δήμους 
επιλογής, Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, 
Κρέστενας,να αντιδρούν και τα πνεύματα 
να οξύνονται πολύ.

Την ίδια ώρα, οι δύο δήμοι, Πύργου 
και Αρχαίας Ολυμπίας στους οποίουςα-
ποκαλύφθηκε ότι γίνεται ανεξέλεγκτη 
ρίψη επικίνδυνων και τοξικών νοσοκο-
μειακών αποβλήτων,όπως οροί, γάζες, 
αίματα και σωματικά υγρά, σε περιοχές 
που μολύνουν τις τοπικές λίμνες και 
τον υδροφόροορίζοντα, ζητούν απο 
την πολιτεία, εκτάκτως χρηματοδότη-
ση προκειμένου αυτα τα απορρίματα 
να μεταφερθούν σε άλλα σημεία όπου 
υπάρχουν ΧΥΤΑ.

Οι δήμαρχοι σ΄ αυτές τις περιο-
χές βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι στην 
Μακρίσια και Αλφειούσα,με την οργή 
οργανωμένων ομάδων πολιτών, οι οποίοι 
ξεκίνησαν δικαστικό αγώνα κατα παντός 
υπευθύνου.

ΕΛΕΓΧΟΥΝ 
ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗ 
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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ΝΕΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Τι γίνεται με το αρσενικό στο νερό
Σε νέες γεωτρήσεις προχωρά ο Δήμαρ-

χος Αριστοτέλη Χαλκιδικής κ. Πάχτας, 
προκειμένου να διασφαλίσει υγιές πόσι-
μο νερό, χωρίς αρσενικό πλέον, στους 
κατοίκους της περιοχής του Νεοχωρίου.

Ωστόσο ένα πείραμα του τμήματος 
Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
διαψεύδει την …αισιοδοξία του δημάρχου, 
καθώς ένα σχετικό πείραμα του, που 
στηρίζεται στην πασίγνωστη αρχή των 
συγκοινωνούντων δοχείων, δείχνει ότι οι 
νέες γεωτρήσεις μπορεί να μολυνθούν κι 
αυτές με αρσενικό και το πρόβλημα να 
παραμείνει και να χρονίζει.

Ο κ. Πάχτας έδωσε σε σχετική έρευνα 
και έργο, πάνω από 200.000 ευρώ, για να 
διασφαλίσει ένα δίκτυο ύδρευσης χωρίς 
αρσενικό, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν 
ο κ. δήμαρχος έκανε απλώς μια… νέα 
τρύπα στο νερό.

Το απλό πείραμα με ένα μπουκάλι 
γεμάτο νερό, δείχνει ότι ακόμη και αν 
βάλει κανείς πολλά καλαμάκια μέσα, την 
ίδια ποιότητα νερού θα τραβήξουν όλα. 
Ετσι ακριβώς γίνεται και με τον υδροφόρο 
ορίζοντα αφού, δεν υπάρχουν στεγανά 
και το νερό είναι στην ουσία μια ενιαία 
μάζα σ’ ολόκληρη την κοιλότητα ή τις 
πολλές κοιλότητες που το φιλοξενούν 
στο υπέδαφος.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΟ 
ΔΗΜΑΡΧΟ Κ. ΠΑΧΤΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΣΑ 
ΟΣΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ 
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣ-

ΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ», ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΠΑΔΟΣ Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙ-
ΝΟΓΟΝΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ.

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ, ΟΤΙ ΜΕ «ΔΙΑΤΑ-
ΓΗ» ΤΟΥ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΝΑ ΠΙΝΟΥΝ 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΥΤΟ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΕΜΦΙ-
ΑΛΩΜΕΝΟ.

ΑΥΤΗ ΟΜΩΣ Η «ΔΙΑΤΑΓΗ» ΠΡΟΫ-
ΠΟΘΕΤΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ ΕΜΦΙΑΛΩ-
ΜΕΝΟ ΝΕΡΟ.

ΑΙΣΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕ.

AΣΩΠΟΣ: 

Ακόμη δεν έχει οριστεί το όριο για το εξασθενές χρώμιο 
Κραυγαλέα περίπτωση απόλυτης αποτυχίας να 

ελεγχθεί το φαινόμενο της δολοφονικής ρύπανσης, 
αποτελεί η εξακολουθούμενη ύπαρξη εξασθενούς 
χρωμίου στον ποταμό Ασωπό.

Οι βουλευτές του Σύριζα κ. Χ. Καφαντάρη και 
κ. Γ. Σταθάς, σε σχετική ερώτηση τους στη Βουλή, 
υπογραμμίζουν τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας, 
η οποία δεν έλαβε κανένα προληπτικό μέτρο για την 
υγεία των κατοίκων της περιοχής, αλλά και για την 
αποκατάσταση της οικολογικής ζημιάς που έχει γίνει.

Οι ίδιοι ρωτούν να μάθουν εάν και πότε θα 
θεσπιστεί πανελλαδικά, ασφαλές όριο για την 
ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, ποια 
είναι τα σχέδια για εξασφάλιση ασφαλούς πόσιμου 
νερού στην περιοχή και με ποιο χρονοδιάγραμμα, 
τι γίνεται με τα βιομηχανικά και άλλα απόβλητα 
και αν έχουν σταματήσει κάποιοι να τα ρίχνουν 
στον ποταμό Ασωπό, αν γίνονται έλεγχοι σχετικοί 
και με τι προσωπικό και τέλος ποια μέτρα έχουν 
ληφθεί για την ενημέρωση πολιτών και αγροτών 
και την προστασία της αγροτικής παραγωγής στην 
περιοχή, ιδιαταίρως δε μετα την καταδίκη μας από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΗΣ

ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 

Με τα καρτέλ των πολυεθνικών που 
ελέγχουν τη σπορά και τη διακίνηση 
των τροφίμων τα έχει βάλει η 
διάσημη Ινδή πυρηνική φυσικός και 
συγγραφέας Βαντάνα Σίβα.
Η συγγραφέας πιστεύει ότι με 
τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί 
παγκοσμίως το κίνημα υπέρ της 
ελεύθερης διακίνησης των σπόρων 
και της διατροφής προς όφελος των 
φτωχών αγροτικών κοινωνιών και 
βεβαίως του περιβάλλοντος, ενώ θα 
διασφαλιστούν και βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα τα οποία έχουν 
ποδοπατηθεί στο βωμό του κέρδους 
και των μεγάλων συμφερόντων.
Το ίδρυμα Navdanya υπερασπίζεται 
το δικαίωμα των φτωχών αγροτών 
να διατηρούν, ν ανταλλάσσουν και 
να αναπαράγουν τους σπόρους τους 
ανεξάρτητα από το τι πράττουν οι 
πολυεθνικές με τις απαγορεύσεις, 
οι οποίες εξυπηρετούν μόνο τη 
βιομηχανική γεωργία η οποία 
με τη σειρά της ευθύνεται για 
την καταστροφή του 75% της 
βιοποικιλότητας του πλανήτη….

Έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια 
οι Βρετανοί αποφάσισαν να 
κατασκευάζουν εργοστάσιο που 
να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, 
χρησιμοποιώντας πυρηνική  
ενέργεια ως πρώτη ύλη.
Το πυρηνικό εργοστάσιο  
ηλεκτρισμού θα έχει την ονομασία  
Hinkley point C και θα κατασκευαστεί 
από την γαλλική εταιρεία EDF.
Ως τόπος ανέγερσης του εργοστασίου 
έχει προσδιοριστεί το Σόμερσετ στην 
Νοτιοδυτική Αγγλία και  
ο προϋπολογισμός του αγγίζει 
 τα 18,8 δις. €.
Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της 
χώρας το εργοστάσιο θα είναι έτοιμο 
να συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο το 
2023 καλύπτοντας μόνο το 7% των 
ενεργειακών αναγκών της Βρετανίας.
Αναμένεται να μειωθούν ως τότε οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
ως και 9 εκ τόνους διοξειδίου του 
Άνθρακα ετησίως,  
ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν 
και 25.000 νέες θέσεις εργασίας.
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Μία διαδρομή 297 χιλιομέτρων, 
στους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, 
Γρεβενών, Πιερίας και Ημαθίας, ο 
Αλιάκμονας αποτελεί το μεγαλύτε-
ρο σε μήκος ποταμό της Ελλάδας. 
Πηγάζει από το Γράμμο και εκβάλλει 
στο Θερμαϊκό κόλπο. Το τελευταίο 
τμήμα του βρίσκεται στην Ημαθία και 
την Πιερία και από το φράγμα που 
υπάρχει στον οικισμό «Βαρβάρες», η 
διαδρομή που περνά μέσα από τον 
κάμπο της Βέροιας, της Αλεξάνδρειας 
και του Αιγινίου μέχρι τις εκβολές, 
εντάσσεται στο Εθνικό Πάρκο Αξιού 
Λουδία Αλιάκμονα. 

Το πεδινό κομμάτι της διαδρομής 
του Αλιάκμονα σε Ημαθία και Πιερία, 
αποτελεί ένα εξαιρετικό σημαντικό 
βιότοπο για πολλά είδη πανίδας, 
μεταξύ των οποίων και για πολλά 
θηρεύσιμα είδη με δεδομένο το 
γεγονός πως οι γύρω εκτάσεις είναι 
καλλιεργούμενες και απουσιάζει 
τελείως η δασική βλάστηση σε αυτές. 
Τελευταία λόγω της οικονομικής 
κατάστασης που επικρατεί στη χώρα 
μας, το παραποτάμιο δάσος στην εν 
λόγω περιοχή καταστρέφεται από 
λαθροϋλοτόμους, που κόβουν παρά-
νομα ξύλα για ατομικές του ανάγκες ή 
λαθρεμπόρους, που εκμεταλλεύονται 
της ανέχεια των πολιτών για να που-
λήσουν παράνομα ξύλα. Το πρόβλημα 
αυτό είναι πολυδιάστατο καθώς η 
Δασική Υπηρεσία απαξιώθηκε από 
τις Κυβερνήσεις, που πέρασαν (ακόμη 
και πριν τα μνημόνια) με αποτέλεσμα 
να μην έχει τα απαιτούμενα μέσα, 
πόρους και προσωπικό για να μπορεί 
να ελέγξει κάθε τετραγωνικό και 

ρέμα και πλαγιά στο οποίο μπορεί 
κάποιος να υλοτομεί παράνομα. 
Το αποτέλεσμα των πρακτικών και 
των αποφάσεων των αρμόδιων 
Υπουργείων, είναι να καταστρέφονται 
πολύτιμα παραποτάμια και δάση, 
ενώ παράλληλα υπάρχουν πολίτες 
που υποθερμαίνονται το χειμώνα.

Η εγκληματική αδιαφορία των 
μέχρι τώρα Κυβερνήσεων, ολοκλη-
ρώνεται με την αιθαλομίχλη στα 
αστικά κέντρα η οποία είναι άκρως 
επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία 
και κυρίως για τα παιδιά και όσους 
έχουν αναπνευστικά προβλήματα.

Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη 
να αναθεωρηθεί άμεσα ενόψει του 
χειμώνα που έρχεται η προσέγγιση 
της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρ-
μανσης, αλλά ακόμη περισσότερο 
να αναζητηθούν πάσει θυσία όλες 
οι εναλλακτικές λύσεις για φτηνό-
τερη θέρμανση. Θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν όλοι οι δημόσιοι φορείς, 
καθώς και η Εκκλησία, ώστε να 
δοθεί άμεση και οριστική λύση,που 
θα εξασφαλίζει τη θέρμανση των 
πολιτών, την προστασία των δασών 
και τη δημόσια υγεία με την ακύρωση 
του φαινομένου της αιθαλομίχλης. 
Όταν λυθεί το πρόβλημα της θέρ-
μανσης άμεσα θα δοθεί λύση και στο 
πρόβλημα της αιθαλομίχλης.

ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩ-
ΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ Η 
ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ, ΤΟ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ 
ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΕΝΩΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ 
ΟΜΩΣ ΕΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΑΠΙΟ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΠΟΥ 
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ 
ΤΟΥ, ΤΟΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΟΥΝ.

ΧΡΥΣΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΣΑΠΕΣ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης καλεί 
σε ευρεία σύσκεψη της εταιρεία χρυσού Glory 
Resources, τους τοπικούς βουλευτές, τον 
περιφερειάρχη, τους δημάρχους καθώς και 
δημόσιους υπαλλήλους του αρμόδιου Υπουργείου 
για εξέταση του θέματος του ορυχείου χρυσού 
στις Σάπες.
Η εταιρεία χρυσού Glory Resources είχε προβεί 
σε αναστολή της δραστηριότητάς της και 
κλείσιμο των προσωρινών εγκαταστάσεών της 
στην περιοχή, αφού εκκρεμούσε επί 14 μήνες 
η έγκριση επενδυτικών όρων του γεωτρητικού 
προγράμματος. Το ορυχείο στις Σάπες αναμένεται 
να προσφέρει έως και 20 γραμμάρια χρυσού ανά 
τόνο, ενώ το σύνηθες είναι 3-4 γραμμάρια ανά 
τόνο. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της Glory Resources, η Ελλάδα, που αντιμετωπίζει 
το πρόβλημα της ανεργίας, έχει ανάγκη τέτοιες 
επενδύσεις αφού υπόσχεται να προσφέρει 
200 άμεσες και 600 έμμεσες θέσεις εργασίας. 
Το έργο αυτό είχε διχάσει στο παρελθόν την 
τοπική κοινωνία και ακόμα και σήμερα δεν είναι 
ξεκάθαρο ποια θα είναι η τελική απόφαση, καθώς 
αναμένονται και οι δημοτικές και περιφερειακές 
εκλογές τον Μάιο. 
Μέρος της δήλωσης του εκπροσώπου τύπου των 
Οικολόγων Πράσινων είναι:
«Η συγκεκριμένη συνάντηση γίνεται προς 
ικανοποίηση των εταιρειών χρυσού και κακώς 
το υπουργείο επιμένει να εξυπηρετεί επενδυτικά 
συμφέροντα, μετά την διαρκή απόρριψη από 
την τοπική κοινωνία εξαιτίας του μεγάλου 
περιβαλλοντικού και οικονομικού τους κόστους.» 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΑΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ. ΕΑΝ ΑΥΤΑ 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΔΟΓΜΑ 
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΟΥΜΕ» ΜΕ 
ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΕΟΝ 
(ΚΟΨΙΜΟ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΑΣΩΝ, 
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ) 
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ) ΤΟΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ

Καταστρέφεται  
το παραποτάμιο δάσος

Παράνομες δραστηριότητες των Ναυπηγείων Χαλ-
κίδας υποβαθμίζουν τη ζωή των κατοίκων, εξαιτίας της 
κρατικής αδράνειας. Έχουν περάσει σχεδόν 3 μήνες από 
τη διαρροή περίπου 3,5 τόνων πετρελαίου, στη θαλάσσια 
περιοχή που βρίσκεται έξω από τα Ναυπηγεία Χαλκίδας, 
την οποία είχε αποκαλύψει η «Εφημερίδα των Συντα-
κτών», αλλά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας δεν έχει 
ανακοινώσει ακόμα τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 
δειγμάτων που περισυνέλεξε, προκειμένου να εντοπιστεί 
η ακριβής πηγή της ρύπανσης, να επιβληθεί το προβλε-
πόμενο πρόστιμο και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Στις 30 ΜαΪου 2011 πραγματοποιήθηκε μερικώς 
έλεγχος στα «Ναυπηγεία Χαλκίδας Επισκευαστική Ναυ-
τιλιακή Α.Ε, που βρίσκεται στο Μικρό Βαθύ Χαλκίδας από 
επιθεωρητές περιβάλλοντος του Τομέα Νότιας Ελλάδας, 
για τον ειρίζεται σύννομα τα χρησιμοποιημένα υλικά 
αμμοβολής (ρυπογόνος μέθοδος καθαρισμού της επιφά-

νειας των πλοίων) και δε διαθέτει αυλάκι προστράγγισης 
ομβρίων στον χώρο αποθήκευσης της πρώτης ύλης για την 
αμμοβολή κατά την παράβαση της Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων». 

«Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης 
Παράβασης και Εισήγησης Προστίμου στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.

Με αφορμή αυτές τις εξελίξεις, οι Ενεργοί Πολίτες 
Χαλκίδας πραγματοποίησαν σχετική εκδήλωση στο 
δημαρχείο της Αυλίδας στην οποία παρευρέθηκαν ο 
κ. Αποστόλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παράγοντες της 
τοπικής Αυτοδιοίκησης,πολίτες και σύλλογοι της περιοχής.

ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙ-
ΛΕΙ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ 
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙ-
ΩΝ. ΕΙΧΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ. 
ΤΙΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΟ 
ΥΠΕΚΑ ΝΑ ΣΚΥΨΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΣΕΙ, 
ΕΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ.

Περιβαλλοντικά εγκλήματα στην Αυλίδα



Μορφή βιοπορισµού έχει καταλήξει το κόψιµο των ελάτων για την …εξυ-
πηρέτηση του εθίµου στον Νέο- Έλληνα. Θα µου πείτε ότι είναι από καλ-
λιεργηµένα φυτώρια το 90%. Η απάντηση είναι απλή. Τα φυτώρια πρέπει 
συνεχώς να αυξάνονται και να τα χρησιµο-
ποιούµε για το έλλειµµα του οξυγόνου 
που έχουµε, δυστυχώς όλοι… στο 
κεφάλι µας, ξεκινώντας από 
την ατµόσφαιρα. 
Εδώ γίνονται αγοραπωλησί-
ες διοξειδίου του άνθρακα 
και από πρόχειρους υπο-
λογισµούς που κάναµε 
σχετικούς µε το αποτύ-
πωµα του άνθρακα σε 
ένα έλατο µέσου ύψους 
1,50 µέτρου, βγαίνει ότι 
καταναλώνεται ηλεκτρικό 
ρεύµα – το οποίο χάνεται – για 
ένα σπίτι 150m2, δύο ηµερών. 
Ρύπανση λοιπόν µόνο δηµιουργούν 
και όχι ευδαιµονία. 

Εµείς πάντως σας ευχόµαστε 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΕΝΑ ΕΛΑΤΑ. 
Όσο για την κρίση, εµείς σας προτείνουµε να επιταχύνετε τους 
ρυθµούς διεκδίκησης από ένα πολιτικό σύστηµα διεφθαρµένο 

που συνεχώς φθίνει.

ΚΡΙΣΗ … ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ …ΕΛΑΤΑ
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ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 9 ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 
ΤΗΛ.: 210810 0804-5
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