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Οι εικόνες στην τηλεόραση καθημερινά μας 
καθήλωναν. Η επέλαση των Ισραηλινών στην Λωρίδα 
της Γάζας, ήταν κάτι το… ασύλληπτο. 
Οι πενήντα ημέρες τρόμου στην Παλαιστίνη, ήταν 
ότι το χειρότερο έβλεπαν… τα παιδιά μας τις ημέρες 
εκείνες του καλοκαιριού.  
Παιδιά να τα σκοτώνουν στον ύπνο τους, γυναίκες 
ακρωτηριασμένες και…  
η πλήρης καταστροφή. Απολογισμός 2580 νεκροί από 
την πλευρά των Παλαιστινίων κυρίως γυναικόπαιδα 
–543 παιδία-  και μόνο 43 από την πλευρά των 
εισβολέων Ισραηλινών.

Τώρα μετά δυο μήνες περίπου, το Ισραήλ έχει 
το περίσσιο θράσος να θέλει να ξαναχτίσει την 
Παλαιστίνη.
Αριθμοί συζητούνται κάθε τόσο, 5,7 δις δολάρια για 
την ανασυγκρότηση της Παλαιστίνης και πολλά άλλα. 
Για τη μάνα που έχασε ένα, δυο, τρία παιδιά, άραγε οι 
αιμοχαρείς Ισραηλινοί, τι μπορούν να της δώσουν;
Μέσα σ’ ένα πόλεμο που δεν έχει αρχή… και τέλος.
Στο Δικαστήριο της Χάγης συζητιέται στις 
12 Δεκεμβρίου η καταγγελία εναντίον του 
πρωθυπουργού Νετανιάχου του Ισραήλ που κατέθεσε 
το ΠΑΚΟΕ. Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

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

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

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

pakoe.gr: ....... επισκέψεις τον Οκτώβριο

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

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

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

 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 
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Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0805,
210 810 1609

Ο πόλεμος των 50 ημερώνedi to 
rial

Μετάβαση σε αυτήν την αναφοράPakoe  http://www.pakoe.gr
All Web Site Data

1 Αυγ 2014  21 Οκτ 2014Επισκόπηση κοινού

Γλώσσα Περίοδοι
σύνδεσης % Περίοδοι σύνδεσης

1. elgr 3.830 39,66%

2. el 3.246 33,61%

3. enus 1.887 19,54%

4. en 235 2,43%

5. engb 223 2,31%

6. ptbr 68 0,70%

7. de 23 0,24%

8. itit 21 0,22%

9. dede 15 0,16%

10. ru 12 0,12%

Επισκόπηση

+ Προσθήκη τμήματος

 Προβολές σελίδας

15 Αυγ 29 Αυγ 12 Σεπ 26 Σεπ 10 Οκτ

400400

800800

Περίοδοι σύνδεσης

9.657
Χρήστες

7.843
Προβολές σελίδας

17.446

Σελίδες / περίοδο σύνδεσης

1,81

Μέση διάρκεια περιόδου
σύνδεσης

00:02:04
Ποσοστό εγκατάλειψης

71,82%

% Νέες περίοδοι σύνδεσης

76,56%

New Visitor Returning Visitor

23.3%

76.7%

© 2014 Google

Όλες οι περίοδοι σύνδεσης
100,00%
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 30, 10432, ΑΘΗΝΑ

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5230301, E-mail: info@dei.com.gr

www.dei.gr

       το Όραµα    
  για την

Ηλεκτροκίνηση 

Αποτελεί µέρος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 
European Green Cars Initiative - EGCI για την 
υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης για 
λύσεις στις οδικές µεταφορές και διεύρυνση της 
χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών.

Υιοθετήθηκε επίσηµα και ανακοινώθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπήστις 31 Μαρτίου 
2011. Από τότε µέχρι σήµερα εκπονούνται συνε-
χώς εργασίες µε σκοπό την ταχεία ανάπτυξη της 
Ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.

Το Green eMotion
είναι µια σηµαντική πρωτοβουλία

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής,

όπως είναι η µείωση των εκποµπών

διοξειδίου του άνθρακα (CO
2
) κατά 60%

µέχρι το έτος 2050.

Για την υλοποίηση του Green eMotion δηµιουρ-
γήθηκε µια κοινοπραξία από 43 εταίρους από 
τους τοµείς της βιοµηχανίας, της ηλεκτρικής 
ενέργειας, των κατασκευαστών ηλεκτρικών 
οχηµάτων, κοινοτικών αρχών, πανεπιστηµίων 
και κέντρων ερευνών.

Πρωταρχικός στόχος των «43» είναι η συνένωση 
των δυνάµεών τους, ώστε να καθορισθούν οι 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές που θα επιτρέψουν 
την ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Γι΄αυτό 
και πραγµατοποιούνται συνεχώς έρευνες και 
επιδείξεις, ώστε να δηµιουργηθεί ένα κοινά απο-
δεκτό και φιλικό στους χρήστες πλαίσιο για την 
ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης, το οποίο να συν-
δυάζει:

• ταχεία προσαρµογή µε διαφορετικά συστήµα-
τα και αναπτυσσόµενες τεχνικές λύσεις και

• δηµιουργία ενός βιώσιµου επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος.

Η ∆ΕΗ ενεργά

στο Green eMotion…

Η ∆ΕΗ από την πρώτη στιγµή αγκάλιασε αυτή τη 
σηµαντική προσπάθεια και αποτελεί έναν από 
τους 43 εταίρους που υλοποιούν το Πρόγραµµα
Green eMotion, έχοντας αναλάβει τη δηµιουρ-
γία πιλοτικού έργου ηλεκτροκίνησης δεύτερης 

Το Green eMotion
                                        µε απλά λόγια…

Charging Card

12345678

γενιάς στην πόλη της Κοζάνης και επέκταση της 
πιλοτικής εγκατάστασης στην Αθήνα.

Το πιλοτικό έργο ηλεκτροκίνησης στην 
Ελλάδα, που είναι ένα από τα δύο που υλοποι-
ούνται στην Ευρώπη (το δεύτερο γίνεται από 
την RWE στην Βουδαπέστη), περιλαµβάνει την 
εγκατάσταση δηµόσιων σταθµών φόρτισης σε 
πεζοδρόµια και την κυκλοφορία ηλεκτροκίνη-
των οχηµάτων µε εφαρµογή όλων των αποτε-
λεσµάτων του Green eMotion για την δηµι-
ουργία της Πανευρωπαϊκής ηλεκτροκίνησης.

Το θέµα της Ηλεκτροκίνησης που προωθείται 
µέσω του Green eMotion, στο οποίο συµµετέ-
χει η ∆ΕΗ, είναι πολύ σηµαντικό, γιατί: 

• Αφορά τις αναγκαίες υποδοµές για φόρτιση, 
ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης κλπ.

• Ενδιαφέρει τις Περιφέρειες και τους Δήµους 
της ΕΕ και, γενικότερα, όλους τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις.

• Θα συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό του 
Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού Συστήµατος και 
στην ανάπτυξη και καλύτερη αξιοποίηση 
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.

Με το Green eMotion µελετώνται «λύσεις» για 
πολλούς τοµείς, όπως: «έξυπνα δίκτυα», καινο-
τοµίες ICT, κινητικότητα στις αστικές περιοχές, 
διαφορετικοί τύποι ηλεκτρικών οχηµάτων 
(επιβατικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, υβριδικά οχή-
µατα κλπ), ασφαλής επαναφόρτιση µπαταριών µε 
διαφορετικές τεχνολογίες φόρτισης κλπ.

Τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα
που επιδιώκονται είναι:

• Υιοθέτηση προδιαγραφών για ένα συνε-
χώς αναπροσαρµοζόµενο σύστηµα ηλε-
κτροκίνησης.

• Κατάλληλη αρχιτεκτονική ΙΤ για µια ευρω-
παϊκή αγορά υπηρεσιών ηλεκτροκίνη-
σης, που θα διασφαλίζει τον ανταγωνισµό 
και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

• Βελτιστοποίηση των λειτουργιών δικτύων 
και υποδοµών φόρτισης.

• Δηµιουργία υπηρεσιών roaming και χρή- 
σης υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης ανεξάρτη-
τα από τον πάροχο και την γεωγραφική 
περιοχή φόρτισης.

• Βέλτιστη λειτουργικότητα των ηλεκτρικών 
οχηµάτων σε πραγµατικές συνθήκες.

Μέχρι σήµερα
µε το Green eMotion:

• Πάνω από 2.000 ηλεκτρικά οχήµατα 
χρησιµοποιούνται στις περιοχές επιδείξεων.

• Έχει δηµιουργηθεί ένα δίκτυο µε πάνω από 
2.500 σηµεία φόρτισης.

• Εκτιµάται ότι στην Ευρώπη το 2015 τα 
ηλεκτρικά οχήµατα θα προσεγγίσουν τις 
70.000 και τα σηµεία φόρτισης θα 
ξεπεράσουν τις 80.000.
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Συζήτηση & Ερωτήσεις – Discussion / Q&A (13:00 – 13:20)  

Υπό την αιγίδα  

∆ιεθνές Συνέδριο για την Ηλεκτροκίνηση:  
Το πρόγραµµα Green eMotion  

Οργάνωση ∆ΕΗ Α.Ε. | Ζάππειο Μέγαρο, Τετάρτη 24 Σεπτεµβρίου 2014  

ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑ | PROGRAMME 

Προσέλευση & Εγγραφές – Arrival & Registration (9:00 – 9:30)  

Καλωσόρισµα και Χαιρετισµοί – Welcome & Opening Remarks (09:30 – 11:00)  

Καλωσόρισµα και σύντοµη ενηµέρωση για το Συνέδριο, Βάλυ Λιόλιου, ∆ΕΗ Α.Ε., υπεύθυνη για το GeM στην  
Ελλάδα – Welcome address and brief presentation of Green eMotion project, Valy Lioliou, PPC S.A.,  responsible for GeM in Greece Χαιρετισµός και εναρκτήρια οµιλία: 
Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ΕΗ Α.Ε. – Welcome and opening speech, Arthouros Zervos, Chairman and CEO PPC S.A. 
Χαιρετισµοί – Opening Remarks: 
Γιάννης Μανιάτης, υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής – Yiannis Maniatis, Minister  of Environment, Energy & Climate Change 
Γιώργος Καµίνης, ∆ήµαρχος Αθηναίων – Yiorgos Kaminis, Mayor of Athens (*) 
Λευτέρης Ιωαννίδης, ∆ήµαρχος Κοζάνης – Lefteris Ioannidis, Mayor of Kozani 
∆ρ. Ευάγγελος ∆ιαλυνάς, Μέλος ∆.Σ. Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) – Dr. Evaggelos Dialynas,  Regulatory Authority for Energy, Board Member Κώστας Ζωντανός, 
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. – Kostas Zontanos, President & CEO  HEDNO S.A. 

Coffee Break (11:00 – 11:30)  

Μέρος Α΄ (11:30 – 13:00): Προσδιορίζοντας το πλαίσιο της Ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη Session A  
(11:30 – 13:00): Defining the Framework for electromobility in Europe  

• «Paving the way to an interoperable electromobility system - the Green eMotion Project», 
Heike Barlag, Green eMotion Coordinator - Siemens AG – «Ανοίγοντας τον δρόµο για ένα σύστηµα  ηλεκτροκίνησης ενιαίων κανόνων - Ερευνητικό πρόγραµµα 
Green eMotion» 

• «Key facts and analysis on driving and charging patterns - dynamic data evaluation», Manel Sanmarti,  
IREC – «Βασικά στοιχεία και ανάλυση σχετικά µε την οδηγητική συµπεριφορά και τα πρότυπα φόρτισης -  δυναµική αξιολόγηση δεδοµένων»  

• «Setup of a European market place for electromobility - easy access to charging infrastructure   
Europe-wide», Volker Fricke, IBM – «Στήνοντας την Ευρωπαϊκή αγορά της ηλεκτροκίνησης – µια  εύκολη πρόσβαση σε υποδοµές φόρτισης σε όλη την Ευρώπη»  
• «Relevant standards for the deployment of electromobility», Luis de Prada, Cidaut –  «Πρότυπα για την εφαρµογή της ηλεκτροκίνησης»  

(*) Έχουν προσκληθεί και αναµένεται επιβεβαίωση  

• Συντονιστής: καθηγητής Γρηγόρης Τσάλτας, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστηµίου – Moderator: Professor  
Gregory Tsaltas, Rector of Panteion University 

• «Η εφαρµογή του Green eMotion στην Ελλάδα: Κοζάνη και Αθήνα», Βάλυ Λιόλιου, ∆ΕΗ Α.Ε. – «Green  eMotion Greek implementation: Kozani and Athens», Valy Lioliou, 
PPC S.A. 

• «Δράσεις της ΡΑΕ για το ρυθµιστικό και λειτουργικό πλαίσιο και της Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα», 
Καθηγητής Ευάγγελος ∆ιαλυνάς, Μέλος ∆.Σ. Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) – «Activities of RAE for  Regulatory and operational framework of Greek e-mobility», Prof. 
Evaggelos Dialynas, Regulatory  Authority for Energy, Board Member 

• «Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο ρυθµιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών οχηµάτων», Εµµ. Φουρναράκης,  
∆ιευθυντής Ανάπτυξης ∆ικτύων ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. – «Greek distribution network and e-mobility», Emmanuel  Fournarakis, Network Development Branch Director HEDNO S.A. 

• «Η εφαρµογή της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο», Γιάγκος Φραγκουλίδης, ∆ιευθυντής Μελετών και  
Προσχεδιασµού ∆ικτύου ΑΗΚ– «Implementation of e-mobility in Cyprus», Yiangos Frangoulides,  System Studies & Network Planning Manager EAC 

• «Επιχειρηµατικές ευκαιρίες της Ηλεκτροκίνησης», ∆ρ. Γιώργος Αγερίδης, Πρόεδρος ΕΛΙΝΗΟ –  
«E-mobility and Business Opportunities», Dr. Giorgos Ageridis, President Hellenic Institute for Electric  Vehicles 

Συζήτηση & Ερωτήσεις – Discussion / Q&A (17:00 – 17:20)  
Οµιλητές:  Στην  Ηµερίδα  θα  συµµετάσχουν  ως  οµιλητές  σηµαντικά  και  εξειδικευµένα  στελέχη  Ευρωπαϊκών  ηλεκτρικών εταιριών,  
εταιριών τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρολογικού υλικού, λογισµικού κλπ. και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι θα φιλοξενούνται ήδη  
στην Αθήνα, λόγω της συµµετοχής τους στα όργανα του Green eMotion, παρουσιάζοντας τις εµπειρίες τους από την εφαρµογή σχεδίων 
 για την προώθησητης ηλεκτροκίνησης και τη συµµετοχή τους στην Ευρωπαϊκή πλατφόρµα του Green eMotion.  

Μέρος Γ΄ (15:40 – 17:00): Η Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα Session C (15:40 – 17:00): e-Mobility in Greece  

• «Smart grid functionalities as a facilitator to mass market adoption of EVs», Senan McGrath, ESB – 
«Η εφαρµογή των ευφυών δικτύων, συµβολή στη µαζική εφαρµογή της ηλεκτροκίνησης» 

• «E-Mobility in Europe: how DSO can make economically sustainable and technically feasible the mass  roll-out of EVs», 
Federico Caleno, Enel – «Ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη: Πώς οι DSO µπορούν να  κάνουν οικονοµικά βιώσιµη και τεχνικά 
εφικτή τη µαζική εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης» 

• «Successful electromobility roaming service tested across Europe», Giovanni Coppola, Enel –  
«Επιτυχείς υπηρεσίες roaming δοκιµασµένες σε όλη την Ευρώπη» 

Συζήτηση & Ερωτήσεις – Discussion / Q&A (15:20-15:40)

Μέρος Β΄ (14:20 – 15:20): Εµπειρίες από επιδείξεις σε περιοχές του Green eMotion Ses-
sion B (14:20 – 15:20): Experiences in the Green eMotion Demo Regions  
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ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ PM 2.5  
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Η παρέμβαση του ΠΑΚΟΕ για τη 
ορθολογική χρήση ΑΠΕ στην φόρτιση 
των μπαταριών των ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων,  προς ρον πρόεδρο της 
ΔΕΗ. Εμείς περιμένουμε

Αθήνα 14/10/2014
 Αρ. Πρωτ.: 7788

Προς τον Κύριο
Αρθούρο Ζερβό

Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την συζήτηση που είχαμε, σας 
υποβάλουμε συνημμένες τις προτάσεις μας, 
για την προώθηση αφενός της ηλεκτροκί-
νησης – στηριζόμενη σε μεγάλο ποσοστό 
(60%) στις ΑΠΕ – και αφετέρου σ’ ένα 
εξαμηνιαίο πρόγραμμα μετρήσεων των 
καρκινογόνων μικροσωματιδίων PM2.5 
στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας 
και Μεγαλόπολης.

Επειδή πιστεύουμε στις οικολογικές 
σας ευαισθησίες, ελπίζουμε στην άμεση 
ανταπόκριση σας στις προτάσεις μας, 
περιμένοντας τις απαντήσεις σας.

 Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παν. Χριστοδουλάκης

Ο Γεν. Γραμματέας
Δημ. Αθανασόπουλος

Πανεπιστημιακός                                                                                                        
Οικονομολόγος

★★★
Α.  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  

ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
1. Τίτλος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩ-

ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ

2. Διάρκεια: Ένας χρόνος
3. Επιλεγμένες Δράσεις
3.1 Πιστοποίηση και εφαρμογή του 

συνδυαστικού συστήματος παροχής ηλε-
κτρικής ενέργειας από Δημοτική Παροχή, 
Φωτοβολταϊκό Πάνελ και ανεμογεννήτρια 
(σταθμός φόρτισης). 

-Διάρκεια: τρεις  μήνες.
 -Κόστος: 15.000 ευρώ. 
3.2 Εγκατάσταση σε είκοσι (20) 

Δήμους στην Επικράτεια – ιδιαίτερα σε 
βεβαρυμμένες ατμοσφαιρικά περιοχές – 
σε δυο σημεία σε κάθε Δήμο τα οποία θα 
έχουν επιλεγεί μετά από συγκεκριμένη 
έρευνα του προαναφερόμενου συστήματος. 

-Διάρκεια Δράσης: Δυο (2) μήνες. 
-Κόστος εγκατάστασης: 20x2x2.000€ 

= 80.000 €.
3.3 Στην διάρκεια των τριών μηνών 

της εγκατάστασης, θα πραγματοποιούνται 
ταυτόχρονα εκδηλώσεις (ημερίδες, επι-
δείξεις σε πλατείες και διανομή έντυπου 
υλικού) στους αντίστοιχους Δήμους, οι 

οποίες θα συνεχιστούν για έξι (6) μήνες. 
3.4 Προμήθεια τριών οχημάτων επι-

βατηγών και μικρών πούλμαν (8 θέσεων) 
για τα τουριστικά νησιά. 

-Διάρκεια προμήθειας: Τρεις (3) μήνες. 
-Κόστος αγοράς τριών αυτοκίνητων: 

35.000 - 40.000 €.
3.5 Προμήθεια εναλλακτικών ανταλ-

λακτικών μπαταριών για τα προαναφε-
ρόμενα οχήματα. 

-Διάρκεια Προμήθειας: Ένας (1) μήνας. 
-Κόστος αγοράς πέντε μπαταριών: 

10.000€.
3.6 Δημιουργία συνεργείου (κινη-

τού) συντήρησης των οχημάτων και των 
σταθμών φόρτισης. 

-Διάρκεια Δημιουργίας: Ένας (1)μήνας. 
-Κόστος αγοράς αυτοκινήτων και 

εξοπλισμού: 15.000€.

Σύνολο Δράσεων: Πέντε
Σύνολο Διάρκειας όλων των δράσεων: 
Οκτώ (8) μήνες
Συνολικό Κόστος: Εκατόν εξήντα 
(160.000) Χιλιάδες Ευρώ

4. Διοικητικές και λειτουργικές 
δράσεις 

4.1 α) Διοίκηση: Τρία άτομα (Διευ-
θυντές –Γραμματεία - Λογιστής)

β)Διάρκεια: Ένας χρόνος
γ) Κόστος Διοίκησης ενός χρόνου:
1.Μισθοδοτικό (Διευθυντής 20.000€, 

Γραμματέας 13.000€, Λογιστής 5.000€)
2.Ενοικιαση Χώρου 12 μήνες x 1.000€ 

= 12.000€

Σύνολο: 50.000 ευρώ
4.2 Λειτουργικά έξοδα
α) Οδηγοί: Δυο (2): 8 μήνες x 2.000 

= 16.000€
β) Εκπαιδευτές: τέσσερίς (4): 8 μήνες 

x 1.500 = 48.000€  
γ) Έκδοση έντυπου υλικού: 200.000 

αντίτυπων (τετράπτυχο έγχρωμο) : 
15.000€.

4.3 Διάφορα άλλα έξοδα 5%: 
14.500€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 305.000€
5. Συμμετοχές
1)Συμμετοχή ΔΕΗ: 50%
2)Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ: 50%

Β.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΡΜ 2,5 ΣΕ ΒΕΒΑΡΥΜΕΝΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ – ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΖΩΝΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
1. Οργάνωση Συστήματος μετρή-

σεων
α)Θα οργανωθεί ένα σύστημα δυο (2) 

σημείων μέτρησης ΡΜ 2,5 σε 24ωρη βάση 
για ένα εξάμηνο σε οκτώ περιοχές ( επτά 
Δυτική Μακεδονία και ένα Μεγαλόπολη)

β)Σε καθημερινή βάση, ένας συνερ-
γάτης του ΠΑΚΟΕ, θα παρακολουθεί τον 
αυτόματο καταγραφικό μετρητή ΡΜ 2,5 
στις επτά περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας 
και άλλος στην Μεγαλόπολη.

γ) Θα υπάρξουν δηλαδή δέκα έξι (16) 
αυτόματοι καταγραφικοί μετρητές που 
για ένα εξάμηνο, θα μετρούν σε 24ωρη 

βάση τα ΡΜ 2,5 των περιοχών.
δ)Κάθε μήνα θα βγαίνει report για 

κάθε σταθμό και σε συνδυασμό με τα 
υφιστάμενα μετεωρολογικά δεδομένα 
(θερμοκρασία, σχετική υγρασία, διεύθυν-
ση και ταχύτητα ανέμου, βροχόπτωση) 
θα εξάγονται τα αντίστοιχα στατιστικά 
συμπεράσματα του μήνα.

ε) Στο τέλος του εξαμήνου θα εξα-
χθούν τα οριστικά τελικά συμπεράσματα 
και θα γίνουν αντίστοιχες προτάσεις για 
την βελτίωση των συνθήκων της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης από τα ΡΜ 2,5.

2. Διάρκεια προγράμματος: επτά (7) 
μήνες, εξι (6) μήνες μετρήσεις και ένας 
(1) μήνας συγγραφή της τελικής μελέτης 
και των αντίστοιχων προτάσεων.

3. Κόστος Προγράμματος: τριάντα 
οκτώ (38.000) χιλιάδες ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

4. Οι συνεργάτες του ΠΑΚΟΕ είναι 
εθελοντές και το προαναφερόμενο κόστος, 
αναφέρεται στην αγορά των οργάνων 
και τα έξοδα κίνησης των συνεργατών.

5. Εάν σας ενδιαφέρει το πρό-
γραμμα αυτό και με το δεδομένο ότι θα 
επωμισθείτε το κόστος, τα στοιχεία θα 
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του 
ΠΑΚΟΕ και της ΔΕΗ και δεν θα δημο-
σιευθούν παρά μόνο με την συναίνεση 
και των δυο.

6. Η καταβολή του ποσού θα γίνει 
σε δυο δόσεις (προκαταβολή 50% με την 
υπογραφή αντίστοιχης συμβάσης και στο 
τέλος του εξαμήνου με την παράδοση της 
μελέτης το υπόλοιπο 50%).
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Eκατό στρέμματα αμπελώνας στον… αέρα
Δώδεκα χρόνια διαπλοκή και εγκληματική αδιαφορία… της όποιας εξουσίας 

Ο Γενικός Δ/ντης περιφέρειας 
Γιώργος Παπαδάκης (Οτσαλαν), 
εξέδωσε ψεύτικες βεβαιώσεις, 
ότι το ρέμα ξεμπαζώθηκε από 
της υπηρεσίες της περιφέρειας

Ο Γεώργιος Πατεργιαννάκης, 
με το αισχρό παιχνίδι των κρατού-
ντων εξουσιαστών – διαπλεκόμε-
νων μέχρι… τα μπούνια – υπέστη 
καρδειαγγειακό επεισόδιο, αλλά 
κανενός το αυτί δεν ιδρώνει

Οι εξουσιαστές των τοπικών 
αρχών, εταιρείες ΔΟΜΙΚΗ & 
ΤΟΜΕΣ, έκαναν την… δουλειά 
τους, χωρίς να αποκαταστήσουν 
ως οφείλαν τα σκουπίδια – μπάζα 
στην πόρτα του Πατεργιαννάκη

Αποτέλεσμα: Να μην υπάρχει 
καμία κυκλοφορική σύνδεση των 
αγροτουριστικών κατασκευών 
του Πατεργιαννάκη με τον έξω 
κόσμο.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  
ΤΟΥ… ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

Στην περιοχή ‘’Πλάκες’’, 20 
χιλιόμετρα από το Ηράκλειο 
στην Κρήτη, λειτουργούσε 
χώρος ανεξέλεγκτης διάθε-
σης απορριμμάτων στην ιδιο-
κτησία της πρώην Κοινότητας 
Μελεσσών. 

Ο Δήμος σταμάτησε την 
λειτουργία ΧΑΔΑ TO 1997 – 
1998, κι όμως χρειάστηκε να 
παρέμβει αρκετές φορές για την 
απόσυρση των απορριμμάτων 
παρά το γεγονός ότι είχε περι-
φράξει το χώρο και είχε βάλει 
πινακίδες απαγόρευσης. 

Το 2005 ξεκίνησαν οι εργα-
σίες του Οδικού Άξονα ‘’Ηρά-
κλειο - Βιάννος’’. Οι ανάδοχες 
εταιρίες (ΔΟΜΙΚΗ & ΤΟΜΕΣ) 
προφανώς με την σύμφωνη 
γνώμη της επιβλέπουσας υπη-
ρεσίας και των ιδιοκτητών του 
χώρου αξιοποιούσε βράχους, 
πέτρες και άλλα υλικά για την 
κατασκευή του έργου. Επειδή η 
επιβλέπουσα υπηρεσία ήταν της 
Περιφέρειας Κρήτης, προφανώς 
θα είχε φροντίσει να έχει άδεια 
από την στιγμή που τα υλικά 
αυτά αλλάζουν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό την γεωμορφολογία της 
περιοχής από όπου προέρχονται.

Έτσι έδωσε εντολή (ο 
δήμαρχος) να απομακρυνθεί 
το container απορριμμάτων και 
το επόμενο χρονικό διάστημα θα 
καλέσει όλους τους ιδιοκτήτες 
γης και τους επαγγελματίες 
προκειμένου να συμφωνήσουνε 
σε ένα πρόγραμμα ανάπλασης 
της περιοχής, μόνο στα λόγια 
και αυτό. 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι 

εκτός της μεγάλης εκσκαφής 
που δημιουργήθηκε για την 
ανόρυξη υλικού που χρησι-
μοποιήθηκε στην κατασκευή 
του οδικού άξονα ‘’Ηράκλειο – 
Βιάννος’’ έχει αλλοιωθεί η κοιτή 
του ρέματος, από αυθαίρετες 
περιφράξεις, πέτρες αλλά και 
αδρανή υλικά που έχουν αλλοι-
ώσει το φυσικό περιβάλλον. 

Μετά από νέα καταγγελία 
των ‘’Γ. Πατεριανάκης Α.Ε.’’, που 
αφορά σε επιχωματώσεις και σε 
παράνομες εξορύξεις αδρανών 
υλικών στην θέση ‘’Πλάκες’’ και 
‘’Μπιλάλακα’’ του Δ.Δ. Μελεσ-
σών, η υπηρεσία Περιβάλλο-
ντος και Υδροοικονομίας ΠΕ 
Ηρακλείου πραγματοποίησε 
αυτοψία στις 04/03/2014 και 
διαπίστωσε ότι δεν έχει γίνει 
καμία ενέργεια για την απο-
κατάσταση του περιβάλλοντος. 

Η υπηρεσία Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρα-
κλείου, θέλει να ενημερωθεί, 
για το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
στην περιοχή, τις ενέργειες 
σχετικά με την οριοθέτηση και 
τον καθαρισμό του ρέματος και 
τις ενέργειες σχετικά με τον 
χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριμμάτων κοντά στο παλιό 
γεφυράκι, στον παλιό επαρχιακό 
δρόμο Ηράκλειο - Αρκαλοχώρι.

Από το 2009 που έγινε αυτή 
η διαπίστωση μέχρι σήμερα 
τίποτα δεν έχει γίνει στο θέμα 
αυτό. Ο ένας πετάει το μπαλάκι 
στον άλλον.

ΤΟ ΑΛΑΛΟΥΜ  
ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ  

ΜΕ ΚΟΛΟ… ΧΑΡΤΑ

18/05/2009
Αριθ. Πρωτ.: 4223
ΑΠΟ: ΔΗΜΟ ‘’Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ’’
ΠΡΟΣ: 
κο Παπαδάκη Νικόλαο
κο Ανδρουλάκη Εμμανουήλ
ΚΟΙΝ:Εισαγγελέα Ηρακλείου – κο 

Μαρκάκη Νικόλαο
Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλί-
ου Μελεσσών – κο Παναγιώτη 
Παναγή
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕ-
ΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ο Δήμαρχος κύριος Ρούσσος 
επισημαίνει ότι:
Μετά την επίσκεψη στην περιο-

χή ‘’Πλάκες’’, διαπιστώθηκε ότι 
εκτός της μεγάλης εκσκαφής που 
δημιουργήθηκε για την ανόρυξη 
υλικού που χρησιμοποιήθηκε 
στην κατασκευή του οδικού άξο-
να ‘’Ηράκλειο – Βιάννος’’ έχει 
αλλοιωθεί η κοιτή του ρέματος, 
από αυθαίρετες περιφράξεις, 
πέτρες αλλά και αδρανή υλικά 
που έχουν αλλοιώσει το φυσικό 
περιβάλλον. 
Ζητούν την απομάκρυνση αυτών, 
καθώς και το container των 
ογκωδών απορριμμάτων του 
Δήμου. 

18/06/2009
Αριθ. Πρωτ.: 2714 / 2537
ΑΠΟ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ηρακλείου - Διεύθυνση Ανά-
δειξης και Προστασίας Περι-
βάλλοντος
ΠΡΟΣ: Αστυνομικό Τμήμα Καστελ-
λίου
ΚΟΙΝ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υδραυλικών Έργων
ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
3021/08/133-α ΕΓΓΡΑΦΟ
Σε απάντηση του ανωτέρω εγγρά-
φου, οι υπάλληλοι της Υπηρε-
σίας, στις 14/05/2009, έκαναν 
αυτοψία στη θέση Πλάκες Δ.Δ 
Μελεσσών και συνέταξαν έκθεση 
βάση της οποίας, ήταν δύσκολο 
να προσδιορίσουν αναλυτικά 
τις εκτάσεις, και θα προβούν 
σε νεότερη αυτοψία μετά την 
προθεσμία την οποία θέσανε, 
για τον υπολογισμό του ύψους 
του προστίμου. 
Ζητάνε από την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών να τους ενημερώσει 
για την παρεμπόδιση ροής των 
ομβριων υδάτων στο ρέμα στου 
οποίου τις όχθες διαπιστώσανε 
μπάζωμα.

09/07/2009
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑ-
ΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ: Κυπριωτάκης
Ο κύριος Κυπριωτάκης Ρούσος 
δήλωσε: 
Είμαι δήμαρχος από το 1995. 
Στην περιοχή ‘’Πλάκες’’ λειτουρ-
γούσε χώρος ανεξέλεγκτης διά-
θεσης απορριμμάτων σε χώρο 
ιδιοκτησίας της πρ. Κοινότητας 
Μελεσσών. Ο Δήμος σταμάτησε 
την λειτουργία ΧΑΔΑ TO 1997 
– 1998, χρειάστηκε να παρέμβει 
αρκετές φορές για την απόσυρ-
ση των απορριμμάτων παρά το 
γεγονός ότι είχε περιφράξει το 
χώρο και είχε βάλει πινακίδες 
απαγόρευσης. 
Το 2005 ξεκίνησαν οι εργασίες 
του Οδικού Άξονα ‘’Ηράκλειο 0 
Βιάννος’’. Η ανάδοχος εταιρία 
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προφανώς με την σύμφωνη γνώ-
μη της επιβλέπουσας υπηρεσίας 
και των ιδιοκτητών του χώρου 
αξιοποιούσε βράχους, πέτρες και 
άλλα υλικά για την κατασκευή 
του έργου. 
Επειδή η επιβλέπουσα υπηρεσία 
ήταν υπηρεσία της Περιφέρει-
ας Κρήτης προφανώς θα είχε 
φροντίσει να έχει άδεια από την 
στιγμή που τα υλικά αυτά αλλά-
ζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την 
γεωμορφολογία της περιοχής από 
όπου προέρχονται. Έδωσε εντολή 

(ο δήμαρχος) να απομακρυνθεί 
το container απορριμμάτων και 
το επόμενο χρονικό διάστημα 
θα καλέσει όλους τους ιδιοκτή-
τες γης και τους επαγγελματίες 
προκειμένου να συμφωνήσουνε 
σε ένα πρόγραμμα ανάπλασης 
της περιοχής. 

19/10/2009
Αριθ. Πρωτ: 6137/6994
ΑΠΟ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ηρακλείου - Διεύθυνση Ανά-
δειξης και Προστασίας Περι-

βάλλοντος
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΚΟΙΝ: Εισαγγελέα κ. Μαρκάκη 
Νικόλαο
Πατεργιαννάκη Γεώργιο
ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Εντός είκοσι (20) ημέρων έπρεπε 
να απομακρυνθούν τα απορρίμ-
ματα , και να γίνει αποκατάσταση 
του χώρου, για να γίνει νεότερη 
αυτοψία, αλλιώς η Υπηρεσία θα 
προβεί στη διαδικασία υποβολής 
προστίμου.

26/11/2009
Αριθ. Πρωτ.: 4444107/6430
ΑΠΟ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ηρακλείου - Διεύθυνση Ανά-
δειξης και Προστασίας Περι-
βάλλοντος
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης
ΚΟΙΝ: Πατεργιαννάκη Γεώργιο
Ανδρουλάκη Εμμ.
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΞΟ-
ΡΥΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σε αυτοψία που έγινε στις 
14/05/2009 διαπιστώθηκε:
Στο οικόπεδο της κυρίας Ανδρου-
λάκη Εμμ. Είχαν διενεργηθεί 
παράνομες εκσκαφές με σκοπό 
την απόληψη αδρανών υλικών 
για κατασκευή Δημοσίου έργου. Η 
κοινοπραξία ήταν ΑΤΕ – ΔΟΜΙΚΗ.
Σε οικόπεδο του κυρίου Τριαντα-
φυλλάκη Βας. Διαπιστώθηκαν 
επίσης παράνομοι εκβραχισμοί.

11/02/2010
ΕΝΟΡΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ: 
κα Λαμπράκη (Υπάλληλος Δ/νσης 
Περιβάλλοντος Ν.Α. Ηρακλείου)
Κα τ ά  τ η ν  α υ τ ο ψ ί α  σ τ ι ς 
14/05/2009 διαπιστώθηκε: 
Σε οικόπεδο του κ. Ανδρουλάκη 
έχουν γίνει επιχωματώσεις στο 
ρέμα
Σε οικόπεδο του κ. Παπαδάκη 
έχουν γίνει εκβραχισμοί. 

Ο Δήμος Καζαντζάκη είχε τοπο-
θετήσει container απορριμμάτων
Σε οικόπεδο του κ. Πατεριαν-
νάκη διαπιστώθηκε απόθεση 
ποσοτήτων πέτρας, που τα είχε 
τοποθέτηση η Δομική Κρήτης 
σύμφωνα με τον ίδιο
Ο κ. Τριανταφυλλάκης έχει εργο-
στάσιο επεξεργασίας μαρμάρων
Ο κ. Τερζάκης έχει κατασκευά-
σει περίφραξη του Αθλητικού 
κέντρου που δεν συμφωνεί με 
οικοδομική άδεια. 
Στην κοινοπραξία Δομική Κρή-
της έχει επιβληθεί πρόστιμο για 
μπάζωμα όχθης ρέματος. 

21/05/2013 & 01/08/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1169/1025 & 1843
ΠΡΟΣ: 
Περιφέρεια Κρήτης
ΥΠΕΚΑ, Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος 
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ. ΠΑΤΕΡΙΑΝΑ-
ΚΗΣ Α.Ε.
Η εταιρεία Γ. ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗΣ 
Α.Ε έκανε δυο καταγγελίες έγινε 
αυτοψία και διαπιστώθηκαν στο 
ρέμα αυθαίρετες παρεμβάσεις 
από μπάζα και στερεά απόβλητα 
, ενώ η αρμόδια υπηρεσία δεν 
έχει ακόμα καμία απάντηση για 
το θέμα.

20/01/2014
Αριθ. Πρωτ.: 211
ΑΠΟ: Γεν. Δ/νση Χωροταξικής 
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κρήτης
ΘΕΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο κύριος Μαυράκης Εμμ. Ζητάει 
την Τεχνική Έκθεση και το σχέδιο 
που πρέπει να έχει υποβληθεί 
από τον ανάδοχο του έργου, 
όσον αφορά στις θέσεις των 
εργοταξίων, θέσεις προσωρι-
νής απόθεσης υλικών και στον 

τρόπο διαμόρφωσης των χώρων 
αυτών κ.α. 

07/05/2014
Αριθ. Πρωτ.: 57114/1397-1400
ΑΠΟ: Τμήμα Περιβάλλοντος 
Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου
ΠΡΟΣ: Δήμο Αρχανών
ΚΟΙΝ: 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Δ/νση Τεχνικών έργων ΠΕ Ηρα-
κλείου
Πατεργιαννάκης Α.Ε. Μελέσσες
ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕ-
ΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΕΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘’ΠΛΑ-
ΚΕΣ’’ ΚΑΙ ‘’ΜΠΙΛΑΛΑΚΑ’’ ΤΟΥ 
Δ.Δ. ΜΕΛΕΣΣΩΝ
Μετά από νέα καταγγελία των 
‘’Γ. Πατεριανάκης Α.Ε.’’, που αφο-
ρά σε επιχωματώσεις και σε 
παράνομες εξορύξεις αδρανών 
υλικών στην θέση ‘’Πλάκες’’ και 
‘’Μπιλάλακα’’ του Δ.Δ. Μελεσσών, 
η υπηρεσία Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου 
πραγματοποίησε αυτοψία στις 
04/03/2014 και διαπίστωσε 
ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια 
για την αποκατάσταση του περι-
βάλλοντος. 
Ο κύριος Παπαδάκης, ένας από 
τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων 
αρνείται ότι είναι ιδιοκτήτης 
αγροτεμαχίου στην περιοχή των 
παρεμβάσεων.
Η υπηρεσία Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου 
θέλει να ενημερωθεί, για το ιδι-
οκτησιακό καθεστώς στην περι-
οχή, τις ενέργειες σχετικά με την 
οριοθέτηση και τον καθαρισμό 
του ρέματος και τις ενέργειες 
σχετικά με τον χώρο ανεξέλε-
γκτης διάθεσης απορριμμάτων 
κοντά στο παλιό γεφυράκι στον 
παλιό επαρχιακό δρόμο Ηράκλειο 
- Αρκαλοχώρι. 



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
οικονομία 8 / ΠEΡΙΒΑΛΛΟΝ   

Γέμισε το σπήλαιο σκουπίδια και 
επικίνδυνα γεωργικά απόβλητα,  

από την αδιαφορία προηγούμενων 
δημοτικών αρχών στη Λιβαδειά

Πάνω από σαράντα (40) χρόνια, το 
έργο παιζόταν με τους ίδιους και 
άλλους επικίνδυνους ηθοποιούς, 
είτε αυτοί ήταν εκπρόσωποι 

των Πρώην Δήμων, είτε Ιδιώτες. Το τι 
έριχναν; Άγνωστο. Η Διευθύντρια όμως της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ‘’ντετέκτιβ’’ 
και ειδική στα σκουπίδια, στηριζόμενη 
σε μαρτυρίες, προσδιορίζει ‘’ότι πριν 40 
χρόνια αυτά που έπεφταν στο σπήλαιο 
ήταν οικιακά σκουπίδια, αδρανή υλικά 
και αγροτικά υπολείμματα’’. 

Ελεος κυριοι της εξουσιας.  
Μετά από καταγγελίες ορειβατών και 

ανθρώπων που ασχολούνται με σπήλαια, 
πριν τέσσερα περίπου χρόνια, ξεκίνησε 
η διαδικασία της γραφειοκρατίας που 
μαστίζει τον τόπο.

Από την εφορία (όχι την οικονομική) 
παλαιοανθρωπολογίας της Νοτίου Ελλά-
δος (η Λιβαδειά είναι μάλλον κάτω… από 
ταυλακη), έγγραφα προς τον Δήμο, τον 
συνήγορο του πολίτη… ξύπνησαν την… 
Τοπική Αυτοδιοίκηση (κάθε άλλο από 
αυτοδιοίκηση είναι) και ξεκίνησαν οι 
διαδικασίες των αποφάσεων της εξουσίας 
όπως παραθέτουμε ατόφια την απόφαση 
της αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Προηγουμένως όμως η σημερινή 
εξουσία (Δήμος) φρόντισε να φράξει 
με μπάζα την είσοδο, ώστε να απα-
γορεύεται αυτή στα… σκουπίδια αλλά 
και στα δίποδα…  τετράποδα. Μάλιστα 
αναθέτει ο Δήμος σε κάποια εταιρεία 
την μελέτη για την αποκατάσταση του 
ήδη υφιστάμενου ΧΑΔΑ. 

Η μελέτη έγινε και δόθηκε στο Δήμο 
τον Σεπτέμβρη του 2014.

Η μελέτη αυτή όμως για μας είναι 
ελλιπής.

1. Γιατί δεν ανέλυσε την σύνθεση των 
σκουπιδιών όπως θα όφειλε να κάνει και 
πήρε ως δεδομένο την σύνθεση γενικά 
των σκουπιδιών… στην Ελλάδα

2. Δεν προσδιόρισε το υπόβαθρο του 
όγκου των διαφόρων απορριμμάτων

3. Δεν προχώρησε σε ανάλυση στραγ-
γισμάτων των σκουπιδιών

4. Δεν ανέλυσε τα νερά των γύρω 
περιοχών που ίσως έχουν επηρεασθεί, 
όχι μόνο των γεωτρήσεων αλλά των 
επιφανειακών και άλλων πηγών.

Τέλος βέβαια ανάλογα με τι υπο-
γράφηκε στην σύμβαση της εταιρείας 
με τον Δήμο ισχύουν τα παραπάνω.

Γιατί όλα αυτά εάν δεν γίνουν 
τότε το θέμα της αποκατάστασης 
θα έχει μόνο… ιστορικό χαρακτήρα.

  

                                                                                                                           
                                                                                               
Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η        Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ: 
Α Π Ο Κ Δ Ν Σ Ρ Ω Μ Δ Ν Η  Γ Ι Ο Ι Κ Η  Η  
Θ Δ   Α Λ Ι Α  -     Σ Δ Ρ Δ Α   Δ Λ Λ Α Γ Α   

                     Ιακία,  24/9/2014 
                     Αξηζ. Ξξση.: 4348/183973 
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Γ Ι Δ Τ Θ Τ Ν  Η  Π Δ Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Σ Ο   &  
Υ Ω Ρ Ι Κ Ο Τ   Υ Δ Γ Ι Α  Μ Ο Τ   Σ .  Δ Λ Λ Α Γ Α   
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ΠΡΟ : ΞΗΛΑΘΑ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ  
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Ρειέθσλν : 22310- 43191    
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                                                     ΑΠΟΦΑΗ 
 
 
ΘΔΜΑ: Άδεηα απνθαηάζηαζεο  Σώξνπ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Πηεξεώλ Απνβιήησλ  (ΣΑΓΑ), εληόο 

ζπειαηνβαξάζξνπ ζηελ  Ρ.Θ. Αγ. Άλλαο Γήκνπ Ιεβαδέσλ Ξ.Δ. Βνησηίαο. 
 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ &  
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝTΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
 

     Έρνληαο ππόςε :  
1. Ρν Λ.1650/86 (ΦΔΘ160/Α) „‟Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο‟‟ όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Λ.3010/2002 (ΦΔΘ91/Α/25.4.2002) θαη ην Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24Α/2012). 
2. Ρν Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24Α/2012) «Ξνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο-Δλαξκόληζε κε ηελ Νδεγία 

2008/99/ ΔΘ-Ξιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ-Δλαξκόληζε κε ηελ Νδεγία 
2008/98/ΔΘ……». 

3. Ρν Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87Α) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-
Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

4. Ρν Ξ.Γ.138/27-12-10 (ΦΔΘ 231/Α) «Νξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-Πηεξεάο 
Διιάδαο». 

5. Tελ ΘΑ αξ.114218/1997 (ΦΔΘ 1016/Β/97) „‟Θαηάξηηζε πιαηζίνπ Ξξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ 
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ‟‟. 

6. Ρελ ΘΑ αξ. 50910/2727/2003 (ΦΔΘ1909 Β/2003) „‟Κέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε Πηεξεώλ 
Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Ξεξηθεξεηαθόο Πρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο.‟‟ 

7. Ρελ  Δγθύθιην αξ. νηθ. 123067/2004 ηνπ ΞΔΣΩΓΔ „‟Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ : Ππιινγή-
Κεηαθνξά-Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη Απνθαηάζηαζε ρώξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ”. 

8. Ρελ αξ. νηθ. 109974/3106/2004 Δγθύθιην ηνπ ΞΔΣΩΓΔ “Ξξόηππεο Ξξνδηαγξαθέο Ρερληθήο Κειέηεο 
Ξεξηβαιινληηθήο  Απνθαηάζηαζεο Σώξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΣΑΓΑ).” 

9. Ρελ αξ. νηθ. 4173/24446/2011 (ΦΔΘ 572Β) Απόθαζε «Κεηαβίβαζε δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο ηεο Γ.Γ. 
Α.Γ.Θ.Π.Δ. ζηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Σσξνηαμηθήο θαη Ξεξηβαιινληηθήο Ξνιηηηθήο θαη 
ζηνπο Ξξντζηακέλνπο…….». 

10. Ρελ αξ. πξση. 2107/78870/5-5-2014 απόθαζε ΓΓΓΘΠηΔ έγθξηζεο εξγαζηώλ εμπγίαλζεο/απνθαηάζηαζεο  
γηα ρσκαηεξή (ΣΑΓΑ) εληόο ζπειαηνβαξάζξνπ πιεζίνλ Γ.K Αγίαο Άλλαο Γήκνπ Ιεβαδέσλ  Ξ.Δ. Βνησηίαο. 

11. Ρν αξ. 26023/16-9-2014 έγγξαθν ηεο ΓΡ Γήκνπ Ιεβαδέσλ, κε ην νπνίν ππέβαιε Ρερληθή Κειέηε 
Ξεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο (ΡΚΞΑ) γηα ηνλ ΣΑΓΑ ηνπ ζέκαηνο. 
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ζπρλόηεξα (1 θνξά/3κελεο) . Νη παξάκεηξνη ειέγρνπ λα είλαη: pH, BOD5, COD, NH4-
N,Νξγαληθό N, Cl, F, TOC, θαηλόιεο, αγσγηκόηεηα, θσζθνξηθά, βαξέα κέηαιια θαη 
πδξνγνλάλζξαθεο. Ρα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ λα θνηλνπνηνύληαη θαη ζηελ ππεξεζία 
καο. 
 
  

    
 Γ. Όροι ιζτύος ηης παρούζας άδειας: 
      Ζ παξνύζα απόθαζε : 

 Ηζρύεη γηα πέληε (5) έηε από ηελ ππνγξαθή ηεο. 
 Σνξεγείηαη αλεμάξηεηα από ηπρόλ άιιεο απαηηνύκελεο εγθξίζεηο ή άδεηεο άιισλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηώλ (Γαζηθέο πεξεζίεο,  θ.α.), ε ιήςε ησλ νπνίσλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θνξέα 
απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ. 

 Κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ όξσλ ή ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
ππαξρόλησλ, εθόζνλ δηαπηζησζεί όηη από ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ησλ ρώξσλ 
δεκηνπξγνύληαη επηπιένλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη επηπηώζεηο πνπ δελ είραλ 
πξνβιεθζεί ζηελ κειέηε πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ή θξηζεί αλαγθαία ηπρόλ 
ελαξκόληζε ηνπ έξγνπ κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ,εθόζνλ απηό δελ επηηπγράλεηαη κε ηελ 
παξνύζα απόθαζε. 

 Δίλαη δπλαηόλ λα αλαθιεζεί (πξνζσξηλά ή νξηζηηθά) εθόζνλ δηαπηζησζνύλ παξαβάζεηο 
όξνπ / όξσλ ηεο ή εθηηκεζνύλ – δηαπηζησζνύλ πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο από ηηο εξγαζίεο 
απνθαηάζηαζεο νη νπνίεο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε Γεκόζηα γεία ή ην θπζηθό / αλζξσπνγελέο 
θαη πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ. 

 Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ λα πξνζθνκηζηεί ζηελ ππεξεζία καο ε βεβαίσζε πεξαίσζεο 
απηώλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ζπειαηνβαξάζξνπ, θαζώο θαη όηη έρνπλ ιεθζεί πξνιεπηηθά 
θαηάιιεια κέηξα γηα απνθπγή ξίςεο απνξξηκκάησλ. 

 
     Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ θαη λα 
επηδεηθλύεηαη ζε θάζε έιεγρν από αξκόδηα ππεξεζία ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα 
λνκνζεζία. Ν Γήκνο Ιεβαδέσλ είλαη ππεύζπλνο  γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ όξσλ ηεο 
παξνύζαο απόθαζεο θαη νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ην πεξηερόκελν ηεο. 
 
    Ξαξάβαζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβνιή 
θπξώζεσλ ζηνπο ππεπζύλνπο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία 
[Λ.1650/86 , ΘΑ 50910/2727/2003, θ.α.]. 
 
Θαηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο δύλαηαη λα αζθεζνύλ ηα κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο πνπ 
πξνβιέπνληαη από ηελ ΘΑ  9269/2007 (ΦΔΘ 286Β), θαζώο θαη πξνζθπγή ζηνλ πνπξγό 
ΞΔ.ΘΑ. ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3200/55 (ΦΔΘ 97Α) ζε πξνζεζκία 30 εκεξώλ από ηελ 
ππνγξαθή ηεο. 
                

  ΚΔΓΓ ΑΓΘΠΔ 
Δ.Γ                                                                                     Ζ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖ 
1. Σξνλ. Αξρείν 
2. Φ. ΣΑΓΑ (3) 

 ΓΔΛΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΘΖΠ 
& ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 

   

  ΑΓΝΟΗΡΠΑ ΞΑΞΑΟΗΕΝ 
Ξνι. Κεραληθόο 
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                                                            Αποθαζίζοσμε: 
 
 Ρελ ρνξήγεζε άδεηαο απνθαηάζηαζεο γηα ην  Σώξν Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Πηεξεώλ Απνβιήησλ 

(ΣΑΓΑ) εληόο ζπειαηνβαξάζξνπ ζηελ  Ρ.Θ. Αγ. Άλλαο Γήκνπ Ιεβαδέσλ Ξ.Δ. Βνησηίαο, σο 
αθνινύζσο: 

 
Α. ηοιτεία ΥΑΓΑ 
 Ν ΣΑΓΑ  βξίζθεηαη εληόο ζπειαηνβαξάζξνπ, ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα Ρ.Θ. Αγ. Άλλαο Γήκνπ 
Ιεβαδέσλ θαη ζε απόζηαζε 1.350 ρικ. πεξίπνπ ΒΓ ηεο Αγ. Άλλαο. Ζ αθξηβήο ζέζε απηνύ  
εκθαλίδεηαη ζηνπο ράξηεο ΓΠ 1:50.000 & 1:5.000 πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ κειέηε. 
Ν ΣΑΓΑ  θαηαιακβάλεη έθηαζε 400 m2  πεξίπνπ,  εληόο ηνπ ζπειαηνβαξάζξνπ, όπσο εκθαλίδεηαη 
ζην «Πρέδην πάξρνπζαο Θαηάζηαζεο» θι. 1:100, πνπ ζπλνδεύεη ηε κειέηε. 
Ρν είδνο ησλ απνξξηκκάησλ είλαη θπξίσο νηθηαθά απόβιεηα, αδξαλή (ΑΔΘΘ) θαη αγξνηηθά 
ππνιείκκαηα.  
Ν ζπλνιηθόο όγθνο απνξξηκκάησλ ζύκθσλα κε ηε κειέηε ππνινγίδεηαη ζε 8.463,14 m3. 
 
 Β. Όροι για ηην αποκαηάζηαζη ηοσ ΥΑΓΑ: 
1. Κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ΣΑΓΑ δελ επηηξέπεηαη ε ζπλέρηζε νπνηαδήπνηε δηάζεζεο θάζε 

είδνπο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζηνλ πην πάλσ ρώξν. Γηα ην ιόγν απηό ζηελ νξηζηηθή κειέηε 
πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ θαη κέηξα παξεκπόδηζεο ηεο πξόζβαζεο. Ζ δηάζεζε ησλ 
απνξξηκκάησλ λα γίλεηαη ζε εγθεθξηκέλν ΣΡΑ, ζύκθσλα κε ην ΞΔΠΓΑ ηεο Ξεξ. 
Πη.Διιάδαο. 

2.   Ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπ ΣΑΓΑ, ηνπ είδνπο θαη ηεο πνζόηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ, ησλ 
απνζηάζεσλ από επαίζζεηεο πεξηνρέο θαη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο γεσινγίαο θαη 
πδξνγεσινγίαο ηνπ εδάθνπο, ν ΣΑΓΑ θαηαηάζζεηαη από άπνςε επηθηλδπλόηεηαο ζηελ  3η  
θαηεγνξία [Απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ (γ΄πξνηεξαηόηεηαο) ζύκθσλα κε ηελ (8) ζρεηηθή 
Δγθύθιην ηνπ ΞΔΣΩΓΔ], κε βαζκνινγία ε=41 βαζκνύο.  
Δπνκέλσο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ λα γίλνπλ ελδεηθηηθά (όρη πεξηνξηζηηθά) νη παξαθάησ 
εξγαζίεο:  
 Ππιινγή θαη απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ από ην ζπειαηνβάξαζξν, κε ηε βνήζεηα 

κεραλεκάησλ  θαη ρεηξσλαθηηθά θαη ζπγθέληξσζή ηνπο ζε ρώξν (πιαηεία) έμσζελ ηνπ 
ζπειαηνβαξάζξνπ. 

 Γηαρσξηζκόο ησλ απνβιήησλ θαηά ηε δηαινγή ζε αλαθπθιώζηκα, αδξαλή (ΑΔΘΘ), AHHE, 
παιαηά ειαζηηθά  θ.α. θαη πξνώζεζε ησλ αλαθπθισζίκσλ ξεπκάησλ πξνο αλαθύθισζε 
ζε αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο 

 Κεηαθνξά ησλ ινηπώλ απνξξηκκάησλ κε θάδνπο ή θνληέηλεξ ζε αδεηνδνηεκέλν ΣΡΑ 
(π.ρ. ΣΡΑ Ιεβαδέσλ) 

 Ξεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ θαη ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο 
 Ρνπνζέηεζε πιαζηηθήο δεμακελήο λεξνύ γηα ππξαζθάιεηα 
 Ξεξηνδηθή επηζεώξεζε ηνπ ΣΑΓΑ, ρσξίο λα απαηηνύληαη έξγα κεηέπεηηα θξνληίδαο 

 
3. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ΣΑΓΑ απαιηείηαι λα εθπνλεζεί νξηζηηθή κειέηε, ε νπνία ζα 

εγθξηζεί από ηελ αξκόδηα Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ. 
 

4. Κε επζύλε ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ ζα πξέπεη λα εθδνζεί Γηνηθεηηθή Ξξάμε κε ηελ νπνία ζα 
θαζνξίδεηαη ε απαγόξεπζε εηζόδνπ θαη ξίςεο απνβιήησλ ζην ρώξν, ε δηαδηθαζία θαη ην 
ύςνο επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα ηπρόλ πεξηπηώζεηο παξάλνκεο απόζεζεο απνβιήησλ. Δπίζεο 
ν Γήκνο λα πξνβαίλεη ζε παξαθνινύζεζε θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ (πεξίθξαμε θιπ) θαη 
αζηπλόκεπζε ηνπ ρώξνπ πεξηνδηθά. 
 

5. Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή παξαθνινύζεζε ηνπ ρώξνπ, ν Γήκνο Ιεβαδέσλ λα πξαγκαηνπνηεί 
κεηξήζεηο λεξνύ (ζε δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην) ζηηο ππάξρνπζεο γεσηξήζεηο ηεο ΓΔΑ ηνπ 
Γήκνπ, ζηα θαηάληη ηνπ πςώκαηνο ηνπ ζπειαηνβαξάζξνπ (γεώηξεζε «Ιηβάδη», γεώηξεζε 
«Ραιηθνύζα» θαη πεγή «Ξεγάδη»).  Ζ ζπρλόηεηα ησλ κεηξήζεσλ λα είλαη κία θνξά ην 
εμάκελν, ελώ ζε πεξίπησζε παξαηήξεζεο ππέξβαζεο ησλ νξίσλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη 
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Σχέδιο Δράσης του ΥΠΕΚΑ χωρίς αντίκρισμα
Στις 25/09/2014 η περιφερειάρχης Αττικής, 

διαβίβασε Σχέδιο Δράσης του ΥΠΕΚΑ, προς τους 
Αντιπεριφερειάρχες, για την αντιμετώπιση της 
αιθαλομίχλης.

Στο σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ κάνει λόγο για 
την συμβολή των Περιφερειών, η οποία εντοπίζεται 
στα εξής σημεία: 

Πρόγραμμα ελέγχων βάσει της εγκυκλίου προς 
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για τους ελέγχους στην 
αγορά, μεταξύ του Γενικού Χημείου του Κράτους 
και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

Οργάνωση ελέγχων από Περιφέρειες
Οργάνωση ελέγχων από Μικτά κλιμάκια
Σχέδιο Επικοινωνίας
Προμήθεια Μετρητικών Οργάνων
Με βάση τα παραπάνω, το ΠΑΚΟΕ έστειλε 

πρόταση, στις 13/10/14, για την αιθαλομίχλη 
στους κυρίους Ιωάννη Μανιάτη, Υπουργό ΠΕΚΑ, 
Βασίλη Κικίλια, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, 
στο ΕΝΠΕ, στην κυρία Ρένα Δούρου Περιφερει-
άρχη Αττικής και στον κύριο Πέτρο Φιλίππου 
Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, γνωρίζοντας τους και 
προτείνοντας τα παρακάτω:

Αθήνα 13/10/2014
Αρ. Πρωτ.: 7787
Προς τις Κυρίες και Κυρίους
1. Ιωάννη Μανιάτη
Υπουργό ΠΕΚΑ
2. Κο Βασίλη Κικίλια 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
3. ΕΝΠΕ 
Υπόψιν κου Κουταλακη
4. Ρένα Δούρου 
Περιφερειάρχη Αττικής
Κοιν: κο Πέτρο Φιλίππου
 Αντιπεριφερειάρχη Αττικής 
Κύριοι Υπουργοί, Κυρία Περιφερειάρχη
Μετά την ενημέρωση που είχαμε αφενός με 

βάση το Σχέδιο Δράσης του ΥΠΕΚΑ για την αντι-
μετώπιση της αιθαλομίχλης, το οποίο αναφέρεται 
στις περιφέρειες της χώρας, και αφετέρου του 
πίνακα των θεμάτων του διυπουργικού συντονι-
σμού (Σεπτέμβριος 2014), σας γνωρίζουμε και σας 
προτείνουμε τα παρακάτω:

1) Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) φορέας που 
δυστυχώς το 1979, ανακάλυψε το νέφος της αιθα-
λομίχλης και το φωτοχημικό της Αθήνας, παρά το 
γεγονός ότι υπήρχαν κρατικοί φορείς (ΠΕΡΠΑ και 
ΥΧΟΠ) για να παραθέτουν τα αναγκαία στοιχεία 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων απ’ αυτά 
τα επικίνδυνα ρυπαντικά συνεχή φαινόμενα. 

Έτσι με την γνώση και εμπειρία του, πάνω 
από τριάντα (30) χρόνια στην επίλυση τέτοιων 
προβλημάτων σας προτείνουμε σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα ‘’σχέδια’’ δράσης του ΥΠΕΚΑ, να 
αναλάβουμε για λογαριασμό των περιφερειών, την 
οργάνωση και λειτουργία ενός πλήρους συστήμα-
τος και προγράμματος ελέγχου με μετρήσεις και 
υπολογιστικά προγράμματα, για τις βεβαρυμμένες 
και μη, ενδεικτικά περιοχές των περιφερειών.

2) Επίσης έχουμε την δυνατότητα να αναλά-
βουμε, ένα αξιόπιστο πρόγραμμα ενημέρωσης και 
επικοινωνίας με τις υπηρεσίες και τους πολίτες το 
οποίο θα έχει θετικά αποτελέσματα. 

3) Με βάση τα παραπάνω θα μπορέσουμε να 
εξάγουμε σαφή συμπεράσματα για την διαχείριση 
επικείμενων ατμοσφαιρικών κρίσεων ρύπανσης, 
ούτος ώστε να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα 
πρόληψης.

4) Όπως μάλλον γνωρίζετε, η πρώτη στατιστική 
επιδημιολογική μελέτη που έγινε στην Αθήνα το 
1980 ήταν από το ΠΑΚΟΕ, τον καθηγητή Δημήτρη 
Τριχόπουλου και τον κυριο Χατζάκη, η οποία κατέ-
δειξε την συσχέτιση θανάτων από καρδιαγγειακά 
νοσήματα και της συγκέντρωσης καπνοαιθάλης 
και διοξειδίου του θείου. Έτσι είμαστε σε θέση με 

τους συνεργάτες μας (ειδικούς επιστήμονες), να 
υλοποιήσουμε με τα υφιστάμενα στοιχεία επιδη-
μιολογική μελέτη για τις συσχετίσεις των PΜ10, 
ΡΜ5, ΡΜ2,5, S02 και Οξειδίου του αζώτου.

5) Για όλα τα παραπάνω, επειδή το ΠΑΚΟΕ 
είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιστημονική 
Εταιρεία, το κόστος των αναθέσεων αυτών θα είναι 
50% χαμηλότερο, εάν αυτές γίνουν σε ιδιωτικές 
εταιρείες ή ΑΕΙ.

Επειδή πιστεύουμε ότι το θέμα κύριοι Υπουργοί 
σας ενδιαφέρει άμεσα, για οποιαδήποτε διευκρίνηση 
είμαστε στην διάθεση σας, ελπίζουμε στην άμεση 
ανταπόκριση στο κάλεσμα μας.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παν. Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός Πολιτικός Μηχανικός  
Ο Αντιπρόεδρος 

Αθ. Πετρογιάννης
Οικονομολόγος 

Ο Γεν. Γραμματέας
Δημ. Αθανασόπουλος

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  
ΚΑΙ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ

Ένα από τα θέματα που βρίσκονται μόνιμα 
στην επικαιρότητα από το Φθινόπωρο μέχρι την 
Άνοιξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, μετά 
την εξίσωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο 
θέρμανσης και κίνησης, είναι η αιθαλομίχλη. Αυτό 
το άκρως βλαπτικό για τη δημόσια υγεία φαινό-
μενο το οποίο χωρίς διακρίσεις δηλητηριάζει με 
απρόβλεπτες συνέπειες τα πνευμόνια όλων μας.

Από την περασμένη βδομάδα ξεκίνησαν οι 
αιτήσεις για το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης, 
ενώ σιγά σιγά, ανάβουν οι πρώτες σόμπες και τα 
πρώτα τζάκια.

Με αφορμή τα παραπάνω και πριν ακόμη η 
αιθαλομίχλη βρεθεί σε έξαρση, το ΠΑΚΟΕ, επιθυμεί 
να ξεκινήσει άμεσα τον κοινωνικό και πολιτικό 
διάλογο γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που 
έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία και πρωτίστως 
με την υγεία των παιδιών μας και όσων πάσχουν 
από αναπνευστικά προβλήματα.

Σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας 
είναι η ευαισθητοποίηση τόσο των πολιτικών και 
των Υπηρεσιών, όσο και των πολιτών, έτσι ώστε 
το Χειμώνα που μας έρχεται, να περιορίσουμε στο 
ελάχιστο δυνατό τη δηλητηρίαση των πνευμόνων 
κυρίως των παιδιών μας.

Τα αίτια της εξαιρετικά βλαπτικής για την υγεία 
μας αιθαλομίχλης είναι πολλά. Θα μπορούσαν όμως 
να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Η μία 
έχει να κάνει με τα αίτια που σχετίζονται με τους 

πολιτικούς και τις αποφάσεις τους και η άλλη αυτή 
που έχει να κάνει με τα αίτια που σχετίζονται με 
τους πολίτες και τις πράξεις τους.

Στο πολιτικό σκέλος τα πράγματα μόνο τραγικά 
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Αυτό οφείλεται 
κατά τη γνώμη μας στα εξής:

1. Στην εξίσωση προς τα πάνω της τιμής του 
πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης 
με σκοπό τη μείωση του λαθραίου εμπορίου του 
πρώτου, χωρίς όμως να επιτευχθεί ο στόχος της 
πάταξης του λαθρεμπορίου και χωρίς να έχουν 
εφαρμοσθεί αποτελεσματικά άλλες μέθοδοι ελέγχου 
διακίνησης των καυσίμων στα διυλιστήρια και τα 
πρατήρια. Δεν μπορεί (;) να ελεγχθεί δηλαδή το 
λαθρεμπόριο και τιμωρούνται οι πολίτες να ζουν για 
μήνες σε δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα και μάλιστα 
σε καιρό που τα προβλήματα συσσωρεύονται.

2. Στην αναποτελεσματικότητα στο να δοθούν 
ακόμη και τα χρήματα που έχουν εγκριθεί ως επίδομα 
θέρμανσης, λόγω έλλειψης κοινωνικού διαλόγου 
γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που θα οδηγούσε 
σε άμεσες και πρακτικές λύσεις.

3. Στην θέσπιση αποκλειστικά ηλεκτρονικής (!) 
διαδικασίας, η οποία όταν υπάρχουν κοινοί λέβητες 
γίνεται πολύπλοκη, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα 
τα ΚΕΠ να διεκπεραιώνουν τις περιπτώσεις που 
οι ενδιαφερόμενοι είτε δεν είναι χρήστες του 
διαδικτύου είτε οι λέβητες είναι κοινοί, δίνοντας 
έτσι σε πολλούς περισσότερους πολίτες τη δυνα-
τότητα να ζεσταθούν άμεσα με πετρέλαιο έως 
ότου υιοθετηθούν πιο καθαρές πηγές ενέργειας.

4. Στην έλλειψη εθνικής στρατηγικής για την 
ενέργεια, την ώρα που παγκοσμίως μαίνεται ο 
“πόλεμος της ενέργειας” σε πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, λιγνίτη και ΑΠΕ.

Σε ότι αφορά στους πολίτες, το φαινόμενο 
οφείλεται κυρίως:

1. Στην ανεξέλεγκτη καύση διαφόρων υπο-
λειμμάτων, πλησίον ή ακόμη και εντός του αστικού 
ιστού των πόλεων.

2. Στην καύση ακατάλληλων πρώτων υλών στις 
σόμπες και τα τζάκια των σπιτιών μας (χλωρά ή 
επεξεργασμένα ξύλα, πλαστικά, εφημερίδες, μέχρι 
και …φλοκάτες).

3. Στην αδιαφορία που μας χαρακτηρίζει ακόμη 
και στα ζητήματα Δημόσιας Υγείας.

4. Στο ότι οι αρμόδιοι επιστημονικοί κλάδοι 
και φορείς (κυρίως Ιατρικός & Φαρμακευτικός 
Σύλλογος, Δνση Υγιεινής, Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής), δεν πρωτοστατούν και δεν οργανώνουν 
κοινωνικές ενέργειες ανάδειξης και αντιμετώπισης 
του φαινομένου. Ούτε ασκούν την απαραίτητη πίεση 
με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση προς 
την πολιτική ηγεσία και τους αρμόδιους φορείς 
για ανακοπή του φαινομένου.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί το 
γεγονός πως η Αθήνα όπως είναι χτισμένη (λεκα-
νοπέδιο) σε πολλές περιοχές της, δημιουργεί 
ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες για τις περιοχές που 
βρίσκονται ψηλότερα από άλλες, με αποτέλεσμα να 
μεγεθύνεται το ύψος επίδρασης της αιθαλομίχλης.

Αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής πως δηλώσεις 
του τύπου «μην καίτε τα τζάκια και τις σόμπες σας 
παρακαλώ όταν το φαινόμενο είναι σε έξαρση», 
που έγιναν πέρυσι κατά κόρο από πολιτικούς, όχι 
μόνο δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα αλλά το 
επιδεινώνουν μιας και μόνο αγανάκτηση μπορούν 
να προκαλέσουν στους πολίτες.

Ποιος πληρώνει τα παραπάνω; Δυστυχώς τα 
παιδιά μας και με το παραπάνω, που δυστυχώς τα 
έχουμε καταδικάσει σε υποχρεωτικό “κάπνισμα” 
όσων δηλητηρίων και μη ρίχνουμε στις εστίες 
μας για καύση.

Θα πρέπει επομένως να ξεκινήσουν άμεσα οι 
απαραίτητες ενέργειες που θα αντιμετωπίσουν 
πρακτικά και όχι θεωρητικά την αιθαλομίχλη αν δε 
θέλουμε ξανά φέτος το Χειμώνα να δηλητηριάσουμε 
τα πνευμόνια των παιδιών μας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση καταθέτουμε προς 
συζήτηση στους πολιτικούς, τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
αλλά και τους σχετικούς επιστημονικούς κλάδους, 
με κοινοποίηση στην κοινωνία της Βέροιας τις 
παρακάτω ενδεικτικές προτάσεις:

1. Να γίνει άμεσα ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τις 
συνέπειες της αιθαλομίχλης στην υγεία μας και 
τα αίτια που τη διαμορφώνουν και την ενισχύουν.

2. Να γίνει άμεσα διευκόλυνση των διαδικασιών 
ένταξης στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης 
“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” με εμπλοκή των ΚΕΠ και παροχή 
ενημερωτικού υλικού σχετικά με τη διεκπεραίωση 
των διαδικαστικών θεμάτων, και οικονομική ενίσχυση 
του προγράμματος με απελευθέρωση τουλάχιστον 
του μισού ποσού από το επίδομα θέρμανσης, το 
οποίο έμεινε και πέρσι αδιάθετο λόγω πολύπλοκης 
διαδικασίας.

3. Να θεσπιστεί άμεσα απαγόρευση καύσης 
πάσης φύσεως πρώτων υλών τουλάχιστον τις 
μέρες με άπνοια, συννεφιά ή άνεμο που πνέει προς 
τον αστικό ιστό, κατά αντιστοιχία της απαγόρευσης 
καύσης στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

4. Να γίνουν συντονισμένες ενέργειες για 
την σταδιακή αντικατάσταση των καυστήρων 
πετρελαίου, ξύλου και των τζακιών και σομπών με 
ηλεκτρογεννήτριες και κλιματιστικά μηχανήματα, 
όπου η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας θα 
γίνεται από φωτοβολταϊκά και οικιακές ανεμογεν-
νήτριες εντός του αστικού ιστού (με παράλληλη 
ανάπτυξη του προγράμματος αυτοπαραγωγής 
“netmeetering”), και όλα αυτά να μπορούν να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ώστε 
να κοινωνικοποιηθεί η παραγωγή της καθαρής 
ενέργειας και να καταναλώνεται στην πηγή.

5. Να ανακοινωθούν δημόσια τα επιτρεπόμενα 
όρια μικροσωματιδίων σύμφωνα με τις εθνικές και 
Ευρωπαϊκές διατάξεις, και να διενεργείται καθημερινή 
μέτρηση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε περιοχές 
των περιφερειών, έτσι ώστε να παρακολουθούμε 
άμεσα και μετρήσιμα το φαινόμενο για λήψη 
ενδεχομένως και έκτακτων μέτρων, ώστε να μην 
υπάρχουν δικαιολογίες λόγω άγνοιας για κανέναν.

Επιχειρώντας με το συγκεκριμένο κείμενο 
να ανοίξουμε το διάλογο γύρω από το θέμα της 
αιθαλομίχλης, θα περιοριστούμε στα παραπάνω 
και θα περιμένουμε τις τοποθετήσεις των πολιτι-
κών, των υπηρεσιών αλλά και των επιστημονικών 
κλάδων (Ιατρικός Σύλλογος) επί του θέματος και 
επί της ουσίας.

Ευχή όλων να μη χρειαστεί να επανέλ-
θουμε τον επόμενο μήνα «καπνισμένοι», γιατί 
ως γνωστόν ο «καπνός θολώνει το πνεύμα».
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Η Παλαιστίνη ζει τον γολγοθά της

Εμείς απαντάμε. Οι προυποθέσεις που αναφέρονται στο γράμμα αυτό δεν 
ισχύουν γιατί και το θέμα είναι συγκεγκριμένο άλλα και οι διευθύνσεις και 
τα ονόματα γραμμένα στην καταγγελία μας
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Toυ Θάνου Πετρογιάννη
Πολιτικού Μηχανικού,  
aντιπροέδρου ΠΑΚΟΕ

Σ
ύμφωνα με τον Νόμο 4178/8-8-
2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαί-
ρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» με 
μέριμνα του Υπουργού Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
εισάγονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του 
Νόμου (δηλαδή από 8.8.2013) στο πληρο-
φοριακό σύστημα για όλη την Επικράτεια 
αεροφωτογραφίες της 28.7.2011. Από τις 
σχετικές αεροφωτογραφίες αποδεικνύεται 
ο χρόνος της αυθαίρετης κατασκευής 
(άρθρο 7, παράγραφοι 2 και 4). 

Η προσκόμιση των αεροφωτογρα-
φιών γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη 
του αυθαιρέτου, η δε υποβολή τους στο 
πληροφοριακό σύστημα γίνεται με ευθύνη 
του μηχανικού. 

Με άλλα λόγια τους «τσιμπάει» και 
τους δύο ο Νόμος. Ιδιοκτήτη και μηχανικό.

Εκείνον που δεν «τσιμπάει» ποτέ - 
δυστυχώς - είναι τον ίδιο τον Υπουργό 
ΠΕΚΑ.

Θα εξηγήσω παρακάτω γιατί το λέω 
αυτό.

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου πήγα στο 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», εφοδιασμένος με 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου 
να αρχίσω να συγκεντρώνω τις Αερο-
φωτογραφίες για την τακτοποίηση των 
Αυθαιρέτων που έχω αναλάβει. 

Ομολογώ ότι είχα λίγο άγχος δεδο-
μένου ότι ένας συνάδελφος με είχε πλη-
ροφορήσει ότι «κάνουν 2 μήνες να σου 
δώσουν την αεροφωτογραφία που θα 
ζητήσεις». Σκεφτόμουνα ότι ο χρόνος 
είναι περιορισμένος δεδομένου ότι η 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής όλων των Δικαιολογητικών 
είναι η 8 Φεβρουαρίου 2015 και ο καιρός 
περνάει γρήγορα, καμιά φορά χωρίς να 
το καταλάβουμε… Εάν όντως κάνουν 2 
μήνες και είμαστε 15 Οκτωβρίουπάμε 
περί τα τέλη Δεκεμβρίου, μεσολαβούν 
γιορτές, άδειες, κοπάνες κλπ. Άρα είμα-
στε επικίνδυνα κοντά στην καταληκτική 
ημερομηνία.

Αφού λοιπόν πήρα τον αριθμό προ-
τεραιότητας, περίμενα υπομονετικά στην 
σειρά, ευτυχώς μου έδωσαν καρέκλα και 
κάθισα, δεδομένου ότι εξυπηρετούσαν 3 
Υπάλληλοι και οι μηχανικοί που περίμεναν 
είμαστε περίπου 32.

Μετά από δυόμιση ώρες ήλθε η σειρά 
μου και με ένα συναίσθημα χαράς πλη-
σίασα στον Υπάλληλο.

Ξεκίνησα με ένα Κυκλαδίτικο νησί, εκεί 
που έχω τα περισσότερα Αυθαίρετα αλλά 
και διότι εκτίμησα ότι για την επαρχία 
πάντα είναι δυσκολότερο να βρεις στοιχεία. 

Ο Υπάλληλος, πρόθυμος και ευγε-
νέστατος, έβαλε τις συντεταγμένες του 
πρώτου Αυθαιρέτου που του έδωσα, 
κοιτάξαμε μαζί στο GoogleEarthγια να 
εντοπίσουμε με σιγουριά ο Αυθαίρετο. 
Το βρήκα εύκολα διότι γνώριζα καλά 
την θέση του στο Googleαλλά και διότι 
ο Υπάλληλος, με τις συντεταγμένες πήγε 
κατευθείαν επάνω του. Με ρώτησε ποιάς 
χρονιάς αεροφωτογραφίες θέλω και εγώ 

με φυσικότατο τρόπο απάντησα «μα αυτές 
της 28.7.2011 που λέει ο Νόμος».

Και εδώ με περίμενε η έκπληξη : αφού 
έψαξε τις δικές του συντεταγμένες, πήγε 
στον χάρτη της «Κτηματολόγιο» και είδα-
με ένα χωράφι με στάχυα. ΜΑ λέω δεν 
είναι δυνατόν ! Μήπως κάνετε λάθος ; 
OΥπάλληλος ξανακοιτάει τους Κωδικούς 
του ανοίγει ξανά τους χάρτες του και 
μου λέει με σιγουριά : Κύριε αυτό είναι 
το Ακίνητό σας. Και που είναι το σπίτι ; 
αντιλέγω. «Δεν υπάρχει σπίτι κύριε, εγώ 
βλέπω μόνον χωράφι».

Να μην σας κουράζω άλλο. Ο Υπάλ-
ληλος είχε τελικά δίκιο. 

Τι είχε συμβεί ;

Ο γρίφος λύθηκε όταν ο Υπάλληλος 
μου διευκρίνισε ότι η τελευταία χρονιά που 
είχε αεροφωτογραφίες για το συγκεκριμένο 
νησί ήταν από την 18-6-1997 ! Το σπίτι 
είχε Άδεια Οικοδομής από τον Δεκέμβριο 
1997, άρα δεν είχε ακόμα κτισθεί. 

Τον ρώτησα εάν αυτό μπορεί να μου το 
πει γραπτώς. «Βεβαίως θα σας το δώσω 
γραπτώς, αρκεί να μου κάνετε μία αίτηση»

Θέλω μόνο να συμπληρώσω ότι η 
κάθε Αεροφωτογραφία, εάν υπάρχει, 
χρεώνεται από 11 έως 75 ευρώ ανάλογα 
με την ανάλυση και σου την παραδίδουν 
μετά από 20 εργάσιμες ημέρες. 

Ο Νόμος προέβλεπε δωρεάν Αερο-
φωτογραφίες της 28.7.2011 από όλη 

την Επικράτεια…
Μία τελευταία σκέψη που με απασχολεί 

είναι τι θα πω σε δύο ξένους πελάτες, 
που έχουν σπίτι στο ίδιο νησί και τους 
οποίους είδα και έπαθα να πείσω ότι 
«σύμφωνα με Νόμο του Κράτους - τον 
Ν.4014/2010 - πρέπει να τακτοποιήσουν 
το σπίτι τους γιατί έχει αυθαιρεσίες» και 
αργότερα πάλι να τους πείσω ότι «πρέπει 
να ξανατακτοποιήσουμε τις αυθαιρεσίες 
με άλλο δεύτερο Νόμο, διότι ο πρώτος 
Νόμος του Κράτους κρίθηκε από το 
ίδιο το Κράτος(ΣτΕ) εξ ολοκλήρου 
αντισυνταγματικός».

Δεν τα καταλαβαίνουν καθόλου αυτά 
οι κουτόφραγκοι…

Ανύπαρκτες Αεροφωτογραφίες  
στο Κτηματολόγιο
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ΕΚΒΙΑΖΕΙ Ο ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
Πνίγεται στα σκουπίδια η Τρίπολη και υπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των πολιτών.  Τα 
σκουπίδια υπάρχουν στους δρόμους πάνω από 
σαράντα ημέρες. Η πόλη έχει κηρυχθεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, με απόφαση του Περιφερειάρχη 
Πέτρου Τατούλη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα 
συνεργεία καθαρισμού να τα μαζέψουν. 

Η απόφαση του περιφερειάρχη έχει ισχύ ως και 
τις 10 Ιανουαρίου 2015 και λήφθηκε για λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας των κατοίκων, αλλά 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ο περιφερειάρχης με την εμμονή του, για 
την ανάθεση στην ΤΕΡΝΑ της διαχείρισης 
των σκουπιδιών της Πελοποννήσου, πιέζει 
δημιουργώντας συνθήκες έκτακτης ανάγκης 
στους πολίτες. 

Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγγείλει επανειλημμένα 
το γεγονός, αλλά κανείς δεν δίνει σημασία. 

ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΜΕΓΑΛΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ  
ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ 

ΠΥΡΕΤΟΥ
Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αφορά 

πλέον ο καταρροϊκός πυρετός που πλήττει 
τα κοπάδια των αιγοπροβάτων. Μέχρι τις 
12/9 είχαν καταγραφεί 751 εστίες μόλυν-
σης σε αντίστοιχα κοπάδια όπου διαβιούν 
συνολικά 141.672 πρόβατα και 19.754 
αίγες. Στο επόμενο διάστημα ανακοινώθηκαν 
επιπλέον κρούσματα σε περιοχές που δεν 
είχε εμφανισθεί η νόσος όπως η Κρήτη, η 
οποία έχει μεγάλη πυκνότητα κτηνοτροφι-
κού πληθυσμού και για αυτό η εξάπλωση 
αναμένεται να είναι ραγδαία.

Αν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
εμφανίζεται καθησυχαστικό ως προς τις συνέ-
πειες της νόσου στην παραγωγή γάλακτος 
και κρέατος, οι φορείς των κτηνοτρόφων 
μιλούν για μεγάλη μείωση της γαλακτοφο-
ρίας και για σημαντική μείωση του ζωικού 
κεφαλαίου. Να σημειώσουμε ότι η νόσος 
προέρχεται από τσίμπημα εντόμου και ως 
ενδεδειγμένη προφύλαξη οι κτηνίατροι 
συνιστούν ψεκασμούς. Ακόμα οι κτηνο-
τρόφοι ζητούν τον προληπτικό εμβολιασμό 
των αιγοπροβάτων, λύση που μέχρι τώρα 
απέρριπτε το ΥΠΑΑΤ. Μόλις πρόσφατα και 
μετά την μεγάλη περιφερειακή εξάπλωση της 
νόσου ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός 
Π. Κουκουλόπουλος εμφανίστηκε να εξετάζει 
τον εμβολιασμό.

Ήδη ανά περιοχή έχουν ενεργοποιηθεί 
διαδικασίες αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων, 
τόσο για τα φάρμακα που χρησιμοποιούν 
(εντομοαπωθητικά), όσο και για τα ζώα που 
θανατώνονται με εντολή των υπηρεσιών, 
ή πεθαίνουν από τη νόσο. 

ΠΗΓΗ: MeatNews

Ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου 
Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας 
(ΣΕΕΠΕ) Ανδρέας Πετριανίδης αναφέρει ότι 
υπάρχουν,  έξι... μαύρες τρύπες στο λαθρεμπόριο 
υγρών καυσίμων, που στερεί ετησίως 300 με 
500 εκατ. ευρώ δημόσια έσοδα από φόρους. 
Ο τζίρος της αγοράς πετρελαιοειδών (διυλι-
στήρια, εταιρείες εμπορίας πετρελαιο8δών και 
πρατήρια) ανέρχεται σε 10,9 δις ευρώ, ενώ η 
προκαταβολή των επιχειρήσεων εμπορίας για 
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ 
είναι της τάξης των 5,6 δις ευρώ. 

Το λαθρεμπόριο καυσίμων ανθεί από τη μη 
ολοκλήρωση της τοποθέτησης των συστημά-
των εισροών - εκροών καυσίμων σε όλη την 
Ελλάδα, όπως και η νοθεία μαζί με το κόλπο 
των πειραγμένων αντλιών. Η μη εφαρμογή 

και των υπολοίπων μέτρων που αφορούν, 
στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και 
η απουσία ελέγχων για εικονικές εξαγωγές 
καυσίμων συνθέτει το «παζλ» της παράνομης 
διακίνησης πετρελαιοειδών και κλοπής των 
καταναλωτών.

Ο κ. Πετριανίδης, μέσα από τις προτάσεις 
του ΣΕΕΠΕ, για την αντιμετώπιση του λαθρε-
μπορίου καυσίμων, εξηγεί:

Η εγκατάσταση του συστήματος εισροών - 
εκροών θα συμβάλλει ουσιαστικά στον έλεγχο 
διακίνησης των καυσίμων και την πάταξη του 
λαθρεμπορίου. Παρά τις όποιες καθυστερήσεις, 
φαίνεται ότι ολοκληρώνεται η εγκατάστασή 
του σε όλη τη χώρα.  Στην πρώτη και δεύτερη 
φάση έχει τοποθετηθεί το σύστημα σχεδόν 
στο σύνολο των πρατηρίων, ενώ στην τρίτη 

φάση υπολείπεται ακόμα ένας σημαντικός 
αριθμός.  Οι δύο πρώτες φάσεις αφορούν 
στα βενζινάδικα των περιοχών Αττικής Θεσ-
σαλονίκης Λάρισας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, 
Αχαΐας και Ηρακλείου. Η τρίτη φάση είναι τα 
πρατήρια των υπολοίπων περιοχών της χώρας. 
Ο ΣΕΕΠΕ πιέζει για την πλήρη εφαρμογή του 
συστήματος σε ολόκληρη τη χώρα. 

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του θα 
καταπολεμηθεί και η νέα μορφή λαθρεμπορίου 
και νοθείας της βενζίνης με άλλες ουσίες 
(πχ μεθανόλη, τολουόλη, κ.ά.) καθώς και οι 
«παρεμβάσεις» στη λειτουργία των αντλιών.

Το παραεμπόριο ανθεί και ιδιαίτερα στον 
κλάδο των πετρελαιοειδών. Όμως αυτή η 
κατάσταση πρέπει κάποτε να σταματήσει, γιατί 
ο Ελληνικός λαός δεν μπορεί άλλο.

Τοξικά απόβλητα στη Δραπετσώνα
Με γοργό ρυθμό μετατρέπεται 

η Δραπετσώνα, σε χαβούζα επικίν-
δυνων πετρελαϊκών λυμάτων και 
παράλληλα σε κέντρο διακίνησης 
λαθρεμπορίας καυσίμων. Ο όμιλος 
Μελισσανίδη συνεχίζει τις επενδύσεις 
του στις παλαιές εγκαταστάσεις τns 
BP, με την κυβέρνηση να εφοδιάζει 
με νομοθετικά «εργαλεία» τη δρα-
στηριότητά του. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι ο ιστορικός Δήμος Κερατσινίου-
Δραπετσώνας, επανέρχεται στο 
νοσηρό παρελθόν του. 

Χιλιάδες κάτοικοι, που προσ-
δοκούσαν από το 2004, το τέλος 
του εφιάλτη που ζούσαν από τη 
δεκαετία του 1970, βλέπουν σήμερα 
την περιοχή τους να εξελίσσεται σε 
χωματερή επικίνδυνων αποβλήτων 
και μάλιστα εντός της οικιστικής 
ζώνης.

Προ διετίας η πετρελαϊκή εται-
ρεία Oil One, που μέχρι πρότινος 
έδρευε στο κτίριο της Aegean Oil 
του κ. Μελισσανίδη, ανέλαβε το έργο 
της παραλαβής και επεξεργασίας 
των αποβλήτων σε συνεργασία με 
τη θυγατρική HAIC της Aegean Oil. Η 
τελευταία αγόρασε την παλιά έκταση 

των 640 στρεμμάτων της BP στη 
Δραπετσώνα και, μετά την ψήφιση 
σχετικού νομοσχεδίου του κ. Μανιάτη, 
τον περασμένο Ιούλιο άρχισε τις 
εργασίες της στο χώρο. Δυστυχώς, 
το περιγραφόμενο οικοδομείται 
εντός της Δραπετσώνας, δίπλα από 
τα σπίτια των κατοίκων, Χωρίς καν 
να τηρούνται τα προσχήματα των 
«αποστάσεων ασφαλείας». Στο χώρο 
θα υπάρχουν τέσσερις δεξαμενές 
καυσίμων χωρητικότητας 20.695 
κυβικών μέτρων, θα γίνετε παραγωγή 
ορυκτελαίων και επεξεργασία απο-
βλήτων, όπως λάσπες γεωτρήσεων, 
απόβλητα πλοίων, ακόμα και λάσπες 
με επικίνδυνες ουσίες. 

Ας κάνουμε όμως μια μικρή ανα-
φορά στο παρελθόν. Το 2007 ο τότε 
υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιάς 
είχε νομοθετήσει την ανάπλαση της 
παλαιάς βιομηχανικής ζώνης, δρο-
μολογώντας την τροποποίηση του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ώστε 
να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις 
χρήσεις γης και η έκταση να μετατρα-
πεί σε χώρο υπηρεσιών, πρασίνου, 
πολιτισμού και αναψυχής. Τα χρόνια 
παρήλθαν, η κυβέρνηση Καραμανλή 

έπεσε, η αναμόρφωση βάσει του 
πρότερου διαγράμματος ουδέποτε 
έγινε και ο κ. Μελισσανίδης αγόρασε 
τις εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις 
της BP Hellas πετυχαίνοντας νωρί-
τερα με τη «σύμπραξη» του πρώην 
περιφερειάρχη Γ. Σγουρού και του 
τότε περιφερειακού συμβουλίου 
να αλλάξει το Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο. 

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί ότι 
παρέχεται το δικαίωμα στις διασυνδε-
όμενες εταιρείες του κ. Μελισσανίδη 
από τη μια να δραστηριοποιούνται  

στις ίδιες εγκαταστάσεις στην εμπο-
ρία καυσίμων και από την άλλη στην 
επεξεργασία αποβλήτων πετρελαϊκών 
ελαίων (τα γνωστά slops), τα οποία 
διεθνώς χαρακτηρίζονται «κύρια 
πηγή» παραγωγής καυσίμων που 
διακινούνται παράνομα και ατιμο-
λόγητα. Σύμφωνα με την νομοθεσία, 
τα πλοία πρέπει να αδειάζουν τα 
slops τους από τον καθαρισμό των 
δεξαμενών σε ειδικούς χώρους στο 
λιμάνι του Πειραιά. Τα πλοία που 
αναλαμβάνουν να καθαρίσουν τις 
δεξαμενές, απορροφούν μαζί με τα 

«βρόμικα νερά» και το πετρέλαιο 
κίνησης, το οποίο είναι αφορολό-
γητο. Στη συνέχεια, μετά από ειδική 
επεξεργασία, το προωθούν στα 
δίκτυα λιανικής, των υγρών καυσί-
μων, κερδίζοντας έτσι εκατομμύρια 
από την αποφυγή των φοροδασμών. 
Με αυτό τον τρόπο διεξάγεται το 
λαθρεμπόριο του ναυτιλιακού πετρε-
λαίου. Η εργοστασιακή εγκατάσταση 
της Δραπετσώνας, που επεκτείνεται 
διαρκώς την τελευταία διετία, μπορεί, 
σύμφωνα με το υφιστάμενο σχέδιο, 
να διακινήσει ετησίας 60 εκατομμύρια 
λίτρα λιπαντικών, τροφοδοτώντας το 
40% της εγχωρίας αγοράς. Ακόμη, 
το συγκρότημα διαθέτει προβλήτα 
υποδοχής πλοίων μέχρι 30.000 
ΜΤ, ενώ δύο ξεχωριστές γραμμές  
σωληνώσεων οδηγούν τα βασικά 
λιπαντικά και τα πρόσθετα σε 20 
δεξαμενές.

Το ΠΑΚΟΕ από το καλοκαίρι 
του 2013 είχε καταγγείλει σε 
μελέτη που πραγματοποίησε στην 
συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά 
κανένας πλην του Δημάρχου 
Λουκά Τζανή, έδωσε σημασία. 
Ελλάς το μεγαλείο σου. 
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Γεια σας, αγαπητές φίλες και φίλοι και 
πάλι μαζί κοντά σας η εκπομπή «Περιβάλ-
λον ώρα μηδέν» Σάββατο μεσημέρι. Ακόμα 
μία εκπομπή που καταγγέλλει, ενημερώνει 
και προσπαθεί, όχι να συμβιβάσει, να πει 
όσο το δυνατόν γίνεται, την αλήθεια. 

Ξεκινάμε λοιπόν από τις παραλίες. 
Η ζέστη τον Αύγουστο και στα τέλη του 
Αυγούστου αφόρητη, ο κόσμος ξεχύθηκε 
στις παραλίες, θέλει όμως προσοχή, όπως 
επανειλημμένα έχουμε πει γιατί ο κίνδυνος 
που ελλοχεύει είναι αρκετά σημαντικός, 
δεδομένου ότι η Αττική δεν έχει βιολογικό 
καθαρισμό, όλα τα απόβλητα πηγαίνουν 
κατευθείαν στην θάλασσα και εκεί υπάρχει 
ένα μεγάλο πρόβλημα.

Επίσης, οι πισίνες που πηγαίνετε και 
κολυμπάτε,και τον χειμώνα βέβαια, θέλουν 
ιδιαίτερη προσοχή γιατί και το χλώριο 
είναι σε μεγάλες ποσότητες, ανεξέλεγκτες, 
αλλά και τα κολοβακτηρίδια ελλοχεύουν 
πολλούς κινδύνους. Προσοχή λοιπόν, τις 
νέες μετρήσεις που κάναμε, μπορείτε να 
τις δείτε στο «pakoe.gr», στην ιστοσελί-
δα του ΠΑΚΟΕ. Από τη Δευτέρα έχουμε 
αναλύσεις και για την Πελοπόννησο.

Ας έρθουμε στο δεύτερο θέμα, που λέμε 
συνέχεια, τη ΔΕΗ.Η ΔΕΗ μας σκοτώνει και 
μας κλέβει. Μας κλέβει γιατί,όπως έχουμε 
πει επανειλημμένα, στο λογαριασμό μπαίνει 
το τέλος κοινής ωφέλειας, το οποίο έχει 
καταργηθεί από το 2011 με νόμο, αλλά η 
ΔΕΗ συνεχίζει να το εισπράττει. Το τέλος 
αυτό, δυστυχώς, αντιπροσωπεύει το 40% 
της καταναλισκόμενης ενέργειας. 

Ντροπή, έχουμε πει επανειλημμένα! 
Και μας σκοτώνει γιατί η γκρίζα και μαύρη 
ενέργεια που παράγεται από όλους τους 
σταθμούς του λιγνίτη, από τη Μεγαλόπο-
λη έως την Πτολεμαΐδα, τη Φλώρινα, το 
Αμύνταιο, είναι πολύ επικίνδυνη ενέργεια. 
Ναι μεν είναι φθηνή, θεωρητικά είναι 
φθηνή, γιατί όταν καθημερινά πεθαίνουν 
τρείς με τέσσερεις άνθρωποι στην Ελλά-
δα, αποκλειστικά από αυτή την ενέργεια, 
το κόστος γι αυτή τη ζημιά είναι αρκετά 
μεγάλη και οι ηλικίες που πεθαίνουν δεν 
είναι μεγάλες, είναι μικρές, μεταξύ 18 και 
25 χρόνων.

Ας έρθουμε σε ένα τρίτο θέμα που, 
δυστυχώς, το είχαμε θίξει στους Ολυ-
μπιακούς αγώνες, τότε με τα αναβολικά. 
Κάναμε ολόκληρη έρευνα σαν ΠΑΚΟΕ 
και διαπιστώσαμε ότι τα αναβολικά είναι 
θάνατος στην κυριολεξία. Το πρόσφατο 
δυστύχημα, η δολοφονία μάλλον των 
δύο ανθρώπων στην Πελοπόννησο, στην 
Καλαμάτα, απέδειξε ακριβώς αυτό το 
γεγονός. 

Το γεγονός που ωθεί ανθρώπινα χέρια 
να σκοτώνουν συνανθρώπους μας, εξαιτίας 
της στέρησης αυτών των αναβολικών. Ο 
τζίρος που υπολογίζεται στην Ελλάδα κάθε 
χρόνο ξεπερνάει το ένα δισεκατομμύριο! 
Τα αναβολικά που κυκλοφορούν μέσα σε 
κουβάδες μέσα στα γυμναστήρια, κανείς 
δεν τα ελέγχει. Η Ελλάδα αποτελεί ένα 

ανεξέλεγκτο πεδίο δράσης αυτών των 
ανθρώπων που διακινούν τα αναβολικά 
και δυστυχώς βγαίνει και λαθρεμπόριο 
για όλη την Ευρώπη. 

Ο νόμος που στερεί τα αναβολικά 
είναι πλημμέλημα κύριε Φιλιππόπουλε, 
απλά πλημμέλημα, τίποτα παραπάνω! 
Πέθαναν δύο συνάνθρωποι μας εξαιτίας 
αυτής της δόσης των αναβολικών, των 
800 ευρώ και δυστυχώς ακόμα δεν έχου-
με βάλει μυαλό. Αναβολικά στα σχολεία, 
αναβολικά στα γυμναστήρια, αναβολικά 
στα θεραπευτήρια, αναβολικά στα κέντρα 
αποτοξίνωσης. 

Όλα αυτά τα πράγματα είναι ντροπή 
μας γιατί δυστυχώς, ένας κρατικός μηχα-
νισμός δεν υπάρχει, είναι ανεξέλεγκτο 
χωράφι όλη αυτή η ιστορία. Και δυστυχώς 
έχουν φθιαχθεί επιτροπές, ήμουν και εγώ 
σε δύο τέτοιες επιτροπές το 2004, δεν 
προχώρησαν καθόλου. Τα κέντρα αθλη-
τισμού είναι γεμάτα τέτοια αναβολικά, με 
κουβάδες, σας λέω, τα κουβαλάνε. Και 
δυστυχώς κανείς μας δεν δίνει σημασία. 
Τα παιδιά μας υποφέρουν… και ξεκινάει 
αυτή η ιστορία από 8 χρονών. Παιδάκια 
8 ετών…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Παράγονται, 
διατίθενται χωρίς τον παραμικρό έλεγχο.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ακριβώς, αυτό 
λέω. Δεν υπάρχει έλεγχος και το θέμα 
είναι, το πιο σημαντικό, ότι στην περίπτωση 
που πιαστεί κάποιος με αναβολικά είναι 
πλημμέλημα. Και το πλημμέλημα πόσο 
είναι δικάσιμη η ποινή;

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Η μέγιστη ποινή 
που προβλέπεται από το νόμο είναι πέντε 
έτη, μετατρέψιμη σε κάθε περίπτωση είτε 
με αναστολή που μπορεί να χορηγηθεί από 
το νόμο. Ποτέ όμως δεν επιβάλλεται τέτοια 
ποινή. Είναι η μέγιστη που προβλέπεται…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μεταξύ 2 και 

5 μηνών, εγώ έχω ακούσει.
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς! Συνή-

θως οι τιμές που επιβάλλονται για διάθεση 
αναβολικών, κυμαίνεται μεταξύ των δύο 
αυτών. Και με τους νέους νόμους που 
βγαίνουν τακτικά παραγράφονται.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μάλιστα. Και 
όλα αυτά τα αναβολικά είναι συνθετικά 
σκευάσματα, τα οποία παρασκευάζονται 
σε τελείως μεμονωμένα εργαστήρια δήθεν, 
μέσα σε περιοχές που ούτε το βάζει ο 
νους μας, τα Άνω Λιόσια, στους Αγίους 
Αναργύρους, στου Ρέντη, σε πολλές 
περιοχές. Και δυστυχώς τώρα έχει ξεκι-
νήσει μία παραγωγή τέτοιων ουσιών στα 
σύνορα μας. 

Στην Αξιούπολη επάνω, στα Σκόπια 
όπου έρχονται τα περισσότερα δηλαδή 
και πάει λέγοντας. Προσοχή λοιπόν στα 
παιδιά σας για τα αναβολικά. Είναι φριχτός, 
πολύ αργός θάνατος. Επηρεάζει το συκώτι, 
επηρεάζει τη διανοητική κατάσταση των 
παιδιών, επηρεάζει το πάγκρεας, επηρεάζει 
το ουροποιητικό σύστημα. Δημιουργεί 
στειρώσεις και όλα αυτά τα πράγματα. 
Προσοχή λοιπόν πάρα πολύ!

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά είναι τα 
αποτελέσματα, μάλιστα, του πρωταθλη-
τισμού!

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μάλιστα. Ας 
έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Προχθές 
ορκίστηκε, την Τετάρτη το απόγευμα, 
πρωτότυπα, η Ρένα η Δούρου. Της ευχό-
μαστε καλή σταδιοδρομία θα έλεγα εγώ 
και αυτά που είπε προεκλογικά να τα έχει 
συνέχεια μέσα στο κεφάλι της. Ότι θα 
τα βάλουμε με τα συμφέροντα, ότι δεν 
θα αφήσουμε τα σκουπίδια έτσι όπως 
λειτουργούν σήμερα, γιατί τώρα ψιλο-
ακούγεται ότι δεν μπορούν να κάνουν 
τίποτα. Μα τότε δεν το ήξεραν; Τώρα το 
άκουσαν; Τότε προεκλογικά δεν ήξεραν 

ότι δεν μπορούν τις συμβάσεις αυτές να 
τις σπάσουν; Τώρα το κατάλαβαν; Αλλά 
πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Θα κάνουν 
παρέμβαση οι δυνατοί. 

Το ευχόμαστε όλοι γιατί δυστυχώς, οι 
σκουπιδάρχες με τεράστια έσοδα από τη 
διαχείριση και διακίνηση των σκουπιδιών 
γίνονται πάμπλουτοι. Και είναι συγκεκριμέ-
νοι, είναι η ΤΕΡΝΑ, είναι ο ΑΚΤΟΡΑΣ, είναι 
ο ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ, είναι ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, 
είναι μερικοί περιφερειάρχες που κάνουν 
τους υπαλλήλους αυτών των εταιριών 
και πάει λέγοντας. Αυτά λοιπόν πρέπει να 
σταματήσουν και η Ρένα Δούρου πιστεύω 
ότι είναι ικανή και ελπίζω να το καταφέρει. 
Διαφορετικά θα είναι μια από τις άλλες, 
όπως ήταν και οι άλλοι και δεν θέλουμε. 
Τον Σγουρό τον είδαμε, τον κατέκραξε 
και η ίδια. Ευτυχώς βγήκε η Δούρου και 
της ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα, 
στην πλατεία Βικτωρίας. Η πλατεία 
Βικτωρίας εδώ και χρόνια αποτελούσε 
το άντρο των Πακιστανών, των διαφό-
ρων μεταναστών που έβρισκαν εκεί ένα 
αποκούμπι πηγαίνοντας και κάνοντας 
κάποιες ενέργειες. Τώρα δυστυχώς δεν 
υπάρχουν Έλληνες εκεί. 

Από τις 19.00 το βράδυ μέχρι τα ξημε-
ρώματα έχει γίνει Αφγανιστάν. Όλοι οι 
Αφγανοί και όλοι αυτοί που έρχονται, οι 
μετανάστες, οι πολιτικοί πρόσφυγες ή 
οτιδήποτε άλλο παραμένουν εκεί, πιστεύω 
ότι είναι φιλήσυχοι, αλλά δυστυχώς καμιά 
φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. 

Ο έλεγχος είναι μηδαμινός, ανύπαρ-
κτος θα έλεγε κανείς. Κι όμως θα πρέπει 
η αστυνομία να δείξει τον καλύτερο 
της εαυτό. Οι ένστολοι που διεκδικούν 
παραπάνω από τους άλλους δημόσιους 
υπάλληλους, που τους θέρισαν αρκετό 
ποσοστό του μισθού τους, πρέπει να 

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ» (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 13:00) 

Η σφαγή των παιδιών στην Παλαιστίνη 30 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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δείξουν κάποιο ενδιαφέρον.

Ένα θέμα για το δημόσιο, θα το συζη-
τήσουμε την άλλη φορά, γιατί σήμερα 
έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα για τη 
Γάζα, για την Λωρίδα της Γάζας, πως 
λειτουργεί το σύστημα εκεί, πως λειτούρ-
γησε και πως σκοτώνουν στον ύπνο τους 
τα παιδάκια, θα το συζητήσουμε με τον 
ειδικό, που χρόνια ήταν επιτετραμμένος 
για την Παλαιστίνη στην Ελλάδα.

Ας έρθουμε όμως στις οικοειδήσεις 
στην Ελλάδα και στην συνέχεια πάλι μαζί.

Και πάλι μαζί αγαπητές φίλες και φίλοι 
κοντά σας η εκπομπή «Περιβάλλον ώρα 
μηδέν» Σάββατο μεσημέρι. Πριν πάμε σε 
ένα διάλειμμα ας πούμε έτσι μία παρα-
τήρηση για μία μεγάλη πολυεθνική, την 
οποία έχουμε γευτεί λίγο - πολύ όλοι. Η 
Κόκα Κόλα είναι ένα ποτό, ένα ηδύποτο 
θα έλεγε κανείς, ένα αναψυκτικό το λένε 
άλλοι. 

Πριν από 10 μέρες ο διευθυντής του 
τομέα της Κεντρικής Ευρώπης της Κόκα 
Κόλα δέχθηκε μία επίθεση, θα έλεγα 
εγώ, από ένα δημοσιογράφο. Πήγε ο 
δημοσιογράφος λοιπόν στο γραφείο του 
και του λέει κύριε Ρήχα, έτσι τον λέγανε, 
έχω να σας πω το εξής, ότι στα προϊόντα 
λάιτ που πουλάτε, γράφετε ότι η ζάχαρη 
είναι μηδέν. 

Εμείς αναλύσαμε και διαπιστώσαμε 
ότι έχει 24% ζάχαρη. Νάτη, κάντε και 
σεις τις αναλύσεις και θα διαπιστώσετε το 
ίδιο. Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο; Εκείνος 
δεν απάντησε! Τώρα σε ένα διάλλειμα 
και πάλι μαζί.

Και πάλι μαζί κοντά σας αγαπητές 
φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Περιβάλλον 
ώρα μηδέν» Σάββατο μεσημέρι και σήμερα 
με τα γεγονότα που τρέχουν θα συζητή-
σουμε το θέμα της Λωρίδας της Γάζας 
και το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Έχουμε 
κοντά μας τον πρώην επιτετραμμένο 
της αντιπροσωπείας των Παλαιστινίων, 
τον κύριο Σαμπρή Ισμάτ. Γεια σας κύριε 
Σαμπρή, τι κάνετε;

ΣΑΜΠΡΙ: Γεια σας!
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Θα μιλήσουμε 

για το θέμα αυτό εκτενώς και όσο μπο-
ρούμε και όσο γίνεται γιατί τις εικόνες που 
είδαμε τις προηγούμενες 50 ημέρες ήταν 
φρικιαστικές θα έλεγε κανείς. Σκοτώνοντας 
παιδιά στον ύπνο τους τα στρατεύματα 
κατοχής του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, 
πανικόβαλαν τον κόσμο. 

Στον καναπέ σας μας βλέπετε, μας 
ακούτε, θα ακούσετε διάφορα πράγματα, 
αλλά το πιο σημαντικό απ΄όλα είναι ότι 
σ΄αυτή τη Λωρίδα της Γάζας κατοικο-
εδρεύουν άνθρωποι που έχουν πολύ 
μακρόχρονη ιστορία. 

Πιο μακρόχρονη ιστορία και από τους 
Ισραηλινούς και θα έλεγε κανείς ότι 
αυτοί οι άνθρωποι είναι β΄κατηγορίας; 
Τα παιδιά που σκοτωνόντουσαν και τα 
βλέπαμε συνέχεια στις ειδήσεις και μας 
είχαν κάνει πιπίλισμα μέσα στο κεφάλι 
όλη αυτή την ιστορία. 

Που πήγε; Τι έγινε; Πάλι ξανά στον 
καναπέ μας. Και επειδή εμείς σαν ΠΑΚΟΕ 
το είδαμε το έργο αυτό πολλές φορές και 
για άλλους λαούς και όχι μόνο για την 
Παλαιστίνη, για το Αφγανιστάν, για το 
Τσαντ, για την Αιθιοπία, για την Γιουγκο-
σλαβία, για το Τσερνομπίλ, τα παιδιά που 

πέφτανε από λευχαιμία στους δρόμους 
και τώρα να φανταστείτε ότι μέσα σε 50 
ημέρες πολέμου μέσα στην Ουκρανία, 
έχουν σκοτωθεί 14.500 Ουκρανοί και 
κανείς δεν δίνει σημασία. 

Ο Πούτιν χθες, θρασύτατα εισέβαλε 
μέσα στην Ουκρανία και κανείς δεν δίνει 
σημασία. Τώρα θα συζητήσουν αν θα 
κάνουν και άλλες παρεμβάσεις οι Αμερι-
κάνοι δήθεν και οι Ευρωπαίοι στο θέμα 
του Πούτιν, όσον αφορά το εμπάργκο 
που θέλουν να εφαρμόσουν. 

Αλλά το πάζλ το έκλεισε ο Πούτιν με 
το στιγμιαίο, θα έλεγε κανείς, των 24 
ωρών του εμπάργκο στα τρόφιμα από την 
Ευρώπη. Γονάτισαν όλοι αγαπητές φίλες 
και φίλοι, γιατί υπάρχει οργάνωση. 34% 
στις αγορές της Ρωσίας από την Ε.Ε. και 
δυστυχώς γονάτισαν όλοι. Τώρα ψάχνουμε 
άλλες αγορές, άλλα πανιά ρίξαμε στις 
θάλασσες μας. 

Για να βρούμε τι; Άλλες αγορές προς 
την Μέση Ανατολή, προς την Ασία, προς 
την Αφρική, προς τα πού; Και γιατί; Όλα 
αυτά γιατί δεν έχουμε οργάνωση καθό-
λου ούτε στην εξωτερική μας πολιτική, 
ούτε στην εσωτερική μας πολιτική. Εδώ 
για ΔΝΤ μιλάμε, συντάξεις μας τα πήραν 
όλα, συντάξεις έγιναν το 1/3, οι μισθοί 
το ίδιο, κανείς δεν δίνει σημασία κι όμως 
λέμε καλά πάμε. Έχουμε πλεόνασμα 2,3 
δισεκατομμύρια ευρώ, τι να τα κάνουμε 
αυτά βρε παιδί μου; Κύριε Σαμαρά δεν 
μας τα λέτε καλά.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Πρωτογενές 
πλεόνασμα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι πρωτογενές 
πλεόνασμα, φαντάσου να ήταν δευτερο-
γενές, να ήταν μαϊμού το χρήμα. Αν ήταν 
δευτερογενές, θα ήταν τελείως μαϊμού το 
χρήμα, θα ήταν πλαστά τα χαρτονομίσματα.

Ας κάνουμε λοιπόν μια κουβέντα με τον 
κύριο Σαμπρή, να μας τα πει αναλυτικά. 
Κύριε Σαμπρή πείτε μας σας παρακαλώ 
πάρα πολύ, όλη αυτή η ιστορία οι έφοδοι 
ταγμάτων ασφαλείας του Ισραήλ και του 
ΟΗΕ ακόμα απ΄ότι άκουγα, μέσα στα 
υπόγεια των ανθρώπων που πήγαιναν 
μέσα σε καταυλισμούς να μη τους κτυπήσει 
η αεροπορική βόμβα που λέμε. Πως το 
είδατε εσείς;

ΣΑΜΠΡΙ: Καταρχήν να σας διευκρινίσω 
ότι το 52% των κατοίκων της Γάζας είναι 
πρόσφυγες που διώχτηκαν από τα σπίτια 
τους το 1948. Διώχτηκαν…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Διάχυτα στο 
Ισραήλ, στην Παλαιστίνη.

ΣΑΜΠΡΙ: Ήταν στην ιστορική Παλαι-
στίνη. Διώχτηκαν από την Λίβυα…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Στην γεωγρα-
φική σήμερα, Ισραήλ.

ΣΑΜΠΡΙ: Η πλειοψηφία τους μένα-
νε σε καταυλισμούς και ζουν ακόμα σε 
καταυλισμούς…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επί Αραφάτ.
ΣΑΜΠΡΙ: Ναι, ναι από το 1948…
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουν ηλεκτρικό 

ρεύμα;
ΣΑΜΠΡΙ: Αυτή τη στιγμή πρέπει να 

υπάρχει 2 ώρες την ημέρα γιατί χτυπήσανε 
οι Ισραηλινοί τον κεντρικό σταθμό και…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ύδρευση;
ΣΑΜΠΡΙ: Η συμμετοχή μου και ο 

ενθουσιασμός μου να συμμετάσχω στην 
εκπομπή σας, επειδή  έχει αυτό τον χαρα-
κτήρα. Αυτή τη στιγμή το αρδευτικό σύστη-
μα έχει καταστραφεί κατά 75%. Το 95% 

το νερό δεν είναι πόσιμο και το 100% 
των αποβλήτων μπαίνει στην θάλασσα. 
Το μοναδικό, βιολογικό, σύγχρονο, με 
συμμετοχή από την Ε.Ε. και πολλές άλλες 
χώρες Σκανδιναβικές και Αραβικές, που 
ήταν πάρα πολύ σύγχρονο κέντρο λυμάτων 
επεξεργασίας, καταστράφηκε από το 2009, 
από τον πρώτο πόλεμο κατά της Γάζας. 
Διορθώθηκε κάπως και ξαναχτυπήθηκε 
το ́ 12 πέρυσι και από τότε είναι πλήρες 
κατεστραμμένο και οι τελευταίες βόμβες, 
οι χαριστικές ήτανε τώρα πρόσφατα, πριν 
τρείς βδομάδες, στην αρχή του βομβαρ-
δισμού. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να 
διορθωθεί ποτέ αυτό το…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η πολιτική ηγε-
σία αυτή τη στιγμή στη Γάζα, ποια είναι; 

ΣΑΜΠΡΙ: Η πολιτική ηγεσία είναι…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ταυτόχρονα 

είναι και στρατιωτική.
ΣΑΜΠΡΙ: Nαι, θα σας πω. Μέχρι 

πρόσφατα, μέχρι πριν ένα εξάμηνο, επειδή 
υπήρχε η διάσπαση μέσα στον παλαιστι-
νιακό χώρο, ξέρετε εσείς και τα έχετε 
ζήσει, μεταξύ…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Τα πληροφο-
ρούμαστε και τα βλέπουμε.

ΣΑΜΠΡΙ: Μεταξύ της ΦΑΤΑΧ και της 
ΧΑΜΑΣ. Τώρα η διοίκηση, η στρατιωτική 
και η πολιτική είναι απ΄όλες τις πολιτικές 
και στρατιωτικές παρατάξεις…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή, η 
ΦΑΤΑΧ, η ΧΑΜΑΣ και οι τρείς αυτές 
παρατάξεις…

ΣΑΜΠΡΙ: Όλες, όλες κι άλλες… Δεν 
υπάρχει πια κυβέρνηση σε μας, στην Γάζα, 
δεν υπάρχει στρατιωτική δύναμη ΧΑΜΑΣ 
μόνο στη Γάζα, υπάρχουν υπουργοί τεχνο-
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κράτες, στελέχη τεχνοκράτες που κάπου 
ανήκουν πολιτικά ή μπορούμε να πούμε 
ότι είναι κοντά σε κάποια οργάνωση ή 
πολιτικό κόμμα, αλλά είναι κυρίως κυβέρ-
νηση τεχνοκρατών που συμμετέχουν όλες 
οι δυνάμεις.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τις διαπραγ-
ματεύσεις στην Αίγυπτο που έγιναν και 
συνεχίζουν να γίνονται, αν δεν απατώμαι, 
ποιος τις κάνει; Εκπρόσωποι αυτής της…

ΣΑΜΠΡΙ: Η επιτροπή που διαπραγ-
ματευόταν με τους Αιγυπτίους ήταν από 
11 άτομα, αντιπροσωπεύουν όλες τις 
πολιτικές τάξεις της P.L.O. και επικεφαλής 
της ήταν ένας από τη ΦΑΤΑΧ, τη μεγα-
λύτερη οργάνωση που αντιπροσωπεύει 
και τον πρόεδρο.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει σύμπνοια 
και συνεργασία μεταξύ αυτών των δια-
φόρων παρατάξεων…

ΣΑΜΠΡΙ: Μπορώ να σας πω τέτοια 
από το 1969. Τέτοια σύμπνοια και τέτοια 
συνεννόηση χωρίς να τεθούν θέματα δια-
φορών, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα… 
δεν υπήρξε ποτέ. Και μπορώ να σας πω ότι 
από τους σημαντικότερους λόγους που ο 
κόσμος άντεξε στην Γάζα και έδωσε αυτή 
την πυγμή και αυτή την φωνή ενότητας, 
πιστεύω ότι ήταν αυτό.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό που λέγανε 
οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, «ουδέν κακόν 
αμιγές καλού», έτσι; Δηλαδή έστω το 
κακό που έγινε να έδωσε τη σύμπνοια 
αυτή στους Παλαιστίνιους, ώστε να λει-
τουργήσουν ομόψυχα και… νομίζω δεν 
υπήρχε και άλλος δρόμος, έτσι;

ΣΑΜΠΡΙ: Μα δεν υπήρχε. Κοιτάξτε…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Να συνεχιζό-

ταν αυτή η διαμάχη μεταξύ αυτών των 
φατριών, θα έλεγα εγώ, ΧΑΜΑΣ, ΦΑΤΑΧ 
και όλων αυτών, δεν θα έβγαζε πουθενά. 
Ενώ τώρα, πιστεύω κάτι θα βγάλει.

ΣΑΜΠΡΙ: Το ίδιο πιστεύω και γω.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κάτι άλλο τώρα. 

Οι τραυματίες αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα 
της Γάζας, πόσοι είναι;

ΣΑΜΠΡΙ: Είναι κοντά στις 11.000.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και όλοι αυτοί 

θεραπεύονται σε νοσοκομεία στη Γάζα;
ΣΑΜΠΡΙ: Θεραπεύονται, μπορώ να 

σας πω… Καταρχήν να ξέρετε ότι αυτή τη 
στιγμή τα νοσοκομεία της Γάζας δεν έχουν 
κανέναν άνθρωπο άρρωστο μέσα, εκτός 
από τραυματίες. Δηλαδή περίθαλψη, εκτός 
από τραυματίες αυτή τη στιγμή στη Γάζα 
δεν υπάρχει. Όλοι είναι στα σπίτια τους.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Χρόνια άρρω-
στοι δηλαδή…

ΣΑΜΠΡΙ: Είτε χρόνια, είτε οποιαδήποτε 
άλλη πάθηση, τον μεταφέρει στο σπίτι για 
να βάλει τους τραυματίες.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όταν λέτε 
11.000, πόσα νοσοκομεία θα έπρεπε 
να έχει;

ΣΑΜΠΡΙ: Σας λέω ότι η χωρητικότητα 
σ΄όλη τη Γάζα, που έχει 12 νοσοκομεία, 
συμπεριλαμβανομένων και των Παίδων 
και το Γυναικολογικό, είναι κοντά στις 
πέντε χιλιάδες (5.000).

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και οι άλλοι 
έξι χιλιάδες τι κάνουν;

ΣΑΜΠΡΙ: Σας λέω, είναι με τέτοιο 
τρόπο στοιβαγμένα να…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κατάλαβα…
ΣΑΜΠΡΙ: Δηλαδή, όπως είπε ένας 

Δανός γιατρός, καθηγητής μεγάλος, 
όποιος θέλει να μάθει ιατρική και να δει τη 
δυνατότητα του ανθρώπου να θεραπεύει, 
ας έρθει σήμερα στην Γάζα…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχουν πολλοί 
εθελοντές ιατροί από διάφορες χώρες που 
έχουν έρθει στη Γάζα να δουν τι γίνεται.

ΣΑΜΠΡΙ: Υπάρχουν και 11 Έλληνες 
ιατροί, οι οποίοι δεν έφυγαν κατά τη 
διάρκεια του βομβαρδισμού καθόλου, 
από τους γιατρούς χωρίς σύνορα, από 
τους γιατρούς όλου του κόσμου.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτή τη στιγμή, 
οι γιατροί, η περίθαλψη και η ουσιαστική 
περίθαλψη,ουσιαστικά, είναι αρκετή ώστε 
να καλύψει τους…

ΣΑΜΠΡΙ: Όχι…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, υπάρχει 

ανάγκη ακόμα…
ΣΑΜΠΡΙ: Υπάρχει ανάγκη και μάλιστα…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο Ο.Η.Ε. και ο 
Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν;

ΣΑΜΠΡΙ: Βοηθούν στο μέτρο που μπο-
ρούν. Καταρχήν να ξέρετε ότι 11 σχολεία 
του Ο.Η.Ε., που είναι χρηματοδοτούμενα 
και από τον Ο.Η.Ε., έχουν καταστραφεί 
εξολοκλήρου και άλλα 18 έχουν πάθει 
μεγάλες ζημιές. Τα γραφεία, τα διοικητικά 
τους γραφεία έχουν καταστραφεί.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Του Ο.Η.Ε.
ΣΑΜΠΡΙ: Του Ο.Η.Ε. Ασθενοφόρα 

έχουν καταστραφεί.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν μου λέτε, 

Κυανόκρανοι υπάρχουν εκεί;
ΣΑΜΠΡΙ: Όχι.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν υπήρχαν 

ποτέ;
ΣΑΜΠΡΙ: Δεν υπήρχαν.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γιατί;
ΣΑΜΠΡΙ: Υπήρχαν ένα καιρό, μέχρι 

το 1967. Όταν έγινε ο πόλεμος των έξι 
ημερών, έφυγαν.

ΦΙΛΙΠΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Η Γάζα τι πλη-
θυσμό έχει;

ΣΑΜΠΡΙ: 1.800.000. Και από αυτούς 
να ξέρετε ότι το 52% είναι κάτω των 
18 ετών.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μάλιστα. Άρα 
είναι χώρα νέων, δεν είναι χώρα γερόντων.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: 1.000.000 κάτοι-
κοι είναι κάτω των 18 ετών.

ΣΑΜΠΡΙ: Ακριβώς! Και οι κάτοικοι 
έχουν το λιγότερο ποσοστό σε παιδιά 
που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την 
έκτη δημοτικού. Μόλις το 1,8%.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: To 1.800.000 
που ζει στην Γάζα, τι εθνότητος είναι, 
Παλαιστίνιοι στην πλειονότητα;

ΣΑΜΠΡΙ: Ναι.
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: 100% ή υπάρ-

χουν και άλλης …
ΣΑΜΠΡΙ: 100% Παλαιστίνιοι.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, υπάρχει 

ανάγκη ακόμα φαρμακευτικής περίθαλ-
ψης, έτσι; Γι αυτό το ΠΑΚΟΕ αποφάσισε 
το Σεπτέμβρη μήνα να οργανώσει μία 
αποστολή στη Γάζα φαρμακευτικού υλι-
κού, εμφιαλωμένου νερού και συζητάμε 
τώρα, μετά από πρόταση που μας έκανε 
ο Σαμπρής Ισμάτ, να φτιάξουμε και μία 
μονάδα αφαλάτωσης, εξαιτίας του προ-
βλήματος του πόσιμου νερού, που έγινε 
προηγουμένως. Θα είναι πολύ σημαντικό 
αυτό και η βοήθεια όλων σας και όλων μας 
είναι σημαντική. Όπως θα είναι σημαντική 
και μία βοήθεια στην Ουκρανία. Την άλλη 
βδομάδα θα έχουμε τον επιτετραμμένο 

πρέσβη της Ουκρανίας εδώ. Να μας πει κι 
αυτός τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
εκεί, η περιοχή τους που είναι και Ευρώπη. 

Εγώ θα ήθελα να πω Ισμάτ το εξής, 
οι Παλαιστίνιοι αυτή τη στιγμή της Γάζας, 
με τι ασχολούνται;

ΣΑΜΠΡΙ: Κοιτάξτε…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 1.000.000 

άνθρωποι, αυτή τη στιγμή που είναι πάνω 
από 18 ετών, με τι ασχολούνται;

ΣΑΜΠΡΙ: Θα σας πω. Η Γάζα έχει ένα 
περίεργο και ιδιόμορφο γεωγραφικό, κλι-
ματικό… μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, σύνθεση 
χωμάτων και κλίματος. Αυτή τη στιγμή η 
Γάζα παράγει φράουλες υπαίθριες, δέκα 
μήνες το χρόνο.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μάλιστα. Πόση 
έκταση για γεωργική εκμετάλλευση έχει;

ΣΑΜΠΡΙ: Είναι μικρή, αλλά με αυτή 
ασχολούνται. Η Γάζα…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πόσο ποσοστό 
ασχολούνται με αυτή, ένα 10%;

ΣΑΜΠΡΙ: Όχι, παραπάνω. Γιατί αξιοποι-
είται το κάθε χιλιοστό για να καταλάβετε. 
Ακόμα και τις ανάγκες τους από λάδι. Έχει 
και ελαιόδενδρα η Γάζα, έχει… τα παράλια 
της Γάζας είναι πάρα πολύ ανοιχτά και 
έχει πολλών ειδών, λόγω της αλλαγής 
του κλίματος, ψαριών της Μεσογείου…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, έχει και 
αλιεία …

ΣΑΜΠΡΙ: Και άφθονες ποσότητες, 
διότι δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ούτε 
δυναμίτης, ούτε τίποτε κατά τη διάρκεια… 
γιατί πάντα ήταν η Γάζα ψαροχώρι.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Βιομηχανίες, 
βιοτεχνίες…

ΣΑΜΠΡΙ: Μικρές, πάρα πολύ μικρές, 
αλλά…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μεταποιητικές 
φαντάζομαι…

ΣΑΜΠΡΙ: Ακριβώς. Αλλά κατάφεραν, 
ακόμα και μέσα στην πολιορκία, σε όλο 
τον αποκλεισμό, να κάνουν πολύ πρω-
τότυπες βιομηχανίες. Για να καταλάβετε 
στη Γάζα έχει δημιουργηθεί μία μονάδα 
παραγωγής ψεύτικου ματιού. Ξέρετε, αυτό 
το πλαστικό. Γιατί δεν μπορούσανε, να το 
μεταφέρουνε, είναι όγκος, είναι… Έγινε 
μια μονάδα συνεργασίας από γιατρούς και 
κάνανε αυτή τη μονάδα για να καλύψουν 
τις ανάγκες αυτές. Πάρα πολλά υλικά 
που έχουν να κάνουν με διάφορες βίδες 
που χρησιμοποιούνται σε ορθοπεδικές 
εγχειρήσεις, σε πάρα πολλά πράγματα. 
Θα μου πεις ότι αυτοί που φτιάχνουν 
πυραύλους, τι φτιάχνουν; Δεν έφτιαχναν 
μόνο πυραύλους, έφτιαχναν και διάφορα 
άλλα πράγματα που είναι αναγκαία για 
τη ζωή τους κατά τη διάρκεια…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Πανεπιστήμια 
υπάρχουν εκεί;

ΣΑΜΠΡΙ: Υπάρχουν έξι πανεπιστήμια.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποιες ειδικό-

τητες..
ΣΑΜΠΡΙ: Τρείς από αυτές είναι ανα-

γνωρισμένες παγκοσμίως. Έχει το Ισλαμικό 
Πανεπιστήμιο, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο 
της Γάζας και έχει και το Κλασικό.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποιες ειδικό-
τητες είναι αυτές που έχει πιο σοβαρές 
και αξιοποιήσιμες; 

ΣΑΜΠΡΙ: Πολυτεχνεία ακόμη δεν 
έχει, ούτε ιατρική ακόμα στη Γάζα έχει…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αλλά μετά από 
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τέτοιες καταστροφές, δεν έπρεπε να έχει 
ιατρική, έτσι πιο σοβαρή; Ιδιαίτερα για 
πλαστικές εγχειρήσεις..

ΣΑΜΠΡΙ: To θέμα είναι ότι επειδή 
κανείς δεν περίμενε αυτό, τον αποκλεισμό 
της Γάζας από την Δυτική Όχθη, με βάση 
τη συμφωνία του Όσλο, υπήρχε αυτή η 
δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Γάζας και…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, αλλά αυτό 
έγινε, πότε, χρόνια πολλά δεν είναι;

ΣΑΜΠΡΙ: To 2002 κόπηκε… Το Πανε-
πιστήμιο ιατρικής υπάρχει στη Νάπολη, 
μεγάλο πανεπιστήμιο της ιατρικής. Έχει 
μια αναγνώριση παγκοσμίως, αλλά οι 
δυνατότητες, σας λέω, είναι μικρές.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για να έρθει 
κάποιος από τη Δυτική Όχθη στη Γάζα, 
ποια διαδρομή κάνει;

ΣΑΜΠΡΙ: Πρέπει να μπει στο Ισραήλ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πρέπει να μπει 

στο Ισραήλ, ε;
ΣΑΜΠΡΙ: Και να πάρει ειδική άδεια. Και 

πρέπει να μην έχει ασχοληθεί με πολιτική 
ποτέ, να μην έχει μπει ποτέ φυλακή…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μέσω Ιορδανίας 
δεν μπορεί να έρθει τώρα, ε;

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, για 
να έρθουμε, ας πούμε εμείς στη Γάζα, 
θα πρέπει να πάρουμε ειδική άδεια από 
το Ισραήλ;

ΣΑΜΠΡΙ: Βεβαίως.
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορούμε 

να έρθουμε απευθείας;
ΣΑΜΠΡΙ: Όχι, άμα θα πάτε από δω, 

θα πάτε πρώτα Τελ α Αβίβ…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Βλέπετε το 

χάρτη του Ισραήλ και της Γάζας, δείχνει 
αυτό το άσπρο, την περιοχή του Ισραήλ, 
δεν είναι η Έρασμους, η έρημος είναι αυτή…

ΣΑΜΠΡΙ: Ακριβώς.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και από την 

πάνω μεριά το ίδιο… και στη μέση είναι η 
Γάζα, κάτω η Λωρίδα αυτή και στη μέση 
η Δυτική Όχθη.

ΣΑΜΠΡΙ: Που περιλαμβάνονται και 
τα Ιεροσόλυμα, εννοείται… την ανατολική 
Ιερουσαλήμ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η Δυτική Όχθη 
ήτανε Παλαιστινιακή και την προσάρτη-
σαν στο Ισραήλ, πότε την προσάρτησαν 
στο Ισραήλ;

ΣΑΜΠΡΙ: Δεν έγινε προσάρτηση, έγινε 
κατοχή της Δυτικής Όχθης στον πόλεμο 
των έξι ημερών.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και τα υψίπεδα 
του Κολάν…

ΣΑΜΠΡΙ: Και τα υψίπεδα του Κολάν 
και του Σινά του Σουέζ το 1967.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εκεί, δεν ξέρω 
αν ακούσατε, χθες σαράντα Κυανόκρανους 
πιάσανε και άλλους ογδόντα τους έχουν 
υπό περιορισμό..

ΣΑΜΠΡΙ: Στα σύνορα της Συρίας…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Στα σύνορα 

της Συρίας με το Κολάν.
ΣΑΜΠΡΙ: Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα 

ξέρετε ποιο είναι; Όλος ο κόσμος μιλάει 
για λύση των δύο κρατών, δηλαδή να 
δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος, 
στη Δυτική Όχθη εκεί στη Λωρίδα της 
Γάζας και να αναγνωρισθεί το κράτος, 
το Ισραήλ, στα σύνορα αυτά που είχε 
το 1967. 

Και αυτό ήταν η βάση της συμφωνίας 
του Όσλο, το ΄93 που υπογράψαμε η 

P.L.O. με το Ισραήλ. Με βάση αυτό, ανα-
γνωρίσαμε και εμείς το Ισραήλ σαν P.L.O., 
αλλά το Ισραήλ δεν μας αναγνώρισε ποτέ. 
Σήμερα υπάρχει η Παλαιστινιακή αρχή 
προσωρινά, με βάση τη συνάντηση που 
έγινε μεταξύ Αραφάτ και του συχωρε-
μένου Κρονιδιώτη κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, τότε το ΄99, ότι 
πρέπει το Μάη να ανακοινώσουμε την 
ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους και 
να τελειώνει η Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτό 
έλεγε η συμφωνία του Όσλο. 

Τον παρακάλαγε τότε ο Κρονιδιώτης 
τον Αραφάτ, οι Ευρωπαίοι ζήτησαν την 
μεσολάβηση μας, εφόσον είσθε εδώ, για 
να μην ανακοινωθεί μονόπλευρα, μόνο από 
την δικιά σας πλευρά, ώστε να γίνεται μια 
συνεννόηση με τους υπόλοιπους άλλους, 
τους Αμερικανούς και τους εμπόλεμους 
σαν τους Άραβες και τους Ευρωπαίους, 
για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα 
με το Ισραήλ. Κάτι που έγινε. Αναβολή, 
αναβολή, αναβολή… μέχρι το 2002 που 
πολιορκήθηκε ο Αραφάτ και έγινε αυτό 
που έγινε… τον δηλητηρίασαν…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τον φάγανε 
κι αυτόν.

ΣΑΜΠΡΙ: Όταν θες ειρήνη και θες 
να δώσεις κράτος στους Παλαιστινίους, 
με βάση τη συμφωνία του Όσλο το ΄93, 
δεν μπορεί να επεκτείνεις τη δική σου 
πολιτική όσον αφορά τον αποικισμό. Τι 
εννοώ. Δηλαδή στη Δυτική Όχθη το ́ 93 
ήταν μόλις 93.000 οι έποικοι, σήμερα είναι 
500.000 οι έποικοι και έχουν καταλάβει το 
42% της καλλιεργήσιμης γης της Δυτικής 
Όχθης. Εγώ, πως θα ζήσω σαν κράτος; 
Και την έχεις πετσοκόψει. Εδώ είναι η Β΄ 
Ζώνη, η Β΄ Ζώνη σημαίνει…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, η συνθήκη 
του Όσλο έχει πάει στον αέρα, έτσι; Δεν 
ισχύει δηλαδή; 

ΣΑΜΠΡΙ: Μα το λένε οι ίδιοι. Άλλωστε 
ο Νατανιάρχο, όταν υπέγραψε ο Ραμπίτ 
τη συμφωνία, τον χαρακτήρισε προδότη 
εβραϊκών οραμάτων, ιστορικών μας ορα-
μάτων, δηλαδή θα πρέπει να φτάσει μέχρι 
τον Νείλο και τον Ευφράτη… Γι αυτό και 
δολοφονήθηκε ο Αραφάτ. Ο Αραφάτ δεν 
δολοφονήθηκε από Παλαιστίνιο, ούτε από 
Άραβα, από Εβραίο φανατικό, που λαμβάνει 
στη φυλακή του τα πάντα, σήμερα. Και τον 
αγκαλιάζουν όλες οι εβραϊκές φανατικές 
οργανώσεις. Ξέρετε το τραγικό, τι είναι; 
Ότι σήμερα στο Ισραήλ είναι και Νέσερ. 
Έχει καταληφθεί από το 76% των μελών 
της, από εβραϊκές φανατικές οργανώσεις. 
Όπου ο Λίμπερμαν και υπουργοί, μερικοί 
από αυτούς, συμμετέχουν στην κυβέρνηση 
των Αυτανιάρχων και ξέρετε τι λένε… 
πρέπει να σφάξουμε τους Παλαιστινίους 
εντελώς, πρέπει να τους πετάξουμε στη 
θάλασσα…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, αλλά μην 
παραγνωρίζουμε όμως το γεγονός ότι 
και μέσα στο Ισραήλ, υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή αρνητικές φωνές, ενάντια στον 
Νατανιάρχο. Χθες διάβαζα τρείς εφημε-
ρίδες, ισραηλινές εφημερίδες….

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι μικρά όμως 
τα ποσοστά αυτά.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, δεν νομίζω…
ΣΑΜΠΡΙ: Κοιτάξτε, είναι χαμηλά 

όντως…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποτέ δεν υπήρχε 

αντίθετη φωνή…
ΣΑΜΠΡΙ: Υπήρχε, αλλά δεν ήταν στο 

μέγεθος αυτό που είναι σήμερα. Εγώ αυτό 
που ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή το 
αδιέξοδο είναι το εξής, η πολιτική των 
Ισραηλινών, η σιωπή των Αμερικανών, 
η στήριξη των Αμερικανών, η σιωπή και 
στήριξη πολλών Ευρωπαϊκών, μην πω 
σχεδόν ολονών, του Ισραήλ κατά την 
διάρκεια αυτή την περίοδο, τουλάχιστον 
της 20ετίας, από την συμφωνία του Όσλο 
μέχρι τώρα, στην πραγματικότητα έσβησε 
οποιαδήποτε προσπάθεια για μια ειρηνική 
συμφωνία με βάση τη συμφωνία του 
Όσλο. Γιατί το Ισραήλ…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, αλλά και 
ο Κέρυ πήρε κάποιες αποστάσεις…

ΣΑΜΠΡΙ: Αυτή τη στιγμή έχουν μπρο-
στά τους μία πραγματικότητα, έχουν τους 
Ισραηλινούς…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πρώτη φορά 
όμως πήρε αποστάσεις…

ΣΑΜΠΡΙ: Ε, πρώτη φορά, γιατί κιν-
δυνεύουν τα συμφέροντα τους…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε μου το 
εξής, πληθυσμιακά οι Ισραηλινοί, στην 
περιοχή που κατοικούν και ζουν, πόσοι 
είναι και πόσοι είναι οι Παλαιστίνιοι, πλη-

θυσμιακά, αναλογικά, δηλαδή ξεπερνάνε 
το ένα εκατομμύριο, δύο, οι Ισραηλινοί; 
ΣΑΜΠΡΙ: Κοιτάξτε, μέσα στο Ισραήλ, τα 
αναγνωρισμένα Ισραήλ το ́ 48 υπάρχουν 
5.000.000 και κάτι Ισραηλινοί, Εβραίοι να 
σας το πω να το καταλάβετε. Ξέρετε ένα 
πρόβλημα… Έχετε δει κράτος που θέλει 
να ονομάζεται δημοκρατικό, να θέλει να 
το αναγνωρίζω σαν κράτος των Εβραί-
ων, εβραϊκό κράτος. Ξέρετε στο Ισραήλ 
πως ονομάζουν το κράτος τους; Που 
ζητάνε από μας, από εσάς να μην τους 
λέμε Εβραίους, εβραϊκό κράτος. Βασική 
προϋπόθεση να αρχίζουμε διαπραγμα-
τεύσεις με τους οργανισμούς, πρέπει να 
τους αναγνωρίζουμε ότι είναι εβραϊκό 
κράτος. Δηλαδή οι Παλαιστίνιοι που είναι 
σήμερα ενάμιση εκατομμύριο μέσα στο 
Ισραήλ με ισραηλινές ταυτότητες, αυτοί 
δεν είναι καν μειονότητα.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι οι 
επονομαζόμενοι Αραβοϊσραηλινοί…

ΣΑΜΠΡΙ: Ακριβώς!
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Οι οποίοι τι 

δικαιώματα και τι υποχρεώσεις έχουν 
ακριβώς; Και τι διαφορές έχουν με τους 
υπόλοιπους Παλαιστίνιους;

ΣΑΜΠΡΙ: Αντιμετωπίζονται ρατσιστικά, 
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αυτό αναγνωρίζεται. Δηλαδή, οι δήμοι 
δεν παίρνουν τα λεφτά που παίρνουν οι 
δήμοι. Υπάρχουν δήμοι όπως η Ναζαρέτ, 
που είναι εξολοκλήρου Άραβες, Χριστια-
νοί και Ορθόδοξοι βέβαια, Καθολικοί και 
Μουσουλμάνοι μέσα, δεν έχει Εβραίους…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Μέσα στο κράτος 
του Ισραήλ …

ΣΑΜΠΡΙ: Στη Ναζαρέτ, η Ναζαρέτ, 
ξέρετε, έχει 85.000 κατοίκους, δεν είναι 
μικρή πόλη. Δεν υπάρχει κανείς Εβραίος 
μέσα. Το δικό της μερίδιο που παίρνει από 
την τοπική αυτοδιοίκηση, το υπουργείο 
εσωτερικών, αποτελεί το 30% σε σχέση με 
μια πόλη που είναι δίπλα 40 χιλιόμετρα! 
Αλλά εβραϊκή πόλη, έτσι; 

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ανάλογη πλη-
θυσμιακά…

ΣΑΜΠΡΙ: Ανάλογη πληθυσμιακά, αυτό 
εννοώ. Είναι μείον 30%. Αυτό το πράγμα 
από μόνο του δημιουργεί εξάρσεις. Δεν 
μπορεί να αφομοιωθεί αυτό το 1,5 εκα-
τομμύριο μέσα στην ισραηλινή κοινωνία, 
που θες να τους αφομοιώσεις, τη στιγμή 
που συμπεριφέρεσαι καταυτόν τον τρόπο.

Δεύτερον, όταν έχεις 500.000 έποι-
κους Εβραίους μέσα στην Δυτική Όχθη 
και ζητάς ειρήνη. Είναι δυνατόν, εγώ να 

σε αφήσω να έχεις το χωράφι μου; Είναι 
δυνατόν; Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έπειτα 
για να δημιουργηθεί αυτό το κράτος, που 
υποτίθεται πρέπει να δημιουργηθεί με 
βάση τη συμφωνία του Όσλο, εγώ πρέπει 
να μετακινούμαι. Πως θα μετακινούμαι; 
Εδώ έχεις δημιουργήσει περιφερειακούς 
δρόμους, που έχουν καταλάβει το 12% 
της γης, για να χρησιμοποιηθούν μόνο από 
τους Εβραίους. Μιλάμε για απαρτχάιντ 
κανονικό. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι που 
πάνε, αναγκάζονται και χρησιμοποιούν 
αυτούς τους δρόμους, τους περιφερει-
ακούς, που χρησιμοποιούν οι έποικοι, 
δικαιούνται οι ξένοι, οι τουρίστες να 
χρησιμοποιούν αυτούς τους δρόμους. 
Εμείς όχι! Εάν εγώ…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Παντελώς απα-
γορεύεται ή κατόπιν αδείας μπορεί να 
σας επιτραπεί;

ΣΑΜΠΡΙ: Ούτε με άδεια. Οι δρόμοι 
αυτοί είναι αποκλειστικά γι αυτούς. Άδεια 
θέλει ο Ευρωπαίος ή ξένος και με ξένη 
πινακίδα, προσέξτε! Ούτε το αυτοκίνητο 
μπορεί να μπει. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο 
με Παλαιστίνιο οδηγό δεν μπορεί να 
μεταφέρει εσάς.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Σαμπρή, 

ένα τελευταίο γιατί ο χρόνος περνάει… 
Έγινε η εκεχειρία, έγιναν οι συνομιλίες, 
αποδέχτηκαν ορισμένα πράγματα οι Παλαι-
στίνιοι, δέχτηκαν ορισμένα πράγματα οι 
Εβραίοι… Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, 
σ΄αυτήν την εκεχειρία που έγινε, τι πήρε 
η Παλαιστινιακή πλευρά και τι πήρε και η 
Εβραϊκή πλευρά… Απ΄ότι κατάλαβα δεν 
πήρε τίποτα η Παλαιστινιακή πλευρά.

ΣΑΜΠΡΙ: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω 
κάτι. Εμείς επιβεβαιώσαμε σ΄αυτή την μάχη 
ένα πράγμα, ότι το Παλαιστινιακό και ο 
Παλαιστινιακός λαός είναι ένα πρόβλημα 
που πρέπει να λυθεί. Και η λύση του τι 
είναι; Τερματισμός της κατοχής. Ότι και 
δύναμη μη να΄χεις, ότι και αεροπλάνα 
να΄χεις, ότι παιδιά να σκοτώσεις, ότι 
κτίρια να ισοπεδώσεις, αυτός ο λαός 
θα συνεχίσει να αντιστέκεται και να σε 
αντιμετωπίζει. Και δεν θα σε αφήσει 
ήσυχο να κοιμηθείς, ούτε στο Τελ Αβίβ, 
ούτε στη Χάκα, ούτε πουθενά. Με κάθε 
τρόπο θα αντισταθεί και θα δημιουργηθεί. 
Θα δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες που 
να επιβιώνει και να αντιστέκεται και να 
μην παραδοθεί. Αυτό είναι μήνυμα που 
στάλθηκε παγκοσμίως. Όποιος θέλει να 
συνεχίσει να κλείνει τα μάτια του θα το 
πληρώσει, είτε είναι Ευρωπαίος, είτε είναι 
Αμερικανός. Οι Παλαιστίνιοι, σήμερα, 
είναι το επίκεντρο των εξελίξεων στον 
Αραβικό κόσμο. Δεν υπάρχει…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Σαμπρή,οι 
Ρώσοι τι θέση πήρανε;

ΣΑΜΠΡΙ: Θα σας απαντήσω. Ειρήνη 
δεν υπάρχει εκεί, εάν οι Ισραηλινοί δεν 
φύγουν από τα κατεχόμενα μας εδάφη, τα 
κατεχόμενα εδάφη μπορούν να τα φέρουν;

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Εκτόνωση εκ 
μέρους της Παλαιστίνης…

ΣΑΜΠΡΙ: Δεν υπάρχει! Δεν μπορείς 
να πεις ότι εγώ θέλω ειρήνη και να μου 
απαγορεύεις σε εμένα να έχω τα δικά 
μου χωρικά ύδατα και να πεις έφυγα 
από τη Γάζα…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι εφικτό αυτό;
ΣΑΜΠΡΙ: Φυσικά είναι εφικτό και 

το τραγικό είναι ότι η διεθνής κοινότη-
τα σήμερα μας κοιτάει και λέει, μα δεν 
γίνεται, αυτό είναι υπερβολική χρήση 
βίας στον απέναντι Ισραηλινό λαό. Ποια 
υπερβολική χρήση βίας; Εγώ κύριε δεν 
θα αφήσω άνθρωπο στον πλανήτη γη να 
κοιμάται ήσυχο, όσο εγώ σκοτώνομαι. Αυτό 
πρέπει να καταλάβουν. Εγώ θα αφήσω 
να με καταστρέφει, να με σκοτώνει, να 
με κλέβει, να παίρνει την πατρίδα μου 
και να του λέω, ευχαριστώ πολύ και να 
μην αντιδρούμε;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, βέβαια!
ΣΑΜΠΡΙ: Δεν γίνεται… Και βγαίνουν 

οι ευρωπαϊκές χώρες, και ο ΟΛΑΝ, ο 
πρόεδρος της Γαλλίας, και να μας πει ότι 
το Ισραήλ δικαιούται να αυτοαμύνεται. 
Δηλαδή οι Γερμανοί στο Κάντανο κάνανε 
αυτοάμυνα όταν καταστρέψανε το Κάντα-
νο. Σκοτώσανε όλους τους Κρητικούς και 
ισοπεδώσανε το χωριό; Αυτοαμύνεται… 
Είναι δυνατόν;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και στην Κύπρο, 
το ίδιο δεν έγινε;

ΣΑΜΠΡΙ: Είναι δυνατόν ο κατακτη-
τής να αυτοαμύνεται; Εμείς τι πήραμε… 
ότι πρέπει να τερματιστεί η πολιορκία 
της Γάζας, ο αποκλεισμός της Γάζας, να 

ανοίξει το λιμάνι της Γάζας, να λειτουργεί 
το αεροδρόμιο της Γάζας, ο κόσμος να 
πάει να ψαρεύει στα 12 μίλια, όπως όλοι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν τα αποδέ-
χτηκαν όμως οι Εβραίοι;

ΣΑΜΠΡΙ: Όχι, οι Εβραίοι αποδέχτηκαν 
τα πιο πολλά και τα άλλα τα συζητάνε 
μέσα σε διάρκεια ενός έτους.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Oι Ρώσοι τώρα, 
τι ρόλο παίξανε;

ΣΑΜΠΡΙ: Οι Ρώσοι δεν έπαιξαν κανέ-
ναν ρόλο…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ουδέτεροι…
ΣΑΜΠΡΙ: Το ρόλο του θεατή παρα-

κολουθώντας αυτήν την…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δώσανε όπλα 

στην ΧΑΜΑΣ;
ΣΑΜΠΡΙ: Όχι, δεν έδωσαν…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι ρόλο έπαιξαν;
ΣΑΜΠΡΙ: Σας είπα, μηδέν..
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γιατί; Πως το 

εξηγείτε εσείς αυτό;
ΣΑΜΠΡΙ: Κοιτάχτε να δείτε. Οι Ρώσοι, 

αυτή τη στιγμή, θεωρούν πως οποιαδήποτε 
ανάμειξη τους θα τους περιπλέξει και θα 
τους δημιουργήσει άλλα προβλήματα σε 
σχέση με την κρίση της Ουκρανίας. Και 
δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και 
να συγκρουστούν με τους Αμερικανούς. 
Εδώ οι Αμερικανοί αναγκαστήκανε και 
πήρανε πίσω τις θέσεις τους. Για πρώτη 
φορά παρατηρήθηκε στα πλαίσια αυτά… 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, ακριβώς!
ΣΑΜΠΡΙ: Άμα δείτε τι γράφει ο ισρα-

ηλινός τύπος, συγκεκριμένα για τους 
Αμερικανούς, για τον Κέρυ και τον Ομπάμα 
θα φρίξετε!

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τους βρίζει 
συνέχεια…

ΣΑΜΠΡΙ: Τους βρίζουνε χυδαία, όχι 
απλά, πολιτικά.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Σαμπρή, 
η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Σας ευχα-
ριστούμε για την ενημέρωση που μας 
κάνατε…

ΣΑΜΠΡΙ: Παρακαλώ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εμείς θα συνε-

χίσουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε, 
να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους 
μας. Γιατί συνάνθρωποι μας είναι και οι 
έντεκα πριν  που είπατε είναι γνωστοί 
μας και συγχαρητήρια τους για όλες 
τις 54 ημέρες που είναι κοντά σας εκεί 
κάτω. Ελπίζουμε μέσα στο Σεπτέμβριο 
να έχουμε βρει κάποια λύση και για το 
πόσιμο νερό και για …

ΣΑΜΠΡΙ: Αυτό είναι πολύ σημαντικό!
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και για το πόσιμο 

νερό και για το αποχετευτικό ούτως ώστε 
να βάλουμε κάποια σειρά στην αποκατά-
σταση των ζημιών, που είναι τεράστιες 
γιατί δεν έχει νερό να πιεί το παιδί που 
είναι τραυματισμένο αυτή τη στιγμή και 
πρέπει να πιεί το χάπι πριν πιεί το νερό 
που του δίνουν, το τρισκατάρατο νερό, ε, 
τότε είναι κατάρα! Και εμείς τις κατάρες 
τις απευχόμαστε. 

Κύριοι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, 
κύριε φιλιππόπουλε σας ευχαριστούμε που 
ήσασταν μαζί μας, κύριε Σαμπρή το ίδιο. 

Ο κύριο Πετρογιάννης δεν μίλησε 
καθόλου, αλλά είναι η ψυχή της ιστορίας 
της Γάζας στο ΠΑΚΟΕ. 

Και πάλι γεια σας και χαρά σας, το 
άλλο Σάββατο πάλι μαζί!
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Γεια σας φίλες και φίλοι, Σάββατο 
μεσημέρι και η εκπομπή «Περιβάλλον ώρα 
μηδέν» κοντά σας με διάφορα θέματα, τα 
επίκαιρα και εξαιρετικά θα έλεγε κανείς 
για την ενημέρωση σας, βασικά και για την 
πληροφόρηση σας για το τι μέλλει γενέ-
σθαι σ΄αυτό τον τόπο. Διάφορα ακούμε, 
διάφορα βλέπουμε, η ουσία όμως είναι μία, 
ότι δυστυχώς κανένας δεν ξεσηκώνεται 
από τον καναπέ του για να διεκδικήσει 
τουλάχιστον τα απαραίτητα, τα ευκόλως 
εννοούμενα που λέμε. Εκεί που λέγαμε 
παραλείπονται, δεν παραλείπονται τώρα. 
Γι΄αυτό το λόγο ξεκινάμε πάλι από τη 
ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μας κλέβει και μας σκοτώνει 
γιατί εδώ και 1,5 χρόνο, εδώ και 5 χρόνια 
μας βάζει το τέλος κοινής ωφέλειας που 
αντιπροσωπεύει το 40% της καταναλι-
σκόμενης ενέργειας. Εμείς έχουμε κάνει 
γύρω στις 14 αγωγές, ομαδικές αγωγές 
των 20-30 ανθρώπων, έχουν κερδηθεί 
ήδη τρείς. Έχουν πάρει τα λεφτά τους 
πίσω οι άνθρωποι και συνεχίζουμε αυτόν 
τον αγώνα. Σήμερα όμως μετά από 1,5 
χρόνο που κάνουμε αυτή την καμπάνια, 
γιατί είναι παράνομη αυτή η θεσμοθέτηση, 
έχει καταργηθεί ο νόμος. Το ́ 99 ξεκίνησε 
ο νόμος 4042 και καταργήθηκε το 2011 
πάλι με άλλο νόμο με την παράγραφο 
29. Κι όμως κανείς δεν έδωσε σημασία, 
το τέλος κοινής ωφέλειας συνεχίζει να 
μπαίνει και ο ελληνικός λαός πληρώνει, 
πληρώνει αβάσταχτα, πληρώνει το 40% 
της καταναλισκόμενης ενέργειας. Μας 
κλέβει λοιπόν ασύστολα. Σήμερα λοιπόν 
ο κύριος Μανιάτης, ο μεταλλαγμένος 
υπουργός, έτσι τον έχουμε βαφτίσει εμείς, 
γιατί μετά από 14 χρόνια, για τον αγώνα 
που κάναμε για τα μεταλλαγμένα προϊόντα, 
είναι ο πρώτος υπουργός στην προεδρία 
που είχαμε το πρώτο εξάμηνο το 2014, 
ο πρώτος υπουργός που υπέγραψε την 
ελεύθερη διακίνηση των μεταλλαγμένων 
στην Ε.Ε. Για τα μεταλλαγμένα όμως θα 
πούμε σε λίγο και τι συμβαίνει με αυτά. 

Αυτό είναι το πρώτο θέμα «Μας κλέβει, 
μας σκοτώνει» γιατί … γιατί οι μονάδες 
λιγνίτη που έχουμε είναι σε κακή κατά-
σταση, το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, το νέφος το οποίο παράγεται 
είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει αποδειχθεί 
επίσημα επιδημιολογικά ότι τρείς με 
τέσσερεις συνάνθρωποι μας, Έλληνες 
πολίτες πεθαίνουν καθημερινά, ακούστε το 
αυτό το΄χουμε πει πολλές φορές εξαιτίας 
αυτής της αιθαλομίχλης από την γκρίζα 
ενέργεια της ΔΕΗ. Μας κλέβει λοιπόν 
και μας σκοτώνει, χωρίς να μπορεί να 
πει κανείς τίποτα. Και έρχεται σήμερα 
μετά από 1,5 χρόνο που έχουμε κάνει του 
κόσμου τις καταγγελίες σαν ΠΑΚΟΕ και 
σαν εκπομπή, να πει ο κύριος Μανιάτης ότι 
το τέλος κοινής ωφέλειας θα καταργηθεί 
από εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ. 
Έστω και αργά κάτι είναι κι αυτό.

Το δεύτερο θέμα που θα ακούσετε 
σήμερα είναι το θέμα της σόγιας. Σόγια 

καλλιεργούν και στην Ελλάδα. Και μπορεί 
σε ένα ποσοστό να μην είναι μεταλλαγ-
μένη, αλλά και η μη μεταλλαγμένη έχει 
αποδειχθεί μετά από μελέτες ότι επηρεάζει 
ιδιαίτερα τους ανθρώπους που έχουν 
θυρεοειδοπάθεια και κάτι άλλο μιας 
και είμαστε και πέντε άντρες εδώ πέρα, 
επηρεάζει και τον ανδρισμό των ανθρώ-
πων, ελαχιστοποιεί την τεστοστερόνη του 
οργανισμού μας. Είναι δηλαδή δυο πολύ 
βασικά πράγματα.

Ένα δεύτερο θέμα με την υγεία μας 
είναι το κρέας που τρώμε. Το κρέας που 
τρώμε είναι βαφτισμένο, ελληνικό πάντοτε, 
δηλαδή κι αυτό το γεγονός είναι τραγικό, 
είτε μοσχάρι λέγεται και είναι από Γαλλία 
ή Ολλανδία είτε οτιδήποτε άλλο λέγεται 
είναι ελληνικό, ελληνικότατο. Ξέρετε τι 
είναι τώρα να λέμε ότι τα λουκάνικα ή τα 
κατασκευάσματα από το κρέας του χοιρινού 
είναι επικίνδυνα γιατί περιέχουν αυτή τη 
χρωστική που λέγαμε, που ο Ε120 είναι 
πάρα πολύ επικίνδυνος και δυστυχώς όλοι 
μας δίνουμε στα παιδιά μας από αυτά τα 
λουκάνικα, από αυτές τις εταιρείες, είτε 
creta farm λέγεται είτε ΝΙΚΑΣ λέγεται 
είτε ΥΦΑΝΤΗΣ λέγεται, είτε οτιδήποτε 
λέγεται, όλα αυτά τα πράγματα τα βάζουν 
μέσα για να έχουν ωραία εμφάνιση, για 
να έχουν κόκκινο χρώμα κι όλα αυτά τα 
πράγματα. Αλλά αυτά τα έχουμε ξαναπεί 
και δεν χρειάζεται.

Ένα άλλο θέμα που ουσιαστικά μετράει 
πάρα πολύ είναι ότι η προσοχή στους 
εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας. 
Έχει αποδειχθεί από μελέτες που έγιναν 
πρόσφατα ότι αυτό το είδος της εσωτερικής 
ρύπανσης, το 1/3 του παγκόσμιου πληθυ-
σμού είναι πιθανόν να έχει προβλήματα 
υγείας ή να πεθάνει πρόωρα εξαιτίας της 
ρύπανσης στους εσωτερικούς χώρους. 
Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε 

στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «ιλανς». 
Η μελέτη διενεργήθηκε από μία επιτροπή 
Αμερικανών και Βρετανών ερευνητών 
και επικεντρώθηκε σ΄αυτό το είδος της 
ρύπανσης που μετριέται μέσα στο σπίτι 
και προκύπτει κυρίως από δραστηριό-
τητες, όπως το μαγείρεμα, η θέρμανση, 
ο εσωτερικός φωτισμός. Αυτό το είδος 
της εσωτερικής ρύπανσης ήταν η αιτία 
για 4,3 εκατομμύρια θανάτους το ΄12 
έναντι των 3,7 εκατομμυρίων θανάτων 
που προκλήθηκαν από την εσωτερική 
ρύπανση. Και όταν λέμε εσωτερική ρύπανση 
εννοούμε πάρα πολλά πράγματα. Και οι 
ακτινοβολίες επηρεάζουν από το εσω-
τερικό… να φανταστείτε ότι ο φούρνος 
μικροκυμάτων και έχει απαγορευτεί βέβαια, 
είναι πρόβλημα ο φούρνος μικροκυμάτων, 
αλλά αν τον χρησιμοποιείτε έχει από 5 
έως 100 μονάδες εκπομπής ακτινοβολίας 
ηλεκτρομαγνητικής στο σπίτι μας μέσα. 
Επίσης οι λαμπτήρες φθορισμού είναι από 
40 έως 400, το σεσουάρ των μαλλιών 
από 8 έως 800,η ξυριστική μηχανή 10 
έως 900, η ηλεκτρική σκούπα 60 έως 
500, η τηλεόραση 2 έως 80, η οθόνη 
υπολογιστή 1 έως 60. Κι όταν μιλάμε τώρα 
για μια οθόνη υπολογιστή 1 έως 60, ας 
βάλουμε ένα μέσο όρο 30, 30 μονάδες 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ισοδυ-
ναμούν με 3 ακτινοβολίες που παίρνουμε 
από ακτινογραφίες που κάνουμε είτε στο 
κεφάλι μας είτε αξονική τομογραφία είτε 
οτιδήποτε τέτοιο. Να καταλάβετε τι γίνεται.

Επίσης ερχόμαστε σ΄ένα άλλο θέμα 
που το΄χουμε καταγγείλει και το΄χουμε 
πει χιλιάδες φορές, το θέμα των γαλάζιων 
σημαιών. Εμείς προτείνουμε…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Για σεσουάρ, τι προ-
τείνετε; Για τις κυρίες, γιατί αφήσατε ένα 
κενό. Οι κυρίες θα πουν τι μας προτείνει 
αντί για σεσουάρ, τι, πως θα το κάνουμε; 

Τι να δώσουμε στις κυρίες;
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εεεε! Ανεμιστή-

ρα, τι να κάνουμε, τι να πούμε, εγώ θα 
τους λύσω το πρόβλημα του σεσουάρ; 
Απλά λέμε τι ακτινοβολία εκπέμπει.

Λοιπόν ένα άλλο θέμα στο οποίο 
ουσιαστικά το έχουμε καταγγείλει από το 
Μάη μήνα είναι τότε που βγήκαν με φαν-
φάρες και ότι θα έχουμε πολύ τουρισμό, 
που είχαμε και δεν χωράει αμφιβολία και 
έδωσε ο ιδιωτικός φορέας, «η ελληνική 
προστασία της φύσης» 417 γαλάζιες 
σημαίες. Εμείς καταγγείλαμε το γεγονός 
αυτό για το λόγο ότι η θεσμοθέτηση αυτή  
είναι μη νόμιμη, δεν είναι θεσμοθετημέ-
νη από την ελληνική κυβέρνηση και το 
ελληνικό κοινοβούλιο, δεν έχει, είναι από 
ιδιωτικό φορέα, τα κριτήρια είναι τελείως 
αυθαίρετα και ιδιωτικά και το πιο βασικό 
είναι ότι τα στοιχεία της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος παίρνονται για φέτο από 
τα στοιχεία που έχει το ΥΠΕΚΑ πέρυσι, 
ετεροχρονικά.

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Από το ΠΑΚΟΕ, από το 
ΠΑΚΟΕ πήρανε, ζήτησαν; Δεν τη ζητάνε, 
ξέρετε γιατί; Γιατί δεν θα βουτάει κανείς 
στη θάλασσα μετά.Κανένας !

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έρχονται λοιπόν 
τον Μάιο και δίνουν 414 γαλάζιε σημαίες. 
Το καταγγείλαμε το γεγονός αυτό και 
είδαμε και στην Αττική κιόλας ότι υπάρχουν 
πολλές γαλάζιες σημαίες που δεν έπρεπε 
να είναι. Δώσανε και στην Χαλκιδική μια 
γαλάζια σημαία δίπλα εκεί που ρίχνει τα 
απόβλητα της« η ελληνικός χρυσός» που 
είναι γεμάτο αρσενικό. Τώρα λοιπόν τον 
Σεπτέμβρη μήνα, 8 Σεπτεμβρίου ήρθε η 
ίδια ελληνική εταιρία προστασίας της 
φύσης και λέει εγώ αποσύρω τις 38 από 
τις 414 γαλάζιες σημαίες. Οι περισσότε-
ρες στην Κέρκυρα και άλλες τρείς στην 
Αττική, που είχαμε καταγγείλει εμείς και 
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τα λοιπά. Ε, αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν 
μπορεί να περνάει ολόκληρη θερινή σεζόν 
και να κάνει μπάνιο ο Έλληνας πολίτης 
ή ο τουρίστας, να παθαίνει διάφορες… 
διάφορα νοσήματα και να έρχονται μετά 
και να λένε, εμείς τις αποσύρουμε γιατί 
όντως δεν πληρούσαν τις συνθήκες. 

Και ερχόμαστε σε ένα γερμανικό, σε 
ένα ελληνογερμανικό σκάνδαλο, η BMW 
5.20 και η 5.23 από το 2005 και μετά 
αποδείχθηκε με έγγραφα ότι δεν πληροί 
τις προδιαγραφές του euro2 και euro3. Το 
euro 3 είναι μέσα στην ευρωπαϊκή οδηγία 
του 2002, ενώ το euro2 δεν είναι. Όλα 
λοιπόν τα αυτοκίνητα που πούλησαν οι 
Γερμανοί στην ελληνική BMW HELLAS είναι 
παράνομα και όλοι τώρα οι άνθρωποι που 
αγόρασαν τέτοια αυτοκίνητα της τάξεως 
των πέντε έως δώδεκα χιλιάδων ευρώ. 
Άκουσον, άκουσον! Άκουσον, άκουσον!

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Οι τίμιοι Γερμανοί, οι 
τίμιοι Γερμανοί!

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, ναι! Και 
ερχόμαστε τώρα στα τελωνεία που βάζουν 
πρόστιμο σ΄αυτούς τους ανθρώπους.

Και ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα το 
της κλιματικής αλλαγής, επιτέλους εκα-
τομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη στις 
22 και 23 του Σεπτέμβρη, η παγκόσμια 
μέρα για το κλίμα, πήραν στα χέρια τους, 
αποκλειστικά στα χέρια τους κι όχι οι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες 
τυρβάζουν περί πολλού και τα΄χουν με 
όλους καλά, πήραν στα χέρια τους το 
πρόγραμμα αυτό για την κλιματική αλλαγή 
και 21 και 22 σε 15 πόλεις στην Ελλάδα 
θα διαμαρτυρηθούμε και το ΠΑΚΟΕ μαζί 
στο Σύνταγμα και σε άλλες 14 πόλεις στην 
Ελλάδα για το πρόβλημα της κλιματικής 
αλλαγής. Το πρόβλημα της κλιματικής 
αλλαγής έχει ταλανίσει και την Ελλάδα. 
Οι συνθήκες του κλίματος στην Ελλάδα 
δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. 
Δυστυχώς κανείς δεν δίνει σημασία. Το 
διοξείδιο του άνθρακα από τις μονάδες 
ενέργειας της ΔΕΗ είναι δεκαπλάσιο που 
θα έπρεπε να ήταν. Σας είπα και προη-
γουμένως τρείς με τέσσερεις άνθρωποι 
την ημέρα πεθαίνουν εξαιτίας αυτού και 
είναι κρίμα!

Ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα και 
μετά, με έχουν φάει από την ροή για 
τις οικοειδήσεις, θα τις πούμε κι αυτές. 
Λέμε για τους δημόσιους υπάλληλους και 
επιθεωρητές δημόσια ς διοίκησης έκαναν 
ένα πυλωτικό πρόγραμμα σε σχολεία και 
διαπίστωσαν ότι το 67% των δασκάλων 
και καθηγητών δεν εφαρμόζει, δεν πηγαίνει 
στο ωράριο που είναι υποχρεωτικό, δηλαδή 
18 έως 24 ώρες την εβδομάδα, προσέχτε! 
Που όλοι οι εργαζόμενοι εργάζονται 40 
ώρες, οι καθηγητάδες και οι δάσκαλοι 
εργάζονται από 18 έως 24 ώρες, ανάλογα 
με τα χρόνια υπηρεσίας και ανάλογα με τη 
θέση που είναι κι άλλα καθήκοντα όπως 
τους λένε και διαπίστωσε ότι το 67%, οι 
7 δηλαδή στους 10 δεν τηρεί το ωράριο, 
τηρεί το μισό ωράριο. Δηλαδή πήγαιναν 
10 ώρες την εβδομάδα. Αυτά είναι τα 
χάλια μας! Κατά τα άλλα, φωνάζουμε ότι 
δεν υπάρχουν καθηγητές, δεν υπάρχουν 
αναπληρωτές, υπάρχει έλλειψη δώδεκα 
χιλιάδων καθηγητών και κάτι τέτοια.

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Να παίρνουν τα μισά 
λεφτά…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτά λοιπόν τα 
θέματα. Ας δούμε όμως τις οικοειδήσεις 
της εβδομάδος που πέρασε και στη συνέ-
χεια πάλι μαζί, αγαπητές φίλες και φίλοι.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές φίλες 
και φίλοι και πάλι κοντά σας, η εκπο-
μπή «Περιβάλλον ώρα μηδέν», Σάββατο 
μεσημέρι, με εκλεκτούς καλεσμένους από 
αριστερά προς τα δεξιά είναι ο Γρηγόρης 
ο Κωνσταντέλλος, δήμαρχος Βάρης – 
Βουλιαγμένης και Βούλας. Πιο δίπλα είναι 
ο κύριος Παντελής Ξυριδάκης, δήμαρχος 
Ψυχικού, Φιλοθέης και Ν. Ψυχικού, καλά 
τα είπα;

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Ναι, ναι!
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και δεξιά μου 

είναι ο Γιάννης Ανουσάκης, ο οποίος είναι 
πρόεδρος, παλιά καραβάνα, του ΙΝΚΑ, 
τραπεζικός, φάγανε τα λεφτά και φύγα-
νε μετά και πιο δίπλα είναι ο Γιώργος ο 
Φλωράς, ο οποίος είναι μαχόμενος του 
ΟΑΕΕ, γιατί έχουν τεράστια προβλήματα 
όλοι αυτοί οι 750.000 επαγγελματίες, 
οι οποίοι ταλαιπωρούνται… ταλαιπω-
ρούν και ταλαιπωρούνται. Τώρα βγάλανε 
και ένα δελτίο τύπου για την επιτροπή 
ανταγωνισμού. Θα τα πούμε από κοντά, 
ας ξεκινήσουμε όμως από τον Γρηγόρη 
τον Κωνσταντέλλο, τον δήμαρχο… Κύριε 
Δήμαρχε, πείτε μας ποια είναι τα βασικά 
προβλήματα που αντιμετωπίσατε, επειδή 
βγαίνετε για πρώτη φορά δήμαρχος και 
καλορίζικος εύχομαι και όλα αυτά… Ποια 
είναι τα πρώτα προβλήματα, ποια είναι η 
πρώτη αίσθηση σαν δήμαρχος, ο δήμαρ-
χος τώρα είναι σαν άρχοντας του δήμου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Κοιτάχτε, νομίζω 
ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται 
από την αυτοδιοίκηση κατά ένα 60%-70% 
είναι κοινά. Τα προβλήματα είναι πολλά. 
Ξεκινάμε καταρχάς με τα προβλήματα της 
καθημερινότητας, με αυτά που είναι αυτο-
νόητα, αλλά πολλές φορές δεν συμβαίνουν. 
Έχουν να κάνουν με την οργάνωση της 
πόλης, με την καθαριότητα της πόλης. 
Αυτό που κάνουμε τώρα, έχουμε ρίξει 
την προσοχή μας στην αναδιάταξη των 
μέσων που έχουμε. Όπως ξέρετε, η τοπική 
αυτοδιοίκηση έχει αρχίσει και χάνει, εδώ 
και αρκετά χρόνια, πόρους, μέσα, θα σας 
πω μόνο ότι από τους κεντρικούς αυτοτε-
λείς φόρους, το 45% των χρημάτων, τα 
οποία έρχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
πλέον δεν έρχονται, αντιθέτως, έχουν 
αυξηθεί οι αρμοδιότητες περίπου κατά 
50%. Άρα λιγότερα λεφτά, περισσότερες 
ανάγκες, περισσότερες αρμοδιότητες κι 

αυτό δημιουργεί ένα επιθετικό κλίμα, αν 
λάβει κανείς υπόψη ότι και το προσωπικό, 
που ήδη υπάρχει, φθίνει, για κάθε έναν 
ο οποίος συνταξιοδοτείται, κάθε 4 ή 5 
που συνταξιοδοτούνται μάλλον, μπορεί 
να αντικαταστήσει μόνον έναν. Όλα αυτά 
τα προβλήματα, σωρευτικά, μπορεί να 
οδηγήσουν τους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης σε αδιέξοδα. 

Πέραν αυτού, εμείς έχουμε κι ένα άλλο 
πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μας, 
είναι το θέμα της σχολικής στέγης. Η αξία 
της γης είναι πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα 
να μην έχει καταστεί δυνατό, τα τελευταία 
χρόνια, να υπάρξουν επαρκείς απαλλοτρι-
ώσεις, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν 
σχολικά κτίρια. Ο σχολικός πληθυσμός να 
αυξάνει, οι μαθητές πλέον να έρχονται 
από την ιδιωτική εκπαίδευση στην δημόσια 
και σήμερα πλέον αντιμετωπίζουμε ένα 
εκρηκτικό περιβάλλον, θα μπορούσα να 
πω… Να αρχίσουμε σε περιοχές όπως 
η Βούλα, η Βάρη και η Βουλιαγμένη 
να φτιάχνουμε, ήδη υπάρχουν, προκάτ 
αίθουσες. Κάτι το οποίο δεν συνιστά την 
περιοχή, δεν συνιστά την παιδεία μάλλον, 
η οποία πρέπει να παρέχεται εν έτει 2014 
σε μια σύγχρονη…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο ΟΣΚ κοιμάται;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ο ΟΣΚ δεν 

κοιμάται, ο ΟΣΚ δεν υπάρχει πλέον, έχει 
συγχωνευτεί με άλλες κατασκευαστικές 
εταιρείες, με την…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υπάρχει κάποιος 
άλλος όμως…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Υπάρχει ένας, 
ναι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν είναι ευθύνη 
των δήμων, δεν έχετε αναλάβει και την 
ευθύνη της κατασκευής των σχολείων, 
εσείς;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Όχι…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και για τον προ-

γραμματισμό για τα σχολεία το υπουργείο 
παιδείας δεν είναι;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Για την κατα-
σκευή των σχολείων, ναι, όπως και για 
την εξεύρεση των χώρων. Κάποιες φορές, 
όταν υπάρχουν ομαδικοί χώροι, διατίθενται 
στον ΟΣΚ ή στην διάδοχη εταιρία για να 
κατασκευαστούν εκπαιδευτήρια, όμως θα 
σας πω το εξής: όταν δεν υπάρχουν χώροι, 
οι ελάχιστοι αυτοί χώροι που υπάρχουν 
και πρέπει να απαλλοτριωθούν είναι 
πανάκριβοι. Στον δήμο … στον πρώην δήμο 
της Βούλας, χάθηκε μετά από περίπου 
20 χρόνια, μια πολύ σημαντική έκταση 8 

στρεμμάτων που θα έπρεπε να φθιαχθεί το 
3ο Γυμνάσιο- Λύκειο της περιοχής, γιατί… 
γιατί ενώ υπήρχαν τα κονδύλια τότε, ήταν 
Αύγουστος 2010, αποφάσισε η κυβέρνηση, 
ήταν η περίοδος που ήμασταν μέσα στην 
κρίση ή στην είσοδο της κρίσης, ότι δεν 
μπορούσε να διαθέσει το ποσό των 11 
εκατομμυρίων ευρώ για να απαλλοτριω-
θούν 8 στρέμματα για να φθιαχθεί αυτό 
το συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο, γιατί με 
το αντίστοιχο ποσό…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Οι παππάδες, 
πως δεν έκαναν καμία δωρεά από τα 
12.000 στρέμματα που έχουν εκεί; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Νομίζω ότι 
έχουν… ότι θα κληθούν και αυτοί, εμείς 
μάλλον θα χτυπήσουμε και την πόρτα 
τους…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εκεί στην Βου-
λιαγμένη, στον κόμβο της Βουλιαγμένης, 
έχουν 400 στρέμματα, στο πιο καλύτερο 
κομμάτι της Βουλιαγμένης. Έχουν δώσει 
κανά κομμάτι στον δήμο;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Στη Βουλιαγμένη 
δεν υπάρχει πρόβλημα σχολικής στέγης, 
τουλάχιστον προς το παρόν. Υπάρχει 
στη Βούλα, που στη Βούλα δεν υπάρχει 
εκκλησιαστική περιουσία. Εκεί λοιπόν 
θα σας πω απλά για να καταλάβετε το 
κράτος πως το αντιλαμβάνεται, έτσι με 
μια λαϊκίστικη προσέγγιση… Η απάντηση 
που είχαμε πάρει τότε στο παρά πέντε 
που χάθηκε η απαλλοτρίωση αυτή από 
τον κύριο Μαγκριώτη, ο οποίος ήταν ο 
υφυπουργός υποδομών, ήταν ότι με 12 
εκατομμύρια που άξιζε ή που μάλλον 
κόστιζε η συγκεκριμένη απαλλοτρίωση 
8 στρεμμάτων, μπορούσε να φτιάξει 
150 αίθουσες περίπου σχολικές σ΄όλη 
την χώρα. Εφόσον είναι τόσο ακριβή η 
αξία της γης εκεί, αφήνουμε την περιοχή 
χωρίς ένα σχολείο…

Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα, το δεύ-
τερο θέμα είναι και επειδή το αναφέρατε 
και νωρίτερα, είναι το θέμα του παραλιακού 
μετώπου. Είμαστε ένας δήμος, ο οποίος, 
μας έχει μεγάλη προίκα από τη φύση, 49 
χιλιόμετρα μαγευτικής παραλίας. Από το 
οποίο δυστυχώς, κι αυτό δεν τιμά κανέναν 
και δεν τιμά ούτε τους ανθρώπους, οι 
οποίοι έχουν διαχειριστεί στο παρελθόν 
εκεί την περιοχή και στενοχωρούν τον 
οποιονδήποτε βρίσκεται στην περιοχή 
αυτή. Από αυτά λοιπόν τα 49 χιλιόμετρα 
παραλιακού μετώπου, σήμερα ελεύθερη 
πρόσβαση για να μπορέσει να απολαύσει 
αυτές τις παραλίες, έχουμε μόνο σε 6,5 
χιλιόμετρα. Τα υπόλοιπα είναι είτε κλειστές 
παραλίες είτε απρόσιτες…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Μανιάτη, 
τα ακούτε; ΥΠΕΚΑ είσθε. Κύριε Μανιάτη 
ακούτε αυτά που λέει ο δήμαρχος; Δηλα-
δή το 1/10 της παραλιακής έκτασης έχει 
μόνο διαθέσιμο ο δήμος και οι πολίτες για 
πρόσβαση στη θάλασσα. Και η θάλασσα 
αυτή δεν είναι νομίζω κι ότι καλύτερο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ναι, η θάλασσα 
στην περιοχή αυτή δεν βρίσκεται στα 
επίπεδα που βρισκόταν 20 χρόνια πιο 
πριν περίπου, δεν υπήρχαν συγκεκριμένα 
συστήματα κεντρικής αποχέτευσης, έχει 
βελτιωθεί, έχει όμως και πάρα πολύ δρόμο 
ακόμα. Το σημαντικό όμως ξέρετε ποιο 
είναι; Δεν είναι η ποιότητα του νερού 
μέσα, είναι ότι έχουμε μπει σε μια εποχή 
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πλήρους εμπορευματοποίησης των πάντων, 
ειδικότερα για την παραλία. Ακόμα κι αυτά 
τα ελεύθερα κομμάτια που έχει ο κόσμος 
να χρησιμοποιήσει ο κόσμος για να κάνει 
το μπάνιο του, αυτά δεν ανήκουν στον 
δήμο. Δηλαδή, ο δήμος, το μπαλκόνι του, 
γιατί αντιλαμβανόμαστε την παραλία ως 
το μπαλκόνι του δήμου. Το μπαλκόνι του 
δήμου λοιπόν…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Στα τουριστικά 
ακίνητα ανήκουν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ανήκουνε… ήταν 
μια γενική τότε τουριστική της δεκαετίας 
του ΄50 και του ΄60 που την είχε την 
διαχείριση ο ΕΟΤ, στη συνέχεια τα ελλη-
νικά τουριστικά ακίνητα και στη συνέχεια, 
σήμερα τα έχει ο ΕΤΑ. Τα ελληνικά τουρι-
στικά ακίνητα λοιπόν και ο ΕΟΤ σήμερα 
συγχωνεύθηκαν και έκαναν αυτή την 
ιστορία. Ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο;…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η ξαπλώστρα, 
πόσο κάνει;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Δεν θα σας πω 
για την ξαπλώστρα…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, πείτε το, 
για να ακούσει κι ο κόσμος…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Δεν θα σας πω 
για την ξαπλώστρα, γιατί την ξαπλώστρα 
την έχουν οργανωμένες πλαζ, οι άλλες 
πλαζ, οι άλλες παραλίες οι ελεύθερες 
που δεν έχουν ξαπλώστρες, έχουν το 
εξής οξύμωρο, ενώ υπάρχουν παραχω-
ρήσεις για 10,20,30 χρόνια από τον ΕΟΤ 
παλαιότερα, σήμερα παραλίες ελεύθερες, 
οι οποίες παραχωρούνται για να καθα-
ριστούν ουσιαστικά, γιατί εμείς ξέρετε 
έχουμε σημαντικό ρόλο, ο οποίος είναι 
να είμαστε και σκουπιδιάρηδες. Είμαστε 
οι σκουπιδιάρηδες της περιοχής. Μας 
παραχωρούν μία…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πληρώνουν,του-
λάχιστον, αυτοί που τις εκμεταλλεύονται;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Αυτοί οι οποίοι 
τις εκμεταλλεύονται, κάποιοι πληρώνουν, 
κάποιοι είναι μπαταξήδες. Όμως, ακούστε 
αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Σήμερα για 
να πάρεις από την ΕΤΑΣ μία παραλία, 
ένα παραχωρητήριο παραλίας, για να 
μην βγάλεις τίποτα, δεν θα κάνεις καμία 
τουριστική εκμετάλλευση, απλά θα συνε-
χίσεις να καθαρίζεις… πρέπει να δώσεις 
αντάλλαγμα. Δηλαδή, ενώ μέχρι πριν λίγα 
χρόνια ο ΕΟΤ μπορούσε και παραχωρούσε 
τμήματα της παραλίας, ελεύθερα τμήματα, 
για 10,20 και 30 χρόνια στους φορείς 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, σήμερα για 
να πάρεις έστω και ένα εκατοστό, πρέπει 
να πληρώσεις χρήματα. Και μιλάμε για 
την πλήρη εμπορευματοποίηση…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, είναι αυτό 
που λέω εγώ, είναι βασικός αυτός ο 
λόγος που λέτε, δήμαρχε…το γεγονός 
ότι το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό και τις 
παραλίες, το ανέβαλε ο κύριος Μανιά-
της, δεν το ψήφισε στο, που ήταν να το 
ψηφίσει στο θερινό τμήμα της βουλής, το 
ανέβαλε για τα μετόπισθεν… οπότε δεν 
το ξέρει κανείς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ξέρετε, το θέμα 
είναι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Θα χωροθετηθεί 
πρώτα, θα γίνει δημοτολόγιο, ούτε αυτό 
έχει γίνει καν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Θα πρέπει να 
υπάρξει μία πολιτική για το τι ακριβώς 

θέλουμε να κάνουμε και θα το πω αυτό, 
γιατί εμείς είμαστε ίσως το μεγαλύτερο 
κομμάτι αυτού του περιβόητου οράματος…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, 
δεν είναι ώρα τώρα για να αναλύσουμε… 
αν αναλύσουμε τις πολιτικές…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Δεν θα το ανα-
λύσουμε, ακούτε όμως για την Σαρωνική 
Ριβιέρα δεν έχει ακουστεί, για το παραλιακό 
μέτωπο ΑΕ; Ακούστε λοιπόν…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 80 ευρώ το m2. 
Επειδή δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε, 
γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι άλλοι, 
γιατί είμαστε τέσσερεις…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Βεβαίως…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γιατί δεν είστε 

ο μόνος…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Απλά θα ήθελα 

να πω μία κουβέντα ότι «φοβάμαι για 
όλα αυτά που θα γίνουν για μένα, χωρίς 
εμένα». Αυτό είναι δυστυχώς…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Από τη στιγμή 
που ο άλλος που μας βλέπει από τον 
καναπέ του και μετά ξεχνιέται… έτσι είναι. 
Έτσι γίνεται συνήθως Δήμαρχε.

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Κύριε καθηγητά, μου 
επιτρέπετε να πω κάτι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, να τελειώσω 
πρώτα με τον…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Όχι, όχι, τώρα κολλάει 
σ΄αυτό που είπες…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πες το, πες το…
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Σε παρακαλώ να μου 

επιτρέψεις, μαθητής σου είμαι να πού-
με… πολύ πριν με τον Κουρή κλπ… έχω 
το κουσούρι να τα χώνω όταν δεν μου 
κάθεται κάτι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πες το τώρα, 
γρήγορα…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Ο καθένας που κάθε-
ται στον καναπέ καθηγητή μου, εψήφι-
σε αυτούς τους κυρίους… που λένε ότι 
ψηφίστηκαν για να πάνε στην βουλή και 
θέλει να το κάνουν αυτοί που είναι στην 
βουλή. Μέχρι την επόμενη τετραετία που 
λέει ο Πάγκαλος, θα μας κρίνετε τότε… 
θέλει αυτός που κάθεται ο πολίτης και 
έχει δικαίωμα να κάθεται στον καναπέ, 
θέλει ο κάθε Τσίπρας να κόψει τις φλέ-
βες του, θέλει ο κάθε Παπαρήγας να 
αυτοκτονήσει, ο κάθε, ο οποιοσδήποτε 
εκπροσωπεί τον πολίτη…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για τον Σαμαρά 
δεν είπες..

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Κοιτάξτε μιλάτε για την 
σιωπηλή πλειοψηφία. Πολλές φορές μιλάτε 
για την σιωπηλή πλειοψηφία, ο κανονι-

σμός, κύριε καθηγητή, μας διδάσκεται, 
οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ξέρεις τι 
μας λέει, εσυμφωνήσαμε με δεδηλωμένη 
του Τρικούπη, όποιος το αναλάβει να 
χειριστεί την χώρα σαν τραπεζοκαθίσματα 
σε μαγαζί δικό του. Μπράβο! Εδιαλέξαμε 
λοιπόν, αλλά απέναντι του διαλέξαμε και 
κάτι άλλους, οι οποίοι να τον σταματάνε. 
Είδες κανέναν Τσίπρα ή καμία Παπαρήγα 
να σταματήσει κανέναν, είδες;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κανέναν, όχι 
δεν είδα, λοιπόν…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Γιατί μαλώνεις λοιπόν 
τον άνθρωπο που έδωσε εντολή και δεν 
εκτελούν την εντολή, είναι εντολοδόχοι 
και του λένε να ξανασηκωθεί από τον 
καναπέ να ξαναδώσει μάχη, αφού τους 
ζήτησες να διαχειριστεί όσα γνωρίζει και 
να αποφασίσει και αποφάσισε και μετά 
τον προδίδουν αυτοί που αποφάσισε. Τι 
πρέπει να βγει στο δρόμο; Διαλέγει ο 
πονεμένος καθηγητής μου να φύγει πάλι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν έδωσε 
όμως, αγαπητέ μου Γιάννη, λευκή επι-
ταγή να του κάνει τη σύνταξη από χίλια 
διακόσια… τετρακόσια, δεν του την έκανε.

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Άμα παραιτηθεί ο 
Τσίπρας θα πέσει η κυβέρνηση και θα 
σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Τον 
είδες να παρατιέται; Την Παπαρήγα,την 
είδες να παρατιέται; Είδες κανέναν να 
παρατιέται εκεί μέσα;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γιατί να παραι-
τηθούν, βρε παιδί μου;

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Για να διακοπεί, για 
να διακοπεί αυτό που γίνεται.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο καθένας έχει 
τον ρόλο του…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Άρα, δεν θέλουν να 
διακοπεί, ούτε οι άλλοι.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, όχι, τα περ-
νάνε ωραία όλοι… Λοιπόν κύριε Ξυριδάκη, 
σαν δήμαρχος Φιλοθέης και Ψυχικού…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Μα μου τα λένε κύριε 
καθηγητά, μου τα λένε δεν τα βγάζω από 
το μυαλό μου…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το ξέρω, το 
ξέρω…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Δεν είναι φιλοσοφία 
δική μου

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το ξέρω, όχι 
βέβαια…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Ο κόσμος με στα-
ματάει στο δρόμο, δήμαρχε… ειλικρινά 
σου μιλάω, και με σταματάνε γιατί οι 
άνθρωποι βλέπουν και από τον τρόπο 
που εκφράζομαι,κλπ., ότι είμαι λαϊκός 

άνθρωπος. Με σταματάνε και μου τα λένε 
και τα φορτώνομαι εγώ. Μα εγώ που να 
τα αδειάσω; Μου επέτρεψε ο καθηγητής 
και άδειασα μερικά.

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Έπρεπε να τα χώσει, 
τα΄χωσε..

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δήμαρχε, πως 
σαν, δεύτερη τετραετία… πενταετία μου 
φαίνεται, πες μου, σε παρακαλώ πολύ, 
τι έχεις βάλει σαν βασικούς στόχους 
επιτυχίας για τον δήμο τον δικό σου; 
Γιατί το πρώτο βήμα που έκανες,πριν καν 
αναλάβεις, ήτανε ο νόμος που έγινε για το 
δασοκτόνο νομοσχέδιο και το σχέδιο για 
την  πολεοδομία που έγινε το καλοκαίρι. 
Και συγχαρητήρια γιατί ήσουν ο μόνος 
δήμαρχος. Δηλαδή, από τους 65 στην 
Αττική, δεν βρέθηκε ένας να πάει, βρε 
παιδί μου, γιατί;

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Θα σας πω.Δεν βρέθηκε 
γιατί έτσι έπρεπε να έχει γίνει και έτσι 
το κάνανε…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Να πας μόνος 
σου…

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Γιατί το είχανε στημένο 
να΄ναι έτσι. Έγινε σε μια χρονική περίοδο 
που ελάχιστοι εν ενεργεία δήμαρχοι, οι 
οποίοι συνεχίζανε… οι περισσότεροι γιατί 
σαρώθηκε το παλιό καθεστώς, σύστημα, 
ξέρω γω. Οι καινούριοι δεν είχαν ακόμη 
ορκιστεί, δεν είχαν αρχίσει σιγά-σιγά να 
μαθαίνουν τα θέματα. Ήταν λοιπόν στο-
χευμένη περίοδος μέσα στο καλοκαίρι, 
απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, που 
ήταν διαλυμένη…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ευτυχώς όμως, 
κάτι έγινε.

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Ευτυχώς κάτι έγινε 
και να σας πω αυτό που είπαμε πριν για 
τους ανθρώπους στον καναπέ. Εγώ από 
τεράστιο ενδιαφέρον, επειδή αγωνιούσα 
για την περιοχή μου, παρακολουθούσα είτε 
στη βουλή είτε μέσω της τηλεοράσεως 
του καναλιού της βουλής, προσπαθούσα 
να παρακολουθήσω όλες τις συζητήσεις 
που γινόντουσταν, όλη τη διαδικασία που 
γίνεται εκεί για την ψήφιση του ρυθμιστικού 
της Αθήνας. Ε, λοιπόν αυτό που ήταν το 
απίθανο ήταν το εξής: Παρόλο που έγινε 
μια διαδικασία απίστευτα εξπρές, δηλαδή, 
αυτό το οποίο έγινε μέσα στο καλοκαίρι 
εκείνες οι διαδικασίες, όχι κατεπείγον, 
αυτό το πράγμα ήτανε το βιβλίο Γκίνες, 
η διαδικασία… αλλά εν πάση περιπτώσει 
είχε μια διαδικασία ρυθμού πάνω από 
δέκα με δώδεκα ώρες ομιλίας. Μιλήσανε 
καμιά τριαντάρια, σαράντα άνθρωποι, 
δεν βρέθηκε κανένας, μα κανένας δεν 
κάθισε να μιλήσει για το ρυθμιστικό και 
όλοι συζητάγανε για το γήπεδο της ΑΕΚ, 
που ήτανε χωμένο μέσα σε ένα άρθρο για 
το ρυθμιστικό. Όλη λοιπόν η συζήτηση 
αναλώθηκε δύο μέρες στη βουλή για το 
γήπεδο της ΑΕΚ. Στο τέλος άκουσα και 
τους βουλευτές που λέγανε, όλοι είμαστε 
ΑΕΚ. Δηλαδή το θέμα ήταν η ΑΕΚ, να μην 
χαθούν οι ψήφοι της ΑΕΚ και σιγά σιγά 
θα πάμε και στο επόμενο νομοσχέδιο που 
θα είναι για το γήπεδο του Παναθηναϊκού 
και πάει λέγοντας… Λοιπόν, αυτό το οποίο 
έγινε ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το 
ρυθμιστικό της Αθήνας… Ένα ρυθμιστικό 
δεν γίνεται κάθε χρόνο, γίνεται κάθε 30, 
40 χρόνια…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και δεν ψηφί-
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ζεται σε θερινό τμήμα…
ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Θερινό τμήμα με τις 

διαδικασίες του κατεπείγοντος…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποτέ δεν έχει 

ξαναγίνει…
ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Και βέβαια το σημα-

ντικότερο, που προηγήθηκε, και αυτό 
ήταν το απίθανο, πρώτα βγάλανε τις 
χρήσεις γης, δηλαδή πρώτα βγάζεις τον 
τιμοκατάλογο του μαγαζιού και μετά 
αποφασίζεις αν θα κάνεις μαγαζί. Αυτό 
το οποίο έγινε, έγινε με μια διαδικασία 
απίστευτη, η επιτροπή της βουλής που 
έλεγξε για το νομοσχέδιο, συνεδρίασε 
για 4 ώρες. Εγώ περίμενα τουλάχιστον 
για δύο ή τρείς συνεδριάσεις, κράτησε 
μια συνεδρίαση τρείς ή τέσσερεις ώρες, 
κατά πλειοψηφία με την διαδικασία του 
κατεπειγόντως και εκεί γίνανε τεράστιες 
αλλαγές.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ξέρεις πόσα 
περάσανε στο θερινό τμήμα; πρωτοφα-
νές! 36 νομοσχέδια έχουνε περάσει, τη 
στιγμή που τα τελευταία 12 χρόνια κύριε 
Κωνσταντέλλο το καλοκαίρι πέρναγαν 
δύο ή τρία νομοσχέδια…

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Το καταντήσαμε εμείς 
της τοπικής αυτοδιοίκησης να τρώμε τις 
ώρες μας παρακολουθώντας τι πονηρό 
ή περίεργο να κρύβεται εκεί μέσα. Αυτό 
δε, ιδιαίτερα για τις χρήσεις γης και για 
το ρυθμιστικό θα αλλάξει την φυσιογνω-
μία, την εικόνα όλη της Αττικής μέσα στα 
επόμενα χρόνια. Τεράστια κομμάτια της 
Αττικής θα οικοδομηθούν, αυτή τη στιγμή 
έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά, υπάρχει 
μέσα διαδικασία που μπορείς να αποχα-
ρακτηρίσεις, το 50% να γίνει εισφορά 
προς το δημόσιο και το υπόλοιπο δάσος 
κανονικό και να χτιστεί κανονικότατα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ μου κάνανε 
μια καταγγελία σήμερα, τραγική. Στους 
Δελφούς, στο δήμο Δελφών υπάρχει 
το Δελφικό τοπίο, οριοθετημένο από 
NATURA, UNESCO… ;Eχουνε πάει κάτι 
μάγκες, μεγαλοκαρχαρίες και του ΠΑΣΟΚ 
και της Ν.Δ. και του ΚΚΕ, έτσι, και έχουνε 
χτίσει εκεί 18.000 m2 βίλες, μεζονέτες, τα 
νοικιάζουνε σε ξένους και όλα τα λοιπά. 
Λοιπόν, Δελφικό τοπίο, β΄περιοχή, ακά-
λυπτη, δάσος, καταστρέψανε ολόκληρο 
δάσος και πήγανε και χτίσανε, δέκα χρόνια 
πάνε και χτίζουνε συνέχεια… Λοιπόν, τι να 
συζητάμε τώρα;

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Και θα συνεχίζουν να 
χτίζουν…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πες μας τώρα, 
στόχους που έχεις βάλει για την πεντα-
ετία αυτή.

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Λοιπόν, αυτό είναι, ενώ 
έχεις βάλει πέντε στόχους, ξαφνικά αρχί-
ζεις και γίνεσαι πολεοδόμος, αρχίζεις και 
γίνεσαι δασονόμος, αρχίζεις και γίνεσαι 
να ακολουθείς σκουπιδιάρηδες και πάει 
λέγοντας… Αυτά τα οποία αλλάζουν καθη-
μερινά δεν σε αφήνουν να στοχεύσεις και 
να προχωρήσεις σ΄αυτά τα οποία έχεις 
βάλει. Προφανώς λοιπόν η στόχευση η 
οποία έχεις βάλει ήταν και παραμένει η 
ίδια, δηλαδή η διατήρηση της φυσιογνω-
μίας και του χαρακτήρα της περιοχής είναι 
το πρώτο, το περιβάλλον είναι το πρώτο, 
δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. 
Από κει και πέρα θα προεκδώσουμε κάθε 

αγώνα που μπορούμε να δώσουμε, να 
διατηρήσουμε την κατάσταση την οποία 
έχουμε, την οποία την κληρονομήσαμε 
από τους γονείς μας και θα την παραδώ-
σουμε στα παιδιά μας. Οι περιοχές αυτές 
σαν το Ψυχικό, σαν τη Φιλοθέη, σαν τη 
Βουλιαγμένη δεν έγιναν τυχαία αυτές 
έτσι όπως έγιναν, έγιναν με αγώνες τόσα 
χρόνια. Θα μπορούσαν κάλλιστα και το 
Ψυχικό να ήταν σαν την Κυψέλη και θα 
μπορούσε η Βουλιαγμένη να ήταν ίδια 
με μια άλλη περιοχή πυκνοκατοικημένη…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σαν τον Ασπρό-
πυργο…

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Σαν τον Ασπρόπυργο, 
θα μπορούσε μια χαρά. Κάποιοι άνθρωποι 
έχουν αφιερώσει ατέλειωτες ώρες και την 
ζωή τους ολόκληρη για να διατηρήσουμε 
αυτές τις περιοχές. Δεν θα το αφήσουμε 
έτσι! Αυτές είναι οι προτεραιότητες μας, 
παλεύουμε για να διατηρήσουμε τον 
χαρακτήρα μας.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Λέγανε ότι τα 
δυτικά και νότια προάστια ήταν η πηγή 
ρύπανσης, η πηγή όλων των ρύπων που 
ερχόντουσταν από τις βιομηχανίες και όλα 
αυτά. Όταν πριν από οκτώ χρόνια, γιατί 
ασχολιόμαστε 35 χρόνια με το έργο της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όταν πριν από 
οκτώ χρόνια μετράγαμε στην Πολιτεία 
όζον τέσσερεις φορές πιο πάνω από τα 
όρια, ενώ στα νότια προάστια και στα 
δυτικά δεν υπήρχε καθόλου, υπήρχαν 
άλλοι ρύποι…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Που είναι στην 
μορφολογία της περιοχής …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Mα, δεν υπήρ-
χε πριν, δεν υπήρχε πριν, δηλαδή πριν 
15 χρόνια που μετράγαμε, δεν υπήρχε 
όζον στην Πολιτεία και στην Κηφισιά, 
τώρα υπάρχει! Είναι πρόβλημα, έτσι; Αυτό 
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είμαστε 
όλοι ένα σπίτι, είμαστε ένα σπίτι! Αυτό 
που ουσιαστικά, βάζω στο τραπέζι σαν 
δήμαρχοι και επειδή πάντοτε κάθε χρόνο 
μπαίνουν προβλήματα και θέρμανσης στα 
σχολεία λόγω έλλειψης χρημάτων για 
το πετρέλαιο και πολλά αυτοκίνητα των 
δήμων δεν κινούνται, είχαμε υποβάλλει 
πριν από τρία χρόνια στην περιφέρεια 
ένα πρόγραμμα για την υλοποίηση, για 
την μετατροπή μάλλον, των τηγανελαίων 
σε βιοντίζελ. Ήδη η περιφέρεια, επειδή 
συνεργαζόμαστε τώρα στην Ανατολική 
Αττική, έχει ήδη προγραμματίσει τέσ-
σερεις μονάδες και μία έχουμε πει να 

την κάνουμε στον δήμο Ψυχικού και θα 
δούμε αν θα κάνουμε και στην Βούλα, 
Βουλιαγμένη άλλη μία.

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Όχι είναι εξαιρετική 
ιδέα, πραγματικά αξίζει τον κόπο, πέρα 
από την παραγωγή ή όχι του βιοντίζελ… 
Καταρχήν και μόνο να προχωράει αυτή η 
ιδέα και να βλέπει ο κόσμος ότι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: To ότι δεν 
πηγαίνει στη θάλασσα το τηγανέλαιο 
που ρίχνει στο νεροχύτη, δεν καταστρέ-
φεις τη θάλασσα, δεν καταστρέφεις το 
περιβάλλον και ταυτόχρονα δίνεις κίνητρο 
και στα παιδιά στα σχολεία, δίνεις…

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ: Αυτό είναι, το μάθημα 
έχει σημασία…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Nαι, το μάθημα 
που παίρνει το παιδί, εξασφαλίζεις το 
πετρέλαιο στα σχολεία και τη θέρμανση…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Στην περιοχή 
μας, στην περιοχή της Βάρκιζας έχει 
ξεκινήσει διαδικασία ανακύκλωσης των 
τηγανελαίων. Με τον τρόπο αυτό…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό είναι ένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα που…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Όχι, δεν θα είναι 
στη φάση της διύλισης, απλά μαζεύουν και 
πωλούν αυτά τα τηγανέλαια και μπορούν 
κατά αυτόν τον τρόπο και ενισχύουν και 
τις σχολικές επιτροπές. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Aς έρθουμε 
τώρα στον κύριο Φλωρά. Κύριε Φλωρά 
έχετε κάνει αρκετή δουλειά και αγώνα 
σχετικά με τον ΟΑΕΕ που είναι μία πλη-
γή σ΄αυτόν τον τόπο αφενός και τώρα 
είδα κι ένα δελτίο τύπου σχετικά με την 
επιτροπή ανταγωνισμού που δυστυχώς 
έβαλε πρόστιμα σε αρκετές εταιρείες λόγω 
έλλειψης του θεμιτού ανταγωνισμού, έτσι; 
Εκατομμυρίων και επίτηδες, εγώ τη λέω 
τη λέξη αυτή καθαυτή…

ΦΛΩΡΑΣ: Συμφωνώ μαζί σας, επίτηδες 
προσαυξάνω…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επίτηδες το 
συμβούλιο Επικρατείας…

ΦΛΩΡΑΣ: Όχι, επίτηδες ο Χατζηδάκης, 
ο υπουργός Επικρατείας …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ε, πείτε το 
καλύτερα εσείς το έργο, μιας και το ξέρετε 
καλύτερα, εσείς βγάλατε και το δελτίο 
τύπου.

ΦΛΩΡΑΣ: Να σας πω, εγώ έχω και 
την ιδιότητα, είμαι μέλος και του διοι-
κητικού συμβουλίου στο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθήνας από το 2006 και 
εκεί είμαι πρόεδρος για τα θέματα της 

επιτροπής για θέματα ανταγωνισμού. 
Πριν μπω σ΄αυτό, θα ήθελα να παρα-

καλέσω τους δημάρχους να σκεφτούν 
επίσης στους στόχους τους ότι ο δημότης 
είναι καταναλωτής και θα μπορούσαν 
να προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο έργο 
στους δημότες τους, εάν τον βοηθήσουνε 
σε συνεργασία με το ΙΝΚΑ, σε συνεργα-
σία με τα επιμελητήρια στην αγωγή του 
καταναλωτή και αν πιέσουν και κάποιες 
μεγάλες μονάδες που έχουν όλοι στους 
δήμους τους, να μειώσουν τις τιμές, πάρα 
πολύ απλά. Έχει τεράστια περιθώρια ο 
δήμος και είναι πολύ πιο χειροπιαστά, 
να ξέρετε, υπέρ του δημότη από κάποια 
άλλα. Λοιπόν να σας αναφέρω…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Να κάνω μία 
παρένθεση κύριε Φλωρά, μας ήρθε ένα 
δελτίο από το ΚΕΠΚΑ, που έχει κάνει μία 
έρευνα σχετικά με τα σχολικά είδη. Να 
φανταστείτε ότι υπάρχει ένας πίνακας που 
λέει ότι τα σχολικά είδη για το δημοτικό, 
τα ίδια σχολικά είδη, δηλαδή τετράδια, 
μολύβια, ξέρω γω, είναι μία λίστα εδώ 
πέρα. Ξεκινάνε από 14,07 ευρώ αθροιστικά 
και μπορεί να φτάσουν τα ίδια πράγματα 
184.00 ευρώ…

ΦΛΩΡΑΣ: Όχι τα ίδια…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εντάξει, δεν 

είναι μάρκες… τώρα μιλάμε το ίδιο σαν 
αντικείμενο…

ΦΛΩΡΑΣ: Λίγο να το πω εδώ, γιατί 
πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, 
αλλά και οι φιλοξενούμενοι εδώ σε τι 
μπανανία ζούμε. Η επιτροπή ανταγωνισμού 
κυνηγάει τα καρτέλ, δηλαδή προσπαθεί 
να τιμωρήσει αυτούς τους παρανόμους 
που στήνουν τις αγορές και μας κατα-
κλέβουνε. Επί 18 μήνες της έλλειπε ένα 
μέλος, το γνώριζε ο προϊστάμενος, ο 
υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης και δεν 
τον διόριζε, το γιατί ας μας το πει ο ίδιος. 
Εγώ δύο λέω ότι είναι ή από ανικανότητα 
ή το γνώριζε και είχε άλλους σκοπούς. 
Όλες οι αποφάσεις που εκδοθήκανε στο 
ενδιάμεσο διάστημα καθίστανται άκυρες. 
Η πρώτη που ακυρώθηκε αφορούσε την 
εταιρία Οντεόν του κυρίου Βαρδινογιάννη, 
πήγε στο διοικητικό εφετείο και είπε το 
διοικητικό εφετείο μα, δεν είχατε νόμιμη 
σύνθεση! Άντε πήγαινε πίσω! Σωρεία 
άλλα, θυμόμαστε τα κοτόπουλα, σαρά-
ντα εκατομμύρια πρόστιμο, 16 χρόνια 
κλέβανε τους καταναλωτές. Επειδή ο 
κύριος Χατζηδάκης ξέχασε, ήταν πάρα 
πολύ απασχολημένος να διορίσει ένα 
άτομο που έλλειπε εις γνώσιν του, άκυρη 
η απόφαση και αυτή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ακυρώθηκε 
και αυτή…

ΦΛΩΡΑΣ: Όχι δεν έχει ακυρωθεί, θα 
ακυρωθεί μόλις εκδικαστεί, είναι δεδο-
μένο όλες ως τον Δεκέμβριο του 2013 
και βγαίνει χτές ο κύριος Γιακουμάτος 
και λέει… ήρθε σαν τα παγώνια, εσείς 
φταίτε για τις τιμές γιατί κοιτάτε ψηλά, 
δεν κοιτάτε χαμηλά είπε στους κατανα-
λωτές. Εγώ πήγα, αφού το έβγαλα στην 
δημοσιότητα στα μέσα Αυγούστου, πήγαμε 
πρωτόκολλο στον κύριο Γιακουμάτο, στον 
Δέλγια, στον πρωθυπουργό, είπα εδώ τα 
βλέπετε αυτά, δεν ήξερα τις φράσεις για 
παγώνια και τις ανοησίες που ακούμε τις 
τελευταίες μέρες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το 
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οποίο έχουν ενημερωθεί τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και το αστείο βέβαια είναι 
ότι δεν έχει βγει πουθενά στα μεγάλα 
μέσα. Γιατί όπως λέω συνήθως…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, κύριε Φλω-
ρά πρέπει να πούμε και τις εταιρίες, γιατί 
εδώ στο δελτίο τύπου που έχετε βγάλει 
είναι…

ΦΛΩΡΑΣ: Βέβαια είναι όλες οι απο-
φάσεις…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είναι το αλου-
μίνιο α.ε. ….

ΦΛΩΡΑΣ: Όχι, είναι η ΔΕΠΑ και η 
ΔΕΣΠΑ με εκατομμύρια πρόστιμο…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πόσα εκατομ-
μύρια πρόστιμο;

ΦΛΩΡΑΣ: Νομίζω 2-3 εκατομμύρια 
ήταν το πρόστιμο τους, τα καρτέλ στα 
κοτόπουλα 40.000.000 πρόστιμο, το 
δίκτυο« Γερμανός», το οποίο παρανομούσε 
16 χρόνια, δεν έχει βγει ακόμα η απόφα-
ση, θα ακυρωθεί και αυτή πάλι πίσω, για 
να καταλάβουμε τι σημαίνει πάλι πίσω η 
απόφαση, δεν σημαίνει τους χαρίζονται, 
σημαίνει όμως ότι θα τελειώσει οριστι-
κά μετά από 7-8 χρόνια. Ο «Γερμανός» 
παρανομούσε από το ΄90…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν μου λες 
και ποινικά δεν διώκονται αυτοί;

ΦΛΩΡΑΣ: Ποινικά σε όλες, όλα τους 
χαρίζονται…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Παραγράφο-
νται…

ΦΛΩΡΑΣ: Περνάει η 5ετία και είναι 
πλημμελήματα, ώσπου να τελειώσει η 
υπόθεση, όλοι αυτοί εδώ οι κύριοι που 
κλέβανε, όχι όλοι, όσες ακυρώνονται, 
όσοι κλέβανε τον καταναλωτή επί χρόνια, 
ο κύριος Χατζηδάκης φρόντισε να τους 
απαλλάξει και ποινικά. 

Και δεν είναι η πρώτη φορά, η επιτροπή 
ανταγωνισμού το κάνει συστηματικά. Το 
΄11 ακυρωθήκανε δύο αποφάσεις με 82 
εκατομμύρια πρόστιμο. Γιατί; Γιατί είχε 
βάλει λάθος σύνθεση ο τότε πρόεδρος 
της επιτροπής ανταγωνισμού, που τον 
είχε διορίσει, συμπτωματικά βέβαια, ο 
Άκης Τσοχατζόπουλος, ο νοών, νοείτω…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Κύριε Φλωρά δεν είναι 
βλάκας ούτε ο κύριος Τσοχατζόπουλος 
ούτε ο πρόεδρος, το κάνουνε επίτηδες, 
είναι ξεκάθαρο... και αυτά τα έχουμε φάει 
στη μούρη και στα δικαστήρια και με τις 
αποφάσεις που βγάζουν οι δικαστές και 
λένε περί αοριστίας, ενώ δεν υπάρχει 
αοριστία και σε στέλνει να κάνεις σβού-
ρες και να πηγαίνεις και να έρχεσαι και 
τα λοιπά. Είναι η τεχνική της παραγωγής 
της έξης της ματαιότητας. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και η επιτροπή 
ανταγωνισμού…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Θέλει να σε πείσει ότι 
είναι μάταιο να αγωνίζεσαι και άστους να 
αλωνίζουνε… Ο Κουρής είχε πει, ο φίλος 
ο παλιός, ότι όταν επιτύχεις την έξη της 
ματαιότητας σε εκείνον που θέλεις να 
ελέγξεις, τότε τα έχεις πετύχει όλα. Με 
αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται έξεις 
ματαιότητας. Είναι δυνατόν ο πρόεδρος της 
επιτροπής ανταγωνισμού κύριε πρόεδρε 
να είναι μαλάκας, δεν ξέρει ότι η απόφαση 
χωρίς την πληρότητα σύνθεσης πάει στον 
βρόντο; Δεν υπάρχει ... πρόεδρος…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα δικαστικό 
είναι…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Μα δεν γίνεται να 
πούμε…

ΦΛΩΡΑΣ: Ο νυν πρόεδρος ανταγω-
νισμού είναι ο ανώτατος δικαστικός και 
εγώ έχω μια απλή απορία…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο κύριος Κυρι-
τζάκης δεν είναι; 

ΦΛΩΡΑΣ: O κύριος Κυριτζάκης… ένα 
απλό δικαστήριο λέει ότι δεν μπορεί να 
ισχύει ο νόμος, σχολική επιτροπή… έχετε 
επιτροπές στον δήμο, δεν μπορεί, δεν 
κοιτάτε τη νόμιμη σύνθεση, τι κάνετε ή 
αν λείπετε ο αρχαιότερος… αν λείπει ο 
πρόεδρος ποιος αντικαθιστά; Η επιτρο-
πή ανταγωνισμού που έχει μέσα γύρω 
στους 50 νομικούς, πέφτουν συνεχώς 
οι αποφάσεις τους γιατί δεν έχει νόμιμη 
σύνθεση. Τι συμπτωματικό! Που είναι οι 
μεγάλες επιχειρήσεις που προστατεύονται; 
Χαρακτηρίζω προστάτη των καρτέλ τον 
υπεύθυνο. Ποιος είναι; φωτογραφίζο-
νται, ξεκάθαρα πράγματα ποιος είναι. 
Ηθελημένα ή άθελα του προστατεύει τα 
καρτέλ, τώρα το γιατί; «ο νοών, νοείτω» 
επαναλαμβάνω.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, εγώ ρωτάω 
το εξής: ο κύριος Κυριτσάκης που είναι 
πρόεδρος της επιτροπής ανταγωνισμού, 
έχοντας…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Δεν είναι πρόεδρος…
ΦΛΩΡΑΣ: Είναι, ο Χατζηδάκης τον 

έβαλε και μάλιστα είπε ότι ως 80 ετών 
θα φθάσει και θα είναι πρόεδρος της 
επιτροπής ανταγωνισμού και είναι εβδο-
μήντα πέντε.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, εγώ ρωτάω 
το εξής: Δεν έπρεπε να αναμορφωθεί 
αυτή η επιτροπή ανταγωνισμού από τη 
στιγμή που το δημόσιο από τα πρόστιμα 
θα χάσει του κόσμου τα λεφτά; ρωτάω 
απλά εγώ…

ΦΛΩΡΑΣ: Μα τι λέτε λειτουργεί 
άριστα η επιτροπή ανταγωνισμού για 
το ρόλο που έχει. Ο ρόλος της είναι να 
υποστηρίζει τα καρτέλ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η επιτροπή 
ανταγωνισμού όσον αφορά τον καθορισμό 
των μισθών για τους πρωτοδιόριστους 

υπαλλήλους που είναι 440,00 ευρώ, 
ξευτίλα…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Νομίζω ότι ο 
πρόεδρος της επιτροπής ανταγωνισμού 
έχει μπει από τον κύριο Χατζηδάκη όπως 
είπατε, αλλά το 2009 πριν φύγει δηλα-
δή, πριν αλλάξει η κυβέρνηση, τότε δύο 
βδομάδες πριν και ανανεώθηκε…

ΦΛΩΡΑΣ: Και ανανεώθηκε η θητεία 
του το ́ 13. Μπήκε το ́ 09 το Σεπτέμβριο 
και ανανεώθηκε η θητεία του, γιατί είναι 
πάρα πολύ επιτυχημένος, το ΄13 για 
άλλα πέντε χρόνια. Προφανώς ως τα 
90 του θα είναι πρόεδρος της επιτροπής 
ανταγωνισμού για να αγοράζουμε όλοι 
φθηνότερα προϊόντα γιατί είναι ευχαρι-
στημένος ο κόσμος.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αλλά με τα 
κοτόπουλα είναι ξόφθαλμο το γεγονός 
και το καρτέλ των κρεάτων και των γαλα-
κτοκομικών, τι γίνεται εκεί; 

ΦΛΩΡΑΣ: Μου επιτρέπετε να πω μια 
φράση, εδώ και 12 χρόνια μία συμμορία 
σε διάφορα σημεία που προστατεύει τα 
καρτέλ, σε διάφορα στρατηγικά σημεία. Γι 
αυτό βλέπουμε τις τιμές τόσο ψηλά, δεν 
υπάρχει αμφιβολία γιατί. Είναι ξεκάθαρα 
τα πράγματα, κάποιοι τα παίρνουνε για 
να τους αφήνουν να μας κατακλέβουνε. 
Το ποίοι είναι, ο καθένας μπορεί να το 
φανταστεί και γιατί…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Στη Γερμανία 
ο ελάχιστος μισθός είναι 1.360,00 ευρώ. 
Στη Γερμανία το μοσχαρίσιο κρέας, αγα-
πητέ φίλε Ανουσάκη, είναι το κόστος του 
6,4 ευρώ, στην Ελλάδα είναι 12,8, πως 
γίνονται αυτά, πως το εξηγείς εσύ βρε 
παιδί μου;

ΦΛΩΡΑΣ: Όχι, η τιμή είναι, είναι 
9,10 ευρώ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό λέω!
ΦΛΩΡΑΣ: Δεν έχουν Χατζηδάκη, είναι 

ξεκάθαρο, τι συζητάμε… Είχαμε εμείς την 
τύχη να τον έχουμε υπουργό…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Κύριε Φλωρά σας 
ζητώ συγνώμη με όλη την εκτίμηση που 
έχω στον κλάδο σας και στον αγώνα σας 
κυρίως, εμένα μου λένε στο δρόμο, ότι η 

Ελλάδα ηγείται σήμερα από συμμορίες…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το είπε ο κύριος 

Φλωράς.
ΦΛΩΡΑΣ: Όχι, εγώ έχω στοιχεία 

συγκεκριμένα, έχω πάει στον εισαγγελέα 
ολόκληρο τον φάκελο…

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Μισό, μισό λεπτό 
εισαγγελέα… πρόσεξε μισό λεπτό να δεις 
τι συμβαίνει… 

Εδικάζανε προχθές κύριε Φλωρά τον 
ΟΑΕΕ, αυτό που λέμε τώρα… Ασφαλιστικά 
με τον Μυταλούλη και τον Οκτώβριο 
δικάζουνε την τακτική. Και γυρίζει κύριε 
καθηγητά και λέει η δικαστίνα, που την 
διάβασες εσύ και την έκανες δικηγορίνα 
και μετά την έκανες δικαστίνα και τα λοι-
πά. Εσύ την έκανες!  Και γυρίζει και λέει, 
τέσσερεις φορές το είπε, στον Μυταλούλη 
τον δικηγόρο, ο οποίος την έχει στριμώξει 
με ευρωπαϊκή νομολογία και δεν θα του 
φύγει με τίποτα. Είναι ένα παιδί που δεν 
του φεύγει τίποτα. Και λέει η δικαστίνα, «μα 
τώρα κύριοι, εδώ εμείς, κυβερνητικό έργο 
θα κάνουμε;» και το λέει και το ξαναλέει, 
γιατί πήγε να γλιστρήσει, για να μην πω 
τη λέξη που της αξίζει της κυρίας… Εσύ 
την έκανες δικαστίνα, ο Μυταλούλης της 
απέδειξε ότι ο δικηγόρος, ότι ο ΟΑΕΕ 
δεν έχει τις προβλέψεις που απαιτούνται 
για τη σχέση καταναλωτή και παρόχου. 
Ο ασφαλιστικός φορέας ο ΟΑΕΕ, ακόμα 
και κρατικός, είναι πάροχος…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή αυτά τα 
θέματα δεν τελειώνουν ποτέ, δυστυχώς 
και ο χρόνος τρέχει και η εκπομπή ήρθε 
στο τέλος της, το επόμενο Σάββατο και 
πάλι μαζί με ένα πάρα πολύ σοβαρό 
θέμα, το θέμα του Δελφικού τοπίου και 
ταυτόχρονα το θέμα των κρεάτων. Γίνεται 
ο χαμός! Πόσα κιλά νερό θέλουμε για να 
φτιάξουμε ένα κιλό μοσχάρι και πόσο 
στοιχίζει το μοσχάρι σε σχέση με την 
τιμή που το παίρνουμε. Και ποιο μοσχάρι, 
Γαλλίας, Ολλανδίας, Βελγίου, Ελλάδας, 
Κύπρου, Αφγανιστάν; Είναι ανώνυμο. 
Και η σόγια κι αυτή πρόβλημα. Λοιπόν, 
το άλλο Σάββατο και πάλι μαζί. 

Γεια σας!
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XΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές φίλες 
και φίλοι  γεια σας, η εκπομπή ώρα μηδέν 
και πάλι κοντά σας Σάββατο μεσημέρι. Θα 
αρχίσουμε πάλι, όχι επειδή ακριβώς έχουμε 
καθιερώσει αυτή την αρχή, με τη ΔΕΗ. 

Γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΥΠΕΚΑ, 
ο Μανιάτης και είπε ότι ξέρετε απαλλάσ-
σονται από το  τέλος κοινής ωφέλειας που 
φωνάζουμε εδώ και ένα χρόνο και έχουμε 
κάνει και αγωγές, γιατί έχει καταργηθεί 
με νόμο και παραταύτα η ΔΕΗ συνεχίζει 
να το επιβάλλει, το οποίο αντιπροσωπεύει 
το 40% της καταναλισκόμενης ενέργειας, 
αλλά είπε ότι ξέρετε όλα τα νοικοκυριά 
κοινωνικού περιεχομένου θα απαλλάσ-
σονται από το τέλος αυτό, λες και τους 
κάνει χάρη γιατί νομικά απαγορεύεται. 
Και επίσης οι άνεργοι και όλες αυτές 
οι ομάδες που είναι, που έχουν βληθεί 
από την κρίση που μας μαστίζει εδώ και 
αρκετά χρόνια. 

Μας κλέβει λοιπόν η ΔΕΗ γιατί το τέλος 
κοινής ωφέλειας που αντιπροσωπεύει το 
40% της καταναλισκόμενης ενέργειας 
επιβάλλεται από το 2012 και δώθε και 
είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράνομα 
επιβάλλεται για τον απλούστατο λόγο 
που ξεκίνησε αυτό το τέλος από το 1999, 
με νόμο το 2011  με παρέμβαση της Ε.Ε. 
καταργήθηκε αυτό το τέλος.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Mε τον Ν.4001
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, δεν έχει 

σημασία, το θέμα είναι ότι έχει καταργηθεί. 
Εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα, το 
νομικό τμήμα του ΠΑΚΟΕ που ηγείται ο 
κύριος Φιλιππόπουλος που είναι κοντά 
μας και έχουμε αρχίσει αγωγές από τον 
περασμένο Μάρτη, έχουν κερδηθεί αρκετές 
αγωγές και συνεχίζουμε ομαδικές αγωγές 
δωρεάν γι΄αυτούς που το τέλος κοινής 
ωφέλειας το πληρώνουν ακόμα.

Μας κλέβει είπαμε και μας σκοτώνει 
για τον απλούστατο λόγο ότι η ρύπανση 
που παράγεται από τη βρώμικη ενέργεια 
που παράγει η ΔΕΗ είναι πάρα πολύ 
σημαντική, αιωρούμενα σωματίδια, διο-
ξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, 
υδρογονάνθρακες κι όλα αυτά είναι ένα 
κοκτέιλ αερίων και ρύπων που έρχονται 
σε μας και αποδεδειγμένα επιδημιολογικά 
κοστίζουν τη ζωή καθημερινά σε 3-4 
πολίτες. Γι΄αυτό λοιπόν μας σκοτώνει 
κιόλας. Ναι μεν, μας έχει δώσει τα φώτα 
η ΔΕΗ, δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σ΄όλο 
τον πλανήτη με διάφορες μορφές, αλλά 
και μας αλλάζει τα φώτα μ΄όλα αυτά που 
σας είπα προηγουμένως.

Το δεύτερο θέμα που θα μιλήσουμε, 
είναι ένα δημοσίευμα της Αυγής που λέει 
τα δέντρα του ΣΚΑΙ έχουν καεί, έχουν 
σκελετούς από κάτω, τον Ανδρανιστάκη 
του Γιώργου, ο οποίος λίγο πολύ τα βάζει 
με τον ΣΚΑΙ και καλά κάνει βέβαια για 
τον απλούστατο λόγο  ότι ο Μπάμπης 
και ο Άρης στις πρωινές εκπομπές έχουν 
συνέχεια περί πολλού όλα αυτά τα έργα 

που κάνει η Ν.Δ., δεν πείραξαν καν τον 
αιγιαλό, είπαν καλά κάνετε και μπαζώνετε 
τα ρέματα και τις θάλασσες κι όλα αυτά τα 
πράγματα. Καλά κάνετε που ισχυρίζεστε 
να μπει ο ιδιωτικός τομέας. 

Καλά κάνετε για το ένα, καλά κάνετε για 
το άλλο, αλλά τα δάση καταστρέφονται. 
Να φανταστείτε ότι εδώ και εκατοντάδες 
χιλιάδες χρόνια εδώ και δέκα χρόνια 
φυτεύει με την προτροπή του ΣΚΑΙ. 

Από αυτά τα εκατοντάδες χιλιάδες 
δέντρα έχουν παραμείνει γύρω στα 5.000 
δενδρύλλια, τα οποία δυστυχώς ούτε αυτά 
ποτίζονται, ούτε αυτά συντηρούνται. Αυτό 
είναι το αποτέλεσμα μιας καμπάνιας του 
ΣΚΑΙ που σ΄αυτή την καμπάνια συμπερι-
λαμβάνεται μάλλον όλη η καμπάνια του 
τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού 
του ΣΚΑΙ. 

Τους τα ρίχνει, που λένε, ο Ανδρα-
νιστάκης, και καλά κάνει όπως σας είπα 
στην αρχή με το δημοσίευμα και δυστυ-
χώς δεν παίρνει το αφτί κανενός. Και 
στο τέλος καταλήγει ο Γιώργος με το 
εξής: τελικά λέει δεν θα πάω να σώσω 
τα δένδρα του ΣΚΑΙ, τα δένδρα του ΣΚΑΙ 
είναι κυπαρίσσια, έχουν σκελετούς από 
κάτω. Και ο νοών νοείτω! 

Το τρίτο θέμα που το΄χουμε τονίσει 
επανειλημμένα στην εκπομπή μας είναι το 
πάρκο του Τρίτση. Ο Τρίτσης, οραματιστής 
με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, είχε 
σκεφτεί να φτιαχτεί ένα πάρκο εκεί στα 
όρια των δήμων Αγίων Αναργύρων, τρείς 
δήμοι το διεκδικούν, αλλά δυστυχώς αυτό 
το πάρκο, παρότι δόθηκαν πάρα πολλά 
λεφτά να φτιαχτεί με λίμνες μέσα, με δάση, 
με όλα αυτά τα πράγματα είναι εγκατα-
λελειμμένο, έχει εγκαταλειφθεί τελείως. 
Και μάλιστα η βουλευτής του Σύριζα, η 
Χαρά, η Καφαντάρη στην παρέμβαση της 
που έγινε προχθές, μπας και σωθεί αυτό 

το πάρκο, είπε το εξής χαρακτηριστικό 
«δεν έχουμε τα χρονικά περιθώρια για να 
πούμε ότι δεν θα κάνουμε κάτι γι αυτό 
το πάρκο εξαιτίας του γεγονότος ότι τα 
6000 στρέμματα που είναι το πάρκο αυτό, 
έχουν κατακερματιστεί και οι επιτήδειοι 
έχουν μπει μέσα και αλωνίζουν και τα 
καταπατούν». Κάτι πρέπει να γίνει!.

Τώρα όσον αφορά ένα άλλο θέμα που 
έχει βγει στην επιφάνεια λέει ότι  μήπως 
η απαγόρευση της πλαστικής σακούλας 
δεν ωφελεί στο περιβάλλον; Αναλυτικός 
Χάλκης.  Και υπάρχει ένας αναλυτικός 
πίνακας ακριβώς γι αυτό το θέμα. Τι λέει 
όμως; Ότι η ανακύκλωση της πλαστικής 
σακούλας δημιουργεί προβλήματα στο 
περιβάλλον και δυστυχώς αυτό δεν υιο-
θετείτε ούτε από το ΠΑΚΟΕ ούτε από 
άλλους επιστημονικούς φορείς για τον 
απλούστατο λόγο ότι η πλαστική σακού-
λα για να αποδομηθεί στο περιβάλλον  
χρειάζεται 300 ολόκληρα χρόνια. 

Μετά από 300 χρόνια διασπάται το 
υλικό που είναι ή πολυεθινέλαιο ή οτιδή-
ποτε άλλο για τις σακούλες τις πλαστικές 
που χρησιμοποιούμε άνετα εμείς είτε 
στο σούπερ μάρκετ πάμε  με το κιλό τις 
αρπάζουμε είτε για τα σκουπίδια πάμε 
πάλι το ίδιο. Ο δήμος δίνει σακούλες, 
εκατοντάδες έχουν εκτυπωθεί και δοθεί 
στους  πολίτες από τους δήμους και σεις 
κύριε Δήμαρχε, τέως Δήμαρχε και τώρα 
αντιπεριφερειάρχη θα κάνετε κάποια 
καμπάνια με σακούλες πλαστικές να 
δίνετε στους δημότες  για τα σκουπίδια ε; 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Άλλο τίποτα, 
αλλά αυτό είναι πολύ κακό. Ξέρετε πόσες 
φάλαινες και δελφίνια έχουν πνιγεί κατα-
πίνοντας δεκάδες σακούλες στο βυθό 
της θάλασσας; Πάρα πολλά  και όχι μόνο 
αυτό, είναι το θέμα ότι δημιουργείται και 
τεράστιο πρόβλημα για όλο αυτό. 

Ένα άλλο θέμα που μπαίνει στο τραπέζι 
είναι η απόφαση του κυρίου υπουργού 
Υποδομών, του κυρίου Χρυσοχοϊδη. Είδαν 
ότι δεν έπιασε το   πείραμα να ιδιωτικο-
ποιήσουν το νερό είτε με την ΕΥΔΑΠ είτε 
με την ΑΣΘΕ στη Θεσσαλονίκη έγινε και 
ένα δημοψήφισμα και αποφάσισε ένα 
78% να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό. 
Έκανε μια άλλη πατέντα όμως, θα φτιά-
ξει έναν εθνικό φορέα νερού που θα 
διαχειρίζεται την ΕΥΔΑΠ, αυτοί οι δύο 
φορείς τους ενδιαφέρουν και θα μπουν 
μέσα και ιδιώτες. Άλλαξε ο Μανωλιός 
και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δηλαδή 
είναι τραγικό και το φέρνει στη βουλή 
να το ψηφίσει αυτό, δεν μπορούσαν να 
φέρουν κατευθείαν να πουλήσουν την 
ΕΥΔΑΠ με 6 δισεκατομμύρια περιουσία και  
περιουσιακά στοιχεία. Θα την πούλαγαν 
300 εκατομμύρια μόνο! 6 δισεκατομμύρια 
περιουσία η ΕΥΔΑΠ με τα διυλιστήρια, με 
τα ρολόγια, με όλα αυτά που διαθέτει είναι 
6,2 δισεκατομμύρια αν δεν απατώμαι και 
ήθελαν να την πουλήσουν με 300 εκα-
τομμύρια. Κύριε Φιλίππου είναι τραγικό!

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Συμφωνώ απόλυτα και 
νομίζω ότι ήταν καθοριστικό σ΄αυτό το 
δημοψήφισμα που έγινε στη Θεσσαλονίκη 
την ήμερα των ευρωεκλογών, γιατί ο 
κόσμος αυτός που τέλος πάντων, συμμε-
τείχε στις ευρωεκλογές, σε πολύ μεγάλη 
πλειονότητα, ψήφισε …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 80%
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ναι και δίνει ένα μήνυμα 

στην κυβέρνηση.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Nαι, αλλά τώρα 

σας λέω πάνε να το κάνουν με διαφορετική 
πατέντα. Αλλά δεν θα το καταφέρουν κι 
αυτό, γιατί πιστεύω…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Σε αναλογίες 
στο 1/20 της πραγματικής περίπου αξίας

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Ναι, εδώ πόσα 

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ» (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 13:00) 

Φέρτε πίσω τα κλεμμένα 20 
ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ
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άλλα, εδώ 80 ευρώ το m2 που λήγει το 
παραλιακό μέτωπο. Τι να πω τώρα… εντά-
ξει. Ο κύριος Λάτσης πήγε στα ΑΛΥΠΕ, 
άφησε τις τράπεζες, την παρέδωσε και…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Kαι αν προλά-
βουμε πολλά θα δούμε ακόμα ε; Έτσι  
κύριε Οικονόμου; 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Να δούμε τι 
θα πει και ο κύριος Οικονόμου σε λίγο 
για όλα αυτά που λέμε τι γνώμη έχει, θα 
μας το πει. Α! Τι άλλο! Οικονομικά κίνητρα 
από την ΕΥΔΑΠ στους κατοίκους του 
Θρυασίου. Κάνει και χάρη στους κατοί-
κους του Θρυασίου, που έπρεπε να είναι 
όλες οι κατοικίες της Ελευσίνας και των 
πέριξ δήμων στο βιολογικό καθαρισμό  
της Ψυτάλλειας, είναι μόλις το 20%.Να 
φανταστείτε, βιομηχανική ζώνη  κύριε 
Φιλίππου…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Πάλι εγώ φταίω, πάλι 
εγώ φταίω…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, δεν φταις 
εσύ, αλλά λέμε βρε παιδί μου κάπου πρέπει 
να ξεσπάσω, δε γίνεται, όλη η ρύπανση …

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς περιφερει-
ακά κινείστε πάντα, περιφέρεια θεωρείτε 
και η Ελευσίνα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Του αρχικού 
λεκανοπέδιου πάει στο Θρυάσειο πεδίο 
κι όμως δεν έχουν οι κάτοικοι βιολογικό 
καθαρισμό με βόθρο οι περισσότεροι. 
Τώρα τους κάνει χάρη η ΕΥΔΑΠ να τους 
δώσει 1500 ευρώ δάνειο άτοκο λέει 
για πέντε χρόνια για να ενταχθούν μέσα 
στο βιολογικό καθαρισμό. Είναι ντροπή 
σας κύριοι της ΕΥΔΑΠ, κύριε Βαρθολο-
μαίε ξυπνήστε, κάτι δεν πάει καλά, κάτι 
δεν πάει καλά. Είσθε και εισηγμένοι στο 
χρηματιστήριο και πως τα κάνετε αυτά 
δεν καταλαβαίνω.

Μ΄ένα ΣΑΛΟΣ οργανισμό ανακύκλω-
σης,  έτσι λέγεται, με τον κύριο Αγαπητό 
πρόεδρο και κάποιους άλλους εκεί πέρα 
που είναι φαντάσματα μέσα εκεί, αναθέ-
σεις ερευνών και μελετών και όλα αυτά 
τα πράγματα, 28 εκατομμύρια μέσα στα 
δύο τελευταία χρόνια. Αναθέσεις, απλές 
αναθέσεις κύριε Οικονόμου, το συνει-
δητοποιείτε κι ακόμα υπάρχει ο φορέας 
αυτός. Και υπάρχουν κι άλλα συστήματα 
εκεί πέρα που δυστυχώς,ρυπαίνουν πάρα 
πολύ το περιβάλλον. 

Συστήματα ανακύκλωσης μπαταριών 
και λοιπά. Θα τα πούμε κάποια στιγμή κύριε 
Φιλίππου γιατί είναι και στην περιοχή σας 
δυστυχώς κάποια τέτοια … και τολμάνε 
και βγαίνουν και κάνουν και διαφήμιση. 

Στον Ελεύθερο Τύπο έχουν κάνει 
τέσσερεις σελίδες διαφήμιση τι είναι ο 
ΕΑΝ. Δεν έχει φανεί πουθενά, δεν έχει 
κάνει τίποτα, 50 λεπτά της ανακύκλωσης 
επί 11% της ανακύκλωσης που είχαμε 
το 2008 κύριε Φιλίππου, έχουμε φθάσει 
5,5% και τολμάνε και μιλάνε, έχουν πάρει 
του κόσμου τα λεφτά, δισεκατομμύρια! 
Φθάνει πια βρε παιδί μου! Τέλος πάντων.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Το΄χουμε ξανασυζητήσει 
και υπάρχει απάντηση γι αυτό.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, αλλά ψηφί-
στηκε το νομοσχέδιο για τα δάση στη 
βουλή και περιχαρείς όλοι οι βουλευτές, 
αρχηγού του κυρίου Μεϊμαράκη, ο οποίος 
δήλωνε ότι είναι το νομοσχέδιο, γιατί  
βέβαια τόσα δάση που΄χουν καταπατήσει 
και τόσα σπίτια που΄χουν κάνει, φθάνει 

πια! Καταγγελία, μηνυτήρια αναφορά 
κάνουν στον κύριο Μεϊμαράκη. Αλλά ας 
ακούσουμε ή μάλλον ας δούμε τις οικο-
ειδήσεις της εβδομάδος που πέρασε και 
στη συνέχεια πάλι μαζί.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι μαζί 
φίλες και φίλοι η εκπομπή «Περιβάλλον 
ώρα μηδέν» του ΠΑΚΟΕ και του ΚΟΝΤΡΑ 
και κόντρα σε όλους, κόντρα σε όλα να 
δούμε τι θα κάνουμε στο τέλος. Ας κάνουμε 
ένα μικρό διάλλειμα και πάλι μαζί.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι μαζί 
φίλες και φίλοι Σάββατο μεσημέρι, η 
εκπομπή «Περιβάλλον ώρα μηδέν» κοντά 
σας. Κοντά μας έχουμε εκλεκτούς προ-
σκαλεσμένους τον  κύριο Φιλίππου από 
αριστερά αντιπεριφερειάρχη Αττικής …

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Περιφερειάρχης Ανατο-
λικής Αττικής…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είπα αντιπε-
ριφερειάρχης,οπότε μέσα στους άλλους 
είσθε και σεις  αντιπεριφερειάρχης. Εντά-
ξει. Λοιπόν δεξιά, ο κύριος  Παντελής 
Οικονόμου πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, της 
ΕΛΙΑΣ,τι να πούμε τώρα …

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πολιτευτής δεν ήμουν 
ποτέ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πρώην βου-
λευτής …

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: βουλευτής, τα΄χω 
κάνει στη ζωή μου, αυτά τα ΄χω κάνει…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εντάξει, αλλά 
όλοι είσασθε πολιτευτές…

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Α, εντάξει με την 
έννοια ότι είμαι πολιτικό ον, όπως είμα-
στε και όλοι οι παρόντες  και άλλοι αυτό 
είναι αλήθεια.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και έχει βάλει 
στόχο να βγει στην δημόσια ζωή.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ε, αυτό έγινε, πάει …
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έγινε, νομίζω 

έχετε μέλλον ακόμα, εδώ η Ελλάδα ποτέ 
δεν πεθαίνει.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μακάρι…
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Mονάχα οι Έλληνες 

πεθαίνουν κάθε μέρα!
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Μονάχα οι 

Έλληνες πεθαίνουν κάθε μέρα», μπράβο! 
Αυτό ήταν πολύ καλό! Λοιπόν και πιο δεξιά 
ο κύριος Φιλιππόπουλος, νομικός σύμ-
βουλος του ΠΑΚΟΕ  και θα συζητήσουμε 
σήμερα, το θέμα μας σήμερα…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Να ελπίσουμε 
ζεστό χειμώνα φέτο;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Με τί; 
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Θα βρούμε τον 

τρόπο…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Με τι, με βιο-
μάζα, με τι θέλετε εσείς, με τι τρόπο, 
να το φροντίσουμε από τώρα. Έχουμε 
αντιπεριφερειάρχη εδώ να δούμε πως 
θα ζεσταθούμε…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Τα πλαστικά …
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εμείς πάντως, 

επειδή έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια 
για το βιοντίζελ, προτείνουμε, επειδή η 
καμπάνια αυτή ξεκινάει ενεργά με τη συμ-
μετοχή όλων των σχολείων της Αττικής, 
με τη συμμετοχή όλων των δασκάλων 
και των καθηγητών, ελπίζουμε να είναι 
ουσιαστική η συμμετοχή θα μετατρέ-
πουμε τα τηγανέλαια που πέφτουν στην 
θάλασσα μέσω του νεροχύτη, της κυρίας 
ιξ, να μετατρέπονται σε βιοντίζελ, το 
βιοντίζελ αυτό να χρησιμοποιείται για τη 
θέρμανση των σχολείων και την κίνηση 
των οχημάτων των δήμων και ταυτόχρονα 
τα παιδιά να παίρνουν ένα κίνητρο, να 
έχουν ένα κίνητρο που θα παίρνουν κάθε 
μήνα ένα κιλό σαπούνι ή κεριά, θα δούμε 
τι θα δίνουμε, προϊόντα από τα οποία θα 
επεξεργαζόμαστε.

Και ουσιαστικά το περιβάλλον θα είναι 
ο ουσιαστικός μας στόχος.Δεν θα πηγαί-
νουν  στη θάλασσα τα τηγανέλαια, που 
ξέρετε, να μην πω την ώρα, την  ημέρα, 
το 24ωρο, ξέρετε πόσοι τόνοι πέφτουν 
στη θάλασσα του Σαρωνικού μας; μέσω 
της Ψυτάλλειας και διάφορων άλλων 
αγωγών που πηγαινοέρχονται  εκεί πέρα, 
για πείτε ένα νούμερο 18 τόνοι ημερησίως. 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Το τηγανέλαιο στη μονάδα 
επεξεργασίας, στο βιολογικό καθαρισμό 
δεν επεξεργάζεται; 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, όχι βέβαια, 
είναι έλαιο. Ο βιολογικός καθαρισμός 
κάνει ένα…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Απ΄ότι γνωρίζω πάντως 
υπάρχουν και ιδιωτικοί  φορείς που συγκε-
ντρώνουν τα τηγανέλαια…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Διάσπαρτοι, 
διάσπαρτοι δεν είναι κάτι το οργανωμένο, 
κατάλαβες; Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό 
που ζητάμε εμείς είναι να γίνει κάποια 
οργάνωση. Και το θέμα της ανακύκλωσης 
που ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα, ξεκίνησε 
αποσπασματικά. Παίρνανε κάποια λεφτά 
από την Ε.Ε., κάνανε κάποια προγράμματα 
δίμηνα, τρίμηνα στα σχολεία, τελείωναν 
αυτά, άντε ξανά από την αρχή… συντή-
ρηση δεν υπήρξε ποτέ και το ξέρεις. Το 
ΕΜΑΚ ολόκληρο εργοστάσιο εκεί που 
υπάρχει και έχουμε και τώρα έχετε εσείς 
σαν εξουσία,το ΕΜΑΚ δέχεται καθημερινά 

εκατοντάδες τόνους σκουπίδια. Το ΕΜΑΚ 
λοιπόν  ανακυκλώνει μόλις το 10%. Τα 
υπόλοιπα πάνε στην χωματερή.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ναι, το γνωρίζω. Πάντως 
είναι ένα συνέδριο που γίνεται  στη Θεσ-
σαλονίκη, πυλωτικό είναι, είναι στο Δήμο 
Πολυγύρου…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, ναι, που 
τα ξεθάβουν και κάνουν διαχωρισμό …

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Όχι, όχι,  η κατάσταση 
είναι αυτή διαμορφωμένη στην Ελλάδα, 
χιλιάδες χωματερές, βουνά ολόκληρα…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ξεθάβουν λοιπόν 
τα σκουπίδια…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Επαναχρησιμοποίηση των 
χωματερών. Έχει ενδιαφέρον από το να 
μείνουν τα πλαστικά όπως λέτε και σεις …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Eνδιαφέρον 
έχει, αλλά όταν το κόστος όπως λέτε 
και σεις …

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Συμφωνώ μαζί σας έχει 
ενδιαφέρον…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα είναι ότι 
όταν το κόστος της διαδικασίας αυτής…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Συμφωνώ έχει ενδιαφέ-
ρον σαν σκέψη, εκεί που έχουμε αυτά τα 
βουνά των χωματερών, αν μπορούν να 
ξαναχρησιμοποιηθούν…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η σκέψη αυτή 
κύριε Φιλίππου είναι η εξής, να μπορέσουμε 
να ξέρουμε τη σύσταση των σκουπιδιών. 
Ξέρετε πόσα χρόνια ξέρουμε τη σύσταση 
των σκουπιδιών; Το Πολυτεχνείο έχει κάνει 
δεκάδες χιλιάδες μελέτες, το ΠΑΚΟΕ το 
ίδιο, οι άλλοι φορείς το ίδιο… Τη σύσταση 
των σκουπιδιών την ξέρουμε, πόσο είναι  
τα μέταλλα, πόσο είναι τα πλαστικά, αυτό 
το ξέρουμε, το γνωρίζουμε πολύ καλά.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Αυτό έχει ενδιαφέρον 
αυτή η σκέψη αν μπορεί να προχωρήσει. 
Δηλαδή αντί να πηγαίνουμε να σκεπάζουμε 
τα σκουπίδια και να  μένουν εσαεί, αν 
μπορεί όλο αυτό το βουνό της χωματερής 
να επαναχρησιμοποιηθεί το ίδιο, δηλαδή 
το χώμα να το χρησιμοποιήσεις ακόμα 
κι ότι άλλο είναι εκεί μέσα, αλλά αυτό…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, αλλά το 
κόστος είναι μεγαλύτερο…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ναι, ναι…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ε, τότε… Το 

θέμα είναι και να είναι εφαρμογής, το 
πυλωτικό αυτό βγάζει συμπέρασμα ότι 
είναι 4 προς 1.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Κάτι άλλο με έχει προ-
βληματίσει. Μπορεί να είναι οικονομικό 
και να πρέπει να εξυγιάνουμε τους χώρους 
αυτούς, δεν το συζητάμε, που είναι σε 
ρέματα, που είναι σε όλη την Ελλάδα, 
κλπ. Μπορεί όντως να έχει οικονομικό 
ενδιαφέρον …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Oικονομικό 
ενδιαφέρον τι; Αντιοικονομικό είναι…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ένα λεπτό, οικονομικό 
ενδιαφέρον, να ασχοληθούν κάποιοι να 
κάνουν αυτό το έργο…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, αλλά το 
κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από το 
θάψιμο…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Αφήστε με αλλού θέλω 
να πάω… Σαν σκέψη εμένα δεν με βρίσκει 
καθόλου αντίθετο. Νομίζω ότι είναι κάτι 
πολύ έξυπνο να γίνει. Άλλο είναι αυτό 
που με προβληματίζει, μήπως είναι ένας 
προθάλαμος να μην κάνουμε ανακύκλωση 
και να συνεχίσουμε να ρίχνουμε σκουπίδια 
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με την προοπτική ότι σε δύο χρόνια θα  
ανακυκλώνουμε μέσω της χωματερής. 
Αυτή είναι μόνο η σκέψη, ότι  δεν είναι 
κακό, είναι  πάρα πολύ καλό και εάν 
επιδοτείται και από την Ε.Ε. Το θέμα είναι 
μήπως είναι ένα βήμα για να συνεχίσουμε 
αυτή την κατάσταση, ελάτε βρε παιδιά, 
ας τα ρίξουμε εδώ, αφού του χρόνου θα 
τα έχουμε πάρει. Αυτό είναι το μόνο που 
με προβληματίζει.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν λέτε ότι 
είναι πυλωτικό αυτό το πρόγραμμα…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Γίνεται στο Δήμο Πολύ-
γυρο αυτή τη στιγμή, πως σκάβουν τη 
χωματερή και κοιτάνε να επαναχρησι-
μοποιήσουν  τον όγκο, ότι, ότι έχει η 
χωματερή μέσα. Μπορεί να είναι και 50 
χρόνια εκεί μέσα.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ουσιαστικά, 
δοκιμαστικό είναι το πρόγραμμα.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ναι, ναι, δοκιμαστικό 
είναι το πρόγραμμα. Δηλαδή το χώμα θα 
το πάρουν   να το επαναχρησιμοποιήσουν, 
το μέταλλο που θα βρουν εκεί ας είναι 
και μετά από 50 χρόνια, θα το επαναχρη-
σιμοποιήσουν, να φύγει…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Πόση περίπου 
χρονική διάρκεια θα γίνεται αυτή η δοκιμή;

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Δεν το ξέρουμε…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για δυο χρόνια…
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Και από πού 

περίπου χρηματοδοτείται αυτό…
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Αυτό χρηματοδοτείται 

από την Ε.Ε. Έχει γίνει και στην Αυστρία 
ή στην Ελβετία κάπου… είναι σε ένα  
πυλωτικό στάδιο. Έχει ενδιαφέρον σας 
λέω. Από το να μένουν τα βουνά με τα 
σκουπίδια έτσι… μπορεί, ακόμα όμως το  
ψάχνουμε.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υποτίθεται κύριε 
Φιλίππου, ότι για όλες αυτές τις χωματερές 
είτε ανεξέλεγκτες, είτε ελεγχόμενες, είτε 
λοιπόν ΧΥΤΑ, είτε ΧΑΔΑ,όλες αυτές έχουν 
αποκατασταθεί, έχουν δοθεί δεκάδες 
δισεκατομμύρια για την αποκατάσταση 
των χωματερών υποτίθεται…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Τα σκεπάσαμε ωραία, 
ωραία και από πάνω βάλαμε δένδρα. 
Αυτά όμως λειτουργούν μέσα και αέριο 
βγάζουν και τα πλαστικά κάνουν 400 
χρόνια να διαλύσουν και τα μέταλλα…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υποτίθεται ότι 
έχει γίνει σωστή δουλειά και το βιοαέριο 
έχει μπει, υποτίθεται  ότι έχει γίνει σωστή 
αποκατάσταση, υποτίθεται…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Δεν παύει να είναι σκου-
πίδια, αν μπορούν αυτά,  να πάμε ένα βήμα 
μπροστά, να επαναχρησιμοποιηθούν… 
απλά το λέω έτσι γιατί μου κίνησε το 
ενδιαφέρον και πήγα να παρακολουθήσω 
το συνέδριο, είναι κάτι καινούριο… δεν 
μπορώ εγώ να πω…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για εμάς που 
έχουμε μικρό βαθμό ανακύκλωσης στο 
5% αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι η 
καλύτερη λύση, αλλά όταν σε μια χώρα 
που μαστίζει από την κρίση και ο πιτσιρικάς 
που βγαίνει από το πανεπιστήμιο παίρνει 
400 ευρώ … Πως θα τολμήσεις να πεις ότι 
ξέρεις θα δώσω εγώ 2 εκατομμύρια για 
ένα πυλωτικό πρόγραμμα. Τι να το κάνεις; 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Όχι, γι αυτό είπα αν έχει 
οικονομικό ενδιαφέρον. Αν λοιπόν το πάρει  
κάποιος και  πει  πόσο χώμα είναι εδώ, το 
δίνω το χώμα για τάδε χρήση εκεί, πόσα 

μέταλλα βγάζω… αυτό, να έχει οικονομικό 
ενδιαφέρον για να το κάνει κάποιος και 
να μείνουμε εκεί. Περιβαλλοντικά είναι 
κάτι που αξίζει να το μελετήσουμε. Τώρα 
αν μπορεί να προχωρήσει ή όχι, ούτε 
εγώ ξέρω να σας πω, γιατί είναι σε ένα 
πυλωτικό στάδιο.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα ξέρετε 
είναι, πόσα πυλωτικά προγράμματα έχουμε 
κάνει σε  σχέση με τα σκουπίδια και πόσα 
λεφτά έχουμε πετάξει στα σκουπίδια; 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Εντάξει, συμφωνώ μαζί 
σας…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όταν μου λέτε 
στην Αυστρία έγινε, που η Αυστρία είναι 
δεκάδες σκαλοπάτια παραπάνω από μας. 
Η Αυστρία έχει 38% ανακύκλωση, έτσι; 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Υποτίθεται αυτό το κάνεις 
αν έχεις κάνει ανακύκλωση, σωστή ανα-
κύκλωση και προφανώς δεν θα υπάρχουν 
στους ΧΥΤΑ ή στους χώρους εναπόθεσης 
ανακυκλώσιμα είδη, υποτίθεται τα έχεις 
χρησιμοποιήσει. Σε μας όμως δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ και είναι μέσα. Φαντά-
ζομαι εκατομμύρια τόνοι σκουπίδια είναι 
μέσα σε όλο τον ελλαδικό χώρο.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για να δούμε τι 
θα δείξει αυτό το πυλωτικό πρόγραμμα, 

αλλά ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. 
Κύριε Οικονόμου θέλω τη γνώμη σας και 
τη θέση σας πάνω σε ένα θέμα που έχει 
κυκλοφορήσει εντόνως τον τελευταίο 
χρόνο … Τώρα βέβαια, εδώ και δυο-τρείς 
μήνες σταμάτησε να αναπτύσσεται από 
τα σημιτικά κανάλια… Φέρτε πίσω τα 
κλεμμένα, έχει ακουστεί επανειλημμένα. 
Ο  ένας έλεγε έχουμε πάρα πολλά λεφτά, 
ο άλλος έλεγε φέρτε πίσω τα κλεμμένα, 
ο άλλος έκλεβε… πείτε μας τι ακριβώς, τι 
γνώμη έχετε εσείς για όλα αυτά…

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για μια αναφορά που 
θα κάνω είναι τα σκουπίδια …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο Μπόμπολας 
είναι ο χρυσοθήρας …

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όχι, όχι δεν θέλω να 
πω εγώ αυτό…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι εννοείτε; 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα σας εξηγήσω… Θα 

έλεγα λοιπόν ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον 
γιατί μια πλουτοπαραγωγική πηγή, όπως 
είναι τα σκουπίδια πηγαίνει χαμένη στην 
Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι αντίθετος με το 
πρόγραμμα, με το πρόγραμμα που άκουσα, 
ας δοκιμάσουν πυλωτικά προγράμματα όσα 
θέλουν, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Να σας διακό-

ψω, να απαντηθεί γιατί το΄χουμε απαντήσει 
αυτό το θέμα  κύριε Φιλίππου…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Όχι δεν επανέρχομαι, 
δεν έχω και γω να πω κάτι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, αυτό που 
έχουμε πει  είναι ότι όταν ένας εργολά-
βος σκουπιδιών παίρνει αυτή τη στιγμή 
45 ευρώ τον τόνο για τα σκουπίδια που 
μαζεύει και τα επεξεργάζεται …

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Έχει έναν όγκο όμως 6  
χιλιάδες τόνοι την ημέρα,ε ; …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, εντάξει αυτό 
λέω και αναζητά να κάνει συμβάσεις… Ο 
Τατούλης στην Πελοπόννησο λέει, εγώ 
μίνιμουμ  θέλω 150.000 τόνους. Όταν 
λοιπόν ζητάνε όλοι αυτοί οι εργολάβοι 
να ανεβεί το τονάζ, να ανεβεί η ποσότητα 
των σκουπιδιών για να πάρουν περισσό-
τερα λεφτά, εκεί είναι το ζητούμενο που 
είπατε… το ερώτημα  που βάλατε, γιατί …

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εσείς μου λέτε τι 
γίνεται με τους εργολάβους, τι γίνεται 
με τον Τατούλη τέλος πάντων…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εσείς λέτε γιατί 
δεν κάναμε κάτι να ανακυκλώσουμε τα 
σκουπίδια, σας απάντησα, σας απάντησα…

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μα, δεν είναι ικα-
νοποιητική εξήγηση αυτή για μένα που 
το ακούω …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όταν αυτοί 
λειτουργούν το σύστημα για τόσα χρόνια…

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να μην το λειτουρ-
γούν…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό πάει να 
κάνει η Δούρου, να δούμε θα το κατα-
φέρει…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί το επιτρέ-
πεται τόσα χρόνια όμως και λειτουργεί; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν είναι θέμα μόνο 
της κυρίας Δούρου, γιατί ξέρετε εκτός 
της κυρίας Δούρου, ξεκίνησαν κι άλλοι 
περιφερειάρχες. Αυτό αφορά σε όλη την 
Ελλάδα. Υπάρχει επαρκές όγκος απορ-
ριμμάτων σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι 
λοιπόν λογικό η ένωση περιφερειών να 
παρουσιάσει ένα χάρτη εκμετάλλευσης των 
απορριμμάτων; Εγώ αυτό θέλω. Τώρα αν 
σε επιμέρους φάσεις της διαδικασίας, είτε 
είναι η συλλογή, είτε είναι η διαλογή είτε 
είναι η επεξεργασία υπάρξουν συμβόλαια 
με ιδιώτες αυτό είναι άλλης τάξεως θέμα, 
θα το δούμε μόλις φθάσουμε …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Συγκεντρωτικός 
σχεδιασμός δεν έχει γίνει σ΄αυτό που λέτε.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θέλουμε λοιπόν έναν 
ολοκληρωμένο χάρτη, αυτό είναι απαίτηση 
αυτού που ψήφισε, όχι μόνο την κυρία 
Δούρου, δεν έχει σημασία το πρόσωπο. 
Μάλιστα ψηφίστηκε ένας αριθμός περι-
φερειακών και περιφερειακών αρχών, 
διοικήσεως στην πραγματικότητα. Αυτοί 
πρέπει να παρουσιάσουν ένα ολοκληρω-
μένο σύστημα διαχείρισης και εκμετάλ-
λευσης των απορριμμάτων απ΄όπου θα 
βγουν και λεφτουδάκια. 

Και θα φθιαχθούν και θέσεις εργασί-
ας, θα φθιαχθούν  θέσεις εργασίας. Εάν 
υπάρξει μια διαδικασία και ένα πλήρες 
κύκλωμα που θα αφορά τα απορρίμματα, 
αυτό πέραν του περιβάλλοντος που θα 
είναι οπωσδήποτε καλό, θα φτιάξει και 
νέες θέσεις εργασίας  και θα είναι και 
ένα εισόδημα και για τις περιφέρειες 
και κυρίως για τον ελληνικό λαό. Αυτό 
πρέπει να γίνει, νομίζω, αμέσως. Δηλαδή, 
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φύγαμε από την φάση της τοπικής αυτο-
διοίκησης, σήκωνες σημαίες και έλεγες 
εξελέγην από το τάδε κόμμα… δεν είναι 
αυτό. Εδώ έχουμε δουλειά να κάνουμε. 
Αν δεν το κάνουν οι περιφερειακές αρχές, 
δεν υπάρχει κανείς φορέας που να το 
κάνει αυτό. 

Ποιος θα τα κάνει αυτά;  Και κανείς 
δήμος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άντε 
το πολύ πολύ να κάνει τη συλλογή, άντε 
και να κάνει και κάποια διαλογή, άντε 
και να μεταφορτώνει. Μέχρι εκεί να το 
καταλάβω, αλλά συνολική διαχείριση 
απορριμμάτων αποκλείεται να γίνει μεμο-
νωμένα Δήμο-Δήμο. Και έτσι απαντώ και 
στο ερώτημα σας  περί χρησίμου όγκου, 
βεβαίως και πρέπει να υπάρχει. Σε επί-
πεδο περιφερειών μπορεί να υπάρξει και 
επίσης μπορεί να υπάρξει και συνεργασία 
μεταξύ περιφερειών. 

Αλλά αυτό πρέπει να γίνει τώρα. 
Δηλαδή ωραίες οι πανηγυρισμοί και   οι 
γκρίνιες για τα αποτελέσματα, αλλά ο 
λαός εψήφισε, αυτά έβγαλε, καλώς τα 
έβγαλε, πάμε παρακάτω. Κάτι πρέπει να 
κάνουμε.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, συμφωνώ 
απόλυτα ότι πρέπει να γίνει ένας χάρτης 
και ένας σχεδιασμός για όλο αυτό το 
σύστημα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, 
δεν υπάρχει αμφιβολία. 

Η ουσία είναι μία όμως, όταν έχουμε 
ξεκινήσει ένα δρόμο, ο οποίος από την 
αρχή είναι στραβός, στραβώθηκε, στρά-
βωσε τελείως και λέμε ότι ξέρεις, εμείς 
κάνουμε… κάνουμε διαγωνισμό για να 
φθιαχθούν αυτά τα εργοστάσια, κάνουμε 
διαγωνισμό για να επεξεργαζόμαστε αυτά 
τα σκουπίδια, μπαίνει και ένα εργοστάσιο, 
που δυστυχώς αντί να ανακυκλώνει το 
100%, ανακυκλώνει το 10% στην Αττική. 

Και έχουμε ένα πρόβλημα. Αυτός ο σχε-
διασμός που έγινε λοιπόν με τους ΟΣΔΑ, 
με τα ΠΕΣΔΑ, με όλα αυτά τα –ΣΔΑ-… 
ξέρετε, όταν έχουμε συνοπτικές διαδικασίες  
εξήγησης των ονομάτων εκεί μπαίνει και 
κάτι άλλο, μπαίνει μία καταγγελτική φωνή 
θα έλεγε κανείς, ότι ξέρεις ο καημένος ο 
πολίτης που να ξέρει τι είναι ο ΦΟΣΔΑ  
τώρα! Κεντρικός φορέας των σκουπιδιών 
λοιπόν, τον ονόμασαν ΦΟΣΔΑ. Απο κει 
και πέρα τι λέει, δεν λέει τίποτα.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μάλιστα, άρα κατα-
λαβαίνω ότι συμφωνείτε με την … με το 
εύλογο αίτημα που έχω εγώ…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Βέβαια, βέβαια 
αυτό είναι ένα εκ των --------, αλλά δεν 
έχει γίνει όμως αυτό.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό κύριε 
Πέτρο, ένα λεπτό. Θα μου επιτρέψετε 
όμως να σας πω το εξής: όταν έχουν 
υπογραφεί συμβάσεις, οι συμβάσεις έχουν 
και κάποια χρονική διάρκεια, πέρα από 
τους όρους, πέρα από τις ρήτρες, πέρα 
από τις παρατρυπίες. Έχουν μια χρονική 
διάρκεια οι συμβάσεις. Στην υπογραφή 
των συμβάσεων και στην τήρηση των 
κανόνων των συμβάσεων, δεσμεύονται 
και οι καθολικοί και οι ειδικοί διάδοχοι. 
Και ερωτάται «Πως είναι δυνατόν να 
πραγματωθεί μία τέτοια περίπτωση, να 
γίνουν όλα αυτά που λέτε αν υπάρχουν 
συμβάσεις, οι οποίες δεσμεύουν και είναι 
υποχρεωμένοι οι νυν εκλεγμένες διοικήσεις 
και πρέπει να τις ακολουθήσουν για ένα 

χρονικό διάστημα μέχρι τότε που ισχύουν 
αυτές οι συμβάσεις;», στην περίπτωση αυτή 
τι πρέπει να γίνει, μπορούν να ακυρωθούν 
αυτές οι συμβάσεις; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν ξέρω πως θα το 
λύσουν, αυτοί που πρέπει να το λύσουν. 
Αλλά το θέμα …

Σας λέω κάτι άλλο. Αποκλείεται να 
μην υπάρχει ημερομηνία λήξης, αν δεν 
υπάρχει …

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Θα υπάρχει 
οπωσδήποτε.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αν δεν υπάρχει και 
είναι υποχρεωτική η συνέχιση, τότε θα 
πρέπει η σύμβαση  να καταγγελθεί.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Nαι, αν έχουν 
στηριχθεί όμως μέχρι τώρα πως…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κοιτάχτε, ξεκι-
νήσαμε από ένα βασικό κορμό …

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Είναι ένα θέμα τερά-
στιο, δυο λόγια θα ήθελα να πω στον 
κύριο… να συνεχίσω τη σκέψη του κύριου 
Οικονόμου. Ακριβώς αυτή την περίοδο 
λοιπόν  φτιάχνονται καινούριοι περιφε-
ρειακοί σχεδιασμοί στην Ελλάδα, δεν 
έχει τελειώσει ο κεντρικός σχεδιασμός, 
3-4 άρθρα κωλύονται, δεν φαντάζομαι… 
μέχρι τέλος του χρόνου να έχει τελειώσει 
και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού που 
υπάρχει, γίνονται και κατά περιφέρεια οι 
περιφερειακοί σχεδιασμοί. 

Τελική ημερομηνία για να έχουν δια-
μορφωθεί καινούριοι σχεδιασμοί, το 
πώς θα διαχειριστούν οι περιφέρειες τα 
σκουπίδια είναι το 2015. Εκεί λοιπόν στον 
καινούριο περιφερειακό τον κεντρικό 
που γίνεται, έχουν μπει για πρώτη φορά 
η οδηγία από το 2008 που έχει έρθει 
από την Ε.Ε. Θα τα πω πάρα πολύ απλά 
για να κατανοηθούν … Πρέπει μέχρι το 
2020 στην πηγή να έχουμε μειώσει στο 
50% της ποσότητας των σκουπιδιών που 
παράγουμε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα 
και είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στην 
ελληνική νομοθεσία. 

Mπήκαν σ΄ένα νόμο δε θυμάμαι  τώρα 
του 12 που τον έβαλε ο Παπακωνσταντίνου 
να εφαρμόσει μέσα, όσο ήταν υπουργός 
περιβάλλοντος και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 
και σήμερα αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες 
μπαίνουν και  στον περιφερειακό σχεδι-
ασμό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα ότι οι 
περιφέρειες πλέον είναι υποχρεωμένες 
να βρούνε τρόπο διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων, όχι μεταφοράς  ότι βγάζουμε 
και δεν βγάζουμε στα αντίστοιχα  Λιόσια, 
αλλά στο σπίτι του κύριου Οικονόμου, 

έλα εδώ… εκεί λοιπόν θέλει δουλειά, 
θέλει και οικονομική ενίσχυση, θέλει και 
ενημέρωση, θέλει και εξοπλισμό στους 
δήμους …

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Και οι πολίτες 
να διαμορφώσουν και συνείδηση πάνω 
απ΄όλα.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Αυτό διαμορφώνεται 
σιγά-σιγά. Εάν λοιπόν… είναι επιταγή 
αυτή, δεν είναι μόνο θέμα της Δούρου, 
είναι ότι πρέπει να εφαρμοσθεί  ότι γίνεται 
σ΄ όλη την Ευρώπη. Σήμερα τι γινότανε… 
υπήρχε ο συγκεκριμένος τρόπος διαχεί-
ρισης, που λίγο- πολύ μας υποχρέωνε 
ότι είναι, ότι  βγάζουμε και παράγουμε 
να το πηγαίνουμε στα Λιόσια  και εκεί 

θα γίνει μια κεντρική υποτίθεται διαλογή 
από   όποιον έχει αυτή τη δουλειά. Αυτό. 
Αυτό θέλει σύγκρουση και τόλμη, που δε 
νομίζω να διαφωνεί κανείς, να αλλάξει 
αυτό που γίνεται  50 χρόνια.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Φιλίππου, 
αυτό είναι. Υπάρχουν κάποιες συμβάσεις, 
υπάρχουν κάποιες συμβάσεις…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Αυτό είναι. Είναι σύγκρου-
ση αυτό που μιλάμε …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή ξεκίνησε 
από μια ατάκα που είπα εγώ «φέρτε πίσω 
τα κλεμμένα» και ο κύριος Οικονόμου 
το τοποθέτησε στα σκουπίδια καταρχήν, 
αλλά να συνεχίσουμε αυτό το κομμάτι… 
να κλείσουμε τα σκουπίδια, τα αναλύσαμε 
και προηγουμένως και επειδή έχουμε λίγα 
λεπτά στη διάθεση μας, κύριε Οικονόμου, 
εκτός από τα σκουπίδια, παρακάτω … 
φέρτε πίσω τα κλεμμένα, παρακάτω…

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να σας πω, ξέρω γω…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εσείς ξέρετε.  

Εσείς πείτε μας πως έχετε αντιμετωπίσει 
τα τελευταία…

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να σας πω τα 13,50 
ευρώ ΦΠΑ που ήταν ενός καφετζή, ο 
οποίος δεν το απέδωσε … που πάει το 
φέρτε πίσω τα χρήματα…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για τις μίζες 
όλων αυτών …

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αααα!
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ε, βέβαια εκεί …
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Άρα μιλάμε για μίζες.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, για μίζες. 



   ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ  ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ / 27 οικονομίαΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Εσείς,τι γνώμη έχετε για τις μίζες; 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Η ερώτηση θα σας 

πει ο νομικός «παρέλκει».
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, θέλω να 

σας πω…
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ακόμα και οι έχοντες 

εμπλοκή με μίζες, είτε δίνουν, είτε παίρνουν 
… και οι δύο κακώς, δεν είναι μόνο αυτοί 
που παίρνουν, είναι κι αυτοί που δίνουν. 
Άμα τους ρωτήσεις  θα σου πουν κακό 
πράγμα η μίζα. Άλλο άμα την δίνουν για 
να κάνουν την δουλειά τους. Αλλά, πέρα 
από το θέμα … δεν είναι τόσο μεγάλη η 
έκταση, ούτε πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι 
επικεφαλής στη διαφθορά. Άλλωστε και 
διάφοροι διεθνείς οργανισμοί που μας 
αξιολογούν, δεν μας έχουν στην πρώτη 
θέση, υπάρχουν άλλοι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο κύριος Παπαν-
δρέου, δημόσια είπε ότι ο ελληνικός λαός 
είναι διεφθαρμένο κράτος. Έτσι δεν είπε;

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ωραία, όταν του πάρετε 
συνέντευξη  να τον ρωτήσετε. 

Αυτή τη στιγμή όμως,  σας λέω ότι 
ξέρω εγώ. Σας λέω ότι είμαστε σε ένα 
επίπεδο διαφθοράς καθόλου ζηλευτό. 
Βεβαίως, πρέπει να υπάρξει βελτίωση, 
αλλά ευθύνη δεν έχει μόνο αυτός που 
τα παίρνει, αλλά και αυτός που τα δίνει. 

Παραδείγματος χάριν, οι περισσότερες 
εταιρείες οι οποίες έδωσαν ήταν γερμα-
νικές, ήταν ξένες, εν πάση περιπτώσει, 
και πολλές απ΄αυτές ήταν γερμανικές. 
Και το λέω αυτό, γιατί πολλοί Γερμανοί, 

στη δύσκολη θέση που βρεθήκαμε, κου-
νούσαν και το δάχτυλο διαφθοράς,κλπ. 
Μα εκμαυλιστές υπήρξαν οι ίδιοι σε 
μεγάλο βαθμό.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν είδατε 
τι γίνεται με τον υδράργυρο, τα τοξικά 
απόβλητα του Ασκολιού…

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αυτή είναι μία μάχη 
που κρατάει χρόνια. Έχει ξεκινήσει, μάλλον 
πρέπει να συνεχιστεί … από τα σχολεία, οι 
επιχειρηματίες πρέπει να αποκτούν παιδεία 
επιχειρηματική και πάει λέγοντας. Α

Αλλά πρέπει να καταργηθεί και ένας 
μύθος, ότι εάν μαζεύαμε, ως δια μαγείας, 
που είναι αδύνατον, πουθενά δεν έχει 
γίνει και που δεν πρόκειται να γίνει, το 
σύνολο των μιζών που διαμοιράστηκε. 
Μαζέψτε τα όλα μαζί, ότι δεν θα υπήρχε 
πρόβλημα, αυτό είναι μεγάλος μύθος. 
Βάλτε τα κάτω όλα και βάλτε ότι νούμερα 
θέλετε, σε έναν προϋπολογισμό, ετήσιο 
προϋπολογισμό, επίσημο, τακτικό προ-
ϋπολογισμό του κράτους, ο οποίος έχει 
γύρω στα 50 δις περίπου, 50 δις πρέπει 
να εισπράττεις  περίπου από φόρους και 
50 δις να ξοδεύεις, να πούμε. 

Απειροελάχιστο είναι τελικά εις την 
διάρκεια, εις το βάθος χρόνου το ποσό 
των μιζών.

 Είναι όμως απολύτως απαράδεκτο, 
διότι την ίδια στιγμή που διακινούνται μίζες 
και ορισμένοι ακόπως εκμεταλλεύονται 
τη θέση τους  και διάγουν βίον τριφυλόν, 
είτε αυξάνουν τους λογαριασμούς τους 

σε ξένους, σε ξένες τράπεζες, υπάρχει 
κόσμος ο οποίος υφίσταται τις περικοπές  
και δικαίως διαμαρτύρεται, σ΄αυτή τη 
βάση θα το βάλω. Αλλά μην περάσει από 
το μυαλό μας ότι δια της αντιμετώπισης 
των μιζών θα είχε, θα είχαμε αντιμετω-
πίσει την κρίση.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα δεν 
είναι καθαρά οικονομικό, κύριε Οικονόμου, 
είναι οι ηθικές αξίες  πια! Είναι η κατάντια 
ενός λαού ο οποίος…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Και η διαφθορά η οποία 
είναι, δεν παύει να είναι διαφθορά σε όλα 
τα επίπεδα…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Και σε τεράστια 
έκταση, και σε τεράστια έκταση…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Το θέμα είναι και η φορο-
διαφυγή γιατί γίνεται. Και η φοροδιαφυγή, 
αμή τι άλλο, ένας τρόπος διαφθοράς 
είναι. Δηλαδή, το ότι κρύβω εγώ από την 
εφορία, μια διαφθορά είναι. Εκεί είναι, 
που υπάρχει πιστεύω σ΄όλα τα επίπεδα. 
Από τον εργάτη που θα πάρεις στον κήπο 
σου να σου κόψει τα χορτάρια μέχρι στη 
μεγαλύτερη επιχείρηση που διαχειρίζεται 
και το ίδιο το κράτος, ξέρω γω, τρις… 
Παντού υπάρχει αυτό το πράγμα και 
σ΄όλα τα επίπεδα. Αυτό αν θα μπορούσε 
να ελεγχθεί…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Εξαρτάται όμως 
τι είδους φοροδιαφυγή γίνεται. Δεν μπο-
ρούμε να πούμε ότι φεριπείν, αν δεν 
αποδώσει το ΦΠΑ του καφέ ένα ευρώ, 
πέντε και δέκα χιλιάδες ευρώ, έτσι;

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Όχι, προς Θεού!
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υπάρχει όμως 

μια τάξη ανθρώπων ακόμα που δυστυχώς, 
δυστυχώς, λειτουργούν με μαύρα λεφτά…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Και εκείνοι είναι 
που δέχονται ανελέητο πόλεμο, οι μικρο-
μεσαίοι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Συνεργεία αυτο-
κινήτων, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, όλοι 
αυτοί, όλα αυτά…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Το σύνολο των ελευ-
θέρων επαγγελμάτων, το σύνολο των 
ελευθέρων επαγγελμάτων…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Το σύνολο των 
ελευθέρων επαγγελμάτων…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γιατροί, δικη-
γόροι, τι, τι είναι αυτό;

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εκμεταλλεύονται τη 
δυνατότητα από το επάγγελμα τους να 
κρύβουν και  να αποδίδουν λιγότερους 
φόρους από ένα συνταξιούχο, ο συντα-
ξιούχος τι να κάνει;

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό κύριε 
Χριστοδουλάκη… ένα λεπτό, ένα λεπτό…

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο ελεύθερος επαγγελ-
ματίας έχει περισσότερες δυνατότητες να 
ξεφύγει από ένα συνταξιούχο, αυτό λέω.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έτσι είναι! Αυτό 
είναι δεδομένο, δεν υπάρχει αμφιβολία, 
δεν υπάρχει αμφιβολία…

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή αναφέρ-
θηκε και το επάγγελμα των δικηγόρων… 
Ξέρετε ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 
40% των δικηγόρων, δεν έχουν ούτε 
μία παράσταση στα δικαστήρια ετησίως; 
Ξέρετε ότι…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Με 18.500 
δικηγόρους, με 11.000.000 κατοίκους, 
18.500 δικηγόρους, τη στιγμή που στην 
Αγγλία έχουν μόλις 8.000 δικηγόρους και 
ερχόμαστε 18.500 δικηγόροι, όχι 40%, 

αλλά και το 70% πρέπει να είναι, έτσι 
δεν είναι κύριε Οικονόμου; Κάπως έτσι …

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσοι δικηγόροι, 
πόσοι δικηγόροι υποαπασχολούνται σε 
μεγάλα γραφεία με μηνιαίους μισθούς 
τετρακοσίων και πεντακοσίων ευρώ …

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ξέρετε πόσοι 
δικηγόροι κατέχουν 5 και 7 θέσεις σαν 
δικηγόροι, σαν σύμβουλοι;

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Έμμισθοι;
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έμμισθοι, ναι! 

Πόσοι; Ατέλειωτοι!
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ελάχιστοι, ελά-

χιστοι!
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Φιλιππό-

πουλε, μην ανοίξουμε τέτοια συζήτηση…
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Eίναι ελάχιστοι, 

είναι ελάχιστοι…
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Απλώς πήγατε αλλού, 

εδώ μιλάμε για την φοροδιαφυγή. Η 
φοροδιαφυγή λοιπόν είναι σε όλα τα μήκη 
και πλάτη. Από πολύ μικροί μέχρι πολύ 
μεγάλοι… αυτό είναι γεγονός. Βεβαίως 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τους 
μισθωτούς έχουν περισσότερες ευκαιρίες 
να αποκρύψουν εισοδήματα και είναι μία 
μάχη που πρέπει να δίνεται κάθε μέρα και 
με μεγάλη προσοχή και σταδιακά μπορείς 
να έχεις αποτελέσματα, όχι τρομαχτικά, 
δηλαδή αν είναι το 25% αυτή τη στιγμή 
που φοροδιαφεύγει να βάλεις ένα σχέδιο 
σε μια 5ετία να το περιορίσεις σε 20%.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σε μια ανακοί-
νωση του υπουργείου που είχατε βγάλει, 
κάνατε αναφορά στα πετρέλαια, στη 
διακίνηση των πετρελαίων, των καυσίμων, 
το λαθρεμπόριο…

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μιλάτε για δασμο-
κλοπή…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υπάρχει και μια 
λίστα και ένα νομοσχέδιο που δεν έχει 
περάσει από το ΄12…

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν υπάρχει καμία 
λίστα, δεν υπάρχει καμία λίστα… εγώ, με 
συγχωρείτε, μπορεί να μην το θυμάστε 
καλά, εγώ εψήφισα νόμο, ο οποίος επέ-
βαλλε τα εξής δύο  πράγματα: πρώτον 
να υπάρχει σύστημα «εισροών-εκροών» 
και στα πρατήρια και στα διυλιστήρια 
και δεύτερον την ιχνηθέτηση της πρώ-
της ύλης που εισάγεται. Η κυβέρνηση, 
η σημερινή, αυτή που προέκυψε από τις 
εκλογές του ΄12, δεν υπέγραψε, παρα-
νόμως, τις υπουργικές αποφάσεις για να 
εφαρμοσθεί ο νόμος και δεν έχει υποστεί 
ούτε κοινοβουλευτικό έλεγχο ακόμα από 
την αντιπολίτευση. Καθίστε, δυο λεπτά..

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή τελείωσε 
ο χρόνος να τα πούμε μια άλλη φορά…

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Άρα λοιπόν ούτε η 
κυβέρνηση είναι εντάξει, ούτε η αντιπο-
λίτευση στο θέμα αυτό.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Την επόμενη 
φορά θα είσθε εδώ, οπότε θα τα πούμε 
καλύτερα. Λοιπόν,  αγαπητές φίλες και 
φίλοι ο χρόνος τελείωσε, με βομβαρδί-
ζουν από τη ροή να κλείσουμε και λογικό 
είναι να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ για 
την παρουσία σας! Την άλλη βδομάδα, 
ένα φοβερό σκάνδαλο που έρχεται στην 
επιφάνεια « τι γίνεται με τα φάρμακα»… 
25% γράφουν συμμετοχή, 45% με 50% 
έχει φθάσει τώρα. Μία έρευνα του ΠΑΚΟΕ, 
η οποία θα σπάσει κόκκαλα! Γεια σας και 
χαρά σας!
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Η ΜΕΛΑΣΑ (σάκχαρα & νερό) είναι ένα υλικό 
που χρησιμοποιείται στην νοθεία μελιού… 
Εάν ένα φιτίλι βαμβακιού βυθίζεται στο 
καθαρό μέλι, και το ανάβεις, το μέλι καίγεται 
εύκολα. Εντούτοις, εάν αυτή η δοκιμή γίνεται 
με αλλοιωμένο μέλι, η παρουσία νερού στο 
μέλι δεν επιτρέπει στο μέλι να καίγεται, έτσι 
θα παράγει έναν ήχο τριξίματος. 

Το νοθευμένο μέλι είναι λιγότερο πυκνό 
και έχει αρκετή υγρασία. Σαν μια σταγόνα 
μελιού βουτηγμένη σε κρύο νερό παραμένει 
συγκρατημένη και δε διαλυθεί αμέσως, τότε 
είναι πιθανόν να είναι καθαρό μέλι. Φαίνεται 
καλύτερα κοιτάζοντας προς το φως. Αν οι 
άκρες της σταγόνας αρχίζουν να ανοίγουν 
κατά τη βύθιση στο νερό, τότε το μέλι πολύ 
πιθανό να έχει νοθευτεί με ουσίες με αρκετή 
υγρασία. 

Το μέλι μπορεί επίσης να αλλοιωθεί με 
την προσθήκη ενός συγκεκριμένου ποσού 
αλευριού ή αμύλου, με σκοπό την αύξηση 
του βάρους και την λευκότητα του. Αυτού του 
είδους νοθεία μπορεί να ανιχνευθεί εύκολα 
με τη μίξη του μελιού με λίγο κρύο νερό. 

Εάν το μέλι περιέχει αλεύρι ή άμυλο, θα 
πέσουν στον πάτο του σκεύους, ενώ το ίδιο 
το μέλι διαλύεται γρήγορα. 

Όταν το μέλι που αναμίχθηκε με το αλεύρι 
ή το άμυλο θερμανθεί, το μέλι υγροποιείται 
στην αρχή, και όταν ψυχθεί γίνεται πιο σκληρό. 

Η προσθήκη της εμπορικής γλυκόζης 
στο μέλι μπορεί να ανιχνευθεί με μια δοκιμή 
ιωδίου. 

Ένα μικρό δείγμα του μελιού είναι αραι-
ωμένο σε ίσο ποσό νερού. 1g ιώδιο και 3g 
του ιωδιούχου καλίου αναμιγνύονται με 
50ml νερού και αυτό το διάλυμα προστίθε-

ται έπειτα στο αραιωμένο μέλι. Εάν το μέλι 
περιέχει την εμπορική γλυκόζη, το μείγμα θα 
γίνει κόκκινο ή ιώδες λόγω της παρουσίας 
κόκκινων δεξτρινών που βρίσκονται σε 
τεχνητό προϊόν γλυκόζης. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως αν υπάρχει 
ένα ύποπτο μέλι, πρέπει να γίνουν ακριβή τεστ 
σε εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου & χημικών 
αναλύσεων, με γνώσεις σε μελισσοκομικά.

Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα πραγ-
ματοποιήσει έρευνες στα πιστοποιημέ-
να εργαστήρια του για την ποιότητα 
μελιών που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα 
στην αγορά. Οι καταγγελίες πολλές 
και πωλούνται μέλια με 3 - 5 ευρώ το 
κιλό, τα οποία είναι σίγουρα επικίνδυνα 
νοθευμένα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν στο τι αγοράζετε! 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ! 

Το μέλι πολλές φορές γίνεται επικίνδυνο

Σχεδόν 12 τόνοι καραμέλες μολυσμέ-
νες με μελαμίνη, ανακάλυψε η Αστυνομία 
της Κίνας. Η μελαμίνη είναι ένα χημικό 
προϊόν που είχε απασχολήσει τον ελλη-
νικό τύπο και το 2008, όταν έξι βρέφη 
πέθαναν και χιλιάδες άλλα αρρώστησαν 
από μολυσμένο γάλα.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι ερευνούν 
σε 12 επαρχίες, για να εντοπίσουν και 
τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην 
παρασκευή μολυσμένων γλυκισμάτων.

Εξάλλου οι ελεγκτές τροφίμων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, μετά 
από αιφνιδιαστικό έλεγχο σε ψητοπωλείο 
στο κέντρο του Πειραιά, κατάσχεσαν 
100 κιλά σουβλάκια από νωπό χοιρινό 
και κοτόπουλο. Ο λόγος της κατάσχεσης 
είναι ότι τα σουβλάκια δεν έφεραν την 
προβλεπόμενη σήμανση και παρασκευά-
στηκαν σε χώρο χωρίς την προβλεπόμενη 
άδεια εργαστηρίου-παρασκευαστηρίου.

Τέλος σε ταβέρνα στον Πειραιά κατα-

σχέθηκαν 10 κιλά παρασκευάσματα κρέ-
ατος (κεμπάπ, μπιφτέκια, κοτόπουλα, 
κ.α.) ακατάλληλα για κατανάλωση. Τα 
κατασχεθέντα παρασκευάσματα κατα-
στράφηκαν και η σχετική έκθεση των 
ελεγκτών τροφίμων διαβιβάστηκε στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών. 

Με το δεδομένο ότι αυτές οι καρα-
μέλες διακινούνται στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα, χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην ετικέτα.

Τα παιδιά είναι ευαίσθητα στην 
μελαμίνη και όταν προσβληθούν 
ενδέχεται και να πεθάνουν. Έλεγχος 
δεν υπάρχει από κανένα και τα παιδιά 
μας είναι έρμαια των κερδοσκόπων. Η 
Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή 
στη νιρβάνα της.

Τα σουβλάκια βρώμικα με σαλμο-
νέλες και κολοβακτηρίδια. Τι θα γίνει 
με αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση; 
Πειραματόζωα γίναμε.

Επικίνδυνες καραμέλες από την Κίνα και στον Πειραιά ακατάλληλα σουβλάκια

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα 
η Περιφερειακή Διεύθυνση 
Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του Προγράμματος 
Επίσημου Ελέγχου Ασφά-
λειας και Ποιότητας των 
τροφίμων για την παρακο-
λούθηση των προσθέτων και 
των χρωστικών ουσιών και 
σε συνεργασία με τη Χημική 
Υπηρεσία Βόλου του Γενικού 
Χημείου του Κράτους, δια-
πίστωσε τη διακίνηση προϊ-
όντος «Σκόρδο σε άλμη», το 
οποίο βρέθηκε να περιέχει 
θειώδη χωρίς αυτό να ανα-
γράφεται στην ετικέτα του 
προϊόντος.
Πρόκειται για το προϊ-
όν «Σκόρδο σε άλμη», 
σε συσκευασίες των 100 
γραμμαρίων, με ημερομηνία 
παραγωγής 02-09-14 και 
ημερομηνία λήξης 02-09-15. 
Το προϊόν παρασκευάζεται 
και συσκευάζεται από την 
εταιρία : «CAMPUS A.E.B.E., 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», Πλατύκαμπος 
Λάρισας.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε από την 
ανωτέρω επιχείρηση την 
άμεση ανάκληση / απόσυρση 
της συγκεκριμένης παρτίδας 
προϊόντος και ήδη βρίσκο-
νται σε εξέλιξη οι σχετικοί 
έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές, 
οι οποίοι έχουν προμηθευτεί 
τη συγκεκριμένη παρτίδα του 
ανωτέρω προϊόντος και είναι 
αλλεργικοί στα θειώδη, να 
μην το καταναλώσουν.
Και πόσα άλλα επικίνδυνα 
τρόφιμα μας σερβίρουν;

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
«ΣΚΟΡΔΟ  
ΣΕ ΑΛΜΗ»

Επικίνδυνο ψωμί από την Βουλγαρία, το οποίο περιέχει την 
απαγορευμένη καρκινογόνα ουσία ‘’σταχτίνη’’ φτάνει στη χώρα 
μας, σύμφωνα με δημόσια καταγγελία του προέδρου του επι-
μελητήριου Ξάνθης, κ. Στέλιου Μωραΐτη.

Πρόκειται για καταγγελία την οποία είχε κάνει εδώ και καιρό 
ο πρόεδρος του ΕΒΕΞ. Σύμφωνα με τον οποίο, εισάγονται στην 
χώρα μας δίχως παραστατικά, παράνομα προϊόντα όπως φάρμακα 
και είδη διατροφής, ακόμη και ψωμί (με μπόλικη σταχτίνη-καρκι-
νογόνα ουσία) που πωλούνταν στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης.

Αντίστοιχες καταγγελίες έγιναν και στη Δράμα, όπου εντο-
πίστηκαν τα ψωμιά με την καρκινογόνο ουσία. 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου σημειώνει πως η εν λογω 

ουσία αν και έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντοπί-
ζεται ακόμα στη γειτονική χώρα. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των Αρτοποιών Ξάνθης 
τονίζει πως δεν υπάρχει αρτοποιός στην περιοχή ο οποίος να 
πουλά ψωμί από την Βουλγαρία. 

Μπέστε… σκύλοι αλέστε. Είναι η σοφή παροιμία του 
λαού όμως το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Επειδή οι 
επιχειρηματίες της Ξάνθης υποφέρουν με την οικονομική 
κρίση. Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλει την πράξη αυτή και πιστεύει 
ότι η υγεία των κατοίκων της Ξάνθης, πρέπει πρώτιστα 
να περνά από τις ανάλογες υπηρεσίες της περιφέρειας.

 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΨΩΜΙ… ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
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9 «ΚΟΛΠΑ», ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Να αλλάξουν άμεσα οι προδιαγραφές
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ελέγχου της κατανά-
λωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2, 
που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές 
αυτοκινήτων, δεν είναι κατάλληλο, για 
τις σημερινές συνθήκες, γιατί βασίζεται 
σε ξεπερασμένες μεθόδους ελέγχων 
και διαδικασιών. Η Altroconsumo (Ιτα-
λική Ένωση Καταναλωτών και μέλος 
της BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Ενώσεων Καταναλωτών) διενήργησε 
τους ίδιους ελέγχους, που η Ενωσιακή 
νομοθεσία επιβάλλει να διενεργούν οι 
κατασκευαστές αυτοκινήτων. Και για τα 
δύο μοντέλα αυτοκινήτων, που έλεγξε η 
Altroconsumo, η κατανάλωση καυσίμου, 
που διαφημίζουν οι κατασκευαστές ήταν 
πολύ χαμηλότερη, από την κατανάλωση, 
που μέτρησε η Altroconsumo. Υπάρχουν 
κάποια «κόλπα», που χρησιμοποιούν οι 
κατασκευαστές, για να βελτιώσουν, την 
απόδοση του αυτοκινήτου:
1. Μείωση του βάρους του οχήματος

Η μείωση του βάρους ενός οχήματος 
μπορεί να οδηγήσει, σε 4,4% λιγότερη 
κατανάλωση καυσίμου. 
2. Τρόπος οδήγησης

Η προσαρμογή της επιτάχυνσης, του 
φρεναρίσματος κ.λπ., μπορεί να οδηγήσει, 
σε 3% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου. 
3. Θερμοκρασία

Διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας 
μπορούν να οδηγήσουν, σε 2,3% λιγότερη 

κατανάλωση καυσίμου.
4. Πίεση ελαστικών

Η υψηλή πίεση, στα ελαστικά, μπορεί 
να οδηγήσει, σε 2,9% λιγότερη κατανά-
λωση καυσίμου.
5. Ειδικά λιπαντικά

Γίνεται χρήση ειδικών λιπαντικών, που 
δε χρησιμοποιούνται, από τους οδηγούς.
6. Αποσύνδεση ηλεκτρογεννήτριας

Η αποσύνδεση της ηλεκτρογεννήτριας 
εξοικονομεί, επιπλέον, ενέργεια και μειώνει 
την κατανάλωση καυσίμου.
7. Σφράγιση αυτοκινήτου

Για να βελτιωθεί η αεροδυναμική 
του αυτοκινήτου, σφραγίζονται όλα τα 
τμήματά του, με ταινία. 
8. Μείωση τριβών στα φρένα

Μειώνονται οι τριβές, ανάμεσα στα 

τακάκια και στους δίσκους των φρένων.
9. Βελτίωση των αποτελεσμάτων 
των ελέγχων

Η ευελιξία των ελέγχων επιτρέπει, 
στους κατασκευαστές να δηλώνουν 
κατανάλωση καυσίμου, μέχρι και 40% 
χαμηλότερη. 

 Εξαιτίας των «παραθύρων» που αφή-
νει το Ευρωπαϊκό πρωτόκολλο ελέγχου 
κατανάλωσης καυσίμου, οι κατασκευαστές 
μπορούν, εύκολα, να «ωραιοποιήσουν» 
τα αποτελέσματα των ελέγχων. Έτσι, οι 
καταναλωτές πληρώνουν περισσότερα 
χρήματα, για να κινήσουν το όχημά τους, 
από όσα υπολογίζουν με βάση τους ισχυ-
ρισμούς των κατασκευαστών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, άμε-
σα, να αντικαταστήσει το ξεπερασμένο 
πρωτόκολλο ελέγχου (NEDC), με το νέο 
πρωτόκολλο (WLTP), που υιοθέτησε η 
Οικονομική Επιτροπή, για την Ευρώπη 
των Ηνωμένων Εθνών (UNECE). 

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και είκοσι (20) 
χρόνια, φωνάζει για την προϊστορική 
λειτουργία του συστήματος αυτού, 
αλλά κανείς δεν δίνει σημασία. Έπρεπε 
ξένοι φορείς να μας δηλώσουν ότι οι 
προδιαγραφές των αυτοκινητοβιομη-
χάνων, πρέπει να αλλάξουν. Τριάντα 
χρόνια τα ίδια. Επιτέλους θα αλλάξει 
το σύστημα; Να δούμε…

Την αποφασιστικότητα της να λειτουργήσει ο Ειδι-
κός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής έδειξε 
χθες η περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του 
συνδέσμου Ρένα Δούρου. Δεν είχαν περάσει ούτε 24 
ώρες από την επίσκεψη της κ. Δούρου στον Σταθμό 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό, όταν γινόταν 
γνωστό ότι απειλείται η εύρυθμη λειτουργιά του ΣΜΑ 
από έλλειψη πετρελαίου. Σε κατεπείγουσα συνάντηση 
κλήθηκε ο επικεφαλής της Οικονομικής Υπηρεσίας, 
όπου παραδέχτηκε ότι δεν είχε ενημερώσει την πρόε-
δρο για το ενδεχόμενο να πάψει να λειτουργεί ο ΣΜΑ 
λόγω έλλειψης πετρελαίου. Μόλις έλαβε γνώση η κ. 

Δούρου προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την ομαλή λειτουργιά του ΣΜΑ. Η άμεση αντιμετώπιση 
από την περιφερειακή αρχή καταδεικνύει την πρόθεση 
της ο ΕΔΣΝΑ να λειτουργήσει με αποτελεσματικότητα 
βάζοντας στο χθες λανθασμένες πρακτικές. 

Το σαμποτάζ στη νέα περιφερειάρχη είναι 
πασιφανές, όμως μερικοί διαπλεκόμενοι κατευ-
θυνόμενοι από τα μεγαλοσυμφέροντα, υπάλληλοι 
του εργοστασίου ανακύκλωσης στη Φυλή, δεν 
χαμπαριάζουν και προσπαθούν ως καλοί υπηρέτες 
του Μπόμπολα και άλλων να βάλουν τρικλοποδιές 
στην νέα ηγεσία της περιφέρειας Αττικής. 

Ύστερα από έρευνα της ασφάλειας Κοζάνης 
ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 47 χρόνου υπαλλήλου 
δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης 
στην Κοζάνη, που κατηγορείται πως πήρε 1.000 μέτρα 
καλωδίου χαλκού που ήταν αποθηκευμένα, αξίας 20.000 
ευρώ, για να τα πουλήσει στην μαύρη αγορά. 
Ο δημοτικός υπάλληλος, έκτος του χαλκού για τον οποίο 
κατηγορείται, είχε στο σπίτι του ένα όπλο Καλάσνικοφ, 
τρία κυνηγητικά, έξι πιστόλια αερίου, δυο σπαθιά 
και δώδεκα βέλη. Ακόμη στο σπίτι του βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 30 κομμάτια χαλκού συνολικού μήκους 64 
μέτρων, τα οποία ήταν έτοιμος να διοχετεύσει στη μαύρη 
αγορά.  Η υπόθεση του 47 χρόνου απασχολεί έντονα τις 
διωκτικές αρχές της Κοζάνης, καθώς τελευταία έχουν 
αυξηθεί τα κρούσματα κλοπών χαλκού στην περιοχή, 
ειδικά από βιομηχανίες και από τις εγκαταστάσεις της 
ΔΕΗ. 
Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται ενώ κατηγορεί 
και έναν 50 χρόνο, τον οποίο υπέδειξε ο υπάλληλος 
ως προμηθευτή του Καλάσνικοφ. Οι αστυνομικοί της 
ασφάλειας εξετάζουν που κατάληγα ν οι ποσότητες 
χαλκού. 
Ο χαλκός είναι πολύτιμος όπως φαίνεται για 
μερικούς που θέλουν να κάνουν ‘’αρπαχτές’’. Έτσι 
και ο Δημοτικός υπάλληλος έκλεβε τον χαλκό από 
την ΔΕΗ στην Κοζάνη και τον μοσχοπουλούσε. 
Έλεγχος κανείς; Είμαστε η χώρα της αρπαχτής και 
ανεξέλεγκτης κλοπής. 

ΚΟΜΠΙΝΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

 Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ, ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΔΟΥΡΟΥ

Στα Αντιχάσια Τρικάλων ξέσπασε μεγάλη πυρκα-
γιά, η οποία ξεκίνησε νότια του χωριού Καλοχώρι 
από αυτοσχέδιο σκουπιδότοπο και λόγω των ανέ-
μων και της υψηλής θερμοκρασίας επεκτάθηκε και 
προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, τα απο-
τελέσματα της μεγάλης καταστροφής θα φανούν 
άμεσα την περίοδο των βροχοπτώσεων το φθινόπωρο 
και μακροπρόθεσμα θα επηρεάσουν σχεδόν όλη την 
περιοχή ανεβάζοντας ακόμα και την θερμοκρασία 
κατά 2-3 βαθμούς στην πόλη των Τρικάλων και με 
τους πρώτους ισχυρούς βοριάδες αναμένεται πέπλο 
καπνού να πέσει πάνω από την ευρύτερη περιοχή. 

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το χειμώνα, λόγω 
της καταστροφής του δάσους, θα έλθουν πλημμύρες.

Ήδη με εντολή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης 
Εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας το ανακριτικό γραφείο της Π.Υ. ετοιμάζει 
δικογραφία και προανάκριση.

Μία πονεμένη εφιαλτική ιστορία οι πυρκα-
γιές, ανεξάρτητα από τους διθυράμβους της 
κυβέρνησης ότι αυτές ελαττώθηκαν κατά 25%. 
Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά της. 

Γιατί το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα φωνάζει ότι 
τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο υπάρχει μεγα-
λύτερος κίνδυνος από τους αέρηδες παρά 
τους άλλους μήνες. Προσοχή λοιπόν και… τα 
σκουπίδια εκτός από χρυσό που είναι για… 
λίγους γίνονται και εφιάλτης για πολλούς με 
τις πυρκαγιές.

40.000 στρέμματα έγιναν στάχτη
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ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ περάσει δεκαετίες από 
τότε που εντοπιστήκαν τα πρώτα προβλή-
ματα στη λίμνη της Καστοριάς, καμία λύση 
δεν έχει δοθεί ακόμα, με τη δυσοσμία 
αλλά και το φυτοπλαγκτόν κάθε χρόνο 
να αυξάνεται. Άσπρη και πράσινη λάσπη 
καλύπτει εδώ και ένα μήνα της επιφάνεια 
της λίμνης, ενώ κάτοικοι αναφέρουν 
ότι η έντονη μυρωδιά δημιουργεί ένα 
ασφυκτικό περιβάλλον γύρω από την 
‘’καρδιά’’ της λίμνης.

Οι επιστήμονες έκαναν δειγματολη-
ψία στο νερό της λίμνης και έβγαλαν το 
συμπέρασμα ότι η ραγδαία αύξηση του 
φυτοπλαγκτόν οφείλεται στο φώσφορο 
που υπάρχει στη λίμνη από την απόρ-
ριψη αστικών λυμάτων που οδηγεί σε 
υπερτροφισμό. 

Οι κυριότεροι επιβαρυντικοί παρά-
γοντες για την υποβάθμιση της λίμνης 
υπήρξαν από τη δεκαετία του ’70 από 
τα αστικά λύματα της πόλης και των 
παραλίμνιων οικισμών. 

Την τελευταία 15ετια υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων από τις 
από τις γύρω καλλιέργειες προκάλεσαν 
στα νερά της προβλήματα ευτροφισμού. 
Έχει σημειωθεί ότι λόγο της επιμονής των 
ψαράδων για συγκεκριμένα είδη ψαριών, 
που είναι εμπορεύσιμα, αυξάνεται ο πλη-
θυσμός άλλων ειδών με ορατό κίνδυνο 
διαταραχής της οικολογικής ισορροπίας. 

Η καθηγήτρια Βιολογίας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ) Μαρία Μουστάκα δήλωσε πως δεν 
υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και πολιτική 
βούληση για τη σωτηρία της λίμνης, σε 
αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. 

Τόσο ο δήμος όσο και τα συναρμόδια 
υπουργεία είναι μπλεγμένα στα γρανάζια 
της γραφειοκρατίας καθώς δεν είναι 

ξεκάθαρο ποιος φορέας είναι υπεύθυνος 
για την προστασία της λίμνης. Πρέπει να 
σημειωθεί όμως, το μεγάλο αντίκτυπο 
και στην τοπική οικονομία που έχει ο 
υπερτροφισμός της λίμνης. 

Το 1985 το ΠΑΚΟΕ, είχε καταγ-
γείλει την ρυπασμένη λίμνη στο τότε 
ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά δυστυχώς δεν έγινε 
τίποτε. Το μόνο τοπίο εθνικής σημασίας 
για την Καστοριά είναι η λίμνη της. 

Οι βουλευτές, οι αντιπεριφερειάρχες, 
οι Δήμαρχοι, δυστυχώς δεν δίνουν 
την δέουσα σημασία για αυτήν. Θα 
καταντήσει σαν την Κορώνεια. 

Αίσχος κύριοι εξουσιαστές. 

ΑΠΟ ΤΟ 1985 ΤΟ ΠΑΚΟΕ, ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ

Επικίνδυνα ρυπασμένη η λίμνη της Καστοριάς

Στο εδώλιο για Ρύπανση και «βαριά» Πρόστιμα
Ύστερα από αναβολή που πήραν την Παρασκευή 

18/7, θα καθίσουν στις 25/1/2015 στο εδώλιο κατη-
γορούμενοι οι υπεύθυνοι τριών Βιομηχανιών στον όρμο 
Μικρό Βαθύ της Αυλίδας.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενό-
τητας Εύβοιας, ύστερα από έλεγχο που έκανε το 2010 
στις τρεις Βιομηχανίες, συνέταξε πόρισμα που, μαζί με 
τις καταγγελίες των κατοίκων, συνετέλεσαν ώστε να 
ασκηθεί η ποινική δίωξη.

Πρόκειται για την Βιομηχανία «Ναυπηγεία Χαλκίδας», 
η οποία αποθήκευε υπαίθρια απόβλητα αμμοβολής που 
είναι «επικίνδυνα και τοξικά», και διοχέτευε στη θάλασσα 
λύματα που δεν είχε επεξεργαστεί βιολογικά.

Επίσης η Βιομηχανία «Νεοχημική» δεν απέτρεψε 
την εκροή ρυπασμένων από την Επιχείρηση υδάτων και 
εναπόθεσε χημικά προϊόντα υπαίθρια, με άμεση απειλή 
της δημόσιας υγείας.

Τέλος η Βιομηχανία «ΙΝΤΕΡΚΕΜ» διώκεται ποινικά 
για την διαχείριση επικίνδυνων υγρών αποβλήτων 
χωρίς άδεια και την παράνομη αποθήκευσή τους, την 
διοχέτευση στην θάλασσα άλλων υγρών αποβλήτων 
και για την έλλειψη μηχανολογικού εξοπλισμού για τον 

περιορισμό των καυσαερίων.
Επίσης η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

επέβαλε πρόστιμα 373.450 ευρώ σε 12 Επιχειρήσεις 
για παραβάσεις Διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανι-
κών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών 
εκπομπών, παράνομη διάνοιξη δρόμου και μη τήρηση 
περιβαλλοντικών όρων. 

Μεταξύ των παραβατών είναι το Κέντρο Υγείας Κω 
(λειτουργούσε χωρίς περιβαλλοντική άδεια), Επιχείρη-
ση Οχημάτων Τέλους Ζωής (χωρίς Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων και χωρίς Διαχειριστικό Σχέδιο 
Αποβλήτων), Επιχείρηση σκράπ (χωρίς περιβαλλοντι-
κή αδειοδότηση), Εταιρεία κεραμοποιίας, Επιχείρηση 
Οικοδομικών Υλικών και ένας Δήμος που δεν είχε απο-
καταστήσει Ανενεργούς Χώρους Ανέλεγκτης Διάθεσης 
Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).

Τέλος το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θήβας επέβαλε 
«βαριά» πρόστιμα σε 7 Βιομηχανίες:
 • Aluminco Α.Ε. : φυλάκιση 3 ετών και πρόστιμο 
30.000 €
 • ICR Ιωάννου : φυλάκιση 6 μηνών και πρόστιμο 
10.000 €

 • Γαλβανιστήρια Ελλάδος : φυλάκιση 6 μηνών και 
πρόστιμο 10.000 €
 • Viometale Α.Ε. : φυλάκιση 1 έτους και πρόστιμο 
15.000 €
 • Βαφική Α.Ε. : φυλάκιση 6 μηνών και πρόστιμο 1.000 €
 • Ε.Α.Β. Α.Ε. : φυλάκιση 1 έτους και πρόστιμο 20.000€ 
(αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά)
 • BLK Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε. : φυλάκιση 6 
μηνών και πρόστιμο 2.000 €

Το ΠΑΚΟΕ το 2008 πραγματοποίησε εκτενή 
έρευνα η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Νομαρχία 
Εύβοιας και αφορούσε την απογραφή των πηγών 
ρύπανσης. Μεταξύ αυτών ήταν και οι προαναφε-
ρόμενες βιομηχανίες. Φαντασθείτε ότι πέρασαν 
οκτώ χρόνια για να αποφανθεί η Δικαιοσύνη κατά 
πόσον οι υπεύθυνοι των Βιομηχανιών αυτών που 
αποδεδειγμένα ρυπαίνουν θα τιμωρηθούν η όχι.

Αυτά είναι τα χάλια μας και μετά διαμαρτυ-
ρόμαστε ότι κόβονται μισθοί στους δικαστές και 
κάτι τέτοια.

Αίσχος κύριοι της όποιας εξουσίας.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ (WCFN)

Προβληματικές οι Mega Ανεμογεννήτριες 
σκοτώνουν ακόμη και ζώα 

Η Συμβουλευτική Εταιρεία GIS έκανε έρευνα σύμφωνα με την 
οποία ο μέσος ρυθμός αύξησης της ισχύος της αιολικής ενέργειας 
από το 1996 έως το 2013 ήταν 20%. Η αιολική χαρακτηρίζεται 
ως η πλέον οικονομική και προσιτή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.  

Η αιολική ισχύς δεν αναπτύσσεται μόνο σε μεγάλα επίγεια 
υπεράκτια αιολικά πάρκα, αλλά και μέσα από μικρές ανεμογεν-
νήτριες που ηλεκτροδοτούν κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους 
και μικρές επιχειρήσεις. 

Προβλέπεται ότι το 2015 η εγκατεστημένη ισχύς πάνω σε 
θάλασσες και λίμνες θα ξεπεράσει αυτήν των χερσαίων ανεμο-
γεννητριών.

Η μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης συναντάται στις ανα-

δυόμενες αγορές της Ασίας, όπου λόγω των υψηλών ρυθμών 
εκβιομηχάνισης, του τεράστιου προβλήματος της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και τις υψηλές ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια , έχουν 
στραφεί προς τις ΑΠΕ, σαν την πιο καθαρή και βιώσιμη επιλογή. 

Τέλος η έρευνα εκτιμά ότι η αιολική ενέργεια θα αντι-
καταστήσει άλλες εναλλακτικές μορφές ενέργειας, λόγω 
των πλεονεκτημάτων που προσφέρει, όπως τα μηδενικά 
επίπεδα ρύπανσης, η ανεξάντλητη διαθεσιμότητα των ανέ-
μων χωρίς την παράλληλη κατανάλωση άλλων φυσικών 
πόρων. Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας είναι 
ιδιαίτερα χαμηλό και η εξάρτησή της παραγωγής της από 
ορυκτά καύσιμα ελάχιστη. 

TΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Συμβούλιο για τη Φύση 
(WCFN) ανακοίνωσε ότι όπως συνέβη με 
τα τσιγάρα, τον αμίαντο, τη θαλιδομίδη 
κ.α., οι Κυβερνήσεις κάνουν «πλάτες» 
στα ιδιωτικά συμφέροντα επιχειρηματιών 
παραβλέποντας τα ζητήματα υγείας που 
προέρχονται από την λειτουργία ανεμο-
γεννητριών, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι 
εγκατεστημένες σε κοντινές αποστάσεις 
από κατοικημένες περιοχές.

Δύο σημαντικά περιστατικά έχουν 
παρατηρηθεί στην Δανία.

Το πρώτο αφορά σε εργαζόμενες σε 
φυτώριο που παρουσίασαν πρωτόγνωρα 
προβλήματα με την έμμηνο ρύση τους, 
καθώς και με ισχυρούς πονοκεφάλους. 
Πέντε από τις 15 εργαζόμενες παραιτή-
θηκαν και ο επιχειρηματίας έκλεισε την 
επιχείρησή του, αξίας 2,1 εκ. δολαρίων. 
Οι ανεμογεννήτριες ήταν εγκατεστη-
μένες σε απόσταση 400 - 700 μέτρων 

από το φυτώριο. Το δεύτερο αφορά σε 
μία φάρμα εκτροφής νυφίτσας για βιζόν, 
στην οποία γεννήθηκαν πρόωρα 1.600 
ζώα τον περασμένο Μάϊο. Πολλά έμβρυα 
ήταν παραμορφωμένα και τα περισσότερα 
γεννήθηκαν νεκρά. Η πιο συνηθισμέ-
νη παραμόρφωση στα ζώα αυτά ήταν η 
έλλειψη ματιών. 

Τον προηγούμενο χρόνο, σε 328 μέτρα 
απόσταση από την φάρμα, εγκαταστάθη-
καν 4 τουρμπίνες των 3 MW κάθε μία με 
μέγιστο ύψος 140 μέτρα !

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ανε-
μογεννήτριες παράγουν ένα θόρυβο, μία 
δόνηση και μία διάσπαση στην πίεση του 
αέρα. Ο βόμβος και η δόνηση παράγουν ένα 
υπόηχο που ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα, 
προκαλώντας διάφορες παρενέργειες στον 
άνθρωπο, όπως πονοκεφάλους, αϋπνία, 
εφιάλτες, προβλήματα διάθεσης (ανησυχία, 
οξυθυμία), προβλήματα συγκέντρωσης και 

μνήμης, ζαλάδα, ίλιγγο, προβλήματα στην 
έμμηνο ρύση των γυναικών κ.α.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τη Φύση 
(WCFN) τέλος προτείνει να γίνει μία επι-
δημιολογική έρευνα και μέτρηση των 
υποήχων (έως 0,1 Hz) σε κατοικίες κοντά 
σε ανεμογεννήτριες το βράδυ με κλειστά 
παράθυρα. Επίσης προτείνει οι mega τουρ-
μπίνες να κατασκευάζονται σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 10 χλμ. από κατοικίες. 

Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα 
τονίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των mega ανεμογεννητριών.. 

Αναμφίβολα οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν συγκρίνονται στην 
επικινδυνότητά τους με ορυκτά καύ-
σιμα, αλλά σίγουρα πρέπει πάντοτε 
να γίνονται οι ανάλογες Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
στη συνέχεια να εγκαθίστανται οι 
ανεμογεννήτριες.

Το κλίμα μας αλλάζει και τα 
καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο 
ακραία εξαιτίας ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων, όπως η καύση 
ορυκτών καυσίμων. Η ατμοσφαιρική 
συγκέντρωση του διοξειδίου του 
άνθρακα έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ 
το 2013, στα 396 ppm (μέρη ανά 
εκατομμύριο) ενώ πληθαίνουν τα 
σημάδια ότι η απορρόφησή του 
από τους ωκεανούς και τα δάση 
μειώνεται. 
Η συγκέντρωση αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα 
αυξάνεται με ρυθμούς ταχύτερους 
από τις εκπομπές ρύπων, κάτι που 
σημαίνει ότι μειώνεται η ικανότητα 
του πλανήτη να απορροφά το 
διοξείδιο.
Αν οι ωκεανοί, τα φυτά και το 
έδαφος απορροφούν στο εξής 
λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, 
μεγαλύτερες ποσότητες αερίου θα 
μένουν στην ατμόσφαιρα και θα 
επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή.
Χρειάζεται μεγάλη προσοχή διότι 
ακόμη και αν οι ανθρωπογενείς 
εκπομπές ρύπων μειωθούν κατά 
80% έως το 2050, η ενυπάρχουσα 
αδράνεια στο κλιματικό σύστημα 
δεν θα κάνει αισθητή την βελτίωση 
έως το 2100. Οι εκπομπές ρύπων 
έχουν σωρευτική επίδραση τόσο 
στην υπερθέρμανση του πλανήτη 
όσο και στην οξίνιση των ωκεανών. 
Οι γιγαντιαίες τρύπες στο έδαφος 
που παρουσιάστηκαν στην 
Σιβηρία, πιθανολογείται ότι είναι 
αποτέλεσμα της τήξης του εδάφους 
που είναι μόνιμα παγωμένο, η 
οποία απελευθερώνει μεθάνιο 
εγκλωβισμένο στο έδαφος. Αυτό 
είναι μία ένδειξη ότι η βιόσφαιρα 
αγγίζει ορισμένα οριακά σημεία 
αντοχής. 
Το ΠΑΚΟΕ τριάντα χρόνια συνεχώς 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
γι’ αυτές τις αλλοπρόσαλλες 
κλιματικές αλλαγές, που δυστυχώς 
συνοδεύονται με καταστροφές και 
θανάτους. 
Εν τούτοις οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες αυξάνονται 
ανεξέλεγκτα και αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα τις τεράστιες 
ποσότητες διοξειδίου του 
άνθρακα που εκλύονται 
και αυτές δυστυχώς δεν 
αφομοιώνονται από τα 
οικοσυστήματα. Έτσι ο 
άνθρωπος - αυτός που έχει 
τα τεράστια οικονομικά 
συμφέροντα - δεν εννοεί 
να καταλάβει ότι και αυτός 
είναι κομμάτι του ίδιου 
του οικοσυστήματος που 
καταστρέφει.Έλεος.

ΡΕΚΟΡ  
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Στην αιολική ενέργεια η ανάπτυξη ΑΠΕ 
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ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ο επικε-
φαλής της Ευρωπαϊκής πολιτικής τροφίμων 
θα αποκαλύψει το πρόγραμμά του, για τα 
επόμενα 5 χρόνια, στο Ευρωκοινοβούλιο. 
Πιστεύουμε ότι η ξεκάθαρη σήμανση του 
κρέατος πρέπει να βρίσκεται «ψηλά», στις 
προτεραιότητές του, ιδίως μετά το σκάν-
δαλο, με το αλογίσιο κρέας. 

Κατά τη διάρκεια του μήνα Σεπτέμβρη η 
BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων 
Καταναλωτών και το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο 
Προστασίας Καταναλωτών, «έτρεξαν» 
μια εκστρατεία, ζητώντας να επεκταθεί η 
σήμανση της χώρας προέλευσης, σε όλα 
τα επεξεργασμένα τρόφιμα, που περιέχουν 
κρέας, όπως στα λαζάνια, στο ζαμπόν, στα 
λουκάνικα, που πωλούνται, στην Ευρώπη. 
Ενώ η προέλευση του νωπού κρέατος, 
σύντομα, δε θα αποτελεί μυστήριο, δεν 
υπάρχει κανένας σχεδιασμός, για το κρέας, 
στα επεξεργασμένα τρόφιμα. 

Η εκστρατεία της BEUC στοχεύει να 
αλλάξει τη σημερινή κατάσταση. Πάνω 
από 9.000 καταναλωτές έκαναν share ή 
like της εκστρατείας, στο face book και 
στο twitter, μέχρι σήμερα. 

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος (που πρόκειται 
να οριστεί), ο κ. Vytenis Andriukaitis, δε 
μπορεί να κωφεύσει, στο αίτημα αυτό των 
καταναλωτών. Έρευνα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το Δεκέμβριο του 2013, δείχνει 
ότι 9 στους 10 καταναλωτές θέλουμε να 
γνωρίζουμε, που γεννήθηκε, εκτράφηκε και 
σφάχτηκε το ζώο, από το οποίο προέρχεται 
το κρέας, που τρώμε. 

Η Μονίκ Γκόγιενς, Διευθύντρια της BEUC 
σχολίασε: « Αυτή η εκστρατεία αποτελεί μια 
επιπλέον απόδειξη ότι οι Ευρωπαίοι κατα-
ναλωτές ενδιαφέρονται, για τη σήμανση 
της προέλευσης του κρέατος. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρέπει να ακούσει αυτό το 90% 
των καταναλωτών, που θέλουν να γνωρίζουν 
την προέλευση του κρέατος, που τρώνε. Το 
πρόσφατο σκάνδαλο, με το αλογίσιο κρέας, 
έχει σοβαρά πλήξει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών, στα τρόφιμα. 

Η αλυσίδα παραγωγής- κατανάλωσης 
κρέατος πρέπει να γίνει πιο διαφανής. Η 

διαφάνεια αποτελεί μέρος της λύσης, για την 
αποκατάστασή της χαμένης εμπιστοσύνης. 

Η εκστρατεία μας (σε δύο στάδια):
1. Η εκστρατεία απογειώθηκε, στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, με πάνω από 9.000 
shares/likes. Ζητήσαμε, από τους κατανα-
λωτές να κάνουν share και retweet την 
παρουσίαση, που έδειχνε το τυπικό ταξίδι 
ενός γουρουνιού http://bit.ly/1rzvjCr, από 
«το αγρόκτημα, στο πιάτο». 

2.  Κάποιοι παρασκευαστές τροφίμων, 
εθελοντικά, αναγράφουν την προέλευση 

του κρέατος, που χρησιμοποιούν. Ζητήσα-
με, από τους καταναλωτές να ανεβάσουν 
παραδείγματα, στη συλλογή μας http://
bit.ly/1wTgmd5 με την κοινή χρήση των 
φωτογραφιών τους, στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το 
#meatorigin.

 Η πρόταση μας είναι: ελαχιστοποι-
είστε όσο μπορείτε την κατανάλωση 
του κρέατος. Είναι επιβλαβής για την 
υγεία σας. 

Η ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΛΩΣΕ:

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν  
την προέλευση του κρέατος

Σύμφωνα με αμερικανοϊσραηλινή 
έρευνα η παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος 
επιβαρύνει το Περιβάλλον δέκα φορές 
περισσότερο από ότι το χοιρινό και τα 
κοτόπουλα. Τα μοσχάρια χρειάζονται 
κατά μέσο όρο 28 φορές περισσότερη 
έκταση γης και 11 φορές περισσότερο 
νερό άρδευσης από ότι οι χοίροι και τα 
πουλερικά, ενώ ρυπαίνουν περισσότερο 
το Περιβάλλον (έδαφος, νερό, αέρα). Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες αλλά σύμφωνα με τους επιστή-
μονες τα αποτελέσματα είναι ανάλογα 

και στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

οι κρεοπώλες οφείλουν να μεριμνούν οι 
ίδιοι για την διαχείριση των αποβλήτων 
ιστών ζώων. Η απόρριψη των αποβλήτων 
αυτών σε κάδους συλλογής απορριμμάτων 
συνεπάγει την δημιουργία ανθυγιεινών 
εστιών ρύπανσης, με την ανάπτυξη μικρο-
οργανισμών, τρωκτικών και δυσάρεστων 
οσμών, με αποτέλεσμα να συντρέχουν 
λόγοι δημόσιας υγείας ιδιαίτερα κατά 
τους θερινούς μήνες, που οι θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος είναι υψηλές.

Αυτά τόνισε σε επιστολή της η αρμόδια 
Αντιδήμαρχος Κα Ν. Οικονόμου προς τους 
κρεοπώλες του Δήμου Βόλου, με στόχο 
την ορθή διαχείριση εκ μέρους τους των 
αποβλήτων που παράγονται από την 
δραστηριότητά τους. Οι κρεοπώλες από 
την πλευρά τους εξέφρασαν την διάθεση 
για καλή συνεργασία με την Υπηρεσία 
Καθαριότητας του Δήμου. 

Οι εκτροφές ζώων με την σύγχρονη 
«δήθεν» τεχνολογία, αποδεδειγμένα 
καταστρέφει το Περιβάλλον και τους 
φυσικούς μη ανανεώσιμους πόρους. 

Έτσι όπως καλά ακούσατε, τα ζώα 
που με το κρέας τους μεγάλωσαν τα 
παιδιά μας, δεν προστατεύουν με την 
βιομηχανοποιημένη εκμετάλλευσή 
τους το Περιβάλλον.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει 
εκφράσει την θέση του, με την οποία 
αποδέχεται μία ισόρροπη σχέση μεταξύ 
ανθρώπου και εκτρεφόμενων ζώων.

Ταυτόχρονα πιστεύει ότι, όπως 
γίνεται και στην Κίνα, όλα τα κατάλοι-
πα των ζώων είναι για ανακύκλωση 
και όχι για τα σκουπίδια.

Φυσικοί πόροι: καταστρέφονται με την βιομηχανοποίηση της εκτροφής των ζώων

ΠΑΓΩΣΑΝ 
ΠΡ0ΣΤΙΜΑ  
40 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ  
ΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΠΕΤΑΞΑΝ

Με παράσταση της Περιφέρειας 
Ηπείρου ανεστάλησαν, έως την 
εκδίκαση της αίτησης αναστολής 
της ποινής στις 15 Σεπτεμβρίου, οι 
επιβληθείσες ποινές 40 εκ. ευρώ 
σε 13 πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με Απόφαση του 
Εφετείου Αθηνών.
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος 
Καχριμάνης ανακοίνωσε την 
Απόφαση αυτή στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο, ενώ ο βουλευτής 
Ιωαννίνων Βαγγέλης Αργύρης 
έφερε στο φως την υποκίνηση 
του θέματος από επιχειρήσεις στις 
οποίες δεν επιβλήθηκε ποινή και 
που προσπαθούν να επιτύχουν 
κάτι ανάλογο με την κατάργηση 
του φρέσκου γάλακτος, ώστε να 
εισαχθεί το εμπορικό σήμα του 
«φρέσκου κοτόπουλου» 10-13 
ημερών. Ο βουλευτής προέβλεψε 
ότι θα ακολουθήσει οικονομικός 
πόλεμος με στόχο να πληγεί το 
φρέσκο κοτόπουλο, όπως έγινε 
τελευταία με το φρέσκο γάλα.
Τα πρόστιμα καλά μπήκαν από 
την Επιτροπή Ανταγωνισμού και 
επειδή το κοτόπουλο θεωρείται 
φθηνό σε σχέση με τα υπόλοιπα 
ζώα, γι’ αυτό οι «λοβιτούρες», 
των καρτέλ κάποια στιγμή 
πρέπει να τελειώσουν. Σίγουρα 
όλοι αυτοί που πήραν τα 
πρόστιμα δεν θα πληρώσουν 
ποτέ. Και ο Περιφερειάρχης 
σκέφτεται τις επιχειρήσεις 
μετά την εκλογή του. Τους 
καταναλωτές ποιός τους 
υπολογίζει;
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Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ 99% ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΤΗΣ

Εμείς μόλις και μετά βίας 8%

Tατούλης… ο αυτοκράτορας

ΤΗΝ ΩΡΑ που στην Ελλάδα τσακωνό-
μαστε για το πού θα φτιάξουμε μονάδες 
επεξεργασίας απορριμμάτων παρωχη-
μένης πλέον τεχνολογίας (τις οποίες οι 
ιθύνοντες πλασάρουν για μοντέρνες) 
η Σουηδία έχει φτάσει στο επίπεδο να 
ανακυκλώνει ή να επαναχρησιμοποιεί 
το 99% των σκουπιδιών της. 

Με σειρά προτεραιότητας, η διαχεί-
ριση των απορριμμάτων στη σκανδι-
ναβική χώρα ξεκινά από την πρόληψη 
δημιουργίας νέων, την επαναχρησιμο-
ποίηση, την ανακύκλωση και εναλλα-
κτικές λύσεις στην ανακύκλωση για να 
καταλήξει στην απόθεση σε χωματερές.

Είναι εντυπωσιακό το στατιστικό 
στοιχείο ότι από τα 461 κιλά απορριμ-
μάτων που παράγει ετησίως ο μέσος 
Σουηδός ποσοστό μόλις ένα τοις εκατό 
καταλήγει στη χωματερή. 

Όσο για τις εναλλακτικές λύσεις 
στην ανακύκλωση αυτές συνοψίζονται 
στο αμφιλεγόμενο πρόγραμμα αποτέ-
φρωσης απορριμμάτων για παραγωγή 
ενέργειας, η ποσότητα των οποίων φτά-
νει τους δύο εκατομμύρια τόνους κάθε 
χρόνο, όσα δηλαδή ανακυκλώνονται. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος 
σκουπίδια-για-ενέργεια λειτουργούν 
32 σταθμοί αποτέφρωσης-ενεργειακής 
παραγωγής. 

Επειδή όμως οι Σουηδοί ανακυκλώ-
νουν και επαναχρησιμοποιούν πολύ, 
η χώρα εισάγει περί τους 800.000 
τόνους απορριμμάτων από χώρες όπως 
η γειτονική Νορβηγία, η Βρετανία, η 
Ιρλανδία, ακόμη και η Ιταλία ώστε 
να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του 
προγράμματος. 

Βασική αρχή του συστήματος είναι 
ότι η καύση τριών τόνων απορριμμάτων 
περιέχει ίση ενέργεια με ένα τόνο υγρού 
καυσίμου. Από το σύστημα θερμαίνο-
νται 950.000 σουηδικά νοικοκυριά και 
ηλεκτροδοτούνται ακόμα 260.000.

Δεν θα επικαλεστούμε τις οικο-
λογικές ευαισθησίες των Σουηδών, 

γιατί και εκεί υπάρχουν έντονα 
προβλήματα βιομηχανικής ρύπαν-
σης. Αλλά άλλο να ανακυκλώνεις 
μόλις 8% των σκουπιδιών που 
παράγεις και άλλο 99%. Εν τούτης 
το ισοζύγιο των χρημάτων μετα-
ξύ Σουηδίας και Ελλάδας είναι 3 

προς 1. Δηλαδή στα 100 ευρώ που 
ξοδεύουμε εμείς για την ‘’δήθεν’’ 
ανακύκλωση, οι Σουηδοί ξοδεύουν 
33 ευρώ. 

Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα 
καταγγείλει την τακτική αυτή αλλά 
δεν ιδρώνει το αυτί κανενός.

Ο υφυπουργός Εργασίας της Γερμανίας Χανς 
Φούχτελ έστειλε ερωτηματολόγιο σε όλους τους 
Δήμους και Περιφέρειες της χώρας μας, ζητώντας 
πλήρη στοιχεία για τους κατοίκους, τον Δήμο, τις 
υποδομές και την περιουσία του.
Ο στόχος της «Ελληνογερμανικής Συμμαχίας, 
που εγκαινιάστηκε πριν από δύο χρόνια, είναι 
«ο εξορθολογισμός των δαπανών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, η αξιοποίηση ευρηματικών χρημα-
τοδοτικών εργαλείων της δράσης των ΟΤΑ, ώστε 
να μειώνεται το βάρος της κρατικής δαπάνης γι’ 
αυτούς και τη μεταρρύθμιση των κοινωνικών υπη-
ρεσιών των Δήμων». Με άλλα λόγια την παράδοση 
πεδίων δράσεων και σημαντικών τομέων όπως 
το περιβάλλον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ο τουρισμός κλπ. στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ιδιαίτερη μνεία στο Ερωτηματολόγιο γίνεται στον 
τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων, για τον οποίο 
ενδιαφέρονται γερμανικοί επιχειρηματικοί όμιλοι 
προκειμένου να κερδοφορήσουν αξιοποιώντας 
μεθόδους επικίνδυνες για το περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία, οπως η καύση. Στο Ερωτηματο-
λόγιο ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για τα αστικά 
απορρίμματα, τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα καθαρά 
μπάζα, τα μπαζοαπορρίμματα και τα ογκώδη 
απορρίμματα, προκειμένου οι επιχειρηματίες να 
προετοιμαστούν ανάλογα για την άλωση του χώρου 
των σκουπιδιών με την συνδρομή των Δημάρχων 
και Περιφερειαρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες και από δειγματοληπτικό 
έλεγχο της ΔΕΥΑΜΒ δεν προκύπτει μόλυνση από 
βαρέα μέταλλα στην Μπουρμπουλήθρα στο Βόλο. 
 Από ενημέρωση που είχε η προϊστάμενη της 
Διεύθυνσης Υγείας κ. Χρ. Κολημήτρα από τους 
επόπτες που έλαβαν δείγματα νερού και των νεκρών 
ψαριών , προκύπτει ότι πρόκειται για κέφαλους, 
οι οποίοι ζουν στο αλμυρό νερό και ως εκ τούτου 
δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν στο γλυκό νερό. 
Από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκύ-
πτει ότι τα ψάρια ήταν σε σήψη και δεν πέθαναν 
στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας, αλλά απλά 
κατέληξαν εκεί από τη θάλασσα. 
Σύμφωνα με την κυρία Προϊσταμένη, τα ψάρια 
πιθανότατα πετάχτηκαν από αλιευτικό σκάφος και 
τα θαλάσσια ρεύματα τα ξέβρασαν στον Ξηριά. 
Περιμένουμε τα αποτελέσματα από το εργαστήριο, 
ώστε να πουνε με βεβαιότητα τι ακριβώς έχει συμβεί. 
Εάν φυσικά δούλευε σωστά ο βιολογικός 
καθαρισμός, ίσως πιστεύαμε την εκδοχή της 
επιχείρησης του Δήμου που είναι και υπεύ-
θυνη της ρύπανσης που προκαλείται από τις 
δραστηριότητες της. Επειδή όμως το ΠΑΚΟΕ 
παλιότερα (τρία χρόνια πριν) είχε κάνει ανα-
λύσεις και είχε αποδείξει της ευθύνες της 
ΔΕΥΑΜΒ Βόλου. Το έγκλημα έγινε αλλά… 
ακόμη περιμένουμε τα αποτελέσματα. 

Επικίνδυνες καταστάσεις λειτουργίας της Ξερόλακκας, 
όπως είναι η εναπόθεση νοσοκομειακών αποβλήτων και 
σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και μηχανολογικό εξο-
πλισμό καταγράφονται στο υπόμνημα που έχει παραδώσει 
το Σωματείο Οδηγών χειριστών του Δήμου Πατρών. 

Το Σωματείο υποστηρίζει ότι στους εργαζόμενους 
οφείλονται είδη ατομικής προστασίας και αδίκως τους 
αποδίδονται ευθύνες. Η διοίκηση του συνδικαλιστικού 
φορέα σημειώνει ότι δεν τηρείται καρτέλα εμβολιασμού 
του προσωπικού ενώ το ιατρείο σταμάτησε να λειτουργεί. 
Ελλείψεις σε πυροσβεστήρες και φάρμακα καταγράφονται, 
ενώ εξαιρετικά σοβαρές είναι οι παρατηρήσεις που αφο-
ρούν τα νοσοκομειακά απόβλητα. Το Σωματείο εισηγείται 
την αγορά κάδων για να τοποθετούνται ξεχωριστά αυτά 
τα απόβλητα. 

Οι ελλείψεις στα ΧΥΤΑ δεν σταματούν στην υγιεινή 
και την ασφάλεια αλλά και στην έλλειψη προσωπικού. Με 
την εφαρμογή του ‘’Καλλικράτη’’ εντάχτηκαν στην Πάτρα 

πρώην δήμοι που δεν διέθεταν μηχανολογικό εξοπλισμό. Ο 
συνδικαλιστικός φορέας επισημαίνει ότι λείπουν 15 άτομα 
από την καθαριότητα, το πράσινο, τον ηλεκτροφωτισμό, τα 
ασφαλτικά έργα. 

Το Σωματείο ενημέρωσε τη δημοτική αρχή ότι τα οχήματα 
της υπηρεσίας δεν είναι ασφαλισμένα σωστά και δεν έχουν 
νομική προστασία ώστε να καλύπτονται οι εργαζόμενοι. Οι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων πρότειναν την αγορά τριών 
μικρών απορριμματοφόρων μέσω ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων, που θα τους επιτρέπει να κινηθούν σε στενούς 
δρόμους της πόλης. 

Ο περιφερειάρχης Τατούλης «αυτοκράτορας» 
αγνοεί τις καταγγελίες που έρχονται καθημερινά για 
τα προβλήματα των σκουπιδιών. 

Έτσι είμαστε όμηροι της κακοδιαχείρισης του 
περιφερειάρχη. Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει καταγ-
γείλει αυτήν την αποπροσανατολιστική τακτική του 
«αυτοκράτορα Τατούλη». 

ΨAΧΝΕΙ ΜΠIΖΝΕΣ  
ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠIΔΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΝΑΕΙ… 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΝΕΙ
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ΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ κλίμακας, επιφανειακά μεταλ-
λεία χρυσού open – pitα αυξάνονται σε όλη 
την Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που οι πολίτες 
της ΕΕ γενικά δεν γνωρίζουν, αλλά τα 
μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε υπολο-
γιστές, ηλεκτρονικές συσκευές και κινητά 
τηλέφωνα πρέπει να προέλθουν από κάπου.

 Η σύγχρονη εξόρυξη ακρωτηριά-
ζει το περιβάλλον, προκαλεί μακροχρόνια 
ρύπανση, χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότη-
τες εξαιρετικά τοξικών χημικών ουσιών όπως 
το κυάνιο και συχνά εκτοπίζει ολόκλη-
ρες κοινότητες.

Είμαστε ένας ευρωπαϊκός συνασπι-
σμός από ΜΚΟ, ομάδες πρωτοβουλί-
ας και κοινότητες από το Βέλγιο, τη Βουλ-
γαρία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, 
τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, 
την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Τσεχική Δημοκρατία και την Τουρκία. Έχου-
με ενωθεί για να πολεμήσουμε τα τοξι-
κά μεταλλεία και την εξόρυξη με βάση το 
κυάνιο στην Ευρώπη.

Πολλοί από εμάς ζουν σε περιοχές 
που απειλούνται από τέτοια τοξικά μεταλ-
λεία. Εκτός από το να συζητάμε για την 
κοινή μας απειλή, προτείνουμε μια κοι-
νή λύση. Από τα παραδείγματα σε όλο 
τον κόσμο, γνωρίζουμε ότι η εξόρυξη με 
βάση το κυάνιο επηρεάζει το περιβάλ-
λον και τους ανθρώπους τόσο κοντά όσο 
και μακριά, πολύ μακριά. Από τα παρα-
δείγματα σε όλο τον κόσμο, γνωρίζουμε 
επίσης ότι όταν οι άνθρωποι ενώνονται, κερ-
δίζουν. Αυτό είναι που συνέβη πρόσφατα στη 
Σλοβακία, όπου η εξόρυξη με βάση το 
κυάνιο απαγορεύτηκε.

Τον Αύγουστο 2014 ξεκινήσα-
με στη Rosia Montana / Ρουμανία μια κοι-
νή εκστρατεία για την απαγόρευση της εξό-
ρυξης με τη χρήση κυανίου στην Ευρώπη. Το 
2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την 
απαγόρευση της εξόρυξης με βάση το κυάνιο, 
λόγω των συντριπτικών κίνδυνων από αυτή 
την τεχνολογία για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον. Θέλουμε να κάνουμε 
αυτή την ψήφο πραγματικότητα, ζητώντας 
από τον κ Karmenu Vella, τον υποψήφιο Επί-
τροπο για το περιβάλλον, να εφαρμόσει το 

ψήφισμα και να ενεργήσει σύμφωνα με αυτό!
Γνωρίζουμε ότι η σύγχρονη βιομηχα-

νική εξόρυξη είναι μια επικίνδυνη χημι-
κή διεργασία που δεν παράγει πλούτο, 
αλλά οδηγεί σε ρύπανση, φτώχεια και 
εξάρτηση. Γνωρίζουμε επίσης ότι ξεριζώ-
νει ανθρώπους και κοινότητες.

Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να 
αποτελείται από δυνατές και υγιείς κοινό-
τητες με πολίτες που είναι σίγουροι για το 
παρόν και το μέλλον.

Γνωρίζουμε ότι οι εξορύξεις και το κυά-
νιο συνδέονται με διαφθορά και με πολιτικές 
αποφάσεις που επιβάλλονται από πάνω.

Πιστεύουμε ότι μια πραγματική δημο-
κρατία ευδοκιμεί όταν οι ιθύνοντες εργά-
ζονται για τους ανθρώπους και όχι για την 
εξουσία και το κέρδος.

Αρνούμαστε να δεχθούμε ότι μια χημι-
κή ουσία τόσο δηλητηριώδης όσο το κυάνιο 
επιτρέπεται ακόμα να χρησιμοποιείται σε 
τέτοιες μεγάλες ποσότητες στην εξόρυξη σε 
όλη την Ευρώπη-μια πυκνοκατοικημέ-
νη περιοχή. Το κυάνιο έχει υψηλή τοξι-
κότητα και μπορεί γρήγορα να οδηγήσει 
σε θάνατο. Μια κουταλιά ενός διαλύματος 
κυανιούχου 2%θα σκοτώσει έναν άνθρω-
πο και τα διαρκώς επαναλαμβανόμενα ατυ-
χήματα σε μεταλλεία δείχνουν τις κατα-
στροφικές του επιπτώσεις.

Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα να απαι-

τήσουμε οι ιθύνοντες της Ευρώπης επιτέλους 
να δράσουν και κάνουν την εξόρυξη με βάση 
το κυάνιο μια υπόθεση του παρελθόντος.

Ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να αντιμε-
τωπίσουμε τις σκληρές αλήθειες που θέτει 
η εξόρυξη με βάση το κυάνιο κατά τη διάρ-
κεια της ακρόασης του κ. Karmenu Vella, 
του υποψήφιου  Επιτρόπου Περιβάλλο-
ντος.  Μέσα από την άμεση επαφή με τους 
ευρωβουλευτές μας και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, γνωστοποιήσαμε τη σημασία 
του να τεθεί η απαγόρευση της εξόρυξης 
με βάση το κυάνιο στο πρόγραμμα του 
επόμενου Επιτρόπου.

Οι ευρωβουλευτές που έχουν ακούσει 
τις ανησυχίες μας θα απευθυνθούν στον κ. 
Karmenu  Vella κατά τη διάρκεια των 
ακροάσεων έχει προγραμματιστεί να λάβει 
χώρα στις 29 Σεπτεμβρίου.

Το κυάνιο δεν γνωρίζε ι  σύνο-
ρα και καλούμε τους φίλους μας σε όλη 
την Ευρώπη για να ενωθούν μαζί μας σε 
αυτή την προσπάθεια!

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει 
παρέμβει έντονα, στην απαράδεκτη 
επεξεργασία ορυκτών με κυανιούχες 
θανατηφόρες καρκινογόνους ρίζες, 
αλλά ο χρυσός για τους εξουσιαστές 
μας είναι αποθεματικό και όχι ελπιδο-
φόρο για τους καρκινοπαθείς. Τι λέτε 
κύριε ΥΠΕΚΑ;

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΤΟΞΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!

Το μόνο που εξασφαλίζουν… θάνατο

Υποκρύπτουν την αλήθεια για το ζεόλιθο 
. Ο ζεόλιθος είναι ένας εγκλωβισμένος 
πλούτος που αποτιμάται σε πάνω από 20 
δις. ευρώ. Τα κοιτάσματα ζεόλιθου στη 
Θράκη, συμφώνα με έρευνες, ανέρχονται 
σε 100 εκατ. τόνους, ενώ η αξία του 
αποτιμάται προς 300 ευρώ τον τόνο. 
Σύμφωνα με τον νέο περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
κύριο Γιώργο Παυλίδη, ο ζεόλιθος δεν 
θα πρέπει να εξάγεται ανεπεξέργαστος, 
προκειμένου η χώρα μας να ωφελείται 
από την προστιθέμενη αξία που μπορεί 
να έχει ο εξαιρετικής ποιότητας ζεόλιθος 
της Θράκης. 
Η τιμή και τα έσοδα μπορεί να είναι πολύ 
υψηλότερα αν η επεξεργασία του γίνεται 
στην Ελλάδα, καθώς η τιμή διαφοροποι-
είται ανάλογα με την χρήση του ζεόλιθου. 
Όπως καταλαβαίνουμε ο ζεόλιθος είναι 
πολύ σημαντικός τόσο για την οικονομία 
της χώρας μας, όσο και για το περιβάλλον. 
Η ανεργία, η πτώση του ΑΕΠ καθώς και το 
κλείσιμο επιχειρήσεων φαίνεται πως είναι 
κάποια από τα στοιχεία που καθυστερούν 
την εκμετάλλευση ζεόλιθου.
Η αλήθεια αποκρύπτεται ακόμα και από 
τους ερωτώντες βουλευτές. Η έρευνα 
που προωθήθηκε στη Βουλή βάσει του 
νόμου περί ευθύνης υπουργών, βρίσκεται 
ξεχασμένη πλέον. 
Στην ερώτηση των Α. Κοντού και Ε. Στυ-
λιανίδη, ο Α. Παπαγεωργίου απαντάει πως 
δεν υπάρχει, στην αδειοδοτούσα αρχή του 
ΥΠΕΚΑ, σε εκκρεμότητα κανένα αίτημα 
χορήγησης νέας άδειας εκμετάλλευσης 
λατομείου ζεόλιθου στο νομό Έβρου και 
πως αν υπήρχε επιχειρηματικό ενδιαφέ-
ρον για δημόσια έκταση, εκφρασμένο, 
με γραπτό αίτημα, προς την αρμόδια 
Υπηρεσία, τότε αυτή όφειλε να θέσει σε 
προτεραιότητα διαδικασίες εκμίσθωσης της 
έκτασης αυτής εφαρμόζοντας Όρους και 
προϋποθέσεις νομιμότητας που προβλέπει 
η σχετική νομοθεσία (Ν.669/1977 - ΦΕΚ 
Α’ 241 και ΠΔ. 285/1979 - ΦΕΚ Α’ 83).
Αυτό που δεν μας λέει στην απάντηση 
του ο κύριος Α. Παπαγεωργίου είναι ότι 
υπήρχε αίτημα επένδυσης ύψους 40 εκατ. 
ευρώ, αλλά το ΥΠΕΚΑ δεν προχώρησε 
στην έκδοση της άδειας εξόρυξης. 
Γι’ αυτό το λόγο ευθύνες ή παραλείψεις 
ελέγχονται στο πλαίσιο της εισαγγελικής 
έρευνας. 
Το ΠΑΚΟΕ που έχει ασχοληθεί με το 
Ζεόλιθο και με τις υπόγειες διαδρο-
μές στην επικείμενη εκμετάλλευση 
του, έχει επανειλημμένα καταγγείλει 
την επικινδυνότητα πολλών τύπων 
Ζεόλιθου στη δημόσια υγεία και στο 
περιβάλλον. Εάν δεν έχουν γίνει οι 
κατάλληλες αναλύσεις είναι ριψο-
κίνδυνο να λαμβάνει κάποιος από 
το στόμα του δόσεις ζεόλιθου μη 
πιστοποιημένου. 
Προσοχή λοιπόν στο τι αγοράζετε!

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΖΕΟΛΙΘΟΣ… 
Η ΑΜΑΡΤΙΑ

Σκουριές Χαλκιδικής: To έγκλημα συνεχίζεται όπως και στο Μεξικό
Σε έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης αναφέρεται 
ότι «η προτεινόμενη θέση ανόρυξης της γεώτρησης εντοπίζεται 
στην λεκάνη απορροής Χαλκιδικής και στο υπόγειο ρωγματικό 
υδατικό υποσύστημα «Σκουριές-Μαύρες Πέτρες», του οποίου 
αν και η ποσοτική κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή, η ποιοτική 
κατάσταση χαρακτηρίζεται κακή λόγω συγκεντρώσεων μόλυ-
βδου και αρσενικού, τα οποία οφείλονται σε ανθρωπογενή 
αίτια (μεταλλευτική δραστηριότητα)».

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του ΑΠΘ Γιάννης Κρεστενίτης, «ο υπόγειος υδρο-
φόρος ορίζοντας όλης της περιοχής είναι υποβαθμισμένος και 
από το προηγούμενο έγγραφο αποδεικνύεται ότι το νερό έχει 
μολυνθεί από την μεταλλευτική δραστηριότητα. Σε περίπτωση 
που ξεκινήσουν εξορύξεις χρυσού στις Σκουριές, εκτιμάται 
ότι η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα θα επεκταθεί ακόμη 

περισσότερο». 
Στο παραπάνω έγγραφο η Διεύθυνση Υδάτων αναφέρει 

ακόμα ότι για να διατεθεί το νερό για ύδρευση πρέπει να 
υποστεί επεξεργασία υψηλού επιπέδου, η οποία είναι αντίθετη 
με Οδηγία της ΕΕ. Προτείνεται, από την Διεύθυνση Υδάτων, η 
επιλογή νέας θέσης ανόρυξης σε άλλο υδάτινο υποσύστημα.  

Δυστυχώς δεν τολμούν να μιλήσουν ανοικτά για το πρόσφατο 
δυστύχημα με τους 50 τόνους ψάρια ψόφια, την γαλακτοπαραγωγή 
γεμάτη χαλκό και αρσενικό να πετιέται στους δρόμους, επειδή 
η πηγή είναι πάλι όπως και στα δύο τελευταία επεισόδια, ένα 
στον Καναδά και το άλλο πάλι στο Μεξικό, από τα εργοστάσια 
παραγωγής χρυσού όπως στις Σκουριές Χαλκιδικής

Η «ελληνική χρυσός» μόνο στο όνομα τηρεί σιγή ιχθύος, 
το ίδιο και η ελληνική Κυβέρνηση. Ως πότε όμως; Μέχρι 
να δουν τους κατοίκους οριζοντιωμένους; Το ΠΑΚΟΕ 
καταγγέλλει αυτή την αποπροσανατολιστική τακτική.
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ΜΠΕΣΤΕ ΣΚΥΛΟΙ… ΑΛΕΣΤΕ

Κτηνοτρόφος εκχέρσωσε 200 στρέμματα 
προστατευόμενου υγρότοπου στον Αλιάκμονα
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ να πιστέψουν στα 
μάτια τους οι φύλακες του Φορέα Διαχεί-
ρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού όταν 
είδαν μια τεράστια υγροτοπική έκταση της 
τάξης των 200 στρεμμάτων εκχερσωμένη 
παράνομα, κοντά στην πλημμυρική κοίτη 
του Αλιάκμονα. 

Πρόκειται για δημόσια έκταση που 
βρίσκεται κάτω από την Εθνική Οδό Θεσσα-
λονίκης – Αθηνών, στο ύψος των διοδίων 
Αιγινίου. 

Στην περιοχή υπήρχε υγροτοπική βλά-
στηση, η οποία εκχερσώθηκε με σκοπό τη 
δημιουργία καλλιεργήσιμης γης. Η έκταση 
όπου έγινε η επέμβαση βρίσκεται στην Β’ 
Ζώνη (Προστασίας της Φύσης) του Εθνικού 
Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα 
και αποτελεί μία ευαίσθητη οικολογικά 
περιοχή, όπου επιτρέπεται μόνο η βόσκηση, 
ως μέσο διαχείρισης. 

Ο Φορέας Διαχείρισης προχώρησε σε 
καταγγελία κατ’ αγνώστου στις αρμόδιες 
υπηρεσίες (Διεύθυνση Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής ΠΚΜ, Δήμος 
Πύδνας – Κολινδρού), ενώ ενημερώθηκε 
το αστυνομικό τμήμα Αιγινίου. Στη συνέ-
χεια ο υπαίτιος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε 
και του έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις. 

Το φαινόμενο των εκχερσώσεων αποτε-
λεί μια συνήθη πρακτική των καταπατητών. 

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει εντοπίσει 
και καταγγείλει και άλλες απόπειρες μετα-
τροπής φυσικών εκτάσεων σε χωράφια στο 
Δέλτα του Αλιάκμονα κατά τα προηγούμενα 
χρόνια, ναι και, καμία δεν ήταν αυτής της 
έκτασης. Με τις ενέργειές του κατόρθω-
σε να τις αποτρέψει κινητοποιώντας τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. 

(Πηγή: http://www.axiosdelta.gr/)

Η απάτη στο άιμα μερικών Ελλήνων. 
Το ΠΑΚΟΕ αυτή την ασυδοσία και 
το ανεξέλεγκτο της σάπιας κρατικής 
μηχανής τα έχει καταγγείλει επανει-
λημμένα αλλά δυστυχώς δεν γίνετε 
τίποτε. Οι υπάλληλοι που ‘’δήθεν’’ 
υπηρετούν τον πολίτη είναι πολλές 
φόρες άχρηστοι. Στο ‘’μυαλό’’ μας 
είναι να τους εξοστρακίσουμε και 
να διεκδικήσουμε με αξιοκρατία να 
επιλέγονται. Αυτή είναι και η λύση.

Γέμισε νεκρά ψάρια, αθερίνες, χέλια, λαβράκια, μπλε καβού-
ρια (αμερικανικής προέλευσης) η λίμνη Βιστωνίδα στα όρια των 
νομών Ροδόπης και Ξάνθης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, αυτό οφείλεται στην 
ύπαρξη ενός κυανοβακτηρίου σε πολύ μεγάλες ποσότητες (500 έως 
1.000 φορές μεγαλύτερες από το φυσιολογικό) (φυτοπλαγκτού) 
που απελευθερώνει τοξίνες που σκοτώνουν τα ψάρια. Σε αυτό 
οφείλεται το καφέ χρώμα του νερού. Αυξάνεται η αλκαλικότητα 
(pH) και μειώνεται το διαθέσιμο οξυγόνο στο νερό, κατά την 
διάρκεια της νύχτας, με συνέπεια την νέκρωση του φυτοπλαγκτού 
και την πρόσληψη απ’ αυτό ακόμα περισσότερου οξυγόνου που 
δημιουργεί ασφυξία και σκοτώνει τα ψάρια. 

Οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων εβδομάδων 
μετέφεραν θρεπτικά στοιχεία και λιπάσματα από τις καλλιεργού-
μενες αγροτικές εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης, αλλά και από 
όλη την λεκάνη απορροής, στην λίμνη. 

Επίσης τα εγκιβωτισμένα ποτάμια, που εκβάλλουν στην λίμνη, 
μεταφέρουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα όλα τα φερτά υλικά και 

τα θρεπτικά συστατικά στη λίμνη.
Έχουν σταλεί δείγματα νερού της λίμνης στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Βιολογίας καθώς και στο 
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Η εγχείρηση πέτυχε … αλλά ο ασθενής απεβίωσε. Τόνοι λιπά-
σματα και φυτοφάρμακα δημιουργούν μεγάλη τοξικότητα στο 
νερό, με αποτέλεσμα η λίμνη να είναι ανεπαρκής να συντηρήσει 
τα έμβια όντα σε αυτήν.

Το ΠΑΚΟΕ τον Ιούνιο του 2013 πραγματοποίησε έρευνα 
στα νερά της λίμνης και τα αποτελέσματα τα ‘στειλε στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά 
από ένα σχεδόν χρόνο όταν ανακοινώθηκε το θέμα στις 
22 Μαρτίου 2014 ο τότε Περιφερειάρχης και ο Δήμαρ-
χος Ξάνθης, μας έβγαλαν τρελούς. Τώρα όμως μετά από 
το δυστύχημα αυτό τους λέμε να φάνε τα ψόφια ψάρια 
αυτοί. Τι φταίνε όμως τα ψαράκια να πεθαίνουν εξαιτίας 
της αναλγησίας των ανευθυνοϋπεύθυνων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης; 

Στο Δίλοφο του Δήμου Κιλελέρ, 
λίγο έξω από το χωριό, υπάρχει 
μία όμορφη λιμνούλα όπου οι 
ηλικιωμένοι ερασιτέχνες ψαράδες 
περνούσαν ευχάριστα την ώρα 
τους.
Κάποιοι επιτήδειοι άδειασαν την 
λίμνη για να χρησιμοποιήσουν το 
νερό για πότισμα με αποτέλεσμα 
δεκάδες μεγάλα ψάρια να κείτονται 
νεκρά στις όχθες της λίμνης που 
είναι χώρος αναψυχής και το 
καμάρι του χωριού. 
Παλαιότερα τα νερά της λίμνης 
είχαν εμπλουτισθεί με γόνο ψαριών 
από την λίμνη των Ιωαννίνων. 
Η εικόνα σήμερα των νεκρών 
ψαριών και η δυσοσμία από τη 
σήψη τους έχει προκαλέσει έντονες 
διαμαρτυρίες και ο Δήμαρχος κ. Ρ. 
Κομήτσας αναζητεί ευθύνες. 
Η πρόληψη Δήμαρχε είναι 
η λέξη κλειδί και όχι μετά 
το δυστύχημα η αναζήτηση 
ευθυνών, γιατί τα ψάρια που 
ψόφησαν δεν σας κατάγγειλαν 
το γεγονός. Αυτή η ατιμωρησία, 
η ασυδοσία και το ανεξέλεγκτο 
θυμίζει πολλά γεγονότα στο 
ΠΑΚΟΕ από τις δικές του 
εμπειρίες και γνώσεις, όπως 
πρόσφατα τα ψόφια ψάρια 
στον Σπερχειό.

Πολλές οι καταγγελίες στην 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για τις 
συνθήκες διαχείρισης των υγρών 
αποβλήτων στην Βιομηχανική 
Περιοχή της Πάτρας. Αναφέρονται 
κακοσμίες και ρύπανση των 
αποδεκτών. 
Κατά την περίοδο της ελαιοκομικής, 
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διότι 
δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για 
την διαχείριση των αποβλήτων 
τα οποία καταλήγουν στα ρέματα, 
από κει στα ποτάμια και στη 
συνέχεια στη θάλασσα. Με την 
έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου 
καταγγέλλεται ότι τα ποτάμια 
κατεβάζουν ένα μαύρο ζουμί και 
έντονα προβλήματα οσμών. 

ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ  
ΤΑ ΨΑΡΙΑ  
ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΟΤΙΣΟΥΝ

ΒΡΩΜΙΑ  
ΚΑΙ ΔΥΣΟΣΜΙΑ 
ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ  
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Νεκρά ψάρια στη λίμνη Βιστωνίδα

Tο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρού-
πολης αποφάσισε ομόφωνα το Ψήφισμα 
Διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των δύο 
Εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζάχαρης στην Ορεστιάδα και στις Σέρρες. 

Η απόφαση της Κυβέρνησης ήρθε σαν 
αποτέλεσμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που από το 2005 με διάφορες 
αποφάσεις της απαξίωνε την καλλιέργεια 
τεύτλων στην χώρα μας και δυσκόλευε την 
λειτουργία των 5 Εργοστασίων Ζάχαρης 

που λειτουργούσαν στην χώρα μας.
Έτσι άνοιγε τον δρόμο στα μεγάλα 

ευρωπαϊκά μεγαθήρια να μονοπωλήσουν 
το κύκλωμα της Ζάχαρης και στη μείωση 
του εισοδήματος των αγροτών. 

Με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρχει 
επάρκεια φτηνών και υγιεινών τροφίμων 
για την διατροφή των πολιτών και οι απα-
ραίτητες πρώτες ύλες για την μεταποιητική 
βιομηχανία. 

Επίσης δεν θα εξασφαλίζεται σταθερή 

δουλειά για τους εργαζόμενους. 
 Η καλλιέργεια των ζαχαρότευτ-

λων δυστυχώς θεωρείται στην χώρα 
μας απαξιωτική γι’ αυτούς που στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού τους έχουν 
εγκατεστημένη την διαπλοκή. Έτσι οι 
αγρότες δεν θα έχουν απασχόληση, 
οι εργαζόμενοι θα απολυθούν και ο 
τόπος πάλι … θα εισάγει. 

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει αυτή την 
πάγια τακτική των μονοπωλίων.

 Έκλεισαν δύο Εργοστάσια Ζάχαρης
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ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΔΟΥΣ απορριμ-
μάτων σε κάθε γειτονιά, κέντρα ανα-
κύκλωσης-κομποστοποίησης σε κάθε 
δήμο και εξαγωγή των σκουπιδιών 
που δεν «αξιοποιούνται» σε Σουηδία 
ή Γερμανία, προκειμένου να κλείσει ο 
ΧΥΤΑ στη Φυλή, περιλαμβάνονται στο 
πόρισμα που συνέταξε Θεματική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Αττικής, η μία από τις 
16 που καθιέρωσε η Ρένα Δούρου τον 
περασμένο Ιούνιο.

Την περασμένη εβδομάδα, η περιφε-
ρειάρχης Αττικής πήρε την πρωτοβουλία 
να στείλει επιστολές στους 66 δημάρ-
χους της Αττικής και να τους ζητήσει 
στοιχεία για την ανακύκλωση σε κάθε 
δήμο προαναγγέλλοντας ότι ο Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ) στη Φυλή θα κλείσει. 

Συνέπεια αυτής της κίνησης που 
έγινε χωρίς να προηγηθεί απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν 
να ξεσηκωθεί κύμα αντιδράσεων, που 
έφθασε μέχρι τη Βουλή, όπου οι υπουργοί 
Α. Ντινόπουλος, Κ. Μητσοτάκης κατήγ-
γειλαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να προκαλέσει 
κοινωνική αναταραχή γεμίζοντας τους 
δρόμους με σκουπίδια, αφού δεν θα 
υπάρχει χώρος απόθεσής τους.

Ύστερα από τρίμηνες συζητήσεις 
κατάληξαν, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω 
διαπιστώσεις: 

1. Ο ΧΥΤΑ Φυλής με όλες τις εγκατα-
στάσεις του πρέπει να κλείσει οριστικά.

2. Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός που 
ισχύει σήμερα (τέσσερα εργοστάσια 
επεξεργασίας απορριμμάτων σε Φυλή, 
Α. Λιόσια, Γραμματικό, Κερατέα) ευνοεί 
την εργολαβική αισχροκέρδεια και όχι 
τον πολίτη που πληρώνει δημοτικά τέλη.

3. Η Μονάδα Αποτέφρωσης των 
Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στην 
ίδια περιοχή λειτουργεί με τρόπο αντιπε-
ριβαλλοντικό (καύση) και χωρίς εικόνα 
για το τι συμβαίνει με Μονάδες Υγείας 
πέραν του Δημοσίου.

4. Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανα-
κύκλωσης - Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) 
είναι άχρηστο, όπως και το εργοστάσιο 
παραγωγής και καύσης του βιοαερίου 

από τη σήψη των σκουπιδιών. Με βάση 
τα παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει: 
Άμεση εγκατάσταση 12 κάδων ενσω-
ματωμένων σε μόνιμη κατασκευή σε 
κάθε γειτονιά. Κάθε κάδος θα δέχεται 
ξεχωριστά τα παρακάτω ανακυκλώσιμα 
είδη: Μαλακά πλαστικά, Σκληρά πλα-
στικά, Πλαστικές φιάλες νερού, Χαρτιά 
γραφείου, Εφημερίδες, π        εριοδικά, 
Χαρτόνι, Σιδηρούχα, Κουτιά αλουμινίου, 
Γυάλινα λευκά, Γυάλινα πράσινα, Γυάλινα 
καφέ, Τηγανέλαιο.

 Καθένας από τους 66 δήμους θα 
πρέπει να δημιουργήσει χώρο όπου θα 
αποθηκεύει προσωρινά όλα αυτά τα υλικά, 
θα εμπορεύεται όσα είναι εμπορεύσιμα, 
θα κάνει κομματοποίηση των οργανικών 
και θα προωθεί τα υπολείμματα.

Το ερώτημα όμως στα παραπάνω 
είναι πού θα βρεθεί χώρος στις γειτο-
νιές για να τοποθετηθούν τόσο μεγάλες 

κατασκευές 12+2 κάδων; Καθώς επίσης 
πού και πώς θα εξασφαλισθεί χώρος 
εντός των ορίων κάθε δήμου για κέντρο 
προσωρινής αποθήκευσης; Πώς θα χρη-
ματοδοτηθούν όλα αυτά; Η απάντηση 
που δίνει το πόρισμα επικαλείται γενικώς 
τους πόρους του ΕΣΠΑ, αποφεύγοντας 
κάθε αναφορά σε χρονοδιαγράμματα 
υλοποίησης και διαδικασίες. 

Τα ερωτήματα πολλά που πρέπει 
να απαντηθούν και να επιλυθούν 
τα προβλήματα που προκύπτουν. 
Επειδή όμως αυτά τα θέματα χρο-
νίζουν, έπρεπε οι σύμβουλοι της 
Κας Δούρου να είχαν έτοιμα σχέδια 
δράσεις, γιατί οι μέρες κυλούν και 
τα σκουπίδια κα περιφερειάρχη 
γίνονται επικίνδυνα για όλους τους 
κατοίκους της Αττικής. Το ΠΑΚΟΕ 
έχει επισημάνει επανειλημμένα αυτά 
τα προβλήματα.

Tα σκουπίδια και τα συμφέροντα

Δεν είναι μόνον ο ήλιος και η θάλασσα αυτό 
που χαρακτηρίζει τα ελληνικά νησιά. Τα 
σκουπίδια είναι μια κοινή «πληγή», καθώς έως 
σήμερα οι αρμόδιοι δεν έχουν κατορθώσει 
να τα διαχειριστούν σωστά. Το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και η ΜΚΟ «Sails for Science», που 
ασχολείται με την αειφόρο ανάπτυξη των 
νησιών, διοργάνωσαν στη Σάμο διεθνές 
συνέδριο με θέμα τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων στα νησιωτικά συμπλέγματα. 
Επιστήμονες από όλη την υφήλιο αλλά και 
εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης πολλών 
ελληνικών νησιών έδωσαν το «παρόν», 
μοιράστηκαν ανησυχίες, αλλά έθεσαν και 
στόχους για τη βελτίωση. Ειδική μέριμνα 
επέδειξαν για τα επικίνδυνα τοξικά απόβλητα 
και για τα χρησιμοποιημένα φαρμακευτικά 
σκευάσματα και έδωσαν παραδείγματα 
τρόπων ανακύκλωσης, που επιτυχημένα, 
άλλες χώρες χρησιμοποιούν. 
Στο προσεχές, μάλιστα, μέλλον αναμένεται 
να ανακοινωθεί η ανταλλαγή τεχνογνω-
σίας μεταξύ μιας γερμανικής πόλης και 
των νησιών Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων 
σε θέματα περιβάλλοντος, τουρισμού και 
πολιτισμού. Ιδιαίτερη υποστήριξη θα δοθεί 
στη διαχείριση των μη ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων, δεδομένου ότι από το 2020 η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει τους 
ΧΥΤΑ, θα κληθούμε επομένως να στραφούμε 
στην παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα 
ή στην ανταλλακτική οικονομία.
Τέλος πρέπει να σημειωθούν τα εντυπωσιακά 
αποτελέσματα των κατοίκων της Τήνου. 
Από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Ιού-
νιο του 2013 η Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση με τα δώδεκα μέλη έκανε όλα 
τα προπαρασκευαστικά βήματα: όρισε το 
καταστατικό της, συνέταξε επιχειρησιακό 
σχέδιο, αναζήτησε χορηγούς και ενημέρωσε 
την τοπική κοινωνία. Τον Ιούλιο της περα-
σμένης χρονιάς ξεκίνησε τη χωροθέτηση 
κέντρου περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών 
έκτασης 250 τ.μ. στα περίχωρα της Χώρας 
της Τήνου. Η συνολική δαπάνη έφτασε χάρη 
στις πολλαπλές χορηγίες μόλις τις 20.000 
ευρώ, ενώ δημιούργησε μία μόνιμη και μία 
εποχική θέση εργασίας. Τα αποτελέσματα είναι 
εντυπωσιακά και ενδεικτικά της «στράτευσης» 
των Τηνιακών. Έως το τέλος του Αυγούστου 
2014 συνελέγησαν 14 τόνοι χαρτιού, 15 
τόνοι γυαλιού, 13.000 αλουμινένια κουτά-
κια, 4 τόνοι πλαστικές σακούλες, 160.000 
πλαστικά μπουκάλια και 20 τόνοι τηγανέλαιο. 
Τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται ανά 
κατηγορία και αποστέλλονται στην Αθήνα 
σε μονάδες ανακύκλωσης και σε βιομηχανία 
χάρτου. Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε 
με οργάνωση και σωστή στρατηγική. 
Μπράβο και από το ΠΑΚΟΕ στην προσπά-
θεια της δωδεκάδας Τήνου. Βάζετε ‘’γκολ’’ 
σε όλους αυτούς που αισχροκερδούν 
στον δήθεν ‘’βωμό’’ της ανακύκλωσης. 
Κύριοι της ΕΕΑΑ τ’ ακούτε; Από το πολύ 
χρήμα όμως έχουν βουλώσει τα αυτιά 
σας, παρά τις καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ. 

ΠΑΡΤΕ ΤΑ...  
ΧΡΥΣΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Τα ωραιότερα ακίνητα της αθηναϊκής Ριβιέρας παραχω-
ρούνται στην Εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο». Τα Αστέρια 
της Γλυφάδας, η Μαρίνα Φλοίσβου, ο Φαληρικός Όρμος, 
η ακτή της Βάρκιζας με το Yabanaki, το Eden Beach είναι 
μερικά από τα πλέον χαρακτηριστικά φιλέτα της περιοχής που 
παραχωρούνται στην προαναφερθείσα Εταιρεία, προκειμένου 
να τα ξεκαθαρίσει από δικαστικές και άλλες εκκρεμότητες, 
για να μπορούν στη συνέχεια να διατεθούν προς αξιοποίηση.

Πρόκειται για 20 ακίνητα συνολικής έκτασης 3.600 
στρεμμάτων μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του 
Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Εξαιρούνται το ΣΕΦ και το 
Ελληνικό, τα οποία ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ και τα έσοδα τους θα 
χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αρχι-
τεκτονικού γραφείου που θα εκπονήσει το “Master Plan” όπου 
θα φαίνονται οι χρήσεις γης κάθε έκτασης και κάθε κτιρίου, 

ώστε να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή, θα γίνει περίπου 
το καλοκαίρι του 2015.

Στόχος μας είναι να καταγράψουμε τη δημόσια περιουσία 
στην περιοχή, να ξεκαθαρίσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
και να την προστατεύσουμε. Βάζουμε τέλος στο χάος, στις 
αυθαιρεσίες και στις καταπατήσεις, δήλωσε ο Πρόεδρος της 
«Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» κ. Άρης Ματιάτος.  

Ο κύριος Ματιάτος όμως δεν μας λέει κατ’ αρχήν 
πόσα χρήματα θα πάρει από το ΥΠΕΚΑ η Εταιρεία του 
και το βασικότερο εάν αντίστοιχες καταγραφές έχουν 
γίνει και παλαιότερα. Μάλιστα ο σημερινός Δήμαρχος 
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κατήγγειλε στο ΠΑΚΟΕ 
ότι από τα 49 χιλιόμετρα ακτογραμμής μόνο τα έξι (6) 
είναι προσβάσιμα. Τώρα με την καταγραφή αυτή κύριε 
του παράκτιου μετώπου θα ανοίξετε τις ακτές στον λαό; 
Εάν ναι, είμαστε μαζί σας. 

 Ξεπουλιέται η «Αθηναϊκή Ριβιέρα»;
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ΚΑΥΤΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ μέσα σε cd, εντυ-
πωσιακές καταγραφές από τον «κοριό» της 
ΕΛΑΣ, δικαστικές παρακολουθήσεις και μια 
πορισματική αναφορά του ΣΔΟΕ συνθέτουν 
τα νέα στοιχεία της εικόνας που σχετίζεται με 
τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που 
εξάρθρωσαν οι διωκτικές αρχές, με φόντο τη 
διαχείριση των απορριμμάτων στην Ηλεία.

Πριν από μερικές εβδομάδες το αρμόδιο 
τμήμα της ΕΛΑΣ έστειλε στον εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Ηλείας, cd με τις τηλεφωνικές 
συνομιλίες των μελών της εγκληματικής 
οργάνωσης, τα τηλέφωνα των οποίων παρα-
κολουθούνταν με δικαστική εντολή. Με βάση 
αυτές τις συνομιλίες, θεωρείται βέβαιο ότι 
το κατηγορητήριο θα επεκταθεί εκτός των 
μελών της εγκληματικής οργάνωσης και σε 
άλλα επώνυμα πρόσωπα και υπαλλήλους 
διαφόρων υπηρεσιών της Ηλείας.

Στο πόρισμα που διαβίβασε το ΣΔΟΕ 
περιγράφεται αναλυτικά η παράνομη δράση 
του φερόμενου από τις δικαστικές αρχές ως 
«εγκεφάλου» της εγκληματικής οργάνωσης, 
εργολάβου Θεόδωρου Καράμπελα, για τις 
κομπίνες με πλαστά και εικονικά φορολογικά 
στοιχεία μέσω ανύπαρκτων εταιρειών. 

Ο πρώην δήμαρχος του Πύργου Μάκης 
Παρασκευόπουλος, επί των ημερών του 
οποίου εντοπίστηκαν όλα αυτά, δήλωσε ότι 
το ΣΔΟΕ λέει ψέματα και ότι υπάρχει σκοπι-
μότητα πίσω από το πόρισμα, τονίζοντας ότι 
επί θητείας του όλα έγιναν νόμιμα. 

Ο εργολάβος για την εκτέλεση και εξό-
φληση του ανωτέρω έργου εξέδωσε δύο 
Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών με το αντί-
στοιχο ποσόν που εξοφλήθηκαν την ίδια 
ημέρα, δηλαδή στις 5 Νοεμβρίου 2009.

Το πόρισμα του ΣΔΟΕ αναφέρει ότι 
τα ανωτέρω εξοφληθέντα τιμολόγια είναι 
μερικώς εικονικά ως προς το σύνολο τους, 
και υπογραμμίζει ότι οδηγήθηκε σε αυτό το 
συμπέρασμα μετά τη διαπίστωση ότι οι 2.548 
τόνοι απορριμμάτων του Δήμου Πύργου για 
εναπόθεση και ταφή στον ΧΥΤΑ Μεσολογ-
γίου, όπως αναγράφεται στα εκ δοθέντα 
φορολογικά στοιχεία, δεν μεταφέρθηκαν 
ποτέ εκεί. 

Κανένας αρμόδιος από το Δήμο Μεσο-
λογγίου και τους υπευθύνους του ΧΥΤΑ δεν 
γνωρίζει κάτι για μεταφορά των απορριμ-
μάτων από το Δήμο Πύργου, δεν υπάρχει 

αποδεικτικό πληρωμής εισόδου και δεν 
υπάρχει καμιά σχετική απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου και του Δ.Σ. του ΧΥΤΑ που 
προβλέπεται σύμφωνα με το νόμο και τον 
κανονισμό λειτουργίας του. 

Στην πορισματική αναφορά σημειώνεται 
ακόμα ότι: 

• Έγινε προσπάθεια απόκρυψης για την 
έναρξη λειτουργίας του μισθωμένου δεματο-
ποιητή κατά την κρίσιμη περίοδο 1 2.7.2009 
- 31.12.2009, δηλαδή της πραγματικής 
ημερομηνίας και λειτουργίας του.

• Η ποσότητα απορριμμάτων η οποία 
αναφέρεται στις βεβαιώσεις του επιβλέπο-
ντος μηχανικού (σύνολο ποσότητας 6.756 
τόνοι)... ουδέποτε μεταφέρθηκε.

• Το μέγεθος της μεταφοράς απορριμμά-
των από τον εργολάβο Θεόδωρο Καράμπελα 
σύμφωνα με τον έλεγχο των φορολογικών 
στοιχείων ανερχόταν σε 886,84 τόνους 
απορριμμάτων.

• Η επιπλέον μεταφερόμενη ποσότητα 
των 5.869,1 6 τόνων είναι εικονική. 

• Ο εργολάβος σε συνεργασία με κάποιους 
υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Πύργου, 
προκειμένου να εισπραχθεί το σύνολο του 
προϋπολογισμένου ποσού, εμφάνισαν στις 
χορηγηθείσες βεβαιώσεις εκτέλεσης του 
έργου ότι μετέφερε (σχεδόν διπλάσιες από 
τις πραγματικές) ποσότητες απορριμμάτων 
που δεν υπήρχαν.

Η διαπλοκή στο μεγαλείο της και 
ο Δήμαρχος δεν γνωρίζει τίποτε όπως 
και ο περιφερειάρχης Τατούλης. Άραγε 
δεν βρίσκεται κάποιος εισαγγελέας να 
τους βάλει να φάνε τα σκουπίδια μέχρι… 
σκασμού. Κατά τα άλλα δικάζουν τον 
πρόεδρο τον ΑΝΕΛ που αγανακτισμένος 
φώναξε για το περιβόητο Πάχτα, τον 
δήμαρχο Αριστοτέλη Χαλκιδικής ‘’λιντσά-
ρετε τον’’. Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα 
καταγγείλει αυτές τις διαπλοκές. 

Το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου 
της Επικρατείας επισήμανε 
ότι, τα αυθαίρετα κτίσματα, 
ανεγειρόμενα εν μέρει ή 
στο σύνολο τους εντός του 
αιγιαλού ή της θάλασσας θα 
κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς. 
Οι σύμβουλοι επικρατείας 
στην απόφαση τους 
στέλνουν μήνυμα προς όλες 
τις κατευθύνσεις, πως τα 
αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία 
βρίσκονται στον αιγιαλό θα 
κατεδαφίζονται υποχρεωτικά 
και άμεσα, εντός 15 ήμερων, 
και με τα έξοδα να βαρύνουν 
τον ιδιοκτήτη. Ειδικότερα 
στο σκεπτικό της απόφασης 
επισημαίνεται ότι οι «ειδικές 
διατάξεις περί αυθαίρετων 
αποσκοπούν στην άμεση και 
αποτελεσματική προστασία του 
αιγιαλού και του θαλάσσιου 
χώρου και επιβάλλουν την 
αποκατάσταση της μορφής 
τους, η οποία έχει αλλοιωθεί 
με την χωρίς άδεια ανέγερση 
πάσης φύσεως τεχνικού έργου, 
κτίσματος ή κατασκευάσματος. 
Παράλληλα, προσθέτουν πως 
η οριοθέτηση του αιγιαλού δεν 
δημιουργείται με νόμους και 
υπουργικές αποφάσεις, αλλά 
είναι δημιούργημα της φύσης. 
Η φύση εκδικείται με τον 
τρόπο της, αυτό έχουμε 
τονίσει ως ΠΑΚΟΕ εδώ και 
τριάντα χρόνια. Άλλοτε με 
ακραία καιρικά φαινόμενα 
(πλημμύρες, τσουνάμια, κα). 
Εμείς όμως την αγνοούμε. 
Μπράβο στο Ε’ τμήμα του 
Συμβουλίου Επικρατείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
ΤΗΣ... ΦΥΣΗΣ  
Ο ΑΙΓΙΑΛΟΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΟΡΙΟ» ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Η διαπλοκή στο μεγαλείο της

0 νέος δήμαρχος Πόρου Γ. Δημητριάδης 
με επιστολή του στην Περιφέρεια περιέγραψε 
την απελπιστική κατάσταση που επικρατεί 
στις υποδομές του βιολογικού καθαρισμού 
Πόρου-Γαλατά και την έλλειψη μελέτης, 
αναφέροντας ότι δεν έχει κοινοποιηθεί 
μελέτη αντιμετώπισης των προβλημάτων 
παρά τη συμφωνία του τότε αντιπεριφε-
ρειάρχη και του τότε τοπικού συμβούλου.

Απαντώντας ο τότε αντιπεριφερειάρχης 
Δ. Κατσικάρης ανέφερε ότι η μελέτη αυτή 
είναι έτοιμη και στη διάθεση του Δήμου 
Πόρου, όπως γνωρίζουν από το καλοκαίρι 

όλοι οι εμπλεκόμενοι με το θέμα, νυν και 
τέως. Υποστήριξε ωστόσο ότι θεώρησε 
«σκόπιμο και δεοντολογικό» να μην τη 
στείλει στον Δήμο Πόρου, λίγες μέρες πριν 
την εκπνοή της θητείας. Για λόγους δημο-
κρατικής νομιμότητας και ηθικής τάξεως, 
θα έπρεπε να εξεταστεί από τις νέες αρχές 
που προήλθαν από νωπή λαϊκή εντολή 
σημείωσε.

Μελέτη αποκατάστασης του βιολογικού 
καθαρισμού Πόρου δεν υπάρχει υπογε-
γραμμένη, σχολίασε ο Π. Χατζηπέρος. Οι 
παθογένειες των δημόσιων έργων θα 

πρέπει να θεωρούνται παρελθόν για τη νέα 
Περιφερειακή Αρχή, τόνισε, ενώ δεσμεύτηκε 
ότι θα γίνει εμπεριστατωμένη διερεύνηση, 
μαζί με τον δήμο, των προβλημάτων και 
μελέτες πλήρεις, που θα λαμβάνουν υπ' 
όψιν όλες τις αρνητικές παραμέτρους, 
ώστε να αποφευχθούν υπερτιμολογήσεις 
και καθυστερήσεις.

Ο Δ. Κατσικάρης απάντησε ότι η μελέτη 
είναι έτοιμη από τον Αύγουστο και μπορεί 
άμεσα να τεθεί στη διάθεση του Δήμου 
Πόρου, επαναλαμβάνοντας ωστόσο πως 
ήταν δική του επιλογή να μείνει στο «συρ-

τάρι» των υπηρεσιών, καθώς θα δέσμευε τις 
νεοεκλεγμένες διοικήσεις της Περιφέρειας 
και του Δήμου Πόρου.

Ο Πόρος που το ΠΑΚΟΕ έχει επανει-
λημμένα με τις έρευνες του ασχοληθεί, 
αποτελεί δείγμα κυβερνητικής αναλ-
γησίας και αδιαφορίας της κρατικής 
μηχανής. Καλά κάνετε κύριε Κατσικάρη 
και πήρατε την μελέτη σπίτι σας. Ελέγ-
χεστε από κανένα για αυτό; Πόσους 
εισαγγελείς πρέπει να έχουμε για να 
βάζουμε μερικούς, μέσα βαθιά… στα 
σκατά και όχι στον κορυδαλλό;

Φάντασμα η μελέτη αποκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού Πόρου
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ΑΠΟ ΤΗΝ 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
και τον περασμένο μήνα, από τις 860 
ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που έχουν 
καταχωρηθεί στα αρχεία των Ληξιαρχείων 
Βόλου και Ν. Ιωνίας, στις 215, ποσοστό 
25%, αναγράφεται μία λέξη: καρκίνος! 
Το τοπικό ποσοστό θανάτων από καρκίνο 
είναι μάλιστα διπλάσιο σε σχέση με το 
παγκόσμιο ποσοστό που είναι της τάξης του 
13%, όπως καταγράφεται στην τελευταία 
έκθεση του ΟΟΣΑ και υπερδιπλάσιο(!) 
του εθνικού ποσοστού θνησιμότητας από 
καρκίνο. Στρες, ποιότητα φαγητού που 
θυσιάζεται στο βωμό της οικονομικής 
κρίσης, μολυσμένος υδροφόρος ορίζοντας 
αλλά και η περίεργη... συγκατοίκηση στο 
Βόλο, πολιτών και εργοστασίων, φαίνεται 
να συμβάλλουν στην αύξηση των περι-
στατικών καρκίνου στην περιοχή και κατ' 
επέκταση στην αύξηση των θανάτων, 
σύμφωνα με τον ογκολόγο γιατρό του 
Αχιλλοπουλείου Νοσοκομείου Βόλου, 
Γιώργο Ρήγα.

Καρκίνοι το 25% των θανάτων. Οι 
αριθμοί είναι αμείλικτοι. Σύμφωνα με 
στοιχεία της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, από τις 860 
συνολικά ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, οι 
215 αφορούν σε περιστατικά καρκίνου. Το 
25% δηλαδή των θανάτων προκλήθηκαν 
από καρκίνο. Το 57,6% των θυμάτων 
της επάρατου νόσου είναι άνδρες (83 
περιστατικά) και το 42% γυναίκες (61 
περιστατικά).

Αντίστοιχα, στο Ληξιαρχείο Ν. Ιωνίας, 
από το σύνολο των 287 πράξεων θανάτου, 
οι 71 οφείλονται σε καρκίνο (25%). Και 
πάλι οι άνδρες αποτελούν τα περισσό-
τερα θύματα του καρκίνου με ποσοστό 
64% (συνολικά 46 περιστατικά), ενώ οι 
γυναίκες είναι το 35% των θυμάτων (25 

περιστατικά). 
Πέφτουν οι ηλικίες. Η πληθώρα των 

θανάτων από καρκίνο δεν είναι το μοναδικό 
στοιχείο που σοκάρει. Η νόσος «χτυπά» σε 
ολοένα και μικρότερες ηλικίες. Το 7%των 
θανάτων από καρκίνο αφορά σε ηλικίες 
κάτω των 50 ετών! Στο Βόλο οι θάνατοι 
από καρκίνο αφορούν σε ποσοστό 96% 
πάνω από την ηλικία των 50 ετών. Το 
4% όμως είναι θύματα της επάρατου 

νόσου μικρότερης ηλικίας. Ενώ στη Ν. 
Ιωνία, τα ποσοστά των θανάτων από 
καρκίνο σε ηλικίες κάτω των 50 ετών, 
ανεβαίνουν περισσότερο. Αφορούν στο 
9% του συνόλου των θανάτων.

Διπλάσια ποσοστά. Ακόμη πιο σοκαρι-
στικό είναι το γεγονός ότι οι θάνατοι από 
καρκίνο σε Βόλο και Ν. Ιωνία κυμαίνονται 
πάνω από το διπλάσιο μέσο όρο των 
αντίστοιχων θανάτων παγκοσμίως και 

σε εθνικό επίπεδο. 
Περιβάλλον και τρόπος ζωής. Σύμφωνα 

με τον ογκολόγο του Νοσοκομείου Βόλου, 
Γιώργο Ρήγα εξηγεί ότι, η οικονομική 
κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό 
την αύξηση των καρκίνων. Εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης, καταναλώνουμε 
φαγητά χαμηλής ποιότητας, που επηρε-
άζουν τον οργανισμό και την υγεία μας. 
Την ίδια ώρα, το στρες έχει επιπτώσεις 
στον οργανισμό. 

Ακόμη και η μόλυνση του υδροφόρου 
ορίζοντα, έχει αντίκτυπο στο νερό που 
πίνουμε και στα ψάρια και άλλα παράγωγα 
που καταναλώνουμε. 

Είναι ό,τι τρώμε καθαρό; Κανείς δεν 
μπορεί να ξέρει. Όπως επίσης δεν γνω-
ρίζουμε τι αναπνέουμε. Η συνύπαρξη 
εργοστασίων και κατοικημένων περιο-
χών δεν είναι αθώα. Δεν υπάρχει καμία 
λογική να υπάρχουν σπίτια δίπλα από 
εργοστάσια, έστω κι αν ισχυρίζονται ότι 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να μη μολύνουν την ατμόσφαιρα. 

Όταν το ΠΑΚΟΕ, με έρευνα που 
πραγματοποίησε στον Βόλο πριν εξι 
χρόνια, επεσήμανε τις πηγές ρύπανσης 
και κατάγγειλε στους αρμόδιους την 
ρύπανση που προκαλεί η σημερινή 
Γαλλική Lafarge, τότε όλοι έβγαζαν 
την ουρά τους απ‘ έξω. Μάλιστα ο 
πρώην Δήμαρχος Βόλου Σκοτεινί-
ωτης, ήταν δικηγόρος υπεράσπισης 
του αντινομάρχη Ντίτορα γιατί τον 
είχαμε μηνύσει για την αδράνεια του 
και την διαπλοκή του με την εταιρεία. 
Καρκίνος λοιπόν. Από πού αλλού; Από 
το τσιμεντάδικο.

Κύριε εισαγγελέα Βόλου. Βγάλτε 
από το συρτάρι σας την διογκωμένη 
δικογραφία του 2008. Καιρός είναι. 

ΣΟΚΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Ένας στους τέσσερις θανάτους απο καρκίνο
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 2007

Η συγγραφέας Ναόμι Κάμπελ επιτίθεται στην κορπο-
ρατιστική βιομηχανία πετρελαίου και θέτει τους μεγάλους 
Περιβαλλοντικούς Οργανισμούς προ των ευθυνών τους 
για την υποτίμηση του θέματος της κλιματικής αλλαγής.

Η κρίση ήταν μία μεγάλη ευκαιρία για να ξεχαστεί η 
και να αλλοιωθεί ο επείγων χαρακτήρας της κλιματικής 
αλλαγής. 

Σημαντικά τα όσα αποκαλύπτει στον δημοσιογράφο 
Αποστόλη Φωτιάδη του «δρόμος ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» η 
συγγραφέας.

Η εμπειρία μου από την Ιερισσό την άνοιξη του 2013 
ήταν ότι βελτίωσε την κριτική που προσπαθώ να κάνω. 
Αυτό το κίνημα των ανθρώπων που εναντιώνονται στην 
εξόρυξη χρυσού είναι μέρος της ψυχής μίας παγκόσμιας 
αντίστασης, «Extractivism» όπως το αποκαλώ στο βιβλίο 
μου. Το κίνημα υπήρξε κυρίως από αγάπη για να υπερα-
σπιστεί έναν τόπο και για να υπερασπιστεί το νερό και 
δευτερευόντως από την ανάγκη να εναντιωθεί σε κάτι. 

Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει ένα συνέδριο για 

το κλίμα στην Νέα Υόρκη και θα λάβει χώρα μία ομαδική 
δράση «Πλημυρίστε την Wall Street». Είναι μία προσπά-
θεια να συνδεθούν τα κρίσιμα θέματα των ανισοτήτων 
και της κλιματικής αλλαγής.  

Πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει η δράση «Κατάλη-
ψη της Wall Street» από τους ίδιους συντελεστές. Από 
τότε μεσολάβησε μία φοβερή φυσική καταστροφή που 
πλημμύρισε μεγάλο μέρος της Νέας Υόρκης. Έτσι πολλοί 
άνθρωποι που σκέφτονταν την κλιματική αλλαγή σαν 
ένα θέμα μακρινό, το ξανασκέφτηκαν και είδαν ξεκάθα-
ρα πόσο επείγουσα ήταν η κλιματική κρίση και επίσης 
είδαν την σύνδεση του θέματος αυτού με τα θέματα 
της λιτότητας και των ανισοτήτων. Αυτό φυσικά γιατί 
οι πιο φτωχές κοινότητες στην Νέα Υόρκη υπέφεραν 
περισσότερο.

Στην Γερμανία ο μετασχηματισμός της ενεργεια-
κής πολιτικής έχει φέρει κόσμο στο προσκήνιο αυτής 
της αλλαγής, που παλιά ασχολούνταν με οικονομικά 
θέματα. Το γερμανικό μοντέλο έχει σχεδιασθεί για να 

ενθαρρύνει τους μικρούς παίχτες. Έτσι δημιουργήθη-
καν εκατοντάδες κοπερατίβες. Εκατοντάδες πόλεις και 
κοινότητες επανέκτησαν τον έλεγχο του Ηλεκτρισμού 
από ιδιωτικούς φορείς. 

Τώρα διοχετεύουν τα κέρδη από την ηλεκτρική 
ενέργεια στην κοινότητα, πολεμώντας τις εκπομπές και 
την κλιματική αλλαγή και αντιστεκόμενοι στην λιτότητα. 

Η ευαισθητοποίηση που είναι και στόχος του 
ΠΑΚΟΕ, έρχεται καθημερινά, σαν μία βασική 
αναγκαιότητα επιβίωσης στον πλανήτη που δανει-
στήκαμε.

Εν τούτοις η Κίνα και οι ΗΠΑ που είναι οι 
βασικοί ρυπαντές στο αποτύπωμα του άνθρακα 
στον πλανήτη, σφυρίζουν αδιάφορα. Και βέβαια οι 
100 θάνατοι ημερησίως στην Κίνα από το φονικό 
νέφος της αιθαλομίχλης δεν λένε γι’ αυτούς τίποτε 
στο 1,5 δισεκατομμύριο Κινέζων. Σε μας όμως που 
έχουμε 3-4 θανάτους ημερησίως λέει πολλά κύριοι 
της ΔΕΗ και του ΥΠΕΚΑ. 

Κίνα και ΗΠΑ: αλλάζουν το κλίμα και σκοτώνουν
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Νεό πρόστιμο για την αποχέτευση

1 εκ. είδη ζώων και φυτών απειλούνται με εξαφάνιση
Το περιοδικό Natura δημοσίευσε εκτιμήσεις σύμ-

φωνα με τις οποίες έως το 2015 θα εξαφανιστούν από 
τον πλανήτη 1 εκ. είδη ζώων και φυτών, εξ αιτίας του 
φαινομένου του θερμοκηπίου.

Διεθνής Επιτροπή χρειάστηκε δύο χρόνια για να 
κάνει την πρώτη εκτίμηση των επιπτώσεων της αλλα-
γής του κλίματος σε έξι πλούσιες βιολογικά περιοχές 
του πλανήτη. 

Οι έρευνες έδειξαν ότι τα είδη που ζουν σε ορεινές 
περιοχές έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώ-
σουν, διότι μπορεί να μετακινηθούν προς τις κορυφές 
που είναι πιο ψυχρές.

Αντίθετα τα είδη που ζουν σε περιοχές της Βραζι-
λίας, Μεξικού και Αυστραλίας είναι τρωτά διότι πρέπει 
να διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να βρουν τις 

κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες.
Μεταξύ των πιο δυσάρεστων διαπιστώσεων είναι 

αυτές που αφορούν στα 24 είδη πεταλούδας στην 
Αυστραλία, που θα εξαφανιστούν από τον τόπο τους, 
με εξαίρεση τρία είδη.

Στην Νότιο Αφρική οι σπουδαιότεροι τόποι διατήρησης 
των ειδών, όπως το Κρούγκερ Πάρκ, κινδυνεύουν να 
χάσουν το 60% των ειδών που προστατεύουν. 

Στο Σεράντο της Βραζιλίας που καταλαμβάνει το 
20% του εδάφους της, το 70% των 163 ειδών δένδρων 
που μελετήθηκαν θα εξαφανιστούν.

Στην Ευρώπη, τα ποσοστά επιβίωσης είναι καλύτερα 
και προβλέπεται να εξαφανιστεί το ¼ των πτηνών και 
περίπου το 11-17% της χλωρίδας. 

Πολλά είδη θεωρούνται καταδικασμένα δεδομένου 

ότι απαιτούνται το λιγότερο 25 χρόνια για να φανούν 
οι επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Οι κλασσικές μέθοδοι του εγκλεισμού των ζώων σε 
ζωολογικούς κήπους καθώς και οι φυσικοί δρυμοί όπου 
μπορούν να αναπτυχθούν δεν επαρκούν.

Η μόνη αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα είναι 
να περιορίσουμε στο ελάχιστο την αύξηση της θερμο-
κρασίας του πλανήτη. 

 Xωρίς φυτά και ζώα πως μπορείτε να φαντα-
στείτε την επιβίωση του ανθρώπου στη γη; Ένα 
σενάριο άγριας και εφιαλτικής φαντασίας θα 
μπορούσε να συμβεί. Τα στοιχεία όμως δείχνουν 
ότι δεν είναι απίθανο. Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγγεί-
λει το γεγονός πολλά χρόνια πριν. Αλλά «φωνή 
βοώντος εν τη ερήμω».

Η καφέ αρκούδα έχει δημιουργήσει προβλήματα στους 
κατοίκους των δήμων της Κόνιτσας, Ζαγορίου και 
Μετσόβου. Μπαίνει στις καλλιέργειες δημιουργώντας 
ζημιές, τρώει πρόβατα αλλά και δημιουργεί φόβο στους 
κατοίκους. Στο Δίστρατο Κόνιτσας εμφανίστηκαν 4-5 
καφέ αρκούδες μέσα στο χωριό τρομοκρατώντας τους 
κατοίκους. Στα τέλη Ιουλίου εμφανίστηκε αρκούδα στο 
Μέτσοβο, ενώ κτηνοτρόφος στη Χρυσοβίτσα κατήγγειλε 
ότι αρκούδα του έφαγε τα πρόβατα. Τελευταία στον Άνω 
Παρακάλαμο Πωγωνίου μία αρκούδα πιάστηκε σε παγίδα 
για αγριογούρουνα και έγινε ολόκληρη επιχείρηση για να 
απελευθερωθεί.
Συστάθηκε Συντονιστική Επιτροπή από την Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας 
και αποφασίστηκε να συγκροτηθούν Ομάδες Άμεσης 
Παρέμβασης - όπως προβλέπεται από Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ) - προκειμένου να παρακολουθούν τα 
περιστατικά και να ενημερώνουν την Συντονιστική 
Επιτροπή η οποία θα αποφασίζει και τα ενδεδειγμένα 
μέτρα αντιμετώπισης. 
Τον Οκτώβριο έχουν αποφασιστεί να γίνουν εκπαιδευτικά 
σεμινάρια με αντικείμενο την διαχείριση κρίσεων και 
την χρήση αναισθητικών όπλων, με την παρουσία πάντα 
κτηνιάτρων και ειδικών επιστημόνων.
Αποφασίστηκε να γίνεται συχνότερη αποκομιδή 
των σκουπιδιών από τους δήμους, ώστε να μην 
βρίσκουν οι αρκούδες τροφή στους κάδους και να 
τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι που δεν ανοίγουν. Επίσης να 
χρησιμοποιηθούν σειρήνες και κανονάκια, που απωθούν 
τις αρκούδες.
Τέλος ο «Αρκτούρος» συστήνει στους πολίτες να 
μην αφήνουν σκουπίδια έξω από τους κάδους και να 
περιφράξουν τις καλλιέργειές τους με ηλεκτροφόρο 
συρματόπλεγμα, το οποίο, εάν κτυπήσει μία φορά την 
αρκούδα δεν ξαναπλησιάζει. 
Ο Αρκτούρος όμως που χρηματοδοτείται με πολλά 
χρήματα από την ελληνική Κυβέρνηση και την Ε.Ε. είναι 
υποχρεωμένος να προστατεύει πρώτα απ΄όλα τους 
κατοίκους και τις καλλιέργειες τους και στην συνέχεια 
…τις αρκούδες. Καταλάβατε κύριοι του Αρκτούρου 
και πιστεύω να θυμάστε την ρήση του πρώην ΥΠΕΚΑ 
Σουφλιά.
« Η κάθε αρκούδα στοίχισε στον ελληνικό λαό 
ένα εκατομμύριο ευρώ, τότε που προχωρούσε 
την κατασκευή της Εγνατίας Οδού». Το ΠΑΚΟΕ 
προτείνει στον Αρκτούρο να δράσει βοηθώντας 
τους ταλαίπωρους πολίτες πρώτα απ΄όλα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑΣ

Η ΠΡΩΤΗ καταδίκη της Ελλάδας 
τον Οκτώβριο 2007, έγινε διότι 21 
μεγάλες πόλεις (άνω των 10.000 
κατοίκων) δεν διέθεταν βασικές 
υποδομές για την διαχείριση των 
αστικών λυμάτων. 

Σήμερα, μετά από 7 χρόνια από 
την πρώτη καταδίκη, η Επιτροπή της 
ΕΕ κατέληξε ότι «η Ελλάδα δεν έχει 
λάβει ακόμη όλα τα αναγκαία μέτρα 
που απαιτούνται για την εκτέλεση 
της απόφασης του Δικαστηρίου 
σε αρκετές από τις περιοχές που 
αναφέρονται παραπάνω» και ζητεί 
την καταδίκη και την επιβολή προ-
στίμου στην χώρα μας. 

Ζητεί πρόστιμο 5.191 ευρώ για 
κάθε ημέρα από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης (2007) έως 
την ημερομηνία της απόφασης της 
δεύτερης καταδίκης. Επίσης πρό-
στιμο 13 εκ. ευρώ με προσαύξηση 
κατά 47.462 ευρώ για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης εκτέλεσης της νέας 
απόφασης.

Το πρόβλημα σήμερα υπάρχει 
μόνο στους Δήμους Αρτέμιδας-
Σπάτων και Πικερμίου -Ραφήνας, 
που είναι οι μοναδικοί που δεν 
έχουν προχωρήσει σε λύση του 
αποχετευτικού.

Το 2013 η ΕΥΔΑΠ πρότεινε την 
υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας 
μεταξύ ΕΥΔΑΠ, ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειας 
Αττικής και των δύο Δήμων, αλλά 
η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από 
τα Δημοτικά Συμβούλια.  

Οι δύο Δήμοι επιμένουν για την 
σύνδεσή τους με την Ψυττάλεια, 
λύση η οποία μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί, αλλά έχει απορριφθεί 
από την ΕΥΔΑΠ λόγω της τεχνι-
κής δυσκολίας στην εκτέλεσή της 
αλλά και για το ότι είναι οικονομικά 
ασύμφορη.

Έχει αποφασισθεί, το μεγαλύτε-
ρο μέρος του προστίμου που τελικά 
θα επιβληθεί, να μεταβιβασθεί από 
την Πολιτεία στους δύο Δήμους.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας 

απέρριψε το 2005 την περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση της κατασκευής 
βιολογικού καθαρισμού του Δήμου 
Αρτέμιδας-Σπάτων.

Το 2008 τέσσερις Υπουργοί 
είχαν ανακοινώσει μία διαφορετική 
λύση για την περιοχή Πικερμίου-
Ραφήνας, η οποία εγκαταλείφθηκε. 

Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ 
το κόστος σύνδεσης των δύο 
Δήμων με την Ψυττάλεια, είναι 
περί τα 30 εκατ. ευρώ, ενώ 
το κόστος δημιουργίας νέων 
εγκαταστάσεων είναι πολύ μεγα-
λύτερο, γύρω στα 100 εκατ. 
ευρώ. Το κόστος λειτουργίας της 
λύσης Ψυττάλειας είναι πολύ 
υψηλό (4,5 εκατ. ευρώ ετησίως), 
ενώ το κόστος λειτουργίας του 
βιολογικού καθαρισμού είναι 
περί τα 3 εκατ. ευρώ. 

Στην περίπτωση σύνδεσης 
με την Ψυττάλεια υπάρχει και 
ο κίνδυνος αστοχίας του συστή-
ματος.
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