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ΝΕΡΟ
ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Κάθε 20δευτερόλεπτα ένα παιδί χάνει την ζωή 

του από μολυσμένο νερό.

Ποιοτικά το καλύτερο νερό 

στην Ευρώπη είναι το νερό της ΕΥΔΑΠ

Το 86% του νερού που καταναλώνεται στην Ελλάδα  

αφορά την άρδευση το 11% την βιομηχανία  

και μόλις το 3% την ύδρευση

ΑΝΙΣΩΡΩΠIΕΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: Τεύχος 49 (16σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης  
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ΑΣΩΠOΣ, 
EΝΑ ΣΥΝΕΧEΣ EΓΚΛΗΜΑ

ΣΕΛ. 5-11

ΣΕΛ. 2-4

ΕΝΗΜEΡΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΦΡΟΝΤIΔΑ  
ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

«ΘEΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦYΓΟΥΝΕ. 
ΑΝ ΔΕΝ ΦYΓΟΥΝ  

ΘΑ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟYΝ»
ΣΕΛ. 15
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ΤΟ ΘΥΜΑ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ     
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Συζήτηση του προέδρου του ΠΑΚΟΕ Παναγιώτη Χριστοδουλάκη  
με τον Γιώργο Κόκκα στην Ertopen 5/3/16   ΣΕΛ. 6

ΣΚΑΝΔΑΛΟ Η ΑΠΕΝΤΑΞΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  
Συζήτηση του προέδρου του ΠΑΚΟΕ Παναγιώτη Χριστοδουλάκη με τον Γιάννη Διαβάτη στο 

Kontra Channel στην εκπομπή: Στο Περισκόπιο του πολιτισμού 24/3/16 ΣΕΛ. 4

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΒΑΦΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΕΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

16:00-22:00
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16 ΣΕΛΙΔΟ ΕΝΘΕΤΟ

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΜΕ «ΑΝΘΡΑΚΑ» 
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

8 ΣΕΛΙΔΟ ΕΝΘΕΤΟ

ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
ΣΕ 127 ΚΥΛΙΚΕΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

8 ΣΕΛΙΔΟ ΕΝΘΕΤΟ

οικονομία
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΠΕΛΛΕΤΣ

Πάνω από πενήντα τόνους πέλετ φτιαγμένοι από σκου-

πίδια, που προορίζονταν για καύση σε σπίτια εντόπισε η 

Αστυνομία και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.
 Σελ. 17

«ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟ

Η ολοένα αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου έχει οδηγή-

σει τον επιστημονικό αλλά και επιχειρηματικό κόσμο να 

στραφεί σε εναλλακτικές, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. 
 Σελ. 15

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  
Ο ΑΛΟΓΟΒΟΘΡΟΣ 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Σελ. 6-7

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Η ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΕΙ Επικίνδυνα 
κρέατα 

ταΐζουν τους 
φαντάρους

 Σελ. 23
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Το πρεσάρισμα που «τρώει» 

ο Έλληνας πολίτης στον τομέα 

της υγείας, είναι το κάτι άλλο. 

Όλοι ισχυρίζονται ότι η «ΥΓΕΙΑ» 

πάνω απ’ όλα. Αυτό όμως δεν 

ισχύει για τους εξουσιαστές της 

Δημόσιας και Ιδιωτικής ασφάλειας 

στην υγεία. Οι γιατροί, οι φαρμακο-

ποιοί, οι μεσάζοντες προμηθευτές 

και το «σάπιο» κράτος από τη μια 

και οι πολίτες από την άλλη, στη 

κυριολεξία πρεσάρονται από όλους 

τους άλλους, δημιουργούν ένα 

κοκτέιλ «μπόχας» που αναδύεται 

όταν ψάξεις λίγο. Αυτό συμπα-

ρασύρει ολόκληρη την κοινωνία 

που δεν έχει πλέον αντισώματα 

να αντισταθεί.
Η ιστορία που θα ακολου-

θήσει στις επόμενες γραμμές 

είναι πέρα για πέρα αληθι-

νή. Συνέβη στην Αθήνα σε 

ένα από τα πλέον περίοπτα 

Νοσοκομεία. Το Νοσοκομείο 

«ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».
Ένα πρωινό του Οκτώβρη που 

πέρασε ο παθών έχει δώσει ραντε-

βού με ένα χειρούργο Διευθυντή 

στο Νοσοκομείο για να προβεί 

στην τακτοποίηση μιας απλής 

ομφαλοκήλης. Αρχίζει η διαδικα-

σία της επέμβασης και μέσα στο 

αλαλούμ της καθημερινότητας 

με τον πόλεμο που μας κήρυξαν  

«δήθεν» οι δανειστές μας, κουτσά- 

στραβά σε μια ώρα έχει τελειώσει 

η επέμβαση. Στη συνέχεια, με δύο 

ώρες, στην ανάνηψη, φεύγει ο 

παθών από το νοσοκομείο, ευχα-

ριστώντας τους υπεύθυνους και… 

αρμόδιους όπως θέλετε να τους 

χαρακτηρίσουμε. 
Από εκείνη την στιγμή αρχίζει 

η περιπέτεια του παθόντος. Μετά 

από τέσσερις ώρες αρχίζουν 

οι περιφερειακοί- στα όρια 

της γάζας και του τσιρότου 

ή χάζαπλαστ- πόνοι και αυτοί 

δεν έχουν τελειωμό. Παίρνει το 

απόγευμα τον γιατρό- Διευθυντή- 

και όντας ενήμερος εκείνος για 

το πρόβλημα, χωρίς περιστροφές 

του λέει ότι πρέπει να βγάλει τα 

χάζαπλαστ που του έβαλαν και να 

βάλει άλλα «δήθεν» αντιαλλεργι-

κά. Ξέρεις του λέει ο Διευθυντής 

αυτό μας συμβαίνει συχνά γιατί 

αυτά τα χάζαπλαστ είναι από το 

Μπαγκλαντές και είναι τα φτηνά.

Δεν μας χορηγούν άλλα διότι 

έτσι έγινε ο διαγωνισμός. 

Επί ένα μήνα προσπαθούσε ο 

«δόλιος παθών» να βγάλει άκρη 

και άκρη δεν έβγαλε. Έβγαλε τις 

πέτσες του- βλέπε φωτογραφίες- 

αλλά άκρη με τις «δολοπλοκίες» 

των αρμοδίων- αναρμόδιων- δεν 

έβγαλε.
Με την καταγγελία αυτή 

το ΠΑΚΟΕ προχώρησε σε μια 

πιο εξωνυχιστική έρευνα η 

οποία θα δημοσιευθεί στο 

επόμενο τεύχος της «ΟΙΚΟ-

νομιας» και θα είναι καταγ-

γελτική γι’ αυτούς που στον 

βωμό του υπερκέρδους, δεν 

υπολογίζουν την ανθρώπινη 

ζωή, που όπως διαβάσατε 

και στην αρχή η «ΥΓΕΙΑ 
ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ».

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ

Το υδρογόνο είναι ένα βασικό στοιχείο της φύσης που υπάρχει σε αφθονία στον αέρα και στο νερό. Με κατάλληλη 

επεξεργασία μπορούμε εύκολα να το χρησιμοποιήσουμε και ως καύσιμο στο αυτοκίνητο αλλά και στην ναυσιπλοΐα 

με μικρό κόστος και με μεγάλη ασφάλεια                                                        Σελ. 3

ΜΗΝΑ - ΜΗΝΑ  
Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ,  
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ  

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΜEΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Η ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΕΙ 

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

4 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ: 
30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ 

ΕΦΙΑΛΤΗ

ΕΦΙΑΛΤΗΣ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑYΘΜΩΝΟΣ 10π.μ. - 10μ.μ.
21,22,28,29 ΜΑΪΟΥ - 5,6 ΙΟΥΝΙΟΥ (2016)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΑΚΟΕ, ΟΠΑΝΔΑ, ΟΙΚΟΕΝ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ, Ε.Π.Υ.ΔI

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

▶ ΣΕΛ. 16-19 
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Κάθε 20 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένα παιδί 
εξαιτίας του νερού που πίνει. Κάθε ένα λεπτό 
πεθαίνουν 5 ζώα στον πλανήτη από το ζώο που 
αυτοαποκαλείται άνθρωπος. Κάθε λεπτό πεθαίνουν 
500 άνθρωποι από την ατμοσφαιρική ρύπανση 
εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Και 
πάρα πολλά άλλα τέτοια στατιστικά, θα μπορούσαμε 
να απαριθμήσουμε για να τεκμηριώσουμε ότι η 
σταθερότητα των οικοσυστημάτων κρέμεται σε μια 
λεπτή κόκκινη γραμμή, που είναι σε συνάρτηση της 
βιοποικιλότητας των ειδών και των ενεργειακών 

επιρροών σε αυτά.
Η Κλιματική αλλαγή είναι όπως τα μεταλλαγμένα 
προϊόντα. Πρώτα τα … δοκιμάζουμε και μετά …
πεθαίνουμε.
Είναι καιρός πλέον οι «εξουσιαστές» με τα lobby 
τους να δουν τον άνθρωπο όχι σαν αριθμό, αλλά 
σαν ένα «όν» που πραγματικά βλέπει προς τα 
επάνω.
Εμείς οι Έλληνες πρέπει να αποφασίσουμε για το 
μέλλον των παιδιών μας. Το θέλουμε με τέρατα … ή 
με αγγελούδια;  Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης (Αντιπρόεδρος)
Δημήτρης Αθανασόπουλος (Γ. Γραματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος)
Αθανάσιος Πετρογιάννης (Μέλος)
Γρηγόρης Μαλτέζος  (Μέλος)
Κωνσταντίνος Σολδάτος (Μέλος)
Νομικοί Σύμβουλοι: 
Νίκος Κωνσταντόπουλος,
Περικλής Σταυριανάκης, 
Δημήτρης Φιλιπόπουλος, 

Επιμέλεια ύλης: 
Τσιοτινού Πολυξένη, 
Καραδούκας Δημήτρης,
Γιάννης Γιανιτσιάδης

Κεντρικά Γραφεία: 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28 
10683 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 8100804 – 805, 
210 8101609, 210 7230505
Fax: 210 7230505

Email: pakoe@pakoe.gr,  
oikonomia@pakoe.gr, oikoen@pakoe.gr  
kekpakoe@pakoe.gr, 
oikosystima@pakoe.gr,
Website: www.pakoe.gr

Γραφεία Θράκης: 
Νίκος Πουρτσίδης, Κουλόγλου 19, Κομοτηνή
Βαγγέλης Βασιλειάδης, Βενιζέλου 21-23, Ξάνθη
Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

36 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 97.227 επισκέψεις τον Μάρτιο

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

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

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

 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

οικονομία

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0805,
210 810 1609

Οι αριθμοί... σοκάρουνedi to  
rial

100.000

50.000
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και τα Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ, του ΟΠΑΝΔΑ, του ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΛΑΣ, της ΟΙΚΟΕΝ, του ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ, του Ε.Π.Υ.ΔI, σας προσκαλούν στις 
διήμερες εκδηλώσεις στην Πλατεία Κλαυθμώνος 21-22/5/2016 από τις 10 το 
πρωί μέχρι  τις 10 το βράδυ, για να ενημερωθείτε να διαμαρτυρηθείτε και να 
συμπράξετε, στα δρώμενα για τον εφιάλτη της κλιματικής αλλαγής που ταλανίζει 
τους λαούς του Πλανήτη.

Πιστεύουμε ότι η παρουσία σας είναι απαραίτητη.
Για τα Δ.Σ.  

ΠΑΚΟΕ: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
ΟΠΑΝΔΑ: Χρήστος Τεντόμας

ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ: Γιώργος Παπαδάκης
ΟΙΚΟΕΝ: Ναταλία Χριστοδουλάκη

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ: Σπύρος Οικονομίδης
Ε.Π.Υ.ΔI: Γιάννης  Διαβάτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 21-22/5/2016
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ώρα 10:00: Έναρξη των εκδηλώσεων και χαιρετισμοί από τους Προέδρους 
των οργανώσεων που συμμετέχουν.
Ώρα 10:30: Χαιρετισμός εκπροσώπου της Κυβέρνησης, των κομμάτων και 
άλλων φορέων.
Ώρα 11:10: Παρουσίαση των πέντε περιπτέρων στους μικρούς και μεγάλους 
φίλους της …γης.
Περίπτερο 1: Έκθεση φωτογραφίας από την Ιστορία της ΕΥΔΑΠ
Περίπτερο 2: Γραμματεία εκδηλώσεων και έκθεση φωτογραφίας από την 
ιστορία του ΠΑΚΟΕ με πρωτοσέλιδα της εφημερίδας του
Περίπτερο 3: Φυτικά παρτέρια για να φυτεύσουν διάφορα φυτά οι μικροί 
μας φίλοι .
Περίπτερο 4: Εργαστήριο αναλύσεων για μικρόβια σε νερά (θαλάσσιο, πόσιμο 
κ.λ.π.) ώστε οι μικροί και μεγάλοι μας φίλοι να μάθουν την διαδικασία των 
αναλύσεων.
Περίπτερο 5: Δρώμενα για παιδιά κατασκευές παιχνίδι και προβληματισμοί 
για την καθημερινότητα των μικρών μας φίλων.
Το ωράριο λειτουργίας των περιπτέρων θα είναι 10:00-14:00 και 17:00-22:00.
Ώρα 12:00-14:00: Συζήτηση και προβληματισμός για την διαχείριση του 
νερού σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες.
Ώρα 20:00-22:00: Χορευτικό Κρητικό συγκρότημα «Οι Κρήτες».

ΝΕΡΟ  
ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και τα Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ, του ΟΠΑΝΔΑ, του ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ, 

της ΟΙΚΟΕΝ, του ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ, του Ε.Π.Υ.ΔI, σας προσκαλούν στις διήμερες εκδηλώσεις 
στην Πλατεία Κλαυθμώνος 28-29/5 και 05-06/6 από τις 10 το πρωί μέχρι  τις 10 το 
βράδυ, για να ενημερωθείτε να διαμαρτυρηθείτε και να συμπράξετε, στα δρώμενα για 
τον εφιάλτη της κλιματικής αλλαγής που ταλανίζει τους λαούς του Πλανήτη.

Πιστεύουμε ότι η παρουσία σας είναι απαραίτητη.
Για τα Δ.Σ.  

ΠΑΚΟΕ: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
ΟΠΑΝΔΑ: Χρήστος Τεντόμας

ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ: Γιώργος Παπαδάκης
ΟΙΚΟΕΝ: Ναταλία Χριστοδουλάκη

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ: Σπύρος Οικονομίδης
Ε.Π.Υ.ΔI: Γιάννης  Διαβάτης

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ»

ΟΥΤΟΠΙΑ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 28-29/5/2016 και 05-06/06/2016
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ώρα 10:00: Έναρξη των εκδηλώσεων και χαιρετισμοί από τους προέδρους 
των οργανώσεων που συμμετέχουν.
Ώρα 10:30: Χαιρετισμοί εκπροσώπου της Κυβέρνησης, των κομμάτων και 
άλλων φορέων.
Ώρα 11:10: Παρουσίαση των πέντε περιπτέρων στους μικρούς και μεγάλους 
φίλους της …γης.
Περίπτερο 1: Έκθεση αυτοκίνητου με καύσιμο το φυσικό αέριο. 
Περίπτερο 2: Γραμματεία εκδηλώσεων και έκθεση φωτογραφίας από την 
ιστορία του ΠΑΚΟΕ με πρωτοσέλιδα της εφημερίδας του.
Περίπτερο 3: Φυτικά παρτέρια για να φυτεύσουν διάφορα φυτά οι μικροί μας 
φίλοι .
Περίπτερο 4: Εργαστήριο αναλύσεων για μικρόβια σε νερά (θαλάσσιο, πόσιμο 
κ.λ.π.) ώστε οι μικροί και μεγάλοι μας φίλοι να μάθουν την διαδικασία των 
αναλύσεων.
Περίπτερο 5: Δρώμενα για παιδιά κατασκευές παιχνίδι και προβληματισμοί για 
την καθημερινότητα των μικρών μας φίλων.
Το ωράριο λειτουργίας των περιπτέρων θα είναι 10:00-14:00 και 17:00-22:00.
Ώρα 12:00-14:00: Συζήτηση και προβληματισμός για την διαχείριση του 
φυσικού αερίου σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες.
Ώρα 20:00-22:00: Χορευτικό Κρητικό συγκρότημα «Οι Κρήτες».
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Η TTIP δηλαδή η Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου 
και Επενδύσεων) είναι μια εμπορική συμφωνία η 
οποία βρίσκεται στα σκαριά μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ 

και εφόσον ολοκληρωθεί  σύμφωνα με τους εταίρους δε 
θα υπάρχει όμοια της στην ιστορία κάτι που ακούγεται 
ελπιδοφόρο και εντυπωσιακό

Όμως όλα αυτά γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες χωρίς 
καμία ενημέρωση προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες 
κάτι που κάνει τελικά τη συμφωνία ύποπτη. Χάρη όμως στη 
Greenpeace που διέρρευσε αρκετά από τα έγγραφα της 
συμφωνίας αποδεικνύεται ότι θα έχει μη αναστρέψιμες και 
σοβαρές επιπτώσεις σε πολλούς καθημερινούς παράγοντες 
της ζωής μας, υποβαθμίζοντας τη ποιότητα της ζωής μας, 
και ειδικότερα στην υγεία, τα τρόφιμα, την εργασία, το 
περιβάλλον ακόμα και τα προσωπικά δεδομένα. Επίσης 
υπονομεύονται δημοκρατικά θεσμικά όργανα και αναφαί-
ρετα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Η Greenpeace και η FOE Europe (Friends of the Earth 
- Europe) ανέλυσαν τα έγγραφα αυτά και κατέληξαν στα 
εξής συμπεράσματα που προκαλούν σοβαρές ανησυχίες : 

• Καταργούνται διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας 
που ίσχυαν επί μακρόν

• Η προστασία του κλίματος δυσχεραίνεται με την TTIP
• Θίγεται και καταπατάται η αρχή προφύλαξης.
• Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποκτούν υπεραξία.
Η FOE Europe μέσω μελετών που έκανε διαπίστωσε 

ότι αποδυναμώνεται η προστασία των καταναλωτών ή σε 
ορισμένες περιπτώσεις παραλείπεται, και έτσι κινδυνεύουν 
να βάλουν στο πιάτο τους γενετικά τυποποιημένα προϊό-
ντα με χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών, όπως επίσης 
ορμονών και παθογόνων. Επίσης αναμένεται να πληγούν 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως στον αγροτικό τομέα, 
αλλά και οι άμεσα ή έμμεσα εξαρτώμενες, λόγω του αθέ-
μιτου ανταγωνισμού που αναμένεται να δημιουργηθεί από 
τις πολυεθνικές.

Η υποβάθμιση του αγροτικού τομέα  
και οι υγειονομικές παγίδες

Το φθηνό δε είναι πάντα και καλό.
Τι ετοιμάζει λοιπόν να φέρει στο πιάτο και στο σπίτι 

μας αυτή η συμφώνια; Ορίστε μερικά τρανά και πολύ 
επικίνδυνα παραδείγματα:

• Εισαγωγή φθηνού βοδινού κρέατος με ορμόνες κάτι 
που απαγορεύεται από την Ε.Ε αλλά λόγω πιέσεων που 
δέχεται φαίνεται να υποχωρεί. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει 
σε μείωση εσόδων έως και 50% για τους αγρότες της Ε.Ε.

• Κατάργηση των προδιαγραφών της Ε.Ε. για τα χημικά 
και εισαγωγή πουλερικών που έχουν υποστεί πλύση με 
χλώριο. 

• Εισαγωγή χοιρινού κρέατος με ρακτοπαμίνη (αυξητική 
ορμόνη) κάτι που απαγορεύεται ρητά στην Ε.Ε. η οποία κι 
εδώ φαίνεται να υποχωρεί στις πιέσεις.

• Όσον αφορά τα δημητριακά και άλλα φυτικά είδη 
στην Αμερική χρησιμοποιούν τον όρο «προϊόντα σύγχρονης 
γεωργικής τεχνολογίας» ώστε να αποφεύγουν  τα εμπόδια 
που βάζουν τα μεταλλαγμένα. Έτσι έχουν σκοπό να πλα-
σάρουν νέα γενιάς τροποποιημένα προϊόντα στην Ε.Ε. τα 
οποία δεν εντάσσονται στις ρυθμιστικές προβλέψεις περί 
μεταλλαγμένων που ισχύουν μέχρι σήμερα Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα εκτός των επιπτώσεων στην υγεία και μείωση 
της Ευρωπαϊκής παραγωγής έως και 6%.

Στις ΗΠΑ σε αντίθεση με την Ε.Ε. ισχύει ότι πρέπει 
πρώτα οι ζωντανοί οργανισμοί να εκτεθούν στα χημι-
κά ώστε να υπάρχουν δεδομένα ότι είναι επικίνδυνο 
κάποιο προίόν που καταναλώθηκε, ενώ η Ε.Ε. με τη 
νομοθεσία REACH απαίτει, σύμφωνα με τη κοινή λογική, 
πρώτα να συλλεχτούν δεδομένα και μετά να βγει στην 
αγορά ένα προϊόν κάτι που πάει και αυτό φυσικά  να 

προσπερασθεί με συνοπτικές διαδικασίες.

Καταργείται η προστασία  
των τοπικών προϊόντων

Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι  προσπα-
θούν οι ΗΠΑ να άρουν τα λογότυπα ποιότητας της Ε.Ε. 
και κυρίως τη Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) 
με σκοπό να χαθεί η προστασία των τοπικών προϊόντων 
που ισχύει εως σήμερα, κι αυτό γιατί έχουν μεγάλο μερίδιο 
στις εξαγωγές και δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των 
πολυεθνικών. Τέτοια προϊόντα είναι κυρίως αλκοολούχα 
ποτά, κρασιά αλλά και πιο εξειδικευμένα όπως η φέτα το 
λάδι και το τσίπουρο που επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος 
του αγροτικού μας δυναμικού.

Καταπατώνται τα δικαιώματα μας
Εκτός όμως από την υγεία του καταναλωτή θίγονται 

και τα δικαιώματα του. Κι αυτό γιατί αναμένεται εξαμερι-
κανισμός της ευρωπαϊκής αγοράς που σημαίνει υποβάθμιση 
των δικαιωμάτων με νέες συλλογικές συμβάσεις και ότι 
συνεπάγεται αυτό (μειώσεις μισθών, περικοπές συντάξεων 
κ.τ.λ.) λόγω της ανταγωνιστικότητας που αναμένεται να 
δημιουργηθεί.

Επίσης αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά οι αλληλοεξαρτώμενοι 
από αυτές, καθώς οι περισσότερες δεν θα μπορέσουν να 
ανταγωνιστούν τις τιμές αλλά και το διατλαντικό εμπόριο 
των πολυεθνικών.

Όσον αφορά τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, τα 
οποία είναι αναφαίρετα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 
αναμένεται να πληγούν σφόδρα και φυσικά προς όφελος 
των επιχειρήσεων και όχι του κράτους και του πολίτη. 
Προβλέπεται να δημιουργηθούν ιδιωτικοί φορείς που θα 
έχουν το ρόλο του διαιτητή σε διαμάχες ανάμεσα σε επιχει-
ρήσεις και κράτη και αντί να θέτουν υψηλά περιβαλλοντικά 
πρότυπα αυτοί τα προσπερνάνε και τα υποτιμάνε με σκοπό 
την εξυπηρέτηση του κεφαλάιου, καθώς ο μηχανισμός  
διευθέτησης  διαφοράς  δεν  παρέχει  καμία  εγγύηση  ότι  
θα  δίνεται  επαρκές  βάρος  στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Επίσης δίνεται το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να προ-
σφεύγουν σε όποιο forum (shopping forums) επιθυμούν 
για τη διευθέτηση του προβλήματος κάτι που σημαίνει ότι  
αυτοί που έχουν τις περισσότερες γνωριμίες και χρήματα 
μπορούν να κερδίσουν.

Last but not least όπως λένε και στη μητρική τους 
γλώσσα αυτοί που ετοιμάζονται να συμφωνήσουν είναι ότι 
χάνεται η δυνατότητα στους φορείς να παρέχουν φθηνές 
υπηρεσίες και αγαθά στους πολίτες.

Αυτό θα συμβεί γιατί η TTIP αφενός θέτει πολύ σκλη-
ρούς όρους για τα κρατικά μονοπώλια στις υπηρεσίες, που 
ουσιαστικά τα οδηγούν σε εξαφάνιση και προκαλούν την 
είσοδο νέων οικονομικών παικτών στην αγορά, κάτι που 
εκ πρώτης όψεως ίσως να μην μοιάζει αρνητικό. Αφετέρου 
όμως, με σειρά διατάξεων απαγορεύει σε εταιρείες ελεγ-
χόμενες άμεσα ή έμμεσα από το κράτος να κάνουν χρήση 
ειδικών προνομίων, να κοστολογούν της υπηρεσίες τους 
φθηνότερα από τους ανταγωνιστές τους, ή ακόμα και  να 
τις προσφέρουν δωρεάν προς όφελος του δημοσίου συμ-
φέροντος. Αυτό εύλογα σημαίνει ότι ακόμα κι αν μιλάμε 
για βασικά αγαθά, όπως το ρεύμα ή το νερό, η τιμή θα 
διαμορφώνεται από την ιδιωτική αγορά χωρίς το κράτος 
να μπορεί να παρέμβει.

Πολιτικά παιχνίδια  
πίσω από κλειστές πόρτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέρρευσαν προκύπτει 
ότι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου είχε πολλές κρυφές 

συναντήσεις με λομπίστες μεγάλων πολυεθνικών οι οποίοι 
πιέζουν να περάσουν οι προτάσεις σύμφωνα με τα συμφέ-
ροντα των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν, ενώ μόλις το 
10% των συναντήσεων αυτών είναι με ομάδες δημόσιου 
συμφέροντος. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι ένα μεγάλο 
ποσοστό των επιχειρήσεων αυτών που ασκούν πιέσεις δεν 
είναι καν εγγεγραμμένες στο μητρώο διαφάνειας της Ε.Ε.

Η Greenpeace μετά τη διαρροή των εγγράφων έχει 
ζητήσει από την κυβέρνηση να λάβει θέση αλλά και μέτρα 
όχι μόνο απέναντι στη TTIP αλλά και τη CETA (αντίστοιχη 
συμφωνία μεταξύ Καναδά και Ε.Ε.) για τη προστασία των 
καταναλωτών και των εργαζομένων που θίγονται άμεσα 
είτε έμμεσα από τη συμφωνία αυτή.

Κάποιοι βουλευτές από τη κυβέρνηση και την αντιπολί-
τευση έχουν δηλώσει την εναντίωση τους στην ολοκλήρωση 
της συμφωνίας για το TTIP όμως έως τώρα όλοι έχουν 
μείνει στα λόγια και αναμένουμε την επόμενη συνεδρίαση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και 
τη επίσημη θέση της Κυβέρνησης που θα λάβει ο Υπουργός 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκης.

Ο λαός αντιδρά
Αντιδράσεις από τους πολίτες υπάρχουν σε όλες τις 

χώρες τις Ε.Ε., όμως οι μοναδικές που έχουν δράσει σαν 
κράτη συνολικά είναι μόνο η Γαλλία, με τον Ολάντ να μη 
δέχεται τη συμφωνία όπως έχει διαρρεύσει, αλλά και η 
Αυστρία με τον καγκελάριο της να αντιδρά και αυτός με τη 
σειρά του. Επίσης πολλές πόλεις η περιοχές προσπαθούν να 
γίνουν «Ζώνες ελεύθερες από το TTIP» ,όπως έχουν ήδη 
γίνει το Άμστερνταμ και το Μπέρμιγχαμ ,αλλά και αρκετές 
περιοχές στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται 
καθώς η χώρα μας έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με την 
υπόλοιπη Ε.Ε. όπως μπορείτε να δείτε και στο χάρτη που 
απεικονίζει τις ελεύθερες ζώνες.

Πηγή: www.ttip-free-zones.eu

Συμπέρασμα
Ζούμε σε μια χώρα όπου πλέον έχουμε συνηθίσει να 

παίζουν με το μέλλον μας φέρνοντας μας κάθε μέρα όλο 
και σκληρότερα μέτρα δυσκολεύοντας τη καθημερινοτητα 
μας ολόενα και πιο πολύ. Η ποιότητα ζωής μας έχει μειωθεί 
και η συμφωνία αυτή έχει ως σκοπό όπως φαίνεται να  την 
αφανίσει και να μας υποδουλώσει ακόμα περισσότερο με 
μοναδικό όφελος το κέρδος των πολυεθνικών εταιρειών.

Έτσι δε ξέρω τι θα κάνατε εσείς αλλά εγώ βλέποντας 
ότι δεν υπάρχει κάτι θετικό στη συμφωνία αυτή θα ψήφιζα 
εναντίων της, αλλά δυστυχώς δε μπορώ γιατί είναι θέμα 
των κυβερνήσεων της κάθε χώρας. Όμως μπορούμε να 
δράσουμε και να αντιδράσουμε συλλογικά, κάνοντας χρήση 
των δημοκρατικών δικαιωμάτων μας προς όφελος όλων 
μας και όχι των λίγων.

EΝΑ «ΜΝΗΜOΝΙΟ» ΣΤΟ ΠΙAΤΟ ΜΑΣ
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Τα αποτελέσματα νέων αναλύσεων 
πόσιμου αλλά και θαλασσινού νερού 
από την περιοχή της Ιτέας- Φωκίδος, 
έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το 

Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. 
Σύμφωνα με τις αναλύσεις του νερού 
του ΠΑΚΟΕ, η θάλασσα είναι μολυσμένη 
και συνεπώς ακατάλληλη για κολύμβηση 
ενώ και το πόσιμο νερό φαίνεται να είναι 
προβληματικό για κατανάλωση.

Το ΠΑΚΟΕ στην Ιτέα
Το ΠΑΚΟΕ βρέθηκε στις 29 Φεβρου-

αρίου στο Κυριακοπούλειο  πολιτιστικό 
κέντρο Ιτέας, με αφορμή την μόλυνση 
του περιβάλλοντος στην περιοχή , μετά τις 
τελευταίες εξελίξεις που προέκυψαν από 
την επιτόπια έρευνα και δειγματοληψίες 
του ΠΑΚΟΕ σε απόβλητα και πόσιμο νερό 
από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Δελφών με αφορμή καταγγελίες για την 
εγκληματική αδιαφορία των αρμόδιων. 
Ακολουθούν τα λεγόμενα των ομιλούντων.

Πρόλογος του Παναγιώτη Μέγκου.                                                                           
Παρουσιάζει την κατάσταση που επικρα-

τεί στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.
Παναγιώτης Μέγκος (δημοτικός 

σύμβουλος Ιτέας- επικεφαλής της 
κίνησης «Πολίτες στο Προσκήνιο»): 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες συμπολίτες, 
γνωρίζετε όλοι καλά  ποιος είναι ο λόγος 
της σημερινής συνάντησης. Δεν πρόκειται 
ούτε να κάνει κάποιος μια διάλεξη ούτε 
θα βγάλει κάποιος λόγο. Η αφορμή της 
σημερινής συνάντησης είναι το νερό στην 
πόλη της Ιτέας και τα λύματα τα οποία 
τελευταία με αφορμή μιας σειρά από 
γεγονότα «τρέχουνε» στον περιβάλλοντα 
χώρο κάτω από τους Δελφούς με ευθύνη 
καθαρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμε-
ρα κοντά μας είναι 3 μέλη του ΠΑΚΟΕ, ο 
πρόεδρος της οργάνωσης κ. Χριστοδου-
λάκης, ο κ. Κωνσταντόπουλος που είναι 
μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
ο αντιπρόεδρος του ΠΑΚΟΕ ο κ. Μαλτέζος, 
ενεργειακός μηχανικός. 

Πολύ σύντομα θέλω να πω την ιστορία 
και πως έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ το 
σημείο. Καταρχήν η υπόθεση αυτή δεν 
είναι παραταξιακή υπόθεση. Εγώ είμαι 
δημοτικός σύμβουλος, ο Γιώργος Τσο-
λακάκης επίσης δημοτικός σύμβουλος 
του δήμου Δελφών και ο κ. Ted Worth, 
πρόεδρος της κοινότητας. Είμαστε όλοι από 
διαφορετικές αυτό διοικητικές παρατάξεις 
που πήραμε μέρος στις εκλογές στο δήμο 
Δελφών και είναι σίγουρο ότι όλοι έχουν 
ενδιαφέρον  για το τι γίνεται με το θέμα 
του νερού και της αποχέτευσης  ακόμα 
και αυτοί που δεν βρίσκονται σήμερα 
στον χώρο.  Βρισκόμαστε πλέον σε μια 
που δεν ξέρεις πώς να πράξεις. Το 2014 
στην προηγούμενη δημοτική αρχή είχε 
επιβληθεί ένα χρηματικό πρόστιμο για 
λύματα αγωγών από τους Δελφούς που 

γινόταν η εκβολή τους στον περιβάλλοντα 
χώρο. Τον Απρίλιο του 2015 σε αυτό το 
δημοτικό συμβούλιο έγινε ερώτηση για το 
τι σκοπεύουν να κάνουν με τα λύματα αυτά. 

Παρ’ όλο που υπήρξε το πρόστιμο από 
το τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας, 
το πρόβλημα των λυμάτων δεν είχε επιλυθεί 
και συνεχίζαμε να έχουμε την ίδια κατά-
σταση. Τότε είπαν ότι είναι ένα δύσκολο 
θέμα προς επίλυση. Τον Ιανουάριο του 
2016 τέθηκε πάλι το ζήτημα στην δημοτική 
αρχή και μας είπαν το πρόβλημα λύθηκε 
και ότι το έχουν φτάσει σε μια κατάσταση 
που ελέγχεται και τα λύματα δεν πέφτουν 
στον περιβάλλοντα χώρο. Δεχθήκαμε ως 
δημοτικό συμβούλιο την άποψη ότι το 
πρόβλημα λύθηκε απλά αποφασίσαμε 
να πάμε τον δούμε τον τρόπο επίλυσης 
του θέματος των λυμάτων.  Και μαζί με 
τον τοπικό σύμβουλο από την κοινότητα 
της Ιτέας τον Τάσο Μέγκο πήγαμε στον 
χώρο που βρίσκεται κάτω από το αρχαίο 
μονοπάτι και είδαμε τα λύματα δυστυχώς  
να ρέουν κανονικά. Ίσως να έχετε δει και 
σε διάφορα blogs στο διαδίκτυο σχετικό 
βίντεο που έχουμε τραβήξει. 

Ο κ. Χριστοδουλάκης που είναι δίπλα 
μου είναι χημικός μηχανικός και έχει ασχολη-
θεί και ο ίδιος αλλά και το ΠΑΚΟΕ  θέματα 
της περιοχής για τουλάχιστον πάνω από 
μια δεκαετία όπως βιολογικοί καθαρισμοί, 
ποιότητα νερού, περιβαλλοντικές κατα-
στροφές κτλ. Βρίσκεται εδώ πέρα για να 
μας εξηγήσει και τα δείγματα νερού που 
πήρε, γιατί όταν ήρθαμε και εξετάσαμε 
στις 10 Φεβρουαρίου την περιοχή που 
γινόταν η εκβολή των λυμάτων και πήραμε 
δείγματα από εκεί, φροντίσαμε μετέπειτα 

να πάρουμε δείγματα από όλη την περιοχή 
που βρίσκονταν κάτω και γύρω από την 
περιοχή εκβολής των λυμάτων. 

Από εκείνα τα σημεία η περιοχή του 
Χρισσού τροφοδοτείται με πόσιμο νερό 
και παλαιότερα η Ιτέα. Επίσης πήραμε 
δείγματα νερού από κανάλι αρδευτικό στο 
οποίο έρεε το νερό με φυσική ροή και τα 
αποτελέσματα βγήκαν στα πιστοποιημένα 
εργαστήρια που διαθέτει το ΠΑΚΟΕ, ένας 
σύλλογος που απαριθμεί 35.000 μέλη 
και δραστηριοποιείται στον χώρο από το 
1979. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. 
Ο λόγος πλέον στον κ. Χριστοδουλάκη.

Οι δράσεις του ΠΑΚΟΕ  
στους Δελφούς. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Καλησπέρα σας. Λέγομαι Παναγιώτης 
Χριστοδουλάκης και είμαι ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου του ΠΑΚΟΕ. Είμαι 
συνταξιούχος καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθήνας στην χημεία του Περιβάλλοντος. 
Το ΠΑΚΟΕ να προσθέσω έχει και 5.000 
μέλη συνδρομητές στην Ευρώπη. Έχει 
δικά του πιστοποιημένα εργαστήρια με 
δικές του αναλύσεις διαφόρων ειδών 
όπως στο νερό, στον αέρα, στα σκουπίδια 
και τρόφιμα. Έχουμε πραγματοποιήσει και 
τα 36 χρόνια λειτουργίας μας χιλιάδες 
έρευνες ανά την Ελλάδα. 

Στην περιοχή εδώ είχαμε κάνει μια 
αρχική έρευνα το 2008 που δημοσιεύθη-
κε στο τότε φύλλο. Είχαμε κάνει και μια 
εκδήλωση στην πλατεία της Άμφισσας. 
Είχαμε τονίσει τα προβλήματα από τα 
διυλιστήρια της ΕΥΔΑΠ που ήταν τότε 

εγκαταλελειμμένα. Επίσης, ελέγξαμε και 
τον βιολογικό καθαρισμό της Ιτέας και 
τραβήξαμε κατατοπιστικότατες φωτογρα-
φίες για την κατάσταση που επικρατούσε, 
η οποία κατάσταση παραμένει χείριστη 
μέχρι και σήμερα. 

Πάνω σε αυτό θα σας πω κάποιες αλή-
θειες. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το πρόγραμμα Βιολογικοί Καθαρισμοί που 
ξεκίνησε το 1980 έχουν χρηματοδοτήσει 
με αρκετά μεγάλα κεφάλαια την ανάπτυξη 
127 κέντρων βιολογικών καθαρισμών σε 
όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς για πολλούς 
και διάφορους λόγους από αυτά τα υποτι-
θέμενα 127 κέντρα λειτουργούν μόλις το 
5%. Ένα από αυτά που δεν λειτουργούν 
κανονικά είναι και αυτό της Ιτέας. Για 
την περιοχή εδώ της Ιτέας ισχύει ότι όλα 
τα χημικά απόβλητα να πηγαίνουν απ’ 
ευθείας στην θάλασσα. Και αναρωτιέμαι 
πως μερικά ξενοδοχεία εδώ πιο κάτω 
βάζουν κατά καιρούς γαλάζιες σημαίες 
στις παραλίες τους. 

Επίσης, τα παιδιά ηλικίας 2-15 ετών της 
περιοχής που κάνουν μπάνιο στις θάλασσες, 
δεν τα σκέφτεται κανένας; Λυπάμαι που το 
λέω αλλά αρρώστιες όπως οι κολπίτιδες, 
οι σαλπιγγίτιδες, τα κονδυλώματα αλλά και 
χιλιάδες άλλες παθήσεις που οφείλονται 
στο μικροβιακό φορτίο που «κουβαλάει» 
ο καθένας οφείλονται σε όλο αυτά τα 
απόβλητα. Και επειδή όλοι σκεφτόμαστε 
την υγεία των παιδιών μας πρέπει να 
σκεφτούμε ότι όλες αυτές οι παθήσεις 
που λειτουργούν επιζήμια για την υγεία, 
κάποιες  δεν εκδηλώνονται στιγμιαία αλλά 
μακροπρόθεσμα σε βάθος 10-20 χρόνων. 
Μπορεί εμείς οι ενήλικες να παρουσιάζουμε 
μια σχετική ανοσία σε όλα αυτά, τα παιδιά 
όμως δεν παρουσιάζουν την ίδια. 

Εγώ δύο πράγματα έχω να καταγγείλω 
γιατί δυστυχώς και οι περασμένες τοπικές 
αυτοδιοικήσεις αλλά και η σημερινή έχουν 
δείξει εγκληματική αδιαφορία που θα την 
χαρακτήριζα εγκληματική! Δεν μπορεί ένας 
δήμαρχος να λέει ότι δεν τον απασχολεί 
το θέμα των λυμάτων και να δηλώνει ότι 
όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν και 
εμείς σαν εξουσιαζόμενοι να μην κάνουμε 
τίποτα. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα 
και δεν πρέπει να είναι έτσι!

 Η πρώτη καταγγελία έχει να κάνει με το 
θέμα των λυμάτων. Γιατί μπορεί τα λύματα 
τις παλαιότερες δεκαετίες  αφομοιώνονταν 
με τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνταν 
στις γεωργικές καλλιέργειες  που ήταν 
βιολογικές τότε αλλά τώρα «κουβαλάνε» και 
χημικές ουσίες που λειτουργούν επιζήμια 
και για τον υδροφόρο ορίζοντα και για την 
θάλασσα, το οποίο αποτελεί το βασικότερο 
μέσο επιβίωσης της ευρύτερης περιοχής 
καθώς αξιοποιείται μέσω του τουρισμού 
και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 
διατηρείτε. Και λόγω του γεγονότος ότι η 
Ελλάδα αποτελείται από χιλιάδες νησιά, η 
οικονομία της χώρας κατ’ εξοχήν βασίζεται 

ΠΑΚΟΕ: AΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 29/02/2016 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΝΙΤΡΙ-
ΚΑ ΝΟ3

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ 
Ρ205

Εντερό-
κοκκοι E.coli

Πόσιμο νερό

Καφετέρια  Σκάλα Ιτέα 81 32 0 1

Εστιατόριο Πέτρα 55 26 1 3

Κίρα Εστιατόριο 40 28 2 4

Όριο 50 20 0 0

Θαλασσινό νερό COD* 
mg/lt

BOD* 
mg/lt

Παραλία Ιτέας 135 85 530 612

mg/lt 50 5 100 250
*COD : ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
BOD : ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Από τα αποτελέσματα αυτά, διαπιστώνεται ότι από τις αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ-που διαθέτει 
πιστοποιημένα εργαστήρια και δεν πληρώθηκε από ΚΑΝΕΝΑ για τις αναλύσεις αυτές 
–υπάρχει πρόβλημα πόσιμου νερού στην Ιτέα και στο θαλασσινό νερό.  
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στον τουρισμό. Όπως και οι θάλασσες μας 
είτε με υπό την μορφή της αλιείας είτε 
των μετακινήσεων.

 Όλα αυτά τα λύματα λοιπόν πρέπει 
να επεξεργάζονται από κάποιους. Αλλά 
που να γίνει αυτή η επεξεργασία αφού το 
πρόβλημα των βιολογικών καθαρισμών 
παραμένει άλυτο εδώ  και τόσα χρόνια;  
Ποιος είναι όμως ο λόγος που δεν έχει 
επιλυθεί το πρόβλημα εδώ και χρόνια; 
Μήπως γιατί δεν έγιναν  οι κατάλληλες  
μελέτες  ή μήπως γιατί οι μελετητές δεν 
έδωσαν την ανάλογη σημασία στα απο-
τελέσματα των μελετών αυτών; Μήπως 
γιατί οι τοπικές αυτοδιοικήσεις έπαιρνα 
μίζες και δεν επιλύονταν ποτέ το θέμα; 
Πραγματικά πάρα πολλά τα ερωτήματα.

Η Περιφέρεια μέχρι τώρα από το 2007 
μέχρι και σήμερα για την σύσταση των 
διάφορων κέντρων βιολογικού καθαρι-
σμού έχει δεσμεύσει, στα χαρτιά τουλά-
χιστον, το ποσό των 13 εκατομμύριων. 
Τώρα πρακτικά δεν ξέρω σε ποιο σημείο 
βρισκόμαστε αλλά αυτό το ποσό μπορεί 
να καλύψει όλες τις επιδιορθώσεις στα 
κέντρα βιολογικού καθαρισμού.

 Πρέπει όμως να καθοριστεί και το είδος 
των αποβλήτων. Είναι γεωργικά; Είναι βιο-
μηχανικά; Είναι αστικά; Εγώ πάντως πιστεύω 
είναι ένα συνονθύλευμα όλων αυτών. Το 
πρόβλημα όμως είναι ότι οι κάτοικοι εδώ 
δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο για να αλλάξει 
η κατάσταση. Από το 2008 που είχα ξανά 
έρθει εδώ, δεν έχουν αλλάξει και πολλά 
πράγματα. Στεναχωρήθηκα προσωπικά 
όμως γιατί σαν ΠΑΚΟΕ πίστευα ότι δεν 
κάναμε καλά την δουλειά μας. 

Τότε καταγγείλαμε, γράψαμε, απευ-
θυνθήκαμε στις εισαγγελικές αρχές και 
τώρα πάλι τα ίδια, στο ίδιο έργο θεατές, 
καταγγείλαμε , κάναμε μηνυτήρια αναφορά, 
πήραμε δείγματα και να αναλύσαμε και 
όλα αυτά δωρεάν. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαπι-
στευμένες δημόσιες υπηρεσίες στην Αθήνα 
έχουν την δυνατότητα να αναλύσουν 
οποιοδήποτε δείγμα από οποιονδήποτε 
δήμο της Ελλάδας  εντούτοις οι περισ-
σότερες αναλύσεις των περισσότερων 
δήμων να γίνονται από ένα συγκεκριμένο 
εργαστήριο. 

Το οποίο για μας είναι «μαϊμού». Μπο-
ρείτε να διαβάσετε και στην εφημερίδα που 
κρατάτε στα χέρια σας γιατί ισχυριζόμαστε 
κάτι τέτοιο. Τα έχουμε καταγγείλει σαν 
ΠΑΚΟΕ τα συγκεκριμένα εργαστήρια γιατί  
διαπλέκονται με τους δήμους και από 
τους 270 δήμους που έχουν αναλάβει τις 
αναλύσεις, ούτε σε έναν εδώ και 4 χρόνια 
τα αποτέλεσμα έδειξαν ότι υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα! Σε κανέναν απολύτως δήμο! 
Κάτι λέει αυτό! Πέρα από αυτό όμως έγινε 
μια συγκεκριμένη καταγγελία, που την 
πήραμε το 2012, ότι ο ένας συνέταιρος 
των εργαστηρίων ήταν ταυτόχρονα και 
ελεγκτής στον στρατό. Και είχε αναλάβει 
όλες τις αναλύσεις του στρατού το συγκε-
κριμένο εργαστήριο. 

Έγινε μια καταγγελία  για την ποιότητα 
και διαπιστώθηκε ότι  λόγω της διαπλοκής 
που έγινε μεταξύ  των εργαστήριων και 
του στρατού βγήκε ως αποτέλεσμα ότι 
ήταν σε καλή ποιοτική κατάσταση.

Θα ήθελα όμως να πω ότι επειδή την 
συγκεκριμένη ημερίδα την ανακοινώσαμε 

εδώ και 4 μέρες, αν είχαν κάποια ευαισθησία 
για το συγκεκριμένο θέμα έστω ο δήμαρχος 
ή ο περιφερειάρχης ή τα εν λόγω ιδιωτικά 
εργαστήρια, θα παρευρίσκονταν εδώ για 
τα συζητήσουμε. Θέλουμε να κάνουμε 
συζήτηση! Πως αντιμετωπίζετε εσείς το 
θέμα; Για αυτό ήρθαμε εδώ. Όπως σας 
είπα ότι δείγματα πήραμε τα αναρτήσαμε 
επώνυμα σαν ΠΑΚΟΕ και καταγγείλαμε 
στους εισαγγελείς, και του Περιβάλλοντος 
στην Αθήνα  κ. Μακρή και στον τοπικό 
εισαγγελέα της Άμφισσας. 

Μάλιστα έχει δοθεί προτεραιότητα 
μέσα στην εβδομάδα να ολοκληρωθούν 
οι προκαταρκτικές έρευνες έστω να βγει 
κάποιο άκρη στο περιβαλλοντικό αυτό 
έγκλημα που συντελείται. Κάποια στιγμή 
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι 
αυτοί που φταίνε πρέπει να πληρώσουν! 
Δεν είναι θεωρητικό αυτό που λέμε «ο 
ρυπαίνων ή ο αδιάφορος πληρώνει», πρέπει 
να γίνει πράξη. Γιατί αν δεν τιμωρηθεί ο 
δήμαρχος που ευθύνεται ουσιαστικά ή 
και ο περιφερειάρχης  τότε τι κάνουμε 
σαν πολίτες; 

Λοιπόν ήρθαμε σήμερα για να ακού-
σουμε την δικιά σας αγωνία, την δικιά σας 
φωνή, για να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα 
για να προχωρήσουμε. Γιατί εμείς θα προ-
χωρήσουμε την ιστορία αυτή μέχρι τέλους! 
Δεν γίνεται να μας κάνουν καταγγελίες 
και παράπονα Σκανδιναβοί τουρίστες για 
ενοχλητικές οσμές στον περιβάλλοντα 
χώρο του Δελφικού τοπίου και εδώ εσείς 
οι ντόπιοι κάτοικοι να αδιαφορείτε! Γιατί αν 
δεν υπήρχε τέτοια αδιαφορία θα έπρεπε 
να είχατε καταλάβει το δημαρχείο των 
Δελφών από τότε που βγήκε στην φόρα 
όλο αυτό το θέμα. 

Έτσι το βλέπω εγώ. Αν δεν γίνει κάτι 
τέτοιο, αν δεν προβείτε σε δυναμικές δρά-
σεις , που θα καταλάβει ο δήμαρχος ή ο 
όποιος εξουσιαστής ότι διεκδικείτε ενεργά 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
παιδιών σας. Αυτά. Όποιος θέλει μπορεί 
να πάρει τον λόγο. 

Πριν από αυτό θα ήθελα να προτείνω 
να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα 
12.500 παιδιά που αγνοούνται λόγω του 
προσφυγικού ζητήματος. Για να πω και 
κάτι άλλο, αυτά τα 12.500 παιδιά μετά 
από έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε 
ότι το 50% εξ’ αυτών διακινούνται από 
αυτούς που έκλεισαν τα σύνορα τους. 
Τώρα όποιος θέλει ας μιλήσει. 

Μέγκος: Θα πρότεινα να μην ανοίξουμε 
διάλογο. Μπορεί όποιος θέλει να πει την 
άποψη του ή και να ρωτήσει το οτιδήποτε. 

Ερωτήσεις από το κοινό
Ερώτηση 1

Δημήτρης (από το κοινό): Θα ήθε-
λα να ρωτήσω. Μας προτείνετε να μην 
κάνουμε εμείς και τα παιδιά  μπάνιο στις 
παραλίες μέχρι το καλοκαίρι, σύμφωνα 
πάντα με τα αποτελέσματα των ερευνών 
που έχετε κάνει; Για το νερό το πόσιμο, 
υπάρχει κάποιο θέμα; Μπορούμε να το 
πίνουμε;

Χριστοδουλάκης: Χαίρομαι που άκου-
σα τις ερωτήσεις αυτές. Από την μία χαίρο-
μαι βέβαια και από την άλλη στενοχωριέμαι 
γιατί δυστυχώς αυτά τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων από τις 12 του μήνα είναι 

αναρτημένα  στο διαδίκτυο. Όσο αφορά 
την μόλυνση της θάλασσας, μην ξεχνάμε 
ότι οι θαλάσσιες περιοχές όταν είναι σε 
κλειστούς κόλπους δεν ανανεώνουν τα νερά 
τους επαρκώς και για αυτό όταν συνεχώς 
πέφτουν λύματα σε μια θαλάσσια περιοχή 
πολλαπλασιάζονται τα κολοβακτηρίδια και 
όλοι αυτοί οι παθογόνοι μικροοργανισμοί 
που απειλούν την υγεία μας. Και ιδιαίτερα 
τις θερμές μέρες. 

Άρα έχουμε μια παροχεύτευση βοθρο-
λυμάτων  μέσα στην θάλασσα. Αυτό τι 
σημαίνει; Ένα κυβικό μέτρο θαλασσινού 
νερού μπορεί να δεχθεί γύρω στα 10 με 
15 λίτρα βοθρολυμάτων. Φανταστείτε 
λοιπόν την μεγάλη έκταση σας. Όταν όμως 
καθημερινά πέφτουν 2.500 κυβικά λυμάτων 
μόνο τον χειμώνα γιατί το καλοκαίρι το 
ποσό αυτό αυξάνεται, σημαίνει ότι ο αυτό 
καθαρισμός της θάλασσας γίνεται μετά από 
3 μέρες. Σε αυτές όμως τις 3 μέρες έχουν 
προστεθεί άλλα 2.500 χιλιάδες κυβικά. 
Άρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς 
τώρα είναι να πάρουμε εκ νέου δείγματα 
για να σας πούμε τι συμβαίνει με στοιχεία. 

Για πόσιμο νερό τώρα. Εδώ είναι μια 
μπερδεμένη ιστορία γιατί γίνεται παρο-
χή νερού και από γεωτρήσεις αλλά και 
από το διυλιστήριο του Μόρνου. Εμείς 
τότε πήραμε δείγματα νερού από την 
γεώτρηση του Χρισσού , από ένα ουζερί 
εδώ στην παραλία και διαπιστώσαμε ότι 
υπήρχαν από 5 ως 15 κολοβακτηρίδια 
ανά κυβικό εκατοστό. Τι σημαίνει όμως  
αυτό; Το παρουσίας κολοβακτηρίδια για 
το πόσιμο νερό είναι 0! Απαγορεύεται να 
υπάρχει παρουσία κολοβακτηριδίου στο 
πόσιμο νερό. 

Το αποτέλεσμα βέβαια έρχεται μακρο-
πρόθεσμα και αν ο ανθρώπινος οργανισμός 
δεν έχει ισχυρές άμυνες τότε μπορεί να 
έρθουν και άμεσα τα αποτελέσματα. Άρα 
το πρόβλημα στο πόσιμο νερό στην περιοχή 
είναι υπαρκτό. Και μάλιστα άκουσα από τις 
συζητήσεις σας ότι τις τελευταίες μέρες το 
νερό στις βρύσες σας έχει κάποιο χρώμα! 
Αυτό δεν είναι καθόλου υγιές γιατί τα 
αιωρούμενα σωματίδια που κυκλοφορούν 
στο νερό αυτό που πίνετε συμπαρασύρουν 
και μικροβιακό φορτίο (κολοβακτηρίδια, 
εντερόκοκκους, ψευδομονάδες κτλ). Με 
αποτέλεσμα αυτά να δημιουργούν μυκήλια 
που εισέρχονται στον οργανισμό των παι-
διών κυρίως. Όταν αυτό γίνεται συνέχεια 
η ηπατίτιδα δεν είναι μακριά! 

Δεν σας τα λέω αυτά για να σας τρο-
μάξω. Απλά αυτή είναι η πικρή αλήθεια. 
Εσείς μάλλον εθελοτυφλείτε και δεν θέλετε 
να την δείτε. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να 
ενημερώνεστε σε συχνή βάση. Προσωπικά 
πάντως, για να καταλήξω, νερό δεν θα 
έπινα, ούτε εμφιαλωμένο. Προσωπικά 
θα έβαζα το νερό σε μια κατσαρόλα, θα 
το έβραζα για 5 λεπτά για διασπαστούν 
οι μικροοργανισμοί και μετά θα το έπινα. 
Επόμενη ερώτηση.
Ερώτηση 2

Ερώτηση από το κοινό: Με το θέμα 
των γαλάζιων σημαιών τι γίνεται; Οι παρα-
λίες εδώ δεν τηρούν όλες τις προϋποθέσεις 
για να κατέχουν γαλάζια σημαία. Κανείς 
δεν κάνει έλεγχο πια;

Χριστοδουλάκης: Θέλω να σας ενημε-
ρώσω για το εξής. Κάθε χρόνο οι γαλάζιες 
σημαίες της παρέχει δυστυχώς μια άλλη 

ΜΚΟ, η οποία παίρνει από την Πολιτεία 
κάθε χρόνο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Πέρα 
του ότι οι μετρήσεις γίνονται ξεχωριστά 
από το υπουργείο δαπανώντας επιπλέον 
1,5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Εμείς 
που κάνουμε δικιά μας δειγματοληψία και 
αναλύσεις χωρίς να παίρνουμε ούτε ένα 
ευρώ! Γιατί πιστεύουμε ότι για να παίρνουν 
αυτοί , αυτά τα λεφτά και να μην δίνουν 
ουσιαστικό αποτέλεσμα, είναι τραγικό 
γεγονός. Αυτό που θέλω να σας πω είναι 
το εξής ότι η εταιρεία προστασίας της 
φύσης που δίνει αυτές τις γαλάζιες σημαίες 
χρησιμοποιεί μια αυθαίρετη νομοθετικά 
διαδικασία που δεν έχει θεσμοθετηθεί  για 
το πώς δίνονται αυτές οι γαλάζιες σημαίες. 

Αυτή η ΜΚΟ παίρνει τα χρήματα από 
το Υπουργείο το οποίο με την σειρά του 
χρηματοδοτείται για να κάνει τις μετρήσεις 
σε όλη την Ελλάδα. Ετεροχρονικά δίνει 
τα αποτελέσματα, ποτέ την ίδια περίοδο. 
Καταλήγοντας θέλω να πω το εξής ότι 
δυστυχώς την τύχη μας την φτιάχνουμε 
μόνοι μας! Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε 
σε αυτή την κατάσταση τώρα. Δεν μπορώ 
να διανοηθώ εγώ ότι αυτήν την στιγμή 
πολλά παιδιά στην χώρα μας βρίσκονται 
σε άθλια κατάσταση και εμείς δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτή την στιγμή 
το προσφυγικό είναι το σημαντικότερο 
πρόβλημα στην Ελλάδα. Και θα είναι 
τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. 

Η τοποθέτηση του Ted Worth 
προέδρου της δημοτικής 
κοινότητας Ιτέας 

TedWorth(Πρόεδρος της δημοτικής 
Κοινότητας Ιτέας): Κύριε καθηγητά θα 
ήθελα να τονίσω ένα πράγμα. Χαίρομαι 
σήμερα που κάνουμε μια τέτοια συζήτηση.  
Από παιδί τα νομοσχέδια δεν μου άρεσαν. 
Ούτε η λέξη μήνυση, είναι κάτι που προ-
σωπικά θέλω να αποφεύγω. Προτείνω 
λοιπόν να συνεργαζόμαστε με τον δήμαρχο 
που είναι πολύ πρόθυμος, να βρούμε μια 
κοινή λύση για την ευρύτερη περιοχή 
της Ιτέας. Είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο 
μπορεί να γίνει.

Χριστοδουλάκης: Αυτό που έχω να 
απαντήσω σε αυτό που είπατε ότι σας 
βλέπω πολύ αισιόδοξο. Μάλλον λόγω 
καταγωγής και όχι λόγω ελληνικότητας.  
Θέλω να σας πω ότι ο κύριος δήμαρχος 
αφού είναι πρόθυμος να συνεργαστεί , το 
λέω και επίσημα ότι όποια στιγμή θέλει 
βρισκόμαστε στην διάθεση του για να 
κουβεντιάσουμε.

Αλλά σε ανοιχτή, δημόσια κουβέντα, 
όπου, όποτε και όπως θέλει.  Αλλά άμεσα 
όμως. Γιατί η υγεία των παιδιών μας δεν 
φταίει σε τίποτα. Εκείνος καθυστερεί εδώ 
και 1,5 χρόνο που βρίσκεται στην δημαρχία. 
Θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι. Και όχι να 
αφήνει τους τουρίστες να διαμαρτύρονται 
για την κατάσταση στο Δελφικό τοπίο. 
Τελειώνω με το εξής. Χαίρομαι που είστε 
αισιόδοξος. 

Η αισιοδοξία πρέπει να είναι ο θεμέλιος 
λίθος για την ζωή μας. Αλλά η αισιοδοξία 
όμως πρέπει να έχει και κάποιο ανταπο-
δοτικό τέλος. Χωρίς ανταποδοτικό τέλος 
η αισιοδοξία αυτή γίνεται ηλιθιότητα! Και 
ξέρετε εμείς οι Έλληνες διστάζουμε να 
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πούμε ότι είμαστε πανηλίθιοι! Αυτά.

Ερώτηση 3
Ερώτηση (από το κοινό): Θέλω να 

ρωτήσω το εξής. Αν αύριο το πρωί αποφα-
σίσει ο δήμος Δελφών ή οποιοδήποτε άλλος 
δήμος να συνεργαστεί μαζί σας και με την 
αντικειμενικότητα και την χρόνια αξιοπιστία 
του ΠΑΚΟΕ να γίνονται οι αναλύσεις. Το 
ΠΑΚΟΕ έχει αυτή την δυνατότητα; Μια 
άλλη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι 
για το πόσιμο νερό. Αν εντοπιστούν όντως 
κολοβακτηρίδια, με την μέθοδο της χλωρί-
ωσης εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα; 
Και να θέσω επίσης ένα προβληματισμό. 
Πέρσι στην Άμφισσα για 1,5 μήνα ο δήμος 
Δελφών απαγόρευσε την πόση νερού από 
τις βρύσες μας. Δεν θα μπορούσα ειλικρινά 
έναν λόγο που το νερό θα είναι μολυσμένο 
και θα εξέθετε ολόκληρη την κοινωνίας σε 
κίνδυνο. Ευχαριστώ.

Χριστοδουλάκης: Για το πρώτο σκέ-
λος, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε 
συνεργασία με την προϋπόθεση ότι αυτή 
θα είναι ανοιχτή, με διαφάνεια και να 
μην αποκρύπτει τίποτα. Για το θέμα της 
χλωρίωσης που θέσατε θέλω να πω ότι 
η συγκεκριμένη μέθοδος καθαρισμού δεν 
αποτελεί πανάκεια . 

Έχει αποδειχθεί ότι η χλωρίωση ότι 
αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την δημόσια 
υγεία. Πέρα του γεγονότος ότι υπάρχουν 
ειδικοί χλωριοτήρες οι οποίοι πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από εξειδικευμένο προ-
σωπικό και όχι από ένα κοινό υπάλληλο 
του δήμου τότε, ναι ,να γίνει η χλωρίωση. 
Αλλά εδώ μπαίνει και το θέμα της φθορί-
ωσης που είναι πολύ καλύτερη μέθοδος 
καθαρισμού. 

Η ουσία είναι ότι όταν  γίνεται χρήση 
του χλωρίου στο πόσιμο νερό , δήθεν 
για την σωστή  απολύμανση του νερού,  
κάνει πολύ μεγάλο κακό για τα στομάχια 
των παιδιών μας. Και για το τρίτο θέμα 

που θέσατε η απαγόρευση πόσης νερού 
που έγινε πέρσι όντως σε πολλά δείγ-
ματα νερού που λήφθηκαν η ποσότητα 
των κολοβακτηριδίων  δεν ήταν 5 και 10 
αλλά γύρω στα 350! Που αυτό σημαίνει, 
καρκίνος καθαρός! 

Ερώτηση 4
Ερώτηση (από το κοινό): Το ΠΑΚΟΕ 

είναι ΜΚΟ; Τα έσοδα σας και το κίνητρό 
σας από πού πηγάζει;

Χριστοδουλάκης:  Είναι αστική, μη 
κερδοσκοπική εταιρεία, οργανισμός ανεξάρ-
τητος από οποιαδήποτε κομματική επιρροή. 
Ενώ τα έσοδά μας προέρχονται από τους 
35.000 συνδρομητές μας που πληρώνουν 
ετήσια συνδρομή αλλά και από διάφορα 
προγράμματα της Ε.Ε. 

Γρήγορης Μαλτέζος (Αντιπρόεδρος 
του ΠΑΚΟΕ): Μια μικρή παρέμβαση. Λέμε 
ότι υπάρχει οικονομική κρίση. Το πρόβλημα 
πιστεύω δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και 
κοινωνικό και οικολογικό. Αλλά σε αυτήν την 
περίπτωση το πρόβλημα πιστεύω είναι και 
γνωσιολογικό. Χάσαμε την συλλογικότητα 
καθώς το περιβάλλον αφορά όλους μας και 
μένα για παράδειγμα που δεν κατάγομαι 
από εδώ. Το δύσκολο λοιπόν είναι ότι μόνο 
αν συνεργαστούμε όλοι μαζί μπορούμε να 
βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα. 

Πως μπορεί να κοιμάται ήσυχος τα 
βράδια ένας δήμαρχος, ένας νομάρχης ή 
περιφερειάρχης αν τα πράγματα στον τόπο 
τους δεν λειτουργούν όπως πρέπει; Για 
παράδειγμα η μη αξιοποίηση των κονδυ-
λίων για τους βιολογικούς καθαρισμούς. 
Δεν έχει γίνει τίποτα. Αλλά αν δεν υπάρχει 
κάποια υπεύθυνη αρχή για όλα αυτά τίποτα 
δεν μπορεί να γίνει. 

Γενικά να ξέρετε τα περιβαλλοντικά 
εγκλήματα θεωρούνται κακουργήματα. Αν 
δουλέψει σωστά ο νόμος τότε θα επιβλη-
θούν και οι ανάλογες ποινικές κυρώσεις 
στους υπευθύνους. Την ευθύνη την έχουμε 

και εμείς οι πολίτεςο καθένας από εμάς, 
που μπορεί να πάρει ένα δείγμα νερό και 
με δικιά του πρωτοβουλία να το πάει για 
ανάλυση σε μη ιδιωτικά εργαστήρια για την 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Ο καθένας 
έχει την δικιά του ευθύνη!

Ερώτηση 5
Ερώτηση (από το κοινό): Για το 

θέμα του πόσιμου νερού θέλω να μιλήσω. 
Ορμώμενος από την φράση ότι «ο Θεός 
δημιούργησε 99 στοιχεία, ο άνθρωπος 
15 και ο διάβολος μόνο 1, το χλώριο». 
Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με την 
φράση αυτήν. 

Χριστοδουλάκης: Όπως είπα και 
προηγουμένως το θέμα του χλωρίου έχει 
απασχολήσει την διεθνή επιστημονική 
κοινότητα και πέρα του ότι ταυτόχρονα με 
την χρήση του χλωρίου έχει ξεκινήσει να 
γίνεται χρήση φθορίωσης. Βέβαια, και η 
τεχνογνωσία Ultraviolet είναι η πιο ακριβή 
αλλά τουλάχιστον είσαι σίγουρος ότι καμία 
χημική ουσία θα περάσει στον οργανισμό 
σου, όπως το υπεροξείδιο του χλωρίου. 

Δεν κάνω βέβαια λόγο για τα στιγμιαία 
αποτελέσματα αλλά για τα μακροχρόνια. 
Το 10% των περιπτώσεων του καρκίνου 
στομάχου οφείλονται στην χλωρίωση του 
νερού που πίνουμε. 

Εξαιτίας της μη καταλληλότητας του 
νερού πεθαίνουν κάθε δευτερόλεπτο που 
μιλάμε 20 παιδιά παγκοσμίως! Επίσης, 
η χρήση χλωριοτήρα σε δεξαμενές και 
σύστημα άρδευσης δεν σημαίνει ότι τα 
κολοβακτηρίδια και όποιος άλλος μικρο-
οργανισμός θα εξαλειφθεί. Ουσιαστικά δεν 
εξουδετερώνονται. 

Μόλις αρχίσει να εξουδετερώνεται ένας 
μικροοργανισμός δημιουργεί τις λεγόμενες 
τοξίνες, οι οποίες δεν μπορούν να εξαφανι-
στούν. Οι τοξίνες που δημιουργούνται είναι 
πολύ χειρότερες από το κολοβακτηρίδιο. 

Δεν σημαίνει δηλαδή ότι με το που 

κάνουμε χρήση χλωρίου, λύθηκε το πρό-
βλημα.  Μπορεί το κολοβακτηρίδιο να 
δημιουργεί μια πρόσκαιρη ασθένεια για τον 
άνθρωπο όπως στομαχόπονος, οι τοξίνες 
όμως, που λαμβάνουμε από το νερό που 
είχε κολοβακτηρίδια, δημιουργούν ένα 
υπόβαθρο καρκινοειδούς νευροπλάσματος. 

Ερώτηση (από το κοινό) : Μια δεξαμε-
νή νερού πως μπορεί να καθαριστεί τελείως;

Χριστοδουλάκης: Να αδειάσει τελείως 
και να περαστεί με υπεριώδεις ακτίνες και 
να χρησιμοποιηθούν βιολογικά φάρμακα. 
Επίσης, να γίνει  χρήση ασβέστη με χαλαζό-
πετρα μέσα για να καθαριστεί το εσωτερικό 
της δεξαμενής. Μετά το πέρας 2 ημερών 
να καθαριστεί με ελεγμένο νερό και έτσι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. 

Ερώτηση 6
Ερώτηση (από το κοινό): Η χρήση 

των φίλτρων νερού δεν κάνουν δουλειά;
Χριστοδουλάκης: Όχι καθόλου! Και 

σας το λέω υπεύθυνα. Σαν ΠΑΚΟΕ έχουμε 
ελέγξει 33 φίλτρα. Όσο ακριβό και να είναι 
δεν ωφελούν σε κάτι. Υπάρχει φίλτρο των 
1.800 ευρώ που διαφημίζεται κιόλας που 
δεν κάνει τίποτα. 

Ερώτηση 7
Αχιλλέας(από το κοινό):Είπατε πριν 

ότι το θέμα των Δελφών έχει φτάσει σε 2 
εισαγγελείς, στον τοπικό της περιοχής και 
στης Αθήνας. Γιατί υπάρχει χρονοτριβή για 
ένα τόσο μείζον θέμα;

Χριστοδουλάκης: Να σας πω το εξής. 
Το 2008 μετά από την έρευνα που κάναμε 
για ένα μήνα εδώ στην περιοχή και τότε 
απευθυνθήκαμε στον αρμόδιο εισαγγελέα. 
Και τότε είχε ξεκινήσει μια προκαταρκτική 
διαδικασία η οποία «θάφτηκε» σε κάποια 
συρτάρια. Τώρα που ξανακάναμε όλη αυτήν 
την διαδικασία της μηνυτήριας αναφοράς 
διαπιστώθηκε ότι ανασύρθηκε από τα 
συρτάρια η ιστορία του 2008. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΚΟΕ στη συνεδρίαση 
του στις 25/04/2016, με αφορμή το υπ’αριθμό 26/2016 
δελτίο τύπου του δήμου Δελφών, αποφάσισε αφενός 
την υποβολή μήνυσης και αγωγής για συκοφαντική 
δια του τύπου δυσφήμιση σε βάρος της Παναγιώτας 
Γιαννούλη, δημοσιογράφου της εφημερίδας «Ώρα της 
Φωκίδας» και αφετέρου την επισήμανση και καταγγελία 
των παρακάτω:
1. Ο Δήμος Δελφών, μέσω προσκείμενων φύλλων της 

περιοχής προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή 
γνώμη με μοναδικό του επιχείρημα, ότι το ΠΑΚΟΕ δεν 
είναι «διαπιστευμένος» φορέας του ΕΣΥΔ. Το ΠΑΚΟΕ 
ουδέποτε ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο, τουναντίον είναι 
πιστοποιημένος φορέας με βάση το πιστοποιητικό 
που έχει καταθέσει στον εισαγγελέα Περιβάλλοντος 
(συνημμένο της μηνυτήριας αναφοράς  αξιόποινων 
πράξεων κατά του δημάρχου και του νομικού εκπρο-
σώπου του αρχαιολογικού μουσείου Δελφών στις 
19/2/2016). 

2. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για την δοκιμαστική 
και εποπτική διαδικασία ελέγχου νερών ανθρώπινης 
κατανάλωσης βάση του ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 που 
δημοσιεύτηκε στις 26/9/2007 στο ΦΕΚ 630 και στο 
άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε και στο παράρτημα 3 
του ιδίου. Η γραπτή δήλωση του δημάρχου αποτελεί 
κατάφορη παραποίηση της αλήθειας, δεδομένου 

ότι το ΠΑΚΟΕ είναι πιστοποιημένος φορέας. 
Ο δήμαρχος με το «περίσσειο» θράσος  προέβη 
σε αυτήν την κίνηση, για να απαξιώσει «δήθεν» το 
ΠΑΚΟΕ στους κατοίκους του δήμου Δελφών. 

Εμείς λοιπόν απαντάμε ότι:
• Το ΠΑΚΟΕ λειτουργεί 36 χρόνια χωρίς να εξαρτάται 

ούτε από ψηφοφόρους ούτε από εξουσιαστές, όπως 
εσύ δήμαρχε, που θέλεις να κουκουλώσεις το πρόβλημα 
και να μην το αναδείξεις.

• Δήμαρχε μήπως ξέχασες τα πρόστιμα που σου 
έχει επιβάλλει η Περιφέρεια και τις καταγγελίες για το 
πόσιμο νερό της Άμφισσας, λίγους μήνες πριν;

• Δήμαρχε μήπως ξέχασες τι διεμήνυσες  μέσω 
του εκπροσώπου σου στην Ιτέα Ted Worth, ότι είσαι 
πρόθυμος να συνεργαστείς με το ΠΑΚΟΕ; Η απάντηση 
μας ήταν ναι, αλλά ανοιχτά με διαφανείς διαδικασίες.

3. Όσον αφορά στο ΚΕΕΛΠΝΟ που επικαλείσαι, μόλις 
χθες πήραμε την απάντηση του ΚΕΕΛΠΝΟ στον 
δημοτικό σύμβουλο Δελφών Γεώργιο Δρακάκη, σε 
σειρά ερωτημάτων που είχε θέσει στην Περιφέρεια. 
Η απάντηση ήταν χωρίς ουσία, γιατί δεν απαντήθηκε 
κανένα ερώτημα. Μάλιστα έλειπε ο πίνακας των 
αποτελεσμάτων και δεν απαντήθηκε το ερώτημα ότι 
ο άνθρωπος που χρησιμοποιείς στην ύδρευση δεν έχει 
την παραμικρή σχέση με το αντικείμενο. 

Δήμαρχε ψεύδεσαι. Κάτι που δυστυχώς σου γυρίζει 

μπούμερανγκ. Για τον υπουργό Πολιτισμού κ. Μπαλ-
τά που επικαλείσαι η απάντηση στο ΠΑΚΟΕ για την 
καταγγελία που είχε καταθέσει, είναι κατηγορηματική. 
Συγκεκριμένα, αναφέρει υπηρεσίες που καταβάλλουν 
την μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την πρόσβαση και 
ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος 
των Δελφών και της ευρύτερης περιοχής(ΥΠΠΟΑ/
Γρυπ/85140/2467/1.4.2016). Δήμαρχε πρέπει πρώτα 
να απαντήσεις στους δημότες σου και στα καυτά 
ερωτήματα που σου έχουν βάλει. Τέλος Δήμαρχε σε 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ να μηνύσεις και εσύ το ΠΑΚΟΕ, όπως 
έπραξε αυτό  σε σένα. 

Δήμαρχε σε ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ σε μια δημόσια συζήτηση, 
σε όποια μεγάλη πλατεία του δήμου σου εσύ θελήσεις 
και σου υποδεικνύουμε να μην παραλείψεις να φέρεις 
μαζί και τον δάσκαλο σου Φουσέκη. 

4. Το δεύτερο σκέλος της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ 
του ΠΑΚΟΕ αναφέρεται στην μήνυση και αγωγή που θα 
υποβληθεί σε βάρος της ιδιοκτησίας της εφημερίδας 
« Η ώρα της Φωκίδας», γιατί ψευδέστατα ανέφερε 
σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών 
γεγονότα και θέσεις του ΠΑΚΟΕ που ουδέποτε ειπώθη-
καν στην ημερίδα της Ιτέας στις 29/2/2016. Υπάρχουν 
μαγνητοφωνημένα ντοκουμέντα για το σκοπό αυτό.

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην 
διάθεση σας.

ΔΕΛΦΟΙ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΩΧΑΔΕΛΦΙΣΜΟΣ
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Τ ο ΠΑΚΟΕ ανταποκρίθηκε άμεσα 
στο κάλεσμα μερίδας κατοίκων 
του Πόρτο Γερμενού, για έρευνα 
και δειγματοληψία του νερού, σε 

σπίτια αλλά και στην κεντρική παράλια της 
περιοχής. Οι κάτοικοι όπως μας δήλωσαν 
επιθυμούν να μάθουν τα μικροβιολογικά 
αποτελέσματα των δειγμάτων αυτών για 
να διαπιστώσουν την καταλληλότητα ή 
όχι του νερού που πίνουν. Αλλά όπως 
μας είπαν είναι σχεδόν σίγουροι ότι το 
νερό που πίνουν αυτοί και οι οικογένειές 
του δεν  τηρεί τις προδιαγραφές υγείας. 

Λίγα λόγια για την περιοχή
Το Πόρτο Γερμενό που βρίσκεται στην 

νότια κατάληξη του όρους Κιθαιρώνα 
στον Κορινθιακό κόλπο, ονομαζόταν κατά 
την αρχαιότητα Αιγόσθενα κα υπήρξε ένα 
σημαντικό εμπορικό λιμάνι του Κοριν-
θιακού κόλπου. Επίσης στην περιοχή 
βρίσκεται και το οχυρωματικό φρούριο 
των Αιγοσθένων που χρονολογείται από 
τον 4-3 π.Χ. Σήμερα το Πόρτο Γερμενό 
είναι αποτελεί ένα τουριστικό θέρετρο 
που απέχει μόλις λίγη ώρα από την Αθήνα 
και προσφέρει τον μοναδικό συνδυασμό 
βουνού και θάλασσας, με υπέροχες φυσι-
κές παραλίες και μία εκπληκτική θέα με 
πανέμορφα ηλιοβασιλέματα. Η οικονομία 
συντηρείται και από τον τουρισμό κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο ενώ υπάρχουν 
και πολλές επιλογές σε ταβέρνες, καφε-
τέριες, fastfood, ενοικιαζόμενα δωμάτια 
και καταστήματα. 

Οι δειγματοληψίες του ΠΑΚΟΕ
Δείγματα νερού λάβαμε από 4 δια-

φορετικούς οικισμούς από διάφορα μέρη 
του Πόρτο Γερμενού, μια ψαροταβέρνα 
στην παραλία της περιοχής αλλά και από 
δύο πηγές-δεξαμενές που προμηθεύονται 
οι κάτοικοι το νερό τους και περνάει από 
εκεί πριν καταλήξει στις βρύσες των 
σπιτιών τους. 

Συνομιλήσαμε με 3 μόνιμους κατοίκους 
του Πόρτο Γερμενού για την ποιότητα του 
νερού που καταναλώνουν αλλά και για τα 
μετρά που δεν έχουν παρθεί τόσα χρόνια 
από τις αρμόδιες αρχές. Ακολουθούν 
κάτωθι να λεγόμενά τους. 

ΕΛEΝΗ ΣΤΑΜΟYΛΗ
Mόνιμη κάτοικος εδώ και 3,5 χρόνια
Ποια είναι η γνώμη σας  για την 
ποιότητα του νερού στην ευρύτερη 
περιοχή του Πόρτο Γερμενού; Πιστεύ-
ετε είναι πόσιμο; Αν κρίνουμε με τα δικά 
μας κριτήρια αυτό που βγαίνει από την 
βρύση έχει μια έντονη μυρωδιά! Δεν είναι 
πόσιμο! Και έχουμε πληροφορίες ότι δεν 
είναι καλό το νερό.
Ποια πιστεύετε είναι τα αίτια αυτής 
της κατάστασης; Πιστεύω ότι πρέπει να 
πίνουμε νερό που δεν μας αρρωσταίνει! 
Βασική προϋπόθεση για την δημόσια 
υγεία.
Γνωρίζετε αν υπάρχει βιολογικός 
καθαρισμός στην περιοχή; Νομίζω ότι 
δεν υπάρχει αλλά δεν είμαι και σίγουρη. 
Έχετε απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, 
στον δήμο ή στη Περιφέρεια για τα 
ζητήματα με το νερό; Εγώ συγκεκριμένα 
όχι. Και οι άνθρωποι που συγκεντρωθήκαμε 
για να κάνουμε αυτήν την έρευνα και τις 

μετρήσεις όχι ούτε αυτοί. Αλλά έχουμε 
πληροφορίες ότι παλιότερα έχουν γίνει 
τέτοιες ενέργειες και τα αποτελέσματα 
«κρυφτήκαν» σε κάποιο συρτάρι.
Δηλαδή έχουν γίνει έρευνες για την 
ποιότητα νερού απλά τα αποτελέσματά 
τους δεν έχουν γίνει γνωστά στο ευρύ 
κοινό. Αυτό μου λέτε; Ναι. Και από ότι 
διάβασα σε μια δική σας εφημερίδα έχουν 
δοθεί 4 εκατομμύρια για την εξυγίανση 
του νερού τα οποία δεν ξέρω που πήγα-
νε… Μπορεί να έγιναν κάποια έργα, δεν 
ξέρω αν καλύφτηκε όλο το ποσό αλλά 
το νερό που τρέχει στις βρύσες σήμερα 
ποιοτικά είναι κακό!
Παράπονα για το νερό εκφράζουν 
όλοι οι κάτοικοι ή μόνο μια μερί-
δα κατοίκων του Πόρτο Γερμενού; 
Εκφράζουν όλοι οι κάτοικοι παράπονα. 
Όλοι μας δεν το πίνουμε το νερό της 
βρύσης αλλά πηγαίνουμε στο βουνό και 
προμηθευόμαστε από μια πηγή νερό ή 
από τα Βίλια ή εμφιαλωμένο νερό που 
κάποιοι αγοράζουν. Πάντως το νερό της 
βρύσης το αποφεύγουμε. 
Η ποιότητα του νερού έχει επηρεάσει 
την τουριστική κίνηση το καλοκαί-
ρι;Οι τουρίστες ξέρουν τι πίνουν; 
Οι τουρίστες εξυπηρετούνται από τις 
ταβέρνες, τις καφετέριες. Αν δεν ξέρουν 
τίποτα τους σερβίρουν στο τραπέζι τους, 
νερό της βρύσης σε κανάτα με νερό. Αν 
ξέρουν ζητάνε εμφιαλωμένο. Ουσιαστικά 
όμως δεν γνωρίζουν για την ποιότητα 
του νερού μας. Μπορεί βέβαια κάποιος 
να υποψιαστεί ότι δεν είναι καλό ποιοτικά 
το νερό από την ιδιαίτερη και δυσάρεστη 
οσμή που εκλύει. Εντάξει, υπάρχουν και 

κάποια μαγαζιά που λένε στους επισκέ-
πτες ότι το νερό δεν είναι καλό και τους 
δίνουν εμφιαλωμένα να καταναλώσουν. 

AΡΤΕΜΙΣ ΜΟΥΤAΦΗ 
Mόνιμη κάτοικος της περιοχής
Ποια είναι η γνώμη σας  για την 
ποιότητα του νερού στην ευρύτερη 
περιοχή του Πόρτο Γερμενού; Πιστεύετε 
είναι πόσιμο;Δεν είμαι σίγουρη αν είναι 
καλής ποιότητας για αυτό θα ήθελα να 
ελεγχθεί και να μάθουμε τα πραγματικά 
αποτελέσματα και χημικά και μικροβιο-
λογικά
Ποια πιστεύετε είναι τα αίτια αυτής 
της κατάστασης; Ότι ίσως οι υπεύθυνοι 
να μην είναι τόσο υπεύθυνοι και πιο πολύ 
ανεύθυνοι! 
Γνωρίζετε αν υπάρχει βιολογικός 
καθαρισμός στην περιοχή; Όχι. Αλλά 
αυτό που γνωρίζω είναι ότι είμαστε υπο-
χρεωμένοι να υπάρχει βιολογικός καθα-
ρισμός στην περιοχή. Γνωρίζουμε ότι 
πληρώνουμε πρόστιμο για το γεγονός ότι 
δεν υπάρχει ακόμα. Αλλά υποτίθεται ότι 
κάποια στιγμή θα έχουμε και εμείς εδώ 
βιολογικό καθαρισμό. 
Έχετε απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, 
στον δήμο ή στη Περιφέρεια για τα 
ζητήματα με το νερό; Για το ζήτημα 
του νερού όχι ακόμα. Για το ζήτημα των 
αυθαιρέτων ναι.
Μήπως γνωρίζετε αν παλαιότερα 
έχουν γίνει έρευνες και δειγματο-
ληψίες σαν αυτή του ΠΑΚΟΕ και τα 
αποτελέσματα που έχουν πάει; Από ότι 
ξέρω τα αποτελέσματα τα είχαν στείλει 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΠOΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝO
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στην δημαρχία . Αλλά οι κάτοικοι δεν 
γνώριζαν για αυτό. Αυτή η έρευνα έγινε 
πριν από 2-3 χρόνια. 
Τα αποτελέσματα ουσιαστικά δεν μαθεύ-
τηκαν . Εγώ το έμαθα μέσω του ΠΑΚΟΕ 
αλλά και πάλι δεν μπορούσα να έχω στα 
χέρια μου τις μετρήσεις και για αυτό κάναμε 
αυτήν την κίνηση τώρα για να ξέρουμε 
εμείς οι ίδιοι ως κάτοικοι τι ποιότητας 
νερού πίνουμε. 
Η ποιότητα του νερού έχει επηρεάσει 
την τουριστική κίνηση το καλοκαίρι;Οι 
τουρίστες ξέρουν τι πίνουν; Δεν νομίζω 
να γνωρίζουν τι πίνουνε, όπως δεν γνωρί-
ζουν σε τι νερά κολυμπάνε. Αν πέφτουνε 
δηλαδή λύματα από τις αποχετεύσεις 
ή όχι. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι 
κάτω από το σπίτι μου περνάνε σωλήνες 
αμιάντου και ανά πάσα στιγμή μπορεί να 
αντιμετωπίσω και από εκεί προβλήματα. 

ΜΑΡIΑ ΑΝΑΣΤΑΣIΟΥ
Mόνιμος κάτοικος της περιοχής  
εδώ και 35 χρόνια, ιδιοκτήτρια της 
ταβέρνας «Το ακρωτήρι»
Ποια είναι η γνώμη σας  για την 
ποιότητα του νερού στην ευρύτερη 
περιοχή του Πόρτο Γερμενού; Πιστεύετε 
είναι πόσιμο;Κάκιστη θα έλεγα. Μυρίζει 
έντονα και δεν πίνεται ουσιαστικά. Είναι 
πολύ κακό το δίκτυο και πιστεύω ότι 
ανακατεύεται με διάφορα άλλα νερά από 
πηγές  που δεν έχουν ελεγχθεί και έτσι 
αλλοιώνεται η ποιότητά του. 
Ποια πιστεύετε είναι τα αίτια αυτής 
της κατάστασης; Η έλλειψη δράσεων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης , η Περιφέρεια 
ίσως , αλλά γενικότερα η αδιαφορία που 
δείχνει  το κράτος. 
Γνωρίζετε αν υπάρχει βιολογικός 
καθαρισμός στην περιοχή; Υπάρχει 
βιολογικός καθαρισμός που υπολειτουρ-
γεί εδώ και πολλά χρόνια στα Βίλια. Στο 
Πόρτο Γερμενό όχι. 
Εδώ έχουμε βόθρους. 
Έχετε απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, 
στον δήμο ή στη Περιφέρεια για τα 
ζητήματα με το νερό; Όχι. Αλλά θα 
έπρεπε. Είναι τόσα πολλά τα θέματα που 
προσφεύγουμε στις τοπικές αρχές αλλά 
το νερό το έχουμε αμελήσει. 
Η ποιότητα του νερού έχει επηρεάσει 
την τουριστική κίνηση το καλοκαίρι;Οι 
τουρίστες ξέρουν τι πίνουν; Όχι δεν 
το γνωρίζουν. 
Πολύ λίγοι είναι αυτοί που ζητάνε εμφι-
αλωμένο, πολλοί είναι εκείνοι που προ-
τείνουν το τρεχούμενο νερό, της βρύσης. 
Αυτό που προσφέρουν δηλαδή τα μαγαζιά 
σε κανάτες. Αλλά γενικά είναι πολλοί οι 
λόγοι που κάνουν κακό στον τουρισμό, 
δηλαδή η βρωμιά και το γεγονός ότι δεν 
μαζεύουν τα σκουπίδια. Δεν είναι μόνο η 
κακή ποιότητα νερού. 
Μήπως γνωρίζετε αν παλαιότερα 
έχουν γίνει έρευνες και δειγματο-
ληψίες σαν αυτή του ΠΑΚΟΕ και 
τα αποτελέσματα που έχουν πάει; Η 
τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και πάρα πολ-
λά χρόνια λέει ότι ελέγχει το νερό κάθε 
χρόνο και ότι το νερό είναι άψογο. Αυτό 
γνωρίζουμε. Αλλά εκ του αποτελέσματος 
από ότι φαίνεται δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Σας στέλνουμε συνημμένο τον πίνακα των αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων στο δίκτυο του Πόρτο 
Γερμενού. Η καθυστέρηση της αποστολής των αποτελεσμάτων έγινε επειδή οι αναλύσεις επαναλήφθηκαν δύο φορές εξαιτίας 
του γεγονότος ότι υπήρξαν διαφορές τιμών. Τα δείγματα ελήφθησαν την 1/4/2016 από συνεργείο του ΠΑΚΟΕ και μεταφέρθηκαν 
σε ψυγείο.

Χημικές Παραμέτροι Μικροβιολογικές 
Παράμετροι

α/α Σημείο Δειγματοληψίας Νιτρικά Φωσφορικά Θειικά E. Coli Κολοβακτηριοειδή

1 Οικία Ελένης Σταμούλης 62 4.1 214 1 2

2 Οικία Γιώργου Γκιώκα 74 5.8 200 0 2

3 Οικία Άρτεμις Μουτάφη 61 6 185 1 4

4 Οικία Αθανάσιος Μακρυνώρης 57 5.4 255 2 2

5 Εστιατόριο «Το Ακρωτήρι» 60 5 185 1 2

6 Δεξαμενή του Πόρτο Γερμενού 70 6.8 189 5 8

7 Δεξαμενή από την πηγή 40 3.6 120 0 0

Όριο 50 mg/lt 5 mg/lt 250mg/lt 0 0

Από το πίνακα διαπιστώνεται ότι οι τιμές των μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων είναι υψηλότερες των ορίων με 
αποτέλεσμα, το δίκτυο και η δεξαμενή αποθήκευσης του νερού να χρειάζονται άμεσα καθαρισμό.

Όσον αφορά τα δείγματα θαλασσινού νερού (4), τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν μέσα στα παραδεκτά όρια.
Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειασθείτε είμαστε στην διάθεση σας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
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Σ υνέντευξη παραχώρησε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Πάνος Σκουρλέτης την Κυριακή 15 
Μαίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και μίλησε 

για το νέο νομοσχέδιο του ασφαλιστικού.

Τι σηματοδοτεί η προσυμφωνία 
του Eurogroup για την πορεία της 
χώρας από εδώ και πέρα; Ο πρω-
θυπουργός έχει μιλήσει για αλλαγή 
εικόνας και αλλαγή σελίδας.
 Με την απόφαση του τελευταίου 

Eurogroup ουσιαστικά κλείνει μια περί-
οδος που ξεκίνησε από τις εκλογές του 
προηγούμενου Σεπτεμβρίου. Έχουμε 
το αποτύπωμα των προσπαθειών της 
ελληνικής κυβέρνησης, μέσα στο πλαί-
σιο της συμφωνίας του προηγούμενου 
καλοκαιριού, τόσο σε επίπεδο μέτρων, 
έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που 
έθετε η συμφωνία, αλλά ταυτόχρονα να 
κλείσουν με όσο το δυνατόν πιο θετικό 
τρόπο τα ζητήματα εκείνα που έμεναν 
ανοικτά για διαπραγμάτευση. Αυτά είναι 
για παράδειγμα, στο χώρο της ενέργειας, 
το θέμα του ΑΔΜΗΕ, όπου εδώ έχουμε 
πλέον την οριστική συμφωνία σε έναν 
οδικό χάρτη που εξασφαλίζει τον δημόσιο 
χαρακτήρα του ΑΔΜΗΕ, και αυτό συνιστά 
μια πολιτική επιτυχία. Έχουμε το θέμα της 
προστασίας των κύριων συντάξεων, των 
ήδη συνταξιούχων, που πιστώνεται στα 
θετικά της κυβέρνησης. 

Παράλληλα, το πρόγραμμα της ανθρω-
πιστικής κρίσης δεν περιορίστηκε σε όλο 
αυτό το διάστημα.

Και βέβαια έχουμε ακόμη μπροστά μας 
διάφορα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται 
με θέματα που έχουμε να δούμε στην 
επόμενη φάση, όπως αυτό των εργασι-
ακών σχέσεων. Κορυφαίο ζήτημα είναι 
το θέμα του χρέους, όπου πλέον μιλάμε 
για συγκεκριμενοποίηση των όρων που 
πια το αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην από 
εδώ και πέρα φάση.

 
Παράλληλα με τη θετική έκβαση 
στο ζήτημα της ελάφρυνσης του 
χρέους, υπάρχει και η θεσμοθέτη-
ση του μηχανισμού δημοσιονομι-
κής διόρθωσης. Η αντιπολίτευση 
έχει ασκήσει έντονη κριτική και 
μιλά για νέα μέτρα, νέο μνημόνιο. 
Θεωρείτε ότι κινδυνολογούν; Οι 
απαιτήσεις του ΔΝΤ, ανησυχείτε 
μήπως επανέλθουν στο Eurogroup 
της 24ης Μαΐου ή μπορεί να έχουμε 
μια έκβαση ακόμα καλύτερη από 
την αναμενόμενη;
Η επομένη του Eurogroup βρίσκει 

τη χώρα μας, σε σχέση με το πώς την 
αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εταίροι, σε 
μια πολύ καλύτερη θέση. Πρώτον διότι 
φάνηκε ότι δεν έχουμε απέναντί μας 
ένα ενιαίο μπλοκ δυνάμεων. Υπάρχει μια 
σχετική απομόνωση του ΔΝΤ, το οποίο 
με εμμονικό και δογματικό τρόπο επέμενε 

στην ψήφιση από τώρα συγκεκριμένων 
προληπτικών, δυνητικών μέτρων, ενώ 
αυτό που πετύχαμε είναι η αναφορά σε 
έναν μηχανισμό όπου το περιεχόμενο 
αυτών των μέτρων βρίσκεται στη δια-
κριτική ευχέρεια της κυβέρνησης, εάν και 
εφόσον υπάρξουν αποκλίσεις από τους 
στόχους που έχουν τεθεί. Να θυμίσουμε 
ότι ανάλογοι μηχανισμοί υπάρχουν και 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν 
βρίσκονται μέσα σε πρόγραμμα.

 Άρα νομίζω ότι πετύχαμε το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα, με βάση βέβαια τους 
πραγματικούς συσχετισμούς. Δεν είναι 
ανέφελη η πορεία από εδώ και μπρος, 
έχει αρκετές αντιφάσεις, αλλά έχει δεί-
ξει αυτή η κυβέρνηση ότι μπορεί τελικά 
να απαντάει στα μεγάλα προβλήματα 
που έχει απέναντί της με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο.

 
Η απόφαση του Eurogroup ήρθε 
μια μέρα μετά την ψήφιση του 
νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό-
φορολογικό. Για το κλείσιμο της 
αξιολόγησης χρειάζεται η ψήφιση 
ακόμη κάποιων μέτρων. Η κοινωνία 
εδώ και 6 χρόνια ζει καθημερινά υπό 
μεγάλες δυσκολίες. Το γεγονός ότι 
περνάει αυτός ο δύσκολος κάβος 
με το κλείσιμο της αξιολόγησης, 
σημαίνει ότι θα έρθει αυτόματα και 
η ανάπτυξη; Σε ποια κατεύθυνση 
πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση από 
εδώ και πέρα;
 Το κλείσιμο της αξιολόγησης δημιουρ-

γεί πια σταθερές παραμέτρους στο πεδίο 
της οικονομίας και αυτό είναι πάρα πολύ 
σημαντικό. Γνωρίζουν αυτή τη στιγμή όλοι 
οι "παίκτες" της οικονομίας για το ορατό 
μέλλον τι πρόκειται να γίνει. Μια συζή-

τηση για το χρέος σε θετική κατεύθυνση, 
εκταμίευση του ποσού της δόσης, αλλά 
και επιπλέον ποσόν που προορίζονται 
για τα ληξιπρόθεσμα του Δημοσίου, όλα 
αυτά δημιουργούν το κατάλληλο πλέ-
ον κλίμα που αντικειμενικά ευνοεί την 
εμφάνιση επενδυτικών πρωτοβουλιών 
που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είχαν 
υιοθετήσει μια στάση αναμονής σε σχέση 
με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Η ελληνική οικονομία σήμερα αντικει-
μενικά παρουσιάζει επενδυτικές ευκαιρίες. 
Υπάρχουν συσσωρευμένες και συμπιεσμέ-
νες ανάγκες. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν 
τις προϋποθέσεις για να έχουμε εμφανή 
αναπτυξιακά δείγματα από τα μέσα και 
προς το τέλος του 2016.

 Με τις Σκουριές τι γίνεται; Έχετε 
δηλώσει ότι δεν υπάρχει καμία έκπτωση 
και κανένας συμβιβασμός αναφορικά 
με την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ποιο είναι το μοντέλο επενδύσεων στο 
οποίο στοχεύει η κυβέρνηση;

 Η αναφορά στην ανάγκη προστασίας 
του περιβάλλοντος, η τήρηση της νομο-
θεσίας και η υπεράσπιση του δημόσιου 
συμφέροντος είναι ένα τρίπτυχο το οποίο 
το ακολουθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε 
επένδυση. Για εμάς οι επενδύσεις είναι 
καλοδεχούμενες πάντοτε όμως μέσα από το 
πρίσμα αυτών των τριών βασικών αρχών. 
Δεν υιοθετούμε μια αντίληψη πλήρους 
υποταγής στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της 
αγοράς, δηλαδή στα ισχυρά οικονομικά 
κέντρα. Κάτι τέτοιο θα ήταν και εις βάρος 
του δημόσιου συμφέροντος, αλλά και των 
εργαζομένων, αλλά και θα οδηγούσε πια 
σε μια κοινωνία που θα ήταν πολύ μακριά 
και από αυτά που εμείς υπερασπιζόμα-
στε, αλλά νομίζω και μακριά από αυτό 

που σήμερα εμφανίζεται ως ευρωπαϊκό 
πρότυπο και μοντέλο.

 Στο θέμα των Σκουριών νομίζω ότι 
έχουμε αρκετά κεφάλαια μπροστά μας, 
και θέλω να πω σε όσους με μεγάλη 
ευκολία αναγνωρίζουν μια στροφή της 
κυβέρνησης, ότι βιάζονται. Εμείς είμαστε 
σταθεροί στην υπεράσπιση των βασικών 
προγραμματικών μας δεσμεύσεων.

 
Μετά τις εξελίξεις στη διαπραγμά-
τευση, έχει απομακρυνθεί εντελώς 
το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, 
τις οποίες κάποιες δυνάμεις τις 
αντιπολίτευσης "έβλεπαν" ή προ-
εξοφλούσαν;
Αυτό νομίζω πια ότι είναι αυταπόδει-

κτο. Οι εκλογές ήταν ένα αίτημα από τη 
ΝΔ που κυρίως αναδείκνυε τη δική της 
έλλειψη ενός σαφούς πολιτικού σχεδια-
σμού. Η ΝΔ σήμερα συνειδητοποιεί ότι 
δεν αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση. 
Ουσιαστικά στην προσπάθεια της να 
προτάξει ένα αντιπολιτευτικό λόγο πολλές 
φορές δανείζεται μια ακροδεξιά ρητορική 
και αναδεικνύει, τελικά, ένα ιδιόμορφο 
μείγμα ενός ακραίου νεοφιλελεύθερου 
λαϊκισμού.

 
Σχετικά με τα σενάρια που βλέπουν 
κατά καιρούς το φως της δημοσιό-
τητας περί διεύρυνσης της κυβέρνη-
σης. Υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο;
 Η διεύρυνση μιας κυβέρνησης για να 

αποτελεί μια φερέγγυα προοπτική προϋ-
ποθέτει την ύπαρξη κάποιων πολιτικών 
όρων, δεν είναι ζήτημα μιας τακτικής ή μιας 
αριθμητικής προσέγγισης. Κατά συνέπεια 
δεν θεωρώ ότι υπάρχουν οι πολιτικοί όροι 
για να μιλάμε σήμερα για μια διεύρυνση 
της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ …ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΧΡΥΣΟΣ
Συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Πάνου Σκουρλέτη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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Απάντηση λάβαμε από την Γενι-
κή Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επιστο-
λή που είχαμε στείλει σαν ΠΑΚΟΕ 
σχετικά με το έργο εγκατάστασης 
μονάδας εξόρυξης χρυσού στην 
περιοχή της Χαλκιδικής. Η απάντηση 
που λάβαμε παραδόθηκε σε μας στις 
31 Μαρτίου 2016 ενώ η επιστολή-
καταγγελία που είχαμε καταθέσει 
σαν ΠΑΚΟΕ την στείλαμε στις 17 
Σεπτέμβρη 2015.

Αναλυτικά η επιστολή-απάντηση προς 
το ΠΑΚΟΕ:

Κύριε Χριστοδουλάκη, 
Αναφέρομαι στην επιστολή που στεί-

λατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με 
το έργο εγκατάστασης μονάδας εξόρυξης 
χρυσού στην Χαλκιδική. Η καταγγελία 
σας πρωτοκολλήθηκε με αριθμό CHAP 
(2015)02832.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σύμ-
φωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και 
της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη 
μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και την 
παρακολούθηση των έργων. Η Επιτροπή 
δεν δύναται να υποκαταστήσει τα κράτη 
μέλη όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφο-
ρίες, το έργο που καταγγέλλετε αποτέλεσε 
αντικείμενο Εκτίμησης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ), σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον (η οδηγία αυτή αντικα-
τέστησε την οδηγία 85/337/ΕΟΚ).

Θα ήθελα αρχικά να αναφέρω ότι η 
οδηγία 2011/92/ΕΕ θεσπίζει μία σειρά 
από διαδικασίες σχετικά με την εκτίμηση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον των 
σχεδίων δημοσίων ιδιωτικών έργων, 
υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να υπο-
βάλλουν σε περιβαλλοντική εκτίμηση τα 
σχέδια που μπορούν να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πρέπει να 
τονιστεί όμως ότι η οδηγία δεν παρέχει 
στην Επιτροπή τη δυνατότητα να επηρεά-
σει την απόφαση των εθνικών αρχών ως 
προς τη χωροθέτηση ενός έργου ούτε να 
ελέγχει την τήρηση των περιβαλλοντικών 
όρων που έχουν εγκριθεί. Αυτά εμπίπτουν 
στην αποκλειστική ευθύνη των κρατών 
μελών. Συνεπώς, ο ρόλος της Επιτροπής 
περιορίζεται στην διαπίστωση πρόδηλου 
σφάλματος εκτιμήσεως εκ μέρους των 
εθνικών αρχών κατά την έγκριση του 
σχεδίου. Ωστόσο, πριν την λήψη απόφα-
σης απαιτείται διαβούλευση με το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ΕΠΕ 
πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες διαβου-
λεύσεις. Όλες οι αρμόδιες αρχές (συμπερι-
λαμβανομένων των περιβαλλοντικών), οι 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και το 
ενδιαφερόμενο κοινό είχαν την ευκαιρία 
να διατυπώσουν παρατηρήσεις και αν 
εκφέρουν τη γνώμη τους. Η διαδικασία 
ΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την έκδοση Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης που έλαβε υπόψη 
τα διατυπωθέντα σχόλια και αναφέρεται 
επίσης στη διαχείριση των εξορυκτικών 
αποβλήτων.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι στον 

τομέα του περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση εξέδωσε σημαντικό αριθμό οδηγιών 
με ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις (όπως 
η προαναφερόμενη οδηγία ή και η οδηγία 
2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα). Ωστόσο, 
σημειώστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί επιτό-
πιες επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη για να 
ελέγχει τη συμμόρφωση με τις οδηγίες 
της ΕΕ στο τομέα του περιβάλλοντος. 
Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να 
μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τις 
οδηγίες της ΕΕ στο τομέα του περιβάλλο-
ντος και, επομένως, η εθνική νομοθεσία 
ισχύει για τις συγκεκριμένες καταστάσεις. 
Στη συνέχεια οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
έχουν την υποχρέωση να επιβάλλουν με 
τον κατάλληλο τρόπο τις εθνικές διατάξεις 
που ενσωματώνουν τη νομοθεσία της ΕΕ 
για το περιβάλλον. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη έχουν την υποχρέωση να  παρέχουν 
τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για να 
διασφαλίζεται η πραγματική δικαστική 
προστασία στους τομείς που διέπονται 
από την νομοθεσία της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα αναλάβει δράση ενα-
ντίον κράτους μέλους μόνο σε περίπτωση 
παράβασης της νομοθεσίας της ΕΕ από 
ένα κράτος μέλος. Αυτό θα συνέβαινε 
στην περίπτωση που μια διάταξη του 
εθνικού δικαίου δεν είναι σύμφωνη με 
τη νομοθεσία της ΕΕ ή στην περίπτωση 
μιας διοικητικής πρακτικής εσφαλμένης 

εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ από 
τις εθνικές αρχές, η οποία είναι, σε κάποιο 
βαθμό, μόνιμου και γενικού χαρακτήρα.

Η καταγγελία σας δεν φαίνεται αν 
υποδηλώνει ότι οι ελληνικές νομοθετικές 
διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με την 
νομοθεσία της ΕΕ.

Θα θέλαμε επίσης να σημειώσουμε ότι 
έχουν ήδη κατατεθεί  διάφορες προσφυγές 
τόσο στο Πρωτοδικείου Χαλκιδικής (π.χ. 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) όσο και στο 
ΣτΕ (π.χ. προσφυγή κατά της διακοπής 
των έργων). Τα εθνικά δικαστήρια και 
δικαστές των διαφόρων Κρατών-Μελών 
είναι οι πρωτογενείς θεματοφύλακες 
της ορθής εφαρμογής του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν την 
απαραίτητη αρμοδιότητα να ελέγχουν τη 
νομιμότητα των πράξεων και δραστηρι-
οτήτων των Δημοσίων Διοικήσεων. Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν 
μπορεί να προβεί, στη παρούσα φάση, 
σε περαιτέρω εξέταση της καταγγελίας 
σας. Μια τέτοια ερμηνεία, για την θέση 
των εθνικών δικαστικών οργάνων στην 
έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχει επιβεβαιωθεί και από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο (π.χ. υπόθεση C-555/07 της 
19ης Ιανουαρίου 2010 σκέψη 48): 

«Εξ’ αυτού έπεται ότι, εφαρμόζοντας 
το εσωτερικό δίκαιο, ο καλούμενος  να 
το ερμηνεύσει εθνικός δικαστής οφείλει 
να το πράξει σε μέγιστο βαθμό υπό το 

πρίσμα του γράμματος και του σκοπού 
της οδηγίας αυτής, ώστε να επιτευχθεί 
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, συμμορ-
φούμενος έτσι προς το άρθρο 288, τρίτο 
εδάφι, ΣΛΕΕ. Η επιταγή περί σύμφωνης 
προς το δίκαιο της Ένωσης ερμηνείας 
του εθνικού δικαίου της Ένωσης όταν 
εκδίδει απόφαση επί εκκρεμούς ενώπιόν 
τυο δαιφοράς.»

Υπό το πρίσμα των ανωτέρων, θα 
σας συμβούλευα να επικοινωνήσετε 
με τις αρμόδιες εθνικές αρχές επιβο-
λής του νόμου για να ελέγξουν τη 
συμμόρφωση με τις εθνικές διατάξεις 
που αποτελούν μεταφορά της σχετι-
κής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
ΕΕ και, εφόσον είναι αναγκαίο, να 
εφαρμόσουν τις σχετικές κυρώσεις. 
Μπορείτε να μας τηρήσετε ενήμερους 
για τις εξελίξεις στην παρούσα υπό-
θεση. Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι, εκτός και αν μας 
αποστείλετε ουσιαστικές, συγκεκριμέ-
νες και ολοκληρωμένες πληροφορίες 
που μπορεί να καταδεικνύουν ύπαρξη 
παράβασης ή συνεχιζόμενης παρά-
βασης της ενωσιακής νομοθεσίας 
εντός τεσσάρων εβδομάδων από την 
ημερομηνία αποστολής της παρούσας 
επιστολής, θα αρχειοθετήσουμε την 
καταγγελία σας.

Με εκτίμηση,
Paul Speight
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Σ τις 14 Σεπτεμβρίου 2015 κατα-
θέσαμε επίσημη καταγγελία σαν 
ΠΑΚΟΕ για όλη αυτήν την κατάστα-
ση που επικρατεί με την Καναδική 

εταιρεία ElDorado (Ελληνικός Χρυσός). 
Η έγγραφη καταγγελία μας κατατέθηκε 
προς τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον 
εισαγγελέα Αθηνών αρμόδιο για θέματα 
περιβάλλοντος, εισαγγελέα Αθηνών αρμό-
δια με θέματα και εγκλήματα διαφθοράς 
και τον Επίτροπό Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αρμόδιο για το περιβάλλον.

Αναλυτικά:
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Του ΠΑΚΟΕ, για την παράνομη και 

καταστροφική για το περιβάλλον λει-
τουργία του εργοστασίου χρυσού από την 
Καναδική εταιρεία El Dorado (Ελληνικός 
Χρυσός). 

Ιστορικό
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή 

αναφέρουμε πως η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ με μόλις 11.000.000 ευρώ απέ-
κτησε το 2003 το δικαίωμα εκμετάλλευ-
σης 317.000 στρεμμάτων στη Βόρεια 
Χαλκιδική με σύμβαση που έγινε χωρίς 
διαγωνισμό, με απευθείας ανάθεση, με 
μετοχικό κεφάλαιο μόλις 60.000 ευρώ 
και ενώ είχε μόλις 6 μήνες λειτουργία της. 
Η περιοχή που «πωλήθηκε επί πινακίου 
φακής» είναι μοναδικού φυσικού κάλλους 
και καταστρέφεται από την ανέλεγκτη 
χρήση της από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ, που παραβιάζοντας αποφάσεις 
της Ελληνικής Δικαιοσύνης έχει προχω-
ρήσει σε αυθαίρετες κατασκευές. 

Τα μεταλλεία Κασσάνδρας πουλήθηκαν 
το 2003 στην «Ελληνικός Χρυσός», με 
υπογραφή του τότε αρμόδιου υφυπουρ-
γού,, χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσιος 
διαγωνισμός, όπως ορίζει το Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο, ενώ το αρχικό επενδυτικό σχέδιο 
που υπέβαλε η εταιρεία, όπως υποχρεούταν 
από τον νόμο, αντίκειτο στους όρους της 
σύμβασης, καθώς δεν ήταν πλήρες και δε 
συνοδευόταν από τις απαραίτητες μελέ-
τες. Συγκεκριμένα με ξεχωριστό άρθρο, 
ορίζονταν στη σύμβαση, η απαράβατη 
υποχρέωση της εταιρείας να επανέλθει, 
εντός δύο ετών από την κύρωση της 
σύμβασης, με ολοκληρωμένο και άρτιο 
επενδυτικό σχέδιο για την κατασκευή και 
λειτουργία του εργοστασίου μεταλλουργίας 
χρυσού, με βάση το οποίο θα δίνονταν ή 
όχι έγκριση για την έναρξη υλοποίησης 
του έργου. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ πράγ-
ματι, μια μέρα πριν λήξει (!) η προθεσμία, 
υπέβαλε το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο δυο 
μήνες μετά, χαρακτηρίστηκε από τον Γενικό 
Διευθυντή Φυσικού Πλούτου ελλιπές και 
ασαφές ως προς πολλά και πολύ βασικά 
σημεία ενώ πουθενά και σε καμιά περί-
πτωση δεν αναφέρεται ότι εγκρίνεται το 
συγκεκριμένο σχέδιο! 

Τα σημεία που επεσήμανε στο έγγρα-
φό του ο Γενικός Διευθυντής Φυσικού 
Πλούτου καταδείκνυαν ουσιαστικά την 
ανυπαρξία ολοκληρωμένου επενδυτικού 

σχεδίου καθώς δεν αναφερόταν καν το 
χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, 
δεν καθίστατο σαφές γιατί επιλέχτηκε η 
μέθοδος επεξεργασίας συμπυκνωμάτων 
που επιλέχτηκε και δεν υπήρχε ούτε καν 
επαρκής οικονομική ανάλυση. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2010 η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ, και ενώ ήδη δρα-
στηριοποιείται παρανόμως, εφόσον ουδέ-
ποτε έλαβε σχετική έγκριση έναρξης των 
εν λόγω δραστηριοτήτων, συντάσσει 
και καταθέτει Μελέτη περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Τότε, η Γενική Διεύθυνση Φυσικού 
Πλούτου, ξεκαθαρίζει με επίσημο έγγρα-
φο στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος πως 
το επενδυτικό σχέδιο που είχε κατατε-
θεί το 2006 ΔΕΝ έχει ακόμα εγκριθεί!  
Η σύμβαση δεν καταγγέλθηκε και το 
2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε τους 
αρμόδιους του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανταγωνιστικότητας στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, θεωρώντας την παράνομη 
κρατική ενίσχυση. 

Πάραυτα, και χωρίς να έχει εγκριθεί νέο 
επενδυτικό σχέδιο, το 2011 η κυβέρνηση 
με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενέκρινε το 
έργο για πλήρη ανάπτυξη των μεταλλείων 
Κασσάνδρας. 

ΙΙ. Νομικό Μέρος
Για την υπόθεση των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας έχουν εκδοθεί πληθώρα 
αποφάσεων από το ΣτΕ, οι περισσότερες 
εκ των οποίων όμως είναι αντιφατικές 
τόσο μεταξύ τους όσο και στο ίδιο τους 
το περιεχόμενο. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
καταπατώντας τον εθνικό μας πλούτο 
προσφεύγει συνεχώς στην Δικαιοσύνη 
στην προσπάθειά της να ακυρώσει και 
αναιρέσει Υπουργικές Αποφάσεις.

Πολεοδομικές παραβάσεις
Έκπληξη αποτελεί πρόσφατη Απόφαση 

του ΣτΕ (1449/2015) που δέχεται πως 
από τον συνδυασμό των διατάξεων 18 

παρ. 1 του Συντάγματος,158, 161 του 
Μεταλλευτικού Κώδικα, των άρθρων 2 
παρ. 12 , 4 του Νέου Οικοδομικού Κανονι-
σμού, τον ν. 3982/2011 για την ανέγερση 
κτισμάτων γραφείων και αποθηκών εργο-
στασίων απαιτείται άδεια της πολεοδομικής 
αρχής η οποία όμως σύμφωνα με την 
ειδική διάταξη του άρθρου 161 παρ. του 
Μεταλλευτικού Κώδικα χορηγείται κατά 
παρέκκλιση των ως άνω διατάξεων της 
κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, παρα-
βλέπεται όμως ότι η ειδική αυτή διάταξη 
δεν καταργήθηκε με το άρθρο 64 παρ. 
2 του ν. 3982/2011. Και τούτο διότι με 
το τελευταίο αυτό άρθρο καταργήθηκαν 
οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 του π.δ 
της 24/32-5-1985 παρεκκλίσεις για τις 
εκτός σχεδίου βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
στις ρυθμιζόμενες από τον νόμο αυτό 
περιπτώσεις και όχι η κατά τα ανωτέ-
ρω ειδική διάταξη του Μεταλλευτικού 
Κώδικα όταν αφορά σε εγκαταστάσεις 
μεταλλείων που χωροθετούνται εντός 
μεταλλευτικής παραχώρησης, οι οποίες 
εξάλλου εξαιρούνται ρητά από το πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω 
νόμου και διέπονται αποκλειστικά από τον 
Μεταλλευτικό Κώδικα. Ουσιαστικά δηλαδή 
κατασκευάστηκαν κτιριακές εγκαταστάσεις 
για τα οποία δεν υπήρχε σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥ-
ΣΟΣ υπέβαλε αίτηση προς την αρμόδια 
υπηρεσία της Πολεοδομίας του Δήμου 
Αριστοτέλη για την χορήγηση άδειας 
δόμησης των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του εργοστασίου εμπλουτισμού. Η αρμό-
δια υπηρεσία με το με αριθμό 242/15-
3-2013 έγγραφο της όμως διαπίστωσε 
ελλείψεις στον υποβληθέντα φάκελο και 
κυρίως στις παρεκκλίσεις που ζητούσε να 
προβεί η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για την 
κατασκευή των κτιριακών της εγκαταστά-
σεων και ορθά η Πολεοδομία απέρριψε 
την αίτησή της καθώς προέκυψε από τον 
έλεγχο πως η έκταση που αιτήθηκε την 
ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων δεν έχει 

τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 του ν. 
4067/2012 και άρθρο 1 του π.δ./24-5-85 
ώστε να μπορεί να χορηγηθεί παρέκκλιση. 
Ενώ η απόφαση δέχεται ότι  δεν υπήρχε 
σχετική άδεια για την κατασκευή των 
κτιριακών εγκαταστάσεων εντούτοις 
όμως η απόφαση δέχεται την αίτηση της 
προσφεύγουσας εταιρίας.

Περιβαλλοντικές  
παραβάσεις 

Σε σωρεία περιβαλλοντικών παραβάσε-
ων έχει υποπέσει η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τα όσα καταγ-
γέλλει ο Συντονιστικός Σύλλογος Ακάν-
θου. Συγκεκριμένα, ύστερα από επιτόπιο 
έλεγχο των επιθεωρητών περιβάλλοντος, 
απεδείχθη ότι η εταιρεία έχει παραβιάσει 
τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ειδικά για τον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα, μη 
διαθέτοντας τις απαραίτητες άδειες, ενώ 
το Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυγύρου 
απέρριψε δίχως αιτιολόγηση την αίτηση 
προσωρινής παύσεως εργασιών μεταφέ-
ροντας την εκδίκαση της υπόθεσης για 
την 10η Φεβρουαρίου. Παράνομα όμως 
επίσης απασχολεί και αλλοδαπούς χωρίς 
άδειες λειτουργίας μηχανημάτων στην 
περιοχή Φισώκα του όρους Κάκαβος, 
σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε 
στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου 
Ελλάδας. Η τελευταία, αντί να απευθυν-
θεί στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να 
διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, 
«παρακαλεί» την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ να 
την ενημερώσει για όσα αναφέρονται στο 
περιεχόμενο της καταγγελίας.

Η τελευταία δε Απόφαση 3191/2015 
του ΣτΕ του Ε’ Τμήματος, που αξίζει να 
σημειωθεί ότι είναι τμήμα περιβαλλοντικό, 
που θα έπρεπε να προασπίζεται και να 
προφυλάσσει το περιβάλλον από την 
ασύδοτη καταστροφή του,  προκαλεί 
εντύπωση και θα πρέπει να αξιολογηθεί, 
καθώς λανθασμένα κυκλοφόρησε ακόμη 

Η καταγγελία του ΠΑΚΟΕ για τον Ελληνικό Χρυσό
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και στον ημερήσιο τύπο, ότι η εν λόγω 
απόφαση ακυρώνει την απόφαση του κ. 
Σκουρλέτη, καθώς εάν κάποιος την διαβά-
σει με προσοχή, μπορεί να αντιληφθεί ότι 
η συγκεκριμένη απόφαση ακυρώνει την 
πράξη από 28-4-2015 του τότε Υπουργού 
κου Λαφαζάνη, με την οποία θεωρήθηκε ο 
υποβληθείς από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ ελλιπής και όχι την απόφαση 
του κου Σκουρλέτη για την ανάκληση 
της έγκρισης των τεχνικών μελετών 
των υποέργων Σκουριών και εν μέρει 
της Ολυμπιάδας, η οποία εξακολουθεί 
να ισχύει και κατά της οποία εκδικάζεται 
στις 2-10-2015 η αίτηση ακύρωσης της 
εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ενώ στις 
15-9-2015 εκδικάζεται ενώπιον της 
Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου 
της Επικρατείας σε σχηματισμό όμως 
Ολομέλειας, η Αίτηση Αναστολής που έχει 
καταθέσει η Ελληνικός Χρυσός κατά της 
εκτέλεσης της απόφασης του Υπουργού 
κου Σκουρλέτη.  Αξίζει δε να σημειωθεί 
πως εννέα επαγγελματικά, πολιτιστικά 
κλπ. σωματεία έχουν (Αγροτικός Δασικός 
Συνεταιρισμός Μεγάλη Παναγιά, Αλιευτι-
κός Σύλλογος Δήμου Αριστοτέλη, Πολι-
τιστικός Σύλλογος Ιερισσού «Κλειγένης», 
Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάλης Παναγιάς, 
Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Ρόδων 
«Προσφυγική Αναγέννηση», Σύλλογος 
Γυναικών Ιερισσού, Σύλλογος Γυναικών

Μεγάλης Παναγιάς, Σύλλογος Φίλοι 
του Περιβάλλοντος Ιερισσού και Σωμα-
τείο Επαγγελματιών Ουρανούπολης 
Χαλκιδικής) ασκήσει παρέμβαση υπέρ 
της αναστολής της λειτουργίας των 
μεταλλείων της Χαλκιδικής.

Είναι επομένως απορίας άξιο γιατί 
κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν 
λανθασμένες εντυπώσεις την στιγμή 
μάλιστα που τίθεται υπό απειλή όχι μόνο 
μια περιοχή Εθνικού Κάλους αλλά και η 
υγεία χιλιάδων ανθρώπων που ζουν στην 
συγκεκριμένη περιοχή. Και δεν μπορεί 
κανείς να αμφισβητήσει την εγκληματική 
καταστροφή στην οποία έχει προχω-
ρήσει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Την ίδια 
ώρα που συντελείτε η καταστροφή του 
περιβάλλοντος όμως η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ βραβεύεται από το Ινστιτούτο 
Εταιρικής Ευθύνης (CRI) με το Χάλκινο 
βραβείο για την εταιρική ευθύνη, αλλά 
προ λίγων μηνών πήρε την διάκριση 
Materiality Disclosure από την εταιρία 
Global Reporting Initiative που είναι 
Οργανισμός παροχής διεθνών κανόνων 
εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας. 
Το 2014 δε ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων 
Βορείου Ελλάδος απένειμε έπαινο στην 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για τις επιδόσεις 
της στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης κατά την διάρκεια των βραβείων 
«Ελληνική Αξία».!!

Τα τελευταία τρία χρόνια στην έκταση 
που είναι αντικείμενο της επίμαχης παρα-
χώρησης, αφανίστηκαν τουλάχιστον 1.500 
στρέμματα δάσους, χτίστηκε κατά παράβα-
ση των πολεοδομικών και μεταλλευτικών 
διατάξεων ένα θηριώδες εργοστάσιο που 
του λείπει μόνο το στέγαστρο, έγινε ένα 
επιφανειακό όρυγμα με διάμετρο 700 μ. 
και βάθος ήδη γύρω στα 50 μ. ξεκίνησε η 
κατασκευή του πρώτου από τα φράγματα 
τελμάτων ύψους 60μ. κατασκευάστηκαν 

στοές, δρόμοι και παράδρομοι, ουσιαστικά 
δηλαδή καταστράφηκε ένας οικολογικός 
παράδεισος και μια καταστροφή συντε-
λέσθηκε χωρίς να μπορεί να ανατραπεί. 
Αυτή είναι άλλωστε η εταιρική «κοινωνική 
ευθύνη», για την οποία «βραβεύεται» η 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.

Εδώ πια καταστρατηγείται το Σύνταγ-
μα και οι νόμοι, το Σύνταγμα στο αρ. 24 
παρ. ορίζει σαφώς ότι «η προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υπο-
χρέωση του Κράτους. Για την διαφύλαξή 
του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει 
ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά 
μέτρα.». Διατάξεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος περιέχουν τόσο η Συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή 
τους με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ που 
κυρώθηκε με τον ν. 2691/1999 (Α’ 47) 
και τέθηκε σε ισχύ από 1.5.1999, καθώς 
και οι οδηγίες 84/360/ΕΟΚ και 85/337/
ΕΟΚ, 97/11, 96/61/ΕΕ του Συμβουλί-
ου ΕΚ και η κοινή Υπουργική Απόφαση 
69269/5387/24-10-1999 (Β’678), που 
μεταξύ άλλων καθορίζονται τα απαι-
τούμενα στοιχεία και προδιαγραφές 
του περιεχομένου των μελετών περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και η 
διαδικασία εγκρίσεως περιβαλλοντικών 
όρων, και σύμφωνα με αυτές έχει ανα-
χθεί το φυσικό περιβάλλον σε αυτοτελές 
προστατευόμενο αγαθό προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η οικολογική ισορροπία και 
η διαφύλαξη των φυσικών πόρων προς 
χάρη και των επόμενων γενεών. Όλα όμως 
παραβιάζονται ενόψει της ικανοποίησης 
των οικονομικών συμφερόντων καθώς 
η πλέον μη αναστρέψιμη καταστροφή 
του περιβάλλοντος θωρείται «αμελητέα» 
ενόψει της «οικονομικής επίπτωσης στην 
περιοχή και της εθνικής οικονομίας».

Το ΠΑΚΟΕ που έχει ασχοληθεί με το 
Ζεόλιθο και με τις υπόγειες διαδρομές 
στην επικείμενη εκμετάλλευση του, έχει 
επανειλημμένα καταγγείλει την επικιν-
δυνότητα στη δημόσια υγεία και στο 
περιβάλλον. Σε έγγραφο της Διεύθυνσης 
Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκε-
ντρωμένης 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 μόλυβδου 
και αρσενικού, τα οποία οφείλονται σε 
ανθρωπογενή αίτια (μεταλλευτική δρα-
στηριότητα).

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 δραστη-
ριότητα. Σε περίπτωση που ξεκινήσουν 
εξορύξεις χρυσού στις Σκουριές, εκτιμάται 
ότι η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα 
θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο». 

Στο παραπάνω έγγραφο η Διεύθυν-
ση 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. 

Η περιοχή του Κακκάβου, δηλαδή 
των Σκουριών είναι η μεγαλύτερη υδα-
τοδεξαμενή που τροφοδοτεί ολόκληρη 
τη Χαλκιδική. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
διαμηνύει ότι θα κάνει το Φράγμα του 
Χαβρία για να σώσει τους υδάτινους 
πόρους της περιοχής. Όμως σε ποσοστό 
80% οι πηγές του Χαβρία πηγάζουν από 
το νερό των Σκουριών. Οπότε τι νόημα 
θα έχει το φράγμα μετά την εξόρυξη που 
θα έχει μολυνθεί όλο το νερό; Άλλωστε 
έχουν γίνει ήδη (δι) εκρήξεις, χωρίς να 
ξέρουμε μέχρι πιο σημείο έχουν φτάσει 
οι ρωγματώσεις. Αυτό το νερό εμποτίζει 
σε βάθος το βράχο, που σημαίνει ότι τα 
οξείδια χαλκού μεταφέρονται προοδευ-
τικά στον υδροφορέα που σε λίγα χρόνια 
θα καταστεί ακατάλληλος. Τα υπόγεια 
νερά συνδέονται από τη νοτιοανατολική 
Χαλκιδική μέχρι τη νοτιοδυτική. Σύμφωνα 
με μελέτες του ΑΠΘ φτάνουν μέχρι την 
Τρίγλια, οριακά δηλαδή μέχρι το νομό 
Θεσσαλονίκης όλα αυτά θα μολυνθούν. 
Θα είναι ένα άκρως επιβαρυμένο νερό με 
οξείδια μετάλλων που είναι δηλητήριο.   

Δυστυχώς, όλοι σωπαίνουν και 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, 

Επειδή η καταστροφή του περιβάλ-
λοντος που συντελείται  είναι πλέον 
ανυπολόγιστη, καθώς υφίσταται κατα-
στροφή τόσο του δάσους της Χαλκιδικής, 
όσο και του υδάτινου στοιχείου, χωρίς 
κανείς να μπορεί να αξιολογήσει την 
καταστροφή που υφίστανται και οι ίδιοι 
οι κάτοικοι που αναπνέουν τοξικό αέρα, 
πίνουν μολυσμένο νερό και τρέφονται με 
μολυσμένα ψάρια.

Επειδή καταστρατηγείται και παρα-
βιάζονται ευθέως πια το Σύνταγμα και 
οι Νόμοι, όπως αναλυτικά αναφέρουμε 
ανωτέρω, αφού υπάρχουν τόσο πολεο-
δομικές παραβάσεις στην κατασκευή του 
εργοστασίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, 
παραβιάζεται το Σύνταγμα που έχει προ-
βλέψει την προστασία του περιβάλλοντος 
αλλά και οι κοινοτικές οδηγίες που έχουν 
αναγάγει την προστασία του περιβάλλο-
ντος σε υψίστης σημασίας

Επειδή η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ εξακο-
λουθεί να λειτουργεί και να καταστρέφει 
το περιβάλλον

Παρακαλούμε να επιληφθείτε άμεσα 
του θέματος  για την απόδοση ευθυνών 
και για την προστασία του περιβάλλοντος 
του δάσους της Χαλκιδικής.

 Για το Δ.Σ του ΠΑΚΟΕ,  
ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης  
Πανεπιστημιακός Καθηγητής        

Η πρώτη απάντηση στο ΠΑΚΟΕ 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Βρυξέλλες,13/10/2015
Κύριε,
Όσον αφορά την επιστολή σας της 

17/09/2015, επιθυμώ να σας πληροφο-
ρήσω ότι η καταγγελία που υποβάλατε 
στην Επιτροπή έχει καταχωρισθεί με 
αριθμό πρωτοκόλλου CHAP (2015)02832 
(παρακαλούμε να αναφέρετε τον αριθμό 
αυτόν σε κάθε περαιτέρω αλληλογραφία). 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χορήγη-
ση αυτού του αριθμού δε συνεπάγεται 
απαραίτητα ότι η Επιτροπή θα κινήσει 
διαδικασία λόγω παράβασης.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα εξε-
τάσουν την καταγγελία σας με βάση το 
ισχύον δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Θα ενημερωθείτε απευθείας για τα απο-
τελέσματα της εξέτασης και για την εξέ-
λιξη της ενδεχόμενης διαδικασίας λόγω 
παράβασης. Εντωμεταξύ, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με την ΓΔ 
Περιβάλλοντος στην ακόλουθη διεύθυνση 
ENV-CHAP@ec.europa.eu.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην 
απόρρητη και τη μη απόρρητη εξέταση της 
καταγγελίας σας. Μη απόρρητη εξέταση 
σημαίνει ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
είναι εξουσιοδοτημένες να αποκαλύπτουν 
την ταυτότητά σας, καθώς και την ανα-
κοίνωση που αποστείλατε στην Επιτροπή, 
κατά τις ενδεχόμενες παρεμβάσεις τους 
στις αρχές του κράτους μέλους κατά του 
οποίου στρέφεται η καταγγελία σας.

Εφόσον δεν έχετε καταστήσει γνω-
στή την επιλογή σας μέσω του έντυπου 
καταγγελίας ή με επιστολή, οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής θα συνάγουν ότι επι-
λέξατε την απόρρητη εξέταση. Πρέπει 
εντούτοις να έχετε υπόψη σας ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η αποκάλυψη της 
ταυτότητας σας από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής μπορεί να είναι απαραίτητη 
για την εξέταση της καταγγελίας.

Δεν πρόκειται να σας ζητηθεί συμμε-
τοχή στα έξοδα της διαδικασίας, ακόμη 
και στην περίπτωση που η Επιτροπή 
αποφασίσει να κινήσει διαδικασία λόγω 
παράβασης. 

Τέλος, είναι προς το συμφέρον σας 
να χρησιμοποιήσετε τα ένδικα μέσα που 
διατίθενται σε εθνικό επίπεδο, τα οποία 
μπορούν γενικά να σας επιτρέψουν να 
επικαλεσθείτε τα δικαιώματά σας κατά 
τρόπο πλέον άμεσο και προσωπικό.

 Για παράδειγμα, σε περίπτωση ζημιών, 
αποζημίωση κατά του εν λόγω κράτους 
μέλους μπορεί να ζητηθεί μόνο ενώπιον 
των εθνικών δικαστηρίων. Επιπλέον, 
δεδομένου ότι τα εθνικά ένδικα μέσα 
ασκούνται εντός ορισμένης προθεσμίας, 
κινδυνεύετε να απολέσετε τα δικαιώματά 
σας σε εθνικό επίπεδο εάν δεν τα ασκή-
σετε εγκαίρως.

Εφιστώ την προσοχή σας στο συνημ-
μένο παράρτημα, το οποίο παρέχει περισ-
σότερες πληροφορίες για τη διαδικασία 
παράβασης που κινείται για μη τήρηση 
του δικαίου της ΕΕ.

Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, την έκφρα-
ση της βαθύτατης εκτίμησής μου.

PAUL SPEIGHT
Προϊστάμενος μονάδας
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Το Πάσχα βρίσκεται προ των πυλών 
και οι κατασκευαστές βεγγαλικών 
«τρίβουν» τα χέρια τους από ευχα-
ρίστηση καθώς γνωρίζουν ότι και 

φέτος θα πουληθούν χιλιάδες κομμάτια 
από κάθε λογής βεγγαλικά, φωτοβολίδες 
και κροτίδες. Και αν σε πολλές περιοχές 
της Ελλάδας η ρίψη βεγγαλικών θεωρείται 
παραδοσιακό έθιμο, όπως στο Βροντάδο 
της Χίου που κάθε χρόνο βάζουν φωτιά 
στο χωριό με τις εκτοξεύσεις βεγγαλικών, 
προσελκύοντας το ενδιαφέρον τουριστών 
από όλη την Ελλάδα για το Πάσχα, σε άλλες 
περιοχές της χώρας ο «πόλεμος» διώχνει 
τον κόσμο από πλατείες και εκκλησίες 
και σπιλώνει την εικόνα και την έννοια 
της Ανάστασης.  

Την νύχτα της Ανάστασης του Θεαν-
θρώπου γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών 
ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε ανήλικους, 
εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης 
κροτίδων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών. 

Μάλιστα σε παλιότερη έρευνα που 
είχε διεξάγει το ΠΑΚΟΕ προκύπτει ότι 
πολλοί φοβούνται να πηγαίνουν πλέον 
στην εκκλησία λόγω της πιθανότητας 
να τους προκληθεί κάποιο ατύχημα από 
βεγγαλικά. 

Κατά μέσον όρο, το 48% των ατό-
μων όλων των ηλικιών δεν πηγαίνει 

στην εκκλησία το βράδυ της Ανάστασης 
εξαιτίας των κροτίδων.  Επίσης, σύμ-
φωνα με στοιχεία του Κέντρου Έρευνας 
και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΚΕΠΑ), τα 
περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν σε 
παιδιά και εφήβους. 

Οι τραυματισμοί κυμαίνονται από 
εγκαύματα ελαφριάς μορφής ως και 
ακρωτηριασμούς ή απώλεια οφθαλμών! 
Κάθε χρόνο σημειώνονται κατά μέσο όρο 
154 τραυματισμοί παιδιών από αλόγιστη 
χρήση βεγγαλικών.

Τί είναι όμως τα βεγγαλικά;
Σύμφωνα με τον νόμο 456/1976 περί 

πυροτεχνημάτων τα βεγγαλικά ορίζονται 
ως μείγματα εύφλεκτων υλών καιόμενων 
μετά λαμπράς φλογός, η οποία, διά προ-
σθήκης καταλλήλων μεταλλικών αλάτων, 
χρωματίζεται ποικιλοτρόπως, χωρίς να 
δημιουργείται εκ της καύσεως κίνδυνος 
σωματικών βλαβών ή πυρκαγιάς.

Κροτίδες νοούνται πυροτεχνουργι-
κά κατασκευάσματα διαφόρων τύπων 
(τρακατρούκες, βαρελότα κλπ.), τα 
οποία διά τριβής, εναύσματος, κρούσεως 
ή εκτοξεύσεώς των τη βοήθεια ειδικής 
συσκευής ή μη, εκρήγνυνται, είτε επί του 
εδάφους είτε εις τον αέρα και παράγουν 

ισχυρό κρότο.
Φωτοβολίδες νοούνται μείγματα 

εύφλεκτων υλών εκτοξευόμενα εν 
αναφλέξει διά καταλλήλου συσκευής, 
χρησιμοποιούμενα για τον  φωτισμό 
περιοχής ή σηματοδοσία για τις Ένοπλες 
Δυνάμεις και την Ναυτιλία. 

Πυροτεχνικά παιδικά αθύρματα 
νοούνται μείγματα εύφλεκτων υλών 
διαφόρων τύπων τα οποία χρησιμοποιού-
νται για διασκέδαση και καίγονται μέσω 
της τριβής, κρούσεως ή τη βοήθεια ειδικής 
συσκευής, χωρίς να προκαλείται εκ της 
καύσεώς των ενοχλητικός θόρυβος ή 

κίνδυνος σωματικών βλαβών ή πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από 

την Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας το 
2014 κατά την διάρκεια των εορτών του 
Πάσχα κατασχέθηκαν από καταστήματα 
περίπου 100.000 κροτίδες και 450.000 
παιδικά αθύρματα βεγγαλικά. 

Μέτα από κατ’ οίκον έρευνα σε διά-
φορες περιοχές τις χώρας κατασχέθηκαν 
περίπου 4.000 κροτίδες, 2.000 αθύρμα-
τα βεγγαλικά και 2κιλά πυρίτιδας. Ενώ 
μετά από έρευνα σε μεταφορικά μέσα 
διαπιστώθηκαν και κατασχέθηκαν περί 
τις 8.200 κροτίδες και 5.000 αθύρματα.

ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ… Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Τα πιο άμεσα θύματα της αλόγιστης 
χρήσης βεγγαλικών και κροτίδων είναι 
οι ίδιοι οι ιερείς, που κάθε χρόνο μετά 

βίας ολοκληρώνουν το εκκλησιαστικό τους 
έργο. Σε πολλές περιπτώσεις και ιδιαίτερα 
στην επαρχία, η φωνή του ιερέα «χάνεται» 
μέσα στην οχλαγωγία που δημιουργείται 
από την μαζική ρίψη και χρήση κροτίδων 
και βεγγαλικών. Πήγαμε λοιπόν και ρωτή-
σαμε ιερείς για την αλόγιστη χρήση των 
βεγγαλικών κατά την διάρκεια όχι μόνο 
της λειτουργίας της Αναστάσεως αλλά 
καθ όλης της διάρκειας των εορτών του 
Πάσχα. Επισκεφτήκαμε τον ιερό ναό της 
Ζωοδόχου Πηγής στην Ακαδημίας αλλά 
και την Μητρόπολη Αθηνών.

Ο ιερέας στην εκκλησία της 
Ζωοδόχου Πηγής μας είπε:

• Σας ενοχλεί το έθιμο των βεγγα-
λικών το Πάσχα και πώς το αντιμε-
τωπίζετε; Όχι δεν με ενοχλεί. Υπάρχει 
έντονη ανησυχία βέβαια για την σωματική 
ακεραιότητα των πιστών.

• Υπάρχει αστυνόμευση κατά τις 
μέρες του Πάσχα; Πιστεύετε ότι είναι 
αρκετή ή όχι; Ναι, αυξημένη. Και πιστεύω 
ότι είναι αρκετή. Σίγουρα λαμβάνεται 
υπόψιν από τους προσκυνητές ότι υπάρχει 
αστυνόμευση. Και έτσι γίνεται πιο λελο-
γισμένη χρήση βεγγαλικών.

• Σε ακραίες περιπτώσεις πιστεύετε 
ότι οι αστυνομικές αρχές επεμβαίνουν, 
για την διασφαλίσουν την ομαλή διε-
ξαγωγή της λειτουργίας; Επεμβαίνουν 
ναι. Καμιά φορά όταν υπάρχει αλόγιστη 

χρήση ή όταν υπάρχει κίνδυνος για την 
σωματική ακεραιότητα των προσκυνητών 
επεμβαίνουν.

• Πιστεύετε ότι οι προσκυνητές 
διστάζουν να παρακολουθήσουν την 
λειτουργία της Ανάστασης λόγω του 
φόβου των βεγγαλικών; Ειδικά όταν 
υπάρχουν μικρά παιδιά θα πρέπει να 
προσέχουν αυτοί που ρίχνουν τα τόσα 
βεγγαλικά να μην τα τρομάζουνε. Υπάρχει 
όντως μια δυσαρέσκεια και μια διστα-
κτικότητα.

Ο παπά Δημήτριος από την 
Μητρόπολη Αθηνών μας είπε:

• Σας ενοχλεί το έθιμο των βεγ-

γαλικών το Πάσχα και πώς το αντι-
μετωπίζετε; Ναι με ενοχλεί αλλά είναι 
κυρίως θέμα προστασίας της σωματικής 
ακεραιότητας και της ζωής των προσκυ-
νητών, που μετέχουν της Θείας λατρείας 
της Ανάστασης. 

Η Εκκλησία από την μεριά της δεν 
μπορεί να λάβει σημαντικά μέτρα, είναι 
θέμα δημοσίας τάξεως και των συμμε-
τεχόντων. 

Και φυσικά ο όποιος διάκονος της 
εκκλησίας οφείλει να πάρει μέτρα για 
την προστασία και της σωματικής ακε-
ραιότητας και της ζωής των ανθρώπων.

• Υπάρχει αστυνόμευση κατά τις 
μέρες του Πάσχα; Πιστεύετε ότι είναι 

αρκετή ή όχι; Παλαιότερα υπήρχε αλλά 
τώρα έχει μειωθεί η αστυνόμευση. Βέβαια, 
δεν είναι μόνο πρόβλημα της επαρκούς 
αστυνομεύσεως αλλά και θέμα διαπαιδα-
γώγησης, πολιτισμού και άλλων πολλών 
παραγόντων, που πρέπει να συνεργαστούν 
για να αποφευχθεί το πρόβλημα των βεγ-
γαλικών. Αυτός που τα κατασκευάζει και 
αυτός που θα χρησιμοποιεί δεν γνωρίζουν 
πόση μεγάλη ζημιά προκαλούν και στην 
εκκλησία αλλά και στους προσκυνητές. 

• Σε ακραίες περιπτώσεις πιστεύετε 
ότι οι αστυνομικές αρχές επεμβαί-
νουν, για την διασφαλίσουν την ομαλή 
διεξαγωγή της λειτουργίας; Όχι όσο 
παλαιότερα.

• Πιστεύετε ότι οι προσκυνητές 
διστάζουν να παρακολουθήσουν την 
λειτουργία της Ανάστασης λόγω του 
φόβου των βεγγαλικών; Ο κόσμος 
δεν γνωρίζει αν ο διπλανός του κρατάει 
κροτίδες ή οποιοδήποτε είδους βεγγα-
λικού και πρόκειται να το χρησιμοποιή-
σει. Οι προσκυνητές μετέχουν της Θείας 
λατρείας και Ακολουθίας προκειμένου 
να πανηγυρίσει. 

Ένα τόσο σημαντικό γεγονός όμως 
πανηγυρίζεται και με άλλους τρόπους 
(τυμπανοκρουσία). Πρέπει να προβλέπει 
κανείς και όχι να καταστέλλει. Έτσι θα 
επιστρέψει ο κόσμος πίσω στις εκκλη-
σίες. Και φυσικά διαπαιδαγωγήσεως. Ο 
κάθε θρησκευτικός εορτασμός μπορεί 
να εκδηλωθεί με άλλους τρόπους που 
δεν θα ενοχλούν την ησυχία των άλλων 
παρευρισκόμενων. 

Η γνώμη της Εκκλησίας για τα βεγγαλικά
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Ρωτήσαμε και την γνώμη των 
αστυνομικών αρχών για την περί-
πτωση των βεγγαλικών κατά την 
περίοδο του Πάσχα. Ως άμεσοι 

εμπλεκόμενοι και προστάτες των πολι-
τών μας παράπεμψαν στην αντίστοιχη 
νομοθεσία περί χρήσης βεγγαλικών 
και κροτίδων. Όλες οι αρχές οφείλουν 
να τηρούν κατά γράμμα την νομοθε-
σία για να διασφαλιστεί και το έργο 
της εκκλησίας αλλά και η ασφάλεια 
των προσκυνητών. Ο νόμος είναι  ο 
456/1976 περί πυροτεχνημάτων και 
κάτωθι ακολουθούν τα σημαντικότερα 
άρθρα του:

Αρ. 3 Κατασκευή 
πυροτεχνημάτων

1. Η εντός του Κράτους κατασκευή 
φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτε-
χνικών παιδικών αθυρμάτων επιτρέπεται 
μόνον κατόπιν αδείας της κατά 1 τόπον 
αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής. Η άδεια 
αύτη, προσδιορίζουσα λεπτομερώς το 
είδος των κατασκευαζόμενων προϊόντων 
και την ποσότητα αυτών καθώς και τον 
χώρο εντός του οποίου πραγματοποι-
είται η κατασκευή, εκδίδεται κατόπιν 
προσαγόμενης υπό του ενδιαφερομένου 
βεβαιώσεως του Γενικού Χημείου του 
Κράτους πιστοποιούντος την σύνθεση 
των υπό κατασκευήν ειδών, ως άνω, 
και ότι εκ της χρήσεως τούτων δεν 
δημιουργείται κίνδυνος για το κοινό 
ούτε ενοχλητικός θόρυβος. Η διάρκεια 
ισχύος της αδείας ορίζεται ετησία. Η εν 
λόγω άδεια εκδίδεται μετά την χορή-
γηση της κατά νόμο απαιτουμένης 
αδείας εγκαταστάσεως και λειτουργίας, 
εκδιδομένης υπό της κατά περίπτωσιν 
αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Βιομηχανίας και Ενεργείας. 
2. Η εντός του Κράτους κατασκευή 

κροτίδων (τυποποιημένων ή αυτοσχε-
δίων) απαγορεύεται.

Αρ. 4 Εμπορία
1. Η εμπορία φωτοβολίδων, βεγ-

γαλικών και πυροτεχνικών παιδικών 
αθυρμάτων επιτρέπεται κατόπιν αδείας 
της κατά τόπον αρμοδίας Αστυνομικής 
Αρχής, τηρουμένων των όρων στους 
επόμενους παραγράφους. Η άδεια αύτη 
ισχύει επί εν έτος. Η εμπορία κροτίδων 
απαγορεύεται.

2. Οι εισάγοντες, κατασκευάζοντες 
ή εμπορευόμενοι φωτοβολίδας και βεγ-
γαλικά υποχρεούνται  στην τήρηση του  
βιβλίου κινήσεως των ειδών τούτων, 
εις ο καταχωρίζουν την εις την διάθεση 
των υπάρχουσας ποσότητας, την πηγή 
εξ ης προμηθεύθηκαν ταύτην, ως και 
την εξ αυτής πωλουμένην τοιαύτην 
μετά των στοιχείων ταυτότητος του 
αγοραστού, καθώς και τα στοιχεία της 
αδείας εισαγωγής ή κατασκευής του 
είδους. Τα παιδικά αθύρματα δεν κατα-
χωρίζονται εις τα τηρούμενα ως άνω 
βιβλία, αλλά πωλούνται ελευθέρως. 
Τα εν λόγω βιβλία σελιδομετρούνται 
και θεωρούνται υπό της κατά τόπον 
αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής.

3. Η υπό των εισαγωγέων ή κατα-
σκευαστών φωτοβολίδων πώληση 
τούτων επιτρέπεται μόνον προς τους 
κατόχους σκαφών θαλάσσης και κυνη-
γούς, ενώ η διάθεση των βεγγαλικών 
επιτρέπεται άνευ περιορισμού προς 
το εμπόριο, υπό την απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι 
διά την αγορά τούτων, (φωτοβολίδων 
και βεγγαλικών) είναι εφοδιασμένοι 

δι' αδείας της κατά τόπον αρμοδίας 
Αστυνομικής Αρχής. Εν τη αδεία ταύτη 
μνημονεύεται η κατά την κρίσιν της Αστυ-
νομικής Αρχής δικαιολογουμένη, κατά 
περίπτωσιν, ποσότητας φωτοβολίδων ή 
βεγγαλικών. Ειδικώς προκειμένου περί 
φωτοβολίδων, η εν λόγω άδεια εκδίδε-
ται κατόπιν σχετικής βεβαιώσεως της 
εν τη περιφέρεια Λιμενικής Αρχής, του 
ορειβατικού ή κυνηγετικού συλλόγου 
κατά περίπτωσιν.

4. Οι εισαγωγείς, οι κατασκευαστές 
και οι έμποροι των εν αρθρ. 1 του 
παρόντος ειδών υποχρεούνται να ενα-
ποθηκεύουν τα είδη ταύτα εις ειδικάς 
αποθήκας διά τας οποίας θα πρέπει να 
υφίσταται άδεια εγκαταστάσεως και λει-
τουργίας εκδιδομένη υπό της αρμοδίας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας 
και Ενεργείας, επιτρεπομένης μόνον της 
εναποθηκεύσεως εντός των καταστη-
μάτων πωλήσεως και στους ειδικούς 
ανεξαρτήτους χώρους ποσότητος μέχρι 
1000 χιλιογράμμων κατόπιν αδείας της 
αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής. 

 
Αρ. 5 Απαγορεύσεις και 
περιορισμοί κατοχής-χρήσεως

1. Απαγορεύεται απολύτως σε όλη  
την Επικράτεια η κατοχή και η χρησιμο-
ποίηση οποιουδήποτε  είδους κροτίδων 
τυποποιημένων ή αυτοσχεδίων. Η κατο-
χή και χρησιμοποίηση φωτοβολίδων 
γενικώς απαγορεύεται επιτρεπομένη 
εξαιρετικώς και μόνον για τις  ανά-
γκες των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
θαλασσίων πλωτών μέσων. 

2. Διά Π.Δ/τος, εκδιδομένου προ-
τάσει του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, 
δύναται να επιβληθούν περιορισμοί 
κατά την καύση βεγγαλικών και πυρο-

τεχνικών παιδικών αθυρμάτων, ως και η 
λήψιη παντός πρόσφορου μέτρου προς 
αποτροπή οιουδήποτε εκ της καύσεως 
κινδύνου εις πρόσωπα και πράγματα. 
Δι’ ομοίου Π.Δ/τος δύναται να επιβλη-
θούν περιορισμοί στην συσκευασία και 
μεταφορά φωτοβολίδων, βεγγαλικών 
και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων 
και η υποχρέωση λήψεως αδείας παρά 
των Αστυνομικών Αρχών διά την εξα-
σφάλιση ακίνδυνου μεταφοράς, ως και 
η τυποποίηση της παραγωγής αυτών.

Αρ. 6 Κυρώσεις
1. Οι παραβάτες των διατάξεων των 

αρθρ. 2, 3, 4 και 5α παρ. 1, 2 εδαφ. α', 
β', και γ' του παρόντος νόμου, ως και 
των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδό-
μενων προεδρικών δ/των, τιμωρούνται 
με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και 
με χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν 
τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. 

2. Οι παραβάτες των διατάξεων 
του αρθρ. 5 και 5α, παρ. 2 εδαφ. δ'. 
τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός 
(1) έτους και χρηματική ποινή, εφόσον 
η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από 
άλλη διάταξη.

3. Με τας εν τη προηγουμένη παρ. 
2 ποινάς τιμωρούνται και οι επιφορ-
τισμένοι με την επιμέλεια ανηλίκων 
οίτινες παραμελούντες την εποπτεία 
τούτων γίνονται παραίτιοι παραβάσεως 
υπ' αυτών των διατάξεων του αρθρ. 5 
παρ. 1 του παρόντος.

4. Η εισαγωγή εις δίκην των κατηγο-
ρουμένων επί τι των υπό του παρόντος 
προβλεπομένων εις βαθμόν πλημμελήμα-
τος εγκλημάτων, γίνεται υποχρεωτικώς 
δι' απ' ευθείας κλήσεως, καθ' ης δεν 
επιτρέπεται προσφυγή.

Η νομοθεσία για τα βεγγαλικά

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ

Τ ο ΠΑΚΟΕ όπως κάθε χρόνο πραγματοποίησε έρευνα στις 
κεντρικές αγορές στου Ρέντη και στην Βαρβάκειο στην 
Αθήνα με πέντε (5) εθελοντές συνεργάτες του για την 

ποιότητα διάφορων προϊόντων την μεγάλη Τρίτη και Τετάρτη 
26,27/4/2016.
Συγκεκριμένα διαπίστωσε σε εκατόν είκοσι (120) ενδεικτικούς 
ελέγχους που έκανε ότι:
• Τα αμνοερίφια σε ποσοστό 50-60% ήταν αμφιβόλου 
προελεύσεως και …ελληνοποιημένα από Αλβανία, 
Βουλγαρία και Ρουμανία δίχως τους απαραίτητους 
υγειονομικούς ελέγχους. 
• Αυγά ήταν ελλιπή στις σημάνσεις τους κατά 30-40%
• Αλλαντικά εκτός ψυγείου σε συνθήκες αλλοίωσης  
κατά 25%
• Φέτα σε ποσοστό 20% αλλοιωμένη και με ελλιπές 
σημάνσεις
Επειδή οι διαπιστώσεις αυτές του ΠΑΚΟΕ έχουν την ιδιότητα 
πίεσης για την εντατικοποίηση από τις κρατικές υπηρεσίες 
(Περιφέρεια Αττικής, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Οικονομικών) των απαραίτητων ελέγχων, πιστεύουμε  
ότι η προσπάθεια αυτή θα βοηθήσει τους καταναλωτές  
στην καλύτερη δυνατή επιλογή τους.
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3O χρόνια συμπληρώνονται φέτος 
από τη μεγαλύτερη περιβαλ-
λοντική καταστροφή στην 
ιστορία της ανθρωπότητας. 

Τρεις δεκαετίες πριν και πιο συγκεκριμένα 
την 26 Απρίλιου 1986 εξερράγη ο αντι-
δραστήρας 4 του πυρηνικού εργοστασίου 
στο Τσέρνομπιλ της τότε Σοβιετικής Ένω-
σης. Οι συνέπειες για την ανθρωπότητα 
ήταν τεράστιες και συνεχίζουν ακόμα και 
σήμερα να υφίστανται.

Οι αριθμοί των επιπτώσεων από το 
ατύχημα στο Τσέρνομπιλ σοκάρουν καθώς 
πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους από τη ραδιενέργεια 
και πολλοί συνεχίζουν να παρουσιάζουν 
θανατηφόρα συμπτώματα εξαιτίας της, 
ενώ παρουσιάζονται και χιλιάδες τερα-
τογενέσεις ανά την υφήλιο.

Τρεις δεκαετίες πέρασαν από αυτό το 
καταστροφικό ατύχημα και φαίνεται ότι 
η κατάσταση μόνο αισιόδοξη δεν είναι 
καθώς συνεχίζεται η χρήση της ακριβής 
και επικίνδυνης πυρηνικής ενέργειας 
σε πολλά μέρη του κόσμου. Στη Κορέα 
συνεχίζονται οι δοκιμές πυρηνικών όπλων 
ενώ οι μνήμες από το πυρηνικό ατύχημα 
της Φουκουσίμα που είχε τεράστιες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν έχουν 
σβήσει ακόμα.

Αντί τα κράτη σε όλο τον κόσμο 
να στρέφονται και να επενδύουν σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που και 
φιλικές είναι προς το περιβάλλον και πιο 
φτηνές, εξακολουθούν να χρηματοδο-
τούν τη πυρηνική ενέργεια προς όφελος 
μεγάλων πολυεθνικών που προμηθεύουν 
τη τεχνολογία αυτή.

Οι γείτονες μας, Τούρκοι κυρίως 
αλλά και Βούλγαροι, θέλουν να επεν-
δύσουν στην πυρηνική ενέργεια και 
ήδη η Τουρκία συνεχίζει ακάθεκτη τη 

κατασκευή εργοστασίων, φέρνοντας 
έτσι το κίνδυνο ενός ατυχήματος έξω 
από τη πόρτα μας. Οι συνέπειες του 
ατυχήματος στο Τσέρνομπιλ το οποίο 
ήταν 2500 χιλιόμετρα μακριά για τη χώρα 
μας ήταν καταστροφικές, και στοίχισε 
τη ζωή σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, 
οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι έχει 
να συμβεί αν γίνει κάτι παρόμοιο στη 
Τουρκία που είναι δίπλα μας.

Στην φωτογραφία παρακάτω μπορείτε 
να δείτε πως εξαπλώθηκε το ραδιενεργό 
νέφος μετά το ατύχημα και ότι χρειάστηκε 

λίγες μόνο μέρες να καλύψει ολόκληρη 
την Ελλάδα.

Το Τσέρνομπιλ του σήμερα
Πολλά έχουν αλλάξει από την ημέρα 

του ατυχήματος και κυρίως εντύπωση 
προκαλεί το γεγονός ότι η αποκλεισμέ-
νη ζώνη  του Τσέρνομπιλ, και κυρίως η  
πόλη του Πριπιάτ που βρίσκεται δίπλα 
στο εργοστάσιο και εκκενώθηκε εν μια 
νυκτί , έχει γίνει πόλος έλξης για τους 
τουρίστες. Οι «τολμηροί» αυτοί επισκέπτες 
αψηφούν τους κινδύνους που ελλοχεύει 
η ραδιενέργεια και επισκέπτονται τις 
περιοχές αυτές κάτω από αυστηρά μέτρα 
ασφαλείας μεν, αλλά με δική τους ευθύνη 
δε, αφού οι κίνδυνοι να εκτεθούν στη 
ραδιενέργεια είναι τεράστιοι.

Επίσης ένα ακόμα φαινόμενο που 
προκαλεί εντύπωση είναι η αύξηση της 
άγριας πανίδας στη περιοχή κάτι το οποίο 
οφείλεται στο ότι τα άγρια ζώα βρήκαν 
πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν αφού 
δεν υπήρχε η παρουσία του ανθρώπου. 
Κανείς μπορεί να δει λύκους, αρκούδες, 
κάστορες και άλλα ζώα που όμως σύμφωνα 
με τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί 
παρουσιάζουν αλλοίωση στο dna τους, 
προβλήματα αναπαραγωγής και υψηλά 
ποσοστά θνησιμότητας.

Ακόμα παρατηρείται μεγάλη ποσότητα 
οργανικών αποβλήτων σε περιοχές που η 
μόλυνση από την ακτινοβολία ήταν μεγα-
λύτερη και ότι τα δέντρα αναπτύσσονται 
με βραδύτερο ρυθμό. Αυτό οφείλεται 
στην έλλειψη ή στην ελάχιστη παρουσία 
οργανισμών (εντόμων, μικροβίων, μυκήτων) 
υπεύθυνων για την αποσύνθεση βιολο-
γικού υλικού, λόγω της ραδιενέργειας, 
γιατί χωρίς αυτούς τους οργανισμούς 

«ανακύκλωσης υλικών», ο άνθρακας, το 
άζωτο και άλλα στοιχεία απαραίτητα για 
τη ζωή παραμένουν εγκλωβισμένα στους 
νεκρούς φυτικούς οργανισμούς.

Όλα αυτά δίνουν μια νότα αισιοδο-
ξίας και ότι η ζωή συνεχίζεται, και αυτό 
φαίνεται να κάνουν πράξη οι χώρες που 
επλήγησαν περισσότερο, Ουκρανία Ρωσία 
και Λευκορωσία, οι οποίες ετοιμάζονται να 
ξοδέψουν δισεκατομμύρια στην πυρηνική 
ενέργεια αψηφώντας τους κινδύνους,  
αποκρύπτοντας και υποβαθμίζοντας τις 
επιπτώσεις και τη καθημερινή πραγματι-
κότητα του Τσέρνομπιλ.

ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ: 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΕΦΙΑΛΤΗ

1.  Η ποσότητα ραδιενέργειας που απελευθερώθηκε στην ατμόσφαιρα ήταν 
τουλάχιστον 200 φορές περισσότερη από αυτή που απελευθερώθηκε από 
τις ατομικές βόμβες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι μαζί.

2.  Η ραδιενεργή βροχή έφτασε μέχρι την Ιρλανδία.
3.  800.000 άνθρωποι ρίσκαραν τη ζωή τους για το περιορισμό της μόλυνσης 

και τώρα 25.000 από αυτούς είναι νεκροί και 70.000 ανάπηροι με το 20% 
των θανάτων αυτών να οφείλονται σε αυτοκτονίες.

4.  Περισσότεροι από 5 εκ. άνθρωποι ζουν ακόμα σε περιοχές μολυσμένες από 
τη ραδιενέργεια που εκκλήθηκε.

5.  Δημιουργήθηκε το λεγόμενο και ως «κόκκινο δάσος» λόγω του θανάτου 
μεγάλης ποσότητας πεύκων τα οποία καταστράφηκαν λόγω της ραδιενέργειας.

6.  Η Λευκορωσία μολύνθηκε σε ποσοστό που αγγίζει το 70% από την ραδιενέργεια.
7.  Πολλές έγκυες γυναίκες στο Ανατολικό μπλοκ και τη Ρωσία προέβησαν σε 

εκτρώσεις φοβούμενες τερατογενέσεις.
8.  Η Greenpeace περιμένει τουλάχιστον 60.000 θανάτους από καρκίνο του 

θυρεοειδούς.
9.  Το 97% του ραδιενεργού υλικού παραμένει σε μια ετοιμόρροπη  σαρκοφάγο 

και η νέα που θέλουν να κατασκευάσουν θα έχει χρόνο ζωής 100 χρόνια 
μηδαμινό ποσοστό σε σχέση με το χρόνο ζωής των ραδιενεργών υλικών.

10.  Ο τελευταίος αντιδραστήρας του Τσέρνομπιλ σταμάτησε να λειτουργεί το 
2000.

 10 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ 

Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ «ΒΡΩΜΙΚΗ»

Διαβάστε μερικά στοιχεία που 
μας κάνουν να απορούμε γιατί δε 
στρέφονται ορισμένα κράτη προς τις 
«καθαρές» πηγές ενέργειας και συνε-
χίζουν να επενδύουν στη «βρώμικη» 
και επικίνδυνη πυρηνική ενέργεια.
•  Μετά το ατύχημα του Τσερνομπίλ 

έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 
800 διαρροές.

•  Τα πυρηνικά απόβλητα παραμέ-
νουν ραδιενεργά για εκατοντάδες 
χιλιάδες χρόνια.

•  Η ανεξέλεγκτη χρήση πυρηνικών 
όπλων προκαλεί ανασφάλεια και 
φόβο.

•  Το συνολικό κόστος παραγωγής 
της (κατασκευή, διαχείριση) είναι 
υπέρογκο σε σχέση με τις ΑΠΕ .

•  Συμβάλλει στην υποβάθμιση των 
τοπικών κοινωνιών και στην κατα-
πάτηση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων σε φτωχές χώρες.

•  Δε συμβάλλει στην αντιμετώπι-
ση των κλιματικών αλλαγών και 
αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη 
των ΑΠΕ.

Εξάπλωση ραδιενεργού νέφους από το ατύχημα του Τσερνομπίλ (Πηγή IRSN)
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Τι είπε και τι έκανε το ΠΑΚΟΕ μετά το επεισόδιο στο Τσερνόμπιλ

ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Τριάντα χρόνια αγώνες για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Τις δραματικές εκείνες μέρες του 
Απριλίου του 1986 το ΠΑΚΟΕ βρέ-
θηκε και πάλι στην πρώτη γραμμή 
της ενημέρωσης και των αγώνων. 

Για την καταστροφή από το πυρηνικό 
επεισόδιο στο Τσερνόμπιλ, το ΠΑΚΟΕ σε 
δελτίο Τύπου της 29.4.86, εκφράζει την 
αγωνία για τις επιπτώσεις του ραδιενεργού  
νέφους και κάνει έκκληση σε όλες τις 
παραγωγικές κοινωνικές και πολιτιστικές 
οργανώσεις και ομάδες, να αντιδράσουν 
έντονα στην πρόσφατη αυτή απειλή.

Στις 8.5.86 καλεί στα γραφεία του 
συνέντευξη Τύπου, για να δοθούν στοιχεία 
μετρήσεων ραδιενέργειας για την Ιταλία, 
Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα και να γίνουν 
εξηγήσεις μέσων αντιμετώπισης της.

Στις 10.5.86 ανακοινώνει ότι τα αποτε-
λέσματα που δόθηκαν από τον “Δημόκριτο” 
ήταν αποσπασματικά και επιλεγμένα, ώστε 
να παραπληροφορούν. Δόθηκαν οι μέσες 
ημερήσιες τιμές αντί η ωριαία τιμή σε mr, 
για να εξαφανίζονται οι μεγάλες τιμές και 
να μην υπάρχει σύγκριση με τις τιμές που 
δίνουν οι άλλες χώρες.

Ανησυχητικές τιμές για την ραδιε-
νέργεια στη Β. Ελλάδα ανακοίνωσε το 
ΠΑΚΟΕ. Η ραδιενέργεια στην Κοζάνη και 
την Πτολεμαίδα, ξεπέρασε το ανώτατο 
επιτρεπτό όριο των 0,2 mr/h. Αυξημένη 
ραδιενέργεια παρατηρήθηκε επίσης στις 
πόλεις Ιωαννίνων και Κομοτηνής. Στις 
13.5.86 το ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία με 
την Κ1ΠΑΕΑ και την ΠΕΑΚ, οργάνωσε 
συγκέντρωση για τοατύχημαστοΤσερνο-
μπίλ, στα προπύλαια του Πανεπιστημίου, 
όπου πήρε μέρος πλήθος κόσμου. 

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 
κ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης ανέφε-
ρε την απειλή της πυρηνικής ενέργειας 
για το ανθρώπινο γένος, ακόμη και για 
“ειρηνικούς σκοπούς” από την έκλυ-ση 
ραδιενέργειας ισοδύναμης με 2 χιλιάδες 
περίπου βόμβες της Χιροσίμα.

Κατήγγειλε την αδιαφορία των υπευ-
θύνων, την παραπληροφόρηση και την 
ελλειπή ενημέρωση από την Σοβιετική 
ηγεσία και την μη έγκαιρη λήψη μέτρων 
της Ελληνικής Κυβέρνησης, που οδή-
γησε στον πανικό τον Ελληνικό λαό. 
Τέλος, γνωρίζοντας την σοβαρότητα 
της κατάστασης και των συνεπειών που 
είναι άγνωστες, κατέληξε στο μήνυμα: 
“Όχι στην χρησιμοποίηση της πυρηνικής 
ενέργειας, για οποιονδήποτε σκοπό και 
να υπηρετεί αυτή”.

Η συγκέντρωση αυτή ήταν η πρώτη 
“συνειδητοποίηση” και εκτόνωση του 
πλήθους που αισθάνθηκε ανήμπορο και 
απροστάτευτο μπρος στην πυρηνική απειλή.

Στις 15.5.86 το ΠΑΚΟΕ καταθέτει μηνυ-
τήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου 
πολιτικού ή επιστήμονα που συνέβαλε 
συνειδητά στην παραπληροφόρηση του 
Ελληνικού λαού σε σχέση με την επικιν-

δυνότητα του ραδιενεργού νέφους του 
προερχόμενου από το Τσερνομπίλ, μια 
και είναι βέβαιο ότι η παραπληροφόρηση 
έθεσε σε άμεσο και ουσιαστικό κίνδυνο 
την υγεία του πληθυσμού της χώρας. 

Την Παρασκευή 16.5.86 δίνεται συνέ-
ντευξη Τύπου, στην οποία αναλύονται οι 
εκτιμήσεις για την υφιστάμενη κατάσταση 
που δημιούργησε το ραδιενεργό νέφος. 
Σε δείγματα νερού και γάλακτος από 
όλη την Ελλάδα, που μετρήθηκαν από 
συνεργεία του ΠΑΚΟΕ, βρέθηκαν υψηλές 
τιμές σε I-131. Το πλύσιμο δεν αρκεί για 
να φύγει η ραδιενέργεια από τα λαχανικά 
και τα φρούτα, γιατί στους σπόρους των 
αγγουριών και της ντομάτας συγκεντρώ-

νεται επιλεκτικά το Καίσιο.
Από ανακοινώσεις του ο “Δημόκριτος” 

ενημέρωσε ότι σε όλα τα φρούτα εκτός 
από τα καρπούζια, βρέθηκε 1-131, σε τιμές 
όμως που δεν πρέπει να προβληματίζουν 
τον καταναλωτή.

Στις 7.6.86 το ΠΑΚΟΕ καταθέτει την 
δική του άποψη. Από τις δειγματοληψί-
ες σε φρούτα από 10 έως 20/5/86 για 
ανίχνευση Ι-131, οι μετρήσεις έδειξαν
• Σε 5 δείγματα βερύκοκκων 475 Bq/kg
• Σε 5 δείγματα μούσμουλων 405 Bq/kg
• Σε 5 δείγματα κερασιών 1750 Bq/kg
• Σε 5 δείγματα βύσσινων 1625 Bq/kg
• Σε 5 δείγματα φράουλες 1810 Bq/Kg

Μετά τις ανωτέρω δειγματοληψίες, 

το ΠΑΚΟΕ συνιστά στους γονείς να μην 
δίνουν ακόμη στα παιδιά λεπτόφλουδα 
φρούτα. Έπρεπε να έλθει η έκθεση της 
επιτροπής ραδιενεργών ισοτόπων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για να διαπιστω-
θεί το πρόβλημα της ραδιοακτινοβολίας 
που δεχτήκαμε από το πυρηνικό επεισόδιο 
στο Τσερνομπίλ.

Από τις συνολικές μετρήσεις του 
ΠΑΚΟΕ, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Στατιστική ανάλυση σε 113.000 
πληθυσμό, εκ των οποίων οι 22.000 παιδιά 
από 1-18 χρονών, 7.000 ενήλικες από 
19-50  και 21.000 πάνω από 50 χρονών, 
έδειξαν ότι τα παιδιά έχουν δεχτεί 432 mr, 
οι ενήλικες 320 mr και οι πάνω από 50 
χρονών, 235 mr με ετήσιο όριο 500 mr. 
Ο πληθυσμός που μετρήθηκε δείχνει ότι 
έχει δεχτεί δόσεις 5-10 χρόνων. Ιδιαίτε-
ρα ανησυχητικό είναι ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό ραδιοακτινοβόλησης το έχουν 
δεχτεί παιδιά.

Το ΠΑΚΟΕ συμβάλλοντας στην σωστή 
πληροφόρηση του λαού, πραγματοποί-
ησε μετρήσεις από την Κέρκυρα ώς την 
Κρήτη σε πληθυσμό και εξέτασε δεκάδες 
δείγματα τροφίμων.

Με βάση τα στοιχεία αυτά το ΠΑΚΟΕ 
δηλώνει: “Μετά από όλα τα παραπάνω, 
πιστεύουμε ότι οι μικρές ραδιοακτινοβολίας 
από τα πιο συνηθισμένα και επικίνδυνα 
ραδιοϊσότοπα όπως Ι-131 Cs-137 και 
Sr-90 δημιουργούν μακροχρόνιες επι-
πτώσεις στα λειτουργούντα ανθρωπογενή 
οικοσυστήματα, με αποτέλεσμα και η ειρη-
νική χρήση της ραδιενέργειας να αποτελεί 
κατάχρηση του βασικού δικαιώματος του 
ατόμου για ζωή. Γι’ αυτό εμείς ταγμένοι 
στην σωστή οικολογική έννοια της ποιό-
τητας της ζωής, θα αγωνιστούμε με όλες 
μας τις δυνάμεις, ώστε να καταργηθεί στο 
εγγύς μέλλον η πυρηνική ενέργεια για 
οποιαδήποτε χρήση της, είτε ΕΙΡΗΝΙΚΗ 
είτε ΠΟΛΕΜΙΚΗ”.

Την εποχή εκείνη Επιστημονική Ομάδα 
του ΠΑΚΟΕ επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις 
του Τσερνόμπιλ και ενημερώνεται ευρέως 
από τους ειδικούς. Επίσης, τρεις φορές 
πηγαίνει ανθρωπιστική βοήθεια ( φάρμακα, 
ρουχισμό, τρόφιμα ) σε πολλές πληγείσες 
περιοχές και μέχρι το 2006 διατηρούσε 
σε τρία Νοσοκομεία του Κιέβου και της 
Μπίλα Τσέρκβα ιατρικό επιστημονικό 
συνεργείο το οποίο προσέφερε βοήθεια 
στα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά.

Στα 30 χρόνια που μεσολάβησαν από 
την καταστροφή το ΠΑΚΟΕ έχει δημοσιεύ-
σειδεκάδες άρθρα, μελέτες, ενημερωτικά 
φυλλάδια και ένθετα στην εφημερίδα 
“ΟΙΚΟΝΕΑ” ενώ έχει διοργανώσει και 
συμμετάσχει σε πλήθος εκδηλώσεων με 
σκοπό την ενημέρωση και την κινητοποί-
ηση των πολιτών και της πολιτείας για 
το καυτό ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας 
και της χρήσης της.

Ιστορική φωτογραφία από τη συγκέντρωση στα Προπύλαια που οργάνωσε 
το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. σε συνεργασίαμε την ΚΠΙΑΕΑ και την ΠΕΑΚ στις 13 Μαϊου 1986
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H ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
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ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ



ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ  2016
οικονομία 20 /  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ

ΤΣΟΥΝAΜΙ ΣΤΟΝ ΙΝΔΙΚO ΩΚΕΑΝΟ

Ο σεισμος και το τσουνάμι της 26 Δεκεμβρίου 
2004 στον Ινδικό Ωκεανό ήταν μια από τις χειρότε-
ρες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας. Το 
πρωί εκείνης της ημέρας (06:28:53 IST), ένας σεισμός 
μεγέθους 9,3 της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε βόρεια του 
νησιού Σουμάτρα της Ινδονησίας, ανάμεσα στο νησί 
Σιμεουλούε και τη Σουμάτρα. Είναι ο τρίτος ισχυρότερος 
σεισμός που καταγράφηκε ποτέ από σεισμογράφο. Το 
σεισμό ακολούθησε τσουνάμι με κύματα ύψους μέχρι 30 
μέτρων που έπληξε 15 χώρες και έφτασε μέχρι και τα 
παράλια της Ανατολικής Αφρικής. Ο τελικός απολογισμός 
θυμάτων του σεισμού και του τσουνάμι κυμαίνεται από 
230.210 μέχρι 280.000 άτομα σε 14 χώρες, κατατάσ-
σοντάς την ως την 6η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή 
στην καταγεγραμένη ιστορία. Το επίκεντρο του σεισμού 
εντοπίστηκε στη ζώνη καταβύθισης του ανατολικού 
Ινδικού Ωκεανού (Sunda Subduction Zone). 

ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΙΑΠΩΝΙΑ 

Τα πυρηνικά ατυχήματα στον σταθμό Φουκουσίμα 
1 το 2011 αναφέρονται στη σειρά των καταστροφικών 
γεγονότων στη μονάδα παραγωγής ενέργειας Φουκου-
σίμα 1 στην Ιαπωνία την άνοιξη του 2011 και αποτελούν 
μία από τις πιο σημαντικές οικολογικές επιβαρύνσεις 
από καταστροφή πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν 
καταγραφεί μέχρι σήμερα. 

Οι καταστροφές προέκυψαν ως ακολουθία του 
γεγονότος του μεγάλου σεισμού της 11ης Μαρτίου στο 
Σεντάι και του τσουνάμι που τον ακολούθησε. Τις μέρες 
μετά τα γεωλογικά συμβάντα, σημειώθηκαν εκρήξεις σε 
αντιδραστήρες του σταθμού και καταγράφηκε διαρροή 
μεγάλης ποσότητας ραδιενέργειας στο περιβάλλον. 

Κύρια αιτία που συνέτεινε στην καταστροφή στις 
εγκαταστάσεις ήταν η μη λειτουργία του συστήματος 
ψύξης των αντιδραστήρων, ως ακόλουθο του ανεπαρ-
κούς σχεδιασμού προστασίας για περίπτωση φυσικής 
καταστροφής τέτοιου μεγέθους. 

Επιπλέον παράγοντες που συνετέλεσαν στα πυρηνικά 
ατυχήματα ήταν η κακή κατάσταση των αντιδραστή-
ρων, (παλαιότητα, ρωγμές, προηγούμενα ατυχήματα 
που συγκαλύφθηκαν) και η αύξηση της παραγωγής 
(καταπόνηση), με ταυτόχρονες οικονομικές περικοπές 
(ανεπαρκής συντήρηση) εις βάρος της ασφάλειας. 

Σύμφωνα με τις αναφορές τοπικών μέσων, περίπου 
190 κάτοικοι της περιοχής εκτέθηκαν σε ραδιενέργεια, 
ενώ το ραδιενεργό σύννεφο που προκάλεσε η έκρηξη 
κατευθυνόταν προς τη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα 
σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΕΠΑΛ

Στις 25 Απριλίου του 2015 , σημειώθηκε σεισμός 7,9 
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε  την περιοχή 
ανάμεσα στην πρωτεύουσα Κατμαντού του Νεπάλ και 
την πόλη Ποκάρα. 

Η κυβέρνηση του Νεπάλ κηρύσσει κατάσταση εκτά-

κτου ανάγκης με απολογισμό 1.500 νεκρούς. Πολλές 
τοποθεσίες παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ 
καταστρέφονται, ανάμεσα στις οποίες και ο ιστορικός 
πύργος στην Νταραχάρα. Θάνατοι αναφέρονται και 
στην Ινδία, στο Μπανγκλαντές και στην κινεζική επαρχία 
του Θιβέτ

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗ

Τον Ιανουάριο του 2010 ισχυρός σεισμός έπληξε 
τηνΑϊτή, προκαλώντας το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων 
και τεράστιες υλικές καταστροφές. Ο σεισμός είχε μέγεθος 
7,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, επίκεντρο 16 χιλιόμετρα 
από την πρωτεύουσα της χώρας Πορτ-ο-Πρενς και εστι-

ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ
Στις 11 Μαρτίου 2011, σημειώθηκε σεισμός, στη βορειανατολική Ιαπωνία, μεγέθους 9,0 βαθμών της 

κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 130 χιλιόμετρα (81 μίλια) ανατολικά του Σεντάι, στο Νησί 
Χονσού της Ιαπωνίας. Ο σεισμός συνέβη στις 14:46:23 τοπική ώρα (05:46 UTC) και είχε διάρκεια - ρεκόρ 5 
λεπτά. .Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης των ΗΠΑ, το υπόκεντρο βρισκόταν σε βάθος 24,4 χμ. 
(15,2 μίλια). Ο σεισμός στα ανοιχτά της ακτής του Ειρηνικού στο Τοχόκου. 

Ο σεισμός προκάλεσε τσουνάμι σε πολλές περιοχές της χώρας Ειδικότερα στις ιαπωνικές ακτές, το ύψος του 
τσουνάμι έφτασε έως και τα 10 μέτρα και συμπαρέσυρε σπίτια, κτίρια και αυτοκίνητα, κατά τόπους έως και 20 
χιλιόμετρα μέσα στο εσωτερικό της στεριάς.. Στις 21 Μαρτίου, οι αρχές ανακοίνωσαν πως οι επιβεβαιωμένοι 
θάνατοι έφτασαν τους 8.805, συν 2.628 τραυματίες, ενώ αγνοούνται 12.664 άνθρωποι. Ο πιο πρόσφατος 
απολογισμός είναι 15.365 νεκροί, 5.363 τραυματίες και 8.206 αγνοούμενοι.Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ 
υπολογίζει ότι ήταν ο 5ος μεγαλύτερος σεισμός στον πλανήτη, από την εποχή που ξεκίνησαν οι πρώτες κατα-
γραφές από σεισμογράφους (και μεταγενέστερα από σεισμόμετρα). 

Επιμέλεια: ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
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ακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα. Το αποτέλεσμα ήταν να 
φτάσει ισχύ στην κλίμακα Μερκάλι Χ (10), ήταν δηλαδή 
«Εξαιρετικά Καταστροφικός».Η κύρια σεισμική δόνηση 
σημειώθηκε στις 16:53:09 τοπική ώρα (21:53:09 UTC) 
της 12ης Ιανουαρίου 2010. Διήρκεσε ένα λεπτό, ενώ 
ακολουθήθηκε από αρκετούς μετασεισμούς.Ο επίσημος 
απολογισμός των νεκρών είναι τουλάχιστον 230.000 
άνθρωποι. Σύμφωνα με νέο απολογισμό της κυβέρνησης 
στο Πορτ-ο-Πρενς, ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο 
300.000 ανθρώπων, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει 
αναφερθεί είναι 316.000 νεκροί.Οι υλικές καταστροφές 
από τον σεισμό ήταν μεγάλης έκτασης. Ανάμεσα στα 
δεκάδες κτήρια που κατέρρευσαν συγκαταλέγονται 
και το πενταώροφο αρχηγείο των Ηνωμένων Εθνών, 
τα γραφεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Προεδρικό 
Μέγαρο και το Κοινοβούλιο της χώρας. 

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΧΙΛΗ

Ο Σεισμός στην Ιγιαπέλ το 2015 συνέβη 46 
χιλιόμετρα έξω από τις ακτές της Ιγιαπέλ (ισπανικά: 
Illapel) της Χιλής στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 19:54:33 
Κύρια Ώρα Χιλής (22:54:33 UTC), με μέγεθος σεισμικής 
ροπής 8,3, και διάρκεια 3 λεπτά. Μέχρι τώρα έχουν 
σημειωθεί διάφοροι μετασεισμοί μεγέθους πάνω από 
6  Η κυβέρνηση της Χιλής ανάφερε 13 νεκρούς και 6 
αγνοούμενους Άλλοι 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο 
σεισμός σημειώθηκε σε ρήγματα κατά μήκος των ορίων 
των τεκτονικών πλακών της Νάζκα και της Νοτιοαφρι-
κάνικης πλάκας. Η περιοχή παράγει συχνά μεγάλους 
σεισμούς, και 15 άλλοι μεγέθους 7 ή μεγαλύτεροι έχουν 
λάβει χώρα σε απόσταση 400 χιλιομέτρων από αυτό το 
επίκεντρο, κατά τα τελευταία 100 χρόνια Η Ιγιαπέλ, μια 
πόλη περίπου 30.000 κατοίκων, αναφέρθηκε αμέσως 
ότι ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή πόσιμο νερό. Δύο 
μέρες μετά το σεισμό, περίπου 90.000 άνθρωποι ήταν 
ακόμα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Κουνήθηκαν ψηλά κτί-
ρια και ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί αυτοκινήτων στο 
Μπουένος Άιρες, 1.110 χιλιόμετρα μακριά, και ο σεισμός 
έγινε αισθητός στο Σάο Πάολο, περισσότερα από 2.600 
χιλιόμετρα μακριά. Οι επαρχίες της Αργεντινής, Μεντόσα, 
Σαν Χουάν, Κόρδοβα, Επαρχία, Λα Ριόχα,Σαν Λουίς, και 
Σάντα Φε επίσης επηρεάστηκαν

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στην περιοχή 
δημιούργησαν προβλήματα στις υποδομές και έχουν 
οδηγήσει στον θάνατο εκατοντάδες ανθρώπους. 
Η επαρχία Tamil Nadu και η πρωτεύουσά της Chennai 
έχουν δεχθεί ένα απίστευτο κύμα βροχοπτώσεων τις 

τελευταίες ημέρες, έχοντας φθάσει πάνω από 26 εκα-
τοστά ύψους βροχής μέσα σε μία μόλις ημέρα, περίπου 
το 75% της ποσότητας της βροχής που πέφτει καθ’ όλη 
την διάρκεια των μουσώνων. 

Οι καταστροφές στις υποδομές της περιοχής από 
την απίστευτη ποσότητα νερού είναι τεράστιες και 
έχουν οδηγήσει ακόμα και το αεροδρόμιο της περιοχής 
να είναι κλειστό. 

Οι βροχές που είναι οι χειρότερες που έχουν σημειωθεί 
στην περιοχή εδώ και δεκαετίες, έχουν αναγκάσει πάνω 
από 1 εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους. Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες, ενώ 
πολλοί κατηγορούν τις αρχές της περιοχής και ιδίως της 
πόλης ότι έχουν εγκαταλείψει εδώ και αρκετά χρόνια 
τις υποδομές στην τύχη τους, με αποτέλεσμα η μεγάλη 
βροχόπτωση να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προ-
βλήματα απ’ ότι προβλεπόται. 

Όπως αναφέρουν τοπικές οργανώσεις, ένα σύστη-
μα καναλιών και λιμνών που λειτουργούσε ως φυσικό 
σύστημα αποστράγγισης των υδάτων έχει πέσει στα χέρια 
οικοπεδοφάγων και εργολάβων, με χιλιάδες σπίτια να 
έχουν χτιστεί πάνω σ’ αυτές τις περιοχές. Η κατάταση 
στην πόλη Chennai θυμίζει μία αντίστοιχη περίπτωση 
που είχε συμβεί πριν μία δεκαετία στην Βομβάη, όπου 
είχαν χάσει την ζωή τους πάνω από 1.000 άνθρωποι. Με 
τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για συνέχιση και 

πιθανή ενίσχυση των βροχοπτώσεων, κανείς δεν είναι 
βέβαιος πια ότι ο αριθμός των νεκρών και σ’ αυτή την 
περιοχή της Ινδίας δεν θα ανέβει ή και θα ξεπεράσει τις 
καταστροφές της Βομβάης.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ  
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Οι πλημμύρες στις χώρες της Βορείου Θάλασσας 
του 2007 προκλήθηκαν από μεγάλες θύελλες παλίρ-
ροιας, εμφανιζόμενες στις ακτές της Βορείου Θάλασσας 
το βράδυ της 8ης προς την 9η Ιουνίου του έτους 2007. 
Οι πληγείσες χώρες ήταν: η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετ-

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Οι Πλημμύρες στο Πακιστάν ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2010 μετά από ισχυρότατες βροχοπτώσεις 

κατά τη διάρκεια των μουσώνων στις περιοχές Χιμπέρ Πακτούνκουα, Σίντχ, Παντζάμπ και Μπαλοχιστάν του 
Πακιστάν. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις πάνω από δύο χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 
πάνω από ένα εκατομμύριο οικίες καταστράφηκαν από την αρχή του φυσικού φαινομένου. Τα Ηνωμένα Έθνη 
εκτιμούν ότι περισσότεροι από 21 εκατομμύρια άνθρωποι τραυματίστηκαν ή έμειναν άστεγοι ως αποτέλεσμα 
των πλημμυρών, ξεπερνώντας το συνδυασμένο άθροισμα των πληγέντων από το τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό 
το 2004, το σεισμό του 2005 στο Κασμίρ και το σεισμό στην Αϊτή το 2010. Κάποια στιγμή, περίπου το ένα 
πέμπτο της συνολικής ηπειρωτικής έκτασης του Πακιστάν βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια του νερού. Ο 
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι-μουν έκανε έκληση για τη συγκέντρωση του ποσού των 
460 εκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων για πρώτες βοήθειες, τονίζοντας πως η πλημμύρα ήταν η χειρό-
τερη φυσική καταστροφή που είχε ποτέ δει με τα μάτια του. Το 50% του ποσού είχε συγκεντρωθεί μέχρι τις 
15 Αυγούστου. Τα Ηνωμένα Έθνη ανησυχούν πως η βοήθεια δεν φτάνει αρκετά γρήγορα, ενώ η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας υποστήριξε ότι δέκα εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να πιουν νερό που δεν ήταν 
ασφαλές. Η οικονομία του Πακιστάν επλήγη σοβαρά εξαιτίας της καταστροφής διάφορων υποδομών και 
καλλιεργειών. Οι υλικές ζημιές εκτιμώνται να ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια, ενώ οι 
καταστροφές στα σιτηρά τα 500 εκατομμύρια Οι αρμόδιες αρχές υπολογίζουν το συνολικό οικονομικό κόστος 
να ανέρχεται στα 43 δισεκατομμύρια δολάρια. 
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τανία, η Γερμανία, η Δανία, η Νορβηγία και το Βέλγιο. 
Ήταν αναμενόμενο ότι το επίπεδο του νερού θα υπερβεί 
τα 3 μέτρα πάνω από την μέση στάθμη της θάλασσας. 

Οι πλημμύρες και τα κύματα σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις αναμένονταν να διασπάσουν τις κατασκευές 
αντιπλημμυρικής προστασίας και να προκαλέσουν 
εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα στο Νόρφολκ και 
στο  Κεντ. Ωστόστο η πραγματική απόδοση σχετικά με 
το ύψος του νερού ήταν κατά 20 εκατοστά χαμηλότερη 
της προβλεπόμενης, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν 
σοβαρές ζημιές. 

Προειδοποιήσεις για τις πλημμύρες ανακοινώθηκαν 
στην ανατολική ακτή της Βρετανίας και σε ολόκληρη την 
ολλανδική ακτή. Το φράγμα ασφαλείας Maeslantkering 
στην πόλη λιμάνι του Ρότερνταμ παρέμεινε κλειστό 
στο πλαίσιο συναγερμού έκτακτης ανάγκης για πρώτη 
φορά από την κατασκευή του το 1997. Η Δανία και η 
Γερμανία ανακοίνωσαν σοβαρές καταιγίδες με ισχυρές 
ριπές ανέμου με ταχύτητα έως 125 χλμ/ώρα και στην 
Σκωτία στα νησιά Orkney και Shetland οι ριπές ανέμου 
έφτασαν τα 145 χλμ/ώρα. 

Οι πλατφόρμες πετρελαίου στην Νορβηγική ακτή 
παρέμειναν κλειστές κατά την διάρκεια της καταιγίδας. 
Άλλη μία συνέπεια της καταιγίδας ήταν η άφιξη ρεκόρ 
Alle alle (ένα μικρό θαλασσοπούλι της Αρκτικής) στην 
Βόρεια Θάλασσα, ο πληθυσμός των οποίων στα νησιά 
Φάρνε αυξήθηκε από 7.143 στις 10 Νοεμβρίου σε 
28.803 στις 11 Νοεμβρίου

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η πυρκαγιά προκλήθηκε στην περιοχή του Περθ 
από κεραυνό, την 19η Δεκεμβρίου, και έχει κατακά-
ψει περισσότερα από 290.000 στρέμματα γης, γεγονός 
που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής σε όλα 
τα επίπεδα.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ (ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ)

Η τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στην ευρύ-
τερη περιοχή της Καλιφόρνια τον Μάιο του 2015. 
Τουλάχιστον 13.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους και να αναζη-
τήσουν αλλού ασφαλές κατάλυμα. Η περιβαλλο-
ντική καταστροφή είναι τεράστια αφού, η φωτιά έχει 
αποτεφρώσει περίπου 250.000 στρέμματα γης και 
έχει καταστρέψει ολοσχερώς κτίρια, από τα οποία τα 
περισσότερα είναι κατοικίες.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Η πυρκαγια ξέσπασε στην περιοχή του Φορντ Μακ 
Καρει στα δυτικά της χώρας τον Μάιο του 2016.Περισ-
σότεροι από 80 χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει 
την πόλη τους και, όπως έγινε γνωστό, η πυρκαγιά έχει 
μετατρέψει πολλές γειτονιές σε τέφρα. Η φωτιά έχει 
ήδη καταστρέψει 1.600 οικήματα, ενώ υπολογίζονται 
μεγάλες καταστροφές σε ολόκληρη την πόλη. Το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας έχει παρουσιάσει σημαντικές ζημίες, 
έχει διακοπεί το φυσικό αέριο, ενώ το νερό που τρέχει 
στις σωληνώσεις δεν είναι πόσιμο

ΣΙΦΩΝΕΣ ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
 

Το ξέσπασμα σιφώνων στις 25 με 28 Απριλίου 
2011 ήταν ένα εξαιρετικά μεγάλο και βίαιο ξέσπασμα 
σιφώνων, το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί στην 
ιστορία, γνωστό και ως Υπερξέσπασμα του 2011 
(2011 Super Outbreak), που συνέβη από τις 25 Απριλίου 
2011 έως τις 28 Απριλίου 2011. Το ξέσπασμα επηρέασε 
τις νότιες, μεσοδυτικές και βορειοανατολικές ΗΠΑ και 
ιδίως την πολιτεία της Αλαμπάμα, ενώ εμφανίστηκαν 
κάποιοι μεμονωμένοι σίφωνες και στον Καναδά. Συνο-
λικά καταγράφηκαν 355 σίφωνες, σε 21 πολιτείες των 

ΚΥΜΑ ΨΥΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Το Ευρωπαϊκό κύμα ψύχους του 2012 ήταν ένα θανατηφόρο κύμα ψύχους, που άρχισε στις 27 Ιανουαρίου 

2012 και έφτασε ως τις 17 Φεβρουαρίου 2012, και έφερε χιόνι και ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες σε 
ένα μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Αναφέρθηκαν περισσότεροι από 600 νεκροί, κυρίως στην Ανα-
τολική Ευρώπη. Οι περισσότεροι νεκροί από το ψύχος καταγράφηκαν στην Ουκρανία, με 136 νεκρούς, και 
ακολουθούν ηΠολωνία με 80, και η Ρωσία με 64 νεκρούς σε όλη την επικράτειά της. Το ψύχος ήταν ιδιαίτερα 
αισθητό στην Ανατολική Ευρώπη, με θερμοκρασίες που σε περιπτώσεις έφτασαν τους -35 βαθμούς Κελσίου, 
ενώ στην Σιβηρίασημειώθηκαν θερμοκρασίες που έφταναν τους -50° C. Ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες 
καταγράφηκαν σε αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, φθάνοντας έως και τους -40 °C. Η βαρύτερη χιο-
νόπτωση σημειώθηκε στην περιοχή των Βαλκανίων Πολλές περιοχές της Ευρώπης αντιμετώπισαν προβλήματα 
ηλεκτροδότησης, ενώ η ρωσική εταιρεία Gasprom περιόρισε τις εξαγωγές φυσικού αερίου στην Ανατολική 
Ευρώπη, επειδή αυξήθηκε η κατανάλωση στη Ρωσία. Σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν οι χώρες τις οποίες 
διασχίζει ο Δούναβης, καθώς σε πολλά σημεία είχε παγώσει και ήταν απροσπέλαστος από την Αυστρία μέχρι 
τις εκβολές του στον Εύξεινο Πόντο. Στα Βαλκάνια αποκλείστηκαν 110.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι εξ› 
αυτών στο Μαυροβούνιο και τη Σερβία, ενώ ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 47. Στην Ιταλία, οι έντονες 
χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν το θάνατο 43 ανθρώπων. Στη Ρώμη, το ύψος του 
χιονιού έφτασε τα δέκα εκατοστά. 
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ΗΠΑ, σε χρονική διάρκεια 3 ημερών, 6 ωρών και 33 
λεπτών. Πολλοί σίφωνες έλαβαν χώρα κάθε μέρα του 
ξεσπάσματος, με την 27-η Απριλίου 2011 να είναι η 
πιο παραγωγική ημέρα όσον αφορά τους σίφωνες στην 
ιστορία των ΗΠΑ, με 211 σίφωνες σε 24-ωρη περίοδο, 
και επίσης μία από τις πιο καταστροφικές. Μάλιστα 4 
από αυτούς (2 στην Αλαμπάμα και 2 στο Μισισίπι) ήταν 
τόσο σφοδροί και καταστροφικοί, ώστε ταξινομήθηκαν 
στο επίπεδο EF5 στην Ενισχυμένη Κλίμακα Φουτζίτα, 
την πιο υψηλή κατάταξη έντασης που μπορεί να υπάρ-
ξει. Ο επίσημος απολογισμός του ξεσπάσματος ήταν 
348 θύματα: 324 από τους σίφωνες και 24 από  άλλα 
φαινόμενα.

ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  
(ΛΕΚΑΝΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ)

Ο κυκλώνας Κλεοπάτρα (cyclone Cleopatra) ήταν 
ένας καταστρεπτικός εξωτροπικός τυφώνας που έπληξε 
τη Μεσόγειο τον Νοέμβριο του 2013. Προκάλεσε τις 
ακριβότερες καταστροφές από οποιαδήποτε φυσική 
καταστροφή στη νότια Ευρώπη. Επίσης, ήταν και ένας από 
τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν παρατηρηθεί στη 
Μεσόγειο. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 18 άτομα 
πέθαναν εξαιτίας του κυκλώνα και των επακόλουθων 
πλημμυρών, ενώ το συνολικό κόστος των καταστροφών 
έφτασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο κυκλώνας ήταν 
ένας ασθενής εξωτροπικός κυκλώνας που σχηματίστη-
κε έξω από την Ιβηρική χερσόνησο στις17 Νοεμβρίου 
2013 και στις 19 Νοεμβρίου διέσχισε τη Σαρδηνία ως 
τυφώνας Κατηγορίας 1 στην Κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον. 
Ωστόσο, εκεί προκλήθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή, 
ιδίως στα νότια, το 80% της οποίας πλημμύρισε όταν 
το σύστημα αναχωμάτων που προστάτευε την πόλη 
καταστράφηκε, σε κάποια σημεία αρκετές ώρες μετά 
την αποχώρηση του τυφώνα. 

Στη συνέχεια, πέρασε πάνω από την επαρχία της 
Καλαβρίας και γενικά το νότιο άκρο της Ιταλίας. Στις 20 
Νοεμβρίου, διέσχισε την Αδριατική Θάλασσα και έφτασε 
στη Δυτική Ελλάδα, έχοντας πλέον εξασθενήσει στο 
επίπεδο της σφοδρής θύελλας, δηλαδή στα 11 Μποφόρ, 
αν και προκάλεσε ισχυρές καταιγίδες.

ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΝΑΡΓΚΙΣ (ΒΙΡΜΑΝΙΑ)

Ο κυκλώνας Ναργκίς (Nargis) ήταν ένας ισχυρός 
κυκλώνας και η χειρότερη φυσική καταστροφή στην 
ιστορία της Βιρμανίας. Ο τυφώνας σχηματίστηκε στις 
27 Απριλίου 2008 στο Κόλπο της Βεγγάλης και έφτασε 

στην Βιρμανία στις 2 Μαΐου, προκαλώντας μεγάλες 
καταστροφές και περισσότερους από 146.000 θανά-
τους. Στη Λαμπούτα μόνο, οι θάνατοι έφτασαν τους 
80.000. Επίσης, οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 55.000 
αγνοούμενους. Θεωρείται ότι οι εκτιμήσεις της κυβέρ-
νησης παρουσίασαν σκόπιμα έναν μικρότερο αριθμό 
και υπάρχουν υπόνοιες ότι η κυβέρνηση σταμάτησε 
τις επίσημες μετρήσεις όταν οι νεκροί ξεπέρασαν τις 
138.000 χιλιάδες, για να αποφύγει μια πιθανή πτώση 
της. Οι συνολικές καταστροφές υπολογίστηκαν σε 10 
δις δολάρια ΗΠΑ, οι ακριβότερες που έχουν προκληθεί 
από κυκλώνα στην περιοχή. 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ

Οι κατολισθήσεις στην Ουγκάντα το 2010, έγιναν 
στο νομό Μπουντούντα (Bududa) της Δυτικής Ουγκά-
ντα την 1-η Μαρτίου 2010.Η κατολίσθηση έγινε μετά 
από σφοδρές βροχοπτώσεις, μεταξύ 12-ης και 7-ης 

απογευματινής ώρας. Τουλάχιστον 100 άτομα πιστεύ-
εται πως σκοτώθηκαν από τις κατολισθήσεις, και πολύ 
περισσότεροι είναι αγνοούμενοι. 

Ένας εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού της Ουγκάντα 
είπε πως οι εργάτες των σωστικών συνεργείων βρήκαν 
50 πτώματα, ενώ ένας υπουργός της κυβέρνησης της 
Ουγκάντα είπε πως οι νεκροί ήταν περισσότεροι από 
100.Ο πρόεδρος της περιοχής του ανατολικού Μπου-
ντούντα είπε πως οι νεκροί ίσως να φτάσουν τους 
300. Εκατοντάδες περισσότερα άτομα έχουν χαθεί και 
πιστεύεται ότι είναι νεκρά, μαζί με 60 παιδιά που βρήκαν 
καταφύγιο σε κοντινό κέντρο υγείας που αργότερα κατα-
στράφηκε. κατολίσθηση χτύπησε χωριά στους πρόποδες 
του Βουνού Έλγον, συμπεριλαμβανομένου του Ναμέτι, 
του Κουμπέβο και του Νάνκοβι, με 85 σπίτια να έχουν 
καταστραφεί στο Ναμέτι. 

Πολλές περιοχές στα πληγέντα χωριά ισοπεδώθηκαν 
από τις κατολισθήσεις, με σπίτια, αγορές και μία εκκλησία 
να έχουν καταστραφεί, ενώ πολλοί δρόμοι ήταν κλειστοί. 
Οι επίσημοι και οι εργάτες των σωστικών συνεργείων 
προειδοποίησαν οτι υπήρχε κίνδυνος να γίνουν και 
άλλες κατολισθήσεις, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις 
συνεχίζονταν στη περιοχή. 

Στην Μπουταλέχα πάνω από 6.000 σπίτια από τις 
υποκομητείες της Κακόνγκα, Μασιμάσα, Κιμούντου και 
Ναβανγκόφου είχαν προβλήματα από τις βροχές, με 
δυο δημοτικά σχολεία στη Ναμπεχέρε και τη Λουμπέμπε 
να έχουν πλημμυρίσει. Ο δρόμος Μπάλε-Μπουσόλβα 
έκλεισε επίσης λόγω πλημμύρας. Ο Ερυθρός Σταυρός 
εξέδωσε εκτιμήσεις κινδύνου να σημειωθούν κι άλλες 
πλημμύρες στο Μορότο, το Κατάκβι και την Νακαπιριπίριτ.

ΤΥΦΩΝΑΣ ΚΑΤΡΙΝΑ ΗΠΑ
Ο τυφώνας Κατρίνα (hurricane Katrina) ήταν ο πιο πολύνεκρος και καταστρεπτικός τυφώνας του Ατλα-

ντικού το 2005. Προκάλεσε τις ακριβότερες καταστροφές από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή στις ΗΠΑ 
και ήταν ο πέμπτος πιο θανατηφόρος τυφώνας που έχει πλήξει ποτέ τις ΗΠΑ. Επίσης, ήταν και ένας από τους 
ισχυρότερους τυφώνες που έχουν παρατηρηθεί στον Ατλαντικό. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 1.833 άτομα 
πέθαναν εξαιτίας του τυφώνα και των επακόλουθων πλημμυρών, ενώ το συνολικό κόστος των καταστροφών 
έφτασε τα 81 δισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ 2005. Ο τυφώνας σχηματίστηκε στις Μπαχάμες στις 23 Αυγούστου 
2005 και εν συνεχεία διέσχισε τη Φλόριντα ως τυφώνας κατηγορίας 1. Στη συνέχεια πάνω από τα ζεστά νερά 
του Κόλπου του Μεξικού ενισχύθηκε ραγδαία και έφτασε στην κατηγορία 5, το μέγιστο επίπεδο της Κλίμακας 
Σαφίρ-Σίμπσον, με ταχύτητες ανέμων που έφταναν έως και 280 χλμ/ώρα. Στις 29 Αυγούστου, έφτασε στη 
Λουιζιάνα ως τυφώνας κατηγορίας 3 και προκάλεσε καταστροφές και πλημμύρες από την Φλόριντα μέχρι το 
Τέξας. Η μεγαλύτερη καταστροφή συνέβη στην πόλη της Νέας Ορλεάνης, το 80% της οποίας πλημμύρισε όταν 
το σύστημα αναχωμάτων που προστάτευε την πόλη καταστράφηκε, σε κάποιες περιπτώσεις αρκετές ώρες μετά 
την αποχώρηση του τυφώνα. Συνοικίες της πόλης έμειναν πλημμυρισμένες για εβδομάδες. Η κατάρρευση των 
αναχωμάτων θεωρείται η μεγαλύτερη πολιτική μηχανική καταστροφή που έχει συμβεί στις ΗΠΑ.
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