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

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ 
ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΡΕΜΑΤΑ Ο…  
ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

▶ ΣΕΛ. 4-10

Δελφικό Τοπίο, 
παρεξηγημένο  

και εγκαταλειμμένο 
▶ ΣΕΛ. 37

Οι πρόσκοποι 
διδάσκονται  

από το ΠΑΚΟΕ 
▶ ΣΕΛ. 41

5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ 

ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ • 5, 6, 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019• ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 
από τις 10 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ τις 10 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 

Αναλυτικό Πρόγραμμα στην σελίδα 3

ΦΥΛΗ: Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
Για πρώτη φορά μετά από 40 

χρόνια το ΠΑΚΟΕ πρώτο μέτρη-
σε τον Απρίλιο, στον γύρω χώρο 
της χωματερής,  τα αιωρούμε-
να σωματίδια (ΡΜ10, ΡΜ2,5), 
καρκινογόνους υδρογονάνθρα-
κες και φορμαλδεΰδη. 

Οι τιμές όλων αυτών βρέθη-
καν 5-6 φορές πάνω από τα επι-
τρεπόμενα όρια. 

Στις 19 Μαΐου για πρώτη φορά 
γιατροί εθελοντές του ΠΑΚΟΕ, θα 
πραγματοποιήσουν αιμοληψία 
σε 100 πολίτες της Φυλής και 
θα μετρήσουν ρύπους στο αίμα. 

▶ ΣΕΛ. 53
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Βασικός πυλώνας λειτουργίας ενός 
ανθρωπογενούς οικοσυστήματος είναι η 
οργάνωση και οι παρεμβάσεις που κάνουν οι 
δημοτικοί… άρχοντες σε συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών στη λειτουργία του 
θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Όταν τυπώθηκε η εφημερίδα αυτή, οι εκλογές 
απείχαν δέκα ημέρες. 
Όπως εμείς πιστεύουμε ότι «Δημοτικό 
Άρχοντα» πρέπει οι πολίτες να επιλέγουν 
τον ΙΚΑΝΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ 

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ούτως ώστε 
να έχει την ευχέρεια των ελιγμών για την 
καλύτερη ποιότητα ζωής των Δημοτών του. 
Όμως, έχουμε διαπιστώσει στα σαράντα 
χρόνια (40) που λειτουργούμε ότι αρκετοί 
Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες, προτιμούν να 
κουκουλώνουν τα προβλήματα παρά να τα 
αναδεικνύουν ούτως ώστε να λύνονται. 
Πρέπει αυτή η θέση να γίνει σε όλους τους 
εκλεγμένους στην Τ.Α. συνειδητοποιημένη 
σκέψη. 

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Επιμέλεια ύλης:  
Kλήμης Χατζηανδρέου 
Ναταλία Χριστοδουλάκη 
Μαρία Παπαδοπούλου

Διοικητικό Συμβούλιο:
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης (Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνος Παπαλεξάκης (Αντιπρόεδρος)
Μύρωνας Φασουλάκης (Γ. Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος)
Νομικοί Σύμβουλοι:
Νίκος Κωνσταντόπουλος, 
Νίκος Διαλυνάς,
Δημήτρης Φιλιππόπουλος,  
Σοφία Κέκου

Κεντρικά Γραφεία:
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα
Τηλέφωνα:  210 810 0804 

210 810 0805 
210 723 0505

 Fax: 210 810 1609

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

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

40 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979.
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προ-
βλήματα που δημιουργεί η ταχεία και απρογραμ-
μάτιστη ανάπτυξη του τόπου και αποφασίζει να 
ιδρύσει τον πρώτο αδέσμευτο δυναμικό κοινωνι-
κό φορέα, δίνοντάς του το όνομα ΠΑΚΟΕ (Πανελ-
λήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών).
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.
Οι δικές μας μετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτο-
σέλιδα του αθηναϊκού Τύπου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη 
επειδή επιλέξαμε να παράγουμε σε πιστοποιημέ-
να εργαστήρια τα δικά μας πρωτογενή στοιχεία 
και να τα αντιπαραθέτουμε στα καμουφλαρισμέ-
να στοιχεία της εκάστοτε κυβερνητικής κομματι-
κής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδι-
ωτικός οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε 
κάθε είδους έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.

40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλή-
ματα κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα 
περιοριστούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρι-
σης δασών, απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμο-
γές εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε 
τη φωνή μας απέναντι σε κάθε είδους ανομία. Και 
μέσα από την εφημερίδα μας και μέσα από εκστρα-
τείες ενημέρωσης και μέσα από δελτία Τύπου και 
μέσα από ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές.
 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0804,

210 810 0805

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ … ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣedi to  
rial

Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

Νικ. Φλώρου 8 - Χάρτες Google https://www.google.gr/maps/place/Νικ.+Φλώρου+8,+Αθήνα+...

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

 Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€
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5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 5, 6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 10:00-22:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,   
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

10:00-10:30 Έναρξη εκδηλώσεων. Χαιρετισμοί από τους Προέδρους των συμμετεχουσών οργανώσεων

10:30-11:30 Χαιρετισμός του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κου Γεωργίου Σταθάκη, εκπροσώπων Κομμάτων και άλλων Φορέων.
Βράβευση των πέντε (5) αξιολογότερων φορέων (Δήμος Αθηναίων, ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ) για την 
συμβολή τους στην ανάπτυξη, απασχόληση και στην προστασία του περιβάλλοντος

11:30-12:00 Παρουσίαση των πέντε περιπτέρων στους μικρούς και μεγάλους φίλους της γης

12:00-14:00 Συζήτηση και προβληματισμός για τη διαχείριση του νερού σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες

Πέμπτη 6  Ιουνίου 2019
12:00-14:00 Συζήτηση και προβληματισμός για τη διαχείριση της Ενέργειας σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες

Παρασκευή 7  Ιουνίου 2019
12:00-14:00 Συζήτηση και προβληματισμός για τη διαχείριση της Διατροφής σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες

20:00-22:00 Μουσικοχορευτικό Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
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 φυτέψουν διάφορα φυτά οι μικροί μας φίλοι

Περίπτερο 4 Τετάρτη 5/6 και Παρασκευή 7/6/2019: Εργαστήριο αναλύσεων για μικρόβια σε νερά (θαλάσσιο, πόσιμο κλπ) ώστε οι μικροί και μεγάλοι φίλοι μας 
να μάθουν τη διαδικασία των αναλύσεων. 
Πέμπτη 6/6/2019: Επίδειξη από ειδικούς ενεργειολόγους προπλάσματος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Προβολή διαφανειών με θέμα «Ενέργεια & Περιβάλλον»

Περίπτερο 5 Δρώμενα για παιδιά, κατασκευές, παιχνίδι και ζωγραφική για την καθημερινότητα των μικρών μας φίλων

Περίπτερο 6 Πρώτες Βοήθειες για τις καλοκαιρινές μας διακοπές

Το Ωράριο λειτουργίας των περιπτέρων θα είναι: Τετάρτη 5/6:  11:30-14:00 & 17:00-22:00 , Πέμπτη 6/6 & Παρασκευή 7/6/2019:  10:00-14:00 & 17:00-22:00
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ  
ΣΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η επικινδυνότητα για τους κατοίκους της Αθήνας, εξαιτίας των τοξικών 
αποβλήτων που κυκλοφορούν με διάφορους χρωματισμούς σε διάφορα 
ρέματα που διασχίζουν τα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και τους 

γύρω δήμους είναι μεγάλη.
Η παρουσία επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία μικροβίων (εντερόκοκκοι, 

κολοβακτηρίδια e. Coli) αποδεικνύει την εγκληματική αδιαφορία των «αρμοδί-
ων» της Περιφέρειας, των Δήμων και της ΕΥΔΑΠ, που δυστυχώς δεν αγγίζουν το 
πρόβλημα και προσπαθούν να το κουκουλώσουν. Από το συνημμένο πίνακα 
διαπιστώνεται ότι, και στα είκοσι (20) σημεία δειγματοληψίας, οι τιμές 
των μικροβίων είναι αρκετές φορές πολλαπλάσιες από το ανώτατο επι-
τρεπόμενο όριο. 

Ιδιαίτερα στο ρέμα του Κηφισού, Μεταμόρφωση-γέφυρα Τατοΐου όπως φαίνε-
ται και στο συνημμένο σκαρίφημα. Επίσης σχεδόν σε όλα τα σημεία του Κηφισού 
που υπάρχουν παράνομες βιομηχανικές-βιοτεχνικές παροχετεύσεις, το πρόβλημα 
είναι πολύ μεγάλο, όπως φαίνεται στον πίνακα και στο σκαρίφημα. 

Για αυτά το ΠΑΚΟΕ προτείνει:
• Άμεσο έλεγχο από τα, δυστυχώς ανύπαρκτα, συνεργεία της πολιτεί-

ας (ΥΠΕΝ, Περιφέρεια, Δήμοι)
• Επιβολή προστίμων στους παράνομους παροχετευτές των επικίνδυ-

νων αποβλήτων 
• Την άμεση επέμβαση της Εισαγγελίας, όπου θα σταλούν τα στοιχεία 

αυτά που το ΠΑΚΟΕ παράγει ή δίνει ΔΩΡΕΑΝ στη δημοσιότητα.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-2
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε νερό ρεμάτων  

ή λυμάτων περιοχής Αθηνών στις 22/04 2019.

Αρ
.  
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι

1 1511 AUTOPLAS. Χαλκίδος & Περισσού 37 683 30 56

2 1512 Οδός Δεκελία. Απέναντι από το Δημοτικό κτήριο «Μάριος Τσαγκας »   
παράδρομο, από γέφυρα Αγ Ανάργύροι 151  543 118 224

3 1513 Οδος Χαλκίδος, πριν τη γέφυρα. Δεξιά από πού χύνεται στο ρέμμα 20 μέτρα από γεφυρα  477 122 74

4 1514 Περισσού 169 και Αγ Ευθυμίου, 5 μ. από Χαλκιδος 2ο 667 194 138

5 1515 Ρέμα Κηφισού. Νησίδα Ν. Φιλαδέλφεια  Υψηλάντου και Λέσβου 637 116 70

6 1516 Ρέμα Κηφισού. Υψηλάντου 14 και Χρυσοστόμου Αθηνών (σιδερένια γέφυρα) 863 192 158

7 1517 Ρέμα Κηφισού. 15μ. μετά από αγωγό απέναντι Υψηλάντου 12 410 68 160

8 1518 Ρέμα Κηφισού. Παρθενώνος 44 και Υψηλάντου 433 110 164

9 1519 Ρέμα Κηφισού (παλιό χαμόμηλο) Οδός Ιωνίας 125 393 34 58

10 1520 Ρέμα Κηφισού (παλιό χαμόμηλο) Οδός Ιωνίας 125 360 148 122

11 1521 Ρέμα Κηφισού. Πηγή δυτικά της γέφυρας 40 168 118

12 1522 Ρέμα Κηφισού-Μεταμόρφωση, Γέφυρα Τατοϊου προς Πάρνηθα (Λεωφ. Καραμανλή) 853 174 282

13 1523 Ρέμα Κηφισού. Αριστερά Σιδερένιας Γέφυρας Τατοϊου 143 10 212

14 1524 Ρέμα Χελιδονούς, Κάτω Κηφισιά πλησίων εγκαταστάσεων ΕΥΔΑΠ, Οδός Κρεστενών (δεξιά γέφυρας) 110 40 196

15 1525 Στο ίδιο σημείο με 1524, αλλά αριστερά της γέφυρας 193 32 210

16 1526 Ρέμα προέκτασης Αγ. Στεφάνου, Κάτω Κηφισιά, πλησίον επιχείρησης Delichef 86 26 112

17 1527 Αριστερά επιχείρησης Delichef 203 14 122

18 1528 Οδός Κρεστενών - Αγ. Παρασκευή 60 14 90

19 1529 50 μ από το  εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής, Κάτω Κηφισιάς 50 10 122

20 1530 Πλησίον Λαϊνόπουλου, Οδός Κρεστενών-πλησίον Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας 343 180 196

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με ΚΥΑ 96400/1985 (ΦΕΚ 573/24-09-1985) 
και ΚΥΑ 5673/400/05-03-1997 (ΦΕΚ 192 Β/ 14-03-1997), Οδηγία 76/170/ΕΟΚ,  2006/7/ΕΚ 200/ 100 ml 50/100 ml 100/100 ml

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:  Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά του Ρέματος  
και παραρεμάτων του Κρυονερίου,  στις 28 και 29 / 01 / 2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συγκέντρωση

Φωσφορικών 
(ΡΟ4- ) (mg/L)

Νιτρικών
NO3- (mg/L)

Οξειδωσιμότητα
(COD)

mg O2 / L-1

1 1342 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου Αλουμινίου (Βλαστάκης 
Φίλιππος). 0,233 1,231 97

2 1343 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 57. Πλαστικά ALUMINCO. Και  Χρήστος Μυλωνάς Ρέμα 
– οδός Αγίου Αθανασίου 55, και ΒΕΚΑ Χαρτοβιομηχανία. - - -

3 1344 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC) 0,230 0,669 359

4 1345
Άγιος Στέφανος. Παράδρομος Εθνικής Οδού, Γέφυρα διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί στην 
Εταιρεία Calna A.E. (είναι συνέχεια του ρέματος που εδρεύουν οι επιχειρήσεις ASTRON, EKAL, 
TEFACO).  

0,144 0,294 86

5 1346 Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 0,242 0,312 151

6 1347 Άγιος Στέφανος. Απέναντι από το σημείο Ν. 5. (Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. 
Στεφάνου) 0,136 0,339 44

7 1348 Κρυονέρι. Μεγάλη Γέφυρα. (Εθν. οδός κατεύθυνση προς Κρυονέρι αφού περάσουμε την γέφυρα Δεξιά.) 0,129 0,275 104

8 1349 Κρυονέρι. Αριστερά της Μεγάλης γέφυρας και απέναντι του σημείου Ν7 0,147 1,033 140

9 1350 Κρυονέρι. Παράδρομος Κρυονερίου65. ΑΒΥΠ. 35 – 40 μέτρα τη γέφυρα. 0,130 0,290 111

10 1351 Κρυονέρι. 100 μέτρα από τη γέφυρα προς ΑΒΥΠ. 0,045 0,324 92

11 1352 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC). Μικρή στέρνα δίπλα από το 
Ρέμα. 0,217 1,256 75

12 1353 Κρυονέρι. Με κατεύθυνση προς Κρυονέρι μετά την γέφυρα αριστερά.  0,227 0,479 162

13 1354 Κρυονέρι. Στο σημείο περίφραξης εταιρείας SIA  0,044 0,328 106

14 1355 Αγ. Στέφανος. Οδός Οδυσσέας. Δίπλα στη DECA CARPET  0,129 0,422 107

Επιτρεπόμενα όρια: σύμφωνα με την Αριθ. 135/40 2 10 125

Τα αποτελέσματα δείχνουν υπέρβαση στο COD (οξειδωσιμότητα) στη γέφυρα του Αγ. Στεφάνου και στη γέφυρα Κρυονερίου.

Ανεξέλεγκτες βιομηχανίες  
ρίχνουν τα απόβλητά τους  

στους δρόμους του Αγίου Στεφάνου
Το υγρό στοιχείο είναι 

οικείο στο Κρυονέρι, 
καθώς ο Κηφισός δια-

κλαδίζεται σε μικρά και μεγά-
λα ρέματα που δροσίζουν την 
εύφορη γη του οικισμού, ενώ 
το μεγάλο Ρέμα του Κρυονε-

ρίου διαχωρίζει τον οικιστι-
κό ιστό από τη βιομηχανική 
ζώνη της πόλεως.

Έγιναν μετρήσεις σε 10 
σημεία της περιοχής Αγίου 
Στεφάνου και Κρυονερίου 
στις 28/01/2019. Τα κολοβα-

κτηρίδια κοπράνων ήταν κατά 
μ.ο 223,5 cfu/100ml, τιμή 
πάνω από το όριο που είναι 
200cfu/100 ml.  Τα E.coliμε-
τρήθηκαν 74,5 cfu/100ml 
που είναι πάνω από το όριο 
των 50/100ml. Οι εντερό-

κοκκοι ήταν και αυτοί πάνω 
από το όριο (100/100ml) με 
τιμή 145,4 cfu/100ml. Στις 
29/01/2019 λήφθηκαν δείγ-
ματα από 4 σημεία των επι-
φανειακών νερών στο ρέμα 
Κρυονερίου. Οι μικροβιο-

λογικές αναλύσεις έδωσαν 
151,25 cfu/100ml αποδεκτή 
τιμή σε κολοβακτηρίδια, 24,75 
cfu/100ml σε E.coli και 49,75 
cfu/100ml σε εντερόκοκκους 
τιμές εντός των ορίων.

Ρέμα αποβλήτων Λιμνάζοντα απόβλητα
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά του Ρέματος 
 και παραρεμάτων του Κρυονερίου, στις 29 / 01 / 2019.

Α
ρ.

 Δ
εί

γμ
ατ

ος

Κ
ω

δι
κο

ί Ε
ργ

α-
στ

ηρ
ίο

υ

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Στοιχεία

Θερμο-
κρασία

οC
pH

Διαλυμέ-
νο οξυ-

γόνο
mg/L

Αγωγιμό-
τητα

mS/cm-1

Θολερο-
τητα
NTU

1 1342 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου Αλουμινίου (Βλαστάκης 
Φίλιππος). 14,3 7,6 4,3 1,4 12

2 1343 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 57. Πλαστικά ALUMINCO. Και  Χρήστος 
Μυλωνάς Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 55, και ΒΕΚΑ Χαρτοβιομηχανία. 13,1 8,3 5,0 1,5 2

3 1344 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC) 13,1 8,4 5,8 1,5 10

4 1345
Άγιος Στέφανος. Παράδρομος Εθνικής Οδού, Γέφυρα διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί 
στην Εταιρεία Calna A.E. (είναι συνέχεια του ρέματος που εδρεύουν οι επιχειρήσεις ASTRON, 
EKAL, TEFACO.  

12,9 8,3 5,0 1,8 1

5 1346 Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 13,2 8,0 5,6 2,1 9

6 1347 Άγιος Στέφανος. Απέναντι από το σημείο Ν. 5. (Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. 
Στεφάνου) 13,3 8,1 5,5 2,0 9

7 1348 Κρυονέρι. Μεγάλη Γέφυρα. (Εθν. οδός κατεύθυνση προς Κρυονέρι αφού περάσουμε την 
γέφυρα Δεξιά.) 12,3 83 5,4 1,7 14

8 1349 Κρυονέρι. Αριστερά της Μεγάλης γέφυρας και απέναντι του σημείου Ν7 12,8 8,4 5,8 1,2 3

9 1350 Κρυονέρι. Παράδρομος Κρυονερίου65. ΑΒΥΠ. 35 – 40 μέτρα τη γέφυρα. 
12,0 8,5 5,9 2,0 6

10 1351 Κρυονέρι. 100 μέτρα από τη γέφυρα προς ΑΒΥΠ. 

11 1352 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC). Μικρή στέρνα δίπλα από 
το Ρέμα. 13,3 8,1 5,9 2,1 7

12 1353 Κρυονέρι. Με κατεύθυνση προς Κρυονέρι μετά την γέφυρα αριστερά.  14,3 7,8 6,2 1,7 3

13 1354 Κρυονέρι. Στο σημείο περίφραξης εταιρείας SIA  13,4 8,0 5,9 2,0 2

14 1355 Αγ. Στέφανος. Οδός Οδυσσέας. Δίπλα στη DECA CARPET  13,1 8,0 5,1 2,7 2

Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Αριθ 135/40 ή ΦΕΚ 3282/2017 6,5-9,5 >5 <5 στους 
20oC <1

Το μετρούμενο pH είναι εντός ορίων, το ίδιο ισχύει και για το διαλυμένο οξυγόνο με εξαίρεση την πρώτη μέτρηση. Η θολότητα είναι πάνω από τα όρια με εξαίρεση τη μέτρηση στον Άγιο Στέφανο. 
-Παράδρομος Εθνικής Οδού

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερό  
του Ρέματος και παραρεμάτων του Κρυονερίου,  στις 28 / 01 / 2019
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτη-
ρίδια κοπρά-

νων
E. coli Εντερόκοκκοι

1 1342 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου Αλουμινίου (Βλαστάκης Φίλιππος). 165 80 50

2 1343 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 57. Πλαστικά ALUMINCO. Και  Χρήστος Μυλωνάς Ρέμα – 
οδός Αγίου Αθανασίου 55, και ΒΕΚΑ Χαρτοβιομηχανία. 163 163 107

3 1344 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC) 243 116 244

4 1345 Άγιος Στέφανος. Παράδρομος Εθνικής Οδού, Γέφυρα διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί στην 
Εταιρεία Calna A.E. (είναι συνέχεια του ρέματος που εδρεύουν οι επιχειρήσεις ASTRON, EKAL, TEFACO.  357 113 258

5 1346 Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 167 70 182

6 1347 Άγιος Στέφανος. Απέναντι από το σημείο Ν. 5. (Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου) 190 58 133

7 1348 Κρυονέρι. Μεγάλη Γέφυρα. (Εθν. οδός κατεύθυνση προς Κρυονέρι αφού περάσουμε την γέφυρα Δεξιά.) 136 52 162

8 1349 Κρυονέρι. Αριστερά της Μεγάλης γέφυρας και απέναντι του σημείου Ν7 425 17 98

9 1350 Κρυονέρι. Παράδρομος Κρυονερίου65. ΑΒΥΠ. 35 – 40 μέτρα τη γέφυρα. 157 43 90

10 1351 Κρυονέρι. 100 μέτρα από τη γέφυρα προς ΑΒΥΠ. 232 33 130

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με ΚΥΑ 96400/1985 (ΦΕΚ 573/24-09-1985) και 
ΚΥΑ 5673/400/05-03-1997 (ΦΕΚ 192 Β/ 14-03-1997), Οδηγία 76/170/ΕΟΚ, 2006/7/ΕΚ 200/ 100 ml 50/100 ml 100/100 ml

Τα κολοβακτηρίδια ξεπερνούν τα όρια σε 4 μετρήσεις. Το ίδιο ισχύει για το E.coli σε 7 μετρήσεις από τις 10. Οι εντερόκοκκοι εμφανίζονται με τιμές μεγαλύτερες από το όριο σε 7 από τις 10 
μετρήσεις.
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Τεράστιο το κόστος της 
δημόσιας υγείας και 
στο περιβάλλον λόγω 

της επικίνδυνης και τοξικής 
ρύπανσης στις περιοχές του 
Αγ. στεφάνου, Άνοιξης, Κρυο-
νερίου και άλλων. Πιο συγκε-
κριμένα σην “άτυπη βιομηχα-
νική ζώνη” της περιοχής που 
περιέχει 300 περίπου βιοτεχνί-
ες και βιομηχανίες, πολλοι από 
αυτους αδειάζουν τα απόβλητα 
τους στα ρέματα και τα παρα-
κλάδια τους θέτοντας σε άμε-
σο κίνδυνο την υγεία τον πολι-
τών και στο φυσικό περιβάλλον. 

Από τον Ιούλιο του 2018 
το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ως γνωστό έχει 
προβεί σε καταγγελίες άλλα 
και προτάσεις στη δημοτική 
αρχή για την καταπολέμηση του 
φαινομένου και κατ’ αρχήν, ο 
δήμαρχος κ. Ζαμάνης συμφώ-
νησε «να το τρέξει» και έπειτα 
«βρήκε τοίχο» λόγω του προϋ-
πολογισμού για το έτος 2018. 
Όπως μας επισήμανε ο ίδιος 
μετά από τηλεφώνημα που του 
κάναμε, δεν έχει εκδοθεί η από-
φαση για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού.

Θυμίζουμε ότι η πρόταση 
του ΠΑΚΟΕ περιλάμβανε την 
αποτύπωση των ρεμάτων Άνοι-
ξης Κρυονερίου, φυσικοχημικές 
μετρήσεις για την διαπίστω-
ση της φύσης τον αποβλήτων, 
καθαρισμό των ρεμάτων με 
δημόσιο εξοπλισμό η με ιδιω-
τικό αν χρειαστεί, τοποθέτηση 
πινακιδίων στα σημεία εκροών 
με στόχο την προειδοποίηση 
των εταιριών που είναι υπεύ-
θυνες και τέλος εφαρμογή καθα-
ρισμού πιλοτικά σε μήκος 1χλμ 
στα επείγοντα σημεία. Μονα-
δικό κόστος τα αναλώσιμα υλι-
κά και η πληρωμή των τριών-
τεσσάρων μισθωτών εργατών. 
Συνολικό κόστος έργου 28.000 
ευρώ, δαπάνη δήμου 20.000 
ευρώ και εθελοντική συμμετο-
χή ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 8.000 ευρώ. Χρό-
νος υλοποίησης ένας μήνας με 
σύμβαση έργου. 

Να σημειώσουμε, η ακαταλ-
ληλότητα των υδάτων και το 
κόστος της οικολογικής κατα-
στροφής, διαπιστώθηκαν στα 
ιδιόκτητα πιστοποιημένα χημι-
κά – μικροβιολογικά εργαστή-

ρια μας, από ειδικούς επιστήμο-
νες και ότι λέμε και γράφουμε, 
έχουμε φροντίσει να είναι τεκ-
μηριωμένο. 

Αυτά φυσικά όπως προανα-
φέραμε «βρήκαν τοίχο». Έπειτα 
στείλαμε την παρακάτω καταγ-
γελία - επιστολή στους βιομηχά-
νους που ρυπαίνουν και είναι 
υπεύθυνοι για την καταστρο-
φή με βάση την αρχή «ο ρυπαί-
νων πληρώνει», με καινούρια 
πρόταση η οποία περιλάμβανε 
την καταβολή του ποσού των 
1.000 ευρώ ανά επιχείρηση που 
παραδεχοταν ότι ρυπαίνει και 
επίσημα, εννοείτε όπως είναι 
φυσικό δεν υπήρξε καμία αντα-
πόκριση... 

Αναλυτικά η Επιστολή:
Προς τους: 

Αθήνα 02 / 01 / 2019
Αρ. πρωτοκόλλου: 9190 
Επιχειρηματίες - Βιομηχάνους 
Βόρειας και Ανατολικής Αττικής 
Κοιν: 1. Κύριο Πέτρο Φιλίππου 
Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής. 
2. Κύριο Διονύσιο Ζαμάνη  
Δήμαρχο Διονύσου.

Πρόσφατα εθελοντής εκπρό-
σωπος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε, επισκέ-
φτηκε την ευρύτερη περιοχή 
της «ΑΤΥΠΗΣ Βιομηχανικής 
ζώνης» στις περιοχές Αγίου 
Στεφάνου, Άνοιξης, Κρυονερί-
ου όπου έχετε εγκαταστήσει τις 
επιχειρήσεις σας, αρκετές από 
τις οποίες διοχετεύουν παράνο-
μα επικίνδυνα τοξικά απόβλητα 
στο ρέμα του Κρυονερίου και σε 
παραρέματα αυτού, γεγονός που 
έχει ταυτοποιηθεί και βεβαιω-
θεί από συνεργείο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε 

από το Ιούλιο του 2018 και την 
καταγγελία αυτή είχαμε εγγρά-
φως αποστείλει στον Δήμαρχο 
και στην Αντιπεριφερειάρχη 
Ανατολικής Αττικής (13 – 7 – 
2018, συνημμένα ). 

Παρά το γεγονός ότι το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε (www pakoe.gr) στα 
σαράντα (40) χρόνια αγωνιστι-
κής και ενεργής παρουσίας του 
(έχει 35000 μέλη - συνδρομητές 
και εκδίδει 80 σέλιδη εφημερί-
δα, καθώς επίσης διαθέτει ιδι-
όκτητα πιστοποιημένα χημικά 
– μικροβιολογικά εργαστήρια) 
προσπαθεί αφενός να ευαισθη-
τοποιήσει – ενημερώσει τους 
Έλληνες πολίτες και αφετέρου 
τεκμηριωμένα να καταγγείλει 
την αδιαφορία της κρατικής 
μηχανής και των άμεσα εμπλε-
κομένων φορέων του Δημόσι-
ου και ιδιωτικού τομέα. 

Επειδή ισχύει διεθνώς αλλά 
και στην ΕΕ ιδιαίτερα η αρχή 
του «Aarxus» ότι ο «ρυπαίνων 
πληρώνει», γιαυτό απευθυνθή-
καμε καταρχήν στους Δήμαρχο 
- Αντιπεριφερειάρχη οι οποίοι 
καταρχήν συμφώνησαν στην 
πρόταση που τους υποβάλαμε 
τον Αύγουστο του 2018, με την 
διαφορά ότι μας παρέπεμψαν 
στο …. μέλλον, επειδή δεν είχε 
ενταχθεί το έργο της πρότασης 
μας στον προϋπολογισμό τους, 
που για μας θα ήταν πρώτιστο 
καθήκον τους. 

Επίσης μας προκαλεί εντύ-
πωση το γεγονός ότι αρκετοί 
από εσάς όχι μόνο δεν παρέ-
λαβαν την επιστολή που σας 
παραδώσαμε μαζί με ένα πακέ-

το των εφημερίδων του 2018 
«ΔΩΡΕΑΝ», αλλά οι εκφράσεις 
μερικών ήταν προσβλητικές. 

ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ  
ΛΟΙΠΟΝ

1. Θεωρείτε «τσιφλίκι» σας 
τα ρέματα και τα παραρέμματα 
της Ελληνικής γης που ανεξέ-
λεγκτα και ανενόχλητα ρίχνε-
τε τα απόβλητα σας; 

2. Έχετε ποτέ ελεγχθεί από 
τους επιθεωρητές περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ για τα απόβλητα της 
παραγωγικής σας διαδικασίας 
και τους νομοθετημένους απο-
δεκτές τους; 

3. Έχετε προτείνει συνεργα-
σία στους φορείς του Δημοσί-
ου για την αποκατάσταση της 
ζημιάς που δυστυχώς συνεχώς 
προξενείτε χωρίς σταγόνα ντρο-
πής γιαυτά; 

4. Επικαλείστε συνεχώς ότι 
δίνετε αρκετά χρήματα στο Δήμο 
για την ποιότητα της ζωής των 
πολιτών αφενός για τον χώρο 
που δηλώνατε για χρόνια …… 
υποδεκαπλάσιο από αυτόν που 
κατέχετε και αφετέρου για τα 
απόβλητα σας, που είναι πολ-
λαπλάσια των κατοίκων της 
περιοχής και την μη απόρριψη 
τους σε χωροθετημένο αποδέ-
κτη από την περιφέρεια;

Επειδή το θέμα της απόρ-
ριψης σε αποδέκτη μη εγκεκρι-
μένο επικίνδυνων αποβλήτων 
είναι ποινικό κακουργηματι-
κού χαρακτήρα αδίκημα και 
επειδή τα όρια της αδιαφορί-
ας των εμπλεκόμενων φορέων 
έχουν ξεπεραστεί και επειδή με 

την πρωτοβουλία αυτή ως εθε-
λοντές ζητάμε αφενός από την 
πολιτεία και αφετέρου από εσάς 
να συμμετέχετε ενεργά στην 
προσπάθεια μας αυτή, - δηλα-
δή να αποκατασταθεί η ζημιά 
που έχετε προξενήσει – γιαυτό 
σας απευθύναμε την προανα-
φερόμενη επιστολή (συνημμέ-
νη) ούτως ώστε με το 30 % της 
δικής μας οικονομικής συμμε-
τοχής – που δεν ρυπαίνουμε- 
και της δική σας συμμετοχής 
καταμερίζοντας την ισόποσα 
σε 1000 Ευρώ ανά επιχείρηση, 
ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά 
αφενός με τον καθαρισμό του 
ρέματος και των παραρεμάτων, 
ώστε να μην είναι υποχρεωμέ-
νοι οι κάτοικοι να αντιμετωπί-
σουν την επερχόμενη κλιματική 
αλλαγή εξαιτίας της αδιαφορίας 
της πολιτείας και εσάς – όσοι 
ουσιαστικά ρυπαίνετε - και του 
εφιάλτη των πλημμυρικών και 
άλλων «δήθεν» φυσικών φαι-
νομένων. 

Τα «φυσικά καταστροφι-
κά καιρικά φαινόμενα» δημι-
ουργείτε εσείς με τις παράνο-
μες συνδέσεις και απορρίψεις 
κάθε είδους επικίνδυνων απο-
βλήτων των παραγωγικών σας 
κερδοσκοπικών επιχειρήσεων.

Είναι η τελευταία φορά 
που ζητάμε να συμμετέχετε 
σε δράσεις απορρύπανσης του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε και εάν πιστεύετε ότι 
το ΠΑ.Κ.Ο.Ε που λειτουργεί 40 
χρόνια, δεν μπορεί να υλοποιή-
σει τις προαναφερόμενες δρά-
σεις για να αποζημιώσει τις 
παράνομες πράξεις σας, - ΣΑΣ 
ΑΦΗΝΟΥΜΕ περιθώριο - για 
την απόφαση σας ένα μήνα 
ώστε να μπορείτε και μόνοι σας 
να αποκαταστήσετε τις ζημιές 
που προκαλείτε συνεχώς στο 
φυσικό μας περιβάλλον.

Μετά από αυτό θα αναγκα-
στούμε να απευθυνθούμε στον 
Εισαγγελέα τον Αρειού Πάγου, 
ώστε να επιβάλει αφενός το 
ανάλογο πρόστιμο και τις ποι-
νικές κυρώσεις στους αποδε-
δειγμένα παρανομούντες και 
αφετέρου να επιβάλει την απο-
κατάσταση της ζημιάς.  Περι-
μένουμε άμεσα σχόλια και την 
απάντηση σας ουτως ώστε να 
αντιληφθούμε κατά πόσο έχε-

Επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα 
πλημμυρίζουν την Αθήνα 
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τε κάποιες …… οικολογικές ευαι-
σθησίες. . 

Αντί οι ρυπαντές βιομή-
χανοι να επιβραβεύσουν και 
να βοηθήσουν την προσπά-
θεια του ΠΑΚΟΕ, μας έστει-
λαν την παρακάτω επιστολή. 

Διαπιστώσαμε από την επι-
στολή που πήραμε ότι οι κύριου 
αυτοί που ρυπαίνουν, θεωρούν 
τσιφλίκια τους τα ρέματα και 
τα παρακλάδια τους που ανή-
κουν αποκλειστικά και μονό 
στον Ελληνικό Λαό.

Για αυτό επειδή τον έλεγχο 
και την προστασία των ρεμάτων 
την έχει η περιφέρεια Αττικής, 
με την προηγούμενη επιστολή 
μας (2/12019) απευθυνθήκαμε 
και στον αρμόδιο Περιφερειάρ-
χη Κ. Φιλίππου ούτως ώστε να 
πάρει τα κατάλληλα μέτρα και 
να επιβάλει τις νόμιμες ποινές 
στους ρυπαντές βιομήχανους. 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα 
καμιά απάντηση δεν πήραμε 
παρά μονό από τους βιομήχα-
νους, που με περίσσιο θράσος 
επιμένουν ότι μεγάλες βιομη-
χανίες τροφίμων και άλλων 
ειδών, έχουν το δικαίωμα να 
εγκατασταθούν και να παρά-
γουν επικίνδυνα τοξικά από-
βλητα και στο τέλος να ψεύδο-
νται ασυστόλως ότι τα αρμόδια 
κρατικά όργανα πραγματοποι-
ούν έλεγχους συστηματικούς 
και ανελλιπείς.

Για όλα αυτά κύριοι Βιο-
μήχανοι, το λόγο έχει πλέον η 
Δικαιοσύνη και ο Άρειος Πάγος 
που απευθυνθήκαμε ούτος ώστε 
να διαπιστωθούν οι εγκλημα-
τικές ενέργειες που υπόκει-
νται στην άτυπη βιομηχανική 

ζώνη και ελπίζουμε η δικαιο-
σύνη να σταθεί στου ύψος της 
και να τιμωρήσει παραδειγ-
ματικά τους ρυπαντές ούτος 
ώστε τα παιδιά μας να ζήσουν 
σε καθαρότερο περιβάλλον ως 
ευνομούμενο κράτος. 

Σε αυτούς που προαναφέ-
ραμε, απαντάμε με την παρα-
κάτω επιστολή και την καταγ-
γελία στον Άρειο Πάγο.:

Αθήνα.:29/1/2019
Aρ.Πρωτ.:9228
Προς τον Σ.Ε.Β.Α. 
Υπόψη κυρίου Δημήτρη 

Μανδάλακα
Προέδρου του ΔΣ 
ΚOIN. 1: Κύριο Πέτρο 

Φιλίππου 
Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττι-

κής. 
2. Κύριο Διονύσιο Ζαμάνη 
Κύριε Μανδάλακα
Σε απάντηση του από 

14/1/2019 / Αρ.Πρωτο.:19 εγγρά-
φου που μας στείλατε σας γνω-
ρίζουμε τα εξής.

1. Το ΠΑΚΟΕ (WWW.PAKOE.
GR) εδώ και σαράντα (40) χρό-
νια ασχολείται με την προστα-
σία του περιβάλλοντος και του 
καταναλωτή έχοντας σαν βασι-
κό του σκοπό την τεκμηρίωση 
των στοιχείων τα οποία παρα-
θέτει στην πολιτεια αλλα και 
στην πολιτεία αλλά και σε όσους 
νομίζουν ότι έχουν το δικαίω-
μα να ρυπαίνουν και να κατα-
στρέφουν το φυσικό περιβάλ-
λον της χώρας μας, γιατί όπως 
πρέπει να γνωρίζετε τον «ΠΛΑ-
ΝΗΤΗ ΓΗ» τον δανειστήκαμε 
από τις προηγούμενες γενιές 
για να τον παραδώσουμε και 
στις επόμενες. 

Τα στοιχείa αυτά προ-
κύπτουν: 

α) Από μετρήσεις και ανα-
λύσεις στα ιδιόκτητα μικροβιο-
λογικά και χημικά – πιστοποι-
ημένα εργαστήρια του.

Β) Από την επιτόπια έρευ-
να, φωτογράφιση και τεκμηρί-
ωση τον στοιχείων της καταγ-
γελίας που δεχτήκαμε και της 
καταστροφής που έχει υποστεί 
το οικοσύστημα. 

Με βάση τα παραπάνω 
απαντάμε τα εξής.

Εμείς δεν συμμετέχουμε σε 
δράσεις «βιτρίνας» απλώς για 

να λύσουμε κάποια προβλήμα-
τα η θέματα, είτε της τοπικής 
αυτοδιοίκησης είτε της κυβερ-
νήσεως για το «Θεαθήναι». Δεν 
παρατίθεται στη δράση που επι-
καλείστε η κάθαρση των ρεμά-
των που είσθε καθ’ ολοκλήρου 
υπεύθυνοι

1. Για την άτυπη βιομηχα-
νική ζώνη που συζητάμε και 
εσείς έχετε την εντύπωση ότι 
είναι ανακριβές αυτό που γρά-
ψαμε, μιλήσαμε με την περιφέ-
ρεια και τον δήμαρχο και επι-
βεβαίωσε ακριβώς το άτυπο 
της ζώνης που εσείς παράνο-
μα κατέχετε.

2 Στις συνημμένες φωτο-
γραφίες που σας στέλνουμε και 
τις μετρήσεις που έχετε πάρει 
τον Ιούλιο του 2018 και έχου-
με αναρτήσει στην ιστοσελίδα, 
διαπιστώνεται ότι τα απόβλη-
τα που τρέχουν ανενόχλητα σε 
όλα τα ρέματα και παραρέματα 
του Κρυονερίου, βρίθουν κολο-
βακτηρίδιων, επικινδύνων για 
τη δημόσια υγεία

3. Σας γνωρίζουμε, επειδή 
όλη αυτή η ιστορία με τα τεκμη-
ριωμένα στοιχεία τα οποία έχου-
με, πήρε το δρόμο της δικαιοσύ-
νης στον Άρειο Πάγο, φροντίστε 
τις μπούκες των εργοστασίων 
που «ρυπαίνουν», γιατί και στο 
γράμμα που σας στείλαμε στις 
2/1/2019 αναφερόμαστε μόνο 
σε αυτούς που ρυπαίνουν, όχι 
σε αυτούς που δε ρυπαίνουν και 
το λέμε σαφώς, εάν νομίζετε ότι 
από τις βιομηχανίες που εσείς 
έχετε γύρω σας και είναι στην 
ομάδα σας και μέλη του συνδέ-

σμου σας, δεν ρυπαίνουν, τότε 
αυτό θα αποδειχτεί δικαστικά 
πλέον από τους εισαγγελείς οι 
οποίοι θα παρέμβουν 

 Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης  

Χριστοδουλάκης 
Πανεπιστημιακός

Ο Γενικός Γραμματέας 
Μύρωνας Φασουλάκης

Αγγειοχειρουργός 

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ…  
ΑΓΡΟΝ ΑΓΟΡΑΣΑΝ

Η κ. Αρετή, κάτοικος Άγιου 
στεφάνου, αν και χρόνια δημό-
της δεν είχε αντιληφθεί το θέμα 
και αφού της έγινε η σχετική 
ενημέρωση δήλωσε χαρακτη-
ριστικά. “Δεν γνώριζα το θέμα 
αλλά ο Δήμος πρέπει να ενδια-
φερθεί γιατί για το περιβάλλον 
και την υγεία, είναι πολύ κακό, 
η γνώμη μου πρέπει ο δήμαρ-
χος να μεριμνήσει ώστε η κατά-
σταση να βελτιωθει.

To ΠΑΚΟΕ μίλησε με διά-
φορους κατοίκους γενικότερα 
της περιοχής, η πλειοψηφία των 
οποίων δεν γνώριζε το θέμα η 
δεν ήταν σίγουροι. Αυτό συμ-
βαίνει διότι οι «μπούκες» από 
τις βιομηχανίες, έχουν φροντί-
σει να αδειάζουν σε ρέματα που 
δεν έχουν άνετη οπτική πρό-
σβαση από τις κατοικίες η και 
ακόμα παράλληλα με το δρόμο, 
τραβώντας σωληνώσεις μακριά 
από τις βιομηχανίες, έτσι ώστε 
να μην είναι ευδιάκριτο από 
πού έρχεται το απόβλητο. 

Ένας άλλος δημότης για την 
πρόταση μας στο θέμα. «Συμ-
φωνώ εννοείται με την πρότα-
ση σας στο δήμο για τον καθα-
ρισμό των ρεμάτων».

Μια ακόμα παράμετρος που 
δεν γνωρίζουν οι κάτοικοι αλλά 
τους έγινε σχετική ενημέρωση 
με στοιχεία, είναι ότι στο άμε-
σο μέλλον αν συνεχίσει αυτή η 
κατάσταση, θα έχουν να αντιμε-
τωπίσουν μια επερχόμενη κλι-
ματική αλλαγή εξαιτίας της αδι-
αφορίας της πολιτείας αλλά και 
τον βιομηχάνων που ρυπαίνουν 
τα ρέματα, καταστροφικές πλη-
μύρες αλλά και (όχι και τόσο) 
φυσικά φαινόμενα. 

Πρέπει λοιπόν να δοθεί άμε-
σα μια λύση διότι κάποια στιγ-
μή η καταστροφή που θα έχει 
υποστεί το περιβάλλον θα είναι 
ανυπολόγιστη και μη αναστρέ-
ψιμη, συν του ότι κινδυνεύει 
άμεσα η δημόσια υγεία των 
ανθρώπων της περιοχής.

Τα τοξικά απόβλητα αποβάλλονται σε ρέμα, ακόμα 
και στο δρόμο
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Οι υπεύθυνοι πρέπει να 
τιμωρηθούν… παρα-
δειγματικά και οι 

εκλογές έρχονται 
Συνεχίζεται η πλήρη κατα-

στροφή των ρεμάτων στην 
περιφέρεια Αττικής. Πιο 
συγκεκριμένα, είτε μετατρέ-
πονται σε τσιμεντένιους αγω-
γούςή μπαζώνονται δημι-
ουργώντας έτσι τρομακτικό 
πρόβλημα στη φυσική ροη 
των υδάτων, έτσι όπως τα όρι-
σε εξ’ αρχής η μητέρα φύση. 

Αντί να μάθουμε από τα 
λάθη  του παρελθόντος και 
έτσι «σιγά- σιγά» να εναρμο-
νιστούμε και να συνυπάρξου-
με με τη φύση, λειτουργού-
με σαν «καρκινικά κύτταρα» 
επάνω σε αυτόν τον πλανή-
τη καταστρέφοντας την ομα-
λή του λειτουργία, έτσι όπως 
ορίστηκε και ρυθμίστηκε το 
οικοσύστημα, πριν ακόμα και 
την ανθρώπινη δημιουργία. 

Ενώ θα έπρεπε να υιοθε-
τήσουν οικολογικές - πράσι-
νες στρατηγικές και τεχνικές 
για να μπορούν τα ρέματα να 
επανακτήσουν τον κοινωνικό 
και οικολογικό ρόλο τους τόσο 
για μια ασφαλή και αναβαθ-
μισμένη ποιότητα ζωής των 
πολιτών όσο και για μια επι-
στροφή της φύσης στις πόλεις 
και τις κατοικημένες περιο-
χές που τόσο έχουν υποβαθ-
μιστεί τις τελευταίες δεκαετί-
ες, η Περιφέρεια Αττικής αλλά 
και η κυβέρνηση συνεχίζουν 
την καταστροφική οικολογι-
κή υποβάθμιση των ρεμάτων.

Ρέμα Ποδονίφτη
Αναρτήθηκε στην Διαύγεια 

η απόφαση έγκρισης περι-
βαλλοντικών όρων (για την 
τσιμεντοποίηση) του Ποδο-
νίφτη που καταστρέφει ένα 
τελευταίο φυσικό τμήμα του 
ποταμού στην Αθήνα. Η από-
φαση εκδόθηκε σε συνέχεια 
θετικής γνώμης από το Περι-
φερειακό Συμβούλιο Αττικής 
αγνοώντας:

– την αρνητική απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ν.Φιλαδέλφειας- Ν.Χαλ-
κηδόνας

(ομόφωνη)
– την αρνητική απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αθηναίων (με ευρεία πλει-

οψηφία)
– την αρνητική απόφαση 

του τοπικού συμβουλίου του 
5ου Διαμερίσματος της Αθή-
νας (ομόφωνη)

– την αρνητική γνωμοδό-
τηση της Δ/νσης Υδάτων και 
της Δ/νσης Δασών της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής

– την μεγάλη κινητοποίηση 
πολιτών και φορέων της περι-
οχής, την τεκμηριωμένη επι-
στημονικά κριτική του έργου.

Ρέμα Πικροδάφνης
Γίνονται από την η Διεύ-

θυνση Έργων Αντιπλημ-
μυρικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Αττικής έργα 
με κατασκευή τοίχου αντι-
στήριξης από λιοθοδομή και 
σκυρόδεμα στο ταλαιπωρη-
μένο ρέμα της Πικροδάφνης, 
στο σημείο που συμβάλλει το 
ρέμα των Καλογήρων, στην 
οδό Θέμιδος, στο Φάληρο. 
Η Περιφέρεια ισχυρίζεται 
ότι αυτά τα έργα γίνονται 
για να προστατευτεί αγωγός 
που ρίχνει λύματα στο ποτά-
μι καθώς και το πεζοδρόμιο 
που έχει φτιαχτεί πάνω σε 
μπάζα. Μάλιστα, σκάβουν 
βράχο για να τον επικαλύ-
ψουν με σκυρόδεμα. 

Όπως καταγγέλλει η Κίνη-
ση Πολιτών Ηλιούπολης, η 
Περιφέρεια παρακάμπτει την 
υποχρέωση περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης επικαλούμενη 
ότι πρόκειται για έργα απο-
κατάστασης και επισκευής 

υφιστάμενων αντιπλημμυ-
ρικών έργων (άρθρο 4 του 
Ν. 4258/2014) κάτι που δεν 
ισχύει, αφού σύμφωνα με τις 
καταγγελίες της δεν υπήρχε 
κανένα έργο πριν στα ίδια 
σημεία πρανών το 2017. Κινή-
σεις πολιτών για την προ-
στασία των ρεμάτων καταγ-
γέλλουν ότι «στην σχετική 
μελέτη, μόλις μιάμισης σελί-
δας,  περιγράφονται τα έργα 
χωρίς διαστάσεις, χωρίς σχέ-
δια, τομές και κατόψεις όπως 
οι νόμοι ορίζουν».

Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας
Το Μεγάλο Ρέμα Ραφή-

νας παρά την υποβάθμισή 
του και τις συνεχείς αντιοι-
κολογικές παρεμβάσεις  για 
«καθαρισμό» του με μπουλ-
ντόζες, συνεχίζει να αναγεν-
νιέται μερικώς και να φιλοξε-
νεί σημαντικά είδη πουλιών 
από το φθινόπωρο μέχρι την 
άνοιξη, ενώ ο οικολογικός του 
ρόλος είναι σημαντικός όλη 
τη χρονιά, όπως έχουν τεκμη-
ριώσει με στοιχεία επιστήμο-
νες και κινήσεις πολιτών με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ύπαρξη ευρωπαϊκών χελιών 
(Anguilla Anguilla). 

Το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας 
αποτελεί ενδιαφέρον πεδίο 
ανάπτυξης προγραμμάτων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης για μαθητές αλλά και 
ενήλικες. Κι όμως η Περι-
φέρεια και το υπουργείο με 
συνευθύνη των δημοτικών 

Αρχών Ραφήνας-Πικερμίου 
και Πεντέλης,  επιμένουν να 
προωθούν έργα που μετατρέ-
πουν το ρέμα σε ένα τσιμε-
ντένιο κανάλι, σε αντίθεση με 
την σύγχρονη επιστημονική 
γνώση και εμπειρία.

Ρέμα Αγίας Αικατερίνη, 
Μάνδρα

Ένα χρόνο μετά τις μεγά-
λες πλημμύρες στην Μάν-
δρα που κόστισαν τη ζωή 
24 ανθρώπων και προξένη-
σαν μεγάλες καταστροφές, οι 
μπουλντόζες δουλεύουν για 
να δημιουργήσουν ένα ρέμα 
εκεί που δεν υπήρχε. Ο οικι-
σμός της Μάνδρας βρίσκεται 
ακριβώς πάνω στην πορεία 
του ρέματος της Αγίας Αικα-
τερίνης, ενώ και χάρτες του 
πανεπιστημίου Αθηνών το 
επιβεβαιώνουν. Το ρέμα εξα-
φανίζονταν εκεί που ξεκινού-
σε η πόλη, οι δρόμοι, τα κτί-
ρια. Τουλάχιστον 40 κτίρια 
είναι χτισμένα, σύμφωνα με 
τελεσίδικες αποφάσεις, μέσα 
στην κοίτη του ρέματος.

Αντί να συμφωνηθεί και 
υλοποιηθεί ένα σχέδιο ανοίγ-
ματος των δρόμων του νερού, 
μετακίνησης των κτιρίων 
που βρέθηκαν μέσα στην κοί-
τη του, επαναδημιουργίας 
μικρών ελεύθερων χώρων στις 
περιοχές που καλύπτονται 
από νερό όταν (στο παρελθόν) 
πλημμύριζε το ρέμα, η Περι-
φέρεια συνεχίζει τα ίδια λάθη 
στο όνομα των «αντιπλημ-

μυρικών έργων»: τσιμεντέ-
νιος εγκιβωτισμός τμημάτων 
του ρέματος, υπογειοποίη-
ση, τεχνικά έργα, δημιουρ-
γία ενός «άλλου» ρέματος την 
ίδια στιγμή που δεν έχει γίνει 
κανένα γκρέμισμα αυθαιρέ-
του από τα δεκάδες που είχε 
εντοπίσει η διεπιστημονική 
και αρμόδια ομάδα μελέτης. 

Όπως καταγγέλλουν επι-
στημονικές και οικολογικές 
ομάδες, «δεν έχει γίνει κανέ-
να έργο συγκράτησης φερ-
τών και υδάτων στα ορεινά. 
Δεν έγινε αλλαγή της χάρα-
ξης της παλιάς Εθνικής οδού 
και σήμερα απλά αποκατα-
στάθηκε στην πρότερη της 
15.11.2017 κατάσταση, με 
τα ίδια ανεπαρκή τεχνικά 
έργα». Μερικοί πολίτες από 
μόνοι τους έχουν εγκαταλεί-
ψει τα κτίρια που ήταν μέσα 
στο ρέμα γιατί συνειδητο-
ποιούν ότι σε επόμενη πλημ-
μύρα κινδυνεύουν, κάτι που 
αδυνατούν να αντιληφθούν 
οι αρμόδιοι.

Πρόκειται κυριολεκτικά 
για περιβαλλοντικό έγκλη-
μα, χωρίς καμία δικαιολογία.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε.χρόνια 
τώρα έχει καταγγείλει όλα 
αυτά τα γεγονότα που έφε-
ραν νεκρούς, τεράστιες 
καταστροφές μη αναστρέ-
ψιμες και το βασικότερο 
καταστροφές στα οικοσυ-
στήματα που είναι αμετά-
κλητες όπως οι… αποφά-
σεις δικαστηρίων. 

Εγκλήματα από αριστερούς και οικολόγους
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Αθήνα 2/2/2015
Αρ. Πρωτ.: 7829
Στις 2/2/2015 στείλαμε την ακό-

λουθη επιστολή προς τα στελέχη της 
νέας κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και πιο 
συγκεκριμένα στους κ.κ. Τσίπρα, Αντω-
νοπούλου, Φωτίου, Βαλαβάνη, Κόλ-
λια, Κουντουρά, Χιστοδουλοπούλου, 
Δραγασάκη, Δρίτσα, Ήσυχο, Καμμένο, 
Κατρούγκαλο, Κοντονή, Κοτζιά, Κου-
ίκ, Κουράκη, Κουρουμπλή, Νικολού-
δη, Ξάνθο, Πανούση, Παππά, Παρα-
σκευόπουλο, Σακελλαρίδη, Σγουρίδη, 
Σκουρλέτη, Σπίρτζη, Σταθάκη, Στρα-
τούλη, Τόσκα, Τσακαλώτο, Φλαμπου-
ράρη, Φωτάκη, Χουντή, Αποστόλου, 
Βαρουφάκη, Βούτση, Λαφαζάνη, Μάρ-
δα, Μπαλτά, Ξυδάκη, Τσιρώνη. 

Προς τον 

Κύριο Αλέξη Τσίπρα
Πρωθυπουργό της Ελλάδας
Κύριε Πρωθυπουργέ
Δεχθείτε τα θερμά μας συγχαρη-

τήρια, αφενός για την καθαρή και 
αξιοπρεπή νίκη του Ελληνικού λαού, 
ενάντια στην υποτέλεια και την προ-
σπάθεια υποβάθμισης της αξιοπρέ-
πειας και της νοημοσύνης των πολι-
τών της χώρας, με ένα συνεχή πόλεμο 
στον βωμό της εξουσίας των αριθμών 
και όχι των ηθικών αξιών. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα 
σταθείτε στα ύψη των περιστάσεων 
και θα τηρήσετε τις βασικές αρχές για 
την νομιμότητα και την αξιοκρατία-
σε όλους τους τομείς που ηγείσθε.

Στην βάση ότι το ΠΑΚΟΕ για 35 
συνεχή χρόνια αυτόνομο και στη-
ριζόμενο στα δικά του πρωτογενή 
στοιχεία που παράγει στα δικά του 
πιστοποιημένα εργαστήρια και στους 

35.000 μέλη-συνδρομητές στην μονα-
δική μηνιαία πολιτική-περιβαλλοντι-
κή εφημερίδα αυτού του τόπου, την 
«ΟΙΚΟνομία» που διανέμεται δωρε-
άν σε 50.000 συμπολίτες μας, σας 
προτείνουμε μια άμεση συνάντη-
ση μαζί σας για να σας εκθέσου-
με την γνώση και την εμπειρία 
των 35 χρόνων συνεχούς δράσης, 
διεκδίκησης και αντιπαράθεσης 
στα όποια κομματικά, επιχειρη-
ματικά και … άλλα συμφέροντα 
και να σας προτείνουμε εφικτές 
λύσεις για την ανακούφιση των 
εμπλεκόμενων πολιτών στο αίτη-
μά τους για ένα ποιοτικάκαλύτε-
ρο περιβάλλον. 

Περιμένουμε την άμεση ανταπό-
κριση στο αίτημα μας, ευχόμενοι καλή 
επιτυχία στον δύσκολο στόχο σας.

***

Αθήνα 9/2/2015
Αρ. Πρωτ.: 7864
Προς την 
Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
Κυρία Πρόεδρε, 

Δεχθείτε από μένα και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., τα πιο θερμά μας συγχαρη-
τήρια, για την ιστορική για τον τόπο, 
εκλογή σας στην θεσμική θέση της 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η θέση 
αυτή της Προέδρου στη Βουλή, όπως 
άλλωστε δηλώσατε στην εναρκτήρια 
ομιλία σας, στηρίζεται στην νομιμότη-
τα και στην αξιοκρατία και είναι απο-
τελεσματική όταν συνοδεύεται από 
διεκδίκηση και κοινωνική συνοχή.

Επειδή το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για 35 ολό-
κληρα χρόνια τώρα, αγωνίζεται για 
την βελτίωση της ποιότητας της ζωής 

Τ
ο ΠΑΚΟΕ από το 2015 που ήρθε 
στην εξουσία και κυβερνά ο 
ΣΥΡΙΖΑ, τεκμηριωμένα έχει 
απευθύνει δεκάδες επιστολές 
με προτάσεις στον Πρωθυ-
πουργό και τους Υπουργούς, 

οι οποίες έπεσαν δυστυχώς στο… κενό.
Τα βασικά θέματα λειτουργίας ενός 

ανθρωπογενούς οικοσυστήματος που με 
βάση αυτά εξαρτάται η οικονομική ευμά-
ρεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών 
μιας χώρας είναι:

α. Το αγαθό που αποκαλούμε «ΝΕΡΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ».

β. Το αγαθό που αποκαλούμε «ΑΤΜΟΣ-
ΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ» που εισπνέουμε.

γ. Το αγαθό που αποκαλούμε «ΝΕΡΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ», το οποίο για τους Έλλη-
νες είναι συνυφασμένο με την ζωή τους 
μιας και περιβρεχόμαστε από 15.000 χιλιό-
μετρα ακτών. 

δ. Το αγαθό που αποκαλούμε «ΔΙΑΤΡΟ-
ΦΗ» η οποία είναι ανεξέλεγκτη και δημι-
ουργεί μεγάλα προβλήματα στη δημόσια 
υγεία. 

ε. Το αγαθό που αποκαλούμε «ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑ», που χωρίς αυτήν δεν μπορεί να 
λειτουργήσει το οικοσύστημα. 

στ. Τα «ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» που δυστυχώς τα 
υλικά προς ανακύκλωση έχουν μετατρα-
πεί σε «Χρυσό» για τους επιτήδειους αετο-
νύχηδες, δηλαδή τους αποκαλούμενους 
σκουπιδάρχες.

Όλα τα παραπάνω θέματα έχουν μελε-
τηθεί και καταγγελθεί από το ΠΑΚΟΕ με 
τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στους 
«αρμόδιους» υπουργούς. 

Τα πιο εφιαλτικά πρόσφατα παραδείγ-
ματα που οφείλονται στην εγκληματική 
αδιαφορία των «δήθεν» αρμοδίων είναι:

• Η Μάνδρα Αττικής με τους 25 νεκρούς 
και τα σκουπίδια στον Σαρανταπόταμο που 
ακόμα τον κυριεύουν.

• To «ΜΑΤΙ» από μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ 
με υψηλές και επικίνδυνες τιμές αμιάντου, 
μολύβδου και πλαστικών, οι καταγγελίες 
μας αυτές είναι ακόμη στα αζήτητα. 

• Η ρύπανση των θαλασσών που απο-
τελούν πηγή ζωής, αλλά και πλούτου λόγω 
του τουρισμού, και αυτές είναι στο έλεος 
της αδιαφορίας των αρμοδίων (Αντίπαρος, 
Αίγινα, Σαλαμίνα, Κέρκυρα κ.ά.).

• Η βιομηχανική ζώνη στα Οινόφυτα 
που έχει καταστρέψει τον Ασωπό και στη 
συνέχεια τις παραλίες του Ωρωπού.

• Η ανύπαρκτη «ανακύκλωση» των σκου-
πιδιών.

• Η ατμοσφαιρική ρύπανση που συνε-
χώς αυξάνεται με τα αιωρούμενα σωματί-
δια ΡΜ10, ΡΜ2,5, τους υδρογονάνθρακες 
και τη φορμαλδεΰδη.

Όλα αυτά και πολλά άλλα μεγάλα προ-
βλήματα, για τα οποία θα διαβάσετε παρα-
κάτω, αποδεικνύουν περίτρανα την αδι-
αφορία της πολιτείας και των αρμοδίων. 

Βέβαια αυτά τα φαινόμενα τα ζούμε 
σαράντα χρόνια που το ΠΑΚΟΕ λειτουργεί, 
αλλά η έντασή τους και η έκτασή τους την 
τετραετία 2015-2019 είναι το… κάτι άλλο.

Αγαπητέ αναγνώστη.
Από τα παρακάτω κείμενα θα διαπι-

στώσεις ότι το ΠΑΚΟΕ στάθηκε στο ύψος 
των περιστάσεων και με συνέπεια πρότει-
νε στους κυβερνώντες εξουσιστές μας, σει-
ρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ζωής 
μας και της ζωής των παιδιών μας, αλλά 
και την δήθεν οικονομική κρίση. 

Αυτοί όμως σφύριζαν αδιάφορα.

4 Χρόνια Αδράνειας
4 Χρόνια Αυταρχικής και Αναποτελεσματικής Διακυβέρνησης
15.000 χιλίαδες νεκρoί και 10.000.000.000€ ο απολογισμός από την χρήση της βρώμικης ενέργειας 

του λιγνίτη, την θανατηφόρα ατμοσφαιρική ρύπανση, τις φονικές πλημμύρες, τις πυρκαγιές με δεκάδες 
νεκρούς. Και όλα αυτά εξ' αιτίας της εγκληματικής αδιαφορίας των «υπευθύνων» της εξουσίας
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των Ελλήνων, βρίσκεται μόνιμα εκτός 
των θεσμοθετημένων οργάνων που 
υπολειτουργούσαν, επειδή επικρα-
τούσε η κομματική σφραγίδα των 
διοικούντων αυτά.

Τώρα με Κυβέρνηση και Βουλή 
που υπεραμύνεται την αξιοκρατία 
και ισονομία διεκδικούμε μία θέση 
στην Μόνιμη Επιτροπή για το Περι-
βάλλον της Βουλής, ώστε να πιέσου-
με, να πείσουμε και να βοηθήσουμε 
με την γνώση και την εμπειρία μας, 
στην όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική 
και άμεση αντιμετώπιση των οικο-
λογικών προβλημάτων της χώρας 
– που δεν είναι λίγα – με τις λιγότε-
ρες οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 

Επειδή κα Πρόεδρε 
γνωρίζετε πολύ καλά τους συνεχείς 

αγώνες του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, πιστεύου-
με ότι θα υιοθετήσετε την πρότασή 
μας, όχι βέβαια για να προσεται-
ριστεί το ΠΑΚΟΕ οφέλη που άλλες 
ΜΚΟ απέκτησαν, αλλά για να λει-
τουργήσει επιτέλους εποικοδομητι-
κά και ουσιαστικά ο θεσμός αυτός 
της “Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλ-
λοντος της Βουλής”. 

Περιμένουμε την άμεση ανταπό-
κριση σας στο δίκαιο μετά από 35 
χρόνια αίτημα μας. 

***

Αθήνα 24/2/2015
Αρ. Πρωτ.: 7866
Προς τους 
1) Κύριο Νίκο Βούτση 
Υπουργό Εσωτερικών 
2) Κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρό-

τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
3) Κύριο Βαγγέλη Αποστόλου
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Κύριοι Υπουργοί,
Στις 3 Αυγούστου 2014, υπογρά-

φηκε η προγραμματική σύμβαση για 
την υλοποίηση του έργου «Ολοκλη-
ρωμένη Διαχείριση Υδάτινων Συστη-
μάτων της περιοχής του Ασωπού», 
από τον αναπληρωτή υπουργό Περι-
βάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τον πρόε-
δρο και διευθύνοντα σύμβουλο της 
ΕΥΔΑΠ Αντώνη Βαρθολομαίο και τον 
Δήμαρχο Τανάγρας Ευάγγελο Γεωρ-
γίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
των έργων ανέρχεται σε 37.000.000 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ και πρόκειται για 
το μεγαλύτερο έργο περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης της επόμενης προ-
γραμματικής περιόδου (2014-2020). 
Επί της ουσίας, όπως εξηγούν από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος, πρόκειται 
για δύο έργα. 

Το πρώτο αφορά την υδροδότηση 
αστικών και βιομηχανικών περιοχών 

του Δήμου Τανάγρας. Εδώ προβλέ-
πονται η κατασκευή μιας κεντρικής 
μονάδας επεξεργασίας νερού, νέο 
δίκτυο τροφοδοτικών αγωγών από 
τη νέα μονάδα μέχρι τις δεξαμενές 
των οικισμών, αλλά και η κατασκευή 
νέων κεντρικών αγωγών για την δια-
νομή πόσιμου νερού στους οικισμούς 
Σχηματαρίου, Οινοφύτων, Οινόης, 
Δηλεσίου αλλά και στη Βιομηχανική 
περιοχή Σχηματαρίου – Οινοφύτων. 

Το δεύτερο στοχεύει στην «περι-
βαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου 
υδροφορέα». Ο σχεδιασμός προβλέ-
πει την κατασκευή ενός νέου χαλύ-
βδινου αγωγού μήκους περίπου 5.400 
μέτρων – και θέσεις υδροληψίας ανά 
300 έως 500 μέτρα – παροχής 20.000 
κ.μ. νερού την ημέρα. Ο αγωγός, που 
θα είναι υπό πίεση, προβλέπεται να 
συνδεθεί με συμπληρωματικό δίκτυο 
δευτερευόντων αγωγών για την διά-
χυση του νερού από την Υλική στον 
Άγ. Θωμά και στα Οινόφυτα έκτασης 
20.000 τετρ. χιλιομέτρων, με σκοπό 
τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορί-
ζοντα και την σταδιακή περιβαλλο-
ντική ανάκτησή του. 

Το παραπάνω κείμενο από τον 
Νοέμβριο του 2014 καταγγείλαμε ως 
καταχρηστικό και παράνομο ΔΙΟΤΙ:

1. Στην προγραμματική σύμβαση 
δεν εμπλέκονται οι κατεξοχήν υπεύθυ-
νοι της ρύπανσης οι κύριοι ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΟΙ. Απλά για αυτούς η … πολι-
τεία είναι υπόχρεη να τους χορηγεί 
… καθαρό νερό, επειδή σαράντα χρό-
νια τώρα με τις παράνομες γεωτρή-
σεις τους έχουν καταστρέψει τους 
υδροφόρους ορίζοντες, με αποτέλε-
σμα στα 37.000.000 εκατομμύρια 
ευρώ να μην συμμετέχουν ούτε 
με … ένα ευρώ. 

2. Η … δήθεν «περιβαλλοντική 
ανάκτηση του υπόγειου υδροφο-
ρέα» είναι κοροϊδία, δεδομένου ότι 
από τα 351.000 στρέμματα μόλις τα 
… 20.000 στρέμματα μπορούν να καλ-
λιεργηθούν … ασφαλώς.

3. Τουλάχιστον το 70% των 
χρημάτων αυτών, που σήμερα 
παρά ποτέ, έχουν τόσο μεγάλη ανά-
γκη οι Έλληνες, χάνεται στα απόβλη-
τα, δεδομένου ότι όσο περνά ο χρό-
νος οι τιμές του εξασθενούς χρωμίου 
αυξάνονται.

4. Εμείς πιστεύουμε ότι όταν 
το πρόβλημα στη ευρύτερη περι-
οχή της Ασώπειας λεκάνης οφείλε-
ται στα 5000m3 επικίνδυνων βιομη-
χανικών αποβλήτων ημερησίως, δεν 
έχει κανένας το δικαίωμα να σπατα-
λάει το … καθαρό νερό του Μόρνου 
και της Υλικής, μήπως και λύσει το 
πρόβλημα των αποβλήτων αυτών.

Γι’ αυτό ζητάμε κύριοι Υπουργοί 
άμεσα ραντεβού μαζί σας, ώστε να 
σας εξηγήσουμε πως έχουν ακριβώς 
τα προβλήματα, προτείνοντας ταυτό-

χρονα και εφικτές και πολύ οικονο-
μικότερες λύσεις. 

***

Αθήνα 19/2/2015
Αρ. Πρωτ.: 7865
Προς τον
Κύριο Δημήτρη Μάρδα
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
Υπόψη Κου Χρήστου
Κύριε Υπουργέ,
Μετά την συζήτηση που είχαμε 

με τον συνεργάτη σας Κο Χρήστου, 
σας στέλνω συγκεκριμένα θέματα, 
που πρέπει να συζητήσουμε αναλυ-
τικά με τα στοιχεία καταγγελιών που 
θα σας προσκομίσουμε. 

Επειδή πιστεύουμε ότι σας ενδια-
φέρει το θέμα και εμείς με την 35χρο-
νη εμπειρία και δράση μας θα βοη-
θήσουμε, ώστε πραγματικά η Ε λάδα 
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 
6 ΜΗΝΕΣ. 

Σας παραθέτουμε τα θέματα:
1. Διαχειριστικές Επιτροπές και 

οικονομική διαχείριση του προγράμ-
ματος του ΕΚΤ από το Υπουργείο 
Εργασίας 

2. ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας)

3. ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών 
Συγκοινωνιών)

4. ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση 
Αερίου)

5. ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτο-
διοίκησης)

Στα παραπάνω υπάρχουν στοιχεία 
κακοδιαχείρισης. Γι’ αυτό ζητάμε την 
συνάντηση μαζί σας και περιμένου-
με την ανταπόκρισή σας.

***

Αθήνα 10/03/15
Αρ. Πρωτ.: 7867
Προς τον
Κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο
Υπουργό Δικαιοσύνης
Κύριε Υπουργέ,
Μετά την υπ΄αρ.7860/02-02-15 

επιστολή μας(συνημμένη), η οποία 
δεν απαντήθηκε από πλευρά σας, σας 
παρακαλούμε, όσο μπορείτε σύντομα, 
να μας ενημερώσετε για τους λόγους 
για τους οποίους, η με αρ. κατάθε-
σης 9041/2010 προσφυγή μας προς 
το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 
την 10/03/2010, που αφορούσε την 
αυθαίρετη απόφαση 0363/5.282/11-
01-2010 της τότε Υπουργού Εργασί-
ας, κας Πετραλιάς και με βάση αυτήν, 
στο ΠΑΚΟΕ καταλογίστηκε στην εφο-
ρία του(ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ), το ποσόν των 
60.000 ευρώ και ως εκ τούτου από 
τότε, η κοινωνική και περιβαλλοντι-
κή του δράση περιορίστηκε, επειδή 
δεν έχει την δυνατότητα είσπραξης 
χρημάτων από το Δημόσιο (περι-
φέρειες, Δήμοι και φορείς), εξαιτί-
ας της μη χορήγησης φορολογικής 

ενημερότητας.
Εάν η τριανταπεντάχρονη εθελο-

ντική προσφορά του ΠΑΚΟΕ( www.
pakoe.gr), στο κοινωνικό σύνολο εξαρ-
τάται από τις πεντάχρονες καθυστε-
ρήσεις της διοίκησης και ιδιαίτερα 
της δικαιοσύνης, τότε κύριε Υπουρ-
γέ, σας παρακαλούμε να μας απαντή-
σετε πως εμείς οι ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ θα 
υπερασπιστούμε τους ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμα-
στε στη διάθεση σας.

***

Αθήνα: 15-4-2015
Αρ. Πρωτ.: 7873
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον
κ. Αλέξη Τσίπρα
Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Κοινοποίηση: 
1) Όλους τους Υπουργούς και ανα-

πληρωτές
2) Την Πρόεδρο της Ελληνικής 

Βουλής
3) Όλους τους Βουλευτές της Βου-

λής των Ελλήνων
4) Όλους τους εκπροσώπους ΟΤΑ 
5) Όλους τους λειτουργούς Δικα-

στικής εξουσίας
6) Όλους τους Διευθυντές και Διοι-

κητικούς Υπεύθυνους των Δημοσίων 
Οργανισμών και Υπουργείων 

ΘΕΜΑ : Ο ΛΑΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ 
ΤΟΥ ΣΤΙΣ 25/1/2015 ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΜΕ-
ΣΑ.

Κύριε Πρωθυπουργέ
Πέρασαν τρεις μήνες περίπου 

που αναλάβατε την κυβέρνηση της 
χώρας. Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr), 
με την τριανταπεντάχρονη εμπειρία 
και γνώση του, ιδιαίτερα στους τομείς 
του περιβάλλοντος, της ενέργειας και 
του καταναλωτή, έστειλε άμεσα από 
τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου 
επιστολή σε όλους τους υπουργούς 
της κυβέρνησής σας και ιδιαίτερα για 
ένα επείγον και επίκαιρο πρόβλημα 
στον υπουργό ανάπτυξης κ. Λαφαζά-
νη και στον αναπληρωτή κ. Αποστό-
λου που αφορά την κατασπατάληση 
του δημοσίου χρήματος, σε ένα αμφι-
λεγόμενο έργο για την δήθεν ̈ σωτη-
ρία του Ασωπού¨, όπου δυστυχώς 
από τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ τα 
μισά τουλάχιστον πέφτουν ήδη στην 
¨μαύρη τρύπα¨ για τον εμπλουτισμό 
του νερού από τον Μόρνο με μηδε-
νική συμμετοχή των ρυπαντών βιο-
μηχανιών με αμφίβολο αποτέλεσμα. 

Δυστυχώς ανταπόκριση των Υπουρ-
γών Λαφαζάνη και Αποστόλου στην 
καταγγελία μας αυτή δεν υπήρξε. 

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να ελέγ-
ξετε το θέμα επειδή τα χρήματα αυτά 
είναι, δικά μας, δηλαδή των Ελλήνων 
πολιτών και οι κύριοι του ΥΠΕΚΑ, της 
ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Τανάγρας που 
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τα διαχειρίζονται υπογράφοντας σχε-
τική το, περασμένο Αύγουστο, αν μη 
τι άλλο πρέπει να ελεγχθούν, ώστε να 
σταματήσει αυτή η κατασπατάληση 
του Δημοσίου χρήματος, την στιγ-
μή που η κρίση μαστίζει τον Ελλη-
νικό λαό. 

Επίσης ένα άλλο θέμα που πρέ-
πει να ελεγχθεί άμεσα, είναι το παρά-
νομο ¨τέλος κοινής ωφέλειας¨ που 
πληρώνει στη ΔΕΗ ο Ελληνικός λαός 
από το 2011, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ 
να έχει εισπράξει μέχρι τώρα περί-
που 8 δις ευρώ – χρήματα που μπο-
ρεί η κυβέρνηση σας να δεσμεύσει, 
ώστε να μην αγωνιάτε για το ενδε-
χόμενο οικονομικού στραγγαλισμού 
δίδοντας ταυτόχρονα ανώδυνη λύση 
στο πρόβλημα. Επειδή πριν ένα μήνα 
τεχνηαίντως οι συνδικαλιστές της 
ΔΕΗ πήραν ημερήσιο επίδομα από 
την πλαϊνή πόρτα των έξη (6) ευρώ, 
ελπίζουμε να ελέγξετε το πρόβλημα. 

Γι’ αυτό εμείς έχουμε προσφύγει 
ήδη στην δικαιοσύνη για μέλη μας 
που το τέλος κοινής ωφέλειας αγγί-
ζει πολλές φορές το 30% της κατα-
ναλισκόμενης ενέργειας.

Σας γνωρίζουμε κύριε Πρωθυπουρ-
γέ ότι το ΠΑΚΟΕ έχει 35.000 μέλη-
συνδρομητές στην μηνιαία εφημε-
ρίδα του την ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ¨ που 
τυπώνεται σε 50.000 αντίτυπα, δια-
νέμεται δε και δωρεάν. Επειδή ουδέ-
ποτε εντάχθηκε, ούτε πρόκειται να 
ενταχθεί, σε οποιονδήποτε κομματι-
κό μηχανισμό και επειδή έχει στην 
ατζέντα των συζητήσεων με εκπρό-
σωπο ή εκπροσώπους που θα ορίσε-
τε εσείς εάν βέβαια τα αξιολογήσετε 
θετικά, άλλα οκτώ (8) πολύ σημαντι-
κά για την οικονομία, την κοινωνία 
και το περιβάλλον θέματα, που με την 
ορθολογιστική αντιμετώπισή τους, θα 
μπορούμε να έχουμε πόρους σημα-
ντικούς για μια αυτόνομη, ανεξάρτη-
τη και αξιοπρεπή αντιμετώπιση των 
¨δανειστών¨ μας, που με την παρα-
πληροφόρηση και την ανοχή μας 
φτάσαμε σε αυτό το τρομερό για την 
χώρα μας σημείο αναφοράς. 

Μερικά από αυτά είναι: η δια-
χείριση των νερών, ο ορυκτός μας 
πλούτος και ιδιαίτερα ο ζεόλιθος 
που δυστυχώς για μονοπωλιακούς 
λόγους ακόμη δεν τον εκμεταλλευό-
μαστε, τα κοιτάσματα ουρανίου στην 
βόρεια Ελλάδα, η αγροτική μας οικο-
νομία που πρέπει να αναπτυχθεί με 
πρωτογενείς πρωτότυπες παραγω-
γές με διεθνές ενδιαφέρον, το ζωικό 
μας κεφάλαιο και άλλα, η διαχείριση 
των σκουπιδιών που πιστεύουμε ότι 
είναι ΧΡΥΣΟΣ, όπως και τα τοξικά και 
επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (Ε.Ι.Α.). 
Ταυτόχρονα προτείνουμε:

1) Τον έλεγχο και την επιβολή 
στους δικαστές να εργαστούν, ώστε 
να εκδίδονται έγκαιρα οι αποφάσεις. 

2) Την εργασία των Δημοσίων 
Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΟΤΑ, 
κλπ.), ώστε οι καλύτεροι να αμείβο-
νται με κατάλληλο bonus. 

3) Να συντονιστούν οι παραγω-
γικές τάξεις ώστε να αξιοποιηθούν 
σωστά ο φυσικός πλούτος της χώρας 
καθώς και οι ευνοϊκές συνθήκες ανά-
πτυξης. 

Τέλος, θέλουμε να σας επιστήσου-
με την προσοχή ότι δεν υπάρχει χρό-
νος να καθυστερούμε. Το κάθε λεπτό 
που περνάει είναι και μια μαχαιριά 
στην καρδιά της δημοκρατίας που 
πιστεύουμε όλοι αλλά και στην αρι-
στερή κυβέρνηση που υπερψήφισε ο 
Ελληνικός λαός. 

Μετά τα παραπάνω περιμένουμε 
άμεσα ένα ραντεβού με σας ή εκπρό-
σωπό σας. 

***

Αθήνα, 18 / 05 / 2015
Αρ. Πρωτ.: 7877
Προς
1. κα Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχης Αττικής 
2. κ Θεόδωρο Σχινά
Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβου-

λίου 
3. κ Χρήστο Καραμάνο
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
4. κα Κατερίνα Θανοπούλου
Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής 

Πολιτικής
5. κ Πέτρο Φιλίππου
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής 

Αττικής
Κοιν.: 1. Γραφείο Εισαγγελέα Οικο-

νομικού Εγκλήματος 
2. Γραφείο κου Παναγιώτη Νικο-

λούδη, Υπουργού Επικρατείας
Κυρία Περιφερειάρχη, κύριοι Αντι-

περιφερειάρχες,
Με αφορμή την αλληλογραφία 

(συνημμένη) μεταξύ του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Υπουργού Επικρατεί-
ας κου Νικολούδη και της Π.Ε.Σ.Κ.Ο. 
(Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοι-
νωνικής Οικονομίας) και τις καταγ-
γελίες που έχουμε τεκμηριώσει με 
στοιχεία, σχετικά αφενός με τη διττή 
δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνικής Εται-
ρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης Α.Ε.), ως δικαιούχου και 
συμπράττοντα φορέα σε σχεδόν όλα 
τα προγράμματα της Ε.Ε. που λειτουρ-
γεί, και αφετέρου με τη σκανδαλώδη 
ανάθεση 24 προγραμμάτων, την περί-
οδο 2012-2013, από τα 65 ΤΟΠΣΑ, 
- τα οποία υλοποιούνται τώρα στην 
Περιφέρεια Αττικής από τις ΑΜΚΧ 
εταιρίες του κυρίου Κων/νου Μπά-
στα -ΚΕΑΕΠ, ΚΕΚ επιμόρφωση και 
ΩΜΕΓΑ-, ποσού 7-8 εκατομμυρίων 
ευρώ, σας παραθέτουμε τα παρακά-
τω ερωτήματα και περιμένουμε την 
άμεση απάντηση σας, προκειμένου 

να προβούμε στις δικαστικές ενέργει-
ες για την αντιμετώπιση της απαρά-
δεκτης και ανεξέλεγκτης κατάστασης 
που επικρατεί στο χώρο της υλοποί-
ησης κοινοτικών προγραμμάτων - 
αυτό αποδεικνύεται από την αναφο-
ρά-καταγγελία της αναπληρώτριας 
Υπουργού Εργασίας κας Αντωνοπού-
λου στις 12-04-2015 - και από τις 
καθημερινές καταγγελίες που δεχό-
μαστε στα γραφεία του ΠΑΚΟΕ.

Τα ερωτήματα είναι:
1. Γνωρίζεται με ποιο υφιστάμενο 

πολιτικό καθεστώς και ποιο νομοθε-
τικό πλαίσιο λειτουργεί, η ΕΕΤΑΑ ΑΕ, 
ώστε να της δίνεται η δυνατότητα να 
λειτουργεί σχεδόν συνήθως ως δικαι-
ούχος φορέας, αλλά ταυτόχρονα και 
ως συμπράττων, υφαρπάζοντας έτσι 
ποσά που ανέρχονται τα δύο τελευ-
ταία χρόνια περίπου στο 1 δις ευρώ;

2. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί ελέγ-
χου στην Περιφέρεια και οι οποίοι 
εγκρίνουν την εκταμίευση τέτοιων 
υπέρογκων ποσών;

3. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που 
παρακολουθούν την εξέλιξη των προ-
γραμμάτων και την εφαρμογή στην 
εξεύρεση μόνιμης εργασίας των εμπλε-
κόμενων;

4. Πώς αντιμετωπίζετε την υλο-
ποίηση προγραμμάτων από εταιρίες 
που άμεσα ή έμμεσα ελέγχει πάντοτε 
από ένα γραφείο του στην Κυψέλη, ο 
εγκέφαλος της και αυτουργός Κων-
σταντίνος Μπάστας, πρώην περιφε-
ρειακός σύμβουλος της Περιφέρειας 
Αττικής με την παράταξη Γ. Σγουρού 
και πρώην στενός συνεργάτης διευ-
θυντής του πολιτικού γραφείου της 
υπουργού Παιδείας κας Διαμαντο-
πόύλου.

Έχει δημιουργήσει κύκλωμα ΜΚΟ 
με επίκεντρο (την ΚΕΑΕΠ – πρώ-
ην ΙΝΠΑ), που εδρεύει Κυψέλης 16, 
όπου βρίσκεται και το αρχηγείο του 
κυκλώματος. Τυπικά έχει παραιτη-
θεί από πρόεδρος από τότε που έγι-
νε διευθυντής του γραφείου της κας 
Διαμαντοπούλου, αλλά διευθύνει τις 
εταιρίες με αχυρανθρώπους. 

Από τη θέση του υπεύθυνου προ-
γραμμάτων στην Περιφέρεια κατόρ-
θωσε από τα 65 εγκριθέντα έργα να 
κατευθύνει τα 24 σε Αναπτυξιακές 
Συμπράξεις που έστησε ο ίδιος ελέγ-
χοντας αυτές τις συμπράξεις την ΚΕΑ-
ΕΠ και 5-6 άλλες εταιρίες που ελέγ-
χει με αχυρανθρώπους.

Ο ισχυρισμός αυτός αποδεικνύε-
ται από το γεγονός ότι όλοι οι φάκελοι 
των έργων και το διευθυντήριο και 
το «εργαστήριο» εικονικών υλοποι-
ήσεων βρίσκονται στο γραφείο του.

Στο τυπικό μέρος της υπόθεσης 
σύμφωνα με την κωδ.40 αριθ πρωτ 
2399 3-7-12, κάθε επιχείρηση έχει 
δικαίωμα να λαμβάνει μέρος σε απε-
ριόριστες προτάσεις – σχέδια με τον 

περιορισμό μόνον σε μία πρόταση για 
συντονιστής εταίρος κι αυτό ενδεχο-
μένως θα επικαλεσθεί σε έλεγχο. Στην 
προκειμένη περίπτωση όμως υπάρ-
χει νομικό κώλυμα αφού ήταν ταυ-
τόχρονα και πολιτικός προϊστάμενος. 
Πρόκειται για πολιτικό μαύρο χρήμα 
με εικονικές υλοποιήσεις σε μεγάλο 
βαθμό και παράνομο πλουτισμό με 
την εμπλοκή του στην διαχείριση 
σε όλο το κύκλωμα διαπλοκής χρη-
σιμοποιώντας αχυρανθρώπους στε-
νά συγγενικά του πρόσωπα.

Η διασταύρωση των στοιχείων 
αυτών με τραπεζικούς λογαριασμούς 
και το πόθεν έσχες των περιουσιακών 
του στοιχείων θα αποδείξει του λόγου 
το αληθές για παράνομο πλουτισμό.

Με τον ίδιο τρόπο υφάρπαξε 
πόρους από 30 περίπου προγράμ-
ματα της ψηφιακής σύγκλισης όταν 
ήταν σύμβουλος της κας Διαμαντο-
πούλου.

Και μόνον το γεγονός ότι η ΜΚΟ 
ΚΕΑΕΠ βρίσκεται μέσα στο 1/3 των 
εγκεκριμένων προγραμμάτων της 
Περιφέρειας ΤΟΠΣΑ είναι σκάνδα-
λο στο επίπεδο αξιολόγησης ελέγ-
χου και νομιμότητας για την ίδια 
την Περιφέρεια. 

Στο γραφείο του εργάζονται περί-
που 25 άτομα για αυτήν τη δουλειά 
μόνον για τη γραφειοκρατία, γεγονός 
αδικαιολόγητο από κάθε άποψη για 
μία αστική μη κερδοσκοπική εται-
ρία να ελέγχει ένα τέτοιο σύστημα 
συναλλαγής.

Ο Κωνσταντίνος Μπάστας δεν 
πήρε τα 24 προγράμματα από την 
Περιφέρεια Αττικής σε μία δική του 
εταιρία, αλλά δημιουργώντας δικά του 
ελεγχόμενα εταιρικά σχήματα ανα-
πτυξιακών «Συμπράξεων», βάζοντας 
εναλλακτικά μέσα σε αυτά τα σχήμα-
τα τις δικές του εταιρίες τις οποίες 
ελέγχει με αχυρανθρώπους. Αυτές οι 
εταιρίες είναι:

ΚΕΑΕΠ
ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΩΜEGA TECHNOLOGY – ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Θ και ΣΙΑ ΕΕ
Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητή-

σεων Νέων (ΚΕΑΝ)
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΕ
Τέλος επιτέλους, σεις που είστε 

τώρα στη «εξουσία» πρέπει πολύ καλά 
να γνωρίζεται, ότι ο αγώνας για την 
κατάκτησή της, δεν έχει καμία σχέ-
ση με τη διατήρηση καθώς και με τη 
χρηστή διοίκησή της.

Θέλει οργάνωση, έλεγχο και καθη-
μερινή αντιμετώπισή της και το βασι-
κότερο χρειάζεται τόλμη και αρετή η 
όποια εξουσία διοικείται από εσάς.

Εμείς οι πολίτες και οι φορείς που 
τους εκφράζουν, περιμένουν, αλλά 
μην ξεχνάτε πέρασαν οκτώ και πλέ-
ον μήνες που διαχειρίζεστε την εξου-
σία που με γλέντια και πανηγύρια 
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γιορτάσατε την κατάκτησή της, αλλά 
φροντίστε να ανταποκριθείτε επάξια 
στην ψήφο εμπιστοσύνης που έδει-
ξαν οι Αττικοβοιωτοί πολίτες σε σας.

Περιμένουμε άμεσα τις απαντή-
σεις σας και τα όποια στοιχεία… πολ-
λά… είναι στη διάθεσή σας.

***

Αθήνα 11/06/2015
Αρ. Πρωτ.: 7390
Προς τον 
Κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη
ΥΠΕΠΑΝ
Κύριε Υπουργέ
Μετά την επικοινωνία με την 

γραμματεία του γραφείου σας, μας 
σύστησε, να σας στείλουμε μήνυμα 
με τα θέματα που θα συζητήσουμε 
στο ραντεβού που ζητήσαμε μαζί σας.

Τα θέματα είναι δύο (ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ 
ΔΕΗ). 

Διαθέτουμε αρκετά στοιχεία που 
τεκμηριώνουν την αρπαγή του Δημό-
σιου (δικού μας) χρήματος, σε μίζες 
και ημετέρους.

Για το καλό της χώρας και των 
περισσοτέρων Ελλήνων που υποφέ-
ρουν, σας προτείνουμε άμεση συνά-
ντηση – μετά την παρότρυνση του 
Θανάση Πετράκου ώστε να σταματή-
σει η αιμοραγία εκατομμυρίων ευρώ 
από φορείς που υποτίθεται ότι είναι 
«κρατικοί».

Σ’ ένα άλλο μηνυμά μας πουσας 
στείλαμε τον Φλεβάρη …. δεν πείρα-
με καμία απάντηση.

Περιμένουμε άμεση ανταπόκρι-
ση σας ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος 
υπουργός.

***

Αθήνα: 24/06/2015
Αρ. Πρωτ.:7895

Προς
1. Κο Νίκο Παππά, Υπουργό Επι-

κρατείας
Ηρώδου Αττικού 19, 10674 Αθήνα
2. Κο Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού

Νίκης 5-7 10180 Αθήνα 
3. Κο Παναγιώτη Λαφαζάνη, Υπουρ-

γό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
4. Κο Αριστείδη Μπαλτά, Υπουρ-

γό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων

Μπουμπουλίνας 20-22 Αθήνα, 
10682

5. Κα Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
6. Κα Ράνια Αντωνοπούλου, Ανα-

πληρώτρια Υπουργό για την καταπο-
λέμηση της ανεργίας

Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
7. Κα Ρένα Δούρου, Περιφερειάρ-

χη Αττικής
Λ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα 
8. Κα Ερμιόνη Κυπριανίδου, Αντι-

περιφερειάρχη Κεντρικού Τομέα
Λ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα 
Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες Περιφε-

ρειάρχη-Αντιπεριφερειάρχη
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 

του ΠΑΚΟΕ και της ΠΕΣΚΟ και ταυ-
τόχρονα του έκδηλου ενδιαφέροντος 
σας για την ανάπτυξη, οργάνωση 
και σωστή λειτουργία των κοινωνι-
κών δομών της Περιφέρειας Αττικής, 
συνημμένα σας καταθέτουμε μια Προ-
καταρκτική Έκθεση Ανάπτυξης και 
Δημιουργίας δράσεων στο “Πάρκο 
Πεδίον του Άρεως”.

Ελπίζουμε στην συνεργασία σας 
και την διάθεση σας, για να προχω-
ρήσουμε σε μια πιο εμπεριστατωμέ-
νη μελέτη-σκοπιμότητας, βιωσιμό-
τητας, και περιβαλλοντικών όρων, 
στηριζόμενη στις αρχές που περιέ-
χονται στην συνημμένη προκαταρ-
κτική έκθεση.

Σας γνωρίζουμε ότι έχουμε την 
δυνατότητα να υλοποιήσουμε μια 
τέτοια μελέτη, στηριζόμενοι στην 
πολύχρονη (36 χρόνια) εμπειρία και 
γνώση μας.

Περιμένουμε σύντομα απάντη-
ση σας

***

Αθήνα 20-7-2015
Αρ. Πρωτ. 219
Προς την 
Κα Χρυσούλα Κουρτέλη Προ-

ϊσταμένη της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ

Κοιν. : 1. Γραφείο Πρωθυπουργού 
κ. Αλέξη Τσίπρα

2. Γραφείο Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης κ. Ιω. Δραγασάκη

3. Γραφείο Υπουργού ΠΑΠΕΝ κ. 
Πάνου Σκουρλέτη

4. Γραφείο Αν. Υπουργού ΠΑΠΕΝ 
κ. Ιω. Τσιρώνη

5. Γραφείο OLAF
6. Αναπτυξιακή Εύβοιας
Θέμα : ΕΝΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥ-

ΡΙΑ και ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ παράτυπης 
απόφασης

Κυρία Κουρτέλη,
Την Παρασκευή 17/7/2015 παρα-

λάβαμε από σας την από 15/7/2015 
Απόφαση με αρ. πρωτοκ. 140086 
απόρριψης, της αίτησης-πρότασης 
στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλη-
σης GR02.03 της 28.11.2014 αρ. πρω-
τοκ. 156133. 

Για τους παρακάτω λόγους πιστεύ-
ουμε ότι η απόφαση αυτή είναι παρά-
νομη, άδικη και καταχρηστική, γι αυτό 
και επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου 
δικαιώματός μας.

Είναι παράνομη γιατί ο λόγος 
που επικαλείται την απόρριψή της, 
δεν ισχύει επειδή το «ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ» 

είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπι-
κή Εταιρεία από την 27/12/1994 με 
νομιμοποιημένο καταστατικό που 
συνυποβλήθηκε με την πρόταση και 
εντάσσεται στις ΜΚΟ (NGO) (Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις) όπως 
προδιαγράφεται στο άρθρο 4 (4.1) της 
πρόσκλησης και συγκεκριμένα προς 
όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, 
όταν λειτουργεί ως μέλος του Ομίλου 
ΠΑΚΟΕ, με πάρα πολλές δραστηρι-
ότητες όπως νέφος, έρευνες για τα 
νερά κολύμβησης, πρόσφατα μάλι-
στα, όπως και κάθε χρόνο 36 χρόνια 
τώρα, 380.000 επισκέψεις στην ιστο-
σελίδα του ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) 
είχαμε σε μία εβδομάδα, μελέτες και 
ενημερωτικές εκπομπές στην τηλε-
όραση, έκδοση μηνιαίας 64σέλιδης 
εφημερίδας και πολλές άλλες δράσεις 
για το Δημόσιο συμφέρον.

Είναι άδικη επειδή η εμπειρία και 
η γνώση του ΠΑΚΟΕ θα ήταν οδηγός 
στην υλοποίηση της υποβληθείσας 
πρότασης και ταυτόχρονα η απόφα-
ση αυτή (στάδιο Α) έπρεπε να ληφθεί 
εντός μηνός από την υποβολή και όχι 
πέντε μήνες μετά. Ποιοι είναι οι λόγοι 
αυτής της καθυστέρησης ; 

Ίσως επικαλείσθε φόρτο εργασί-
ας, αλλά αυτό δεν ισχύει, γιατί η αξι-
ολόγηση αυτή δεν αποτελεί επιστη-
μονική εργασία αλλά σταχυολόγηση 
των παρατιθεμένων δικαιολογητικών, 
σε όγκο μόλις 25 προτάσεων. Για τον 
λόγο αυτό σας καθιστούμε υπόλογη 
και σίγουρα επιφυλασσόμαστε κάθε 
νομίμου δικαιώματός μας.

Είναι καταχρηστική για τον βασι-
κό λόγο ότι η πρόσκληση ήταν σαφής 
και ενέτασσε τις ΜΚΟ - στις οποίες 
εμείς ανήκουμε χωρίς καμία αμφι-
σβήτηση.

Η θέση σας λοιπόν δεν σας επι-
τρέπει να υπογράφετε τέτοιες αποφά-
σεις, με τις οποίες εκμεταλλευόμενη 
την κατά τα ειωθότα θέση Προϊστα-
μένης, αποκλείετε παράνομα φορείς 
που επί 36 χρόνια έχουν προσφέρει 
εθελοντική προστασία στους έλλη-
νες πολίτες αλλά και σε σας την ίδια.

Κυρία Κουρτέλη, για τα παραπά-
νω ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ την ανάκλη-
ση της προαναφερόμενης απόφα-
σης και την ένταξη της πρότασής 
μας στις πρώτες των εννέα (9) που 
επικαλείσθε ότι προεγκρίνατε. 

ΕΠΕΙΔΗ
Είναι σύννομη, άρτια και απο-

τελεσματική και η υλοποίησή της, 
θα δώσει προοπτική στην ανάπτυ-
ξη των υπαγομένων περιοχών, οι 
οποίες έχουν τεράστιο οικονομικό 
και τουριστικό ενδιαφέρον.

Περιμένουμε άμεσα την απά-
ντησή σας.

***

Αθήνα 06/08/2015

Αρ. Πρωτ: 7917
Προς τον κύριο 
Βαγγέλη Αποστόλου Υπουργό Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κοινοποίηση:
1) Γραφείο Πρωθυπουργού
2) Εισαγγελία Καταναλωτή
Κύριε Υπουργέ, 
Σας αποστέλλουμε δυο θέματα 

που άπτονται του τομέα ενδιαφέρο-
ντος σας και «ζητούν» άμεσες λύσεις.

1ο ΘΕΜΑ: Εισαγωγή συμπυκνω-
μένου γάλακτος. Διαμαρτύρονται οι 
Έλληνες Παραγωγοί!

Η χώρα μας, ως γνωστόν, χρειάζε-
ται 600.000 τόνους φρέσκου γάλακτος 
για κατανάλωση. Το 60% το παράγει 
και το 40% το εισάγει.

Πριν από 11 χρόνια δεν υπήρχε 
πρόβλημα επάρκειας διότι υπήρχαν 
περί τις 8.500 μεγάλες εκμεταλλεύσεις. 

Τότε δημιουργήθηκε και το γνω-
στό «καρτέλ» του γάλακτος, το οποίο 
υφίσταται μέχρι σήμερα!

Η κυβέρνηση προεκλογικά δήλω-
νε ότι θα διέλυε το «καρτέλ» το οποίο 
ζει και βασιλεύει ακόμα! 

Οι νέοι παραγωγοί έχουν την λύση 
στο πρόβλημα μέσω των συμπράξε-
ων, αλλά χρειάζονται την στήριξη του 
υπουργείου. 

Οι εισαγωγές συμπυκνωμένου 
γάλακτος και οι παράνομες, ανεξέλε-
γκτες ελληνοποιήσεις στο γάλα έχουν 
σπάσει όλα τα ρεκόρ, ωθώντας στην 
απόγνωση τους Έλληνες παραγωγούς 
που αναγκάζονται να πετάξουν στο 
δρόμο το γάλα που παράγουν»!

Το υπουργείο θα πρέπει να παρέμ-
βει άμεσα για να λύσει το θέμα και 
να πάρει άμεσα μέτρα.

Το ΠΑΚΟΕ περιμένει την απάντη-
ση σας και σας καλεί να «σκύψετε» 
πάνω από το θέμα για να μην εξαφα-
νιστούν τελικά οι ‘Έλληνες παραγωγοί! 

2ο ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ -ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ-
ΔΟ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η πληροφορία για τις παρτίδες, 
επικίνδυνου για την υγεία, νοθευμέ-
νου ελαιόλαδου στην ελληνική αγο-
ρά, δυστυχώς δεν είναι πρωτόγνωρη!

Το γεγονός ότι «επώνυμα» δήθεν 
«παρθένα» ή « έξτρα παρθένα» ελαι-
όλαδα αποδεικνύονται όχι μόνο ψεύ-
τικα ως προς τον χαρακτηρισμό, αλλά 
και επικίνδυνα για την υγεία των 
καταναλωτών, αποτελεί πλέον θέμα 
«ρουτίνας». 

Δυστυχώς αυτά τα λάδια φιγου-
ράρουν σε αρκετές των περιπτώσε-
ων στα ράφια ακόμα και επώνυμων 
αλυσίδων σούπερ μάρκετ ή ακόμα 
χειρότερα και σε επιλεγμένα κατα-
στήματα ειδών υγιεινής διατροφής!

Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει 
ΑΣΥΔΟΣΙΑ στο κομμάτι των ελέγχων 
και ο καθένας τελικά μπορεί να γρά-
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ψει εξω από μια συσκευασία ελαιό-
λαδου ότι θέλει!

Οι αιφνίδιοι έλεγχοι του ΕΦΕΤ 
μετά από συγκεκριμένες καταγγε-
λίες δεν είναι σε θέση να αλλάξουν 
την εικόνα του χάους που επικρατεί 
στον τομέα της παραγωγής- φύλαξης 
αλλά και διακίνησης του υγρού χρυ-
σού της χώρας μας!

Οι καταναλωτές είναι έρμαια αυτής 
της κατάστασης και δυστυχώς απο-
λύτως ανυπεράσπιστοι, καθώς πέρα 
από ένα ή δυο τυπικά πράγματα που 
θα πρέπει να προσέξουν, δεν μπο-
ρούν να «θωρακιστούν» έναντι της 
απάτης η οποία είναι και επιζήμια 
για την υγεία τους!

Το υπουργείο θα πρέπει να λάβει 
άμεσα μέτρα και να τιμωρήσει υπο-
δειγματικά τους καιροσκόπους! 

Τα μέτρα που θα πάρετε, θα πρέπει 
να τα κοινοποιήσετε και στον κόσμο, 
έτσι ώστε να πάψουν τα «κρούσματα»!

Παρακαλούμε, όπως μας ενημε-
ρώσετε για τις επόμενες κινήσεις σας 
πάνω στο θέμα. 

Επισυνάπτουμε από το πρόσφατο 
τεύχος της εφημερίδας μας (ΟΙΚΟ-
νομία), τις αντίστοιχες σελίδες που 
αφορούν στα θέματα, προς ενημέ-
ρωση σας.

***

Αθήνα 06/08/2015
Με εκτίμηση
Προς:
1) Αντιπεριφεριάρχη Ανατολικού 

Τομέα Αττικής κ. Πέτρο Φιλίππου
2) Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα 

Δούρου 
3) κ. Εισαγγελέα Οικονομικού 

Εγκλήματος
Κοινοποίηση:
Γραφείο Πρωθυπουργού
ΘΕΜΑ: Επισύναψη θεμάτων από 

το πρόσφατο τεύχος της εφημερίδας 
μας (ΟΙΚΟ-νομία), που αφορούν τους 
τομείς ευθύνης σας και χρήζουν άμε-
σης εξέτασης, ενημέρωσης, έρευνας 
και κοινοποίησης αποφάσεων –πορι-
σμάτων στους πολίτες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα από 
τα θέματα που παραθέτουμε είναι: ΤΟ 
ΣΥΝΕΧΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ 
που συντηρείται με την ολέθρια για 
την περιοχή αδιαφορία των βιομηχά-
νων, της Περιφέρειας, και της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης- Την ληστρικά 
παράνομη συμπεριφορά της ΕΥΔΑΠ 
σε Δήμους όπως ο Ωρωπός που χρε-
ώνει τους κατοίκους δίχως λόγο- το 
έργο των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για 
την «ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης 
οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου 
Ωρωπού» που ενώ παραλήφθηκε και 
πληρώθηκε δεν λειτουργεί. Σκάνδαλα 
με αυτοδίκαιες παραλαβές έργων που 
ποτέ δεν τελεσφόρησαν ενώ οι επι-
τήδειοι έπαιρναν τα χρήματα, ( στο 

σκάνδαλο εμπλέκονται πρώην δήμαρ-
χοι και διευθυντές τεχνικών υπηρεσι-
ών). Και πολλά άλλα θέματα που 
αφορούν την κοινωνία και απαι-
τούν εξηγήσεις και στη συνέχεια 
λύσεις, έτσι ώστε κάποτε να έρθει 
η πολυπόθητη «αλλαγή» στο βιω-
ματικό τοπίο της καθημερινότη-
τας αυτού του τόπου! 

Συνημμένο το τεύχος Ιουνίου- Ιου-
λίου 2015 το ένθετο ΑΝΙΣΩΡΩΠΙΕΣ.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων 
για την συνεργασία.

***

Αθήνα 06/08/2015
Αρ. Πρωτ.: 7923

Κοινοποίηση:
1) Γραφείο Πρωθυπουργού
2) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
ΘΕΜΑ: ΑΣΩΠΟΣ – ΕΓΚΛΗΜΑ 

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΑΣΩΠΕΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ – ΧΟΡΟΣ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ.

Το έγκλημα στον Ασωπό συνεχί-
ζεται χρόνια τώρα, ενώ οι κατά και-
ρούς «σωτήρες» του έχουν «φάει» 
αρκετά χρήματα!

Είναι καιρός το έγκλημα που συντε-
λείται στον Ασωπό να σταματήσει. Για 
να συμβεί αυτό θα πρέπει η πολιτι-
κή ηγεσία του τόπου να αναλάβει τις 
ευθύνες της και να προχωρήσει άμε-
σα σε δραστικά μέτρα. 

Οι επισυναπτόμενες σελίδες που 
ακολουθούν και αφορούν στο θέμα 
λύνουν τις όποιες απορίες, καθώς 
ξετυλίγουν το «κουβάρι» της υπόθε-
σης του Ασωπού από την αρχή.

Σας παρακαλούμε να ασχοληθείτε 
με το θέμα άμεσα, καθώς οι οικολο-
γικές επιπτώσεις στην περιοχή είναι 
ήδη καταστροφικές.

***

Αθήνα 06/08/ 2015
Αρ. Πρωτ 7913

Προς 
Αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ 
Γιάννη.Πανούση 

Κοινοποίηση : 1) Γραφείο Πρω-
θυπουργού

2) Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα 
Δούρου 

3) Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών κα. Ερμιόνη Κυπρι-
ανίδου. 

Κύριε Υπουργέ, 
Σας αποστέλλουμε την καταγγελία 

του ΠΑΚΟΕ, σχετικά με την πρόσφατη 
πυρκαγιά στον Υμηττό και την ολιγω-
ρία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Ζητάμε την άμεση παρέμβαση 
σας, όπου χρειάζεται και σας επισυ-
νάπτουμε τα δημοσιεύματα σε σχέ-
ση με το θέμα, στο πρόσφατο τεύχος 
71 της εφημερίδας μας ΟΙΚΟ-νομία 
σελ 4-5.

Εμείς έχουμε θέσει τα ερωτήμα-
τα μας όπου αρμόζει και περιμένου-
με απαντήσεις.

Το θέμα είναι σοβαρό και γι΄ αυτό 
το λόγο θα απευθυνθούμε και στον 
Εισαγγελέα προκειμένου να διερευ-
νήσει την υπόθεση του Υμηττού και 
να αποδώσει ποινικές ευθύνες.

***

Αθήνα 06/08/2015
Αρ. Πρωτ.: 7916

Προς τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρό-

τησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κοινοποίηση : 1) Γραφείο Πρω-

θυπουργού
2) Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα 

Δούρου 
3) Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού 

Τομέα Αθηνών κ. Γιάννη Βασιλείου
4) κ. Κων/νο Μπακογιάννη Περι-

φέρεια Στερεάς Ελλάδας
Κύριε Υπουργέ, 
Σας αποστέλλουμε μια σειρά θεμά-

των που υποχρεωτικά δεν θα πρέπει 
να ξεφύγουν της προσοχής σας, αλλά 
και της άμεσης παρέμβασης σας. 

1o ΘΕΜΑ : ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Η πρόσφατη πυρκαγιά στο εργο-
στάσιο ανακύκλωσης της παράνο-
μης εταιρείας «Γενικής Ανακύκλω-
σης Α.Ε» στον Ασπρόπυργο, γέμισε 
όχι μόνο με οργή, αλλά και με ανη-
συχία όχι μόνο τους περίοικους, αλλά 
και τους κατοίκους της Αττικής εν 
γένει, καθώς για αρκετές μέρες καί-
γονταν υλικά τα οποία άφηναν στην 
ατμόσφαιρα πολύ επικίνδυνες για 
την δημόσια υγεία χημικές ουσίες.

Το τι κάηκε εκείνες τις ημέρες, 
και πόσο μεγάλες για την υγείας 
μας θα είναι οι επιπτώσεις, ακόμα 
δεν το γνωρίζουμε τελικά. Οι μετρή-
σεις και οι έρευνες διεξάγονται ακό-
μα έτσι ώστε να υπάρξει ολοκληρω-
μένη εικόνα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΑΚΟΕ 
έχει ήδη κάνει λόγο και για μια δεύ-
τερη «τοξική βόμβα» στην περιοχή. 
Πρόκειται για το εργοστάσιο της Εται-
ρείας Χούμας ΑΒΕΕ που δραστηρι-
οποιείται στην ανακύκλωση μπατα-
ριών. Ας ελπίσουμε να εισακουστούμε 
αυτή τη φορά για να μην δούμε τα 
χειρότερα… 

Εμείς, σας επισυνάπτουμε σελίδες 
του πρόσφατου τεύχους της εφημε-
ρίδας μας (ΟΙΚΟ-νομία), που αφο-
ρούν στο θέμα, προκειμένου να έχετε 
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα

Ωστόσο το ΠΑΚΟΕ που εδώ και 
καιρό είχε κάνει λόγο για το παρά-
νομο εργοστάσιο (που δεν πληρούσε 
με …εγκληματική «συνέπεια» κανένα 
μέτρο ασφαλείας, με την ανοχή της 
προηγούμενης κυβέρνησης) κρούο-
ντας τον κώδωνα του κινδύνου θέτει 

καίρια ερωτήματα που χρήζουν άμε-
σης απάντησης: 

1. Γιατί δεν ελέγχθηκε από το 
Υπουργείο και την Περιφέρεια Αττι-
κής η μονάδα αυτή για την λειτουρ-
γία της; 

 2. Γιατί δεν πήρατε άμεσα όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπι-
ση της πυρκαγιάς, την προστασία της 
δημόσιας υγείας, την προστασία του 
περιβάλλοντος, αλλά και την αντιμε-
τώπιση των βραχυ-μεσοπρόθεσμων 
επιπτώσεων;

3. Ποια απαραίτητα μέτρα, σχέ-
δια και έλεγχοι θα ληφθούν για τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, 
της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της ασφάλειας των εργαζομένων;

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα 
της καταγραφής των βιομηχανικών 
εμπορικών αποβλήτων των συσκευα-
σιών (ΒΕΑΣ) για τα υλικά που έχουν 
ολοκληρωτικά ή ένα μέρος τους καεί 
και εάν αυτά έχουν περιληφθεί στα 
αποτελέσματα δράσης της εταιρείας;

Περιμένουμε άμεσα την απάντη-
ση σας

2o ΘΕΜΑ : ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΣΤΑ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Το πολύ σοβαρό θέμα των αυθαι-
ρέτων, που απασχολεί τουλάχιστο 20 
χρόνια την χώρα και με έναν περί-
εργο τρόπο είτε «κουκουλώνεται», 
είτε «εμφανίζονται» ξαφνικά «πόρ-
τες» και «παράθυρα» στο νόμο ευνο-
ώντας τους παρανομούντες, θα πρέ-
πει να λήξει ΕΔΩ! 

Ελπίζουμε ότι με τον νέο αυστη-
ρό νόμο που τίθεται σε εφαρμογή 
θα πάψουν τα φαινόμενα αυθαίρε-
των κτιρίων στην καρδιά των δασών 
και βουνών!

Επισυνάπτουμε αντίστοιχες σελί-
δες του πρόσφατου τεύχους της εφη-
μερίδας μας (ΟΙΚΟ-νομία) που αφο-
ρούν στο θέμα.

Το ΠΑΚΟΕ από την μία καταγ-
γέλλει όλο αυτό το παράνομο κύκλω-
μα στα αυθαίρετα και από την άλλη 
προτείνει: 

1. Άμεση ενημέρωση των πολιτών 
ότι το θέμα των Αυθαιρέτων έκλει-
σε οριστικά. Δηλαδή εφεξής δεν θα 
μπορεί καν η Πολιτεία να εκδώσει 
Νόμους ρύθμισης αυθαιρέτων. 

2. Οποιοδήποτε αυθαίρετο έχει η 
πρόκειται να κτισθεί θα κατεδαφίζε-
ται χωρίς άλλη διαδικασία και ταυ-
τόχρονα θα πληρώνονται και τα ανα-
λογούντα πρόστιμα. 

3. Έλεγχος και παρακολούθηση 
όλων των κατασκευών κατά την περί-
οδο της κατασκευής αλλά και μετά 
κατά την περίοδο της λειτουργίας τους.

4. Ορισμός των αρμοδιοτήτων και 
των ευθυνών των ιδιοκτητών, μηχα-
νικών, δημοσίων υπηρεσιών, που 
εμπλέκονται στην κατασκευή.

5. Να μην επιτρέπεται στην Πολι-
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τεία να θεσπίζει νόμους που ρυθμί-
ζουν αυθαίρετες κατασκευές, ώστε 
η κόκκινη γραμμή της 28-7-2011 
που προβλέπει ότι θα κατεδαφίζεται 
οποιαδήποτε αυθαίρετη κατασκευή 
μετά την ημερομηνία αυτή να ισχύ-
ει για πάντα και να μην μπορεί να 
τροποποιηθεί. 

3o ΘΕΜΑ: ΑΥΛΙΔΑ –ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΕΣ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η Αυλίδα μια περιοχή με πλού-
σια πολιτισμική ιστορία και μέχρι 
πρόσφατα με αξιόλογο φυσικό κάλ-
λος, κινδυνεύει να γίνει ακατάλληλη 
για διαμονή αν και έχει χαρακτηρι-
στεί τουριστική! 

Ο λόγος οι βαριές βιομηχανίες 
που παράνομα φιλοξενούνται στην 
περιοχή, δημιουργώντας ανήκεστη 
βλάβη στο περιβάλλον.

Το δισέλιδο που επισυνάπτουμε 
από το πρόσφατο τεύχος της εφημε-
ρίδας μας (ΟΙΚΟ-νομία) επιβεβαι-
ώνει του λόγου το αληθές.

Το κράτος θα πρέπει να αναλάβει 
τις ευθύνες του και να σταματήσει 
άμεσα το περιβαλλοντολογικό έγκλη-
μα που συντελείται στην περιοχή. 

4o ΘΕΜΑ: ΑΣΩΠΟΣ – ΕΓΚΛΗ-
ΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΩ-
ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΩΠΕΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 
– ΧΟΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΗ 
ΔΙΑΠΛΟΚΗ.

Το έγκλημα στον Ασωπό συνεχί-
ζεται χρόνια τώρα, ενώ οι κατά και-
ρούς «σωτήρες» του έχουν «φάει» 
αρκετά χρήματα!

Είναι καιρός το έγκλημα που συντε-
λείται στον Ασωπό να σταματήσει. Για 
να συμβεί αυτό θα πρέπει η πολιτι-
κή ηγεσία του τόπου να αναλάβει τις 
ευθύνες της και να προχωρήσει άμε-
σα σε δραστικά μέτρα. 

Οι επισυναπτόμενες σελίδες που 
ακολουθούν και αφορούν στο θέμα 
λύνουν τις όποιες απορίες, καθώς 
ξετυλίγουν το «κουβάρι» της υπόθε-
σης του Ασωπού από την αρχή.

Σας παρακαλούμε να ασχοληθείτε 
με το θέμα άμεσα, καθώς οι οικολο-
γικές επιπτώσεις στην περιοχή είναι 
ήδη καταστροφικές

Επισυνάπτουμε τα αντίστοιχα 
δημοσιεύματα.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε 
διευκρίνιση. 

***

Αθήνα 06/08/ 2015
Αρ. Πρωτ 7921
Προς τον κύριο Γεώργιο Σταθάκη 

Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού 

Κοινοποίηση : 
1)Γραφείο Πρωθυπουργού
2) Υπουργό Εργασίας και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο 
Κατρούγκαλο

3) κο. Εισαγγελέα Οικονομικού 
Εγκλήματος 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΥΝΑ-
ΠΤΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΤΟ-
ΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Κύριε. Υπουργέ, 
Τα θέματα που παραθέτουμε πρω-

τίστως ενδιαφέρουν τον Ελληνικό 
Λαό, γι΄ αυτό και οι οποίες απαντή-
σεις, αποφάσεις, έρευνες σας θα πρέ-
πει να ανακοινωθούν άμεσα και με 
σαφήνεια.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
από τα θέματα που παραθέτουμε είναι 
ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και η αδράνεια 
της αναπληρώτριας υπουργού κας. 
Ράνιας Αντωνοπούλου γύρω από το 
θέμα. Το «Πρελούδιο» φοροδιαφυ-
γής σε δεκάδες υποθέσεις που εντό-
πισε ο ΣΔΟΕ. Ο «χορός» εκατομμυρί-
ων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
που αποκαλύφθηκε στην υπόθεση 
του ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά και η επερώ-
τηση του βουλευτού Στάθη Πανα-
γούλη, σχετικά με την παραπληρο-
φόρηση μερίδας του τύπου σχετικά 
με το δημοψήφισμα. Οι μεγάλες απά-
τες της Ελληνικής Εταιρείας Διοική-
σεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), η οποία 
συνεχίζει να λειτουργεί ανενόχλητη, 
αλλά και οι Πίνακες της Διαπλοκής 
που παρουσιάζουν όλους εκείνους 
που έφαγαν χρήματα εις βάρος της 
πολυπληθούς και παντελώς αδύνα-
μης τάξης των ανέργων!

Φυσικά στο συγκεκριμένο ένθετο 
που σας επισυνάπτουμε μπορείτε να 
διαβάσετε και την Διακήρυξη Κοινω-
νικής Αντίστασης που καλεί άμεσα 
την κοινωνία σε συμπόρευση για την 
πάταξη της διαπλοκής, για την αλλη-
λεγγύη και την προστασία των αδύ-
ναμων στρωμάτων. 

Ευελπιστούμε στην συνεργασία 
σας, διότι μόνο με αυτό τον τρόπο θα 
υπάρξει ελπίδα αλλαγής αυτού του 
κράτους, το οποίο θα πρέπει πρώτα 
να «καθαρίσει» εσωτερικά και στη 
συνέχεια να συστήσει την στρατηγι-
κή της εξωτερικής του πολιτικής, έτσι 
ώστε ΚΑΠΟΤΕ να πάψει να χρειάζε-
ται ξένους κηδεμόνες! 

Επισυνάπτουμε από το τεύχος της 
εφημερίδας μας (ΟΙΚΟ-νομία), Ιού-
νιος- Ιούλιος 2015, το ένθετο «ΣΑΠΙΟ 
ΚΡΑΤΟΣ» με τα αντίστοιχα θέματα.

***

Αθήνα 07/08/2015
Αρ. Πρωτ:7920

Προς τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη 
Υπουργό Υποδομών Μεταφορών 

και Δικτύων
Κοινοποίηση: 1) Γραφείο Πρω-

θυπουργού
2) Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλή-

ματος 
3) ΕΥΔΑΠ
ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ 

ΕΥΔΑΠ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ
Κύριε υπουργέ,
Αυτή η επιστολή έχει αναλάβει 

την «αποστολή» να σας ενημερώσει 
για την ληστρικά παράνομη συμπε-
ριφορά της ΕΥΔΑΠ σε Δήμους όπως 
ο Ωρωπός που χρεώνει τους κατοί-
κους δίχως λόγο. 

Επισυνάπτουμε σελίδες του πρό-
σφατου τεύχους Ιούνιος –Ιούλιος της 
εφημερίδας (ΟΙΚΟ-νομία) που αφο-
ρούν στο θέμα το οποίο φιλοξενείται 
στο ένθετο ΑΝΙΣΩΡΩΠΙΕΣ». 

Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβα-
ρό θέμα, γι΄ αυτό το λόγο και είναι 
επιβεβλημένη η ενημέρωση σας, όπως 
άλλωστε και η ενημέρωση του Πρω-
θυπουργού και φυσικά του Εισαγγε-
λέα ο οποίος θα διενεργήσει έρευνα 
και θα αποδώσει τις αντίστοιχες ποι-
νικές ευθύνες. 

Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας.

***

Αθήνα 07/08/2015
Αρ. Πρωτ.: 7919
Προς τον κύριο Παναγιώτη Κου-
ρουμπλή

Υπουργό Υγείας 
Κοινοποίηση:
1) Γραφείο Πρωθυπουργού
2) Εισαγγελία Καταναλωτή
ΘΕΜΑ: ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ- ΑΚΑ-
ΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙ-
ΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΥΜΑ 
ΠΑΓΩΤΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΥΨΗ-
ΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ-
ΝΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. ΠΟΤΕ ΘΑ 
ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΑΝΤΙΛΑΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
ΤΟΥ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ;

Κύριε Υπουργέ, 
Επισυνάπτουμε από το πρόσφατο 

τεύχος Ιούνιος-Ιούλιος της εφημερί-
δας μας (ΟΙΚΟ-νομία), τις αντίστοι-
χες σελίδες που αφορούν σε θέματα 
που άπτονται στους τομείς ενδιαφέρο-
ντος του υπουργείου υγείας και χρή-
ζουν περαιτέρω έρευνας και ελέγχου.

Πιο ειδικά, μπορείτε να δείτε στα 
επισυναπτόμενα κείμενα που σας 
στέλνουμε θέματα όπως: ΨΕΥΔΟ-
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩ-
ΜΙΟ ΣΕ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, 
χημικές αναλύσεις με ευρήματα που 
παραθέτουμε σε πίνακα, λύνουν τις 
απορίες, όπως άλλωστε και το άλλο 
μεγάλο θέμα με τους κινδύνους για 
την υγεία των μαθητών που «καρα-
δοκούν» στα προϊόντα των σχολικών 
κυλικείων, (έρευνα ΠΑΚΟΕ). 

Την αποκαλυπτική ετήσια έρευνα 
του ΠΑΚΟΕ για τα επικίνδυνα χύμα 
παγωτά. Μια έρευνα που έγινε σε 
μεγάλα κεντρικά ζαχαροπλαστεία και 
δημιουργεί τουλάχιστον, ανασφάλεια 

στον καταναλωτή. 
Το άλλο μεγάλο θέμα με τις καταγ-

γελίες που έφτασαν στην εφημερίδα 
για τις ασύδοτα υψηλές συμμετοχές 
των ασφαλισμένων στα φάρμακα. Μια 
«πονεμένη» ιστορία σε καιρούς χαλε-
πούς που ο απλός πολίτης πασχίζει 
να επιβιώσει, η οποία βασίζεται στον 
αντιλαϊκό νόμο του Άδωνη Γεωργι-
άδη, νόμος ο οποίος θα πρέπει να 
αλλάξει ΕΔΩ και ΤΩΡΑ. 

Προσβλέπουμε σε συνεργασία μαζί 
σας, με γνώμονα πάντα την προστα-
σία της υγείας των πολιτών.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε 
διευκρίνιση. 

***

Αθήνα 07/08/2015
Αρ. Πρωτ.: 7924
Προς τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη

Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Κοινοποίηση:
1) Γραφείο Πρωθυπουργού
2) Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα 

Δούρου 
3) Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Τομέα 

Αττικής κ. Πέτρο Φιλίππου
ΘΕΜΑ: ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΧΩΣ ΤΙΜΩΡΙΑ
Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι 

εγκαταλελειμμένο στον… αυτόματο 
πιλότο. Δεν υπάρχει άνθρωπος να 
ρωτήσεις ή να ξεναγηθείς. Το show 
με τα δελφίνια- χρεώνεται χωριστά 
από το εισιτήριο τρία (3) ευρώ- διάρ-
κειας μισής ώρας δείχνει την άμεση 
εξάρτηση του ζώου από την τροφή 
για να χορέψει- θυμάστε παλιά τις 
αρκούδες με το ντέφι του γύφτου.

Η αίσθηση ότι νερό…δεν υπάρχει 
είναι φανερή σε κάθε βήμα.

Το υπουργείο περιβάλλοντος πρέ-
πει να ελέγξει την κατάσταση. Είναι 
φρικτό να φυλακίζουμε την άγρια 
φύση και όταν εν πάση περπτώση το 
κάνουμε για «εκπαιδευτικούς λόγους» 
καλό είναι να της παρέχουμε αξιοπρε-
πείς συνθήκες διαβίωσης.

Ακολουθεί επισυναπτόμενη σελί-
δα, από το πρόσφατο τεύχος της εφη-
μερίδας (ΟΙΚΟ-νομία) που αφορά 
στο θέμα.

***

Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 7934

Προς 
1.κα. Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχη Αττικής
2.κο Πέτρο Φιλίππου 
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικού 

Τομέα
Κυρία Περιφερειάρχη 
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη
Σήμερα σας υποβάλλουμε πρότα-

ση για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ 
Αττικής ύψους τριακοσίων χιλιάδων 
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(300.000) ευρώ με βάσει την μελέτη 
που έχουμε πραγματοποιήσει με το 
Δήμο Ωρωπού. 

Τα οφέλη από την υλοποίηση της 
πρότασης θα είναι σημαντικά για το 
περιβάλλον αλλά και την κοινωνική 
οικονομία της περιοχής.

Περιμένουμε την θετική σας απά-
ντηση 

***

Αθήνα, 17-09-2015
Αρ. Πρωτ: 7940

Προς:
1) Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο (Υπηρεσιακό Υπουρ-
γό Δικαιοσύνης)
2) Εισαγγελέα Αθηνών, κ. Δασούλα 
 αρμόδιο για θέματα Περιβάλλοντος 
3) Εισαγγελέα Αθηνών, κα Ελένη 
Ράϊκου,
 αρμόδια για τα εγκλήματα διαφθοράς
4) Επίτροπο Ευρωπαϊκό Ένωσης 
 αρμόδιο για το Περιβάλλον (κ.. Καρ-
μενου Βέλου)
Κοινοποίση προς: 
1) Ζουμπας Γεώργιος Δήμαρχο Αρι-
στοτέλη Χαλκιδικής,
2) Σωματείο «Αγροτικός Αλιευτικός 
Σύλλογος Ιερισσού Ν. Ρόδων και 
Περιχώρων
3) Δασικός Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Μ. Παναγιάς (Μεγάλη Παναγιά Χαλ-
κιδικής)
4) Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών 
Ερευνών 
5) Ιερισσιώτες 
6) Συντονιστικό Ιερισσού ενάντια 
στην εξόρυξη Χρυσού SOShalkidiki 
7) Επιτροπή αλληλεγγύης στη Χαλ-
κιδική 
8) Σύλλογος Φίλοι του Περιβάλλο-
ντος Ιερισσού 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Του Πανελλήνιου Κέντρου Οικο-

λογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), για την 
παράνομη και καταστροφική για το 
περιβάλλον λειτουργία του εργοστα-
σίου χρυσού από την Καναδική εται-
ρεία ElDorado ( Ελληνικός Χρυσός).

Ιστορικό
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή 

αναφέρουμε πως η εταιρία ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ με μόλις 11.000.000 
ευρώ απέκτησε το 2003 το δικαίω-
μα εκμετάλλευσης 317.000 στρεμμά-
των στη Βόρεια Χαλκιδική με σύμ-
βαση 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 πινα-
κίου φακής» είναι μοναδικού φυσι-
κού κάλλους και καταστρέφεται από 
την ανέλεγκτη χρήση της από την 
εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, που 
παραβιάζοντας αποφάσεις της Ελλη-
νικής Δικαιοσύνης έχει προχωρήσει 
σε αυθαίρετες κατασκευές. 

Τα μεταλλεία Κασσάνδρας πουλή-
θηκαν το 2003 στην «Ελληνικός Χρυ-
σός», με υπογραφή του τότε αρμόδιου 
υφυπουργού,, χωρίς να έχει προη-
γηθεί δημόσιος διαγωνισμός, όπως 
ορίζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ το 
αρχικό επενδυτικό σχέδιο που υπέ-
βαλε η εταιρεία, όπως υποχρεούταν 
από τον νόμο, αντίκειτο στους όρους 
της σύμβασης, καθώς δεν ήταν πλήρες 
και δε συνοδευόταν από τις απαραί-
τητες μελέτες. Συγκεκριμένα με ξεχω-
ριστό άρθρο, ορίζονταν στη σύμβαση, 
η απαράβατη υποχρέωση της εταιρεί-
ας να επανέλθει, εντός δύο ετών από 
την κύρωση της σύμβασης, με ολο-
κληρωμένο και άρτιο επενδυτικό σχέ-
διο για την κατασκευή και λειτουρ-
γία του εργοστασίου μεταλλουργίας 
χρυσού, με βάση το οποίο θα δίνο-
νταν ή όχι έγκριση για την έναρξη 
υλοποίησης του έργου. Η ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΧΡΥΣΟΣ πράγματι, μια μέρα πριν 
λήξει (!) η προθεσμία, υπέβαλε το εν 
λόγω επενδυτικό σχέδιο στο Υπουρ-
γείο 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 περίπτωση δεν αναφέρεται ότι 
εγκρίνεται το συγκεκριμένο σχέδιο! 

Τα σημεία που επεσήμανε στο 
έγγραφό του ο Γενικός Διευθυντής 
Φυσικού Πλούτου καταδείκνυαν ουσι-
αστικά την ανυπαρξία ολοκληρωμέ-
νου επενδυτικού σχεδίου καθώς δεν 
αναφερόταν καν το χρηματοδοτικό 
σχήμα της επένδυσης, δεν καθίστα-
το 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 
δραστηριοποιείται παρανόμως, εφό-
σον ουδέποτε έλαβε σχετική έγκριση 
έναρξης των εν λόγω δραστηριοτή-
των, συντάσσει και καταθέτει Μελέ-
τη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Τότε, η Γενική Διεύθυνση Φυσι-
κού Πλούτου, ξεκαθαρίζει με επίσημο 
έγγραφο στην Διεύθυνση Περιβάλλο-
ντος πως το επενδυτικό σχέδιο που 
είχε κατατεθεί το 2006 ΔΕΝ έχει ακό-
μα εγκριθεί! Η σύμβαση δεν καταγ-
γέλθηκε και το 2009 η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έστειλε τους αρμόδιους του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγω-
νιστικότητας στο Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο, θεωρώντας την παράνομη 
κρατική ενίσχυση. 

Πάραυτα, και χωρίς να έχει εγκρι-
θεί νέο επενδυτικό σχέδιο, το 2011 η 
κυβέρνηση με Κοινή Υπουργική Από-
φαση, ενέκρινε το έργο για πλήρη ανά-
πτυξη των μεταλλείων Κασσάνδρας. 

ΙΙ. Νομικό Μέρος

Για την υπόθεση των Μεταλλείων 
Κασσάνδρας έχουν εκδοθεί πληθώρα 
αποφάσεων από το ΣτΕ, οι περισσό-
τερες εκ των οποίων όμως είναι αντι-
φατικές τόσο μεταξύ τους όσο και στο 
ίδιο τους το περιεχόμενο. Η ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ καταπατώντας τον 
εθνικό μας πλούτο προσφεύγει συνε-
χώς στην Δικαιοσύνη στην προσπά-
θειά της να ακυρώσει και αναιρέσει 
Υπουργικές Αποφάσεις.

Πολεοδομικές παραβάσεις
Έκπληξη αποτελεί πρόσφατη Από-

φαση του ΣτΕ (1449/2015) που δέχε-
ται πως από τον συνδυασμό των 
διατάξεων 18 παρ. 1 του Συντάγ-
ματος,158, 161 του Μεταλλευτικού 
Κώδικα, των άρθρων 2 παρ. 12 4 
του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, 
τον ν. 3982/2011 για την ανέγερση 
κτισμάτων γραφείων και αποθηκών 
εργοστασίων 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, παραβλέ-
πεται 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 καταργή-
θηκαν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 
του π.δ της 24/32-5-1985 παρεκκλί-
σεις για τις εκτός σχεδίου βιομηχανι-
κές εγκαταστάσεις στις ρυθμιζόμενες 
από τον νόμο αυτό περιπτώσεις και 
όχι η κατά τα ανωτέρω ειδική διάτα-
ξη του Μεταλλευτικού Κώδικα όταν 
αφορά σε εγκαταστάσεις μεταλλείων 
που χωροθετούνται εντός μεταλλευ-
τικής παραχώρησης, οι οποίες εξάλ-
λου εξαιρούνται ρητά από το πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων του εν 
λόγω νόμου και διέπονται αποκλει-
στικά από τον Μεταλλευτικό Κώδι-
κα. Ουσιαστικά δηλαδή κατασκευά-
στηκαν κτιριακές εγκαταστάσεις για 
τα οποία δεν υπήρχε σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ υπέβαλε αίτηση προς 
την αρμόδια υπηρεσία της Πολεο-
δομίας του Δήμου Αριστοτέλη για 
την χορήγηση άδειας δόμησης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του εργο-
στασίου εμπλουτισμού. Η αρμόδια 
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 κτι-
ριακών της εγκαταστάσεων και ορθά 
η Πολεοδομία απέρριψε την αίτησή 
της καθώς προέκυψε από τον έλεγχο 
πως η έκταση που αιτήθηκε την ανέ-
γερση 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 δέχε-
ται ότι δεν υπήρχε σχετική άδεια για 
την κατασκευή των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων εντούτοις όμως η απόφα-
ση δέχεται την αίτηση της προσφεύ-
γουσας εταιρίας.

Περιβαλλοντικές παραβάσεις
Σε σωρεία περιβαλλοντικών παρα-

βάσεων έχει υποπέσει η εταιρεία 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ σύμφωνα 
με τα όσα καταγγέλλει ο Συντονιστι-
κός Σύλλογος Ακάνθου. Συγκεκριμέ-
να, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο των 
επιθεωρητών περιβάλλοντος, απεδεί-
χθη ότι η εταιρεία έχει παραβιάσει 
τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων ειδικά για τον ΧΥΤΕΑ Κοκ-
κινόλακα, μη διαθέτοντας τις απα-
ραίτητες άδειες, ενώ το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Πολυγύρου απέρριψε 
δίχως αιτιολόγηση την αίτηση προ-
σωρινής παύσεως εργασιών μεταφέ-
ροντας την εκδίκαση της υπόθεσης 
για την 10η Φεβρουαρίου. Παράνομα 
όμως επίσης απασχολεί και αλλοδα-
πούς χωρίς άδειες λειτουργίας μηχα-
νημάτων στην περιοχή Φισώκα του 
όρους Κάκαβος, σύμφωνα με καταγ-
γελία που έφτασε στην Επιθεώρη-
ση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας. Η 
τελευταία, αντί να απευθυνθεί στις 
αρμόδιες αρχές προκειμένου να διε-
νεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, 
«παρακαλεί» την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ 
να την ενημερώσει για όσα αναφέρο-
νται στο περιεχόμενο της καταγγελίας.

Η τελευταία δε Απόφαση 3191/2015 
του ΣτΕ του Ε’ Τμήματος, που αξίζει 
να σημειωθεί ότι είναι τμήμα περι-
βαλλοντικό, που θα έπρεπε να προα-
σπίζεται και να προφυλάσσει το περι-
βάλλον από την ασύδοτη καταστροφή 
του, προκαλεί εντύπωση και θα πρέ-
πει να αξιολογηθεί, καθώς λανθασμέ-
να κυκλοφόρησε ακόμη και στον ημε-
ρήσιο τύπο, ότι η εν λόγω απόφαση 
ακυρώνει την απόφαση του κ. Σκουρ-
λέτη, καθώς εάν κάποιος την διαβά-
σει με προσοχή, μπορεί να αντιλη-
φθεί 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 ΧΡΥ-
ΣΟΣ 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 εκδικάζε-
ται στις 2-10-2015 η αίτηση ακύρω-
σης της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥ-
ΣΟΣ, ενώ στις 15-9-2015 εκδικάζεται 
ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών 
του Συμβουλίου της Επικρατείας σε 
σχηματισμό όμως Ολομέλειας, η Αίτη-
ση Αναστολής που έχει καταθέσει η 
Ελληνικός Χρυσός κατά της εκτέλε-



#108 • ΜΑΪΟΣ 201918 / EΠΙΣΤΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ... ΑΠΑΝΤΗΣΗ

σης της απόφασης του Υπουργού κου 
Σκουρλέτη. Αξίζει δε να σημειωθεί 
πως εννέα επαγγελματικά, πολιτιστικά 
κλπ. σωματεία έχουν (Αγροτικός Δασι-
κός Συνεταιρισμός Μεγάλη Παναγιά, 
Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Αριστο-
τέλη, Πολιτιστικός Σύλλογος Ιερισσού 
«Κλειγένης», Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μεγάλης Παναγιάς, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Νέων Ρόδων «Προσφυγι-
κή Αναγέννηση», Σύλλογος Γυναι-
κών 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 αμφισβη-
τήσει την εγκληματική καταστροφή 
στην οποία έχει προχωρήσει η ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Την ίδια ώρα που 
συντελείτε η καταστροφή του περι-
βάλλοντος όμως η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥ-
ΣΟΣ βραβεύεται από το Ινστιτούτο 
Εταιρικής Ευθύνης (CRI) με το Χάλ-
κινο βραβείο για την εταιρική ευθύνη, 
αλλά προ λίγων μηνών πήρε την διά-
κριση Materiality Disclosure από την 
εταιρία Global Reporting Initiative 
που είναι Οργανισμός παροχής διε-
θνών κανόνων εκθέσεων εταιρικής 
υπευθυνότητας. Το 2014 δε ο Σύν-
δεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλά-
δος απένειμε έπαινο στην ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για τις επιδόσεις της 
στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης κατά την διάρκεια των βρα-
βείων «Ελληνική Αξία».!!

Τα τελευταία τρία χρόνια στην 
έκταση που είναι αντικείμενο της επί-
μαχης παραχώρησης, αφανίστηκαν 
τουλάχιστον 1.500 στρέμματα δάσους, 
χτίστηκε κατά παράβαση των πολε-
οδομικών και μεταλλευτικών διατά-
ξεων ένα θηριώδες εργοστάσιο που 
του λείπει μόνο το στέγαστρο, έγι-
νε ένα επιφανειακό όρυγμα με διά-
μετρο 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 οικολο-
γικός παράδεισος και μια καταστρο-
φή συντελέσθηκε χωρίς να μπορεί 
να ανατραπεί. Αυτή είναι άλλωστε 
η εταιρική «κοινωνική ευθύνη», για 
την οποία «βραβεύεται» η ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.

Εδώ πια καταστρατηγείται το 
Σύνταγμα και οι νόμοι, το Σύνταγ-

μα στο αρ. 24 παρ. ορίζει σαφώς ότι 
«η προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος αποτελεί υποχρέωση 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 Ευρωπα-
ϊκή Κοινότητα, όπως ισχύουν μετά 
την τροποποίησή τους με τη Συνθή-
κη του Άμστερνταμ που κυρώθηκε 
με τον ν. 2691/1999 (Α’ 47) και τέθη-
κε σε ισχύ από 1.5.1999, καθώς και 
οι οδηγίες 84/360/ΕΟΚ και 85/337/
ΕΟΚ, 97/11, 96/61/ΕΕ του Συμβουλίου 
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 περιβαλλο-
ντικών όρων, και σύμφωνα με αυτές 
έχει αναχθεί το φυσικό περιβάλλον 
σε αυτοτελές προστατευόμενο αγα-
θό προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
οικολογική ισορροπία και η διαφύ-
λαξη των φυσικών πόρων προς χάρη 
και των επόμενων γενεών. Όλα όμως 
παραβιάζονται ενόψει της ικανοποί-
ησης των οικονομικών συμφερόντων 
καθώς η πλέον μη αναστρέψιμη κατα-
στροφή του περιβάλλοντος θωρείται 
«αμελητέα» ενόψει της «οικονομικής 
επίπτωσης στην περιοχή και της εθνι-
κής οικονομίας».

Το ΠΑΚΟΕ που έχει ασχοληθεί με 
το Ζεόλιθο και με τις υπόγειες δια-
δρομές στην επικείμενη εκμετάλλευ-
ση του, έχει επανειλημμένα καταγγεί-
λει την επικινδυνότητα στη δημόσια 
υγεία και στο περιβάλλον. Σε έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρι-
κής Μακεδονίας της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
αναφέρεται ότι «η προτεινόμενη θέση 
ανόρυξης της γεώτρησης εντοπίζε-
ται στην λεκάνη απορροής Χαλκιδι-
κής και στο υπόγειο ρωγματικό υδα-
τικό υποσύστημα «Σκουριές-Μαύρες 
Πέτρες», του οποίου αν και η ποσοτι-
κή κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή, η 
ποιοτική κατάσταση χαρακτηρίζεται 
κακή λόγω συγκεντρώσεων μόλυβδου 
και αρσενικού, τα οποία οφείλονται 
σε ανθρωπογενή αίτια (μεταλλευτι-
κή δραστηριότητα).

 
Όπως επισημαίνει ο καθηγητής 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-
κών του ΑΠΘ Γιάννης Κρεστενίτης, 
«ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας 
όλης της περιοχής είναι υποβαθ-
μισμένος και από το προηγούμενο 
έγγραφο αποδεικνύεται ότι το νερό 
έχει μολυνθεί από την μεταλλευτική 
δραστηριότητα. Σε περίπτωση που 

ξεκινήσουν εξορύξεις χρυσού στις 
Σκουριές, εκτιμάται ότι η μόλυνση 
του υδροφόρου ορίζοντα θα επεκτα-
θεί ακόμη περισσότερο». 

Στο παραπάνω έγγραφο η Διεύ-
θυνση Υδάτων αναφέρει ακόμα, ότι 
για να διατεθεί το νερό για ύδρευση 
πρέπει να υποστεί επεξεργασία υψη-
λού επιπέδου, η οποία είναι αντίθετη 
με Οδηγία της ΕΕ. Προτείνεται, από 
την Διεύθυνση Υδάτων, η επιλογή 
νέας θέσης ανόρυξης σε άλλο υδάτι-
νο υποσύστημα. 

Η περιοχή του Κακκάβου, δηλα-
δή των Σκουριών είναι η μεγαλύτε-
ρη υδατοδεξαμενή που τροφοδοτεί 
ολόκληρη τη Χαλκιδική. Η ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΣ 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 μετα-
φέρονται προοδευτικά στον υδροφο-
ρέα που σε λίγα χρόνια θα καταστεί 
ακατάλληλος. Τα υπόγεια νερά συνδέ-
ονται από τη νοτιοανατολική Χαλκι-
δική 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 επι-
βαρυμένο 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 γαλακτο-
παραγωγή γεμάτη χαλκό και αρσενι-
κό να πετιέται στους δρόμους, επει-
δή η πηγή είναι πάλι όπως και στα 
δύο τελευταία επεισόδια, ένα στον 
Καναδά και το άλλο πάλι στο Μεξικό, 
από τα εργοστάσια παραγωγής χρυ-
σού όπως στις Σκουριές Χαλκιδικής 
Η «ελληνική χρυσός» μόνο στο όνο-
μα τηρεί σιγή ιχθύος, 

Επειδή η καταστροφή του περι-
βάλλοντος που συντελείται είναι πλέ-
ον ανυπολόγιστη, καθώς υφίσταται 
καταστροφή 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 Σύνταγ-
μα και οι Νόμοι, όπως αναλυτικά 
αναφέρουμε ανωτέρω, αφού υπάρ-

χουν τόσο πολεοδομικές παραβάσεις 
στην κατασκευή του εργοστασίου της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, παραβιάζεται 
το Σύνταγμα που έχει προβλέψει την 
προστασία του περιβάλλοντος αλλά 
και οι κοινοτικές οδηγίες που έχουν 
αναγάγει την προστασία του περιβάλ-
λοντος σε υψίστης σημασίας

Επειδή η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
εξακολουθεί να λειτουργεί και να 
καταστρέφει το περιβάλλον

Παρακαλούμε να επιληφθείτε άμε-
σα του θέματος για την απόδοση ευθυ-
νών και για την προστασία του περι-
βάλλοντος του δάσους της Χαλκιδικής.

***

Αθήνα :28/09/2015
Αρ. Πρωτ.: 7947

Προς: 
1) κ. Πάνο Σκουρλέτη
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέρ-

γειας
Κοινοποίηση: 
1) Γραφείο Πρωθυπουργού
2) κ. Γιάννη Τσιρώνη, αναπληρω-

τή Υπουργό Περιβάλλοντος
3) κ. Νίκο Τόσκα, αναπληρωτή 

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Κύριε Υπουργέ,
Κατ’ αρχήν σας ευχόμαστε δημι-

ουργική κι αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση στη θητεία σας, των οξυμέ-
νων περιβαλλοντικών προβλημάτων 
της χώρας.

Εμείς, ως φορέας που λειτουργεί 
τριάντα έξι (36) χρόνια (www.pakoe.
gr) θέλουμε, με τις τεκμηριωμένες 
θέσεις κι απόψεις μας, να συμμετέ-
χουμε στις διαδικασίες λήψεις απο-
φάσεων, υιοθετώντας τη ρήση του 
πρωθυπουργού για «τη συμμετοχή 
του λαού σε όλες τις διαδικασίες».

Για τον λόγο αυτό, σας στέλνουμε 
συνημμένη την καταγγελία μας για 
την « Ελληνικός Χρυσός» που στεί-
λαμε στη δικαιοσύνη, περιμένοντας 
την απάντησή σας καθώς κι ένα ερω-
τηματολόγιο, στο οποίο σας ζητάμε 
άμεση απάντηση.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΑ ΤΗΣ VW ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Πόσα όργανα μέτρησης υπάρχουν 
και σε ποιες υπηρεσίες του Δημοσί-
ου, για τις μετρήσεις καυσαερίων και 
ιδιαίτερα PM10, PM5 και PM2.5 στα 
αυτοκίνητα.

Έχετε επιληφθεί του προβλήματος 
αυτού και σε ποιο στάδιο βρίσκεστε, 
ούτως ώστε τα 150.000 και πλέον 
αυτοκίνητα της VW να αρχίσουν να 
καταγράφονται;

Το διοξείδιο του θείου (SO2) που 
οφείλεται κυρίως στα πετρελαιοκίνη-
τα αυτοκίνητα, το οποίο κατά τις εκτι-
μήσεις του ΠΑΚΟΕ έχει σημαντικά 
αυξηθεί την τελευταία διετία, ποιες 
είναι οι τιμές του (οχτάωρες και εικο-
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σιτετράωρες) στην Αττική;
Το ΠΑΚΟΕ, επειδή το θέμα είναι 

πάρα πολύ σοβαρό, θα πραγματοποι-
ήσει μετρήσεις στις εξατμίσεις αυτο-
κινήτων και στη συνέχεια θα καταθέ-
σει εναντίον της εταιρείας αγωγή και 
μηνυτήρια αναφορά, επειδή πιστεύ-
ουμε ότι άμεσα πρέπει να παρέμ-
βει η δικαιοσύνη και ταυτόχρονα το 
Υπουργείο λαμβάνοντας συγκεκρι-
μένα μέτρα.

Κύριε Υπουργέ, είμαστε στη διά-
θεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθε-
τη πληροφορία χρειαστείτε.

***

Αθήνα, 01/10/2015
Αρ. Πρωτ/λου: 7950

Προς: κ. Αλέξη Τσίπρα
Πρωθυπουργό της Ελλάδας Και 

τους Υπουργούς, Υφυπουργούς,
Γενικούς Γραμματείς της Κυβέρνηση
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριοι-ες Υπουργοί,
Κύριοι –ες Αναπληρωτές Υπουργοί,
Κύριοι –ες Υφυπουργοί,
Κύριοι-ες Γ. Γραμματείς,
Με την ευκαιρία της ανάληψης 

των καθηκόντων σας στη νέα 
Κυβέρνηση, δεχθείτε τα πλέον θερμά 
μας συγχαρητήρια κι επειδή όπως 
αναφέρουμε και στην εφημερίδα που 
εκδίδει το ΠΑΚΟΕ, την «ΟΙΚΟνομία» 
(συνημμένη), ο χρόνος ανοχής στο έργο 
που θα επιτελέσετε είναι ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ, 
σας ζητάμε να πράξετε άμεσα όσα 
επικαλεστήκατε προεκλογικά.

Κι αυτά είναι: 
1. Με ποιους μηχανισμούς θα 

αλλάξετε την πάγια θέση του “κράτους” 
με την οποία ταυτίζεται ο κομματισμός 
στην λειτουργία του;

2. Πώς θα μπορέσετε να αναπτύξετε 
μηχανισμούς ελέγχου για την χρηστή 
διοίκηση και διαχείριση του Δημόσιου 
και Ευρωπαϊκού χρήματος ;

3. Πώς θα αναπτύξετε μια αγροτική 
πολιτική που θα εξυγιάνει τον αγροτικό 
κόσμο και θα δημιουργήσει νέες 
ευκαιρίες σε άνεργους πολίτες με το 
δεδομένο ότι υπάρχουν εκατομμύρια 
στρέμματα ακαλλιέργητων εκτάσεων;

4. Πώς θα καλύψετε τις λοβιτούρες 
και τα λόμπι στην υγεία;

5 .  Πώς  θα  μπορέσε τ ε  να 
δημιουργήσετε τις κατάλληλες 
συνθήκες, ώστε τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα (ΕΣΠΑ. Life και άλλα) 
να χρηματοδοτούν σημαντικές ανάγκες 
και όχι να εξυπηρετούν τα οικονομικά 
“λόμπι” και συμφέροντα μερικών 
ατόμων που χρόνια τώρα λεηλατούν τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια που στοχεύουν 
την κοινωνική οικονομία; 

6. Πώς θα εξασφαλίσετε το 
ενεργειακό ισοζύγιο στην χώρα 
μας με στοχεύσεις στην ισότιμη και 
δίκαιη κατανομή του ενεργειακού 
αποτυπώματος;

7. Πώς θα εξασφαλίσετε την 
αξιοκρατική λειτουργία του Δημοσίου 
και των φορέων του;

8.  Πως θα αποτρέψετε την 
συνεχιζόμενη ανεργία, τις αυτοκτονίες 
και τα λουκέτα στα καταστήματα, ώστε 
να σταματήσουν οι “θρασύτατοι” 
υπέρμαχοι του ΝΑΙ να ξεχνούν έντεχνα 
τις τεράστιες ευθύνες τους;

9. Πώς θα δώσετε την δυνατότητα 
στους νέους να έχουν ίσες ευκαιρίες 
εξέλιξης;

10. Τέλος πώς θα μπορέσετε να 
ξεπεράσετε τον εφιάλτη της έντεχνης 
χρεωκοπίας στην χώρα και να δώσετε 
το χαμόγελο στους επί δεκαετίες 
ταλαιπωρημένους Έλληνες;

Εμείς πιστεύουμε σε όλα αυτά 
κύριοι της Κυβέρνησης και της 
αντιπολίτευσης πρέπει να πάρετε θέση 
και να μην αφίεστε στα πρόχειρα λόγια 
στα “παράθυρα” και στα υπόλοιπα 
media.

Για όλα τα παραπάνω με όλες μας 
τις δυνάμεις:

1 .  Θα  βοηθήσουμε  την 
Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα στα 
προαναφερόμενα ερωτήματα με 
στόχο να βοηθάμε όλους όσους 
πραγματικά έχουν ταλαιπωρηθεί 
από την λαίλαπα της διαπλοκής 
και της αναξιοκρατίας.

2. Θα καταγγείλουμε θετικά ή 
αρνητικά κάθε διαπλοκή που θα 
ανακαλύπτουμε προς το αρμόδιο 
υπουργείο και θα αναμένουμε 
να αναλάβει δράση για την 
κάθαρση σε ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα. Εάν δεν το πράξει τότε 
θα καταγγείλουμε το Υπουργείο. 

Επειδή πιστεύουμε στις βασικές 
αρχές της Δημοκρατίας, θέλουμε να 
φανείτε αντάξιοι της εμπιστοσύνης 
του ελληνικού λαού «για μια δεύτερη 
ευκαιρία».

Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε στη 
βοήθειά μας στο δύσκολο έργο σας!

***

Αθήνα, 02/10/2015
Αρ. Πρωτ/λου: 7952
Προς: κ. Ιάκωβο Γκανούλη
Ειδικό Γραμματέα
Ειδική Γραμματείας Υδάτων
Κύριε Γκανούλη,
Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr), επί 

τριάντα έξι (36) έτη ασχολείται στην 
Ελλάδα με τα προβλήματα του περι-
βάλλοντος, της προστασίας της δημό-
σιας υγείας από την υποβάθμισή του 
και προτείνει περιβαλλοντικά φιλικές 
και επενδυτικά βιώσιμες λύσεις για 
την άρση των ασκουμένων ανθρω-
πογενών πιέσεων στο φυσικό περι-
βάλλον.

Τα τελευταία δέκα (10) χρόνια 
έχει ασχοληθεί επισταμένως με το 
πρόβλημα της υπεδάφιας ρύπανσης 
της βιομηχανικής ζώνης των Οινο-

φύτων και κατά καιρούς έχει προτεί-
νει διάφορες δράσεις για την αντιμε-
τώπιση των οξυμμένου προβλήματος 
της παρουσίας βαρέων μετάλλων στα 
απόβλητα των βιομηχανιών και ιδι-
αιτέρως του εξασθενούς χρωμίου. Να 
σημειωθεί ότι το 20% της εγχώριας 
βιομηχανικής παραγωγής, (ήτοι περί 
τα 450 εργοστάσια), έχουν αναπτυ-
χθεί γύρω από την ευρύτερη περιο-
χή του Ασωπού και λειτουργούν με 
παράνομο ή ημιπαράνομο τρόπο ως 
προς τις πρακτικές τους στην τελική 
διάθεση των υγρών αποβλήτων τους.

Λαμβάνοντας τα ως άνω υπ’ όψιν, 
σας υποβάλουμε συνημμένα, πρόταση 
για επιτόπιες μετρήσεις και χημικές 
και μικροβιολογικές αναλύσεις στα 
πιστοποιημένα κατά ISO 9001 και 
17045 εργαστήρια τόσο του ΠΑΚΟΕ 
όσο και των συνεργαζομένων μερών.

Οι ευρύτερες περιοχές ενδιαφέρο-
ντος απ’ όπου θα λαμβάνονται δείγ-
ματα κάθε είκοσι (20) έως τριάντα 
(30) ημέρες θα είναι: Τα Οινόφυτα, 
το Σχηματάρι, η Τανάγρα, η Θήβα, 
το Δήλεσι, η Αυλίδα, ο Ωρωπός, το 
Συκάμινο και ο Αυλώνας.

Τα δείγματα θα λαμβάνονται από 
επιφανεικά νερά (πηγές, ποτάμια, 
ρέματα, λιμνάζοντα), νερά δικτύων 
ύδρευσης και αποχετευόμενα νερά 
από βιομηχανίες και έτερες πηγές 
ρύπανσης, θαλάσσια ύδατα.

Να σημειωθεί ότι το ΠΑΚΟΕ λαμ-
βάνει ενδεικτικά δείγματα από διά-
φορα σημεία της λεκάνης του Ασω-
πού εδώ και δέκα (10) χρόνια κατά 
τακτά διαστήματα (3-6 μηνών), δια-
θέτει τη γνώση και την εμπειρία γι’ 
αυτή τη συγκεκριμένη εργασία.

Τα δείγματα θα λαμβάνονται συμ-
φώνως προς τα προδιαγραφόμενα στις 
Οδηγίες της ΕΕ καθώς την Ελληνική 
ισχύουσα νομοθεσία.

Προκειμένου για την απόκτηση 
ασφαλών στατιστικών συμπερασμά-
των, με βάση την εμπειρία των στελε-
χών του ΠΑΚΟΕ, τα δείγματα που θα 
λαμβάνονται από τα σημεία ενδιαφέ-
ροντος είναι ως ακολούθως:
Οινόφυτα και Βιομηχανική Ζώνη 25
Σχηματάρι και πηγές ρύπανσης 20
Τανάγρα 20
Θήβα 10
Αυλίδα 10
Δήλεσι, Ωρωπός, Συκάμινο 15
Αυλώνας 5
Σύνολο 105

Στα δείγματα αυτά θα γίνονται 
μετρήσεις επί τόπου (DO, pH, Θολε-
ρότητα, Αγωγιμότητα) και στα εργα-
στήρια άλλες περαιτέρω (Cr ολικό, Cr 
εξασθενές, Ni, ΝΟ3, PO4, COD, BOD, 
αλδεΰδες, φαινόλες, Ε.coli, εντερό-
κοκκοι, κολοβακτηριοειδή).

Οι χημικές – μικροβιολογικές ανα-
λύσεις θα εκτελούνται εντός δώδε-
κα ωρών από τη δειγματοληψία. Εν 
συνεχεία θα γίνεται μία στατιστι-

κή ανάλυση των δειγμάτων, ούτως 
ώστε να προκύπτουν οι ισορρυπα-
ντικές καμπύλες. Σε τελικό στάδιο 
θα συντάσσεται η έκθεση μετρήσε-
ων – αναλύσεων και θα γίνεται σχο-
λιασμός των αποτελεσμάτων.

Τα δείγματα θα λαμβάνονται εις 
διπλούν, ώστε να υπάρχει «μάρτυ-
ρας» φυλασσόμενος στο ψυγείο και 
να υπάρχει η δυνατότητα ανά πάσα 
στιγμή να επαναληφθεί η μέτρηση 
στις περιπτώσεις εκείνες των μετρή-
σεων που κάτι τέτοιο είναι δυνατό.

Το κόστος μίας τέτοιας εργασίας 
για ένα χρόνο θα ανέλθει στις εβδομή-
ντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ 
πλέον ΦΠΑ και θα πληρωθεί σε τρεις 
ισόποσες δόσεις (μία δόση με την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
μία στη μέση του χρόνου και μία με 
την παραλαβή της ετήσιας έκθεσης).

Για οιαδήποτε διευκρίνιση είμα-
στε στη διάθεσή σας.

Ενημερωτικό σημείωμα για τα Οινό-
φυτα

Το ΠΑΚΟΕ1 επί τριάντα έξι (36) 
χρόνια ασχολείται στην Ελλάδα με 
τα προβλήματα του περιβάλλοντος 
και του καταναλωτή και προτείνει 
περιβαλλοντικά φιλικές και επενδυ-
τικά βιώσιμες λύσεις σε μία πληθώρα 
θεμάτων που αφορούν στην υποβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής των πολι-
τών μέσω των ισχυρώς ασκουμένων 
ανθρωπογενών πιέσεων στο φυσικό 
περιβάλλον.

Τα τελευταία δέκα (10) χρόνια 
έχει ασχοληθεί επισταμένως με το 
πρόβλημα της υπεδάφιας ρύπανσης 
της βιομηχανικής ζώνης των Οινο-
φύτων και κατά καιρούς έχει προτεί-
νει διάφορες δράσεις για την αντιμε-
τώπιση των οξυμμένου προβλήματος 
της παρουσίας βαρέων μετάλλων στα 
απόβλητα των βιομηχανιών και ιδι-
αιτέρως του εξασθενούς χρωμίου. Ο 
Ασωπός με απόφαση του 1969, κατά 
ένα τμήμα του, είχε χαρακτηριστεί ως 
αποδέκτης βιομηχανικών αποβλή-
των. Παράλληλα δέχεται λύματα και 
ο παραπόταμός του ο Θερμιδώνας. 
Να σημειωθεί ότι το 20% της εγχώ-
ριας βιομηχανικής παραγωγής έχει 
αναπτυχθεί γύρω από την ευρύτερη 
περιοχή του Ασωπού. Περί τα 450 
εργοστάσια λειτουργούν τα τελευταία 
χρόνια και διαβιούν στη γύρω περι-
οχή 10.000 μόνιμοι κάτοικοι.

Για το συγκεκριμένο πρόβλημα 
έχουν γίνει μελέτες κατά το παρελθόν 
από την (ΕΤΒΑ) (1996), από καθηγη-
τή του (ΕΜΠ) (1999 και 2010) όσο 
και από το ΙΓΜΕ (2008), χωρίς ωστό-
σο να έχει ποτέ υλοποιηθεί το παρα-
μικρό για τη λύση του προβλήματος. 
Παράλληλα η υγειονομική υπηρεσία 
της Νομαρχίας της Βοιωτίας εζήτη-
σε με έγγραφό της την 31/10/2005 το 

1 Ιστόχωρος www.pakoe.gr
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δειγματοληπτικό έλεγχο του ποταμού.
Υπερβάσεις των τιμών του χρωμί-

ου που διενεργήθηκαν το 2007 από 
το (ΠΑΚΟΕ) και το (ΕΜΠ) καταδει-
κνύουν ότι το χρώμιο υπερβαίνει τα 
θεσμοθετημένα όρια και ρυπαίνει τον 
υδροφορέα των Οινοφύτων. Εντοπί-
στηκαν σε ορισμένα σημεία της λεκά-
νης του Ασωπού από 3.500 – 7.000 
μg/L εξασθενούς χρωμίου όταν τα 
επιτρεπτά όρια είναι τα 50 μg/L. Το 
αποτέλεσμα αυτό θέτει σε άμεσο κίν-
δυνο την υγεία χιλιάδων συμπολιτών 
μας μέσω της κατανάλωσης των γεωρ-
γικών προϊόντων των καλλιεργειών 
της ευρύτερης χημικά επιβαρημένης 
περιοχής. Και τούτο διότι καλλιεργη-
μένες εκτάσεις αρδεύονται από τοπι-
κές γεωτρήσεις, δεσμεύοντας οι καλλι-
έργειες τα βαρέα Μe που περιέχονται 
στα νερά της άρδευσης και περνώ-
ντας στην τροφική αλυσίδα. Για να 
κατανοηθεί έτι περαιτέρω το μέγεθος 
του κινδύνου για τη δημόσια υγεία, 
αναφέρεται ότι στην περιοχή των 
Οινοφύτων καλλιεργούνται 351.400 
στρέμματα γης. Ληφθέντα δείγματα 
από αθηναϊκά super markets (καρό-
τα, πατάτες και κρεμμύδια) παρουσί-
ασαν πολύ υψηλές τιμές συγκεντρώ-
σεων από τις μέγιστες επιτρεπόμενες 
για κατανάλωση. 

Συμφώνως προς τα λεγόμενα του 
Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Μου-
γκιώτη Γ, το 2011, μετρήθηκαν την 
20/3/2015 τιμές 5.000 μg/L εξασθε-
νούς χρωμίου, όταν το 2011 οι αντί-
στοιχες μετρούμενες τιμές ήσαν 3.500 
μg/L. Τα βαρέα Me ενοχοποιούνται 
για την εμφάνιση λευχαιμίας και 
άλλων μορφών καρκίνου. Σύμφωνα 
με την κ. Νικολοπούλου Π., καθηγή-
τρια φυσιολογίας, υπάρχει συνέργεια 
πολλών βαρέων Me επιτείνοντας την 
εκδήλωση τοξικότητας στον ανθρώ-
πινο οργανισμό. Το εξασθενές χρώ-
μιο είναι ορμονικός διαταράκτης και 
διαπιστωμένα επιστημονικά, προκαλεί 
καρκίνους πολλών μορφών η παρου-
σία του στη διατροφική αλυσίδα.

Την 3/8/2014 υπεγράφη, παρόντων 
του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλ-
λοντος, του προέδρου και διευθύνο-
ντα συμβούλου της ΕΥΔΑΠ και του 
δημάρχου Τανάγρας, σύμβαση για την 
υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμέ-
νη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων 
της περιοχής Ασωπού». Αν και κατα-
βλήθηκαν τα ποσά για την εκτέλεση 
της σύμβασης, εν τούτοις η υλοποί-
ηση του προγράμματος τερματίστη-
κε απότομα χωρίς κανένα ουσιαστικό 
περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Αποτε-
λούσε ένα φιλόδοξο σχέδιο περιβαλ-
λοντικής αποκατάστασης, αμφιβό-
λου αποτελέσματος, που βασιζόταν 
στο συνεχή εμπλουτισμό του υδρο-
φορέα της περιοχής με νερό μεταφε-
ρόμενο μέσω αγωγών από την Υλί-

κη στον Αγ. Θωμά και στα Οινόφυτα 
για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστη-
μα. Απώτερος στόχος η σταδιακή 
αποκατάσταση της ποιότητας των 
νερών του υδροφορέα. Τούτο ωστό-
σο, προϋπέθετε την παύση περαιτέ-
ρω ρύπανσης της περιοχής από τις 
βιομηχανικές δραστηριότητες κάτι 
το οποίο δεν είχε κατ’ ουδένα τρόπο 
διασφαλιστεί. Κατά συνέπεια θεωρή-
θηκε από τους επαΐοντες, εξ υπαρ-
χής, ως μία ατελέσφορη προσπάθεια.

Στη συνέχεια, περιγράφεται στις 
συνημμένες σελίδες η προτεινόμενη 
τεχνολογία και δίνονται ενδεικτικά 
αποτελέσματα χημικών αναλύσεων.

Μετά την πεντάχρονη συνεργα-
σία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο (ΕΜΠ) και το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε μία αποτελεσματική 
και οικονομικά εφαρμόσιμη τεχνική 
απορρύπανσης των βαρέων μετάλλων 
και δη των ιόντων του εξασθενούς 
χρωμίου με τη χρησιμοποίηση υψη-
λής ποιότητας ζεολιθικών τόφφων.

Η χρήση των ως άνω αναφερομέ-
νων τόφφων επί πλέον επιτυγχάνει:

 Τον καθαρισμό αστικών λυμάτων
Την αδρανοποίηση της λυματολά-

σπης και τη μετατροπή της ως εδα-
φοβελτιωτικό για την απρόσκοπτη 
χρήση της σε γεωργικές καλλιέργειες

Τον καθαρισμό υγρών αποβλήτων 
τυροκομείου, ελαιοτριβείου και άλλων 
υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας του 
ζεολίθου ως υλικού με έντονη εκλε-
κτική προσρόφηση στα βαρέα μέταλλα 
κύρια εξασθενούς χρωμίου, μαγγανί-
ου, μολύβδου, νικελίου, είναι αποδε-
δειγμένη. Πρόσφατα (2008), έγιναν 
σχετικά πειράματα που το αποδει-
κνύουν (ΠΑΚΟΕ, ΕΜΠ, ΑΠΘ).

Τρία χρόνια εκτέλεσης πειραμά-
των in vitro σε πραγματικά δείγ-
ματα αποβλήτων, μας φέρνει στην 
ευχάριστη πλέον θέση να σας γνω-
ρίσουμε ότι πλέον το πρόβλημα της 
ύπαρξης εξασθενούς χρωμίου αλλά 
και άλλων βαρέων Me, θα αποτελέ-
σει σύντομα μία μακρινή κακή ανά-
μνηση εάν βέβαια οι βιομήχανοι και 
η εντεταλμένη πολιτεία εφαρμόσουν 
στην πράξη της προτεινόμενης από 
την πλευρά μας επιστημονικά τεκ-
μηριωμένη τεχνογνωσία.

***

Αθήνα, 5/10/2015
Αρ. Πρωτ/λου: 7953

Προς: Γραφείο Πρωθυπουργού
Σε μία σημαντική καταγγελία «προ-

χώρησε», σήμερα, ο τ. γ.γ. Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, Γιώργος Ρωμανιάς, 
λέγοντας πως, επί υπουργίας Βρού-
τση, ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρία, 
η κωδικοποίηση νόμων, με το κόστος 

τού εν λόγω έργου να ανέρχεται στα 
2 εκ. Ευρώ!

Το παράδοξο όμως δεν είναι...
μόνο αυτό, αφού σύμφωνα με τον Γ. 
Ρωμανιά, η όλη διαδικασία θα γίνο-
νταν από υπαλλήλους του Υπουργεί-
ου Εργασίας (!), σύμφωνα με επιστο-
λή που έλαβε ο ίδιος όταν ανέλαβε τα 
καθήκοντά του, στην οποία η εταιρία 
τού ζητούσε τον ορισμό επιτροπής, 
που θα ασχολούντο με την ολοκλή-
ρωση του έργου, όπως κατήγγειλε, 
μιλώντας στον ant1.

Ο τέως γ.γ. συνέχισε την καταγ-
γελία του λέγοντας πως, η εταιρεία 
είχε «πάρει μπροστά» τα μισά περί-
που της δαπάνης του έργου - περί-
που 1 εκ. € - και πως σ’ αυτή συμμε-
τείχε γνωστός δικηγόρος...

***

Αθήνα, 02/11/2015
Αρ. Πρωτ.: 7973
Προς: 
Μιχάλη Ρένεση, Πρόεδρο Δ.Σ. ΛΑΡΚΟ
Άνθιμο Ξενίδη, Δ/νοντα Σύμβουλο 
ΛΑΡΚΟ
Κοιν:
Γραφείο Πρωθυπουργού
Θεοδώρα Τζάκρη, Υφυπουργό Βιο-
μηχανίας
Παναγιώτη Σκουρλέτη, Υπουργός 
ΠΕΚΑ
Κύριοι, 

Σε συνέχεια των επιστολών που 
σας αποστείλαμε, (Αρ. Πρωτ/λου 7942/ 
22-9-2015 και 7955/12-10-2015) 
και τη διαπίστωση ότι έχετε έλλειμα 
βασικής ευθύνης για την αντιμετώ-
πιση βασικών προβλημάτων διαχεί-
ρισης των οικονομικών ελλειμάτων 
της Δημόσιας εταιρείας που διοικεί-
τε, καθώς και τα έντονα προβλήμα-
τα για την προστασία του περιβάλλο-
ντος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Στην πρώτη μας επιστολή δε μας 
απαντήσατε στο βασικό ερώτημα της 
αντιμετώπισης των προβλημάτων 
που δημιουργείτε από την ανεξέλε-
γκτη διάθεση των αποβλήτων σας 
στον Ευβοικό, με αποτέλεσμα αφενός 
την έντονη ρύπανσή του κι αφετέρου 
την παράνομη κατάληψη δημόσιας 
θαλάσσιας έκτασης.

Από πρόσφατη έρευνα (Ιούνιος 
2015) του ΠΑΚΟΕ, που τα αποτελέ-
σματά της ενδεικτικά σας στέλνουμε, 
διαπιστώνονται τα παρακάτω:

Συγκεντρώσεις σε επιφανειακά 
νερά της Εύβοιας (Αυλίδα, Ψαχνά, 
Πολιτικα, Κ. Εύβοια, ΛΑΡΚΟ του εξα-
σθενούς χρωμίου Cr(VI) κυμαίνο-
νται από 128 μg/lt έως 360μg/lt με 
όριο ανώτατο βάσει πρόσφατης KVA 
τα 3μg/lt.

Συγκεντρώσεις στα ορυχεία ευθύ-
νης σας σε σιδηρονικελούχο μετάλ-
λευμα της Τσούκας στη Λοκρίδα Στε-
ρεάς Ελλάδας. Η περιεκτικότητα σε 

χρώμιο στα δείγματα που πήραμε, 
έφτασε τα 21.929μg/kg με ανώτα-
το επιτρεπτό όριο τα 800μg/kg, το 
δε υδατοδιαλυτό εξασθενές χρώμιο 
Cr(VI) φτάνει την τιμή των 36μg/gr 
με όριο τα 0,3μg/gr.

Τα δείγματα πάρθηκαν από απο-
θέματα οφιόλιθων και λατερίτη και 
από επιφανειακά νερά στη Λάρυμνα 
και στην Τσούκα. Τα αποτελέσματα 
έφτασαν τα 24μg/lt εξασθενούς χρω-
μίου Cr (VI) με όριο τα 3μg/lt.

Από όλα αυτά τα ενδεικτικά στοι-
χεία της έρευνας του ΠΑΚΟΕ, δια-
πιστώνεται ότι οι τιμές του χρωμί-
ου, ξεπερνούν κάθε 6-10 φορές το 
ανώτατο επιτρεπτό όριο.

Οι διαπιστώσεις αυτές είναι τμήμα 
των συνολικών διαπιστώσεων στον 
Ευβοικό, στη Λάρυμνα, στα Πολιτι-
κα και στα Βέρτουρα περιοχές ευθύ-
νης της ΛΑΡΚΟ.

Μετά από αυτά, σας ζητάμε για 
τελευταία φορά να μας αποστείλετε 
αφενός πλήρη έκθεση της μελέτης 
για την αποκατάσταση της ζημιάς 
που προκαλείτε στο περιβάλλον αλλά 
και πλήρη ανάλυση των ζημιών 200 
εκατομμυρίων τουλάχιστον κάθε χρό-
νο τα τελευταία 3 χρόνια.

Σας καθιστούμε πλήρως υπεύθυ-
νους και γι’ αυτό είμαστε διατεθει-
μένοι, εάν δεν ανταποκριθείτε στα 
παραπάνω, να προσφύγουμε στη 
δικαιοσύνη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, 
είμαστε στη διάθεσή σας. 

***

Αθήνα, 12-11-2015
Πρωτ/λου: 7980

Προς: κύριο Δημήτριο Πολιτόπου-
λο Σύμβουλο Υπουργού ΠΕΚΑ Αρ. 

Κύριε Πολιτόπουλε,
Μετά τη συνάντηση που είχα-

με, σας αποστέλλω ηλεκτρονικά τη 
βασική αλληλογραφία που είχαμε με 
το Υπουργείο που είστε σύμβουλος. 
Δυστυχώς δεν έχουμε λάβει καμία 
απάντηση μέχρι σήμερα.

Όσον αφορά στις τιμές για τα ανα-
κυκλωμένα πλαστικά, αυτές θα μου τις 
στείλουν μέχρι τη Δευτέρα 16/11/2015, 
οπότε θα σας τις αποστείλω. 

Ελπίζω με την αλληλογραφία να 
βρούμε κάποια ΑΚΡΗ.

***

Αθήνα 27/11/2015
Αρ.Πρωτ.7988
Προς : 1)Κο Γεώργιο Πατούλη
Δήμαρχο Αμαρουσίου
2)Κο Γεώργιο Θωμάκο
Δήμαρχο Πολιτείας
3)Κο Δημήτριο Στεργίου-Καψάλη
Δήμαρχο Μελισσίων
4)Κο Ιωάννη Μώραλη
Δήμαρχο Πειραιά
5) Κο Διονύση Χατζηδάκη
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Δήμαρχο Π.Φαλήρου 
6)Κο Σταύρο Τζουλάκη
Δήμαρχο Ν.Σμύρνης
Κοινοποίηση:1) Κα Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχη Αττικής
2) Γεώργιο Γαβρίλη 
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
3)Κα Ερμιόνη Κυπριανίδου
Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα
4)Κο Γεώργιο Καραμέρο
Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα
5)Κο Χρήστο Καπάταη
Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα

Κύριοι Δήμαρχοι 
Συννημένα σας στέλνουμε την έρευ-

να που πραγματοποίησε επιστημονι-
κό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ σε κολυμ-
βητήρια στα όρια των Δήμων σας για 
την ποιότητα των νερών κολύμβησης 
καθώς και τις συνθήκες 

σωστής λειτουργίας αυτών. Παρα-
καλούμε για τις δικές σας ενέργειες, 
περιμένοντας να μας ενημερώσετε 
άμεσα για αυτές.

***

Αθήνα 30/11/2015
Αρ.Πρωτ.:7990
Προς: 
1) Γραφείο Πρωθυπουργού 
2) κ. Πάνο Σκουρλέτη
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
3) κ.Ανδρέα Ξάνθο
Υπουργό Υγείας
4) Παναγιώτη Κουρουμπλή
Υπουργό Εσωτερικών

Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριοι Υπουρ-
γοί,

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 
του ΠΑΚΟΕ που λειτουργεί 36 χρόνια 
διενεργήθηκε έρευνα από επιστημο-
νικούς συνεργάτες του στα πιστοποι-
ημένα εργαστήρια μας, για τα νερά 

ανθρώπινης κατανάλωσης στους 
Δήμους Ωρωπού, Τανάγρας Χαλκιδέ-
ων Ερέτριας και Μεσσαπίων.

Από την έρευνα αυτή διαπιστώ-
θηκε ότι υπάρχει πρόβλημα ποιότη-
τας σε μερικά σημεία.

Για αυτό σας παρακαλούμε να 
παρέμβετε στους Δήμους αυτούς 
ώστε να λυθούν  τα υφιστάμενα προ-
βλήματα.

2016
Αθήνα 4/1/2016
Αρ. Πρωτ.: 8001

Προς:
Κυρία Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχη Αττικής
Κύριο Κοσμά Παπαχρυσοβέργη
Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέ-

ρειας Αττικής
Κύριο Δημήτρη Δρόση
Προϊστάμενο Διαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας Αττικής
Κυρία ΕλένηΔημοπούλου
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμ-

βουλο, Υπεύθυνη Τουρισμού Περιφέ-

ρειας Αττικής
Κύριο Θεόδωρο Αγγελόπουλο
Περιφερειακό Σύμβουλο, Υπεύθυ-

νο Τουριστικού Σχεδιασμού Περιφέ-
ρειας Αττικής

Κυρία Περιφερειάρχη, Κύριε Παπα-
χρυσοβέργη,

Κύριε Δρόση, Κυρία Δημοπούλου, 
Κύριε Αγγελόπουλε

Συνημμένα σας στέλνουμε πρό-
ταση με τίτλο:

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, 
ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΣΙΚΗ ΓΛΩΣ-
ΣΑ» η οποία μπορεί να ενταχθεί σε 
δύο δράσεις:

(α) Αξιοποίηση ερευνητικών απο-
τελεσμάτων (Θ.Σ. 1 – 1.b.5 – 1.b.6)

(β) Δράσεις εξωστρέφειας μέσω 
προώθησης της Αττικής και των προ-
ϊόντων / υπηρεσιών επιχειρήσεων 
σε νέες ή υφιστάμενες αγορές στο 
εξωτερικό (Θ.Σ. 3 – 3.d.4 – 3.d.7) 
με ποσοστό συμμετοχής του δικτύου 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. (www.pakoe.gr) στην (α) με 
15 % και στην (β) με 35 %.

Επειδή πιστεύουμε ότι η πρότα-
ση είναι, αφενός πολύ ενδιαφέρουσα 
και αφετέρου η υλοποίησή της πρέ-
πει να γίνει άμεσα, σας παρακαλού-
με να την εξετάσετε και ελπίζουμε 
να έχουμε την θετική απάντησή σας.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφο-
ρία είμαστε στη διάθεσή σας.

***

Αθήνα 22/01/2016
Αρ.Πρωτ.8016

Προς: κ. Ανδρέα Ξάνθο Υπουρ-
γό Υγείας 

Κύριε Υπουργέ,
Μετά το παρακάτω περιληπτικό, 

ενημερωτικό σημείωμα σας παρακα-
λούμε να μας απαντήσετε στα ακό-
λουθα ερωτήματα:

Ενημερωθήκατε για το συγκεκρι-
μένο σκάνδαλο και πότε;

Τι θέση παίρνει το υπουργείο στο 
θέμα που δημιουργήθηκε;

Έχετε ενημερώσει τους αρμόδιους 
φορείς (ιατρικούς και φαρμακευτικούς 
συλλόγους) σχετικά με τα  ιατρικά 
σκευάσματα Exjade και Myfortic που 
κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά;

Πως εξασφαλίζει το υπουργείο 
Υγείας ότι δεν θα παρατηρηθούν στην 
Ελλάδα φαινόμενα αθέμιτου ανταγω-
νισμού μεταξύ των μεγάλων φαρμα-
κοβιομηχανιών που δραστηριοποι-
ούνται στην χώρα;

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στις 20 Νοεμβρίου του 2015 η 

κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτει-
ών Αμερικής επέβαλε πρόστιμο ύψους 
390 εκατομμυρίων στην φαρμακοβι-
ομηχανία Novartis, για παράνομες 
πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού 
κατά την περίοδο 2007 έως 2012, 
σχετικά με δύο ιατρικά σκευάσματα 

υψηλού κόστους -τα φάρμακα Exjade 
και Myfortic. Δύο μήνες αργότερα 
η ελληνική κυβέρνηση, το υπουρ-
γείο Υγείας, ο ιατρικός σύλλογος, ο 
φαρμακευτικός σύλλογος, αγνοούν 
μάλλον το θέμα που δημιουργήθη-
κε, δεδομένου ότι δεν έκαναν ούτε... 
μισή ενημέρωση τόσο προς τους για-
τρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ 
όσο και προς τα φαρμακεία.

Σε επιτόπια έρευνα που κάναμε 
σε φαρμακεία στο κέντρο της Αθή-
νας και σε ποσοστό 80% οι φαρμα-
κοποιοί αγνοούσαν την ύπαρξη του 
σκανδάλου, ενώ στις ερωτήσεις που 
τους κάναμε σχετικά με το αν είχαν 
κάποια ειδοποίηση από τις αρμόδι-
ες αρχές για τα συγκεκριμένα φάρμα-
κα, όλοι ανεξαιρέτως μας απάντησαν 
ότι ουδέποτε έλαβαν την οποιαδήπο-
τε ενημέρωση. 

***

Αθήνα 27/01/2016
Αρ.πρωτ.8019
Προς :κο Δημήτριο Πολιτόπου-

λο Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ

Κοιν : Κο Πάνο Σκουρλέτη
Υπουργό ΠΕΚΑ
Κε Πρόεδρε,
Όπως καλώς γνωρίζετε η σύνθε-

ση, η εκλογή και ο διορισμός των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του οργανισμού σας διέπεται από :

1)Τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευ-
ασιών και άλλων προϊόντων–Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 
διατάξεις» (Α ́ 79) και ειδικότερα την 
παρ.4 αυτού, όπως αυτή αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 46 
του ν. 4042/2012 (Α ́24), καθώς και 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
46 του ίδιου ως άνω νόμου. 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 
και 3 του π.δ. 99/2008 «Συγκρότηση, 
διάρθρωση και λειτουργία του «Εθνι-
κού Οργανισμού Εναλλακτικής Δια-
χείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων» (E.O.E.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανο-
νισμός Οικονομικής Διαχείρισης και 
Προμηθειών του Οργανισμού» (Α 
́154), όπως το άρθρο 2 τροποποιή-
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 
του ν. 3854/2010 (Α ́ 94 ) και όπως 
η παρ. 1 του άρθρου 8 του τελευταίου 
αντικαταστάθηκε με την  παρ. 4 του 
άρθρου 46 του ν. 4042/2012 (Α ́24) 

3) Τις διατάξεις του π.δ. 170/2008 
«Οργανισμός του Εθν. Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευα-
σιών και άλλων Προϊόντων» (Β'228). 

4) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α'116). 
5)Του π.δ. 70/2015 «Ανασύστα-

ση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
καιμετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας 
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενι-
κής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού. (Α’ 114) 

6) Τις διατάξεις του πδ 100/2014 
«Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής» (Α' 167), όπως ισχύει. 

7)Την Υ31/9-10-2015 απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάν-
νη Τσιρώνη » (Β'2183). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Εκ του Νόμου ο αναπληρωτής 

υπουργός Π.Α.Π.ΕΝ απηύθυνε :
1) Την με αριθ. 14474/1-4-2015 

πρόσκλησή  του, προς το Υπουργείο 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο 
Ανάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας).

2) Την με αριθ. 14472/1-4-2015 
πρόσκλησή  του προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης.

3) Την με αριθ. 14470/1-4-2015 
πρόσκλησή  του προς τον Πρόεδρο 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας (Κ.Ε.Δ.Ε.).

4) Την με αριθ. 14473/1-4-2015 
πρόσκλησή  του προς τον Πρόεδρο 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρί-
ων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.).

5) Την με αριθ. 21620/19-5-2015 
πρόσκλησή  του προς τον  Γενικό Γραμ-
ματέα Βιομηχανίας του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Σε απάντηση των ως άνω προ-

σκλήσεων, απέστειλαν :
1) Το υπ’ αριθμ. 303/25-5-2015 

έγγραφό της η Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. 

2) Το υπ’ αριθμ. έγγραφο 38788/6-
11-2015 το Υπουργείο Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσω-
ποί του στον ΕΟΑΝ.

3) Το υπ’ αριθ. 1127/20-4-2015 
έγγραφό της η Κεντρική Ένωση Επιμε-
λητηρίων Ελλάδος με το οποίο ορίζο-
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νται οι εκπρόσωποί της στον Ε.Ο.ΑΝ. 
4) Το υπ’ αριθμ. 1062/17-4-2015 

έγγραφότης η Κ.Ε.Δ.Ε. με το οποίο 
ορίζονται οι εκπρόσωποί της στον 
Ε.Ο.Α.Ν. 

 5) Το υπ’ αρ. 3738/3-11-2015 
έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Περαιτέρω  με την υπ΄αριθ. 

14694/2-4-2015 πρόσκληση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. προς 
ορισμένες  ΜΚΟ ζητήθηκε από αυτές 
να ορίσουν εκπρόσωπό τους στη σύν-
θεση του Διοικητικού Συμβουλίου σας.

 Στη συνέχεια  η Οικολογική Εται-
ρεία Ανακύκλωσης, η GREENPEACE, 
το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΟΣ S.O.S. και το 
WWF Ελλάς  απέστειλαν το  υπ’ αριθ. 
75/29-4-2015/ΕΞ έγγραφό τους ορι-
σμού κοινών εκπροσώπων  προτείνο-
ντας ως  τακτικό μέλος τον κ. Φίλιπ-
πο Κυρκίτσο του Διογένη (ΑΔΤ ΑΚ 
517645), Περιβαλλοντολόγο, με ανα-
πληρωτή του τον Χαραλαμπίδη Νίκο 
του Χριστάκη (ΑΔΤ ΚΤ 645578).

Δυνάμει της με αρ. Πρωτ. οικ. 
51515 /26.11.2015Υπουργικής  από-
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και ενέργειας  οι ανωτέρω ορίσθησαν 
ως κοινά  προταθέντα μέλη όλων  των 
ΜΚ Περιβαλλοντολογικών Οργανώ-
σεων  παρά το γεγονός ότι η υπ΄αριθ. 
14694/2-4-2015 πρόσκληση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. απευ-
θύνθηκε προς ορισμένες  ΜΚΟ και 
ενώ είναι σαφές πως παρά το γεγονός 
ότι ο Νόμος προβλέπει οι εκπρόσωποι 
των ΜΚΟ στο Διοικητικό Συμβούλιό 
σας πρέπει να προέρχονται κατόπιν  
κοινής επιλογής από όλες τις  περι-
βαλλοντολογικές οργανώσεις χωρίς 
αποκλεισμούς, στην πραγματικότη-
τα ορίσθηκαν ως κοινοί εκπρόσω-
ποι των άνω ΜΚΟ πρόσωπα για τα 
οποία εμείς ουδέποτε ερωτηθήκαμε 
ή εκφράσαμε άποψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Το «Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογι-

κών Ερευνών» είναι ένας μη κυβερ-
νητικός οργανισμός (www.pakoe.gr) 
που δραστηριοποιείται ενεργά από 
την ίδρυσή του το έτος 1979 για τη 
βελτίωση της ποιότητας του περι-
βάλλοντος και την προστασία του 
καταναλωτή. Προς τούτο εκπονεί 
και υλοποιεί έρευνες και μελέτες επί 
περιβαλλοντικών θεμάτων ανά την 
ελληνική επικράτεια και διοργανώνει 
επιμορφωτικά σεμινάρια και εκστρα-
τείες αφύπνισης και διαφώτισης της 
κοινής γνώμης εκδίδοντας 64σέλιδη 
μηνιαία εφημερίδα (ΟΙΚΟ-νομία) σε 
50.000 αντίτυπα και διανέμεται δωρε-
άν. Στη μακρόχρονη πορεία του το 
ΠΑΚΟΕ έχει φέρει εις πέρας περισ-
σότερες από 13.500 έρευνες και μελέ-
τες επί ποικίλων περιβαλλοντικών 
θεμάτων μείζονος ενδιαφέροντος, σε 

συνεργασία και για λογαριασμό Διε-
θνών και Εθνικών φορέων, έχοντας 
κατακτήσει επάξια τη φήμη του πλέ-
ον αξιόπιστου και ανεξάρτητου οικο-
λογικού φορέα.

Μόλις λάβαμε γνώση του υπ΄α-
ριθμ. 99/2008 προεδρικού διατάγμα-
τος περί συγκροτήσεως, διαρθρώσεως 
και λειτουργίας του Οργανισμού σας, 
έχοντας βαθειά γνώση και αποδεδειγ-
μένη εμπειρία σε θέματα προστασί-
ας περιβάλλοντος και εναλλακτικής 
διαχείρισης προϊόντων, αποστείλαμε 
προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων το 
υπ› αρ. πρωτ. 6155/9-12-2008 έγγρα-
φο, με το οποίο προτείναμε να ορι-
στεί μέλος του ΔΣ του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. 
ο  πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ. 

Σε απάντησή του το ΥΠΕΧΩΔΕ απέ-
στειλε το υπ› αρ. πρωτ. οικ. 115133/12-
1-2009 έγγραφό του απευθυνόμενο 
προς έξι οικολογικές οργανώσεις, 
μεταξύ των οποίων το ΠΑΚΟΕ και 
η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλω-
σης, πρόεδρος της οποίας είναι ο νυν   
εκλεχθείς ως τακτικό μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου σας προλεχθείς 
κ.Φίλιππος Κυρκίτσος του Διογένη, 
με το οποίο έγγραφό μας προσκαλού-
σαμε  να ορίσουμε από κοινού τον 
εκπρόσωπό μας και τον αναπληρω-
τή του εντός τριάντα ημερών, προ-
κειμένου να συγκροτηθεί το ΔΣ του 
Οργανισμού.

Εν συνεχεία αποστείλαμε προς το 
ΥΠΕΧΩΔΕ και τις υπόλοιπες πέντε 
οικολογικές οργανώσεις το υπ› αρ. 
πρωτ. 6176/23-1-2009 έγγραφό μας, με 
το οποίο απευθύναμε πρόσκληση για 
συνάντηση στα γραφεία του ΠΑΚΟΕ 
για να συζητήσουμε την εκπροσώ-
πηση των οικολογικών οργανώσεων 
στο ΔΣ του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., στο οποίο 
ωστόσο δε λάβαμε καμία απάντηση.

Στις 3 και τις 07.02.2009 λάβα-
με από τον κ.   Φίλιππο Κυρκίτσο, 
πρόεδρο της ΟΕΑ, μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου (email) επιστολές, 
κοινοποιούμενες προς όλες τις ανω-
τέρω οικολογικές οργανώσεις, με τις 
οποίες μας πρότεινε να προταθεί ο 
ίδιος ως εκπρόσωπος μας στο ΔΣ του 
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

Στις 11-2-2009 λάβαμε γνώση 
μιας ηλεκτρονικής επιστολής που 
απέστειλε ο κ.   Φίλιππος Κυρκίτσος 
προς την Επταμελή Γραμματεία του 
Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών 
Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), με την 
οποία, αφού ζητά τη στήριξή της για 
τον ορισμό του ιδίου ως εκπροσώ-
που των οικολογικών οργανώσεων, 
προβαίνει σε διάδοση ψευδέστατων 
γεγονότων και συκοφαντικών ισχυ-
ρισμών για το ΠΑΚΟΕ, φωτογραφί-
ζοντας ταυτόχρονα και τον πρόεδρό 
του προσωπικά, κατά τρόπο που πλήτ-
τει άμεσα το κύρος, την τιμή και την 

υπόληψή μας.
Ειδικότερα, ο κ.   Φίλιππος Κυρ-

κίτσος ισχυρίστηκε με την επιστολή 
του ότι: «...Δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ μέσω 
της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί 
κομματικά να προτείνει το διευθυντή 
του κ. Βασιλόπουλο ως εκπρόσωπο 
των οικολογικών οργανώσεων στον 
Οργανισμό. Για το λόγο αυτό οι υπό-
λοιπες 5 οργανώσεις θα πρέπει να 
έχουν κοινούς και κατάλληλους προ-
τεινόμενους, ώστε να αποτρέψουμε 
το ΠΑΚΟΕ να μας εκπροσωπήσει...».

Οι ισχυρισμοί αυτοί του  μέλους 
του Διοικητικού σας Συμβουλίου  
ήσαν απόλυτα ψευδείς, συκοφαντικοί 
και κακόβουλοι και είχαν σκοπό να 
πλήξουν το κύρος και την πίστη του 
ΠΑΚΟΕ και προσωπικά τον πρόεδρό 
του, αφού πλήττουν την τιμή και την 
υπόληψή του ως ιδρυτικού μέλους, 
προέδρου του διοικητικού συμβου-
λίου και νομίμου εκπροσώπου του 
Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών 
Ερευνών, μιας αστικής μη κερδοσκο-
πικής εταιρείας που επί πλέον των 
τριάντα συναπτά έτη δίνει τους δικούς 
της κοινωνικούς αγώνες με μοναδι-
κό σκοπό τη βελτίωση της ποιότη-
τας του περιβάλλοντος και την προ-
στασία του καταναλωτή, χωρίς να 
ενταχθεί ποτέ σε κανένα κομματικό 
μηχανισμό. 

Και τούτο διότι παρουσιασθήκα-
με ψευδώς ενώπιον τρίτων, εν γνώ-
σει της αναλήθειας, ως εκπρόσωποι 
ενός δήθεν μη κυβερνητικού οργανι-
σμού που επί της ουσίας ευνοείται 
από την εκάστοτε κυβέρνηση. Επίσης 
εμφανισθήκαμε  ότι δήθεν δυνάμε-
θα και επιτυγχάνουμε μέσω πολιτι-
κών κομμάτων τον παραγκωνισμό 
άλλων, χωρίς να σεβόμεθα την αξιο-
κρατία και γενικώς ότι δήθεν ενερ-
γούμε υπόγεια και υποκριτικά ένα-
ντι των τρίτων.

Επίσης με τους ανωτέρω ψευδείς 
ισχυρισμούς ενώπιον τρίτων (ΠΑΝ-
ΔΟΙΚΟ) ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος προ-
κάλεσε άμεση τρώση του κύρους, της 
πίστης και της υπόληψης της αστι-
κής μη κερδοσκοπικής εταιρείας μας, 
η οποία στιγματίστηκε  ως οργανι-
σμός που ευνοείται από την κυβέρ-
νηση και διαπλέκεται με κομματικά 
στελέχη εις βάρος άλλων οικολογι-
κών οργανώσεων. 

Έτσι μας έθεσε υπό καχυποψία 
έναντι των απλών πολιτών που επί 
χρόνια μας εμπιστεύονται για την ανε-
ξαρτησία μας έναντι οποιασδήποτε 
εξουσίας και βιώσαμε την αμφισβή-
τηση ενώ λειτουργούμε ως μη κυβερ-
νητικός οργανισμός επί 30 χρόνια με 
αποκλειστικό γνώμονα τη βελτίωση 
του περιβάλλοντος και την προστα-
σία του καταναλωτή.

Επειδή επομένως προσβληθήκα-
με κατάφορα  στην προσωπικότητά 

μας μηνύσαμε και εναγάγαμε  ενώπι-
ον των αρμοδίων ποινικών και αστι-
κών Δικαστηρίων το άνω εκλεχθέν 
και ορισθέν μέλος του Διοικητικού 
Σας Συμβουλίου και αυτός  συνέτα-
ξε και μας απέστειλε την συνημμέ-
νη στη παρούσα Δήλωση Συγγνώ-
μης του ούτως ώστε να παύσουμε 
κάθε εις βάρος του δικαστική νόμι-
μη ενέργεια.

Μετά ταύτα ζητούμε να διερευνή-
σετε εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του 
Νόμου κατά την εκλογή μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργα-
νισμού σας και εάν είναι  επομένως 
σύννομη η σύνθεσή του, παρακαλού-
με δε να μας κάνετε γνωστά τα τυχόν 
αποτελέσματα των δικών σας Νόμι-
μων ενεργειών.

***

Aθήνα 28.01.2016
Αρ.Πρωτ: 8021

Προς : Κο Ευάγγελο Αποστόλου 
Υπουργό Ανάπτυξης & τροφίμων

Κο Χαράλαμπο Κασίμη,
Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολι-

τικήςκαι Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων. Γραφείο Πρωθυπουργού

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Γενικέ,
Την 26.11.2015 μας γνωστοποι-

ήθηκε από την ανώνυμη εταιρεία 
με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ» οδός Λ. Χαινα αρ. 93, 
Χαλκίδα, η με αριθμό πρωτ. 22712/19-
11-2015 Απόφαση Ένταξης μας στον 
άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Ελλάδος (Π.Α.Α) 
2007-2013.

Σύμφωνα με την ανωτέρω από-
φαση ενημερωθήκαμε, ότι πρέπει να 
προχωρήσουμε άμεσα στην υπογρα-
φή της σύμβασης υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου. 

Προφορικά δε μας δηλώθηκε πως 
θα πρέπει η σύμβαση να υπογραφεί 
και τα σχετικά δικαιολογητικά να προ-
σκομιστούν μέχρι και 31-12-2015.

Όπως προκύπτει από τις προτά-
σεις μας, που έχουν ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα αφορούν αφενός  μεν 
την κατασκευή και λειτουργία οικο-
κατασκήνωσης,στην οποία  φοιτη-
τές και μαθητές από Σκανδιναβικές 
χώρες και την Ελλάδα,  θα μαθαίνουν 
τουςτρόπους προστασίας του οικοσυ-
στήματος μας, αφετέρου θα περνούν  
δημιουργικό χρόνο εργαζόμενοι στην 
λειτουργία οικοφάρμας, αφετέρου δε 
στην κατασκευή και λειτουργία αυτο-
ματοποιημένων συστημάτων μετατρο-
πής φυτικών ελαίων σε βιοντίζελ, και 
την αναγέννηση μηχανέλαιων εξαιτί-
ας των οποίων, θα υπάρξει σημαντι-
κή προστασία του περιβάλλοντος και 
οικονομίας των γύρω Δήμων.

Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφής 
η αναγκαιότητα λειτουργίας και ολο-
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κλήρωσης του προγράμματος και ιδι-
αίτερα σε μια περιοχή όπως αυτή της 
Ευβοίας που είναι περιοχή ιδιαίτε-
ρου φυσικού κάλους και που με την 
υλοποίηση των προτάσεών μας, θα 
αναδειχθεί περισσότερο.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη του 
Δεκεμβρίου 2014 και ειδικότερα με το 
άρθρο 10 παρ. 10.3 «Μετά την έκδο-
ση της ανωτέρω απόφασης ένταξης/
Χρηματοδότησης, η ΟΤΔ καλεί τους 
δικαιούχους που περιλαμβάνονται 
σε αυτή για υπογραφή της σύμβασης 
αποστέλλοντας τους σχετικό σχέδιο. 
Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση υπο-
γράφεται εντός 90 ημερών από την 
ημερομηνία ανάρτησης της Απόφα-
σης Ένταξης/ Χρηματοδότησης στο 
δικτυακό τύπο του Προγράμματος 
«Διαύγεια» …….. Το ανωτέρω χρονι-
κό διάστημα δύναται να παρατεί-
νεται έως 150 ημέρες από την ΟΤΔ, 
ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα 
του δικαιούχου. Η εν λόγω ημερο-
μηνία μπορεί να παραταθεί έως ένα 
μήναακόμη σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας ή εξαιρετικών περιπτώσεων……»

Παράλληλα στην ΚΥΑ 401/2010, 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 
1η Τροποποίηση της ΚΥΑ (2-5-2012) 
ορίζεται ότι ««Μετά την έκδοση της 
ανωτέρω απόφασης ένταξης/Χρημα-
τοδότησης, η ΟΤΔ καλεί τους δικαι-
ούχους που περιλαμβάνονται σε αυτή 
για υπογραφή της σύμβασης αποστέλ-
λοντας τους σχετικό σχέδιο. Σε κάθε 
περίπτωση η σύμβαση υπογράφεται 
εντός 90 ημερών από την ημερομη-
νία ανάρτησης της Απόφασης Έντα-
ξης/ Χρηματοδότησης στο δικτυακό 
τύπο του Προγράμματος «Διαύγεια» 
…….. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα 
δύναται να παρατείνεται έως 150 
ημέρες από την ΟΤΔ, ύστερα από 
αιτιολογημένο αίτημα του δικαιού-
χου. Η εν λόγω ημερομηνία μπορεί 
να παραταθεί έως ένα μήναακόμη σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρε-
τικών περιπτώσεων……»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το χρο-
νικό διάστημα που προβλέπεται, τόσο 
εκ του νόμου (ΚΥΑ 401/2010) όσο 
όμως και της Πρόσκλησης, είναι 90 
ημέρες από την ανάρτηση της Από-
φασης Ένταξης, χρονικό διάστημα 
που μπορεί να παραταθεί για ακόμη 
60 ημέρες και να ανέλθει στις 150 
ημέρες με απλό αιτιολογημένο αίτη-
μα προς την ΟΤΔ και σε όλως εξαι-
ρετικές περιπτώσεις η ως άνω προ-
θεσμία υποβολής των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και υπογραφής της 
σύμβασης δύναται να παραταθεί για 
επιπλέον χρόνο ενός (1) μηνός ήτοι 
δύναται να φθάσει στις 180 ημέρες, 
ήτοι σε έξη (6) μήνες από της ημε-
ροχρονολογίας ανάρτησης της από-
φασης ένταξης.

Επειδή η ανάρτηση της απόφασης 

ένταξης έγινε στις 19.11.2015 οπό-
τε η παρέλευση των 90 ημερών ολο-
κληρώνεται την 19.02.2016, η οποία 
όμως προθεσμία μπορεί να παραταθεί 
με αιτιολογημένο  αίτημα του δικαι-
ούχου της ένταξης.

Επειδή για την ολοκλήρωση συγκέ-
ντρωσης των δικαιολογητικών που 
πρέπει να προσκομιστούν απαιτείτο 
χρόνος μεγαλύτερος της 31.12.2015 
όπως αρχικά μας είχε προσδιορισθεί 
απευθύναμε προς την ανώνυμη εται-
ρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ-
ΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ» την από 15.12.2015 
και με α/α πρωτ. 224 έγγραφο αίτησή 
μας, κοινοποιούμενη και προς τους 
: α) κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, β.) Γεν. Γραμματέα Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτι-
κών Πόρων, γ.) Κο Αντώνογλου Νικό-
λαο Σύμβουλο Υπουργού και δ) στην 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 
2014-2020 με την οποία ζητούσαμε 
την προβλεπόμενη παράτασης προ-
θεσμίας υποβολής σχετικών δικαιο-
λογητικών και υπογραφής της σύμ-
βασης κατά τα ανωτέρω μέχρι την 
19.02.2016.

Παρά το γεγονός όμως ότι εμείς 
εμπρόθεσμα και αιτιολογημένα αιτη-
θήκαμε την παράταση της νόμιμης 
προθεσμίας, μέχρι και σήμερα δεν 
μας έχει δοθεί καμία   απάντηση στο 
αίτημά μας .

ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ
Επειδή ήδη υπάρχουν συνεχιζό-

μενες απεργίες και αποχές εκ των 
καθηκόντων τους εργαζομένων και  
υπηρεσιών που εμπλέκονται με την 
έκδοση των απαιτούμενων σχετι-
κών δικαιολογητικών και απαιτεί-
ται μεγαλύτερος του συνήθους χρό-
νου για την συλλογή των με κίνδυνο 
απωλείας των νόμιμων προθεσμιών.

Επειδή τα υπό υλοποίηση έργα 
είναι μεγάλης σημασίας τόσο για το 
περιβάλλον όσο και για την νεολαία 
στα οποία απευθύνεται.

Επειδή παρέρχεται ο χρόνος χωρίς 
υπαιτιότητά μας με κίνδυνο να μην 
υλοποιηθεί εν τέλει η σχετική σύμβα-
ση αφού ενδεικτικά υπενθυμίζουμε 
πως ενώ  η Επιτροπή Αξιολόγησης 
θα έπρεπε να έχει αποφανθεί-εκδώ-
σει Απόφαση Ένταξης, το αργότερο 
ως και τον Ιούνιο του 2015 επί των 
προτάσεών μας ,  λάβαμε  την απά-
ντηση – απόφαση  για την ένταξή 
μας στο πρόγραμμα μετά την παρέ-
λευση αρκετών μηνών και συγκεκρι-
μένα στις 23.11.2015, σύμφωνα με 
την οποία εντασσόμαστε στο πρό-
γραμμα και στις δυο προτάσεις που 
είχαμε υποβάλλει. 

ΖΗΤΑΜΕ
Να μας δοθεί προθεσμία προσκό-

μισης των δικαιολογητικών μέχρι 
και 15.03.2016, όπως προβλέπε-
ται από την προκήρυξη του Δεκεμ-

βρίου 2014 και την ΚΥΑ 401/2010 
μετά  τις τροποποιήσεις της και να 
υπογραφεί η σχετική σύμβαση, επειδή 
τα εγκεκριμένα χρήματα θα χαθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θεωρητικά 
το πρόγραμμα  είχε τέλος το 2013.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμέ-
νου να υλοποιήσουμε τα προγράμματα 
αυτά, πρέπει να προχωρήσουμε στην 
υπογραφή των απαραίτητων συμβά-
σεων και να μας χορηγηθεί προθεσμία 
μέχρι και 15.03.2016  τουλάχιστον 
μετ΄επιφυλάξεως για την προσκόμι-
ση των δικαιολογητικών.

***

Αθήνα: 17/02/2016
Αρ.πρωτ.:8035

Προς τους : 
Κύριο Πάνο Σκουρλέτη 
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Κυρία Έλενα Κουντουρά
Υπουργό Τουρισμού
Κύριο Αριστείδη Μπαλτά
Υπουργό Πολιτισμού
Κύριο Κων/νο Μπακογιάννη
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Κύριο Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο
Δήμαρχο Δελφών
Κυρία Πετρούλα Μακρή
Εισαγγελέα Περιβάλλοντος
Κύριο Κων/νο Πέτσα
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας
Κοιν :Γραφείο Πρωθυπουργού 
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Περιφερειάρχη
Κύριοι Δήμαρχοι, Κύριοι Εισαγγελείς

Πιστεύουμε ότι όλοι γνωρίζουμε 
την τεράστια Εθνική σημασία των 
Δελφών. Εν τούτοις διαπιστώνουμε 
ότι ο αρχαιολογικός χώρος των Δελ-
φών,συνεχώς υποβαθμίζεται .

 Tο ΠΑΚΟΕ από το 2005,το 2007 
και το 2011 έχει καταγγείλει σε όλους 
τους αρμόδιους φορείς την υφιστά-
μενη απαράδεκτη κατάσταση στην 
περιοχή αυτή.

Πρόσφατα μετά από καταγγελίες 
φορέων και … τουριστών πραγματο-
ποίησε επιτόπιο έλεγχο στην ευρύ-
τερη περιοχή, διαπιστώνοντας προ-
βλήματα στο πόσιμο νερό της Ιτέας 
και του Χρυσού, καθώς επίσης  στα 
χύδην αστικά λύματα του Δήμου Δελ-
φών στο μοναδικό «αρχαίο μονοπά-
τι»,(συνημμένος πίνακας αποτελε-
σμάτων).  

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονι-
στεί ότι η προστασία των αρχαιο-
λογικών μνημείων και της πολιτι-
στικής κληρονομιάς, εκτείνεται και 
στον περιβάλλοντα χώρο τους, κάτι 
που κατοχυρώνεται όχι μόνο από την 
ελληνική νομοθεσία (ν.3028/2003) 
αλλά και από διεθνείς συνθήκες και 
συμβάσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση για την προστασία της Αρχαι-
ολογικής Κληρονομιάς της Ευρώ-
πης (Σύμβαση της Γρανάδας).Ο δε 
αρχαιολογικός χώρος των Δελφών 

συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο 
των μνημείων παγκόσμια κληρονο-
μιάς της UNESCO από το 1987, χάρις 
και στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον 
στο οποίο βρίσκεται και την αρμονία 
του αρχιτεκτονικού και του φυσικού 
στοιχείου.

Εντούτοις διαπιστώσαμε ότι κοντά 
στον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ, απα-
ντώνται κτηνοτροφικές εγκαταστά-
σεις και εκμεταλλεύσεις, και αυτές 
μέσα στη ζώνη απόλυτης προστα-
σίας, και μάλιστα χοιροτροφεία στα 
οποία δε φαίνεται να τηρούνται ούτε 
οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. 
Οι καταγγέλοντες αναφέρουν ότι τα 
εκτρεφόμενα ζώα βόσκουν σε περι-
φραγμένο χώρο γεμάτο απορρίμματα 
και μάλιστα σε πολύ κοντινή απόστα-
ση από το δημοτικό αρδευτικό κανάλι.

Σ΄αυτές τις αυθαιρεσίες έρχεται 
να προστεθεί και παράνομη κοπή 
δέντρων από το Σεπτέμβριο του 2007 
έως τον Ιούνιο του 2008 από το άλσος 
που δεσπόζει του Μουσείου των Δελ-
φών, το οποίο ως παρακείμενο χώρου 
ιστορικής σημασίας είναι απόλυ-
τα προστατευόμενο από την δασι-
κή νομοθεσία .Είναι φυσικά περιττό 
να σημειωθεί ότι η εκχέρσωση του 
δάσους αντίκειται στο νόμο και οι 
οποιασδήποτε φύσεως εγκαταστά-
σεις και η εκχέρσωσή τους επισύρει 
τις διοικητικές ποινές που προβλέ-
πουν οι διατάξεις του ν.δ.86/89 «περί 
Δασικού Κώδικα».

Εκτός όμως από παράνομη υλο-
τομία το άλσος του Μουσείου Δελ-
φών διατρέχει και υψηλό κίνδυνο 
πυρκαγιάς λόγω της συσσώρευσης 
άχρηστων και εύφλεκτων υλικών 
που έχουν εγκαταλειφθεί σε διάφο-
ρα σημεία του. Δυστυχώς μέχρι στιγ-
μής ούτε η Διεύθυνση του Μουσεί-
ου Δελφών ούτε και ο Δήμος Δελφών 
έχουν επιληφθεί του θέματος.

Μετά απ’ αυτά κύριε Υπουργέ, 
κυρία Υπουργέ, κύριοι της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και κύριοι Εισαγγε-
λείς, ελπίζουμε να παρέμβετε ώστε 
να διορθωθούν τα κακώς κείμενα,ώ-
στε να μην κινδυνεύει η υγεία των 
κατοίκων από παραλήψεις και τυχόν 
κακοτεχνίες των υπευθύνων.

 Περιμένουμε απάντηση σας.

***

Αθήνα:22/09/2016
Αρ. πρωτ.: 8197

Προς: κυρία  Ρωξάνη Σαραφιάν
Γραφείο κυρίου Νικολάου Παππά                                          
Υπουργού Επικρατείας
Κυρία Σαραφιάν,
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας 

επικοινωνίας σας διαβιβάζουμε γρα-
πτό αίτημα όπως μας ζητήθηκε από 
τη πλευρά σας, για συνάντηση με 
τον κύριο Νικόλαο Παππά, του εκδό-
τη της εφημερίδας ΟΙΚΟνομία και 
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Πρόεδρο του Πανελληνίου Κέντρου 
Οικολογικών Ερευνών κύριο Πανα-
γιώτη Χριστοδουλάκη. Το θέμα της 
συνάντησης θα είναι η ενημέρωση 
του για την Εφημερίδα και  τη λει-
τουργία  του Πανελληνίου Κέντρου 
Οικολογικών Ερευνών.

***

Αθήνα: 03/10/2016
Αρ. πρωτ.: 8203

Προς τον Κύριο 
Μιχάλη Βερροιόπουλο
Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών
Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας 
Κε Γενικέ,
Μετά την απαίτηση σας να σας 

γνωρίσουμε τα θέματα που θέλουμε 
να συζητηθούν, στην συνάντηση της 
7ης Οκτωβρίου στις 16:30 το απόγευ-
μα, εκπροσώπων του ΠΑΚΟΕ μαζί 
σας, σας παραθέτουμε τρία θέματα :

Η εφαρμογή του μνημονίου συνερ-
γασίας μεταξύ ΔΕΠΑ και ΔΕΗ για 
την αντικατάσταση του πετρελαίου –
μαζούτ από το φυσικό αέριο για την 
ηλεκτροπαραγωγή..

Το θέμα που έχει προκύψει από 
τις ολοένα αυξανόμενες επιπτώσεις 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην 
ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της καύ-
σης λιγνίτη στη χώρα μας και την 
πρόθεση της ΔΕΗ να εγκαθιστά  νέες 
λιγνιτικές μονάδες.

Ποιες είναι οι προοπτικές ανά-
πτυξης των ΑΠΕ από την Κυβέρνη-
ση στην Ελλάδα.

***

Αθήνα 11.11.2016
Αρ.Πρωτ.: 8240
ΠΡΟΣ 
Τον Κο Αλέξη Χαρίτση ΑΝ. ΥΠΟΥΡ-
ΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Κε Υπουργέ,

Επειδή το προσφυγικό ζήτημα 
είναι άμεσης προτεραιότητας για 
την αποφυγή δυσμενών εξελίξεων 
στην Ελληνική κοινωνία και επειδή 
έχουμε μια καινοτόμα πρόταση για 
την δημιουργία πιλοτικών οικοφαρ-
μών όπου 20-30 προσφυγικές οικο-
γένειες θα εργάζονται και θα ζουν σε 
κάθε μία από αυτές, με πλήρη ανά-
πτυξη του γεωργικού και κτηνοτρο-
φικού τομέα, έχοντας ως ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
εξασφαλίσει τις πωλήσεις των βιολο-
γικών προϊόντων που θα παράγονται 
στις οικοφάρμες αυτές, πιστεύουμε 
ότι είναι μία ευκαιρία να προχωρή-
σουμε άμεσα στην υλοποίησή τους.

Γι’ αυτό ζητάμε άμεσα συνάντη-
ση μαζί σας για να σας αναπτύξου-
με την καινοτόμα αυτή δράση και με 
το δεδομένο ότι το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. (www.
pakoe.gr) λειτουργεί 37 συνεχή χρό-
νια υλοποιώντας προγράμματα ερευ-

νητικά, εκπαιδευτικά και εφαρμογής.

***

Αθήνα 11.11.2016
Αρ.Πρωτ.: 8239

ΠΡΟΣ  Τον Κο Γεώργιο Σταθά-
κη  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Κε Υπουργέ,
Δεχθείτε τα συγχαρητήριά μας 

για την ανάληψη των καθηκόντων 
σας ως Υπουργού Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας και θα θέλαμε άμεσα ένα 
ραντεβού μαζί σας για την (Δευτέ-
ρα 14/11 ή Τρίτη 15/11 ή Τετάρτη 
16/11 μεταξύ 13:00 – 15:00), ώστε 
να σας ενημερώσουμε για τις θέσεις 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στα παρακάτω θέματα:

Ηλεκτροπαραγωγή στα τριάντα 
τρία μη διασυνδεδεμένα νησιά με 
φυσικό αέριο – εγκληματική καθυ-
στέρηση - .

Ανακύκλωση και σκουπίδια. Σπατά-
λη τα τελευταία 3 χρόνια 500.000.000 
ευρώ από την παράνομη χωρίς άδεια 
λειτουργία της Ε.Ε.Α.Α. 

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων στον … αέρα εδώ και χρόνια.

Επειδή όλα τα παραπάνω αποτε-
λούν γάγγραινα στην ανάπτυξη της 
κοινωνίας μας που ελπίζουμε να 
πιστεύεται σ’ αυτήν, ζητάμε άμεσο 
ραντεβού μαζί σας.

2017
Αθήνα, 17/01/2017
Αρ.πρωτ. 8270

Προς τον
Αναπληρώτη Υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης
Κύριο Τσιρώνη Ιωάννη
Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Μετά την τηλεφωνική επικοινω-

νία που είχαμε σήμερα με την κυρία 
Λαμπρούση για να κανονίσουμε μια 
συνάντηση μαζί σας, μας ζήτησε 
πρώτα να σας ενημερώσουμε για τα 
θέματα καθώς και για τους παρευρι-
σκόμενους της συνάντησης αυτής. 
Τα θέματα είναι τα εξής: α) πρόταση 
για οικοφάρμες και β)μέθοδοι βελ-
τίωσης των αρδευτικών νερών. Οι 
παρευρισκόμενοι της συνάντησης 
θα είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος 
και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του 
ΠΑΚΟΕ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 
του ΠΑΚΟΕ είναι 2108100805 και 
το προσωπικό του Προέδρου κ. Χρι-
στοδουλάκη Παναγιώτη 6944415875

Περιμένουμε άμεσα την απάντη-
ση σας.

***

Αθήνα, 24/01/2017
Αρ.Πρωτ : 8276
ΠΡΟΣ τους
1. Κα Ρένα Δούρου 
Περιφερειάρχη Αττικής

2. Κο Σωκράτη Φάμελλο
Αναπληρωτή Υπουργό 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος
3. Κο Γεώργιο Γαβρίλη
Αντιπεριφερειάρχη Νότιας Αττικής
Κοιν: 1. Κο Ιωάννη Μόραλη Δήμαρ-

χο Πειραιά, 2. Κο Ανδρέα Ευθυμίου 
Δήμαρχο Ταύρου, 3. Κο Γεώργιο Ιωα-
κειμίδη Δήμαρχο Α. Ι. Ρέντη, 4. Κο 
Δημήτρη Κάρναβο Δήμαρχο Μοσχά-
του Καλλιθέας 

Συνημμένο: Δελτίο Τύπου 180/ 
24/01/2017

Κύριε Υπουργέ/ Κυρία Περιφερει-
άρχη/ Κύριε Αντιπεριφερειάρχη

Με αφορμή το πρόσφατο επεισό-
διο-δυστύχημα στην ευρύτερη περι-
οχή του Ρέντη-Ταύρου, εξαιτίας της 
αυθαίρετης, ανεξέλεγκτης και παρά-
νομης δράσης ορισμένων που με την 
ανοχή των υπηρεσιών σας, αλλά και 
των Δημοτικών αρχών, δημιουργούν 
έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα, που 
πολλές φορές παίρνουν ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις με αποτέλεσμα να κινδυ-
νεύει η υγεία των κατοίκων και ιδι-
αίτερα των παιδιών μας.

Για όλα αυτά, εμείς σας ζητάμε:
Άμεση απογραφή όλων των παρά-

νομων και αυθαίρετων εγκαταστά-
σεων που υπάρχουν στους Δήμους,  
ιδιαίτερα της Νότιας και Δυτικής 
Αττικής, παρουσία δικαστικών και  
αστυνομικών οργάνων.

Άμεση διακοπή της λειτουργίας 
κάθε τέτοιας παράνομης και επικίν-
δυνης δραστηριότητας 

Άμεση επιβολή υψηλών προστί-
μων, σε αυτούς που διακινδυνεύουν 
την υγεία των κατοίκων της προανα-
φερόμενης περιοχής.

Επειδή 37 χρόνια που λειτουρ-
γεί το ΠΑΚΟΕ είναι μάρτυρας πολ-
λών τέτοιων δυστυχημάτων και επει-
δή δυστυχώς η ιστορία συνεχίζεται 
με αιτία όλων αυτών των τραγικών 
γεγονότων, η ανεπάρκεια ελέγχου 
στην λειτουργία τέτοιων εγκαταστά-
σεων, η ανύπαρκτη και συνεχιζόμε-
νη έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής 
στην διαχείριση των πάσης φύσεως 
αποβλήτων, η έλλειψη στοιχειώδους 
προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδο-
μένα στον τομέα της ανακύκλωσης 
και τελικά η παντελής και ουσιαστι-
κή έλλειψη  πολιτικής  στις ουσια-
στικές δράσεις για την ποιότητα της 
ζωής των Ελλήνων.

Μετά από όλα αυτά, περιμένου-
με να ενεργοποιηθούν οι οικολογι-
κές σας ευαισθησίες προς όφελος 
των θιγομένων και ανήμπορων να 
αντιδράσουν πολιτών και ταυτόχρο-
να σας ζητάμε να μας ενημερώσετε 
για τις ενέργειές σας.

***

Αθήνα, 22/02/2017
Αρ. Πρωτ: 8317

Προς τον
Κύριο Σωκράτη Φάμελλο
Αναπληρωτή Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κύριε Υπουργέ,

Μετά την συνάντηση που είχα-
με στις 2/2/2017, σας υποβάλουμε 
υπόμνημα για συγκεκριμένες έρευ-
νες-δράσεις που πρέπει να γίνουν  
σε συνεργασία μαζί σας, ώστε αφε-
νός να βοηθήσουμε όλοι μας στην 
αυξανόμενη και ανεξέλεγκτη πλέον 
οικονομική κρίση, αφετέρου δε να 
αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής 
των Ελλήνων και του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα:
ΘΕΜΑ Ι : Αεριοκίνηση
Το φυσικό αέριο, παγκόσμια ευρέ-

ως αποδεκτό για την οικονομική και 
περιβαλλοντική του διάσταση,θεωρεί-
ται ότι η αντικατάσταση των πετρε-
λαιοκινητήρων με αυτά, ιδιαίτερα σε 
ΤΑΞΙ θα βελτιώσει αφενός τις περι-
βαλλοντικές συνθήκες σε βεβαρημέ-
νες περιοχές και ταυτόχρονα θα δώσει 
στους ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ βασικό κίνη-
τρο (οικονομικό όφελος), μιας και 
η αναλογία κόστους ανά km πετρέ-
λαιο/αέριο είναι 2/1 μερικές φορές 
όμως και 3/1.

Με την συλλογιστική αυτή και με 
βάση πρόσφατα τεκμηριωμένα στοι-
χεία που προέκυψαν από ενδελεχή 
μελέτη του ΠΑΚΟΕ στα απαέρια (46) 
πετρελαιοκίνητων και αεριοκίνητων 
ΤΑΞΙ,στην οποία αποδεικνύεται ότι 
οι διαφορές στις συγκεντρώσεις επι-
κίνδυνων PM σωματιδίων διοξει-
δίων του αζώτου είναι πάρα πολύ 
μεγάλες, υπάρχει έντονο ενδιαφέ-
ρον από την ομοσπονδία των ιδιο-
κτήτων ΤΑΞΙ και από τους οδηγούς 
να προωθηθεί συγκεκριμένη πολιτι-
κή σε πιλοτικό στάδιο, (1000-2000 
ΤΑΞΙ), ένα μοντέλο επιδότησης κατά 
80% στο σύστημα αντικατάστασης 
του πετρελαιοκινητήρα σε κινητήρα 
φυσικού αερίου. Η προαναφερόμενη 
μελέτη αναλύθηκε στην ημερίδα του 
ΠΑΚΟΕ (έχετε λάβει πρόσκληση και 
πρόγραμμα) την Δευτέρα 20/2/2017.

Ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία 
της έρευνας αυτής και τα συμπερά-
σματα της, θα σας σταλούν άμεσα 
και ελπίζουμε την εβδομάδα αυτή να 
συνεργαστούμε προς την κατεύθυν-
ση της προαναφερόμενης επιδότη-
σης στους αυτοκινητιστές των ΤΑΞΙ.

ΘΕΜΑ ΙΙ : Ηλεκτροκίνηση με 
φυσικό αέριο . 

Δέκα χρόνια τώρα ξεκίνησε το 
ΠΑΚΟΕ να πιέζει τους κρατούντες, 
ώστε στα 33 νησιά που δεν είναι δια-
συνδεδεμένα με το κεντρικό δίκτυο 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, να 
αντικατασταθεί το σύστημα της πετρε-
λαιοκίνησης με γεννήτριες φυσικού 
αερίου.

Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα αφε-
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νός την εξυγίανση του περιβάλλοντος 
και αφετέρου ένα οικονομικό κέρδος 
που θα έφτανε το 50% του κατανα-
λισκόμενου πετρελαίου και μαζούτ.

Δυστυχώς πέρασαν δέκα ολόκληρα 
χρόνια και το πρόβλημα παραμένει, με 
την εθνική οικονομία να αιμορραγεί 
και το περιβάλλον να υποβαθμίζεται.

Κύριε υπουργέ
Σας ζητάμε άμεσα ένα ραντεβού, 

ούτως ώστε να σας παραδώσουμε την 
μελέτη για την αεριοκίνηση και αφε-
τέρου να οργανώσουμε τις από κοι-
νού προσπάθειες στην αντιμετώπιση 
των προαναφερόμενων προβλημάτων.

Περιμένοντας την άμεση απά-
ντηση σας.

***

Αθήνα, 7/4/2017
Αρ. Πρωτ. 8372
Προς την
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γραφείο Τύπου 
Υπ’όψιν Κυρίας Παπαδοπούλου
Κυρία Παπαδοπούλου,

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής 
μας επικοινωνίας σας αποστέλλω 
και εγγράφως το αίτημά μας με το 
οποίο ζητούμε να μας γνωστοποι-
ήσετε εγγράφως τα στατιστικά στοι-
χεία τα οποία διατηρεί το υπουργείο 
στο αρχείο του, που έχουν σχέση με 
τους τραυματισμούς αλλά και του 
θανάτους παίδων και ενηλίκων από 
το έτος 2007 – 2017 από την χρήση 
βεγγαλικών και κροτίδων. 

Συγκριμένα ως στοιχεία μας ενδι-
αφέρουν:

Α. ο συνολικός αριθμός των ατυ-
χημάτων  ανά έτος.

Β. ο συνολικός αριθμός των εμπλε-
κομένων στο ατύχημα ανά έτος, ενώ 
εξ αυτών μας ενδιαφέρει να διαχω-
ρίζεται ο αριθμός των νεκρών, των 
βαριά τραυματιών και των ελαφρά 
τραυματιών.

Καταληκτικά, θα ήθελα να σας ενη-
μερώσω ότι το Πανελλήνιο Κέντρο 
Οικολογικών Ερευνών (www.pakoe.
gr) είναι μια αστική μη κερδοσκο-
πική εταιρεία, η οποία δραστηριο-
ποιείται τα τελευταία 37 χρόνια στο 
τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών 
και των δικαιωμάτων του καταναλω-
τή. Για το λόγο αυτό το ΠΑΚΟΕ εκδί-
δει  την μηνιαία εφημερίδα με τίτλο 
«ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑ» με θέματα του άπτο-
νται του σκοπού του. Σε αυτό το πλαί-
σιο διεξάγουμε έρευνα σχετικά με την 
χρήση βεγγαλικών και τα προβλήμα-
τα που παρουσιάζονται από αυτή και 
για το λόγο αυτό είναι καθοριστική 
η συμβολή σας στην χορήγηση των 
στοιχείων που σας ζητούμε ανωτέρω, 
μέχρι την Μεγάλη Δευτέρα 10.4.2017, 
ώστε να μπορέσουμε να τα επεξερ-
γαστούμε και να τα συμπεριλάβουμε 
στην επόμενη δημοσίευση της εφη-

μερίδας μας που θα γίνει την Μεγά-
λη Παρασκευή 14.4.2017 .

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε περεταίρω διευκρίνιση.  

***

Αθήνα, 21/4/2017
Αρ.Πρωτ. 8374
ΠΡΟΣ την 
Κυρία Αικατερίνη Ιγγλέζη                                                                   
Βουλευτίνα Χαλκιδικής ΣΥΡΙΖΑ
Πρόεδρος Ειδικής Μόνιμης Επιτρο-
πής Προστασίας Περιβάλλοντος

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΙΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Κα Πρόεδρε της Ειδικής Μόνιμης 
Επιτροπής Προστασίας του Περι-
βάλλοντος

Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να σας ευχα-
ριστήσουμε για την αποστολή των 
εκθέσεων για το 2016 τόσο της Μόνι-
μης Επιτροπής Προστασίας του Περι-
βάλλοντος όσο και της υποεπιτροπής 
Υδάτων στις οποίες προοδεύετε για 
τις επισημάνσεις μας.

Το «ΠΑΚΟΕ» είμαστε μία αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία 
συστήθηκε το έτος 1979 και είναι δια-
πιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), με πιστοποι-
ημένο σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤISO 
9001:2000, αριθμ. πιστοπ. 799/Δ/2008. 
Στόχος του ΠΑΚΟΕ είναι η βελτίω-
ση της ποιότητας του περιβάλλοντος 
και η προστασία του καταναλωτή. Ο 
φορέας αυτός, καταξιωμένος από τους 
αγώνες του για μια καλύτερη ποιότη-
τα ζωής, έχει δημιουργήσει τις προ-
ϋποθέσεις εκείνες, ώστε να αλλάξει 
ο τρόπος αντιμετώπισης των οικο-
λογικών προβλημάτων, τόσο σε επί-
πεδο ηγεσίας όσο και στο επίπεδο 
των πολιτών της χώρας. Στα πλαίσια 
της ευρείας δραστηριότητας του, το 
ΠΑΚΟΕ έχει οργανώσει επιστημονι-
κά εργαστήρια και ομάδες από εμπει-
ρογνώμονες και ερευνητές με σκο-
πό τη μελέτη των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και την εκπόνηση δια-
φόρων μελετών για ολοκληρωμένες 
και εφικτές σε αυτά λύσεις. Επιπλέ-
ον, προσπαθεί να κινήσει το ενδια-
φέρον της κοινής γνώμης σε περι-
βαλλοντικά θέματα με εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, εκστρατείες διαφώτισης, 
εφημερίδες, έντυπα και ραδιοτηλεο-
πτικές εκπομπές.

Επίσης το ΠΑΚΟΕ εκδίδει την 
πανελλαδικής κυκλοφορίας μηνιαία 
εφημερίδα, υπό τον τίτλο: «ΟΙΚΟνο-
μία». Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
ΠΑΚΟΕ αριθμεί σήμερα 35.000 μέλη 
και είναι μέλος της συσπείρωσης μη 
κυβερνητικών οργανώσεων της χώρας, 
μετέχοντας παράλληλα στο προεδρείο 
της δυναμικής συμμαχίας των ΜΚΟ, 
μίας ένωσης 56 ΜΚΟ και 10 δικτύ-
ων. Τα πεδία ενδιαφερόντων του 

ΠΑΚΟΕ καλύπτουν μια ευρεία περιο-
χή δραστηριοτήτων, όπως μετρήσεις 
ρύπανσης — μόλυνσης στη θάλασ-
σα, στον αέρα, στο έδαφος σε πόσι-
μα νερά και τρόφιμα, συνέπειες της 
ρύπανσης στα οικοσυστήματα και στη 
δημόσια υγεία, ποιότητα εργασιακού 
περιβάλλοντος, διαχείριση και προ-
στασία δασών, βιοτόπων και ειδών 
υπό εξαφάνιση, εφαρμογές εναλλα-
κτικών πηγών ενέργειας, διαχείριση 
αποβλήτων και τοξικών ουσιών, περι-
βαλλοντικές μελέτες, εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε τομείς διαχείρισης 
περιβάλλοντος, ενέργειας και τροφί-
μων, έλεγχο και διάθεση οικολογικών 
προϊόντων γεωργίας. Στη μακρόχρο-
νη πορεία του, το ΠΑΚΟΕ ανέπτυξε 
διεθνείς σχέσεις με ινστιτούτα και 
οργανισμούς, όπως οι WWF, EPA, 
GSF, NAUMANN, BBC. Επίσης, είναι 
μέλος των UNEP,ECOROPA, IUCN 
IFOAM για την καλύτερη διαχείριση 
και προστασία του περιβάλλοντος. Η 
επίμονη και ουσιαστική παρουσία του 
ΠΑΚΟΕ στα διάφορα περιβαλλοντικά 
θέματα κερδίζει συνεχώς έδαφος σε 
εθνικό επίπεδο και έχει ως συνέπεια 
να θεωρείται ένας από τους σοβαρό-
τερους και ανεξάρτητους φορείς στον 
τομέα του περιβάλλοντος.

Τώρα σε σχέση με τις εκθέσεις τις 
οποίες μας αποστείλατε, ως γενική επι-
σήμανση θα θέλαμε να εκφράσουμε 
την λύπη μας, καθώς ουδέποτε κλη-
θήκαμε να εκφράσουμε εκ του σύνεγ-
γυς την άποψή μας επί των θεμάτων 
που προβλημάτισαν τόσο την μόνι-
μη Επιτροπή Προστασίας του Περι-
βάλλοντος όσο και την υποεπιτροπή 
υδάτινων πόρων ενώ πιστεύουμε ότι 
θα μπορούσαμε να συνδράμομε καθο-
ριστικά στο έργο τους με τις εύστο-
χες παρατηρήσεις μας επί των εξε-
ταζόμενων από εσάς θεμάτων, ώστε 
να διαμορφώσει μια ολοκληρωμέ-
νη άποψη επί των ζητημάτων με τα 
οποία ασχολήθηκε. Για κάποια από 
τα ζητήματα αυτά, όπως τα ζήτημα 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά 
και το ζήτημα του εξασθενούς χρω-
μίου, το ΠΑΚΟΕ έχει πραγματοποι-
ήσει εκτενείς έρευνες και δράσεις.

Στο ΠΑΚΟΕ θεωρούμε αστοχία 
της επιτροπής να μην ασχοληθεί και 
με το ζήτημα της διαχείρισης απορ-
ριμμάτων αλλά και βιομηχανικών 
αποβλήτων.

Περαιτέρω, κρίνουμε ότι, με τις επι-
σημάνσεις της έκθεσης είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο να διαφωνήσει κανείς, 
καθώς δεν αναφέρονται οι πηγές 
από τις οποίες αντλείτε τα δεδομένα 
(πχ. Στο θέμα με την Ατμοσφαιρική 
Ρύπανση, αναφέρεται ότι «...Οι κύρι-
ες διαπιστώσεις αφορούν συστημα-
τικές υπερβάσεις σε συγκεντρώσεις 
αιωρουμένων σωματιδίων με διάμε-
τρο PM10...» χωρίς να γίνεται καμία 

αναφορά ή υποσημείωση των χαρα-
κτηριστικών της μέτρησης.  Επιπλέ-
ον οι προτάσεις στις οποίες προβαί-
νει η έκθεσή σας, στις περισσότερες 
φορές διατυπώνονται υπό μορφή 
ευχής χωρίς να αναλύονται και να 
εξειδικεύονται τα προτεινόμενα από 
την έκθεσή σας μέτρα .

Για παράδειγμα στο θέμα με τίτλο 
«ατμοσφαιρική ρύπανση στο αστικό 
περιβάλλον» αναφέρεται ως πρόταση 
ότι «.. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να 
προλαμβάνει τα προβλήματα και να μην 
αρκείται απλώς σε συστάσεις αποφυγής 
μετακίνησης ή παράκληση να μην ανά-
βουν οι κάτοικοι τα τζάκια. Πρέπει πρω-
τίστως να λυθεί το πρόβλημα στην πηγή 
του.». Η εν λόγω πρόταση της επιτρο-
πής σας, πάσχει γενικότητας και κατά 
συνέπεια δεν μπορεί να αξιολογηθεί 
από μέρους μας ως θετική η αρνη-
τική. Το ίδιο βέβαια διαπιστώνουμε 
δυστυχώς να συμβαίνει στο σύνολο 
των εισηγήσεων με τις οποίες ασχο-
λήθηκαν οι εκθέσεις του 2016.

Κρίνοντες πάντοτε καλοπροαίρετα 
το έργο των επιτροπών σας, θα επιθυ-
μούσαμε να είχαν οι επιτροπές περισ-
σότερο εξειδικευμένη άποψη επί των 
ζητημάτων που ασχολούνται, καθώς 
έτσι θα επιβοηθούνταν σημαντικά και 
το νομοθετικό έργο το οποίο επιτε-
λείται από τα μέλη των εκάστοτε επι-
τροπών της Βουλής. Ας μην ξεχνάμε 
άλλωστε ότι για την συμμετοχή τους 
στις ανωτέρω επιτροπές οι βουλευ-
τές λαμβάνουν και την προβλεπόμε-
νη από το κώδικά της βουλής απο-
ζημίωση.

***

Αθήνα, 23/5/2017
Αρ.Πρωτ. 8463
Προς την
Κυρία Corina Cretu
Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αξιότιμη κα Corina Cretu,

Ι. Σε συνέχεια της συνομιλίας μας, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαί-
σια της εκδήλωσης Διάλογος Πολι-
τών, που διεξήχθη στις 05.04.2017 
στο Αμφιθέατρο του Τεχνόπολη του 
Δήμου Αθηναίων, θα θέλαμε να Σας 
ενημερώσουμε και εγγράφως για τις 
υποβληθέντες προτάσεις έργων μας, 
οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας και θα βοηθήσουν στην περι-
βαλλοντική αναβάθμιση των περιο-
χών που θα υλοποιηθούν. Συγκεκρι-
μένα, έχουμε υποβάλλει εδώ και 
δύο χρόνια δύο προτάσεις για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και 
δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα 
καμμία απάντηση από τους αρμό-
διους φορείς. 

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι Το ΠΑΚΟΕ είναι 
ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που 
έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
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του περιβάλλοντος και την προστα-
σία του καταναλωτή. Διαθέτει πιστο-
ποιημένο χημικό και μικροβιολογι-
κό εργαστήριο και εκπονεί μελέτες 
διαχείρισης περιβαλλοντικών ζητη-
μάτων. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το ΠΑΚΟΕ αριθμεί σήμερα 
35.000 μέλη και είναι μέλος της 
συσπείρωσης μη κυβερνητικών 
οργανώσεων ΜΚΟ, μίας ένω-
σης 56 ΜΚΟ και 10 δικτύων. 
Στη μακρόχρονη πορεία του, το 
ΠΑΚΟΕ ανέπτυξε διεθνείς σχέ-
σεις με ινστιτούτα και οργανι-
σμούς, όπως οι WWF, EPA, GSF, 
NAUMANN, BBC. Επίσης, είναι 
μέλος των UNEP, ECOROPA, 
IUCN IFOAM για την καλύτε-
ρη διαχείριση και προστασία 
του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια 
λειτουργίας του φορέα μας υποβάλ-
λαμε τις δύο προτάσεις μας.

ΙΙ. Η πρώτη πρότασή μας, υπό 
τον τίτλο: «Δημιουργία πολυθε-
ματικού πάρκου ανάπτυξης του 
πρωτογενούς τομέα σε διάφο-
ρους αγροτικούς τομείς» αφορά το 
πρόγραμμα: «Στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης για την Περιφέρεια 
Αττικής». Μελέτη που αποτελείται 
από 250 έγχρωμες σελίδες που θα 
αναδεικνύουν και θα καταγράφουν 
όλες τις δράσεις και μονάδες οικοτου-
ρισμού. Ομάδα εργασίας του ΠΑΚΟΕ 
έχει πραγματοποιήσει ενδελεχή έρευ-
να και έχει απογράψει 630 μονάδες 
αγροτουρισμού. Για κάθε ένα φορέα 
αγροτουρισμού υπάρχει εμπεριστα-
τωμένη έκθεση με οπτικοακουστικό 
υλικό και φωτογραφικό. Το κόστος 
έκδοσης ανέρχεται στις 380.000 ευρώ. 
Η έρευνα που έγινε κόστισε 260.000 
ευρώ και εργάσθηκαν 28 άτομα επί 
ένα χρόνο.

Σύμφωνα με την πρόταση του 
ΠΑΚΟΕ, η δημιουργία των προτύ-
πων αγροτικών συνεταιρισμών θα 
εξασφαλίσει: α) τους πόρους διαβίω-
σης 20-30 ατόμων ανά μονάδα, συμ-
βάλλοντας στην προσπάθεια μείω-
σης της ανεργίας, β) έσοδα από την 
εμπορική εκμετάλλευση των προϊό-
ντων και γ) συμμετοχή στην κοινοτι-
κή οικονομία. Σε κάθε πρότυπο συνε-
ταιρισμό έκτασης 15-20 στεμμάτων 
θα φιλοξενούνται 5-10 οικογένειες. 
Τα μέλη του κάθε συνεταιρισμού θα 
απασχολούνται με τις εργασίες της 
οικοφάρμας. Η κάθε οικοφάρμα θα 
είναι ανεξάρτητη από τις άλλες.

Συνοπτικά, η καλλιεργήσιμη γη 
(περίπου 5 10 στρέμματα) κάθε οικο-
φάρμας θα μπορεί να περιλαμβάνει: α) 
50% καλλιέργεια αρωματικών φυτών 
και β) καλλιέργεια αγροτικών προϊό-
ντων. Η υπόλοιπη έκταση κάθε οικο-
φάρμας θα χρησιμοποιείται για τις 
κτηνοτροφικές μονάδες, τις μονάδες 
παραγωγής ειδικών προϊόντων, τις 

βοηθητικές εγκαταστάσεις και τους 
χώρους αποθήκευσης, ελέγχου ποι-
ότητας και τυποποίησης. Επιπλέον, 
στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφι-
κτή η παροχή νερού από το δίκτυο, 
θα λαμβάνεται υπόψιν ο χώρος που 
θα πραγματοποιούνται οι γεωτρήσεις.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί θα 
δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ 
τους (cluster) για την αποδοτικότε-
ρη παραγωγή των προϊόντων αλλά 
και την προβολή διάθεσή τους στην 
αγορά. Θα πρέπει να τονιστεί ότι: α) 
το ΠΑΚΟΕ διαθέτει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία για την πρόταση αυτή 
και β) το ΠΑΚΟΕ έχει εξασφαλίσει 
την πώληση των βιολογικών προϊό-
ντων στην Ευρωπαϊκή αγορά, γεγο-
νός που διασφαλίζει τη βιωσιμότη-
τα του έργου. 

Το ΠΑΚΟΕ προτείνει τη δημιουρ-
γία 10 πρότυπων οικοφαρμών επι-
φανείας 15-20 στρεμμάτων έκαστη, 
σε περιοχές της ΠΕ Ανατολικής Αττι-
κής, ΠΕ Δυτικής και ΠΕ Νήσων, με 
σκοπό την με σύγχρονες μεθόδους 
παραγωγή αγρο-διατροφικών προϊ-
όντων (γεωργικών και κτηνοτροφι-
κών), υλών για χρήση σε φαρμακευ-
τικά και καλλυντικά προϊόντα, αλλά 
και τον έλεγχο ποιότητας, την τυπο-
ποίηση και τη συσκευασία και διά-
θεση των προϊόντων αυτών στην 
εγχώρια αγορά και το εξωτερικό. Η 
επένδυση αυτή θα δημιουργήσει 
1.000 θέσεις εργασίας.

ΙΙΙ. Η δεύτερη πρόταση μας 
αφορά το φάκελο υποψηφιότητας για 
το μέτρο 41 υπομέτρο L321-2 παρεμ-
βάσεις Δημοσίου χαρακτήρα για το 
έργο «Ανάκτηση μηχανελαίων/παρα-
γωγή βιοντίζελ». Η πρόταση αυτή θα 
δημιουργήσει μία μονάδα μετατροπής 
τηγανέλαιων σε βιοντίζελ και ανά-
κτησης μηχανελαίων στην περιοχή 
Φάρου Αυλίδος Εύβοιας. Τα χρησιμο-
ποιούμενα μηχανέλαια των αυτοκινή-
των. Φορτηγών, λεωφορείων, πλοίων 
κ.λπ. είναι ένα πολύ μεγάλο οικολο-
γικό πρόβλημα καθώς η απόρριψή 
τους γίνεται απ’ ευθείας στο αποχε-
τευτικό σύστημα ή κατ’ ευθείαν στο 
έδαφος προκαλώντας τεράστια επι-
βάρυνση. Άρα με αυτό το έργο έχου-
με διττή ωφέλεια περιβαλλοντική και 
οικονομική. Παραπροϊόν της διερ-
γασίας μετατροπής των τηγανέλαι-
ων σε βιοντίζελ είναι η γλυκερίνη, 
η οποία μπορεί αν χρησιμοποιηθεί: 
α) για την παρασκευή σαπουνιών μη 
τοξικών και φιλικών προς το δέρμα, 
β) για την παρασκευή λιπασμάτων, 
γ) για την Παρασκευή κεριών, δ) για 
την παρασκευή τούβλων καύσης, δ) 
για χρήση σε φαρμακευτικούς σκο-
πούς. Σημειωτέον, η κατάλληλη διά-
θεση τηγανέλαιων αποτελεί βασική 
προϋπόθεση των πολιτών και επιχει-
ρήσεων σύμφωνα με την κοινοτική 

και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Το έργο είναι βιώσιμο καθώς στην 

Εύβοια κινούνται κάθε χρόνο 100.000 
ΙΧ αυτοκίνητα, 10.000 Δ.Χ. αυτοκί-
νητα, 1.000 κρατικά οχήματα και 
200 πλοία και συνεπώς μπορούν να 
συλλεχθούν με την πιο απαισιόδοξη 
παραδοχή 1.628.000 λίτρα μηχανελαί-
ων. Για να είναι βιώσιμη η επένδυση 
πρέπει η τιμή πώλησης των ανακτω-
μένων μηχανελαίων να είναι 4,5€/
λίτρο, επειδή το 30% της παραγόμε-
νης ποσότητας θα διατίθεται δωρε-
άν στους δήμους του Νομού Ευβοί-
ας, δηλαδή το 70% 0,70 Χ 4,50 = 3,15 
€/λίτρο. Άρα έχουμε κόστος παραγω-
γής 3,00 + 0,15 διάφορα έξοδα =3,15, 
επομένως η επένδυση είναι βιώσιμη.

Ο χώρος εγκατάστασης της προ-
τεινόμενης επένδυσης θα είναι σε 
ένα κτήμα περίπου 25 στρεμμάτων, 
όπου η χρησιμοποιούμενη ενέργεια 
θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ΑΠΕ).τα δε μηχανέλαια και 
τηγανέλαια που θα συλλέγονται θα 
απαλλάσσουν τους υπόγειους υδρο-
φόρους ορίζοντες από την ρύπαν-
ση τους εξ αιτίας της ανεξέλεγκτης 
διάθεσής τους σε αυτούς. Επειδή η 
εγκατάσταση θα γίνει σε εκτός σχε-
δίου περιοχή με πολύ αραιή ή ανύ-
παρκτη δόμηση, δεν θα επηρεαστεί 
η αρχιτεκτονική και η αισθητική της 
ευρύτερης περιοχής

IV. Δυστυχώς, παρά την παρέ-
λευση δύο ετών και την αποστολή 
επιστολών σε όλους τους αρμόδι-
ους φορείς, όπως στην κ. Ρένα Δού-
ρου Περιφερειάρχη Αττικής, στον κ. 
Ιωάννη Τσιρώνη Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και στον κ. 
Αλέξη Χαρίτση Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης καμ-
μία απάντηση δεν έχουμε λάβει με 
αποτέλεσμα να χάνονται ευρωπαϊκοί 
πόροι που θα μπορούσαν να δημι-
ουργήσουν θέσεις εργασίας. 

Βέβαια από την πλευρά σας, όπως 
πολύ καλά γνωρίζετε, μια από τις 
κυριότερες χρηματοδοτικές πηγές της 
χώρας μας σήμερα αποτελεί η διαχεί-
ριση και αξιοποίηση των ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων που διατίθενται για 
την υλοποίηση συγκεκριμένων δρά-
σεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
των αποφάσεων των συλλογικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
υλοποίηση των άνω προγραμμάτων 
από τον φορέα μας, τα οποία είναι 
επιστημονικά αποδεδειγμένα βιώσι-
μα μπορούν να ενισχύσουν σημαντι-
κά τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες 
θα υλοποιηθούν και μέσω αυτών θα 
βγουν από το αδιέξοδο της ανεργίας 
συμπολίτες μας και θα δημιουργηθεί 
σημαντικός θετικός κύκλος οικονο-
μικής λειτουργίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την πραγ-
ματική και εκρηκτική κοινωνική και 

οικονομική πραγματικότητα σήμερα 
και την ελληνική γραφειοκρατία στα 
γρανάζια της οποία χάνονται πολύτι-
μα αναπτυξιακά κονδύλια παρακαλού-
με, όπως βοηθήσετε για την υλοποί-
ηση των άνω προτάσεών μας για τη 
δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας 
επ’ ωφελεία των τοπικών κοινωνιών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή περαι-
τέρω πληροφορίες τυχόν χρειαστείτε.

2018
Αθήνα, 5/1/2018
Αρ. Πρωτ.:  8757

Προς τον
Κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή                                              
Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτι-

κής Πολιτικής
Κοιν.: Κύριο Νεκτάριο Σαντορινιό
Υφυπουργό Ναυτιλίας & Νησιω-

τικής Πολιτικής
Μετά την συζήτηση που είχα-

με στις 3/1/2018 στα γραφεία σας, 
δεχθείτε αφ’ ενός τις ευχαριστίες μας 
για την συνάντηση αυτή και αφ’ ετέ-
ρου για την άμεση ανταπόκρισή σας 
στην επικείμενη επίλυση των χρόνι-
ων προβλημάτων της ευρύτερης περι-
οχής του Σαρωνικού.

Όπως σας αναφέραμε στην συζήτη-
ση, έχουμε πάρει απόφαση το ΔΣ του 
ΠΑΚΟΕ, να καθαρίσουμε μία περιοχή 
στην Ακτή Καλυμπάκι και στον Σαρα-
νταπόταμο δίπλα στην Χαλυβουργι-
κή, συνολικής έκτασης 1.800 μέτρα 
μήκος, 8 έως10 μέτρα πλάτος και 
1έως 2 μέτρα βάθος από σκουπίδια 
και υγρά τοξικά απόβλητα. (Υπολογί-
ζουμε περίπου 50 έως100 τόνοι στε-
ρεών αποβλήτων και υγρών τοξικών 
αποβλήτων περίπου 8 έως 10 τόνοι). 

Οι ημέρες που θα απαιτηθούν 
για την απορρύπανση αυτή, θα είναι 
περίπου 20 έως 25 και οι άνθρωποι 
που θα ασχοληθούν 10 έως15 εθελο-
ντές του ΠΑΚΟΕ και εξειδικευμένοι 
εργάτες 6 έως 8. 

Το ενδεικτικό κόστος ανά ημέρα 
μ’ ένα ενοικιαζόμενο σκάφος συμπε-
ριλαμβανομένων των εξόδων συγκέ-
ντρωσης και μεταφοράς στην χωμα-
τερή είναι 3.500 ευρώ.

Ήδη το ΠΑΚΟΕ από συνδρομές και 
δωρεές έχει συγκεντρώσει για την προ-
σπάθεια αυτή περίπου 40.000 ευρώ και 
υπολείπονται περίπου 25.000 ευρώ. 

Επειδή πιστεύουμε στις οικολο-
γικές σας ευαισθησίες σας ζητάμε 
να ενισχύσεται οικονομικά την προ-
σπάθεια αυτή με ένα ποσό της τάξε-
ως των 10.000-15.000 ευρώ.

Ενδεικτικά σας στέλνουμε μερι-
κές φωτογραφίες από τα σημεία που 
προαναφέραμε. 

Η δράση αυτή ήδη οργανώνεται και 
θα αρχίσει καλώς εχόντων των πραγ-
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μάτων μεταξύ 20 και 25 Ιανουαρίου.
Ελπίζουμε στην δική σας πρακτι-

κή βοήθεια στο δύσκολο έργο που 
σας περιγράψαμε.

Είμαστε στην διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία 
χρειαστείτε.

***

Αθήνα, 29/1/2018
Αρ. Πρωτ.: 8847

Προς τον Κύριο Αλέξη Τσίπρα                                         
Πρωθυπουργό
Κοιν.: Κύριο Παναγιώτη Κουρου-

μπλή
Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Με τον νέο χρόνο συνεχίζουν τα 

καίρια προβλήματα του περιβάλλοντος 
και της ποιότητας ζωής των κατοί-
κων της Αττικής, να είναι στην επι-
καιρότητα και σε επικίνδυνη καμπή, 
εξαιτίας της αδράνειας των υπηρε-
σιών, αλλά δυστυχώς και των εκπρο-
σώπων της κυβέρνησής σας.Συγκε-
κριμένα από τα μετρητικά στοιχεία 
του ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) 

και ιδιαίτερα στον Σαρωνικό και 
στην Μάνδρα – που ήδη από το 2012 
είχε μελετήσει και προτείνει την λύση 
των προβλημάτων -, δυστυχώς δεν   
εισακούστηκε από τις αρχές κι όπως 
γνωρίζετε αυτό είχε σαν αποτέλεσμα,  
αφενός στην Μάνδρα να θρηνήσου-
με 25 νεκρούς και στον Σαρωνικό να  
ελπίζουμε ότι ο βυθός όπου δημιουρ-
γείτε το θαλάσσιο οικοσύστημα, να  
επανέλθει μετά από 20 – 30 χρόνια 
στην κατάσταση που ήταν πριν το 
δυστύχημα. 

Με αφορμή αυτές τις δύο οικολο-
γικές καταστροφές, το ΠΑΚΟΕ μετά 
τις τεκμηριωμένες έρευνες που συνε-
χίζει να κάνει, προχώρησε αφενός με 

προσφυγή στην δικαιοσύνη κατα-
θέτοντας με όσα στοιχεία είχε από τις 

έρευνές του, καταγγελίες – ανα-
φορές στον Άρειο Πάγο ( Πρόεδρο 
–  Εισαγγελέα) 

και αφετέρου στην προσπάθεια να 
επικοινωνήσει άμεσα με τον Υπουργό 

Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, ο οποίος  στις 3/1/2018 
δέχθηκε το Προεδρείο του ΠΑΚΟΕ 
και είχαμε μία συζήτηση μαζί  του, 
παρουσία του Υφυπουργού, Υπηρε-
σιακών παραγόντων και βέβαια και 
εκπροσώπου της εταιρείας που είχε 
αναλάβει το καθαρισμό των ακτών και 
της επιφάνειας της θάλασσας χωρίς 
αυτό να γίνει και στον βυθό.

Στη συζήτηση αυτή, τοποθετη-
θήκαμε με στοιχεία για τον ελλιπή 
καθαρισμό των ακτών, παραθέτοντας 
φωτογραφικό υλικό από τις ακτές του 
Ασπροπύργου  και της Ελευσίνας (με 
πολλά στερεά απόβλητα από την 

καταστροφή στην Μάνδρα και 
στον Σαρανταπόταμο).

Έτσι προτείναμε στον Υπουργό  
- αφού είχαμε πάρει την απόφαση 
αυτή στο 

ΔΣ του ΠΑΚΟΕ -, να καθαρίσου-
με εθελοντικά την περιοχή.

Ο υπουργός αποδέχθηκε την πρό-
ταση και μας υποσχέθηκε ότι θα 

βοηθούσε την εθελοντική προσφο-
ρά μας με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, 

της οποίας το κόστος των ενοικι-
ασμένων μηχανημάτων για ένα (1) 
μήνα θα έφτανε τις εβδομήντα χιλιά-
δες (70.000) ευρώ με τη συμμετοχή  
20-30 εθελοντών του ΠΑΚΟΕ.Στις 5 
Ιανουαρίου 2018 τους στείλαμε ηλε-
κτρονικά την πρότασή μας.

Από τότε η επικοινωνία διεκόπη 
από την πλευρά του, παρά το γεγο-
νός ότι προσπαθήσαμε επανειλημμέ-
να (συνολικά τουλάχιστον 20 φορές) 
τηλεφωνώντας στην γραμματεία του 
Υπουργού και σε μία σύμβουλό του 
ονόματι Χατζοπούλου, περιμένοντας 
την επιβεβαίωση της υπόσχεσής του.

Όμως μάταια μέχρι σήμερα κύριε 
Πρωθυπουργέ περιμένουμε.

Θα μπορούσε να μας απαντήσει 
ο Υπουργός σας, θεωρώντας το υπο-
χρέωσή του, - επειδή το ΠΑΚΟΕ και 
οι 30.000 συνδρομητές του ως κοι-
νωνικοπεριβαλλοντικός φορέας, με 
40 χρόνια δράσης και αγώνων, έχει 
προσφέρει με την αντικειμενική του 
ενημέρωση και τις έρευνές του ως 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ φορέας, τόσα ώστε 
να είναι ενεργό κομμάτι της κοινω-
νίας που εσείς υπηρετείτε και πρέπει 
όπως εκείνο σέβεται τους θεσμούς και 
οι θεσμοί αντίστοιχα να τον σέβονται.

Γι’ αυτό σας καταγγέλλουμε την 
συμπεριφορά αυτή του Υπουργού 

σας μιας και πιστεύουμε ότι μέχρι 
τις 10 Φεβρουαρίου που θα αρχίσει 
αυτή η επιχείρηση του εθελοντικού 
καθαρισμού των σκουπιδιών που χρο-
νίζουν στις θάλασσες και στα ρέματα 
του Ασπροπύργου και της Ελευσίνας 
από το ΠΑΚΟΕ, να συνειδητοποιήσει 
ο Υπουργός σας ότι η προστασία του 
περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων 
μας, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα 
και οι σημερινές συνθήκες μιας και 
η κλιματική αλλαγή είναι το αποτέ-
λεσμα της ανθρώπινης επιβουλής 
στη φύση.

Ελπίζουμε στην δική σας παρέμ-
βαση και είμαστε στην διάθεσή σας  
για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρει-
αστείτε.

***

Αθήνα, 27/6/2018
Αρ. Πρωτ.: 9019

Προς τον Κύριο Αλέξη Τσίπρα
Πρωθυπουργό
Κοιν.: 1) Κύριο Παναγιώτη Κου-

ρουμπλή

Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής,

2) Κύριο Γεώργιο Σταθάκη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
3) Κυρία Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχη Αττικής
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σε συνέχεια της από 29/1/2018 επι-

στολής μας με αριθμό πρωτοκόλλου
 8847, δυστυχώς δικαιωνόμαστε 

για άλλη μια φορά με την καταγγε-
λία που σας υποβάλλαμε τότε σχετικά 
με την εγκληματική αδιαφορία που 
επέδειξαν κατά καιρούς οι Δημόσι-
ες Υπηρεσίες για την καταστροφή 
στη Μάνδρα.

Σήμερα, μετά από σχεδόν ένα χρό-
νο, διαπιστώνεται ότι η θωράκιση 
και η προστασία του ανθρωπογενούς 
οικοσυστήματος στη Δυτική Αττική, 
είναι σχεδόν αδύνατη. Στο συγκεκρι-
μένο θέμα όμως που εμείς από τον 
Δεκέμβρη του 2017 θέλαμε να επιλύ-
σουμε με δικά μας μέσα και με τους 
εθελοντές μας, δυστυχώς οι Αρχές και 
ειδικά το Υπουργείο Εμπορικής Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εξαιρου-
μένης της ΕΥΔΑΠ, αδιαφορούν για 
τη λύση και την αποκατάσταση της 
όχθης του Σαρανταπόταμου με απο-
τέλεσμα, να δεχθούμε χθες 26/6/2018 
το τελικό χτύπημα στην ευρύτερη 
περιοχή και στον Σαρανταπόταμο. 
Ζητάμε άμεσα την παρέμβασή σας 
κύριε Πρωθυπουργέ ούτως ώστε να 
προχωρήσει ταχύτατα η αποκατάστα-
ση και η διευθέτηση του Σαραντα-
πόταμου και να παραπεμφθούν για 
παραδειγματική τιμωρία οι υπεύθυ-
νοι που είναι όπως γνωρίζετε συγκε-
κριμένοι.Συνημμένα σας στέλνουμε 
την προαναφερόμενη καταγγελία και 
την αλληλογραφία με τους «αρμόδι-
ους» φορείς. 

***

Αθήνα, 30.08.2018
Αρ. Πρωτ.: 9078 
Προς,
Τον κ. Αλέκο Φλαμπουράρη 
Υπουργό Επικρατείας
Κύριε Υπουργέ,
Μετά την τηλεφωνική επικοινω-

νία με την Γραμματέα σας κα Κού-
κη, σας ζητάμε ένα άμεσο ραντεβού 
να σας ενημερώσουμε για πέντε (5) 
μεγάλα προβλήματα που καθυστερεί 
η αντιμετώπισή τους από τους “αρμό-
διους Υπουργούς”, με αποτέλεσμα τα 
Δημόσιο αφενός  να χάνει τεράστια 
ποσά και αφετέρου ο πολίτης – που 
ασχολείστε με τα προβλήματά του – 
να υποφέρει ή να υποβαθμίζεται η 
ποιότητα ζωής του.

Τα προβλήματα που θέλουμε να 
σας ενημερώσουμε είναι τα παρακάτω:

Η πλήρης ανεπάρκεια της λει-
τουργίας του συστήματος διαχείρισης 

σκουπιδιών και ιδιαίτερα στον τομέα 
της ανακύκλωσης, όπου το σύστημα 
της Ε.Ε.Α.Α., λειτουργεί παράνομα και 
καταχρηστικά, πάρα πολλά χρόνια, με 
αποτέλεσμα ο πολίτης να πληρώνει 
Δημοτικά Τέλη που δεν έπρεπε (Δ.Τ. 
ΠΑΚΟΕ 293/27.08.2018 αναρτημέ-
νο στην ιστοσελίδα του -www.pakoe.
gr-) και το οποίο έχετε ηλεκτρονικά 
παραλάβει.

Η έλλειψη “πολιτικής” και πρα-
κτικής βούλησης του αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕΝ, ο οποίος εδώ και 1,5 
χρόνο έχει στην διάθεσή του μελέτη 
του ΠΑΚΟΕ (δωρεάν), στην οποία 
καταγράφεται ότι η ποιότητα ζωής 
των Αθηναίων, υποβαθμίζεται  και 
αποδεικνύεται ότι τα πετρελαιοκί-
νητα ταξί στην πρωτεύουσα (10.500) 
ρυπαίνουν θανατηφόρα, με τα ΡΜ10, 
ΡΜ2,5  και τα οξείδια του θείου που 
εκπέμπουν, τους Αθηναίους πολί-
τες και ζητάμε στην μελέτη αυτή να 
πραγματοποιηθεί ένα πιλοτικό πρό-
γραμμα σε 1.000 ταξί με επιδότηση 
(€1.000,00/ταξί), ώστε να αντικατα-
στήσουν τους κινητήρες τους με αντί-
στοιχους κινητήρες φυσικού αερίου. 
Όπου με την ενέργεια αυτή, αφενός 
θα ανάσαινε η Αθήνα και αφετέρου 
θα έχουν τεράστια οικονομικά οφέ-
λη οι ιδιοκτήτες τους.

Να προωθηθεί – το ΠΑΚΟΕ δέκα 
χρόνια φωνάζει – στα νησιά που είναι 
μη διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της 
ΔΕΗ να μετατραπεί η ηλεκτρενέρ-
γειά τους με καύσιμο το πετρέλαιο 
και μαζούτ, αντίστοιχο με φυσικό 
αέριο, όπου αφενός  θα κερδίζει η 
ΔΕΗ περίπου €750.000.000 τον χρό-
νο και δεν θα ξοδεύει 1,5δις ευρώ για 
την προμήθεια του πετρελαίου… από 
έναν προμηθευτή εδώ και χρόνια και 
αφετέρου τα νησιά δεν θα αντιμετω-
πίζουν το πρόβλημα της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης.

Σε έρευνα του ΠΑΚΟΕ έχει διαπι-
στωθεί περίτρανα ότι ο έλεγχος των 
τροφίμων είναι ανεπαρκής (ο ΕΦΕΤ 
είναι υποστελεχομένος και δεν έχει 
την δυνατότητα ουσιαστικών ελέγ-
χων) με αποτέλεσμα - ένα παράδειγ-
μα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αντί 
να προστατεύονται τα Ελληνικά, γεμί-
ζει η αγορά με προϊόντα με πρόσθε-
τα απαγορευμένα φυτικά λιπαρά και 
άλλα σκευάσματα υπόπτου προελεύ-
σεως-. Είναι ευκαιρία για εσάς και 
την σημερινή Κυβέρνηση να σκύ-
ψει στο οξυμένο αυτό πρόβλημα - το 
ΠΑΚΟΕ διαθέτει αρκετά στοιχεία για 
να παταχθεί αυτή η παρανομία- και 
να δώσει λύση.

Μια άλλη πληγή είναι η ανεπαρ-
κής και η ολοσχερής μη λειτουργία 
του 60% των υφιστάμενων βιολογι-
κών καθαρισμών (Αντίπαρος, Κέρ-
κυρα, Λουτράκι κ.α.) με αποτέλεσμα 
η ποιότητα των θαλασσών σε υψηλά 
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τουριστικούς προορισμούς να υπο-
βαθμίζεται.

Κύριε Υπουργέ, 
Υπάρχουν και άλλα θέματα που 

σαράντα χρόνια το ΠΑΚΟΕ (www.
pakoe.gr) που λειτουργεί ως ανε-
ξάρτητος κοινωνικοπεριβαλλοντικός 
φορέας, τα όποια δυστυχώς πολλές 
φορές τα αντιμετωπίζει με δικαστι-
κούς αγώνες. 

Για αυτό σας ζητάμε ένα άμεσο 
προσωπικό ραντεβού.

***

Αθήνα 25-10-2018
Αρ. Πρωτ. 9152

ΠΡΟΣ τους
1) Κύριο Αλέξη ΤσίπραΠρωθυ-

πουργό της Ελλάδος
2) Κυρία Έφη Αχτσιόγλου
Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλι-

σης και Κοιν. Αλληλεγγύης  
3) Κυρία Θεανώ Φωτίου
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασί-

ας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν.Αλλη-
λεγγύης

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ και 
κυρίες Υπουργοί,

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στα 40 χρόνια συνε-
χών αγώνων και δράσεων έχει δια-
πιστώσει ότι πολλά δρώμενα δυστυ-
χώς δεν πέφτουν στην αντίληψή σας. 
Έτσι πιστεύουμε, ότι δεν έχουν πέσει 
στην αντίληψή σας μια σειρά από 
δυσάρεστες εξελίξεις, που λαμβά-
νουν χώρα τα τελευταία χρόνια στον 
ούτως ή άλλως πολύ ευαίσθητο – αν 
όχι πολύπαθο- χώρο της Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της 
κοινωνίας των πολιτών. 

Γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι εδώ 
και έξι ολόκληρα χρόνια, δεν έχει 
χρηματοδοτηθεί ούτε μία δράση 
από το ΕΣΠΑ για φορείς Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Γνωρίζετε, ακόμη, για ποιους 
λόγους, εδώ και τέσσερα ολόκλη-
ρα χρόνια, δεν έχει δοθεί ούτε ένα 
ευρώ για την ενίσχυση του χώρου 
των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.); Και 
το ρωτάμε αυτό, διότι, κατά το χρονι-
κό διάστημα που κυβερνά η συμπο-
λίτευση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., έχουν 
καταγραφεί δεκάδες σχετικές «βαρύ-
γδουπες» δηλώσεις, έχουν εκδοθεί 
πολλά «υποσχετικά» δελτία τύπου και 
έχουν διενεργηθεί αρκετές βαρυσή-
μαντες…ανακοινώσεις περί των ζητη-
μάτων αυτών! 

Γνωρίζετε ότι έχει στηθεί… ένας 
χορός πολλών εκατομμυρίων ευρώ 
(!) γύρω από αναθέσεις, συντονι-
σμούς και υλοποιήσεις παρεμβά-
σεων, με τη μόνη και σημαντική 
διαφορά ότι, από τις αναθέσεις 
αυτές, καμία δεν έχει γίνει προς 
κάποια οργάνωση της κοινωνί-
ας πολιτών; 

Ή μήπως έχει γίνει, αλλά σε 
μία, άντε δύο το πολύ οργανώ-
σεις, που ανήκουν σε… συγγενή 
σας ιδεολογικό χώρο;  

Γνωρίζετε, επιπλέον, ότι το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ανέθεσε τη διοργάνωση της ετήσι-
ας έκθεσης ΚΑΛΟ ATHENSEXPO 
’18, που θα γίνει στις 7-11/10/2018, 
σε μία ΜΚΟ  με την επωνυμία 
IMPACTHUBE και στην ΜΚΟ, 
«Συνεργατικός Χώρος Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονομί-
ας, η Dock» - που υποστηρίζεται 
από κάποιον διαχρονικό σύμβου-
λο του υπουργείου, σύμφωνα με 
τα δημοσιεύματα. Πρόκειται για 
ΜΚΟ που ιδρύθηκε στην ουσία το 
2016 και εκτοξεύτηκε στο χώρο 
χάρη σε αυτές τις αναθέσεις, μια 
ΜΚΟ από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Κι αν ναι, πως στ’ αλήθεια 
το κρίνετε; Γιατί το Υπουργείο 
Εργασίας κάνει τέτοιες εξόφθαλ-
μες διακρίσεις και δεν «βγαίνει 
μπροστά» κάποιος κρατικός αξι-
ωματούχος, κάποιο κυβερνητικό 
στέλεχος –ή και εσείς, προσωπι-
κά- για να το διαψεύσει ή να μας 
πει υπεύθυνα τι έχει συμβεί, προ-
κειμένου να διαλυθούν –εν ριπή 
οφθαλμού- οι όποιες καχυποψί-
ες έχουν αναδυθεί;

Για ποιους λόγους δεν ακολουθή-
θηκε το «γράμμα του νόμου», ώστε 
να αναλάβουν τη διαχείριση της 
εκδήλωσης οι ενώσεις, οι ομο-
σπονδίες και οι δευτεροβάθμιες 
οργανώσεις του χώρου της Κοινω-
νίας των Πολιτών; Προκηρύχθη-
κε διαγωνισμός για την ανάθεση 
της εκδήλωσης;Ποιος εξουσιοδότησε 
τη συγκεκριμένη Μ.Κ.Ο., ποιος «της 
παραχώρησε τα κλειδιά» της διοργά-
νωσης της έκθεσης και, τέλος πάντων, 
ποιος και με ποια αρμοδιότητα την 
αναβίβασε εν μία νυκτί σε προνομι-
ούχο αποδέκτη απευθείας αναθέσε-
ων και, ακόμη χειρότερα, σε… διορ-
γανώτρια αρχή μια τόσο σημαντικής 
εκδήλωσης, όπως είναι το συγκεκρι-
μένο ετήσιο συνέδριο;

Με τι…προσόντα και…παρα-
στάσεις ανέλαβε η συγκεκριμένη 
ΜΚΟ, που είναι ιδρυμένη μόλις το 
2015-16, μια τόσο υπεύθυνη και 
βαριά αποστολή; Με ποια εφόδια 
κλήθηκε να συντονίσει…250(!) 
πρωτοβάθμια σωματεία, που είναι 
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης; Και, ακό-
μη, γιατί παρακάμφθηκαν άλλες 
ΜΚΟ, που έχουν πολυετή παρου-
σία στον χώρο και σαφώς πιο 
πλούσια και εμπερίστατη δράση; 

Γνωρίζετε ότι η συγκεκριμένη 
ΜΚΟ  είχε συντάξει και το mail – 
πρόσκληση προς τους υπόλοιπους 

φορείς, χρησιμοποιώντας παρα-
πλανητικά τον τίτλο και την έδρα 
της Ειδικής Γραμματείας ΚΑΛΟ 
του Υπουργείου Εργασίας.

Γνωρίζετε ότι συγκάλεσαν τη 
συνάντηση όλων των ΜΚΟ στο 
χώρο της Ειδικής Γραμματείας του 
Υπουργείου, σε ώρα απογευματι-
νή, κατά την οποία η συγκεκρι-
μένη γραμματεία είναι πάντοτε…
κλειστή; Παρεμπιπτόντως, γνω-
ρίζετε ότι με το «τρικ» αυτό ξεγέ-
λασαν δεκάδες εκπροσώπους των 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και των συλλόγων 
ΚΑΛΟ που έδωσαν το παρόν, εφό-
σον,όπως ήταν φυσικό, οι δεύτε-
ροι υπέθεσαν ότι οι συντονιστές 
ήταν…τεχνοκράτες του Υπουργεί-
ου Εργασίας; Πώς μπορούσαν να 
φανταστούν ότι απέναντί τους 
είχαν στελέχη μιας εταιρείας, που 
από το 2015-16 που πρωτοεμφα-
νίστηκε, έχει «εκτοξεύσει» απότο-
μα τις μετοχές της, επιδιώκοντας 
προφανώς να αναλάβει το μονο-
πώλιο του χώρου της Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Γνωρίζετε ότι η ίδια ΜΚΟ ευθύ-
νεται και για το φιάσκο που προ-
κλήθηκε πριν λίγο καιρό, στον 
τρόπο με τον οποίο στήθηκε η 
πρόσκληση – διαγωνισμός για 
την δημιουργία 89 Κέντρων Στή-
ριξης Κοινωνικής Οικονομίας ανά 
την επικράτεια; Σας θυμίζουμε ότι 
οι διατάξεις της πρόσκλησης ήταν 
τόσο… φωτογραφικές, που μόνο… οι 
μιλημένοι και … οι μυημένοι από… 
πριν σε αυτήν, ήταν σε θέση να κατα-
θέσουν τα… απίθανα δικαιολογητι-
κά που ζητούσε! Έτσι, όχι 89 Κέντρα 
δεν πρόκειται να συσταθούν (όπως 
η κυβέρνηση υποσχόταν) αλλά ούτε 
καν τα μισά, αφού τα χρονικά περι-
θώρια για συμμόρφωση των υποψή-
φιων Κέντρων προς τους όρους που 
ετίθεντο ήταν ασφυκτικά μικρά και 
περιορισμένα! 

Κύριε πρωθυπουργέ,
Για τα παραπάνω, σας ζητάμε 

άμεσα να παρέμβετε ούτως ώστε 
να σταματήσει επί τέλους αυτή 
η δυσοσμία που βγαίνει από την 
δυσλειτουργία της Κ.Α.Λ.Ο που με 
όνειρα μεγάλα χτίσατε ως πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουρ-
γος όλων των Ελλήνων.

Εμείς ως ΠΑ.Κ.Ο.Ε., σας δηλώ-
νουμε ότι θα απέχουμε αφενός  
από την εκδήλωση της Κ.Α.Λ.Ο 
(7-11/11/2018) και αφετέρου θα 
προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο, 
ούτως ώστε να καταλογισθούν οι 
ευθύνες εκεί που χρειάζεται.

Περιμένουμε με αγωνία την 
αντίδραση σας.

***

Αθήνα 26-10-2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9156
ΠΡΟΣ τους
1) Κυρία Έφη Αχτσιόγλου
Υπουργό Εργασίας, Κοιν. 

Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγ-
γύης  

1) Κυρία Θεανώ Φωτίου
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασί-

ας, Κοιν.Ασφάλισης και Κοιν.Αλλη-
λεγγύης

ΚΟΙΝ: Κύριο Αλέξη Τσίπρα
Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Αξιότιμες Κυρίες Υπουργοί,
Σε συνέχεια της Επιστολής – Καταγ-

γελίας με αρ.πρωτ. 9152/25-10-2018, 
σας θέσαμε υπόψη την απαράδεκτη 
διαδικασία που ακολούθησε το Υπουρ-
γείο Εργασίας, γύρω από τις αναθέ-
σεις σε ΜΚΟ της διοργάνωσης της 
ετήσιας «έκθεσης ΚΑΛΟ EXPO” και 
τη μη σύννομη χρηματοδότησή τους 
για αυτό το σκοπό.

Επειδή, αυτό το γεγονός έγινε εις 
βάρος των ομοσπονδιών και ενώσε-
ων του χώρου της κοινωνικής Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας χωρίς δημόσια 
διαβούλευση, δημόσια πρόσκληση 
και διαφάνεια στη χορήγηση δημό-
σιων πόρων.

Επειδή, η διαδικασία αυτή προ-
σβάλλει και ζημιώνει το γνήσιο συμ-
φέρον της κοινωνίας πολιτών και 
των φορέων Κοινωνικής Αλληλέγ-
γυας οικονομίας. 

Ζητάμε την ακύρωση της χρη-
ματοδότησης προς τις συγκεκριμέ-
νες ΜΚΟ.

Ζητάμε την ακύρωση της «έκθεσης 
ΚΑΛΟ EXPΟ» υπό αυτές τις συνθήκες.

Και την ανάθεση στο εξής της διορ-
γάνωσης της Έκθεσης στους φυσι-
κούς δικαιούχους αυτού του ρόλου 
που είναι οι Ομοσπονδίες, Ενώσεις 
του Χώρου και Φορείς μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα με ανοικτές και 
διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης, 
καθώς και διαγωνισμούς. 

Σε διαφορετική περίπτωση είμα-
στε αναγκασμένοι να προσφύγουμε 
στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου, 
για αλλότρια μη νόμιμη και κατα-
χρηστική διαχείριση των δημόσι-
ων πόρων υπέρ μεμονωμένων ΜΚΟ 
χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο.

***

Αθήνα 16/11/2018
Αρ.Πρωτ.: 9170

Προς τον
Κύριο Αλέξανδρο Φλαμπουράρη
Υπουργό Επικρατείας
Κοιν: Γραφείο Πρωθυπουργού 
Κύριε Υπουργέ,
    Σε απάντηση του χθεσινού 

email που πήραμε από το ιδιαίτερο 
γραφείο σας σχετικά με το υπ’ αριθ-
μόν 9078/30-8-2018 έγγραφο μας, 
λυπούμαστε ιδιαίτερα επειδή διαπι-
στώνουμε ακόμα μια φορά στα σαρά-
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ντα (40) χρόνια που λειτουργούμε, ότι 
δυστυχώς οι πολιτικές υπουργικές 
ηγεσίες είναι ανακόλουθες σ’ αυτά 
που εξαγγέλλουν, επειδή μετά από 
τρεις μήνες διαπιστώσατε ότι τα τόσα 
σοβαρά θέματα που σας αναφέρουμε 
στο προαναφερόμενο έγγραφο μας.

    Επίσης σας γνωρίζουμε ότι 
ούτε ο κ. Βερναρδάκης είναι αρμό-
διος, ούτε ο κ. Φάμελλος στον οποί-
ον παραδώσαμε δωρεάν την μελέτη 
μας για τα ταξί. 

    Για αυτό διαπιστώνουμε ότι 
για τα πέντε (5) σοβαρά θέματα που 
επιγραμματικά σας καταγγείλαμε δεν 
έχετε την πολιτική βούληση ούτε καν 
να τα ακουμπήσετε.

    Η ευθύνη σας όμως είναι τερά-
στια, επειδή αφενός κάθε χρόνο πεθαί-
νουν 3500 συνάνθρωποι μας στην 
Ελλάδα εξαιτίας της πετρελαιοκίνη-
σης (στοιχεία Π.Ο.Υ.) και αφετέρου 
ξοδεύετε χρήματα Ελλήνων Πολιτών 
χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.  

Συνημμένο:  1) Έγγραφο υπ’ 
αριθμόν 9078/30-8-2018

2) Απαντητικό σας email. 

***

Αθήνα 13/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου. 9188
Προς την
Κυρία Έφη Αχτσιόγλου
Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφά-

λισης
& Κοιν. Αλληλεγγύης
ΚΟΙΝ.: 1. Κυρία Θεανώ Φωτίου
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, 

Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης
2. Κύριο Ευάγγελο Νικολαΐδη
Ειδικό Γραμματέα Κοινωνικής  και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας
Θέμα:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟ-

ΤΑΣΕΙΣ
Κυρία Υπουργέ
Μετά την επιστολή που σας στεί-

λαμε (αρ. πρωτ 9180. 30/11/2018 ) 
και την συνάντηση που είχαμε με τον 
«Ειδικό» σας Γραμματέα της Κ.Α.Λ.Ο, 
σας γνωρίζουμε και σας προτείνου-
με τα παρακάτω:

Από τη συζήτηση με τον «Ειδικό» 
διαπιστώθηκε από όλους τους φορείς 
που παραβρεθήκαμε, έξι(6), ότι δεν 
υπήρξε διάθεση διαλόγου με συγκε-
κριμένες θέσεις του εκπροσώπου του 
υπουργείου σε βασικά θέματα όπως:

Διαβούλευση όπως ορίζεται στον 
πρόσφατο νόμο που ψηφίσατε το 2017 
για την Κ.Α.Λ.Ο πέρα από το ότι δεν 
έχει γίνει με την πραγματική σημα-
σία της λέξης ουδέποτε μέχρι σήμερα.

Γι αυτό σας προτείνουμε, να ΤΟΛ-
ΜΗΣΕΤΕ να ανοίξετε μέσα από την 
πλατφόρμα της Κ.Α.Λ.Ο ανοικτή συζή-
τηση που να στηρίζεται  στον νόμο με 
συγκεκριμένες ερωτήσεις, τις οποίες 
μπορούμε να σας τις προωθήσουμε, 
αφού διαπιστώσουμε ότι έχετε την 

ανάλογη διάθεση
Προδημοσιεύσεις-Προκηρύξεις.
Σε μια προκήρυξη για τα «Κέντρα 

Στήριξης» που «έμπαζε» πανταχό-
θεν, διαπιστώθηκε εκ του αποτελέ-
σματος η πλήρης αποτυχία της.

Γι αυτό σας προτείνουμε εάν συμ-
φωνείτε, όταν πρόκειται να τα επανα-
προκηρύξετε, να έχουμε τη δυνατό-
τητα αμοιβαίας ανταλλαγής θέσεων 
και απόψεων.

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι, 
όταν δεν αφουγκράζεστε την  «Κοι-
νωνία των πολιτών» που με «φαν-
φάρες» ψηφίσατε νόμο γι αυτήν, τότε 
θα απομονωθείτε με ΟΛΕΘΡΙΑ απο-
τελέσματα βασικά για τους πολίτες 
και στη συνέχεια για σας.

Επίσης η «πατέντα» της προδη-
μοσίευσης που έχετε επιλέξει – δεν 
αναφέρεται σε κανένα νομικό πλαί-
σιο – δεν αποδίδει καρπούς γιατί σε 
κανένα σημείο της δεν αναφέρεται 
ότι αυτό είναι κείμενο προς Δια-
βούλευση. 

Γι αυτό σας προτείνουμε και θα 
σας στείλουμε άμεσα τις παρατηρή-
σεις μας στην άτυπη προδημοσί-
ευση και περιμένουμε τις δικές σας 
αντιδράσεις.

Έχουμε αποφασίσει να πραγμα-
τοποιήσουμε ένα ανοικτό συνέδριο, 
με όλους τους φορείς της πραγματι-
κής κοινωνίας, οπου θα προσκληθεί-
τε να συμμετάσχετε .

Στο τέταρτο αίτημα μας, για την 
επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ, μιας θέσε-
ως εργασίας σε φορείς της Κ.Α.Λ.Ο, 
που πιστεύουμε ότι είναι εφικτό, την 
στιγμή που «διαφημίζετε» διάφορα  
προγράμματα  για απασχόληση, ελπί-
ζουμε να δράσετε άμεσα

Επειδή πιστεύουμε ότι ο διάλογος 
αποτελεί την κορωνίδα της Δημο-
κρατίας, ελπίζουμε να ανοίξει αυτός 
μεταξύ εσάς και των φορέων Κ.Α.Λ.Ο 
με διαφάνεια. 

2019
Αθήνα:15/3/2019
Αρ.Πρωτ.: 9273

Προς τον Κύριο Πέτρο Φιλίππου
Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη
Συνημμένα σας διαβιβάζουμε την 

πρόσφατη ενδεικτική έρευνα του 
ΠΑΚΟΕ για την ενημέρωσή σας και 
αν έχετε την οποιαδήποτε διευκρι-
νιστική ερώτηση, είμαστε στη διά-
θεσή σας.

***

Αθηνα: 21/2/2019
Αρ. Πρωτ.:9248
Προς τον
Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλ-

λοντος Αττικής 
Κο Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο.

Κοιν 1) Κα Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχη Αττικής
2) κο Πέτρο Φιλίππου
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής 
Αττικής
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη 
Από τον Ιούλιο του 2018, δεχό-

μαστε συνεχώς καταγγελίες για την 
απαράδεκτη κατάσταση που επικρα-
τεί στην “ΑΤΥΠΗ” βιομηχανική 
ζώνη, στις περιοχές του Αγίου Στε-
φάνου, Άνοιξης και Κρυονερίου με 
τα απόβλητα των παράνομων βιομη-
χανιών να τρέχουν ανενόχλητα και 
ανεξέλεγκτα στους δρόμους, στο ρέμα 
Κρυονερίου και στα παραρέματα του. 

Συνημμένα σας στέλνουμε την 
αλληλογραφία με τον Δήμο, τους Βιο-
μηχάνους και την καταγγελία μας 
στον Άρειο Πάγο.

Επίσης σας στέλνουμε και τις πρό-
σφατες μετρήσεις στα απόβλητα αυτά.

Επειδή κύριε Αντιπεριφερειάρχη, 
όπως θα διαπιστώσετε το πρόβλη-
μα είναι τεράστιο και απαιτεί άμεσα 
λύσεις, για αυτό σας ζητάμε την άμε-
ση παρέμβαση σας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποια-
δήποτε διευκρίνηση χρειαστείτε.

***

Αθηνα:21/2/2019
Αρ.Πρωτ.:9248

Προς τον 
Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλ-

λοντος Αττικής 
Κο Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο.
Κοιν 1) Κα Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχη Αττικής
2) κο Πέτρο Φιλίππου
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής 
Αττικής
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη 
Από τον Ιούλιο του 2018, δεχό-

μαστε συνεχώς καταγγελίες για την 
απαράδεκτη κατάσταση που επικρα-
τεί στην “ΑΤΥΠΗ” βιομηχανική 
ζώνη, στις περιοχές του Αγίου Στε-
φάνου, Άνοιξης και Κρυονερίου με 
τα απόβλητα των παράνομων βιομη-
χανιών να τρέχουν ανενόχλητα και 
ανεξέλεγκτα στους δρόμους, στο ρέμα 
Κρυονερίου και στα παραρέματα του. 

Συνημμένα σας στέλνουμε την 
αλληλογραφία με τον Δήμο, τους Βιο-
μηχάνους και την καταγγελία μας 
στον Άρειο Πάγο.

Επίσης σας στέλνουμε και τις πρό-
σφατες μετρήσεις στα απόβλητα αυτά.

Επειδή κύριε Αντιπεριφερειάρχη, 
όπως θα διαπιστώσετε το πρόβλη-
μα είναι τεράστιο και απαιτεί άμεσα 
λύσεις, για αυτό σας ζητάμε την άμε-
ση παρέμβαση σας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποια-
δήποτε διευκρίνηση χρειαστείτε.

***

Αρ. Πρωτ.: 9272

Αθήνα: 15/3/2019
Προς τον Κύριο Αθανάσιο Ανα-

γνωστόπουλο
Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη
Συνημμένα σας διαβιβάζουμε την 

πρόσφατη ενδεικτική έρευνα του 
ΠΑΚΟΕ για την ενημέρωσή σας και 
αν έχετε την οποιαδήποτε διευκρι-
νιστική ερώτηση, είμαστε στη διά-
θεσή σας.

***

Αθήνα: 2/4/2019
Αρ. Πρωτ.:9286

ΠΡΟΣ: την κυρία
Ρένα Δούρου
Περιφέρειαρχη Αττικής
Κυρία Περιφερειάρχη,
Επειδή τα προβλήματα του περι-

βάλλοντος και της ποιότητας ζωής 
των πολιτών  του Αττικού λεκανο-
πεδίου, συνεχώς αυξάνονται -  και 
επειδή στις προτάσεις που σας είχα-
με υποβάλλει τον 07/2018, δεν μας 
απαντήσατε μέχρι σήμερα - για αυτό 
σας καταθέτουμε συγκεκριμένες προ-
τάσεις και πιστεύουμε να τις υιοθετή-
σετε, ώστε οι κάτοικοι να πιστέψουν 
ότι η ποιότητα της ζωής τους μπορεί 
να βελτιωθεί.

Περιμένουμε άμεσα την απάντη-
ση σας, ώστε να προγραμματίσουμε 
τις δράσεις μας. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Α.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑΤΑ 
Δημιουργία και συνεχής λειτουρ-

γία λαχανόκηπων στα σχολεία 
Εδώ και τέσσερα χρόνια το 

ΠΑ.Κ.Ο.Ε ασχολείται σε αρκετά σχο-
λεία της Αττικής με την δημιουργία-
λειτουργία λαχανόκηπων.

Έτσι μέχρι σήμερα έχει δημιουρ-
γήσει  και λειτουργήσει είκοσι δύο 
(22) λαχανόκηπους των 300-500  m2, 
σε αντίστοιχα σχολεία. Η φιλοσοφία 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε στην δράση αυτή είναι, 
όχι απλά να δουν σε μικρογραφία τα 
παιδία, ένα λαχανόκηπο, αλλά ουσι-
αστικά να συμμετέχουν στην δράση 
(φύτευση των δικών τους φυτών με 
τα ταμπελάκια, το πότισμά τους, το 
σκάλισμα τους και τελικά την συγκο-
μιδή των προϊόντων που τα παίρνουν 
σπίτι τους και τα τρώνε). Οι γεωπό-
νοι που θα επιβλέπουν τους λαχα-
νόκηπους είναι στελέχη –εθελοντές  
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 

Το κόστος δημιουργίας ενός λαχα-
νόκηπου (200-300 παιδιά),  φτάνουν 
τα 4500-5000 ευρώ (φρεζάρισμα, περί-
φραξη, 800-1000 φυτά, σκαλιστήρια, 
ποτιστήρια, έντυπο υλικό).

Από την δική σας πλευρά ζητάμε 
να συμμετέχετε κατά 50% στο προα-
ναφερόμενο ποσό ανά λαχανόκηπο. 

Ήδη υπάρχουν τριάντα (30) σχο-
λεία που πληρούν τις προϋποθέσεις 
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για την δημιουργία του λαχανόκη-
που τους, ξεκινώντας από πέντε (5) 
λαχανόκηπους (προετοιμασία των 
Αύγουστο). 

Ενημερωτικό-πιλοτικό πρόγραμ-
μα σε σχολεία για τις ΑΠΕ

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε εδώ και σαράντα χρό-
νια ασχολείται με μελέτες, παρεμβάσεις 
και συγκεκριμένες προτάσεις στους 
αρμόδιους φορείς για την λύση του 
ενεργειακού προβλήματος.

Έτσι με την γνώση και την εμπει-
ρία του έχει οργανώσει ένα πρόγραμ-
μα με ντοκιμαντέρ, προπλάσματα και 
έντυπο υλικό και διάφορα event, ώστε 
να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές 
και οι φοιτητές την αναγκαιότητα 
της εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η δράση αυτή ανά σχολείο (200-
300 παιδιά) έχει κόστος 2500 ευρώ 
(έντυπο υλικό, προπλάσματα, ανα-
λώσιμα υλικά για τις παρουσιάσεις 
και happening).

Από την πλευρά σας ζητάμε την 
χρηματοδότηση του 50% του προα-
ναφερόμενου ποσού. 

Για το 2019/2020  έχουμε προ-
γραμματίσει να ενημερώσουμε 30 
σχολεία. 

Με το δεδομένο ότι και για τους 
λαχανόκηπους και για τις ΑΠΕ τα 
καλλίτερα δύο σχολεία, επισκέπτονται  
(δύο μαθητές), τηνσυνεργαζόμενη με 
το ΠΑ.Κ.Ο.Ε οίκο-κατασκήνωση στην 
λίμνη Κόμο της Ιταλίας, για δέκα ήμε-
ρες δωρεάν και με αυτή την πράξη 
μας πιστεύουμε ότι δίνουμε το κίνη-
τρο στους μαθητές να αντενεργούν. 

Β.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Πεδίοτου Άρεως
Έχουμε την δυνατότητα να λειτουρ-

γήσουν  στο χώρο 20-30 εθελοντές-
στελέχη του ΠΑ.Κ.Ο.Ε, σε καθημερι-
νή βάση από 16:00-24:00 στο χώρο 
του πάρκου, αφενός περιφρουρώντας 
τις «κακές» καταστάσεις στο πάρκο  
και αφετέρου δίνοντας στους πολίτες 
την δυνατότητα συμμετοχής σε διά-
φορες δράσεις. (λαχανόκηπους, ανοι-
χτή ζωγραφική για μεγάλους και παι-
δία, οικολογικά πρωτότυπα event, κα). 

Με αυτό τον τρόπο θα προσελκύ-
σουμε τους πολίτες στο πάρκο και θα 
τους πείσουμε με το παράδειγμα μας 
να πάψουν να φοβούνται την πρό-
σβαση τους σαυτό.

Το μηνιαίο  κόστος γι’ αυτή την 
δράση για το ΠΑ.Κ.Ο.Ε θα είναι 8000-
10000 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου 
του ποσού διατροφής των εθελοντών 
(10 ευρώ ημερησίως) και των διαφό-
ρων αναλώσιμων και μη υλικών  για 
τις διάφορες δράσεις αυτό (λαχανόκη-
ποι 3-4, χώροι ζωγραφικής 5-6 κ.α.). 

Από την πλευρά σας ζητάμε ποσο-
στό 50% του προαναφερόμενου ποσού. 

Έρευνα  στα κυλικεία
Κάθε χρόνο έτσι και γι’ αυτό τον 

χρόνο  (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο) το 

ΠΑ.Κ.Ο.Ε πραγματοποιεί έρευνα σε 
διάφορα κυλικεία 120 σχολείωντης 
Αττικής και 20 σε νοσοκομεία. 

Η έρευνα απαντά, αφενός με 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (καθη-
γητές, δάσκαλοί, μαθητές, κυλικειάρ-
χες) και αφετέρου με δειγματοληψίες 
και αναλύσεις σε διάφορα προϊόντα.

Συμμετέχουν δέκα εθελοντές επι-
στήμονες, το δε κόστος για αυτή την 
έρευνα ανέρχεται  στις 15000-18000 
ευρώ και περιλαμβάνει(έντυπο ενη-
μερωτικό υλικό, αναλώσιμα υλικά. 
χημικά –μικροβιολογικάαντιδραστή-
ρια, οπτικοακουστικό υλικό -video15 
λεπτών).

 Στην έρευνα αυτή μπορείτε να 
συμμετέχετε με ποσοστό 50% στο 
προαναφερόμενο κόστος. 

Ανακύκλωση πλαστικών 
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η περι-

φέρεια σε συνεργασία με το ΠΑ.Κ.Ο.Ε 
μπορεί να υλοποιήσει ένα πρόγραμ-
μα ανακύκλωσης PET πλαστικών και 
την δημιουργία ανακυκλωμένων σχο-
λικών εργαλείων (θρανία, πίνακες, 
καρέκλες, κούνιες, τραμπάλες κ.α.). 
Το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό σε 
σχέση με το πρόβλημα της αποδό-
μησης του PETκαι την συγκέντρω-
ση του στην φυλή. 

Επειδή πιστεύουμε ότι οι οικολο-
γικές σας ευαισθησίες  είναι υψηλού 
επιπέδου, ελπίζουμε στην προτεινό-
μενη συνεργασία μαζί σας. Περιμέ-
νουμε άμεσα απάντηση. 

***

Αθήνα: 7/5/2019
Αρ.Πρωτ: 9313
ΠΡΟΣ τους
Κύριο Αλέξη Τσίπρα
Πρωθυπουργό της Ελλάδος 
Email: primeminister@primeminister.
gr
Κύριο Γεώργιο Σταθάκη   
Υπουργό Περιβάλλοντος  και Ενέργει-
ας 
m.nikolakakis@ypen.gr
Κύριο Σωκράτη Φάμελο
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος  
και Ενέργειας
info@famellos.eu, sfamellos2001@
gmail.com, s.famellos@parliament.gr
Κυρία Ευτυχία Αχτσιόγλου 
Υπουργό Εργασίας 
ypourgos_erg@yeka.gr
Κύριο Παύλο Πολάκη
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
depminister@moh.gov.gr
Κύριο Ηλία Ξανθάκο 
Γενικό Γραμματέα Οικονομίας και 
Ανάπτυξης
gen.gram@mnec.gr

Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριοι Υπουρ-
γοί, Κύριε Γενικέ Γραμματέα 

Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) μετά 
από σαράντα (40) χρόνια συνεχών 
αγώνων και προσφοράς στον ελληνι-

κό λαό (πολλές φορές υποκαθιστώντας 
το κράτος), με τεκμηριωμένες θέσεις 
και απόψεις σε καίρια θέματα που 
αφορούν τους φυσικούς πόρους και 
τα λειτουργούντα ανθρωπογενή οικο-
συστήματα, πιστεύει ότι έχει, αν μη 
τι άλλο, το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να αγανακτεί, 
επειδή δυστυχώς τελευταία παρά το 
γεγονός ότι κάνει απεγνωσμένες προ-
σπάθειες να καταλάβουν οι Δημόσιες 
Υπηρεσίες ότι με το να παραπληρο-
φορούν το λαό και να υποβαθμίζουν 
τα προβλήματα, θέτοντας πρώτιστα 
το «δήθεν» οικονομικό και τουριστικό 
συμφέρον της χώρας μας-γεγονός που 
δυστυχώς ακολουθούν και Υπουργοί 
σας-, μη κατανοώντας την αρχή ότι 
«μόνο όταν αναδεικνύεται ένα πρό-
βλημα λύνεται και όχι όταν κουκου-
λώνεται ή υποβαθμίζεται». 

 Εν τούτοις τα προβλήματα 
αυξάνονται και οι πολίτες κατά γενι-
κή εκτίμηση, πιστεύουν ότι η ποιότη-
τα της ζωής τους έχει υποβαθμιστεί. 
Βέβαια αυτό δεν είναι απόρροια της 
σημερινής κυβέρνησης, αλλά συσσώ-
ρευση πολλών εγκληματικών, παρα-
λείψεων και κακών χειρισμών για 
δεκαετίες. 

Γι’ αυτό κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι 
Υπουργοί και κύριε Γενικέ Γραμματέα

Το ΠΑΚΟΕ θεωρεί ότι είναι καθή-
κον του, να προσφέρει αντικειμενική 
ενημέρωση και γνώση, αλλά και υπο-
χρέωση της πολιτείας να βοηθά και 
να ελέγχει αντικειμενικά τις δράσεις 
και εφαρμογές του. 

ΕΠΕΙΔΗ όμως παρά τις επανει-
λημμένες καταγγελίες και προτάσεις 
μας (ΜΑΝΔΡΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ, 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΝΕΡΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΟΙΚΟΦΑΡΜΕΣ, ΠΥΡΚΑ-
ΓΙΕΣ –ΜΑΤΙ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟ-ΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ) δεν 
πήραμε από εσάς και κανένα υπουρ-
γό απαντήσεις. 

Για τελευταία φορά σας καλούμε 
να σταθείτε στο ύψος των περιστάσε-
ων και να δεχτείτε το προεδρείο του 
ΠΑΚΟΕ ΑΜΕΣΑ, όπως και οι υπουρ-
γοί σας, ούτως ώστε από την συζή-
τηση να διευκρινισθούν  οι όποιες 
απορίες σας.

Επίσης, σας δηλώνουμε υπεύθυνα 
ότι δεν έχουμε μέχρι σήμερα καμία 
οικονομική ενίσχυση από κανένα 
υπουργείο. 

Περιμένουμε άμεσα απάντησή σας 
και συνημμένα σας αποστέλλουμε την 
έκτακτη ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 336/7-5-2019
S.O.S. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑ-

ΚΟΙΝΩΣΗ
«ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ 

ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ» 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΧΡΟ-

ΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΒΑΘΕΙΑ 
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ» ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΙΑΦΟ-
ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑ-
ΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2019 ΕΩΣ ΤΟ ΜΑΪΟ 
ΤΟΥ 2020.

ΖΗΤΑ 
ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΠΟΛΙ-

ΤΕΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΕΡΓΑ-
ΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ) ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΜΕ ΟΚΤΑΩΡΗ-
ΔΕΚΑΩΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΑΣ-
ΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΣΕ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕ-
ΝΗ-ΘΡΑΝΙΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΚΟΥΝΙΕΣ, 
ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ κ.ά.-), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΑ ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας) ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΟΣΟΜΟΜΕΙΑ, 
ΚΑΠΗ κ.ά., ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ-
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑ-
ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
ΤΟΥ, ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ…ΕΞΟΥΣΙΑ.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΝΑ 
ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡ-
ΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑ-
ΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 5, 6 ΚΑΙ 
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.

ΕΠΕΙΔΗ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙ 

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥ-
ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ 
ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ 

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥ-
ΜΕ ΤΑ… ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΘΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ-
ΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΥΤΗ. 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΤΟ EMAIL (pakoe@
pakoe.gr) Ή ΣΤΟ FAX 2106924338 
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΜΕΧΡΙ 25 ΜΑΪΟΥ 2019 
ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ. ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥ-
ΜΕ ΑΜΕΣΑ.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΘΑ ΣΑΣ 
ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ.
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Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην 
ευρύτερη περιοχή Κορίνθου – Λουτρακίου

Ο Δήμος Λουτρακίου δέχεται παράνομα υγρά και στερεά απόβλητα  
στον δήθεν αποκαταστημένο ΧΑΔΑ

Κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής με αφετη-
ρία την Αθήνα περά-

σαμε από την πλευρά της νέας 
Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου δίπλα 
από τα διυλιστήρια, η ατμό-
σφαιρα ήταν αποπνικτική και 
έγιναν οι σχετικές μετρήσεις 
ρύπανσης της ατμόσφαιρας 
οι οποίες παρατίθενται στους 
πίνακες. 

Στη συνέχεια επισκεφτή-
καμε τους σταθμούς λεωφο-
ρείων και την περιοχή δίπλα 
από την παλιά διώρυγα της 
Κορίνθου,  η οποία έχει χάσει 
όλη την παλιά της αίγλη και 
είναι έντονα τα σημάδια της 
εγκατάλειψης πράγμα που 
αποδεικνύεται από τα κενά 
κτίρια, τους δρόμους χωρίς 
σήμανση και την ελλιπή καθα-
ριότητα. Κατά τα άλλα, καυχό-
μαστε για τη μεγάλη βιομη-
χανία τουρισμού που έχουμε. 
Ενημερώσαμε τους πολίτες 
και μοιράσαμε εφημερίδες. 

Στη συνέχεια επισκεφθή-
καμε το νοσοκομείου Κορίν-
θου, το ΚΤΕΛ Κορινθίας, την 
κεντρική πλατεία που αναμορ-
φώνεται και πήραμε  δείγμα-
τα πόσιμου νερού και έγιναν 

οι μετρήσεις στην ατμόσφαι-
ρα. Η αποκαρδιωτική εικόνα 
ήταν στην παραλία της Κορίν-
θου, αλλά και κατά μήκος 
της παλιάς Ε.Ο. Κορίνθου – 
Πατρών όπου έβρισκες όλων 
των ειδών τα σκουπίδια και 
ό,τι είχαν κουβαλήσει οι θεο-
μηνίες και το τσουνάμι που 
είχαν προηγηθεί. Χειμερι-
νή κολυμβήτρια που ρωτή-
θηκε μας είπε ότι βρίσκει τα 

πιο απίθανα πράγματα στην 
παραλία. Ακολούθως βρεθήκα-
με στο Λουτράκι όπου κανείς 
δεν γνώριζε να μας κατευθύ-
νει  στον ΧΑΔΑ. Προσανατολι-
στήκαμε από αποσπασματικές 
πληροφορίες και φτάσαμε στον 
προαναφερόμενο χώρο. Όταν 
είδαμε στις σχετικές ταμπέλες 
τα τεράστια ποσά που είχαν 
δαπανηθεί, εκπλαγήκαμε και 
κάναμε τη σκέψη πώς είναι 

δυνατό να μην υπάρχει βατό-
τητα στο δρόμο και να μην 
έχουν καλύψει τεράστιες λακ-
κούβες. Αντικρύσαμε σύννεφα 
καπνού, ισοπεδωμένο έδαφος 
και λιμνάζοντα απόβλητα και 
ένα σμήνος από γλάρους που 
άλλαζαν κατευθύνσεις. Όταν 
προσπαθήσαμε να φωτογρα-
φήσουμε, κατέφτασε ο φύλα-
κας και δεν μας άφησε να 
συνεχίσουμε την ολοκλήρω-
ση της έρευνας. Μας ρώτη-
σε αν έχουμε άδεια από το 
δήμαρχο και δικαιολόγησε 
ότι το σύννεφο καπνού είναι 
από κλαδιά. Μετά όμως από 
συζήτηση για το έργο που 
προσφέρουμε ως οικολογι-
κή οργάνωση, επέτρεψε στο 
χημικό της ομάδας έρευνας, 
να εισέλθει στο χώρο και να 
πάρει δείγματα ;όπου από τις 
αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει τεράστιο πρόβλημα 
για τους υπόγειους υδροφο-
ρείς.  Στην πόλη του Λουτρα-
κίου μοιράσαμε εφημερίδες 
και ενημερώσαμε τους πολί-
τες. Εντύπωση μας προ-
ξένησε η υπεύθυνη του 
κεντρικού ταχυδρομείου 
που δεν ήθελε να τοποθε-

τήσουμε εφημερίδες για το 
κοινό, λέγοντάς μας χαρα-
κτηριστικά ότι εδώ μπαίνει 
ό,τι πληρώνεται. Ο επόμε-
νος σταθμός ήταν η παραλία 
των διυλιστηρίων Κορίνθου 
για την οποία δεν μπορούσα-
με να έχουμε πρόσβαση, διότι 
ήταν παντού ιδιωτικός χώρος. 
Στην απεγνωσμένη προσπά-
θειά μας, ακολουθήσαμε δρό-
μο που δεν είχε την ένδειξη 
«ιδιωτικός» περιμετρικά της 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και χωρίς να 
το καταλάβουμε περικυκλω-
θήκαμε από λιμενικό, αστυ-
νομία και ιδιωτική ασφάλεια 
security κάνοντας μας να νιώ-
σουμε ως επικίνδυνοι τρο-
μοκράτες. Τους εξηγήσαμε, 
τους δίναμε εφημερίδες και 
μερικοί ήταν επιφυλακτικοί 
να τις πάρουνε. Συνεχίσα-
με τις μετρήσεις στο λιμάνι 
που ήταν στο κακό του χάλι. 
Στη συνέχεια περάσαμε από 
Αγ. Θεοδώρους και Κινέττα 
βλέποντας τα αποκαΐδια της 
πρόσφατης πυρκαγιάς.

Τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων που έγιναν στα 
εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ φαί-
νονται παρακάτω.

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων φυσικοχημικών αναλύσεων νερό βρύσης,  στις 19/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αποτελέσματα

Θερμοκρα-
σία
οC

pH
Διαλυμένο 
οξυγόνο

mg/L

Αγωγιμό-
τητα

mS/cm

Θολερό-
τητα
NTU

1 1377 Πόσιμο νερό από νοσοκομείο Κορίνθου 18,1 7,3 6,1 1,1 0

2 1378 Καφετέρια στο σταθμό ΚΤΕΛ, Κόρινθος- Πόσιμο 18,2 7,4 6,3 1,0 0

3 1379 Βρύση στο δημαρχείο, Κόρινθος- Πόσιμο 18,2 7,4 6,2 1,2 0

4 1380 Βρύση έξω από το δημοτικό σχολείο κοντά στο δημαρχείο, Κόρινθος- Πόσιμο 18,2 7,3 6,5 0,9 0

8 1384 Δημαρχείο, Λουτράκι – βρύση- Πόσιμο 18,1 7,5 7,2 0,9 0

9 1385 Σταθμός ΚΤΕΛ, Λουτράκι – καφενείο- Πόσιμο 16,1 7,5 6,0 0,8 0

10 1386 Πλ. 25ης Μαρτίου, Λουτράκι, εστιατόριο «Η Γεύση»- Πόσιμο 17,2 7,6 6,9 1,0 1

11 1387 Βρύση στο ΚΕΠ, Λουτράκι- Πόσιμο 15,8 7,5 6,7 0,7 0

21 1397 Avin βενζινάδικο, Αγ. Θεόδωροι - Πόσιμο 19,1 7,6 7,1 1,0 0

22 1398 Γαλαξίας υπεραγορά,  Αγ. Θεόδωροι – βρύση- Πόσιμο 17,1 7,6 6,0 1,7 1

Επιτρεπόμενα όρια :  σύμφωνα με την Αριθ 630/2007 Ν/Α 6,5-9,5 
για ποσιμο >7

2,5 για 
ποσιμο. 
Ν/Α για 

θαλασσινά

<1 για 
πόσιμο
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων φυσικοχημικών αναλύσεων αποβλήτων και θαλασσινού νερού στις 19/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αποτελέσματα

Θερμοκρα-
σίαοC pH

Διαλυμένο 
οξυγόνο

mg/L

Αγωγιμό-
τητα

mS/cm
Θολερότητα

NTU

5 1381 Παραλία «Καλάμια», Κόρινθος 15,2 7,9 6,2 44,5 1

6 1382 Παραλία «Κανταρέ», Κόρινθος 15,3 8,0 6,8 45,1 1

7 1383 Λιμνούλα μέσα στο ΧΑΔΑ Λουτρακίου 19,2 6,0 5,1 3,1 5

12 1388 Αλκυονίδας και θάλασσα, Λουτράκι 18,2 7,9 5,0 45,9 1

13 1389 Λιμανάκι, Λουτράκι 18,0 7,9 4,8 44,3 1

14 1390 Παραλία 500μ νότια από μέτρηση 12, Λουτράκι 17,9 8,0 4,8 43,1 1

15 1391 Λύματα από είτε Avin ή Motor Oil (διυλιστήρια). Λύματα όπως βγαίνουν από τον σωλήνα. 18,6 8,6 6,1 44,9 3

16 1392 Στην θάλασσα από την νοτιοανατολική μεριά των διυλιστηρίων 18,0 7,8 5,3 46,1 2

17 1393 Αγ. Θεόδωροι – λιμάνι 500μ πριν τα λύματα 17,3 7,9 6,0 45,0 0

18 1394 Αγ. Θεόδωροι – σημείο που βγαίνουν τα λύματα 17,8 7,6 5,9 44,3 1

19 1395 Αγ. Θεόδωροι κοντά στην δυτική άκρη της πόλης - θάλασσα 16,8 7,7 5,2 45,8 1

20 1396 Αγ. Θεόδωροι – παραλία κοντά στο κέντρο 19,1 7,8 4,7 42,8 2

Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Αριθ 630/2007 Ν/Α 6,5-9,5 για 
ποσιμο >7

2,5 για 
ποσιμο. 
Ν/Α για 

θαλασσινά

<1 για 
πόσιμο

Όπως προκύπτει από την μελέτη των παραπάνω πινάκων βγαίνουν τα συμπεράσματα: Το μετρούμενο pH είναι μέσα στο όριο.. Το διαλυμένο οξυγόνο είναι, 
με εξαίρεση τα δείγματα από Δημαρχείο, Λουτράκι – βρύση- Πόσιμο και Avin βενζινάδικο, Αγ. Θεόδωροι – Πόσιμο,, κάτω από το αποδεκτό όριο (>7), ενώ η 
αγωγιμότητα με εξαίρεση το δείγμα από Λιμνούλα μέσα στο ΧΑΔΑ Λουτρακίου είναι εντός ορίων. Τέλος η θολότητα των δειγμάτων Λιμνούλα μέσα στο ΧΑΔΑ 
Λουτρακίου, Λύματα από είτε Avin ή Motor Oil (διυλιστήρια). Λύματα όπως βγαίνουν από τον σωλήνα., στην θάλασσα από την νοτιοανατολική μεριά των 
διυλιστηρίων και σε Αγ. Θεόδωροι – παραλία κοντά στο κέντρο βρέθηκε εκτός ορίων.

 
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης καταναλώσης, στην περιοχή 

Κορίνθου, Λουτράκι και Αγ. Θεόδωροι 19/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αποτελέσματα

Φωσφορικών 
(ΡΟ4- ) 
(mg/L)

Νιτρικών
NO3- 

(mg/L)

Χημικά 
καταναλισκόμενο 
οξυγόνο (COD)

mg O2 / L
1 1377 Πόσιμο νερό από νοσοκομείο Κορίνθου 0,052 1,2 -

2 1378 Καφετέρια στο σταθμό ΚΤΕΛ, Κόρινθος - Πόσιμο 0,058 0,90 -

3 1379 Βρύση στο δημαρχείο, Κόρινθος-Πόσιμο 0,057 1,1 -

4 1380 Βρύση έξω από το δημοτικό σχολείο κοντά στο δημαρχείο, Κόρινθος-Πόσιμο 0,098 1,0 -

8 1384 Δημαρχείο, Λουτράκι – βρύση-Πόσιμο - 0,77 -

9 1385 Σταθμός ΚΤΕΛ, Λουτράκι – καφενίο-Πόσιμο 0,055 0,87 -

10 1386 Πλ. 25ης Μαρτίου, Λουτράκι, εστιατόριο «Η Γεύση»-Πόσιμο 0,092 - -

11 1387 Βρύση στο ΚΕΠ, Λουτράκι-Πόσιμο 0,070 0,3 -

21 1397 Avin βενζινάδικο, Αγ.Θεόδωροι-Πόσιμο 0,049 - -

22 1398 Γαλαξίας υπεραγορά, Αγ.Θεοδωροί – βρύση-Πόσιμο - 0,077 -

Επιτρεπόμενα όρια:  5 50 125 mg O2 / L
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων σε θαλασσινά παράκτια νερά ή λύματα  
στην περιοχή Κορίνθου, Λουτράκι και Αγ. Θεόδωροι 19/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αποτελέσματα

Φωσφορικών 
(ΡΟ4- ) 
(mg/L)

Νιτρικών
NO3- 

(mg/L)

Χημικά 
καταναλισκόμενο 
οξυγόνο (COD)

mg O2 / L

5 1381 Παραλία «Καλάμια», Κόρινθος 0,064 0,28 80

6 1382 Παραλία «Κανταρέ», Κόρινθος 0,067 0,37 120

7 1383 Λιμνούλα μέσα στο ΧΑΔΑ Λουτρακίου 0,156 3,5 690

12 1388 Αλκυονίδας και θάλασσα, Λουτράκι 0,064 0,73 5

13 1389 Λιμανάκι, Λουτράκι 0,070 1,1 16

14 1390 Παραλία 500μ νότια από μέτρηση 12, Λουτράκι 0,080 1,4 14

15 1391 Λύματα από είτε Avin ή Motor Oil (διυλιστηριά) 0,16 0,28 540

16 1392 Στην θάλασσα από την νοτιοανατολική μεριά των διυλιστηριών - 1,1 50

17 1393 Αγ.Θεόδωροι – λιμάνι 500μ πριν τα λύματα 0,11 1,6 35

18 1394 Αγ.Θεόδωροι – σημείο που βγαίνουν τα λύματα 0,091 1,3 12

19 1395 Αγ.Θεόδωροι κοντά στην δυτική άκρη της πόλης - θάλασσα 0,070 0,23 20

20 1396 Αγ.Θεόδωροι – παραλία κοντά στο κέντρο 0,061 1,4 21

Επιτρεπόμενα όρια:  125 mg O2 / L

Από τον παραπάνω Πίνακα γίνεται φανερό ότι δύο μετρήσεις,η Λιμνούλα μέσα στο ΧΑΔΑ Λουτρακίου και Λύματα από είτε Avin ή Motor Oil (διυλιστη-
ριά) ξεπερνούν δραματικά το όριο των 125 mg O2 /L όσο αφορά το COD (χημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο).

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
του Νομού Κορινθίας, στις 19/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι Ps. 

aeruginosa

1 1377 Κόρινθος . Νοσοκομείο Κορίνθου (Βρύση) 0 0 0 0

2 1378 Κόρινθος . Καφετέρια στο σταθμό ΚΤΕΛ. (Βρύση) 0 0 0 0

3 1379 Κόρινθος . Δημαρχείο. (Βρύση) 0 0 0 0

4 1380 Κόρινθος . Δημοτικό σχολείο κοντά στο δημαρχείο. (Εξωτερική βρύση ) 0 0 0 0

5 1384 Λουτράκι. Δημαρχείο. (Βρύση) 0 0 0 0

6 1385 Λουτράκι . Σταθμός ΚΤΕΛ – καφενείο (Βρύση) 3 0 0 0

7 1386 Λουτράκι. Πλ. 25ης Μαρτίου, εστιατόριο «Η Γεύση» (βρύση ) 0 0 0 0

8 1387 Λουτράκι . ΚΕΠ (Βρύση) 0 0 0 0

9 1397 Αγ. Θεόδωροι. AVIN βενζινάδικο (Εξωτερική βρύση ) 6 1 0 0

10 1398 Αγ. Θεόδωροι. Γαλαξίας υπεραγορά. (Βρύση) 0 0 0 0

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 
2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
(ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017)

0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml

Οι μετρήσεις που αντιστοιχούν στα δείγματα Λουτράκι . Σταθμός ΚΤΕΛ – καφενείο (Βρύση) και Αγ. Θεόδωροι. AVIN βενζινάδικο (Εξωτερική βρύση ) δεν 
είναι αποδεκτές καθώς το όριο για κολοβακτηρίδια σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι μηδενικό. Η τελευταία μέτρηση ξεπερνάει και το όριο σε E.coli 
που επίσης είναι μηδενικό.
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε παράκτια θαλασσινά  
νερά και λύματα του Νομού Κορινθίας, στις 19/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι

1 1381 Κόρινθος. Παραλία.  «Καλάμια» 32 3 0
2 1382 Κόρινθος. Παραλία «Κανταρέ», 48 42 0
3 1383 Λουτράκι. Λίμνη αποβλήτων μέσα στο ΧΑΔΑ (λύματα ) 458 302 0
4 1388 Λουτράκι. Αλκυονίδας και θάλασσα 25 0 13
5 1389 Λουτράκι. Μικρό Λιμανάκι. 142 58 6
6 1390 Λουτράκι. Παραλία 500μ νότια από το σημείο 4. 77 19 10
7 1391 Διυλιστήρια Κορίνθου. Στο σημείο εξόδου λυμάτων, από Avin ή Motor Oil. 118 24 21
8 1392 Διυλιστήρια Κορίνθου . Από την νοτιοανατολική μεριά των διυλιστηρίων 58 21 3
9 1393 Αγ. Θεόδωροι – λιμάνι 500μ πριν τα λύματα 102 0 1

10 1394 Αγ. Θεόδωροι . Στο σημείο εξόδου των αστικών λυμάτων 20 8 12
11 1395 Αγ. Θεόδωροι, κοντά στην δυτική άκρη της πόλης . 18 11 2
12 1396 Αγ. Θεόδωροι. Παραλία κοντά στο κέντρο. 35 0 0

Επιτρεπόμενα όρια: αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την 
Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 
46399/1357/1986.

250/100ml 50/
100ml 100/100 ml 

Η μέτρηση που ξεπερνάει τα όρια είναι αυτή στο Λουτράκι. Λίμνη αποβλήτων μέσα στο ΧΑΔΑ (λύματα ), τόσο σε κολοβακτηρίδια όσο και σε E.coli, ενώ η 
μέτρηση Λουτράκι.Μικρό Λιμανάκι. ξεπερνάει το όριο σε E.coli.

Μετρήσεις έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου

Δρόμος προς ΧΑΔΑ Λουτρακίου, όπως φαίνεται ο καπνός

Μετρήσεις στην παραλία Κανταρέ

Ενημερωτική πινακίδα στο ΧΑΔΑ Λουτρακίου
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Η μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων 
στη σήραγγα της Κακιάς Σκάλας είναι  εκτός 
επιτρεπτών ορίων, πιθανόν γιατί δεν αερίζεται 
πολύ καλά η ατμόσφαιρα μέσα στη σήραγγα. Όσο 
αφορά την Κόρινθο οι μετρήσεις στο Νοσοκομείο 
Κορίνθου, στην πλατεία πλάι στο νοσοκομείο, 
στη διασταύρωση Ερμού και Κωνσταντινουπό-
λεως, στο Δημαρχείο, στο Δημ. Σχολείο κοντά 

στο Δημαρχείο, στο Δικαστικό Μέγαρο και στο 
ΚΕΠ Κορίνθου ξεπερνούν τα όρια κάτι που δεί-
χνει ότι στην πόλη επικρατούν συνθήκες υψηλής 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το ίδιο ισχύει για την 
περιοχή έξω από τη χωματερή Λουτρακίου και 
στο γήπεδο Λουτρακίου . Τέλος, οι μετρήσεις της 
ατμόσφαιρας καθώς προσεγγίζουμε  τα διυλιστή-
ρια δείχνουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ρύπους. 

Οι υψηλές τιμές φόρτισης της ατμόσφαιρας επι-
κρατούν γύρω από το διυλιστήρια με μέγιστη 104 
για ΡΜ2,5 (με όριο 12 μgr/m3αέρα)  και 191 για 
ΡΜ10 με όριο τα 20 μgr/m3αέρα. Καθώς απομα-
κρυνόμαστε από τα διυλιστήρια και προσεγγίζου-
με τους Αγ. Θεοδώρους σημειώνεται πτώση των 
μετρούμενων ρύπων, αλλά ξεπερνάνε και αυτοί 
το όριο σε δύο περιπτώσεις.

ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PM 2,5 PM 10
1 Διόδια-Ελευσίνα 8 16

2 Αυτοκινητόδρομος – Έξοδος για Μέγαρα 10 16

3 Σήραγγα Κακιάς Σκάλας 12 25

4 Αυτοκινητόδρομος – Έξοδος για Κινέττα 10 14

5 Αυτοκινητόδρομος – Έξοδος για Αγ. Θεόδωροι 6 12

6 Αυτοκινητόδρομος  - 2χλμ πριν τα διυλιστήρια 8 14

7 Αυτοκινητόδρομος - διυλιστήρια 9 16

8 Αυτοκινητόδρομος – 2χλμ μετά τα διυλιστήρια 6 13

9 Παλιά γέφυρα Ισθμού 11 20

10 Νοσοκομείο Κορίνθου 21 43

11 Πλατεία πλάι στο νοσοκομείο 22 44

12 Ερμού και Κωνσταντινουπόλεως, Κόρινθος 18 36

13 Δημαρχείο Κορίνθου 12 24

14 Δημοτικό σχολείο κοντά στο δημαρχείο 18 29

15 Δικαστικό μέγαρο 11 22

16 Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, κοντά στην θάλασσα 10 18

17 Κολοκοτρώνη και Κύπρου 7 15

18 Κολοκοτρώνη και Κ. Παναμά 9 19

19 ΚΕΠ Κορίνθου 12 22

20 Κ. Παναμά και Πατρών 10 20

21 Πατρών και Σίνα 7 18

22 Παραλία Καλαμιών 8 15

23 Εκκλησία Αγ. Παύλου, Κόρινθος 10 20

24 Αγ. Παύλου και Δαμασκηνών, Κόρινθος 9 16

25 Γυμνάσιο/λύκειο, Λουτράκι 7 13

26 Δημαρχείο, Λουτράκι 7 10

27 Σταθμός ΚΤΕΛ, Λουτράκι 5 9

28 Πλ. 25ης Μαρτίου, Λουτράκι 6 12

29 ΚΕΠ, Λουτράκι 5 10

30 Έχω από χωματερή Λουτρακίου 26 50

31 Γήπεδο Λουτρακίου 18 31

32 Δ. Μάτση 19, Λουτράκι 7 13

33 Δημοτικό παιδικός σταθμός, Λουτράκι 6 12

34 Αλκυονίδας και θάλασσα 6 11

35 Λιμανάκι 7 21

36 Παραλία 500μ νότια από μέτρηση 34 5 10

37 5χλμ πριν τα διυλιστήρια, πάλαια εθνική οδός 6 10

38 3χλμ πριν τα διυλιστήρια, πάλαια εθνική οδός 6 22

39 1χλμ πριν τα διυλιστήρια, πάλαια εθνική οδός 11 22

40 800μ πριν τα διυλιστήρια, πάλαια εθνική οδός 11 28

41 500μ πριν τα διυλιστήρια, πάλαια εθνική οδός 18 30

42 250μ πριν τα διυλιστήρια, πάλαια εθνική οδός 20 32

43 Νοτιοδυτική γωνία 23 41

44 100μ βόρεια από μέτρηση 43 20 38

45 100μ βόρεια από μέτρηση 44 29 51

46 100μ βόρεια από μέτρηση 45 21 42

47 Δρόμος 100μ νότια από μέτρηση 43 21 40

48 75μ ανατολικά από μέτρηση 43 26 49

49 75μ ανατολικά από μέτρηση 49 25 51

50 75μ ανατολικά από μέτρηση 50 20 48

51 75μ ανατολικά από μέτρηση 51 11 38

52 75μ ανατολικά από μέτρηση 52 13 41

53 Βορειοδυτική γωνία (Avin 53-58) 11 31

54 100μ ανατολικά από μέτρηση 53 18 36

55 100μ ανατολικά από μέτρηση 54 19 40

56 100μ ανατολικά από μέτρηση 55 18 39

57 100μ ανατολικά από μέτρηση 56 21 41

58 100μ ανατολικά από μέτρηση 57 19 39

59 100μ ανατολικά από μέτρηση 58 (MotorOil 59-68) 24 46

60 100μ ανατολικά από μέτρηση 58 28 49

61 100μ ανατολικά από μέτρηση 60 31 51

62 100μ ανατολικά από μέτρηση 61 29 50

63 100μ ανατολικά από μέτρηση 62 32 48

64 100μ ανατολικά από μέτρηση 63 26 46

65 100μ ανατολικά από μέτρηση 64 24 45

66 100μ ανατολικά από μέτρηση 65 23 40

67 100μ ανατολικά από μέτρηση 66 21 39

68 100μ ανατολικά από μέτρηση 67 20 38

69 Νοτιοδυτική γωνίαMotor Oil 24 48

70 100μ δυτικά από μέτρηση 69 28 50

71 100μ δυτικά από μέτρηση 70 35 80

72 100μ δυτικά από μέτρηση 71 50 91

73 100μ δυτικά από μέτρηση 72 73 138

74 100μ δυτικά από μέτρηση 73 77 150

75 100μ δυτικά από μέτρηση 74 101 161

76 100μ δυτικά από μέτρηση 75 104 191

77 100μ δυτικά από μέτρηση 76 (Avin 77-82) 91 138

78 100μ δυτικά από μέτρηση 77 50 100

79 100μ δυτικά από μέτρηση 78 42 86

80 100μ δυτικά από μέτρηση 79 53 100

81 100μ δυτικά από μέτρηση 80 34 64

82 100μ δυτικά από μέτρηση 81 28 52

83 Κέντρο της ανατολικής μεριάς  (MotorOil) 19 31

84 Στην θάλασσα από την νοτιοανατολική μεριά των διυλιστηριών 39 60

85 Αγ.Θεοδωροί, λιμάνι 1χλμ ανατολικά από μέτρηση 85 17 31

86 Αγ.Θεοδωροί, κοντά στο σημείο που βγαίνουν τα λύματα 18 30

87 Αγ.Θεοδωροί κοντά στην δυτική άκρη της πόλης 10 16

88 Αγ.Θεοδωροί – παραλία κοντά στο κέντρο 6 10

89 Avinβενζινάδικο, Αγ.Θεοδωροί 10 19

90 Γαλαξίας υπεραγορά,  Αγ.Θεοδωροί 8 15

Ορια: Οδηγία 2008/50/ΕΚ 12 20

Ακολουθεί πίνακας με τις μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Πίνακας Μετρήσεων Αέρα σε αιωρούμενα σωματίδια στην Κόρινθο, Λουτράκι, διυλιστήρια  

Αγ.Θεοδώρων και Αγ.Θεοδωροί στις 19/2/2019 σε μgr/m3αέρα
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Από το 2010 όταν 
είχαν αρχίσει δειλά 
– δειλά να πωλού-

νται θαλάσσια οικόπεδα 
μέσω Λονδίνου από

τους τότε υπουργούς 
ΠΕΚΑ και το ΠΑΚΟΕ είχε 
εντοπίσει τα παρακάτω προ-
βλήματα όχι μόνο για την 
Κρήτη αλλά και τη Δυτική 
Ελλάδα που έχουν δεσμευ-
τεί ατέλειωτες εκτάσεις που 
οι ιδιοκτήτες τους δεν μπο-
ρούν σήμερα να …εκμεταλ-
λευτούν.

Όταν μετά 20 χρόνια η 
Κρήτη θα γεμίζει πετρελαι-
οκηλίδες τότε η…κορωνί-
δα του τουρισμού θα έχει 
εξαφανιστεί και όλοι θα 
ρίχνουν το μπαλάκι αρι-
στερά…δεξιά.

Τον κώδωνα του κινδύνου 
έκρουσαν για τους πολύπλευ-
ρους κινδύνους που ελλοχεύ-
ουν για την Κρήτη από την 
εξόρυξη υδρογονανθράκων οι 
ομιλητές σε δυο ημερίδες στα 
Χανιά. Τις εκδηλώσεις διορ-
γάνωσαν οι Οικολόγοι Πρά-
σινοι και η Ανυπόταχτη Κρή-
τη, κατά τις οποίες εξέφρασαν 
την αντίθεσή τους στην εξό-
ρυξη υδρογονανθράκων στην 
περιοχή. Οι κίνδυνοι, όπως 
επισημάνθηκε κατά την διάρ-
κεια των δυο εκδηλώσεων, δεν 
αφορούν μόνο στο στάδιο των 
εξορύξεων αλλά και σε αυτό 
των ερευνών και είναι περι-
βαλλοντικοί, οικονομικοί και 
γεωπολιτικοί

Όπως επισημάνθηκε, η 
Κρήτη, η οποία στηρίζει την 
οικονομία της σε πολύ μεγά-
λο ποσοστό στον τουρισμό, θα 
πληγεί ανεπανόρθωτα καθώς 
θα υποβαθμιστεί το τουριστι-
κό προϊόν ενώ σε περίπτωση 
ατυχήματος, υπολογίζεται ότι 
το οικονομικό κόστος μπορεί 
να φτάσει και τα 2 δις ευρώ.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος 
του Εθνικού Κέντρου Περι-
βάλλοντος και Αειφόρου Ανά-
πτυξης, Ζωή Βροντίση, κατά 
την διάρκεια της εκδήλωσης 
των Οικολόγων Πράσινων, 
«η κοινωνία παίρνει ένα από 
τα μεγαλύτερα ρίσκα, με οφέ-
λη πολύ μικρότερα από αυτά 
που νομίζουμε ότι θα έχουμε. 
Εκτός από τα μεγάλα ατυχή-
ματα, υπάρχουν συνεχόμενες 
διαρροές κατά τη διάρκεια 
της έρευνας και της εξόρυ-
ξης. Υπάρχουν φυσικά και οι 
σεισμικές δονήσεις και οι σει-
σμικές έρευνες που προκα-

λούν μία σειρά από προβλή-
ματα περιβαλλοντικά». 

Επεσήμανε, ακόμα, πως 
«για την περιοχή της Κρή-
της όπως και στο Ιόνιο είναι 
η επιβάρυνση στη θαλάσσια 
πανίδα. Μιλάμε για σεισμικές 
δονήσεις κάθε 10 με 15 δευ-
τερόλεπτα 24 ώρες το 24ωρο, 
κάθε μέρα για περίοδο μηνών 
με αποδεδειγμένες επιπτώσεις, 
πολλές φορές και θανατηφό-
ρες στα κητώδη που είναι και 
σπάνια εδώ. 

Φυσικά υπάρχουν και περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις που 
έχουν να κάνουν με μόλυνση 
του υδροφόρου ορίζοντα σε 
χερσαίες περιοχές, με εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπί-
ου που συνοδεύονται πάντα 
με τις εξορυκτικές δραστηρι-
ότητες και με μία σειρά άλλες 
περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις».

Όσον αφορά στο πόσο 
θα επηρεαστούν οι περιοχές 
Natura, η κυρία Βροντίση τόνι-
σε πως «θέλουμε τουλάχιστον 
να απαγορευτεί η εξόρυξη στις 
περιοχές Natura η οποία έχει 
από μόνη της περιβαλλοντική 
αξία αλλά έχει αξία και για το 
κυρίαρχο εξαγώγιμο προϊόν της 
χώρας που είναι ο τουρισμός. 

Φανταστείτε στις παραλί-
ες τις νότιας Κρήτης σαν θέα 
να υπάρχουν οι εξορυκτικές 
πλατφόρμες και ταυτόχρονα 
να αυξάνεται η θαλάσσια κίνη-
ση. Αυτό φέρνει επιβάρυνση 
συνολικά. Πρόκειται για μια 

σωρευτική ζημιά, όπου πρό-
σφατα σε μελέτη της για την 
Κρήτη η WWF έκανε λόγο για 
ζημιές από 300.000.000 ευρώ 
μέχρι 2 δις ευρώ».

Από την πλευρά του, ο 
δασολόγος και συντονιστής 
των Οικολόγων Πράσινων 
Ηπείρου, Ρήγας Τσακίρης, 
ανέφερε πως «τα προβλήμα-
τα είναι πάρα πολλά, κατά τη 
διάρκεια της έρευνας αλλά 
κυρίως κατά τη διάρκεια της 
εξόρυξης, με τα μικροατυχή-
ματα που είναι ρουτίνα. 

Έχουμε θέμα με την έκλυ-
ση είτε αερίων είτε υγρών 
αποβλήτων. Έχουμε επίσης το 
θέμα με την υδραυλική ρηγ-
μάτωση, που δεν απαγορεύ-
εται ακόμα στην Ελλάδα, και 
αυτές οι πηγές μπορεί να προ-
σπαθήσουν να “βγάλουν” τους 
υδρογονάνθρακες με υδραυ-
λική ρηγμάτωση».

Περιβαλλοντική 
καταστροφή στην Κρήτη

Σε αντίστοιχη εκδήλωση 
που διοργάνωσε η περιφερει-
ακή παράταξη “Ανυπόταχτη 
Κρήτη” στο Εργατικό Κέντρο 
με θέμα “Οι υδρογονάνθρακες 
δεν φέρνουν ευημερία αλλά 
πολέμους και περιβαλλοντι-
κή καταστροφή”, ο υποψήφι-
ος Περιφερειάρχης Κρήτης, 
Γιώργος Πιαγκαλάκης, τόνι-
σε πως «δεν είμαστε καθόλου 
αισιόδοξοι από την στάση της 
Περιφερειακής Αρχής, η οποία 

ψήφισε την στρατηγική μελέ-
τη περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων όσον αφορά τις εξορύ-
ξεις υδρογονανθράκων. Αυτή 
η εκδήλωση αποτελεί εφαλ-
τήριο για να δρομολογηθούν 
εξελίξεις από την πλευρά του 
κινήματος για το πως θα μπλο-
κάρουμε τα σχέδιά τους για-
τί ξέρετε δεν είναι ένα απλό 
θέμα. Το κόστος της περιβαλ-
λοντικής καταστροφής ειδικά 
στη Μεσόγειο θα είναι τερά-
στιο, φανταστείτε ειδικά σε 
ένα νησί, το οποίο δυστυχώς 
η «μονοκαλλιέργειά του» είναι 
ο τουρισμός. 

Επίσης, δεν είμαστε καθό-
λου αισιόδοξοι όσον αφορά τα 
ενεργειακά οφέλη τα οποία 
μπορεί να έχει η Κρήτη και 
η χώρα συνολικότερα αν ανα-
λογιστεί κανείς ότι πλέον δεν 
υπάρχει ενεργειακός σχεδι-
ασμός όσον αφορά τη χώρα 
και τα πάντα παίρνουν υπό 
τις ευλογίες και τις οδηγίες 
των “δανειστών”. 

Άρα δεν μπορούμε να μιλή-
σουμε με σαφήνεια για οφέλη 
από τα κοιτάσματα τα οποία 
σίγουρα, τα όποια έσοδα ουσι-
αστικά θα μπουν στα ταμεία 
των πολυεθνικών και δεν θα 
είναι σε μία κατεύθυνση να 
αυξήσουν το βιοτικό επίπεδο 
του Κρητικού λαού».

Στο ίδιο κλίμα, ο αρχιτέ-
κτονας- πολεοδόμος, Κώστας 
Βουρεκάς, υπογράμμισε πως 
«οι λόγοι που είμαστε ενάντια 

στις εξορύξεις είναι διάφοροι. 
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, μει-
ωμένων εσόδων και ευρύτε-
ρων γεωπολιτικών κινδύνων 
γενικότερα για τις ΑΟΖ, την 
Ανατολική Μεσόγειο και κιν-
δύνους πολεμικής ανάφλε-
ξης για ανάπτυξη εξορύξεων, 
τα κέρδη των οποίων δεν θα 
ωφελήσουν τον λαό και τους 
κατοίκους αυτής της χώρας, 
αλλά τις εταιρείες εξόρυξης 
και την ελληνική ολιγαρχία»

Ειδικά για τους περιβαλλο-
ντικούς κινδύνους, ο κ. Βου-
ρεκάς προειδοποίησε πως 
«η εξόρυξη και η καύση ορυ-
κτών πόρων συμβάλλει στην 
κλιματική αλλαγή, την οποία 
η ελληνική κυβέρνηση επικα-
λείται για να πει ότι δεν φταί-
ει, για παράδειγμα στο Μάτι, 
τη Μάνδρα, αλλά και ο κίν-
δυνος ατυχήματος όχι μόνο 
από την εξόρυξη αλλά και τη 
μεταφορά, μόνο ανύπαρκτος 
δεν είναι και μάλιστα είναι 
αυξημένος στην υποθαλάσ-
σια διαδικασία σε σχέση με 
την στεριά. 

Πρέπει να γίνει γνωστό 
ότι πρόκειται για εξορύξεις σε 
πολύ μεγάλα βάθη εκεί είναι 
πολύ πιο εύκολο να γίνονται 
ατυχήματα και διαρροές και 
να υπάρξουν πετρελαιοκηλίδες 
που θα προκαλέσουν τεράστια 
περιβαλλοντική καταστροφή 
στην ακτογραμμή, στον του-
ρισμό και σε άλλες οικονομι-
κές δραστηριότητες».

Παντέρμα! Κρήτη
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Το ΠΑΚΟΕ από το 2015 
έχει ξεκινήσει με τεκ-
μηριωμένες μελέτες 

και με επιτυχείς δικαστι-
κούς αγώνες (σε πέντε -5- 
μήνες πρωτόδικα καταδι-
κάστηκαν τρεις αντιδή-
μαρχοι του Δήμου μετά 
από μήνυση του ΠΑΚΟΕ) 
για την εγκληματική απόρ-
ριψη των αποβλήτων του 
βιολογικού «δήθεν καθαρι-
σμού», στο αρχαίο μονοπάτι 
του Μαντείου των Δελφών 
προς την Κίρρα που είχε 
ως αποτέλεσμα τη μόλυν-
ση των νερών ανθρώπι-
νης κατανάλωσης σε Κίρ-
ρα, Ιτέα, Γαλαξίδι.

Εμείς ως ΠΑΚΟΕ δια-
φωνούμε με τις προσφυγές 
σας που γράφετε παρακά-
τω, επειδή: 

1.  Όπως καλά γνωρί-
ζετε οι ΑΠΕ στην Ελλά-
δα δεν ξεπερνούν το 6%, 
ενώ από τη βρόμικη ενέρ-
γεια του λιγνίτη και του 
πετρελαίου (ξεπερνούν το 
60%) στέλνονται στον τάφο 
κάθε χρόνο 3.500 Έλληνες 
συμπολίτες μας. Άρα εάν η 
αισθητική πλευρά των ανε-
μογεννητριών είναι λόγος 
προσφυγής, τότε οι πρό-
ωροι θάνατοι εξαιτίας του 
λιγνίτη και του πετρελαί-
ου είναι μπούμεραγκ στην 
δική σας προσφυγή. 

2. Πότε εκδώσατε Δελ-
τίο Τύπου συμπαράστασης 
στους αγώνες του ΠΑΚΟΕ 
εναντίον της εγκληματικής 
αδιαφορίας του Δημάρχου 
των Δελφών για το προα-
ναφερόμενο θέμα και τώρα 
συμπορεύεστε μαζί του;

3. Πότε προσφύγατε για 
την επικινδυνότητα των 
νερών ανθρώπινης κατανά-
λωσης και το νερών κολύμ-
βησης στις περιοχές της Ιτέ-
ας, Γαλαξιδίου και Κίρρας;

Για όλα τα παραπάνω 
και άλλα που εντέχνως απο-
κρύπτετε από τον ελληνικό 
λαό για τους Δελφούς, σας 
καταγγέλλουμε και ελπίζου-
με κάποια στιγμή να απο-
καταστήσετε την αλήθεια 
και να σταθείτε στο ύψος 

των περιστάσεων, κύριοι 
της Ελληνικής Εταιρείας 
Περιβάλλοντος και Πολι-
τισμού. 

Η ΕΛΛΕΤ τον Οκτώβριο 
2018 άσκησε Αίτηση Ακύρω-
σης κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/
ΔΧΩΡΣ/ 76104/1176/30-10-
2018 Απόφασης του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού για την Αναθεώρηση του 
Περιφερειακού  Χωροταξι-
κού Πλαισίου της Περιφέρει-

ας Στερεάς Ελλάδας. Με την 
αίτηση αυτή, συνεχίζοντας τη 
μακροχρόνια προσφορά της 
για την προστασία του Δελ-
φικού Τοπίου, στρέφεται κατά 
των προβλέψεων του σχεδίου 
αυτού, με τις οποίες προσδι-
ορίζονται και αποτυπώνο-
νται Περιοχές Αποκλειστικής 
Μεταλλευτικής Δραστηριό-
τητας και περιοχές ανάπτυ-
ξης εγκαταστάσεων Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ανεμογεννητριών), οι οποίες 
βλάπτουν καίρια την προστα-
τευόμενη –από το Σύνταγμα 
και το Νόμο- Δελφική Γη, ως 
πολιτιστικό αγαθό παγκόσμι-
ας σπουδαιότητας. 

Παράλληλα, η ΕΛΛΕΤ 
προσέφυγε στην UNESCO, 
ζητώντας από την Επιτρο-
πή Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
την εγγραφή του Μνημεί-
ου Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
των Δελφών στον Κατάλογο 

της Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
σε Κίνδυνο. 

Εξάλλου σε παράλληλη προ-
σφυγή στο ΣτΕ προχώρησαν 
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δος και ο Δήμος Δελφών. Το 
1985 η ΕΛΛΕΤ είχε και πάλι 
δώσει επιτυχή αγώνα για την 
προστασία του Δελφικού Τοπί-
ου και της Αράχωβας. Δεί-
τε περισσότερες πληροφορί-
ες στην έκδοση της ΕΛΛΕΤ 
«Ευάλωτη Γη», σελ. 99

Δελφικό Τοπίο, παρεξηγημένο  
και εγκαταλειμμένο
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Το ΠΑΚΟΕ για όλες αυτές 
τις παράνομες πράξεις της 
«Ελληνικός Χρυσός» έχει 

καταθέσει στη δικαιοσύνη αγω-
γή εδώ και τέσσερα χρόνια και 
ακόμη περιμένει …την απόφα-
ση. Εδώ η κυβέρνηση υπέκυψε 
στους εκβιασμούς της «Ελληνικός 
Χρυσός» και κάνει τρία χρόνια 
τώρα το βρεγμένο παπί. ΕΛΕΟΣ

Επίκαιρη φαντάζει η ερώτηση της 
Βουλευτή Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ 
κυρίας  Ιγγλέζη προς τον ΥΠΕΝ Γ. 
Σταθάκη για το αν θα ανακαλέσει την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρι-

σης Περιβαλλοντικών Όρων, αναδει-
κνύοντας τη συστηματική παραβία-
ση των περιβαλλοντικών όρων του 
2011 από την εταιρία «Ελληνικός 
Χρυσός»  Τονίζει πως οι παρεμβά-
σεις της "Ελληνικός Χρυσός" αλλά 
και οι μονομερείς τροποποιήσεις, 
υποβαθμίζουν το περιβάλλον αφε-
νός και αφετέρου εξευτελίζουν το 
κράτος Συγκεκριμένα η βουλευτής 
παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία: 

1) τη μονομερή τροποποίηση 
των όρων κατασκευής του ΧΥΤΕΑ 
Κοκκινόλακα 

2) τη μη σύννομη διαχείριση 

στερεών αποβλήτων
3) τη λειτουργία ΧΥΤΕΑ Κοκκινό-

λακα και άλλων τμημάτων χωρίς τις 
προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις. 

4) Τη μη προβλεπόμενη διακί-
νηση προϊόντων 

5) Τη ρύπανση επιφανειακών και 
υπόγειων υδάτων λόγω μη επεξερ-
γασμένων υγρών αποβλήτων

6) Μη επαρκής παρακολούθη-
ση των ποιοτικών παραμέτρων των 
υγρών αποβλήτων και του επιφα-
νειακού αποδέκτη.

Βασιζόμενη σε προγενέστερο 
πόρισμα (Μάιος του 2018) των επι-

θεωρητών περιβάλλοντος,  η κυρία 
Ιγγλέζη εστιάζει στην εκτός ορίων 
συγκέντρωση μολύβδου στα επι-
φανειακά ύδατα του Μαυρόλακκα. 

Προσθέτει ακόμα ότι δείγμα που 
ελήφθη από τους Επιθεωρητές Περι-
βάλλοντος μετά την ανατροπή φορ-
τηγού που μετέφερε απόβλητα για 
λογαριασμό της εταιρίας «Ελληνι-
κός Χρυσός» ταξινομείται ως επι-
κίνδυνα  απόβλητα και ζητάει από 
τον ΥΠΕΝ να προβεί σε ενέργει-
ες για την εφαρμογή της ευρωπα-
ϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.

Παράνομη και επικίνδυνη  
η «Ελληνικός Χρυσός»
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Το ΠΑΚΟΕ από το 2003 
είχε προτείνει στην 
επιτροπή των Ολυ-

μπιακών αγώνων να μαζεύ-
ονται τα ΡΕΤ μπουκάλια να 
αλέθονται και να δημιουρ-
γείται δευτερογενές πλα-
στικό που θα κατασκευάζο-
νταν αντικείμενα για παιδι-
κές χαρές. Όμως δεν έγινε 
τίποτα όπως μέχρι σήμερα η 
ανακύκλωση είναι μαϊμού.

Τα μακροπλαστικά και 
τα μικροπλαστικά νανοσω-
ματίδια αντιπροσωπεύουν 
στην φερόμενη ανακύκλω-
ση το 3-4%, το υπόλοιπο 
πετιέται και γίνεται τροφή 
ιδιαίτερα των δελφινιών και 
άλλων ψαριών που πολλές 
φορές τα τρώμε.

Πάντοτε στο ΠΑΚΟΕ 
είμαστε ενάντιοι στη χρή-
ση πλαστικών. Αλλά αυτά 
πολλαπλασιάζονται. Τι θα 
γίνει; Χρειάζεται παιδεία 
και οργάνωση αλλά πρώτα 
απ’ όλα συνειδητοποίηση 
ότι ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ!!

Ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών θεωρεί ότι το θέμα 
των πλαστικών στους ωκε-
ανούς είναι ανάμεσα στα έξι 
πιο σημαντικά περιβαλλοντι-
κά ζητήματα. 

Υπολογίζεται ότι το 75% 
του παγκοσμίως παραγόμε-
νου πλαστικού είναι απόβλη-
το και το ένα τρίτο απ’ αυτό 
καταλήγει στη φύση λόγω της 
κακής διαχείρισης. Πρόκειται 
για εκατό εκατομμύρια τόνους 
(100.000.000) πλαστικών που 
διαφεύγουν κάθε χρόνο στο 
περιβάλλον.

Η Μεσόγειος είναι από τις 
πλέον φορτισμένες θάλασσες 
από πλαστικά, καθώς το 95% 
των απορριμμάτων αποτε-
λείται από πλαστικά. Πρω-
τοπόροι στη ρύπανση αυτή, 
είναι η Τουρκία και η Ισπα-
νία, με την Ιταλία, τη Γαλλία, 
την Αίγυπτο και την Ελλάδα 
να ακολουθούν.

Η ρύπανση από τα πλαστι-
κά χωρίζεται σε μακροπλαστι-
κά, όπως ποτήρια, μπουκάλια, 
καλαμάκια, σακούλες και φίλ-
τρα τσιγάρων, και μικροπλαστι-
κά. Όσο αφορά τα μικροπλαστι-
κά, πρόκειται για θραύσματα 
πλαστικού που εισέρχονται 
στην τροφική αλυσίδα και 

θέτουν σε κίνδυνο μεγάλο 
αριθμό θαλάσσιων ειδών και 
κατ’ επέκταση τον άνθρωπο. 
Συχνά τα ζώα μπερδεύουν τα 
πλαστικά με την τροφή τους, 
κάτι που έχει ως αποτέλεσμα 
να πεθαίνουν λόγω της κατα-
νάλωσης μεγάλης ποσότητας 
πλαστικών. Τα ζώα που απει-
λούνται είναι 134 είδη. 

Στην Ελλάδα ανακυκλώ-
νεται μόνο το 10%, ενώ το 

υπόλοιπο 90% καταλήγει σε 
χωματερές. 

Η χώρα μας συνεχίζει να 
θάβει το μεγαλύτερο μέρος 
των απορριμμάτων καθώς το 
σύστημα ανακύκλωσης δεν 
έχει αναπτυχθεί σε ιδιαίτε-
ρο βαθμό. 

Η εκτεταμένη παραγωγή 
και χρήση πλαστικού και η 
αναποτελεσματική διαχείρι-
ση των πλαστικών αποβλή-

των προσδίδουν στο πρόβλημα 
της ρύπανσης στη θάλασσα 
από πλαστικά, μεγάλες δια-
στάσεις. Εκτιμάται ότι αν δεν 
ενεργοποιηθούν οι καταναλω-
τές, οι επιχειρήσεις, οι κυβερ-
νήσεις και η βιομηχανία δια-
χείρισης αποβλήτων, θα λάβει 
χώρα διπλασιασμός της πλα-
στικής ρύπανσης στις θάλασ-
σες μέχρι το 2030.

Ο διαχωρισμός πλαστικών 

μέσω της ανακύκλωσης δεν 
εφαρμόζεται στο βαθμό που 
θα έπρεπε εξαιτίας του υψη-
λού κόστους της διαδικασί-
ας. Η ενσωμάτωση στην τιμή 
του πλαστικού του κόστους 
αυτού, είναι μεγάλης σημα-
σίας. Επίσης σημαντικό είναι 
να θεσπιστούν φοροαπαλλα-
γές  ως κίνητρα για τη μείω-
ση των πλαστικών απορριμ-
μάτων.

Πλαστικά και …Άγιος ο θεός
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Το ΠΑΚΟΕ από το 2000 
που πραγματοποί-
ησε μελέτη για το 

«Τεμπλόνι» είχε καταγγεί-
λει την απαράδεκτη κατά-
σταση που επικρατούσε και 
επικρατεί δυστυχώς ακόμα 
όχι μόνο με τα σκουπίδια 
αλλά και από την ελλιπέ-
στατη λειτουργία των βιολο-
γικών καθαρισμών. Η του-
ριστική εικόνα της χώρας 
συνεχώς υποβαθμίζεται, 
αλλά το βασικότερο . η υγεία 
των πολιτών. Η πολιτεία 
ΑΠΟΥΣΑ.

Στην έναρξη της τουριστι-
κής περιόδου και λίγο πριν 
την άφιξη των επισκεπτών 
για το Πάσχα και τα μοναδι-
κά πασχαλιάτικα έθιμά της, η 
Κέρκυρα «βουλιάζει» από τα 
σκουπίδια, με τους κινδύνους 
για τη δημόσια υγεία να είναι 
σοβαρότατοι.

Ο «χορός καλά κρατεί» από 
το 2008. Από το 2008 και για 
δέκα ολόκληρα χρόνια –μετά 
από καθημερινές διαμαρτυρίες 
των κατοίκων, επιθέσεις στις 
αστυνομικές δυνάμεις, δεκά-
δες συλλήψεις, τραυματισμούς 

και το θάνατο μιας 43χρονης- 
παρ’ ότι το έργο είχε ολοκλη-
ρωθεί, το ζήτημα λειτουργίας 
του ΧΥΤΥ είχε παγώσει.

Η επιλογή να τεθεί σε λει-
τουργία ο ΧΥΤΥ της Λευκίμ-
μης ετέθη ξανά επί τάπητος 
τον Απρίλιο του 2018, μετά 
την καταδίκη της χώρας μας 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ 
Τεμπλονίου στην Κέρκυρα και 
την επιβολή υψηλών προστί-
μων (53.000 ευρώ, 10.000 ευρώ 
και 290.000 ευρώ). 

Το περασμένο καλοκαίρι 
η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων 
Μέσης Κέρκυρας προχώρησε 
για μια ακόμα φορά σε κατά-
ληψη της εισόδου της χωμα-
τερής σε μια προσπάθεια να 
βάλει τέλος στην κακοδιαχεί-
ριση των απορριμμάτων στην 
υπερκορεσμένη περιοχή. 

Οι κάτοικοι αντιδρούν στη 
λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίμ-
μης και είναι αποφασισμέ-
νοι να συνεχίσουν τον αγώνα 
τους βασιζόμενοι αφενός στο 
γεγονός ότι δεν εκπληρώνεται 
η οδηγία της Ε.Ε. να απέχει ο 
ΧΥΤΥ τουλάχιστον 1.500 μέτρα 

μακριά από την πλησιέστερη 
κατοικημένη περιοχή, αφετέ-
ρου σε μελέτη του Ινστιτούτου 
Γεωλογικών και Μεταλλευτι-
κών Ερευνών του 2008, σύμ-
φωνα με την οποία «το νερό 
που κατέκλυσε την εκσκαφή 
προέρχεται από τον υπάρχο-
ντα αβαθή φρεάτιο υδροφόρο 
ορίζοντα».

Η κατάσταση σήμερα.
Ο ΧΥΤΥ Λευκίμμης δεν λει-

τουργεί λόγω εκτεταμένων φθο-
ρών που προκλήθηκαν από 
εμπρησμό τη νύχτα της 26ης 
Φεβρουαρίου. 

Η διαχείριση απορριμμάτων 
γίνεται από τον ΧΥΤΑ Τεμπλονί-
ου. Προ λίγων ημερών ο Δήμος 
Κέρκυρας εξέδωσε οδηγίες προς 
τους επαγγελματίες και τους 
κατοίκους του νησιού για τον 
περιορισμό των προβλημά-
των αποκομιδής σκουπιδιών, 
και υπάρχει η πεποίθηση ότι 
θα εκλείψουν οι εικόνες ντρο-
πής που δυσφήμησαν πέρσι 
το καλοκαίρι την Κέρκυρα διε-
θνώς. Το βάρος για την επίλυ-
ση του προβλήματος πέφτει στη 
νέα ηγεσία της Αυτοδιοίκησης. 

Διαπλοκή σε βάρος 
των κατοίκων και του 
περιβάλλοντος
Χωρίς μονάδα βιομάζας  
ο ΧΥΤΑ Φυλής

Την εγκληματική αδιαφορία των εμπλεκόμε-
νων φορέων για τα σκουπίδια της Αττικής, έχει 
καταγγείλει επανειλημμένα το ΠΑΚΟΕ. Περιφέ-
ρεια, ΕΔΣΝΑ, δήμος και τέλος… ο υπερεξουσια-
στής το ΥΠΕΝ, είναι οι διαπλεκόμενοι στο τερά-
στιο αυτό πρόβλημα. Αντί λοιπόν όλοι αυτοί να 
σκύψουν ούτως ώστε, αφενός να έχουμε λιγοστά 
υπολείμματα και αφετέρου ενέργεια που είναι 
πολύτιμη στην περιοχή, εντούτοις όλοι χρόνια 
τώρα σφυρίζουν … αδιάφορα. Επιτέλους εισαγ-
γελείς δεν υπάρχουν;

To project διαχείρισης του ΧΥΤΑ στη θέση «Σκαλι-
στήρι» της Φυλής είχε αναλάβει η εταιρία Ηλέκτωρ. Η 
Ηλέκτωρ το 2010 είχε συνάψει προσύμφωνο μίσθω-
σης με την τότε θυγατρική της ΕΠΑΝΑ Α.Ε., κατά τη 
διάρκεια όμως των περιβαλλοντικών μελετών και της 
άδειας εγκατάστασης, η ΕΠΑΝΑ ως θυγατρική αποχω-
ρεί, με αποτέλεσμα η ΡΑΕ να επικαλείται «προβλημα-
τική συνεννόηση με το νέο ιδιοκτήτη» και το project 
να παραμένει στον αέρα. Η Ηλέκτωρ στην προσπάθεια 
διατήρησης της άδειας παραγωγής απευθύνεται στον 
ΕΔΣΝΑ για την επαναχωροθέτηση της μονάδας σε 
έκταση δικής της αρμοδιότητας, ούτε όμως ο ΕΔΣΝΑ 
ανταποκρίνεται. Τέλος στην ύστατη προσπάθεια για 
τη διατήρηση του δικαιώματος της άδειας παραγω-
γής, ζήτησε εξάμηνη προθεσμία από την ΡΑΕ, δεδομέ-
νου όμως ότι δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη από το 
2017 μέχρι σήμερα μάλλον ήρθε το οριστικό μπλόκο.

Άμεση κινητοποιηση  
για τη φωτια στον χυτα

Η φωτιά ξεκίνησε στο ανατολικό τμήμα του 
κυττάρου εναπόθεσης στο ΧΥΤΑ του Ελληνικού 
στις 06:30 το πρωί, οπότε και άρχισαν να βγαί-
νουν πυκνοί καπνοί από τους όγκους των απορ-
ριμμάτων που τυλίχθηκαν στις φλόγες μέσα σε 
λίγα λεπτά της ώρας.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, του αναδόχου 
εργολάβου και της Περιφέρειας Ηπείρου, που συνέδρα-
με με μηχανήματα, ήταν άμεση.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς επικε-
ντρώθηκαν στην κάλυψη των απορριμμάτων με τόνους 
χώματος αν και σε τέτοιες περιπτώσεις είναι συχνό το 
φαινόμενο οι πυρκαγιές να εξελίσσονται ακόμα και 
όταν δεν υπάρχει εμφανής καπνός.

Επί τόπου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο πρόε-
δρος του ΦΟΔΣΑ της πρώτης διαχειριστικής ενότητας, 
ο οποίος ανέφερε πως η κατάσταση μετά την πρώτη 
επέμβαση  έγινε ελεγχόμενη, όμως παρέμενε δύσκολη 
εξαιτίας των δυνατών ανέμων που έφταναν τα επτά 
μποφόρ.

Όσο αφορά τις αιτίες εκδήλωσης της φωτιάς κανείς 
δεν μπορεί να πει το παραμικρό με βεβαιότητα, εικάζε-
ται ωστόσο ότι μπορεί στους όγκους των απορριμμά-
των να υπήρχαν ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά. Στην περι-
οχή του ΧΥΤΑ παρέμειναν μέχρι αργά το απόγευμα οι 
πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι δυνατοί άνεμοι που 
κόπασαν από το μεσημέρι έκαναν πιο εύκολη την κατά-
σβεση της φωτιάς.

Πόσες Αναστάσεις  
θα περάσουν με τα 

σκουπίδια στην Κέρκυρα;
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Με το συγκεκριμένο 
αίτημα που έγινε 
στο ΠΑΚΟΕ  από 

ομάδα προσκόπων του 6ου 
Συστήματος Αεροπροσκόπων 
Ακροπόλεως  και συγκεκριμέ-
να από τις κυρίες Σέγγου Ειρή-
νη και Σκαρλάτου Χριστίνα, 
με το παρακάτω email που 
πήραμε ότι «Μετά την τηλε-
φωνική μας επικοινωνία σας 
στέλνω τις λεπτομέρειες που 
ζητήσατε σχετικά με την έρευ-
να που θα θέλαμε να κάνουμε 
με θέμα την πυρηνική ενέρ-
γεια.  Θα θέλαμε να βρεθούμε 
με κάποιον ειδικό που να μας 
μιλήσει γενικά για την πυρη-
νική ενέργεια  και να απαντή-
σει σε κάποια ερωτηματολό-
για που έχουν ετοιμάσει τα 
παιδιά για να μπορέσουν να 
αποκτήσουν μια γενική εικό-
να πάνω στο θέμα που τους 
αφορά. Ο όμιλος της έρευνας 
θα αποτελείται από 3-4 παιδιά 
ηλικίας 15-18 ετών συνοδευ-
όμενα από ένα ενήλικο στέλε-
χος. Η παρουσίαση της έρευ-
νάς μας θα πραγματοποιηθεί 
στην πανελλήνια πολιτιστι-
κή ανιχνευτική εκδρομή  σε 
άλλες κοινότητες ανιχνευτών 
ίδιας ηλικίας.»

Με αφορμή τα παραπάνω 
το ΠΑΚΟΕ ανταποκρίθηκε το 
Σάββατο πρωί 13/04/2019 στα 
γραφεία του ΠΑΚΟΕ πραγμα-
τοποιήθηκε από τους εθελο-
ντές συνεργάτες του ΠΑΚΟΕ 
Μαρία Παπαδοπούλου, Βιο-
λόγο και Κλήμη Χατζηανδρέ-
ου, Χημικό Μηχανικό, ενη-
μέρωση με προβολή Power 
Point σχετικά με την πυρηνική 
ενέργεια, τις χρήσεις και τις 
εφαρμογές της καθώς και τα 
καταστρεπτικά αποτελέσματα 
των πυρηνικών ατυχημάτων 
και των πυρηνικών όπλων.

Τα παιδιά έδειξαν μεγά-
λο ενδιαφέρον από την αρχή 
της παρουσίασης. Είχαν επι-
σκεφτεί  τον Δημόκριτο πριν 
την επίσκεψή τους στα γρα-
φεία του ΠΑΚΟΕ. 

Καθώς προχώρησε η 
παρουσίαση, φάνηκε ότι γνώ-
ριζαν για την πυρηνική σχά-
ση, αλλά και για τη σύντηξη. 
Επίσης γνώριζαν για τους 
στροβίλους που λειτουργούν 
με τον ατμό και μέσω αυτών 
οι γεννήτριες παραγωγής ηλε-

κτρικού ρεύματος.
Την προσοχή τους τρά-

βηξε η χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας σε τομείς όπως η 
μετεωρολογία, βιολογία, βιο-
χημεία, γενετική και η χρήση 
της ως καύσιμο μειώνοντας 
έτσι την οικολογική επιβάρυν-
ση από τα συμβατικά καύσι-
μα. Εδώ πρέπει να τονίσου-
με ότι τα συμβατικά καύσιμα 
εάν είναι bio-diesel ή πετρέ-
λαιο με μικρή συγκέντρωση 
θείου, τότε είναι προτιμότε-
ρο αυτό το καύσιμο από την 
πυρηνική ενέργεια με το δεδο-
μένο ότι από τα πυρηνικά 
ατυχήματα θρηνούμε πάρα 
πολλούς νεκρούς, οι οποίοι 
θυσιάζονται στο βωμό της 
τεχνολογίας.

Η διαμάχη μεταξύ αυτών 
που είναι υπέρ της χρήσης της 
πυρηνικής ενέργειας (φθηνή, 
και συμφέρουσα για τα loby 
των πυρηνικών όπλων) όπως 
οι κυβερνήσεις μερικών κρα-
τών και αυτών που είναι κατά 
(ανάπτυξη πυρηνικών όπλων 
με καταστροφικές συνέπειες 
για την ανθρωπότητα,) όπως 
κοινωνίες των πολιτών και 
διάφορες περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, κίνησε στα παι-
διά το ενδιαφέρον.

Ένας πυρηνικός αντι-
δραστήρας και οι βοηθητι-
κές μονάδες του εκπέμπουν 
στην ατμόσφαιρα μεγαλύτε-
ρα ποσά θερμότητας απ’ ότι 
ένα συμβατικό εργοστάσιο. 
Στο σημείο αυτό τα παιδιά 

ρώτησαν τι εννοούμε λέγο-
ντας συμβατικό εργοστάσιο 
και τους φέραμε ως παρά-
δειγμα εργοστάσιο τροφίμων, 
πλαστικών κτλ. δηλαδή εργο-
στάσια που έχουν ως καύσι-
μο φυσικό αέριο,  πετρέλαιο 
και ΑΠΕ.

Στα παιδιά έκανε εντύ-
πωση ότι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις έχουν κατά και-
ρούς διαπιστώσει υψηλά επί-
πεδα ραδιενέργειας κοντά σε 
πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Για το κόστος της πυρηνι-
κής ενέργειας τους είπαμε ότι 
σε αυτό πρέπει να συμπερι-
ληφθεί και το κόστος διάλυ-
σης του παλιού αντιδραστήρα 
μετά από τριάντα χρόνια. Τα 
παιδιά ρώτησαν γιατί πρέπει 
να αντικατασταθεί ο παλιός 
αντιδραστήρας. Τους ενη-
μερώσαμε ότι η ασφάλεια 
είναι ένας λόγος για την αντι-
κατάσταση των πυρηνικών 
αντιδραστήρων, γιατί για το 
ΠΑΚΟΕ η ανθρώπινη ζωή 
είναι πάνω απ’ όλα.

Στη συνέχεια αναφερθή-
καμε στην ημιπερίοδο ζωής 
για τα πυρηνικά απόβλητα, 
κάτι που φάνηκε να καταλα-
βαίνουν εύκολα, και στο ότι 
δεν έχει βρεθεί ακόμα ασφα-
λής τρόπος και τόπος για την 

αποθήκευση των ραδιενεργών 
καταλοίπων. Δυστυχώς ακό-
μη και σήμερα στην χωματε-
ρή της Φυλής ανιχνεύονται 
επικίνδυνα ραδιοϊσότοπα με 
υψηλό ποσοστό ραδιενέργειας. 

Όταν τους είπαμε ότι υπάρ-
χουν τέσσερις διαφορετικοί 
δρόμοι για να δεχτεί ο άνθρω-
πος ακτινοβολία, ρώτησαν τι 
είναι ο καθένας ( Εξωτερική 
ακτινοβολία της ατμόσφαιρας, 
Εξωτερική Ακτινοβολία από το 
έδαφος,  Εσωτερική Ακτινο-
βολία από εισπνοή και Εσω-
τερική Ακτινοβολία από την 
αλυσίδα της τροφής).

Τέλος όταν τους παρουσιά-
σαμε τις δράσεις του ΠΑΚΟΕ, 
εξέφρασαν την περιέργειά 
τους, γιατί η ΕΡΤ και ο Δημό-
κριτος παρουσίασαν ανακρι-
βή και αναληθή στοιχεία το 
1986, την περίοδο του πυρη-
νικού ατυχήματος στο Τσερ-
νομπίλ.

Η απάντησή μας είναι ότι 
δυστυχώς πάντοτε οι πολιτι-
κές εξουσίες λαθεμένα πιστεύ-
ουν ότι το κουκούλωμα είναι 
η καλύτερη λύση για την καρέ-
κλα τους. Εμείς γνωρίζουμε 
και πιστεύουμε ότι η ανάδει-
ξη ενός προβλήματος είναι 
ο καλύτερος τρόπος για την 
επίλυσή του.

Οι πρόσκοποι διδάσκονται από το ΠΑΚΟΕ
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Tου  ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Συνταξιούχου 
Εκπαιδευτικού – 
Μαθηματικού

Η λειτουργία 
των πυρη-
νικών εργο-

στασίων για παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργει-
ας στα αναπτυγμένα αλλά και στα 
υπανάπτυξη κράτη, βάζει σε τερά-
στιους κινδύνους την παγκόσμια 
ασφάλεια και απειλή με πυρηνικό 
όλεθρο ολόκληρη την υφήλιο. Το 
σχετικά πρόσφατο τραγικό πυρη-
νικό ατύχημα της Φουκουσίμα 
Ιαπωνίας 11 Μαρτίου 2011 και 
παλαιότερα του Τσερνομπίλ της 
Ουκρανίας (πρώην Σοβιετική Ένω-
ση) 26 Απριλίου 1986, μας  διδά-
σκει ότι το μέλλον των πυρηνικών 
εργοστασίων δεν πρέπει να είναι 
– και δεν θα είναι – μακρόχρονο 
και μακρόπνοο. 

Τα πυρηνικά εργοστάσια μπορεί 

να παρέχουν άφθονη και 
φθηνή ηλεκτρική ενέργεια 
και να συμβάλλουν σημα-
ντικά στην βιομηχανική 
και οικονομική ανάπτυξη 
των χωρών όπου λειτουρ-
γούν και να δημιουργούν 
ανταγωνιστικές κοινωνίες 
που επικαρπώνονται την 
ανάπτυξη και την οικο-
νομική ευμάρεια έναντι 

άλλων κοινωνιών που απαρνιού-
νται την χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας, όμως οι κίνδυνοι που  
παραμονεύουν από τυχόντα πυρη-
νικά ατυχήματα θα πρέπει να είναι 
παράγοντες ανασταλτικοί για την 
λειτουργία τους. 

Ένα ατύχημα σε πυρηνικό εργο-
στάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας καταστρέφει τεράστιες 
εκτάσεις για εκατοντάδες χρόνια 
και προκαλεί χιλιάδες θανάτους 
και αναπήρους αλλά και χρόνιες 
ασθένειες που ταλαιπωρούν τις 
επόμενες γενιές. Ότι προσφέρει με 
την λειτουργία του ένα πυρηνικό 

εργοστάσιο, το καταστρέφει πολλα-
πλά και ανεπανόρθωτα στην εμφά-
νιση ενός πυρηνικού ατυχήματος.

Η λειτουργία των πυρηνικών 
εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας στο όνομα της οικο-
νομικής και βιομηχανικής ανάπτυ-
ξης, μπορεί να προσομοιαστεί με 
τη χρήση αναβολικών από τους 
αθλητές στην προσπάθειά τους 
να γίνουν υπερπρωταθλητές και 
να δημιουργήσουν νέα ρεκόρ στο 
άθλημά τους, αλλά οι συνέπειες 
της χρήσης των αναβολικών τους 
οδηγούν στη καταστροφή. Έτσι 
ενώ ο αθλητισμός είναι υγεία και 
πολιτισμός, ο πρωταθλητισμός με 
τη χρήση των αναβολικών είναι η 
αιτία βλαβών της υγείας των αθλη-
τών και ενίοτε της καταστροφής 
του οργανισμού τους.

Λέμε λοιπόν όλοι μας με δυνατή 
φωνή, όχι στα πυρηνικά εργοστάσια 
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας, όχι στην χρήση των «αναβολι-
κών» της βιομηχανικής και οικο-
νομικής «ανάπτυξης» των κρατών. 

Τσέρνομπιλ  
και Φουκουσίμα 
επικίνδυνα 
γεγονότα  
στον πλανήτη

Μη ξεχνάμε το Τσέρνομπιλ που η 
Ελλάδα θρήνησε δεκαπε΄ντε (15.000)  
χιλιάδες νεκρούς. Το 1986 τον Μάϊο 
θυμόμαστε όλοι την επιπολαιότη-
τα με την οποία οι τότε κρατούντες  
έτρωγαν …φράουλες στην τηλεόρα-
ση μεταφέροντας στους πολίτες την 
εγκληματική τους αδιαφορία. 

Η πλέον επικίνδυνη μορφή ενέρ-
γειας στον πλανήτη τεκμηριωμένα 
είναι η πυρηνική ενέργεια, όπου 
δυστυχώς οι γείτονές μας οι Βούλ-
γαροι στα σύνορά μας έχουν εγκα-
ταστήσει ένα πυρηνικό εργοστά-
σιο που οι συνθήκες λειτουργίας 
του μετά από έρευνα το 2005 του 
ΠΑΚΟΕ έχουν αποδειχθεί ανασφαλές. 

Ρωτάμε τον Υπουργό Ενέργει-
ας Κο Σταθάκη τι γνωρίζει γι’ αυτό; 
Πρέπει να δώσει εξηγήσεις στον 
Ελληνικό λαό.

 Αν και έχουν περάσει  οχτώ 
χρόνια από την έκρηξη τριών πυρη-
νικών αντιδραστήρων σε εργοστά-
σιο της Φουκουσίμα το 2011 στην 
ανατολική Ιαπωνία, τα ραδιενερ-
γά κατάλοιπα «ταξιδεύουν» ακόμη 
από την ξηρά, τη θάλασσα και τον 
αέρα.

Σύμφωνα με επιστημονική έρευ-
να στα νερά του πορθμού Μπέ-
ρινγκ, κοντά στο νησί Σαιντ Λόρενς 
της Αλάσκας, ανιχνεύθηκε καίσιο-
137που προέρχεται από την μεγά-
λη έκρηξη της Ιαπωνίας,όταν το 
εργοστάσιο Νταϊτσί χτυπήθηκε 
από τσουνάμι που προκλήθηκε από 
μεγάλο σεισμό.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι 
για τους κατοίκους του Μπέρινγκ 
και των γύρω περιοχών το καίσιο 
θα ανιχνεύεται για πολλά ακόμη 
χρόνια στην τροφική αλυσίδα.

Οι κάτοικοι του Σαιντ Λόρενς 
ήταν προετοιμασμένοι για το ενδε-
χόμενο μεταφοράς πυρηνικών κατα-
λοίπων, αλλά δεν ήξεραν πότε ακρι-
βώς θα διαπιστωνόταν η μεταφορά 
ραδιενεργού υλικού.

Ίχνη ραδιενεργών υλικών από 
την καταστροφή της Φουκουσίμα 
έχουν βρεθεί στα νερά του Ειρηνι-
κού, στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ, 
στη βρετανική Κολούμπια και στον 
κόλπο της Αλάσκας. 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  

ΤΟΥ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1986 – 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  

ΤΗΣ ΦΟΥΚΟΣΙΜΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 – 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Πυρηνική ενέργεια
το αναβολικό της βιομηχανικής και 
οικονομικής ανάπτυξης των κρατών
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 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ=  ΧΑΒΟΥΖΑ

 ΔΡΟΜΟΙ=  ΚΙΛΟΤΙΝΗ

 ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ=  ΧΑΔΑ

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ=  ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ=  ΨΑΧΝΟΜΑΣΤΕ

 ΔΗΜΟΣ=  ΘΕΑΤΗΣ

 ΕΡΓΑ=  ΒΙΤΡΙΝΑ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ=  ΠΛΗΜΥΡΙΣΑΜΕ…  
  ΑΠΟ ΦΙΕΣΤΕΣ 

Ρεπορτάζ Παναγιώτης Βρυώνης
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Γ
ια μια ακόμα 
χρονιά και ενό-
ψει τον δημο-
τ ικών  εκλο -
γών του Μαΐ-
ου, βασικά και  
χρόνια προβλή-
ματα ταλαιπω-

ρούν τους δημότες ενός από τους 
ομορφότερους δήμους της περιφέρει-
ας Αττικής, του Ωρωπού.Οι δημοτι-
κές Αρχές κάθονται «με σταυρωμένα 
τα χέρια» απέναντι σε δημότες που 
δηλώνουν δυσαρεστημένοι και αγανα-
κτισμένοι αλλά και στις σοβαρές οικο-
λογικές και κοινωνικές καταστροφές 
που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και... 
στην τσέπη του πολίτη.

Μια απλή βόλτα στον παραλιακό-
κεντρικό δρόμο της Σκάλας Ωρωπού, 
για παράδειγμα, θα σας πείσει για την 
κοινωνική αυθαιρεσία που έχει υπο-
στεί ο τόπος. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. βρέθηκε 
στην περιοχή, μίλησε με πολίτες αλλά 
και με τον υποψήφιο δήμαρχο, Γεώρ-
γιο Γιασημάκη, δέχθηκε καταγγελίες 
από αγανακτισμένους κατοίκους της 
περιοχής, αποθανάτισε την κατάστα-
ση και σας παρουσιάζει αποκλειστικά 
τα προβλήματα του δήμου Ωρωπού.

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ένα βασικό πρόβλημα που απα-
σχολεί τον δήμο πάνω από τέσσερις 
δεκαετίες και θα τον ταλαιπωρεί για 
σίγουρα άλλες τόσες αν δεν αλλάξει 
η νοοτροπία της δημοτικής εξουσί-
ας είναι το αποχετευτικό σύστημα. 
Έχουμε αναλύσει και σε παλιότερα 
δημοσιεύματα μας το θέμα και έχου-
με βραχνιάσει να φωνάζουμε για τις 
οικολογικές και υγειονομικές επι-
πτώσεις του. 

Το σύστημα λειτούργει σε ποσο-
στό 80% με απορροφητικούς βόθρους 
με αποτέλεσμα τα λήμματα να κατα-
λήγουν στη θάλασσα και κατά 20% 
με στεγανούς που «κάθε τόσο» ιδιω-
τικά συνεργεία τους αδειάζουν και 
στο τέλος «ξεφορτώνονται» τα από-
βλητα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, 
αυθαίρετα.Οι δημότες περιμένουν 

τους βιολογικούς καθαρισμούς που 
τόσα χρόνια «τάζουν» οι ηγεσίες του 
τόπου ενώ την ίδια ώρα επιβαρύνο-
νται οικονομικά λόγω του ότι ιδιώ-
τες αναλαμβάνουν τις αποφράξεις. 

Μια ακόμα παράμετροςστη ιστορία 
αυτή είναι ότι ασυνείδητοι αδειάζουν 
τα λύματα τους σε θάλασσες, κανάλια, 
ποταμούς και ρέματα κάνοντας έτσι 

τις παραλίες του τόπου ακατάλληλες 
για κολύμβηση και θέτοντας σε άμε-
σο κίνδυνο τη δημόσια υγεία λόγω 
των αποικιών, αν όχι «πολιτισμών 
ολόκληρων», που δημιουργούν τα 
κολοβακτηρίδια στα νερά που κολυ-
μπάει ο κόσμος. 

Μάλιστα,κατά τη διάρκεια του 
οδοιπορικού μας, στη Σκάλα Ωρωπού, 
δεχτήκαμε ανώνυμη καταγγελία από 
ανδρόγυνο, μόνιμοι κάτοικοι Ωρωπού, 
για βόθρους που τα λύματα περνούν 
μέσα από κανάλι που καταλήγει στη 
θάλασσα αλλά και παράνομες «μπού-
κες», όπως περιγράφουν, στην περι-
οχή του οικολογικού υδροβιότοπου. 

ΕΛΟΣ… Ο ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ
Αναλυτικά η καταγγελία:
Στον Άγιο Κωνσταντίνο έχουμε τη 

λίμνη-υδροβιότοπο που έχει χαρα-
κτηριστεί ως οικολογική, αριστερά 
της λίμνης μετά την «πλαζ» υπάρ-
χει ένας αγωγός για τα όμβρια νερά 
και όλοι οι βόθροι από τα παραλιακά 
διαμερίσματα καταλήγουν στο κανάλι 
και έπειτα ως φυσικό ακόλουθο στη 
θάλασσα. Εκεί, στο δίκτυο που έχει 
φτιαχτεί, καταλήγουν όλοι οι βόθροι 
από το ακρωτήριο, χειμώνα- καλο-
καίρι… Το καλοκαίρι δε που κάνου-
με μπάνια, «ώρες- ώρες» μέσα στο 
νερό βλέπεις τη μαυρίλα και το βούρ-
κο γύρω σου. Είναι εστία μόλυνσης! 

Πιο πίσω, κατεβαίνοντας τον δρό-
μο στην περιοχή των παλατίων, έχει 
κάτι χαλάσματα από ένα παλιό μαντρί. 
Εκεί, επωφελήθηκαν το χώρο και όλοι 
όσοι διαμένουν παράλληλα του δρό-
μου άνοιξαν “μπούκες” και αδειάζουν 
εκεί μέσα με αποτέλεσμα να έχουμε 
ακόμα μια εστία μολύνσεως. 

Είναι δυο πάρα πολύ βεβαρημέ-
νοι χώροι και κανένας δεν ενδιαφέ-
ρεται. Επανειλημμένα έχουμε θίξει 
το θέμα στο δήμο και κανένας δεν 
κάνει το δεύτερο βήμα: να πάει, να 
δει και να ασχοληθεί.

Έργα ύδρευσης
Δυο έργα ύδρευσης βρίσκονται στα 

σκαριά από το καλοκαίρι του 18 για 
το Δήμο Ωρωπού. Το ένα αφορά το 
εσωτερικό δίκτυο στις περιοχές της 
Ποσειδωνίας-Κυψέλης, της παραλια-
κής δηλαδή ζώνης Καλάμου.Ο προϋ-
πολογισμός ανέρχεται στα 1.400.000 
ευρώ, η μελέτη του οποίου συντάχθη-
κε το 2015. Το δεύτερο έργο, προ-
ϋπολογισμού 1.525.200 ευρώ, προτεί-
νει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης 
στην περιοχή Βαρυκό. Η μελέτη αυτή 
συντάχθηκε το 2011. Οι σχετικές προ-
γραμματικές συμβάσεις με το δήμο 
υπογράφηκαν το Μάιο του 2018, 
καθώς τότε έγινε και η χρηματοδό-
τηση για την υλοποίηση του έργου. 

Ο Θωμάς Ρούσης, Δήμαρχος Ωρω-
πού, προχώρησε σε σχεδόν απευθείας 
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Πίνακας αποτελεσµάτων µικροβιολογικής εξέτασης νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης στον ∆ήµο Ωρωπού

∆ειγµατοληψία 16/03/2017

Σηµεία δειγµατοληψίας 
δείγµατος

Αριθµός βιώσιµων µονάδων(cfu)*/100 ml

Κολοβα-
κτηριδίων 

(fecal 
coliforms)

E.coli. Εντερό-
κοκκοι 

Pseudo-
monas sp. 

1 Καπανδρίτι Pet Shop 1 0 0 0 0

Καπανδριτίου 66 Βενζινά-
δικο AVIN 2 0 0 0 0

2 Βαρνάβας
Λ.Βαρνάβας 2-4 Pet Shop 3 0 0 0 0

ECO Λ.Βαρνάβας τέρµα 4 0 0 0 0

3 Κάλαµος 
Εκκλησία Αγ. Κυριακής 5 0 0 0 0

Κάλαµος Είσοδος 6 0 0 0 3

Επαρχ.Οδός Καλάµου 
κοντά στο Τεχν.Γραφείο 
∆Ε∆Ε

7 0 0 0 5

4
Αγ. Απόστολοι
Κεντρικός δρόµος Βενζι-
νάδικο ECO

8 0 0 0 5

Εξωτερική βρύση 9 0 0 0 0

5
Παραλία Μαρκόπουλου 
Παραλιακός δρόµο περί-
πτερο

10  3 0 0 8

Παραλιακός δρόµος 
ψαροταβέρνα Ευβοϊκός 11 2 0 0 0

6
Νέα Παλάτια
Βορ.Ηπείρου κοντά στο 
κατάστηµα ενδυµάτων

12 6 0 0 0

Βορ. Ηπείρου 7 13 1 0 1 1

7 Σκάλα
Ταβέρνα Βολιώτικο 14 0 0 0 0

Βρύση κοντά στα γραφεία 
του ΙΚΑ 15 0 0 0 0

Ψαράδικο «Σταύρος Στα-
µάτης» 16 0 0 0 0

8 Χαλκούτσι 
Τοπική Κοινότητα 17 0 0 0 0

Φαρµακείο 18 0 0 0 0

9
Συκάµινο
Εκκλησία Αγ Κων/νου κ. 
Ελένης

19 0 0 0 0

Φαρµακείο 20 0 0 0 0

10
Μαλακάσα
Περίπτερο στην είσοδο 
της Μαλακάσας

21 0 0 0 0

Εστιατόριο «Συντριβάνι» 22 0 0 0 0

Σε περίπου 10 µέτρα από 
την Είσοδο προς Αθήνα

23 0 0 0 0

Επιτρεπόµενα όρια 0 0 0 0

Κοκτέιλ βοθρολυµάτων βρέθηκε στις βρύσες επιχειρήσεων, σπιτιών, 
εκκλησιών στην διαδροµή του επιστηµονικού συνεργείου του ΠΑΚΟΕ 
από το Καπανδρίτι µέχρι την Μαλακάσα, όπως δείχνει ο χάρτης. 

Στο Καπανδρίτι, στο Βαρνάβα και µέχρι την εκκλησία του Καλάµου τα 
νερά είναι κατάλληλα για χρήση.

Από κει και πέρα αρχίζουν οι βόµβες «κοκτέιλ» µε κολοβακτηρίδια, εντε-
ρόκοκκους και ψευδοµονάδες µέχρι την Σκάλα Ωρωπού.

Έπειτα αρχίζει να µηδενίζει το κοντέρ µέχρι την Μαλακάσα.
Ο πίνακας δείχνει τ’ αποτελέσµατα και την επικινδυνότητα του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης σε ποσοστό 30% των δειγµάτων , όπου σύµφωνα 
µε την Π.Ο.Υ. (Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας ) το ποσοστό αυτό δεν πρέπει 
να ξεπερνά το 2-3%.

ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ.

ΩΡΩΠΟΣ ΜΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ  
ΜΕ… ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑ
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ανάθεση των δυο έργων - η προσφυ-
γή στη διαδικασία με διαπραγμάτευ-
ση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
όπως ονομάζεται και με μόλις 12% 
έκπτωση -, θεωρώντας ότι η διαδι-
κασία είναι κατεπείγουσας ανάγκης 
λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς 
σε Καπανδρίτι και Κάλαμο, τον Αύγου-
στο του 2017. 

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, τα 
έργα θα ολοκληρωθούν μετά το καλο-
καίρι του 2019 ενώ, όπως υπολογίζε-
ται, θα χρειαστούν 12 με 14 μήνες για 
την ολοκλήρωση τους. Αυτά φυσικά 
δεν λύνουν το πρόβλημα του τόπου 
που ειναι γενικότερο αλλά είναι μια 
αρχή σε περίπτωση που προχωρήσει. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ… 
ΑΛΑΛΟΥΜ

Μεταξύ των προβλημάτων, εντο-
πίζεται και αυτό του οδικού δικτύου. 
Ο δήμος τους καλοκαιρινούς μήνες 
κατά κύριο λόγο (όχι ότι το πρόβλη-
μα δεν υπάρχει και το χειμώνα), υπο-
δέχεται πληθώρα κόσμου με αποτέ-
λεσμα, κυρίως στη Σκάλα Ωρωπού, 
να επικρατεί τρομερή κυκλοφοριακή 
συμφόρηση και έντονη ηχορύπανση. 

Αυτό πέρα από τις κυκλοφορια-
κές επιπτώσεις, έχει αντίκτυπο και 
στις επιχειρήσεις της περιοχής. Ο 
θόρυβος και η συμφόρηση από την 
αυτοκινητοπομπή, όπως είναι λογι-
κό, ενοχλεί κατοίκους και παραθερι-
στές που πίνουν τον καφέ τους στα 
μαγαζιά, κάνουν το μπάνιο τους στην 
παραλία η τρώνε το φαγητό τους στα 
καταστήματα στο κέντρο της Σκάλας 
Ωρωπού, το οποίο και βρίσκεται επά-

νω στον μοναδικό κεντρικό δρόμο. 
Την ίδια ώρα, ελοχεύει ο κίνδυνοςα-
τυχημάτων μεταξύ πεζών και οδηγών 
ενώ και τα παιδιά που καθημερινά 

πάνε στο σχολείο τους βρίσκονται σε 
άμεσο κίνδυνο καθώς δεν υπάρχουν 
διαβάσεις τους δρόμους. 

Το κυριότερο όμως πρόβλημα είναι 

η καρκινογόνα ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση που δημιουργείται. Τέλος,δεν 
υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια ώστε ο 
κόσμος να περιπατάει με ασφάλεια-
στο δρόμο. Ακόμα και στην κεντρι-
κή λεωφόρο Ωρωπού-Χαλκουτσί-
ου κανείς πρέπει να διανύσει μια 
τεράστια απόσταση κυριολεκτικά... 
πάνω στο δρόμο.Αυτό φυσικά δεν 
είναι το μοναδικό πρόβλημα. Πλημ-
μύρες το χειμώνα δυσκολεύουν τη 
μετακίνηση διότι με την παραμικρή 
ψιχάλα ο δρόμος λιμνάζει με αποτέ-
λεσμα να αυξάνεται η επικινδυνότη-
τα. Τα αυτοκίνητα έχουν μεγαλύτερη 
καύση ενέργειας λόγο της αντίστα-
σης του νερού στον κινητήρα και οι 
πεζοί που περπατούν παράλληλα με 
το δρόμο κάνουν το… μπανάκι τους 
με κάθε αυτοκίνητο που θα περάσει 
δίπλα τους. 

Λύση στο πρόβλημα φέρεται να 
είναι η κατασκευή περιφερειακού 
αυτοκινητοδρόμου, σχέδιο το οποίο 
είναι στον «πάγο» από το 2000. Ετσι 
θα μπορέσει να υπάρξει αποσυμφόρη-
ση της κίνησης των οχημάτων στην 
παραλιακή αλλά ακόμα δεν έχει γίνει 
κάποια προσπάθεια για την υλοποίη-
ση του σχεδίου. Ο παραλιακός δρόμος 
θα μετατραπεί σε πεζόδρομο-ποδηλα-
τοδρόμο που θα καταλήγει στο νεόδ-
μητο σχολικό συγκρότημα, το οποίο 
και αυτό λόγο κακοτεχνιών χρειά-
ζεται… βάρκα για να το πλησιάσεις. 

Το συγκεκριμένο πλάνο θα έχει ως 
αποτέλεσμα αφενός την αποσυμφόρη-
ση του κέντρου από τα μηχανοκίνη-
τα οχήματα και αφετέρου η διέλευση 
των μαθητών θα γίνει ασφαλέστερη 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: (16σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

• Επιµέλεια ύλης: Μαρία Παπαδοπούλου, Γιώτα Γεωργίου, Κέλυ Τσουµάρη και Θανάσης Χαλιώτης
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 ∆ήµος µετά τις βροχές κάνει εσπευσµένα έργα µπροστά στα σχολεία

ΣΟΒΑΡA ΚΑΙ ΧΡOΝΙΑ 
ΤΑ ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ 

ΣΤΟΝ ΩΡΩΠO
Σκάλα Ωρωπού: Όταν βρέχει, τα παιδιά χρειάζονται… βάρκα για να πάνε στο σχολείο.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε.δίπλα στους αγώνες και στις αγωνίες των κατοίκων
Oδοιπορικό:Ωρωπός, Σκάλα, Χαλκούτσι, Συκάµινο

για το 
Περιβάλλον

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017για το 
Περιβάλλον

Στο ίδιο έργο θεατές… 2017-2019 τίποτα δεν άλλαξε
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καθώς η απόσταση που θα διανύ-
ουν για να πάνε στο σχολείο τους 
δεν θα γίνεται δίπλα σε αυτοκινητό-
δρομο. Επιπλέον, το κέντρο της Σκά-
λας θα αναβαθμιστεί και θα απαλλα-
χτεί από ένα σημαντικό «βάρος» για 
τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις 
της περιοχής. 

ΔΙΟΔΙΑ 
Αυξάνονται ολοένα οι κινητοποι-

ήσεις και οι διώξεις, αντίστοιχα, σε 
Κίνημα πολιτών του δήμου Ωρω-
πού που αρνούνται να πληρώσουν 
τα διόδια. Η «Λαϊκή Συσπείρωση 
Ωρωπού», συγκεκριμένα, αναφέρει σε 
δημοσίευμα της στο ένθετο «Άποψη 
τώρα» πως οι διώξεις για τα διόδια 
δεν έχουν τελειωμό. Καταγγέλλουν 
το γεγονός ότι κάτοικοι της περιοχής 
καλούνται ενώπιων της Δικαιοσύνης 
με την κατηγορία της παρακώλησης 
συγκοινωνιών και του κινδύνου πρό-
κλησης πιθανής σωματικής βλάβης 
διερχόμενων οδηγών ως αποτέλεσμα 
της συμμετοχής τους σε κινητοποιή-
σεις ενάντια στα διόδια.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» κατήγγειλε, 
ήδη από το 2011, διάφορους φορείς 
ή «επιτροπές αγώνα κατοίκων» που 
καλούσαν δημότες να μην πληρώ-
νουν διόδια λέγοντας ψέματα, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρουν, ότι δεν 
θα υπάρχουν συνέπειες και θα υπάρ-
ξει νομική κάλυψη. 

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση 
36/2011 του δημοτικού συμβουλίου 
με θέμα τα διόδια, έπειτα από εισή-
γηση της κυρίας Ιωάννας Στεργίου, 

τότε δημοτικού συμβούλου ΣΥΡΙΖΑ 
και ηγετικού στελέχους του “ΔΕΝ 
ΠΛΗΡΩΝΩ”, συμφωνα με την οποία ο 
δήμος Ωρωπού στηρίζει τους δημότες 
για την άρνηση πληρωμής των διοδί-
ων και προστίμων λόγω παρεμβάσε-
ων του Κ.Ο.Κ. για τις διελεύσεις από 
τα διόδια και τους καλύπτει νομικά. 

Την πρόταση ψήφισε ο νυν Δήμαρ-
χος, κ. Ρούσης, μαζί με τους κ.κ. Για-
σημάκη, Ηλιάσκο, Οικονόμου, Λίτσα. 
Στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβού-
λιο στήριξαν την πρόταση αυτή και 
τα ηγετικά στελέχη του «ΔΕΝ ΠΛΗ-
ΡΩΝΩ». 

Επισημαίνεται ότι το Σάββατο 
10/11/2018 πραγματοποιήθηκε στις 
φυλακές Ωρωπού η πρώτη συνάντη-
ση κατηγορουμένων για τις νέες δικα-

στικές διώξεις των κινητοποιήσεων . 
Εκ μέρους των δικηγόρων της επιτρο-
πής παραβρέθηκε ο Κώστας Παπαδά-
κης, ο οποίος και ενημέρωσε σχετικά 
με το νομικό καθεστώς της δίωξης. 

ΑΝΕΡΓΕΙΑ… ΣΥΝΕΦΟ
Μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα είναι 

τα τεράστια ποσοστά ανεργείας, κατά 
κύριο λόγο τους χειμερινούς μήνες που 
τα περισσότερα καταστήματα παρα-
μένουν κλειστά. Ο λόγος ίσως είναι 
η αδυναμία της δημοτικής Αρχής να 
βρει λύσεις για την αντιμετώπιση του 
βασικού αυτού θέματος μέσω της ανά-
πτυξης των επιχειρήσεων κατά τους 
χειμερινούς μήνες.

 Προβλήματα, φυσικά, όπως η 
ακριβή συγκοινωνία αλλά και τα διό-

δια, σε συνδυασμό με τις ανύπαρκτες 
διεξόδους διασκέδασης, ρίχνουν την 
περιοχή στην λίστα προτίμησης των 
επισκεπτών.Για παράδειγμα, όταν 
κάποιος θέλει να κάνει μια εκδρο-
μή σε ένα μέρος κοντά στην Αττική 
με «μετρημένο» προϋπολογισμό, θα 
επιλέξει ένα μέρος με τόσαπροβλή-
ματα που είναι παράλληλα και «ακρι-
βό» ως προς την μετακίνηση του από 
και προς το σημείοή θα προτιμήσει 
έναν άλλο δήμο εντός Αττικής που 
θα μπορούσε πολύ απλά να επισκε-
φτεί ακόμα και με το μετρό; Πρέπει 
λοιπόν οι αρχές να σκεφτούν σοβαρά 
τα παραπάνω και να οραματιστούν 
ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο κι 
έπειτα να το υλοποιήσουν. 

ΑΠΕΝΤΟΜΟΣΗ
Μιλήσαμε με ανθρώπους που μας 

εξέφρασαν τα παράπονα τους. Χαρα-
κτηριστική η περίπτωση κατοίκου, η 
οποία εξέφρασε την έντονη δυσαρέ-
σκεια της για το θέμα των εντόμων, 
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες: 
“Δεν γνωρίζω αν έγινε όντως η απε-
ντόμωση που είχε πει ο δήμαρχος, 
αλλά με τα κουνούπια το καλοκαίρι 
δεινοπαθήσαμε… Έχουμε μικρά παι-
διά, μεγάλους ανθρώπους και η κατά-
σταση είναι απελπιστική.”

ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΣΗ… ΤΟ ΧΑΟΣ 
Ηλικιωμένος κάτοικος Συκάμινου 

με τρομερές δυσκολίες στην εξυπη-
ρέτηση του αλλά ακόμα και φόβο για 
την ίδια του την ασφάλεια, λόγω του 
ότι οι δημόσιες υπηρεσίες από την 
περιοχή αλλά και από τις υπόλοιπες 
κοντινές έχουν κλείσει, δήλωσε σε 
ερώτηση μας:

-Είστε ευχαριστημένος από την 
δημοτική αρχή του τόπου;

-Όχι, πες μου και γιατί να είμαι; 
Το κύριο πρόβλημα είναι ότι όλες οι 
δημόσιες υπηρεσίες έφυγαν. Το ΙΚΑ 
έφυγε, έχουμε δυο-τρεις γιατρούς εδώ 
που προσπαθούν να κάνουν τη δου-
λειά τους, μετά επιτρέπεται η ασφά-
λεια από τον Ωρωπό να φύγει και 
να πάει στον κάλαμο ; Τέλος ακόμα 
μια «πονεμένη ιστορία» τα απόβλητα 
που αδειάζουν στον Ασωπό ποταμό… 
Αν δεν ενδιαφερθεί ο δήμαρχος τότε 
ποιος θα ενδιαφερθεί και τον δήμαρ-
χο φαίνεται να μην τον ενδιαφέρει, ο 
μισθός να «τρέχει» και «δε βαριέσαι», 
ας είναι καλά τα κορόιδα. 

ΑΣΩΠΟΣ…  
Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Ένα ακόμα θέμα που κεντρίζει το 
ενδιαφέρον είναι αυτό του Ασωπού 
ποταμού. Ένας ποταμός σημαντικής 
βιολογικής αξίας, λατρεμένος στην 
αρχαιότητα σαν θεός, σήμερα έχει 
καταντήσει μια τεράστια «λεκάνη» 
τοξικών αποβλήτων από βιομηχανί-
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Ε δώ και 48 χρόνια, από το 1969, µε 
ένα Προεδρικό ∆ιάταγµα της χού-
ντας, ο Ασωπός χαρακτηρίστηκε 

αποδέκτης επεξεργασµένων λυµάτων. Το 
ποτάµι, που οι αρχαίοι λάτρευαν ως θεό 
(Ασωπός, γιός του Ποσειδώνα), έχει την 
ατυχία να περνά µέσα από περιοχές που 
παράγουν το 20% περίπου της βιοµηχα-
νικής παραγωγής της Ελλάδας. Οι πηγές 
του βρίσκονται στον Ελικώνα, περνά από 
την Ασωπεία, την πεδιάδα των Θηβών, 
τα Οινόφυτα, το Σχηµατάρι, κατηφορί-
ζει προς τον Ωρωπό και τελικά εκβάλλει 
στον νότιο Ευβοϊκό, µεταξύ Χαλκουτσί-
ου και Σκάλας Ωρωπού.

Σχεδόν 48 χρόνια τώρα γίνεται ανεξέ-
λεγκτη απόρριψη αποβλήτων από τις βι-
οµηχανίες στον Ασωπό στην περιοχή Οι-
νοφύτων-Σχηµαταρίου. Έχει προλάβει να 
δεχθεί στα νερά του τα λύµατα από εκα-
τοντάδες βιοµηχανίες που βρίσκονται στη 
Βιοµηχανική Περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, στις 
εκβολές του φτάνει ελάχιστο νερό. Η σύ-
σταση του εδάφους απορροφά το µεγα-
λύτερο µέρος του νερού µαζί µε όλα τα βι-
οµηχανικά απόβλητα και τα εξαπλώνει σε 
ολόκληρο τον υδροφόρο ορίζοντα. Απο-
τέλεσµα αυτού είναι µία τεράστια περιο-
χή, από τη Σκάλα Ωρωπού µέχρι την Αυ-
λίδα και τη Θήβα, να έχει µολυνθεί –ίσως 
ανεπανόρθωτα– µε διάφορα απόβλητα, 
µεταξύ των οποίων και βαρέα µέταλλα, 
όπως το γνωστό λόγω της πρόσφατης 
δηµοσιότητας εξασθενές χρώµιο, που εί-
ναι ένα στοιχείο καρκινογόνο και µεταλ-
λαξιογόνο. Πλέον, το νερό από τις πηγές 
και τις γεωτρήσεις όλης αυτής της περι-
οχής δεν κάνει για καµία ανθρώπινη χρή-
ση, ήτοι ούτε για πόση ούτε για µαγείρε-
µα ούτε για µπάνιο και πλύσιµο ρούχων, 
ούτε καν για πότισµα. 

Από το 2004 οι αναλύσεις ανιχνεύ-
ουν υψηλές συγκεντρώσεις χρωµίου, µο-
λύβδου, νιτρικών και καδµίου, καθώς και 
εξασθενές χρώµιο, αποδεικνύοντας τη σο-
βαρότητα και την έκταση της ρύπανσης.

Μετρήσεις του Γεωπονικού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, που ολοκληρώθηκαν 
τον Ιούλιο του 2008, έδειξαν ότι ο Ασω-
πός ποταµός επιβαρύνεται καθηµερινά 
µε καρκινογόνο εξασθενές χρώµιο, βάριο 
και άλλα τοξικά µέταλλα, ενώ ο µεγάλος 
αριθµός δειγµάτων κατά µήκος του ποτα-
µού επιβεβαίωσε την καθολική ρύπανση 
και µόλυνσή του. Συγκεκριµένα, στη µε-
λέτη «Αναγνωριστική Υδρογεωλογι-
κή-Υδροχηµική Έρευνα Ποιοτικής Επι-
βάρυνσης των Υπόγειων Νερών της 
Ευρύτερης Περιοχής της Λεκάνης του 
Ασωπού Ν. Βοιωτίας» (Γιαννουλόπουλος 
Π., 2008, Τοµέας Υδατικών Πόρων & Πε-
ριβάλλοντος, ∆ιεύθυνση Υδρογεωλογίας, 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών – ΙΓΜΕ, Αθήνα, Γ2834/Υ2062, 
σελ. 76), µετά από δειγµατοληψία 87 ση-
µείων, εντοπίστηκαν οι παρακάτω συγκε-

ντρώσεις εξασθενούς χρωµίου:
– 156 µg/lt και 104 µg/lt σε γεωτρή-

σεις που βρίσκονται πλησίον της κοίτης 
του Ασωπού βόρεια του Αγ. Θωµά

– 140 µg/lt και 135 µg/lt σε γεωτρή-
σεις στην περιοχή της Αυλίδας

– 108 µg/lt σε γεώτρηση στην ευρύ-
τερη περιοχή του Αυλώνα

Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις των 
επικίνδυνων µετάλλων εντοπίζονται βέ-
βαια στα νερά του ποταµού Ασωπού, από 
τα Οινόφυτα έως και τον Ωρωπό, τα οποία 
επιβαρύνονται από τα λύµατα 407 βιοµη-
χανιών και βιοτεχνιών συνολικά.

Από χηµικές αναλύσεις που πραγµατο-
ποίησε το Πανεπιστήµιο Πατρών, σχε-
δόν σε όλες τις γεωτρήσεις από τις οποίες 
υδροδοτείται η Θήβα ανιχνεύεται εξασθε-
νές χρώµιο, αποδεικνύοντας ότι η απόρ-
ριψη ανεπεξέργαστων βιοµηχανικών λυ-
µάτων στο υπέδαφος έχει οδηγήσει στη 
διάχυση της ρύπανσης σε µεγάλη έκταση.

Οι αναλύσεις

Από αναλύσεις που πραγµατοποίησε ο 
∆ήµος Τανάγρας (σύµφωνα µε την επιστο-
λή µε ηµεροµηνία 17/11/2011 προς το 
ΥΠΕΚΑ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας µε αριθµό πρωτοκόλλου 20842) επιβε-
βαιώνεται ότι οι περισσότερες βιοµηχανίες 
συνέχιζαν να ρίχνουν τα τοξικά απόβλητά 
τους στο ποτάµι, παρόλο που η ελληνική 
κυβέρνηση επέβαλε πλαίσιο µέτρων στις 
βιοµηχανίες του Ασωπού. Συγκεκριµένα 
ελήφθησαν πέντε δείγµατα από τέσσερεις 
διαφορετικούς αγωγούς και µία ανεξάρτη-
τη θέση στον ποταµό. Οι αγωγοί ανήκουν 
σε δύο µεγάλες και γνωστές εισηγµένες 
στο χρηµατιστήριο βιοµηχανίες.

Σε έναν από τους αγωγούς, η ανάλυ-
ση του δείγµατος έδειξε πάνω από πενή-
ντα φορές από τα όρια ολικό χρώµιο, δη-
λαδή 2.850 µ.γ./ανά λίτρο, όταν το όριο 
(σύµφωνα µε την ΚΥΑ για τα λύµατα στον 
Ασωπό 20488/2010) είναι µόλις 50 µ.γ. 
ανά λίτρο. Να σηµειωθεί ότι δεν έγιναν 
αναλύσεις για εξασθενές χρώµιο, ενώ οι 
επιστήµονες τονίζουν ότι «δεν µπορεί να 
υπάρχει τόσο πολύ ολικό χρώµιο χωρίς να 
υπάρχει παράλληλα πολύ εξασθενές χρώ-
µιο». Επιπλέον, σε όλες τις θέσεις εντοπί-
στηκε εκτός ορίων µικροβιακό φορτίο κα-

θώς και υψηλότατες συγκεντρώσεις άλλων 
τοξικών βαρέων µετάλλων, όπως είναι το 
µαγγάνιο και ο µόλυβδος. Να σηµειωθεί 
ότι η επιδηµιολογική µελέτη του Υπουρ-
γείου Υγείας διαπίστωσε ραγδαία αύξη-
ση των καρκίνων συνδέοντάς τους µε τη 
ρύπανση του ποταµού, ενώ το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος προχώρησε σε πρόγραµ-
µα δράσης συµµόρφωσης των εταιρειών 
και στην παροχή καθαρού πόσιµου νερού 
στους κατοίκους της ευρύτερης περιο-
χής. Το νικέλιο που βρέθηκε σε τρόφιµα 
και βολβούς της Βοιωτίας και του Ασω-
πού κυµαίνεται από 0,433 έως 0,733 ανά 
κιλό τροφίµου. Βρέθηκε επίσης χρώµιο 50 
φορές πάνω από τα όρια.

Ο ΕΦΕΤ, µε τις αναλύσεις που δηµο-
σιοποίησε µέσα στο 2012 για τα τρόφι-
µα της Βοιωτίας, συµπέρανε ότι αυτά εί-
ναι ασφαλή. Ωστόσο, οι µεγάλες διαφορές 
που προκύπτουν από τις αναλύσεις για την 
περιεκτικότητα µε νικέλιο και χρώµιο στις 
πατάτες, κρεµµύδια και καρότα Βοιωτίας 
µε τρόφιµα άλλων περιοχών είναι τουλά-
χιστον ανησυχητικές και ίσως ενδεικτικές 
της µόλυνσης της περιοχής. 

Θεσμοθετημένα όρια
Ο ΕΦΕΤ στηρίζει την άποψή του περί 

ασφάλειας στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
ακόµα θεσµοθετηµένα όρια για το νικέλιο 
και το χρώµιο στα τρόφιµα. Ωστόσο, υπάρ-
χουν στο νερό, άρα έχει γίνει αποδεκτή 
η τοξικότητά τους. Εποµένως, θα έπρε-
πε τουλάχιστον να ανησυχούν τις επίση-
µες Αρχές οι µεγάλες ποσότητες τοξικών 
στοιχείων στα τρόφιµα, στη βάση της Αρ-
χής της Προφύλαξης· κάτι που όµως δεν 
συµβαίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι η EFSA 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων) 
υποστηρίζει ότι όταν καταπίνουµε νικέλιο 
πάνω από 0,008 mg ανά κιλό σωµατικού 
βάρους, τότε προκαλείται τουλάχιστον 
δερµατίτιδα. Το νικέλιο που βρέθηκε σε 
τρόφιµα (βολβούς) της Βοιωτίας και του 
Ασωπού κυµαίνεται από 0,443 έως 0,733 
ανά κιλό τροφίµου, έως και εφτά φορές 
πάνω από το νικέλιο που βρέθηκε σε τρό-
φιµα άλλων περιοχών. Επίσης, το χρώµιο 
που βρέθηκε στις πατάτες, τα κρεµµύδια 
και τα καρότα Ασωπού και Βοιωτίας είναι 

εξίσου εφτά φορές πάνω από το χρώµιο 
των άλλων τροφίµων.

Συγκεκριµένα, ο ΕΦΕΤ σύγκρινε τρό-
φιµα-βολβούς της Βοιωτίας και του Ασω-
πού µε αντίστοιχα από την Κρήτη (κυρίως) 
και την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την ανατο-
λική Μακεδονία και τη Θράκη:

– Οι πατάτες Βοιωτίας έχουν µέσο όρο 
νικελίου 0,663 mg/kg και µέσο όρο χρωµί-
ου 0,548 mg/kg. Οι πατάτες Κρήτης έχουν 
µέσο όρο νικελίου 0,192 mg/kg και χρω-
µίου 0,127 mg/kg.

– Tα κρεµµύδια Βοιωτίας έχουν µέσο 
όρο νικελίου 0,443 mg/kg και χρωµίου 
0,243 mg/kg. Τα κρεµµύδια Κρήτης έχουν 
µέσο όρο νικελίου 0,139 mg/kg και χρω-
µίου 0,035 mg/kg.

– Τα καρότα Βοιωτίας έχουν 0,733 
mg/kg µέσο όρο νικελίου και 0,071 mg/kg 
χρωµίου. Τα καρότα Κρήτης έχουν 0,049 
mg/kg νικελίου και 0,005 mg/kg χρωµίου.

Κυρώσεις
Μέσα στο 2013 η χώρα είχε αντιµετω-

πίσει τον κίνδυνο βαρύτατων κυρώσεων 
από την ΕΕ. Η Επιτροπή Κοινωνικών ∆ι-
καιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης 
έκανε αποδεκτή την προσφυγή που κατέ-
θεσε η ∆ιεθνής Οµοσπονδία ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου κατά της Ελλάδας για το 
θέµα του Ασωπού, και συγκεκριµένα για 
την παραβίαση του άρθρου 11 του Ευρω-
παϊκού Κοινωνικού Χάρτη για το «δικαίωµα 
στην υγεία». Με την απόφαση αυτή δόθη-
κε ουσιαστικά η δυνατότητα, τόσο στους 
πληγέντες όσο και σε κάθε πολίτη της χώ-
ρας, να ζητήσουν την ποινική δίωξη των 
ρυπαντών άλλα και των αρµόδιων αδει-
οδοτικών Αρχών και να εγείρουν δικαιώ-
µατα αποζηµιώσεων από το κράτος, τόσο 
για την αποδεδειγµένη ζηµιά στην υγεία, 
στο βιοτικό τους επίπεδο και στο εισόδηµά 
τους, όσο και για δυνητική ζηµιά ή απειλή 
από τις παραλείψεις του κράτους.

Επιπλέον, η Πολιτεία θα πρέπει να προ-
χωρήσει σε άµεση παροχή ασφαλούς νε-
ρού ύδρευσης και άρδευσης της ευρύτερης 
περιοχής και να επιβάλει στις βιοµηχανί-
ες ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τη δια-
χείριση των αποβλήτων, το οποίο θα είναι 
απόλυτα ελεγχόµενο, και τη χρήση αντιρ-
ρυπαντικής τεχνολογίας. Η Επιτροπή στην 
Έκθεσή της συµπέραινε ότι η Ελλάδα «δεν 
εφαρµόζει τα στοιχειώδη για την προστα-
σία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλ-
λοντος». Υπό το πλαίσιο αυτό, η καταδίκη 
7 βιοµηχανιών για τη ρύπανση της περιο-
χής είχε τη σηµασία της, αλλά το πρόβλη-
µα δεν έχει πάψει να υφίσταται.

Σήµερα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
υλοποίησης το πιο σπουδαίο ερευνητικό 
πρόγραµµα χηµικών αναλύσεων της Επι-
κράτειας και αφορά τη λεκάνη του Ασωπού· 
πρόγραµµα που πρότεινε η Οµοσπονδία 
Συλλόγων Ωρωπού (Ο.Σ.Ω.) και εγκρίθη-

Το διαρκές έγκληµα στον Ασωπό
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κε από την Περιφέρεια Αττικής, µε επιστη-
µονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Νικόλαο 
Θωµαΐδη του Τµήµατος Αναλυτικής Χηµεί-
ας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η Περιφέ-
ρεια Αττικής ζήτησε από το εργαστήριο να 
αναλάβει ένα µεγαλύτερο και αρκετά φι-
λόδοξο σχέδιο στην περιοχή: να φέρει εις 
πέρας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα πα-
ρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων 
στη λεκάνη του Ασωπού. Η επιστηµονική 
οµάδα θα συλλέξει δείγµατα από τρεις δι-
αφορετικές πηγές: ύδατα και ιζήµατα από 
τη λεκάνη του ποταµού (από τα σύνορα µε 
τον νοµό Βοιωτίας έως τις εκβολές του), 
τον υπόγειο υδροφορέα και το πόσιµο 
νερό από τις πηγές της Μαυροσουβάλας.

Μετά από δειγµατοληψία του ΠΑ-
ΚΟΕ στην περιοχή του Ασωπού, και συγκε-
κριµένα σε Οινόφυτα, Σχηµατάρι, ∆ήλεσι, 
Χαλκούτσι, Συκάµινο, Ωρωπό, Σκάλα Ωρω-
πού και Μαρκόπουλο σε νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης κατά τα έτη 2008, 2015 
και 2017 διεξήχθησαν χηµικές αναλύσεις 
για τη µέτρηση του εξασθενούς χρωµίου 
Cr(VI) (µg/lt), µε τα κάτωθι αποτελέσµατα:

2015

Περιοχή Cr(VI) µg/lt

Οινόφυτα 3,58

Σχηµατάρι 4,82

Τανάγρα 3,4

Συκάµινο 5,2

Ωρωπός 43

Σκάλα Ωρωπού 5,32

Χαλκούτσι 9,5

Ασωπός 23,4

2017

Περιοχή Cr(VI) µg/lt

Οινόφυτα 3

Σχηµατάρι 1

∆ήλεσι 4

Συκάµινο 2

Ωρωπός 2

Σκάλα Ωρωπού 5

Μαρκόπουλο 3

2008

Οινόφυτα Cr(VI) µg/lt

∆είγµα 1 89

∆είγµα 2 71

∆είγµα 3 220

∆είγµα 4 44

∆είγµα 5 26,7

∆είγµα 6 86

∆είγµα 7 213

∆είγµα 8 85,3

∆είγµα 9 52

∆είγµα 10 <10

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που έγιναν στις 
12/10/2017 στις προαναφερόµενες περιοχές δεί-
χνουν ευτυχώς ότι σε πολλά σηµεία η κατάσταση εί-
ναι καλή. Πιο συγκεκριµένα, από τα επτά δείγµατα 
των Οινοφύτων στα δύο βρέθηκαν κολοβακτηρίδια, 
όπου χρειάζεται προσοχή. Σε Σχηµατάρι, ∆ήλεσι και 
Χαλκούτσι δεν υπάρχει πρόβληµα, ενώ στο Συκάµι-

νο από τα δύο δείγµατα το ένα ήταν µολυσµένο. Σε 
Ωρωπό, Νέα Παλάτια και Σκάλα Ωρωπού στα εννέα 
δείγµατα τα δύο βρέθηκαν µολυσµένα. Οι πίνακες εί-
ναι χαρακτηριστικοί και αποτυπώνουν το πρόβληµα. 
Επίσης, στα Οινόφυτα από τα επτά δείγµατα τα δύο 
είχαν πρόβληµα µε το εξασθενές χρώµιο, όπως επί-
σης και ένα δείγµα στα Νέα Παλάτια.

Κοκτέιλ κολοβακτηριδίων και εξασθενούς χρωµίου 
στις περιοχές Οινοφύτων–Σχηµαταρίου–∆ήλεσι–Ωρωπού

Πίνακας Θέσεων ∆ειγµατοληψίας στις 19/10/2017 στις περιοχές Οινόφυτα, Σχηµατάρι, ∆ήλεσι, 
Χαλκούτσι, Συκάµινο, Ωρωπός, Μαρκόπουλο και Αποτελεσµάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης 

µε την µέθοδο διήθησης σε µεµβράνες (MF) σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Αρ. 
∆είγ-
µα-
τος

ΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΗΣ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (γεωγρ. 
πλάτος, γεωγρ. 

µήκος)

ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙ-
ΟΕΙ∆Η
ΟΡΙΟ

0 cfu/100ml νε-
ρού

E-COLI
ΟΡΙΟ

0cfu / 100ml 
νερού

ΕΝΤΕΡΟ-ΚΟΚ-
ΚΟΙ

ΟΡΙΟ
0cfu / 100ml 

νερού

PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA

ΟΡΙΟ
0cfu / 100ml 

νερού

1 ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, Οινόφυτα 38.309649, 23.638002 0 0 0 0

2 ΙΚΑ, Οινόφυτα 38.306019, 23.643309 0 0 0 0

3 Γενικό Λύκειο, Οινόφυτα 38.304672, 23.641904 0 0 0 0

4 Σπίτι κ.Κιτέα, Οδός Καπετάν Λιάπη Ιωάν., 
Οινόφυτα 38.305278, 23.638972 0 0 0 0

5 ∆ηµαρχείο Οινοφύτων, Καπετάν Λιάπη 
Ιωάν. 26, Οινόφυτα 38,306163, 23,638928 0 0 0 0

6 Σπίτι στην Κύπρου, Οινόφυτα 38.308389, 23.638861 1 0 0 0

7 Ζαχαροπλαστείο Αίγλη, 25ης Μαρτίου 21, 
Οινόφυτα 38,309000, 23,640250 2 0 0 0

8 Εξωτερική Βρύση, Σκουρτανιώτη 13, 
Σχηµατάρι 38.345000, 23.582306 0 0 0 0

9 Σπίτι Λαζαράτος Γ., Λάρη 10, Σχηµατάρι 38.346844, 23.585451 0 0 0 0

10 Βιοµηχανία Europa, Σχηµατάρι 38.346556, 23.585083 0 0 0 0

11 ∆ηµοτική Αστυνοµία, ∆εκάκη 27, 
Σχηµατάρι 38.346694, 23.584111 0 0 0 0

12 Εκκλησία, Τριών Ιεραρχών, Σχηµατάρι 38.347269, 23.581533 0 0 0 0

13 Imagine Café, Ποσειδώνος, ∆ήλεσι 38.343056, 23.670111 0 0 0 0

14 Εξωτερική Βρύση, Ποσειδώνος, ∆ήλεσι 38.346361, 23.669139 0 0 0 0

15 Super market Γαλαξίας, Λεωφ. 
Σχηµαταρίου και Πριάµου, ∆ήλεσι 38.342334, 23.672146 0 0 0 0

16 Κατάστηµα µε ηλ. Υλικό, 25ης Μαρτίου 
18, Χαλκούτσι 38.331846, 23.733916 0 0 1 0

17 Εξωτερική Βρύση, Χαλκούτσι 38.330889, 23.735472 0 0 0 0

18 Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης, Συκάµινο 38.302284, 23.730883 1 0 0 0

19 Εξωτερική Βρύση, Συκάµινο 38.301583, 23.729667 0 0 0 0

20 Εξωτερική Βρύση, Θηβαίου Σπ., Ωρωπός 38.304250, 23.754889 0 0 0 0

21 Σπίτι Υποσµήν. Ν. Παρούση, Ωρωπός 38.305250, 23.755444 0 0 0 0

22 Del mama café, ∆ροσίνη Γεωργίου 11, 
Σκάλα Ωρωπού 38.321139, 23.791750 0 0 0 0

23 Καφετέρια, Επαρχιακή Οδός Αµφιαρείου 
– Χαλκουτσίου, Σκάλα Ωρωπού 38.321361, 23.793139 0 0 0 0

24 Καφετέρια Cookies, Νέα Παλάτια 38.322278, 23.798806 0 0 0 0

25 Εξωτερική Βρύση, Αθ. ∆ιάκου 37, Νέα 
Παλάτια 38.320385, 23.790743 0 0 0 0

26 Εξωτερική Βρύση, Β. Ηπείρου 29, Νέα 
Παλάτια 38.320995, 23.797101 1 0 2 0

27 Φαρµακείο, Λεωφ. Αθηνών – Σκάλα 
Ωρωπού, Μαρκόπουλο 38.291694, 23.821639 1 0 0 0

28
Ψησταριά Τσάκωνας, Επαρχιακή 
Οδός Αµφιαρείου – Χαλκουτσίου, 
Μαρκόπουλο

37.994291, 23.343795 0 0 0 0

ες των Οινόφυτων αλλά και απορριμ-
μάτων από τις γύρο περιοχές. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
μόλυνση των υπόγειων υδροφορεί-
ων αλλά και τη συσσώρευση των 
σκουπιδιών με αποτέλεσμα αυτά να 
διαχέονται στη θάλασσα η να μπλο-
κάρουν τη ροη του ποταμό με κατα-
στροφικά αποτελέσματα λόγο των 
πλημυρών που προκαλούνται. 

ΑΔΕΣΠΟΤΑ… ΠΟΥ ΠΑΤΕ;
Ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα που 

έχουν να αντιμετωπίσουν οι δημότες 
είναι αυτό των αδέσποτων που ασυ-
νείδητοι πολίτες εγκαταλείπουν. Το 
θέμα έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου 
φιλόζωοι και φιλοζωικές οργανώσεις 
που με προσωπικό αγώνα στειρώνουν 
και φροντίζουν τα αδέσποτα με όσα 
μέσα διαθέτουν. Η έλλειψη ενημέρω-
σης και η λανθασμένη επικοινωνιακή 
πολιτική μεταξύ δημοτών και δημο-
τικής αρχής για αυτό το θέμα, μεγα-
λώνει συνεχώς το πρόβλημα.

 Παραθεριστές, κατά τους χειμε-
ρινούς μήνες συνήθως, επισκέπτο-
νται τις εξοχικές τους κατοικίες για 
λίγες ημέρες μέσα στην εβδομάδα η 
το μήνα φέρνοντας μαζί τους τρο-
φές, με την καλή κατά τα άλλα πρό-

θεση, ώστε να ταΐσουν τα αδέσποτα, 
μη γνωρίζοντας ότι τα σκυλιά μαθαί-
νουν καταυτό τον τρόπο και καθημε-
ρινά περιμένουν στο ίδιο σημείο την 
τροφή τους, ακόμα και όταν λείπουν 
οι ίδιοι. Τελικά, τα ταλαιπωρημένα 
άρρωστα ζώα δημιουργούν αγέλες και 
συσσωρεύονται στα κεντρικά σημεία 
για τροφή, όπως για παράδειγμα σχο-
λεία, καταστήματα, κεντρικές πλατεί-
ες λόγω του ενστίκτου για επιβίωση 
που διαθέτουν.

Το καλοκαίρι δε τα εν λόγω ζώα 
κατηφορίζουν στις ακτές που βρίσκο-
νται λουόμενοι και κάνουν το μπά-
νιο τους επιζητώντας τροφή. Μπαί-
νουν, ακόμα, και μέσα στη θάλασσα, 
κάτι που απαγορεύεται σε παραλί-
ες που υπάρχει κόσμος. Ωστόσο, τα 
σκυλιά λόγω του ότι λειτουργούν με 
το ένστικτο και δεν είναι δεσποζόμε-
να δεν γνωρίζουν, προφανώς (!), τον 
κανονισμό και έτσι θέτουν σε κίνδυ-
νο την υγεία τον πολιτών εξ αιτίας 
μικροβίων που «κουβαλάνε» διότι 
δεν έχουν λάβει την φροντίδα που 
έχουν ανάγκη. 

Αναλυτικά, η νομοθεσία επιβά-
λει, σύμφωνα με το άρθρο 230 του 
Γενικού Κανονισμού Λιμένα- και το 
άρθρο 91 παράγραφος 2 του Γενικού 

Κανονισμού Λιμένα Πειραιά- ότι το 
«λουτρό» των σκύλων στη θάλασσα 
δεν επιτρέπεται.

Ωστόσο, εγκύκλιος του 2006 διευ-
κρινίζει πως η απαγόρευση αυτή δεν 
ισχύει για απομακρυσμένες ή ερημι-
κές παραλίες, χωρίς ή με λίγους λου-
όμενους. Είναι προφανές πως εφό-
σον δεν πρόκειται για οργανωμένη 
πλαζ ή για κάποια παραλία γεμάτη 
κόσμο, οι σκύλοι και οι συνοδοί τους 
μπορούν να απολαμβάνουν μαζί το 
μπάνιο τους και το ατελείωτο σκυ-
λο-παιχνίδι στο νερό.Τα σκυλιά πρέ-
πει να συνοδεύονται και οι συνοδοί 
τους να έχουν μαζί και το βιβλιάριο 
του σκύλου, όπου θα πιστοποιείται 
πως είναι εμβολιασμένος και απο-
παρασιτωμένος.

Αυτά αλλά και άλλα θέματα του 
δήμου συζητήσαμε με τον υποψήφιο 
δήμαρχο Ωρωπού, Γεώργιο Γιασημά-
κη, ο οποίος μίλησε για τον τόπο και 
τα προβλήματα του, πρότεινε λύσεις 
αλλά και κουβέντιασε μαζί μας σχε-
τικά με τους προβληματισμούς που 
εξέφρασαν οι πολίτες. 

Αναλυτικά η συνέντευξη: 
-Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας 

για το θέμα του αποχετευτικού και 
βιολογικού καθαρισμού.

-Το θέμα αυτό συζητιέται και ταλαι-
πωρεί την περιοχή μας πάρα πολλά, 
τουλάχιστον 30 χρόνια. Έχουν γίνει 
προσπάθειες από τις οποίες δεν υπήρ-
ξε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Έγιναν μελέτες, έγιναν προσπά-
θειες χωροθέτησης αλλά αυτό που 
συμβαίνει είναι ότι παραμένει στάσι-
μο. Ειδικά τα τελευταία τέσσερα-τεσ-
σεράμισι χρόνια δεν έχει γίνει ούτε 
ένα βήμα παραπάνω αν εξαιρέσεις 
μια χρηματοδότηση που ήρθε πριν 
περίπου επτά μήνες από την περιφέ-
ρεια αττικής της τάξεως των 500.000 
ευρώ για να μια μελέτη η οποία ακό-
μα δεν έχει ξεκινήσει. Βρισκόμαστε 
σε αυτό το σημείο, πάμε ένα βήμα 
μπρος και δυο πίσω.

Για το θέμα της ύδρευσης:
Το νερό της Μαυροσουβάλας είναι 

πόσιμο, ο δήμος Ωρωπού στο μεγα-
λύτερο του μέρος υδρεύεται από τις 
γεωτρήσεις αυτές, προβλήματα βρέ-
θηκαν σε αρκετές ιδιωτικές γεωτρή-
σεις, που παρουσιάζουν εξασθενές 
χρώμιο κλπ… 

Για το θέμα των πλημυρών στη 
Σκάλα Ωρωπού και στα νέα σχολεία:

Ήταν ένα πολύ έντονο πρόβλημα, 
ειδικά όταν πρώτοδημιουργήθηκαν τα 
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σχολεία, έγιναν έργα σε δρόμους ώστε 
με την κλίση του εδάφους τα νερά να 
φεύγουν αλλά όταν το νερό είναι πολύ, 
λιμνάζει σε κάποια σημεία λόγο του 
ότι το υψόμετρο είναι παράλληλο με 
τη θάλασσα. Θα πρέπει να γίνει ένα 
μεγαλύτερο έργο να δώσει συνολική 
λύση, εκεί αλλά και στα υπόλοιπα 
μέρη που είναι εντός σχεδίου. 

 Για την καταγγελία  
με τα απόβλητα στον  
Άγιο Κωνσταντίνο:

Δεν το γνώριζα το θέμα, αλλά αυτό 
είναι συνέπεια της μη ύπαρξης βιο-
λογικού καθαρισμού. Εάν συμβαίνει 
όντως αυτό, θα πρέπει να πάω να το 
δω και εγώ ο ίδιος, είναι κατακρι-
τέο-καταδικαστέο και θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα. Πρέπει δηλαδή να 
γίνει έλεγχος στην περιοχή για στε-
γανούς βόθρους, που καταλήγουν τα 
λύματα και αν κάτοικοι δικαιολογούν 
αντλητικά μηχανήματα για περιπτώ-
σεις πλημύρας. Όπως και να έχει πρέ-
πει να ερευνηθεί αυτό το πράγμα. 

(Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έχει επισημάνει 
επανειλημμένα)

Για τις δυσαρέσκειες πολίτη 
στο Συκάμινο: 

Αυτό είναι ένα συνολικότερο πρό-
βλημα που υπάρχει. Σε μια αναδι-
άρθρωση που έκανε το υπουργείο 
δημόσιας τάξης, έκλεισε το Α.Τ. Καπαν-
δριτίου και το Α.Τ. Καλάμου, για να 
χρυσώσουν λίγο το χάπι, πήραν την 
Ασφάλεια από τον Ωρωπό και την 
πήγανε στον Κάλαμο αλλά αυτό δεν 
λύνει τα πρόβλημα… Στο Καπανδρί-
τι για παράδειγμα η εγκληματικότη-
τα έχει χτυπήσει κόκκινο. 

Έχουμε συνεχόμενες κλοπές και 
ληστείες, οι κάτοικοι φοβούνται για-
τί δεν υπάρχει ένα τμήμα κοντά, ενώ 
να σημειώσω στο Καπανδρίτι βρισκό-
ταν το παλαιότερο Α.Τ. της περιοχής 
και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. 

Πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε 
την επαναφορά τους διότι η περιο-
χή είναι μεγάλη, οι αποστάσεις είναι 
τεράστιες και θα πρέπει τουλάχιστον 
το Α.Τ. καπανδριτίου να λειτουργήσει 
ξανά. Είχαμε κάνει και συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας μάλιστα έξω από το 
Α.Τ. Ωρωπού για να επαναφέρουμε 
την κατάσταση όπως ήταν και πριν. 
Το απόγευμα μηδέν. 
Για το θέμα των εντόμων:

Δεν γνωρίζω αν όντως έγιναν η 
δεν έγιναν ψεκασμοί το καλοκαίρι 
και ούτε θα μπω στη διαδικασία να 
το αμφισβητήσω, αυτό που σίγουρα 
γνωρίζω είναι ότι είχαμε κουνούπια 
μέχρι και τον Νοέμβριο… Μεγάλο 
πρόβλημα, δεν μπορούσαμε ούτε τα 
παράθυρα στο ιατρείο να ανοίξουμε 
για να αερίσουμε. Δεν γνωρίζω κατά 
πόσο έγιναν οι ψεκασμοί η κατά πόσο 
ήταν αποδοτικοί. 

(Ως αντιπολίτευση… έπρεπε να 

το ελέγξετε και να το καταγγείλετε). 
-Λίγα πράγματα για εσάς αλλά 

και το όραμα σας για το Δήμο.
(ΕΥΔΑΠ… ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ… ΑΥΞΑ-

ΝΟΝΤΑΙ) 
-Το να μιλάμε για οράματα είναι 

εύκολο, το θέμα είναι ποια κατάσταση 
θα παραλάβουμε την επόμενη μέρα. 
Απ’ όσο γνωρίζω οικονομικά ο δήμος 
έχει μεγάλα προβλήματα, η ΕΥΔΑΠ 
έχει προβεί σε δέσμευση των λογα-
ριασμών του δήμου και αποδέσμευ-
σε 1.000.000 ευρώ για να μπορέσουν 
να πληρωθούν μισθοί και άλλες υπο-
χρεώσεις. Τα υπόλοιπα τρία εκατομ-
μύρια του δήμου είναι δεσμευμένα 
διότι ο δήμος χρωστάει το νερό που 
προμηθεύεται. Αυτό που δεν μπο-
ρούμε να καταλάβουμε είναι ενώ οι 
δημότες πληρώνουν κανονικά τους 
λογαριασμούς ύδρευσης, γιατί ο δήμος 
δεν πληρώνει την ΕΥΔΑΠ και έχου-
με φτάσει στο σημείο να μας κάνουν 
δέσμευση στο λογαριασμό μας. Χρω-
στάμε σύνολο τέσσερις χιλιάδες τρι-
ακόσια ευρώ στην ΕΥΔΑΠ. Γιατί λοι-
πόν αφού εισπράττουν χρήματα δεν 
είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους;

Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε 
από τα βασικά, δε μπορεί να μην έχει 
αστυνόμευση το Καπανδρίτι. Επίσης 
έδωσαν την υπηρεσία καθαριότητας 

σε εργολάβο, είχε έρθει και ο κύρι-
ος δήμαρχος στο συμβούλιο ώστε 
να πείσει τους συμβούλους του ότι 
θα έχουμε εξοικονόμηση 1.000.000 
ευρώ το χρόνο, πέρασε ο πρώτος χρό-
νος λοιπόν, το 2018, και στον προϋ-
πολογισμό του 2019 δεν είδα που-
θενά αυτό το 1.000.000 ευρώ, ούτε 
να λέει ότι κάνω μείωση τον τελών 
καθαριότητας, αντ’ αυτού παρέμει-
ναν τα ίδια. Που πήγε αυτό το εκα-
τομμύριο, μήπως τελικά ο δήμος 
δεν το κέρδισε ποτέ; Μήπως τα έξο-
δα μεγάλωσαν, γιατί εμείς είδαμε ότι 
τα έξοδα του δήμου μετά την παρα-
χώρηση στον εργολάβο αυξήθηκαν. 
Γενικότερα λόγω οφειλών του δήμου 
δεν έχουμε την πλήρη εικόνα για το 
τι υπάρχει στα ταμεία του.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ… ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
Έπειτα είμαστε από τις λίγες περι-

οχές που δεν έχουν βιολογικό καθαρι-
σμό… Υπάρχουν ακόμα άλυτα θέματα 
στην ύδρευση, όπως για παράδειγμα 
κομμάτια αυτής ακόμα και σήμερα που 
παίρνουν νερό από αμιαντοσωλήνες. 

Είναι ωραίο να λες μεγάλα λόγια, 
αλλά εδώ δεν έχουν λυθεί ακόμη τα 
προβλήματα της καθημερινότητας. 
Δεν πρέπει να δοθεί στον τόπο μια 
προοπτική για ανάπτυξη; Πως θα 
κρατήσεις τον κόσμο, την νεολαία 
στον Ωρωπό, το ποσοστό ενεργείας 
είναι τεράστιο.

Από την πλευρά μας διάθεση υπάρ-
χει, η ομάδα γύρω μας είναι άριστη 
και αποτελείται από ανθρώπους με 
γνώσεις και εμπειρία στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. 

Όλα αυτά τα έχω αναφέρει επα-
νειλημμένα στο δήμο, μάλιστα έχουν 
γίνει και πράγματα πρωτάκουστα 
όπως για παράδειγμα στο Βαρικό, 
κοντά στο Χαλκούτσι, πέρασε απόφα-
ση στο δημοτικό συμβούλιο να πάει 
με απευθείας ανάθεση, διαπραγμά-
τευση όπως ονομάζεται η διαδικασία, 
1.500.000 ευρώ για να γίνει δίκτυο 
ύδρευσης διότι καταστράφηκε από 
τις πυρκαγιές του καλάμου. Η από-
σταση του Βαρικού από τον κάλαμο 
είναι περίπου 20-25 χλμ, τώρα πως 
καταστράφηκε το δίκτυο ύδρευσης 
από την πυρκαγιά μόνο αυτοί ξέρουν. 
Ενώ ανάλογα έργα έχουν δοθεί με 
εκπτώσεις από 48% μέχρι 63%, στο 
συγκεκριμένο δόθηκε έκπτωση 12%.

Νομίζω η επόμενη μέρα θα είναι 
μια «άλλη μέρα» μια διαφορετική 
μέρα για τον δήμο Ωρωπού..! 

Εκδήλωση ΝΔ παιδεία  
ΚΑΠΗ Παλατίων

Η υπεύθυνη Τομέα Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων ΝΔ- βουλευτής 
Επικρατείας, Νίκη Κεραμέως, πραγ-
ματοποίησε ομιλία στις 7 Νοεμβρίου 
στα ΚΑΠΗ Νέων Παλατίων με κεντρι-
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Ο τι οι τιμές των δημοσίων 
αγαθών ακολουθούν 
πορεία αντιστρόφως 

ανάλογη της κρίσης, το είχαμε 
εμπεδώσει. Αλλά ότι θα υπάρξει 
και Δήμος που θα αυξήσει την 
τιμή του νερού στο δίκτυο για 
τους πολίτες κατά... 5.500% το 
θεωρούμε αδιανόητο. Κι όμως 
συνέβη στον Ωρωπό. Και φυσικά 
το ΠΑΚΟΕ κατέθεσε καταγγελία 
και διαμαρτυρία για το θέμα σε 
βάρος του Δημάρχου της περι-
οχής. Άλλωστε ο λογαριασμόςς 
ήρθε στον ίδιο τον πρόεδρο του 
ΠΑΚΟΕ, που φυσικά δεν άφησε 
το θέμα να περάσει απαρατήρητο. 
Γιατί καθήκον κάθε συνειδητοποι-
ημένου πολίτη είναι να αντιδρά 
στην αδικία. 

Ακολουθεί το πλήρες κεί-
μενο της διαμαρτυρίας και η 
επιστολή στον Δήμαρχο:

Δια της παρούσας θα ήθε-
λα να διαμαρτυρηθώ και να 
καταγγείλω την παράνομη και 
καταχρηστική αύξηση της τιμή 
του παρεχόμενου νερού από 
τον Δήμο Ωρωπού, που προο-
ρίζεται για οικιακή χρήση κατά 
5.500% !!! Παρά τις υπ’ αριθμ. 
πρωτ.: 7868/23-03-2015 και 
8139/05-07-2016 επιστολές 
μου προς το Δήμαρχο Ωρωπού, 
με τις οποίες διαμαρτυρήθηκα 
εντονότατα για τις παράνομες, 
αβάσιμες και αυθαίρετες χρεώ-
σεις στο λογαριασμό του νερού 
του σπιτιού μου, ο Δήμαρχος μου 
ζητά το εξωφρενικό ποσό των 
3.767,03 ευρώ !!! 

Χαρακτηριστικό της αυθαιρε-
σίας του είναι ότι ενώ ο Δήμος 
χρέωνε την τιμή του κυβικού 
μέτρου (2012 -2015) με το ποσό 
των 0,01 ευρώ ξαφνικά αποφά-
σισε να κάνει αύξηση του ποσού 
χρέωσης στα 0,55 ευρώ. Δηλαδή 
έκανε αυθαίρετη αύξηση της τιμής 
χρέωσης του κυβικού μέτρου 
κατά 5.500% !!! και μάλιστα σε 
περίοδο σοβαρής οικονομικής 
κρίσης. Αυτή η αύξηση εκτός 
από αυθαίρετη και παράνομη 
καθίσταται και προσβλητική για 
την προσωπικότητα όλων των 
δημοτών καθώς δι’ αυτής της 
πράξης έχει προβεί σε κατάχρηση 
της εξουσίας που οι δημότες του 
εμπιστεύτηκαν.

Επειδή σε καμμία ευνομούμε-
νη και δημοκρατικά λειτουργούσα 
κοινωνία δεν δύναται Δήμαρχος 
να αποφασίζει την αύξηση της 
τιμής του κοινωνικού αγαθού του 
νερού για οικιακή κατανάλωση 
κατά 5.500%. 

Επειδή σύμφωνα με τα στοι-
χεία του Δήμου από την εγκα-
τάστασή μου στην κατοικία μου 
μέχρι σήμερα έχω καταναλώσει 
συνολικά 3.080 κυβικά μέτρα 
νερού, το οποίο κόστιζε για πολλά 
έτη 0,01 ευρώ. 

Επειδή συνεπώς το συνολικό 
ποσό που οφείλω για την κατανά-
λωση νερού από την εγκατάσταση 
μου στην κατοικία μου πριν από 
περισσότερα από 10 χρόνια μέχρι 
και σήμερα ανέρχεται στο ποσό 
των (3.080 κυβ. X 0,01 ευρώ =) 
τριάντα ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (30,80€) και όχι σε 
αυτό των 3.767,03 ευρώ !!!

Επειδή η απόφαση του 
Δημάρχου παραβιάζει τον ιδρυ-
τικό νόμο των δημοτικών επι-
χειρήσεων αλλά και τις γενικές 
αρχές του Διοικητικού Δικαίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη 
παντός νομίμου δικαιώματός μου. 

Διαμαρτύρομαι  έντονα για 
την ως άνω αυθαίρετη, παράνομη, 
καταχρηστική και προσβλητική 
για την προσωπικότητα όλων 
των πολιτών του Δήμου Ωρωπού 
συμπεριφορά του Δημάρχου και 

 Ζ η τ ώ, όπως ακυρωθεί 
ως παράνομη και καταχρηστική 
η αύξηση του ποσού του παρε-
χόμενου νερού από τον Δήμο 
Ωρωπού καθώς και των τελών 
και προσαυξήσεων

Αθήνα, 09/06/2017
Παναγιώτης 

Χριστοδουλάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ.

και νόμιμος εκπρόσωπος 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ  
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑI  ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 

 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ 

Του Παναγιώτη Χριστοδου-
λάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου 
Χαλκουτσίου Αττικής, στην οδό 
Σιμωνίδου αρ. 7.

Κ Α Τ Α 
Του Δήμου Ωρωπού, Νομι-

κού Προσώπου Δημοσίου Δικαί-
ου, που εδρεύει στην Ωρωπό Αττι-
κής, επί της οδού Λ. Χαλκουτσίου 
αρ. 50 και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Δήμαρχο Ωρωπού.

Δήμαρχε 
Όπως καλά γνωρίζεις είμαι 

μόνιμος κάτοικος του Δήμου 
σου για πολλά χρόνια. Όπως 
επίσης πολύ καλά γνωρίζεις, 
σου έχω στείλει τις υπ’ αριθμ. 
πρωτ.: 7868/23-03-2015 και 
8139/05-07-2016 επιστολές 
μου, με τις οποίες διαμαρτυρήθη-
κα εντονότατα για τις παράνομες, 
αβάσιμες και αυθαίρετες χρεώ-
σεις στο λογαριασμό του νερού 
του σπιτιού μου. Εσύ όμως αντί 
να συνετιστείς και να αντιληφθείς 
το μέγεθος της αυθαιρεσίας 
σου, συνεχίζεις να μου ζητάς 
για την κατανάλωση του νερού 
του σπιτιού μου το εξωφρενικό 
ποσό των 3.767,03 ευρώ !!! 

Χαρακτηριστικό της αυθαι-
ρεσίας με την οποία ενεργείς 
είναι το γεγονός ότι ενώ ο Δήμος 
σου χρέωνε την τιμή του κυβι-
κού μέτρου (2012 -2015) με το 
ποσό των 0,01 ευρώ ξαφνικά 
αποφάσισες να κάνεις αύξηση 
του ποσού χρέωσης στα 0,55 

ευρώ. Δηλαδή έκανες αυθαίρετη 
αύξηση της τιμής χρέωσης του 
κυβικού μέτρου κατά 5.500% 
!!! και μάλιστα σε περίοδο σοβα-
ρής οικονομικής κρίσης. Αυτή η 
αύξηση εκτός από αυθαίρετη και 
παράνομη καθίσταται και προ-
σβλητική για την προσωπικότητα 
όλων των δημοτών καθώς δι’ 
αυτής της πράξης έχεις προβεί 
στην κατάχρηση της εξουσίας που 
οι δημότες σου εμπιστεύτηκαν.

Επειδή δεν είμαι πλέον 
διατεθειμένος να συνεχίσω την 
προσπάθεια να σου καταστή-
σω σαφές ότι οι χρεώσεις και 
οι αυξήσεις που κάνεις στους 
λογαριασμούς του νερού είναι 
παράνομες και καταχρηστικές.

Επειδή σε καμία ευνομούμε-
νη και δημοκρατικά λειτουργούσα 
κοινωνία δεν δύναται Δήμαρχος 
να αποφασίζει την αύξηση της 
τιμής του κοινωνικού αγαθού του 
νερού για οικιακή κατανάλωση 
κατά 5.500%. 

Επειδή σύμφωνα με τα δικά 
σου στοιχεία από την εγκατάστα-
σή μου στην κατοικία μου μέχρι 
σήμερα έχω καταναλώσει συνο-
λικά 3.080 κυβικά μέτρα νερού, 
το οποίο κόστιζε για πολλά έτη 
0,01 ευρώ. 

Επειδή συνεπώς το συνολικό 
ποσό που οφείλω για την κατανά-
λωση νερού από την εγκατάσταση 
μου στην κατοικία μου πριν από 
περισσότερα από 10 χρόνια μέχρι 
και σήμερα ανέρχεται στο ποσό 
των (3.080 κυβ. X 0,01 ευρώ =) 
τριάντα ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (30,80€) και όχι σε 
αυτό των 3.767,03 ευρώ !!!

Επειδή με την παρούσα σου 
συγκοινοποιώ τις υπ’ αριθμ. 
πρωτ.: 7868/23-03-2015 και 
8139/05-07-2016 επιστολές 
μου. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη 

παντός νομίμου δικαιώματός μου. 

Δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ο μ α ι έ ν τ 
ο ν α για την ως άνω αυθαίρετη, 
παράνομη, καταχρηστική και προ-
σβλητική για την προσωπικότητά 
μου συμπεριφορά σου. 

Δ η λ ώ ν ω ότι: 
α) θα καταθέσω το ποσό της 

πραγματικής οφειλή μου προς 
εσένα για το σύνολο του νερού, 
που έχω καταναλώσει από την 
εγκατάστασή μου στην κατοικία 
μου μέχρι σήμερα, ήτοι το ποσό 
των (3.080 κυβ. X 0,01 ευρώ =) 
τριάντα ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (30,80€) στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων,

β) θα ασκήσω εις βάρος σου, 
ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρί-
ου, αγωγή με την οποία θα ζητώ 
εκτός των άλλων και αποζημίωση 
για την ηθική βλάβη που υπέστη 
από την ως άνω περιγραφόμενη 
παράνομη συμπεριφορά σου,

γ) θα διεκδικήσω κάθε νόμιμο 
δικαίωμά μου ενώπιον παντός 
αρμοδίου Δικαστηρίου.

Σε κ α λ ώ, όπως εντός τριών 
(3) ημερών από την είσπραξη 
του ως άνω ποσού των τριάντα 
ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(30,80€) από το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων να μου 
χορηγήσεις βεβαίωση εξόφλησης 
όλων οφειλών μου από την κατα-
νάλωση νερού της κατοικίας μου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελη-
τής παραγγέλλεται να επιδώσει 
νόμιμα την παρούσα προς το 
Δήμο Ωρωπού, Νομικό Πρό-
σωπο Δημοσίου Δικαίου, που 
εδρεύει στην Ωρωπό Αττικής, επί 
της οδού Λ. Χαλκουτσίου αρ. 50 
και εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον Δήμαρχο Ωρωπού, προς 
γνώση του και για την επέλευση 
των νόμιμων συνεπειών, αντι-
γράφοντάς την ολόκληρη στη 
σχετική έκθεση του επίδοσης.

Αθήνα, 09/06/2017
Παναγιώτης 

 Χριστοδουλάκης

Αύξηση στην τιμή νερού κατά 5.500%!

O Δήμος Ωρωπού ξεπέρασε κάθε όριο
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κό θέμα «Παιδεία-Εξελίξεις-Σύγχρονες 
προκλήσεις». Αναφέρθηκε στα σοβα-
ρά θέματα που έχουν προκύψει εξαι-
τίας της κυβέρνησης στον τομέα της 
Παιδείας. Παράλληλα, απάντησε σε 
ερωτήσεις για τις θέσεις της ΝΔ στο 
θέμα αυτό σε περίπτωση που λάβει 
εντολή διακυβέρνησης της χώρας. 

Ο Γραμματέας Π.Ε.Ν.Δ., Λευτέρης 
Αυγενάκης καθώς και ο γραμματέας 
οργανωτικού κόμματος, Στυλιανός 
Κονταδάκης. 

Η Γενική γραμματέας της Τ.Ο. 
Νέας Δημοκρατίας κα Βούλα Μπάρδη, 
καλωσόρισε και ευχαρίστησε όσους 
παραβρεθήκαν, ενώ ο Πρόεδρος της 
Τ.Ο. Ωρωπού κ. Νίκος Χριστοδούλου 
απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό και 
προχώρησε σε μια εισαγωγή σχετι-
κά με το θέμα της παιδείας. 

Ο υπεύθυνος για θέματα Παι-
δείας στην Τ.Ο. Ωρωπού κ. Βασίλης 
Σκαρμούτσος και πρώην Διευθυντής 
Σχολικών Μονάδων αλλά και πρώην 
προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης κ. Μπάμπης Τσιριγώτης ανα-
φέρθηκαν στα προβλήματα της Παι-
δείας που απασχολούν την τοπική 
κοινωνία του Δήμου Ωρωπού. 

Ο κ. Βασίλης οικονόμου, Βουλευ-
τής Επικρατείας αλλά και ο Κ. Γιώρ-
γος Βλάχος, βουλευτής περιφέρειας 
Αττικός παραβρεθήκαν στην εκδήλω-
ση. Τέλος να σημειώσουμε ο κ. Οικο-
νόμου έκανε μια σύντομη τοποθέ-
τηση και αναφέρθηκε στην ανάγκη 
ελέγχου της έννοιας του Ασύλου στα 
Πανεπιστήμια. 

Γυναίκα και πολιτική
Ημερίδα με θέμα «Γυναίκα και 

πολιτική» οργανώθηκε στον πολυ-
χωρο Ατλαντίς από την ομοσπονδία 
Συλλόγων Ωρωπού σε συνεργασία 
με το Σύλλογο επιστημόνων Αττι-
κής. στις 14 Οκτωβρίου .«Η γυναίκα 
οφείλει να διεκδικήσει και να κερδί-
σει σημαίνοντα ρολό στην πολίτικη 
ζωή του τόπου, γιατί είναι το πρό-
σωπο που μπορεί να δημιουργήσει 

και να συνενώσει δυνάμεις προς όφε-
λος της κοινωνίας» ήταν το κεντρικό 
μήνυμα της ημερίδας. 

Κεντρικοί ομιλητές ήταν η πρώ-
ην υπουργός και πρώην ευρωβου-
λευτής, Μαριέττα Γιαννάκου, η πρώ-
ην υπουργός και βουλευτής Αττικής, 
Έφη Χριστοφιλοπούλου, η επιχειρη-
ματίας και δημοτική σύμβουλος με 
τον συνδυασμό «πρώτα ο δημότης», 
Τζούλη Κουτσούρη, και η φιλόλογος, 
πολιτική επιστήμων και πολιτευτής, 
Μαρία Μαντοπούλου. Μήνυμα απέ-
στειλε και η περιφερειάρχης Βορείου 
Αιγαίου, Χριστίνα Καλογήρου.

Ο δήμαρχος Ωρωπού, Θωμάς 
Ρούσσης, στο σύντομο χαιρετισμό 
του αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο 
τον οποίο έχουν διαδραματίσει εξέ-
χουσες γυναικείες προσωπικότητες.

Ο Πρόεδρος της ΟΣΩ, Γιώργος 
Παναγόπουλος,χαρακτήρισε «τιμη-
τική την παρουσία τόσων αξιόλογων 
γυναικών στην ημερίδα του Ωρωπού 
και πρόσθεσε ότι η ΟΣΩ προωθεί 

τέτοιες δράσεις ενώ έκλεισε το χαι-
ρετισμό του με μια ευχή. «Την επο-
μένη τετραετία ο Ωρωπός να έχει 
Δήμαρχο γυναίκα». 

Η ημερίδα έληξε με τοποθετήσεις 
των συμμετεχόντων, με την προσδο-
κία η γυναικεία παρουσία να αυξηθεί 
στη χώρα μας για να υπάρξουν ανα-
τροπές και μεταβολές στην πολιτική 
ζωή προς όφελος της κοινωνίας αλλά 
και της δημοκρατίας μας. 

Αυτά τα… ολίγα λοιπόν για ένα 
τόπο με πραγματική φυσική ομορ-
φιά, τρομερά τοπικά αξιοθέατα και 
αληθινά φιλότιμους και φιλόξενους 
δημότες. Ευχόμαστε από καρδιάς την 
επόμενη φορά που θα χρειαστεί να 
γράψουμε για τον Ωρωπό τα πράγ-
ματα να έχουν γίνει όσο το δυνατόν 
καλύτερα, τα προβλήματα να έχουν 
μετατραπεί σε προτερήματα αλλά 
και αφορμές για τους παραθεριστές 
και τουρίστες να επισκέπτονται πιο 
συχνά το κομμάτι αυτό της Ανατο-
λικής Αττικής.
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Το ΠΑΚΟΕ πριν είκο-
σι (20) χρόνια έχει 
καταγγείλει την 

απαράδεκτη αυτή κατάστα-
ση στα λιμάνια της χώρας. 
Είχε μάλιστα υπολογίσει 
σταθμιστικά ότι δύο επι-
βατηγά  πλοία της γραμ-
μής  Πειραιά -  Ηράκλειο 
εκπέμπουν το 2000 για 5 
ώρες λειτουργίας τόσα αιω-
ρούμενα σωματίδια  (TSP, 
PM10) όσο δέκα χιλιάδες 
(10.000) αυτοκίνητα πετρε-
λαιοκίνητα. Τότε μάλιστα 
είχε κάνει την πρόταση να 
υποκαταστήσει το πετρέ-
λαιο που κατανάλωναν 
σε ποσοστό  50% με ΑΠΕ 
(φωτοβολταϊκά στα κατα-
στρώματα και σε πλαϊνές 
όψεις των πλοίων ή και 
ανεμογεννήτριες.  "Φωνή 
βοώντος εν τη ερήμω" όμως 
οι προτάσεις του ΠΑΚΟΕ 
με αποτέλεσμα οι θάνατοι 
από καρκίνο των πνευμό-
νων στον Πειραιά που είναι 
το μεγαλύτερο λιμάνι της 
Μεσογείου να έχουν αυξη-
θεί κατά 400% τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια. Επιτέ-
λους κύριοι της εξουσίας 
δεν σας φταίει ο πολίτης 
που πεθαίνει.

Τα πλοία έχουν μπει στο 
μονοπάτι της εναρμόνισης με 
τις αποφάσεις  του Διεθνούς 
Οργανισμού Ναυτιλίας και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για μείωση εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τώρα πλέον, 

είναι η σειρά των λιμανιών 
να προστρέξουν στις αντί-
στοιχες οδηγίες.

Στην Νοτιο-Ανατολική 
Ευρώπη – Μεσόγειο το μόνο 
λιμάνι που προς το παρόν έχει 
τέτοια εγκατάσταση είναι της 
Κυλλήνης (προωθεί τη χρήση 
της ηλεκτρικής ενέργειας ως 
ναυτιλιακό καύσιμο, αποσκο-
πώντας να μειώσει σημαντικά 
το περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα της ναυτιλίας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο).

Στην Ελλάδα έχει γίνει 
μικρή πρόοδος που συνίστα-
ται στο ότι επιτρέπεται η ηλε-
κτρική διασύνδεση σκαφών 
ενώ το πλαίσιο εθνικής στρα-

τηγικής μεταφορών για την 
ενέργεια έχει αναγνωρίσει 
τον ηλεκτρισμό ως ναυτιλι-
ακό καύσιμο.

Τα λιμάνια έχουν άμεσο 
ενδιαφέρον να μειώσουν τις 
εκπομπές ρύπων στο χώρο 
τους αλλά και να μειώσουν τα 
ίδια την κατανάλωση ενέργει-
ας. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου απαιτείται να εκσυγ-
χρονιστούν αναβαθμίζοντας 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
τους προς το διεθνές δίκτυο 
μεταφορών χωρίς άλλες αρνη-
τικές επιπτώσεις  στο περι-
βάλλον.

Η αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών σημαίνει:

•Εξοικονόμηση ενέργει-
ας με σύγχρονους λαμπτήρες 
χαμηλής ενεργειακής κατα-
νάλωσης

•Προσφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας στα ελλιμενιζόμε-
να πλοία μέσω ηλεκτρικής 
διασύνδεσης

•Προμήθεια ‘πράσινης’ 
ηλεκτρικής ενέργειας σε συν-
δυασμό με εγκατάσταση ΑΠΕ 
σε διαθέσιμους χώρους του 
λιμανιού και αποθήκευση 
σε συσσωρευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας

•Έξυπνη διαχείριση ενερ-
γοβόρων φορτίων, όπως γερα-
νοί φορτο-εκφόρτωσης

•Διαχείριση αποβλήτων 

των ελλιμενιζόμενων πλοίων
Κατά τη διάρκεια μιας 

δεκάωρης παραμονής σε ένα 
λιμάνι οι μηχανές ντίζελ ενός 
μόνο κρουαζιερόπλοιου κατα-
ναλώνουν είκοσι μετρικούς 
τόννους καυσίμου και παρά-
γουν 60 μετρικούς τόνους διο-
ξειδίου του άνθρακα. Αυτό 
ισοδυναμεί με τις ετήσιες 
εκπομπές αερίων 25 μέσων 
ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. Η 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
επιφέρει μείωση όχι μόνο στο 
διοξείδιο του άνθρακα, αλλά 
και στα οξείδια αζώτου, στο 
διοξείδιο του θείου και σε 
άλλους αέριους ρύπους που 
εκπέμπουν τα πλοία. 

Τα λιμάνια μας …εστίες ρύπανσης

Όταν το ΠΑΚΟΕ το 1999, φώνα-
ζε για τις επιπτώσεις από την 
απόρριψη απεμπλουτισμένου 
ουρανίου στον πόλεμο της Σερβί-
ας, όλες αυτές οι βόμβες  έπεφταν 
στο Αιγαίο πέλαγος και ακόμη 
υπάρχουν κατάλοιπα ισοτόπων 
στο βυθό αλλά και στη θάλασ-
σα. Τώρα μας έρχεται,  ένα άλλο 
τραυματικό γεγονός από τις ασκή-
σεις των Τούρκων με…πραγματι-
κά πυρά στο Αιγαίο, την κλειστή 
αυτή θάλασσα που πέρα από το ότι 
έχει γίνει ο οχετός των αποβλή-
των από τις ακτές της Τουρκίας 
και Ελλάδος, εν τούτοις αντέχει 

λίγο πολύ στις πιέσεις των αδη-
φάγων loby του πολέμου.  Δεν 
βλέπουμε όμως κανέναν να αντι-
δρά στις…ασκήσεις αυτές. Τόσο 
αμοραλισμό έχουμε;

Τις τελευταίες εβδομάδες  νεκρά 
δελφίνια, 13 τον αριθμό, βρίσκονται 
σε παραλίες νησιών του Αιγαίου.  
Τα έξι από αυτά εντοπίστηκαν στις 
βόρειες ακτές της Σάμου. Σύμφω-
να με τους ειδικούς, τα δελφίνια δε 
φέρουν ίχνη ηθελημένης θανάτωσης 
ούτε κάποιας σοβαρής ασθένειας.

Την ίδια περίοδο οι ειδικοί εντό-
πιζαν ένα ή δύο νεκρά δελφίνια. Η 
αύξηση των νεκρών δελφινιών  χρο-

νικά συμπίπτει με τις ασκήσεις του 
τουρκικού πολεμικού ναυτικού που 
έλαβαν χώρα στο Αιγαίο.  Ενώ και 
τα σημεία που βρέθηκαν τα νεκρά 
δελφίνια παραπέμπουν σε μεταφο-
ρά τους από περιοχές των ασκήσεων. 
Γνωρίζουμε ότι η πίεση που δέχονται 
τα θαλάσσια αυτά κοίτη είναι μεγά-
λη, παρ’ όλα αυτά για να γίνει άμε-
σος συσχετισμός των θανάτων των 
δελφινιών με τις πολεμικές ασκή-
σεις απαιτείται πολύς χρόνος για να 
γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις. Τα 
σόναρ είναι συστήματα ηχοεντοπι-
σμού υποβρυχίων που χρησιμοποι-
ούν τα πολεμικά πλοία και ελικόπτερα.

Μεγάλες πιέσεις στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα και ειδικά στα θηλα-
στικά προκαλούν εκτός από τις πολε-
μικές ασκήσεις, η υπεραλίευση και 
η άνοδος του τουρισμού. 

Στις πρόσφατες τουρκικές ασκή-
σεις συμμετείχαν πάνω από εκατό 
πλοία και έγινε χρήση πραγματικών 
πυρών και συνεχόμενη χρήση σόναρ.  
Η υποβρύχια ηχορύπανση από τις 
συγκεκριμένες συχνότητες προκα-
λεί  καταστροφικές συνέπειες στα  
θαλάσσια οικοσυστήματα, κυρίως 
στα θαλάσσια θηλαστικά, αλλά επη-
ρεάζουν ακόμα και τα ψάρια και το 
ζωοπλαγκτόν.

Τα δελφίνια ενάντια στα lobby του πολέμου
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Το ΠΑΚΟΕ από την 
ίδρυσή του (1979) 
έχει προκαλέσει όλες 

τις κυβερνήσεις για την επί-
λυση των βασικών υποδο-
μών (βιολογικός καθαρισμός 
και σκουπίδια) στα  νησιά. 

Δυστυχώς στα σαράντα 
χρόνια που πέρασαν, οι υπο-
δομές που δημιουργήθηκαν 
δεν ήταν αυτές που χρειά-
ζονται, με αποτέλεσμα σε 
πολλά νησιά το νερό που 
πίνουν να είναι εμφιαλω-
μένο. 

Πολλά νησιά που είναι 
και τουριστικοί προορισμοί 
(Αντίπαρος, Κέρκυρα, Ρόδος, 
Μύκονος, Σαντορίνη) να 
έχουν τεράστια προβλή-
ματα με τη διαχείριση των 
σκουπιδιών. 

Πρέπει να γίνουν πολ-
λά ακόμη. 

Σε άρθρο της στην εφημε-
ρίδα «Η εποχή» η κυρία Ελένη 
Σταματάκη, Βουλευτής Ά Πει-
ραιά του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται 
στα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι νησιώτες σήμερα 
και στα μέτρα που λαμβάνει 
η κυβέρνηση για την ολιστι-
κή αντιμετώπιση του θέματος 
της νησιωτικότητας. 

Η γεωμορφολογική ιδιαι-
τερότητα της Ελλάδας με τα 
εκατοντάδες νησιά, βραχονη-
σίδες και δεκάδες κατοικημένα 
νησιά, αποτελεί μια πρόκλη-
ση για τη νησιωτική πολιτι-
κή που θα ακολουθήσει η εκά-
στοτε κυβέρνηση. Στα χρόνια 
των μνημονίων, με την υπο-
βάθμιση των υποδομών και 
των κοινωνικών παροχών, την 
αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, 
τη μείωση των επιδοτήσεων 
για τις ακτοπλοϊκές συγκοι-

νωνίες, τη δύσκολη πρόσβα-
ση στην υγεία, την παιδεία, 
τις δημόσιες υπηρεσίες και 
σε πόσιμο νερό η κυβέρνη-
ση θέσπισε το Μεταφορικό 
Ισοδύναμο από τις αρχές του 
2019, ως μέτρο άμβλυνσης 
του αισθήματος απομόνωσης 
από την ηπειρωτική Ελλάδα 
και ενίσχυσης της αναπτυξι-
ακής προοπτικής των νησιών.

Είναι η πρώτη φορά σε 
όλη την Ευρώπη που εφαρ-
μόζεται σε ένα τόσο εκτετα-
μένο πολυνησιακό σύστη-
μα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο 
εφαρμογής του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου για τις αερομετα-
φορές. Επίσης, έχοντας ως στό-
χο τη δρομολόγηση τοπικών 

γραμμών πλοίων από τοπι-
κούς δήμους, νομοθετήθηκε 
η δυνατότητα του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής να συνάπτει προ-
γραμματικές συμβάσεις ανά-
θεσης δημόσιας υπηρεσίας με 
δήμους με πληθυσμό λιγότε-
ρο από 5.000 κατοίκους έως 
πέντε έτη για την εξυπηρέτη-
ση συγκεκριμένης γραμμής.

Σύμφωνα με την κα Ε. Στα-
ματάκη σε ό,τι αφορά τον τομέα 
των υποδομών, από τον Μάρτιο 
του 2017, με κοινή πρωτοβου-
λία των υπουργείων Οικονο-
μίας & Ανάπτυξης, Εσωτερι-
κών, Υποδομών & Μεταφορών 
και Ναυτιλίας &ι Νησιωτικής 
Πολιτικής δημιουργήθηκε ένας 

ευέλικτος μηχανισμός που σε 
συνδυασμό με τα χρηματοδο-
τικά εργαλεία όπως ο Φιλόδη-
μος Ι και ΙΙ, καθιστά εφικτή την 
τεχνική υποστήριξη και υλο-
ποίηση έργων στους μικρούς 
νησιωτικούς δήμους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλο-
ποίηση αγωγού νερού από 
την ΕΥΔΑΠ στην Αίγινα και 
τη Σαλαμίνα. Επίσης, αντι-
πλημμυρικά έργα, σχολικά κτί-
ρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
μονάδες αφαλάτωσης, μονάδες 
βιολογικού καθαρισμού είναι 
μερικά από τα έργα που βρί-
σκονται σε εξέλιξη στα νησιά 
του Αργοσαρωνικού. 

Με τη μεταρρύθμιση του 
Συστήματος Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και τη δημι-
ουργία Τοπικών Μονάδων 
Υγείας (ΤΟΜΥ) στελεχωμένες 
με οικογενειακούς γιατρούς, 
παιδιάτρους, νοσηλευτές, επι-
σκέπτες υγείας και κοινωνι-
κούς λειτουργούς, βελτιώνεται 
σημαντικά η ποιότητα ζωής 
των κατοίκων.

Τέλος, σημαντικό μέτρο 
είναι αυτό που εξασφαλίζει 
την πρόσβαση των μονίμων 
κατοίκων των περιοχών εκτός 
ψηφιακής τηλεοπτικής κάλυ-
ψης στα προγράμματα των 
ελληνικών σταθμών ελεύθερης 
λήψης και εθνικής εμβέλειας 
σε αρκετές περιοχές που ενώ 
είναι κοντά στο κέντρο ήταν 
απομονωμένες. 

Ο τουρισμός τα νησιά και τα προβλήματα

Το ΠΑΚΟΕ επικροτεί τέτοιες 
δράσεις, όμως δεν φτάνουν αυτές. 
Χρειάζεται μια πιο οργανωμένη 
δομή στην ανακύκλωση ούτως 
ώστε οι πολίτες, και ιδιαίτερα τα 
μικρά παιδιά, να συμμετέχουν όχι 
μόνο στο καθάρισμα των παραλι-
ών από τις … γόπες ασυνείδητων 
καπνιστών που φυτεύουν ευχαρι-
στημένοι το αποτσίγαρό τους στην 

παραλία, αλλά και σε παιχνίδια 
με … ανακυκλούμενα υλικά. 

Παρ’ ότι μικρό μέρος η Δονού-
σα αποτελεί φέτος το επίκεντρο του 
προγράμματος “Sea Change Greek 
Islands” –με στόχο να γίνει το πρώ-
το «”plastic free” νησί- που πραγμα-
τοποιείται για δεύτερη φορά σε 10 
μικρά νησιά των Κυκλάδων (Φολέγαν-
δρο, Ανάφη, Σχοινούσα, Σίκινο, Αμορ-

γό, Σέριφο Κίμωλο, Κουφονήσια και 
Ηρακλειά), με σκοπό να ενθαρρύνει 
και να υποστηρίξει τις τοπικές κοι-
νωνίες στη μείωση πλαστικών μιας 
χρήσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται 
από το ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρί-
δης, υποστηρίζεται από τρεις τοπι-
κούς συλλόγους, -δυναμικούς και 
συνεργάσιμους με το ίδρυμα για την 
ενημέρωση των κατοίκων, την δια-

νομή πλαστικών τσαντών πολλών 
χρήσεων,  βιοδιασπώμενων καλαμα-
κίων και ποτηριών πολλαπλών χρή-
σεων, καθώς και για τον καθαρισμό 
του βυθού. Σε συνεργασία με μαθη-
τές του νησιού έγινε καθαρισμός των 
ακτών. Στο πλευρό όλων και οι επι-
χειρηματίες του νησιού «μας ενδια-
φέρει πρώτα από όλα να προστατεύ-
σουμε τον τόπο μας».

Τα κυκλαδονήσια σε δράση
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Η κυβέρνηση προτίθεται να κατα-
θέσει στη Βουλή νομοσχέδιο με αλλα-
γές στο καθεστώς οριοθέτησης της 
ζώνης του αιγιαλού. Το νομοσχέδιο 
θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις σύμφωνα 
με τις οποίες θα αίρονται ορισμένες 
απαγορεύσεις στη χρήση του αιγι-
αλού και επίσης θα απλοποιούνται 
οι διαδικασίες καθορισμού της ορι-
ογραμμής του αιγιαλού σε όλη την 
επικράτεια της χώρας και των δια-
δικασιών παραχώρησης εκτάσεων 
προς αξιοποίηση. 

Η υφυπουργός Οικονομικών Αικα-

τερίνη Παπανάτσιου σε ομιλία της 
είχε τονίσει  ότι με αυτό το νομοσχέ-
διο θα επιτραπούν ορισμένες χρήσεις 
με αυστηρούς όρους και θα χαλαρω-
θούν ορισμένες πλευρές του θεσμικού 
πλαισίου, ώστε να γίνει αυστηρότερο 
υπό την έννοια ότι θα εφαρμόζεται.

 Στόχος της κυβέρνησης είναι 
η επικαιροποίηση και απλούστευση 
του νομοθετικού πλαισίου  για τον 
αιγιαλό με χρήση νέων τεχνολογιών. 
Ο υπάρχων νόμος  χρειάζεται σημα-
ντικές τροποποιήσεις προκειμένου να 
μπορεί να ανταποκριθεί στις συνθή-

κες του σήμερα.
Η ολοκληρωμένη και συνολική 

προστασία του αιγιαλού και επίσης 
η δημιουργία δυνατοτήτων για την 
οικονομική αξιοποίησή του, προωθού-
νται από το υπουργείο Οικονομικών.

Η απόλυτη απαγόρευση και η 
αυστηρή νομοθεσία έφερε ως απο-
τέλεσμα την ανομία. Γι΄αυτό το λόγο 
σχεδιάζεται η χαλάρωση ορισμένων 
διατάξεων,έτσι ώστε να εφαρμόζονται 
πλήρως. Τέλος, η κυρία Παπανάτσιου  
αναφέρθηκε  στη βούληση της κυβέρ-
νησης για τη διαφύλαξη του κοινό-

χρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού.
Με το νέο νομοσχέδιο επικαιρο-

ποιούνται οι σχετικές διατάξεις, ώστε 
να καταστεί εφικτή η ρύθμιση θεμά-
των όπως ο καθορισμός ανταλλάγ-
ματος στις περιπτώσεις παραχώρη-
σης έργων στον αιγιαλό, η παράταση 
προθεσμιών για τον καθορισμό αιγι-
αλού σε ορθοφωτοχάρτες, η απλοποί-
ηση των διαδικασιών εκτέλεσης και 
επισκευής έργων για αναπτυξιακούς 
σκοπούς με την εξασφάλιση της προ-
στασίας του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ριζικές αλλαγές στον αιγιαλό

Το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας 
αναμένεται να ξεκινή-

σει το καλοκαίρι κύμα κατε-
δαφίσεων αυθαιρέτων πάνω 
στο κύμα καθώς επίσης και 
σε δασικές εκτάσεις. Για το 
σκοπό αυτό έχει προκηρυχθεί 
διεθνής ανοικτός ηλεκτρονι-
κός διαγωνισμός εκτιμώμενης 
δαπάνης μισού εκατομμυρί-
ου ευρώ. Η καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής των προ-
σφορών είναι στις 6.5.2019

Περιλαμβάνει την κατε-
δάφιση 60 αυθαιρέτων για 
κάποια από τα οποία εκκρε-
μούν αποφάσεις ήδη από τη 
δεκαετία του 1990. 

Η σύμβαση παροχής υπη-
ρεσιών υποδιαιρείται σε δύο 
τμήματα. Το πρώτο περιλαμ-
βάνει την εκτέλεση 38 κατεδα-
φίσεων σε αιγιαλό και παρα-
λία στη δυτική Αττική και 
προστίθενται άλλα έξι στην 
περίπτωση που από τις 38 
αποφάσεις δεν μπορούν να 
εκτελεστούν κάποιες . Το δεύ-
τερο τμήμα αφορά 16 αποφά-
σεις κατεδάφισης  ανά την 
Αττική και στον Εθνικό Δρυ-
μό Πάρνηθας.

Οι προς κατεδάφιση κατα-
σκευές είναι κυρίως περιφρά-
ξεις, κτίσματα μονόροφα  ή 
πολυόροφα, πέργκολες, στέ-
γες, διαμορφώσεις, επιχωμα-
τώσεις, ράμπες, περιτοιχίσεις, 
τοιχία κλπ.

Χαρακτηριστικά μεταξύ 

των καταπατήσεων αιγιαλού 
και παραλίας στην Ψάθα βρί-
σκονται ένα μόνιμο διώρο-
φο κτίσμα από μπετόν 24x6  
τ.μ.και δύο ταβέρνες. Η πρώτη 
με περίπου 100 τ.μ. ισόγεια 
κτίσματα, δάπεδο από τσιμέ-
ντο  80 τ.μ., υπόστεγο με τέντα 
40 τ.μ. και άλλα τόσα πρόχειρη 
λάμαρινοσκεπή με καλαμωτή.  
Στη δεύτερη έχουν τσιμεντω-
θεί 106 τ.μ. αιγιαλού και 165 
παραλίας με δύο κτίσματα.

Από τα 13 αυθαίρετα στο 

Πόρτο Γερμενό ξεχωρίζουν 
επτά κτίσματα 324 τ.μ. συν 
τις πέργολες 61 τ.μ. και άλλα 
τέσσερα κτίσματα – ταβέρνες 
με πλακοστρώσεις- τσιμεντο-
στρώσεις για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων. 

Δεκατέσσερα (14) αυθαί-
ρετα στα οποία κυριαρχούν 
τα κτίσματα έως 50τ.μ., υπό-
στεγα, και ευτελείς κατασκευ-
ές (λαμαρινοσκεπές) και τσι-
μεντοστρώσεις  βρίσκονται 
στον προστατευόμενο υγρο-

βιότοπο Βουρκαρίου ο οποί-
ος έχει χαρακτηριστεί περι-
φερειακό πάρκο από το 2017.

Στην περιοχή της Πάχης 
υπάρχουν κατασκευές σε μεγά-
λο τμήμα στη ζώνη αιγιαλού  
και παραλίας. Στην Κινέττα 
έχουν καταγραφεί εκτεταμέ-
νες καταπατήσεις όπως δια-
μόρφωση χώρου πρασίνου  
625τ.μ., κτίσμα 50τ.μ., πλα-
κοστρώσεις 624τ.μ., τσιμεντέ-
νια δάπεδα 111 τ.μ. δύο προ-
βλήτες κ.α΄. Το δεύτερο από 

τα πέντε πρωτόκολλα αφορά 
μέσα στον αιγιαλό κτίσμα 375 
τ.μ. με πλήθος κατασκευών 
(κιόσκια, περιφράξεις, τοιχία).

Από τα 16 κατεδαφιστέα 
εντός δασικών εκτάσεων, τα 
οκτώ τουλάχιστον έχουν να 
κάνουν με αυθαίρετες κατοι-
κίες. Στον Εθνικό Δρυμό Πάρ-
νηθας εδώ και έντεκα χρόνια 
εκκρεμεί κατεδάφιση αυθαί-
ρετου κτίσματος 161 τ.μ..  

Έχουν εκδοθεί επίσης  
πρωτόκολλα που αφορούν 
κτίσμα 135 τ.μ. ενός ορόφου 
στα μπετά στην Αγ. Κυριακή 
Σπάτων, οικία 100 τ.μ. στην 
Ιπητή Παιανίας και άλλα τόσα 
τ.μ. οικοδομής με ισόγειο και 
πρώτο όροφο στη Βορινέζα 
Αρτέμιδας.

Στην περιοχή Στρογγύλι 
Μαρκοπούλου υπάρχει ποι-
μνιοστάσιο από μπετόν 160 
τ.μ. και χώρος στάθμευσης 160 
τ.μ. Στη Γλυφάδα στις υπώ-
ρειες του ορεινού όγκου του 
Υμηττού, εκκρεμεί η εκτέλε-
ση δύο πρωτοκόλλων κατεδά-
φισης από το 2001.Το πρώτο 
στην Τερψιθέα αφορά περί-
φραξη, κεραμοσκεπή οικία 
121 τ.μ. αποθήκη και μαντρί 
συνολικού εμβαδού 315 τ.μ. 
Στο Γύρισμα Τερψιθέας δύο 
κατασκευές με ελενίτ 2x3 και 
3x3 αντίστοιχα, τσιμεντένια 
βάση με υπόγειο διαστάσεων 
6x4 και περίφραξη της έκτα-
σης με συρματόπλεγμα.   

Μόνο 60 τα αυθαίρετα  
σε υγροβιότοπους, παραλίες και στα δάση;
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Όλα αυτά και από τις δύο 
(2) πλευρές είναι κουβέ-
ντες χωρίς νόημα, για-

τί η κυρία Δούρου αλλά και ο 
κύριος Πατούλης δεν έχουν πει 
ούτε γράψει τίποτε που να αγγί-
ζει το τεράστιο «σκάνδαλο» με 
την ανακύκλωση και συγκεκρι-
μένα με τον Ε.Ο.ΑΝ. (Εθνικός 
Οργανισμός Ανακύκλωσης) και 
την Ε.Ε.Α.Α.  ( Ελληνική Εται-
ρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) 
όπου χρόνια τώρα δεν έχει άδεια 
και ταυτόχρονα σπαταλά άσκοπα 
λεφτά για την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» 
που δεν γίνεται ποτέ, τα δε τερά-
στια έξοδα αυτής της ιστορίας τα 
επωμίζεται μέσα από τα Δημοτι-
κά τέλη ο Αθηναίος ταλαίπωρος 

πολίτης αλλά και κάθε Έλληνας 
πολίτης. Για τα παραπάνω ούτε 
… κουβέντα κύριε Μητσοτάκη 
και κύριε Πατούλη… υποψήφιε 
Περιφερειάρχη. 

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. επισκέφτη-
κε το ΧΥΤΑ της Φυλής μαζί με τον 
κ. Πατούλη και εξέφρασε την άποψη 
ότι ο ΧΥΤΑ αποτελεί μία υγειονομι-
κή βόμβα για την Αττική. Κατηγό-
ρησε την περιφερειάρχη Αττικής ότι 
παραδίδει σε οριακή κατάσταση την 
μονάδα υγειονομικής ταφής «ύστερα 
από πέντε χρόνια απραξίας». 

Ειδικότερα σημείωσε ότι στις 
εγκαταστάσεις της μονάδας ανα-
κύκλωσης φτάνει μόνο το 25% του 
συνολικού όγκου των απορριμμά-
των, ενώ το υπόλοιπο 75% οδηγείται 

σε υγειονομική ταφή. Αναφέρθηκε 
και στο γεγονός ότι η μονάδα υγει-
ονομικής ταφής πρόκειται να κλεί-
σει τον Μάρτιο του 2020 «χωρίς να 
υπάρχει κανένα σχέδιο για την επό-
μενη μέρα».

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδε-
σμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) απα-
ντώντας στις καταγγελίες αναφέρει 
ότι η επίσκεψη των κ.κ. Μητσοτάκη 
και Πατούλη είναι «κλασσικός επι-
κοινωνιακός αντιπερισπασμός» λόγω 
εκλογών. Το «συγκυριακό ενδιαφέ-
ρον» προδίδει τη χρόνια αδιαφορία 
εκείνων που κατείχαν θέσεις εξουσί-
ας επί δεκαετίες, αδιαφορώντας για 
μία πολιτική διαχείρισης απορριμ-
μάτων που να σέβεται τον πολίτη, 
τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ: Η ΑΜΑΡΤΙΑ

Aμαρτίας… 
συνέχεια

Το ΠΑΚΟΕ μέχρι τις 
15/5/2019 θα πραγματο-
ποιήσει δημόσια εκδή-
λωση στη Φυλή, με στόχο 
να ενημερώσει τον πλη-
θυσμό, από τις μετρήσεις 
που πρόσφατα πραγμα-
τοποίησε, αλλά περισσό-
τερο τους υποψήφιους 
της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης για το μέχρι σήμερα 
έγκλημα που συντελεί-
ται στην περιοχή αυτή. 

Θα ακολουθήσει πρό-
σκληση.

Σε κινητοποιήσεις 
καλούν Σωματεία και 
Φορείς του Δήμου Φυλής 
εναντίον της εκ νέου επέ-
κτασης της χωματερής της 
Φυλής, κατά τη συνεδρί-
αση του αρμόδιου φορέα 
ΕΔΣΝΑ, σήμερα Μεγάλη 
Τρίτη. Στο κάλεσμά τους 
αντιτίθενται στην, με συνο-
πτικές διαδικασίες, επι-
χειρούμενη απόφαση της 
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 
και της περιφερειάρχη 
Ρ. Δούρου, για επέκταση 
της Μονάδας Επεξεργασί-
ας Απορριμμάτων Φυλής 
στους 300.000 τόνους σύμ-
μεικτων αποβλήτων και 
στους 100.000 τόνους βιο-
αποβλήτων ανά έτος. Αιτή-
ματα των κινητοποιήσε-
ων είναι 
• Το άμεσο κλείσιμο της 
υγειονομικής «βόμβας»  του 
ΧΥΤΑ Φυλής, με παράλληλη 
αποκατάσταση της ευρύτε-
ρης περιοχής και ασφαλή 
μετεγκατάσταση του απο-
τεφρωτήρα.
• Η αποτροπή δημιουργίας 
ΧΥΤΥ στα παλιά λατομεία 
Μουσαμά και Μελετανίου.
• Τερματισμός ιδιωτικοποί-
ησης της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ
• Όχι στην καύση των απορ-
ριμμάτων
• Όχι στη μετατόπιση των 
βαρών μέσω των ανταπο-
δοτικών τελών στις πλά-
τες των λαϊκών στρωμά-
των, αλλά κάλυψή τους με 
πρόσθετη φορολογία στο 
κεφάλαιο.
• Λήψη μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας και προστασίας 
του περιβάλλοντος.
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Το ΠΑΚΟΕ χρόνια 
τώρα διαμαρτύρεται 
και ταυτόχρονα προ-

τείνει λύσεις για τη σωστή 
διαχείριση των απορριμ-
μάτων, με το δεδομένο 
ότι δεν έχει καμιά σχέση 
με το βρώμικο κύκλωμα 
των χρυσοφόρων σκου-
πιδαρχών.

Επειδή η «Εταιρεία Αξι-
οποίησης Ανακύκλωσης» 
δυστυχώς είναι ο βασικός 
διαχειριστής των υλικών 
συσκευασίας αξιοποιώ-
ντας σχεδόν το μονοπω-
λιακό καθεστώς που επι-
κρατεί, λειτουργεί ακόμη 
χωρίς άδεια.

Το ΠΑΚΟΕ έχει επα-
νειλημμένα επισημάνει:

1. Παρά το γεγονός ότι 
ξοδεύονται πάρα πολλά 
χρήματα για την «δήθεν» 
ανακύκλωση, τριπλάσια 
του 2010, εν τούτοις το 
2010 η ανακύκλωση ήταν 
σε ποσοστό 11% ενώ σήμε-
ρα είναι σε ποσοστό μόλις 
7,9%.

2. Η Ε.Α.Α.Α. εισπράτ-
τει από τους πελάτες της 
κάθε χρόνο 2,5 περίπου 
δις ευρώ -αυτοί είναι περί-
που 3.000 επιχειρήσεις- εν 
τούτοις δεν καταναλώνει 
αυτά τα χρήματα σε προ-
γράμματα χρήσιμα για 
τους πολίτες.

3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. (Εθνικός 
Οργανισμός Ανακύκλω-

σης) παρά το γεγονός ότι 
δεν χορηγεί άδεια λειτουρ-
γίας στην ΕΑΑΑ (Ελληνι-
κή Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης) εν τούτοις 
την αφήνει να… λειτουρ-
γεί, υποθηκεύοντας στους 
πολίτες τα δυσβάστακτα 
Δημοτικά Τέλη και πολ-
λά άλλα. 

Για αυτό το ΠΑΚΟΕ έχει 
προτείνει ένα Εθνικό διά-
λογο και οριστικοποίηση 
διακομματικού προγράμ-
ματος στη διαχείριση των 

σκουπιδιών. 
Κύριοι της εξουσίας μην 

κρύβεστε πίσω από το μαν-
δύα της αδιαφάνειας.

Όλα τα παρακάτω είναι 
λόγια… λόγια… λόγια.

Ο κύριος Σωκράτης 
Φάμελλος, αναπληρωτής 
ΥΠΕΝ, σε πρόσφατη εκδή-
λωση με θέμα «Πορεία Υλο-
ποίησης Περιφερειακού Σχε-
διασμού Διαχείρισης Αστικών 
Απορριμμάτων» στο πλαίσιο 
του 5ου Φεστιβάλ Ανακύκλω-
σης του Δήμου Θεσσαλονί-

κης, ανακοίνωσε ότι η ΚΥΑ 
(Κοινή Υπουργική Απόφαση) 
που υπεγράφη για την τιμο-
λογιακή πολιτική διαχείρισης 
των απορριμμάτων βρίσκεται 
σε διαδικασία δημοσίευσης. 
Σύμφωνα με αυτή, ο κάθε 
ΦοΔΣΑ θα τιμολογεί πλέον 
διαφορετικά την κάθε υπη-
ρεσία που παρέχει –κομπο-
στοποίηση, μεταφόρτωση, 
επεξεργασία οργανικών και 
σύμμικτων απορριμμάτων- 
με την ταφή των απορριμ-
μάτων να είναι πλέον η πιο 

ακριβή μέθοδος διαχείρισης 
αποβλήτων. 

Η αξιολόγηση των δήμων 
θα βασίζεται σε τρεις άξονες. 
Ο πρώτος άξονας θα είναι 
η ανακύκλωση και η επιβε-
βαιωμένη αξιοποίηση υλι-
κών συσκευασίας, ο δεύτερος 
άξονας θα είναι το ποσοστό 
χωριστής συλλογής και αξι-
οποίησης οργανικών απο-
βλήτων και ο τρίτος άξονας 
ο συντελεστής εκτροπής από 
την ταφή που θα καταλήγει 
σε φθηνότερο τιμολόγιο

Ευτυχώς που πριν τις εκλογές 
γράφονται και λέγονται μερικές 
πραγματικές αλήθειες. Το ΠΑΚΟΕ 
που έχει πραγματοποιήσει πολλές 
μελέτες στον Βόλο, πιστεύει ότι 
τα μεγάλα «αγκάθια» του Βόλου 
είναι η διαχείριση -χωρίς καύ-
ση- των σκουπιδιών αλλά και το 
τσιμεντάδικο. Πώς θα το λύσουν 
οι «εγκέφαλοι» των κυβερνήσεων 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης 
του Βόλου θα το δούμε μετά τις 
εκλογές. Πάντως δεν πρέπει να 
συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη 
κατάσταση και ο Βόλος να θεω-
ρείται η πόλη με τη μεγαλύτερη 
θνησιμότητα. 

Η υποψήφια δήμαρχος Νάνσυ 

Κάπουλα αναφέρει ότι στην πόλη 
του Βόλου δεν έχει γίνει κανένα 
έργο τα τελευταία τέσσεραμιση χρό-
νια. Σύμφωνα με την κυρία Κάπουλα 
χάθηκαν 40 εκ. ευρώ για τη μονάδα 
διαχείρισης απορριμμάτων. Επίσης 
χάθηκαν 14 εκ. ευρώ από το έργο 
αντικατάστασης αγωγών για ποιο-

τικότερο νερό, εξαιτίας της άτυχης 
μελέτης καθώς ο εργολάβος δεν μπο-
ρεί να εφαρμόσει την μελέτη. Έχει 
αντίστοιχο θέμα με βάθος εκσκα-
φής και βρίσκει άλλα δίκτυα. Έγι-
νε με λάθος τρόπο η μελέτη και δεν 
μπορεί να προχωρήσει το έργο και 
προτιμά να εκπέσει η εγγυητική του. 

Η υποψήφια του Δήμου Βόλου 
λέει πως το μόνο που μένει είναι να 
ξαναδιεκδικήσουν τα χρήματα να 
μπούνε στον ίδιο κωδικό. Οι κυκλι-
κοί κόμβοι είναι έργο 1 εκ. ευρώ που 
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο 
βάσει του Προγράμματος Δημοσί-
ων Επενδύσεων.

«Ως ΤΕΕ πριν ενάμιση χρόνο 
είχαμε πει ότι δε θα χρηματοδοτη-

θεί ο Δήμος για τη μονάδα απορ-
ριμμάτων και επί ενάμιση χρόνο 
κάνανε μελέτες. Το Υπουργείο τους 
απάντησε ότι δε μπορεί να χρημα-
τοδοτηθεί η μονάδα παραγωγής 
καυσίμων, αλλά η χρηματοδότηση 
αφορά μόνο την κατασκευή εργο-
στασίου για ανακύκλωση. Αυτό που 
τους είπαμε εμείς πριν από 1,5 χρό-
νο και μας χλευάζανε». 

Η κα. Κάπουλα τονίζει πως απορ-
ρίφτηκε ο φάκελος που προτείνανε 
για τη σχολική στέγη, καθώς πολλά 
σχολεία μετρούν παλαιότητα από τη 
δεκαετία του 1960.

Επίσης αναφορά έκανε και σε 
απευθείας αναθέσεις σε συγγενείς 
δημοτικών συμβούλων.

Σκουπίδια: Το χρυσορυχείο της … απάτης 

Στο βωμό του κέρδους πεθαίνουν στο …Βόλο
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Το ΠΑΚΟΕ ξέρει ότι σε 
όλα τα οικοσυστήμα-
τα υπάρχει πάντοτε 

μια ισορροπία. Τώρα όμως 
το παράκαναν οι ιθύνοντες. 
Όταν καούν τα φρύγανα 
που έχουν χαρακτηριστεί 
δάση …η αποκεντρωμένη 
και ο συντονιστής της θα 
τρέξουν να σβήσουν τη  
φωτιά.

Σύγχυση επικρατεί με τους 
δασικούς χάρτες που καταρ-
τίστηκαν για τα νησιάτου 
Αιγαίου. Πάτμος και Σύμη 
χαρακτηρίστηκαν δασικές 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
80%(!) ενώ σε ακόμα τέσσε-
ρα νησιά των Κυκλάδων οι 
δασικές εκτάσεις φαίνεται να 
ξεπερνούν το 50% της έκτασης 
τους. Το πρόβλημα σχετίζεται 
με την απόφαση να θεωρού-
νται δασικές οι εκτάσεις με 
φρύγανα (και επιπλέον στα 
Δωδεκάνησα κατά τεκμήριο 
δημόσιες). Αυτό «επιβλήθηκε» 
από αποφάσεις του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας (ΣτΕ) και 
τώρα το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας καλείται 
να διαχειριστεί έναν δυσεπί-
λυτο γρίφο.

Οι πρώτοι δασικοί χάρ-
τες στις Κυκλάδες και στα 
Δωδεκάνησα εκπονήθηκαν, 
στις αρχές της δεκαετίας του 
2000, στο πλαίσιο των πρώτων 
προγραμμάτων του Κτηματο-
λογίου. Αφορούσαν τη μισή 
Σαντορίνη, τη μισή Μύκονο, 
τη Σύρο, τη Μήλο, την Κίμω-
λο, την Πάτμο και τη Σύμη, 
όμως ουδέποτε αναρτήθη-
καν. Σε αυτό τον σημαντικό-
τερο ρόλο έπαιξε ο λεγόμε-
νος «δασοκτόνος» νόμος Δρυ 
(2003), που άλλαξε τον ορισμό 
του δάσους (οδηγώντας στο 
«πάγωμα» όλων των δασι-
κών χαρτών) και λίγα χρό-
νια αργότερα κρίθηκε αντι-
συνταγματικός. 

«Η υπόθεση των δασικών 
χαρτών ξεκίνησε εκ νέου το 
2013 με την επικαιροποίηση 
του δασικού χάρτη για τη μισή 
Σαντορίνη. Ο χάρτης αναρ-
τήθηκε και κυρώθηκε με τις 
τότε προδιαγραφές οι οποί-
ες είναι διαφορετικές από 
τις σημερινές. Όταν οι χάρ-
τες αναρτήθηκαν, άρχισε… το 
μπλέξιμο: Στη Σύμη, αμιγώς 

δασικές εκτάσεις χαρακτη-
ρίστηκαν 56.000 στρέμματα 
ενώ ακόμα 1.000 στρέμμα-
τα ήταν δασωμένοι αγροί, 
εκχερσωμένες εκτάσεις και 
αναδασωτέα. Έτσι, σε ποσο-
στό 89,5% ο δασικός χάρτης 
ήταν «πράσινος». 

Στις Κυκλάδες, σε τέσσε-
ρα νησιά οι δασικές εκτάσεις 
ξεπέρασαν το 50%. Πιο συγκε-
κριμένα, στη Σίφνο χαρακτη-
ρίστηκε δασικό το 56,4%, στην 
Κίμωλο το 55,8%, στη Μήλο το 
55% και στη Σίκινο το 52,8% 
(συνυπολογίζοντας όλες δάση, 
εκχερσωμένες εκτάσεις, δασω-
μένους αγρούς και αναδασω-
τέα). Με δεδομένο ότι αν μια 
έκταση χαρακτηριστεί δασι-
κή υπάρχουν σοβαροί περι-
ορισμοί στη χρήση της (για 
παράδειγμα απαγορεύεται η 
δόμηση), ένας σημαντικός 
αριθμός αντιρρήσεων κατατέ-
θηκε στην Πάτμο, στην Κίμω-
λο και στη Μήλο.

Αντιδράσεις από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«Ο δασικός χάρτης είναι 
αιτία για να μην έρθει ποτέ 
η ανάπτυξη» λέει ο δήμαρ-

χος Σύμης, Λευτέρης Παπα-
λοδούκας. «Βγήκε σχεδόν όλο 
το νησί δασικό και λένε στον 
κόσμο να βάλει ξανά το χέρι 
στην τσέπη και να πληρώνει 
δικηγόρους. Πρέπει να αποσύ-
ρουν τους χάρτες και να ενι-
σχύσουν τη Διεύθυνση Δασών 
στη Ρόδο με προσωπικό γιατί 
είναι ελάχιστοι και δεν προ-
χωρά τίποτα» προσθέτει. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και 
ο δήμαρχος Μήλου, Γεράσιμος 
Δαμουλάκης: «Όλοι θέλουμε 
τους δασικούς χάρτες αλλά 
για να λύσουν, όχι να δημι-
ουργήσουν προβλήματα. Το 
νησί μας έχει αλματώδη του-
ριστική ανάπτυξη και τώρα 
οι επενδυτές φοβούνται να 
πλησιάσουν. Έχουν “παγώ-
σει” όλες οι αγοραπωλησίες. 
Επιπλέον, οι πολίτες καλού-
νται να αποδείξουν στα δικα-
στήρια ότι τους ανήκουν οι 
περιουσίες που εκμεταλλεύο-
νται 40 και 50 χρόνια, για τις 
οποίες πληρώνουν φόρους. 
Με ποιο δικαίωμα έρχονται 
να μας πούνε ότι τα φρύγανα 
είναι δάση, ισχυριζόμενοι ότι 
αγαπούν τον τόπο μας περισ-
σότερο από εμάς;Ο δασικός 

χάρτης πρέπει να απεικονίζει 
την πραγματικότητα».

Πως έγιναν δάση τα… 
πύκνα φρύγανα

Λύση στο πρόβλημα των 
νησιώνφαίνεται ότι επιδιώκει 
το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας έχοντας απένα-
ντι του τις ανελαστικές απο-
φάσεις του ΣτΕ για το θέμα. 
Η αντιπρόεδρος του διοικη-
τικού συμβουλίουτης «Ελλη-
νικό Κτηματολόγιο»,Νατάσα 
Βαρουχάκη, βάζει τα πράγμα-
τα στη θέση τους.

«Το ζήτημα ξεκίνησε μετά 
τον ν.4280/14 και το διάταγμα 
32/2016. Ο νόμος όρισε ότι 
τα δημόσια χορτολίβαδα πρέ-
πει να προστατεύονται όπως 
οι δασικές εκτάσεις, ενώ το 
διάταγμα ότι οι πυκνές φρυ-
γανικές εκτάσεις πρέπει να 
λογίζονται ως δασικές. Έτσι, 
ενώ μέχρι το 2013 οι φρυγα-
νικές εκτάσεις λογίζονταν ως 
χορτολιβαδικές, το Προεδρι-
κό Διάταγμα του 2016 όρισε 
ότι χορτολιβαδικά οικοσυστή-
ματα είναι μόνο τα “μη ξυλώ-
δη” φρύγανα.

Kατόπιν αυτού, η Αποκε-

ντρωμένη Διοίκηση ζήτησε 
όλες οι εκτάσεις με ξυλώδη 
βλάστηση (άρα και τα φρύγα-
να) να χαρακτηριστούν δάση. 
Το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα 
είναι ότι οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται και στους εγκα-
ταλελειμμένους αγρούς με 
αποτέλεσμα αφενός μεν σε 
έναν αγρό που δεν καλλιερ-
γείται, η ύπαρξη έστω λίγων 
φρυγάνων να τον καθιστά 
“δασωμένο” και αφετέρου 
δε να τίθεται σε αμφισβήτη-
ση η ιδιοκτησία των πολιτών, 
καθώς οι υπηρεσίες οφεί-
λουν με βάση τον νόμο και 
τις εγκυκλίους να θεωρούν 
και τις εκτάσεις αυτές κατά 
τεκμήριο δημόσιες, ακόμα 
και στις Κυκλάδες, που δεν 
ισχύει το τεκμήριο υπέρ του 
Δημοσίου».

Το παράδοξο είναι ότι οι 
δύο αρμόδιες Διευθύνσεις 
Δασών λειτούργησαν διαφορε-
τικά. «Στα Δωδεκάνησα τηρή-
θηκε πιο αυστηρά το γράμμα 
του νόμου και όλες οι φρυγα-
νικές εκτάσεις καταγράφηκαν 
ως δασικές. Στις Κυκλάδες 
αντίθετα τις ανήρτησαν ως 
χορτολιβαδικές, όπως παλιά». 

Ατέλειωτα …παρθένα δάση
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Το ΠΑΚΟΕ διαπι-
στώνει ότι μετά από 
δέκα και πλέον χρό-

νια και μετά από αγώνες 
των κατοίκων της περιο-
χής, το Πεδίο του Άρεως 
ξαναβρίσκει επιτέλους την 
παλιά του αίγλη. Ας ελπί-
σουμε ότι πραγματικά οι 
αγώνες των κατοίκων έπια-
σαν τόπο.

Το  «GREEN PARK» γνώ-
ρισε στο παρελθόν μεγάλες 
δόξες, αλλά τα τελευταία έντε-
κα (11) χρόνια είχε μετατρα-
πεί σε πιάτσα ναρκωτικών. 
Θα επαναλειτουργήσει τους 

ερχόμενους μήνες, προσθέ-
τοντας μία ακόμη ψηφίδα 
στο νέο πρόσωπο που δημι-
ουργεί η Περιφέρεια Αττικής 
στο μεγαλύτερο πάρκο του 
κέντρου της πόλης.

Το «GREEN PARK» μισθώ-
θηκε στον Βλάση Σταθοκω-
στόπουλο, ένα επιχειρημα-
τία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των εστιατορίων 
και κέντρων διασκέδασης 
στο κέντρο της Αθήνας, στην 
παραλία και αλλού.

Το  «GREEN PARK» λει-
τουργούσε έως το 2008, αλλά 
η οικονομική κρίση που ακο-

λούθησε συνδυάστηκε με τα 
έργα που είχε ξεκινήσει η τότε 
Υπερνομαρχία Αθηνών – Πει-
ραιώς και τα οποία διέκοψαν 
την πρόσβαση του κοινού 
στις περισσότερες περιοχές 
του πάρκου με αποτέλεσμα 
τη σταδιακή εγκατάλειψη του 
Πεδίου του Άρεως. Ακολού-
θησε η εμφάνιση περιθωρι-
ακών στοιχείων και αργότε-
ρα η περιοχή έγινε πιάτσα 
τοξικοεξαρτημένων ατόμων.

Η περιφερειάρχης Ρένα 
Δούρου αναφέρθηκε στα βήμα-
τα που έχουν γίνει προς την 
αναβάθμιση του πάρκου: ολο-

κληρώθηκε η ανάπλαση και 
τα έργα τελείωσαν στα τέλη 
του 2016, αναβαθμίστηκαν 
οι υποδομές φύλαξης, φωτι-
σμού, πρασίνου και παιδικών 
χαρών, ειδικά για τη φύλαξη 
υπεγράφη μνημόνιο συνεργα-
σίας με το υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη, ενώ υπάρχει 
και ιδιωτική εταιρεία με τρι-
ετή σύμβαση που προβλέπει 
24ωρη φύλαξη.

Μόνο μέσα στο 2017 
φυτεύτηκαν συνολικά 882 
νέα δέντρα και 995 θάμνοι, 
διασφαλίστηκε η λειτουργία 
των παιδικών χαρών με πιστο-

ποίηση για την καταλληλό-
τητα των οργάνων και του 
χώρου αποκαταστάθηκαν ο 
ηλεκτρομηχανολογικός εξο-
πλισμός και το μεγαλύτερο 
μέρος του φωτισμού, ώστε 
να εξασφαλιστεί η ασφαλής 
διέλευση και παραμονή των 
κατοίκων στο χώρο σε συνερ-
γασία με τη Διεύθυνση Συντή-
ρησης Αρχαίων και Νεότερων 
Μνημείων  του υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
καθαρίζονται και συντηρού-
νται τα αγάλματα και τα νεό-
τερα μνημεία που βρίσκονται 
στο Πεδίο του Άρεως

Αλλάζει όψη  το «Πεδίον του Άρεως»
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Το ΠΑΚΟΕ πριν είκο-
σι (20) χρόνια είχε 
προτείνει στις τρά-

πεζες και στις ασφαλιστι-
κές εταιρείες να υιοθετή-
σουν συντελεστές αφενός 
ακραίων καιρικών φαινο-
μένων, αφετέρου του απο-
τυπώματος του άνθρακα 
καθώς και τη χρονοσειρά 
της κλιματικής αλλαγής. 
Τώρα που οι τράπεζες βλέ-
πουν τα κεφάλαιά τους να 
κατρακυλούν εξαιτίας της 
αστάθειας πολλών οικονο-
μικών παραμέτρων θυμού-
νται την κλιματική αλλαγή. 

Μελέτη της αντασφαλι-
στικής εταιρείας Munich Re 
υπολογίζει σε 160 δις. δολά-
ρια τις ζημίες που προκάλεσαν 
το περασμένο έτος οι πυρκα-
γιές, οι ακραίες καταιγίδες, η 
ξηρασία και τα κύματα καύ-
σωνα. Τα τελευταία δέκα χρό-
νια, δε, το ετήσιο κόστος των 
φυσικών καταστροφών υπε-
ρέβη το μέσο όρο των τελευ-
ταίων τριάντα ετών, ενώ από 
το 1980 έχει τριπλασιασθεί ο 
αριθμός των ακραίων καιρι-
κών φαινομένων.

Έτσι, 30 κεντρικές τρά-
πεζες, με πρωτοβουλία των 
κεντρικών τραπεζών Γαλλίας, 
Αγγλίας και Κίνας, συσπειρώ-
θηκαν κάτω από το Δίκτυο 
Κεντρικών Τραπεζών και 
Ρυθμιστικών Αρχών για ένα 
Πράσινο Χρηματοπιστωτικό 
Σύστημα (NGFS) και επικα-
λούμενες έρευνες ακαδημαϊ-
κών και χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, ζητούν να ληφθούν 
μέτρα για την πράσινη χρημα-

τοδότηση, καθώς διαπιστώ-
νουν πως η άνοδος της θερ-
μοκρασίας και η κλιματική 
αλλαγή αποτελεί «πηγή χρη-
ματοπιστωτικών κινδύνων».  
Έχουν εκπονήσει χάρτη ώστε 
οι αρχές να ενθαρρύνουν τις 
επενδυτικές εταιρείες να υπο-
λογίζουν τον αντίκτυπο της 
υπερθέρμανσης του πλανή-
τη στα χαρτοφυλάκιά τους. 

Σημαντική η απουσία από 

την πρωτοβουλία αυτή της 
αμερικανικής Federal Reverse 
και της Τράπεζας της Βρα-
ζιλίας.

Στην έκθεση του Δικτύου 
παρουσιάζονται συστάσεις 
προς τις κεντρικές τράπεζες 
και τις ρυθμιστικές αρχές του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, 
όπως: Να συνεκτιμούν κιν-
δύνους από την κλιματική 
αλλαγή, να λαμβάνουν υπόψη 

κριτήρια βιωσιμότητας όταν 
διαμορφώνουν χαρτοφυλάκια 
περιουσιακών στοιχείων, να 
εντοπίζουν τομείς που χρει-
άζονται περισσότερες πλη-
ροφορίες για να εκτιμηθούν 
κίνδυνοι για το περιβάλλον, 
να πιέζουν τους παράγοντες 
χρηματαγορών να δημοσιο-
ποιούν κινδύνους σχετικούς 
με το κλίμα και να αναπτύ-
ξουν κοινό λεξιλόγιο για τους 

πολιτικούς και τις επιχειρή-
σεις για το αντίκτυπο της κλι-
ματικής αλλαγής στη χρημα-
τοδότηση. 

Σε σχετικό άρθρο στην βρε-
τανική εφημερίδα Guardian, 
οι επικεφαλής των κεντρικών 
τραπεζών Αγγλίας και Γαλλίας 
τονίζουν πως «όσες επιχειρή-
σεις δεν μπορέσουν να προ-
σαρμοστούν στη νέα πραγμα-
τικότητα, θα εξαφανισθούν».

Οι τράπεζες και …η κλιματική αλλαγή
Σε 160 δισ.δολ. υπολογίζονται οι ζημίες που προκάλεσαν το 2018 οι πυρκαγιές,  

οι ακραίες καταιγίδες, η ξηρασία και ο καύσωνας.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, 
στον Καναδά σημειώνεται αύξηση 
της θερμοκρασίας με ρυθμό διπλά-
σιο από τον υπόλοιπο κόσμο και οι 
επιπτώσεις αυτού του φαινομένου  
είναι πιο εμφανείς στο βόρειο τμή-
μα της χώρας.

Έκθεση που συντάχθηκε κατό-

πιν αιτήματος του υπουργείου Περι-
βάλλοντος της χώρας, αναφέρει ότι 
το κλίμα θα συνεχίσει να θερμαίνε-
ται στο μέλλον λόγω της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας. Στο τμήμα της 
χώρας κοντά στον Αρκτικό Κύκλο, η 
θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά μέσο 
όρο περί τους  2,3οC.

Οι επιστήμονες κάνουν λόγο 
για αύξηση της θερμοκρασίας  έως 
και 6οC μέχρι το τέλος του αιώνα 
η οποία θα συνοδεύεται από λιώ-
σιμο των πάγων, αύξηση του επι-
πέδου της θάλασσας, πλημμύρες, 
ξηρασία, κύματα καύσωνα και πιο 
συχνές δασικές πυρκαγιές.

Επιπλέον χρειάζεται να αναφέ-
ρουμε ότι η κυβέρνηση του Καναδά 
δίνει μεγάλο βάρος στην προστασία 
του περιβάλλοντος και γι’ αυτό επέ-
βαλε φόρο για την εκπομπή αερίων 
του θερμοκηπίου σε τέσσερεις επαρ-
χίες των οποίων τις προσπάθειες 
έκρινε ανεπαρκείς.

Καναδάς: Η θερμοκρασία αυξάνεται  
με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
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Το ΠΑΚΟΕ πρωτοπό-
ρο στον αγώνα των 
κατοίκων της ευρύ-

τερης περιοχής των Οινο-
φύτων (Ωρωπός, Δήλεσι, 
Σχηματάρι κ.ά.) . Το 2007 
μέτρησε, κατήγγειλε και 
έκανε στην πολιτεία παρέμ-
βαση νομική, ούτως ώστε 
να αποκατασταθεί η ζημιά 
που από το 1950 ξεκίνη-
σε παράνομα στην περιο-
χή. Μελέτες επί μελετών 
έγιναν αλλά ακόμα τίπο-
τα.  Τώρα η …πρόβλεψη 
του …πάρκου με τα πολ-
λά «θα» σίγουρα δεν θα 
λύσει τα πολλά προβλήμα-
τα στην περιοχή και στους 
κατοίκους.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο 
Εξυγίανσης είναι μία κίνηση 
που θα βάλει τάξη στη σημε-
ρινή ασυδοσία στην ευρύτε-

ρη περιοχή των Οινοφύτων – 
Σχηματαρίου εκατέρωθεν της 
εθνικής οδού Αθηνών – Λαμί-
ας. Οι βιομηχανίες που βρί-
σκονται σε αυτή την περιοχή 
υπερβαίνουν τις χίλιες (1000) 
και παράγουν το ένα τρίτο 
του βιομηχανικού ΑΕΠ της 
χώρας. Από το 2007 έχει γίνει 
επίσημα αποδεκτή, η σοβαρή 
ρύπανση του Ασωπού λόγω 
της ανεξέλεγκτης απόρριψης 
λυμάτων. Από τότε όμως δεν 
έχουν παρθεί μέτρα για την 
κατασκευή μονάδας επεξερ-
γασίας των υγρών αποβλήτων 
ούτε έχουν θεσπιστεί κανό-
νες λειτουργίας που θα περι-
ορίσουν την αέρια ρύπανση.

Η πολιτεία με το άρθρο 
11 του πολυνομοσχεδίου του 
υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης ορίζει ότι η εν 
λόγω περιοχή χρήζει περι-

βαλλοντικής και λεπτουργικής 
αποκατάστασης. Προβλέπε-
ται η δημιουργία Επιχειρη-
ματικού Πάρκου Εξυγίανσης. 
Αυτός ο φορέας θα αναλάβει 
τα έργα υποδομής με έμφαση 
στη δημιουργία εγκαταστάσε-
ων για τη συγκέντρωση και 
επεξεργασία των βιομηχανι-
κών αποβλήτων. Θα σχεδιάσει 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των εδαφών 
και των υδατικών πόρων. Επι-
πλέον, θα έχει ευθύνη για τη 
διαμόρφωση των κοινόχρη-
στων πόρων που σήμερα λεί-
πουν λόγω της άναρχης ανά-
πτυξης της περιοχής, με την 
αναμόρφωση του διαθέσιμου 
χώρου αλλά και με αγορά γει-
τονικών ακινήτων ώστε να 
δημιουργηθεί ζώνη πρασί-
νου που θα προστατεύει τους 
γύρω οικισμούς.

Η παράνομη βιομηχανική 
ζώνη στα Οινόφυτα 

…συνεχίζει ακάθεκτη

Άκρως επικίνδυνο
Το ΠΑΚΟΕ επικροτεί και επιβεβαιώνει αυτά που 

καταγράφονται και πιστεύει ότι με συλλογική και 
οργανωμένη εργασία πολλά μπορούν να γίνουν. 

Μια διεθνής μελέτη δείχνει ότι τα έντομα οδεύουν 
προς εξαφάνιση, με συνέπεια την καταστροφή της ζωής 
στη Γη –ακόμα και του ανθρώπου.

Πάνω από το 40% των ειδών εντόμων βρίσκονται σε 
ύφεση και το ένα τρίτο από αυτά απειλούνται με εξαφά-
νιση, σύμφωνα με την ανασκόπηση. Ο ρυθμός εξαφάνι-
σης είναι οκτώ φορές ταχύτερος από αυτόν των θηλαστι-
κών, των πτηνών και των ερπετών. Η συνολική μάζα των 
εντόμων μειώνεται κατά 2,5% ετησίως, σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα δεδομένα. Αυτό το τρομακτικό ποσοστό σημαί-
νει ότι τα έντομα θα μπορούσαν να εξαφανιστούν μέσα 
σε έναν αιώνα.

Σύμφωνα με τον Guardian, που δημοσιεύει τα σοκα-
ριστικά ευρήματα της ανασκόπησης, ο πλανήτης βρίσκε-
ται στην αρχή της έκτης μαζικής εξαφάνισης ειδών στην 
ιστορία του. Τεράστιες απώλειες έχουν ήδη καταγραφεί 
σε μεγαλύτερα ζώα που είναι ευκολότερο να μελετηθούν. 
Ωστόσο τα έντομα είναι μακράν τα πιο ποικίλα και πολυ-
άριθμα πλάσματα στον πλανήτη, με τη βιομάζα τους να 
ξεπερνά κατά 17 φορές εκείνη των ανθρώπων. 

Μία από τις μεγαλύτερες επιπτώσεις της απώλειας 
εντόμων αφορά στα πολυάριθμα πουλιά, ερπετά, αμφί-
βια και ψάρια που τρώνε έντομα. «Αν αυτή η πηγή τρο-
φής εξαφανιστεί, όλα αυτά τα ζώα θα λιμοκτονήσουν» 

Επιστήμονες προτείνουν ένα πανέμορφο όραμα για την 
υπεράσπιση της ανθρωπότητας και της φύσης: να ανακη-
ρυχθεί προστατευόμενο το 50% του πλανήτη. Αυτή την 
ιδέα σκέφτονται να στηρίξουν στην επικείμενη παγκό-
σμια διάσκεψη για τη φύση ο ΟΗΕ, η Γερμανία, η Γαλλία, 
ο Καναδάς και άλλες χώρες.

Αν και το νούμερο 50% φαντάζει μεγάλο, σήμερα ήδη 
προστατεύεται το 20% του πλανήτη. Επίσης κάποιες χώρες 
σκέφτονται να αυξήσουν σημαντικά αυτό το ποσοστό 
πριν τη διάσκεψη του ΟΗΕ για την εξαφάνιση των ειδών.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ζητάει να ληφθούν 
επείγοντα μέτρα προστασίας του 50%. Ο μεγαλύτερος 
χρηματοδότης προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο 
είναι η Γερμανία. Η Γαλλία θα φιλοξενήσει τη  G7  όπου το 
θέμα θα συζητηθεί από ισχυρά κράτη. Επιπλέον ο Κανα-
δάς θέλει να κάνει την προστασία της φύσης προτεραιό-
τητα για το επόμενο έτος.
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Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγ-
γείλει επανηλειμέ-
να την πολιτική 

της σημερινής κυβέρνη-
σης στον τομέα της ενέρ-
γειας και της παραγωγής 
της εξαιτίας του ότι, παρά 
το γεγονός ότι τον Μάϊο 
του 2017 ο πρωθυπουρ-
γός υπέγραψε τη συμφω-
νία του Παρισιού για το 
κλίμα και την κατάργηση 
μέχρι το 2020 του 50% της 
παραγόμενης ενέργειας 
από λιγνίτη, μετά από δύο 
μήνες υπέγραψε τη συμ-
φωνία με τους Κινέζους 
για την εγκατάσταση στο 
Αμύνταιο της νέας μονά-
δας παραγωγής  ενέργει-
ας από λιγνίτη.

Όπως περιγράφεται παρα-
κάτω γενικά τα Βαλκάνια απο-
τελούν το σκουπιδότοπο της 
δήθεν αναπτυγμένης Ευρώ-
πης της βρώμικης, μαύρης, 
καρκινογόνου ενέργειας.

Στις εκλογές λοιπόν ελπί-
ζουμε οι Έλληνες πολίτες να 
ψηφίσουν κατά συνείδηση 
και να στείλουν στα σπίτια 
τους αυτούς που σκοτώνουν 
εμάς και τα παιδιά μας, με τις 
εγκληματικές πολιτικές που 
εφαρμόζουν.

Η Ε.Ε. αν και έχει εγγράφως 
δρομολογήσει πολιτικές προ-
στασίας του περιβάλλοντος, 
εντούτοις εφαρμόζει πρακτι-
κές που αντιτίθενται ουσια-
στικά σε αυτές τις πολιτικές. 

Παρ’ όλα αυτά στα Δυτικά 

Βαλκάνια συνεχίζει να επικρα-
τεί ένα περιβάλλον ανεξέλε-
γκτης παραγωγής βρώμικης 
ενέργειας, η οποία μάλιστα 
τονώνεται και με άμεσες ξένες 
επενδύσεις από την Κίνα, 
ενώ η Ε.Ε. στέκεται παθητι-
κός θεατής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στις χώρες των Δυτικών Βαλ-
κανίων οι οποίες στο σύνολό 
τους έχουν ευρωπαϊκή προο-
πτική, είναι σήμερα εγκατε-
στημένες 16 μονάδες παρα-
γωγής ενέργειας οι οποίες 
εκπέμπουν στην ατμόσφαι-
ρα την ίδια περίπου ποσό-
τητα ρυπογόνων ουσιών με 
το σύνολο των 296 μονάδων 
που είναι εγκατεστημένες 

στην Ε.Ε.
Κράτη των Δυτικών Βαλκα-

νίων όπως η Σερβία, η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, το 
Μαυροβούνιο και η Βόρεια 
Μακεδονία επιδοτούν την 
μαύρη ενέργεια με 1,2 δις. 
ευρώ μονάδες παραγωγής 
με βάση το κάρβουνο. Αυτή η 
κρατική βοήθεια, που στερεί 
ισόποσους πόρους από επεν-
δύσεις σε ΑΠΕ, δεν είναι σύμ-
φωνη με το κοινοτικό κεκτη-
μένο όσο αφορά τα ανώτατα 
όρια εκπομπών επιβλαβών 
αερίων από βιομηχανικές 
μονάδες. Παρατηρείται το 
παράδοξο ότι το περιβαλλο-
ντικό κεκτημένο της Ε.Ε. δεν 
εφαρμόζεται στις υπό ένταξη 

χώρες, ενώ την ίδια στιγμή 
τις χρηματοδοτεί γενναιόδω-
ρα με τη μορφή προενταξια-
κής  βοήθειας.

Οι κρατικές ενισχύσεις 
προς τις βρώμικες μορφές 
ενέργειας στα Βαλκάνια αντι-
βαίνουν ευθέως και το ευρω-
παϊκό δίκτυο ανταγωνισμού 
.Αυτό συμβαίνει  γιατί καμία 
από τις μονάδες  που λειτουρ-
γούν σήμερα στα Δυτικά Βαλ-
κάνια δεν θα ήταν βιώσιμη 
οικονομικά, αν δεν δέχονταν 
κρατικές επιχορηγήσεις. 

Η Κίνα βρήκε ευκαιρία να 
μπει στο παιχνίδι, ιδιαίτερα 
από τη στιγμή που δεν έχει 
τέτοιες ευαισθησίες όταν κάνει 
επενδύσεις.  Έτσι οι αρχές της 

φτωχής Βοσνίας-Ερζεγοβί-
νης ενέκριναν πρόσφατα μία 
κινέζικη επένδυση σε μονά-
δα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από άνθρακα. Έτσι, 
μεγάλες ρυπογόνες μονάδες 
εγκαθίστανται στα όρια της 
Ε.Ε. χωρίς να τηρούν κανενός 
είδους νόρμα σε σχέση με το 
ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλα-
γής δικαιωμάτων εκπομπής 
ρύπων κάτι που σημαίνει ότι 
εφόσον αυτές οι χώρες εντα-
χθούν μια μέρα στην Ε.Ε.  θα 
βρεθούν αντιμέτωπες με τερά-
στια πρόστιμα για την υπέρ-
βαση των επιτρεπτών ορί-
ων εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα και τελικά θα ανα-
γκαστούν να κλείσουν.

Βρώμικη ενέργεια στα Βαλκάνια 

Το ΠΑΚΟΕ επικροτεί αυτές τις 
επενδυτικές δράσεις, επειδή αφε-
νός καταργούνται βρώμικες πηγές 
ενέργειας όπως ο άνθρακας, με 
αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθεί 
η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι 
θάνατοι από τα αναπνευστικά 
προβλήματα των περιοχών. Όσον 
αφορά την αύξηση της παραγω-
γής αλουμινίου-πρωταγωνιστεί η 
χώρα μας διεθνώς, σίγουρα χρει-
άζεται αυτήν την αύξηση, πρέ-
πει όμως να λαμβάνονται και τα 
κατάλληλα μέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Η «Μυτιληναίος Α.Ε.» υπέγραψε 

σύμβαση ύψους 118 εκατ. Ευρώ με 
Σλοβένικη εταιρεία που διαχειρίζεται 
το μεγαλύτερο σύστημα ηλεκτρισμού 
στη χώρα αυτή. Η σύμβαση αφορά 
την μελέτη, προμήθεια, κατασκευή 
μιας νέας μονάδας συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού θερμότητας στη Λιου-
μπλιάνα, αντικαθιστώντας, σε μεγά-
λο βαθμό, την παραγωγή ενέργειας 
από άνθρακα με φυσικό αέριο. Αυτή 
η ενέργεια αντιστοιχεί σε μείωση της 
κατανάλωσης άνθρακα κατά 70%. Η 
νέα μονάδα συμπαραγωγής διπλού 
καυσίμου (φυσικό αέριο και ελαφρύ 
πετρέλαιο) θα έχει συνολική ισχύ 
110ΜW και θα συμβάλλει σημαντι-

κά στην κάλυψη των αναγκών ηλε-
κτρικής ενέργειας και τηλεθέρμανσης 
της Λιουμπλιάνας.

Παράλληλα, χθες η Επιτροπή Αντα-
γωνισμού ανακοίνωσε την έγκριση 
της εξαγοράς της εταιρείας ΕΠΑΛΜΕ 
(Επεξεργασίας Αλουμινίου Μεταλλο-
βιομηχανία) από την «Μυτιληναίος», 
έναντι δεσμεύσεων –διάρκειας 3 ετών- 
που έλαβε η εταιρεία απέναντι στην 
Επιτροπή, προκειμένου να επιλυθούν 
τα ενδεχόμενα προβλήματα ανταγω-
νισμού που εντοπίστηκαν στις επι-
μέρους αγορές (προμήθειας πρωτό-
χυτου / δευτερόχυτου αλουμινίου και 
παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης).

Με την ολοκλήρωση της εξαγο-
ράς συνολικού τιμήματος (περιλαμ-
βανομένου και του δανεισμού) 20 
εκατ. ευρώ, η Μυτιληναίος αυξάνει 
την παραγωγική της ικανότητα κατά 
35 χιλιάδες τόνους ετησίως, ενώ προ-
βλέπεται να φθάσει την επόμενη διε-
τία τους 50 χιλιάδες τόνους ετησίως. 
Επίσης, αυξάνει την παραγωγή κολο-
νών αλουμινίου από τους 120 τόνους 
στους 15 χιλιάδες τόνους. Περιλαμ-
βανομένων και των επενδύσεων την 
επόμενη διετία η συνολική παραγω-
γή το τομέα μεταλλουργίας αναμέ-
νεται να φτάσει τους 250 χιλιάδες 
τόνους ετησίως.

Στη Σλοβενία η «Μυτιληναίος Α.Ε.»
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Το ΠΑΚΟΕ ένθερμος 
υποστηρικτής της 
καθαρής ενέργειας, 

αλλά αν σκεφτούμε ότι η 
ηλεκτρενέργεια  παράγε-
ται από λιγνίτη ή μαζούτ ή 
οποιοδήποτε άλλο ορυκτό 
καύσιμο  σίγουρα πρέπει 
να ανατρέξουμε σε καθα-
ρότερες πηγές ενέργειας 
όπως ΑΠΕ και το φυσικό 
αέριο. Τα παρακάτω στοι-
χεία είναι θετικά με τις 
προαναφερόμενες προϋ-
ποθέσεις.

Τα ηλεκτρικά Ι.Χ. παί-
ζουν τριτεύοντα ρόλο στη 
μάχη κατά της ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης που προξε-
νείται από την κυκλοφορία. 
Οι αρχές της πόλης Σεντζέν 
διαπίστωσαν ότι η αντικατά-
σταση των λεωφορείων και 
των ταξί από ηλεκτροκίνη-
τα είναι σημαντικότερη από 
τα  Ι.Χ. Τα δεκαεπτά χιλιάδες 
(17.000) λεωφορεία της πόλης 
είναι ηλεκτροκίνητα εδώ και 
δύο χρόνια, ενώ τα ταξί είναι 
ηλεκτροκίνητα από τις αρχές 
του 2019 με αποτέλεσμα την 
αισθητή βελτίωση της ποιό-
τητας του αέρα.

Εξ’ αιτίας της μετατρο-
πής των λεωφορείων σε ηλε-
κτροκίνητα, η μεγαλούπολη 
των δώδεκα εκατομμυρίων 
(12.000.000) πέτυχε μείωση 
κατά 48% των εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα . καθώς 
επίσης και μείωση των οξειδί-

ων του αζώτου και των μικρο-
σωματιδίων.

Προκειμένου να εκτελέ-
σουν τα δρομολόγια μίας ημέ-
ρας, για τα λεωφορεία αρκεί 
μία δίωρη  νυχτερινή φόρτι-

ση. Για τα ταξί υπάρχει πρό-
βλημα όταν τυχαίνει να βρε-
θούνε σε στήλη φόρτισης που 
είναι κατειλημμένη.

Χάρη στα ηλεκτρικά λεω-
φορεία, υπολογίζεται ότι εξοι-

κονομούνται 270.000 βαρέλια 
πετρελαίου κίνησης ημερη-
σίως. Πρόκειται για τριπλά-
σια καυσίμων από αυτή που 
εξοικονομεί το σύνολο του 
στόλου των ηλεκτρικών Ι.Χ. 

Επίσης υπολογίζεται ότι το 
2040 τα ηλεκτροκίνητα λεω-
φορεία θα εξοικονομούν 6,4 
εκατομμύρια βαρέλια πετρε-
λαίου την ημέρα.

Η ηλεκτροκίνηση έρχε-
ται και στην Ελλάδα που θα 
συμβάλλει στη μείωση των 
εκπομπών των αυτοκινήτων 
κατά 37,5% μέχρι το 2030. 
Στην Ελλάδα μόνο το 0,1% 
του συνόλου των αυτοκινήτων 
που κινούνται στη χώρα μας 
είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητα. Ο 
στόχος της κυβέρνησης είναι 
τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα 
να φτάσουν στο 10%, καθώς 
επίσης από το 2025 και μετά 
το ένα στα δύο οχήματα που 
πωλούνται να είναι ηλεκτρο-
κίνητα. Κατά την αύξηση του 
στόλου των αμιγώς ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων από 400 
σε 15.000, υπολογίζεται ότι 
θα χρειαστούν 2.300 σταθ-
μοί φόρτισης.

Ηλεκτροκίνηση: Το μέλλον  
μιας υγιούς ανθρωπότητας 

Έρχονται τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα
Η ηλεκτροκίνηση έρχεται και θα 

συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών 
των αυτοκινήτων κατά 37,5% μέχρι το 
2030. Στην Ελλάδα μόνο το 0,1% του 
συνόλου των αυτοκινήτων που κινού-
νται στη χώρα μας είναι αμιγώς ηλε-
κτροκίνητα. Ο στόχος της κυβέρνησης 
είναι τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα να 
φτάσουν στο 10%, καθώς επίσης από το 
2025 και μετά το ένα στα δύο οχήματα 
που πωλούνται να είναι ηλεκτροκίνητα. 
Κατά την αύξηση του στόλου των αμι-
γώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων από 400 
σε 15.000, υπολογίζεται ότι θα χρεια-
στούν 2.300 σταθμοί φόρτισης.
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Το ενεργειακό πρόγραμμα του ΚΙΝΑΛ 

Όλα  αυτά  πολύ 
ωραία. Ξεχνούν 
όμως στο ΚΙΝΑΛ, 

όπως έχουμε προτείνει στο 
ΠΑΚΟΕ, το 2020 πρέπει 
βάσει όλων των υπογρα-
φέντων πρωτοκόλλων για 
την κλιματική αλλαγή, να 
έχει καταργηθεί η βρόμι-
κη ενέργεια από λιγνίτη. 
Η μετάβαση του ΚΙΝΑΛ 
πόσα χρόνια θα πάρει; 
Αυτή έπρεπε να ξεκινή-
σει το 2015.

Το σχέδιό του για το ριζικό 
μετασχηματισμό του ενεργει-
ακού συστήματος με ένα νέο 
υπόδειγμα ανάπτυξης και το 
Ενεργειακό Μέλλον της Ελλά-
δας, με ορίζοντα το 2050 (κι 
όχι το 2040…), όπως ακριβώς 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την επίτευξη των ενεργεια-
κών και κλιματικών στόχων, 
παρουσιάζει το ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ στους παρακά-
τω άξονες:

Προτεραιότητα η εξοικο-
νόμηση ενέργειας. Θέσπιση 
φορολογικών κινήτρων με 
στόχο την ενεργειακή ανα-
βάθμιση του 10% των κτιρί-
ων μέχρι το 2030 και του 45% 
μέχρι το 2050. Έτσι περιορί-
ζουμε την ακαθάριστη εγχώ-

ρια κατανάλωση ενέργειας 
σε 20,8 Mtoe (εκατομμύρια 
τόνοι ισοδύναμου πετρελαί-
ου) το 2030 και σε 19,4 Mtoe 
το 2050 από περίπου 23,5 
Mtoe το 2016.

Αλλαγή παραγωγικού 
μοντέλου. Μείωση του ποσο-
στού πετρελαίου και λιγνίτη 
σε 41% το 2050 από 71% το 

2016. Απόσυρση των μονά-
δων στο Αμύνταιο και την 
Καρδιά, μόλις εξαντληθεί η 
περιορισμένη λειτουργία που 
τους απομένει. Εξασφάλιση 
της βιωσιμότητας και αντα-
γωνιστικότητας της Πτολε-
μαΐδας 5.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ). Οι ΑΠΕ θα καλύ-

ψουν 60% της ζήτησης στον 
ηλεκτρισμό το 2030 και περί-
που 80% το 2050. Εκσυγ-
χρονισμός και ψηφιοποίη-
ση δικτύων ηλεκτρισμού για 
μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ. 

Διασύνδεση νησιών Αιγαί-
ου ώστε να κλείσουν οι ακρι-
βές και ρυπογόνες πετρελαϊκές 
μονάδες. Η Κρήτη συνδέεται 

με την Αττική το 2023, τα 
Δωδεκάνησα και τα νησιά 
του Βορείου Αιγαίου με το 
ηπειρωτικό Σύστημα το 2026.  
Απορρόφηση διαθέσιμων προ-
σθέτων πόρων (περίπου 1 δισ. 
Ευρώ) για την κατασκευή των 
τριών νησιωτικών διασυνδέ-
σεων. Παύση ηλεκτρικής απο-
μόνωσης της Κύπρου.

Μείωση Ρύπων παράλλη-
λα με μείωση κόστους ηλε-
κτρικής ενέργειας κατά 10% 
από το 2020 στο 2050.

Αξιοποίηση ορυκτών 
πόρων και υδρογονανθρά-
κων με σεβασμό στο περιβάλ-
λον και στις επόμενες γενιές. 
Ισχυροποίηση της πολιτικής 
θέσης της χώρας μας στους 
περιφερειακούς συσχετισμούς 
αλλά και εντός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. 

Εδραίωση δίκαιης μετά-
βασης στη μεταλιγνιτική επο-
χή για τις περιοχές που για 
δεκαετίες βασίστηκαν στον 
λιγνίτη. Κάθε χρόνο κονδύ-
λια 200-300 εκ. Ευρώ (κυρί-
ως εθνικά αλλά και ευρωπα-
ϊκά) κατευθύνονται σε αυτές 
τις περιοχές για την αλλαγή 
της οικονομικής δραστηριό-
τητας και τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής.

Μια πολύ καλή πρωτοβουλία, 
την οποία το ΠΑΚΟΕ επικροτεί, 
επειδή μελέτες που έχει πραγμα-
τοποιήσει στο λιμάνι του Πειραιά, 
αποδεικνύουν ότι για πέντε (5) 
ώρες λειτουργίας ενός κρουαζιε-
ρόπλοιου των 1.800 θέσεων στο 
λιμάνι, αντιστοιχεί σε καυσαέρια 
που εκπέμπουν 18.000 πετρε-
λαιοκίνητα αυτοκίνητα τις αντί-
στοιχες ώρες. Επίσης το κόστος 
με LNG με είναι το 1/3 του αντί-
στοιχου κόστους με πετρέλαιο.

Από 4% έως 21% στη διάρκεια 
της ζωής του,το πλοίο μπορεί να 
μειώσει τις εκπομπές αερίων ρύπων 
που προέρχονται από τη ναυτιλία 
η χρήση υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG), σύμφωνα με μελέτη 
που εκπόνησε το SEA/LNG (Συνα-
σπισμός για την προώθηση χρήσης 
φυσικού αερίου στη ναυτιλία). Σύμ-
φωνα με τη μελέτη αυτή πρακτικά 

μηδενίζονται και οι εκπομπές οξει-
δίων του θείου (Sox) και του αζώτου 
(NOx). Οι διακυμάνσεις εξαρτώνται 
από την τεχνολογία των κινητήρων 
των πλοίων. Επίσης έμφαση πρέπει 

να δοθεί και στη μείωση των εκπο-
μπών μεθανίου από το φυσικό αέριο.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι τα 
βιοκαύσιμα όπως το BIOLNG (Βιο-
φυσικό αέριο) έχουν τη δυνατό-

τητα να μειώσουν περαιτέρω την 
ένταση των GHG (αερίων ρύπων), 
ενώ οι βελτιώσεις στην καύση του 
κινητήρα για τη μείωση των εκπο-
μπών μεθανίου και τη χρήση ειδι-
κού συστήματος επεξεργασίας θα 
μειώσουν περαιτέρω τις εκπομπές 
GHG.  Η μελέτη εξετάζει και άλλα 
εναλλακτικά καύσιμα. 

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ήδη 
οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν δώσει 
29 παραγγελίες για LNG Carriers 
το πρώτο τρίμηνο του 2019 (10 το 
αντίστοιχο του 2018). Η ζήτηση για 
πλοία με LNG αυξάνεται καθώς και 
η κατανάλωση φυσικού αερίου αυξά-
νεται παγκοσμίως.

Συνολικά αυτήν την περίοδο ο 
παγκόσμιος στόλος πλοίων που κάνει 
χρήση LNG ως καυσίμου έφτασε 
τα 143 το 2018, από 118 που ήταν 
το 2017 και αφορούν όλους τους 
τύπους πλοίων.

Η πρωτοβουλία σωστή και την επικροτούμε
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Για όλα τα παρακάτω 
το ΠΑΚΟΕ χρόνια 
τώρα ασχολείται με 

την ποιότητα των εμφια-
λωμένων νερών και μάλι-
στα τα τελευταία πέντε χρό-
νια, κάθε χρόνο βαθμολο-
γεί για την ποιότητα των 
νερών αυτών 21 εταιρείες. 
Όμως ο ΕΦΕΤ, το κρατικό 
σύστημα ελέγχου, έρχεται 
να μας πει σήμερα ότι στα 
εκατό δείγματα που πήρε, 
όταν την ημέρα καταναλώ-
νονται 5-10 εκατομμύρια 
μπουκάλια, τότε συζητά-
με για μηδενική δειγματο-
ληψία. Επίσης το όριο του 
εξασθενούς χρωμίου κύριοι 
του ΕΦΕΤ είναι ΜΗΔΕΝ. 
Συμφωνούμε όμως ότι το 
μεγάλο πρόβλημα στα νερά 
αυτά είναι η αποθήκευση 
και η μεταφορά.

Καθώς πλησιάζουν οι 
καλοκαιρινές ζέστες, σημει-
ώνεται αύξηση της κατανά-
λωσης εμφιαλομένου νερού 
και ιδιαίτερα στις περιοχές 
που η ποιότητα του νερού 
στο δίκτυο ύδρευσης δεν είναι 
κατάλληλη για πόση. 

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων δημοσιεύει τακτι-
κά οδηγίες για τους κατανα-
λωτές και τι πρέπει να προσέ-
χουν κατά την μεταφορά και 
αποθήκευσή του, δύο στάδια 
που είναι τα πλέον σημαντι-
κά στην ποιότητα του νερού 

και στα οποία εντοπίζονται 
τα προβλήματα που αφορούν 
την ποιότητα και την ασφά-
λεια της δημόσιας υγείας.

Πηγή κινδύνου σύμφω-
να με τον ΕΦΕΤ είναι και τα 
παγάκια, καθώς πολλοί υπάλ-
ληλοι πιάνουν τα παγάκια 
με γυμνά χέρια αυξάνοντας 
τις πιθανότητες μεταφοράς 
μικροβίων.

Στα περίπτερα συχνά απο-
θηκεύονται τα νερά σε συν-
θήκες ακατάλληλες, ενώ τα 

φορτηγά μεταφέρουν τις φιά-
λες μέσα στον ήλιο με αποτέ-
λεσμα το νερό να βράζει και 
εξαιτίας αυτού να αυξάνεται 
το μικροβιακό φορτίο του.

Ο ΕΦΕΤ κάνει ελέγχους 
στις περίπου 60-70 εταιρείες 
– εμφιαλωτήρια και μόνο το 
2% εμφανίστηκε προβληματι-
κό. Πιο συγκεκριμένα, ενδια-
φέρουν παρουσιάζουν η ποι-
ότητα της πλαστικής φιάλης, 
τα φίλτρα, τα κολοβακτηρίδια, 
τα μικρόβια. Οι έλεγχοι γίνο-

νται τόσο στις πηγές όσο και 
στις εγκαταστάσεις της εται-
ρείας εμφιάλωσης. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να 
αναφερθεί ότι το εμφιαλωμέ-
νο νερό που παράγει η χώρα 
μας είναι κατά 80% φυσικό 
μεταλλικό νερό, δηλαδή περ-
νάει από φίλτρα και εμφιαλώ-
νεται χωρίς καμία άλλη χημι-
κή διαδικασία. 

Το φυσικό μεταλλικό νερό 
έχει αποκλειστικά υπόγεια 
προέλευση και εμφιαλώνε-

ται επί τόπου στην πηγή προ-
έλευσης.

Σύμφωνα με τους χημι-
κούς του ΕΦΕΤ τα μεγάλα 
προβλήματα εντοπίζονται στη 
διανομή και την αποθήκευση 
των καταστημάτων. Οι ειδικοί 
επισημαίνουν στους κατανα-
λωτές να προτιμούν νερά και 
παγάκια γνωστών εταιρειών 
που φέρουν τα λεγόμανα ISO 
ποιότητας και ασφάλειας. 

Σχετικά με τους ελέγχους 
του 2018, μόνο δύο δείγματα 
βρέθηκαν μη κανονικά. Ελή-
φθησαν 100 δείγματα και έγι-
ναν 2.100 εργαστηριακές ανα-
λύσεις εκ των οποίων μόνο 
δύο δείγματα βρέθηκαν μη 
κανονικά-μη ασφαλή ως προς 
το μικροβιακό φορτίο. Επίσης 
ελέγχθηκαν τριάντα δείγμα-
τα για εξασθενές χρώμιο και 
κανένα δεν υπερέβαινε το όριο 
της νομοθεσίας των 50μg/l. 

Είναι πολύ σημαντικό το 
νερό να αποθηκεύεται σωστά, 
να φυλάσσεται σε σκιερά μέρη. 
Ο ήλιος αυξάνει τη θερμο-
κρασία του με αποτέλεσμα 
να «γεννιούνται» μικρόβια, 
αλλά και να λαμβάνει χώρα το 
φαινόμενο της «μετανάστευ-
σης του πλαστικού στο νερό». 

Η μεγάλη θερμοκρασία 
ανοίγει τους πόρους του πλα-
στικού μπουκαλιού και τότε 
μικροσκοπικά κομματάκια 
πλαστικού μολύνουν το νερό 
που πίνουμε.

Δημιουργούμε γενιές εμφιαλωμένων …παιδιών 

Το ΠΑΚΟΕ από το 1988 με μια 
μελέτη που έχει κάνει είχε προ-
τείνει όχι τρία, αλλά δέκα είδη 
αρωματικών – φαρμακευτικών 
φυτών, στο υποργείο Γεωργί-
ας με συγκεκριμένες προτάσεις 
ανάπτυξής τους. Αλλά δυστυ-
χώς πέρασαν τριάντα (30) χρό-
νια και δεν έχει γίνει απολύτως 
τίποτε. Η αγορά για παράδειγ-
μα του χαρουπάλευρου αυξήθη-
κε μόλις 5% και ο μαραθόσπορος 
και η ρίγανη παρέμειναν προϊό-
ντα στα …σπάργανα. Έλεος κύριε 
Υπουργέ  Αγροτικής Ανάπτυξης

Το χαρούπι, ο μάραθος και το 
μελισσόχορτο είναι τρία είδη από 
τον μεγάλο ελληνικό κατάλογο  των 

αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 
κσι σύμφωνα με μελέτες είναι σύγ-
χρονες υπερτροφές τουλάχιστον εφά-
μιλλες  αν όχι καλύτερες των ξενι-
κών super foods.

Το χαρουπάλευρο διαθέτει δεκα-
πλάσια ωφέλιμα σάκχαρα απ΄ότι η 
φέτα. Η μαραθόριζα περιέχει περισ-

σότερο κάλιο από το μπρόκολο, ενώ 
το μαρούλι μπροστά στο μελισσόχορ-
το «ωχριά» σε περιεκτικότητα ασβε-
στίου και καλίου.

Ένας νέος γαστρονομικός ορίζο-
ντας στη μεσογειακή διατροφή γεν-
νιέται με τις συνταγές με αρωματι-
κά φυτά οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από ιδιαίτερα αρώματα και  γεύσεις 
καθώς επίσης ενισχυμένη διατρο-
φική αξία. 

Η υπεύθυνη έρευνα – καινοτο-
μία, ο παραγωγικός μεταποιητικός 
τομέας, η βιομηχανία, η πολιτική 
βούληση και οι καταναλωτικές οργα-
νώσεις μπορούν να διαμορφώσουν  
όλοι μαζί ένα νέο παραγωγικό χάρ-
τη ελληνικών υπερτροφών με εξα-
γωγικό προσανατολισμό.

Θα πρέπει να μάθουμε να χρη-
σιμοποιούμε τα αρωματικά – φαρ-
μακευτικά φυτά όχι ως βότανα που 
θεραπεύουν αλλά περισσότερο ως 
προληπτικά μέσα, τα αντιοξειδω-
τικά των οποίων θωρακίζουν την 
καλή υγεία.

Δυστυχώς η διατροφή μας είναι ...επικίνδυνη
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Το νερό όπως όλοι γνωρίζου-
με είναι δυστυχώς «αγαθό 
εν ανεπαρκεία». Όμως λίγοι 

είναι οι Δήμοι από τους 325που 
πραγματικά νοιάζονται για το τι 
νερό πίνουν οι Δημότες τους. 

Έτσι έχει αποδειχθεί ότι μόλις 
το 25% των Δήμων τροφοδοτεί 
τους δημότες του με πολύ καθαρό 
νερό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
πολλοί άνθρωποι να υποφέρουν 
από γαστρεντερίτιδες και δυστυ-
χώς να καταφεύγουν στα εμφια-
λωμένα νερά.

Υπολογίζεται ότι η αλυσίδα 
αυτή του προβλήματος, στοιχίζει 
στο κράτος πάνω από τριακόσια 
εκατομμύρια (300.000.000) ευρώ 
το χρόνο.

Εάν η «εξουσία» είχε πραγμα-
τικά τον "άνθρωπο" σαν προστα-
τευόμενο είδος, τότε τα πράγμα-
τα θα ήταν διαφορετικά. Ελλάς το 
μεγαλείο σου.

Νερό μολυσμένο και ακατάλληλο 
προς χρήση στάζουν οι βρύσες στο 
χωριό Πετρωτό της ορεινής περιο-
χής του Δομοκού  Φθιώτιδας, εδώ 
και επτά ολόκληρα χρόνια! Όπως 
προκύπτει από την έκθεση των ελε-
γκτών,αν και οι αναλύσεις καταδεί-
κνυαν την ύπαρξη συγκεντρώσεων 
νιτρικών και παθογόνων μικροοργα-
νισμών, οι τοπικές Αρχές δεν προχώ-
ρησαν στη λήψη μέτρων για να εξα-
σφαλίσουν διαρκή παροχή υγιεινού 
νερού και άφησαν τους κατοίκους να 
καταναλώνουν νερό μολυσμένο με 
βακτηρίδια (Ε.coli), εντερόκοκκους 
και νιτρικά ιόντα. 

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσι-
ότητας έπειτα από το πόρισμα- κόλα-
φος που συνέταξε το Σώμα Επιθεωρη-
τών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
(ΣΕΕΔΔ). Με αυτόη υπόθεση παρα-
πέμπεται στην Εισαγγελία Εφετών 
Αθηνών και ζητείται ο πειθαρχικός 
έλεγχος του δημάρχου Δομοκού, Δημή-
τρηΤζιαχρήστα, αλλά και της διευθύ-
ντριας Δημόσιας Υγείας Φθιώτιδας, 
Αλεξάνδρας Πλατιά.

Πιο συγκεκριμένα, στο πόρισμα 
του ΣΕΕΔΔ περιγράφεται μια εικόνα 
ουσιαστικής εγκατάλειψης του δικτύ-
ου ύδρευσης αλλά και των κατοίκων 
στο Πετρωτό. Μεταξύ άλλων, ανα-
φέρεται ότι οι τρεις γεωτρήσεις που 
είχαν ανοιχτεί για να τροφοδοτεί-
ται η δεξαμενή του χωριού ήταν για 
πότισμα χωραφιών (αρδευτική χρήση) 
καθώς και ότι ο δήμος Δομοκού δεν 
κατήρτισε προγράμματα παρακολού-
θησης του νερού ανθρώπινης κατα-
νάλωσης για κανένα από τα έτη της 

εξεταζόμενης περιόδου 2013-2017.
Επιπλέον, στις αναλύσεις χημικών 

και μικροβιολογικών παραμέτρων του 
νερού ύδρευσης του Πετρωτού, που 
πραγματοποίησε ο δήμος Δομοκού, 
παρουσιάστηκαν υπερβάσεις των 
επιτρεπόμενων ορίων των νιτρικών 
ιόντων και διαπιστώθηκε εμφάνιση 
παθογόνων μικροοργανισμών (κολο-
βακτηρίδια, εντερόκοκκοι) κατά τα έτη 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
και 2017. Όμως, δεν έλαβε ποτέ τα 
απαιτούμενα μέτρα για την παροχή 
υγιεινού νερού σε μόνιμη βάση.

Σύμφωνα με το πόρισμα, την περί-
οδο 2014-2016, κατά την οποία παρα-
τηρήθηκαν οι μεγάλες υπερβάσεις σε 
συγκεντρώσεις νιτρικών και παθογό-
νων μικροοργανισμών, ο δήμος Δομο-
κού δεν μερίμνησε να προμηθεύσει 
τους κατοίκους του Πετρωτού με 
κατάλληλο πόσιμο νερό, απαλλαγμέ-
νοαπό μικροβιακούς και χημικούς 
παράγοντες. 

Τα αποτελέσματα των μικροβιολο-
γικών αναλύσεων, από το 2011 έως 
και το 2016, καταδεικνύουν τη διαρκή 
ύπαρξη συγκεντρώσεων παθογόνων 
μικροοργανισμών (κολοβακτηριοει-
δή, E.coli και εντερόκκοκοι).

Ο δήμος Δομοκού γνώριζε ότι 
οι κάτοικοι έπιναν νερό- δηλητή-
ριο αλλά το αποσιωπούσε 

Μάλιστα, οδήμος γνώριζε από το 
2008 ότι τα υπόγεια ύδατα της περιο-
χής βρίσκονται σε περιοχή ευπρόσβλη-
τη από τη νιτρορύπανση (εντατικές 
καλλιέργειες, κτηνοτροφία) καθώςεί-
χε ενταχθεί σε ζώνη κινδύνου και «θα 
έπρεπε να είχε λάβει σχετικά μέτρα 
για την προστασία και ενημέρωση 
των κατοίκων της εν λόγω τοπικής 
κοινότητας, προκειμένου να τους 

εφοδιάζει με νερό κατάλληλης ποιό-
τητας, δεδομένων των υπερβάσεων 
που παρατηρήθηκαν».

Για το θέμα, ο δήμος Δομοκού 
ισχυρίστηκε ότι επειδή το νερό των 
γεωτρήσεων δεν επαρκεί, λόγω εξά-
ντλησης του υδροφόρου ορίζοντα, η 
υδροδότηση της τοπικής κοινόιτη-
ταςΠετρωτού πραγματοποιείται μέσω 
υδροφόρων οχημάτων του δήμου. 
Όταν,όμως, του ζητήθηκε εγγράφως 
η αποστολή παραστατικών χρήσεως 
υδροφόρων για την κάλυψη υδρο-
δοτικών αναγκών του Πετρωτού,δεν 
απέστειλε σχετικά στοιχεία.

Επιπλέον, ο δήμος φέρει σαφείς 
ευθύνες καθώς δεν πραγματοποίη-
σευγειονομικές αναγνωρίσεις, προ-
κειμένου να εντοπιστούν τα αίτια των 
υπερβάσεων των χημικών και μικρο-
βιολογικώνπαραμέτρων, ενώ οι μετρή-
σεις ουδέποτε εστάλησαν στη Διεύθυν-
ση Υγείας Φθιώτιδας, κατά παράβαση 
των υγειονομικών διατάξεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας Φθιώτιδας, η οποία 
είχε λάβει γνώση των προβλημάτων 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του 
Πετρωτού, όφειλε να αναζητήσει από 
τον δήμο Δομοκού την αποστολή του 
αρχείου των εργαστηριακών εξετάσε-
ων και το ημερολόγιο ύδρευσης, τα 
οποία δεν προέκυψε να έγιναν για τα 
έτη 2013 έως 2017.

«Μπαλάκι» οι ευθύνες μεταξύ 
δήμου Δομοκού και Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας Φθιώτιδας

Από το 2015 κι έπειτα, που παρου-
σιάζονται οι μεγαλύτερες υπερβάσεις 
στις χημικές και μικροβιολογικέςπα-
ραμέτρους στις μετρήσεις, η Διεύθυν-
σηΔημόσιας Υγείας στέλνει έγγραφα 
στον δήμο και συστήνει τη συστημα-

τικότερη και αποτελεσματικότερη χλω-
ρίωση του πόσιμου νερού, τη διακο-
πή υδροδότησης από μία γεώτρηση 
και άμεσοκαθαρισμό της δεξαμενής 
και του δικτύου. Ωστόσο, το ΣΕΕΔΔ 
αναφέρει ότι «οι παραπάνω ενέργει-
ες της Διεύθυνσης, δηλαδή οι μετρή-
σεις που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο 
του 2016, έγιναν αφού είχαν προηγη-
θεί τρεις παραγγελίες του εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Λαμίας, στο πλαίσιο διε-
ξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης».

Τελικά, το Νοέμβριο του 2016 
πραγματοποιήθηκε νέα δειγματολη-
ψία στο Πετρωτό από υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης. Λόγω υπερβάσεων που 
διαπιστώθηκαν, συντάχθηκε έκθεση 
υγειονομικής επιθεωρήσεως, η οποία 
εστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Λαμίαςγια την άσκηση ποινικής δίω-
ξης στον δήμο Δομοκού, καταδεικνύ-
οντάς τον ως υπαίτιο για την κακή 
ποιότητα του πόσιμου νερού.Στις 
μετρήσεις,τον Φεβρουάριο και τον 
Οκτώβριο του 2017, διαπιστώθηκαν 
και πάλι συγκεντρώσεις μικροβιολο-
γικών παραγόντων και προτάθηκε ο 
έλεγχος της παροχής σε συγκεκριμέ-
νοσημείο του δικτύου. 

«Η Διεύθυνση Υγείας Φθιώτιδας, 
παρά το γεγονός ότι στο δείγμα ανι-
χνεύθηκε συγκέντρωση μικροοργα-
νισμών (κολοβακτηριοειδή), δέχθη-
κε το πόσιμο νερό ως κατάλληλο» 
αναφέρει το πόρισμα. «Αποτέλεσμα 
των ανωτέρω, δηλαδή της μη επαρ-
κούς εποπτείας εκ μέρους της Διεύ-
θυνσης, ήταν η παροχή μη υγιεινού 
νερού, τόσο μικροβιολογικά όσο και 
χημικά, στους κατοίκους του Πετρω-
τού επί σειρά ετών, από το 2011 έως 
και το 2017» καταλήγει το πόρισμα 
του ΣΕΕΔΔ.

Πίνουν μολυσμένο και επικίνδυνο νερό
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Δέκα χρόνια συμπληρω-
θήκαν από τότε που η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

απέτυχε να δημοσιεύσει τα 
«διατροφικά προφίλ», σύμφω-
να με όσα απαιτούσε η νομο-
θεσία. Επισημαίνεται ότι με 
τον όρο «διατροφικά προφίλ» 
αναφερόμαστε στο φίλτρο που 
θα κρίνειι εάν ένα τρόφιμο 
είναι αρκετά υγιεινό ώστε να 
αξίζει να φέρει τον ισχυρισμό 
αυτό. Μέχρι σήμερα ανθυγι-
εινά τρόφιμα παρουσιάζονται 
ως πιο υγιεινά από όσο είναι 
στηνπραγματικότητα, χρησι-
μοποιώντας ισχυρισμούς δια-
τροφικούς ή υγείας.

Επιβεβαιώνεται το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για τις καταγγε-
λίες τις για τα“διατροφικά 
σκάνδαλα" και τα επικίν-
δυνα τρόφιμα

Το Σάββατο, 19 Ιανουαρί-
ου, συμπληρώθηκαν 10 χρό-
νια από τότε που η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή απέτυχε να 
δημοσιεύσει τα «διατροφικά 
προφίλ», σύμφωνα με όσα 
απαιτούσε η νομοθεσία. Τα 
«διατροφικά προφίλ» είναι 
ένα σημαντικό εργαλείο για 
να σταματήσει η βιομηχα-
νία τροφίμων να παρουσιά-
ζει «ανθυγιεινά» τρόφιμα και 
ποτά ως υγιεινότερα από όσο 
πραγματικά είναι. Τα «διατρο-
φικά προφίλ» θα περιόριζαν 
τη χρήση ισχυρισμών, όπως 
«πηγή ασβεστίου» ή «ενισχύ-
ει το ανοσοποιητικό σύστη-
μα», για τρόφιμα που περιέ-
χουν υψηλά ποσοστά ζάχαρης 
ή λιπαρών.

Η λύση για να σταματή-
σουν τα ανθυγιεινά τρόφιμα 
να παρουσιάζονται ως πιο υγι-
εινά από όσο είναι στην πραγ-
ματικότητα χρησιμοποιώντας 
ισχυρισμούς διατροφικούς ή 
υγείας, βρίσκεται στη χρήση 
των «διατροφικών προφίλ». 
Αυτά θα λειτουργούσαν ως 
φίλτρο για να χαρακτηριστεί 
ένα τρόφιμο αρκετά υγιεινό 
ώστε να αξίζει να φέρει έναν 
ισχυρισμό. Τα «διατροφικά 
προφίλ» θα δημιουργούνταν 
με τη θεσμοθέτηση ανώτατων 
ορίων συγκεκριμένων διατρο-
φικών συστατικών, όπως τα 

λιπαρά, η ζάχαρη κλπ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιο-

θέτησε νομοθεσία για τη δημι-
ουργία των «διατροφικών προ-
φίλ» το 2006. Σύμφωνα με την 
εν λόγω νομοθεσία, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή όφειλενα τα 
δημοσιεύσει μέχρι το 2009. 
Όμως, 10 χρόνια αργότερα δεν 
έχει υπάρξει καμία προσπά-
θεια προς αυτήν την κατεύ-
θυνση. Αντίθετα, η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια 
αξιολόγηση του Κανονισμού 
1924/2006 για τους ισχυρι-
σμούς, μέσω της διαδικασίας 
REFIT, η οποία θα εξετάσει 
αν τα «διατροφικά προφίλ», 
που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, 
είναι σήμερα αναγκαία.

Την τελευταία δεκαετία, 
οι Οργανώσεις Καταναλω-

τών έχουν επανειλημμένα 
ζητήσει από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή να ορίσει αυτά 
τα «διατροφικά προφίλ». Το 
2018, η BEUC – Ευρωπαϊ-
κή Ομοσπονδία Ενώσεων 
Καταναλωτών και 11 μέλη 
της εντόπισαν πολλές περι-
πτώσεις «ανθυγιεινών» τρο-
φίμων, που προωθούνταν 
στην Ευρωπαϊκή αγορά, ως 
υγιεινά. Ένα χρόνο αργότερα 
δεν έχει προχωρήσει τίποτε.

 Η Μονίκ Γκογιένς, Γενι-
κή Διευθύντρια της BEUC, 
σχολίασε:«Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, δυστυχώς, κωφεύει 
στα αιτήματά μας, που είναι 
τόσο παλιά. Οι καταναλωτές, 
παραπλανώνται από άπειρους 
ισχυρισμούςπου μεταμφιέζουν 
«ανθυγιεινές» τροφές σε υγι-

εινές επιλογές. Η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή θα μπορούσε 
να έχει σταματήσει τα κόλπα 
αυτά, πριν από 10 χρόνια, εάν 
είχε εκπληρώσει τα καθήκο-
ντά της. Αυτή η καθυστέρη-
ση είναι απαράδεκτη, καθώς 
το πρόβλημα της παχυσαρ-
κίας, ίπταται πάνω από τους 
μισούς Ευρωπαίους, είναι 
υπέρβαροι και διατρέχουν 
τον κίνδυνο να ασθενήσουν 
π.χ. από διαβήτη. Επειδή τα 
όμορφα μηνύματα μπορούν 
να επηρεάσουν, έντονα, τους 
καταναλωτές, όταν αγορά-
ζουν τρόφιμα ή ποτά μόνο 
τα υγιεινά προϊόντα αξίζουν 
να φέρουν έναν τέτοιο ισχυ-
ρισμό.Τα «διατροφικά προ-
φίλ» πρέπει να υιοθετηθούν, 
επειγόντως, ώστε να διευκο-

λύνουν τους καταναλωτές να 
κάνουν πιο υγιεινές επιλογές. 
Οι Οργανώσεις Καταναλωτών 
περιμένουν, από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή να δημοσιεύ-
σει την αναφορά (διαδικασία 
REFIT), για το θέμα αυτό, πριν 
τη λήξη της θητείας της και 
τις ερχόμενες Ευρωεκλογές».

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στα40 χρό-
νια λειτουργίας του έχει 
κάνει καταγγελίες  για 
αλλοιωμένα και επικίν-
δυνα τρόφιμα. Έχει αφι-
ερώσει 1.500 σελίδες στη 
μηνιαία εφημερίδα που 
εκδίδει 40 χρόνια και έχει 
καταδικάσει 35 επιχειρή-
σεις που θέλουν να αισχρο-
κερδήσουν πουλώντας επι-
κίνδυνα τρόφιμα, ιδιαίτερα 
στα παιδιά μας. 

10 χρόνια χωρίς «Διατροφικά προφίλ». 
 Για αυτό γεμίσαμε καρκίνους 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΜΕ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 

Γάµος αλλά 
Ελληνικά 

� ΣΕΛ. 3-5

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Οι Α.µε.Α. είναι 

Έλληνες πολίτες 
� ΣΕΛ. 69-78

ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ  

∆ύο στις δέκα 

γυναίκες 
πεθαίνουν 

εξαιτίας τους 
� ΣΕΛ. 30-32

Τι κρύβει η µάχη 

για την υφαλοκρηπίδα 

� ΣΕΛ. 56

Οι δράσεις των 

Πολιτιστικών Συλλόγων 

της Κρήτης
� ΣΕΛ. 66-67

ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Κακοήθη νεοπλάσµατα των οργάνων 

του πεπτικού συστήµατος και του περιτοναίου
7.609 7.762 7.655 7.564 7.778 8.102 8.225 8.124 8.399

Κακοήθη νεοπλάσµατα των οργάνων του αναπνευστι-

κού συστήµατος και των ενδοθωρακικών οργάνων
6.662 6.829 6.860 6.799 7.015 7.166 7.423 7.501 7.606

Κακοήθη νεοπλάσµατα των οστών,  του συνδετικού 

ιστού, του δέρµατος  και του µαστού
2.618 2.603 2.580 2.731 2.544 2.727 2.768 2.687 2.840

Κακοήθη νεοπλάσµατα  των ουροποιητικών οργάνων 4.495 4.382 4.406 4.346 4.377 4.498 4.641 4.932 5.023

Κακοήθη νεοπλάσµατα άλλων 

και µη καθορισµένων εντοπίσεων
3.166 3.310 3.390 3.514 3.370 3.311 3.226 3.115 3.191

Κακοήθη νεοπλάσµατα του λεµφικού 

και αιµοποιητικού ιστού

2.048 2.222 2.177 1.946 1.979 2.040 2.236 2.325 2.226

Καλοήθη νεοπλάσµατα
- - 2 4 5 3 - 44 79

Aλλα και µη καθορισµένα νεοπλάσµατα
9 6 15 13 11 21 13 53 59

Υπερτασική νόσος
1.375 1.406 1.513 1.565 1.586 1.848 2.332 3.398 3.822

Ισχαιµική καρδιοπάθεια
12.494 11.624 11.922 11.332 11.500 11.803 11.408 12.194 12.295

Νοσήµατα της πνευµονικής κυκλοφορίας 

και  άλλες µορφές καρδιοπάθειας
18.962 19.180 18.539 18.936 18.536 19.082 16.466 14.059 14.472

Αλλα νοσήµατα του κυκλοφορικού συστήµατος 1.023 938 984 962 1.075 1.125 1.134 1.791 2.114

Νοσήµατα της ανώτερης  αναπνευστικής οδού. 3.478 3.445 3.675 3.288 3.520 4.427 3.981 4.492 5.587

Αλλα νοσήµατα αναπνευστικού συστήµατος 6.751 6.794 7.095 7.053 6.815 6.957 6.943 7.739 8.926

ΣΥΝΟΛΟ
109.895 107.979 108.316 109.084 111.099 116.668 111.794 113.740 121.183

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2007 – 2015 , κατά φύλο, ηλικία θανόντος και αιτία

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΚΑΙ… ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ

Η ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΜΙΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Μέσα στην τελευταία πενταετία οι καρκίνοι αυξή-

θηκαν 50% , ιδιαίτερα του πεπτικού, του ουροποιο-

γενετικού και του αναπνευστικού (διατροφή, κάπνι-

σµα, ατµοσφειρική ρύπανση). Ο παρακάτω πίνακας 

από το2007 έως το 2015, δείχνει την τραγικότητα 

της κατάστασης.

Ο πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ. 

του Πράσινου Ταµείου, παραπέ-

µπονται στη δικαιοσύνη για επιλε-

κτική κατανοµή κονδυλίων (χρή-

µατα του Ελληνικού λαού) και για 

παράβαση καθήκοντος

� ΣΕΛ. 6-11

85.000 παιδάκια, 

κάτω των 5 ετών, 

έχουν πεθάνει 

από πείνα στην Υεµένη

� ΣΕΛ. 44
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Η π ρ ο σ τ ι θ έ μ ε -
νη ζάχαρη έχει 
συσχετιστεί με 

μερικές από τις πιο θανα-
τηφόρες ασθένειες στον 
κόσμο, όπως η παχυσαρ-
κία, οι καρδιακές παθήσεις, 
ο διαβήτης και ο καρκίνος. 
Υπάρχουν αρκετά φυσι-
κά γλυκαντικά που συχνά 
χρησιμοποιούν οι άνθρω-
ποι αντί της ζάχαρης που 
είναι ελαφρώς «λιγότερο 
κακά» από την κανονική 
ζάχαρη αν και το σώμα 
μας τα μεταβολίζει με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο.

Στέβια
Η στέβια εξάγεται από τα 

φύλλα ενός θάμνου της Νότιας 
Αμερικής, είναι 100% φυσική, 
περιέχει μηδενικές θερμίδες 
και δεν έχει γνωστές αρνη-
τικές επιπτώσεις στην υγεία. 
Έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το 
σάκχαρο του αίματος και τα 
επίπεδα αρτηριακής πίεσης.

Ξυλιτόλη και 
Ερυθριτόλη.

Πρόκειται για αλκοόλες 
σακχάρου που περιέχουν 
αρκετά λιγότερες θερμίδες 
από τη ζάχαρη. Δεν αυξά-
νουν τα επίπεδα σακχάρου 
ή ινσουλίνης. Είναι αρκετά 
ανεκτές από τον ανθρώπινο 

οργανισμό και η κατανάλω-
σή τους ασφαλής, αν και η 
ξυλιτόλη μπορεί να προκα-
λέσει φούσκωμα ή διάρροια. 

Ζάχαρη καρύδας
Η ζάχαρη καρύδας περι-

έχει μικρή ποσότητα ινών 
και θρεπτικών ουσιών για 
αυτό είναι ελαφρώς «λιγότε-
ρο κακή» από την κανονική 
ζάχαρη. Πρέπει να κατανα-

λώνεται με μέτρο καθώς εξα-
κολουθεί να είναι υψηλή σε 
φρουκτόζη.

Μέλι 
Το μέλι περιέχει ιχνοστοι-

χεία βιταμινών και μετάλλων 
και συμβάλλει στην αύξηση 
των επιπέδων αντιοξειδωτι-
κών στο αίμα τα οποία συν-
δέονται με χαμηλότερο κίν-
δυνο εμφάνισης ασθένειας. 

Αυξάνει την καλή χοληστερίνη 
και μειώνει την κακή χολη-
στερίνη και τα τριγλυκερίδια 
αίματος σε άτομα με διαβή-
τη. Οι μελέτες δείχνουν ότι 
το μέλι έχει ελαφρώς λιγότε-
ρες επιδράσεις στα επίπεδα 
σακχάρου και στο μεταβο-
λισμό. Ωστόσο, στα αρνητι-
κά καταγράφονται στις ίδιες 
μελέτες η αύξηση του δείκτη 
HbA1c, η μείωση τηςC-αντι-

δρώσας πρωτεΐνης (CRP) και 
της ομοκυστεΐνης.

Σιρόπι σφενδάμου
Το σιρόπι σφενδάμου 

είναι, όπως και το μέλι, ελα-
φρώς καλύτερη επιλογή από 
τη ζάχαρη αλλά θα πρέπει να 
καταναλώνεται με μέτρο γιατί 
αυξάνει τα επίπεδα του σακ-
χάρου. Στα θετικά του η αύξη-
ση των μεταλλικών στοιχείων 
και οι 24 τύποι αντιοξειδω-
τικών που περιέχει.

Μελάσα
Περιέχει αυξημένη ποσό-

τητα βιταμινών και μετάλ-
λων και περισσότερα αντιο-
ξειδωτικά από το μέλι και το 
σιρόπι σφενδάμου. Έχει υψη-
λή περιεκτικότητα σε κάλιο 
(για την υγεία της καρδιάς) 
και ασβέστιο (για την υγεία 
των οστών)

Υποκατάστατα ζάχαρης 
που πρέπει να αποφεύγε-
τε είναι το Νέκταρ Αγαύ-
ης γιατί παρά το γεγονός 
ότι προωθείται ως υγιεινή 
εναλλακτική λύση στη ζάχα-
ρη, περιέχει ακόμα περισ-
σότερη φρουκτόζη, και το 
σιρόπι καλαμποκιού υψη-
λής φρουκτόζης γιατί έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε 
φρουκτόζη και είναι εξίσου 
βλαβερό με τη ζάχαρη.

Πώς να αποφύγετε την επικίνδυνη ζάχαρη
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Επιβολή προστίμων  
με νόημα 

Το πιο ουσιαστικό για το παρακάτω κεί-
μενο είναι ότι δυστυχώς ο ΕΦΕΤ που «προ-
στατεύει» τους Έλληνες πολίτες πρέπει στις 
κατά καιρούς συγκεκριμένες καταγγελίες του 
να γράφει επώνυμα τις εταιρείες ούτως ώστε 
οι καταναλωτές να τις σαμποτάρουν. 

Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχε-
τικά με τα αποτελέσματα της άσκησης των 
ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει 
ότι με την υπ. Αριθ. 7/19-4-2019 Απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του, επικυρώνει 
επιβολή προστίμων σε 3 επιχειρήσεις τροφί-
μων, συνολικού ύψους 37.000 ευρώ. 

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν μια 
τουριστική-εμπορική επιχείρηση, μια επιχεί-
ρηση παραγωγής μειγμάτων και ένα super 
market.  Και στις τρεις περιπτώσεις διαπι-
στώθηκε παραγωγή, διακίνηση και διάθεση 
μη ασφαλών τροφίμων. 

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφί-
μων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθε-
σίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής 
και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και 
για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαι-
ώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει 
τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου 
να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμ-
φέροντα των καταναλωτών.

Πιο εντατικοί  
δεν γίνονται

Αυτά τα καταγράφει… ο ΕΦΕΤ. Επειδή 
όμως από τα στοιχεία που σαράντα χρόνια 
παράγει το ΠΑΚΟΕ, η «όποια» εντατικοποί-
ηση είναι πάντοτε σε βάρος του καταναλωτή 
και αυτό πιστοποιείται από το γεγονός ότι:

•Η παράνομη ελληνοποίηση των αμνοερι-
φίων από τις γύρω χώρες πάντοτε εγκυμονεί 
κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών. 

•Η ανεξέλεγκτη διακίνηση γαλακτοκομι-
κών και τυροκομικών προϊόντων είναι πάντο-
τε σε βάρος αφενός της υγείας και αφετέρου 
της «τσέπης» του καταναλωτή. 

•Ποιος ελέγχει όλη αυτή τη «σοκολατο-
μανία» των καταναλωτών, που στο βωμό του 
κέρδους οι βιομήχανοι χρησιμοποιούν επικίν-
δυνα και ανεξέλεγκτα παράγωγα σοκολάτας;

Όλα αυτά και πολλά άλλα δηλώνουν την 
ανεπάρκεια του ΕΦΕΤ εξαιτίας της υποστε-
λέχωσής του για τη σωστή διαχείριση της 
προστασίας του καταναλωτή. 

Ενόψει του Πάσχα ο ΕΦΕΤ εντατικοποι-
εί τους ελέγχους στην αγορά τροφίμων με 
στόχο το όφελος του τελικού καταναλωτή. 
Επίσης, με άξονα την πληρέστερη ενημέρω-
ση και την προστασία του καταναλωτικού 
κοινού, ο ΕΦΕΤ γνωστοποιεί στους κατα-
ναλωτές χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες 
για την υγιεινή και την ασφάλεια των τρο-
φίμων που θα καταναλωθούν την γιορτινή 
αυτή περίοδο.

Πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Η VW με το 
αλλοιωμένο λογισμικό, οι άλλες εταιρείες να 
την συγκαλύπτουν, η TESLA υπογείως αναμε-
μειγμένη στην VW και εμείς δυστυχώς είμαστε 
απλοί θεατές. Το ΠΑΚΟΕ από μετρήσεις σε αυτο-
κίνητα της VW έκανε αγωγή στην εταιρεία. Οι 
πολίτες άραγε προσέφυγαν στην δικαιοσύνη;

Από το 2020 ξεκινά η σταδιακή εφαρμογή του 
νόμου για τον περιορισμό του μέσου όρου μιας μάρ-
κας εκπομπών του CO2 να κινείται κάτω από τα 95 
γρ/χλμ, με την οριστική και καθολική εφαρμογή του 
να γίνεται από το 2021. Επειδή ο στόχος είναι πολύ 
υψηλός, δίνει τη δυνατότητα οι εταιρείες με αυξη-

μένες εκπομπές να συμψηφίσουν αυτές με άλλες 
εταιρείες που έχουν χαμηλό μέσο όρο. 

Η FCA, με μέσο όρο στα 123 γρ./χλμ, για το 2018  
-όταν ο συνολικός μέσος όρος στις αυτοκινητοβιο-
μηχανίες είναι 120,5 γρ./χλμ– μπροστά στον κίνδυ-
νο να αντιμετωπίσει πρόστιμο 2 δις. ευρώ, προχω-
ρά σε συμψηφισμό με την ιταλοαμερικάνικη Tesla, 
η οποία έχει μηδενικό μέσο όρο. 

Έτσι, όπως προβλέπει η εταιρεία συμβούλων PA 
Consulting ο μέσος όρος θα ξεπερνάει το όριο κατά 
6,7 γρ./χλμ., με τη διαφορά αυτή να είναι η μεγα-
λύτερη μεταξύ 13 αυτοκινητοβιομηχανιών που εξέ-
τασε η έρευνα.

Η Ρύπανση σκοτώνει

Το ΠΑΚΟΕ από το 1980, 
μόλις ξεκίνησε τη σαρα-
ντάχρονη δράση και 

πορεία του, μετά από μετρή-
σεις του μολύβδου και των 
αιωρουμένων σωματιδίων που 
έφταναν οι τιμές τους τρεις-
τέσσερις φορές πάνω από τα 
όρια, είχε επισημάνει και είχε 
κάνει προτάσεις με λύσεις για 
τα προβλήματα που μετά από 
σαράντα χρόνια επιβεβαιώνο-
νται παρακάτω. 

Δυστυχώς έχουμε βαρεθεί 
να… δικαιωνόμαστε.

Τα παιδιά που ζουν κοντά σε 
μεγάλους αυτοκινητόδρομους 

έχουν διπλάσια πιθανότητα να 
εμφανίσουν χαμηλότερες επιδόσεις 
σε τεστ που αφορούν τις κοινωνι-
κές δεξιότητες, σε σχέση με παι-
διά που ζουν μακριά από κάποιο 
πολυσύχναστο δρόμο.  Επίσης οι 
ειδικοί διαπίστωσαν ότι τα παι-
διά εγκύων που είχαν εκτεθεί σε 
υψηλότερα από τα κανονικά επί-
πεδα ατμοσφαιρικών ρύπων (πολύ 
μικρά εισπνεόμενα σωματίδια και 
όζον) έχουν ελαφρώς αυξημένη 
πιθανότητα να εκδηλώσουν καθυ-
στερήσεις στην ανάπτυξη κατά τη 
βρεφική και πρώιμη παιδική ηλι-
κία. Η έκθεση σε ατμοσφαιρικούς 
ρύπους κατά την εγκυμοσύνη έχει 

συσχετιστεί με λιποβαρή νεογνά, 
με το φαινόμενο της θνησιγένει-
ας, με πρόωρους τοκετούς, με μει-
ωμένη γνωστική λειτουργικότητα 
καθώς και με αυξημένο κίνδυνο 
αυτισμού.

Οι πέντε βασικοί τομείς της 
ανάπτυξης ενός παιδιού είναι η 
λεπτή κινητικότητα, η αδρή κινη-
τικότητα, η επικοινωνία, η ικανό-
τητα επίλυσης προβλημάτων και 
η προσωπική κοινωνική λειτουρ-
γικότητα. Οι έρευνες έδειξαν ότι 
όσο πιο κοντά σε ένα αυτοκινητό-
δρομο ζει ένα παιδί, τόσο αυξάνο-
νται οι πιθανότητες υστέρησης σε 
βασικούς τομείς της ανάπτυξης.

Η ρύπανση επηρεάζει  
την ανάπτυξη των παιδιών 
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Όταν πριν 30 χρόνια 
το ΠΑΚΟΕ με έρευ-
νά του στο Θεσ-

σαλικό κάμπο διαπίστω-
νε το τεράστιο πρόβλημα 
της νιτρορύπανσης, εξαι-
τίας της κατάχρησης των 
αζωτούχων λιπασμάτων 
και επικίνδυνων φυτο-
φαρμάκων, είχαν πέσει 
όλοι πάνω του ως όρνεα, 
γιατί δήθεν δυσφημούσε 
τα … θεσσαλικά προϊόντα. 

Σήμερα, μετά από τέλεια 
απραξία και εγκληματική 
αδιαφορία των αρμόδιων 
Υπουργείων Περιβάλλοντος 
και Τροφίμων, φτάσαμε 
στα τσουχτερά πρόστιμα 
σε βάρος των Ελλήνων 
πολιτών, που δεν φταίνε 
σε τίποτα - αλλά παράλ-
ληλα καταστρέφουμε τα 
λιγοστά αποθέματα υπο-
γείων νερών που έχου-
με, σημειώνοντας επίσης 
προβλήματα στα στομάχια 
των Ελλήνων και ιδιαίτε-
ρα των παιδιών μας. 

Στις 7 Μαρτίου 2019 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέ-
φυγε στα Ευρωπαϊκά Δικα-
στήρια για τις παραβάσεις 
της Ελλάδας του Ευρωπαϊ-
κού Δικαίου για την νιτρο-
ρύπανση, ζητώντας την επι-
βολή οικονομικών κυρώσεων 
με τη μορφή κατ’ αποκοπή 
ποσού ύψους 2.639,25 ευρώ 
ημερησίως με κατώτατο κατ’ 
αποκοπή πρόστιμο ύψους 
1.3 εκατ. ευρώ και ημερή-
σια χρηματική ποινή ύψους 
23.753,25 ευρώ από  την ημέ-
ρα έκδοσης της απόφασης 
έως την πλήρη συμμόρφω-
ση της χώρας μας.

Ήδη, στις 24 Απριλίου 
2015 το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απο-
φάσισε ότι η Ελλάδα παραβι-
άζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για 
την ποιότητα των νερών και 
συγκεκριμένα την οδηγία για 
τη νιτρορύπανση 91/676/ΕΚ 
καθώς και την οδηγία πλαί-
σιο για το νερό 60/2000/ΕΚ.

Μια εβδομάδα μετά την 
προσφυγή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Ε.Ε.) στα δικαστή-
ρια, τα συναρμόδια Υπουργεία 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων ανακοίνωσαν ότι 
πήραν μέτρα συμμόρφωσης 
με την καταδικαστική από-
φαση του Απριλίου 2015 για 
την πλημμελή προστασία των 
νερών από τη νιτρορύπανση, 
με την Υπουργική Απόφα-
ση (ΦΕΚ Β’ 1709/2015 και 
2359/2015) με θέμα «Κώδι-
κας Ορθής Γεωργικής Πρα-
κτικής για την Προστασία 
των Νερών από τη Νιτρορύ-
πανση Γεωργικής Προέλευ-
σης». Ο Κώδικας περιλαμβά-
νει διατάξεις για τον τρόπο 
εφαρμογής των αζωτούχων 
λιπασμάτων, επεξεργασμένων 
υγρών ή στερεών κτηνοτρο-
φικών αποβλήτων για εδά-
φη, την τήρηση ελάχιστων 
αποστάσεων από ρέματα και 
υδάτινους πόρους κ.ά.

Επίσης, η χώρα μας προσ-
διόρισε 12 νέες ευπρόσβλη-

τες στη νιτρορύπανση ζώνες.
Τα συναρμόδια Υπουργεία 

έχουν ετοιμάσει σχέδιο Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης 
(ΚΥΑ), το άρθρο 4 της οποίας 
αναφέρει ότι για την παρα-
κολούθηση της αποτελεσμα-
τικότητας των μέτρων λαμ-
βάνονται υπόψη τα δεδομένα 
του Εθνικού Δικτύου Παρα-
κολούθησης της κατάστασης 
των επιφανειακών και υπο-
γείων υδάτων.

Η εφαρμογή της Οδηγί-
ας  60/200 για τα νερά και 
το δίκτυο παρακολούθησης 
δεν επαρκεί καθώς ο αριθ-
μός των σημείων παρακολού-
θησης είναι περιορισμένος, 
και το σημαντικότερο, πρέ-
πει να γίνει επαναπροσδιο-
ρισμός των ευαίσθητων στη 
νιτρορύπανση περιοχών με 
την χρήση όλων των παρα-
κάτω κριτηρίων που εφαρ-
μόζονται σε πολλές Ευρω-

παϊκές χώρες:
 • Στην ανάλυση υδροχη-

μικών στοιχείων στα επιφα-
νειακά και υπόγεια νερά

 • Στην ανάλυση κλίσεων 
και λεκανών που στραγγίζουν 
προσδιορισμένες ευαίσθητες 
ζώνες των επιφανειακών και 
υπογείων νερών

 • Στην ανάλυση των τρο-
φικών συνθηκών στα παρά-
κτια νερά και στις λίμνες

 • Στον υπολογισμό των 
εισροών αζωτούχων λιπασμά-
των για κάθε λεκάνη απορ-
ροής.

Είναι σημαντικό η κάθε 
λιπαντική αγωγή να μην στη-
ρίζεται σε αυθαίρετα ή εμπει-
ρικά κριτήρια αλλά να χρησι-
μοποιούνται ισοζύγια αζώτου 
για τις εισροές και απώλει-
ες αζώτου στο έδαφος ή, σε 
περίπτωση απουσίας του ισο-
ζυγίου, να χρησιμοποιηθούν 
σχετικές πεδοσυναρτήσεις.

Τα τελευταία χρόνια πολ-
λές χώρες της Ευρώπης συν-
δέουν τις αζωτούχες λιπάν-
σεις με την κλιματική αλλαγή. 
Σύμφωνα με τον Κώδικα 
Ορθής Γεωργικής Πρακτι-
κής λαμβάνεται υπόψη η 
ορθολογική διαχείριση αζώ-
του, οι κατάλληλες πρακτικές 
συντήρησης και αποθήκευ-
σης κοπριάς και ανόργανων 
λιπασμάτων, ο προσδιορισμός 
περιόδων που αυτά απαγο-
ρεύονται κ.ά. 

Στην Ελλάδα το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό εκπομπών αμμω-
νίας προέρχεται από τα ανα-
όργανα αζωτούχα λιπάσματα 
που χρησιμοποιούνται στις 
καλλιέργειες. Να τονισθεί ότι, 
παρ’ όλα αυτά, μένει αναπά-
ντητο το ερώτημα εάν βελτι-
ώθηκε ή χειροτέρεψε η ποιό-
τητα των επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων την τελευ-
ταία εικοσαετία.

Τα πρόστιμα … βροχή.  
Ο καταναλωτής όμως τι φταίει;
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Το ΠΑΚΟΕ προτεί-
νει στη Ν. Δ. εφό-
σον γίνει κυβέρνη-

ση, αυτές οι δεσμεύσεις 
να γίνουν νόμοι και στη 
συνέχεια να συζητούν για 
καύση, επειδή συνήθως 
εφαρμόζεται το αντίθετο. 
Τολμήστε κύριοι της Ν.Δ.

Την Παρασκευή 12/4/2019 
πραγματοποιήθηκε στα γρα-
φεία της Ν.Δ. συνάντηση 
εργασίας μεταξύ μελών της 
Επιτροπής Αγώνα με τον τομε-
άρχη περιβάλλοντος του κόμ-
ματος κ. Σκρέκα και τον επι-
στημονικό σύμβουλο του κ. 
Μητσοτάκη, Καθηγητή ΕΜΠ 
κ. Αραβώση και τον βουλευ-
τή Μαγνησίας κ. Μπουκώρο. 

Μετά από τρεις ώρες 
συζήτηση κατά την οποία τα 
μέλη της Επιτροπής αναφέρ-
θηκαν στα δεδομένα ερευνών 
και μετρήσεων αναφορικά με 
τη ρύπανση στο Βόλο, στις 
θέσεις των φορέων της πόλης, 
στο ιστορικό της εμφάνισης 
διοξινών το 2007, στην ανά-
γκη αλλαγής της νομοθεσίας 
για τα όρια των επικίνδυνων 
ρύπων, αλλά κυρίως στη μελέ-
τη θνησιμότητας που κατα-
τάσσει το Βόλο στην πρώτη 
θέση πανελλαδικά σε πολλές 
αιτίες θανάτων. το συμπέρα-
σμα ήταν ότι η Ν.Δ. παραμέ-
νει αμετακίνητη στη θέση της 

για την καύση απορριμμάτων. 
Μάλιστα την καύση αποβλή-
των για παραγωγή ενέργειας 
την ενστερνίζεται το κόμμα 
ως μια παγκόσμια πρακτική, 
απορρίπτοντας τα αιτήματα 
των πολιτών του Βόλου για 
παύση της καύσης από την 
ΑΓΕΤ-LafargeHolcim.

Οι εκπρόσωποι της Ν.Δ. 
πρότειναν ενέργειες που θα 

υλοποιήσουν αν βγουν κυβέρ-
νηση και συγκεκριμένα καθη-
μερινές μετρήσεις για εκπο-
μπές  διοξινών, φουρανίων 
και βαρέων μετάλλων με ανά-
ληψη του κόστους από την 
Πολιτεία και παρουσία πολι-
τών. Δεσμεύτηκαν ότι αν λάβει 
χώρα υπέρβαση των ορίων 
θα ανακαλέσουν την άδεια 
καύσης τέτοιων αποβλήτων.

Αναλυτικότερα δεσμεύ-
τηκαν 1. να εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση ώστε ανε-
ξάρτητες αρχές μαζί με την 
παρουσία πολιτών θα πραγ-
ματοποιούν καθημερινές 
μετρήσεις των διοξινών 2. 
να ζητήσουν να υλοποιηθεί 
επιδημιολογική μελέτη στους 
εργαζομένους στην τσιμεντο-
βιομηχανία 3.να ζητήσουν 

να γίνεται on-line καταγρα-
φή των αέριων ρύπων σε 
πραγματικό χρόνο και 4. να 
χρηματοδοτήσουν μετρή-
σεις στο έδαφος για βαρέα 
μέταλλα και στα κτηνοτρο-
φικά προϊόντα της περιοχής 
για διοξίνες.

Πάντως, δεν υπήρξε συμ-
φωνία στο θέμα της άμεσης 
απαγόρευσης της καύσης.

Να τα κάψω τα… σκουπίδια. Να τα κάψω

Το ΠΑΚΟΕ όμως που χρόνια 
τώρα παρακολουθεί τις δράσεις 
της ΔΕΗ και ως ΔΕΚΟ (Δημόσια 
Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας), 
αλλά και  ως Α.Ε.,  η καταστρο-
φή στο περιβάλλον που προ-
ξενεί είτε με τους λιγνιτικούς 
σταθμούς που λειτουργοί, είτε 
με τις εξορύξεις, είτε με τους 
θερμικούς πετρελαϊκούς σταθ-
μούς είναι σίγουρα για "ΧΡΥ-
ΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ". Εάν κύριοι 
της ΔΕΗ νομίζετε ότι για να 
απαλλαγείτε από τις τεράστιες 
ευθύνες σας, θα παρέχετε ενη-
μέρωση σε πάσχοντες από ανα-
πνευστικά προβλήματα – δεί-
κτης αιωρούμενων σωματιδίων 
από τους λιγνιτικούς σταθμούς 

– και θα βλέπετε  τους μικρούς 
μαθητές να ζωγραφίζουν με 
μελανά χρώματα την κακοδι-
αχείριση και καταστροφή του 
περιβάλλοντος που επιτελεί-
τε όλοι, Διοίκηση και εργαζό-
μενοι στη ΔΕΗ τότε εμείς το 
ΠΑΚΟΕ σας δίνουμε το "ΜΑΥ-
ΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ" της Ντροπής

Συνήθως οι εκστρατείες ενη-
μέρωσης για τα παιδιά στοχεύουν 
στην ευαισθητοποίησή τους για 
ζητήματα όπως οι κίνδυνοι που 
προέρχονται από φυσικά φαινό-
μενα, από το διαδίκτυο, από τον 
εθισμό στη βία και από ύποπτες 
συμπεριφορές ενηλίκων.

Μαθητές και μαθήτριες από 
το 17ο Δημοτικό Κοζάνης, το 11ο 

Δημοτικό Πτολεμαΐδας και το Δημο-
τικό Παντοκώμης και Μαυροδε-
ντρίου επισκέφτηκαν τον Ατμοη-
λεκτρικό Σταθμό Καρδιάς. Ο ΑΗΣ 
υλοποίησε μία δράση κατά την  
οποία οι εργαζόμενοι ενημερώθη-
καν και ευαισθητοποιήθηκαν μέσα 
από το πώς βλέπουν τα παιδιά μέσα 
από ζωγραφιές θέματα και συνθή-
κες λειτουργίας που αφορούν την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργα-
σία. Ζωγραφιές άλλοτε χαρούμενες 
και αισιόδοξες και άλλοτε με ανη-
συχία και φόβο.

Για αυτή την πρωτοβουλία η 
ΔΕΗ διακρίθηκε στο διαγωνισμό 
Health and Safety Awards 2019 
και έλαβε χρυσό βραβείο. 

Η ΔΕΗ τιμήθηκε ακόμη με το 

χρυσό βραβείο σχετικά με την απο-
στολή 7.500.000 ενημερωτικών δελ-
τίων με θέμα τις μεταμοσχεύσεις 
καρδιάς και πνεύμονα, καθώς επί-
σης και για εκτεταμένο πρόγραμμα 
ιατρικών ελέγχων Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας σε ευπαθής ομά-
δες πληθυσμού  σε συνεργασία με 
τους Γιατρούς του Κόσμου.

Η ΔΕΗ διακρίθηκε και με άλλα 
τέσσερα χρυσά και αργυρά βρα-
βεία για τεστ δεξιοτήτων οδηγών-
χειριστών βαρέων μηχανημάτων, 
για την ασφάλεια σε εργοταξιακούς 
χώρους, για σχέδιο αντιμετώπισης 
εκτάκτων εγκαταστάσεων και για 
ασκήσεις για στους ΑΗΣ Κερατέ-
ας, Λαυρίου, Λινοπεραμάτων, Αθε-
ρινόλακου, Αλιβερίου.

Η ΔΕΗ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
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Η φραγκοσυκιά 
ε ίνα ι  κάκτος 
π α χ ύ φ υ τ ο ς , 

πολυετής, δενδρόμορφος, 
αειθαλής με βλαστό όρθιο. 
Κατάγεται από το Μεξικό 
και γενικά την Κεντρική 
και Νότια Αμερική και 
έφτασε στην Μεσόγειο 
μέσω των πολυταξιδεμέ-
νων Ισπανών, με αποτέλε-
σμα να καλλιεργείται ως 
μια από τις πιο αγαπημέ-
νες εναλλακτικές καλλιέρ-
γειες παγκοσμίως.

Το γένος Οπουντία έλα-
βε την ονομασία του από 
την αρχαία ελληνική πόλη 
Οπούς, όπου σύμφωνα με 
το Θεόφραστο φύτρωνε ένα 
εδώδιμο φυτό που μπορού-
σε να διαδοθεί με ριζοβολία 
από τα φύλλα του. 

Στην Ελλάδα είναι ημιαυ-
τοφυής ή αυτοφυής, φυτρώ-
νει στα βράχια και στις πλα-
γιές και φθάνει στα 3-5 μέτρα 
ύψος. Η φύση δημιούργησε 
τέτοια βιοποικιλότητα που 
απαντώνται διαφορετικά 
είδη του ανθεκτικού αυτού 
κάκτου σε κάθε περιοχή. Η 
συγκομιδή γίνεται δις ετησί-
ως, τον Αύγουστο και από τον 
Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο.

Τα 100 γραμμάρια ωμού 
φρούτου αποδίδουν 41 θερ-
μίδες και οι οποίες προέρχο-
νται κυρίως από υδατάνθρα-
κες, αφού περιέχει ελάχιστα 
λιπαρά και πρωτεΐνες. 

Θεωρούνται καλή πηγή 
φυτικών ινών, αφού μπο-
ρούν να καλύψουν το 14% 
των ημερήσιων αναγκών και 
πολύ καλή πηγή βιταμίνης 
C, μαγνησίου, καθώς επί-
σης και καλή πηγή ασβεστί-
ου και καλίου. Ακόμα, περι-
έχουν 17 αμινοξέα, εκ των 
οποίων τα 8 είναι απαραί-
τητα (μπορούν να ληφθούν 
μόνο μέσω της τροφής)

Το φυτό, άνθη φύλλα και 
καρποί, έχουν θεραπευτι-
κές ιδιότητες για διάφορες 
παθήσεις του ανθρώπινου 
οργανισμού, συμβάλλουν 

στην ενίσχυση του αμυντι-
κού συστήματος, και δρουν 
ως προληπτικό και θεραπευ-
τικό ίαμα.

Είναι πλούσιο σε μαγνή-
σιο και στο αμινοξύ τυροσίνη 
(για την υγεία του εγκεφάλου 
και της καρδιάς), σε φλαβο-
νοειδή, σε αντιοξειδωτικές 
ουσίες (για τον καρκίνο και 
τις καρδιοπάθειες αλλά και 
τα νεύρα, τους οφθαλμούς 
και τις αρθρώσεις.)

Σύμφωνα με έρευνες το 
φραγκόσυκο βοηθάει στη μεί-
ωση των επιπέδων χοληστε-
ρόλης με μείωση της κακής 
χοληστερίνης και των τρι-
γλυκεριδίων αλλά και την 
καταπολέμηση μολύνσεων 
από ιούς. Σύγχρονες μελέτες 
επικεντρώνονται και στην 
επίδρασή του στον σακχα-
ρώδη διαβήτη. 

Επίσης, είναι πλούσιο σε 

φλαβονοειδή τα οποία προ-
λαμβάνουν το αντιοξειδωτικό 
στρες, και έχει παρατηρηθεί 
μείωση του πόνου και του 
χρόνου αποκατάστασης των 
μυών των αθλητών.

Τα άνθη και τα φύλλα χρη-
σιμοποιούνται ως διουρητι-
κά, αντιδιαρροϊκά, για την 
καταπολέμηση της άμμου 
και της νεφρίτιδας, την κατα-
πολέμηση των πονοκεφά-
λων, ως αντίδοτο κατά της 
μέθης, τονωτικά της καρδιάς 
και κατεβάζουν το επίπεδο 
σακχάρου στο αίμα. 

Το φραγκόσυκο είναι 
ασφαλές όταν καταναλώ-
νεται ως φρούτο. 

Χρησιμοποιείται επίσης 
στη μαγειρική με κρέας και 
λαχανικά. Σε σπάνιες περι-
πτώσεις μπορεί να προκαλέ-
σει ήπια διάρροια, φούσκω-
μα και κεφαλαλγία. 

Φραγκόσυκα… παραμελημένα  
αλλά θαυματουργά

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ, ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥ, ΔΙΑΒΗΤΗ, 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΚΑΡΚΙΝΟΥ, ΑΜΜΟΥ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
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 Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) μετά από σαράντα 
(40) χρόνια συνεχών αγώνων και προσφοράς στον 
ελληνικό λαό (πολλές φορές υποκαθιστώντας το κρά-
τος), με τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις σε καίρια 
θέματα που αφορούν τους φυσικούς πόρους και τα 
λειτουργούντα ανθρωπογενή οικοσυστήματα, πιστεύ-
ει ότι έχει, αν μη τι άλλο, το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να αγανα-
κτεί, επειδή δυστυχώς τελευταία παρά το γεγονός ότι 
κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να καταλάβουν οι 
Δημόσιες Υπηρεσίες ότι με το να παραπληροφορούν 
το λαό και να υποβαθμίζουν τα προβλήματα, θέτοντας 
πρώτιστα το «δήθεν» οικονομικό και τουριστικό συμ-
φέρον της χώρας μας-γεγονός που δυστυχώς ακολου-
θούν και Υπουργοί σας-, μη κατανοώντας την αρχή ότι 
«μόνο όταν αναδεικνύεται ένα πρόβλημα λύνεται και 
όχι όταν κουκουλώνεται ή υποβαθμίζεται». 

 Εν τούτοις τα προβλήματα αυξάνονται και οι 
πολίτες κατά γενική εκτίμηση, πιστεύουν ότι η ποι-
ότητα της ζωής τους έχει υποβαθμιστεί. Βέβαια αυτό 
δεν είναι απόρροια της σημερινής κυβέρνησης, αλλά 

συσσώρευση πολλών εγκληματικών, παραλείψεων και 
κακών χειρισμών για δεκαετίες. 

Γι’ αυτό κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί και 
κύριε Γενικέ Γραμματέα

Το ΠΑΚΟΕ θεωρεί ότι είναι καθήκον του, να προ-
σφέρει αντικειμενική ενημέρωση και γνώση, αλλά και 
υποχρέωση της πολιτείας να βοηθά και να ελέγχει αντι-
κειμενικά τις δράσεις και εφαρμογές του. 

ΕΠΕΙΔΗ όμως παρά τις επανειλημμένες καταγγε-
λίες και προτάσεις μας (ΜΑΝΔΡΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑ-
ΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΝΕΡΑ ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΟΙΚΟΦΑΡΜΕΣ, 
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ –ΜΑΤΙ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ-ΑΝΟΙΞΗ, 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ) δεν πήραμε από εσάς και κανέ-
να υπουργό απαντήσεις. 

Για τελευταία φορά σας καλούμε να σταθείτε στο 
ύψος των περιστάσεων και να δεχτείτε το προεδρείο 
του ΠΑΚΟΕ ΑΜΕΣΑ, όπως και οι υπουργοί σας, ούτως 
ώστε από την συζήτηση να διευκρινισθούν  οι όποιες 
απορίες σας.

Επίσης, σας δηλώνουμε υπεύθυνα ότι δεν έχουμε 
μέχρι σήμερα καμία οικονομική ενίσχυση από κανέ-
να υπουργείο. 

Περιμένουμε άμεσα απάντησή σας και συνημμένα 
σας αποστέλλουμε την έκτακτη ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ. 

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Πανεπιστημιακός
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός 
Ο Γενικός Γραμματέας
Μύρωνας Φασουλάκης

Αγγειοχειρουργός

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 336/7-5-2019
S.O.S. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ»
ΤΟ ΠΑΚΟΕ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΒΑΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ» ΕΘΕΛΟ-
ΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΙ-
ΑΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2019 ΕΩΣ 
ΤΟ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2020.

ΖΗΤΑ 
ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ, 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ) 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΜΕ ΟΚΤΑΩΡΗ-ΔΕΚΑΩΡΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ-
ΘΡΑΝΙΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΚΟΥΝΙΕΣ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ κ.ά.-), 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας) ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΟΣΟΜΟΜΕΙΑ, ΚΑΠΗ κ.ά., ΔΡΑ-
ΣΕΙΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣ-
ΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ, ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ…ΕΞΟΥΣΙΑ.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΣΤΟ 
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 5, 
6 ΚΑΙ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.

ΕΠΕΙΔΗ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙ-

ΡΙΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥ-
ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑ-
ΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ 

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ-
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΤΑ… ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ-
ΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΥΤΗ. 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΤΟ EMAIL (pakoe@pakoe.gr) Ή 
ΣΤΟ FAX 2106924338 ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΜΕΧΡΙ 25 
ΜΑΪΟΥ 2019 ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ. ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΤΗΛ.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΙΔΙΟΤΗΤΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΗΛΙΚΙΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΩΡΕΣ . . . . . . . . . . .ΗΜΕΡΕΣ . . . . . . . . .
 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: (Επιλέξτε τις δράσεις που σας ενδιαφέρουν)

 Προγράμματα Εφαρμογής (Λαχανόκηποι σε Σχολεία & Συλλογικά Συστήματα, Ανακύκλωση Πλαστικών-Μετατροπή τους σε Δευτερογενή Προϊόντα όπως 
θρανία, καρέκλες, κούνιες, τραμπάλες)
Προγράμματα ΑΠΕ σε Σχολεία, Νοσοκομεία, ΚΑΠΗ
Δράσεις Ακτιβισμού-Καταγγελίες και Αποκατάσταση Ζημιών
Συμμετοχή στον Διαδικτυακό Ραδιοφωνικό Σταθμό
Δυναμικές Παρεμβάσεις στην όποια… εξουσία
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Με μεγάλη επιτυχία 
ξεκίνησε το «Ολο-
κληρωμένο Πρό-

γραμμα Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης της Εισαγ-
γελίας του Αρείου Πάγου» 
σε συνεργασία με τον Εθνι-
κό Φορέα, Μη Κερδοσκοπι-
κού Χαρακτήρα, ΑΝΤΑΠΟ-
ΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Με το εν λόγω Πρόγραμμα 
της Εισαγγελίας του Αρείου 
Πάγου, γίνεται ανακύκλωση 
όλων των πλαστικών, μεταλλι-
κών και γυάλινων συσκευασι-
ών που καταναλώνονται εντός 
των χώρων και των εγκατα-
στάσεων που στεγάζονται οι 
Εισαγγελικές Υπηρεσίες 
όλης της χώρας, εκπληρώνο-
ντας τη νομική υποχρέωση 
ανακύκλωσης των συσκευα-
σιών, που απορρέει από το 
Νόμο 4496/2017.

Το συνολικό ποσό του 
ανταποδοτικού αντίτιμου (το 
οποίο είναι 3 € λεπτά ανά 1 
συσκευασία) που παρέχει το 
Εθνικό Συλλογικό Σύστημα 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗ για τις συλλεγόμενες 
συσκευασίες, θα ενισχύσει 
έναν εξαιρετικά σημαντικό 
κοινωνικό σκοπό, ο οποίος 
είναι η ενίσχυση των πόρων 
του: 

Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» 
του Υπουργείου Δικαιοσύ-

νης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, που 
σκοπός του είναι η επαγ-
γελματική κατάρτιση φυλα-
κισμένων και αποφυλακι-
σμένων, η αποκατάσταση, 
η οικονομική συμπαράστα-
ση, καθώς και η προετοι-
μασία και προώθηση της 
εν γένει κοινωνικής τους 
επανένταξης.

Σημειώνεται ότι η Κοι-

νωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) 
«Νέοι Ορίζοντες», ως Φορέ-
ας Αλληλέγγυας και Κοινωνι-
κής Οικονομίας, που υλοποιεί 
σχέδιο δράσης προκειμένου 
άνεργοι αποφυλακισμέ-
νοι να ενταχθούν στην αγο-
ρά εργασίας, θα αναλάβει τη 
συλλογή και μεταφορά για 
ανακύκλωση των συσκευα-
σιών, που καταναλώνονται 

εντός των Εισαγγελικών 
Υπηρεσιών όλης της χώρας, 
στα «σπιτάκια ανακύκλωσης» 
αλλά και στα «Πάρκα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης 
και Ανταποδοτικής Ανακύ-
κλωσης».

Το «Ολοκληρωμένο Πρό-
γραμμα Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης της Εισαγ-
γελίας του Αρείου Πάγου», 
που αποτελεί την έναρξη 

υλοποίησης του οράματος 
της Εισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου κυρίας Ξένης 
Δημητρίου-Βασιλοπούλου, 
αποτελεί την εφαρμογή μιας 
Ολοκληρωμένης Καινοτόμου 
Δράσης που συνδυάζει τη 
βοήθεια και την προσφορά 
τόσο προς το Περιβάλλον 
όσο και προς τον Άνθρω-
πο, η οποία εφαρμόζεται για 
πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Όλα τα παρακάτω είναι σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως 
στην Ελλάδα τα προβλήματα είναι 
πάρα πολλά, μερικά από αυτά είναι:

Ανεπάρκεια ελέγχου στα φάρμα-
κα εξαιτίας της έλλειψης οργανω-
τικών δομών στην πολιτεία. 

Ανεξέλεγκτη η κατανομή των 
τιμών στα προϊόντα

Έλλειψη πολιτικής βούλησης 
από την πολιτεία για την ορθολο-
γιστική διαχείριση.

Μετά από αυτές τις ατέλει-
ες στο σύστημα διαχείρισης. Οι 
καταναλωτές πλέον και λόγω 
της κρίσης επιλέγουν συμβα-
τικά. Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμέ-
να έχει επισημάνει τα προβλή-
ματα αυτά.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι από το 
2010 έως 2017 αυξήθηκε η αγρο-
τική γη που προορίζεται για παρα-
γωγή βιολογικών προϊόντων και 
ταυτόχρονα αύξηση σημείωσαν οι 

εισαγωγές βιολογικών τροφίμων.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα 

σημειώθηκε είσοδος 14.000 νεο-
εισερχόμενων στον τομέα βιολογι-
κής παραγωγής, αλλά 10.000 παρα-
γωγοί επέστρεψαν στις συμβατικές 
καλλιέργειες. Αιτία για την στροφή 
στις συμβατικές καλλιέργειες είναι 
η μειωμένη παραγωγή.

Το συνολικό ποσό των γεωρ-
γικών εκτάσεων που προορίζο-
νταν για βιολογικά προϊόντα ανερ-

χόταν σε 7% του συνόλου των 
εκτάσεων στην ΕΕ για το 2017.  Τον 
ίδιο χρόνο ο τζίρος στις λιανικές 
πωλήσεις έφτασε τα 34,3 δις ευρώ.

Οι εισαγωγές βιολογικών τρο-
φίμων το 2018 έφτασαν τους 3,2 
εκατ. τόνους. Αιτία για την ανά-
πτυξη του τομέα αυτού είναι η 
διάθεση των προϊόντων σε τιμές 
έως 150% μεγαλύτερες από τις 
τιμές διάθεσης των συμβατικών 
προϊόντων.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ξεκίνησε  
Ανταποδοτική Ανακύκλωση και ενισχύει την κοινωνική  

και επαγγελματική ένταξη των αποφυλακισμένων
Το ΠΑΚΟΕ δικαιώνεται, γιατί αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται μετά από πρότασή του  

στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ένα χρόνο πριν. Καλή επιτυχία.

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κυρία Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου ανακυκλώνει στους ειδικούς κάδους 
της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΦΕΚΟΣ
Ιατρός, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 

Δήμου Αθηναίων με τον Κώστα Μπακογιάννη

72 / KΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Σε άρθρο του 
για την οικο-
νομία διαμοι-

ρασμού στην οποία 
εντάσσεται η βραχυ-
πρόθεσμη μίσθωση 
ακινήτων Airbnb στην 
Αθήνα, ο Κωνσταντί-
νος Μπάστας, (φωτο-
γραφία) υποψήφιος 
Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Αθηναίων 
με τον συνδυασμό του Κώστα Μπα-
κογιάννη “Αθήνα Ψηλά” εξετάζει επι-
σταμένα τις αρνητικές αλλά και τις 
θετικές επιπτώσεις του θεσμού, και 
παρουσιάζει τους προβληματισμούς 
και τις θέσεις του. 

Σε μια από δεκαετίες διαμορ-
φωμένη κατάσταση με υπερφορο-

λόγηση των ιδιοκτητών 
ακινήτων, αποποίηση κλη-
ρονομιών λόγω της φορο-
λόγησης, κόκκινα στεγα-
στικά δάνεια σχεδόν 50%, 
χιλιάδες εγκαταλειμμένα 
σπίτια και παρηκμασμέ-
νες συνοικίες οι αρνητι-
κές επιπτώσεις του θεσμού 
όπως η αλματώδης αύξη-

ση των ενοικίων των κατοικιών, η 
έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων για 
τους Αθηναίους, η διατάραξη της 
οικογενειακής και κοινωνικής ζωής 
των μονίμων κατοίκων και η απώ-
λεια κρατικών εσόδων λόγω φοροδι-
αφυγής προκαλούν προβληματισμούς 
και ισχυρό αντίλογο αφού στα θετι-
κά καταγράφονται η συμβολή στην 

αύξηση του τουριστικού ρεύματος 
στη χώρα μας, μιας και έρχονται και 
μεγάλες οικογένειες που δεν θα μπο-
ρούσαν να καλύψουν το κόστος ενός 
ξενοδοχείου, η διάχυση των εσόδων 
ευρύτερα στην τοπική κοινωνία και 
όχι μόνο στα ξενοδοχεία, η ενίσχυση 
των μικρών καταστημάτων γύρω από 
τις γειτονιές, η εξασφάλιση εσόδων 
στους ιδιοκτήτες για κάλυψη υποχρε-
ώσεων όπως ο ΕΝΦΙΑ, στεγαστικά 
δάνεια κλπ., η ανακαίνιση κτιρίων 
εγκαταλειμμένων και η αντίστοιχη 
αναζωογόνηση πολλών υποβαθμι-
σμένων γειτονιών, αλλά και πολλές 
νέες θέσεις εργασίας που προκύ-
πτουν από τις ανακαινίσεις. Τα ενοί-
κια έχουν αυξηθεί σε ορισμένες περι-
οχές, αλλά η μεσοσταθμική αύξηση 

δεν υπερβαίνει το 10-15% όταν τα 
τελευταία χρόνια είχαν πέσει κατά 
40%. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της 
φορολόγησης ρυθμίζεται από το νόμο 
4446/2016 ΠΟΛ.1170/2018. Μεγά-
λη έλλειψη διαμερισμάτων απαντά-
ται σε λίγες περιοχές στο ιστορικό 
κέντρο της Αθήνας και στην Κρήτη, 
Ρόδο, Κυκλάδες. 

Ο κος Μπάστας θέτει το ερώτημα: 
Όπου υπάρχει στάση μετρό, ανεβαί-
νουν τα ενοίκια σημαντικά. Μήπως 
πρέπει να καταργήσουμε και το μετρό;

Καταλήγει υποστηρίζοντας ότι 
είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός κανο-
νιστικού πλαισίου, που θα λαμβάνει 
υπόψη τις θετικές και αρνητικές επι-
πτώσεις, αλλά δεν θα θέτει αυστηρά 
και μόνο περιορισμούς. 

Σκέψεις και Προτάσεις ενός υποψηφίου 
Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί αλλά πρέπει να δοθούν κίνητρα για την αποσυμφόρηση των Μ.Μ.Μ.
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ… 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το φυσικό αέριο σώζει ζωές...  
και την τσέπη σου!

Βάλτο στη ζωή σου  
και σίγουρα δεν θα χάσεις
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Εκατομμύρια χρόνια πριν από την εποχή μας, σε διάφορες περιοχές της 
Γης, όπου υπήρχαν θάλασσες, έπλεαν το φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλα-
γκτόν, υπήρχαν πολλά φυτά, θαλάσσια ζώα και όταν αυτά πέθαιναν οι 

σκελετοί τους κατακάθονταν στον βυθό, στους πυθμένες. Εκεί, καταπλακώθη-
καν από λάσπη, πέτρες και άμμο χωρίς να υπάρχει οξυγόνο. 

Καθώς τα χρόνια περνούσαν και με την επίδραση της υψηλής θερμοκρα-
σίας και της πίεσης, αποσυντέθηκαν και μετατράπηκαν σε φυσικό αέριο και 
πετρέλαιο. Το φυσικό αέριο συγκεντρώθηκε σε κοιλότητες του υπεδάφους και 
στις ίδιες περιοχές δημιουργήθηκαν και κοιτάσματα πετρελαίου. 

Σήμερα, το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για να παράγουμε ενέργεια δια-
φόρων ειδών, αλλά τα αποθέματά του δεν είναι ανεξάντλητα. Οι επιστήμο-
νες εκτιμούν ότι με τον ρυθμό που καταναλώνουμε παγκοσμίως το φυσικό 
αέριο, τα αποθέματά του μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση 100 ετών περί-
που. Το φυσικό αέριο είναι ένα μείγμα χημικών στοιχείων (πχ άζωτο, υδρο-
γόνο) και χημικών ενώσεων (πχ μεθάνιο, αιθάνιο), με το βασικό συστατικό 
του να είναι το μεθάνιο. 

Η χημική σύσταση του Φυσικού Αερίου
Συστατικά % κατά 

όγκο σύσταση
Μεθάνιο (CH4) 70-90
Αιθάνιο (C2H6) 5-15
Προπάνιο (C3H8) και Βουτάνιο (C4H10) <5
CO2 (Διοξείδιο άνθρακα), N2 (άζωτο) H2S, κλπ μικρότερες 

ποσότητες

Ψάχνοντας τον θησαυρό… χωρίς χάρτη
Οι γεωλόγοι που αναζητούν τα κοιτάσματα φυσικού αερίου μοιάζουν σαν 

τους εξερευνητές που ψάχνουν κάποιο θησαυρό μόνο που δεν έχουν στα χέρια 
τους χάρτες και, επιπλέον, ο θησαυρός που αναζητούν είναι αόρατος. Βεβαί-
ως, σε κάποιες περιπτώσεις, ο εντοπισμός του φυσικού αερίου είναι πιο εύκο-
λος. Αν για παράδειγμα, αναβλύζει από το έδαφος μια  ποσότητα πετρελαίου, 
τότε πιθανότατα κάτω ή δίπλα από εκείνο το σημείο υπάρχει φυσικό αέριο.

Όταν καταφέρουν να εντοπίσουν κάποιο κοίτασμα φυσικού αερίου, προ-
χωρούν σε γεώτρηση, ανοίγοντας μια τεράστια τρύπα στο έδαφος η οποία 
προχωρά σε μεγάλα βάθη. Οι πιο αποδοτικοί και οικονομικοί τρόποι άντλη-
σης του φυσικού αερίου είναι ο παράλιος και ο υπεράκτιος.

Στην πρώτη περίπτωση, οι μηχανικοί χρησιμοποιούν ένα μεταλλικό τρυ-
πάνι για να σπάσουν το έδαφος μέχρι να φτάσουν στο βάθος όπου υπάρχει 
φυσικό αέριο. Στην δεύτερη περίπτωση, ο τρόπος άντλησης και το εργαλείο 
που χρησιμοποιείται είναι ίδια με τη διαφορά ότι η γεώτρηση γίνεται χιλιάδες 
μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και όχι στην επιφάνεια του εδά-
φους. Για αυτόν τον λόγο, οι μηχανικοί κατασκευάζουν μια ειδική πλατφόρμα.

Αφού δημιουργηθεί το πηγάδι μέσα από το οποίο θα αντλήσουν το φυσι-
κό αέριο, το επόμενο βήμα είναι να το δεσμεύσουν και μετά να γίνει η επε-
ξεργασία του. Αυτό συμβαίνει γιατί η σύσταση του φυσικού αερίου που βρί-
σκεται μέσα στα κοιτάσματα είναι διαφορετική από την σύσταση που έχει 
όταν το χρησιμοποιούμε στις επιχειρήσεις, τα σπίτια και τα αυτοκίνητά μας. 
Μόλις ολοκληρωθεί η άντλησή του, πρώτα γίνεται η επεξεργασία του φυσι-
κού αερίου στο σημείο όπου υπάρχει η γεώτρηση και στη συνέχεια μεταφέ-
ρεται μέσω μεγάλων αγωγών. Αν το φυσικό αέριο που μεταφέρεται δεν χρησι-
μοποιηθεί άμεσα, πρέπει να αποθηκευθεί σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Από 
εκεί θα μοιραστεί σε μικρότερες ποσότητες σε επιχειρήσεις και σπίτια μέσω 
μικρότερων σωληνώσεων.

Το… μακρύ ταξίδι του φυσικού αερίου
Η μεταφορά του φυσικού αερίου 
εξαρτάται από την κατάσταση του. 
Σε αέρια κατάσταση μεταφέρεται 
με αγωγούς. 

Οι αγωγοί αυτοί έχουν μήκος 
χιλιάδες χιλιόμετρα. Σε υγρή κατά-
σταση (LNG/Liquified Natural Gas) 
μεταφέρεται με πλοία. Σε συμπιε-
σμένη μορφή (CNG/ Compressed 
Natural Gas) δύναται να μεταφερ-

θεί με ειδικά βυτιοφόρα οχήματα. Το Ελληνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού 
αερίου περιλαμβάνει τον κεντρικό αγωγό που ξεκινά από τα ελληνοβουλγα-
ρικά σύνορα (Σιδηρόκαστρο Σερρών) και καταλήγει στην Αττική καθώς και 
τις διακλαδώσεις αυτούς. Επίσης, φυσικό αέριο εισάγεται στην Ελλάδα και 
από τα ελληνουτουρκικά σύνορα (σταθμός Κήπων Έβρου), αλλά και από τον 
σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα (στον Σαρωνι-
κό κόλπο απέναντι από τα Μέγαρα). 

Από την 1η είσοδο Σιδηρόκαστρο Σερρών (μέσω Βουλαγαρίας), 
το φυσικό αέριο είναι προέλευσης Gazprom/ Ρωσία.

Από την 2η είσοδο Κήποι Έβρου (μέσω Τουρκίας), το φυσικό αέριο 
είναι προέλευσης Αζερμπαϊτζάν.

Στη νήσο Ρεβυθούσα, όπου καταλήγουν τα καράβια με υγροποιημένο 
φυσικό αέριο, κατά κύριο λόγο είναι προέλευσης Αλγερίας. 

Το ταξίδι του φυσικού αερίου συνεχίζεται, για να μοιραστεί στις πόλεις 
Ελλάδας (που ανήκουν στο δίκτυο διανομής) και να διανεμηθεί προς χρή-
ση σε επιχειρήσεις και οικίες. 

Οι χρήσεις του φυσικού αερίου
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται σήμερα σε διάφορους τομείς:
Ηλεκτροπαραγωγή: Το 30% μεταφέρεται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας με καύσιμο το φυσικό αέριο. Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος έχει η ΔΕΗ, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό και είναι υπό 
δημόσιο έλεγχο, και οι τρεις ιδιωτικές εταιρείες: η Protergia, η Elpedison 
και ο ΗΡΩΝ. 
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Η ΔΕΗ είναι ελληνική κρατικά ελεγχόμενη εταιρεία 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, από τις μεγαλύτερες 
στην Ελλάδα. Κατέχει το 90% της εγκατεστημένης 
παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος. Η μεταφορά και δια-
νομή του ρεύματος χαμηλής και μέσης τάσης είναι 
αρμοδιότητα του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), ο οποίος 
ανήκει 100% στη ΔΕΗ αλλά λειτουργεί αυτόνομα. Η 
ΔΕΗ κατέχει εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ-

ματος με την χρήση του ανέμου. Επί του παρόντος, το 30% της συνολικής 
παραγωγής της προέρχεται από καύση του λιγνίτη, το 10% από πετρέλαιο, το 
27% από φυσικό αέριο, το 10% από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, το 6% από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το 17% από διασυνδέσεις.

Η PROTERGIA είναι ο Τομέας Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου της εταιρείας MYTILINEOS και 
μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ρεύματος στην 
Ελλάδα. Διαχειρίζεται τις ηλεκτροπαραγωγικές 
μονάδες και τις μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας της MYTILINEOS, ενώ δραστηριοποιείται στην εμπορία και προ-
μήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου προσφέροντας σύγχρονες και 
αξιόπιστες υπηρεσίες σε πάνω από 140.000 επιχειρήσεις, επαγγελματίες και 
νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα. 

Η PROTERGIA εργάζεται για ένα μέλλον καθαρών ενεργειακών λύσεων 
και ήδη κάνει σημαντικά βήματα υποδομής τόσο για την παραγωγή ρεύμα-
τος από αιολική και ηλιακή ενέργεια, όσο και για την ανάπτυξη της ηλεκτρο-
κίνησης στη χώρα μας.

Η ELPEDISON είναι το αποτέλεσμα της 
συνεργασίας μεταξύ τριών μεγάλων εται-
ρειών στον τομέα της Ενέργειας: των Ομί-

λων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, EDISON και ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Συνδυάζοντας τη 
δύναμη και την τεχνογνωσία τους, τα Ελληνικά Πετρέλαια, ένας από τους 
μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς ομίλους Ενέργειας στη Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη, η Edison, η μακροβιότερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες  στην Ιταλία, και η Ελλά-
κτωρ, μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον τομέα των κατασκευών, 
δημιούργησαν την ELPEDISON. Διαθέτει δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτρο-
παραγωγής και αποτελεί έναν αξιόπιστο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΗΡΩΝ δραστηριοποιείται στην Παρα-
γωγή, Προμήθεια και Εμπορία ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Ιδρύθηκε από τον Όμι-

λο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές Ελλάδα και διεθνώς. Το 
2009, εισέρχεται στη μετοχική σύνθεση η ENGIE (πρώην GDF Suez), ο μεγα-
λύτερος ανεξάρτητος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στον 
κόσμο, και τον Μάρτιο του 2014, ολοκληρώνεται επιτυχώς η είσοδος και 
της QATAR PETROLEUM (μέσω της εταιρείας QPI GAS & POWER OPC. 
Ο ΗΡΩΝ λειτουργεί, από το 2004, την πρώτη ιδιωτική μονάδα ηλεκτροπαρα-
γωγής στην Ελλάδα και το 2009 ακολούθησε ένας δεύτερος σταθμός συνδυ-
ασμένου κύκλου.

Βιομηχανία: Ως καύσιμο για τη λει-
τουργία των μηχανών τους και την 
παραγωγή προϊόντων, όπως πλαστικά, 
χρώματα και αμμωνία για λιπάσματα. 
Σε αυτόν τον κλάδο καταναλώνεται το 
27% του φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Εμπορικός τομέας: Νοσοκομεία, ξενο-
δοχεία, αθλητικά κέντρα, εστιατόρια, 
κλπ, μπορούν να κάνουν χρήση του 
φυσικού αερίου για την θέρμανση/ κλι-
ματισμό των χώρων τους, για ζεστό 
νερό, μαγείρεμα, και για άλλες εξειδι-

κευμένες εργασίες όπως τα καθαριστήρια για την παραγωγή ατμού (χρήση 
πρέσας). Μάλιστα, οι επαγγελματίες μάγειρες προτιμούν τις κουζίνες φυσι-
κού αερίου αντί των ηλεκτρικών, γιατί θερμαίνονται καλύτερα και ελέγχουν 
πιο εύκολα τη ροή ανοίγοντας ή κλείνοντας τες. 

Οικιακός τομέας: Το 21% του φυσικού αερίου 
χρησιμοποιείται από τα σπίτια για την θέρμαν-
ση, μαγείρεμα και ζεστό νερό χωρίς χρόνους ανα-
μονής. 

Κίνηση οχημάτων: Ως καύσιμο κίνη-
σης που χρησιμοποιείται σήμερα στις μετα-
φορές, σε αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορ-
τηγά. Σε σύγκριση με τη βενζίνη, παράγει 
23% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα που 
ευθύνεται για το «φαινόμενο του θερμο-
κηπίου», δημιουργεί λιγότερο νέφος αφού 
παράγει μικρότερες ποσότητες 90% όζο-
ντος και φωτοχημικού αέρα, όπως και αιω-
ρούμενων σωματιδίων και προκαλεί λιγό-

τερα τοξικά αέρια 75% αλδεϋδες και 95% βουτάνιο. 
Θερμοκήπια: Ως θερμαντικό και για τον εμπλουτισμό του χώρου με διο-
ξείδιο του άνθρακα. 

Σε γενικές γραμμές, το φυσικό αέριο είναι το πιο φιλικό και καθαρό ορυκτό 
καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Στις μέρες μας είναι πολύ διαδεδομένη η χρήση του για να λειτουργούν 
πολλές συσκευές που υπάρχουν στα σπίτια μας, όπως οι κουζίνες μαγειρέμα-
τος και οι θερμοσίφωνες. Επίσης, η τιμή του φυσικού αερίου είναι πολύ χαμη-
λότερη από την βενζίνη αλλά και από το πετρέλαιο. 

Το ήξερες ότι το φυσικό αέριο:
• Οι πρώτοι που έκαναν χρήση φυσικού αερίου ήταν οι Κινέζοι Κινέζους 

τον 9ο αιώνα π.Χ. και το μετέφεραν με αγωγούς από μπαμπού;
• Είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και για αυτό έχει την τάση να ανεβαίνει 

προς τα πάνω στην ατμόσφαιρα;
• Δεν διαλύεται στο νερό, οπότε δεν μολύνει τα ύδατα;
• Είναι άοσμο, για αυτόν τον λόγο προσθέτουμε μια ουσία, η μερκαπτά-

νη, που μυρίζει σαν χαλασμένο αβγό, ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε 
τυχόν διαρροές;

• Δεν είναι δηλητηριώδες για τον ανθρώπινο οργανισμό αλλά μπορεί να 
προκαλέσει ασφυξία;

• Δεν εκρήγνυται και δεν αναφλέγεται εύκολα;
• Μας δίνει διοξείδιο του άνθρακα, από το οποίο προέρχονται οι φυσα-

λίδες στα αναψυκτικά; 
Τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου έναντι της βενζίνης στην 

κίνηση αυτοκινήτων και λεωφορείων
Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο κυκλοφορούν 

στους δρόμους περίπου 15.000.000 αυτοκίνητα που κινούνται με φυσικό αέριο. 
Στις χώρες της Ευρώπης, 1.500.000 αυτοκίνητα καταναλώνουν φυσικό αέριο. 
Όμως, δεν είναι αρκετά. Πρέπει να αυξηθούν τα αυτοκίνητα που κινούνται με 
φυσικό αέριο και να μειωθούν αυτά που καίνε ή βενζίνη ή πετρέλαιο, κυρίως, 
για να προστατευθεί το περιβάλλον αλλά και επειδή συμφέρει τους πολίτες.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου έναντι της βενζίνης είναι 
ότι είναι πιο αποδοτικό ως καύσιμο στα αυτοκίνητα. Για την παραγωγή της 
ίδιας ενέργειας απαιτεί μικρότερη ποσότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα καύ-
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σιμα. Η ενέργεια που παράγεται από ένα κιλό φυσικού αερίου είναι ίση, με 
αυτήν που παράγεται από δυο λίτρα υγραερίου και ενάμιση λίτρο βενζίνης. 
Επίσης, το φυσικό αέριο είναι πάρα πολύ δύσκολο να νοθευτεί, σε αντίθεση 
με τη βενζίνη ή το πετρέλαιο που είναι υγρά καύσιμα. 

Τα πιο γνωστά ορυκτά καύσιμα είναι το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το 
φυσικό αέριο. Βρίσκονται στο υπέδαφος και σχηματίστηκαν πριν από εκα-
τομμύρια χρόνια από φυτά που καταπλακώθηκαν από το έδαφος έπειτα από 
φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί και οι πλημμύρες. Τα καύσιμα αυτά 
τα βρίσκουμε στη φύση, το καθένα όμως σε διαφορετική μορφή. Το πετρέλαιο 
είναι υγρό, ο άνθρακας στέρεος και το φυσικό αέριο... αέριο. 

Κατά την χρήση του ο άνθρακας ρυπαίνει περισσότερο από τα υπόλοι-
πα ορυκτά καύσιμα το περιβάλλον και κατά την εξόρυξη του αλλάζει η μορ-
φολογία του εδάφους.

Και το πετρέλαιο προκαλεί ρύπανση, όταν καίγεται, και προκαλούνται 
πολλά ατυχήματα κατά την μεταφορά του.

Το φυσικό αέριο είναι αυτό που προκαλεί την μικρότερη ρύπανση στο 
περιβάλλον και για αυτό συμβάλλει στο να διατηρείται καθαρό.

Το φυσικό αέριο είναι το πλέον ασφαλές καύσιμο. 
Η θερμοκρασία ανάφλεξής του είναι στους 650Ο C, όταν οι αντίστοιχες 

θερμοκρασίες είναι 480ο C για το υγραέριο, 220ο C για το πετρέλαιο και 200- 
300ο C για τη βενζίνη.  

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό από όλα τα ορυκτά καύσιμα (πετρέ-
λαιο και άνθρακας). Αυτό έχουν δείξει μελέτες και μετρήσεις που έχουν γίνει 
σε όλον τον κόσμο. Επειδή αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, όταν καίγεται, τα 
βασικά προϊόντα που παράγει είναι διοξείδιο του άνθρακα και ατμός νερού. 
Αντίθετα, το πετρέλαιο και ο άνθρακας εκπέμπουν πιο βλαβερές ουσίες, όπως 
είναι τα οξείδια αζώτου, το διοξείδιο του θείου και τα σωματίδια τέφρας.

 Όμως και το φυσικό αέριο απελευθερώνει στο περιβάλλον ποσότητες οξει-
δίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του άνθρακα, μονοξειδίου 
του άνθρακα και άλλων υδρογοναναθράκων αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. 

Κατά την καύση του, το φυσικό αέριο απελευθερώνει στην ατμόσφαι-
ρα λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από το πετρέλαιο κατά 30% και από τον 
άνθρακα κατά 45%. Αυτό σημαίνει ότι είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλ-
λον αφού δεν επιδεινώνει το «φαινόμενο του θερμοκηπίου», το οποίο έχει να 
κάνει με την αλλαγή του κλίματος και την αύξηση της θερμοκρασίας εξαιτίας 
συγκεκριμένων αερίων. Αυτά τα αέρια είναι οι ατμοί νερού, το διοξείδιο του 
άνθρακα, το μεθάνιο, τα οξείδια του αζώτου, κ.α.

Η χρήση φυσικού αερίου καταπολεμά την αιθαλομίχλη και την κακή ποι-
ότητα αέρα που εισπνέουμε, ειδικά όσοι ζούμε σε μεγάλες πόλεις. Ταυτόχρο-
να, καταπολεμά και το φαινόμενο της όξινης βροχής που σχηματίζεται όταν 
το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου, που απελευθερώνουν όταν 
καίγονται το πετρέλαιο και ο άνθρακας, ενώνονται με ατμούς νερού και άλλες 
χημικές ενώσεις.

«Φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου» ονομάζουμε την αύξηση της 
θερμοκρασίας στην Γη επειδή η 
ατμόσφαιρα συγκρατεί θερμότη-
τα.  Αν και το «φαινόμενο του 
θερμοκηπίου» είναι φυσικό φαι-
νόμενο επιδεινώνεται από την 
δραστηριότητα των ανθρώπων.

Όξινη βροχή είναι αυτή που 
περιέχει ουσίες οι οποίες δεν είναι 
φυσιολογικές, δηλαδή προέρχο-
νται από την ανθρώπινη δραστη-
ριότητα. Τα αέρια που οδηγούν 
στο σχηματισμό της όξινης βρο-

χής είναι το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου.

ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Όπως όλα τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο και άνθρακας), έτσι και το φυσι-

κό αέριο έχει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Όμως, ο τρόπος με 
τον οποίον παράγεται, επεξεργάζεται και χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο 
είναι καλύτερος και αποδοτικότερος από ότι στην περίπτωση των υπό-
λοιπων ορυκτών καυσίμων. Ενδεικτικά, στον παρακάτω πίνακα δίνονται 
οι εκπεμπόμενοι ρύποι κατά την καύση του φυσικού αερίου σε σχέση με 
άλλα καύσιμα (σε g ρύπου ανά kWh εισαγόμενης θερμότητας καυσίμου).

Τύπος 
καυσί-

μου

Διο-
ξείδιο 
του 

άνθρα-
κα

Διο-
ξείδιο 
του 

θείου

Μονο-
ξείδιο 
του 

άνθρα-
κα

Μονο-
ξείδιο 
του 

αζώ-
του

Υδρο-
γονάν-
θρα-
κες

Σωμα-
τίδια

Μαζούτ 
χαμηλού 
θείου

260 1,147 0,046 0,0439 0,015 0,150

Πετρέλαιο 
θέρμαν-
σης

249 0,056 0,045 0,189 0,015 0,023

Πετρέ-
λαιο κίνη-
σης

244 0,054 0,044 0,185 0,015 0,022

Υγραέριο 227 0,000 0,025 0,157 0,006 0,007

Φυσικό 
αέριο 177 0,000 0,022 0,137 0,005 0,007

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Φιλικό προς το περιβάλλον: Είναι το πιο καθαρό και λιγότερο 

ρυπογόνο (κατά την καύση του παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρα-
κα). Κατά την καύση του δεν αφήνει στάχτες ή άσχημες οσμές. Επιπλέ-
ον, επειδή το φυσικό αέριο είναι σε αέρια μορφή δεν μολύνει το έδαφος 
και τα υπόγεια νερά.

Οικονομία - Απόδοση: Ανταγωνιστικά τιμολόγια ως προς τις συμ-
βατικές μορφές ενέργειας  (πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα κλπ)

Οι συσκευές ΦΑ έχουν υψηλότερη απόδοση. 
Διαθεσιμότητα: Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες υπάρχουν αποθέ-

ματα φυσικού αερίου για περισσότερο από 100 χρόνια. 
Μετατρέπεται σε καύσιμο υδρογόνο: Είναι το πιο φθηνό ορυ-

κτό καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγουμε υδρογόνο. 
• Είναι φιλικό προς το περιβάλλον-> Δεν μολύνει την ατμόσφαι-

ρα ούτε και τα νερά γιατί το φυσικό αέριο όσο και τα προϊόντα που προ-
έρχονται από αυτό είναι καθαρά και σε αέρια μορφή.

• Είναι πιο ασφαλές σε σύγκριση με το υγραέριο -> Για να γίνει 
ανάφλεξη του φυσικού αερίου η θερμοκρασία του πρέπει να αγγίξει τους 
650 βαθμούς Κελσίου, η οποία είναι πολύ υψηλή για αυτό και είναι σχεδόν 
αδύνατο να γίνει ανάφλΕξη. Η θερμοκρασία κατά την οποία γίνεται ανά-
φλεξη του υγραερίου είναι πολύ χαμηλότερη στους 480 βαθμούς Κελσίου. 

• Είναι πιο οικονομικό -> Είναι φθηνότερο από τα υπόλοιπα ορυ-
κτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο). Είναι επίσης φθηνότερο από το ρεύ-
μα που χρησιμοποιούμε στα σπίτια για να λειτουργούν οι συσκευές.

• Έχει πολλές χρήσεις -> Χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας αλλά και ως καύσιμο στα αυτοκίνητα. Από το φυσικό 
αέριο παράγεται πλαστικό, χρώματα, λιπάσματα, κ.α. Στα σπίτια χρησιμο-
ποιείται για το μαγείρεμα και την θέρμανση.

• Υπάρχει σε αφθονία -> Βρίσκουμε αποθέματα φυσικού αερίου, 
σε μεγάλες ποσότητες, σε όλη την έκταση του πλανήτη. 

• Μετατρέπεται σε καύσιμο υδρογόνο -> Είναι το πιο φθηνό ορυ-
κτό καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγουμε υδρογόνο. 

• Είναι πιο αποτελεσματικό -> Αν συγκρίνουμε το φυσικό αέριο 
με καύσιμα, όπως είναι το προπάνιο, παράγει περισσότερη ενέργεια όταν 
καίγεται.
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Εύφλεκτο: Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το φυσικό αέριο είναι εύφλε-

κτο. Πρόκειται για ιδιότητα όλων των καυσίμων.
Εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα: Παρόλο που το φυσικό αέριο καί-

γεται πιο καθαρά από άλλα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο & άνθρακας), απο-
βάλλει διοξείδιο κα μονοξείδιο του άνθρακα, όπως συμβαίνει με όλα τα υλικά 
και άυλα προϊόντα της φύσης.  Οι ουσίες αυτές συμβάλλουν στο «φαινόμενο 
του θερμοκηπίου», σε πολύ μικρό όμως ποσοστό. Το ποσοστό αυτό κυμαίνε-
ται από 2-4%.

Μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: Το φυσικό αέριο δεν είναι ανεξά-
ντλητο. Αν δεν υπάρξουν νέα κοιτάσματα, ενδεχομένως κάποια στιγμή (πολύ 
μελλοντική) θα εξαντληθεί. 

Κοστοβόρο ως προς την εγκατάσταση:  Οι υποδομές που χρειάζονται 
για την άντληση και τη διανομή του είναι κοστοβόρες. Οι ειδικές δεξαμενές 
και τα ξεχωριστά συστήματα άντλησης απαιτούν πολλά χρήματα.

• Είναι εύφλεκτο και τοξικό -> Οι διαρροές φυσικού αερίου μπορεί να 
προκαλέσουν φωτιά ή ακόμα και εκρήξεις. Ο κίνδυνος διαρροής σχετίζεται με 
το γεγονός ότι είναι άοσμο και άρα δεν μπορούν να ανιχνευθούν τυχόν διαρ-
ροές, εκτός και αν έχει προστεθεί σε αυτό κάποια χαρακτηριστική μυρωδιά.

• Έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον -> Αν και είναι πιο καθαρό από 
τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο και άνθρακας), όταν καίγεται- όπως 
συμβαίνει με όλα τα υλικά και άυλα προϊόντα της φύσης- απελευθερώνονται 
στην ατμόσφαιρα διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα. Αυτές οι ουσίες συμ-
βάλλουν στο “φαινόμενο του θερμοκηπίου” σε πολύ μικρό όμως ποσοστό που 
κυμαίνεται από 2-4%. 

• Δεν μπορεί να ανανεωθεί -> Υπάρχει μια συγκεκριμένη ποσότητα 
φυσικού αερίου στον πλανήτη, η οποία κάποια στιγμή θα εξαντληθεί. Άρα η 
χρήση του φυσικού αερίου δεν μπορεί να θεωρείται μια μόνιμη λύση για τα 
προβλήματα ενέργειας. 

• Είναι ακριβό ως προς την εγκατάσταση των υποδομών που 
χρειάζονται για την άντληση και τη διανομή του -> Το δίκτυο σωλη-
νώσεων που πρέπει να δημιουργηθεί, οι ειδικές δεξαμενές και τα ξεχωριστά 
συστήματα άντλησης απαιτούν πάρα πολλά χρήματα. 

• Ρυπαίνει το περιβάλλον κατά την επεξεργασία του -> Για να 
χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο ως καύσιμο, όπως συμβαίνει με όλα τα προ-
ϊόντα, πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα συστατικά που περιέχει εκτός από 
το μεθάνιο. Κατά την διαδικασία αυτή απελευθερώνονται στην ατμόσφαι-
ρα υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα, του ηλίου και του αζώτου, κ.α.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Το βρίσκουμε στη φύση. 
Προέρχεται από το πετρέλαιο και συγκε-

κριμένα από την βιομηχανική επεξεργασία 
της διύλισης του.

Αποτελείται από μεθάνιο που περιέχει έναν 
μόνο άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι είναι φιλι-

κότερο προς το περιβάλλον. 

Αποτελείται από προπάνιο που στη δομή 
του έχει τρεις άνθρακες και βουτάνιο που 

έχει τέσσερις άνθρακες. 

Είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και σε 
περίπτωση ατυχήματος ανεβαίνει προς τα 

πάνω. Δηλαδή είναι πιο ασφαλές.

Σε περίπτωση ατυχήματος μαζεύεται σε 
κοιλότητες του εδάφους γιατί είναι πιο 

βαρύ από τον αέρα.

Το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για 
την κίνηση των αυτοκινήτων έχει καλύτερη 
καύση. Ενισχύει την απόδοση του κινητήρα 

και κάνει αθόρυβη την λειτουργία του.

Το υγραέριο πολλές φορές φθείρει τον 
κινητήρα και έχει ατελή καύση όταν δεν 

έχει καλά ρυθμιστεί.

Το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για 
την κίνηση των αυτοκινήτων είναι το φιλι-
κότερο ορυκτό καύσιμο προς το περιβάλ-

λον.

Το υγραέριο (LPG) είναι λιγότερο φιλικό 
στο περιβάλλον επειδή εκπέμπει περισσό-

τερα επικίνδυνα σωματίδια.

 Το φυσικό αέριο μεταφέρεται μέσω αγω-
γών κατευθείαν στα βενζινάδικα και από 
εκεί το προμηθεύονται τα αυτοκίνητα. Η 

διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι δεν υπάρ-
χει νοθεία. 

Το υγραέριο μεταφέρεται από τα διυλι-
στήρια στα βενζινάδικα με βυτία και απο-

θηκεύεται σε δεξαμενές.

Πωλείται σε κιλά.
Πωλείται σε λίτρα και η ενέργεια που δίνει 
είναι μισή σε σύγκριση με αυτήν που δίνει 

το φυσικό αέριο.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΩΣ  
ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ

Η αλλαγή στο κλίμα και η αύξηση της θερ-
μοκρασίας που οφείλεται στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες έχει ανησυχήσει τους επι-
στήμονες. Όπως λένε, αυτό οφείλεται στις 
βιομηχανικές δραστηριότητες που απελευ-
θερώνουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το διοξεί-
διο του άνθρακα ανακλά μεγάλη ποσότητα 
υπέρυθρης ακτινοβολίας η οποία αντί να 
φεύγει προς το Διάστημα, επιστρέφει στη Γη 
με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία. 

Αυτό έχει ως συνέπεια να λιώνουν οι πάγοι 
στην Ανταρκτική και να ανεβαίνει η στάθμη των 
νερών στις θάλασσες. Όμως, οι θάλασσες υποφέρουν και από 
την χρήση του πετρελαίου. Καθώς το πετρέλαιο είναι πιο ελαφρύ από το νερό, 
επιπλέει στην επιφάνεια του με αποτέλεσμα να προκαλεί τεράστια ρύπανση 
και να πεθαίνουν οι οργανισμοί που ζούνε στους ωκεανούς.  

 Πρέπει, λοιπόν, να πάρουμε μέτρα για να μειωθεί η ποσότητα διοξειδίου 
του άνθρακα που απελευθερώνεται και γι’ αυτόν τον λόγο αυξάνεται συνε-
χώς η χρήση του φυσικού αερίου.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
Αντίθετα, όλα τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο και άνθρακας) όταν 

καίγονται, απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα συμ-
βάλλοντας στην υπερθέρμανση του πλανήτη μας. Απελευθερώνουν, όμως, και 
άλλες βλαβερές ουσίες, όπως είναι τα νιτρικά, θειϊκά ή ανθρακικά οξέα που 
δημιουργούν την όξινη βροχή. 

Ο λιθάνθρακας, για παράδειγμα, κατά την καύση του, παράγει ποσότητα 
τέφρας και γενικότερα επιβαρύνει το περιβάλλον ακόμα και όταν γίνεται η 
εξόρυξη του.

Δηλαδή, όλα τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον και 
τον άνθρωπο και πρέπει να βρεθούν άλλα καύσιμα που να μη μολύνουν την 
ατμόσφαιρα. Ένα από αυτά είναι το φυσικό αέριο, το οποίο σε όποιον κλά-
δο και αν χρησιμοποιείται έχει υψηλή απόδοση και συμβάλλει στην εξοικο-
νόμηση ενέργειας.

Γιατί είναι απαραίτητη η χρήση του φυσικού αερίου 
Οι επιστήμονες, αφού μελέτησαν όλα τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, άνθρα-

κας και φυσικό αέριο) συμφώνησαν πως η χρήση του φυσικού αερίου είναι ο 
μόνος τρόπος για να πετύχουμε τον στόχο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση για να προστατέψει το περιβάλλον. Για να συμβεί αυτό πρέπει να μειω-
θούν τα αέρια που δημιουργούν το “φαινόμενο του θερμοκηπίου” κατά 20%, 
να αυξηθεί η απόδοση της ενέργειας που χρησιμοποιούμε κατά 20% και να 
αυξηθούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κατά 20%.

Είναι, όμως, και το πιο ασφαλές ανάμεσα στα καύσιμα που χρησιμοποιού-
νται για την κίνηση των αυτοκινήτων. Έχει βρεθεί ότι το φυσικό αέριο είναι 
το πιο ασφαλές τόσο ως προς τον τρόπο που τροφοδοτούμε το αυτοκίνητο με 
καύσιμο όσο και προς την λειτουργία του κινητήρα. Εξασφαλίζεται, δηλαδή, 
ότι δεν θα υπάρξει διαρροή του καυσίμου και κανένας κίνδυνος έκρηξης του 
αυτοκινήτου προκαλώντας ατυχήματα.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας λέγονται αυτές που δεν εξαντλούνται με 
την χρήση αλλά ανανεώνονται συνεχώς. Αυτές οι μορφές ενέργειας, που τα 
αποθέματα τους θα τελειώσουν κάποια στιγμή, όπως είναι το φυσικό αέριο, 
ονομάζονται μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι βασικές και πιο γνωστές 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι:

Η αιολική ενέργεια. Παράγεται από τον αέρα και είναι πολύ δημοφι-
λής γιατί έχει πολύ χαμηλό κόστος.

Η ηλιακή ενέργεια. Παράγεται από τον ήλιο. Στα σπίτια που έχουν 
τοποθετήσει ηλιακή οροφή/ φωτοβολταϊκά πάνελ παράγεται περισσότερη 
ενέργεια από ότι χρειάζονται και πολύ συχνά την πωλούν στις τοπικές εται-
ρείες ηλεκτρισμού.

Η υδροηλεκτρική ενέργεια. Παράγεται από την μετατροπή της δυνα-
μικής ενέργειας του νερού των λιμνών και της κινητικής ενέργειας του νερού 
των ποταμών σε ηλεκτρική. 
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Η γεωθερμική ενέργεια. Παράγεται από την θερμότητα που εκπέμπει 
η Γη. 

Η ενέργεια από βιομάζα. Παράγεται από την ενέργεια που έχουν απο-
θηκευμένη τα φυτά. Χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες της αποσύνθεσης ή 
της καύσης. 

Η πυρηνική ενέργεια. Πολλοί επιστήμονες δεν θεωρούν ότι ανήκει 
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυ-
χήματα και παράγει πολύ τοξικά απόβλητα.

Τρόποι για να εξοικονομήσουμε ενέργεια στα σπίτια 
μας και να βοηθήσουμε το περιβάλλον

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας, η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη 
μας («φαινόμενο του θερμοκηπίου»), η όξινη βροχή συνδέονται με την κατα-
νάλωση ενέργειας. Μπορούμε, όμως, να ζήσουμε χωρίς να καταναλώνουμε 
ενέργεια. Όχι βέβαια. Μπορούμε, όμως, να καταναλώνουμε ενέργεια που δεν 
μολύνει το περιβάλλον, όπως είναι το φυσικό αέριο, και να μην κάνουμε ανε-
ξέλεγκτη χρήση της. Η καύση του φυσικού αερίου, εκτός από την ενέργεια 
που μας δίνει, απελευθερώνει υδρατμούς και διοξείδιο του άνθρακα, αλλά δεν 
παράγει καθόλου λεπτά σωματίδια και δεν προκαλεί όξινη βροχή. 

Χρησιμοποιώντας το φυσικό αέριο στο σπίτι μας για την θέρμανση, το ζεστό 
νερό και το μαγείρεμα συμβάλλουμε ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον. 
Όμως, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Για παρά-
δειγμα, μπορούμε να κάνουμε οικονομία στην θέρμανση με το να ρυθμίσου-
με τον θερμοστάτη του καλοριφέρ σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 20 βαθμών 
Κελσίου, κατά τη διάρκεια των χειμωνιάτικων μηνών και να την διατηρή-
σουμε σταθερή. Αν, λοιπόν, μειώσουμε την θερμοκρασία στο καλοριφέρ έναν 
βαθμό, θα εξοικονομήσουμε έως και 10%. 

Πολύ σημαντικό είναι και το να συντηρούμε σε τακτικά διαστήματα τον 
καυστήρα, τον λέβητα αλλά και γενικότερα όλες τις συσκευές που έχουμε στο 
σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σίγουροι ότι η ενεργειακή απόδοση θα 
είναι υψηλή και θα κάνουμε και οικονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
ότι αν δεν κάνουμε καλή συντήρησ στον λέβητα και έχει μειωμένη απόδοση, 
αυτό οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης και, στη συνέχεια, θα είναι “φουσκω-
μένος” και ο λογαριασμός μας τουλάχιστον κατά 10%.  Οικονομία σε ενέργεια 
αλλά και σε χρήματα μπορούμε να κάνουμε και στο ζεστό νερό. Θα πρέπει 
να ελέγξουμε όλες τις βρύσες που έχουμε στο σπίτι μας και αν εντοπίσουμε 
κάποια που έχει διαρροή, να την αντικαταστήσουμε. Έχει βρεθεί ότι μια βρύ-
ση που στάζει μπορεί να σπαταλήσει έως και 90 λίτρα νερού την εβδομάδα. 
Επίσης, μπορούμε να ρυθμίσουμε την θερμοκρασία του νερού στον θερμοσί-

φωνα ώστε να μην ξεπερνά τους 50 βαθμούς Κελσίου αλλά και να αγοράζου-
με συσκευές, όπως για παράδειγμα το πλυντήριο πιάτων και το πλυντήριο 
ρούχων που τα χρησιμοποιούμε σχεδόν σε καθημερινή βάση, που αποδίδουν 
ενεργειακά για να μην σπαταλάμε άσκοπα χρήματα κατά την λειτουργία τους.

Εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να υπάρξει και στο μαγείρεμα. Ειδικά αν 
σκεφτούμε ότι στα περισσότερα σπίτια μαγειρεύουμε κάθε μέρα, και συχνά 
περισσότερες από μια φορά τη μέρα, μπορούμε να εξοικοικονομήσουμε μεγάλα 
ποσά ενέργειας. Πως μπορεί, όμως, να γίνει αυτό; Καταρχήν αυξομειώνοντας 
τη φλόγα του φυσικού αερίου στην μαγειρική εστία. Αν ακολουθήσουμε αυτήν 
την διαδικασία, έχουμε τον πλήρη έλεγχο και σπαταλάμε λιγότερη ενέργεια. 

Με το φυσικό αέριο οι κατσαρόλες και τα τηγάνια και όλα τα σκεύη μαγει-
ρικής ζεσταίνονται πολύ πιο γρήγορα, άρα και το φαγητό μας μαγειρεύεται 
πιο γρήγορα και η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη σε σύγκριση με το 
μαγείρεμα στις ηλεκτρικές κουζίνες. Αν επιλέξουμε μια κουζίνα που λειτουρ-
γεί με φυσικό αέριο, είναι πιο αποδοτικό το μαγείρεμα αφού οι εστίες θερ-
μαίνονται πολύ γρήγορα και στέλνουν την θερμότητα σε όλα τα σημεία του 
σκεύους που χρησιμοποιούμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το φαγητό να είναι 
έτοιμο σε λιγότερο χρόνο και να είναι πιο νόστιμο, όπως παραδέχονται και 
οι επαγγελματίες μάγειρες. 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του φυσικού αερίου  
σε σχέση με το πετρέλαιο στην θέρμανση των σπιτιών

• Προσφέρει πλήρη αυτονομία στη θέρμανση
• Είναι πάντα διαθέσιμο και πληρώνουμε μόνο όσο καταναλώνουμε
• Εκτός από θέρμανση παρέχει και ζεστό νερό αλλά και ενέργεια για 

την κουζίνα
• Χρειάζεται ελάχιστος χώρος για την εγκατάσταση του λέβητα καθώς έχει 

το μέγεθος ενός ντουλαπιού
• Οι λέβητες που χρησιμοποιούνται στο φυσικό αέριο είναι νεότερης γενιάς 

και έχουν χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης
• Η καθαρή καύση του φυσικού αερίου εξασφαλίζει μειωμένο κόστος συντή-

ρησης συσκευών φυσικού αερίου και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των αντίστοι-
χων συσκευών. Όλοι οι λέβητες φυσικού αερίου έχουν πολύ υψηλές προδια-
γραφές ασφαλείας, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρός ο κίνδυνος ατυχήματος.

• Κατά την καύση του φυσικού αερίου για να παραχθεί θερμότητα παρά-
γονται πολύ μικρές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα

Η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει  
στη χρήση φυσικού αερίου

Είναι σημαντικό για τη χώρα μας να αυξήσει τα ποσοστά χρήσης και αξι-
οποίησης του φυσικού αερίου σε όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις. Κάτι 
τέτοιο δεν θα βοηθήσει απλώς τη Ελλάδα να εκπληρώσει τους περιβαλλοντι-
κούς στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα συμβάλλει, επι-
πλέον, στο να χρησιμοποιούμε πιο καθαρό, φιλικό και ασφαλές καύσιμο στη 
βιομηχανία και τις οικιακές χρήσεις που θα κάνουν πιο βιώσιμη την ύπαρξή 
μας στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης, η χρήση του φυσικού αερίου θα εξοικο-
νομεί και σημαντικούς οικονομικούς πόρους. 
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