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Φωκίδα Ευρυτανία 
δεν είναι στα πλάνα

Για μεσοπρόθεσμη λύση του προσφυγικού μόνο οι μεγάλοι νομοί μπορούν να φιλοξενήσουν, λέει ο Περιφερειάρχης 

Σελ 6- 7Σελ 6- 7

Πρόθυμο για συνεργασία το ΠΑΚΟΕ με το Δήμο, αν εξασφαλιστούν όροι διαφάνειας

Μπορούν ν’ αναλάβουν τις µετρήσεις 
-«Συνήθως οι δήμοι δεν μας προτιμούν δυστυχώς, γιατί εμείς όταν αναλαμβάνουμε μια

εργασία την κάνουμε ανεξάρτητα και χωρίς παρεμβάσεις», επισημαίνει.
-Με τη μηνυτήρια αναφορά που καταθέσαμε τώρα, ανέσυραν και αυτή του 2008 που

είχε θαφτεί στα συρτάρια», τόνισε ο καθηγητής κ. Π.Χριστοδουλάκης. 
-Μεγαλύτερη η ζημιά που προκαλείται στον ανθρώπινο οργανισμό από την ανεξέλεγκτη

χλωρίωση», τόνισε. 

Σελ  3Σελ  3

1ο Οικονοµικό

Φόρουµ των

∆ελφών - 

Η οµιλία 

Μίχαλου

Γιατί δεν έχουν
ενηµερώσει

από το σωµα-
τείο εργαζοµέ-
νων του νοσο-

κοµείου;;;

Ζητείται σερβιτόρος κατά προτίμηση
γυναίκα για μόνιμη εργασία σε 

εστιατόρια στο Γαλαξείδι
Τηλ. επικ: 6945171359

Από 2 έως 5 Μαρτίου 2017 το 2ο Οικονομικό 
Φόρουμ Δελφών

Τα 7 συµπεράσµατα του

1ου Φόρουµ ανακοίνωσε η 

διοργανώτρια εταιρία
Σελ  5Σελ  5

-Ήδη έχουν προηγηθεί συσκέψεις με Δημάρχους,
Αστυνομικές Αρχές και αρμόδιες Διευθύνσεις. 
-Γενική εκτίμηση ότι οι μικρές περιοχές δεν θα
μπορέσουν να απορροφήσουν τους κραδασμούς
που θα προκαλέσουν εξτρεμιστικά στοιχεία. –Σε
δεύτερη φάση, αν χρειαστεί μονιμότερη φιλοξε-
νία θεωρείται βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθούν όλοι
οι νομοί της περιφέρειας και «χωριά – φαντάσμα-
τα», που στην ορεινή Φωκίδα είναι αρκετά, θα παί-
ξουν κυρίαρχο ρόλο. 
-Το Κέντρο Φιλοξενίας των Θερμοπυλών παρέχει
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και στήθηκε
μέσα σε 48 ώρες. 

28 Οκτωβρίου 11 , 33200 Ιτεα
www.geoponiki-frontida.gr

e-mail info @geoponiki -frontida
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Βάζει το πολιτικό πλαίσιο διεκδίκσης και
καλεί σε διάλογο τους τοπικούς φορείς

Εργατικό Κέντρο
Φωκίδας:” κριτήριο
των διεκδικήσεών  

οι σύγχρονες ανάγκες
του λαού 

σε ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη”

Σε δελτίο τύπου ο Δήμαρχος Δελ-
φών ευχαριστεί όσους συνέβαλαν

για την υποψηφιότητα των Δελφών

Ο «πηγαιμός»
είναι η γοητεία,
όχι η «Ιθάκη»!

-«Πιστεύουμε ωστόσο ότι οφείλου-
με να δίνουμε τις μάχες μας, ακόμη

κι αυτές που έχουν εκ προοιμίου
μικρές πιθανότητες επιτυχίας», επι-

σημαίνει ο κ.Παναγιωτόπουλος.

Μπαράζ ΕΠΣ Φωκίδας - 4η αγωνιστική

Ο Αστέρας Ιτέας κέρδισε τον

Αμφισσαικό και 

καλπάζει προς τους 

αγώνες κατάταξης για τη

Γ΄Εθνική
-Σημαντικές νίκες πέτυχαν οι Απόλλων

Ευπαλίου και Δωρικός Μαλαμάτων

Καρναβαλικά δρώμενα από 1ο περιφέρειες στοπ Σύνταγμα την Τσικνοπέμπτη

«Μια μικρή καρναβαλική Ελλάδα» 
στην Αθήνα την Τσικνοπέμπτη

-Το αλευρομουτζούρωμα και το Σκυριανό καρναβάλι θα παρουσιάσει η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προβληματισμοί
που καίνε

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ΠΑΚΟΕ για τα θαλάσσια ύδατα στην Ιτέα

Σελ  7Σελ  7

Σελ  6Σελ  6

-Σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ
το πόσιμο νερό έχει πρό-
βλημα, αν και η θαλάσσια
περιοχή αποδειχθεί ακα-
τάλληλη για κολύμβηση
η Ιτέα πρέπει να κατεβά-
σει ρολά!
-Ούτε βιομηχανία, ούτε
αγροτο-κτηνοτροφία,
τώρα ούτε τουρισμό;
Τελικά ο κόσμος πως θα
ζήσει;

Σελ 3Σελ 3

Σελ 12Σελ 12

Αίσιο τέλος στην αντιπαράθεση
Αστέρα Ιτέας- Καντά

“Αν δεν ήταν ο
Λύτρας θα ζητούσα

περισσότερα”
τονίζει στην ΩτΦ ο Βοιωτός
τεχνικός και εύχεται καλή
συνέχεια στην ομάδα της

Φωκίδας

Ζητείται σερβιτόρος κατά προτίμηση
γυναίκα για μόνιμη εργασία σε 

εστιατόρια στο Γαλαξείδι
Τηλ. επικ: 6945171359
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Το Ψήφισμα-Καταγγελία του ΠΑΚΟΕ

Εμείς οι αγανακτισμένοι Έλληνες πολίτες καταγγέλ-
λουμε και διαμαρτυρόμαστε για την πλήρη και εγκλη-
ματική αδιαφορία των εξουσιαστικών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα αφενός του Κωνσταντί-
νου Μπακογιάννη Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και 
αφετέρου του δήμαρχου Δελφών Θανάση Πααναγιω-
τόπουλου, οι οποίοι παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατοίκων της περι-
οχής, ξένων τουριστών και του ΠΑΚΟΕ εδώ και αρκετά 
χρόνια (από το 2009) συνεχίζουν να αδιαφορούν για την 
αρχαιολογική περιβαλλοντική και κοινωνική καταστρο-
φή που συντελείται στο Δελφικό Τοπίο και ιδιαίτερα στην 
ζώνη ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και συγκεκριμένα στο 
αρχαίο μονοπάτι που οδηγεί στο μαντείο των Δελφών.

Για όλα τα παραπάνω:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Την άμεση επέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας για 
την παραδειγματική τιμωρία όλων όσων εγκληματικά 
αδιαφορούν για την λύση του οξυμένου κοινωνικοπο-
λιτικού και περιβαλλοντικού εγκλήματος της καταστρο-
φής του Δελφικού Τοπίου και την επικίνδυνη επιβάρυν-
ση της δημόσιας υγείας.

Την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς στο εν λόγω 
αμαρτωλό “αγωγό” που διασχίζει το “αρχαίο μονοπάτι”.

Την άμεση απομάκρυνση όλων των παραπλήσιων κτη-
νοτροφικών μονάδων στην περιοχή ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑΣ του Δελφικού Τοπίου.

Την ολοκλήρωση της δεντροφύτευσης του από το 
2008, κατακρεουργημένου αλσυλίου δίπλα στο μουσείο 
των Δελφών.

Την εξυγίανση των πηγών τροφοδοσίας με νερό ανθρώ-
πινης κατανάλωσης στο Χρισσό και την Ιτέα.
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ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΩΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ "ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ  

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Η Ερώτηση του Θεόδωρου Φορτσάκη 
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 29 Φεβρουάριου 2016
Θέμα: Ρύπανση των Δελφών

Ερώτηση τρος τους: Υπουργό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, κ. Αριστείδη Μπαλτά
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Πάνο 
Σκουρλέτη

Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, τα παλαιότε-
ρα ευρήματα του οποίου χρονολογούνται στη νεολιθική 
εποχή (4000 π.Χ.), εκτός από το ότι αποτελεί σημαντι-
κό κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού, συμπεριλαμβά-
νεται και στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 
κληρονομιάς που προστατεύονται από την UNESCO 
από το 1987.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται από 

το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, αγω-
γοί λυμάτων αλλά και όμβριων υδάτων εκβάλλουν 
εντός της αρχαιολογικής ζώνης, έχοντας διαβρώσει και 
σημείο του αρχαίου μονοπατιού των Δελφών. Παράλ-
ληλα, από τα λύματα αυτά μολύνεται και το ευρύτερο 
περιβάλλον και προκαλούνται προβλήματα στο πόσιμο 
νερό της Ιτέας και του Χρυσού, καθώς και στα χύδην 
αστικά λύματα του Δήμου Δελφών.

Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον απολαμβά-
νουν συνταγματικής προστασίας. Έτσι, το Σύνταγμά 
μας ορίζει ρητά στο άρθρο 24 παρ. 1 ότι η προστασία 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί 
υποχρέωση του Κράτους, το οποίο οφείλει να παίρνει 
ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα για την δια-
φύλαξή του. Επιπλέον, στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου 

ορίζεται με σαφήνεια ότι: «τα μνημεία, οι παραδοσια-
κές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύ-
ονται από το Κράτος».

Συνεπώς, επιβάλλεται η άμεση παρέμβαση των 
αρμόδιων Υπουργείων.

Οι κύριοι Υπουργοί παρακαλούνται να απαντήσουν 
στο ακόλουθο ερώτημα:

Σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα αρμόδια Υπουρ-
γεία για την αποκατάσταση του πολιτιστικού και φυσι-
κού περιβάλλοντος των Δελφών, που απειλείται από 
λύματα και όμβρια ύδατα;

Ο ερωτών Βουλευτής
Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικράτειας ΝΔ

Με την πρωτολογία και τη δευτερολογία μου 
στην Ολομέλεια της Βουλής, επιχείρησα να 
αναδείξω τη διγλωσσία της Κυβέρνησης 
και στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης. 
Με προμετωπίδα την αποπολιτικοποίηση 

της διοίκησης, η Κυβέρνηση ικανοποιεί για ακόμα μια 
φορά τις ανάγκες των κομματικών της υποστηρικτών. 
Περαιτέρω, οι βασικές διατάξεις του νομοθετήματος 
αποτελούν ρυθμίσεις χωρίς αντίκρισμα και έτσι απο-
δεικνύεται εν πολλοίς ψευδεπίγραφο. Οι μεγαλόστο-
μες διακηρύξεις για αξιοκρατία, διαφάνεια και αποτε-
λεσματικότητα παραμένουν κενό γράμμα στις σελίδες 
της εισηγητικής έκθεσης, καθώς το νομοθέτημα, διαν-
θισμένο με πλήθος άσχετων διατάξεων και τροπολο-
γιών, αναπαράγει όλες τις παθογένειες της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης. Σε συνέντευξή μου στη ΝΑΥΤΕ-
ΜΠΟΡΙΚΗ απαντώ αναλυτικά στο ερώτημα "γιατί είπαμε 
όχι" στο εν λόγω νομοσχέδιο, ενώ στο άρθρο μου στην 
ιστοσελίδα www.liberal.gr "Περιμένοντας τη μεταρρύθ-
μιση...." συνοψίζω τις αντιρρήσεις μας επί της διαδικα-
σίας και της ουσίας του νομοσχεδίου, υπογραμμίζοντας 
επιπλέον την εναντίωσή μας στη «νομοτεχνική βελτίω-
ση» της τελευταίας στιγμής, με την οποία η Κυβέρνη-
ση προχώρησε στην προκλητική σύσταση 33 επιπλέον 
θέσεων Διοικητικών Γραμματέων.

 
"ΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – 
ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΑΛΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ": 
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" 

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για 
το “παράλληλο πρόγραμμα” της Κυβέρνησης, επικέ-
ντρωσα την παρέμβασή μου σε δύο κυρίως χαρακτηρι-
στικά της Κυβερνητικής ρητορικής στον τομέα της κοι-
νωνικής πολιτικής: την ακοστολόγητη και αμετροεπή 
παροχολογία και τις εμβαλωματικού τύπου παρεμβά-
σεις. "Με ευχολόγια, πολιτική δεν μπορεί να γίνει. Και 
χωρίς κοστολόγηση, η κοινωνική σας πολιτική καθί-
σταται κενό γράμμα. Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, 
εμείς είμαστε πραγματιστές και ειλικρινείς. Ξέρουμε έως 
πού φτάνει το πορτοφόλι της χώρας και αναλόγως σε 

τι βαθμό μπορούν να προσφερθούν παροχές προς τους 
κοινωνικά αδύναμους συμπολίτες μας. [.........] την ώρα 
που κάποιος θα κληθεί να πληρώσει την κατ’ επίφαση 
αυτή γενναιοδωρία [σας], αυτός να είναι ως συνήθως 
ο Έλληνας φορολογούμενος”.

 
ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

Διήμερο συνέδριο με θέμα «Μεταρρυθμίσεις στη 
δημόσια διοίκηση και ανάπτυξη: εμπειρίες και προτά-
σεις» πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γραφεί-
ου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. 

Με την παρέμβασή μου σε αναφορές στις μεταρ-
ρυθμίσεις που έλαβαν χώρα το διάστημα 2012-2014, 
αλλά και με συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον, 
προσπάθησα να αναδείξω την τεράστια πρόκληση της 
διοικητικής μεταρρύθμισης σήμερα: την οικοδόμηση 
μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ δημόσιας διοί-
κησης και επιχειρηματικότητας. Μεταξύ άλλων, πρό-
τεινα «να συνεχίσουμε με συνέπεια και προγραμματι-
σμό τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις δομών, διαδικασιών 
και, βασικά, αντιλήψεων στη δημόσια διοίκηση, όπως 
δρομολογήθηκαν και εντατικοποιήθηκαν το διάστημα 
2012-2014, με στόχο να βελτιώσουμε το επιχειρημα-
τικό περιβάλλον, να απελευθερώσουμε τις παραγωγι-
κές δυνάμεις της κοινωνίας και να συμβάλλουμε, έτσι, 
στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας».

 
"Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ":  
ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ,  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Τρεις τομείς – πεδία μάχης για την επιδίωξη της 
αριστείας, της αυτοβελτίωσης μέσα από την προσπά-
θεια και τη σκληρή δουλειά προέβαλα στην ομιλία που 
εκφώνησα σε εκδήλωση των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, 
με θέμα την Αριστεία ως αξία στη σύγχρονη Ελλάδα. 
1) Η παιδεία. Ενώ οι πολίτες επιδιώκουν την ανώτε-
ρη εκπαίδευση, την αριστεία στην παιδεία, την υψηλή 
μόρφωση για τα παιδιά τους, η Κυβέρνηση εξαλείφει 

δομές που μπορούν να παράσχουν αυτές τις υψηλής 
ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες και αντιστρατεύε-
ται την αριστεία και προκρίνει την ήσσονα προσπάθεια. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα Πρότυπα Πειραμα-
τικά Σχολεία, η επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευ-
ση, η απαγόρευση αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από 
τα ιδιωτικά σχολεία. 
2) Ο επαγγελματικός στίβος. Η επιδίωξη της επαγγελ-
ματικής αριστείας είναι ένας διαρκής αγώνας για αυτο-
βελτίωση, με αφετηρία τις αρχές και τις γνώσεις μας, 
που εμπλουτίζονται δια βίου, καλλιεργούνται, δοκιμά-
ζονται και διαμορφώνονται με το πέρασμα των χρό-
νων και την αφομοίωση των εμπειριών. 
3) Η συμμετοχή στα κοινά. Είναι η εύκολη λύση να 
μην ασχολείται κάποιος με την πολιτική, επειδή αυτή 
μπορεί να φαίνεται διεφθαρμένη ή το σύστημα σαθρό. 
Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας ανα-
λογούν και να μην στεκόμαστε παθητικά απέναντι στις 
εξελίξεις. Πολύ περισσότερο δε στην εποχή μας που η 
πολιτική συγκυρία είναι τόσο κρίσιμη και τα διακυβεύ-
ματα τόσο μεγάλα.

 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ 

Καταγραφή απόψεών μου στον έντυπο και ηλε-
κτρονικό τύπο: 
1. ΤΟ ΒΗΜΑ, 5/2, σχόλιο για την "Αποπολιτικοποίη-
ση του δημοσίου" 
2. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 7/2, άρθρο με τίτλο: “Τα λάθη της 
κυβέρνησης για το προσφυγικό” 
3. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 25/2, συνέντευξη με τίτλο: “Γιατί 
είπαμε όχι στο ν/σ για τη Δημόσια Διοίκηση” 
4. VOULIWATCH.GR, 25/2, απάντηση σε πολίτη σχετι-
κά με την οδική ασφάλεια και την τροχονομική αστυ-
νόμευση του οδικού δικτύου της Αττικής 
5. LIBERAL.GR, 26/2, άρθρο με τίτλο: “Περιμένοντας 
τη μεταρρύθμιση…” 
6. ΒΟΥΛΗ & ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ, 29/2, συνέντευξη με τίτλο: 
“Η κυβέρνηση άνοιξε την εκλογολογία, μην αντέχοντας 
το βάρος των ευθυνών και της απραξίας της”

Τηλεοπτικές εμφανίσεις: 
1. ART TV, 2/2 
2. ΕΡΤ1, 6/2 
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3.ΚΟΝΤRΑ Channel, 10/2 
4. STAR, 12/2 
5. MEGA, 14/2 
6. ΕΡΤ1, 22/2 
7. ΣΚΑΪ, 29/2 

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα στο ραδιοφωνικό αέρα: 
1. REAL FM, 1/2 
2. ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM, 2/2 
3. ALPHA RADIO 98,9 FM, 8/2 
4. ΒΗΜΑ 99,5 FM, 8/2 
5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 104,9 FM, 10/2 
6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 98,7 FM, 11/2 
7. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4 
FM, 11/2 
8. FLASH 96 FM, 15/2 
9. ΣΚΑΪ 100,3 FM, 16/2 
10. ΑΘΗΝΑ 9.84 - 98,3 FM, 23/2 
11. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 91,6 και 105,8 FM, 29/2 
12. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΑΝΑΛΙ 1 
90,4 FM, 29/2

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ερωτήσεις που έχω καταθέσει ή συνυπογράψει με Βου-

λευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά το μήνα Φεβρουάριο 
προς τους αρμόδιους Υπουργούς, ασκώντας κοινοβουλευτικό 
έλεγχο για πράξεις ή παραλείψεις της Κυβέρνησης: 
1. Έλλειψη ασθενοφόρων και προβλήματα λειτουργίας του 
ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) 
2. Κίνδυνος χαρακτηρισμού παράνομης κρατικής ενίσχυσης 
για την κεφαλαιακή ενίσχυση 30 εκατομμυρίων ευρώ προς 
την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) 
3. Ενέργειες της Κυβέρνησης για προσέλκυση στρατηγικών 
επενδύσεων 
4. Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου 
Μάθησης 
5. Καθυστέρηση στη χρηματοδότηση των Κέντρων Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών/Ατόμων με Αναπηρία 
6. Προγραμματισμός και αξιοποίηση πόρων των Ευρωπαϊ-
κών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην διαχεί-
ριση της Προσφυγικής Κρίσης 
7. Αποπληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρ-
κων στους οικιακούς καταναλωτές ορεινών κοινοτήτων και 
πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρκων προς 
τις φιλοξενούσες τα εν λόγω Αιολικά Πάρκα Δημοτικές Αρχές 
8. Για την εκπλήρωση της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 
του ΕΣΠΑ 2014/2020 που αφορά στην ενεργειακή αποδο-
τικότητα των κτιρίων 
9. Πρόοδος υλοποίησης των έργων προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 
2007/2013 που ταξινομήθηκαν στην κατηγορία "Σε Κίνδυνο" 
10. Εξέλιξη του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων και 
Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου 
11. Επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών 
σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος αποκρατικοποιή-
σεων και αξιοποίησης περιουσίας του Δημοσίου 
12. Η Κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σε ένα Grexit Σένγκεν 
13. Διαδικασία παραχώρησης του ΟΛΠ και σύσταση Δημό-
σιας Αρχής Λιμένων

 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  
ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Είχα την τιμή να βρεθώ στο πλάι Συλλόγων της κοινω-
νίας των πολιτών, αλλά και των τοπικών οργανώσεων της 
Νέας Δημοκρατίας, στις εκδηλώσεις για την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας τους. Ανταλλάξαμε προβληματισμούς και 
προτάσεις, μεταξύ άλλων, με τα μέλη και τους φίλους των 
Τοπικών Οργανώσεων ΝΔ Πετρούπολης, Αλίμου, Ν. Ιωνί-
ας, Ταύρου, του Συλλόγου Τριτέκνων Περιφέρειας Αττικής, 
του Συλλόγου Γυναικών Γλυφάδας με καρκίνο του μαστού 
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ. Περισσότερες πληροφορίεςγια το έργο 
μας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 210 3640375, 210 3640846, 210 3640858, 
Fax: 210 3640487, email: info@nikikerameus.gr,  www.
nikikerameus.gr

Η αλληλογραφία μας για τους Δελφούς
Καλημέρα σας 
Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχα την Παρασκευή το απόγευμα με τον Πρόεδρο, τον κο 

Χριστουδουλάκη, θεωρώ σκόπιμο να σας στείλω το μήνυμα αυτό, προς αποφυγή της όποιας παρεξή-
γησης για την μελλοντική μας συνεργασία.

Το μήνυμα μάλιστα αυτό σας το στέλνω, μαζί με εκείνο που είχα αποστείλει στις 29/2/2016 το μεση-
μέρι, την ημέρα που το ΠΑΚΟΕ έκανε την παρουσίαση στην Ιτέα.

Σας έγραψα τότε: «Σας αναφέρω τα παραπάνω μήπως και αύριο υπάρχει η δυνατότητα να παρθεί 
εκ νέου δείγμα νερού προς ανάλυση από τις δύο αυτές πόλεις….» & «Είναι ευκαιρία θεωρώ να γίνει 
ακόμα μία ανάλυση δειγμάτων πόσιμου νερού.

Αν χρειαστεί μιλάμε το πρωί και στο τηλέφωνο».
Δεν είχα κάποια ενημέρωση πως θα υπάρξει χρέωση για αυτή την 2η δειγματοληψία, την οποία και 

πρότεινα, αφήνοντας σε σας την επιλογή όπως φαίνεται από το μήνυμα που είχα στείλει.
Το βράδυ πριν ξεκινήσει η ομάδα σας το ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα, όντας έχοντας πάρει 

νέα δείγματα από την Ιτέα, πρότεινα στον κο Χριστοδουλάκη να μας ενημερώσει για το κόστος των 
αναλύσεων, διότι αντιλαμβάνομαι όπως και οι υπόλοιποι από εμάς πως αυτές κοστίζουν. Όπως φυσι-
κά κοστίζει και η μετακίνησή σας.

Επειδή δεν είχα από πριν συζητήσει με τους υπόλοιπους από την δική μας αυτοδιοικητική ομάδα, ούτε 
και με τον κο Δρακάκη ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος από άλλη παράταξη με τον οποίο επίσης 
ήρθατε σε επαφή, γιατί δεν είχα καταλάβει ή κατανοήσει πως την 2η δειγματοληψία θα την πληρώναμε, 
(αυτό το πληροφορήθηκα την Παρασκευή 4/3/2016 στο τηλέφωνο από τον Πρόεδρο), θεωρώ πως ο 
τρόπος που μπορούμε να βοηθήσουμε είναι η εγγραφή συνδρομητών στο ΠΑΚΟΕ όπως μου προτάθηκε.

Αυτός είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος αυτή την στιγμή. Έτσι ή αλλιώς κάποιοι φίλοι από την περι-
οχή μας είχαν σκοπό να αιτηθούν την εγγραφή τους στο ΠΑΚΟΕ, ανεξάρτητα αν ήρθαν έτσι τα πράγ-
ματα και γίνεται η πρόταση αυτή για να εξυπηρετηθεί και το σκέλος της δειγματοληψίας.

Προτείνω τα τηλέφωνα που άφησαν οι φίλοι την ημέρα της εκδήλωσης να μας τα στείλετε ώστε να 
έρθουμε σε επαφή μαζί τους και ένα έντυπο αίτησης για να γίνει κάποιος μέλος του ΠΑΚΟΕ ώστε να 
ξεκινήσουμε την διαδικασία αυτή.

Όσο για το θέμα της διακίνησης της εφημερίδας, αυτό είναι δύσκολο έως αδύνατο να το υλοποιήσουμε.
Για τον λόγο αυτό εάν πιστεύεται πως πρέπει να έχετε 16σέλιδο αφιέρωμα για τους Δελφούς στο 

επόμενο φύλλο της εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ, αυτή θα είναι μια δικής σας απόφαση, μη υπολογίζοντας 
όμως πως στην περιοχή μας θα διακινήσουμε 300 φύλλα.

Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όσες περισσότερες εφημερίδες μπορούμε, χωρίς όμως δεσμευτι-
κό όριο.

Περιμένουμε λοιπόν: 
1. Το κόστος από το ΠΑΚΟΕ για τις δειγματοληψίες αν έχετε διαμορφώσει τιμοκατάλογο για Νερά 

γλυκά, από την Θάλασσα, λύματα και ότι άλλο μπορείτε να ερευνήσετε. 
2. Τα τηλέφωνα που σας άφησαν οι ακροατές
3. Έντυπο, εάν υπάρχει συγκεκριμένο, αιτήματος για μέλος του ΠΑΚΟΕ.

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Μέγκος

Προς τους Κύριους                                               Αθήνα 07/03/2016
Παναγιώτη Μέγκο                                                Αρ.Πρωτ.:8045
και Γεώργιο Δρακάκη 
Ιτέα 
Κύριε Μέγκο και Κύριε  Δρακάκη 
Μετά την δεύτερη επίσκεψη του ΠΑΚΟΕ στην Ιτέα και τις συζητήσεις που κάναμε, σας επισημαί-

νουμε ότι:
α. Το ΠΑΚΟΕ είναι ένας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ κοινωνικοπεριβαλλοντικός φορέας και δεν εξαρτάται πολι-

τικά κοινωνικά οικονομικά, παρά μόνο από τα μέλη συνδρομητές του.
β. Το ΠΑΚΟΕ διαθέτει δικά του πιστοποιημένα εργαστήρια και συνεργάζεται με αντίστοιχα του ΕΜΠ 

και του ΕΚΠΑ .
γ. Το ΠΑΚΟΕ προώθησε ανέδειξε και έβαλε σε ψηφοφορία το έγκλημα που συνεχώς διαπράττεται  

στους Δελφούς από τους «αρμόδιους».
Για αυτό στηρίζεται στη δική σας ευαισθητοποίηση, ώστε με συνδρομές κατοίκων της Ιτέας Άμφισ-

σας, Δελφών (τουλάχιστον 20) να καλύψει τα έξοδα αφενός της δεύτερης δειγματοληψίας και των 
αντίστοιχων αναλύσεων και αφετέρου το κόστος της έκδοσης του 16σέλιδου που θα αναφέρεται στο 
θέμα των Δελφών της Ιτέας και της Άμφισσας.

Αιτήσεις, συνδρομών στο ΠΑΚΟΕ  θα βρείτε στο προφίλ της  ιστοσελίδας του, καθώς και τα δικαι-
ώματα του συνδρομητή.

Σας επισημαίνουμε ότι το κόστος της αποστολής ταχυδρομικά της εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ φτάνει 
τα 34 €, όταν η ετήσια συνδρομή είναι 40€.

Επίσης θα σας αποστείλουμε και 300 εφημερίδες με το ένθετο.
Ελπίζουμε στην στήριξη σας, όπως και εμείς πράξαμε το ίδιο.

Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ
 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 Παναγιώτης Χριστοδουλάκης Κων/νος Σολδάτος
 Πανεπιστημιακός Ιατρός



4 ΦΑΚΕΛΟΣ / BOΘΡΟΛΥΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ | Μάρτιος 2016

Eνα περιβαλλοντικό έγκλημα διαρκείας 
συντελείται εδώ και αρκετά χρόνια σε ένα 
από τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά μνη-
μεία της Ελλάδας, στο επονομαζόμενο και 
Δελφικό Τοπίο, εντός του οποίου βρίσκο-

νται μεταξύ άλλων ο αρχαιολογικός χώρος των 
Δελφών, καθώς επίσης και το αρχαίο μονοπάτι 
Κίρρας-Δελφών.

Πιο συγκεκριμένα, λύματα που προέρχονται 
από το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Δελφών -η 
κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από μία 
δεκαετία περίπου- ρέουν ανεξέλεγκτα στις νοτιο-
δυτικές πλαγιές του Παρνασσού και αφού διασχί-
ζουν μέρος από το αρχαίο μονοπάτι, λιμνάζουν σε 
σημεία τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά (10 μέτρα 
απόσταση) σε αρχαιολογικές ανασκαφές και κατα-
λήγουν (προφανώς) στον υδροφόρο ορίζοντα του 
γεμάτου με ελαιόδεντρα, κάμπου της Ιτέας.

Το θέμα επανέφεραν στην πρώτη γραμμή της 
επικαιρότητας οι «Πολίτες στο Προσκήνιο» που 
συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Δελφών, όμως αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ενάμιση 
χρόνο πριν και πιο συγκεκριμένα στις 20.8.2014 
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 75046/4745 απόφασή της είχε επι-
βάλλει πρόστιμο ύψους χιλίων οκτακοσίων ευρώ 
στον Δήμο Δελφών, καθώς σύμφωνα με την από 
30.5.2014 Έκθεση Αυτοψίας και την από 28.7.2014 
Εισηγητική Έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκίδας, διαπιστώθηκε 
σε τμήμα του Αρχαίου Μονοπατιού «Κίρρα-Χρισσό-
Δελφοί» προς Δελφούς, ανεξέλεγκτη ροή λυμά-
των στο περιβάλλον από το δίκτυο αποχέτευσης 
του Δήμου, η οποία συνιστά ρύπανση και υποβάθ-
μιση του περιβάλλοντος.

ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΚΥΛΗΣΕ  
ΠΟΛΥ… ΣΚ@ΤΟ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ

Σε ποιες ενέργειες προέβη ο δήμαρχος Θανάσης 
Παναγιωτόπουλος από τότε που «έφαγε» το πρόστιμο 
ο Δήμος μέχρι και σήμερα που μιλάμε; Γιατί στο Δημο-
τικό Συμβούλιο της 1.2.2016 ο δήμαρχος διαβεβαίωσε 
τους δημοτικούς συμβούλους ότι το πρόβλημα λύθηκε; 
Γιατί πρέπει να κινητοποιηθούν πρώτα τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και οι περιβαλλοντικοί φορείς και ύστερα 
οι αρμόδιοι φορείς (δήμος); Τελικά θα μας απαντήσει ο 
δήμαρχος πόσο σημαντικό θεωρεί από την πλευρά του 
το πρόβλημα (με κλίμακα από 1-10 όπου 1 ασήμαντο 
και 10 εξαιρετικά σημαντικό); Από εδώ και στο εξής, 
θα συνεχίσει να προσπαθεί να «μπαλώσει» το πρόβλη-
μα αντί να το επιλύσει οριστικά με την βοήθεια και της 
πολιτείας; Γιατί υποβαθμίζει έτσι την περιοχή των Δελ-
φών θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την υγεία των 
κατοίκων και των επισκεπτών;

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚO ΤΗΣ ΥΠOΘΕΣΗΣ-  
Η ΕΜΠΛΟΚH ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Το ΠΑΚΟΕ, φορέας καταξιωμένος από τους αγώ-
νες του για την εξασφάλιση μια καλύτερης ποι-

ότητας ζωής αλλά και υπέρμαχος της βελτίωσης 
της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος προ-
έβη σε ενέργειες και δράσεις αλλά και καταγγε-
λίες, ήδη από το 2005 και 2007, προς τους αρμό-
διους φορείς για την απαράδεχτη κατάσταση 
που επικρατεί στον ιστορικό χώρο των Δελφών. 
Έπειτα από καταγγελίες και παράπονα τουριστών, που 
επισκεπτόμενοι τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών 
παραπονέθηκαν για έντονες δυσοσμίες στο χώρο, μας 

κίνησε το ενδιαφέρον και τις υποψίες μας για ενδεχό-
μενο πρόβλημα περιβαλλοντικής μόλυνσης στην περι-
οχή των Δελφών.

Οι υποψίες αυτές, που μας δημιουργήθηκαν από 
τα παράπονα των τουριστών, επιβεβαιώθηκαν από ένα 
άρθρο στον διαδικτυακό τόπο zougla.gr, που αναρτήθη-
κε στις 9 Φεβρουαρίου 2016. Συγκεκριμένα, το δημο-
σίευμα αυτό με τον τίτλο «Λύματα πνίγουν αρχαιολο-
γικό χώρο στους Δελφούς» αναφέρεται στην έρευνα 
που έκανε η δημοτική παράταξη «Πολίτες στο Προσκή-
νιο» με επικεφαλής τον δημοτικό σύμβουλο Δελφών, 
Παναγιώτη Μέγκο.

Επικοινωνήσαμε με τον επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης, Παναγιώτη Μέγκο και τον ρωτήσαμε:

-Ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς που έχει ανα-
δειχθεί;
Το πρόβλημα μάθαμε ότι υπάρχει εδώ και 3 χρόνια. 

Από επισκέπτες της περιοχής οι οποίοι κάνουν πεζοπο-
ρίες και περπάτησαν το αρχαίο μονοπάτι των Δελφών 
που ξεκινά από την Κίρρα (αρχαία ονομασία, αρχαίο 
λιμάνι Δελφών που όταν τα καράβια έδεναν εκεί οι επι-
σκέπτες πηγαίναν στους Δελφούς μέσω του μονοπα-
τιού το οποίο ξεκινά από την Κίρρα, διέρχεται κάτω από 
το χωριό Χ ρισσό, ανεβαίνει στον αρχαιολογικό χώρο 
των Δελφών και ολοκληρώνεται στο Κορίκειο Άντρο –
Σπήλαιο το οποίο βρίσκεται πάνω από τους Δελφούς, 
η σπηλιά του Πάνα, μούσες, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος 

ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ …ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ, 
Τ' ΑΡΧΑΙΑ ΤΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ

Το δημοσίευμα στη zougla.gr
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Αγωγοί λυμάτων
αλλά και ομβρίων υδάτων
εκβάλλουν μέσα σε αρχαιολογικό
χώρο, ενώ παράλληλα μολύνεται
και το περιβάλλον

Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης - Παναγιώτης Βλαχουτσάκος 

Ένα πρωτοφανές πολιτιστικό και περιβαλλοντικό «έγκλημα» φέρεται να συντελείται εδώ
και καιρό μέσα σε αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το zougla.gr, αγωγοί
λυμάτων αλλά και ομβρίων υδάτων εκβάλλουν εντός
αρχαιολογικής ζώνης, ενώ παράλληλα φέρεται να
μολύνεται και το ευρύτερο περιβάλλον. Εξαιρετικό
ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως από τα συγκεκριμένα
λύματα φέρεται να έχει διαβρωθεί σημείο του
αρχαίου μονοπατιού των Δελφών. Να σημειωθεί πως
ο ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος προστατεύεται
από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας

πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το θέμα έφεραν στη δημοσιότητα οι «Πολίτες στο Προσκήνιο»
(https://politesstoproskinio.wordpress.com/), με επικεφαλής τον δημοτικό σύμβουλο
Δελφών, Παναγιώτη Μέγκο, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιτόπια αυτοψία στο σημείο.
Όπως λοιπόν διαπίστωσαν, λύματα από αγωγούς εκβάλλουν ακόμα και μερικά μέτρα από
αρχαιολογικές ανασκαφές, ενώ ερευνάται αν καταλήγουν μέχρι τον ελαιώνα της Άμφισσας.

Αυτοψία στο σημείο:

Συντήρηση Φ/Β Σταθμών
Έλεγχος & Επισκευή των Φ/Β Σταθμών.
Εξατομικευμένα Πλήρη Προγράμματα.
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Από τα δημοτικά συμβούλια του Δήμου Δελφών προκύπτει ότι λύματα μόλυναν εδώ και
καιρό αρχαιολογικό χώρο, αφού η δημοτική αρχή έχει τιμωρηθεί σχετικά πρόσφατα με
πρόστιμο για ανεξέλεγκτη ροή εντός του αρχαίου μονοπατιού των Δελφών. Για την
υπόθεση αυτή μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει σχηματιστεί και δικογραφία. 

(Θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δελφών από τους «Πολίτες στο
Προσκήνιο»)

  0:00  / 10:46
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το χρησιμοποιούσε σαν καταφύγιο κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης του 1821)

Περιπατητές και μαθητές που περπατούσαν το μονο-
πάτι στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έλε-
γαν ότι συναντούν λασπόνερα και βοθρολύματα, σε 
συγκεκριμένο σημείο του μονοπατιού. Αυτό γινόταν 
κατά διαστήματα.

Γι’ αυτό το λόγο είχε πάει η Διεύθυνση Περιβάλλο-
ντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, είχε κάνει αυτο-
ψία και είχε επιβάλλει πρόστιμο 1.800 ευρώ στον Δήμο 
Δελφών το 2014 με την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Έκτοτε παρακολουθώντας το πρόβλημα και δεχόμενοι 
συνεχώς ενοχλήσεις, αρχίσαμε να μαζεύουμε στοιχεία 
για να κατανοήσουμε το πρόβλημα. Γιατί όλοι πιστεύα-
με -αυτό εξάλλου ισχυριζόταν και η δημοτική αρχή- ότι 
είχε σπάσει ένας αγωγός ομβρύων υδάτων που μαζεύ-
ονται από την οικιστική περιοχή των Δελφών, με συνέ-
πεια να καταλήγουν στο αρχαίο μονοπάτι. Πολύ κοντά 
σε καινούργιο αρχαιολογικό χώρο

Στην αρχή δεν είχαμε δώσει τη δέουσα σημασία. 
Μετά καταλάβαμε ότι υπήρχαν φρεάτια και κάποιοι 
αγωγοί. Που πάνε αυτοί οι αγωγοί;

Πρόστιμο στον δήμο Δελφών από την Περιφέρεια

                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΑΚΤΥΟ                                                   
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Θέα : Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο ΗΜΟ ΕΛΦΝ Περιφερειακής
             Ενότητας Φωκίδας

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΑΣ

Έχοντας υπʼ όψη  :  
1. Τις διατάξεις του  N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωένης ιοίκησης – Πρόγραα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του Π.. 148/2010 (ΦΕΚ241/Α΄/27-12-2010) «Οργανισός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».  

3. Την αρ. πρωτ. οικ. 1380/37/7-1-2013 (ΦΕΚ 20/Υ.Ο.../18-1-2013 Απόφαση
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ορισός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας. 

4. Την αρ. πρωτ. οικ. 10544/297/31-1-2013 (ΦΕΚ 373/Β/19-2-2013) Απόφαση
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τοέων αροδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας».  

5. Την ε αριθ. πρωτ. οικ. 26937/1403/20-5-2011 (ΦΕΚ1282/Β/16-6-2011) 
"Απόφαση Ανάθεσης τοέων αροδιοτήτων και εταβίβαση άσκησης
συγκεκριένων αροδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σε
Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραατισού, 
Περιβάλλοντος και Υποδοών - Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους
Προϊσταένους οργανικών ονάδων που υπάγονται στην Γενική ιεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραατισού, Περιβάλλοντος και Υποδοών Άρθρο 1 παρ. Β., 
όπως συπληρώθηκε και τροποποιήθηκε. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86  «Για  την προστασία του  περιβάλλοντος ΦΕΚ
160Α/1986». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3010 της 22/25.4.2002 (ΦΕΚ 91 Αʼ) «Εναρόνιση του
Ν.1650/1986 ε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και
ρυθίσεις θεάτων για τα υδατορέατα και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Αʼ/21-09-2011) «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση ε
δηιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αροδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος».  

9. Το Ν. 4042/2012 ΦΕΚ 24Α/13-2-2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- 
Εναρόνιση ε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
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άρθρου 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986), όπως ισχύει και του άρθρου 21 
του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) για τη διαπιστωθείσα παράβαση που
αναφέρεται  στην από 28/7/2014 εισηγητική έκθεση του Τήατος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοίας Π.Ε. Φωκίδας, σύφωνα ε την οποία προκαλείται ρύπανση και
υποβάθιση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη ροή λυάτων στο περιβάλλον
από το δίκτυο αποχέτευσης του ήου ελφών σε  τήα του Αρχαίου Μονοπατιού
«Κίρρα – Χρισσό – ελφοί»  προς ελφούς, λαβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της
Αποφ. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/14-3-97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών
λυάτων». 

Η είσπραξη του επιβαλλόενου προστίου γίνεται σύφωνα ε τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης ηοσίων Εσόδων (Κ.Ε..Ε) «Λοιπά πρόστια και χρηατικές
ποινές επιβαλλόενες από δικαστήρια και δηόσιες γενικά αρχές». 

Η προσφυγή κατά της απόφασης, όσον αφορά την νοιότητα της έκδοσής της, 
απευθύνεται στον Γ.Γ. Αποκεντρωένης ιοίκησης  (Αποκεντρωένη ιοίκηση Στερεάς
Ελλάδας//νση ιοίκησης /Τήα ιοικητικού - Οικονοικού Ν. Φθιώτιδας, Λεωνίδου  
6, 35100 Λαία) εντός 15 ηερών από την δηοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύφωνα
ε τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αρ. 
πρωτ 74895/30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ. 5370/2-2-2011) του Υπουργείου
Εσωτερικών//νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ. 

Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή στο ιοικητικό Πρωτοδικείο κατά το άρθρο 30, 
παρ.3 του Ν.1650/1986 όπως ισχύει,  εντός 60 ηερών από την ηέρα κοινοποίησής
της (Ν. 2717/1999 , άρθρο 66, παρ.1 «Κώδικας ιοικητικής ικονοίας»). 

Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

/ΝΣΗΣ
ΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΙΤΙΑΣ Ο Γ.Γ. 
Ν.Α. 

ΦΘΙΤΙ
ΑΣ

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

   ΗΛΙΑΣ  ΣΑΝΙΑΣ  

αποβλήτων-Εναρόνιση ε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθιση θεάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιατικής Αλλαγής». 

10. Την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ-192/Β/14-3-97) «Μέτρα και όροι για την
επεξεργασία αστικών λυάτων». 

11. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 31404/05 (ΦΕΚ-868/Β/27-6-05) απόδοση στις
Νοαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των εισπραττόενων προστίων, όπως
τροποποιήθηκαν ε το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωένης ιοίκησης – 
Πρόγραα Καλλικράτης».  

12. Το Ν. 2946/01 (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001) «Υπαίθρια ιαφήιση, Συπολιτείες
ήων και Κοινοτήτων και άλλες ιατάξεις» (άρθρο 16, παρ. 1.)  

13. Τις διατάξεις της  Αποφ. 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β/31-8-88) «Τρόπος, όργανα
και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίων του Άρθρου
30 του Ν.1650/86». 

14. Τις διατάξεις της υπʼ αριθ. 377/96/95  Κ.Υ.Α «Τρόπος, όργανα και διαδικασία
είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων από πρόστια που
προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7,8,9 του άρθρου 3 του
Ν.2242/94 (Λογ/σός Πράσινο Ταείο)» (ΦΕΚ 18/Β/1995). 

15. Το αρ. πρωτ. 905/30-5-2014 έγγραφο της /νσης η. Υγείας και Κοιν. 
Μέρινας Π.Ε. Φωκίδας ε το οποίο διαβιβάστηκε η από 30-5-2014 αίτηση-
αναφορά του κ. Παπαευθυίου Ευθυίου εκπαιδευτικού του 2ου η. Σχολείου
Άφισσας στο Τήα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοίας Π.Ε. Φωκίδας καθώς
και το αρ. πρωτ. Ν.2.14/348/30-5-2014 έγγραφο του 2ου η. Σχολείου
Άφισσας  (αρ. πρωτ. /νσης η. Υγείας & Κοιν. Μέρινας Π.Ε. Φωκίδας : 
919/2-6-2014).  

16. Την από 30 - 5 - 2014  Έκθεση αυτοψίας της Προϊσταένης της /νσης η. 
Υγείας και Κοινωνικής Μέρινας και της Προϊσταένης του Τήατος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

17. Το αρ. Πρωτ. 63178/4010/12-6-2014 έγγραφο του Τήατος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας «Κλήτευση για υποβολή
απόψεων» στο ήο ελφών. 

18. Το από 17-6-2014 Αποδεικτικό παραλαβής των ΕΛΤΑ. 
19. Το αρ. πρωτ. Φ.11/13/2452/19-6-2014 έγγραφο της Ι΄ΕΠΚΑ ελφών. 
20. Το από 30-6-2014 έγγραφο υποβολής απόψεων του ήου ελφών

(εκπρόθεσο). 
21. Την από 28-7-2014 Εισηγητική Έκθεση επιβολής προστίου του Τήατος

Περιβάλλοντος και Υδροοικονοίας Π.Ε. Φωκίδας. 

και  επειδή
Σύφωνα ε την από 30-5-2014 Έκθεση Αυτοψίας και την από 28-7-2014 
Εισηγητική Έκθεση του Τήατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοίας Π.Ε. Φωκίδας, 
διαπιστώθηκε,  σε τήα του Αρχαίου Μονοπατιού «Κίρρα – Χρισσό – ελφοί» προς
ελφούς, ανεξέλεγκτη ροή λυάτων στο περιβάλλον από το δίκτυο αποχέτευσης του
ήου ελφών Π.Ε. Φωκίδας, η οποία συνιστά ρύπανση και υποβάθιση του
περιβάλλοντος  και επιφέρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίου) 
σύφωνα ε το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986), ως ισχύει, 
καθώς και το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο ήο ελφών (ΑΦΜ 998592151,  .Ο.Υ. 
Άφισσας) όπως αυτός εκπροσωπείται νόια, ήτοι την επιβολή χρηατικής ποινής
ύψους συνολικά χιλίων οκτακοσίων ευρώ  (1.800 ευρώ), σύφωνα ε τις διατάξεις του

Σύμφωνα, με το δελτίο τύπου της παράταξης τα ίδια γεγονότα συνέβησαν και κατά το παρελθόν,  
καθώς η υπόθεση « Αρχαίο Μονοπάτι Δελφών» επιβάρυνε τον δήμο των Δελφών  

με επιβολή διοικητικών κυρώσεων και πρόστιμο ύψους 1,800 ευρώ.
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Στις 10/02/2016 (χθες) επισκεφτήκαμε με μέλη του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. (Πανελλήνιο Κέντρο
Οικολογικών Ερευνών), πήραμε δείγματα των λυμάτων αν και είχε σταματήσει η ροή τους
από συνεργείο που ήταν στο χώρο από το πρωί. Το συνεργείο είχε καθαρίσει τα χόρτα από
το Αρχαίο Μονοπάτι , έκανε μερική επανατοποθέτηση των λίθων που είχαν ξεχωθεί λόγω
της ροής των λυμάτων στο μονοπάτι και πραγματοποιούσε εργασίες στο πρώτο φρεάτιο
του αγωγού στην αρχή του. Η ροή των λυμάτων είχε σταματήσει.

Στις 11/02/2016 (σήμερα δηλαδή), στις 7:30 το πρωί, πραγματοποιήσαμε ακόμα μία
επίσκεψη. Φυσικά το νερό είχε ξεκινήσει να τρέχει. Το 3  φρεάτιο στην σειρά και τελευταίο
προς την έξοδο του αγωγού γέμιζε με ταχύτητα, σίγουρα όχι από όμβρια νερά γιατί έχει
να βρέξει εδώ και μία βδομάδα!!!

‑Ρωτάμε το Δημοτικό Συμβούλιο ποιος είναι ο τρόπος που λειτουργούμε και από πού
εξάγεται πως ο Δήμαρχος έχει το δικαίωμα να μας δίνει «λάθος» απαντήσεις;  Διότι ο
Δήμαρχος γνώριζε μια βδομάδα πριν το ερώτημα. Δεν τον πιέσαμε να απαντήσει.

‑Ρωτάμε τον κύριο Δήμαρχο ποιο είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να
συζητάμε ένα θέμα, πριν εξαντληθούν τα όρια υπομονής μας; Ύστερα μάλιστα από την
αποδεικτέα πια, παραπλανητική απάντηση που λάβαμε; Δέκα (10) μήνες περιμέναμε;

‑Ρωτάμε το Δ.Σ. ως εκπρόσωποι εκλεγμένοι της τοπικής κοινωνίας: πρέπει ή δεν πρέπει να
γνωρίζουμε την πραγματική κατάσταση που υπάρχει για συγκεκριμένα προβλήματα;

‑Ρωτάμε το Δ.Σ.: πόσο ηθικό είναι να σιωπούμε και ποιος μπορεί να μας δώσει τέτοιο
δικαίωμα από την στιγμή που γνωρίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με την
καθημερινή ζωή της τοπικής κοινωνίας; Η σιωπή είναι αποδοχή και συναίνεση. Άρα
συνενοχή.

‑Ρωτάμε το Δ.Σ.: πρέπει να κάνουμε την δουλειά μας, ή θα πρέπει πριν την κάνουμε να
πάρουμε την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου;

 

Πολλά είναι τα ερωτήματα που γεννιούνται και φυσικά κύριε Δήμαρχε πρέπει να
ονοματίσετε τον «Ενορχηστρωτή»,  ο οποίος εξυφαίνει σχέδια εναντίον του Δήμου με
στοιχεία κατασκευασμένα. Διότι αυτή την έννοια έχει ο όρος «ενορχηστρωτής» στο δικό
σας δελτίο.

Κι επειδή τα στοιχεία που έχουμε καταθέσει δεν είναι αποκύημα της φαντασίας μας αλλά
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ζητάμε δημόσια να δηλώσετε πως εμείς δεν είμαστε «ενορχηστρωτές».

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Στην προσπάθεια του Δήμου για ανακήρυξη του Δήμου Δελφών ως Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης όχι μόνο δεν σταθήκαμε απέναντι, αλλά και συμφωνήσαμε σε
αυτή. Βλέποντάς την ως μια καλή ευκαιρία, να γνωρίσει η Ευρώπη τον σημερινό κόσμο και
την σημερινή πραγματικότητα, στον τόπο των Δελφών. Κι είναι ο Πολιτισμός ίσως, το
καλύτερο και πιο ιδανικό «όπλο» στην πραγμάτωση μιας τέτοιας προσπάθειας.

Ας αναρωτηθούμε όμως κυρίες /οι Σύμβουλοι: πόσο εύκολο είναι να σηκώσεις ένα τέτοιο

ο
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Με αφορμή το χθεσινό δημοσίευμα του κου Δημάρχου Δελφών, σχετικά με τις
καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για την κατάσταση που επικρατεί στο
Αρχαίο Μονοπάτι των Δελφών από την παράταξή μας και  με το οποίο επιχειρεί να
απαντήσει και να κανοναρχήσει , με το δικό του σκεπτικό, τον τρόπο λειτουργίας των
Συμβούλων, επιβάλλεται να απευθυνθούμε δημόσια προς εσάς, μέσα σε αυτό το
Συμβούλιο.

Ο τρόπος που ο Δήμαρχος προσπάθησε να απαντήσει σε όσα είδαν το φως της
δημοσιότητας, φανερώνει πανικό! Αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσίας 
προσπαθεί σπεκουλάροντας, να ξεφύγει από την πραγματική διαδικασία που είναι οι
απαντήσεις,  σε όσα ως τώρα πραγματικά γεγονότα έχουμε προβάλει, αναφορικά με το
Αρχαίο Μονοπάτι.

 

Πιο συγκεκριμένα:

‑Η υπόθεση “Αρχαίο Μονοπάτι Δελφών” έχει επιβαρύνει το Δήμο από τις  20‑8‑2014 με την
Επιβολή διοικητικών κυρώσεωντου Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και
πρόστιμο 1.800€.

‑Το θέμα αυτό σε τούτο το Δημοτικό Συμβούλιο το θέσαμε για 1  φορά τον Απρίλιο του
2015. Έγινε τότε παραδεκτό από την Δημοτική Αρχή πως υφίσταται πρόβλημα στο Αρχαίο
Μονοπάτι με εκβολή νερών, τα οποία ήταν όμβρια αναμεμειγμένα με λύματα
αποχέτευσης από κατασκευαστικό λάθος.

–Το Καλοκαίρι, το Φθινόπωρο έως και το τέλος του 2015, γίναμε αποδέκτες πολλών
παραπόνων από περιπατητές του Μονοπατιού. Απαντούσαμε πως το πρόβλημα είναι
γνωστό στην Δημοτική Αρχή και γίνονται σχετικές προσπάθειες.

–Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 1‑02‑2016 θέσαμε πάλι το ίδιο θέμα, έπειτα από
αρκετές οχλήσεις, για να πάρουμε την απάντηση δια στόματος Δημάρχου πως το
πρόβλημα λύθηκε πριν λίγες μέρες και ότι παρακολουθείται σε τακτά χρονικά
διαστήματα το σημείο που δημιουργείται το πρόβλημα.

Δεχτήκαμε την απάντηση θεωρώντας πως τα πράγματα είναι όπως μας τα παρουσιάζουν.
Τι πιο λογικό;

Θελήσαμε λοιπόν να επισκεφτούμε τον χώρο για να διαπιστώσουμε από κοντά με πιο
τρόπο δόθηκε η λύση. Τις προηγούμενες μάλιστα μέρες είχαμε επισκεφτεί ακόμα δύο
φορές την γύρω περιοχή (φρεάτια δικτύου αποχέτευσης και όμβριων) προσπαθώντας να
κατανοήσουμε και εντοπίσουμε από πού προέρχεται το πρόβλημα, που απασχολεί τον
Δήμο έντονα τα τελευταία 3 χρόνια, χωρίς να λύνεται.

Στις 6/02/2016 ανεβήκαμε πάλι το μονοπάτι και εντοπίσαμε στο στόμιο του αγωγού την
εκβολή ΛΥΜΑΤΩΝ με συνεχή ροή, χωρίς να έχουμε την δυνατότητα αυτή την στιγμή να
σας αναφέρουμε την ωριαία τους απορροή με βάση το κυβικό μέτρο.  Γιατί μιλάμε για
κυβικά!!!

Στις 10/02/2016 (χθες) επισκεφτήκαμε με μέλη του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. (Πανελλήνιο Κέντρο

η
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Ας αναρωτηθούμε όμως κυρίες /οι Σύμβουλοι: πόσο εύκολο είναι να σηκώσεις ένα τέτοιο
Πολιτιστικό φορτίο και μια τέτοια Κληρονομιά, όταν δεν μπορείς με σθένος να 
αντιμετωπίσεις την πραγματική κατάσταση και προτιμάς να κρύψεις το πρόβλημα κάτω
από το χαλί; Όταν φτάνεις στο σημείο την αλήθεια και την πραγματικότητα να την
χαρακτηρίζεις Λαϊκισμό και την ετυμηγορία των Συμβούλων «ακατανόητη πράξη»;

Όποιος δεν μπορεί να κατανοήσει το πραγματικό είναι «χαμένος από χέρι» που λένε.

Η υποψηφιότητα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας φυσικά και δεν κινδυνεύει από τον
αγωγό λυμάτων. Άλλα είναι τα κριτήρια που θα κρίνουν την πρόκριση και αυτό το
γνωρίζουν καλά όσοι έχουν ασχοληθεί.

Κι είναι πράγματι αυτό το χειρότερο και το πιο απογοητευτικό απ’ όλα. Να μην απαντάς
και να στρέφεις αλλού την κουβέντα, προσπαθώντας να διεγείρεις άλλα ανακλαστικά
των πολιτών, χρησιμοποιώντας μεθόδους παλαιοπολιτικές.

Πόσο μπορείς άραγε να κουβαλήσεις το φορτίο της Πολιτιστικής σου κληρονομιάς κε
Δήμαρχε;

 

Σας προτείνουμε, αν μας επιτρέπεται βέβαια, να δείτε με διαφορετικό τρόπο και άλλο
σκεπτικό την λύση των προβλημάτων.

Κάντε εσείς την δουλειά σας και αφήστε εμάς να κάνουμε την δική μας δουλειά.

Είναι πιο παραγωγικό να κάνετε  σενάρια και να έχετε προτάσεις, για την λύση του
προβλήματος του αγωγού των λυμάτων στους Δελφούς.

Δώστε εκεί την ενέργειά σας και αφήστε στην πάντα τα σενάρια της υπονόμευσή σας.

Ας συζητήσουμε για το τι είναι Πολιτισμός. Ευκαιρία είναι με αφορμή την Πολιτιστική
Πρωτεύουσα. Να μας μείνει και κάτι, εκτός από τις Λεζάντες.

 

Τα παραπάνω τα καταθέτουμε στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου,
ενημερώνοντας το Σώμα πως το θέμα «Αρχαίο Μονοπάτι στους Δελφούς» για μας δεν
έχει κλείσει.

Έχουμε καταθέσει στον Εισαγγελέα της Άμφισσας σχετική Αναφορά με κοινοποίηση σε
14 ακόμα αποδέκτες.

Κρατώντας το δικαίωμα να κινούμαστε κάθε φορά για αυτό και για άλλα θέματα όπως
εμείς νομίζουμε, για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

 

 

Για τους

ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ



6 ΦΑΚΕΛΟΣ / BOΘΡΟΛΥΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ | Μάρτιος 2016

Γνωρίζαμε ότι το αποχετευτικό σύστημα των Δελφών κινείται και συγκεντρώνεται 
δυτικά στο σημείο του κάμπινγκ και από εκεί φεύγουν και καταλήγουν στον βιολο-
γικό καθαρισμό του Χρισσού.Εκεί λοιπόν αυτός ο αγωγός μας είχε προξενήσει εντύ-
πωση για το τι συμβαίνει.

Στο τέλος του 2015 έγιναν πάλι οχλήσεις τη στιγμή που από τον Απρίλιο του 
2014 είχαμε κάνει ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το «ποιες ενέργει-
ες σκοπεύει ο Δήμος να κάνει με τα λήμματα που χύνονται στο αρχαίο μονοπάτι»;

Τότε μας απάντησαν ότι «όντως υπάρχει πρόβλημα και θα προσπαθήσουμε να το 
λύσουμε (κάποιο κατασκευαστικό λάθος κ.τ.λ.)»

Όταν έφτασε η στιγμή ν’ απαντηθεί η ερώτησή μας στο Δ.Σ. την 1.2.2016, τότε 
ο Δήμαρχος μας απάντησε: «εμείς αποκαταστήσαμε το πρόβλημα, ότι δεν υφίσταται 
πια, ότι το παρακολουθούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και ότι αν παρουσιαστεί 
ξανά πρόβλημα, είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα αμέσως». Δεν ελέγχα-
με τις εργασίες που έλεγαν ότι έκαναν.

Τότε πήγαμε μαζί με έναν τοπικό σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας και 
χωρίς να είμαστε υδραυλικοί ούτε εγώ ούτε αυτός, ακούγοντας να τρέχουν νερά σ’ 
έναν χώρο μεταξύ του αρχαίου μονοπατιού και του υδατοφράγματος του Μόρνου 
που βρίσκεται στην περιοχή, πέσαμε πάνω στον αγωγό που ξέβραζε τα βοθρολύμα-
τα πέριξ (10 μέτρα απόσταση) του αρχαιολογικού χώρου (σ’ ένα κομμάτι που τώρα 
αναδεικνύεται).

Μετά από τρία χρόνια που υφίσταται το πρόβλημα και αφού διαπιστώσαμε ότι 
με «μπαλώματα» του στυλ «φτιάχνω τον αγωγό ώστε να μην τρέχουν τα λήμματα 
πάνω στο μονοπάτι, αλλά 10 μέτρα πιο κάτω» δεν μπήκαμε σε διαδικασία να συζη-
τήσουμε ξανά το πρόβλημα στον Δήμο αλλά να προχωρήσουμε σε άλλες ενέργειες.

-Σε ποιες ενέργειες προβήκατε ή θα προβείτε;
Θα καταθέσουμε όλα τα στοιχεία προς τον Εισαγγελέα και προς όλες τις αρμό-

διες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τους αγωγούς και θα περιμένουμε τα απο-
τελέσματα των ελέγχων και τα πορίσματα.

«Σοκ» επίσης προκαλεί το γεγονός ότι οι καταγγελίες για την περιβαλλοντική κατα-
στροφή αυτή είχε καταγγελθεί από το 2009 και συγκεκριμένα με βάση πάλι δημο-
σίευμα της zougla.gr, στις 14 Νοέμβρη 2009 με τίτλο «Βοθρολύματα στον αρχαιο-
λογικό χώρο των Δελφών».

Το δημοσίευμα στο zougla.gr

Η παράταξη, επίσης, αναφέρει χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα της ότι από το 
καλοκαίρι έως και το τέλος του 2015 έγινε αποδέκτης παραπόνων για το αρχαίο 
μονοπάτι στους Δελφούς « Κίρρα-Χρίσσο- Δελφοί». 

Στο δημοτικό συμβούλιο που έγινε στις 2 Φεβρουαρίου 2016, η παράταξη μετέ-
φερε αυτά τα παράπονα στον δήμαρχο, ο οποίος δήλωσε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί 
και έχει τεθεί υπό συνεχή παρακολούθηση ο χώρος που παρουσιάζεται το πρόβλημα. 

Στις 6 του ίδιου μήνα του ίδιου μήνα η παράταξη επισκέφθηκε το αρχαίο μονο-
πάτι και εντόπισε στο στόμιο του αγωγού την εκβολή διαφόρων λυμάτων με συνεχή 
ροή. Προφανώς, το πρόβλημα υφίστατο ακόμη.

Επίσης, το δημοσίευμα αναφέρει ότι εξαιτίας της ροής αυτών των λυμάτων, έχει 
διαβρωθεί σε πολλά σημεία του αρχαίου μονοπατιού «Κίρρα-Χρίσσο-Δελφοί». Ο 
συγκεκριμένος χώρος θεωρείται μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και προστατεύ-
εται από τον οργανισμό της UNESCO. Ο χώρος αυτός έχει καθοριστεί ως ζώνη Α 
απολύτου προστασίας. 

Και τα σχετικά έγγραφα:

Οι έρευνες του ΠΑΚΟΕ
Η σύμπραξη του ΠΑΚΟΕ με την δημοτική παράταξη « Πολίτες στο Προσκήνιο» 

έρχεται λίγες μέρες μετά την επίσκεψη των «Πολιτών» στο μονοπάτι που έγινε στις 
6 Φεβρουαρίου. 

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΚΟΕ κος Αθανάσιος Πετρόγιαννης επισκέ-
φθηκε την εν λόγω περιοχή στις 10 Φεβρουαρίου 2016. Έπειτα από έρευνα του ιδί-
ου και του επιτελείου του, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει όντως επίγειος αγωγός αστι-
κών λυμάτων. 

Έπειτα έλαβε δείγματα νερού από 4 διαφορετικά σημεία των Δελφών: από το 
αρχαίο μονοπάτι μεταξύ 2ου και 3ου φρεατίου του αγωγού, 50 μέτρα πιο κάτω στο 
αρδευτικό κανάλι της περιοχής, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών στην βρύση απέ-
ναντι από την είσοδο( νερό ανθρώπινης κατανάλωσης), σε ουζερί στην είσοδο της 
περιοχής της Ιτέας και από βρύση στο Χώρο Χρυσό. Τα δείγματα αυτά στάλθηκαν 
και αναλύθηκαν από τα ειδικά πιστοποιημένα εργαστήρια που κατέχει το ΠΑΚΟΕ. Τα 
αποτελέσματα των δειγμάτων αυτών και η ανάλυση τους περιγράφονται κάτωθι.

Τα πιστοποιημένα  
εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ

Τέλος, έπειτα από έρευνα του 
ΠΑΚΟΕ, διαπιστώσαμε ότι στις 24 
Σεπτεμβρίου 2015, σύμφωνα με από-
φαση του αντιπεριφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας επιβλήθηκε πάλι χρηματικό 
πρόστιμο στον δήμο Δελφών ύψους 
7,000 ευρώ βάση της αυτοψίας που 
έγινε από το κλιμάκιο Ελέγχου Ποιό-
τητας Περιβάλλοντος Φωκίδας στις 
26 Ιουνίου 2015. 

Βάση της έκθεσης τους προκύ-
πτουν τα στοιχεία ότι υπάρχει ανε-
ξέλεγκτη απόρριψη στέρεων απο-
βλήτων: στον εξωτερικό χώρο του 
βιολογικού καθαρισμού Άμφισσας 
του δήμου Δελφών, στην θέση Αϊ 
Γιαννάκης Ιτέας του δήμου Δελφών, 
στη θέση Κεφαλή και στην περιο-
χή του γηπέδου Κίρρας επίσης του 
δήμου Δελφών.
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Βοθρολύματα στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009, 11:17
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Boθρολύματα από τις τουαλέτες του Μουσείου Δελφών πέφτουν μέσα στον αρχαιολογικό
χώρο!

Το έγγραφο, το οποίο έφεραν στην δημοσιότητα οι «Ενεργοί Πολίτες Φωκίδας»,
αποκαλύπτει ότι μετά από αυτοψία υπαλλήλου της Νομαρχίας Φωκίδας, η προϊσταμένη
του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, Σ. Αθανασοπούλου, ενημερώνει τον Δήμο Δελφών και την
διεύθυνση του μουσείου ότι τα λύματα χύνονται μέσα στην περιβάλλουσα τον
αρχαιολογικό χώρο περιοχή!

 

 Το έγγραφο υπογράφει η προϊσταμένη του Τμ. Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχίας
Φωκίδας, Σ. Αθανασοπούλου

Μάλιστα τους προτείνει την άμεση διακοπή παροχέτευσης λυμάτων και την σύνδεση του
αγωγού με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο του δήμου.

Γιατί τέτοια αδιαφορία;

Πηγή: thiva-press

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009, 11:57

Πως φτιάχνω αλκαλικό νερό
Παγκόμιος χαμός με το αλκαλικό νερό. Μάθε πως το φτιάχνεις.

Διαβάστε επίσης

Σπαράζουν τα πρώτα Καταγγελία: Τράπεζα Οι γυναίκες που ήταν
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Εκτύπωση Κήρυξης     Επιστροφή

Αριθμός Υπουργικής
Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/13624/725/27-3-1991 - ΦΕΚ 259/Β/25-4-1991

Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο "Για λόγους προστασίας του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και των μεμονωμένων αρχαιολογικών

θέσεων που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο Δελφικό τοπίο, καθορίζουμε:
Ι. α. Ζώνη Α, αδόμητη, απολύτου προστασίας, που ορίζεται με διαγράμμιση και με το γράμμα Α στο συνημμένο
τοπογραφικό διάγραμμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. 1:25000. Στη Ζώνη Α περιλαμβάνονται, εκτός της περιοχής που χαρακτηρίζεται στο
ΠΔ 85 με τον αρ. 1 (ως Περιοχή Απολύτου Προστασίας) και οι ακόλουθοι αρχαιολογικοί χώροι:
1. Η θέση Μπάνια ή Παλιόπυργος Αράχοβας, όπου εντοπίστηκε οχύρωση ελληνιστικών χρόνων.
2. Η θέση του υψώματος "Καστρούλι" Ζεμενού, όπου σώζεται οχυρωμένος οικισμός των γεωμετρικών χρόνων.
3. Tο οροπέδιο Kαλό Πηγάδι Δεσφίνας, όπως δηλώνεται στο συνημμένο χάρτη και περικλείεται από τη γραμμή που
συνδέει τις κορυφές Kούτσουρας και Στρολίνας.
4. Tο ύψωμα "'Aγιος Γεώργιος" στα N του Xρυσού, όπου σώζεται μυκηναϊκή εγκατάσταση.
5. Ο λόφος Γλα Iτέας όπου σώζεται μυκηναϊκός οικισμός.
β. Για τη Ζώνη Α ισχύουν όσα αναγράφονται στο άρθρο 2, παρ. Α1 του ΠΔ 85 για τις περιοχές με αριθμό 1.
γ. Στους Δελφούς και μόνο μέσα στα όρια του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου, επιτρέπεται η εκτέλεση πάσης
φύσεως εργασιών που αφορούν στην κατασκευή νέων κτισμάτων, επισκευή και βελτίωση των υπαρχόντων, κατασκευή
κάθε είδους εγκατάστασης, που έχει ως σκοπό την προστασία, τη φύλαξη και τη βελτίωση του αρχαιολογικού χώρου.
Οι επιτρεπόμενες χρήσεις, εντός του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου είναι οι ακόλουθες: αρχαιολογικό μουσείο,
χώροι υγιεινής, αποθηκευτικοί χώροι, χώροι εξυπηρετήσεως επισκεπτών και προσωπικού (φυλακεία), αναψυκτήρια,
πωλητήρια, αντλιοστάσια, εργαστήρια συντήρησης. H επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 10%, συντελεστής δόμησης 0.1, το
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μόνο για το Mουσείο, ως το υφιστάμενο. Για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις το μέγιστο
επιτρεπόμενο ύψος είναι 4 μ.
δ. Eντός της Zώνης A, για τις υφιστάμενες, και μόνον, μονάδες επεξεργασίας ελαιών - ελαιοπυρήνα, τις ευρισκόμενες κατά
μήκος του άξονα του δρόμου Iτέας - 'Aμφισσας, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός, μετά από γνωμοδότηση, για κάθε μιά
μονάδα χωριστά, του K.A.Σ., εντός όμως των σημερινών ορίων ιδιοκτησιών τους και εφ' όσον έχουν την έγκριση και τις
προδιαγραφές που απαιτούνται από τις διατάξεις και τη νομοθεσία των Yπουργείων όπου υπάγονται.
ε. Στη ζώνη A και στην περιοχή Δελφών θ' αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, εφ' όσον
κατατεθεί για έγκριση από το Kεντρικό Aρχαιολογικό Συμβούλιο, πλήρης αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική μελέτη καθώς
και μελέτη διαθέσεως λυμάτων.
Οι ως άνω μελέτες, πρέπει να ικανοποιούν απολύτως τις απαιτήσεις προστασίας του λίαν ευαίσθητου αρχαιολογικού
χώρου Δελφών. 
ΙΙ. Ζώνη Β, που περιβάλλει τη Ζώνη Α και περιλαμβάνει όλες τις εντός των ορίων της Ζ.Ο.Ε. περιοχές όπως έχουν
οριοθετηθεί στο ΠΔ 85. Η Ζώνη αυτή σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με την ένδειξη Β και πρόκειται
για περιοχές όπου η Υπηρεσία μας επιτρέπει τη δόμηση με όρους και περιορισμούς οι οποίοι θα διατυπωθούν σε
χωριστή υπουργική απόφαση και θα θεσμοθετηθούν βάσει των διατάξεων του Ν 1892/90 από το Υπουργείο Χωροταξίας,
Οικισμού και Περιβάλλοντος".

ΚΝ 5351/1932

Χάρτες - Πατήστε πάνω στις
μικρογραφίες, για να
εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ

Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός ΕίδοςΜνημείου

Αρχαιολογικός χώρος ακρόπολης
αρχαίας Κρίσσης στο Χρυσό ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΙΤΕΑΣ Τριταίας

Ακροπόλεις
Αμυντικά
Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές
Θέσεις

Αρχαιολογικός χώρος Δελφών ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΛΦΩΝ Δελφών Αρχαιολογικές
Θέσεις

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση
"Μπάνια" ή "Πάνια" ή "Παλαιόπυργος"
Αράχωβας (Λείψανα οχύρωσης και
οικισμού ελληνιστικών χρόνων).
Καθορισμός Ζωνών προστασίας A και B

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ -
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΑΡΑΧΟΒΗΣ Αραχόβης Ζεμενό

Αραχόβης

Οικιστικά
Σύνολα
Κάστρα /
Φρούρια

Αρχαιολογικός χώρος στο ύψωμα Γλας
Ιτέας (μυκηναϊκή πόλη και λαξευτοί
τάφοι)

ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΙΤΕΑΣ Ιτέας Ιτέα

Νεκρικοί
Χώροι και
Μνημεία
Αρχαιολογικές
Θέσεις
Οικιστικά
Σύνολα

Αρχαιολογικός χώρος στο ύψωμα
Καστρούλι Ζεμενού (οχυρωμένος
οικισμός των γεωμετρικών χρόνων).
Καθορισμός Ζωνών προστασίας A και B

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ -
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΑΡΑΧΟΒΗΣ Αραχόβης Ζεμενό

Αραχόβης

Αρχαιολογικές
Θέσεις
Οικιστικά
Σύνολα

Ζώνες προστασίας Α και Β στην
Άμφισσα ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ Αμφίσσης Αρχαιολογικές

Θέσεις
Ζώνες προστασίας Α και Β στον Άγιο
Γεώργιο ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ Αγίου Γεωργίου Αρχαιολογικές

Θέσεις
Ζώνες προστασίας Α και Β στον Άγιο
Κωνσταντίνο ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ Αγίου Κωνσταντίνου Αρχαιολογικές

Θέσεις
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Εκτύπωση Αρχαιολογικού Χώρου και Μνημείου      Επιστροφή

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Δελφών

Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ
Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΦΩΚΙΔΑΣ / ΔΕΛΦΩΝ / ΔΕΛΦΩΝ / Δελφών /

Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος

Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις,
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις,
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις

Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα

Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Ι' ΕΠΚΑ Δελφοί
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 08-11-2004

ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής
Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ

ΥΑ 1385/22-4-1972, ΦΕΚ 384/Β/1-6-1972
ΥΑ Α/Φ31/10362/745/15-5-1975, ΦΕΚ 589/Β/6-6-1975
ΠΔ 19-10-1978, ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978
ΠΔ 23-7-1985, ΦΕΚ 417/Δ/3-9-1985
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/13624/725/27-3-1991, ΦΕΚ 259/Β/25-4-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/48017/2120/21-9-1993, ΦΕΚ 772/Β/4-10-1993
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/19556/1002/26-4-1994, ΦΕΚ 365/Β/18-5-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/26555/1513/10-6-1994, ΦΕΚ 469/Β/21-6-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/32858/1665 π.ε./8-2-1995, ΦΕΚ 119/Β/23-2-1995
ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/21427/5717/2-8-2000, ΦΕΚ 556/Δ/7-9-2000
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/89750/4139/16-10-2006, ΦΕΚ 1646/Β/9-11-2006
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/16921/835/27-3-2007 ΦΕΚ ΑΑΠ 141/19.4.2007, ΦΕΚ 141/ΑΑΠ 141/19-4-2007 ΦΕΚ
ΑΑΠ 141/19.4.2007 ΦΕΚ ΑΑΠ 141/19.4.2007 ΦΕΚ ΑΑΠ 141/19.4.2007
ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/2-5-2012, ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/2-5-2012
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Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που διεξήχθησαν στις 
10 Φεβρουαρίου 2016 από τον χώρο των Δελφών:

Τα συμπεράσματα των ερευνών

Συνεπώς προκύπτει ότι έχει μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και οι πήγες 
ποσίμου νερού όχι μόνο στην περιοχή του Αρχαιολογικού χώρου και του Μουσεί-
ου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή ήτοι ακόμα και ως την πόλη της Ιτέας. Ειδικό-
τερα όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο από εμάς πίνακα αναλύσεων δειγ-
μάτων εντοπιστήκαν ποσότητες COD και BOD αλλά και εντεροκόκκου και 
Ecoli πέραν των νόμιμων ορίων ώστε να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την 
δημόσια υγειά των πολιτών που καταναλώνουν του νερό όσο και των ζώων που 
εκτρέφονται. Διαπιστώσαμε επίσης ότι κοντά στον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ, απαντώ-
νται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, και αυτές μέσα στη ζώνη από-
λυτης προστασίας, και μάλιστα χοιροτροφεία στα οποία δε φαίνεται να τηρούνται ούτε 
οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Οι καταγγέλοντες αναφέρουν ότι τα εκτρεφόμενα 
ζώα βόσκουν σε περιφραγμένο χώρο γεμάτο απορρίμματα και μάλιστα σε πολύ κοντινή 
απόσταση από το δημοτικό αρδευτικό κανάλι. Τα δε νόμιμα όρια προκύπτουν τόσο από 
την οδηγία 98/93/ΕΚ όσο και την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως ισχύει μετά τις τροποποι-
ήσεις της .Εν συνεχεία, καταγγέλλεται ότι κοντά στον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ, απαντώ-
νται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, και αυτές μέσα στη ζώνη από-
λυτης προστασίας, και μάλιστα χοιροτροφεία στα οποία δε φαίνεται να τηρούνται ούτε 
οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Οι καταγγέλοντες αναφέρουν ότι τα εκτρεφόμενα 
ζώα βόσκουν σε περιφραγμένο χώρο γεμάτο απορρίμματα και μάλιστα σε πολύ κοντι-
νή απόσταση από το δημοτικό αρδευτικό κανάλι.

Τα παραπάνω δημοσιεύματα και αναλύσεις δημοσιοποιήθηκαν και στον ιστότοπο 
zougla.gr στις 16 Φεβρουαρίου 2016.

Το δημοσίευμα

Η συνέντευξη Τσιρώνη

Στο δημοσίευμα, καταγράφονται λεπτομερώς ηχητική συνέντευξη του αρμόδιου με 
τα θέματα περιβάλλοντος, υφυπουργού Γιάννη Τσιρώνη. Στην συνέντευξη ο Τσιρώνης 
αναφέρει ότι έχει ενημερωθεί πλήρως για το τι συμβαίνει με το αποχετευτικό σύστη-
μα στον δήμο Δελφών. Το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό και είναι τραγι-
κό να χύνονται μέσα στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Επιβάλλεται, όπως τονίζει, 
στην περιοχή να γίνουν έργα για να σταματήσουν να εκβάλλουν αγωγοί λυμάτων στην 
περιοχή. Βέβαια, η υλοποίηση του έργου αυτού κρίνεται πολύ δύσκολο να πραγματο-
ποιηθεί άμεσα απαντώντας ουσιαστικά σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου που έγι-
νε την ίδια ήμερα.
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Ένα διαρκές περιβαλλοντικό έγκλημα αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών νερού (από αγωγούς, πόσιμο βρύσης) από
την περιοχή των Δελφών κι άλλων σημείων στην ευρύτερη Φωκίδα, τις οποίες πραγματοποίησε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών
Ερευνών (http://www.pakoe.gr/).

Μετά την αποκάλυψη από το zougla.gr την περασμένη εβδομάδα ότι αγωγοί λυμάτων από τους Δελφούς εκβάλλουν γύρω από
το γνωστό αρχαίο μονοπάτι αλλά και σε ζώνη Α' προστασίας του Δελφικού Τοπίου
(http://www.zougla.gr/perivallon/article/limata-pnigoun-arxeologiko-xoro-stous-delfous), εξειδικευμένο κλιμάκιο του Κέντρου
μετέβη στο σημείο, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την κατάσταση και να πραγματοποιήσει χημικές και βιολογικές αναλύσεις.

Δείτε το σχετικό βίντεο-ντοκουμέντο από την πρώτη αυτοψία: 

Να σημειωθεί ότι ο δήμος έχει ήδη τιμωρηθεί με πρόστιμο για ανεξέλεγκτη ροή λυμάτων στο αρχαίο μονοπάτι των Δελφών. 

Πατήστε πάνω στο έγγραφο για να δείτε τη σχετική απόφαση:



  0:00  / 10:46
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Από την πρώτη
στιγμή είναι ενήμερος μεταξύ
άλλων και ο υπουργός
Πολιτισμού Αριστείδης Μπαλτάς

Ενήμεροι οι αρμόδιοι φορείς 

Για το ρεπορτάζ του zougla.gr ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή ο υπουργός Πολιτισμού
Αριστείδης Μπαλτάς, ο οποίος σε δηλώσεις του επεσήμανε πως το συγκεκριμένο θέμα το
διαχειρίζεται η γενική γραμματέας του υπουργείου, Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη. Παράλληλα,
ενημερώθηκαν το γραφείο του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος Κώστα Μπακογιάννη,  ο
υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, αλλά και η προϊσταμένη της Ι
ΕΠΚΑ Δελφών, αρχαιολόγος Αθανασία Ψάλτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και σχετική
δικογραφία, η οποία σχηματίστηκε κατόπιν παρέμβασης της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων. 

«Στέλνουμε επιθεωρητές περιβάλλοντος - Χρειάζεται να γίνει άμεσα έργο αποχετευτικό»

Ο κ. Τσιρώνης σε δηλώσεις του στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως
ενημερώθηκε άμεσα για το τι ακριβώς έχει συμβεί με το αποχετευτικό σύστημα του Δήμου Δελφών. Όπως
επεσήμανε, το πρόβλημα με τα λύματα είναι γνωστό εδώ και καιρό και είναι τραγικό να χύνονται μέσα στο
Δελφικό Τοπίο. Γι' αυτό, όπως τόνισε, θα χρειαστεί στην περιοχή να γίνει κάποιο έργο για να διορθωθεί το
πρόβλημα και να μην εκβάλλουν αγωγοί λυμάτων μέσα σε περιοχή του Δελφικού Τοπίου. Βέβαια, κατά
τον ίδιο, ένα τέτοιο έργο είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί άμεσα.
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Σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ο αναπληρωτής υπουργός αποκάλυψε πως έχει δώσει εντολή
στους επιθεωρητές περιβάλλοντος του υπουργείου να μεταβούν στο σημείο, προκειμένου να

διαπιστώσουν από κοντά το μέγεθος του προβλήματος. Για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο. 

Ακούστε τι δηλώνει ο κ. Τσιρώνης στο zougla.gr:


  0:00  / 3:57

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

(http://www.zougla.gr/greece/article/limata-pnigoun-arxeologiko-xoro-stous-delfous)

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016, 14:55

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 10/02/2016  
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓ/ΨΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΙΚ/ΚΕΣ

COD* 
mg/lt

BOD* 
Mg/lt

Εντερόκοκ-
κος E.coli

1.  Αρχαίο μονοπάτι μεταξύ 2ου & 3ου φρεατίου  
 του αγωγού (λύματα) 479 368 1340 890

2.  Τα ίδια όπως πάνω – διαφορά μεταξύ τους  
50 μέτρα- 527 412 1760 1020

3. Αρδευτικό κανάλι 212 175 560 375
Όριο 50   5 100 250

ΝΙΤΡΙΚΑ
mg/lt
NO3

P205
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ

mg/lt
4.  Δελφοί Αρχαιολογικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

απέναντι εισόδου βρύση (νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης)

120 75

5. Είσοδος Ιτέας ουζερί 75 60 4 5
6. Βρύση Χωριό Χρυσό 125 89 10 14
Όριο 50 20 0 0
*COD : ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 
BOD : ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                   
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Τηλέφωνο      : 2265350584                      
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Α Π Ο Φ Α Σ Η
  

Θέµα : Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο ∆ήµο ∆ελφών  

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπʼ όψη  :  
1. Τις διατάξεις του  N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 (ΦΕΚ241/Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».  

3. Την αρ. πρωτ. οικ. 98333/2817/4-9-2014 (ΦΕΚ 579/Υ.Ο.∆.∆./24-9-2014 
Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων». 

4. Την αρ. πρωτ. 179/2015 (ΦΕΚ 584/Β/9-4-2015) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Φωκίδας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής ʻΜε εντολή Αντιπεριφερειάρχηʼ 
στους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Π.Ε. Φωκίδας».  

5. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86  «Για  την προστασία του  περιβάλλοντος ΦΕΚ
160Α/1986»  και του Ν. 3010 της 22/25.4.2002 (ΦΕΚ 91 Αʼ) «Εναρµόνιση του
Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και
ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Αʼ/21-09-2011) «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος».  

7. Το Ν. 4042/2012 ΦΕΚ 24Α/13-2-2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθµιση θεµάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

8. Την  ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση
στερεών αποβλήτων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ
24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – εναρµόνιση µε την οδηγία
2008/99/ΕΚ, κλπ.». 

9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 31404/05 (ΦΕΚ-868/Β/27-6-05) απόδοση στις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των εισπραττόµενων προστίµων, όπως
τροποποιήθηκαν µε το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
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A) Στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού
Άµφισσας ∆ήµου ∆ελφών,  

B) Στη θέση «Αϊ Γιαννάκης» ∆.Ε. Ιτέας ∆ήµου ∆ελφών,  
Γ) Στη  θέση  «Κεφαλή» ∆.Ε. Ιτέας ∆ήµου ∆ελφών και  
∆) Στην περιοχή του γηπέδου Κίρρας Τ.Κ Κίρρας ∆ήµου ∆ελφών  

κατά παράβαση των άρθρων 4 και 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ
1909/Β2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ
24/Α/2012) και σύµφωνα µε το άρθρο  37 του Ν. 4042/2012.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο ∆ήµο ∆ελφών (ΑΦΜ 998592151,  ∆.Ο.Υ. 
Άµφισσας) όπως αυτός εκπροσωπείται νόµιµα, ήτοι την επιβολή χρηµατικής ποινής
συνολικού ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 ευρώ), καθόσον οι ανωτέρω
παραβάσεις Α, Β, Γ και ∆ συνιστούν ρύπανση και υποβάθµιση του περιβάλλοντος,  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986), 
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ/Α΄/91)  και  του άρθρου 21 του Ν. 
4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011), η οποία επιµερίζεται ως εξής : 

Παράβαση Α : Πεντακόσια  ευρώ (500 ευρώ).  
Παράβαση Β : ∆ύο  χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500 ευρώ).  
Παράβαση Γ : Τρεις  χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500 ευρώ).  
Παράβαση ∆ : Πεντακόσια ευρώ (500 ευρώ).  

2. Ο ∆ήµος ∆ελφών να προβεί στις προβλεπόµενες σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία ενέργειες και στη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την αποκατάσταση
των  χώρων όπου έχει γίνει ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση στερεών αποβλήτων. 

Από το επιβαλλόµενο πρόστιµο, ποσοστό 40% θα εισπραχθεί από το ∆ηµόσιο στον
Κωδικό Αριθµό Εισόδου 3739 «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές
επιβαλλόµενες από δικαστήρια και δηµόσιες αρχές» και το υπόλοιπο 60% θα
εισπραχθεί από το Πράσινο Ταµείο (κωδ. 3517), (άρθρο 37, Ν. 4042/2012).  

Η προσφυγή κατά της απόφασης, όσον αφορά την νοµιµότητα της έκδοσής της, 
απευθύνεται στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Στερεάς Ελλάδας/∆/νση ∆ιοίκησης /Τµήµα ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας, 
Λεωνίδου  6, 35100 Λαµία) εντός 15 ηµερών από την δηµοσίευση της απόφασης ή
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση
αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των
Εγκυκλίων 60 (αρ. πρωτ 74895/30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ. 5370/2-2-2011) του
Υπουργείου Εσωτερικών/∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ. 

Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο κατά το άρθρο 30, 
παρ.3 του Ν.1650/1986 όπως ισχύει,  εντός 60 ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησής
της (Ν. 2717/1999 , άρθρο 66, παρ.1 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας»). 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
∆/ΝΣΗΣ ΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Ο Γ  

ΦΘΙΩΤΙ∆
ΑΣ

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΣΑΝΙ∆ΑΣ  
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της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης».  

10. Το Ν. 2946/01 (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001) «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες
∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες ∆ιατάξεις» (άρθρο 16, παρ. 1.)  

11. Τις διατάξεις της  Αποφ. 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β/31-8-88) «Τρόπος, όργανα
και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του Άρθρου
30 του Ν.1650/86». 

12. Τις διατάξεις της υπʼ αριθµ. 377/96/95  Κ.Υ.Α «Τρόπος, όργανα και διαδικασία
είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων από πρόστιµα που
προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7,8,9 του άρθρου 3 του
Ν.2242/94 (Λογ/σµός Πράσινο Ταµείο)» (ΦΕΚ 18/Β/1995). 

13. Την αρ. πρωτ. οικ. 1149/4-5-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
για σύσταση Κλιµακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) η οποία
παρατάθηκε µε τις αρ. πρωτ. 558/15-2-2012, 5420/21-8-2012, 786/18-2-2013, 
3705/3-9-2013, 538/10-2-2014, 3050/30-7-2014, 753/11-3-2015 και 1532/5-5-
2015  Αποφάσεις του. 

14. Την από 18 Ιουλίου 2014 έκθεση αυτοψίας του Τµήµατος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας Π.Ε. Φωκίδας στη θέση «Κεφαλή» ∆.Ε. Ιτέας. 

15. Το αρ. πρωτ. 66775/4243/28-7-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας Π.Ε. Φωκίδας προς το ∆ήµο ∆ελφών.  

16. Το αρ. πρωτ. 3787/152517/8-8-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβ. & Χωρικού
Σχεδιασµού της Α.∆.Θ.Στ.Ε. µε θέµα «Ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στη θέση
«Κεφαλή» ∆Κ Ιτέας ∆ήµου ∆ελφών Π.Ε. Φωκίδας. 

17. Την από 10-3-2015 έκθεση αυτοψίας και την από 11-5-2015 εισηγητική  έκθεση του
Κλιµακίου Ελέγχου Ποιότητας  Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Π.Ε. Φωκίδας. 

18. Την αρ. πρωτ. 48855/2279/12-8-2015 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας  «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο ∆ήµο ∆ελφών». 

19. Το αρ. πρωτ. 285/23-4-2015 έγγραφο του Πταισµατοδικείου Άµφισσας µε
συνηµµένα το αρ. πρωτ. Φ.11/13/4242/23-10-2014 έγγραφο της Ιʼ ΕΠΚΑ ∆ελφών
και το αρ. πρωτ. Φ.11/13/5371/19-1-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Φωκίδας. 

20. Την αρ. πρωτ. 56020/2564/23-6-2015 Πρόσκληση του Κλιµακίου Ελέγχου
Ποιότητας  Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

21. Την από 26-6-2015 Έκθεση  αυτοψίας του Κλιµακίου Ελέγχου Ποιότητας  
Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

22. Την αρ. πρωτ. οικ. 89770/4322/1-7-2015  Κλήτευση του ∆ήµου ∆ελφών και της κ. 
SVITLANA LUKACH συζ. Λάζαρου Αναστασόπουλου  για υποβολή απόψεων, του
Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Φωκίδας. 

23. Την από 6-7-2015 παραλαβή της Κλήτευσης από το ∆ήµο ∆ελφών. 
24. Το αρ. πρωτ. 16708/7-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
∆ελφών  µε το οποίο διαβιβάστηκε το αρ. πρωτ. οικ. 89770/4322/1-7-2015 έγγραφο   
Κλήτευσης του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Φωκίδας στη
∆/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου ∆ελφών.  

25. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσµία για υποβολή απόψεων εκ µέρους
του ∆ήµου ∆ελφών. 

26. Την από 19-8-2015 Εισηγητική Έκθεση του Κλιµακίου Ελέγχου Ποιότητας  
Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Π.Ε. Φωκίδας, για επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

                        και  επειδή
Με βάση την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε από το Κλιµάκιο Ελέγχου Ποιότητας
Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε. Φωκίδας, στις 26-6-2015 (σχετικό 21) καθώς και την
εισηγητική του έκθεση (σχετικό 26), διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη απόρριψη και
ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων : 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ  ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ∆ΙΚΩΝ  ΦΩΚΙ∆ΑΣ  
Λ. Σαλώνων 16, Άµφισσα  Τ.Κ. 331 00 

2.  ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Άµφισσα  Τ.Κ. 331 00 

3.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ
Γιδογιάννου 31,  Άµφισσα 331 00 

4.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υψηλάντη 1,   ΛΑΜΙΑ 351 00 

5.  ΥΠΑΠΕΝ  
α. ΕΥΕΠ/ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

     Λ. Κηφισίας  1-3  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 23 
β. ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

     ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
     ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   

Πατησίων 147, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11251 

6.  ∆ Ο Υ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ (µε συν/νες καταστάσεις) 
Άµφισσα   Τ.Κ. 331 00 

7.  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
Θεοδωράτου και Βέλλιου,  ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35100 

8.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Πατρόκλου 25,  ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35100 

9.  ∆/ΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ
Γιδογιάννου 31, Άµφισσα 331 00  

10.      ∆/ΝΣΗ  ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ
Γιδογιάννου 31, Άµφισσα 331 00 

11.  ∆ΗΜΟ ∆ΕΛΦΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
Σταλλού 6, Άµφισσα 331 00

12.  ∆ΗΜΟ ∆ΕΛΦΩΝ/ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γ. & Φ. Τσίγκα 14,  ΑΜΦΙΣΣΑ 331 00  

13.  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  
Βίλα Καζούλη,  Λ. Κηφισίας 241, Κηφισιά 14561 

14.  ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
∆ΗΜΟ ∆ΕΛΦΩΝ  
Πλ. Κεχαγιά, Άµφισσα 331 00 

Ε.∆. 
1. Χρ. Αρχείο
2. ΦΠΡΟΣΤ.    

Χρηματικό πρόστιμο από το ΚΕΠΠΕ στον δήμο Δελφών
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Επερώτηση της Χρυσής Αυγής για λύματα  
στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών

Με τα λύματα που μολύνουν 
τον αρχαιολογικό χώρο στην 
περιοχή των Δελφών ασχο-
λήθηκε ο Ιωάννης Λαγός, 
βουλευτής Β’ Πειραιώς του 
κόμματος της Χρυσής Αυγής:

Από τα παραπάνω κατα-
λήγουμε στο συμπέρα-
σμα ότι ο επίγειος αγω-
γός παρουσιάζει κάποια 
διαρροή (λόγω μη συντή-
ρησης και επισκευής του) 
στο αρχαιολογικό χώρο 
και ειδικότερα στο Αρχαίο 
Μονοπάτι με αποτέλεσμα 
τα βοθρολύματα να διαχέ-
ονται στο ευρύτερο περι-
βάλλον του αρχαιολογικού 
χώρου και να μολύνουν 
τον υδροφόρο ορίζοντα με 
αποτέλεσμα την πολλαπλή 
υποβάθμιση του περιβάλλο-
ντος και του αρχαιολογικού 
χώρου αλλά και τον κίνδυ-
νο της δημόσιας υγείας των 
πολιτών που πίνουν νερό. 
Ξέχωρα του ότι παράγονται 
οσμές που γίνονται αντιλη-

πτές από τους τουρίστες και επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και δυσφημούν 
διεθνώς την χώρα μας…

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις αναφορικά την τέλε-
ση αξιόποινης πράξης δια παραλείψεως κατά άρθρο 15 ΠΚ αφού δεν επισκευά-
ζεται και δεν συντηρείται εν τελεί ο αγωγός βοθρολυμάτων από εκείνον που έχει 
ως νόμιμη υποχρέωση. Αλλά και δεν λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Όπως προκύπτει από την έρευνα που κάναμε και 
τα σχετικά δελτία τύπου που ήδη αναφέραμε προκύπτει ότι αυτή την υποχρέωση 
την έχει ο Δήμος Δελφών και ενδεχόμενα το Αρχαιολογικό Μουσείο που έχει την 
ευθύνη για τον Ευρύτερο Αρχαιολογικό Χώρο . Το εάν υπάρχει φυσικά πραγμα-
τικά ποινική ευθυνών των διοικούντων τον Δήμο Δελφών ή του Αρχαιολογικού 
Μουσείου ή άλλων όπως πχ η Οικεία περιφέρεια ή εταιρείας Ύδρευσης-Αποχέτευ-
σης είτε τρίτοι ιδιώτες αυτό θα πρέπει να διαπιστωθεί από εσάς κατά την γενό-
μενη προκαταρκτική εξέταση.

Σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες και επιστημονικές αναλύσεις σαν 
ΠΑΚΟΕ φρονούμε ότι συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που επι-
βάλει την διεξαγωγή έρευνας εκ μέρους της αρμόδιας κας Εισαγγελέας 
για την απόδοση ποινικών ευθυνών για υποβάθμιση περιβάλλοντος , βλά-
βη αρχαιολογικού χώρου και θέση σε κίνδυνο της δημόσιας υγείας κατά τις 
κάτωθι χρονικές στιγμές.

1) Κατά την 10/202016 όπου έγινε εκ μέρους μας η δειγματοληψία του νερού 
όπου Δήμος Δελφών ισχυρίζεται τα αντίθετα με εμάς με δειγματοληψίες που έκανε 
την 8-12-2015 και 5-2-2015.

2) Κατά το έτος 2014 και δη την 30-5-2014. Εδώ το αδίκημα είναι πρακτικά απο-
δεδειγμένο αφού όπως ήδη αναφέραμε με δημόσιο έλεγχο, όπως προκύπτει με την 
Αριθμ. πρωτ. 75046/4745/ 20 - 8 - 2014 απόφαση του κου Αντιπεριφερειάρχη Στε-
ρεάς Ελλάδας(επισυναπτόμενο έγγραφο 7), όπου σύμφωνα με την από 28/7/2014 
εισηγητική έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκίδας, 
διαπιστώθηκε κατόπιν γενόμενης αυτοψίας την 30-5-2014 ότι προκαλείται ρύπανση 
και υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη ροή λυμάτων στο περιβάλ-
λον από το δίκτυο αποχέτευσης του δήμου Δελφών σε τμήμα του Αρχαίου Μονοπα-
τιού «Κίρρα – Χρισσό – Δελφοί» προς Δελφούς.

3) Επίσης θα πρέπει ξέχωρα από το παραπάνω να διερευνηθεί εάν έχει τελε-
στεί το αδίκημα της υποβάθμισης περιβάλλοντος κατά το έτος 2015 όπου με την 
84790/4018/ 24 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση του κου Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας(επισυναπτόμενο έγγραφο 9), επιβλήθηκε και πρόστιμο 7.000 € στον Δήμο 
Δελφών διότι με βάση την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου 
Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε. Φωκίδας, στις 26-6-2015 καθώς και την 
εισηγητική του έκθεση διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθε-
ση στερεών αποβλήτων στις περιοχές που έχουμε ήδη αναφέρει.

Η θέση της αντιδημάρχου περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας
Από έρευνα που διεξήχθη από το ΠΑΚΟΕ σε αντίθεση με τις επίσημες δηλώσεις του 

αρμοδίου με τα περιβαλλοντικά θέματα κ. Τσιρώνη, ο δήμος Δελφών δηλώνει επίση-
μα ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μόλυνσης του νερού. Η Μαρία Ανδρεοπούλου, αντι-
δήμαρχος περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας δηλώνει ότι οι έλεγχοι που έγιναν 
από τα ιδιωτικά εργαστήρια για λογαριασμό του Δήμου ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. την 5-1-2016 και 8-12-2015 δεν έδειξαν τίποτα! Δείτε το σχετικό 
επισυναπτόμενο δελτίο τύπου που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2016 και τα επισυνα-
πτόμενα αποτελέσματα . 

Οι δηλώσεις της αντιδημάρχου περιβάλλοντος, Μαρία Ανδρεοπούλου

Αναλυτικά Εργαστήρια …Η αμαρτία

18/2/2016 e-hani: Κανένα πρόβλημα με το νερό σε Ιτέα, Δελφούς και Χρισσό λέει η Ανδρεοπούλου

http://e-hani.blogspot.gr/2016/02/blog-post_75.html 1/12

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Κανένα πρόβλημα με το νερό σε Ιτέα, Δελφούς και Χρισσό
λέει η Ανδρεοπούλου

 ''Καθαρές'' οι αναλύσεις που έχει στα χέρια του ο Δήμος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΣΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της, έχει αναθέσει σε πιστοποιημένο εργαστήριο και παρακολουθεί την
ποιότητα του πόσιμου ύδατος σε μηνιαία βάση κάνοντας χημικό και βιολογικό έλεγχο
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παρακάτω φόρμα ή στείλτε το email σας
στο hanizemenou@gmail.com

E-hani

Προωθήστε κι εσείς τη σελίδα σας

Πατήστε like στην σελίδα μας , για να
λαμβάνετε την ροή των αναρτήσεων μας.

Κ.Υ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ονοματοδοσία πλατείας ΔΙΣΤΟΜΟΥ,
προσλήψεις και άλλα θέματα στο Δ.Σ. στις 21/2/16
17 Feb 2016 0 comments

                             Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 21-02-2016 Σας
προσκαλού...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την
παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και
για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί
πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του
ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη
χρήση των cookie.

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΈΓΙΝΕ

18/2/2016 e-hani: Κανένα πρόβλημα με το νερό σε Ιτέα, Δελφούς και Χρισσό λέει η Ανδρεοπούλου

http://e-hani.blogspot.gr/2016/02/blog-post_75.html 2/12

at 5:17 μ.μ. 

Labels: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΦΩΚΙΔΑ

Με επιτυχία
στέφθηκε η
Διημερίδα ΦΔΕΔ
Παρνασσού στους
...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ :
Απολογισμός
χειμερινής
περιόδου ...

Πρόσκληση για
Συνεδρίαση του
Δ.Σ. 1-12-2014
στον Δήμο Δ.Α.Α.

Πρόσκληση για 2
δημοτικά
συμβούλια στο
ΔΗΜΟ Δ.Α.Α. στις
...

Έχει πάρει τον…
«αέρα». Η Ένωση
2-0 στο Δίστομο

σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Συγκεκριμένα η υπηρεσία μας συνεργάζεται με τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ε. τα οποία λαμβάνουν δείγματα, πραγματοποιούν τις αναλύσεις και μας αποστέλλουν

τα πιστοποιητικά για ενημέρωση.

Σύμφωνα με τα τελευταία πιστοποιητικά που διαθέτει η υπηρεσία μας, το πόσιμο νερό και
στις τρείς παραπάνω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες είναι εντός των ορίων που ορίζει

ο νόμος.

Επισυνάπτονται τα πιστοποιητικά ανάλυσης με ημερομηνία έκδοσης 5/2/2016 για Ιτέα,
5/2/2016 για Δελφούς και 8/12/2015 για Χρισσό.

Ο Δήμος μας συνεργάζεται, όπως έχουμε εκ του νόμου υποχρέωση, με πιστοποιημένους
φορείς υψηλής αξιοπιστίας, δεχόμαστε ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και
συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις τους. Για το λόγο αυτό διαβεβαιώνουμε τους

συμπολίτες μας για την ασφάλεια και υγιεινή του πόσιμου νερού των δικτύων ύδρευσης
του Δήμου μας.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μ.ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

Attachments:File

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ.pdf

http://www.amfissapress.gr/

You might also like:

Linkwithin

Προτείνετέ το στο Google

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ
ΤΣΑΓΙΟΥ. ΣΤΟΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ
ΑΡΑΧΩΒΑΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

http://www.meteocam.gr/main.php?
f=y&id=mc50

http://www.snowreport.gr/snowcam/arach
ova/

LIVE CAM ΑΠΟ ΑΡΑΧΩΒΑ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
LINK

Αναζήτηση

Εορτολόγιο  

Αρχείο 218

Το e-hani στο Myblogs

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΕΕΕΕΕΣΣΣ!!!
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Οι δηλώσεις Δρακάκη
Αν και είναι γεγονός ότι ο χρόνος κατά τον 

οποίο γίνεται η δειγματοληψία του νερού είναι κρί-
σιμος για τα αποτελέσματα (ιδίως εάν δεν υπάρχει 
συνεχής ροή λυμάτων λόγω μη βροχοπτώσεων), 
εν τούτοις από σχετική έρευνα που κάναμε διαπι-
στώσαμε ότι εκ μέρους του Δημοτικού Σύμβο υλου 
του Δήμου Δελφών Γεωργίου Δρακάκη με την από 
18-2-2016 επιστολή του προς τον Δήμο Δελφών 
έχουν προβληθεί σοβαρές αντιρρήσεις αναφορι-
κά με την ανάθεση των αναλύσεων του νερού από 
τα «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ» που πρό-
κειται για μια ιδιωτική εταιρεία την οποία πληρώ-
νει ο Δήμος και οποίος μάλιστα αναρωτιέται γιατί 
δεν ανατίθεται η έρευνα σε δημόσιο φορέα. Και 
μάλιστα από έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι 
δεν είναι κάποιος τυχαίος στην υπόθεση αφού έχει 
καταγγείλει το παραπάνω γεγονός σε ανύποπτο 
χρόνο και στο παρελθόν ήτοι το 2013 είχε κάνει 
καταγγελίες σε άρθρο στις 1/3/2013, καθώς και 
ίδιο άρθρο σε άλλη ιστοσελίδα. 

Εξάλλου προκύπτει ότι είναι γνωστής που απο-
χετευτικού ζητήματος της περιοχής και της υπο-
θέσεις εάν κρίνουμε από το σχετικό δελτίο τύπου 
του Δήμου Δελφών το 2012. 

Η επιστολή του Γεώργιου Δρακάκη 
18/2/2016 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΙΤΕΑΣ: Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ (Δημοτικός Σύμβουλος) : ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ...

http://epikourositeas.blogspot.gr/2016/02/blog-post_51.html 1/4

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Αναρτήθηκε από Επίκουρος Ιτέας στις 1:04 μ.μ. 

Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ (Δημοτικός Σύμβουλος) : ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ...

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ

Aντιδήμαρχο Περιβάλλοντος

Ανοιχτή Επιστολή

Κα Ανδρεοπούλου ,

Είναι εμφανής η
προσπάθειά σας να εφυσηχάσετε
τους συμπολίτες μας σχετικά με τις
τελευταίες καταγγελίες του
ΠΑ.Κ.Ο.Ε «Πανελλήνιο Κέντρο
Οικολογικών Ερευνών» σχετικά με

την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Δ.Ε. Ιτέας και των Τ.Κ. Δελφών κ Χρισσού . 

Όμως είστε εκτεθειμένοι ως δημοτική αρχή διότι εκτός όλων αυτών των
τεκμηριωμένων καταγγελιών πρώτον δεν απαντήσατε ούτε για τα βοθρολύματα μέσα
στον αρχαιολογικό χώρο ούτε για τις κτηνοτροφικές μονάδες μέσα στον αρχαιολογικό
χώρο . Επίσης όσον αφορά την απάντηση σας για την ποιότητα του νερού και για τα
αποτελέσματα που έχετε από τα «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ»
αποκρύπτετε το γεγονός ότι πρόκειται για μια ιδιωτική εταιρεία την οποία πληρώνει ο
Δήμος ! Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί πρέπει ο Δήμος δηλαδή εμείς οι πολίτες
να πληρώνουμε μια ιδιωτική εταιρεία της οποίας τα αποτελέσματα έχουν πολλάκις
αμφισβητηθεί ; Και γιατί ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ
ΦΟΡΕΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ; και μάλιστα μετά από αυτές τις τόσο
σημαντικές για την υγεία μας καταγγελίες ;

Kαθώς επίσης γιατί να εκλάβουμε ως έγκυρες τις Αναλύσεις των
«ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» και όχι του ΠΑΚΟΕ που είναι
ανεξάρτητος μη χρηματοδοτούμενος φορέας ;

Γεώργιος Δρακάκης
Δημοτικός Σύμβουλος
Απολλώνειο Φώς – Καθαρή Λύση

 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ 2016

Επίκουρος Ιτέας 
Παρακολούθηση 70

Προβολή πλήρους προφίλ

πληροφοριες

epikourositeas@gmail.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

ΚΑΠΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ &
ΗΡΩΩΝ : Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ!...
''Καβάλα πάν' για τα τυριά
καβάλα για τα ψάρια,
καβάλα για τα χαρτικά από

το Super Market...''                ...

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

1  Περισσότερα  Επόμενο ιστολόγιο» Δημιουργία ιστολογίου  Συνδεση

Οι καταγγελίες 
 του Γεώργιου Δρακάκη στις 1/3/13

18/2/2016 "KAPTEPIA": ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΡΑΚΑΚΗ

http://karteria1.blogspot.gr/2013/03/blog-post.html 1/28

"KAPTEPIA"

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Weather by Freemeteo.com

Ιτέα

πόλη ή χωριό

Αναζήτηση Πρόγνωσης

Feeds by Freemeteo

τώρα

10 oC
Βροχή

απόψε

13oC
Ασθενής βροχή

Παρασκευή

13o/20oC
Αίθριος

Σάββατο

12o/19oC
Βροχή

Δωρεάν καιρός με email: Λάβετε τοπικές προγνώσεις καιρού και έκτακτα δελτία για την περιοχή σας www.freemeteo.com

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Αναρτήθηκε από Καρτερία στις 11:21 π.μ. 

Ετικέτες ΙΤΕΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΡΑΚΑΚΗ

Δυστυχώς για άλλη μια φορά βιώνουμε μια
πρωτοφανή περιβαντολογική καταστροφή και
μόλυνση .

Μετά την κατάληξη των ελαιοκομικών και
άλλων αποβλήτων από μονάδες της Άμφισσας
του Χρυσού , Δελφών κλπ αλλά και αστικών
λυμάτων Άμφισσας και Δελφών μέσω
χειμάρρου Σκίτσα στον κόλπο της Ιτέας -
συμπληρώθηκε η μόλυνση από βλάβη στο
αποχετευτικό της Ιτέας .

Ο κεντρικός αγωγός λυμάτων επί της οδού
Άστιγγος έχει υποστεί βλάβη εδώ και 12 μέρες
με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η βιολογική
λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
της πόλης της Ιτέας ΚΑΙ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ
ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ
ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ . 

Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι η δημοτική αρχή τελεί υπό πλήρη αποδιοργάνωση αφού ούτε στις
στοιχειώδεις ανταποδοτικές υπηρεσίες και υποχρεώσεις της μπορεί να ανταποκριθεί . Με την
αποκατάσταση μιας βλάβης του αποχετευτικού δικτύου . Και μάλιστα όταν γνωρίζουν πολύ καλά τα χρόνια
προβλήματα του δικτύου . Όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο υπήρξαν και στο
παρελθόν αρκετές βλάβες

Που είναι η ετοιμότητα του Δήμου ;
Που είναι οι μηχανισμοί του Δήμου για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ;
Που είναι ο Δήμαρχος κος Φουσέκης ; Που είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κος Ματζώρος ; Που είναι η
Αντιδήμαρχος Ιτέας κα Λαίνη ;

Η πασιφανής ανικανότητα σε συνδυασμό με την αδιαφορία αποκαλύπτουν ξεκάθαρα εκτός από τον τρόπο
διοίκησης και τον τρόπο που υπερασπίζονται την ποιότητα ζωής των πολιτών !!!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Προτείνετέ το στο Google

3 σχόλια:

κάνε κλίκ εδώ για να δηλώσετε την
υποστήριξή σας

Η "ΚΑΡΤΕΡΙΑ" ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟ 2021

ΙΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
21/2/2016-14/3/2016

0  Περισσότερα  Επόμενο ιστολόγιο» Δημιουργία ιστολογίου  Συνδεση

Και σε άλλη ιστοσελίδα..

18/2/2016 ΦΩΚΙΔΑ TV.GR: Γιώργος Δρακάκης: ανίκανοι και επικίνδυνοι! να παραιτηθεί η δημοτική αρχή!!!...

http://fokidatv.blogspot.gr/2013/03/blog-post_7836.html 1/9

ΦΩΚΙΔΑ TV.GR

 
Ατενίζοντας το καμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

O Δήμος βρίσκεται στο έλεος μιας παντελώς ανίκανης και
επικίνδυνης 

 δημοτικής Αρχής!!!

 
Το Σήριαλ της βλάβης του Αποχετευτικού της Ιτέας συνεχίζεται με
πρωταγωνιστές μια δημοτική αρχή η οποία πειραματίζεται με τις αντοχές μας
αντί να αντιμετωπίσει σοβαρά και ριζικά το θέμα ώστε και η βλάβη να αποκατασταθεί
– και να μην ξανασυμβεί.

Στον βωμό των μικροσυμφερόντων και σκοπιμοτήτων οι «υπεύθυνοι» πειραματίζονται
συνεχώς με άσχετους ανθρώπους με αποτέλεσμα η βλάβη 

Γιώργος Δρακάκης: ανίκανοι και επικίνδυνοι!
να παραιτηθεί η δημοτική αρχή!!!...

Ιτέα: Παραλιακός
δρόμος πλησίον
ΚΤΕΛ

Κατάστημα ειδών
Αλιείας & Κυνηγίου
G. Livotto

Τηλέφωνο 22650
33733.

Έπιπλα
Αδαμόπουλος στην
Ιτέα...

ΔΗΜΑΡ Ο.Ε.
Λένορμαν 236
Αθήνα

Το Βιβλίο του Βαγγέλη Παπούλια
κυκλοφόρησε...

"ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΚΟΜΑ ΤΙΣ
ΠΛΗΓΕΣ"

Προσοχή!!!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ

0  Περισσότερα  Επόμενο ιστολόγιο» Δημιουργία ιστολογίου  Συνδεση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την
παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και
για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί
πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του
ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη
χρήση των cookie.

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΈΓΙΝΕ
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Και η απάντηση του δήμου Δελφών  
στον κ. Δρακάκη..

18/2/2016 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΙΟ…

https://iteanet.wordpress.com/2012/03/06/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CE%B… 1/2

iteanet

MAR 6 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ».

 (http://85.196.26.228/pictures/server2/2011‑05‑
10/6a/85/6a854484528b502aa6d6744c48603fb8.jpg)

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ». 
Σε απάντηση δημοσιεύματος του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Δρακάκη με τίτλο: «Το
αποχετευτικό της Κίρρας και ο βιολογικός της Ιτέας», προς άρση των ανακριβειών του
δημοσιεύματος, της αποκατάστασης της αλήθειας καθώς και της πληρέστερης ενημέρωσης των
αναγνωστών, αναφέρουμε τα εξής: 
1. Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ», εντάχτηκε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ,
με την…Α.Π. 169374/24‑06‑2011 απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων τον Ιούνιο του 2011 από
την παρούσα δημοτική αρχή του Δήμου Δελφών και όχι όπως ανακριβώς αναφέρεται στο
δημοσίευμα του κ. Δρακάκη το έτος 2010.

2.    Η διαδικασία δημοπράτησης των βασικών υποέργων του έργου αυτού, δηλαδή του Υποέργου
«Ολοκλήρωση αποχετευτικού Δικτύου Κίρρας» και του Υποέργου «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων
επεξεργασίας Λυμάτων Ιτέας», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.Για το μεν πρώτο η διακήρυξη του
έργου έχει ήδη αποσταλεί στις εφημερίδες για το δε δεύτερο εντός των ημερών αποστέλλεται για
έγκριση στην αρμόδια διαχειριστική αρχή. Ουδεμία σχέση έχει η εξέλιξη των διαδικασιών αυτών με
την διαδικασία ανάδειξης Τεχνικού Συμβούλου του έργου ούτε βεβαίως αποτελεί προϋπόθεση η
ανάδειξη Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των βασικών ανωτέρω δύο υποέργων του έργου.
Επίσης παρόλη την εκτεταμένη κινδυνολογία του Δημοτικού Συμβούλου στο δημοσίευμά του,
ουδείς κίνδυνος υφίσταται για απένταξη του έργου.

3.    Το έργο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Ιτέας» προϋπολογισμού 1.090.000 ευρώ, εντάχτηκε στο
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδος με την Α.Π. 2143/29‑06‑2011 Απόφαση τον Ιούνιο του 2011
από την παρούσα δημοτική αρχή του Δήμου Δελφών και όχι όπως ανακριβώς αναφέρεται στο
δημοσίευμα του κ. Δρακάκη το έτος 2010.   Το έργο αυτό έχει ήδη δημοπρατηθεί, έχει προκύψει ο
μειοδότης και εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα ένσταση που έχει υποβάλει ο δεύτερος μειοδότης.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίκασης της ένστασης, θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος και θα

Μια σελίδα για την Ιτέα και την Φωκίδα
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίκασης της ένστασης, θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος και θα
αρχίσει η υλοποίησή του.

4.    Οι μελέτες:  «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ιτέας – Κίρρας» και «Σ.Ο.Ο.Α.Π 
Γαλαξειδίου» έχουν ήδη δημοπρατηθεί. Το γεγονός ότι υπάρχουν ενστάσεις από τους δεύτερους
μειοδότες και βρισκόμαστε στη διαδικασία εκδίκασής τους από τα αρμόδια όργανα προκειμένου να
προκύψει ο ανάδοχος μελετητής, ούτε σπάνιο φαινόμενο είναι (ειδικά αυτή την εποχή με τις
αναδουλειές που υπάρχουν), ούτε εκ του γεγονότος αυτού επισείεται κίνδυνος απένταξης της
χρηματοδότησής τους. Η διαδικασία εξελίσσεται κανονικά και ο Δήμος με τις υπηρεσίες του 
πράττει ότι απαιτείται γιά την ολοκλήρωσή τους.

5.    Με την ευκαιρία πληροφορούμε το Δημοτικό Σύμβουλο  ότι η δημοτική αρχή του Δήμου Δελφών
όσον αφορά γενικώς τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα, όπως έχει
δεσμευτεί προεκλογικά έχει ήδη ενεργήσει τα εξής:
Α. Έχει ήδη αποστείλει (σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια), συγκεκριμένες προτάσεις με
συντεταγμένες για την αναθεώρηση του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. Έχει επίσης αποστείλει με
συντεταγμένες όρια οικισμών και χρήσεων γης εντός των Ζωνών Προστασίας του Αρχαιολογικού
χώρου των Δελφών κατόπιν σχετικού αιτήματος του αρμοδίου Υπουργείου Πολιτισμού.
Β. Έχει ήδη δημοπρατήσει τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. των Δημοτικών Ενοτήτων Γαλαξειδίου και Παρνασσού
καθώς και την αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. Ιτέας – Κίρρας. Παρακολουθεί δε και συνεχίζει την
διαδικασία ολοκλήρωσης όσων σχεδίων παρέλαβε σε εξέλιξη από τους πρώην καποδιστριακούς
Δήμους δηλαδή το Γ.Π.Σ. της Άμφισσας και  τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δεσφίνας (παρελήφθη σχεδόν
ολοκληρωμένο)  και των Καλλιέων.
Γ. Έχει ενεργοποιήσει όλα ανεξαιρέτως τα σχέδια πόλεως  που βρίσκονταν σε εξέλιξη και είχαν
αδρανήσει (πολλά από αυτά για περισσότερο από μια δεκαετία), στους πρώην Καποδιστριακούς
Δήμους ήτοι: Αναθεώρηση και Εφαρμογή σχεδίου πόλεως Άμφισσας, Επέκταση σχεδίου πόλεως
Άμφισσας, Τοποθέτηση συντεταγμένων κορυφών σχεδίου πόλεως Ιτέας, Εφαρμογή επέκτασης
σχεδίου πόλεως Κίρρας, Αναθεώρηση και επέκταση σχεδίου πόλεως Δελφών, Αναθεώρηση και
επέκταση σχεδίου πόλεως Χρισσού, Επέκταση σχεδίου πόλεως Δεσφίνας, Επέκταση σχεδίου πόλεως
Πολυδρόσου, οριοθέτηση οικισμού Επταλόφου.  Οι μελέτες αυτές χρηματοδοτούνται ως επί το
πλείστον από τις οριζόντιες χρηματοδοτήσεις της ΣΑΤΑ, πράγμα που καταδεικνύει την επιλογή και
την θέληση της Δημοτικής αρχής να τις προωθήσει.
Κατόπιν των ανωτέρω ελπίζουμε ότι δώσαμε πλήρη την εικόνα των διαλαμβανομένων στο
Δήμο όσον αφορά ένα μικρό μόνο μέρος των δράσεων και των ενεργειών του (τα έργα που
βρίσκονται σε εξέλιξη είναι πολύ περισσότερα) για την συστηματική  υλοποίηση έργων
καθώς και χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών κατά την διάρκεια του 2011,  πρώτου
μόλις  έτους  της παρούσας δημοτικής περιόδου.

Από το Γραφείο Τύπου
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Η επίσημη θέση του δήμου Δελφών
Επίσης οφείλουμε να παρουσιάσουμε και την επί-

σημη τοποθέτηση του δημάρχου Δελφών, Θανάση 
Παναγιωτόπουλο, που σχολιάζει τα δημοσιεύματα 
στο διαδίκτυο σχετικά με τα λύματα στον αρχαι-
ολογικό χώρο των Δελφών. Την επίσημη θέση την 
αναζητήσαμε και την βρήκαμε από τον επίσημο ιστότο-
πο του δήμου Δελφών, dimosdelfon.gr.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του: Μια ενορχηστρωμέ-
νη επίθεση εναντίον του Δήμου Δελφών εκτυλίσσε-
ται την τελευταία εβδομάδα, μέσω της γνωστής ιστο-
σελίδας www.zougla.gr, η οποία μας έκανε την τιμή 
να ασχοληθεί μαζί μας τρεις (!!!) φορές σε λίγες μόλις 
μέρες. Η δημοσιογραφική πένα τεκμαίρεται εξ αντικει-
μένου ως αδέσμευτη, πλην όμως αναζητείται ο τοπικός 
ενορχηστρωτής… 

Ας αναρωτηθούν όμως οι εμπνευστές της επιχείρη-
σης δυσφήμισης, αν πλήττουν τελικά τη δημοτική αρχή 
ή τον ίδιο το Δήμο Δελφών και την εικόνα της περιοχής 
μας εν γένει (αν τους ενδιαφέρει βέβαια αυτό…). Μεγε-
θύνοντας υπέρμετρα προβλήματα (που προφανώς υπάρ-
χουν, αλλά σε πολύ μικρότερη από την προβαλλόμενη 
κλίμακα…) και αποστέλλοντάς τα απευθείας σε αθηνα-

ϊκές ιστοσελίδες με συγκεκριμένο περιεχόμενο (και με 
εκ προοιμίου δεδομένο τον τρόπο ανάδειξής τους…). 
Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν αυτό πραγματοποι-
είται από δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι ενεργούν 
κατά τον τρόπο αυτόν χωρίς προηγουμένως να ενημε-
ρώσουν για τις «αυτοψίες» τους και τα αποτελέσματα 
αυτών το Δημοτικό μας Συμβούλιο ή τη δημοτική μας 
αρχή, όπως έχουν υποχρέωση να πράξουν κατά την κρα-
τούσα πολιτική δεοντολογία (εφόσον ενδιαφέρονται για 
το καλό του Δήμου και όχι για τη δημιουργία εντυπώ-
σεων…). 2 Κι όταν μάλιστα επίκειται σε λίγες μέρες η 
αρχική κρίση (προκριματική φάση) για την Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021. Προφανώς δεν είναι 
σύμπτωση! Όπως σύμπτωση δεν είναι και η κοινοποίη-
ση των «καταγγελιών» στον Υπουργό Πολιτισμού. Εμείς 
δίνουμε τον δύσκολο αγώνα μας, ο οποίος ήδη απο-
δίδει σημαντικά οφέλη, παίρνουμε τα ρίσκα μας προς 
χάριν του τόπου και δεν ακολουθούμε την πεπατημένη 
και την εκ του ασφαλούς πολιτική δράση. 

Οι αληθινά ενεργοί πολίτες συμμετέχουν ολόψυ-
χα και διαθέτουν τον εαυτό τους για να στηρίξουν τις 
σημαντικές πρωτοβουλίες μας στον Πολιτισμό, προσ-
δοκώντας σε μια καταξίωση της περιοχής μας και σε 
μια υγιή αναπτυξιακή προσπάθεια. Όποιος δε μπορεί ή 
δε θέλει να βοηθήσει, τουλάχιστον ας μην υπονομεύ-
ει. Επί της ουσίας των καταγγελλομένων, σαφέστατα 
υπάρχει απόπειρα παραπλάνησης. Ούτε στον Αρχαιο-
λογικό Χώρο Δελφών εντοπίζεται το πρόβλημα, ούτε 
καν πλέον (μετά τις παρεμβάσεις μας) στο αρχαίο μονο-
πάτι Κίρρας – Δελφών. 

Εμείς είμαστε περήφανοι για τη βελτίωση που έχου-
με επιφέρει στο προβληματικό αυτό κομμάτι της απο-
χέτευσης των Δελφών, παρά τις ελάχιστες δυνάμεις 
που διαθέτουμε. Για να επιλυθεί οριστικά το πρόβλη-
μα απαιτείται μεγάλο έργο. Περισσότερες λεπτομέρειες 
θα δοθούν στους συμπολίτες μας με ανακοίνωση της 
αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Το σχετικό έγγραφο
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Μια ενορχηστρωμένη επίθεση εναντίον του Δήμου Δελφών εκτυλίσσεται 
την τελευταία εβδομάδα, μέσω της γνωστής ιστοσελίδας www.zougla.gr, η 
οποία μας έκανε την τιμή να ασχοληθεί μαζί μας τρεις (!!!) φορές σε λίγες 
μόλις μέρες. 

Η δημοσιογραφική πένα τεκμαίρεται εξ αντικειμένου ως αδέσμευτη, πλην 
όμως αναζητείται ο τοπικός ενορχηστρωτής… 

Ας αναρωτηθούν όμως οι εμπνευστές της επιχείρησης δυσφήμισης, αν 
πλήττουν τελικά τη δημοτική αρχή ή τον ίδιο το Δήμο Δελφών και την 
εικόνα της περιοχής μας εν γένει (αν τους ενδιαφέρει βέβαια αυτό…). 

Μεγεθύνοντας υπέρμετρα προβλήματα (που προφανώς υπάρχουν, αλλά σε 
πολύ μικρότερη από την προβαλλόμενη κλίμακα…) και αποστέλλοντάς τα 
απευθείας σε αθηναϊκές ιστοσελίδες με συγκεκριμένο περιεχόμενο (και με 
εκ προοιμίου δεδομένο τον τρόπο ανάδειξής τους…).  

Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν αυτό πραγματοποιείται από δημοτικούς 
συμβούλους, οι οποίοι ενεργούν κατά τον τρόπο αυτόν χωρίς προηγουμένως 
να ενημερώσουν για τις «αυτοψίες» τους και τα αποτελέσματα αυτών το 
Δημοτικό μας Συμβούλιο ή τη δημοτική μας αρχή, όπως έχουν υποχρέωση 
να πράξουν κατά την κρατούσα πολιτική δεοντολογία (εφόσον 
ενδιαφέρονται για το καλό του Δήμου και όχι για τη δημιουργία 
εντυπώσεων…).  

 «Νομικές Παραβάσεις»

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι έχουμε κατά ελάχι-
στο την τέλεση αξιόποινης πράξης δια παραλείψε-
ως κατά άρθρο 15 ΠΚ . Είναι δε επίσης δεδομένο δε 
ότι το ζήτημα της αποχέτευσης είναι από χρόνια γνω-
στό και έχουν υποβληθεί πρόστιμα θεμελιώνεται δόλος 
στο πρόσωπο των οποίων δραστών.

Έτσι λοιπόν έχουμε τις κάτωθι παραβιάσεις:
Α) του άρθρου 28 ν 1650/1986 όπως τροπο-

ποιήθηκε με τον ν 4042/2012.
Και μάλιστα τόσο των διατάξεων της παρα-

γράφου 2: 
2. Όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περι-

βάλλον με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις δια-
τάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή και χρηματική ποι-
νή 3.000,00 έως 60.000,00 ευρώ. Αν η πράξη του προ-
ηγούμενου εδαφίου τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλε-
ται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και χρηματική ποινή. 
Αν οι αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης ή της υπο-
βάθμισης του περιβάλλοντος είναι, με βάση το είδος ή 
την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη σημασία 
της υποβάθμισης, περιορισμένες επιβάλλεται φυλάκι-
ση μέχρι ενός έτους ή και χρηματική ποινή.

Όσο και των διατάξεων της παραγράφου 3 
περίπτωση γ δ και ε:

Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
2 του παρόντος άρθρου: (γ) δημιούργησε, με βάση το 
είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη 
σημασία της υποβάθμισης, κίνδυνο σοβαρής ή ευρείας 
ρύπανσης ή υποβάθμισης ή σοβαρής ή ευρείας οικο-
λογικής και περιβαλλοντικής διατάραξης ή καταστρο-
φής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή και 
χρηματική ποινή 20.000,00 έως 150.000,00 ευρώ, (δ) 
δημιούργησε κίνδυνο θανάτου εμβρύου ή ανθρώπου ή 
εμφάνισης βαριάς σωματικής ή διανοητικής πάθησης 
σε νεογνό ή βαριάς σωματικής ή διανοητικής πάθησης 
ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη ή και 
χρηματική ποινή 150.000,00 έως 500.000,00 ευρώ, (ε) 
είχε ως επακόλουθο σοβαρή ή ευρεία ρύπανση ή υπο-
βάθμιση ή σοβαρή ή ευρεία οικολογική και περιβαλ-
λοντική διατάραξη ή καταστροφή, με βάση το είδος ή 
την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη σημασία 
της υποβάθμισης ή το θάνατο εμβρύου ή ανθρώπου ή 
την εμφάνιση βαριάς σωματικής ή διανοητικής πάθη-
σης σε νεογνό ή τη βαριά σωματική ή διανοητική πάθη-
ση ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ή και χρηματική 
ποινή 150.000,00 έως 500.000,00 ευρώ. Αν οι πρά-
ξεις των στοιχείων γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου αυτής 
τελέστηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση του-
λάχιστον ενός έτους ή και χρηματική ποινή 60.000,00 
έως 150.000,00 ευρώ.»

Β) αλλά και παραβίαση του άρθρου 3 περί-
πτωση α και η ν 4042/2012:

 Τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 1650/ 
1986, όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος 
νόμου: α) η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή ποσότητας 
υλικών ή ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον αέρα, το έδα-
φος ή το νερό, που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέ-
σει το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες, σε πρό-
σωπα, ή ουσιαστικές βλάβες, στην ποιότητα του αέρα, 
την ποιότητα του εδάφους, την ποιότητα του νερού ή 
στα ζώα ή τα φυτά 

 η) κάθε συμπεριφορά που προκαλεί την ουσιαστι-
κή υποβάθμιση του οικότοπου ενδιαιτήματος μέσα σε 
προστατευόμενη περιοχή

Γ) ποσό δε μάλλον που υπάρχει ζήτημα εφαρ-
μογής των άρθρων 259, 273, 274, 278 και 279, 
306 ΠΚ:
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Άρθρο 259 Παράβαση καθήκοντος Υπάλληλος 
που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπη-
ρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του 
ή σε άλλο παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κρά-
τος η κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 
δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη 
ποινική διάταξη.

Άρθρο 273 Κοινώς επικίνδυνη βλάβη Όποιος εκτός 
από τις περιπτώσεις των άρθρων 264, 268 και 270, 
προξενεί με πρόθεση βλάβη σε πράγμα δικό του ή 
ξένο, κινητό ή ακίνητο τιμωρείται: α) με φυλάκιση, αν 
από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος 
σε ξένα πράγματα. β) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο 
ετών αν μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. 
γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση β’ επήλθε θάνατος.

Άρθρο 274 Όποιος από αμέλεια έγινε υπαίτιος 
της πράξης του άρθρου 273 τιμωρείται με φυλάκιση 
μέχρι τριών ετών ή με χρηματική ποινή.

Άρθρο 279 Δηλητηρίαση πηγων και τροφίμων 
Όποιος με πρόθεση δηλητηριάζει πηγές, πηγάδια, βρύ-
σες ή άλλες διοχετεύσεις ή δεξαμενές νερού, τρόφιμα 
ή άλλα τέτοια πράγματα που η χρήση τους μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή 
βάζει μέσα σε κάποιο από αυτά τα αντικείμενα άλλες 
ύλες που μπορούν να προκαλέσουν το ίδιο αποτέ-
λεσμα, τιμωρείται με κάθειρξη. Αν από την πράξη 
επήλθε θάνατος, μπορεί να επιβληθεί ισόβια κάθειρξη.

Άρθρο 280 Όποιος από αμέλεια έγινε υπαίτιος 
της πράξης του άρθ. 279 τιμωρείται με φυλάκιση.

Άρθρο 306 Έκθεση 1. Όποιος εκθέτει άλλον και 
έτσι τον καθιστά αβοήθητο, καθώς και όποιος με πρό-
θεση αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην 
προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει 
και να το περιθάλπει ή να το μεταφέρει, ή ένα πρόσω-
πο που ο ίδιος το τραυμάτισε υπαίτια, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. 2. Αν η πράξη προ-
κάλεσε στον παθόντα: α) βαριά βλάβη στην υγεία του, 
επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών β) το θάνατό 
του, επιβάλλεται τουλάχιστον έξι ετών.

Δ) Ενώ τυγχάνει η εφαρμογής η διάταξη του 
άρθρου 56,57 και 67 ν 3028/2002 για την εν 
γένει υποβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου 
Δελφών:

Άρθρο 56
1. Όποιος καταστρέφει, βλάπτει, ρυπαίνει, καθι-

στά ανέφικτη ή δυσχερή τη χρήση ή αλλοιώνει τη 
μορφή μνημείου ή ανήκοντος σε συλλογή μουσείου 
πολιτιστικού αγαθού ή πολιτιστικού αγαθού που έχει 
τοποθετηθεί σε ανοικτό ή κλειστό δημόσιο, δημοτικό 
ή κοινόχρηστο χώρο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι-
στον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύ-
τερα με άλλη διάταξη.

Άρθρο 57
Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών τιμωρείται η πρά-

ξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του προ-
ηγούμενου άρθρου 56 αν τελέσθηκε από αμέλεια.

Άρθρο 67
Ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος μνημείου, ο οποί-

ος εκτελεί τις υποχρεώσεις του για φύλαξη, διατή-
ρηση ή συντήρησή του πλημμελώς και έτσι εκθέτει 
το μνημείο σε κίνδυνο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 
τριών (3) ετών.

Επειδή νόμιμη συντρέχει περίπτωση όπως επέμ-
βει ο κος Εισαγγελέας Περιβάλλοντος και να δια-
τάξετε την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην 3224/2013 εγκύκλιο 
του κου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Επειδή επι-
φυλασσόμεθα να ασκήσουμε στο μέλλον αρμοδί-
ως παράσταση πολιτικής αγωγής σε όσα αδικήμα-
τα προκύψουν από την έρευνα σας.

 Η εγκύκλιος
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
(κατά άρθρο 40 ΚΠΔ) 

Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» (ΠΑΚΟΕ), που εδρεύει στην Αθήνα Λεωφό-
ρος Αλεξάνδρας 28 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Παναγιώτη Χριστοδουλά-
κη του Εμμανουήλ. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Παντός υπεύθυνου εκ του Δήμου Δελφών και του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Δελφών και κάθε τρίτου που τυχόν ήθελε προκύψει από την γενόμενη προκαταρ-
κτική εξέταση. 

Α. ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΑΣ 
Το «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ», εφεξής ΠΑΚΟΕ, είναι αστι-
κή μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία συστήθηκε το έτος 1979 και είναι διαπιστευ-
μένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), με αριθμ. πιστοπ. 3 και πιστο-
ποιημένο σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ ISO 9001:2000, αριθμ. πιστοπ. 799/Δ/2008. 
Στόχος του ΠΑΚΟΕ είναι η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και η προ-
στασία του καταναλωτή. Ο φορέας αυτός, καταξιωμένος από τους αγώνες του για 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε να 
αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης των οικολογικών προβλημάτων, τόσο σε επίπε-
δο ηγεσίας όσο και στο επίπεδο των πολιτών της χώρας. Στα πλαίσια της ευρείας 
δραστηριότητας του, το ΠΑΚΟΕ έχει οργανώσει επιστημονικά εργαστήρια και ομά-
δες από εμπειρογνώμονες και ερευνητές με σκοπό τη μελέτη των περιβαλλοντι-
κών προβλημάτων και την εκπόνηση διαφόρων μελετών για ολοκληρωμένες και 
εφικτές σε αυτά λύσεις. Επιπλέον, προσπαθεί να κινήσει το ενδιαφέρον της κοινής 
γνώμης σε περιβαλλοντικά θέματα με εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκστρατείες διαφώ-
τισης, εφημερίδες, έντυπα και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Τα πεδία ενδιαφερό-
ντων του ΠΑΚΟΕ καλύπτουν μια ευρεία περιοχή δραστηριοτήτων, όπως μετρήσεις 
ρύπανσης — μόλυνσης στη θάλασσα, στον αέρα, στο έδαφος σε πόσιμα νερά και 
τρόφιμα, συνέπειες της ρύπανσης στα οικοσυστήματα και στη δημόσια υγεία, ποι-
ότητα εργασιακού περιβάλλοντος, διαχείριση και προστασία δασών, βιοτόπων και 
ειδών υπό εξαφάνιση, εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας, διαχείριση απο-
βλήτων και τοξικών ουσιών, περιβαλλοντικές μελέτες, εκπαιδευτικά προγράμματα 
σε τομείς διαχείρισης περιβάλλοντος, ενέργειας και τροφίμων, έλεγχο και διάθεση 
οικολογικών προϊόντων γεωργίας. Στη μακρόχρονη πορεία του, το ΠΑΚΟΕ ανέ-
πτυξε 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 ουσιαστι-
κή παρουσία του ΠΑΚΟΕ στα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα κερδίζει συνεχώς 
έδαφος σε εθνικό επίπεδο και έχει σα συνέπεια να θεωρείται ένας από τους σοβα-
ρότερους και ανεξάρτητους φορείς στον τομέα του περιβάλλοντος. Προς τούτο 
προσκομίζουμε και το καταστατικό μας (ΣΧΕΤΙΚΟ 1 ),

Συνεπώς έχουμε δικαιολογημένο ενδιαφέρον αλλά και υποχρέωση κατά 
το άρθρο 40 ΚΠΔ να αναγελούμε περιστατικά τα οποία συνιστούν αξιόποινες πρά-
ξεις υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας προσκομίζοντας δε 
και όσα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτουμε. 

Β. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
Κατόπιν παραπόνων που είχαμε από αλλοδαπούς τουρίστες που είχαν 

επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και που παραπονιούνταν για 
την έντονη δυσοσμία στον χώρο αυτό υποψιαστήκαμε την ύπαρξη ενός σοβα-
ρού περιστατικού περιβαλλοντολογικής μόλυνσης που μας εκθέτει διεθνώς. Οι 
παραπάνω υποψίες μας ενισχυθήκαν από το από 9-2-2016 δημοσίευμα της ιστο-
σελίδας www.zougla.gr http://www.zougla.gr/greece/article/limata-pnigoun-
arxeologiko-xoro-stous-delfous

(ΣΧΕΤΙΚΟ 2 ), όπου αναφέρεται ότι η δημοτική παράταξη  οι «Πολίτες στο 
Προσκήνιο», με επικεφαλής τον δημοτικό σύμβουλο Δελφών, Παναγιώτη Μέγκο, 
αφού πραγματοποίησαν επιτόπια αυτοψία και διαπίστωσαν ότι αγωγοί λυμάτων 
αλλά και ομβρίων υδάτων εκβάλλουν εντός αρχαιολογικής ζώνης, ενώ παράλ-

ληλα φέρεται να μολύνεται και το ευρύτερο περιβάλλον. Κάτι που προέκυπτε 
και από τις φωτογραφίες που υπήρχαν στον παραπάνω δημοσίευμα. Στο τελευ-
ταίο αναφέρονταν και το γεγονός ότι από τα συγκεκριμένα λύματα φέρεται να 
έχει διαβρωθεί σημείο του αρχαίου μονοπατιού των Δελφών(Αρχαίο Μονοπα-
τι «Κίρρα – Χρισσό – Δελφοί). Αυτό είναι μέρος του ευρύτερου αρχαιολογικού 
χώρου που προστατεύεται από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς χάρις και στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται 
και την αρμονία του αρχιτεκτονικού και του φυσικού στοιχείου. Μάλιστα όπως δια-
πιστώσαμε από την νομική έρευνα που κάναμε ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός 
χώρος με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/13624/725/27-3-1991 - ΦΕΚ 259/Β/25-
4-1991 (ΣΧΕΤΙΚΟ 3,4,5), έχει καθοριστεί ως ζώνη Α απόλυτου προστασίας. 
Η ύπαρξη δε των καταγγελιών της δημοτικής παράταξης  οι «Πολίτες στο Προ-
σκήνιο», με επικεφαλής τον δημοτικό σύμβουλο Δελφών, Παναγιώτη Μέγκο, 
επιβεβαιώθηκε και από σχετικό δελτίο τύπου αναρτημένο στην ιστοσελίδα τους 

https://politesstoproskinio.wordpress.com/category/%CE%B1%CE%BD
%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5
%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-
%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/  (ΣΧΕΤΙΚΟ 6 ). 

Μάλιστα τόσο στο παραπάνω δημοσίευμα της zougla.gr όσο και στο δελτίο 
τύπου της δημοτικής παράταξης  οι «Πολίτες στο Προσκήνιο» αναφέρονταν ότι 
το ίδιο συνέβη και στο παρελθόν αφού αναφέρονταν ότι «-Η υπόθεση “Αρχαίο 
Μονοπάτι Δελφών” έχει επιβαρύνει το Δήμο από τις  20-8-2014 με την Επι-
βολή διοικητικών κυρώσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονο-
μίας και πρόστιμο 1.800€.» Το παραπάνω επιβεβαιώθηκε αφού από νομική 
έρευνα που κάναμε ευρέθηκε η Αριθμ. πρωτ. 75046/4745/ 20 - 8 - 2014 από-
φαση του κου Αντιπεριφερειαρχη Στερεάς Ελλάδας (ΣΧΕΤΙΚΟ 7 ), όπου κατό-
πιν γενόμενης αυτοψίας την 30-5-2014 σύμφωνα με την από 28/7/2014 ειση-
γητική έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκίδας, 
διαπιστώθηκε ότι προκαλείται ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος από 
την ανεξέλεγκτη ροή λυμάτων στο περιβάλλον από το δίκτυο αποχέτευσης του 
Δήμου Δελφών σε τμήμα του Αρχαίου Μονοπατιού «Κίρρα – Χρισσό – Δελφοί» 
προς Δελφούς. Και μάλιστα καταγγελίες για αυτό υπήρχαν ήδη από το 2009 δεί-
τε το από 14-11-2009 σχετικό δημοσίευμα της zougla.gr http://www.zougla.gr/
greece/article/vo8rolimata-ston-arxeologiko-xoro-ton-delfon (ΣΧΕΤΙΚΟ 8 ).

 Περαιτέρω διαπιστώσαμε ότι και με την 84790/4018/ 24 Σεπτεμβρί-
ου 2015 απόφαση του κου Αντιπεριφερειαρχη Στερεάς Ελλάδας (ΣΧΕΤΙΚΟ 9 
), επιβλήθηκε και πρόστιμο 7.000 € στον Δήμο Δελφων διότι με βάση την αυτο-
ψία που πραγματοποιήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος 
(Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε. Φωκίδας, στις 26-6-2015 καθώς και την εισηγητική του έκθεση 
διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλή-
των : A) Στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού 
Άμφισσας Δήμου Δελφών, B) Στη θέση «Αϊ Γιαννάκης» Δ.Ε. Ιτέας Δήμου Δελφών, 
Γ) Στη θέση «Κεφαλή» Δ.Ε. Ιτέας Δήμου Δελφών και Δ) Στην περιοχή του γηπέ-
δου Κίρρας Τ.Κ Κίρρας Δήμου Δελφών. 

Έχοντας όλα αυτό υπόψη ο αντιπρόεδρος μας κος Πετρογιαννης Αθα-
νάσιος πολιτικός μηχανικός επισκέφτηκε την 10/2/2016 την περιοχή όπου δια-
πίστωσε την ύπαρξη επιγείου αγωγού αστικών λυμάτων στον αρχαιολογικό 
χώρο Δελφών στο Αρχαίο Μονοπατιο «Κίρρα – Χρισσό – Δελφοί» προς Δελφούς. 
Αυτός έλαβε δείγματα ύδατος από τις κάτωθι περιοχές 1) Αρχαίο μονοπάτι μεταξύ 
2ου &3ου φρεατίου του αγωγού και 2) 50 μέτρα πιο κάτω 3) στο αρδευτικό κανά-
λι της περιοχής 4) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών στην βρύση απέναντι από 
την είσοδο (νερό ανθρώπινης κατανάλωσης) 4) σε ουζερι στην Είσοδος Ιτέας και 
στην βρύση στο Χώρο Χρυσό. Και εν συνεχεία τα απέστειλε στα πιστοποιημένα 
εργαστήρια μας (ΣΧΕΤΙΚΟ 10) για χημικό έλεγχο.

 Από την ανάλυση που έγινε σε αυτά όπως προκύπτει από το πρακτικό αποτε-
λεσμάτων μας (ΣΧΕΤΙΚΟ 11 ), προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓ/ΨΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΙΚ/ΚΕΣ
COD*
BOD*
mg/lt
Mg/lt

Εντερόκοκκος
E.coli

1. Αρχαίο μονοπάτι μεταξύ 
2ου &3ου φρεατίου του αγω-
γού (λύματα)

479
368

1340
890

2.Τα ίδια όπως πάνω -διαφο-
ρά μεταξύ τους 50 μέτρα-.

527
412

1760
1020

Το ΠΑΚΟΕ …προσφεύγει στην δικαιοσύνη
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3. Αρδευτικό κανάλι 212
175

560
375

Όριο 50
5

100
250

4.Δελφοί Αρχαιολογικό Μου-
σείο απέναντι εισόδου βρύ-
ση (νερό ανθρώπινης κατα-
νάλωσης)

NO3 ΝΙΤΡΙΚΑ
P205 ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ

mg/lt
mg/lt

120
75

0
0

5. Είσοδος Ιτέας ουζερί 75
60

4
5

6.Βρύση Χωριό Χρυσό 125
89

10
14

Όριο 50
20

0
0

Συνεπώς προκύπτει ότι έχει μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και οι 
πήγες ποσίμου νερού όχι μόνο στην περιοχή του Αρχαιολογικού χώρου και του 
Μουσείου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή ήτοι ακόμα και ως την πόλη της Ιτε-
ας. Ειδικότερα όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο από εμάς πίνακα ανα-
λύσεων δειγμάτων εντοπιστήκαν ποσότητες COD και BOD αλλά και εντεροκόκ-
κου και Ecoli πέραν των νόμιμων ορίων ώστε να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για 
την δημόσια υγειά των πολιτών που καταναλώνουν του νερό όσο και των ζώων 
που εκτρέφονται. Ποσό δε μάλλον που διαπιστώσαμε ότι κοντά στον αποκατα-
στημένο ΧΑΔΑ, απαντώνται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, και 
αυτές μέσα στη ζώνη απόλυτης προστασίας, και μάλιστα χοιροτροφεία στα οποία 
δε φαίνεται να τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Οι καταγγέλο-
ντες αναφέρουν ότι τα εκτρεφόμενα ζώα βόσκουν σε περιφραγμένο χώρο γεμά-
το απορρίμματα και μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση από το δημοτικό αρδευτι-
κό κανάλι. Τα δε νόμιμα όρια προκύπτουν τόσο από την οδηγία 98/93/ΕΚ όσο και 
την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της 

Ποσό δε μάλλον που καταγγέλλεται ότι κοντά στον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ, 
απαντώνται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, και αυτές μέσα στη 
ζώνη απόλυτης προστασίας, και μάλιστα χοιροτροφεία στα οποία δε φαίνεται να 
τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Οι καταγγέλοντες αναφέρουν 
ότι τα εκτρεφόμενα ζώα βόσκουν σε περιφραγμένο χώρο γεμάτο απορρίμματα και 
μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση από το δημοτικό αρδευτικό κανάλι.

Επισημαίνεται δε ότι το στο από από 16-2-2016 δημοσίευμα της zougla.
gr όπου δημοσιοποιήσαμε τα παραπάνω αποτελέσματα (ΣΧΕΤΙΚΟ 12 ), http://
www.zougla.gr/greece/article/perivalontiko-eglima-diarkias καταγράφεται και 
ηχητική συνέντευξη του υφυπουργου , αρμόδιου για θέματα περιβάλλοντος, κου 
Γιάννη Τσιρώνη. 

Ο τελευταίος σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ενημερώθη-
κε άμεσα για το τι ακριβώς έχει συμβεί με το αποχετευτικό σύστημα του Δήμου 
Δελφών. Όπως επεσήμανε, το πρόβλημα με τα λύματα είναι γνωστό εδώ και καιρό 
και είναι τραγικό να χύνονται μέσα στο Δελφικό Τοπίο. Γι’ αυτό, όπως τόνισε, θα 
χρειαστεί στην περιοχή να γίνει κάποιο έργο για να διορθωθεί το πρόβλημα και να 
μην εκβάλλουν αγωγοί λυμάτων μέσα σε περιοχή του Δελφικού Τοπίου. Βέβαια, 
κατά τον ίδιο, ένα τέτοιο έργο είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί άμεσα. Και 
μάλιστα η παραπάνω απάντηση του είναι στην ουσία απάντηση σε ερώτηση κοινο-
βουλευτικού ελέγχου που κατατέθηκε την ίδια ημέρα!!!! (ΣΧΕΤΙΚΟ 13 ), 

  Από έρευνα δε που κάναμε είναι ότι σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει ο 
κος υφυπουργός, η επίσημη θέση του Δήμου Δελφών μετά τα παραπάνω δημοσι-
εύματα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μόλυνσης του νερού. Όπως εκθέτει η 
κα Μαρία Ανδρεοπουλου αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και πολιτικής προστασί-
ας οι έλεγχοι που έγιναν από τα ιδιωτικά εργαστήρια για λογαριασμό του Δήμου 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. την 5-1-2016 και 8-12-2015 δεν έδει-
ξαν τίποτα!!! Δείτε σχετικό από 17-2-2016 δελτίο τύπου (ΣΧΕΤΙΚΟ 14 ), http://
e-hani.blogspot.gr/2016/02/blog-post_75.html και τα επισυναπτόμενα αποτελέ-
σματα (ΣΧΕΤΙΚΟ 15 ). Αν και είναι γεγονός ότι ο χρόνος κατά τον οποίο γίνεται 
η δειγματοληψία του νερού είναι κρίσιμος για τα αποτελέσματα (ιδίως εάν δεν 
υπάρχει συνεχής ροή λυμμάτων) , εν τούτοις από σχετική έρευνα που κάναμε δια-
πιστώσαμε ότι εκ μέρους του Δημοτικού Σύμβουλου του Δήμου Δελφων Γεωργί-
ου Δρακακη με την από 18-2-2016 επιστολή του προς τον Δήμο Δελφών (ΣΧΕ-
ΤΙΚΟ 16 ), http://epikourositeas.blogspot.gr/2016/02/blog-post_51.html έχουν 
προβληθεί σοβαρές αντιρρήσεις αναφορικά με την ανάθεση των αναλύσεων του 
νερού από τα «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ» που πρόκειται για μια ιδιω-
τική εταιρεία την οποία πληρώνει ο Δήμος και οποίος μάλιστα αναρωτιέται γιατί 
δεν ανατίθεται η έρευνα σε δημόσιο φορέα. Και μάλιστα από έρευνα που κάναμε 

διαπιστώσαμε ότι δεν είναι κάποιος τυχαίος στην υπόθεση αφού έχει καταγγείλει 
το παραπάνω γεγονός σε ανύποπτο χρόνο και στο παρελθόν ήτοι το 2013 είχε 
κάνει καταγγελίες άρθρο 1/3/2013 (ΣΧΕΤΙΚΟ 17 ), http://karteria1.blogspot.
gr/2013/03/blog-post.html καθώς και ίδιο άρθρο σε άλλη ιστοσελίδα (ΣΧΕΤΙΚΟ 
18), http://fokidatv.blogspot.gr/2013/03/blog-post_7836.html . Εξάλλου προκύ-
πτει ότι είναι γνωστής που αποχετευτικού ζητήματος της περιοχής και της υποθέ-
σεις εάν κρίνουμε από το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου Δελφών το 2012 (ΣΧΕ-
ΤΙΚΟ 19 ), 

https://iteanet.wordpress.com/2012/03/06/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE
%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%B
5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%
CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC/

Από τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι επίγειος αγωγός 
παρουσιάζει κάποια διαρροή (λόγω μη συντήρησης και επισκευής του) στο αρχαι-
ολογικό χώρο και ειδικότερα στο Αρχαίο Μονοπάτι με αποτέλεσμα να βοθρο-
λυματα να διαχέονται στο ευρύτερο περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου και 
να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα με αποτέλεσμα την πολλαπλή υποβάθμι-
ση του περιβάλλοντος και του αρχαιολογικού χώρου αλλά και τον κίνδυνο της 
δημόσιας υγείας των πολιτών που πίνουν νερό. 

Ξέχωρα του ότι παράγονται οσμές που γίνονται αντιληπτές από τους 
επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και δυσφημούν διεθνώς την χώρα μας…...

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις αναφορικά την 
τέλεση αξιόποινης πράξης δια παραλείψεως κατά άρθρο 15 ΠΚ αφού δεν επι-
σκευάζεται και δεν συντηρείται εν τελεί ο αγωγός βοθρολυματων από εκείνον 
που έχει ως νόμιμη υποχρέωση. Αλλά και δεν λαμβάνονται τα απαιτούμενα 
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως προκύπτει από την έρευ-
να που κάναμε και τα σχετικά δελτία τύπου που ήδη αναφέραμε προκύπτει ότι 
αυτή την υποχρέωση την έχει ο Δήμος Δελφών και ενδεχόμενα το Αρχαιολο-
γικό Μουσείο που έχει την ευθύνη για τον Ευρύτερο Αρχαιολογικό Χώρο . Το 
εάν υπάρχει φυσικά πραγματικά ποινική ευθυνών των διοικούντων τον Δήμο 
Δελφών ή του Αρχαιολογικου Μουσειου ή άλλων όπως πχ η Οικεία περιφέρεια 
ή εταιρείας Υδρευσης-Αποχετευσης είτε τρίτοι ιδιώτες αυτό θα πρέπει να δια-
πιστωθεί από εσάς κατά την γενόμενη προκαταρκτική εξέταση.

Κατόπιν λοιπών των παραπάνω φρονούμε ότι συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις διεξαγωγής ερευνάς εκ μέρους της αρμόδιας κας Εισαγγελέας για την από-
δοση ποινικών ευθυνών για υποβαθμίση περιβάλλοντος , βλάβη αρχαιολογικού 
χώρου και θέση σε κίνδυνο της δημόσιας υγείας κατά τις κάτωθι χρονικές στιγμές . 

1) Κατά την 10/202016 όπου έγινε εκ μέρους μας η δειγματοληψία του 
νερού όπου Δήμος Δελφών ισχυρίζεται τα αντίθετα με εμάς με δειγματοληψίες 
που έκανε την 8-12-2015 και 5-2-2015

2) Κατά το έτος 2014 και δη την 30-5-2014. Εδώ το αδίκημα είναι πρακτι-
κά αποδεδειγμένο αφού όπως ήδη αναφέραμε με δημόσιο έλεγχο, όπως προκύπτει 
με την Αριθμ. πρωτ. 75046/4745/ 20 - 8 - 2014 απόφαση του κου Αντιπεριφε-
ρειαρχη Στερεάς Ελλάδας (ΣΧΕΤΙΚΟ 7 ), όπου σύμφωνα με την από 28/7/2014 
εισηγητική έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκί-
δας, διαπιστώθηκε κατόπιν γενόμενης αυτοψίας την 30-5-2014 ότι προκαλείται 
ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη ροή λυμάτων 
στο περιβάλλον από το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Δελφών σε τμήμα του 
Αρχαίου Μονοπατιού «Κίρρα – Χρισσό – Δελφοί» προς Δελφούς.

3) Επίσης θα πρέπει ξέχωρα από το παραπάνω να διερευνηθεί εάν έχει 
τελεστεί το αδίκημα της υποβάθμισης περιβάλλοντος κατά το έτος 2015 όπου με 
την 84790/4018/ 24 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση του κου Αντιπεριφερειαρχη Στε-
ρεάς Ελλάδας (ΣΧΕΤΙΚΟ 9 ), επιβλήθηκε και πρόστιμο 7.000 € στον Δήμο Δελ-
φών διότι με βάση την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου 
Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε. Φωκίδας, στις 26-6-2015 καθώς και 
την εισηγητική του έκθεση διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη απόρριψη και ανεξέλεγκτη 
διάθεση στερεών αποβλήτων :A) Στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων του 
βιολογικού καθαρισμού Άμφισσας Δήμου Δελφών, B) Στη θέση «Αϊ Γιαννάκης» 
Δ.Ε. Ιτέας Δήμου Δελφών, Γ) Στη θέση «Κεφαλή» Δ.Ε. Ιτέας Δήμου Δελφών και 
Δ) Στην περιοχή του γηπέδου Κίρρας Τ.Κ Κίρρας Δήμου Δελφών.

 
Γ. ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΘΕΙΣΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι έχουμε κατά ελάχιστο την τέλεση αξιόποινης πρά-

ξης δια παραλείψεως κατά άρθρο 15 ΠΚ . Είναι δε επίσης δεδομένο δε ότι το 
ζήτημα της αποχέτευσης είναι από χρόνια γνωστό και έχουν υποβληθεί πρόστιμα 
θεμελιώνεται δόλος στο πρόσωπο των οποίων δραστών.

 Έτσι λοιπόν έχουμε παραβίαση:
Α) του άρθρου 28 ν 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με τον ν 4042/2012. 
Και μάλιστα τόσο των διατάξεων της παραγράφου 2: 
2. Όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη ή παρά-

λειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξε-
ων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
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ενός έτους ή και χρηματική ποινή 3.000,00 έως 60.000,00 ευρώ. Αν η πράξη του 
προηγούμενου εδαφίου τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός 
έτους ή και χρηματική ποινή. Αν οι αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης ή της υπο-
βάθμισης του περιβάλλοντος είναι, με βάση το είδος ή την ποσότητα των ρύπων 
ή την έκταση ή τη σημασία της υποβάθμισης, περιορισμένες επιβάλλεται φυλάκι-
ση μέχρι ενός έτους ή και χρηματική ποινή.

Όσο και των διατάξεων της παραγράφου 3 περίπτωση γ δ και ε: 
Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου: 

(γ) δημιούργησε, με βάση το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη 
σημασία της υποβάθμισης, κίνδυνο σοβαρής ή ευρείας ρύπανσης ή υποβάθμισης ή 
σοβαρής ή ευρείας οικολογικής και περιβαλλοντικής διατάραξης ή καταστροφής, 
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή και χρηματική ποινή 20.000,00 έως 
150.000,00 ευρώ, (δ) δημιούργησε κίνδυνο θανάτου εμβρύου ή ανθρώπου ή εμφά-
νισης βαριάς σωματικής ή διανοητικής πάθησης σε νεογνό ή βαριάς σωματικής ή 
διανοητικής πάθησης ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη ή και χρη-
ματική ποινή 150.000,00 έως 500.000,00 ευρώ, (ε) είχε ως επακόλουθο σοβαρή 
ή ευρεία ρύπανση ή υποβάθμιση ή σοβαρή ή ευρεία οικολογική και περιβαλλοντι-
κή διατάραξη ή καταστροφή, με βάση το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή την 
έκταση ή τη σημασία της υποβάθμισης ή το θάνατο εμβρύου ή ανθρώπου ή την 
εμφάνιση βαριάς σωματικής ή διανοητικής πάθησης σε νεογνό ή τη βαριά σωμα-
τική ή διανοητική πάθηση ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ή και χρηματική ποινή 
150.000,00 έως 500.000,00 ευρώ. Αν οι πράξεις των στοιχείων γ’, δ’ και ε’ της 
παραγράφου αυτής τελέστηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 
ενός έτους ή και χρηματική ποινή 60.000,00 έως 150.000,00 ευρώ.»

Β) αλλά και παραβίαση του άρθρου 3 περίπτωση α και η ν 4042/2012: 
 Τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 1650/ 1986, όπως τροποποιεί-

ται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου: α) η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή ποσό-
τητας υλικών ή ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον αέρα, το έδαφος ή το νερό, που 
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες, σε 
πρόσωπα, ή ουσιαστικές βλάβες, στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του εδά-
φους, την ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά 

 η) κάθε συμπεριφορά που προκαλεί την ουσιαστική υποβάθμιση του οικότο-
που ενδιαιτήματος μέσα σε προστατευόμενη περιοχή

Γ) ποσό δε μάλλον που υπάρχει ζήτημα εφαρμογής των άρθρων 259, 
273, 274, 278 και 279 ,306 ΠΚ:

Άρθρο 259 Παράβαση καθήκοντος Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα 
καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλο 
παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος η κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλά-
κιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.

Άρθρο 273 Κοινώς επίκινδυνη βλάβη Όποιος εκτός από τις περιπτώσεις των 
άρθρων 264, 268 και 270, προξενεί με πρόθεση βλάβη σε πράγμα δικό του ή ξένο, 
κινητό ή ακίνητο τιμωρείται: α) με φυλάκιση, αν από την πράξη μπορεί να προκύ-
ψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα. β) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών αν 
μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση β’ 
επήλθε θάνατος. 

Άρθρο 274 Όποιος από αμέλεια έγινε υπαίτιος της πράξης του άρθρου 273 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών ή με χρηματική ποινή.

Άρθρο 279 Δηλητηρίαση πηγων και τροφίμων Όποιος με πρόθεση δηλητηρι-
άζει πηγές, πηγάδια, βρύσες ή άλλες διοχετεύσεις ή δεξαμενές νερού, τρόφιμα ή 
άλλα τέτοια πράγματα που η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε αόριστο 
αριθμό ανθρώπων ή βάζει μέσα σε κάποιο από αυτά τα αντικείμενα άλλες ύλες 
που μπορούν να προκαλέσουν το ίδιο αποτέλεσμα, τιμωρείται με κάθειρξη. Αν από 
την πράξη επήλθε θάνατος, μπορεί να επιβληθεί ισόβια κάθειρξη. 

Άρθρο 280 Όποιος από αμέλεια έγινε υπαίτιος της πράξης του άρθ. 279 τιμω-
ρείται με φυλάκιση.

Άρθρο 306 Έκθεση 1. Όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, 
καθώς και όποιος με πρόθεση αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην 
προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπει ή να 
το μεταφέρει, ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος το τραυμάτισε υπαίτια, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. 2. Αν η πράξη προκάλεσε στον παθόντα: α) βαριά 
βλάβη στην υγεία του, επιβάλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών β) το θάνατό του, επι-
βάλλεται τουλάχιστον έξι ετών.

Δ) Ενώ τυγχάνει η εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 56,57 και 67 ν 
3028/2002 για την εν γένει υποβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου Δελφών : 

Άρθρο 56 
1. Οποιος καταστρέφει, βλάπτει, ρυπαίνει, καθιστά ανέφικτη ή δυσχερή τη χρή-

ση ή αλλοιώνει τη μορφή μνημείου ή ανήκοντος σε συλλογή μουσείου πολιτιστικού 
αγαθού ή πολιτιστικού αγαθού που έχει τοποθετηθεί σε ανοικτό ή κλειστό δημό-
σιο, δημοτικό ή κοινόχρηστο χώρο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) 
ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Άρθρο 57 
Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών τιμωρείται η πράξη του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 56 αν τελέσθηκε από αμέλεια.
Άρθρο 67 
Ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος μνημείου, ο οποίος εκτελεί τις υποχρεώσεις 

του για φύλαξη, διατήρηση ή συντήρησή του πλημμελώς και έτσι εκθέτει το μνη-
μείο σε κίνδυνο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών.

Επειδή νόμιμη συντρέχει περίπτωση όπως επέμβει ο κος Εισαγγελέας 
Περιβάλλοντος και να διατάξετε την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην 3224/2013 εγκύκλιο του κου Εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου (ΣΧΕΤΙΚΟ 20 ),

Επειδή επιφυλασσόμεθα να ασκήσουμε στο μέλλον αρμόδιος παρά-
σταση πολιτικής αγωγής σε όσα αδικήματα προκύψουν από την έρευνα σας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
  Αναγγέλουμε τις παραπάνω πράξεις ενώπιον σας, ώστε:

1) να διατάξετε την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην 3224/2013 εγκύκλιο του κου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 

2) Να ασκήσετε ποινική δίωξη κατά παντός υπεύθυνου αφού ζητάμε την 
τιμωρία του .

3) Να λάβετε στα πλαίσια της αρμοδιότητας σας τα απαιτούμενα μέτρα 
για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 
Μάρτυρες προτείνουμε τους:
1) Παναγιώτη Χριστοδουλάκη του Εμμανουήλ κάτοικο Αθηνών Λεωφό-
ρος Αλεξάνδρας 28 5ος Όροφος 
2) Πετρογιάννη Αθανάσιο του Γεωργίου κάτοικο Αθηνών Λεωφόρος Αλε-
ξάνδρας 28 5ος Όροφος 
3) Δρακάκη Γεώργιο κάτοικο Ιτέας οδός Καποδιστρίου 11 

4) Παναγιώτη Μέγκο κάτοικο Ιτέας οδός 1ο ΧΛΜ Ε.Ο. Ιτέας -Άμφισσας

Αθήνα 19-2-2016
Το αναγγελον δια του νόμιμου εκπρόσωπου του.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σήμερα την 19-2-2016 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα ……………. π.μ. ενώπιον του κ. Εισαγγελέα

……………………………………………...… και του Γραμματέα …................
................................. παρουσιάστηκε ο Παναγιώτης Χριστοδουλάκης του 
Εμμανουήλ και κατέθεσε την από 19-2-2016 αναγγελία αξιοποίνων πράξεων 
κατά πάντως υπεύθυνου και βεβαίωσε προφορικά το περιεχόμενο αυτής

Ο Καταθέσας Ο Εισαγγελέας Ο Γραμματέας
 

Κάτοχος του δελτίου ταυτότητας ΑΙ 018917 του Αστυν.Τμήματος Ασφαλεί-
ας Ωρωπίων.

ΕΝΟΡΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΤΗ
Στην Αθήνα σήμερα την19 η του μήνα Φεβρουαρίου 2016
Ημέρα Παρασκευή και ώρα……………………. ...............ε ν ώ π ι ο ν  τ ο υ  Ε ι σ αγ γ ε -

λέα ....................................................
και του Γραμματέα .......................................................................................................
εμφανίστηκε ο πιο κάτω μηνυτής ο οποίος ρωτήθηκε για την ταυτότητα του 

και απάντησε:
Ερωτ.: Πώς ονομάζεσαι κ.λπ.

Απ.: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης του Εμμανουήλ. γεννήθηκα στον Πειραιά και κατοι-
κώ στην Αθήνα ετών 71 επάγγελμα συνταξιούχος   Έλληνας και διαμένω λόγω της 
υπηρεσίας μου και Χριστιανός Ορθόδοξος.

Ερωτ.: Γνωρίζεις και συγγενεύεις με τους κατηγορούμενους.
Απ.: Τους γνωρίζω απλώς.
Ορκίσθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 218 και 219 του Κώδικα Ποινικής Δικονομί-

ας, αφού έβαλε το δεξί του χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο.
Ερωτ.: Καταμήνυσες τον προαναφερόμενο και για ποια αιτία;
Απ.: Μάλιστα, για όσους λόγους αναφέρω στην αναγγελία αξιοποίνων πράξε-

ων μου μου.
(Του αναγνώσθηκε η από19-2-2016 αναγγελία αξιοποίνων πράξεων του και 

βεβαίωσε το περιεχόμενο τους ).
Ερωτ.: Έχεις τίποτε άλλο να προσθέσεις;
Απ.:Όχι 
Του αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται.
Ο Εισαγγελέας     Ο Γραμματέας     Ο μηνυτής
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Την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 
2016 στις 16.00μμ στο Κυριακο-
πούλειο Ιτέας πραγματοποιήθη-
κε Ενημέρωση – Συζήτηση από 
επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ. 

Η ενημέρωση αφορά την μόλυνση 
του περιβάλλοντος στην περιοχή μας, 
μετά τις τελευταίες εξελίξεις που προ-
έκυψαν από την επιτόπια έρευνα και 
δειγματοληψίες σε απόβλητα και πόσι-
μο νερό από την ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου ΔΕΛΦΩΝ με αφορμή καταγγελί-
ες για την εγκληματική αδιαφορία των 
αρμόδιων .

Την πρόθεση του να συνεργαστεί 
με το δήμο Δελφών, αν του ζητηθεί και 
αν εξασφαλιστούν όροι διαφάνειας και 
κατόπιν δημόσιας συνεννόησης, για τις 
αναλύσεις του νερού, εξέφρασε ο πανε-
πιστημιακός κ. Παναγιώτης Χριστοδου-
λάκης και Διευθυντής του ΠΑΚΟΕ σε 
ομιλία του στις 28 Μαρτίου στην Ιτέα.

Ο κ. Χριστοδουλάκης εξειδικεύοντας 
τόνισε ότι το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πιστο-
ποιημένα εργαστήρια, ενώ σε ερώτηση 
παριστάμενου απάντησε ότι το κόστος 
θα είναι στο μείον 50% από τη χαμη-
λότερη προσφορά που μπορεί να του 
δώσει οποιοσδήποτε άλλος φορέας, 
όπως τόνισε.

«Είναι αναίσθητοι, είτε είναι δήμαρ-
χος, είτε αντιδήμαρχος, είτε όλοι αυτοί 
που είναι λαλίστατοι στα μέσα ενημέ-
ρωσης» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόε-
δρος για την στάση της δημοτικής αρχής. 

«Αν είχαν λίγη ευαισθησία δεν θα επέ-
τρεπαν ποτέ οι Σκανδιναβοί να πατούν 

μες στα σκατά, ούτε θα άφηναν αμολητά 
στο Αλσύλλιο των Δελφών τα γουρού-
νια» απάντησε ο πρόεδρος σε δήλωση 
του προέδρου της Τοπικής κοινότητας 
της Ιτέας, Τεντ Γουώρθ, ο οποίος ευχή-
θηκε σε συνεργασία του ΠΑΚΟΕ με τον 
δήμο Δελφών.

Σε ερώτηση για την καταλληλότητα 
των υδάτων της Ιτέας για κολύμβηση ο 
πρόεδρος απάντησε: «Σε κλειστούς κόλ-
πους τα νερά δεν ανανεώνονται, Δημι-
ουργούνται κολοβακτηρίδια, ψευδομο-
νάδες, εντερόκοκκοι, σαρμονέλες που με 
τη ζέστη αυξάνονται». 

Ενώ σε άλλη ερώτηση που έγινε σε 
σχέση με τις γαλάζιες σημαίες και για-
τί το ΠΑΚΟΕ δεν κάνει τις δικές του 
αναλύσεις για να προειδοποιεί τους 
παραθεριστές για την επικινδυνότητα 

των νερών αποκρίθηκε χαρακτηριστι-
κά: ««Δεν έχουμε ανακαλύψει το λιρό-
δεντρο να βγάζει λεφτά. Τα έσοδά μας 
προέρχονται από τις

συνδρομές μας για την εφημερίδα 
«ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΑ». Το 2008 είχαμε κάνει 
άλλη εκδήλωση και το αποτέλεσμα ήταν 
να είμαστε καμιά πενηνταριά άνθρω-
ποι, όπως και σήμερα, ενώ μετά φύγα-
με και ξεχάστηκε το θέμα. Το μόνο που 
έμεινε ήταν να μας κάνει μήνυση ξενο-
δόχος της περιοχής. Απογοητευτήκαμε 
πολύ και δεν σας το κρύβω. Δεν ήρθαμε 
ξανά από τότε. Στην περιοχή σας έχου-
με μόλις τρεις συνδρομές.»Για τις γαλά-
ζιες σημαίες πρόσθεσε επίσης: «Η εται-
ρεία αυτή που

 αποδίδει τις αναλύσεις υδάτων, είναι 
ΜΚΟ και χρηματοδοτείται με 1.200.000 

ευρώ το χρόνο, οι δειγματοληψίες γίνο-
νται ετεροχρονισμένα. Λαμβάνουν τα 
δείγματα από Ιούνιο έως Αύγουστο και 
τα αποτελέσματα τα δίνουν του χρόνου.»

Όσο αφορά τις αναλύσεις στο πόσι-
μο νερό στο Χρίσσο και στην Ιτέα τόνισε 
ότι εντοπίστηκαν από 5 έως 15 κολοβα-
κτηρίδια ανά ml και ότι το όριο έπρεπε 
να είναι μηδενικό. Σε ερώτηση που έγι-
νε στον πρόεδρο «γιατί να μην πιστέψει 
κάποιος τις αναλύσεις του δήμου, αφού 
πέρυσι που το νερό της Άμφισσας είχε 
πρόβλημα ο δήμος απαγόρευσε την κατα-
νάλωσή του για ενάμισι μήνα;» ο ίδιος 
απάντησε «τότε δεν ήταν 5 τα κολοβα-
κτηρίδια, αλλά 350, σκέτος καρκίνος»

Για το ζήτημα της χλωρίωσης είπε ότι 
όταν γίνεται με αυτόματους χλωριωτές 
είναι πολύ επιβλαβής για τον ανθρώπι-
νο οργανισμό. 

Η ποσότητα χλωρίου γίνεται σε συνάρ-
τηση με τη χημική κατάσταση του νερού, 
τη μικροβιακή του και τη σταθερότητα 
αγωγιμότητα του. Το 10% των καρκίνων 
του στομάχου οφείλονται σε υπερχλω-
ρίωση. Είναι προτιμότερη η κατάποση 
των κολοβακτηριδίων από την κατανά-
λωση χλωρίου που δημιουργεί τοξίνες.»

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ ρωτή-
θηκε για τις πηγές χρηματοδότησης μας 
και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι αστική, 
μη κερδοσκοπική εταιρία και τα έσοδά 
της για την πλούσια δράση της προκύ-
πτουν από συνδρομές των μελών, από 
συνδρομές της εφημερίδας που εκδί-
δουν και επιπλέον λαμβάνουμε ευρω-
παϊκά προγράμματα και τα υλοποιούμε.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ

Εντός των επόμενων ημερών τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών
Το ΠΑΚΟΕ δηλώνει ότι το πόσιμο νερό στην 

ευρύτερη περιοχή της Ιτέας έχει πρόβλημα. Τότε 
αν και η θαλάσσια περιοχή αποδειχθεί ακατάλ-
ληλη για κολύμβηση τότε η Ιτέα θα πρέπει να 
κατεβάσει ρολά γεγονός που θα πλήξει πολύ 
την τοπική οικονομία.

Το πόσιμο νερό όμως αποτελεί το μικρότερο πρό-
βλημα , αφού σε πολύ μεγάλη

έκταση της χώρας οι βρύσες τρέχουν ακατάλλη-
λο, ακόμη και υφάλμυρο νερό, γεγονός που το συνα-
ντάμε συνήθως σε νησιά με προβλήματα άρδευσης, 
αλλά αυτό δεν πλήττει τον τουρισμό τους. Αυτό που 
πραγματικά θα αποτελέσει πρόβλημα και

μάλιστα τεραστίων διαστάσεων είναι αν αποδει-
χθεί από τα αποτελέσματα των δειγμάτων του ΠΑΚΟΕ, 
ότι έχει πρόβλημα η θαλάσσια περιοχή. Κάθε καλο-
καίρι η παραθαλάσσια περιοχή της Ιτέας κατακλύζε-
ται από παραθεριστές. Αν λοιπόν,

τα θαλάσσια ύδατα αποδειχθούν προβληματικά 
και ακατάλληλα προς κολύμβηση, η Ιτέα θα πρέπει 
να αναμένει σοβαρές οικονομικές συνέπειες αφενός, 

αφετέρου θα προκληθούν σοβαρά θέματα για τα απο-
τελέσματα των ελέγχων που κάνουν

μια σειρά κρατικοί και μη φορείς, με κορυφαία 
την Περιφέρεια. 

Όταν το 2013 τέθηκε θέμα με το χαρακτηρισμό 
του λιμανιού της Ιτέας ως «εμπορικό» που επέτρεπε 
τα φορτία «χύδην», υπήρξε μεγάλη αντίδραση από 
όλη την τοπική κοινωνία η οποία εκφράστηκε και μέσα 
από την με αλλεπάλληλα πρωτοσέλιδα. 

Η Ιτέα είναι κατ’εξοχήν τουριστική περιοχή που 
βασίζεται στους τουρίστες.

Όπως υπάρχει και μεγάλη δυσφορία για το Λαρ-
νάκι. Δεν υπάρχει λοιπόν προοπτική ανάπτυξης βιο-
μηχανίας, ενώ αρκετοί αρνούνται και την αξιοποίηση 
της μαρίνας. Φυσικά εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει 
προοπτική ανάπτυξης, αγροτοκτηνοτροφικών δρα-
στηριοτήτων, με εξαίρεση τον ελαιώνα.

 Άρα μοναδική επιλογή για να επιβιώσουν οι 
κάτοικοι της πόλης είναι ο τουρισμός και η κοινω-
νία της έχει κατευθυνθεί από δεκαετίες στον τριτο-

γενή τομέα. Αυτό το διάστημα σε εξέλιξη βρίσκεται 
ένας μεγάλος διαγωνισμός για την αναβάθμιση και 
επέκταση της λειτουργίας του βιολογικού της Ιτέας. 

Ένα έργο που θα επιτρέψει την υποδοχή πολύ 
μεγαλύτερων ποσοτήτων λυμάτων, ακόμη και από τις 
πραγματικές ανάγκες της πόλης, αλλά και την άψο-
γη επεξεργασία τους.

 Πρόκειται για ένα έργο απολύτου αναγκαιότητας, 
το οποίο όμως δυστυχώς άργησε κάποια χρόνια να 
προκηρυχθεί, ενώ ακόμη δεν έχει ξεκινήσει να εκτε-
λείται. Αν και ουσιαστικά μιλάμε υποθετικά γιατί είναι 
πιθανόν να μην διαπιστωθεί πρόβλημα στις μετρή-
σεις του ΠΑΚΟΕ, ωστόσο θα πρέπει να είναι προε-
τοιμασμένοι οι αρμόδιοι φορείς, δήμος, περιφέρεια 
και οι κρατικές υπηρεσίες που είναι συναρμόδιες για 
την ποιότητα των υδάτων για παν ενδεχόμενο. Έχουν 
υποχρέωση να λειτουργήσουν άμεσα, όχι μόνο για 
την προστασία των κατοίκων, αλλά και για την προ-
στασία των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται 
στον τουρισμό και μάλιστα κάτω από αυτές τις δύσκο-
λες και αντίξοες οικονομικές συνθήκες.
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ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΟΧΙ  ΥΠΕΚΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ

ΣΑΣ
ΚΑΛΕΣΑΜΕ
ΑΛΛΑ ∆ΕΝ

ΗΡΘΑΤΕ

Κατάγγειλε µας ό,τι πέφτει 

στην αντίληψη σου, γιατί λειτουργεί

στο τηλ. 210 8100 805 

η Άµεση ∆ράση των Ανισ-Ωρωπιών

Ε ίναι ίδιο της όποιας εξου-
σίας να κουκουλώνει, να

µεταφέρει ευθύνες, να δια-
βάλει, να συκοφαντεί. Οι λό-
γοι αυτού του φαινοµένου εί-
ναι γνωστοί αλλά δυστυχώς
πρέπει να αλλάξουµε τρόπο
σκέψης και νοοτροπία για να
αλλάξουν και αυτοί. Αυτά τα
γράφουµε διότι δυστυχώς µε-
ρικοί εξουσιαστές και συγκε-
κριµένα ο ∆ήµαρχος Ιτέας, α-
φού εξαιτίας αυτού και άλλων
τοπικών αρχόντων αναβάλλα-
µε δύο φορές την παρουσία-
ση των αποτελεσµάτων της έ-
ρευνας του ΠΑΚΟΕ και την ε-
νηµέρωση του λαού της
Άµφισσας και των γύρω δή-
µων, που έγινε σε συνεργασία
µε την εφηµερίδα ΦΩΚΙΣ, έρ-
χεται τώρα να δικαιολογήσει
τα αδικαιολόγητα, να βρίζει
χωρίς να γνωρίζει, να συκο-
φαντεί και να διαβάλλει τη
στιγµή που ο ίδιος φταίει για
την «κατάντια» της Ιτέας.
Γιατί µη µας πεις ∆ήµαρχε ότι
δεν ήξερες ότι ο βιολογικός
καθαρισµός της πόλης σου δε
δουλεύει, ότι το µισό δίκτυο
της ύδρευσης είναι διάτρητο,
ότι οι γαλάζιες σου σηµαίες
είναι «µαϊµούδες», ότι οι πο-
λίτες σου διαµαρτύρονται συ-
νέχεια για όλα αυτά; Εάν µας
πεις ότι δεν τα ήξερες τότε η
ανάδειξη των προβληµάτων
από το ΠΑΚΟΕ και την εφη-
µερίδα ΦΩΚΙΣ αποτελούν για
την πόλη σου εθνικής σηµα-
σίας έργο και πρέπει για αυ-
τό να µας βραβεύσεις.

Η
εγκληµατική αδιαφορία των νοµαρχιακών και δηµοτικών αρ-
χόντων του νοµού της Φωκίδας δυστυχώς ταυτισµένη µε τη
διαπλοκή και την αδράνεια δηµιουργούν αλυσιδωτές αντι-

δράσεις
Πριν από µερικές µέρες, 22 Ιούλιου, ενηµερώσαµε το λαό της

Άµφισσας - έλαµψε δια της απουσίας της η τοπική εξουσία µε ε-
ξαίρεση τον ∆ήµαρχο της Άµφισσας, που και αυτός εµφανίστηκε
τελευταία στιγµή - για τα περιβαλλοντικά  προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζει ο νοµός εδώ και πολλές δεκαετίες. Τώρα όµως πιστεύουµε
ότι έφτασε «ο κόµπος στο χτένι». Αντί λοιπόν οι τοπικοί άρχοντες να
συκοφαντούν, να υπεκφεύγουν και να βρίζουν, καλό θα είναι να
σκύψουν πάνω στα προβλήµατα για να τα λύσουν. Και τα προβλή-
µατα είναι παρά πολλά.

Το ένθετο αυτό περιγράφει ανάγλυφα τα προβλήµατα και προ-
τείνει λύσεις. Τις λύσεις αυτές τις είχαµε υποβάλει και έγραφα πριν
περίπου δύο χρόνια στο Νοµάρχη της Φωκίδας, ο οποίος µας α-
γνόησε παντελώς. 500 εκατοµµύρια ευρώ επιστρέψαµε στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση από το ταµείο συνοχής για τη δηµιουργία ΧΥΤΑ, ό-
µως στο νοµό Φωκίδας δεν υπάρχει ούτε ένας ΧΥΤΑ που να λει-
τουργεί σωστά. Επαίρεται ο ∆ήµαρχος Ιτέας για τις καθαρές του θά-
λασσες την ίδια στιγµή που τα αστικά λύµατα της Ιτέας πέφτουν α-
νεπεξέργαστα στις θάλασσες της. Είκοσι και πλέον χρόνια έχουν ε-
γκαταστήσει τον βιολογικό καθαρισµό στην Άµφισσα και από τότε
δε λειτουργεί σχεδόν καθόλου. Το Γαλαξίδι έχει γίνει µία κόκκινη
πολιτεία από τα κατάλοιπα του βωξίτη και δεν έχει τα οικονοµικά ο-
φέλη που θα έπρεπε να είχε. Το 50% των βουνών της Φωκίδας έ-
χουν ξεκοιλιαστεί στο βωµό των  ιδιωτικών συµφερόντων, χωρίς µε-
λέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς αποκατάσταση τοπίου
και τελικά οι µεγαλοϊδιοκτήτες (Κυριακόπουλος, Μπόµπολας, Μυ-
τιληναίος) αισχροκερδούν σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος,
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και της ανθρώπινης υγείας µε τη
συνέργεια των όποιων τοπικών ή κυβερνητικών εξουσιών. Μάλιστα
ακούγεται ότι εκεί κάπου στη Φωκίδα βρίσκεται και το προστατευ-
όµενο ∆ελφικό τοπίο. ∆ε γνωρίζουµε εάν στις µαντείες των ∆ελφών

είχαν προβλεφθεί τα ξεκοιλιάσµατα αυτά. Είναι θράσος κύριοι την
όποια εξουσία υπηρετείτε να ξεπερνάτε το πρόβληµα και να συκο-
φαντείτε φορείς  που επί τριάντα χρόνια προσπαθούν να σας πιέ-
σουν να ανοίξετε τα µάτια σας, αλλά εσείς εθελοτυφλώντας το µό-
νο που κάνετε είναι να διαβάλετε. Γι’ αυτό εµείς για τα «καλά σας
λόγια» σας υποβάλλαµε µήνυση και αγωγή. Τα χρήµατα της αγωγής
που θα µας δώσετε θα τα διαθέσουµε για την αποκατάσταση των
βιολογικών καθαρισµών και την κατασκευή ενός ΧΥΤΥ. Ελπίζουµε
ότι µετά από όλα αυτά θα ξυπνήσετε από το λήθαργο που είστε και
θα βοηθήσετε να αναπτυχθεί ο τόπος και οι «υπήκοοί» σας κάτοι-
κοι της Φωκίδας να ζουν και όχι απλά να επιβιώνουν. 

Εµείς διεκδικώντας την αλήθεια και υπηρετώντας για τριάντα
συναπτά χρόνια τις αρχές του ΠΑΚΟΕ καταφεύγουµε στη δικαιο-
σύνη ενάντια στο ∆ήµαρχο Ιτέας και στον εκδότη και ρεπόρτερ της
εφηµερίδας «Η Ώρα της Φωκίδας».

Φωκίδα
∆εξαµενή καθίζησης

βιολογικού
καθαρισµού Άµφισσας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ

«τα ιδια και χειροτερα»
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Επίσκεψη στο υδραγωγείο
του Μόρνου

Α
ρχικός σταθµός της περιοδείας του
ΠΑΚΟΕ, ήταν το υδραγωγείο του Μόρ-
νου (Εικόνα 1). Τεχνικό προσωπικό υ-

ποδέχτηκε την ερευνητική οµάδα του ΠΑ-
ΚΟΕ και ανέλαβε την ξενάγησή της στις ε-
γκαταστάσεις τηλελέγχου και τηλεχειρισµού
του υδραγωγείου. Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ
κος Χριστοδουλάκης είχε την ευκαιρία να δει
από κοντά και το σύστηµα δυναµικής ρύθµι-
σης και να συλλέξει κάποιες τεχνικές πλη-
ροφορίες για τη λειτουργία του υδραγωγεί-
ου και την τροφοδότηση τόσο των δήµων της
Φωκίδας όσο και όλης της Αττικής.  Το νερό

που συλλέγεται στον ταµιευτήρα του Μόρ-
νου µεταφέρεται έως το ενωτικό υδραγωγείο
Μόρνου – Υλίκης, στη θέση «∆αφνούλα», για
να καταλήξει στις µονάδες επεξεργασίας
Μάνδρας και Μενιδίου. Επίσης µέρος της πα-
ροχής του υδραγωγείου του Μόρνου διοχε-
τεύεται σε γειτονική υδροηλεκτρική µονάδα
της ∆ΕΗ, ισχύος 5MW, από οπού στη συνέ-
χεια επαναφέρεται στον κεντρικό υδαταγω-
γό. Το υδραγωγείο λειτουργεί µε βαρύτητα
και αποτελείται από 15 σήραγγες συνολικού
µήκους 71 χιλιόµετρων και διαµέτρου από
3,6 µ. έως 4,0 µ., 12 σίφωνες, συνολικού µή-
κους 7 χιλιοµέτρων και 15 διώρυγες, συνο-
λικού µήκους 110 χιλιοµέτρων. Η µέγιστη πα-
ροχετευτικότητα του υδραγωγείου είναι της
τάξεως των 23 µ3 / δευτ. Αξιοσηµείωτο είναι
το γεγονός ότι η συµβολή του υδραγωγείου
του Μόρνου  στην υδροδότηση της Αττικής,
όπου η ηµερήσια κατανάλωση νερού ανέρ-
χεται στα 1,23 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα,
περιορίζεται σε 250 χιλιάδες κυβικά µέτρα,
ενώ τα υπόλοιπα 980 χιλιάδες κυβικά µέτρα
προέρχονται από το υδραγωγείο της Υλίκης.
Σηµαντικό λόγο για αυτή την ασυµµετρία α-
ποτελεί η υψοµετρική διαφορά µεταξύ Μόρ-
νου και Υλίκης, όποτε µεγαλύτερες ποσότη-
τες νερού απαιτούν δαπάνη περισσότερης ε-
νέργειας για την άντλησή τους.

Σε σχετική ερώτηση της ερευνητικής ο-
µάδας του ΠΑΚΟΕ για την επάρκεια των α-
ποθεµάτων της Υλίκης και του Μόρνου για
την υδροδότηση της Αττικής,  οι τεχνικοί του
υδραγωγείου σηµείωσαν ότι για το συγκε-

κριµένο πρόβληµα, από το 2001, στην υ-
δροδότηση της Αττικής συνεισφέρει και ο
Εύηνος χάρις το Φράγµα και τη Σήραγγα Εύ-
ηνου - Μόρνου, στην περιοχή Αγίου ∆ηµη-
τρίου του νοµού Αιτωλοακαρνανίας (Ορει-
νή Ναυπακτία). Το έργο αυτό παρέχει, κατά
µέσο όρο, για την ύδρευση της Αθήνας 220
περίπου εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού,
ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 25%
περίπου της συνολικής παροχής του Ευή-
νου. Σύµφωνα µάλιστα µε µελέτες της ΕΥ-
∆ΑΠ η συνδυασµένη διαχείριση Ευήνου-
Μόρνου -Υλίκης θα µπορεί να τροφοδοτεί
κάθε χρόνο την Αττική µε περισσότερα από
600 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού, πο-
σότητα που θα καλύπτει τις ανάγκες του Λε-
κανοπεδίου έως το 2030.

Προβλήµατα στη διαχείριση των υδατι-
κών αποθεµάτων και των αστικών λυµάτων
φαίνεται όµως ότι παρατηρούνται και στο
νοµό Φωκίδας, ο οποίος υδρεύεται από την
τεχνητή λίµνη του Μόρνου. Συγκεκριµένα
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία απα-
γορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη δρα-
στηριότητα σε ύψος έως 500 µέτρα από την
ανώτατη στάθµη της λίµνης και προβλέπε-
ται αποζηµίωση για την αποµάκρυνση των
υφιστάµενων εγκαταστάσεων (βιοτεχνίες,
σταβλισµός ζώων). Ωστόσο, το 2001 εγκα-
ταστάθηκαν µέσα στη λεκάνη απορροής της
λίµνης του Μόρνου τα κτίρια των Φυλακών
Μαλανδρίνου. Μάλιστα όρο για την έκδοση
άδειας διάθεσης αποβλήτων των φυλακών
αποτελεί η κατασκευή µονάδας βιολογικού
καθαρισµού µε απαγωγή των λυµάτων µε
πιεστικά δίκτυα προς την κατεύθυνση της
Μηλιάς και από εκεί προς την Ερατεινή, ώ-
στε να χρησιµοποιούνται για άρδευση στην
καλλιέργεια ζωοτροφών, κάτι που βέβαια
δεν έχει τηρηθεί. Αντί αυτού µισθώνονται ι-
διωτικά βυτία για τη µεταφορά των απο-
βλήτων στη χωµατερή του Βοϊδερπού.

Η διύλιση του νερού και η
«διάχυση» των ευθυνών

Στη συνέχεια η οµάδα του ΠΑΚΟΕ επι-
σκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Συνδέσµου
∆ιυλιστηρίου ∆ήµων Άµφισσας - Ιτέας - Γα-
λαξιδίου, όπου πραγµατοποιείται ο καθαρι-
σµός του νερού πριν τη διάθεση του στο δί-
κτυο ύδρευσης της Άµφισσας και άλλων δή-
µων της Φωκίδας. Στα διυλιστήρια νερού γί-
νεται η επεξεργασία του νερού των φραγ-

µάτων, ώστε να απαλλαγεί από διάφορες α-
νεπιθύµητες προσµίξεις που περιέχει και να
καταστεί πόσιµο. Οι προσµίξεις αυτές είναι
αιωρούµενα στερεά σωµατίδια, µικροοργα-
νισµοί, δύσοσµα αέρια, κ.λ.π. Από συνοµι-
λίες που είχαν οι ερευνητές του ΠΑΚΟΕ µε
τους τεχνικούς του διυλιστηρίου µάθανε ότι
το διυλιστήριο της Άµφισσας χρονολογείται
από το 1985, ενώ το δίκτυο ύδρευσης της πό-
λης από το 1974, οπότε και τα όποια προ-
βλήµατα στην ποιότητα του νερού θα πρέπει
να αποδοθούν, σύµφωνα µε του τεχνικούς,
σε βλάβες του δικτύου και όχι σε ελλιπή ε-
πεξεργασία του νερού στο διυλιστήριο. Ω-
στόσο αξίζει να σηµειωθεί ότι σε παρατη-
ρήσεις των ερευνητών του ΠΑΚΟΕ για ε-
κτεταµένη παρουσία σκουριάς σε σωληνώ-
σεις και βαλβίδες ασφαλείας του αντλιο-
στασίου, η απάντηση που λάβαµε από το τε-
χνικό προσωπικό ήταν αυτό οφείλεται στο
ότι δεν έχουν αντικατασταθεί τα τελευταία
25 χρόνια (Εικόνα 2).

Η ξενάγηση στο διυλιστήριο συνεχίστη-
κε στις δεξαµενές επεξεργασίας του νερού,
όπου η δοκιµάσαµε ακόµα µεγαλύτερη έκ-
πληξη από αυτά που είδαµε και ακούσαµε
(Εικόνα 3). Αρχικά ο τεχνικός του διυλιστη-
ρίου µας πληροφόρησε ότι ο η απολύµανση
των φίλτρων άµµου γίνεται µε χλώριο κάθε 2
έως 5 ηµέρες οπότε µας δόθηκε η ευκαιρία
να του εξηγήσουµε ότι η άµµος, που είναι διο-
ξείδιου του πυριτίου (SiO2), έχει την ιδιότη-
τα να προσροφά διάφορες χηµικές ουσίες και
µικροοργανισµούς. Η έκπλυση µε χλώριο δεν
ωφελεί διότι δεν εξουδετερώνει µύκητες και
άλλους µικροοργανισµούς, όπως βάκιλοι και
εντερόκοκκοι, παρά µόνο κολοβακτηρίδια. Η
χλωρίωση του νερού δεν αποτελεί πανάκια
για τον καθαρισµό του ενώ µπορεί να θέσει
σε κίνδυνο και τη δηµόσια υγεία.

Παρατίθεται ο διάλογος που ακολούθησε:
Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Πόσα κυβικά µέτρα

άµµο έχει κάθε δεξαµενή;
Τεχνικός: Η ποσότητα της άµµου είναι

περί τα 5 έως 10 κ.µ. ανά δεξαµενή;
Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Οι φυσαλίδες που

σχηµατίζονται στην επιφάνεια του νερού των
δεξαµενών προέρχονται από την αναερόβια
αναπνοή των βακτηριδίων που έχουν προσ-
ροφηθεί από την άµµο. Η προσθήκη χλωρί-
ου στο νερό δεν ωφελεί κατ’ ανάγκη σ’ αυ-
τή την περίπτωση, διότι παράγεται οξείδιο
του χλωρίου (ClO).το οποίο οµοίως επικά-
θεται στην άµµο.

2 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΦΩΚΙ∆Α S.O.SEΡΕΥΝΑ ΠΑΚΟΕ

Υπεύθυνος έκδοσης
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Επιµέλεια ύλης
Αλέξης Γκόργκας, Χάρης Σταυρινός

Πτολαµαίων 1, Παγκράτι
τηλ. 210 8100804-5, Fax. 210 8101609

Συντάσσεται από ανένταχτους
για να διαβάζεται από όλους

Τεύχος 1 ñ IOYΛIOΣ 2008 ñ f0,10
ñÎˆ‰. ∂§∆∞ 3089

Τυπώνεται σε 7.000 αντίτυπα σε εφτά φορές 
ανακυκλωµένο χαρτί. ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙ∆Α
∆ËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ºˆÎ›‰·˜, ÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ·, Î·È ÙÈ˜ ·ÎÙ¤˜ ÙË˜ πÙ¤·˜ Î·È ÙÔ˘ °·Ï·ÍÈ‰›Ô˘ ÂÈÛÎ¤ÊıËÎ·Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Ô
ÚfiÂ‰ÚÔ˜ Î·È ÛÙÂÏ¤¯Ë ÙÔ˘ ¶∞∫√∂, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ

ÎÔÏ‡Ì‚ËÛË˜, ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi Î·Ù·ÁÁÂÏ›Â˜ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ.

Εικόνα 1: Η επιγραφή στην είσοδο του υδραγωγείου
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Τεχνικός: Εµείς, όσες φορές έχουνε
στείλει στο χηµείο δείγµατα για χηµική και
µικροβιολογική ανάλυση, έχουµε λάβει γρα-
πτώς διάγνωση «Άριστον».

Στη συνέχεια το συνεργείο του ΠΑΚΟΕ
επισκέφθηκε το θάλαµο κεντρικού ελέγχου
για µία επίδειξη µέτρησης υπολειµµατικού
Χλωρίου. Παρατίθεται αυτούσιος ο διάλογος
µε τον τεχνικό υπεύθυνο:

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Κάθε πότε γίνεται η
µέτρηση; 

Τεχνικός: Η µέτρηση γίνεται κάθε µέρα
διότι µικρές ρυθµίσεις στην τρόµπα γίνονται
συχνά, ανάλογα µε την κατανάλωση. Επίσης
µπορεί να γίνει κάποιο ατύχηµα οπότε η πα-
ροχή κλείνει τελείως.

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Η ένδειξη του οργά-
νου είναι 0,72 mgr/l. Γίνεται και µέτρηση
για ολικό Χλώριο;

Τεχνικός: Όχι. Εγώ µετράω µόνο το υ-
πολειµµατικό. Η Υγειονοµική Υπηρεσία της
Άµφισσας µου έκανε παρατήρηση όταν η
συγκέντρωση έφτανε τα 0,60 mgr/l και συ-
νιστούσε ως επιθυµητή συγκέντρωση από
0,3 έως 0,4 mgr/l. Χηµικός Μηχανικός που
µε είχε επισκεφθεί πρόσφατα εδώ στο διυ-
λιστήριο και µε ρώτησε για τη συγκέντρω-
ση του Χλωρίου. Του λέω 0,6 mgr/l και µε
ρωτάει «Σε τι επίπεδα το έχεις συνήθως;».
Του λέω «Από 0,3 έως 0,4 mgr/l», «Τόσο λί-
γο; Ανέβασέ το στο 1 mgr/l» µου απαντάει.
Γι’ αυτό και εγώ τώρα το διατηρώ σε συ-
γκέντρωση από 0,7 έως 0,8 mgr/l. Εννοεί-
ται ότι το νερό καταλήγει στην Άµφισσα µε
περιεκτικότητα σε υπολειµµατικό χλώριο
τουλάχιστον 0,6 mgr/l, στην Ιτέα µε περιε-
κτικότητα από 0,4 mgr/l έως 0,5 mgr/l και
στο Γαλαξίδι από 0,3 mgr/l έως 0,4 mgr/l.

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Που καταχωρούνται
τα αποτελέσµατα των µετρήσεων;

Τεχνικός: Σε ένθετο του βιβλίου πα-
ρουσίασης.

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Αναλύσεις για φυσι-
κοχηµικές και µικροβιολογικές παραµέ-
τρους κάνετε; 

Τεχνικός: Μπορείτε να δείτε τα αποτε-
λέσµατα των αναλύσεων σε δελτία που λαµ-
βάνουµε από το Τµήµα ∆ηµόσιας Υγιεινής
της ∆ιεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας της Νο-
µαρχίας.

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Εγώ βλέπω εδώ ότι
το πιο πρόσφατο που έχετε έχει ηµεροµη-
νία 22 Φεβρουαρίου του 2006. ∆εν έχουν γί-
νει άλλες αναλύσεις από τότε;

Τεχνικός: Μετρήσεις γίνονται τακτικά
αλλά δε µας κοινοποιούν τα αποτελέσµατα.
Θα πρέπει να τα στέλνουν στο ∆ήµο.

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Κοιτάξτε, για τη λει-
τουργία µιας µονάδας διύλισης νερού, η ο-
ποία τροφοδοτεί µία πόλη ή χωριό µε πάνω
από 2.000 κ.µ. νερό ηµερησίως, η Οδηγία
2006/75/ΕΚ προβλέπει τη διεξαγωγή ανα-
λύσεων της ποιότητας του νερού ως προς
µικροβιολογικές και φυσικοχηµικές και χη-
µικές παραµέτρους του, σε δύο δειγµατο-
ληψίες ανά εβδοµάδα. Εφόσον αυτό το διυ-

λιστήριο έχει παροχή περί τις 10 χιλιάδες
κυβικά µέτρα νερό ηµερησίως θα πρέπει να
γίνονται δειγµατοληψίες εδώ δύο φορές την
εβδοµάδα και κατόπιν τα δείγµατα να πη-
γαίνουν για ανάλυση στο Χηµείο της Άµφισ-
σας. Και όµως εδώ υπάρχει κενό δύο χρό-
νων στα στοιχεία του αρχείου σας.

Τεχνικός: Εµείς δεν έχουµε ξαναστεί-
λει µε την προϋπόθεση ότι έχει στείλει δείγ-
µατα ο ∆ήµος Άµφισσας.

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: ∆είγµατα πρέπει να
λαµβάνονται και από το διυλιστήριο και από
το δίκτυο ύδρευσης.

Τεχνικός: Εµείς έχουµε ζητήσει από το
Τµήµα ∆ηµόσιας Υγιεινής να λαµβάνονται
δείγµατα.

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: ∆ηλαδή έχει έρθει
προσωπικό της Νοµαρχίας να κάνει δειγ-
µατοληψίες;

Τεχνικός: Παλιά έρχονταν.
Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Αυτό δε είναι δυνα-

τόν και το γνωρίζετε πολύ καλά. Για να πραγ-
µατοποιηθεί από κάποιο φορέα δειγµατολη-
ψία πρέπει, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, να
διαθέτει πρωτόκολλο δειγµατοληψίας, να υ-
πογράψετε εσείς που του δίνετε το δείγµα,
να υπογράψει αυτό που παίρνει το δείγµα….

Τεχνικός: Μας συγχωρείτε αλλά όλα αυ-
τά είναι άγνωστα σε εµάς

Τελµατωµένος ο βιολογικός
καθαρισµός 

Από την επίσκεψη του ΠΑΚΟΕ στη Φω-
κίδα δε θα µπορούσε να λείπει και η επί-
σκεψη στο βιολογικό καθαρισµό Άµφισσας,
όπου διαπιστώθηκε το µέγεθος της εγκατά-
λειψης  του. 

Σχόλιο του κου Χριστοδουλάκη «Βρι-
σκόµαστε µπροστά από µία δεξαµενή αερι-
σµού του βιολογικού καθαρισµού στην

Άµφισσα. Η πανίδα και χλωρίδα που υπάρ-
χει εδώ πέρα δείχνει το µεγαλείο της φύ-
σης και  το µεγαλείο των ανθρώπων που ε-
γκαταλείπουν έργα τα οποία έχουν στοιχί-
σει πολλά λεφτά για τους Έλληνες πολίτες».
Στη συνέχεια συναντήσαµε έναν τεχνικό των
ο οποίος µας έκανε την εξής αποκάλυψη:

Τεχνικός: Εγώ είµαι υδροµετρητής.
Έρχοµαι και συντηρώ τις αντλίες για να µην
καούν, καθώς έχουν ηλικία πάνω από 20 έτη.
∆υστυχώς δεν υπάρχει βασικός υπεύθυνος
για τις εργασίες του βιολογικού καθαρισµού

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Εγώ θέλω να πάρω
δείγµατα. Είµαι Έλληνας πολίτης και θέλω
να ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα.

Τεχνικός: Αυτή τη στιγµή δεν έχω εγώ

τα κλειδιά 
Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Στη δεξαµενή πώς

θα πάµε; Η είσοδος του βιολογικού καθαρι-
σµού που είναι;

Τεχνικός: Θα σας οδηγήσω εγώ
Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Αυτός είναι ο εσχα-

ρισµός; 
Τεχνικός: Ναι
Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Και που καταλήγει;
Τεχνικός: Τα απόβλητα ρίχνονται µέσα

και µετά µε κάδους οδηγούνται στον σκου-
πιδότοπο.

Συµπερασµατικά η µονάδα έχει αφεθεί
στην τύχη της τα τελευταία χρόνια και δεν
έχει γίνει η παραµικρή κίνηση για συντή-
ρηση και βελτίωση της. Αποτέλεσµα αυτής
της κατάστασης είναι όλα τα αστικά λύµατα
της Άµφισσας να καταλήγουν τελικά εντε-
λώς ανεπεξέργαστα στον ελαιώνα της
Άµφισσας, µολύνοντας τον µε κάθε λογής
παθογόνα, καθώς και το αποχετευτικό της
δίκτυο παραµένει ελλιπές.

Ίδια εικόνα παρουσίασε και ο βιολογι-
κός καθαρισµός της Ιτέας, ο οποίος βρέθη-
κε εγκαταλελειµµένος µε δεξαµενές εξαε-
ρισµού που δε λειτουργούσαν. Τα αστικά λύ-

µατα απλά περνούσαν χωρίς καµία επεξερ-
γασία και κατέληγαν στη θάλασσα.

Σκουπίδια ώρα µηδέν
Από την επίσκεψη του ΠΑΚΟΕ στη Φω-

κίδα δε θα µπορούσε να λείπει και η επί-
σκεψη στο βιολογικό καθαρισµό Άµφισσας,
όπου διαπιστώθηκε το µέγεθος της εγκατά-
λειψης  του. Εργαζόµενος στις εγκαταστά-
σεις του βιολογικού καθαρισµού του µας α-
ποκάλυψε ότι επισκέπτεται το αντλιοστάσιο
της µονάδας κάθε είκοσι µέρες απλά για να
ελέγξει εάν εξακολουθεί να λειτουργεί ο-
µαλά. Η µονάδα έχει αφεθεί στην τύχη της
τα τελευταία χρόνια και δεν έχει γίνει η πα-
ραµικρή κίνηση για συντήρηση και βελτίω-
ση της (Εικόνες 4, 5). Αποτέλεσµα αυτής της
κατάστασης είναι όλα τα αστικά λύµατα της
Άµφισσας να καταλήγουν τελικά εντελώς α-
νεπεξέργαστα στον ελαιώνα της Άµφισσας,
µολύνοντας τον µε κάθε λογής παθογόνα,
καθώς και το αποχετευτικό της δίκτυο πα-
ραµένει ελλιπές.

Εξίσου δραµατική όµως κατάσταση α-
ντικρίσαµε και στις ανεξέλεγκτες χωµατε-
ρές του Βαϊδερπού που χρησιµοποιούν πολ-
λοί δήµοι και κοινότητες της Φωκίδας. Ο α-
ποπνικτικός καπνός από τα σκουπίδια που
καίγονταν στον πυθµένα της χαράδρας µαρ-
τυρούσε το οικολογικό έγκληµα που εξα-
κολουθεί να συντελείται επί σειρά ετών (Ει-
κόνα 6). Το ΠΑΚΟΕ βρέθηκε µε τον ιδιώτη
ιδιοκτήτη της περιοχής, κο Γρίβα, ο οποίος
πρόσφατα υπέβαλλε µήνυση σε εργολάβο
του ∆ήµου Γαλαξιδίου όταν διαπίστωσε ε-
κτέλεση εργασιών µέσα στο χώρο του, και
συζήτησε µαζί του:

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Πως λέγεται η τοπο-
θεσία;

κος Γρίβας: Η θέση αυτή λέγεται Βαϊ-
δερπός, διότι είχε πολλά βάγια παλαιότερα.
Εδώ καταλήγουν όλα τα σκουπίδια και από
αυτούς τους σωλήνες διοχετεύονται τα βο-
θρολύµατα

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Από πού προέρχο-
νται τα βοθρολύµατα;

κος Γρίβας: Είναι λύµατα από βόθρους
διάφορων ιχθυοτροφείων και από ελαιοτρι-
βεία της ευρύτερης περιοχής. Τα λύµατα από
τις φυλακές Μαλανδρίνου τα πάνε στο βό-
θρο του Γαλαξιδιού. Τα υπόλοιπα λύµατα που
συγκεντρώνονται και δεν µπορούν να τα πά-
νε στο βόθρο, τα ρίχνουν εδώ µέσα. Τώρα
βέβαια, µε απόφαση Εισαγγελέα, δεν ανε-
βαίνουν αποριµµατοφόρα, οπότε έχει στα-
µατήσει και η απόρριψη σκουπιδιών.

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Πόσο καιρό έχουν
να ρίξουν σκουπίδια εδώ πέρα;

κος Γρίβας: Τελευταία φορά που έριξαν
ήταν πριν ένα µήνα, και µετά ήρθαν και τα
µπάζωσαν.

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Και τώρα που πη-
γαίνουν τα σκουπίδια;

κος Γρίβας: Τώρα τα σκουπιδιάρικα πά-
νε µάλλον σε χωµατερές στη Γραβιά και στο
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Εικόνα 2: Εκτεταµένη σκουριά σε βαλβίδες ασφαλείας και σωληνώσεις
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∆ϊστοµο. Ωστόσο το πρόβληµα παραµένει
διότι όλα αυτά εδώ τα απορρίµµατα ανα-
φλέγονται και όταν φουντώνει η φωτιά γε-
µίζει όλος ο τόπος καπνό. Εδώ και 18 χρό-
νια που χρησιµοποιείται ο λάκκος ως χω-
µατερή επικρατεί αυτή η κατάσταση.. Όταν
γίνεται δε αναζωπύρωση των εστιών µέσα
στη χωµατερή και φουντώσει η φωτιά, ο κα-
πνός σηκώνεται σαν «µανιτάρι της Χιροσί-
µα» και, ανάλογα µε τη φορά του ανέµου, α-
πλώνεται στον ελαιώνα της Άµφισσας και
φτάνει µέχρι το Γαλαξίδι. Το κρίσιµο σηµείο
είναι ότι οι καπνοί αυτοί περιέχουν και διο-
ξίνες, οι οποίες επικάθονται στα δέντρα του
ελαιώνα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία µας.
∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο αριθµός των
θανάτων από καρκίνο έχει σηµειώσει τερά-
στια αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Είναι δύσκολο να α-
πευθυνθείτε στο ληξιαρχείο για να συλλέ-

ξετε στοιχεία από τα πιστοποιητικά θανάτων;
κος Γρίβας: Το πρόβληµα έγκειται στο

ότι τα πιστοποιητικά θανάτων αναφέρονται
µόνο στην αιτία που επέφερε τον θάνατο και
όχι στα απώτερα αίτια που ευθύνονται για
τα νοσήµατα του αποθανόντα. Εάν δηλαδή
σε κάποιο πιστοποιητικό αναφέρεται ο καρ-
κίνος ως αιτία θανάτου, δε δίνεται άλλη πλη-
ροφορία σχετικά µε τα αίτια που προκάλε-
σαν τον καρκίνο.

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Σ’ αυτό µπορεί να
σας βοηθήσει το ΠΑΚΟΕ µε επιστηµονικές
µετρήσεις συγκέντρωσης διοξινών στην πε-
ριοχή.

κος Γρίβας: Εκτιµούµε ιδιαιτέρως τη
βοήθειά σας, αλλά ο ∆ήµαρχος έχει ήδη προ-
κρίνει έργα πρόσβασης στο Βαϊδερπό, δή-
θεν για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά στην
πραγµατικότητα θα καλύψουν όλη την επι-
φάνεια µε µπάζα. Η σχετική απόφαση της

Νοµαρχίας άλλωστε µιλάει για τη χρήση της
περιοχής ως ΧΑ∆Α. Εγώ έχω συλλέξει όλες
τις αποφάσεις των δήµων του νοµού που
χρησιµοποιούν το Βαϊδερπό ως χωµατερή.
Επί δεκαοχτώ χρόνια η Άµφισσα, η Ιτέα, το
Γαλαξίδι, οι ∆ελφοί, το Μαλανδρίνο αδειά-
ζουν στο Βαϊδερπό τα λύµατα τους, τα οποία
τελικά, µέσα του υδροφόρου ορίζοντα, κα-
ταλήγουν χαµηλά στα Γλυφονέρια. Εάν στα-
µατήσανε προσωρινά να αδειάζουν στο Βαϊ-
δερπό είναι επειδή υπέβαλα µήνυση.

Σηµαντική δε είναι και η µαρτυρία της
κας Τσακίρη, δηµοσιογράφος σε τοπικό τη-
λεοπτικό σταθµό:

Κα Τσακίρη: Η κατάσταση είναι πραγµα-
τικά απελπιστική και µε µακρά ιστορία. Κά-
τοικοι της Άµφισσας µαζευτήκαµε και σχη-
µατίσαµε µία πρωτοβουλία τεσσάρων ατό-
µων, οπότε καταθέσαµε µία καταγγελία – µη-
νυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία την οποία
κατόπιν κοινοποιήσαµε σε όλα τα Υπουργεία.
Στη συνέχεια επικοινώνησε µαζί µας η Ει-
δική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ζήτησε από τη ∆ιεύ-
θυνση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της
Νοµαρχίας να ενηµερωθεί σχετικά µε τις ά-
δειες που έχουν χορηγηθεί και τη νοµιµό-
τητα των δραστηριοτήτων στην περιοχή. Στην
απάντησή της, στις 29 Απριλίου 2008, η υ-
πηρεσία της Νοµαρχίας αφού ξεκαθαρίζει
ότι ο Βαϊδερπός είναι και λειτουργεί χωρίς
διακοπή ως ΧΑ∆Α, βγάζει εκτός ευθυνών τον
∆ήµο Ιτέας και επιρρίπτει όλες τις ευθύνες
στο ∆ήµο Γαλαξιδίου, ως «ιδιοκτήτη» του πα-
ράνοµου ΧΑ∆Α, που όµως χρησιµοποιείται
από το ∆ήµο Ιτέας και µάλιστα σε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εκτός των άλ-
λων. Μάλιστα, κάνει ακόµα συστάσεις στο
Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων για τη
µεγάλη καθυστέρηση στις διαδικασίες για
κατασκευή ΧΥΤΥ, και παράλληλα µετακυλύ-
ει την ευθύνη για τη διαχείριση των απορ-
ριµµάτων στην Περιφέρεια. Άραγε απασχο-
λεί καθόλου τη Νοµαρχία αν ο Βαϊδερπος εί-

ναι παράνοµος και λειτουργεί µε απαγορευ-
τική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρα-
τείας; Ενδιαφέρει άραγε την Πολεοδοµία αν
η περιοχή στην οποία βρίσκεται η χωµατε-
ρή και ο δρόµος που οδηγεί σ’ αυτή είναι ι-
διόκτητα, δεν έχουν απαλλοτριωθεί και έ-
χουν καταστραφεί οι γύρω ιδιοκτησίες;  Α-
πασχολεί άραγε το τµήµα Περιβάλλοντος της
Νοµαρχίας αν καταλήγουν εκεί βυτιοφόρα
µε λύµατα των δύο ∆ήµων και τα λύµατα των
φυλακών Μαλανδρίνου;

Το πρόβληµα της διάθεσης των απορριµ-
µάτων στο νοµό φαίνεται έντονα και στον σκου-
πιδότοπο του Σπαρτόλακου, που βρίσκεται έξω
από την κοινότητα ∆ροσοχώρι, που χρησιµο-
ποιείται εδώ και τέσσερα χρόνια (Εικόνα 7). Η
συγκεκριµένη θέση είχε προταθεί από τη Νο-
µαρχία ως «προσωρινή λύση» αλλά µέχρι σή-
µερα δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για τη
µεταφορά των σκουπιδιών σε άλλο χώρο και
φυσικά ούτε για την αποκατάσταση του Σπαρ-
τόλακου. Οι αλλεπάλληλες επικαλύψεις µε χώ-
µα που πραγµατοποιούνται κατά καιρούς δεν
επαρκούν για να κρύψουν το αίσχος που επι-
κρατεί στην πλαγιά.

Επίσκεψη σε ιχθυοτροφείο
Μία διαφορετική, και πιο  ευχάριστη όψη

της Φωκίδας, είχαµε την τύχη να γνωρίσουµε
στο Γαλαξίδι επισκεπτόµενοι το ιχθυοτρο-
φείο «Ποσειδών».  Η φιλοξενία του προσω-
πικού και της διεύθυνσης κατά την ολιγόω-
ρη παραµονή της οµάδας του ΠΑΚΟΕ, µας
προδιέθεσε ευχάριστα και µας επέτρεψε να
κάνουµε µαζί τους µία πολύ ενδιαφέρουσα
συζήτηση για την ποιότητα των νερών του
Γαλαξιδίου και την ασφάλεια των παραγό-
µενων ιχθυηρών.

Κα Μάνδρου: Εµείς έχουµε µία µονάδα
ιχθυοκαλλιέργειας – οστρακοκαλλιέργειας
η οποία λειτουργεί από το 1979. Πρόκειται
για οικογενειακή επιχείρηση η οποία δεν α-
νήκει σε κάποιο όµιλο. Τα κύρια προϊόντα
µας είναι τσιπούρα λαβράκι, λυθρίνι, φα-

Εικόνα 3: Άποψη από τη δεξαµενή διήθησης

Εικόνα 7: Όψη της χωµατερής στο Σπαρτόλακα Εικόνα 8: Γαλάζια σηµαία στην ακτή «Τροκαντερό» του Γαλαξιδίου
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γκρί, κέφαλο και από όστρακα µύδια, στρεί-
δια και κυδώνια. Η δυναµικότητα της µονά-
δας είναι περί τους 200 τόνους, αλλά εµείς
δεν επιδιώκουµε τέτοιες αποδόσεις. Η πα-
ραγωγή µας είναι περίπου 30 έως 35 τόνοι
σε ψάρια και 30 τόνοι σε όστρακα ετησίως.

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Έχετε πραγµατοποι-
ήσει ποτέ αναλύσεις στα οστρακοειδή για
µόλυβδο ή άλλα βαρέα µέταλλα;

Κα Μάνδρου: ∆ειγµατοληψίες και ανα-
λύσεις έχουν πραγµατοποιηθεί από ερευ-
νητικά εργαστήρια πανεπιστηµιακών σχο-
λών, τα οποία στη συνέχεια µας κοινοποι-
ούν τα αποτελέσµατα των αναλύσεων τους.
Συγκεκριµένα σε αναλύσεις που έγιναν το
2006 σε µύδια παραγωγής µας από το Ερ-
γαστήριο Βιολογικής Χηµείας του Τµήµατος
Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Πατρών οι συ-
γκεντρώσεις των βαρέων µετάλλων βρέθη-
καν αµελητέες και ειδικότερα η συγκέ-
ντρωση Υδραργύρου και Ψευδαργύρου ή-
ταν µηδενική. Επίσης σε αναλύσεις που έ-
γιναν από τον ίδιο φορέα το 2005 διαπιστώ-
θηκε απουσία διοξινών και πολυχλωριωµέ-
νων διφαινυλίων (PCBs). 

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Ωστόσο παρατηρώ

στους πίνακες που µου δείχνετε ότι το Χρώ-
µιο που έχει ανιχνευθεί είναι λίγο αυξηµέ-
νο, οπότε και πρέπει να το εξετάσετε µε πε-
ρισσότερη προσοχή. Πρέπει να ξέρετε ότι
στο ολικό Χρώµιο που αναφέρεται εδώ πε-
ριλαµβάνεται και εξασθενές Χρώµιο, που εί-
ναι άκρως καρκινογόνα ουσία.

Κα Μάνδρου: Το Χρώµιο από πού προ-
έρχεται;

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Το Χρώµιο προέρ-
χεται από στραγγίσµατα χωµατερών, από-
βλητα βυρσοδεψιών, σωληνουργίων, µε-
ταλλείων. Μάλιστα τα απόβλητα των µεταλ-
λείων της Γκιώνας έχουν γύρω στο 6% - 7%
Χρώµιο. Θα ήθελα να ρωτήσω όµως εάν έ-
χτε διαπιστώσει επιπτώσεις στην παραγω-

γή σας από τη λειτουργία της χωµατερής στο
Βαϊδερπό.

Κα Μάνδρου: Εγώ δεν έχω αντιληφθεί
κάποια µεταβολή στη λειτουργία της µονά-
δας από βιολογικής άποψης. Εγώ έχω µε-
γαλώσει εδώ, ξέρω καλά την περιοχή, και
δεν έχω παρατηρήσει φαινόµενα ευτροφι-
σµού, ούτε αλλαγές στην παρουσία αχινών,
ανεµόνων ή ολοθούριων.

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ: Σας ευχαριστούµε
πολύ.

Γαλάζιες σηµαίες σε
λερωµένες ακτές

Εκπληρώνοντας τον κύριο σκοπό της

αποστολής της, η ερευ-
νητική οµάδα του ΠΑΚΟΕ,
επισκέφθηκε και τις πα-
ραλίες του Γαλαξιδίου θέ-
λοντας να επαληθεύσει
την αξιοπιστία της σηµα-
τοδότησης των ακτών µε
γαλάζια σηµαία αλλά και
να αξιολογήσει την εµπι-
στοσύνη του κοινού στο
θεσµό αυτό.

Ξεκινώντας από την
παραλία «Τροκαντερό»
διαπιστώσαµε ότι όλα τα α-
πόβλητα του Γαλαξιδίου έ-
πεφταν στη θάλασσα, χωρίς καµιά επεξερ-
γασία. και παρ’ όλα αυτά είχε σηµατοδοτη-
θεί µε γαλάζια σηµαία (Εικόνα 8). Γι’ αυτό
επιχειρήσαµε να προσεγγίσουµε τους λου-
όµενους της ακτής και να συγκεντρώσουµε
γνώµες για την βαθµό καθαρότητας της (Ει-
κόνες 11).

ΠΑΚΟΕ: Είσαστε ευχαριστηµένη από την
ποιότητα αυτής της ακτής;

1η Λουόµενη: ∆ε θα έλεγα ότι µ’ αρέσει
και πολύ

ΠΑΚΟΕ: Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί
περισσότερο.

1η Λουόµενη: ∆ε µ’ αρέσει ο βυθός. Έτσι
όπως είναι µοιάζει µε βούρκο.

ΠΑΚΟΕ: Η ακτή έχει όµως γαλάζια ση-
µαία

1η Λουόµενη: Αυτό δε λέει και πολλά σε
εµένα.

ΠΑΚΟΕ: Είσαστε από εδώ;
1η Λουόµενη: Ναι, είµαι από εδώ.

ΠΑΚΟΕ: Εσένα σ’ αρέσει η θάλασσα εδώ;
Είναι καθαρή; Πώς τη βλέπεις

2ος Λούµενος: Σήµερα η θάλασσα δεν
είναι και τόσο καλή. Εγώ όµως έρχοµαι κά-
θε µέρα εδώ και νοµίζω ότι γενικά είναι πο-
λύ καλή.

ΠΑΚΟΕ: Εσείς είσαστε ευχαριστηµένη
από την ποιότητα των νερών της παραλίας;

3η λουόµενη: Όχι πάντοτε. Υπάρχουν φο-
ρές που παρατηρούµε κηλίδες πετρελαίου
από καράβια και σκουπίδια µέσα στη θά-
λασσα καθώς και απορρίµµατα από επισκέ-
πτες στην αµµουδιά.

ΠΑΚΟΕ: Εµείς όµως είδαµε ότι η ακτή
έχει γαλάζια σηµαία

3η λουόµενη: Αυτό δε λέει κάτι σε ε-
µένα. Μπορεί να είναι για καθαρά εµπο-
ρικούς λόγους.

ΠΑΚΟΕ: ∆ηλαδή δεν εµπιστεύεστε το θε-
σµό της γαλάζιας σηµαίας

3η λουόµενη: Όχι!

ΠΑΚΟΕ: Θα θέλατε να µας πείτε τη γνώ-
µη σας για την ποιότητα της παραλίας

4ος λουόµενος: Τι να πούµε για την κα-

τάσταση τη θάλασσας; Το τοπίο µιλάει από
µόνο του. Κοιτάξτε γύρω – γύρω τι υπάρχει
τώρα. Η αλήθεια είναι κάποιες µέρες η θά-
λασσα δεν είναι καθαρή.

ΠΑΚΟΕ: Βλέπουµε όµως ότι η παραλία
έχει γαλάζια σηµαία;

4ος λουόµενος: Αυτός είναι λόγος για
να ενδιαφερθούν κάποιοι για αυτή την πα-
ραλία και να δούµε πως µπήκε εδώ η γαλά-
ζια σηµαία. Έτσι αυθαίρετα βάζουµε µία γα-
λάζια σηµαία όπου µας αρέσει; Θα θέλαµε
πολύ να µάθουµε.

ΠΑΚΟΕ: Βλέπουµε ότι πάτε για µπά-
νιο; Είσαστε ευχαριστηµένη από τη θά-
λασσα;

5η λουόµενη: Όχι, τόσο από τη θάλασ-
σα όσο από την αµµουδιά.

ΠΑΚΟΕ: Εσείς δέχεστε ότι οι ακτές µε
γαλάζια σηµαία είναι καθαρές;

5η λουόµενη: Μάλλον όχι, νοµίζω πως
η σηµατοδότηση είναι τυπική.

ΠΑΚΟΕ: Είσαστε ευχαριστηµένος από τη
θάλασσα εδώ;

6ος λουόµενος: Ναι, όλα είναι µία χαρά.
ΠΑΚΟΕ: ∆εν έχετε δηλαδή κάποιο πρό-

βληµα;
6ος λουόµενος: Όχι, δεν έχω κάποιο ι-

διαίτερο πρόβληµα. Άλλωστε δεν έχω ιδιαί-
τερες απαιτήσεις. Γενικά όλοι εµείς εδώ εί-

Εικόνα 4: Η δεξαµενή αερισµού της
µονάδας βιολογικού καθαρισµού

Εικόνα 5: Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ επιθεωρεί µία κλίνη
ξήρανσης της µονάδας.

Εικόνα 6: Τοξικοί καπνοί αναδύονται από τη χωµατερή του Βαϊδερπού
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µαστε ευχαριστηµένοι από τις παραλίες µας.
ΠΑΚΟΕ: Είδαµε λίγο πιο πάνω, στο «Τρο-

καντερό», γαλάζια σηµαία; Που πιστεύετε
ότι είναι πιο καθαρά; Εδώ ή εκεί;

6ος λουόµενος: Νοµίζω ότι εδώ είναι
ποιο καθαρά. Από εκεί πρέπει να υπάρχει
ρυπαντικό φορτίο λόγω των µεταλλείων.

ΠΑΚΟΕ: Ναι, αλλά από εκεί υπάρχει γα-
λάζια σηµαία..

6ος λουόµενος: ∆εν είµαι και ειδικός για
να κρίνω που είναι πιο καθαρά. Λυπάµαι.

ΠΑΚΟΕ: Θα θέλαµε να µας πείτε τη γνώ-
µη σας για την κατάσταση τη θάλασσας σ’
αυτή την παραλία;

7ος λουόµενος: Η θάλασσα είναι µία χα-
ρά. ∆εν έχω να προσθέσω κάτι άλλο

ΠΑΚΟΕ: Εσείς είσαστε ευχαριστηµένη
από την ποιότητα των νερών σ’ αυτή την πα-
ραλία;

8η λουόµενη: Όταν έρχεσαι από την Α-
θήνα για να βουτήξεις, υπέροχη σου φαίνε-
ται η θάλασσα.

ΠΑΚΟΕ: Εσύ θα µας πεις τη γνώµη σου
για τα νερά της θάλασσας;

9ος λουόµενος: Καλή είναι η θάλασσα,
εντάξει.

ΠΑΚΟΕ: Υπάρχει κάτι που δε σου αρέσει;
9ος λουόµενος: Είναι λίγο βρώµικη µε-

ρικές φορές, αλλά εντάξει. ∆εν παίζει πρό-
βληµα.

Η αµφισβήτηση του κοινού στη Γαλάζια
Σηµαία αποτέλεσε ηθική δικαίωση για τους
ερευνητές του ΠΑΚΟΕ, που κάθε καλοκαί-
ρι αναλαµβάνουν το δύσκολο έργο της α-
ξιολόγησης της καταλληλότητας των ακτών,
και έδωσε ώθηση στη συνέχιση της προ-
σπάθειας για µία αµερόληπτη ενηµέρωση
πέρα από οικονοµικές εξαρτήσεις και πο-
λιτικές διαπλοκές.

Το ΠΑΚΟΕ, και ο πρόεδρος του προσω-

πικά κος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, θα
ήθελε να ευχαριστήσει την κυρία Τζαµτζή,
ιδιοκτήτρια και εκδότρια της εφηµερίδας
«ΦΩΚΙΣ», που µας συνόδευσε καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιοδείας µας στη Φωκίδα
και µας έφερε σε επαφή µε τοπικούς πα-
ράγοντες και τους ανθρώπους της τοπικής
κοινωνίας. Η συνεργασία µας ήταν πολύ ε-
ποικοδοµητική και πιστεύουµε ότι τα απο-
τελέσµατα των αναλύσεων θα δείξουν το
πραγµατικό πρόσωπο της Άµφισσας, µιας
πόλης µε τη δική της ιστορία και πολιτιστι-
κή κληρονοµιά, η οποία όµως, δυστυχώς,
έχει παραµεληθεί από τις τοπικές αρχές.

Π
αράνοµες δραστηριότητες κάθε τύπου που αναπτύσσονται στην περιοχή των
∆ελφών και της Κίρρας, και µάλιστα µέσα στη ζώνη Α’ της υπό προστασία
περιοχής, σύµφωνα µε καταγγελίες πολιτών που φτάνουν στα γραφεία

περιβαλλοντικών οργανώσεων, όπως η Ελληνική Εταιρείας Περιβάλλοντος και
Πολιτισµού και η WWF Ελλάς. 
Ξεκινώντας από τις πιο κραυγαλέες αυθαιρεσίες, αναφέρεται ότι µέσα στη ζώνη
απόλυτης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου λειτουργεί Χώρος Ανεξέλεγκτης
∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει κατασκευαστεί
κοντά και οικίσκος, ενώ σε απόσταση περίπου 60 µέτρων βρίσκεται ακάλυπτος
αγωγός ύδρευσης που οδηγεί στο Μόρνο. Ο κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία είναι
προφανής καθώς και η παράβαση σωρείας νοµοθετηµάτων για την προστασία του
πόσιµου νερού και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Σύµφωνα δε µε τις
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε έργου ή εργασίας
δίπλα ή κοντά στα έργα ύδρευσης που είναι δυνατόν κίνδυνο ζηµιών ή ρύπανσης σε
αυτά, όπως συµβαίνει στην προκειµένη περίπτωση.
Πλησίον του ΧΑ∆Α απαντώνται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις, και
αυτές µέσα στη ζώνη απόλυτης προστασίας, και µάλιστα χοιροτροφεία στα οποία δε
φαίνεται να τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Οι καταγγέλλοντες
αναφέρουν ότι τα εκτρεφόµενα ζώα βόσκουν σε περιφραγµένο χώρο γεµάτο
απορρίµµατα και µάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση 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, στο άλσος που δεσπόζει του Μουσείου
των ∆ελφών, το οποίο ως παρακείµενο χώρου ιστορικής σηµασίας είναι απόλυτα

προστατευµένο από τη δασική νοµοθεσία. Είναι φυσικά περιττό να σηµειωθεί ότι η
εκχέρσωση του δάσους αντίκειται στο νόµο και οι οποιασδήποτε φύσεως
εγκαταστάσεις επισύρει τις διοικητικές ποινές που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.δ.
86/69 «περί ∆ασικού Κώδικα».
Εκτός όµως από παράνοµη υλοτοµία το άλσος του Μουσείου ∆ελφών διατρέχει και
υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της συσσώρευσης άχρηστων και εύφλεκτων υλικών
που έχουν εγκαταλειφθεί σε διάφορα σηµεία του. ∆υστυχώς µέχρι στιγµής ούτε η
∆ιεύθυνση του Μουσείου ∆ελφών ούτε και ο ∆ήµος ∆ελφών έχουν ενεργήσει για την
αντιµετώπιση του θέµατος.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προστασία των αρχαιολογικών µνηµείων και της
πολιτιστικής 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 Σύµβαση για την προστασία της
Αρχαιολογικής Κληρονοµιάς (Σύµβαση της Βαλέτας) και  η ∆ιεθνής Σύµβαση για την
Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς της Ευρώπης (Σύµβαση της Γρανάδας). Ο
δε αρχαιολογικός χώρος των ∆ελφών συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο των
µνηµείων παγκόσµια κληρονοµιάς της UNESCO από το 1987, χάρις και στο µοναδικό
φυσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και την αρµονία του αρχιτεκτονικού και του
φυσικού στοιχείου.
Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση όµως, τα στελέχη του ΠΑΚΟΕ µε θλίψη διαπιστώνουν
ότι τελικά το θεσµικό πλαίσιο της προστασίας δεν επαρκεί για τη διατήρηση τόσο του
αρχαιολογικού χώρου όσο και της περιβάλλουσας δασικής έκτασης, και καλεί τους
τοπικούς διοικητικούς φορείς να αναλάβουν άµεσα µέτρα για την αποµάκρυνση των
παράνοµων εγκαταστάσεων και την τιµωρία των παραβατών.

ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ

Συζήτηση µε λουόµενους



22 ΦΑΚΕΛΟΣ / BOΘΡΟΛΥΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ | Μάρτιος 2016

ΦΩΚΙ∆Α S.O.S ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 20087

Σ
την κεντρική πλατεία
της Άµφισσας βρέθη-
κε ο Πρόεδρος του ΠΑ-

ΚΟΕ, κος Παναγιώτης Χρι-
στοδουλάκης, στις 22 Ιουλί-
ου για να παρουσιάσει τα α-
ποτελέσµατα της έρευνας
του ΠΑΚΟΕ επί των περι-
βαλλοντικών προβληµάτων
που αντιµετωπίζει ο Νοµός
της Φωκίδας, σε δηµόσια
εκδήλωση που συνδιοργα-
νώθηκε µε την τοπική εφη-
µερίδα «ΦΩΚΙΣ».

Το λόγο πήρε πρώτη η κυ-
ρία Ευφροσύνη Τζαµτζή, εκ-
δότρια της τοπικής εφηµερί-
δας «ΦΩΚΙΣ», καλωσορίζο-
ντας τους παριστάµενους, µε-
ταξύ των οποίων και τον βου-
λευτή της εκλογικής περιφέ-
ρειας Φωκίδας κο Γιάννη
Μπούγα και εκπροσώπους της
Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης. Η κα Τζαµτζή υ-
πογράµµισε τη σηµασία της
παρουσίας του ΠΑΚΟΕ στην
περιοχή και της συνδροµής
του στην προσπάθεια των κα-
τοίκων να ξεπεράσουν τα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν
και να εξασφαλίσουν ένα κα-
λύτερο βιοτικό επίπεδο δια-
τηρώντας παράλληλα το φυ-
σικό χαρακτήρα της περιοχής.
Κλείνοντας ευχήθηκε η απο-
ψινή συνέντευξη τύπου να
συµβάλλει στην αφύπνιση της
τοπικής κοινωνίας και στην
κινητοποίηση της για την από
κοινού αντιµετώπιση της υ-
πάρχουσας κατάστασης και
την ανάληψη µιας οµαδικής
πρωτοβουλίας, η οποία πι-

στεύει ότι θα έχει τα καλύτε-
ρα αποτελέσµατα.

Παίρνοντας το λόγο ο κος
Χριστοδουλάκης αρχικά ευ-
χαρίστησε, και αυτός µε τη
σειρά του, τον κο Μπούγα κα-
θώς και τους παριστάµενους
Νοµαρχιακούς και ∆ηµοτι-
κούς Συµβούλους, και εξέ-
φρασε στο κοινό την ευγνω-
µοσύνη του για τη φιλοξενία
που έτυχε το επιστηµονικό ε-
πιτελείο του ΠΑΚΟΕ από τους
Φωκιδείς κατά το ερευνητικό
του οδοιπορικό. Θέλωντας να
είναι ειλικρινής µε το ακροα-
τήριο του, φανέρωσε τον βα-
θύ του προβληµατισµό για την
περιβαλλοντική υποβάθµιση
που παρατηρείται σε πολλές
περιοχές του νοµού και για
την εγκατάλειψη στην οποία
έχει περιέλθει η ύπαιθρος της
Φωκίδας. Γι’ αυτή τη δυσάρε-
στη κατάσταση, που αντανα-
κλάται σε αρκετούς τοµείς της
καθηµερινής ζωής των κατοί-
κων, δήλωσε την επιθυµία του
να παραθέσει τις δικές του
σκέψεις και  τις προτάσεις,
στηριζόµενος στα στοιχεία
µελετών που έχουν γίνει και
στην προσωπική του εµπειρία
από την περιοδεία του στην
περιοχή.

Ο κος Χριστοδουλάκης ε-
ξήγησε αρχικά ότι αφορµή γι’
αυτό το ερευνητικό ταξίδι στά-
θηκαν οι καταγγελίες που έ-
λαβε το ΠΑΚΟΕ από κατοί-
κους της Φωκίδας για λει-
τουργία παράνοµης χωµατε-
ρής στο δήµο Γαλαξιδίου κα-
θώς και τη ρύπανση των νε-

ρών κολύµβησης στις ακτές
του Γαλαξιδίου.

Πρώτος σταθµός όµως της
περιοδείας του ήταν το υδρα-
γωγείο του Μόρνου και το διυ-
λιστήριο νερού, όπου πραγ-
µατοποιείται ο καθαρισµός
του νερού πριν τη διάθεση του
στο δίκτυο ύδρευσης της
Άµφισσας και άλλων δήµων
της Φωκίδας. Από τη σύντο-
µη περιήγηση στις εγκατα-
στάσεις του διυλιστηρίου ο ί-
διος οµολόγησε πως εντόπι-
σε σωρεία παραλείψεων και
ανεπαρκειών στη διαδικασία
της επεξεργασίας του νερού
του φράγµατος, οι οποίες θέ-
τουν σε κίνδυνο τη δηµόσια
υγεία. Ενδεικτικά ανέφερε την
παλαιότητα του δικτύου ύ-
δρευσης, που χρονολογείται
από το 1974, καθώς και την
παλαιότητα των εγκαταστάσε-
ων του διυλιστηρίου, που χρο-
νολογούνται από το 1985, ό-
που παρατηρήθηκε εκτετα-
µένη παρουσία σκουριάς σε
σωληνώσεις και βαλβίδες α-
σφαλείας του αντλιοστασίου.
Ανέφερε επίσης  πληµµελείς
έως ανύπαρκτους ελέγχους
της ποιότητας του νερού σε
ότι αφόρα χηµικές παραµέ-
τρους (ελεύθερο χλώριο, βα-
ρέα µέταλλα) αλλά και µικρο-
βιολογικές (κολοβακτηρίδια,
ολικά κολοβακτηριοειδή), λό-
γω του περιορισµού των αρ-
µοδιοτήτων του τεχνικού προ-
σωπικού, ενώ δεν παρέλειψε
να σηµειώσει ότι ακόµα και τα
φίλτρα άµµου, που χρησιµο-
ποιούνται στο τελευταίο στά-
διο της διύλισης, αλλάζονται
µετά από διάστηµα πολλών ε-
τών, έχοντας εν τω µεταξύ
προσροφήσει αναρίθµητους
πληθυσµούς µικροβίων (βά-
κιλοι εντερόκοκκοι, κ.α.) και
σηµαντικές ποσότητες βαρέ-
ων µετάλλων και οργανικών
ενώσεων, και ως εκ τούτου
καταστεί ακατάλληλα για το
φιλτράρισµα του νερού.

Εξ’ ίσου λυπηρή εικόνα α-
νέφερε, ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΚΟΕ, ότι αποκόµισε και από
την επίσκεψη του στη µονά-
δα βιολογικού καθαρισµού
του ∆ήµου Άµφισσας όπου

καταλήγει το αποχετευτικό δί-
κτυο της πόλης. Η εγκατάλει-
ψη των εγκαταστάσεων ήταν
περισσότερο από εµφανής, µε
τα λύµατα να συσσωρεύονται
ανεξέλεγκτα και τελικά να
διατίθενται ανεπεξέργαστα
στον ελαιώνα µολύνοντας τον
µε κάθε λογής παθογόνα. ∆εν
έκρυψε δε ότι εργαζόµενος
στις εγκαταστάσεις του βιο-
λογικού καθαρισµού του α-
ποκάλυψε ότι επισκέπτεται το
αντλιοστάσιο της µονάδας κά-
θε είκοσι µέρες απλά για να
ελέγξει εάν εξακολουθεί να
λειτουργεί οµαλά!

Έχοντας πλέον δει στην έ-
κταση του το πρόβληµα της
διαχείρισης των λυµάτων της
πόλης, ο κος Χριστοδουλάκης
οµολόγησε ότι η εικόνα της
κακής κατάστασης στην οποία
έχει περιέλθει ο ελαιώνας της
Άµφισσας δεν τον εξέπληξε,
όπως και το γεγονός ότι δεν
έχει εµφανίσει αξιόλογη βελ-
τίωση η απόδοση του για σχε-
δόν δέκα χρόνια. Ο ίδιος υ-
ποστήριξε ότι ο βαθµός της
µόλυνσης του ελαιώνα είναι
τέτοιος ώστε να ανιχνεύονται
κολοβακτηρίδια ακόµα και
στον ελαιόκαρπο.

Συνεχίζοντας ο κος Χρι-
στοδουλάκης αναφέρθηκε
στην έρευνα του ΠΑΚΟΕ στις
ακτές του Γαλαξιδίου, όπου
διαπιστώθηκε πως καταρρί-
πτεται ένα ακόµα στερεότυ-
πο, αυτό της «γαλάζιας ση-
µαίας» τόσο στη συνείδηση
του κόσµου όσο και στο εξει-
δικευµένο βλέµµα του επι-
στήµονα. Αναλύσεις σε δείγ-
µατα που ελήφθησαν από διά-
φορα σηµεία ακτών του Γα-
λαξιδίου, µερικές σηµατοδο-
τηµένες µε γαλάζια σηµαία,
έδειξαν συγκεντρώσεις συ-
χνά εκατοντάδες φορές πάνω
από τα επιτρεπτά όρια καθι-
στώντας τες ακατάλληλες για
κολύµβηση. Παρ’ όλα αυτά
και παρά την επίγνωση του
κόσµου για την πραγµατική
κατάσταση των ακτών η απά-
ντηση των λουοµένων σε σχε-
τική ερώτηση των ερευνητών
του ΠΑΚΟΕ για την καταλλη-
λότητα της ακτής και τη δική

τους προτίµηση ήταν «Η θά-
λασσα είναι βρώµικη αλλά τι
να κάνουµε;».

Τα αίτια για την υφιστάµε-
νη κατάσταση ο κος Χριστο-
δουλάκης τα αναζήτησε στην
λειτουργία και τη δραστηριο-
ποίηση της Νοµαρχιακής και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
η αδράνεια και η ανοχή των
οποίων έχει οδηγήσει τα τε-
λευταία χρόνια σε πληθώρα
αυθαιρεσιών και σωρεία πα-
ρανοµιών στη χορήγηση α-
δειών  για έργα και άλλες δρα-
στηριότητες στην ευρύτερη
περιοχή. Οι παράνοµες στοές
στα µεταλλεία εξόρυξης βω-
ξίτη στη Γκιώνα και οι ανεξέ-
λεγκτοι σκουπιδότοποι στο Γα-
λαξίδι και την Ιτέα είναι µερι-
κά µόνο από τα στοιχεία που
συνθέτουν το τοπίο της περι-
βαλλοντικής υποβάθµισης του
νοµού. ∆ε δίστασε µάλιστα να
εκφράσει την ανησυχία του
για την οµαλή εξέλιξη των α-
ναπτυξιακών προγραµµάτων
που έχουν δροµολογηθεί για
την αναβάθµιση της περιφέ-
ρειας υπό τις παρούσες συν-
θήκες, και ειδικότερα του
ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας - Ηπείρου, το οποίο εί-
ναι ενταγµένο στο πλαίσιο του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί-
ου Αναφοράς.

Ο κ. Χριστοδουλάκης στη
συνέχεια κοινοποίησε τα α-
ποτελέσµατα των εργαστη-
ριακών αναλύσεων σε 11
δείγµατα που ελήφθησαν από
θαλασσινά (8 δείγµατα) και
πόσιµα νερά (3 δείγµατα). Πιο

αναλυτικά από τα 3 δείγµατα
πόσιµων νερών,  βρέθηκαν
κολοβακτηρίδια και κολοβα-
κτηριοειδή σε ένα δείγµα, που
προέρχεται από πηγή του
Σπαρτόλακα, ενώ τα άλλα 2
δείγµατα βρέθηκαν καθαρά.
Καθώς  η µέτρηση των ολικών
κολοβακτηριδίων δίνει ένα
δείκτη ποιότητας του νερού
και καταλληλότητας για τη
χρήση του, σύµφωνα µε τις
µετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, οι αρ-
µόδιες αρχές πρέπει να µερι-
µνήσουν άµεσα για την πηγή
της Σπαρτόλακας και να διε-
ρευνήσουν κατά πόσο συνδέ-
εται η µόλυνση του νερού µε
τη λειτουργία της χωµατερής
στην περιοχή. Όπως ήταν φυ-
σικό συστήθηκε στο κοινό να
αποφεύγεται η χρήση της συ-
γκεκριµένης πηγής µέχρι νε-
οτέρων.

Όσον αφορά τις αναλύ-
σεις στα 8 δείγµατα θαλασσι-
νών νερών, τα 2 βρέθηκαν πά-
νω από τα ανεκτά όρια (για θα-
λασσινό νερό πολύ καλής ποι-
ότητας σύµφωνα µε ευρω-
παϊκή οδηγία του 2006) των
250 παθογόνων κολοβακτηρι-
δίων ανά 100 ml ή των 500 κο-
λοβακτηριοειδών ανά 100 ml
νερού. Από τα υπόλοιπα, τα 3
βρέθηκαν πολύ καθαρά, 1
βρέθηκε σχετικά κοντά στα ό-
ρια για επαρκή καθαρότητα, 1
αρκετά καθαρό και 1 µολυ-
σµένο µε βακτηρίδια άλλα από
αυτά που εξετάζονταν, τα ο-
ποία έκαναν αδύνατες τις µε-
τρήσεις. Συµπερασµατικά
στην πλαζ της Παπαποστόλου

Η κα Ευφροσύνη Τζαµτζή,
ιδιοκτήτρια και εκδότρια
της τοπικής εφηµερίδας

«ΦΩΚΙΣ»

Η προσέλευση του κοινού αντανακλά την ανησυχία του για
τα προβλήµατα του τόπου

Ο κος Παναγιώτης
Χριστοδουλάκης, πρόεδρος

του ΠΑΚΟΕ, απευθύνεται
στον κόσµο της Άµφισσας

Παρουσίαση αποτελεσµάτων της έρευνας του ΠΑΚΟΕ και ενηµέρωση του λαού της Άµφισσας
Πλατεία Κεχαγιά, 22 Ιουλίου 2008
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δεν µπόρεσε να γίνει προσ-
διορισµός των κολοβακτη-
ριοειδών, ενώ τα παθογόνα
κολοβακτηρίδια βρέθηκαν
183 ανά 100 ml νερού, στην
πλαζ- Ξενία βρέθηκαν 215 πα-
θογόνα ανά 100 ml στην Άγιος
Ιωάννη Ιτέας  βρέθηκαν 46
παθογόνα ανά 100 ml.

Μετά από την παρουσία-
ση των αποτελεσµάτων ο πρό-
εδρος του ΠΑΚΟΕ, κ. Χριστο-
δουλάκης, σηµείωσε ότι πρέ-
πει να γίνει µία συνολική συ-
ζήτηση για όλα τα φλέγοντα
προβλήµατα της Φωκίδας: για
τη µόλυνση των ακτών, όσο
για τη συντήρηση του διυλι-
στηρίου, για τη λειτουργία του
βιολογικού καθαρισµού και
φυσικά τη διαχείριση των α-
στικών απορριµµάτων. Μία τέ-
τοια συζήτηση αποτελεί βα-
σική προϋπόθεση για να γίνει
εκτίµηση της τωρινής κατά-
στασης από όλους, αλλά και
για να αρχίσει ένας  προβλη-
µατισµός για την προοπτική
αντιµετώπισης της. 

Στάθηκε δε στο γεγονός
ότι οι διοικητικοί φορείς πρέ-
πει να επικεντρωθούν στο ζή-
τηµα των ολοκληρωµένων
προτάσεων και των υλοποιή-
σεών τους, καθώς χάνονται
ευκαιρίες των εκατοµυρίων
ευρώ από τα ΚΠΣ. Ενδεικτικά
ανέφερε ότι 500 εκατοµµύρια
ευρώ χάθηκαν λόγω έλλειψης
µέριµνας στα θέµατα απορρι-
µάτων και βιολογικών καθα-
ρισµών. Είναι εγκληµατικό ότι
όλα αυτά τα χρόνια έχουν δο-
θεί συνολικά υπέρογκα ποσά
για βιολογικούς καθαρισµούς
και το 93% αυτών δε λειτουρ-
γούν. Χαρακτηριστική εξαί-
ρεση αποτελεί µόνο η µονά-
δα βιολογικού καθαρισµού
στην Κατερίνη, η υποδειγµα-
τική λειτουργία της οποίας της
αποδίδεται στη συνεχή επί-
βλεψή της από τις δηµοτικές
αρχές.

Κλείνοντας την οµιλία του,
και θέλοντας να αφήσει αιχ-
µές κατά της τοπικής και της
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης,
ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ ση-
µείωσε ότι οι άνθρωποι που
υποτίθεται ότι ασχολούνται µε
τα κοινά δεν έχουν δείξει τη
δέουσα σηµασία σ’ αυτά τα
προβλήµατα ενώ σε πολλές
από τις προβληµατικές πε-
ριοχές δεν έχει γίνει ούτε µία

επίσκεψη από τους επίση-
µους πολιτικούς φορείς και
παράγοντες.

∆ίνοντας το λόγο στο κοι-
νό για ερωτήσεις και περαι-
τέρω συζήτηση στο ακροατή-
ριο, ζήτησε να απαντήσει στις
επικρίσεις του κου Χριστο-
δουλάκη, ο βουλευτής Φωκί-
δας, κος Γιάννης Μπούγας.
Παίρνοντας το λόγο ο κος
Μπούγας,  ανέφερε ότι οι ε-
ποχές που απλά διαπιστώνα-
µε τα περιβαλλοντικά προ-
βλήµατα ή απλά τα καταγγέλ-
λαµε βρίσκονται στο παρελ-
θόν, καθώς ο λόγος διαµαρ-
τυρίας γίνεται πλέον κουρα-
στικός και δεν οδηγεί πουθε-
νά. Επίσης, ανήκουν στο πα-
ρελθόν οι εποχές στις οποίες
οι ανησυχίες αυτές προβάλ-
λονταν προκειµένου να επι-
τευχθούν πολιτικά ωφέλη.
Αυτό συµβαίνει γιατί η γνώ-
ση και η εµπειρία των πολι-
τών µέσα από όλες τις σχετι-
κές ζυµώσεις τους έχει κάνει
πιο ώριµους, ωστέ να µπο-
ρούν να διακρίνουν ποιοι εν-
διαφέρονται πραγµατικά για
το περιβάλλον και ποιοι το
χρησιµοποιούν ως πρόσχηµα
για να αποκοµίσουν βραχυ-
πρόθεσµα ωφέλη. 

Ο κος Μπούγας παραδέ-
χτηκε ότι τα προβλήµατα, για
τα οποία κάνει λόγο το ΠΑ-
ΚΟΕ, είναι από τα πιο σηµα-
ντικά για το νοµό και έχουν
µία ιστορία 50 έως 60 ετών,
κάτι που σηµαίνει ότι οι ση-
µερινές γενιές έχουν γεννη-
θεί και µεγαλώσει µε αυτά.
Ως  γενεσιουργές αιτίες τους,
ανέφερε την έµφαση στην α-
νάπτυξη χωρίς καµία µέρι-
µνα για το περιβάλλον, αλλά
και την τάση για υπερπρο-
στασία του περιβάλλοντος σε
βάρος των τοπικών πληθυ-

σµών, που διαµένουν σε µία
περιοχή και θέλουν να προ-
οδεύσουν.  Στέκοντας µάλι-
στα στη δεύτερη αιτία ανέ-
φερε το παράδειγµα, της λί-
µνης του Μόρνου, για την
προστασία της οποίας, πριν
40 χρόνια, τέθηκαν περιορι-
σµοί οι οποίοι τελικά απέβη-
σαν σε βάρος της ανάπτυξης
της τοπικής κοινωνίας. 

Περνώντας στα επιµέ-
ρους θέµατα της συζήτησης,
σχετικά µε την καταλληλότη-
τα των ακτών υποστήριξε πως
δεν είναι όλες εξίσου επιβα-
ρυµένες και πως το συγκε-
κριµένο πρόβληµα δεν αφο-
ρά αποκλειστικά τη Φωκίδα,
αλλά σχεδόν το σύνολο των
ακτών του Κορινθιακού κόλ-
που. Με την ίδια λογική ι-
σχυρίστηκε πως η ανίχνευ-
ση παρουσίας παθογόνων σε
κάποια µεµονωµένα σηµεία
του ελαιώνα δε συνεπάγεται
απαραίτητα ότι και ο ελαιώ-
νας είναι µολυσµένος σε όλη
του την έκταση, η οποία ε-
ξάλλου είναι και πολύ µεγά-
λη φτάνοντας τα 55 χιλιάδες
στρέµµατα. 

Ολοκληρώνοντας την οµι-
λία του ο κος Μπούγας ανα-
φέρθηκε στο πολύ σοβαρό
ζήτηµα της διαχείρισης των
λυµάτων, των φυλακών Μα-
λανδρινού. Οι φυλακές Μα-
λανδρίνου εγκαινιάστηκαν το
2001 και δόθηκαν 50 εκατο-
µύρια δραχµές για κατασκευή
µονάδας βιολογικού καθαρι-
σµού, οποίος τελικά δεν έγι-
νε. Αποτέλεσµα ήταν τα λύ-
µατα των φυλακών µετά από
3 χρόνια να διοχετεύονται τε-
λικά στη λίµνη του Μόρνου
και να µεταφέρονται µε απα-
ράδεκτο τρόπο στο δίκτυο ύ-
δρευσης. Το ίδιο πρόβληµα υ-
φίσταται και µε τα λύµατα των
οικισµών πέριξ της λίµνης τα
οποία τελικά καταλήγουν σ’
αυτή. Στην Αττική το πρόβλη-
µα αντιµετωπίζεται χάρις τη
χλωρίωση και τη συνολική ε-
πεξεργασία που κάνει η ΕΥ-
∆ΑΠ για το πόσιµο νερό, αλ-
λά στη λίµνη του Μόρνου το
πρόβληµα παρέµεινε. Ωστό-
σο µπορεί να αντιµετωπιστεί
µε αισιοδοξία καθώς από το
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
έχουν εξασφαλισθεί 30 εκα-
τοµµύρια ευρώ για την εγκα-
τάσταση και λειτουργία δευ-

τεροβάθµιου βιολογικού κα-
θαρισµού. 

Στη συνέχεια το λόγο πή-
ρε ο Νοµαρχιακός Σύµβου-
λος Φωκίδας, ο κος Γιώργος
Ιωσιφίδης ο οποίος θέλησε να
επεκταθεί και σε άλλα ζητή-
µατα, πέρα από αυτά που τέ-
θηκαν από τους προηγούµε-
νους οµιλητές. Ξεκίνησε κά-
νοντας λόγο για καταπατήσεις
δασικών εκτάσεων στον Παρ-
νασσό και ανάπτυξη οικοδο-
µικής δραστηριότητας. Συ-
γκεκριµένα, στη θέση Του-
_πανάρια ή Aλαφόκαστρo του
Παρνασσού, µέσα στον αρ-
χαιολογικό χώρο των ∆ελφών,
σε ένα «οικόπεδο» 23
στρε__άτων, βρί-σκεται σή-
µερα «στα τελειώµατα» συ-
γκρότηµα πολυτελών εξοχι-
κών κα-τοικιών. Για να έχουν
την απαιτού-_ενη νο_ι_οφά-
νεια οι ε_πλεκό_ε-νοι στην υ-
πόθεση, φρόντισαν _µέσα από
_ια σειρά τεχνασµάτων να ε_-
φανίσουν την περιοχή εκτός
του θε-σ_οθετη_ένου αρχαι-
ολογικού χώ-ρου. Μάλιστα
σχεδιάζεται και χάραξη δρό-
µου από την Άµφισσα για
Παρνασσό δια µέσου Σπαρ-
τόλακας για επέκταση της οι-
κοδοµικής δραστηριότητας
στη βορειοανατολική πλευρά
του Παρνασσού. 

Συνεχίζοντας ο κος Ιωσι-
φίδης κατήγγειλε την απόφα-
ση του Νοµαρχιακού Συµ-
βουλίου σχετικά µε την κατα-
σκευή χιονοδροµικού κέ-
ντρου στα Βαρδούσια, τη στιγ-
µή που η περιοχή δεν παρου-
σιάζει τα κατάλληλα χαρα-
κτηριστικά (περιορισµένη χιο-
νοκάλυψη) που να δικαιολο-
γούν την κατασκευή του συ-
γκεκριµένου έργου. Εύλογα
λοιπόν διερωτήθηκε εάν η

σκοπιµότητα αυτού του έργου
εξυπηρετεί µόνο τα συµφέ-
ροντα των εργολάβων.

Σε ότι αφορά τη διαχείρι-
ση των αποριµµάτων ο κος Ιω-
σιφίδης άφησε και πάλι αιχ-
µές εναντίον των υπόλοιπων
Νοµαρχιακών Συµβούλων της
Φωκίδας, λέγοντας ότι αντιµε-
τωπίζουν το ζήτηµα µε καθα-
ρά συµφεροντολογικά κριτή-
ρια καθώς στις συνεδριάσεις
του Νοµαρχιακού Συµβουλί-
ου οι συζητήσεις και οι δια-
φωνίες εστιάζονται µόνο στην
επιλογή της αναδόχου εταιρίας
για την εκτέλεση του έργου και
όχι στη χωροθέτηση του και
στη διαµόρφωση του καθε-
στώτος λειτουργίας του. 

Ολοκληρώνοντας τον λό-
γο του, ο κος Ιωσφίδης θέλη-
σε να σχολιάσει την πρόσφα-
τη απόφαση του Νοµαρχια-
κού Συµβουλίου σχετικά µε
τη διαχείριση του ελαιώνα της
Άµφισσας. Συγκεκριµένα ε-
ξέφρασε δηµόσια τη διαφω-
νία του για µετατροπή του ε-
λαιώνα από ξηρική σε αρ-
δευόµενη καλλιέργεια προ-
κειµένου να αυξηθεί η παρα-
γωγικότητα του και κατ’ επέ-
κταση το εισόδηµα των αγρο-
τών. Υποστήριξε πως, ενώ το
αποτέλεσµα είναι πράγµατι
θεµιτό, δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις για το έργο αυ-
τό καθώς τα αποθέµατα της
λίµνης του Μόρνου, απ’ όπου
θα αρδεύεται ο ελαιώνας, µει-
ώνονται συνεχώς οπότε το κό-
στος της θα γίνεται συνεχώς
µεγαλύτερο. Ο κος Ιωσιφίδης
αναρωτήθηκε για τις σκοπι-
µότητες που κρύβουν οι προ-
τάσεις για την άρδευση του ε-
λαιώνα από τον Μόρνο, µιας
και τα υδατικά του αποθέµα-
τα χρησιµοποιούνται απο-
κλειστικά για την ύδρευση,
και κατέληξε πως πίσω από
αυτό το έργο θα ωφεληθούν
τελικά µόνο οι εργολάβοι.

Στη συνέχεια πήρε το λό-
γο ο ∆ήµαρχος της Άµφισσας,
ο κος Ασηµάκης Ασηµακό-
πουλος. Θέλοντας να απαντή-
σει στις παρατηρήσεις του
κου Χριστοδουλάκη για την
ποιότητα του πόσιµου νερού
σε ότι αφορά το δήµο Άµφισ-
σας, ο κος Ασηµακόπουλος α-
νέφερε ότι κατόπιν δικής του
εντολής πραγµατοποιήθηκε
δειγµατοληψία πόσιµου νε-

ρού από διάφορα σηµεία της
πόλης και σύµφωνα µε τα α-
ποτελέσµατα των αναλύσεων
του Τµήµατος Υγιεινής το νε-
ρό κρίνεται καθαρό και κα-
τάλληλο για ανθρώπινη κατα-
νάλωση.

Σε ότι αφορά την κατά-
σταση της µονάδας του βιο-
λογικού καθαρισµού ανέφε-
ρε πως η µονάδα είχε σταµα-
τήσει να λειτουργεί οχτώ µή-
νες πριν την ανάληψη των κα-
θηκόντων από την παρούσα
δηµοτική αρχή, η οποία ω-
στόσο  επιχείρησε να δηµι-
ουργήσει τις προϋποθέσεις
ώστε η επεξεργασία των λυ-
µάτων να γίνεται σε τέτοιο
βαθµό ώστε να είναι δυνατή
η διάθεση τους στον ελαιώνα.
Είπε όµως ότι στο διάστηµα
που είναι δήµαρχος εξασφά-
λισε τους οικονοµικούς πό-
ρους για την αναβάθµιση της
µονάδας του βιολογικού κα-
θαρισµού ενώ πέτυχε και την
έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων για το συγκεκριµένο έρ-
γο, το οποίο πλέον είναι έτοι-
µο για δηµοπράτηση. Σηµεί-
ωσε δε ότι το έργο θα δηµο-
πρατηθεί στο σύνολό του και
όχι τµήµα του χάρις τη χρη-
µατοδότηση που επετεύχθη
µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αειφόρου Α-
νάπτυξης για το διάστηµα
2007 - 2013. 

Η δηµόσια αυτή συζήτη-
ση έκλεισε µε παρεµβάσεις
και από απλούς πολίτες που
θέλησαν να εκφράσουν και
αυτοί τους προβληµατισµούς
για το µέλλον της περιοχής,
δίνοντας µια νότα αισιοδοξίας
αλλά και ικανοποίησης ότι ο
ερχοµός του ΠΑΚΟΕ στη Φω-
κίδα έπαιξε ένα θετικό ρόλο
στην κινητοποίηση της τοπι-
κής κοινωνίας.

Ο κος Γιάννης Μπούγας,
βουλευτής Φωκίδας

Ο κος Γιώργος Ιωσιφίδης,
Νοµαρχιακός Σύµβουλός

Φωκίδας

Ο κος Ασηµάκης
Ασηµακόπουλος, δήµαρχος

Άµφισσας. 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
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