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▶  Οι εκλογές στις 25 Ιανουαρί-

ου θα δείξουν την αλαζονία 

του «θώκου»;

▶   Θα δώσουν ένα ηχηρό μάθη-

μα στους …κενούς αρχηγούς;

▶  Θα οδηγήσουν τη χώρα στο 

ξεπούλημα του φυσικού μας 

πλούτου ή στην εκμετάλλευ-

σή του όχι μόνο από τους 

πλουτοκράτες αλλά και τους 

απλούς εργάτες το
υ μόχθου;

▶  Θα υπερισχύσει η νομιμό-

τητα και η αξιοκρατία, ή το 

ρουσφέτι και η λαμογιά;
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ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική 
Παράταξη

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
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Στην Ελλάδα ξεκίνησε, εδραιώθηκε και σμιλεύτηκε η 
Δημοκρατία, ως το πλέον «αξιοκρατικό» πολίτευμα, 
που ταξίδεψε στους αιώνες σε όλα τα μήκη και πλάτη 
του πλανήτη αυτού.
Πολλές φορές, όμως, εξαιτίας των ανώμαλων DNA 
που εδρεύουν στον εγκέφαλο μερικών δήθεν σωτήρων, 
αυτή περνά δοκιμασίες, αμφισβητείται, ταλαιπωρεί στο 
«όνομά» της, εκατομμύρια απλούς ανθρώπους, αλλά 
ευτυχώς πάντοτε ανασταίνεται και προς τη δόξα... τραβά.
Μέσο όμως για την επιβίωση της Δημοκρατίας στους 
λαούς, είναι κατά τακτά διαστήματα η ψήφος των 
πολιτών. 
Έτσι λοιπόν στις 25 του Γενάρη, λίγες ημέρες μετά την 

έκδοση της «OIKOνομία» ο λαός, θα πάει στα άψυχα 
ξύλινα κουτιά για να ρίξει την τελευταία του ελπίδα σ’ 
αυτούς που θα πιστεύει ότι θα τον σώσουν.
Το ΠΑΚΟΕ απηύθυνε σ’ όλους αυτούς που διεκδικούν 
την ψήφο των Ελλήνων, ενταγμένοι σε κάποιο κομμα-
τικό χώρο, ένα ερωτηματολόγιο ώστε να καταλάβουμε 
αφενός τις οικολογικές ευαισθησίες των ανθρώπων 
αυτών, και αφετέρου τις στρατηγικές –εάν υπάρχουν- 
των μηχανισμών που υπηρετούν.
Οι απαντήσεις ήταν λιγοστές. Διαλέξαμε τις δυο πιο 
ενδιαφέρουσες της κ. Χαράς Καφαντάρη (ΣΥΡΙΖΑ) και 
της κ. Έλενας Κουντουρά (ΑΝΕΛ) και τις παραθέτουμε 
αυτούσιες στις επόμενες σελίδες για την ενημέρωσή σας.

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

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

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

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

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

35 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 36.450 επισκέψεις τον Δεκεμβριο

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

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

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

 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

οικονομία

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0805,
210 810 1609

Εθνικές… εκλογέςedi to 
rial
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 Προς όλα τα κόμματα που ζητούν την ψήφο των ελληνίδων και των 
ελλήνων στις εκλογές της 25/01/2015 και τους υποψήφιους βουλευτές τους. 

 ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  
ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) (www.pakoe.gr), κοινωνι-
κοπεριβαλλοντικός φορέας με αγωνιστική ιστορία 35 χρόνων, ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου 
του 1979. Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλήματα που δημιουργεί η 
ταχεία και απρογραμμάτιστη ανάπτυξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο 
αδέσμευτο δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντάς του το όνομα ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο 
Κέντρο Οικολογικών Ερευνών).

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ  
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.

Οι δικές μας μετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτοσέλιδα του αθηναϊκού Τύπου.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που 

ήρθαμε σε ρήξη επειδή επιλέξαμε να παράγουμε στα πιστοποιημένα εργαστήρια μας 
πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπαραθέτουμε στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της 

εκάστοτε κυβερνητικής κομματικής μηχανής.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός οργανισμός που λάβαρό του 

έχει κάνει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους έγκλημα. 
Και όχι μόνο οικολογικό.

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

 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ.
Επειδή λοιπόν, πιστεύουμε ότι αξίζουμε μια αξιοπρεπή, ποιοτική ζωή, παρόν και 

μέλλον ανάλογο με τον φυσικό μας πλούτο, που συνεχώς οι εκάστοτε έντεχνες πολι-
τικές ηγεσίες τον καταστρέφουν ανεξέλεγκτα και άναρχα. Γι αυτό σας ζητάμε σαφείς 
απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις που πηγάζουν από την 35 άχρονη αγωνιστική 
μας πορεία, γνώση και εμπειρία που αποκτήσαμε, ερχόμενοι πάντοτε σε αντιπαράθεση 
και σύγκρουση με όλους αυτούς που βλέπουν τις ελληνίδες και τους έλληνες σαν 
αριθμούς και όχι ως ανθρώπινες υπάρξεις.

Επίκαιρα οικοερωτήματα στα υποψήφια κόμματα  
και τους υποψήφιους βουλευτές τους
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Επειδή λοιπόν, πιστεύουμε ότι αξίζουμε μια αξιοπρεπή, ποιοτική ζωή, παρόν 
και μέλλον ανάλογο με τον φυσικό μας πλούτο, που συνεχώς οι εκάστοτε έντεχνες 
πολιτικές ηγεσίες τον καταστρέφουν ανεξέλεγκτα και άναρχα. Γι’ αυτό σας ζητάμε 

σαφείς απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις που πηγάζουν από την 35 άχρονη 
αγωνιστική μας πορεία, γνώση και εμπειρία που αποκτήσαμε, ερχόμενοι πάντοτε σε 
αντιπαράθεση και σύγκρουση με όλους αυτούς που βλέπουν τις ελληνίδες και τους 

έλληνες σαν αριθμούς και όχι ως ανθρώπινες υπάρξεις.

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ:

1
Ποιες είναι οι βασικές σας αρχές για την αντιμετώπιση της ληστρικής εκμετάλλευσης του φυσικού μας πλούτου - 
που δυστυχώς δεν είναι ΑΠΕ -  αλλά «δήθεν για οικονομικούς λόγους προτιμάται από την ΑΠΕ; Ποια είναι η θέση 
σας για την ελεγχόμενη εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις θάλασσές μας;

2
Ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες και δράσεις που θα αναλάβετε, για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών 
φαινομένων που είναι συνέπεια της παντελούς έλλειψης προγραμματισμού λήψης μέτρων στην κλιματική 
αλλαγή;

3
Ποια είναι η πολιτική που θα εφαρμόσετε, ώστε να λυθεί - εν μέρει - το πρόβλημα της ανεργίας με την οργάνωση 
και υλοποίηση προγραμμάτων πράσινης ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων με σκοπό την 
περιβαλλοντική αλλά και οικονομική ωφέλεια των πολιτών;

4
Ποιες πολιτικές θα εφαρμόσετε στη διαχείριση των υδροσυστημάτων της χώρας, ούτως ώστε να τείνουν 
να γίνουν ανανεώσιμες πηγές και όχι κοινωνικά αγαθά εν «ανεπαρκεία»  και πηγές πλούτου γης για τους 
επιτήδειους, αετονύχηδες;

5
Ποιες πολιτικές ανάπτυξης θα εφαρμόσετε ώστε η γεωργία  και η κτηνοτροφία να αποτελέσουν πηγές πλούτου 
και όχι πηγές καρκινογόνων «βομβών» για τα έντεκα εκατομμύρια έλληνες που επηρεάζεται η υγεία τους από 
την κακή διατροφική πολιτική της υπερεκμετάλλευσης και της ανεξέλεγκτης υπερκατανάλωσης;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να απαντηθούν μέχρι τις 12/01/2015 στο e-mail pakoe@pakoe.gr απευθυνόμενο στην 
Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ όπου θα αναφέρεται σαφώς ο ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ.
Οι απαντήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ (ημερήσια επισκεψιμότητα 12.500-14.000 επισκέψεις) και 
θα δημοσιευτούν στην μηνιαία εφημερίδα του ΠΑΚΟΕ (56 σελίδες) στις 20/01/2015, όπου κάθε κόμμα και υποψήφιος θα 
μπορεί να στείλει 500 λέξεις συνολικά ή 100 λέξεις για κάθε ερώτηση.
Η εφημερίδα του ΠΑΚΟΕ διανέμεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) συνδρομητές και μη του ΠΑΚΟΕ. Το κάθε κόμμα θα 
μπορεί να παραλάβει από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ στις 20/01/2015 εκατό (100) εφημερίδες για προσωπική χρήση.
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Ποιες είναι οι βασικές σας αρχές 
για την αντιμετώπιση της ληστρι-
κής εκμετάλλευσης του φυσικού 
μας πλούτου - που δυστυχώς δεν 
είναι ΑΠΕ -  αλλά «δήθεν για οικο-
νομικούς λόγους προτιμάται από 
την ΑΠΕ; Ποια είναι η θέση σας 
για την ελεγχόμενη εκμετάλλευ-
ση των υδρογονανθράκων στις 
θάλασσές μας;

Οι μνημονιακές επιταγές δεν κατα-
στρέφουν μόνο ανθρώπους, αλλά και το 
περιβάλλον. Το άκρως επικίνδυνο σχέδιο 
που εν πολλοίς προώθησε η μνημονια-
κή συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για την 
«εκμετάλλευση» του φυσικού πλούτου 
της χώρας μας είχε σαν αποτέλεσμα την 
υλοποίηση μιας από τις πιο περιβαλλο-
ντοκτόνες και επικίνδυνες πολιτικές που 
έχουν εφαρμοστεί ποτέ στην Ελλάδα. 

Η εκχέρσωση του αρχαίου δάσους 
των Σκουριών για να εγκατασταθεί ένα 
καταστροφικό ορυχείο χρυσού, η εναπό-
θεση βιομηχανικών αποβλήτων σε πολλές 
περιοχές της χώρας, η προσπάθεια ιδω-
τικοποίησης του αιγιαλού της πατρίδας 
μας, η αντισυνταγματική προσπάθεια 
ξεπουλήματος του νερού είναι μερικές 
μόνο συνέπειες της καταστροφικής αυτής 
πολιτικής.

Η μνημονιακή συγκυβέρνηση, συνεχώς, 
προσπαθεί να στήσει ψευδεπίγραφες 
«ιστορίες επιτυχίας» βασισμένη σε υπερ-
φίαλες εκτιμήσεις για την ύπαρξη ή μη 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Δυστυχώς 
γι αυτήν οι όποιες έρευνες έχουν γίνει 
μέχρι σήμερα, δεν έχουν αποδείξει την 
ύπαρξη τέτοιων θησαυρών. 

Το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας 
μας δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά 
σε εξορύξεις  υδρογονανθράκων, υποθα-
λάσσιων ή μη. 

Η περιβαλλοντική προστασία, η ενσω-
μάτωση των διεθνών συνθηκών και των 
ευρωπαϊκών οδηγιών, η διασφάλιση του 
δημόσιου συμφέροντος, ο σεβασμός στα 
οικοσυστήματα, η προσπάθεια αλλαγής 
των καταναλωτικών προτύπων και η 
ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, 
μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα άλλο 
αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, με την 
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της 
χώρας μας, των ΑΠΕ με γνώμονα την 
αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, στην 
κατεύθυνση της σταδιακής απεξάρτησης 
από τα ορυκτά καύσιμα.

Ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες 
και δράσεις που θα αναλάβετε, για 
την αντιμετώπιση των ακραίων 
καιρικών φαινομένων που είναι 
συνέπεια της παντελούς έλλειψης 
προγραμματισμού λήψης μέτρων 
στην κλιματική αλλαγή;
Τη στιγμή που υπάρχουν έντονες 

διεργασίες παγκοσμίως, και εν όψει της 

Συνδιάσκεψης για το κλίμα στο Παρίσι 
τον επόμενο Δεκέμβριο, η πατρίδα μας, 
παρότι σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
ειδικών συμπεριλαμβάνεται μέσα στις 
πιο ευάλωτες περιοχές, δεν έχει κανένα 
γενικό σχέδιο  για την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Οι διάφοροι τομείς της παραγωγικής 
δραστηριότητας, όπως η γεωργία και 
τα δάση, οι παράκτιες δραστηριότητες 
και ο τουρισμός, η αλιεία και οι υδατο-
καλλιέργειες, τα χερσαία και θαλάσσια 
οικοσυστήματα, το ανθρωπογενές περι-
βάλλον και η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 
έχουν αφεθεί στην τύχη τους ή αποτελούν 
αντικείμενο ξεπουλήματος και κερδο-
σκοπίας. Η εξάρτηση της Ελλάδας από 
το φυσικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά 
κρίσιμη για να αγνοηθεί, ακόμη και σε 
συνθήκες οικονομικής κρίσης, και ως 
ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσουμε άμεσα, μέσα 
από διαβούλευση με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς, στην ανάπτυξη και την 

υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή.

 Ποια είναι η πολιτική που θα 
εφαρμόσετε, ώστε να λυθεί - εν 
μέρει - το πρόβλημα της ανεργίας 
με την οργάνωση και υλοποίηση 
προγραμμάτων πράσινης ανάπτυξης 
συστημάτων διαχείρισης αποβλή-
των με σκοπό την περιβαλλοντική 
αλλά και οικονομική ωφέλεια των 
πολιτών;
Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει ολοκληρωμένη 

πρόταση διαχείρισης των απορριμμάτων, 
με τα πρώτα θετικά αποτελέσματα να 
είναι ήδη ορατά μετά την ακύρωση από 
την Περιφέρεια Αττικής των τεσσάρων 
διαγωνισμών μονάδων επεξεργασίας 
αστικών απορριμμάτων με ΣΔΙΤ, ενός 
σχεδίου ασύμβατου με την ανάγκη ριζικής 
αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ . Η πρότασή 
μας συνεκτιμά και αξιοποιεί τα ιδιαίτερα 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 
αναγνωρίζει ρόλο και λόγο στις τοπικές 
κοινωνίες, δημιουργεί προϋποθέσεις ανά-
πτυξης σε όφελος του κοινωνικού συνό-
λου, δημιουργεί θέσεις εργασίας και δεν 
συνεπάγεται πρόσθετα οικονομικά βάρη 
για τους πολίτες. Είναι μια ολοκληρωμένη 
πρόταση κοινωνικής συμμετοχής, όπου 
τα οφέλη ανταποδίδονται στην κοινωνία 
και όχι σε επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ποιες πολιτικές θα εφαρμόσετε στη 
διαχείριση των υδροσυστημάτων 
της χώρας, ούτε ώστε να τείνουν να 
γίνουν ανανεώσιμες πηγές και όχι 
κοινωνικά αγαθά εν «ανεπαρκεία» 
και πηγές πλούτου γης για τους 
επιτήδειους, αετονύχηδες;
Το νερό είναι κοινωνικό και περιβαλ-

λοντικό αγαθό, κοινό για όλους (κοινής 
ωφέλειας) και μάλιστα εν ανεπαρκεία στη 
φύση. Το νερό ως κοινό αγαθό δεν μπο-
ρεί να αποτελεί αντικείμενο ιδιοποίησης, 
εμπορευματοποίησης και αποκλειστικής 
ιδιωτικής εκμετάλλευσης. Το πρόγραμμα 
του ΣΥΡΙΖΑ για τους υδατικούς πόρους 
διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα τους, 
με συγκεκριμένα μέτρα στα διαχειριστικά 
σχέδια, ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική 
τους ανακύκλωση, η ποιότητά τους, η ικα-
νοποίηση των κοινωνικών και παραγωγικών 
αναγκών με τον οικονομικότερο τρόπο.

Ποιες πολιτικές ανάπτυξης θα 
εφαρμόσετε ώστε η γεωργία και 
η κτηνοτροφία να αποτελέσουν 
πηγές πλούτου και όχι πηγές καρ-
κινογόνων «βομβών» για τα έντεκα 
εκατομμύρια έλληνες που επηρε-
άζεται η υγεία τους από την κακή 
διατροφική πολιτική της υπερεκ-
μετάλλευσης και της ανεξέλεγκτης 
υπερκατανάλωσης;
Η ανατροπή της μνημονιακής συγκυ-

βέρνησης και η κατάργηση των Μνημονίων 
και των μνημονιακών μέτρων, αποτελεί 
τη θεμελιώδη προϋπόθεση για την ανα-
συγκρότηση του αγροτικού τομέα. Για 
να ανοίξει ο δρόμος για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση και να υλοποιηθούν οι 
αναγκαίες ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, 
είναι απόλυτη προτεραιότητα να σταμα-
τήσει η καταστροφή του παραγωγικού 
ιστού και να διασφαλιστεί η συνέχιση 
της παραγωγικής διαδικασίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή επείγει η επα-
ναφορά του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια 
στα προμνημονιακά επίπεδα, η καθιέρωση 
φθηνού αγροτικού πετρελαίου, το μειωμένο 
τιμολόγιο της ΔΕΗ για όλη την καλλι-
εργητική περίοδο, καθώς και η έκδοση 
κάρτας αγρότη (γεωργού, κτηνοτρόφου, 
αλιέα) για τη χορήγηση χαμηλότοκων, 
βραχυπρόθεσμων καλλιεργητικών δανείων, 
με οικονομικό πλαφόν βασισμένο στα 
στοιχεία των δηλώσεων καλλιέργειας 
της τελευταίας διετίας.

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Με τον ΣΥΡΙΖΑ  
αλλάζουμε βιβλίο
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Ποιες είναι οι βασικές σας αρχές 
για την αντιμετώπιση της ληστρι-
κής εκμετάλλευσης του φυσικού 
μας πλούτου - που δυστυχώς δεν 
είναι ΑΠΕ -  αλλά «δήθεν για οικο-
νομικούς λόγους προτιμάται από 
την ΑΠΕ; Ποια είναι η θέση σας 
για την ελεγχόμενη εκμετάλλευ-
ση των υδρογονανθράκων στις 
θάλασσές μας;
Η θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, 

είναι ότι μόνο η εφαρμογή του ριζοσπα-
στικού Εθνικού μας Σχεδίου Ανασυγκρό-
τησης και Ανάπτυξης  με στόχους και 
προτεραιότητες που να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας και 
της κοινωνίας, σε τομείς όπου η χώρα 
μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, μπορεί 
να δημιουργήσει τις ικανές, αλλά και 
αναγκαίες συνθήκες, για την έξοδο της 
χώρας μας από την κρίση και την εθνική 
αναδημιουργία. Σε ότι αφορά την αξιοποί-
ηση των υδρογονανθράκων προτείνουμε: 

Την ανακήρυξη της Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Άμεση εκμε-
τάλλευση των υδρογονανθράκων, μέσω 
διεθνών διαγωνισμών και αξιοποίησης 
εργαλείων δομημένης χρηματοδότησης.

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Ενέργει-
ας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
ενεργειακής πολιτικής.

Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου 
(λιγνίτη, πετρελαίου, φυσικού αερίου, 
τιτανίου, σπανίων γαιών, κλπ), με τη χρήση 
σύγχρονων, φιλικών προς το περιβάλλον, 
τεχνολογιών.

Διασφάλιση των οδών μεταφοράς 
της ενέργειας.

Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας .

Ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες 
και δράσεις που θα αναλάβετε, για 
την αντιμετώπιση των ακραίων 
καιρικών φαινομένων που είναι 
συνέπεια της παντελούς έλλειψης 
προγραμματισμού λήψης μέτρων 
στην κλιματική αλλαγή;
Δυστυχώς καμία κυβέρνηση έως 

σήμερα δεν έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα 
για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών 
φαινομένων που προκαλούνται από την 
κλιματική αλλαγή και την βάρβαρη εκμε-
τάλλευση του φυσικού μας πλούτου.    Οι 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ προτείνουμε 
την ανάπτυξη «πράσινων» οδικών και 
θαλασσίων μεταφορών. 

Σε ότι αφορά την ενέργεια προτείνουμε 
την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Την υιοθέτηση μεθόδων και 
υλικών  για την εξοικονόμηση ενέργειας 
και τη μείωση εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου στο δομημένο περιβάλλον.

 Ποια είναι η πολιτική που θα 
εφαρμόσετε, ώστε να λυθεί - εν 
μέρει - το πρόβλημα της ανεργίας 

με την οργάνωση και υλοποίηση 
προγραμμάτων πράσινης ανάπτυξης 
συστημάτων διαχείρισης αποβλή-
των με σκοπό την περιβαλλοντική 
αλλά και οικονομική ωφέλεια των 
πολιτών;
Στο πρόγραμμά μας προτείνουμε  

επενδύσεις στους τομείς:  
• Της διαχείρισης των απορριμμάτων 

(αστικών και αγροτικών).
• Των υποδομών επιχειρηματικότητας.
• Των δημόσιων έργων μεγάλης κλί-

μακας (ολοκλήρωση του εθνικού οδι-κού 
δικτύου, ηλεκτρικά τρένα, κλπ). Σχεδια-
σμός για υβριδική λιγνιτική παραγωγή 
και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε 
επίπεδα επικερδή για την επιχείρηση και 
χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές.

Ποιες πολιτικές θα εφαρμόσετε στη 
διαχείριση των υδροσυστημάτων 
της χώρας, ούτε ώστε να τείνουν να 
γίνουν ανανεώσιμες πηγές και όχι 
κοινωνικά αγαθά εν «ανεπαρκεία»  
και πηγές πλούτου γης για τους 
επιτήδειους, αετονύχηδες;

Στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνεται η 
ανακαίνιση του υδρευτικού και αρδευτικού 
δικτύου της χώρας μας. 

Προτείνουμε επίσης την διαχείριση 
των υδάτινων πόρων μέσω κατασκευ-
ής υδροταμιευτήρων, φραγμάτων και 
δεξαμενών νερού, στην ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης 
νερού. Τέλος βασική και αταλάντευτη 
είναι η θέση μας για την διατήρηση του 
δημόσιου χαρακτήρα του νερού.

Ποιες πολιτικές ανάπτυξης θα 
εφαρμόσετε ώστε η γεωργία  και 
η κτηνοτροφία να αποτελέσουν 
πηγές πλούτου και όχι πηγές καρ-
κινογόνων «βομβών» για τα έντεκα 
εκατομμύρια έλληνες που επηρε-
άζεται η υγεία τους από την κακή 
διατροφική πολιτική της υπερεκ-
μετάλλευσης και της ανεξέλεγκτης 
υπερκατανάλωσης;
Στοχεύουμε στην ανάπτυξη του πρωτο-

γενούς  τομέα  ώστε να είμαστε αυτάρκεις 
ως χώρα προτείνοντας : ανάπτυξη της 
αειφόρου γεωργίας με την  αξιοποίη-

ση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη 
παραγωγή και διαχείριση του φυσικού, 
θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου ώστε να 
παράγονται τρόφιμα υψηλής ασφάλειας 
και ποιότητας.

Επίσης προτείνουμε:
Στοχευμένα έργα υποδομής, την αξι-

οποίηση της γεωθερμίας.
Δράσεις αναδιάρθρωσης της φυσικής 

παραγωγής και εισαγωγής νέων καλλι-
εργητικών μεθόδων. 

Την ανάπτυξη των αγροτικών συνεργα-
τικών  σχηματισμών και της συμβολαιακής 
γεωργίας που αποτελεί το μέλλον της 
ελληνικής γεωργίας. 

Επιδιώκουμε την παραγωγή ανταγωνι-
στικών  αγροτικών  προϊόντων με μείωση 
του κόστους παραγωγής δηλαδή μείωση 
των τιμών στα αγροεφόδια, αφορολόγητο 
πετρέλαιο για τους αγρότες, όπως ισχύει 
και για τη ναυτιλία..

Καθετοποιημένη παραγωγή (μεταποίη-
ση αγροτικών προϊόντων), αξιοποίηση του 
δασικού πλούτου και της αλιεία, θεσμο-
θέτηση Εθνικού Φορέα για τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας της ελληνικής γης.

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Υποψήφια Βουλευτής Α' Αθήνας – Ανεξάρτητοι Ελληνες

Πρωτοστατούν οι γυναίκες  
στην ουσιστική αλλαγή
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KAΠOTE είχα μια συναίσθηση της 
ιστορικής αξίας μου, ήμουν πτωχή πλην 
τίμια. Πολέμησα για να μεγαλώσω. Πολέ-
μησα στους Βαλκανικούς. Πολέμησα για 
τη μεγάλη ιδέα στη Μικρά Ασία. Έστω 
και αν έσπασα τα μούτρα μου δεν το 
έβαλα κάτω. Πολέμησα στο Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο και αντιστάθηκα. 
Ξυπνούσαν μνήμες που με συνέδεαν 
με το παρελθόν.

Μετά άρχισε ο ξεπεσμός μου. Ο 
γελοίος εμφύλιος των αριστερών με 
τους δεξιούς που σφάζονταν με τα 
κονσερβοκούτια. Η ανοικοδόμηση με 
τις γελοίες πολυκατοικίες, η πιο άσχημη 
πρωτεύουσα σε όλη την Ευρώπη. Η 
Χούντα. Το ΠΑΣΟΚ. Τα λαμόγια στην 
εξουσία. Το «Τσοβόλα δώσ’ τα όλα». 

Ο Κοσκωτάς. Ο Μητσοτάκης. Οι 
κοριοί. Το χρηματιστήριο του ’99. Όλοι 
αυτοί που δεν μπήκαν φυλακή. Μαζί 
και οι παπαγάλοι. Ο Σημίτης με τον 
Κόκκαλη και τον Μπόμπολα. Οι λιμου-
ζίνες και τα μπουζούκια σε μια χώρα 
που δεν παράγει τίποτα. Οι δημόσιοι 
υπάλληλοι. Οι λαϊκιστές στην εξουσία. 
Πράσινοι και μπλε. Διορίστε, διορίστε, 
χώστε, φάτε. Σαν να μην έφταναν οι 
παραπάνω, μπήκαν στο χορό και οι 
συνδικαλιστές. Οι ληστοτραπεζίτες. Οι 
Αλβανοί και οι σφαγές. Οι χουλιγκάνοι 
και τα επεισόδια. Οι κουκουλοφόροι 
και οι κουλτουριάρηδες αριστεροί της 

πλάκας υποστηρικτές τους. Οι αριστεροί 
με τις δεξιές τσέπες στην ΕΡΤ.

Οι υπουργοί και οι μίζες. Η Ζίμενς, ο 
Τσουκάτος, ο Αλογοσκούφης. Ο Καρα-
μανλής, ο άχρηστος. Οι εισαγγελείς 
που δεν έβαλαν κανέναν στη φυλα-
κή. Οι τρομοκράτες που έπιασαν τη 
«17 Νοέμβρη», η οποία ήταν λιγότερο 
τρομοκρατική από το Σύστημα που με 
τρομοκρατεί φιλαράκι. 

Ο Γιωργάκης, που ποτέ δεν θα γίνει 
«Γιώργος» με το «λεφτά υπάρχουν», 
αφού λεφτά δεν υπήρχαν, ή μάλλον 
αυτά που υπήρχαν φρόντισαν να τα 
φάνε. Σε εξοπλιστικά, σε υποβρύχια που 
γέρνουν, σε προμήθειες στρατιωτικών 
και πολιτικών όλων των παρατάξεων. 
Άλλοι τα παίρναν για να υπογράψουν, και 
άλλοι για να μη φωνάξουν. Τα δανεικά. 
Τα δανεικά. 

Τα δανεικά. Ποια δανεικά; Τα πραγ-
ματικά δανεικά είναι τα λεφτά του ελλη-
νικού λαού που φαγωθήκανε από τους 
διάφορους, και τώρα αναγκασμένοι, 
και πισθάγκωνα δεμένοι, υπογράφουν 
μνημόνια. Ανεμομαζώματα, διαβολο-
σκορπίσματα. Υπάλληλοι είστε κύριοι. 
Και κακοπληρωμένοι μάλιστα, γιατί το 
κακό που προξενείτε δεν ξεπληρώνεται 
με τίποτα. Αυτό που κάνετε έχει όνομα, 
δηλαδή Εθνική Προδοσία.

Μετά ήρθε το «τρίδυμο των εθνοσω-
τήρων. Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης, 

έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποτε-
λειώσουν το ήδη διαλυμένο σύστημα. 
Στον πρώτο χρόνο η κολοτούμπα με την 
αποχώρηση του Κουβέλη δημιούργησε το 
νέο προτεκτοράτο Σαμαρά – Βενιζέλου, 
και ο χορός καλά κρατεί. Απολιθώματα. 
Με τούτα και με κείνα με διαλύσανε 
φιλαράκι.

Και για το τέλος το καλύτερο, αγα-
πητέ. Το ευκαιριακό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, 
που η άνοδος του ποσοστού του οφεί-
λεται κυρίως στην κάθετη πτώση του 
πάλαι ποτέ κραταιού και διαπλεκόμενου 
ΠΑΣΟΚ, αφού μεγάλο ποσοστό των 
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώην στε-
λέχη του ΠΑΣΟΚ που καταλήστεψαν τον 
ελληνικό λαό. Ένα κόμμα συνιστωσών, 
εντελώς «χριστιανικό», (σαν να βλέπω 
τον Παπαδημούλη να φτύνει τον κόρφο 
του), αφού δεν ξέρει η δεξιά τι ποιεί η 
αριστερά του. Ένα κόμμα αριστερό στα 
λόγια, μα δεξιό στις τσέπες των στελε-
χών του, που φροντίζουν να παίρνουν 
εφάπαξ ενός εκατομμυρίου ευρώ, και 
δεν κοκκινίζουν. Πολλές ελπίδες δεν έχω 
και γι’ αυτούς. Στην ουσία καθόλου δεν 
διαφέρουν, ακόμα και ο λόγος τους, είναι 
το ίδιο ξύλινος και πολιτικάντικος. Μιλούν 
δίχως να λένε τίποτα, αοριστολογούν 
μην τυχόν και κατά λάθος εκτεθούν, ή 
Θεός φυλάξοι, δεσμευτούν.

Είμαι μια βιασμένη και τρομοκρατη-
μένη. Μου κλωτσάνε τα ομόλογα λες 

και είναι βρωμόχαρτα, με έχουν κάνει 
σκουπίδι. Με κράζουν οι Γερμανοί, με 
κράζουν σε όλα τα κανάλια της γης, ο 
υπουργός οικονομικών της Πορτογαλίας 
πρόσφατα δήλωσε «μη μας συγκρίνετε, 
εμείς δεν είμαστε Ελλάδα»!

Πιάνουν το όνομά μου στο στόμα 
τους όλοι, διότι εγώ έγινα η πιο βρω-
μιάρα απ’ όλους. Είναι να τρελαίνεσαι, 
είναι να παραληρείς… Θα σου έγραφα 
κι άλλα, έχω πολλά να σου πω, αλλά 
θέλω να δω τώρα TV των εργολάβων 
και των εφοπλιστών, που με έχει απο-
βλακώσει τελείως. Το μεσημέρι βλέπω 
κουτσομπολίστικα διότι εκεί δεν μιλάνε 
για εμένα και ξεχνιέμαι. Αποβλακώνομαι 
ακόμα πιο πολύ.

Έχω τα ωραιότερα στήθη που είναι 
σαν νησιά, τα ωραιότερα μάτια που είναι 
σαν θάλασσες, τα ωραιότερα οπίσθια που 
είναι σαν βουνιά, αλλά δεν με γουστάρει 
πια κανένας. Διότι είμαι βρώμικη, με 
βίασαν όλοι.

Και δεν υπάρχει ΕΝΑΣ αρσενικός, 
ΕΝΑΣ πολιτικός να τους διαολοστείλει 
όλους αυτούς που με βιάσανε και να 
τους κλείσει φυλακή. Δεν υπάρχει ένας 
εισαγγελέας.

Τι να σου πω φίλε, είμαι εξουθε-
νωμένη….

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,
Πανεπιστημιακός

ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΛΛΑΔΑ
Σου μιλάω ψιθυριστά να μη μας ακούσουν. Θα σου πω κι εγώ την ιστορία της καταστροφής μου. Με λίγα λόγια.
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Η Digea παρουσιάζει «έναν υπέροχο 
ψηφιακό κόσμο» προσπαθώντας να 
πείσει τους Έλληνες για την ανα-
γκαιότητα του ψηφιακού σήματος, 
χωρίς ωστόσο να μας παρουσιάζει 
το μονοπώλιο μιας αυτοκρατορίας 
που στήνεται εις βάρος μας.

Καταγγέλουν την DIGEA

Μονοπώλιο κατέχει  η Digea στην 
μετάδοση ψηφιακού σήματος στην 
Ελλάδα. Σε σχετική επιστολή που έστει-
λε το ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Καταναλωτών) 
προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού 
καταγγέλλεται η «αυτοκρατορία» που 
έχει δημιουργήσει η Digea τα τελευταία 
2,5 χρόνια. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος 
του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, δεν 
πρέπει να εξαρτάται το αν θα υπάρχει 
σήμα στις τηλεοπτικές οθόνες ή όχι, 
από έναν και μόνο πάροχο. 

Μεταξύ άλλων ο κύριος Λεχουρίτης 
σημειώνει ότι: «Στείλαμε μια επιστολή 
στον Ανώτατο Δικαστικό πρόεδρο της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, Δημήτρη 
Κυριτσάκη, καθώς επίσης και στο ΕΣΡ 
για να δούμε εάν υπάρχει περίπτωση 
να σπάσει το μονοπωλιακό καθεστώς 
της Digea. 

Αναρωτιόμαστε τί είναι αυτό που 
διαφοροποιεί τη στάση μας όσον 
αφορά στην επικοινωνία σήμερα με 
αυτή που είχαμε τρία χρόνια πριν. 
Ζητάμε να μην υπάρχει ένας πάροχος. 
Προτείνουμε να υπάρχουν δύο ή τρεις 
πάροχοι του ίδιου ακριβώς ψηφιακού 
σήματος, οι οποίοι θα μοιράζονται τα 
έσοδα και όταν “πέφτει” ο ένας να 
υποκαθίσταται από τον άλλον εντελώς 

αυτόματα. Αναμένουμε την απάντη-
ση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού 
και φαντάζομαι ότι θα περιμένουμε 
κανένα χρόνο».

Απειλή για τη Δημοκρατία  

Ο μοναδικός πάροχος ψηφιακού 
σήματος στην Ελλάδα σήμερα είναι 
η Digea και έχει τον απόλυτο έλεγχο 
στην ενημέρωση, και όχι μόνο. Αυτό 
απειλεί τη Δημοκρατία, σύμφωνα με 
τον κ. Λεχουρίτη. 

Ο ίδιος επισημαίνει ότι: «Η Digea 
είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του 
ψηφιακού σήματος. Έτσι, αν συμβεί το 
οτιδήποτε μπορεί να “κατεβάσει” το 
σήμα. Δηλαδή, δεν δίνει τη δυνατότητα 
της επιλογής. Όλος ο προβληματισμός 
έγκειται στο ότι η Digea μπορεί να 
ελέγχει και να εξουσιάζει την τηλεο-
πτική ενημέρωση. Να εξουσιάζει μόνο 
ένας πάροχος την ενημέρωση είναι ό,τι 
πιο επικίνδυνο για τη Δημοκρατία. Αυτό 
σημαίνει ότι αν κάποιος θελήσει να 
κάνει κάποιο σαμποτάζ, μπορεί μέσω 
αυτής της διαδικασίας να φιμώσει όλα 
τα μέσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης».

Τα «θύματα»  
είναι οι τηλεθεατές

Πολύ συχνά αγανακτισμένοι τηλε-
θεατές, παραπονιούνται τόσο για τη 
λήψη, όσο και για την ποιότητα του 
σήματος. 

Παρατηρείται το φαινόμενο λόγω 
καιρικών συνθηκών να δημιουργεί-
ται πρόβλημα ως προς τη λήψη του 
ψηφιακού σήματος ή να αλλάζουν οι 

συχνότητες με αποτέλεσμα αρκετές 
περιοχές να μην λαμβάνουν σήμα, και 
ως εκ τούτου να μην έχουν εικόνα. 
Αυτές είναι κυρίως απομακρυσμένες 
περιοχές της επαρχίας. 

Πολλοί τηλεθεατές μιλούν για 
καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
σε τηλεφωνήματά τους στο ΙΝΚΑ, ενώ 
πολλοί είναι επίσης εκείνοι που κάνουν 
λόγο για περιθωριοποίησή τους  ως 
προς την ενημέρωση.

«Είναι δικαίωμα του καταναλωτή 
να επιλέξει είτε το ψηφιακό σήμα, είτε 
το αναλογικό και όχι ως μονοπωλιακό 
καθεστώς. Μέσα σε τρία χρόνια έχουν 
καταγραφεί παράπονα από χιλιάδες 
καταναλωτές, οι οποίοι δεν έχουν την 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα 
τα τηλεοπτικά προγράμματα. Για παρά-
δειγμα, λόγω των καιρικών συνθηκών 
δεν μπορούσαν όλες οι περιοχές της 
επαρχίας να παρακολουθήσουν τον 
αγώνα της Εθνικής Ελλάδος στο ποδό-
σφαιρο. Όταν λοιπόν αναμεταδίδεται 
ένα σήμα, όχι δορυφορικά αλλά από 
επίγειες κεραίες αυτό σημαίνει ότι 
κάποιοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν», λέει ο κύριος 
Λεχουρίτης.

Ένα άλλο παράδειγμα που ανα-
φέρεται και στην επιστολή του ΙΝΚΑ 
προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
είναι η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, 
όπου στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων, 
τα μεσάνυχτα, η οθόνη μαυρίζει.

Το ΠΑΚΟΕ διαφωνεί με την πολι-
τική του ενός παρόχου. Προτείνουμε 
να γίνει διαγωνισμός για περισσότε-
ρους παρόχους ώστε να μην υπάρχει 
μονοπώλιο.

ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΗΣ DIGEA

Επιτροπή Πολιτών-
Δανειοληπτών  

κατά της παράνομης 
τοκογλυφίας  

των συστημικών 
Τραπεζών!

Α. Γενικά υπάρχει έξαρση των διαταγών πλη-
ρωμής από τις συστημικές Τράπεζες εναντίον 
των δανειοληπτών. Έχει υπολογιστεί ότι έχουν 
βγει 100.000 περίπου! Αυτές είναι το πρώτο 
στάδιο. Ακολουθεί η εγγραφή προσημείωσης 
υποθήκης του ακινήτου και η τροπή της σε 
υποθήκη. Έπεται η αναγκαστική εκτέλεση 
που έχει ως συνέπεια την κατάσχεση και τον 
πλειστηριασμό του ακινήτου.
Β. Πλειστηριασμοί στα κατά τόπους Ειρη-
νοδικεία:
Πειραιάς:Τουλάχιστον 17 εκ των οποίων 2 
σκάφη και 15 ακίνητα!
Καλλιθέα: Τουλάχιστον 7 ακίνητα!
Νίκαια:Τουλάχιστον 8 ακίνητα!
Αίγινα: Τουλάχιστον 2 ακίνητα!
Σαλαμίνα:Τουλάχιστον 3 ακίνητα!
Κύθηρα:Τουλάχιστον 1 ακίνητο!
Ίλιον:Τουλάχιστον 6 ακίνητα!
Γ. Δεν υπολογίζονται τυχόν πλειστηριασμοί 
στο παρόν Δελτίο από Εφορίες, Δήμους και 
Ταμεία.
Δ. Στον κατάλογο των πλειστηριασμών της 
Τετάρτης, 14/01/2015,  περιλαμβάνονται 
και οι πλειστηριασμοί ιδιωτών, που είναι 
ελάχιστοι όμως.
Ε. Πρέπει να έχουμε υπόψιν, εφόσον ασκούμε 
το Συνταγματικό δικαίωμα της διαμαρτυρίας 
με κόσμιο τρόπο τα ακόλουθα άρθρα του 
Ποινικού Κώδικα: α)άρθρο 167-Αντίσταση, 
β)άρθρο 169 -Απείθεια γ)άρθρο 170-Στά-
ση δ)άρθρο 187, παρ.3-Συμμορία ε)άρθρο 
189-Διατάραξη κοινής ειρήνης, στ)άρθρο 
197-Διατάραξη συνεδριάσεων.
ΣΤ. Εάν, ό μη γένοιτο, έχουμε παρατράγουδα 
και μας συλλάβουν, τότε ζητάμε από τον 
αρμόδιο δικαστή α) αναβολή για κρείσσονες 
αποδείξεις και β)προσωρινή απόλυση.
Ζ. Κανένα σπίτι, πρώτη κατοικία, καμία 
επαγγελματική στέγη, γραφείο, κατάστημα, 
εργαστήριο, μεταφορικό μέσο, κανένα χωράφι, 
πλεούμενο, εφόσον από αυτά βγαίνουν τα 
προς το ζην της οικογενείας μας στα ΧΕΡΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ
Η. Η κυβέρνηση κατοχής πνέει τα λοίσθια! 
Θα κάνει τα αδύνατα δυνατά να μας εκφο-
βίσει! Αλλά, του Έλληνος ο τράχηλος ζυγόν 
δεν υποφέρει! 

Ψηλά το κεφάλι! Λίγα  
είναι τα ψωμιά τους!

Η 25η Ιανουαρίου θα είναι ορόσημο 
για το λαό και την πατρίδα μας!

 Όλοι μαζί μπορούμε να τους 
ανατρέψουμε!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς!
Για την Επιτροπή
Δημήτριος Ν. Πάνου
Δικηγόρος - Πολιτειολόγος
Φίλωνος 53, Πειραιάς, 18535, κιν: 6975855996 
email:dimitris.panou@gmail.com



ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ  
ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ

Επιμέλεια ύλης:  
Παναγιώτα Ζορμπά 

Οι υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ, 
του Βατοπεδίου και της Siemens 
είναι εκείνες που, όπως προκύπτει 
από τα συμπεράσματα έρευνας 
της εταιρείας δημοσκοπή-
σεων VPRC «Εικόνα των 

“σκανδάλων” στην ελληνική κοινωνία», 
έχουν σημαδέψει την πολιτική ζωή 
του τόπου τα τελευταία χρόνια.  
Σε σχετική ερώτηση για την «Εικόνα 
των “σκανδάλων” στην ελληνική 
κοινωνία» οι πολίτες απάντησαν 
πως η υπόθεση των δομημένων 
ομολόγων είναι σημαντική για το 
3% των ερωτηθέντων ενώ ως πιο 
σημαντικό σκάνδαλο αξιολογήθη-
κε η υπόθεση της λίστας Λαγκαρντ 
από το 54.5% των ερωτηθέντων. 
Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι 
το 91% των πολιτών θεώρει ότι τα 

ΜΜΕ δεν παρουσιάζουν αντικειμενικά τις υποθέ-
σεις σκανδαλών. Στον καταμερισμό ευθυνών για τα 
σκάνδαλα, 99 στους εκατό εκτιμούν ότι ευθύνονται 
οι πολιτικοί και το πολιτικό σύστημα, ενώ ποσοστά 

μεγαλύτερα του 80% καταλογίζουν ευθύνες 
στο κράτος, στις μεγάλες επιχειρήσεις/

επιχειρηματίες και στις τράπεζες.  
Τραγική θεωρούν ότι είναι η καθυ-

στέρηση (96%) στην απόδοση 
δικαιοσύνης, ενώ για την απο-
τύπωση των σκανδάλων στα 
ΜΜΕ απαντούν σε ποσοστό 
91% ότι δεν είναι αντικειμενική.  
Παράλληλα, σε συντριπτικό 
ποσοστό 89% πιστεύουν ότι 
τα σκάνδαλα αυτά είχαν πολύ 
μεγάλη επίδραση στην σημερι-
νή κρίση που αντιμετωπίζει η 

ελληνική κοινωνία. 

«ΔΗΘΕΝ»  
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ… 
ΣΚΑΝΔΑΛΑ
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▶ ΤΑ ΣΗΜΣΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΥΠΟΘΕΣΗ  
ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΥΠΟΘΕΣΗ SIEMENS

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ (ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ Κ.ΛΠ.)

ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΛ. ΣΤΑΤ («ΜΑΓΕΙΡΕΥΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΠΩΝ

C41 (ΣΙ ΦΟΡ ΑΙ)

ΥΠΟΘΕΣΗ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΣΤΗΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΥΠΟΘΕΣΗ «ΚΟΥΜΠΑΡΩΝ»

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) ΣΚΟΥΡΙΕΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΟΣΚΩΤΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΣΠΙΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΩΝ

ΑΘΩΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ «ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΑΣ»

Δ.Α.

54,5 %

47,7 %

46,0 %

27,4 %

13,2 %

9,7 %

5,7 %

5,7 %

5,1 %

4,0 %

3,7 %

3,7 %

3,0 %

2,6 %

2,6 %

2,0 %

1,6 %

1,3 %

1,0 %

0,7 %

0,7 %

0,3 %

0,3 %

1,4 %
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▶ Λίστα Λαγκαρντ

▶ σκάνδαλο Μονής Βατοπεδίου

ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Λίστα Λαγκάρντ, ή Λίστα Φαλτσιάνι, φέρε-
ται στην ελληνική δημοσιογραφία o ειδικός κατάλογος Ελλή-
νων καταθετών στην τράπεζα HSBC της Ελβετίας.

Το Σεπτέμβρη του 2012 ήρθε για πρώτη φορά στη δημοσι-
ότητα η ύπαρξη της λίστας. Μετά από μια αρχική σύγχυση για 
τη διαδρομή της και την εξαφάνισή της, ο Ε. Βενιζέλος αποκά-
λυψε πως είχε ακόμη στην κατοχή του τη λίστα, την οποία και 
παρέδωσε στις 2 Οκτωβρίου 2012 στον Πρωθυπουργό Α. Σαμα-
ρά. Παράλληλα, ο Ε. Βενιζέλος άφησε υπόνοιες πως πιθανώς 
η λίστα που κατείχε να μην ήταν η αυθεντική αλλά να είχε στην 
πορεία της τροποποιηθεί.

Από το σημείο αυτό και μετά άρχισαν να εγείρονται δικαι-

ολογημένα ερωτηματικά και αμφιβολίες περί της εγκυρότητάς 
της, αν δηλαδή είχε υποστεί αλλοιώσεις - αφαιρέσεις κ.λπ. αν 
υπάρχουν αντίγραφα και πόσα, ποιοι τα κατέχουν κ.ά.

Κάτω από αυτές τις εξελίξεις το ελληνικό εβδομαδιαίο περι-
οδικό “HOTDOC” που εκδίδει ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξε-
βάνης δημοσίευσε σε έκτακτη έκδοση στις 26 Οκτωβρίου 2012 
ένα κατάλογο φερόμενο ως Λίστα Λαγκάρντ. Ο κατάλογος αυτός 
περιελάμβανε 2059 ονόματα Ελλήνων καταθετών, χωρίς όμως 
να περιλαμβάνονται το ύψος καταθέσεων εκάστου, αλλά ούτε 
και οι αριθμοί λογαριασμού. Στη συνέχεια αντί να ασκηθεί έρευνα 
από τις αρμόδιες Αρχές περί της νομιμότητας των καταθέσεων, 
ασκήθηκε δίωξη κατά του εκδότη με συνέπεια να δημιουργηθεί 
μια ακόμη πιο δυσμενής εικόνα για την Ελλάδα από τον ξένο 
διεθνή τύπο για την υφιστάμενη ελευθερία του τύπου στη χώρα. 

Τέλος σημειώνεται ότι στον εν λόγω κατάλογο που δημοσι-
εύτηκε περιλαμβάνονται ονόματα πολιτικών και συγγενών τους, 
καθώς επίσης εφοπλιστών, επιχειρηματιών κλπ. που ενδεχομέ-
νως ο κύκλος εργασιών τους να δικαιολογεί καταθέσεις στο 
εξωτερικό με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστη-
ριότητάς τους γίνεται στο εξωτερικό π.χ. εφοπλιστές, πλοιοκτή-
τες κλπ. Eκτός από τους παραπάνω  περιλαμβάνονται και ονό-
ματα Ελλήνων που δεν δικαιολογούν καταθέσεις στο εξωτερικό 
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι και απόλυτα παράνομο. 
Στη τελευταία αυτή κατηγορία φέρονται δημοσιογράφοι, ιατροί, 
καθηγητές, ηθοποιοί κ.ά.

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ Μονής Βατοπεδί-
ου αφορά μια σειρά ανταλλαγών ακι-
νήτων, εκτάσεων και οικοπέδων, μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και της Μονής 
Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, με φερό-
μενο απώτερο σκοπό να περιέλθουν 
αυτά, δια πλαγίας οδού - αγοραπωλη-
σιών, μέσω της Ιεράς Μονής, σε συγκε-
κριμένες υπεράκτιες εταιρείες.

Το σκάνδαλο, σε γενικές γραμμές, 
αφορά τις εξής ενέργειες των ανθρώ-
πων της μονής και των κρατικών αξιω-
ματούχων:
1. Σε πρώτο στάδιο η Μονή Βατοπεδί-
ου θα διεκδικούσε αξιώσεις ιδιοκτησίας 
στη λιμνοθάλασσα, καθώς και παρόχθιες 
εκτάσεις που όμως ποτέ στο παρελθόν 
δεν διεκδίκησε. Το γεγονός αυτό ήταν 
βέβαιο ότι θα ξεσήκωνε τον εκεί πληθυ-
σμό που εκμεταλλεύεται το χώρο αλι-
ευτικά, με μίσθωση, ενάντια των διεκ-
δικήσεων αυτών. Στο σημείο αυτό όταν 
οι αντιδράσεις θα έφθαναν στο αποκο-
ρύφωμα η κυβέρνηση θα έσπευδε να 
δώσει άμεσα λύση, οπότε και θα ακο-
λουθούσε το δεύτερο στάδιο.
2. Εφαρμογή του 2ου σταδίου ήταν 
η κυβέρνηση να σπεύσει και να δώσει 
άμεση λύση, βεβαίως «υπέρ των κατοί-
κων», προβαίνοντας έτσι, «...εξ ανάγκης», 
σε ανταλλαγές οικοπέδων και ακινήτων 
του Δημοσίου άλλων περιοχών, έναντι 
της λιμνοθάλασσας και των περί αυτής 

εκτάσεων, προς τη Μονή Βατοπεδίου. 
Έτσι αφενός οι κάτοικοι της περιοχής 
θα ησύχαζαν, αφού δεν θα άλλαζε η 
υφιστάμενη κατάσταση και αφετέρου 
στη Μονή Βατοπεδίου θα περιέρχονταν 
διάφορα ακίνητα και κτήματα τα οποία 
ελεύθερα θα μπορούσε πλέον η ίδια να 
διαχειριστεί «ασφαλέστερα» και «εποι-
κοδομητικότερα» προς ίδιο όφελος, με 
σημαντικότερο όμως όφελος κάποιων 
τρίτων, ιδιαίτερα ενδιαφερομένων στην 
υπόθεση.

Η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής 
ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη του σκαν-
δάλου από την εκπομπή «Το Κουτί της 
Πανδώρας», του δημοσιογράφου Κώστα 
Βαξεβάνη. Ακολούθησαν μηνυτήριες 
αναφορές και καταθέσεις των Ιωάννη 
Ντάσκα (δημοσιογράφου) και του αντι-
στράτηγου ε.α. Ιωάννη Σεργιάννη. Στη 
συνέχεια υπήρξε μηνυτήρια αναφορά - 

καταγγελία του προέδρου της κοινοβου-
λευτικής ομάδας του ΛΑΟΣ, Γ. Καρατζα-
φέρη, σε συνεδρία της Βουλής, κατά του 
πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σ. Χατζη-
γάκη, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, Γ. Σανιδά καθώς και κατά παντός 
άλλου υπευθύνου. Αντίγραφό της κατα-
τέθηκε και στην Επιτροπή (2010) από 
τον βουλευτή Αθ. Πλεύρη, μέλους της 
Επιτροπής.

Στη συνέχεια η υπόθεση ερευνήθη-
κε από τρεις εξεταστικές επιτροπές της 
Βουλής, το 2008, το 2010 και αρχές του 
2011, η τελευταία η οποία και ήταν προ-
ανακριτική, ενώ ακολούθησε έρευνα από 
το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήμα-
τος, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
Γιώργο Σανιδά, την Τράπεζα της Ελλά-
δος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.α.

 
Στην υπόθεση εμπλέκονται ως τελικοί 

αποδέκτες ή διαχειριστές των ακινήτων 
μια σειρά από υπεράκτιες (offshore) εται-
ρίες (συνήθως με έδρα στην Κύπρο) που 
είτε ανήκουν στη Μονή Βατοπεδίου, είτε 
συνδέονται έμμεσα με αυτή:
Rassadel (Κύπρος). Ελέγχεται από 
τον εκπρόσωπο της Μονής στην Κύπρο 
Άθω Κοϊρανίδη. Σε αυτήν κατατέθηκε το 
ποσό αγοράς του Ολυμπιακού Ακινήτου 
από τη «Noliden».
Madeus (Κύπρος). Ελέγχεται από τον 
εκπρόσωπο της Μονής στην Κύπρο Άθω 
Κοϊρανίδη. Κατέχει το 30% του Ομίλου 
Πάπιστα. 
Ανθεμιάς Κατασκευαστική Α.Ε.. 
Ιδιοκτήτης είναι ο Αθανάσιος Πάπιστας 
με ποσοστό 70%, ενώ το υπόλοιπο 30% 
κατέχει η Rassadel. Μέλη στο ΔΣ της 
«Ανθεμιάς» είναι ο Άθως Κοϊρανίδης και 
ο Αλέξανδρος Χατζηαλεξάνδρου, δικη-
γόρος της Μονής Βατοπεδίου.
Noliden Ltd (Κύπρος). Του εφοπλι-
στή Σπύρου Πολέμη. Σε αυτή κατέλη-
ξαν τα ακίνητα του Ολυμπιακού Χωριού. 
Μαζί με τα 41 εκατ. ευρώ για την αγο-
ρά των ακινήτων, κατέθεσε και «δωρεά» 
9 εκατ. ευρώ. 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δήλωση 
του κ. Κοϊρανίδη, η Μονή αγόρασε τις 
offshore Rassadel και Madeus από το 
δικηγορικό γραφείο του πρώην Προέ-
δρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσ-
σου Παπαδόπουλου.
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▶ Το σκάνδαλο SIEMENS 

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ Siemens στην Ελλάδα είναι 
μια υπόθεση που αφορά στον χρηματισμό Ελλή-
νων πολιτικών και στελεχών δημόσιων οργανισμών, 
όπως ο ΟΤΕ, από την γερμανική εταιρεία Siemens, 
το οποίο σχετίζεται με συμβάσεις προμήθειας υλικών, 
υπηρεσιών και συστημάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Η υπόθεση ερευνάται από το 2008, τόσο από την 
ελληνική Δικαιοσύνη, όσο και από μια εξεταστική επι-
τροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία 
με τις γερμανικές δικαστικές αρχές του Μονάχου.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε όταν έγινε γνω-
στό στη Γερμανία ότι η Siemens χρημάτιζε πολιτι-
κούς σε διάφορες χώρες για να εξασφαλίσει συμ-

βόλαια, 1,3 δις. ευρώ μεταξύ των ετών 1990 και 
2006. Στελέχη της Siemens έχουν ισχυριστεί ότι 
συνολικά το ποσό των 100 εκατομμυρίων μάρκων 
είχε δοθεί σε Έλληνες.

Τα χρήματα φαίνεται να διοχετεύτηκαν από 
κρυφά ταμεία της Siemens και μέσω υπεράκτιων 
(offshore) εταιρειών να έφταναν στους τελικούς 
αποδέκτες τους. 

Ο κύριος διαχειριστής των χρημάτων αυτών 
φαίνεται να είναι ο τότε διευθύνων σύμβουλος 
της Siemens Ελλάδος, Μιχάλης Χριστοφοράκος, 
καθώς και ο πρώην διευθυντής τηλεπικοινωνιών 
της Siemens Ελλάδος, Πρόδρομος Μαυρίδης.

Από τη δεκαετία του ‘90 ως σήμερα κάποιες από 
τις σημαντικότερες συμβάσεις μεταξύ Siemens Ελλάς 
και ελληνικού δημοσίου είναι οι παρακάτω: η ψηφιο-
ποίηση των τηλεφωνικών κέντρων του ΟΤΕ (μαζί με 
την Intracom) από το 1990 ως το 1997, το σύστη-
μα C4I για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004, το τρίτο τμήμα του Προαστιακού (μαζί με 
τις Τέρνα και Άκτωρ), ντιζελάμαξες και τροχαίο υλι-
κό ΟΣΕ και ΗΣΑΠ, το πρόγραμμα τηλεπικοινωνιών 
«Ερμής» του Ελληνικού Στρατού (μαζί με την Ελλη-
νική Αεροπορική Βιομηχανία), από το 1999, για 300 
εκ. ευρώ, με χρόνο παράδοσης το 2006, προμήθει-
ες των δημόσιων νοσοκομείων.

▶ Υποκλοπές τηλεφωνικών συνομιλιών

ΕΙΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου του 2006, και 
τρεις υπουργοί της κυβέρνησης Καρα-
μανλή πραγματοποιούν κοινή συνέντευξη 
τύπου. Η ελληνική πραγματικότητα βομ-
βαρδίζεται με πληροφορίες για πρωτο-
φανείς υποκλοπές στις τηλεπικοινωνί-
ες, στις οποίες εμπλέκονται η Vodafone 
και η Ericsson.

Σε εκείνη την συνέντευξη, παρουσι-
άστηκε ο τρόπος με τον οποίο τουλάχι-
στον 100 τηλεφωνικές συνομιλίες υψηλά 
ιστάμενων προσώπων –περιλαμβανομέ-
νου του τότε Πρωθυπουργού- υπεκλάπη-
σαν, μέσω λογισμικού που βρέθηκε στην 
Vodafone. Τις υποκλοπές είχε  ανακαλύ-
ψει ο προϊστάμενος του Τμήματος Σχε-
διασμού Δικτύου της εταιρίας, Κώστας 
Τσαλικίδης. Ο Κ. Τσαλικίδης βρέθηκε 
απαγχονισμένος, ενώ η οικογένειά του 
αρνείται την εκδοχή της αυτοκτονίας, 
και διεξάγει σχετικό δικαστικό αγώνα.  
Ο διευθύνων σύμβουλος της Vodafone 
κλήθηκε να καταθέσει. Η  σχετική Επι-
τροπή επέβαλε τον ίδιο χρόνο πρό-
στιμο 73 εκατομμυρίων ευρώ στην 
Vodafone, για να το ακυρώσει ως 
παράνομο η Ολομέλεια του ΣτΕ το 
καλοκαίρι του 2010. 

Το σκάνδαλο τηλεφωνικών υπο-
κλοπών 2004-05 ήταν ένα από τα 
μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταί-
ων δεκαετιών στην Ελλάδα. Αφορούσε 
τηλεφωνικές υποκλοπές σε βάρος σημα-
ντικών δημοσίων προσώπων κατά την 
περίοδο 2004-05.

Οι υποκλοπές αποκαλύφθηκαν στις 
4 Μαρτίου 2005, έπειτα από έναν έλεγ-
χο ρουτίνας, που διεξήγαγε η εταιρία 
Vodafone στο λογισμικό της. Η κυβέρ-
νηση ενημερώθηκε στις 10 Μαρτίου και 
αποκάλυψε το γεγονός στην κοινή γνώμη 
στις 2 Φεβρουαρίου 2006, με κοινή συνέ-
ντευξη  τύπου που έδωσαν οι υπουργοί 

Επικρατείας, Δημόσιας Τάξης και Δικαι-
οσύνης (Θ. Ρουσόπουλος, Γ. Βουλγαρά-
κης και Αν. Παπαληγούρας, αντίστοιχα). 
Αποκαλύφθηκε πως μέσω ειδικού λογι-
σμικού που είχε εγκατασταθεί στην εται-
ρία, παρακολουθούνταν την περίοδο 
2004-05 περίπου 100 τηλέφωνα με τη 
χρήση 14-16 καρτοκινητών «τηλεφώ-
νων-σκιών», τα οποία κατέγραφαν τις 
συνομιλίες. Μετά από δικαστική έρευ-
να δύο ετών που δεν απέδωσε αποτε-
λέσματα, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο 
τον Αύγουστο του 2008 

Δύο χρόνια μετά, το 2010 η υπό-
θεση ξανάνοιξε με την εμφάνιση νέων 
στοιχείων που υποδείκνυαν υπόθεση 
κατασκοπείας με ανάμιξη της αμερικα-
νικής πρεσβείας. 

Με την υπόθεση των υποκλοπών συν-
δέεται και η υπόθεση του θανάτου του 
υπαλλήλου της Vodafone Κώστα Τσαλι-
κίδη. Ο Τσαλικίδης που ήταν υπεύθυνος 

για την ανάπτυξη του δικτύου της εται-
ρείας Vodafone, βρέθηκε νεκρός στις 9 
Μαρτίου 2005 μία μέρα πριν γνωστο-
ποιηθεί στις αρχές η ύπαρξη του ύπο-
πτου λογισμικού. 

Ο θάνατός του, αποδόθηκε αρχι-
κά σε αυτοκτονία, εκδοχή που υποστη-
ρίχτηκε από το πρώτο δικαστικό πόρι-
σμα. Η υπόθεση όμως άνοιξε ξανά το 
2010 καθώς νέα στοιχεία αποκάλυψαν 
στενή διασύνδεση του θανάτου με την 
υπόθεση των υποκλοπών και ενίσχυσαν 
την εκδοχή της δολοφονικής ενέργειας.

Το 2007 η υπόθεση των υποκλοπών 
είχε μπει στο αρχείο, καθώς η ανάκρι-
ση που είχε διενεργηθεί δεν είχε κατα-
φέρει να εντοπίσει τους δράστες και τις 
παραμέτρους της υπόθεσης. Ωστόσο, το 
2010, η υπόθεση ανασύρθηκε από το 
αρχείο κατόπιν παρέμβασης του μετέ-
πειτα υπουργού Δικαιοσύνης, Μιλτιά-
δη Παπαϊωάννου, τότε προέδρου της 

Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής. Η νέα διερεύνηση της υπό-
θεσης εντόπισε στοιχεία για τη χρήση 
συγκεκριμένων κινητών τηλεφώνων που 
εμπλέκουν στην υπόθεση υπαλλήλους 
ξένης πρεσβείας στην Αθήνα. Πρόκειται 
για ένα «ύποπτο» κινητό τηλέφωνο που 
χρησιμοποιούνταν από υπαλλήλους της 
συγκεκριμένης πρεσβείας, το οποίο αγο-
ράστηκε μαζί με άλλα τρία καρτοκινη-
τά από κατάστημα στην Ακτή Μιαούλη, 
στον Πειραιά, από πρόσωπο που είχε 
δηλώσει ψευδή στοιχεία. Εντοπίστηκαν, 
επίσης, και άλλοι «ύποπτοι» τηλεφωνι-
κοί αριθμοί σε άλλη χώρα, που επικοι-
νώνησαν με τα καρτοκινητά - σκιές των 
υποκλοπέων στην Ελλάδα.

Η δικογραφία που αφορά τις καταγ-
γελίες για «σχέδιο απόπειρας δολοφο-
νίας του Κ. Καραμανλή» εκκρεμεί από 
τον Μάρτιο του 2012 σε τακτικό ανα-
κριτή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης 
κατά αγνώστων δραστών για τα αδική-
ματα των «προπαρασκευαστικών πρά-
ξεων εσχάτης προδοσίας», «διατάραξης 
ομαλής λειτουργίας του Πολιτεύματος» 
και «αποστέρησης του πρωθυπουργού 
από την ενάσκηση της εξουσίας, που του 
παρέχει το Σύνταγμα».

Οι καταγγελίες αφορούν έγγραφο 
των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών προς 
την ΕΥΠ, που δημοσιεύθηκε σε εβδο-
μαδιαίο έντυπο, σύμφωνα με το οποίο, 
υπήρχε οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας 
του Κώστα Καραμανλή, λόγω της ενερ-
γειακής πολιτικής της τότε κυβέρνησης. 
Σύμφωνα με όσα δημοσιοποιήθηκαν, οι 
ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρονται 
να υποστηρίζουν ότι είχαν διενεργή-
σει, το 2008, αντιπαρακολουθήσεις και 
είχαν εντοπίσει ομάδα 20 ατόμων, μέλη 
ξένων μυστικών υπηρεσιών, που παρα-
κολουθούσαν τον τότε πρωθυπουργό.
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▶ Οι offshore Βουλγαράκη

ΔΥΣΤΥΧΩΣ για τον Γιώργο Βουλγα-
ράκη, αυτή δεν ήταν η τελευταία εικό-
να που είχαν οι ψηφοφόροι του από την 
πολιτική του ζωή. Ο πρώην υπουργός 
Εμπορικής Ναυτιλίας κατηγορήθηκε για 
τις απαγωγές Πακιστανών που συνέ-
βησαν το 2005, αφού ο Άρειος Πάγος 
έκρινε πως γι’ αυτές ευθύνονταν όργανα 
των κρατικών υπηρεσιών. Εν τω μεταξύ, 
έγινε γνωστό πως ο υπουργός συμμε-
τείχε σε offshore εταιρία διαχείρισης 
ακινήτων, η οποία ενεπλάκη με το 
σκάνδαλο του Βατοπεδίου. 

Ο ίδιος τότε δήλωνε πως δεν παρα-
βίασε το ασυμβίβαστο, και πως η εται-
ρία ιδρύθηκε με αυτό τον τρόπο για να 
καταβάλλει λιγότερους φόρους. Τέλος, η 
σύζυγός του ενεπλάκη επίσης στις μονα-
στηριακές αγοραπωλησίες, γεγονός που 
ξεχείλισε το ποτήρι και τον οδήγησε σε 
«παραίτηση για λόγους ευθιξίας» την 
ίδια στιγμή που ο πρωθυπουργός τον 
δικαιολογούσε στην ΔΕΘ. 

Θυμάστε άραγε την περίφημη 
ρήση «Ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό»;  
Το 2005 ο κ.Βουλγαράκης συμμετείχε 
στην κυβέρνηση Καραμανλή ως Υπ.Δη-
μοσίας Τάξεως ενώ παράλληλα ήταν 
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην 
Α΄ Αθηνών. Αυτό όμως δεν τον εμπόδι-
σε να αναπτύξει παράλληλα τις επιχει-
ρηματικές του δραστηριότητες.

Έτσι, το 2005 ο Γιώργος Βουλ-
γαράκης φέρεται να ιδρύει μαζί με τη 
σύζυγο του Κατερίνα Πελέκη την Εται-
ρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) με 
την επωνυμία «Αστική Ανάπτυξη-Εκμε-
τάλλευση Ακινήτων» με αρχικό κεφά-

λαιο 18.000 ευρώ. Διαχειριστής της 
εταιρείας αναλαμβάνει ο Παναγιώτης 
Παπαγιαννόπουλος τον οποίο αργότε-
ρα ο Γιώργος Βουλγαράκης θα χρίσει 
πρόεδρο του ΝΑΤ, με την ιδιότητα πια 
του Υπ.Ναυτιλίας. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2008, ένα 
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Γιώργου 
Τερζή και της Μαριάννας Κακαουνάκη 
στην Καθημερινή αναφέρει:

Η επιχειρηματική εμπλοκή στο real 
estate ξεκινά το 2000, με την εταιρεία 
Αστική Επέκταση ΕΠΕ, ιδιοκτησίας τότε 
της κυπριακής offshore Lentamar. Ο κ. 
Βουλγαράκης εμφανίζεται ως εκπρό-
σωπος της ΕΠΕ, η σύζυγός του είναι η 
συμβολαιογράφος της εταιρείας. Η Αστική 
Επέκταση αποκτά τρία καταστήματα σε 
Πετράλωνα και Κυψέλη αντικειμενικής 
αξίας 1.591.881 ευρώ, με δάνειο που 

λαμβάνεται από την Τράπεζα Πειραιώς, 
υποκαταστήματα της οποίας στεγάζο-
νται στα εν λόγω ακίνητα. Η εταιρεία 
Αστική Επέκταση ΕΠΕ μεταβιβάζεται το 
2002 από την offshore Lentmar στους 
Γ. Βουλγαράκη και Αικ. Πελέκη, ως φυσι-
κά πρόσωπα. Ο κ. Βουλγαράκης δηλώνει 
στο «πόθεν έσχες» μόνον τη συμμετοχή 
στην εταιρεία και όχι τα πραγματικά περι-
ουσιακά στοιχεία που αυτή υποκρύπτει.

▶  Υποβρύχιες  
υποψίες 

ΤΟ ΟΝΟΜΑ του Άκη Τσοχατζόπουλου εντάσσεται 
το 2011 στην λίστα όσων εμπλέκονται στην υπόθε-
ση SIEMENS, ως υπουργός Εθνικής Άμυνας την περί-
οδο 1996-2000. Ταυτόχρονα, η προσωπική του ζωή, 
με πανάκριβες γαμήλιες τελετές, αγορά σπιτιού επί της 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου και έρευνα των καταθέσεών 
του, οι οποίες ανήλθαν σε εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ, οδηγούν σε έλεγχο του πόθεν έσχες από βου-
λευτική επιτροπή. Και ενώ ο ίδιος δηλώνει έκπληκτος 
και έτοιμος να καταφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εμφανίζονται δημοσιεύμα-
τα που εμπλέκουν τον Τσοχατζόπουλο με συμφωνίες 
«κάτω από το τραπέζι» με γερμανική εταιρία από την 
οποία το ελληνικό κράτος προμηθεύτηκε υποβρύχια. 
Το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχωρά σε μηνύσεις 
εναντίον εφημερίδων, και η υπόθεση ακόμη ερευνάται. 
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▶ Η «φούσκα» του Χρηματιστηρίου 

ΒΡΙΣΚOΜΑΣΤΕ στο 1999, και η 
Σοφοκλέους γνωρίζει ημέρες δόξας, 
αφού σχεδόν κάθε Έλληνας ασχολείται 
με το χρηματιστήριο. Το κλίμα της επο-
χής, με την επικείμενη είσοδο της χώρας 
στην ευρωζώνη, την ανάληψη των Ολυ-
μπιακών Αγώνων και το αίσθημα ότι η 
ανάπτυξη δεν θα έχει τέλος, ευνοεί την 
ενασχόληση άνω του ενός εκατομμυρί-
ου Ελλήνων(!) με μετοχές. Πολλές από 
αυτές, όμως, τελικά, τον Σεπτέμβριο 
του 1999 αποδεικνύονται «φούσκες», 
η αξία τους εκμηδενίζεται, και η κυβέρ-
νηση Σημίτη γίνεται στόχος κατηγορι-
ών για οργανωμένο σχέδιο αναδιανο-
μής των κεφαλαίων, αφού δεν ήταν λίγα 
τα κυβερνητικά στελέχη που ενθάρρυ-
ναν την αγορά μετοχών εκ μέρους των 
Ελλήνων μικροεπενδυτών. 

Ακολούθησε δικαστική διερεύνηση της 
υπόθεσης, η οποία όμως κατηγορήθηκε 
με την σειρά της για συγκάλυψη ευθυνών, 
ανοίγοντας έναν φαύλο κύκλο σκανδάλων.  
 Η χρηματιστηριακή φούσκα είναι ένα 
επενδυτικό φαινόμενο το οποίο κατα-
δεικνύει την αδυναμία των ανθρώπι-
νων συναισθημάτων, προκαλείται από 
τον ενθουσιασμό των επενδυτών που 
αυξάνουν υπερβολικά τη ζήτηση σε μία 
ή περισσότερες κινητές αξίες, με αποτέ-
λεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι όγκοι 
συναλλαγών και να εκτοξευθεί η τιμή 
διαπραγμάτευσης των μετοχών πέρα από 
οποιαδήποτε λογική αντανάκλαση της 
πραγματικής τους αξίας και απόδοσης. 

Όταν παρατηρηθεί το φαινόμενο της 
«φούσκας» οι τιμές των κινητών αξιών, 
π.χ. μετοχών, ανεβαίνουν απότομα, καθι-
στώντας τις σημαντικά υπερεκτιμημένες 
με αποτέλεσμα, όταν η «φούσκα» σκά-

σει, οι τιμές να αρχίζουν να παρουσιά-
ζουν πτώση. Στη συνέχεια οι πλειοψη-
φία των επενδυτών θα προσπαθήσουν 
να ξεφορτωθούν τις μετοχές που κατέ-
χουν προκαλώντας κάθετη μείωση των 
τιμών και μεγάλες ζημιές στο χαρτοφυ-
λάκιο τους. Στην προσπάθεια τους οι 
επενδυτές να αποφύγουν μεγαλύτερες 
ζημιές προβαίνουν σε πωλήσεις πανι-
κού, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή 
αγορά να καταρρέει.

 Το 1997, έγινε μια έρευνα στις ΗΠΑ 
από τον Ivo Welch του πανεπιστημί-
ου Yale, κατά την οποία κλήθηκαν 110 
οικονομικοί αναλυτές να απαντήσουν 
κατά πόσον οι τιμές διαπραγμάτευσης 
των μετοχών στα Χρηματιστήρια των 
ΗΠΑ. αντιπροσωπεύουν τη θεμελιώδη 

αξία τους. 
Πέραν του 90% των οικονομικών 

αναλυτών, απάντησαν ότι, λόγω της θεω-
ρίας της αποτελεσματικής αγοράς όπου 
όλες οι σχετικές πληροφορίες, οικονο-
μικά αποτελέσματα και προοπτικές των 
εταιρειών αντανακλούνται στη τιμή της 
μετοχής, οι τιμές διαπραγμάτευσης των 
μετοχών αντιπροσωπεύουν περίπου τη 
θεμελιώδη αξία τους. Επίσης, ανέφεραν 
ότι οι χρηματιστηριακές φούσκες δεν 
μπορούν να υπάρξουν στην σύγχρονη 
εποχή επειδή, εάν οι τιμές διαπραγμά-
τευσης των μετοχών υπερβούν τη θεμε-
λιώδη αξία τους, τότε, λογικά οι επεν-
δυτές θα πωλήσουν τις μετοχές τους 
με αποτέλεσμα η τιμή των μετοχών να 
υποχωρήσει στα επίπεδα της θεμελιώ-

δους αξίας τους. 
Εντούτοις τα γεγονότα τους διέψευ-

σαν μετά από τρία χρόνια, όταν το 2000 
επήλθε η γνωστή κατάρρευση των μετο-
χών του Ιντερνετ, (γνωστή ως «dot.com 
crash») στο NASDAQ. Η άνοδος και η 
πτώση των μετοχών του Ιντερνετ – η 
οποία δημιούργησε και μετά εξανέμισε 
8 τρις. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας, 
υποχρέωσε τους οικονομικούς αναλυ-
τές να παραδεχθούν ότι οι χρηματιστη-
ριακές φούσκες μπορούν να υπάρξουν. 

Συνεπώς, η ιστορία καθώς και τα 
παθήματα του παρελθόντος, μπορεί και 
πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους 
καλύτερους τρόπους μάθησης και απο-
φυγής λαθών. Στο επόμενο ενημερωτι-
κό άρθρο, θα περιγραφούν σε συντομία 
δύο μεγάλες χρηματιστηριακές φούσκες 
του 20ου αιώνα. 

Η ιστορία του Χρηματιστηρίου Αξι-
ών Αθηνών σημαδεύτηκε από το κραχ 
του ‘99 (ή γεγονότα του ‘99), στο οποίο 
ενεπλάκη μεγάλο μέρος των Ελλήνων. 
Έχει εκτιμηθεί ότι περίπου εκατό δισε-
κατομμύρια ευρώ άλλαξαν χέρια, μεγά-
λο μέρος από τα οποία έχασαν οι λεγό-
μενοι μικροεπενδυτές.

Η απότομη πτώση του Χρηματιστη-
ρίου ακολούθησε την άνοδο των προ-
ηγούμενων ετών που κορυφώθηκε το 
1999 και συνδέθηκε με την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΟΝΕ και την προοπτική 
ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων 
της Αθήνας του 2004. Ανάλογη πορεία 
ακολουθούσαν και τα χρηματιστήρια διε-
θνώς, λογω της αισιοδοξίας περί νέας 
οικονομίας, δηλαδή μόνιμη και σημαντι-
κή άνοδος της παραγωγικότητας χάριν 
στις επαναστάσεις της πληροφορικής. 
Πρελούδιο της κρίσης θεωρείται η οικο-
νομική κρίση στην Ασία που προκάλεσε 
το μίνι κραχ του 1997.

Στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1999 
πολλοί Έλληνες ασχολούνταν με το χρη-
ματιστήριο. Ακόμη και σε μικρά χωριά 
υπήρχαν ΕΛΔΕ (γραφεία αγοράς και 
πώλησης μετοχών) και πολλές μικρές 
εταιρίες εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο. 
Οι ενεργοί κωδικοί επενδυτών στο ΧΑΑ 
εφτασαν το 1,5 εκατ. περίπου, όταν οι 
Έλληνες εργαζόμενοι υπολογίζονται σε 
περίπου 4,6 εκατ. 

Με τον γενικό δείκτη να καταρρίπτει 
καθημερινά κάθε ρεκόρ, πολλοί Έλληνες 
πίστεψαν ότι έλυσαν το οικονομικό πρό-
βλημα της ζωής τους. Η πτώση ξεκίνησε 
στις 23 Σεπτεμβρίου και συνεχίστηκε για 
αρκετά χρόνια εξανεμίζοντας την αξία 
των μετοχών. Πολλές από τις μετοχές 
που είχαν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο 
αποδείχτηκαν «φούσκες», δηλαδή άνευ 
αντικρύσματος μετοχές με εταιρίες χωρίς 
έργο αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική 
εικόνα στο χρηματιστήριο.

Η φούσκα του χρηματιστηρίου θεωρείται  από πολ-
λούς το μεγαλύτερο οικονομικοπολιτικό σκάνδαλο της 
μεταπολεμικής Ελλάδας, καθώς αποτέλεσε την αφορμή 
για σημαντικού μεγέθους αναδιανομή πλούτου. Πιστεύε-
ται ότι το χρηματιστήριο χειραγωγήθηκε αθέμιτα από διά-
φορους παράγοντες. Πολλοί επιρρίπτουν ευθύνες κυρίως 
στην τότε κυβέρνηση, καθώς υπάρχουν καταγεγραμμένες 
δηλώσεις υψηλών στελεχών ότι οι ανοδικές τάσεις αντι-
κατοπτρίζουν την κατάσταση της οικονομίας της εποχής. 
Επίσης, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αποδείχτηκε 
εκ των υστέρων ότι κάλυψε ευθύνες, πράγμα που οδήγησε 
σε δεύτερο σκάνδαλο στο δικαστικό κύκλωμα.

Οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία όμως ήταν 
μάλλον μικρές. Και οι επιπτώσεις στους πολίτες υπερτιμή-
θηκαν από μέρος της πολιτικής και τον εντυπωσιοθηρικό 
Τύπο. Για παράδειγμα, αιτιάσεις ότι χάθηκαν δεκάδες δισε-
κατομμύρια ευρώ από την περιουσία του ελληνικού λαού 
υπόκεινται συνήθως σε δύο πλάνες:

Μεγάλο μέρος του ΧΑΑ είναι σε χέρια ξένων επενδυ-
τών (τον Αύγουστο του 2006 σχεδόν 42%)

Η άνοδος μιας μετοχής κατά 100% δεν σημαίνει πραγ-

ματικά κέρδη 100% για τους επενδυτές. Είναι μόνο χάρτι-
να κέρδη, καθώς αν όλοι οι επενδυτές προσπαθούσαν να 
ρευστοποιήσουν, οι τιμές θα έπεφταν κατά πολύ. Έτσι, η 
πτώση από τα ανώτατα επίπεδα του 1999 δεν σημαίνει ότι 
οι επενδυτές είχαν μεγάλα κέρδη και τα έχασαν, σημαίνει 
ότι ποτέ δεν μπόρεσαν να ρευστοποιήσουν δυνάμει κέρ-
δη. Πραγματικά χαμένοι επενδυτές, κατά το μέγεθος που 
παρουσίασαν οι εντυπωσιοθήρες, είναι μόνο αυτοί που 
αγόρασαν στα υψηλότερα και πούλησαν στα χαμηλότε-
ρα σημεία, δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό των επενδυ-
τών. Ωστόσο, είναι αποδεδειγμένο ότι για πολλούς λόγους, 
τους χρηματιστηριακούς κύκλους ανόδου και καθόδου τους 
πληρώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι μικροεπενδυτές, στην 
εν λόγω περίπτωση οι Έλληνες μικρο-αποταμιευτές, που 
αγόρασαν μετοχές σε υψηλές τιμές και τις πούλησαν σε 
χαμηλότερες, με το ακριβώς αντίθετο να συμβαίνει με τους 
καλύτερα πληροφορημένους, καλύτερα διαφοροποιημέ-
νους - εξασφαλισμένους και φτηνότερου κόστους μεγά-
λους ή θεσμικούς επενδυτές. Η αποτίμηση αυτής της απώ-
λειας ρευστότητας στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας 
κατά τα έτη που ακολούθησαν δεν είναι εύκολα εφικτή.

Επιπτώσεις στους πολίτες και ευθύνες
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▶ Τα περίφημα δομημένα ομόλογα 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΕΡΙΠΛΟΚΑ σκάν-
δαλα που γνώρισε ποτέ η χώρα, αυτό 
των δομημένων ομολόγων-μαμούθ αφο-
ρά επενδύσεις τμήματος των αποθεμα-
τικών ορισμένων ελληνικών ταμείων 
επικουρικών συντάξεων σε πολύπλοκα 
επενδυτικά προϊόντα. 

Συγκεκριμένα, το Γενικό Λογιστήριο 
του κράτους εξέδωσε το 2007 δομημέ-
να ομόλογα αξίας 1,8 δισεκατομμυρί-
ων ευρώ(!), τα οποία μετά από αγορα-
πωλησίες ύποπτης φύσης κατέληξαν σε 
τέσσερα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία. 
Για το μεγαλύτερο από αυτά τα ομόλο-
γα, η ευθύνη των ύποπτων συναλλαγών 
επιρρίφθηκε στην εταιρία Ακρόπολις, 
στην οποία το 2010 επιβλήθηκε πρό-
στιμο 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ – 
το μεγαλύτερο πρόστιμο από κατα-
βολής ελληνικού κράτους. Επίσης, 
με απόφαση βουλευτικής επιτροπής, η 
ευθύνη βαραίνει και τους Αλογοσκούφη, 
Μεϊμαράκη, Μαμμωνά, Κουρή, Δούκα και 
Τσιτουρίδη, ενώ για τους δύο τελευταί-
ους προτάθηκε παραπομπή σε προανα-
κριτική επιτροπή. 

Η υπόθεση των δομημένων ομο-
λόγων, η οποία χαρακτηρίστηκε ως 
«σκάνδαλο» από τα ελληνικά ΜΜΕ, 
αφορά επενδύσεις τμήματος των απο-
θεματικών ορισμένων ελληνικών ταμεί-
ων επικουρικών συντάξεων σε σύνθετα 
επενδυτικά προϊόντα.

Συνολικά στο διάστημα 2005-2007 
που διερεύνησε η εξεταστική επιτροπή 
της Βουλής, 8 δομημένα ομόλογα του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής αξίας 1,8 
δισεκατομμυρίων ευρώ αγοράστηκαν από 
ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία[1]. Η εξετα-
στική επιτροπή της Βουλής ασχολήθηκε 
σχεδόν αποκλειστικά με ένα μόνο από 
αυτά, αξίας 280 εκατομμυρίων ευρώ.

Η υπόθεση του 
«δομημένου ομολόγου» 
των 280 εκατομμυρίων

Στις 22 Φεβρουαρίου 2007 το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους εξέδωσε ομό-
λογο 12ετούς διάρκειας αξίας 280 εκα-
τομμυρίων ευρώ με ανάδοχο την αμε-
ρικανική JP Morgan. Από αυτή πέρασε 
στο αμοιβαίο κεφάλαιο NPI, στη γερμα-
νική Hypovereinsbank, η οποία το μετα-
πούλησε στη χρηματιστηριακή εταιρεία 
Ακρόπολις ΑΧΕΠΕΥ, από την οποία τελι-
κά πωλήθηκε σε 4 ασφαλιστικά ταμεία:

• Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)

• Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασι-
ών (ΤΕΑΥΦΕ)

• Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ)

• Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών 
και Υπαλλήλων Πρακτορείων (ΤΣΕΥΠ)

Με αφορμή τη δημοσιότητα που 
έλαβε το θέμα, ψηφίστηκε στις 10 Ιου-
λίου 2007 ο νόμος 3586/07 «Θεσμικό 
πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης 
της περιουσίας των Φορέων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης»..

Στις 31 Αυγούστου 2007 η JP Morgan 
αγόρασε ξανά το ομόλογο από τα τέσ-
σερα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ από τον 
κρατικό προϋπολογισμό καταβλήθηκε 
στα τέσσερα ταμεία έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση 3.067.762,48 ευρώ.

Η υπόθεση του ομολόγου 
των 180 εκατομμυρίων

Στις 3 Μαρτίου 2010 συνελήφθησαν 
και προφυλακίστηκαν οι τρεις μέτοχοι 
της Ακρόπολις (Γιώργος Αποστολίδης, 
Σοφοκλής Πρινιωτάκης και Θοδωρής 
Πρινιωτάκης) με απόφαση του Συμβου-
λίου Εφετών.

Στην εταιρεία επιβλήθηκε από τη 
ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών πρόστιμο 5,5 δισε-
κατομμυρίων ευρώ με αφορμή εικονικές 
συναλλαγές κατά την πώληση 20 ομο-
λόγων σταθερού επιτοκίου συνολικής 
αξίας 180 εκατομμυρίων ευρώ προς το 
ΤΕΑΔΥ στο διάστημα 2005-2006. Ανα-
φέρεται ενδεικτικά ότι για την πώληση 
των 20 ομολόγων εκτελέστηκαν περισ-
σότερες από 300 συναλλαγές], αυξά-
νοντας το συνολικό τζίρο από τα 180 
εκατομμύρια στα 2,5 δισεκατομμύρια. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο 
που έχει επιβληθεί από τη σύσταση του 

Ελληνικού Κράτους. Η εξόφληση του 
προστίμου ακόμη εκκρεμεί.

Οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν ή 
εικάζονται στην υπόθεση είναι οι εξής:

Η αγορά αυτών των δομημένων ομο-
λόγων από τα ασφαλιστικά ταμεία είναι 
αντίθετη με την Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (ΚΥΑ) 155492/2002, η οποία απαιτεί 
τα αποθεματικά των ταμείων να επεν-
δύονται σε προϊόντα που αποτιμώνται 
στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
Τίτλων (ΗΔΑΤ)

Τα δομημένα ομόλογα πωλήθηκαν 
υπερτιμολογημένα στα ασφαλιστικά 
ταμεία, καθώς ενώ τυπικά κατά την 
έκδοσή τους πωλούνται σε τιμές κατώ-
τερες της «ονομαστικής» τους αξίας, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση πωλήθη-
καν στο άρτιο της αξίας αυτής. Η δια-
φορά ανάμεσα στην τιμή πώλησης και 
την τιμή αγοράς των ομολόγων ήταν οι 
προμήθειες των μεσαζόντων τραπεζών 
και χρηματιστηριακών εταιριών.

Υποψίες διακίνησης «μαύρου» χρή-
ματος σε προέδρους ασφαλιστικών 
ταμείων. Οι υποψίες αυτές βασίζονται 
στις καταθέσεις των Σ. Πρινιωτάκη και 
Γ. Αποστολίδη, μα ακόμη αυτό δεν έχει 
αποδειχτεί.

Δεν έχει διευκρινιστεί το πραγματικό 
ύψος των απωλειών των ταμείων από 
την επένδυση τους στο δομημένο ομό-
λογο των 280 εκατομμυρίων ή ακόμα 
και αν υπήρχαν τελικά ζημίες από την 
συγκεκριμένη τοποθέτηση. Τα ποσά που 
επενδύθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία 
επεστράφησαν από τις αναδοχές τράπε-
ζες μετά την δημοσιότητα για «σκάνδα-

λο» που κυριάρχησε στα ΜΜΕ και τελι-
κά οδήγησε στη δικαστική διερεύνηση 
της υπόθεσης.

Συγκριτικά, το κοινό κεφάλαιο επτά 
ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος υπέστη μια απομείω-
ση 48,75% μετά το PSI, προσεγγίζο-
ντας σε αξία το 1.099.220.917 ευρώ 
έναντι 2.144.691.368 πριν από τις 28 
Φεβρουαρίου 2012 οπότε και ανακοι-
νώθηκε το PSI. Οι συνολικές απώλειες 
των ταμείων από τον συνδυασμό PSI 
και τρέχουσας αποτίμησης στη δευτε-
ρογενή αγορά προσεγγίζουν το 70% ή 
1,489 δισ. ευρώ.

Σε αντίθεση με τα ομόλογα του Ελλη-
νικού Δημοσίου, τα δομημένα ομόλογα 
εξαιρέθηκαν του PSI ύψους 53,5% που 
επιβλήθηκε, διότι είχαν εκδοθεί υπό αγγλι-
κό δίκαιο και όσα τα ταμεία τα είχαν δια-
κρατήσει κατέγραψαν μικρότερες ζημί-
ες ή ακόμα και κέρδη. Στις προτάσεις 
του προς το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος, ο οικονομολόγος Παναγιώ-
της Αλεβιζάκης ζήτησε να ενημερωθεί 
για το ποια είναι η ζημία των ασφαλιστι-
κών ταμείων που αγόρασαν τα συγκεκρι-
μένα χρηματοοικονομικά προϊόντα, και 
από την πίεση του πολιτικού περιβάλλο-
ντος αναγκάστηκαν να τα επιστρέψουν 
σε σχέση με εκείνα τα ταμεία που παρά 
τις πιέσεις τα κράτησαν.

Βιβλιογραφία:
Εφημερίδα των Συντακτών

HOTDOC
Κουτί Πανδώρας 

Καθημερινή
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Φτώχεια, παρανομία, ναρκωτικά 
και πορνεία στοιχειώνουν το κέντρο της 
Αθήνας τα χρόνια της κρίσης. Το κέντρο 
είναι παραδομένο σε έναν κόσμο διαφο-
ρετικό από εκείνον που ζήσαμε το 2004 
και μοιάζει με πραγματικό «κολλαστήριο». 
Όσο και να ακούμε από τους πολιτικούς 
πως τελευταία κάτι πάει να γίνει, το κέντρο 
της Αθήνας είναι κάτι που το ζούμε καθη-
μερινά και αυτό που μπορούμε να πούμε 
με σιγουριά είναι πως ούτε ανάπτυξη ούτε 
ανάπλαση βλέπουμε.

Από την κρίση πλήττονται περισσότε-
ρο οι τοξικομανείς, που πάντα ήταν μια 
περιθωριοποιημένη ομάδα, μαζί τους οι 
ιερόδουλες, οι λαθρομετανάστες και οι 
άστεγοι. Τους συναντάμε καθημερινά στους 
δρόμους του κέντρου, της Ομόνοιας και 
τις γύρω περιοχές, σε άθλιες συνθήκες, 
να κοιμούνται κάτω και να ψάχνουν στους 
κάδους σκουπιδιών για λίγη τροφή.

Το εμπόριο ναρκωτικών στο κέντρο της 
πόλης είναι καλά δομημένο και λαμβάνει 
χώρα γύρω από το ιστορικό κέντρο και 
τις γύρω γειτονιές. Οι παλιές πιάτσες 
ερημώνουν, ενώ νέες δημιουργούνται από 
τη μία μέρα στην άλλη. Δρόμοι, όπως η 
Ξούθου και η Ιάσωνος, προσπαθούν να 
ενταχθούν ξανά στην «κανονικότητα», 
ενώ νέοι οδοί περιμετρικά τους, όπως η 
Μυλλέρου, η Ακάδημου, η Μαραθώνος, 
η Αγησιλάου καλούνται να φιλοξενή-
σουν τους παλιούς «ένοικους» και τους 
μικροδιακινητές. Το μόνο που φαίνεται 

να αλλάζει είναι το σκηνικό καθώς το 
πρόβλημα δεν λύνεται με την μη ανοχή 
των χρηστών ούτε με τις επιχειρήσεις της 
Ελληνικής Αστυνομίας που ερήμωσαν 
ολόκληρες περιοχές.

Οι επιχειρήσεις της Αστυνομίας είχαν 
ως αποτέλεσμα τα δύο τελευταία χρό-
νια να μεταφερθούν στην Αμυγδαλέζα 
τοξικομανείς που σύχναζαν στα στενά 
Μενάνδρου, Βερανζέρου και Ξούθου 
για να τους χορηγηθεί σε όσους το επι-
θυμούσαν υγειονομική περίθαλψη, νερό 
και φαγητό.

Το πρόβλημα όμως δε λύθηκε. Μετα-
κινήθηκε και οι παλιοί πρωταγωνιστές 
εξακολουθούν να βρίσκονται σήμερα σε 
δρόμους όπως η Τοσίτσα και το Πεδίον 

του Άρεως. Πολλοί από τους παράνομους 
μετανάστες, κυρίως από την υποσαχάρια 
και τη βόρεια Αφρική που ασχολούνται 
με το παρεμπόριο (cd, τσάντες κτλ) «προ-
σλαμβάνονται» συχνά από την τοπική 
μαφία και ωθούνται στην παράνομη αγορά 
ναρκωτικών. Έπειτα από τις επιχειρήσεις 
της Ελληνικής Αστυνομίας και το κυνη-
γητό στους δρόμους της Πανεπιστημίου 
οι μετανάστες αυτοί μεταφέρθηκαν σε 
άλλες περιοχές, μαζί τους και το παράνομο 
εμπόριο ναρκωτικών. 

 Εκτός από τις νέες πιάτσες που δημι-
ουργούνται υπάρχουν και αυτές που 
αντέχουν στον χρόνο. Η Πλατεία Βάθη, 
όπου γίνεται κυρίως διακίνηση ηρωί-
νης και χαπιών  Hipnosedon, κεταμίνες, 
μπούμπλε  τον έλεγχο στη διακίνηση τον  
έχουν  Έλληνες και τσιγγάνοι, σε αντίθεση 
με άλλες πιάτσες που τις έχουν αναλάβει 
κυρίως Αφγανοί και Αφρικανοί.

Το πρόβλημα με τα ναρκωτικά δε στα-
ματά εδώ. Δεν είναι μόνο η απλή χρήση. 
Τα τελευταία χρόνια οι έμποροι κάνουν 
προσμίξεις ναρκωτικών με τις χειρότερες 
ουσίες που μπορούν να βρουν φθηνά: 
σαμπουάν, καθαριστικά υγρά, τσιμέντο, ενώ 
ούτε οι ίδιοι οι χρήστες ξέρουν τίπεριέχει 
το ναρκωτικό με το οποίο δηλητηριάζουν 
το κορμί τους.

Η κρίση επίσης έχει ωθήσει αρκετούς 
τοξικομανείς να εκδίδονται για λίγα ευρώ 
χωρίς κάποια προφύλαξη με αποτέλεσμα 
τη μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 

νοσημάτων. Χρησιμοποιούν ακόμα κοινές 
σύριγγες και βελόνες καθώς δεν υπάρχουν 
πολλά χρήματα για καινούριες. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω εξαθλίωσή 
τους και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 
καθώς αυξάνονται τα κρούσματα AIDS 
και άλλων νοσημάτων αντί να μειώνονται. 

Τώρα που η οικονομική κρίση έχει 
αλλάξει το πρότυπο της χρήσης ναρκω-
τικών και οι χρήστες ναρκωτικών κάνουν 
ενέσεις με φθηνότερα ναρκωτικά, αρκετές 
φορές την ημέρα, η ανάγκη για μεγαλύτερη 
κάλυψη από βελόνες είναι επείγουσα.

Στην Αθήνα παρέχονται βελόνες και 
σύριγγες δωρεάν. Εργαζόμενοι κυρίως 
του ΟΚΑΝΑ, παρέχουν ένα «κιτ», που 
περιέχει βελόνες, σύριγγες και άλλο 
εξοπλισμό προετοιμασίας ναρκωτικών, 
μαζί με προφυλακτικά για τους χρήστες, 
δωρεάν. Το 2011, διανεμήθηκαν περίπου 
120.000 σύριγγες περίπου 15 σύριγγες 
ανά χρήστη ανά έτος ποσοστό που είναι 
πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο, που 
είναι 200 σύριγγες ανά χρήστη, όπως 
συνιστάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας ως ένα μέτρο για να περιοριστεί 
η επιδημία του HIV.

Οι βελόνες και οι σύριγγες μοιράζο-
νται δωρεάν κυρίως για την πρόληψη 
της ηπατίτιδας, παρά του ιού του AIDS, 
επικρατεί όμως η άποψη πως χρήστες 
με ηπατίτιδα μπορούν να χρησιμοποιούν 
κοινές σύριγγες πράγμα που είναι λάθος.

Λόγω των αυστηρών μέτρων λιτότητας, 

Κέντρο Αθήνα: Ένα συνεχές έγκλημα

 Τα νέα ναρκωτικά 
προκαλούν έντονη ανησυχία 
στους ειδικούς καθώς  
οι παρενέργειες για τους 
χρήστες είναι πολύ σοβαρές
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η Ελλάδα αναγκάζεται να κρατήσει τις 
δημόσιες δαπάνες για την υγεία κάτω από 
το 6% του ΑΕΠ της, όταν ο μέσος όρος 
για τις χώρες του Οργανισμού Οικονομι-
κής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
είναι 9%. Οι μειώσεις στα προγράμματα 
πρόνοιας έως και 40%, έχουν ως απο-
τέλεσμα την αύξηση της ενδοφλέβιας 
χρήσης ναρκωτικών, της πορνείας και της 
μόλυνσης από τον ιό του AIDS.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η 
οικονομική κρίση έχει αλλάξει το είδος 
των ναρκωτικών που κυκλοφορούν στην 
ελληνική αγορά η οποία έχει προσαρμοστεί 
γρήγορα στη μεταβαλλόμενη οικονομική 
πραγματικότητα.

Το Τάι και η Σίσα «έχουν κατακλύσει 
τους δρόμους της πόλης και τα γνωρί-
ζουν ως «ναρκωτικά της κρίσης», που για 
να τα αποκτήσει κανείς αρκούν μοναχά 
λίγα ευρώ.

 Τα νέα ναρκωτικά προκαλούν 
έντονη ανησυχία στους ειδικούς καθώς 
οι παρενέργειες για τους χρήστες 
είναι πολύ σοβαρές.

Εδώ είναι μερικά είδη φθηνών και επι-
κίνδυνων ναρκωτικών που κυκλοφορούν 
στους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας.

Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη

Στην Αθήνα κυκλοφορεί από το 2009 
με το ψευδώνυμο «σίσα». Είναι «το ναρκω-
τικό των φτωχών», αφού πωλείται από 2 
ευρώ η δόση έως 30 ευρώ το γραμμάριο. 
Το βρίσκει κανείς στους ανοικτούς χώρους 
συνάθροισης των χρηστών στο κέντρο 
της Αθήνας κι από ό,τι φαίνεται μέχρι 
στιγμής η χρήση του δεν έχει εξαπλωθεί 
σε άλλες ελληνικές πόλεις.

Χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες 
ως μια «πολύ δύσκολη και επικίνδυνη 
ουσία». Καθιστά το άτομο επιθετικό και 
υπερκινητικό για τουλάχιστον είκοσι ώρες. 
Συνήθως χορηγείται ενδοφλεβίως γι’ αυτό 
ενοχοποιείται για μολύνσεις του φλεβικού 
συστήματος και μετάδοση ασθενειών όπως 
AIDS, ηπατίτιδας C και Β, ενώ προκαλεί 
ταχύτατη και συστηματική γήρανση των 
ιστών, η οποία είναι εμφανής στο δέρμα. 
Καταπονεί τον οργανισμό, προκαλεί σημα-
ντικές βλάβες στη στοματική κοιλότητα 
και καταστρέφει τα δόντια. Στην αρχή 
το πρόσωπο και το σώμα του χρήστη 
γεμίζουν  πληγές, η απώλεια βάρους είναι 
άμεση, τα όργανα καταστρέφονται από 
τα χημικά, το δέρμα γεμίζει ρυτίδες, τα 
δόντια σαπίζουν, ενώ «καίγεται» το λίπος 
στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα άνθρωποι 
25 και 30 ετών να μοιάζουν αποστεωμέ-
νοι, ετοιμοθάνατοι, κάτι σαν ζόμπι...Υγρά 
μπαταρίας, σαμπουάν ακόμη και λάδια 
μηχανής είναι μέρος των συστατικών 
αυτού του ναρκωτικού, με βασικό του 
συστατικό τον φώσφορο.

Είναι ευρέως διαδεδομένη. Ενίοτε 
καπνίζεται.

Εκτός από το σίσα, στις «πιάτσες» της 
Αθήνας έχει κάνει την εμφάνισή του ακόμα 
μία φτηνή ουσία, το τάι, που ωστόσο δεν 
έχει ταυτοποιηθεί από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους. Πρόκειται για μια παραλλαγή 
της ταϋλανδέζικης ηρωίνης, με χαμηλή 
περιεκτικότητα δραστικής ουσίας, ωστόσο 
δεν είναι κανείς σίγουρος τι είναι.

Το τάι φαίνεται ότι πωλείται στην 
τιμή των 5-7 ευρώ η δόση, ενώ η 
χρήση του γίνεται ενδοφλέβια.

Συνθετικά κανναβινοειδή

Παρουσιάζονται ως φυτικά μείγματα 
ή θυμιάματα. Πρωτοεμφανίστηκαν με την 
επωνυμία spice, ενώ κυκλοφόρησαν στην 
Ελλάδα ως ποτ πουρί για μπάνιο. Παρ’ όλα 
αυτά είναι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, 
μέχρι και 100 φορές δραστικότερα από την 
κάνναβη και πολύ πιο επικίνδυνα, καθώς 
οι επιδράσεις τους δεν έχουν μελετηθεί. 
Συνήθως καπνίζονται. Το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και 
την Τοξικομανία τα θεωρεί υπεύθυνα 
για ψυχωτικά επεισόδια και διαταραχές 
πανικού, οργανικά προβλήματα όπως 
ταχυκαρδία, αύξηση της αρτηριακής πίεσης 
και συσπάσεις. Είναι τεχνητά επεξεργα-
σμένες ουσίες που παρασκευάστηκαν για 
φαρμακευτικά ερευνητικά προγράμματα 
τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90, όμως 
δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ σε άνθρωπο.

Κάνναβη υδροπονικής 
καλλιέργειας

Καλλιεργείται σε υπόγειες αίθουσες με 
εντατικές μεθόδους καλλιέργειας, τεχνητό 
φωτισμό, ειδικό πότισμα, ελεγχόμενη 
θερμοκρασία και διάρκεια ημέρας με απο-
τέλεσμα να τροποποιείται η ποσότητα της 
δραστικής ουσίας (τετραϋδροκανναβινόλη- 
THC) που περιέχει η κάνναβη. Ενώ στη 
φυσική κάνναβη περιέχεται τετραϋδροκαν-
ναβινόλη σε ποσοστό 0,5%, στην κάνναβη 
υδροπονικής καλλιέργειας περιέχεται σε 
ποσοστό 60%, με αποτέλεσμα ένα τσιγάρο 
να έχει πολλαπλάσιες παρενέργειες από 
ό,τι ένα τσιγάρο με κάνναβη. Ευθύνεται 
για ψυχωτικά επεισόδια. Περισσότερο 
επικίνδυνη την καθιστά το ότι οι χρήστες 
δεν γνωρίζουν τι αγοράζουν.

Ένα άλλο φαρμακευτικό 
σκεύασμα είναι η φαιντανύλη

Ικανή να σκοτώσει είναι η φαιντανύλη, 
ένα συνθετικό οπιούχο αναλγητικό, το 
οποίο χρησιμοποιείται από αναισθησι-
ολόγους αλλά και στην κτηνιατρική. Το 
οπιούχο αναλγητικό στο οποίο έχουν 

στραφεί το τελευταίο διάστημα οι τοξι-
κομανείς σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης 
είναι 80 φορές πιο ισχυρό από τη μορφίνη 
και 40 φορές από την ηρωίνη!

Η φαιντανύλη, είναι φαρμακευτικό 
σκεύασμα και συγκεκριμένα ισχυρό ναρ-
κωτικό αναλγητικό, το οποίο χορηγείται 
αυστηρά σε καρκινοπαθείς στο τελευταίο 
στάδιο της ασθένειας, όταν οι πόνοι έχουν 
γίνει αφόρητοι. 

Παράλληλα χρησιμοποιείται και ως 
αναισθητικό σε σοβαρά χειρουργεία. 
Βέβαια χορηγείται μόνο με δίγραμμη ιατρι-
κή συνταγή και είναι πανάκριβο. Τα άτομα 
που εθίζονται σ’ αυτήν χάνουν απότομα 
βάρος, παρουσιάζουν υψηλή αρτηριακή 
πίεση και έχουν μεγάλες πιθανότητες να 
πάθουν καρδιακή προσβολή.

Στα συσσίτια της Αρχιεπισκοπής μπο-
ρεί κανείς να συναντήσει εκατοντάδες 
ανθρώπους που περιμένουν για ένα κομ-
μάτι ψωμί. Μητέρες από διάφορα μέρη 
των Αθηνών καταφθάνουν καθημερινά 
για να πάρουν μερίδες φαγητού για το 
σπίτι τους.

Τόνοι τροφίμων μοιράζονται κάθε 
χρόνο από την Αποστολή της εκκλησίας 
τους ανθρώπους που υποφέρουν. Μέρος 
αυτής της προσφοράς προέρχεται από 
την αλληλεγγύη των Ελλήνων. Εάν δεν 
υπήρχε και αυτός ο τρόπος της φροντίδας 
αυτών των ομάδων η βασική ανάγκη του 
ανθρώπου δεν θα μπορούσε να καλυ-
φθεί. Πριν από καιρό υπήρχαν αρκετοί 
που ψαχούλευαν στα σκουπίδια. Σήμερα 
υπάρχουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι 
άποροι και με χαμηλά εισοδήματα και 
άλλοι που έχουν χάσει τη δουλειά τους. 
Έρχονται και ζητούν βοήθεια από την 
κοινωνική υπηρεσία.

Τα χρόνια της κρίσης ενεργοποιήθηκαν 
οι δήμοι,  οι μητροπόλεις αλλά κυρίως η 
εκκλησία της Ελλάδος για να μην μείνει 
ο κόσμος χωρίς φαγητό.

Τα συσσίτια πολλαπλασιάστηκαν και 
οι περιοχές της Αθήνας και της επαρχίας 
γέμισαν οργανώσεις που ταΐζουν καθημε-
ρινά τον κόσμο που δεν έχει άλλη ελπίδα.

Τα συσσίτια της εκκλησίας της Ελλάδος 
από την αρχή της κρίσης, στηρίχτηκαν 
οικονομικά μέχρι και σήμερα και σε μηνιαία 
βάση από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου για 
να μην υπάρξει ούτε ένας πεινασμένος 
ούτε μια οικογένεια χωρίς τροφή για τα 

παιδιά της.
Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε μερι-

κούς από τους ανθρώπους του κέντρου, 
που ζουν εκεί και αποτελούν για τους 
υπόλοιπους μια περιθωριοποιημένη ομά-
δα. Από όλους τους παραπάνω δρόμους 
που επισκεφτήκαμε καθώς και πολλούς 
άλλους όπως η Αθηνάς και η Σωκράτους 
κανείς δεν δέχτηκε να μας πει δυο λόγια 
ούτε μας άφησαν να βγάλουμε κάποια 
φωτογραφία που να περιέχει έστω κι ένα 
στοιχείο από τον εαυτόν τους. Καταλήξα-
με στο Ζάππειο όπου συναντήσαμε δύο 
άτομα όλα κι όλα και απ’ αυτούς ο ένας 
δέχτηκε να μας μιλήσει.

Ο Γιώργος λοιπόν μένει στο δρόμο 
και κοιμάται στα παγκάκια της πόλης. 
Όλοι εδώ είμαστε λέει. Τον ρωτήσαμε 
οι υπόλοιποι που είναι γιατί εμείς μόνο 
δύο άτομα είδαμε και μας απάντησε πως 
κρύβονται συνέχεια γιατί τους διώχνει η 
αστυνομία. Παραπάνω δεν μπορεί να μας 
πει καθώς δεν του επιτρέπουν να λέει 
πολλά πράγματα ειδικά όταν συναντά 
άτομα για πρώτη φορά. Θα μας πει μόνο 
αυτά που επιτρέπεται να μας πει. 

Τον ρωτήσαμε εάν θα μπορούσαμε 
να τον βγάλουμε μια φωτογραφία για 
τις ανάγκες του ρεπορτάζ και αρνήθη-
κε. «Η φωτογραφία είναι μειονέκτημα» 
απάντησε. «Ακόμα και χωρίς το πρόσωπο 
θα με βρουν και θα με σκοτώσουν γιατί 
ακόμα και την πλάτη μου ή την τσάντα μου 
ακόμα και το παπούτσι μου να δουν θα 
με αναγνωρίσουν και θα με σκοτώσουν. 
Βγάλτε φωτογραφία αυτόν που θέλει να 
πεθάνει εδώ μπροστά στο δρόμο». Του 
εξηγήσαμε πως από εμάς δεν έχει τίποτα 
να φοβηθεί και πως μια απλή φωτογραφία 
μαζί με την συνέντευξη είναι απαραίτητα 
για τη δουλειά μας και χωρίς αυτά εάν 
δεν μας βοηθήσει άστεγοι θα είμαστε κι 
εμείς σε λίγο. 

Ο φόβος του μήπως τον σκοτώσουν, ο 
τρόμος του για τα σκυλιά και τον «άλλον», 
το δεύτερο άτομο που βρήκαμε στο χώρο, 
ήταν μεγαλύτερος από τη θέλησή του να 
μας βοηθήσει. 

Τα σκυλιά, μας λέει, ακούν μόνο αυτόν, 
τον «άλλο». «Δεν μπορώ να πλησιάσω,  
κάθε φορά μου επιτίθενται και μόλις τους 
κάνει νόημα σταματάνε. Μόνο αυτόν 
ακούν γι' αυτό εάν έχετε την καλοσύνη 
να μου δώσετε ένα τάλιρο για να δώσω 
δυόμισι ευρώ σε εκείνον και να κρατήσω 
τα άλλα δυόμισι εγώ. Δεν μπορώ να σας 
μιλήσω ούτε φωτογραφία να με βγάλετε 
γιατί το βράδυ δεν θα μπορώ να κοιμηθώ. 
Προχθές κοιμόμουν σε εκείνο το παγκάκι 
και παραλίγο να με σκοτώσει η αστυνομία, 
επειδή είναι δημόσιος χώρος»

Τον ρωτήσαμε πως βρέθηκε στο 
παγκάκι και μας απάντησε πως έχει να 
πληρωθεί από πέρυσι τον Νοέμβριο και 
πως για να βρει άλλη δουλειά του ζητούν 
μόνιμη κατοικία. 

Για ναρκωτικά που τον ρωτήσαμε εάν 
κυκλοφορούν μας απάντησε πως «όχι» 
να είμαστε σίγουροι γι αυτό. 
http://www.huffingtonpost.gr/2014/12/21/diodia dourou_n_6362180.
html?utm_hp_ref=greece
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=661546
http://www.protothema.gr/greece/article/436594/sugedrosi-
diamarturias-ston-komvo-varubobis-gia-ta-diodia-/
http://www.toxwni.gr/ellada/item/34291-r-doyrou-gia-ta-diodia-
se-varympompi-agio-stefano-kai-ton-agona-afton-tha-dosoume-
kai-tha-ton-kerdisoume-oloi-mazi
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Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι 
μαζί φίλες και φίλοι, Σάββατο μεσημέρι 
μία η ώρα και η εκπομπή «Περιβάλλον 
ώρα μηδέν» κοντά σας το ΠΑΚΟΕ και 
σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα να 
συζητήσουμε, να ανακοινώσουμε, να 
σας ενημερώσουμε και ελπίζουμε κάποια 
στιγμή να σηκωθείτε από τον καναπέ σας 
και να κάνετε κάτι κι εσείς. Γιατί εμείς τα 
λέμε, τα ξαναλέμε, τα ξαναματαλέμε, αλλά 
δυστυχώς δε βλέπουμε τίποτα. 

Ξεπουλιέται η χώρα και κανείς δε 
δίνει σημασία. Το πρόβλημά μας ήταν το 
δημοψήφισμα που δεν θα γίνει ποτέ το 
σχέδιο ψηφίστηκε ναι μεν ψηφίστηκε από 
το 22% του ελληνικού λαού που αντιπρο-
σωπεύουν οι βουλευτές που ψήφισαν 
αλλά αυτό δε λέει τίποτα. Δημοκρατία 
έχουμε μην το ξεχνάτε κι η Δημοκρατία 
είναι παλιά λέξη πολύ παλιά χιλιετηρίδες 
κι όμως δυστυχώς δε λειτουργεί τίποτα. Κι 
ας ξεκινήσουμε από αυτό που πρέπει να 
απολαύσουμε τουλάχιστον το καλοκαίρι 
τις παραλίες. Τις καθαρές θάλασσες, και 
λέμε εμείς ότι οι παραλίες πρέπει να είναι 
καθαρές αλλά δυστυχώς, οι ανεξέλεγκτες 
δραστηριότητες των ανθρώπων δείχνουν 
ένα πρόσωπο τελείως διαφορετικό. Εμείς 
κάναμε όπως κάθε καλοκαίρι εδώ και 
35 χρόνια μία έρευνα και από τις 217 
παραλίες που ελέγξαμε ότι οι 100 είναι 
ακατάλληλες και οι άλλες 117 κατάλληλες. 
Δηλ. στη  μία στις δύο παραλίες μπορείτε 
να πάτε να κολυμπήσετε. 

Το θέμα είναι το εξής: Ότι δυστυχώς το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) κάθε χρόνο εδώ και 10 
χρόνια, ανακοινώνει αποτελέσματα του 
περασμένου χρόνου, ετεροχρονικά δηλ. 
για να δείξει ότι οι παραλίες είναι καθα-
ρές. Η ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ από τις 4 
Ιουνίου που αναρτήθηκε η έρευνα αυτή 
για τη θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή 
της Αττικής Αργοσαρωνικός και Ευοϊκος 
διαπιστώσαμε πως είναι κατάλληλες και 
ακατάλληλες περίπου οι μισές παραλίες. 

Η ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ έχει επι-
σκέψεις από τις 4 Ιουνίου μέχρι και χθες 
1.025.000 επισκέπτες. Η αντίστοιχη ιστο-
σελίδα του ΥΠΕΚΑ έχει 325.000 επι-
σκέψεις. Άρα να δούμε για πιο λόγο το 
ΠΑΚΟΕ θεωρείται πιο αξιόπιστο από το 
ΥΠΕΚΑ; Σας είπα ποιος είναι ο λόγος ότι 
το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει αποτελέσματα 
του περασμένου χρόνου. 

Φέτος δηλ. οι γαλάζιες σημαίες που 
δόθηκαν είναι με στοιχεία του περασμένου 
χρόνου. Μάλιστα εμείς έχουμε καταγγείλει 
το θεσμό των γαλάζιων σημαιών που 
γίνεται από έναν ιδιωτικό φορέα ο οποίος 
πληρώνεται γι αυτήν τη δουλειά, αλλά 
το τραγικότερο είναι ότι δίνει γαλάζιες 
σημαίες κατά 75% σε ξενοδοχεία και 
σε δήμους που έχουν προβλήματα. Το 
Στρατόνι για παράδειγμα που έδωσε η 
ελληνική εταιρεία προστασίας της φύσης 
γαλάζια σημαία έχει 400 μικρογραμμά-

ρια στο λίτρο αρσενικό κι όμως έδωσε 
γαλάζια σημαία. Μπείτε στην ιστοσελίδα 
του ΠΑΚΟΕ να δείτε στο www.pakoe.gr 
έχουμε αφιερώσει ένα οκτασέλιδο για 
την έρευνα αυτή για τις θάλασσες, και 
θα διαπιστώσετε που ακριβώς μπορείτε 
να κολυμπήσετε με ασφάλεια.

ΔΕΗ
Ένα άλλο θέμα που αυτή τη στιγμή 

τρέχει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι 
η ΔΕΗ. Κι εμείς λέμε εδώ ένα χρόνο που 
κοντεύει η εκπομπή, ότι η ΔΕΗ μας κλέβει, 
μας σκοτώνει και τώρα ξεπουλιέται.

Το μας κλέβει είναι ότι σε όλους τους 
λογαριασμούς της ΔΕΗ εδώ και πέντε 

χρόνια από το 2011 που έχει καταργηθεί 
ο νόμος για την καταβολή του τέλους 
κοινής ωφέλειας συνεχίζει να επιβάλλεται 
αυτό το τέλος το οποίο αντιπροσωπεύει 
το 40% της καταναλισκόμενης ενέργει-
ας. Δηλ. εάν έχετε μία καταναλισκόμενη 
ενέργεια 100 ευρώ, είναι 140 ευρώ ο 
λογαριασμός, τα 40 ευρώ αναφέρονται 
στο τέλος κοινής ωφέλειας. 

Εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκε-
τούς μήνες, από το Μάρτιο, να υποβάλ-
λουμε ομαδικές αγωγές στη ΔΕΗ. Έχουμε 
ήδη υποβάλλει 5, οι 3 έχουν κερδηθεί οι 
άλλες είναι υπό συζήτηση και όταν λέμε 
έχουν κερδηθεί, οι άνθρωποι έχουν πάρει 
τα λεφτά τους. 

Η μία ήταν 180.000  επιστροφή που 

πήραν οι άνθρωποι αυτοί, ομαδικά υπο-
βάλλαμε την αγωγή, δωρεάν υποβάλλεται 
η αγωγή, αρκεί να είναι κάποιος μέλος 
του ΠΑΚΟΕ και η άλλη ήταν κάπου στης 
240.000 ευρώ.  Η τρίτη ήταν 150.000. 
Ομαδικά όλα αυτά τα λεφτά επιστράφηκαν 
από τη ΔΕΗ στους καταναλωτές και το 
βασικότερο απ’ όλα δεν ξαναμπαίνει σε 
αυτούς τους ανθρώπους το τέλος κοινής 
ωφελείας. Η ΔΕΗ μας σκοτώνει γιατί 
όπως ξέρετε η λιγνητική αξιοποίηση των 
πεδίων της βόρεια Ελλάδας έχει τεράστιες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Είναι η γκρίζα ενέργεια που λέμε, είναι 
τα αιωρούμενα σωματίδια το οξείδιο 
του θείου, είναι τα οξείδια του αζώτου 
που είναι καρκινογόνα. Έχει αποδειχθεί 
επιδημιολογικά και στατιστικά ότι 1350 
άτομα κάθε χρόνο πεθαίνουν στην Ελλάδα 
εξ’ αιτίας αυτής της βρώμικης ενέργειας. 
Δηλ. εάν αναλογιστούμε ότι κάθε μέρα 
πεθαίνουν 3 με 4 άτομα τότε φανταστείτε 
τι ακριβώς συζητάμε για το ξεπούλημα 
της ΔΕΗ. Όπου έχει ιδιωτικοποιηθεί ένα 
κοινωνικό αγαθό όπως είναι η ενέργεια 
και το νερό, υπάρχει ένα βατερλό στην 
κυριολεξία. Στο Παρίσι για παράδειγμα 
ιδιωτικοποιήθηκε το νερό πριν από 4 
χρόνια, καταστράφηκε όλο το δίκτυο του 
Παρισιού, και τώρα επιστράφηκε πάλι με 
τεράστιο κόστος γύρω στο 1,5 δισεκ. στο 
δήμο Παρισιού. 

Ένα απλό παράδειγμα σας είπα. Αυτό 
πάνε να κάνουνε και στη ΔΕΗ, τη μικρή ΔΕΗ 
που λέμε. Ο κύριος ΥΠΕΚΑ ο Μανιάτης, 
που εμάς είναι ο μεταλλαγμένος υπουργός 
γιατί μετά από 15 χρόνια ψήφισε να έρθουν 
και τα μεταλλαγμένα εδώ στην Ελλάδα, 
δημοσιοποίησε στις 3 του μήνα και στις 7 
του μήνα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, 
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ότι ξέρετε, ναι μεν θα εξασφαλιστούν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων όλα και 
ο ιδιώτης θα αναλάβει τις ευθύνες του,  
αλλά μόνο για 5 χρόνια. Μετά από τα 5 
χρόνια δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει; 
Πως τα ομαλοποίησε, πιστεύει πως θα 
είναι ξανά υπουργός; Πιστεύει πως θα 
υπάρξει κυβέρνηση; Τι πιστεύει ότι θα έχει 
διαλυθεί η Ελλάδα οπότε είτε τα πούμε 
είτε δεν τα πούμε το ίδιο πράγμα είναι;

Για τη μικρή ΔΕΗ είχαμε κάνει ολόκληρο 
αφιέρωμα την προηγούμενη εβδομάδα 
και δυστυχώς δεν έγινε απολύτως τίποτα. 

Δακτύλιος
Σε ένα άλλο θέμα που αξίζει τον κόπο 

να αναφερθούμε είναι το θέμα ότι από 
χθες Παρασκευή 11 του μήνα ο μικρός 
δακτύλιος σταμάτησε, ο μεγάλος ισχύει 
για τα φορτηγά και για τα πάνω από 2,2 
τόνους απόβαρο. 

Ο μικρός δακτύλιος για τα ΙΧ καταρ-
γήθηκε χθες 11 του  μήνα. Θα επανέλθει 
το Σεπτέμβριο. Τώρα για όλα αυτά το τι 
είναι δακτύλιος, και πως εφαρμόστηκε σαν 
αστυνομικό μέτρο έχουμε κάνει σαν ΠΑΚΟΕ 
τεράστιες έρευνες και έχει διαπιστωθεί 
ότι κακώς έχει εφαρμοστεί. Μάλιστα όταν 
υπήρχε υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος, 
λέγαμε εντάξει απομακρύνεται από το 
κέντρο η κυκλοφορία. Τώρα όμως που 
η κίνηση έχει πέσει κατά 30% εξ’ αιτίας 
της οικονομικής κρίσης, νομίζουμε ότι 
πρέπει να καταργηθεί.

Πυρκαγιές
Κι ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, το 

θέμα των πυρκαγιών. Μαίνονται οι φωτιές 
στη Μάνη και στη Θήβα, μαίνονται οι 
πυρκαγιές και στη Βοιωτία και όλα αυτά 
εξ’ αιτίας τους γεγονότος ότι δυστυχώς 
οι πυροσβέστες και η πυροσβεστική φέτος 
ήταν τελείως ξυπόλητες. Δεν έχουν τα 
μέσα, από τα 18 αεροσκάφη, τα οποία 
υποτίθεται έχει η πυροσβεστική υπηρε-
σία, η πολιτική προστασία ουσιαστικά, 
λειτουργούν μόλις τα 4. 

Τα άλλα είναι παρκαρισμένα. Και αυτό 
γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια, στο μνημόνιο 
γράψανε ότι πρέπει να υπάρχουν 27 κι 
όμως δεν ξέρω η μαρμάγκα τα έφαγε τα 
λεφτά αυτά, και παρέμειναν τα 4; 4 έχουμε 
για όλη την Ελλάδα για ένα ποσοστό 
δασών αυτή τη στιγμή, δασοκάλυψης 
37% έχουμε μόλις 4 αεροσκάφη. Ντροπή 
σας κύριοι. Καταστρέφετε την Ελλάδα, 
καίγονται τα δάση, γίνονται όλα αυτά 
αλλά κι εκτός από αυτά θέλετε να την 
ξεπουλήσετε. 

Πώς θα την ξεπουλήσετε όταν είναι 
καμένα τα δάση. Και θα δούμε σε ένα 
νομοσχέδιο που πέρασαν τώρα 33 δασικές 
περιοχές που αποχαρακτηρίστηκαν για 
να γίνουν κατοικίες. Τραγικά πράγματα 
συμβαίνουν. Και επιτέλους ήρθε και μια 
απόφαση από το διοικητικό εφετείο, η 
οποία λέει ότι η κύρια κατοικία, μάλιστα 
η εθνική ομοσπονδία ενώσεως πολιτών, 
καταναλωτών και δανειοληπτών, με μία 
απόφαση που έβγαλε, λέει ότι η κύρια 
κατοικία προστατεύεται και δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα. Ήταν η πρώτη απόφαση 
και συνεχίζουμε.

ΤΑ «Ε»
Και εδώ θα έρθουμε σε ένα άλλο 

διατροφικό θέμα τα «Ε». 58 από τα «Ε» 
είναι απαγορευμένα διεθνώς και στη ΕΕ. 
Να φανταστείτε από τα 58 τα 41 λέει το 
75% είναι επικίνδυνα για τα παιδιά μας 
για το στομάχι τους. Από τα 58 αυτά 
που κυκλοφορούν τα περισσότερα είναι 
σε τρόφιμα στα οποία χρησιμοποιούν σε 
πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα παιδιά μας. 
Παγωτά, πορτοκαλάδες, λεμονάδες, όλα 
αυτά τα πράγματα. 

Μάλιστα μερικά από αυτά είναι απο-
δεδειγμένα καρκινογόνα. Θα μπορούσατε 
να δείτε αυτόν τον πίνακα, υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ pakoe.gr, που 
μπορείτε να την επισκεφτείτε. Από αυτά 
να φανταστείτε, από το Ε 102 έως το Ε 
6 35, αυτά τα 58 που σας λέω,  το 10% 
των «Ε» υπάρχει πιθανότητα να πάθει 
κάποιος καρκίνο. Ευχάριστες ειδήσεις 
θα σας λέω αλλά δυστυχώς αυτά πρέπει 
να τα μάθετε, να τα μάθουμε όλοι και να 
ψαχνόμαστε όταν πηγαίνουμε στα σούπερ 
μάρκετ, τώρα τα «Ε» τα έχουν βγάλει. 
Απαγορεύεται να βάλεις τη λέξη Ε 120. 
Βάζεις όμως το όνομά της κιτρίνη για 
παράδειγμα ή κιτροφαινόλη, αλλά δυστυ-
χώς αυτό γίνεται. Αλλάζει ο Μανωλιός 
και βάζει τα ρούχα του αλλιώς. 

Παιδεία
Ας έρθουμε τώρα στο θέμα της παι-

δείας. Είναι μία αμαρτία στον τόπο, η 
παιδεία όπως λέγανε πάρα πολλοί σοφοί, 
είναι το πρώτο βήμα για να φτιάξεις ένα 
κράτος που οι κάτοικοί του όχι οι έποικοί 
του θα λειτουργούν σωστά. 

Εδώ δυστυχώς το Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο κλείνει γύρω στα 180 
χρόνια αυτή τη στιγμή, το πανεπιστήμιο 
της Θεσσαλονίκης το ίδιο, το Πολυτε-
χνείο το ίδιο και ήρθε μία έρευνα από 
ένα πανεπιστήμιο η οποία λέει τα εξής: 
Σε 750 ιδρύματα που αξιολογήθηκαν το 
πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την 
323 θέση. 333 το Ιωαννίνων την 450η, το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την 454η, 
το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης την 506, το Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο την 548 και το πανεπιστή-
μιο της Πάτρα την 588. Να φανταστείτε 
ότι στην Ευρωπαϊκή κατάταξη στα 288 
πανεπιστήμια το πανεπιστήμιο Κρήτης 

καταλαμβάνει 150η θέση. 
Τα υπόλοιπα έπονται. Το 1982 είχε 

γίνει μία αντίστοιχη έρευνα. Πάλι σε 780 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο είχε την 6η θέση, 
το Καποδιστριακό πανεπιστήμιο την 16η 
και τα χάλια μας τα είδατε. Ξέρετε γιατί; 
Γιατί δυστυχώς δεν λειτουργεί απολύτως 
τίποτα. 

Γιατί δυστυχώς οι καθηγητάδες, τα 
Πολυτεχνεία και τα πανεπιστήμια, το 
πρώτο που τους νοιάζει είναι πως θα 
κάνουν λαμογιές και κομπίνες με τον 
ειδικό λογαριασμό, δεν τους φτάνει το 
λογιστήριο των ανωτάτων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων, φτιάξανε τον ειδικό 
λογαριασμό. Και εκεί είναι η χουάνη των 
δισεκατομμυρίων. 

Αυτό είναι το ένα. Μπήκε το ΣΔΟΕ στη 
Θεσσαλονίκη, μπήκε και στο Πολυτεχνείο, 
διαπίστωσε δισεκατομμύρια διαρροές. 
Και κανείς δεν πάει φυλακή. Αυτό είναι 
το ένα. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό 
είναι ότι όλα αυτά τα ιδρύματα έχουν 
γίνει οικογένειες. Μεγάλες οικογένειες 
των νονών. 

Ο κάθε ένας διορίζει τα παιδιά του 
καθηγητάδες. Και πάει λέγοντας. Και 
μετά μιλάμε για αξιοκρατία. Και μετά 
βγαίνουν οι υποψήφιοι πρυτάνεις που 
θα γίνουν μεθαύριο οι εκλογές, άρχισε 
και ηλεκτρονικά η ψηφοφορία με το νέο 
νομοσχέδιο τώρα, και βγαίνουν και λένε 
ότι θέλουν ανεξαρτησία. 

Μα ποια ανεξαρτησία; Θα γίνει λέει 
αξιολόγηση των διοικητικών υπαλλή-
λων. Γι αυτούς δε λένε κουβέντα. Ακούτε 
κύριοι καθηγητάδες; Κύριοι πατέρες της 
πνευματικής οντότητας αυτού του τόπου; 
Πρέπει να ντρέπεστε. Κάποια στιγμή ένας 
Παπαδόπουλος είχε πάει στην Ακαδη-
μία Αθηνών. Το θυμάμαι και ντρέπομαι 
γιατί ο δικτάτορας είναι δικτάτορας. Και 
είχε πει: Κοιτάξτε τον εαυτόν σας στον 
καθρέπτη. Αυτό πρέπει να κάνετε τώρα. 
Χωρίς Παπαδόπουλο, με Σαμαρά. Το 
καταλαβαίνετε κύριοι; Δεν μπορείτε να 
παίζετε με το μέλλον των παιδιών μας. 
Δεν σας δίνουμε το δικαίωμα. Είστε απί-
στευτοι. Μία καθηγήτρια συγκεκριμένα 
η Λοϊζίδου, έχει διορίσει και τα τρία της 
παιδιά καθηγητές. Και δεν ξέρει τι έχει. Δεν 
πηγαίνει καθόλου στο Πολυτεχνείο έχει 
δύο βίλες,  τρία κότερα και πάει λέγοντας. 
Κλέβει λεφτά από τους δήμους, κλέβει 
λεφτά από τις περιφέρειες και κανείς δε 

δίνει σημασία. 
Κανείς δεν την περνάει πειθαρχικό. 

Κόκορας του κοκόρου μάτι βγάζει; Όχι 
ποτέ. Αλλά δε γίνεται έτσι. Μιλάμε για το 
μέλλον αυτού του τόπου. Και το μέλλον 
αυτού του τόπου είναι τα παιδιά μας. Και 
όταν τα παιδιά μας βγαίνουν έξω για να 
σπουδάσουν και βλέπουν τη διαφορά 
δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Και  αυτό είναι 
ντροπή. Είναι ντροπή για εμάς που ανε-
χόμαστε αυτές τις καταστάσεις. Φτάνει 
πια. Ξεσηκωθείτε λίγο από τον καναπέ 
σας. Αφήστε λίγο τον πασατέμπο και 
την μπύρα. Αυτά για την παιδεία και πάει 
λέγοντας. Κι ας έρθουμε σε ένα θέμα που 
είναι επίκαιρο. 

Το θέμα της Καβάλας
Η Καβάλα είναι ένας νομός που έχει 

πολύ μεγάλη βαριά βιομηχανία. Είναι τα 
διυλιστήρια εκεί είναι τα λιπάσματα, είναι 
4 – 5 ανοικτήρια εκεί  και πάει λέγοντας. 
Είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες, είναι πολλά 
πράγματα. 

Και τώρα πάνε να βάλουν ένα πλωτό 
σταθμό αποθήκευσης και μετατροπής του 
υδροποιημένου φυσικού αερίου σε φυσικό 
αέριο, με αέρια μορφή. Και επαναστατούν 
ο κόσμος και ο Μητροπολίτης πήρε θέση 
και η νεοεκλεγείσα δήμαρχος κ. Τζανά 
πήρε θέση και το θέμα είναι το εξής: ότι 
εάν δεν γίνουν πραγματικές μελέτες των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί έγιναν 
και για τα λιπάσματα, καταστράφηκε όλη 
η περιοχή. 

Δεν τολμάει κανένας να πλησιάσει 
εκεί στην περιοχή. Τα λιπάσματα ξέρετε, 
πωλήθηκαν σε Βέλγους, Βούλγαρους, 
δεν υπάρχουν ελληνικά λιπάσματα. Τα 
διυλιστήρια λειτουργούν για 30 χρόνια 
μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα και 
δυστυχώς το περιβάλλον έχει καταστραφεί. 
Αλλά ας κάνουμε πρώτα αυτό που πρέπει 
να κάνουμε, το αυτονόητο. Να διαπιστώ-
σουμε τα αποτελέσματα μιας ρύπανσης. 
Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Και για το ίδιο 
πράγμα, τώρα μόλις πριν από μία ώρα, 
η είδηση ήρθε από την Τουρκία, από τη 
δυτική Τουρκία μία πόλη το Ντενισλί, 
έγινε μία έκρηξη με 25 θύματα, φυσικού 
αερίου. Εκεί καταλήγω εγώ. 

Τα χημικά της Συρίας
Και ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο 

θέμα. Το θέμα των χημικών της Συρίας. 
Ήρθε το πλοίο 100 χιλιόμετρα δυτικά από 
τα Σφακιά και έχει αρχίσει η επεξεργασία 
των τοξικών χημικών όπλων της Συρίας. 
Κάπου 550 τόνους θα κάνουν 60 μέρες να 
τα υδρολύσουν, άκουγα φωνές, άκουγα 
ιστορίες, πάμε εκεί να τα ξεσηκώσουμε 
να δείξουμε, η διαδικασία της υδρόλυσης 
άρχισε, δε βλέπω κανένα πλοίο να φεύγει 
από την Κίσσαμο και τα Σφακιά.

Πριν από 20 μέρες φωνές κακό στο 
Σύνταγμα, παντού σε όλη την Ελλάδα. Οι 
δήμαρχοι των Σφακίων έλεγαν τα δικά 
τους. Φωνές τώρα τι έγινε; Που είναι τα 
πλοία που θα πήγαιναν να εμποδίσουν; 
Η Greenpeace που είναι; H Greenpeace 
πηγαίνει γι άλλα.

Το θέμα είναι το εξής: ότι αυτές οι 
δραστικές ενέργειες που έπρεπε να έχουν 
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γίνει δεν έγιναν. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο 
στο μεσοδιάστημα πρέπει να τελειώσει η 
υδρόλυση και μετά να πάμε να κάνουμε 
κάποια αντίδραση. Δύο ακόμα θεματάκια 
θα πούμε και μετά το διάλειμμα θα κάνου-
με μία κουβέντα με σοβαρό ενδιαφέρον. 

To ΥΠΕΚΑ αποχαρακτηρίζει προστα-
τευόμενη περιοχή στο Τωρινό Πιερίας για 
να χτιστούν 6.5000 κατοικίες. Το ΥΠΕΚΑ 
δεν αποχαρακτηρίζει. 

Τα δασαρχεία αποχαρακτηρίζουν. Και 
τα δασαρχεία, δυστυχώς, στην Κατερίνη, 
που ανήκει στο δήμο της Κατερίνης, λέει 
ότι 1.280 στρέμματα είναι δικά του. Από 
τότε από την Τουρκία. Δεν ντρεπόμαστε, 
δήμαρχε της Κατερίνης, τι είναι αυτά τα 
πράγματα; Παραλιακή ζώνη, αιγιαλός 
και θες να κάνεις 6.500 κατοικίες, γιατί; 
Δικές σου θα είναι του δήμου; Με ποιο 
δικαίωμα; Καταπατείς Natura, καταπατείς 
τους νόμους του ’11, καταπατάς τα πάντα 
γιατί; Έχεις συμφέροντα; Μήπως θα είσαι 
ο ιδιοκτήτης των κατοικιών αυτών και 
δεν το ξέρουμε; Το ίδιο συμβαίνει και με 
έναν άλλον που πήρε 44 στρέμματα στην 
Χαλκιδική, στην Νέα Ηράκλεια Χαλκιδι-
κής, του έδωσε το ΤΑΥΠΕΔ, το ΤΑΥΠΕΔ 
δίνει αβέρτα εκτάσεις παρά το γεγονός 
ότι είναι μέσα 1.5 εκ. δίνει εκτάσεις. Εκεί 
λοιπόν έδωσε 44 στρέμματα και έχει 
αρχίσει αυτός και χτίζει χωρίς άδειες 
χωρίς τίποτα. Αλλαλούμ.

Το πωλητήριο των δασών
Και ερχόμαστε στο πωλητήριο στα 

δάση και με το νόμο. Η κυβέρνηση λέει 
αποχαρακτηρίζει 33 δασικές εκτάσεις 
54.259 στρέμματα, δίνοντας το δικαίωμα 
σε ιδιώτες να χτίσουν τουριστικές μονάδες 
και γήπεδα γκολφ. Και κάποιος είχε πει 
κάποτε: Όταν το τελευταίο δέντρο καεί, ο 
τελευταίος ποταμός ρυπανθεί, και πεθάνει 
το τελευταίο ψάρι, τότε ο άνθρωπος θα 
διαπιστώσει πως δεν μπορεί να τραφεί 
με χρήματα. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα 
και στη συνέχεια πάλι μαζί. 

Είδατε με πόσα ενδιαφέρονται θέματα 
σας ενημερώσαμε, τουλάχιστον από αυτά 
που ακούσατε έστω το ένα εκατοστό να 
πιάσετε, θα είναι μία επιτυχία όχι για εμάς, 
για εσάς. Και ας ακούσουμε τώρα τις 
οικοειδήσεις της εβδομάδας που πέρασε, 
και στη συνέχεια πάλι μαζί.

Εικοειδήσεις
Πως μπορεί κανείς σήμερα να στήσει 

ένα παράνομο διαλυτήριο πλοίων σε 
περιοχή που το πολεοδομικό σχέδιο έχει 
χρήση μη οχλούσας βιομηχανίας και εάν 
διαλέξει έκταση που έχει προβλεφθεί η 
δημιουργία κοινόχρηστου χώρου πρασί-
νου θα πρέπει να επικαλεστεί επείγοντες 
περιβαλλοντικούς σκοπούς, που θα προ-
σφέρει ένα νέο διαλυτήριο πλοίων με 
το οποίο θα καθαρίσει ο κόλπος από τα 
υφιστάμενα 20 ναυάγια χωρητικότητας 
34.133 κόρων τα οποία εκτός του ότι 
είναι επικίνδυνα για την ναυσιπλοΐα  και 
τα αγκυροβόλια αποτελούν εστία περι-
βαλλοντικής επιβάρυνσης. 

Ο οργανισμός λιμένας Ελευσίνας για 
να δικαιολογήσει την αμεσότητα των 
ενεργειών του επικαλέστηκε έγγραφο του 

υπουργείου Ναυτιλίας, του Φεβρουαρίου 
2011. Στην έκταση αυτή των 20 στρεμ-
μάτων υπάρχει στα χαρτιά ανενεργό εδώ 
και χρόνια το διαλυτήριο της εταιρείας 
Β.Μ Μπακόπουλος ΑΕΒΒΕ. Η εταιρεία έχει 
άδεια λειτουργίας σε ισχύ και το 2010 
έλαβε απόφαση έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων με ισχύ 5 ετών χωρίς να ασκεί 
καμία δραστηριότητα. 

Έτσι πατώντας πάνω σε αυτή την 
άδεια λειτουργία; την έγκριση των περι-
βαλλοντικών όρων ο ΟΙΛΕ δρομολογεί 
την κατασκευή νέου διαλυτηρίου που θα 
λειτουργήσει για 5 χρόνια με πλειοδοτικό 
διαγωνισμό. Δεν λαμβάνει καθόλου υπό-
ψη του ΟΙΛΕ ότι είδη στο Θριάσιο πεδίο 
λειτουργούν μερικές από τις μεγαλύτερες 
βιομηχανίες της χώρας όπως διυλιστήρια 
πετρελαίου ΕΛΠΕ, ΕΛΓΑ, δύο χαλυβουργίες, 
Ελληνική Χαλυβουργία, Χαλυβουργική, 
δύο τσιμεντοβιομηχανίες ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΥΨ, 
μία βιομηχανία πυρομαχικών ΕΑΣ πρώην 
ΠΥΡΚΑΛ, και πολλές άλλες μικρότερες 
βιομηχανίες διακίνησης πετρελαίου, πλα-
στικών, χημικές, λατομεία κτλ. 

Συνοψίζοντας ο ΟΙΛΕ ανατρέποντας 
στην πράξη την πολεοδομική μελέτη 
θέλει να κατασκευάσει νέο διαλυτήριο 
πλοίων σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου 
με τη δικαιολογία ότι πρέπει να καθαρί-
σει ο αβαθείς κόλπος Ελευσίνας από τα 
υπάρχοντα ναυάγια. Φυσικά δεν είναι 
αρκετός ο χρόνος των 5 ετών για να ολο-
κληρωθεί η ανέλκυση και η διάλυση των 
20 ναυαγίων άρα θα ζητηθεί παράταση 
από τον ανάδοχο εάν υπάρξει βέβαια 
κάποιος γιατί μέχρι τώρα 3 φορές έχει 
αποβεί άγονος ο σχετικός διαγωνισμός. 

Το ΠΑΚΟΕ έχει γράψει και καταγγείλει 
στου δημάρχους της περιοχής το τοπωνύ-
μιο Θριάσιο πεδίο να αλλάξει και να γίνει 
«ρυπασμένο πεδίο» επειδή το μεγαλύτερο 
κομμάτι της βιομηχανικής ρύπανσης είναι 
σε αυτό Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργος.

 Τα περιβαλλοντικά εγκλήματα είναι 
πολλά βιομηχανίες, βιοτεχνίες χωρίς άδεια, 
ΕΛΠΕ προβληματικά όπως και τα άλλα 

διυλιστήρια 300 βιομηχανίες ανεξέλεγκτες 
και κανένας δεν δίνει σημασία. Άραγε 
εισαγγελέας περιβάλλοντος δεν υπάρχει; 

Σύμφωνα με το έγκριτο περιοδικό 
Newsweak η καταστροφή που έχει προ-
κληθεί στους ωκεανούς της γης ίσως να 
είναι μη αναστρέψιμη. Όταν νοσούν οι 
θάλασσες που περιλαμβάνουν το 72% 
της γης απειλείτε με δηλητηρίαση όλος 
ο πλανήτης. 

Περίπου το 1/3 των εκπομπών του 
διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται 
από τον άνθρωπο απελευθερώνονται 
στην ατμόσφαιρα και καταλήγουν στους 
ωκεανούς. Το διοξείδιο του άνθρακα 
ρίχνει το ph του θαλασσινού νερού. Το 
πιο όξινο νερό μαζί με άλλους παράγο-
ντες όπως η υπεραλλειία, η παράκτια 
ρύπανση, η μόλυνση του υδροφόρου 
ορίζοντα και κάθε είδους απόβλητα που 
καταλήγουν στη θάλασσα δημιουργεί ένα 
τοξικό περιβάλλον. 

Το 60% των κοραλλιογενών υφάλων 
των τροπικών δασών της θάλασσας 
παγκοσμίως απειλείται με εξαφάνιση. 
Αυτοί οι ύφαλοι τροφοδοτούν το 25% της 
θαλάσσιας ζωής συμπεριλαμβανομένων 
4.000 ειδών ψαριών. Είναι σαφής λοιπόν 
η απειλή από την καταστροφή των τρο-
πικών δασών της θάλασσας. Ένα άλλο 
θέμα που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες 
δεκαετίες και πολλαπλασιάζεται απειλη-
τικά είναι αυτό των νεκρών ζωνών. Είναι 
θαλάσσιες εκτάσεις οι οποίες εμφανίζονται 
σαν βομβαρδισμένα τοπία και στις οποίες 
δεν ζει τίποτε άλλο εκτός από βακτήρια 
και άλλους μονοκύτταρους οργανισμούς. 
Σύμφωνα με το newsweak οι νεκρές 
ζώνες ξεπερνάνε τις 400. 

Μία από τις μεγαλύτερες το δέλτα 
του Μισισιπή καλύπτεται από φύκι έχει 
έκταση μεγαλύτερη από 20.000 τετρ. 
χιλιόμετρα και δημιουργήθηκε σύμφωνα 
με τους ειδικούς από την υπερβολική 
χρήση λιπασμάτων στην περιοχή. Τέλος 
μεγάλος μέρος της βαλτικής που άλλοτε 
τάιζε όλη την βόρεια Ευρώπη βρίσκεται 

σε ανάλογη νεκρή κατάσταση. 
Το 1/3 της ζωής σε αυτή τη θάλασσα 

είναι νεκρό. Μεταβολές στη οξύτητα του 
νερού, των ωκεανών όπως είδαμε, επη-
ρεάζουν και την βιολογία της θαλάσσιας 
πανίδες και μέχρι το τέλος του αιώνα 
πολλά είδη ψαριών και θαλάσσιων οργα-
νισμών θα έχουν εξαφανιστεί ή μεταλ-
λαχτεί προειδοποιούν οι επιστήμονες. 
Τα πρώτα είδη που απειλούνται είναι τα 
στρείδια, μύδια και χτένια. Η μεσόγειος 
θάλασσα ιδιαίτερα στις εκβολές των 
αστικών, βιομηχανικών αποβλήτων είναι 
νεκρή ζώνη έκτασης από 500 έως 1.000 
μέτρα από την ακτή. Αυτή η ρύπανσης 
– μόλυνση σκοτώνει ενάλιο πλούτο και 
ταυτόχρονα δημιουργεί προβλήματα στα 
ανθρωπογενή οικοσυστήματα. Έτσι στην 
Ελλάδα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
που δυστυχώς είναι εφαπτόμενες με τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα το πρόβλημα 
είναι τεράστιο. 

Το ΠΑΚΟΕ έχει  καταγγείλει αυτή την 
απαράδεκτη κατάσταση της έλλειψης 
βιομηχανικών καθαρισμών και δυστυχώς 
από τα αποτελέσματα αυτών των παρεμ-
βάσεων συνεχώς δικαιώνεται. 

Ο ηγούμενος της μονής της Αγίας 
Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων που είναι 
καθολική από το 2007 και ανήκει στον 
μητροπολίτη Σαλαμίνας προσπαθεί να 
αποκτήσει 600 στρέμματα στην περιοχή, 
προκειμένου να κατασκευάσει εκθεσιακό 
κέντρο και εκκλησία. 

Στηριζόμενος σε νόμο του 1957 σύμ-
φωνα με τον οποίο εάν η εκκλησία δηλώσει 
ότι κατείχε την έκταση προ του 1830 είναι 
δική της χωρίς να έχει τίτλους ιδιοκτησί-
ας ο ηγούμενος πήγε να μεταγράψει το 
συμβόλαιο που συνέταξε το 2000 για την 
εν λόγω έκταση στο υποθηκοφυλάκιο 
Μεγάρων αλλά ο υποθηκοφύλακας ζήτησε 
έγγραφα από το δασαρχείο ότι η έκταση 
δεν είναι δημόσια ως δασική καθώς και 
δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων 
από τη ΔΟΥ διότι η έκταση πρέπει να 
δηλωθεί στην ΔΟΥ άσχετα εάν τα μονα-
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στήρια απαλλάσσονται από την καταβολή 
φόρου μεταβίβασης. Σημειώνουμε ότι η 
μονή το 2000 είχε εξασφαλίσει επιδότηση 
από το 3ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για 
την κατασκευή των έργων. Αντί να συμ-
μορφωθεί ο ηγούμενος στράφηκε κατά 
του υποθηκοφυλακείου και κερδίζει την 
υπόθεση στο πρωτοδικείο. 

Το υποθηκοφυλακείο ζήτησε από το 
δασαρχείο Μεγάρων να του γνωρίσει 
εάν η έκταση είναι δασική ή όχι. Επίσης 
ζήτησε τη συνδρομή του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους το οποίο απάντησε 
πως δεν ασχολείται με τέτοια ήσσονος 
σημασίας θέματα. 

Το δασαρχείο σύμφωνα με επιστολή 
που έστειλε τον Μάιο στον γενικό επιθε-
ωρητή δημόσιας διοίκησης κύριο Λέανδρο 
Ρακιντζή ζητά από τη μονή δασικούς χάρτες 
τοπογραφικά και λοιπά που να δείχνουν 
την έκταση και να ξεκινήσει την έρευνα. 
Παράλληλα ζητά από το υπουργείο Περι-
βάλλοντος να διερευνήσει το θέμα γιατί 
δεν μπορεί να διεκπεραιώσει την υπόθεση 
λόγω έλλειψης προσωπικού. Ερωτήθηκε 
επίσης η κτηματική εταιρεία του δημοσίου 
εάν η έκταση είναι δημόσια ή όχι. 

Το υπουργείο οικονομικών τέλος 
απάντησε ότι η δήλωση φόρου μεταβίβα-
σης ακινήτων είναι απαραίτητη. Σήμερα 
ούτε η μονή έχει στείλει τα έγγραφα στο 
δασαρχείο ούτε έχει πάει από το 2012 
στη ΔΟΥ ούτε η ΚΕΔ έχει απαντήσει 
ούτε και το ΥΠΕΚΑ. Απάντησε όμως ο 
δήμαρχος Μεγάρων ο κ. Μαρινάκης, ότι 
έχει άγνοια του θέματος. Δυστυχώς όλα 
αυτά που ακούσατε αποδεικνύουν για 
ακόμα μία φορά τη διάλυση της σάπιας 
κρατικής μηχανής που ειρωνικά πάντοτε 
επικαλούνται οι υποψήφιοι προεκλογικά 
γιατί μετ’ εκλογικά γίνονται ένα με αυτήν. 
Το ΠΑΚΟΕ τέτοια φαινόμενα όπως το 
παραπάνω εκτάσεις στο Πέραμα, Κερατσίνι, 
Σχηστό, Μαλακάσα, Σαλαμίνα, και όπου 
αλλού μπορεί να φανταστεί κάποιος τα 
έχει καταγγείλει. Άραγε τι εκκλησία είναι 
αυτή; Άραγε γιατί δεν γίνεται επιτακτική 
ανάγκη ο διαχωρισμός εκκλησίας με 
κράτος; 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι μαζί 
φίλες και φίλοι και εμείς λέμε δεν θα 
πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός εκκλησίας 
και κράτους γιατί έχει μπερδευτεί πάρα 
πολύ το θέμα. 

Με τις εκκλησιαστικές περιουσίες 
να παρακαλάνε οι κάτοικοι να πάρουν 
κάποια οικόπεδα, εδώ στη Σκύρο είναι 
όμηροι όλοι οι κάτοικοι της εκκλησιαστικής 
δήθεν περιουσίας. Όλη η Σκύρος είναι 
εκκλησιαστική. Και ένας τύπος τώρα εκεί 
στα μέγαρα παπάς έχει κάνει μια καθολική 
εκκλησία η οποία ακούσατε, ανήκει στην 
Ορθόδοξη Μητρόπολη της Σαλαμίνας. 
Πως γίνονται όλα αυτά κανείς δεν ξέρει. 
Τίποτα. 600 στρέμματα πάει να φάει ο 
παπάς εκεί. Και κανείς δεν δίνει σημασία. 

Όλοι είναι πολύ χαλαροί. Ο Ρακιντζής 
από τη μία δεν ξέρει τι γίνεται, ο δήμαρχος 
δεν ξέρει τι γίνεται, καλά ο δήμαρχος 
Σαλαμίνας είναι ιστορία, ο Μεγάρων δεν 
γίνεται, δηλ. τραγικά πράγματα. Λειτουργεί 
καθόλου αυτή η σάπια κρατική μηχανή 
γιατί ξέρετε όλοι οι υποψήφιοι υπουργοί 
λένε ξέρετε αυτή η σάπια μηχανή τα φταίει 
όλα. Μόλις εκλέγονται δεν υπάρχει καμία 

σάπια κρατική μηχανή. Η αντιπολίτευση 
λέει για τη σάπια κρατική μηχανή. Αυτά 
συμβαίνουν εδώ και μία πεντηκονταετία 
σε αυτόν τον τόπο. 

Θα αλλάξει τίποτα; Τα μνημόνια λέμε 
να τα διώξουμε καλώς κακώς μας ήρθαν 
είχαν και μερικά πράγματα τα μνημόνια 
που έβαλαν κάποια πράγματα σε μία 
τάξη. Τίποτα δεν μας ενδιαφέρει η τάξη 
εμάς. Εμάς μας ενδιαφέρει η αταξία. 
Ξέρετε γιατί; Στην αταξία οι λαμογιάδες 
επωφελούνται. 

LPG
Κι ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα 

πολύ σημαντικό γιατί αφορά πολλούς 
ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων και δημοσίας 
χρήσης και φορτηγών το θέμα του LPG, 
του υγροποιημένου αερίου που μπαίνει 
μέσα στα αυτοκίνητα σε φιάλες με κάποιες 
συσκευές που βάζουμε, κάναμε μια έρευνα 
εδώ και ένα χρόνο. 

Ξεκινήσαμε την έρευνα ελέγχοντας 
τα πρατήρια καυσίμων για το LPG, και 
ελέγχοντας και τα συνεργεία που μετα-
μορφώνουν το αυτοκίνητο σε καύσιμο 
LPG. Δυστυχώς διαπιστώσαμε από τα 
480 συνεργεία που υπάρχουν στην Αττική, 
ότι το 92% δεν έχει άδεια. Το 92% δεν 
έχει άδεια. Τ

ο υπουργείο ανάπτυξης τίποτα. Τίποτα 
δεν υπάρχει είναι διαλυμένη η υπηρεσία. 
Στο υπουργείο ανάπτυξης εάν πάτε να 
βρείτε κάποιον που ασχολείται με αυτό 
θα σας πει είναι LPG ή NPG; Δεν ξέρει 
το αέριο που χρησιμοποιεί η ΔΕΠΑ σε 

μερικά λεωφορεία, άλλη αμαρτία κι εκεί, 
από τα 600 λεωφορεία που αγοράσαμε 
το 75 εκ. ευρώ λειτουργούν τα μόλις τα 
200. Τα άλλα είναι παρκαρισμένα του 
φυσικού αερίου. 

Και λέμε να έχουμε καθαρό περιβάλ-
λον και λέμε διάφορα πράγματα. Έχουμε 
κοντά μας από τα 15 συνεργεία που 
λειτουργούν με άδεια και ένα αξιόλογο 
και αξιόπιστο είναι του κ. Αντρέου του 
Γιάννη ο οποίος είναι εδώ. Γεια σας κ. 
Αντρέου, ευχαριστούμε που ήρθατε για 
να μας πείτε μερικά πράγματα, τι πρέπει 
να προσέχει ο καταναλωτής, πως είναι 
μία συσκευή τέτοια αερίου και τι μέτρα 
ασφάλεια παίρνονται. Για πείτε μας.

ΑΝΔΡΕΟΥ: Ξεκινάμε από την εγκα-
τάσταση, επιλέγουμε ένα σύστημα το 
οποίο να έχει επίσημα  όλες τις εγκρίσεις 
επάνω, όλα τα μηχανήματα έχουν ISO και 
πρέπει να τα ελέγχουμε από πού είναι η 
κατασκευή τους. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποιος τα ελέγχει;
ΑΝΔΡΕΟΥ: Κανονικά τα ελέγχει το 

υπουργείο, περνάνε τελωνείο και ελέγ-
χονται υποθετικά πάντα. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τελωνείο στις 
χώρες της ΕΕ δεν περνάνε 

ΑΝΔΡΕΟΥ: Τελωνείο εννοώ από το 
υπουργείο περνάνε έλεγχο και πιστοποι-
είτε με ελληνική έγκριση για να γίνει ο 
έλεγχος στην αγορά. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είναι εγκεκρι-
μένα υποτίθεται.

ΑΝΔΡΕΟΥ: Είναι εγκεκριμένα είναι 
Ιταλικά, υπάρχουν συστήματα που είναι 
Τούρκικα, Πολωνέζικα από διάφορες 

χώρες.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ιταλικά είναι; 

Γιατί κυκλοφορούν και κάτι μαϊμούδες 
Βουλγρικά. Τέλος πάντων. Τι πρέπει να 
προσέχει ο καταναλωτής που έρχεται 
σε ένα συνεργείο να βάλει ένα σύστημα 
γιατί πραγματικά η πτώση της τιμής του 
φυσικού αερίου έχει δείξει ότι έχουμε 
οικονομική και σε πολύ καλή κατάσταση 
τα αυτοκίνητά μας.

ΑΝΔΡΕΟΥ: Ο καταναλωτής πρέπει 
να προσέχει κατ’ αρχήν το συνεργείο την 
εγκατάσταση που κάνει, να ζητήσει από 
τον εγκαταστάτη να δει δύο αμάξια από 
αυτόν, να δει την ποιότητα της δουλειάς 
του, γιατί ξεκινάμε από κει…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πως θα δει, ξέρει 
ο καταναλωτής να ελέγξει την ποιότητα 
της δουλειάς της δικιά σας; Πρέπει να 
περάσει από εκπαίδευση. 

ΑΝΔΡΕΟΥ: Προσέξτε, εάν πάμε σε 
δύο συνεργεία, πάντα βλέπουμε διαφορά 
το ένα με το άλλο. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αν είναι να πάμε 
σε δύο συνεργεία και να δώσουμε 500 
ευρώ σε κάθε συνεργείο να τσεκάρουμε 
το καλύτερο εκεί είναι πρόβλημα. 

ΑΝΔΡΕΟΥ: Λέω ότι πρέπει να δει την 
εργασία επάνω σε ένα αμάξι. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα πως θα 
τη δει, μία κυρία που έχει ένα αμάξι, 
ένα αυτοκίνητο και το οδηγεί και θέλει 
να βάλει αέριο, πως θα το τσεκάρει; 
Είναι δύσκολο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει 
να υπάρξει ένας κρατικός φορέας, που 
πρέπει κατά διαστήματα να έρχεται στα 
συνεργεία, να τσεκάρει τη δουλειά που 
κάνουν, να δώσει άδεια εγκατάστασης, 
να πιστοποιήσει και να δώσει κι άδεια. 
Αφού τα περισσότερα λειτουργούν χωρίς 
άδεια, να δώσει άδεια, αφού σας το λέω 
το 92% είναι χωρίς άδεια. 

ΑΝΔΡΕΟΥ: Σίγουρα, χρειάζεται 
κάποιος άνθρωπος από το υπουργείο 
να τρέχει στα συνεργεία να κάνει τον 
έλεγχο πρώτον, δεύτερον πρέπει από το 
ΚΤΕΟ να γίνεται ο έλεγχος. Πλέον γίνεται 
ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ, γίνεται ο πρώτος 
της εγκατάστασης, και όταν το αμάξι πάει 
επανέλεγχο, δηλ. όταν ξαναπεράσει στα 
2 χρόνια που χρειάζεται ξανά έλεγχο, 

ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πως θα κατα-
λάβει ο καταναλωτής ότι κάτι δεν πάει 
καλά; Τι πρέπει να του παρουσιάσει να 
πούμε μπας και μάθει κάποιος να ξέρει 
τι θα κάνει;

ΑΝΔΡΕΟΥ: Δεν υπάρχει για ποιο 
λόγο, γιατί το κάθε αμάξι έχει τα δικά 
του στοιχεία. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ωραία, ωραία. 
Επειδή είστε ο πρώτος από τους 10 που 
επιλέξαμε και κάνετε καλή δουλειά θέλουμε 
να πούμε το όνομά σας, Ανδρέου Γιάννης, 
ποια διεύθυνση έχετε;

ΑΝΔΡΕΟΥ: Ιλέυκης 1 και Παπαρη-
γοπούλου Περιστέρι. Τηλ. 2155406728.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστού-
με πολύ. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα 
άλλο θέμα το θέμα του χωροταξικού που 
ψηφίστηκε πριν μερικές μέρες και έχουμε 
κοντά μας την πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου, του δήμου Ψυχικού – Φιλο-
θέης την κ. Αλοπούλου Κατερίνα, γεια σας 
κ. Κατερίνα, ευχαριστούμε που ήρθατε 
για να μας ενημερώσετε τι ακριβώς έχει 
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γίνει με αυτό το χωροταξικό, που έτρεχε 
ενάμισι χρόνο από δω κι από κει, τελικά 
ψηφίστηκε δυστυχώς όμως από τους 65 
δήμους της Αττικής πόσοι ενδιαφέρθη-
καν ούτως ώστε να περάσουν μερικές 
τροπολογίες. Γιατί ήταν του δημάρχου 
του κ. Σπυριδάκη αυτό, ότι ο μόνος που 
έτρεξε, έτσι μου είπε, τώρα εσείς το ξέρετε 
γιατί είστε το δεξί του χέρι στο θέμα της 
χωροταξίας. Πείτε μου λοιπόν.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: πραγματικά ο μόνος 
δήμος που έτρεξε, καταρχήν είναι ο μόνος 
δήμος που το ανακάλυψε γρήγορα, 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι να διαπι-
στώσουμε αυτό ότι είναι ο μόνος δήμος 
που έτρεξε και να καταγγείλουμε τους 
υπόλοιπους δήμους, γιατί και οι υπόλοιποι 
δήμοι έχουν την ίδια αγωνία θα έλεγα εγώ 
που έχει κι ο κ. Σπυριδάκης το δήμαρχος 
Ψυχικού – Ν. Φιλοθέης. Φιλοθέης – 
Ψυχικού. Άρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον 
από τους δημάρχους. Τι να κάνουμε δηλ. 
δεν μπορεί να υπάρχουν δήμαρχοι και 
δήμαρχοι. Ο δήμαρχος ακριβώς εκλέγε-
ται γι αυτό το λόγο. Να προστατεύει τα 
συμφέροντα των κατοίκων της περιοχής 
του. Πείτε μας κ. Αλεξοπούλου.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Πραγματικά ο δήμος 
Φιλοθέης – Ψυχικού, ήταν ο μόνος δήμος 
που ανακάλυψε ότι επίκειται προς ψήφιση 
ένα σχέδιο νόμου το οποίο αφορούσε την 
πολεοδομική και χωροταξική μεταρρύθμι-
ση της χώρας και μέσα σε αυτό υπήρχαν 
και οι χρήσεις γης. Ο νέος νόμος αυτός 
ο οποίος ψηφίστηκε όπως καλώς είπατε 
στις 25 Ιουνίου, με ταχύτατες διαδικασίες, 
δηλ. μέσα σε μια μέρα ήρθε στη Βουλή 
και ψηφίστηκε 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πείτε μας ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης 
κατάστασης πριν το νόμο και ποια τα μετά

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Επέφερε δραστική 
αλλαγή του πολεοδομικού καθεστώτος 
όποιο κι αν ήταν αυτό είτε της αποκλειστι-
κής κατοικίας που ισχύει στα δύο προάστια 
του δήμου μας Φιλοθέης – Ψυχικού, είτε 
του καθεστώτος της αμιγούς κατοικίας 
είτε του καθεστώτος της γενικής κατοι-
κίας. Επέφερε δραστική αλλαγή των 
καθεστώτων των χρήσεων οι οποίες 
κατά την άποψή μας αλλά και κατά την 
άποψη ειδικών επιφέρει επιδείνωση και 
επιβάρυνση των υφισταμένων χρήσεων 
γης. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο 
και κατά το Σύνταγμα και κατά το Κοι-
νοτικό Δίκαιο. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Συγκεκρι-
μένα πείτε μας, αυτή τη στιγμή τι τώρα 
τι ακριβώς άλλαξε; 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ θα πω για τη 
Φιλοθέη για το Ψυχικό και το Νέο Ψυχικό 
που είναι τα προάστια που ανήκουν στο 
δήμο μας. Η Φιλοθέη και το Ψυχικό δεν 
διέπεται από δεν διέπεται από γενικό 
πολεοδομικό σχέδιο αλλά από καθεστώς 
αποκλειστικής κατοικίας. Δηλ. υπάρχουν 
ειδικά διατάγματα τα οποία ορίζουν ότι 
επιτρέπεται μόνο η κατοικία και μόνο 
εκεί που ορίζει το ρημοτομικό μπορεί να 
υπάρχουν ήπιες χρήσεις που εξυπηρετούν 
τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων. 
Αυτό το καθεστώς θίγεται με το νόμο που 
ψηφίστηκε διότι ειδικά στο πρόσωπο επί 
της Κηφισίας από τη μεριά του Ψυχικού 
και της Φιλοθέης το νομοσχέδιο όριζε 

15 χρήσεις μεταξύ αυτών ο χώρος στάθ-
μευσης, ξενώνες, ξενοδοχεία, περίθαλψη 
εμπορικά κέντρα, μπαρ, αναψυχής, πάρα 
πολλές χρήσεις, 15 χρήσεις ήταν αυτές, 
ευτυχώς με την παρέμβασή μας και με 
συντονισμένες ενέργειες που έγιναν και 
παρεμβάσεις, ακόμα και την ημέρα που 
ψηφιζόταν το νομοσχέδιο, ο μεν δήμαρχος 
ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε κάποιες 
επαφές και ασκούσε πιέσεις, εγώ και ο 
αντιδήμαρχος ήμασταν στη Βουλή και 
προσπαθούσαμε να ασκήσουμε πιέσεις 
στους βουλευτές. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πείτε μας τι 
ακριβώς έγινε.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Καταφέραμε από 
τις 15 χρήσεις να μείνουν μόνο οι 3. 
Δηλ. μειώσαμε τις 15 χρήσεις σε 3. Οι 3 
αυτές είναι η κατοικία που έτσι κι αλλιώς 
υπήρχε, οι πρεσβείες που έτσι κι αλλιώς 
υπήρχαν που όπως ξέρετε διέπονται από 
ειδικό καθεστώς και έτσι δεν μπορούσαμε 
να παρέμβουμε, είναι αρμοδιότητα του 
υπουργείου εξωτερικών και αποτελούν 
ξένο έδαφος και γραφεία. Τα γραφεία 
όμως να είναι συμβατά με τη χρήση της 
κύριας κατοικίας. Να πω δύο λεξούλες 
για το Ν. Ψυχικό που επίσης ανήκει στο 
δήμο μας. Το Ν. Ψυχικό διέπεται από 
καθεστώς γενικό πολεοδομικό σχέδιο και 
το καθεστώς είναι αμιγείς κατοικία που 
υπάρχει στο μέρος. Μόνο στο πρόσωπο 
της Κηφισίας προς τη Μεσογείων και ένα 
τμήμα του φάρου διέπεται από καθεστώς 
γενικής κατοικίας. Εκεί θα δούμε τα δια-
τάγματα που θα δουν, να ξέρεται πάντα ότι 
ο δήμος Φιλοθέης Ψυχικού θα αγωνίζεται 
πάντα για τη φυσιογνωμία και των τριών 
προαστίων και θα κάνει αγώνες γι αυτόν.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ 

εντάξει θα τα ξαναπούμε, κ. Πετρογιάννη 
πείτε μας για τον αιγιαλό επειδή το είχαμε 
ξανακουβεντιάσει το θέμα αυτό με την 
παρέμβαση του ΠΑΚΟΕ εδώ και 6 μήνες 
που φωνάζει για το θέμα αυτό. Με την 
παρέμβαση κι άλλων φορέων και πολλών 
υπογραφών που έπεσαν την τελευταία 
εβδομάδα. Τι τροπολογίες, τι πήρε πίσω 
ο κ. Μανιάτης ο υπουργός ΥΠΕΚΑ και 
άλλαξε κάπως το σύστημα. Τι όμως κακό 
έμεινε; Παρά τις τροπολογίες που πέρασε 
τι παρέμεινε το κακό; Αυτό μας ενδιαφέρει 
τώρα. Γιατί να περάσετε τις τροπολογίες 
δεν έχει νόημα. Πείτε μας, τι παρέμεινε 
το οποίο είναι αγκάθι στην ιστορία του 
αιγιαλού, και της εκμετάλλευσης του 
αιγιαλού. 

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα σημεία που 
περέμειναν και είναι σαφώς αρνητικά 
είναι ότι ο κάθε επιχειρηματίας αρκεί να 
αποδείξει ότι γίνεται για επιχρηματικό 
σκοπό με απόφαση του γ. Γραμματέα 
αποκεντρωμένης διοίκησης μόνο, μπορεί 
να κάνει μόνιμες εγκαταστάσεις καφετέ-
ριες, μπαρ, ξενοδοχεία κτλ. στην παραλία. 
Ακόμα και να περιφράξει την παραλία και 
μέσα στη θάλασσα. 

Ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, δεν 
λαμβάνει υπόψη του τον υπάρχοντα νόμο, 
ο οποίος είναι μια χαρά, δεν λαμβάνει 
υπόψη του τη νομολογία του Συμβουλίου 
της Επικρατείας που υπάρχει από το 1999 
και που λέει ότι δεν είναι υπο διαπραγ-
μάτευση οτιδήποτε είναι κοινόχρηστο, 
παραχωρούνται εκτάσεις με το 50% της 
τιμής δηλ. το ¼ της αξίας της τιμής του 
δίκλινου δωματίου με λουτρό

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κ. Μανιάτη τι 
άλλο θα μας πουλήσετε; Μεταλλαγμένε 
υπουργέ τι άλλο θα μας πουλήσετε; Αυτός 

πουλάει θαλάσσια οικόπεδα. Θαλάσσια 
οικόπεδα πήγε στο Λονδίνο και πούλησε.

Θ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: τα 450 μέτρα 
παραμένουν που μπορεί κανείς να εκμε-
ταλλευτεί, παραχώρηση και παραμένει η 
λουρίδα 100 μέτρων τουλάχιστον να 
περνάει ο κόσμος και επίσης δεν γίνεται 
το μπάζομα προβλεπόταν 5 τετρ. μέτρα 
να κλείνει.  Αυτά απεσύρθησαν.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: κ. Πετρογιάννη 
ευχαριστώ πολύ. Κ. Καντίρη. Ο κ. Καντίρης 
είναι δημοσιογράφος έχει και ραδιοφωνικό 
σταθμό εκεί στη Νάουσα με τα ροδάκινα 
και τα κρασιά.

ΚΑΝΤΙΡΗΣ: κ. Πρόεδρε εκτιμώ αυτό 
που κάνετε είναι λειτούργημα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι δεν θέλω 
να είναι λειτούργημα. Και οι παπάδες 
κάνουν λειτούργημα.

ΚΑΝΤΙΡΗΣ: Εγώ μια ώρα σας παρα-
κολουθώ και οι καθηγητάδες κάνουν 
λειτούργημα οι οποίοι είπες πριν πως 
διαχειρίζονται τα ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν αξίζει 
τον κόπο να αναφερθώ στο ένα λεπτό που 
έχω για εσένα παρότι δεν το θέλεις θέλω 
να σταθώ σε αυτό, θέλω να επιστήσω την 
προσοχή στον κόσμο να καταλάβει εάν δεν 
ξυπνήσει δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, 
αυτό το σάπιο σύστημα της πλουτοκρατίας 
έχει διαλύσει τα πάντα και επειδή φτάνουμε 
από το ένα άκρο στο άλλο η Χρυσή Αυγή 
είναι ένα δημιούργημα της πλουτοκρατί-
ας του συστήματος, και της μήτρας της 
διαπλοκής που είναι η Βουλή, εκτιμώ 
λοιπόν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνο 
μία, να ακολουθήσουμε αυτόν τον ωραίο 
αγώνα που κάνεις αγαπητέ πρόεδρε να 
επισημαίνεις τόσα χρόνια τα προβλήματα 
και να κρατήσεις τη σημαία ψηλά γιατί το 
συνάφι μας στη δημοσιογραφία έπαιξε 
το χειρότερο ρόλο που θα μπορούσε να 
παίξει μεταπολιτικά σε αυτή την ιστορία. 
Αυτά τα παιδιά λοιπόν του Πολυτεχνείου 
σήμερα και της δημοσιογραφίας φτάσαν 
τον τόπο εδώ που τον φτάσαν. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μετά από 35 
χρόνια αγώνα στο ΠΑΚΟΕ που δυστυχώς 
ακόμα συνεχίζω να είμαι πρόεδρος λέω 
το εξής: ότι πριν από ένα χρόνο πήγα σε 
δύο συστημικά κανάλια και έκανα την 
αντίστοιχη πρόταση που έκανα του Κ. 
Κουρή του Κόντρα και αυτό το κόντρα 
κόντρα σε όλους ισχύει για εμένα του-
λάχιστον για εμένα και για τους άλλους 
εδώ που ασχολούνται με το κανάλι, γιατί 
ουδέποτε ο κ. Κουρής μου έβαλε φραγμό. 
Στα συστημικά κανάλια που πήγα και στο 
Mega και στον Alpha μου έβαλαν εκ των 
πρωτέρον φραγμό.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: θέλουμε να πιστεύ-
ουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας θα 
σταθεί στο ύψος του.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές φίλες 
και φίλοι η εκπομπή έφτασε στο τέλος 
της ευχαριστούμε που μας παρακολου-
θήσατε, το άλλο Σάββατο θα είμαστε 
κοντά με χρηστικές πληροφορίες, πάνω 
στη διατροφή και την υγεία. Θα έχουμε 
4 καθηγητές του πανεπιστημίου της Αθή-
νας και του Χάρβαρντ για να σας πουν 
αρκετές χρηστικές πληροφορίες για τη 
καλοκαιρινή σας πολύ ασφαλή διαβίωση. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γεια σας.

Επιμέλεια απομαγνητοφωνήσεων: 
Παναγιώτα Ζορμπά
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Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές 
φίλες και φίλοι γεια σας Σάββατο μεσημέρι 
πάλι με την εκπομπή «Περιβάλλον ώρα 
μηδέν» του κόντρα channel και του ΠΑΚΟΕ 
κοντά σας. Τα θέματα είναι καλοκαιρινά 
επίκαιρα και δυνατά. Κι ας ξεκινήσουμε 
επειδή είναι καλοκαίρι με τις παραλίες. 
Εμείς εδώ και 35 χρόνια που λειτουργεί 
το ΠΑΚΟΕ κάνουμε συνεχώς μετρήσεις 
και αναλύσεις για το που μπορείτε να 
κολυμπήσετε και τι πρέπει να προσέχετε 
στις θάλασσες που κολυμπάτε. Αυτές 
οι αναλύσεις ανακοινώνονται από την 
ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ  δημοσιεύονται σε 
όλα τα μίντια πηγαίνουν στους βουλευτές 
και στους δημάρχους ενημερώνεται όλος 
ο κόσμος και στο τέλος πάνε και στον 
εισαγγελέα περιβάλλοντος. 

Γιατί πιστεύουμε ότι πολλά πράγματα 
πρέπει να διορθωθούν στο αττικό λεκα-
νοπέδιο και πρέπει να μπουν σημαίες οι 
οποίες να δείχνουν ότι δεν πρέπει να 
κολυμπάνε εκεί σε βρώμικα νερά γιατί 
οι αρρώστιες έρχονται και θα τις πούμε 
με έναν γιατρό που είναι εξειδικευμένος 
γυναικολόγος. Αλλά ας πούμε ότι έχουμε 
πολλές ευχαριστίες από πολίτες έχουμε 
και καταγγελίες ακόμη γιατί παίζονται 
πολλά συμφέροντα. Όταν εμείς κάνουμε 
δειγματοληψίες και βγάζουμε ανακοινώ-
σεις με κανέναν δεν ερχόμαστε σε επαφή 
ούτε με δήμαρχο ούτε με ξενοδόχο ούτε 
με έμπορα ούτε με τις μαϊμούδες γαλάζιες 
σημαίες που έχουν βγάλει ούτε με τίποτα. 
Τις αναλύσεις από τα πιστοποιημένα τα 
εργαστήρια τα δικά μας τις ταυτοποιούμε 
και τις ανακοινώνουμε. 

Όμως δυστυχώς τα συμφέροντα όπως 
είπα είναι τεράστια και πρέπει και αυτοί κάτι 
να κάνουν. Μας στέλνουν κάτι εξωδίκους 
μας λένε ότι είναι λάθος τα αποτελέσματά 
μας εμείς απαντάμε: όποιος νομίζει ότι τα 
αποτελέσματά μας είναι λάθος μπορεί να 
έρθει στα εργαστήριά μας να τα δει, τα 
πιστοποιημένα, μπορεί να τα αμφισβητήσει 
αλλά να είναι φορέας που κάνει την ίδια 
δουλειά που κάνουμε κι εμείς. Δεν μπορεί 
ένας εστιάτορας ή ένας που εκμεταλλεύεται 
την πλαζ της Βούλας για παράδειγμα ή 
την πλαζ της Βάρκιζας που δεν λειτουργεί 
κανένα σύστημα βιολογικού καθαρισμού 
εκεί πέρα να έρχεται θρασύτατα και να 
λέει ότι ξέρεις τα δικά σας αποτελέσματα 
δεν είναι καλά. 

Και επειδή ο νομικός σύμβουλος 
του ΠΑΚΟΕ πήρε δύο χθες καταγγελίες 
εξωδίκους που μας στείλανε από δύο 
εταιρείες η μία είναι φαστ φουντ και 
η άλλη είναι οι Απολλώνιες Ακτές που 
εκμεταλλεύονται αυτές τις εταιρείες και 
πως τις εκμεταλλεύονται πως παίρνουν 
όλες αυτές τις άδειες είναι άλλη ιστορία 
είναι άλλο θέμα και θα το συζητήσουμε 
άλλη φορά. Κύριε Φιλιππόπουλε θα ήθελα 
να μου πείτε από αυτές τις καταγγελίες 
το συμπέρασμα που βγάλατε εσείς ως 
νομικός το συμπέρασμα ποιο είναι;

ΦΙΛΙΠΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας κύριε 
Χριστοδουλάκη ευχαριστώ τους εκλεκτούς 
προσκεκλημένους σας πάρα πολύ για την 
πρόσκλησή σας στην εκπομπή. 

Δυστυχώς υπάρχουν κάποια μεμο-
νωμένα άτομα κάποιοι μεμονωμένοι 
φορείς όπως σωστά παρατηρήσατε και 
διαπιστώσατε που εξαρτούν τεράστια 
συμφέροντα και θεωρούν και πιστεύουν 
ότι οι μετρήσεις στις οποίες προβαί-
νει το ΠΑΚΟΕ με τους εξειδικευμένους 
επιστήμονες που έχετε με την τεράστια 
εμπειρία και γνώση που διαθέτουν ότι 
είναι λανθασμένες και τούτο το πράττουν 
αποκλειστικά και μόνο, επαναλαμβάνω 
όπως και σωστά τονίσατε, διότι εξαρτούν 
τεράστια συμφέροντα. 

Επαναλαμβάνω και τονίζω εάν οποιοσ-
δήποτε από αυτούς αμφισβητεί τα απο-
τελέσματα των μετρήσεων που γίνονται 
εκ μέρους του ΠΑΚΟΕ και που διαθέτει 
τους πλέον εξειδικευμένους και έμπειρους 
επιστήμονες (Π. Χριστοδουλάκης: 35 
χρόνια λειτουργούμε), και μέχρι σήμερα 
δεν έχει αμφισβητηθεί τους προκαλούμε 
να κάνουν οποιαδήποτε μέτρηση επιθυ-
μούν και θέλουν όπου θα διαπιστωθεί 
ποιες θάλασσες είναι καθαρές και ποιες 
μολυσμένες. 

Έχετε επαναλάβει κατ επανάληψη στην 
εκπομπή ότι το 50% των θαλασσών μας 
εδώ στην Αττική είναι ακατάλληλες και το 
άλλο 50% κατάλληλες. Δεν είναι δυνατόν 
να υπάρχουν κάποιοι επειδή εξαρτούν 
επαναλαμβάνω και πάλι τεράστια συμ-
φέροντα να αμφισβητούν τις μετρήσεις.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι να κάνου-
με είναι ανθρώπινο αλλά είναι τελείως 
ανεπίκαιρο και αντικοινωνικό και αντιδε-
οντολογικό γιατί δεν μπορεί να είναι ένας 

τώρα που εκμεταλλεύεται μια θάλασσα 
και είναι επιχειρηματίας απλώς να λέει 
ότι είναι λανθασμένα τα αποτελέσματα. 
Μα πως το λέει δεν βάζει κάποιον επιστή-
μονα γιατί κανείς δεν πηγαίνει να βάλει 
το κεφάλι του στον τορβά και να λέει 
ξέρεις εγώ αμφισβητώ τα αποτελέσματα 
γιατί όπως ξέρεις όλοι οι επιστήμονες 
ξέρουν πως το κάθε δείγμα έχει τη δικιά 
του προσωπικότητα.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα δείγμα 
πως είναι το ίδιο με αυτό που πάρθηκε 
πριν από ένα μήνα ή πριν από μια ώρα ή 
πριν από δυο ώρες τέλοσπάντων

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Χριστο-
δουλάκη έχουμε ιερό καθήκον και χρέος 
να ενημερώσουμε τον πολίτη για το ποιες 
θάλασσες είναι καθαρές και κατάλληλες 
και ποιες είναι ακατάλληλες. Και εάν 
υπάρχει κάποια αμφισβήτηση ότι κάτι άλλο 
συμβαίνει πέρα από αυτά προκαλούμε τον 
οιοδήποτε να ‘ρθει και να καταγγείλει.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εγώ όσον αφορά 
στο θέμα αυτό πριν από τρεις μέρες βγήκαν 
και τα αποτελέσματα τα καινούρια του 
νότιου ευοϊκού και του αργοσαρωνικού. 
Μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα του 
ΠΑΚΟΕ τα νέα αποτελέσματα του Ιουλίου. 
Επίσης βγήκαν και αποτελέσματα για την 
Σαλαμίνα και για την Αίγινα. Κι επίσης 
αναρτήθηκε και ο πίνακας των επικίνδυ-
νων Ε που κυκλοφορούν σε πάρα πολλά 
τρόφιμα και ιδιαίτερα το καλοκαίρι θέλουν 
ιδιαίτερη προσοχή που οι έλεγχοι είναι 
ελλιπείς. Τελειώνοντας με την παραλία 
θέλω να πω το εξής και θα σταθώ σε 
δύο νούμερα. Η ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ 
έχει επισκεψιμότητα από τότε που έβγαλε 
τα αποτελέσματα από τις 4 Ιουνίου μέχρι 
σήμερα 1.132.000 επισκέπτες. 

 Την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ που κι αυτό 
βγάζει αποτελέσματα και δίνει του κόσμου 
τα λεφτά περίπου 1,5 με 2 εκατομ. κάθε 
χρόνο γι αυτή τη δουλειά την επισκέφτη-
καν μόλις 343.000 επισκέπτες. Αυτά είναι 
τα νούμερα τα οποία θέλω να πω εγώ 
και δυστυχώς πάλι επαναλαμβανόμαστε 
εμείς σαν ιδιωτικός φορέας σαν αστική 
μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία 
κάνουμε το καθήκον μας όπως είπε και 
προηγουμένως ο κος Φιλιππόπουλος. 
Αλλά το κράτος που δίνει αποτελέσματα, 
ανακοινώνει αποτελέσματα της περσινής 
χρονιάς δηλ. τα αποτελέσματα που ανα-
κοίνωσε το υπουργείο το ΥΠΕΚΑ ήταν 
αποτελέσματα και είναι αποτελέσματα 
του 2013. 

Εάν τώρα αυτό το ετεροχρονικό είναι 
και λειτουργικό είναι και ηθικά μη κολάσιμο 
ας απαντήσει ο υπουργός των μεταλλαγ-
μένων ο κος Μανιάτης. Τον λέμε μεταλ-
λαγμένο γιατί είναι ο πρώτος υπουργός 
μετά από 15 χρόνια που στην προεδρία 
της ΕΕ είπε ότι yes men περάστε κύριοι 
με τα μεταλλαγμένα και στην Ελλάδα και 
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΒΙΛΕΣ
Αλλά ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα 

πάρα πολύ σημαντικό είναι τι γίνεται με τις 
αυθαίρετες βίλες που είναι μια καταγγελία 
πάρα πολύ σημαντική γιατί βλέπεται το 
βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων έφτασε στα 
400 ευρώ τέτοιο όριο έβαλε η ΕΕ σαν 
πλαφόν. Ο κάθε άνεργος ο κάθε ενεργός 
πολίτης το ελάχιστο που μπορεί να πάρει 
είναι 400 ευρώ και  υπάρχουν μερικοί 
συμπολίτες μας οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι 
αυτήν την κρατική ανεπάρκεια αυτής της 

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

Η Υγεία πάνω απ' όλα 19  
ΙΟΥΛΙΟΥ
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οικονομία
σάπιας μηχανής νοικιάζουν βίλες στην 
Μύκονο, βίλες στην Σαντορίνη βίλες από 
δω βίλες από κει βίλες σε όλη την Ελλάδα 
σε όλα τα νησιά και να φανταστείτε ότι 
σήματα του ΕΟΤ από 7.500 που πρέπει 
να είναι υπάρχουν μόλις 840. Οι υπόλοι-
πες βίλες ή ενοικιαζόμενα ή στούντιος ή 
όπως θέλετε να τα πείτε νοικιάζονται στη 
μαύρη αγορά. Πολλοί επώνυμοι νοικιά-
ζουν δήθεν τις βίλες τους σε επώνυμους 
δήθεν μεγάλους με μαύρα λεφτά γιατί 
λένε ξέρετε εμείς τους φιλοξενούμε δεν 
νοικιάζουμε τα δωμάτια, η τιμή των ενοι-
κιαζόμενων μεγάλων τέτοιων στούντιος 
φτάνει μέχρι και τις 5 και 10 χιλιάδες 
ευρώ τη βραδιά. Φανταστείτε τι χρήματα 
παίζονται σε αυτήν την ιστορία, μάλιστα 
το θέμα είχε την περασμένη εβδομάδα 
«δέκα ενοικιάζονται μία δηλώνεται» έτσι 
ακριβώς γράφει.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί πρέπει να 
αναζητηθεί η μεγάλη φοροδιαφυγή που 
υπάρχει.

Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Ερευνών (ΕΛΚΕ)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και που δεν 
υπάρχει φοροδιαφυγή. Την προηγούμενη 
εβδομάδα, είχαμε καταγγείλει και είχαμε 
πει τι γίνεται στα πανεπιστήμια με τον 
ειδικό λογαριασμό των πανεπιστημίων 
που δεν τους φτάνει το λογιστήριο των 
πανεπιστημίου ή του πολυτεχνείου ή 
οποιουδήποτε ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος εδώ και δεκαπέντε χρόνια 
φτιάξαμε τον ΕΛΚΕ τον ειδικό λογαρια-
σμό των ερευνών δήθεν κι εκεί μπαίνουν 
διάφορα κονδύλια ανεξέλεγκτα. Η ΣΔΟΕ 
μετά από καταγγελίες που κάναμε εδώ και 
δύο χρόνια παιδευόμαστε με αυτήν την 
ιστορία και στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο 
διαπιστώθηκαν γύρω στα 2 δισεκατομμύρια 
ευρώ κομπίνες σε αυτόν τον ΕΛΚΕ τον 
λογαριασμό. Στο πανεπιστήμιο το ίδιο 
εδώ της Αθήνας. 

Στο Πολυτεχνείο το ίδιο και πάει λέγο-
ντας. Είναι πιστεύω όπως είπα πριν και 
σε μια συζήτηση το θέμα γονιδιακό στους 
Έλληνες. Όσο πιο ανασφαλείς αισθάνο-
νται τόσο περισσότερες λαμογιές κάνουν. 
Βλέπετε εδώ φτάσαμε στο σημείο να 
πεθάνει άνθρωπος να μη χειρουργείται 
γιατί δεν είχε να δώσει τα λεφτά που 
έπρεπε να δώσει. 

Εδώ υπάρχουν τεράστια σκάνδαλα 
από τις δημόσιες προμήθειες στα νοσο-
κομείο και κανείς δεν πτοείται, κανείς δεν 
νοιάζεται. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε με 
γιατρούς οι οποίοι είναι αξιόλογοι και γι 
αυτό τους φέραμε εδώ για τα προβλήματα 
που τυχόν θα αντιμετωπίσετε τώρα το 
καλοκαίρι στις διακοπές σας. 

Πράσινες Ταράτσες
Αλλά ας έρθουμε και σε ένα άλλο 

θέμα. Εδώ και δέκα χρόνια φωνάζουμε 
για την πράσινη ταράτσα. Πριν από δέκα 
χρόνια είχε βγει ένα πρόγραμμα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγε ότι ξέρετε 
μπορείτε να επιδοτηθείτε για την πράσινη 
ταράτσα να βάλετε οτιδήποτε φυτά ή 
χλωοτάπητα ή οτιδήποτε αυτό είναι μία 
επιδότηση που άγγιζε το 85%. 

Ατόνισε το θέμα πήγαν γύρω στις 800 
ταράτσες που υπάρχουν στην Αττική μόλις 
2.000 έκαναν πρόταση μπήκαν στο πρό-
γραμμα και μετά ατόνισε το θέμα τελείως. 
Να φανταστείτε ότι έχει αποδειχθεί ότι η 
πράσινη ταράτσα ελαχιστοποιεί την ηλιακή 
ακτινοβολία από 50 έως 90%. Δηλ. ο 
κλιματισμός σε ένα σπίτι αν θέλουμε να 
τον ελαττώσουμε μπορούμε να βάλουμε 
πράσινη ταράτσα και αυτή η διαφορά 
φτάνει μέχρι το 90%. 

Κι όμως δε γίνεται τίποτα. Υπάρχουν 
κονδύλια κλεισμένα στην ΕΕ και κάθονται. 
Και λέμε μετά έχουμε ανεργία έχουμε το 
ένα έχουμε το άλλο λεφτά δεν έχουμε 
λεφτά ο άλλος έλεγε έχουμε γίνεται χαμός. 

Κουνούπια
Ένα δεύτερο θέμα είναι αυτό που θα 

σας πούμε για τα κουνούπια και είναι 
γεγονός 4 αιθέρια έλαια ανάμεσα σε  
38 αποδείχθηκαν αποτελεσματικά στην 
απομάκρυνση κουνουπιών στα πειράματα 
στο κουνούπι τίγρης. Αυτά ήταν η σιτρο-
νέλλα, είναι από το λεμόνι, το πατσουλί, 
έτσι λέγεται, το γαρίφαλο και το λεμόνι. 
Είναι τέσσερα αυτά τα αιθέρια έλαια τα 
οποία μπορείτε να βρείτε όπου πουλάνε 
αιθέρια έλαια ή μαγαζιά υγιεινής διατρο-
φής μπορείτε να τα αγοράσετε. 

Μοσχάρια με ορμόνες 
 από τις ΗΠΑ

Κι ένα άλλο θέμα που θα συζητήσουμε 
σε λίγο με τον ιδιοκτήτη του meat news 
είναι το ότι γίνονται όπως ξέρετε μυστικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και 
της ΕΕ την διακλαδική εταιρεία εμπορίου 
και επενδύσεων γνωστή ως TDIP που 
εκεί δυστυχώς οι Αμερικάνοι θέλουν να 
φέρουν στην Ελλάδα προϊόντα με ορμόνες 
και με αντιβιοτικά και με οτιδήποτε δεν 
ξέρω κατά πόσο εκεί υπάρχουν οι κανόνες 
γιατί ορισμένα χλωριωμένα επιτρέπονται 
εκεί δεν επιτρέπονται εδώ. 

Πάντως ο αγώνας για να καθιερωθεί 
μία τέτοια διαδρομή από την Αμερική εδώ 

όσο αναφορά στο θέμα της διατροφής 
είναι πάρα πολύ μεγάλη και ίσως είναι 
και επικίνδυνη για την Ελλάδα.

Αυθαιρεσίες του κράτους
Ένα άλλο θέμα οι μαγκιές στις αυθαι-

ρεσίες. Ακούστε λοιπόν τι μαγκιές εφαρ-
μόζονται στην Ελλάδα από το κράτος το 
ίδιο. Μαγκιά κι αυθαιρεσία με εμποροϋ-
πάλληλους που έβγαζαν έξω καταναλωτές. 

Μαγκιά κι αυθαιρεσία από τους συνδι-
καλιστές της ενέργειας που έκλειναν μία 
μία τις ενεργειακές μονάδες. Μαγκιά κι 
αυθαιρεσία της ΕΝΕΡΓΚΑ που υπεξαίρεσε 
τα χαράτσι και τα λεφτά των καταναλω-
τών. Μαγκιά κι αυθαιρεσία κάθε μικροι-
διoκτήτη ή μεγαλοκαρχαρία ισότιμα που 
καταπατούν τη γη μας και μετατρέπουν 
χρήση του φυσικού μας περιβάλλοντος.

 Μαγκιά κι αυθαιρεσία που αλλάζουν 
χρήσεις πολυκατοικίας και δημιουργούν 
θέατρο στο χώρο αποθήκης. Μαγκιά κι 
αυθαιρεσία από οδηγούς που παρκάρουν 
πάνω στη διάβαση πεζών. Μαγκιά να 
αυτοκαθορίζουν το μισθό τους. Μαγκιά 
τους να προσλαμβάνουν στα πανεπιστήμια 
τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους. 
Μαγκιές μαγκιές μαγκιές αυτό δεν είναι 
κράτος είναι ένα απέραντο χάος. Και ένα 
τελευταίο θέμα από έλεγχο που έκανε η 
ΔΕΗ σε 105 νοικοκυριά διαπιστώθηκε ότι 
τα 56 μεγαλοιδιωκτητών στην Κηφισιά, 
στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι τα 56 
έπαιρναν λαθραία ηλεκτρικό ρεύμα. 

Τραγικό. Βίλες στη Κηφισιά σας λέω 
από τα 100 τα 50 το π50% έπαιρναν 
λαθραίο ηλεκτρικό ρεύμα. Εμείς σαν 
ΠΑΚΟΕ ξεκινήσαμε αυτήν την έρευνα 
για να εντοπίσουμε ποιοι είναι αυτοί και 
ποιες είναι αυτές οι βίλες και ζητήσαμε 
τα στοιχεία από τη ΔΕΗ ελπίζουμε να μας 
τα δώσει την επόμενη εβδομάδα για να 
καταγγείλουμε αυτούς τους μεγαλοσχή-
μωνες θα έλεγε κανείς σε βάρους του 
ελληνικού λαού. Ο  άλλος δεν πλήρωνε 
το ρεύμα και του το κόβουνε αμέσως ο 
καταναλωτής ο απλός κι όμως συμβαί-
νουν κι αυτά.

Επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι
Κι ας έρθουμε σε ένα άλλο τεράστιο 

θέμα το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων. 
Το θέμα του κράτους που είναι γάγγραινα 
που είναι σάπια κρατική μηχανή. 

Όποιος  πρωθυπουργός είναι υποψή-
φιος λέει θα φτιάξω εγώ τη σάπια αυτή 
μηχανή να δείτε στην επόμενη τετραετία 
τι θα κάνω όταν βγαίνει όμως το ξεχνάει. 
1800 επίορκοι υπάλληλοι στα υπουργεία 
είναι επί 8 χρόνια στη θέση τους. Δεν 
έχει φύγει, δεν έχει απολυθεί κανένας. 
Φωνάζουμε ξαναφωνάζουμε έρχεται ο 
Μητσοτάκης λέει 6.500 απολύσεις το 
ακούω εδώ και ένα χρόνο αυτό το 6.500 
δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Λέει μέχρι 
το τέλος του 2014. Να δούμε μέχρι το 
τέλος του 14 οι επίορκοι θα φύγουν; 
Έχουμε μία ιστορία εμείς εδώ ως ΠΑΚΟΕ 
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με το υπουργείο εργασίας μας χρωστάνε 
λεφτά 23 χρόνια από το 1993 δεν μας τα 
δίνουν και έρχεται μια διευθύντρια της 
νομικής υπηρεσίας και λέει εγώ κάνω 
κουμάντο εδώ εσείς τι έρχεστε και με 
ενοχλείτε; 23 χρόνια 

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: και να δούμε 
πότε θα δώσουν απάντηση.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν θα δώσουν 
απάντηση. Πρέπει να γίνει κάτι το τραγικό.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ: Μολονότι μετά 
από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας το Εφετείο δικαίωσε επαναφέρετε 
και επανέρχεται εκ νέου ξανά ζητάνε 
καινούριες διαδικαστικές ενέργειες και-
νούρια έγγραφα αυτά τα οποία είχαν 
προσκομιστεί από το 1993 και μετά. 
Δυστυχώς αυτή είναι η γάγγραινα του 
ελληνικού δημοσίου.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πιο ελληνικό 
δημόσιο που είναι διαλυμένο τελείως. Εδώ 
διαβάζω μια τελευταία είδηση κατάστημα 
είχε ανασφάλιστους 45 εργαζόμενους. 
Ζητούν αποποίηση της συνδικαλιστικής 
ιδιότητας. 

Είναι τραγικό δηλαδή οι ανασφάλιστοι 
αυτή τη στιγμή ξένοι ή έλληνες, ακόμα 
δεν έχει γίνει απογραφή. Η ανεργία λέει 
είναι 1.200.00 τώρα το πήγαν 900.000 
λόγω προεκλογικής περιόδου. Η ουσία 
είναι μία.

 Ότι δυστυχώς δεν υπάρχει έλεγχος 
για τίποτα. Και ορισμένες προσπάθειες οι 
οποίες γίνονται από ορισμένους φορείς 
και πρωτοβουλίες ιδιωτικές πέφτουν στο 
κενό. Είχα μια πολύ καλή είδηση από ένα 
μπαλέτο σε ένα χωριό στον Ωρωπό γιατί 
χωριό είναι εκεί να φανταστείτε ούτε 
τράπεζα δεν υπάρχει. 

Η ιδιοκτήτρια αυτού του μπαλέτου 
μία κυρία Κυριακίδου, προσπαθεί όλο το 
χρόνο να φτιάξει τα παιδιά μας σε αυτήν 
την κατάσταση. Δυστυχώς δεν γίνεται 
τίποτα. Κι όμως η ιστορία συνεχίζεται. 
Αυτές ήταν οι μικροειδήσεις και ας δούμε 
τώρα τις οικοειδήσεις.

Οικοειδήσεις
Πρώτο εξάμηνο 2014 και η Ελλά-

δα σύμφωνα με το σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές δεν είχε καμία υπέρβαση 
φυτοφαρμάκων που προέρχονται από 
εισαγωγές από τρίτες χώρες και είναι στη 
λίστα της ΕΕ για τα πιο ασφαλή φρούτα 
και λαχανικά. 36 χώρες είχαν περιστα-
τικά υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε 
πωλήσεις φρούτων και λαχανικών στην 
ΕΕ. Μερικές από αυτές είναι Τουρκία 38, 
Αίγυπτος 16, Ιταλία 12, Κάτω Χώρες 6, 
Ισπανία 5, Βέλγιο 3, Γαλλία 3, ΗΠΑ 2, Ιταλία 
2, Γερμανία 1, Ελλάδα1 περιστατικό. Τα 
ελληνικά προϊόντα κατατάσσονται για ένα 
ακόμα εξάμηνο στις πρώτες θέσεις όσον 
αφορά στην καθαρότητα σε υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων. 

Αυτό οφείλεται στους έλληνες παρα-
γωγούς οι οποίοι τηρούν αυστηρά τους 
κανόνες της σωστής γεωργικής παραγωγής 
και θα πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους 
έλληνες και τους ευρωπαίους κατανα-
λωτές. Σε έρευνα που έγινε στην Κρήτη 
στις αρχές Ιουνίου διαπιστώθηκε ότι το 
79,1% θέλει επενδύσεις από έλληνες, το 
67,4% θέλει εμπορία και εξαγωγή μόνο 
ελληνικών προϊόντων το 39,39% θέλει 
ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα και το 
34.9% στον τουρισμό. Τέλος το 83.4% 
πιστεύει ότι η βιομηχανία βλάπτει περισ-
σότερο το περιβάλλον και υποβαθμίζει 
την ποιότητα ζωής. 

Όλα αυτά αποτελούν σίγουρα ελπίδες 
για καλύτερη υγιεινή τροφή. Μην ξεχνάτε 
όμως ότι από δύο μήνες έρευνες του ΕΦΕΤ, 
πανεπιστημίου και το ΠΑΚΟΕ διαπίστωσαν 
ότι βαρέα μέταλλα περιέχονται σε πολλά 
φρούτα. Η ελπίδα σβήνει τελευταία και οι 
όποιες προσπάθειες πρέπει να επιβραβεύ-
ονται. Να υποθέσουμε καλοπροαίρετα ότι 
άρχισε η επιτέλους η διαδικασία για την 
υλοποίηση ενός τόσο σοβαρού θέματος 
όσο αυτό των απορριμμάτων έστω και με 

διάφορα τεχνάσματα για την διαχείριση 
των ευθυνών. 

Πρόσφατα ο υπουργός περιβάλλοντος 
και κλιματικής αλλαγής ανακοίνωσε την 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρεων 
από το πρωτοποριακό έργο πιλότος ΣΔΙΤ 
ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων 
περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό και αποτελεί πιλότο 
των δεκατριών ΣΔΙΤ όλης της χώρας 
ύψους 2,2  δισεκ. Ευρώ. Οι απορίες όμως 
που εγείρονται είναι πολλές. 

Γιατί έμεινε στο συρτάρι για 9 μήνες η 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
ΣΔΙΤ; Γιατί ακούγεται ότι η επιλογή είναι 
πολιτική με πρωταρχικό στόχο τη δημιουρ-
γία δεσμεύσεων δημοσίου και εργολάβων 
αφήνοντας περιθώρια αποζημιώσεων να 
εγείρονται στο μέλλον όπως  με κάποια 
δις των αυτοκινητοδρόμων; Πως θα προ-
ωθείτε αρμονικά προς όλα τα μέρη της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης η πρόληψη, 
η επαναχρησιμοποιήση, η ανακύκλωση, η 
ανάκτηση, η επεξεργασία των αποβλήτων η 
ελαχιστοποίηση της τελικής τους διάθεσης; 
Λέγεται ότι το ΣΔΙΤ του περιφερειακού 
σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων 
Πελοποννήσου δεν πήρε επί 9 μήνες 
έγκριση επειδή δεν υπήρχε η πρόβλεψη 
για εγγυημένες ποσότητες απορριμμάτων 
για τα έσοδα των εργολάβων. Ένα είναι 
βέβαιο ότι δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα 
τα προβλήματα μη συμμόρφωσης με την 
οδηγία 2008/98/ΕΚ που ενσωματώθηκε 
μόλις το 2012 στον νόμο 40402/2012. 

Πώς θα γίνει η χωροθέτηση των τριών 
σκουπιδοεργοστασίων με μεγάλες περι-
βαλλοντικές συνέπειες τη στιγμή που έχει 
ήδη υποβληθεί από τέσσερεις συλλόγους 
μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου; Τελικά στο έργο προβλέ-
πεται εγγυημένη ποσότητα παραγόμενων 
απορριμμάτων 150.000 τόνων ανά έτος 
για 27 χρόνια. Η ανάδοχος εταιρεία έχει 
το δικαίωμα να επεξεργαστεί το 65% 
των χρυσών απορριμμάτων μεγαλύτερο 
ποσοστό εάν επιθυμεί και όχι το 100% 
που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. 

Τέλος θα υπάρχουν έμμεσα κέρδη για 
τον ανάδοχο από το διοξείδιο του άνθρακα 
και από πρόσθετες παροχές για τα οποία 
δεν υποχρεούτε να δίνει λογαριασμό. Με 
τα χρυσοφόρα σκουπίδια το ΠΑΚΟΕ έχει 
ασχοληθεί επανειλημμένα όμως αποτελεί 
θράσος μερικών σκουπιδαρχών να θεω-
ρούν τσιφλίκι τους την Ελλάδα. Πρέπει 
να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και δράσης 
διαφορετικά αυτά θα γίνουν εφιάλτης για 
τις επόμενες γενεές.

Με άκρα μυστικότητα και χωρίς καμία 
εγγύηση για την αποφυγή ατυχήματος 
ξεκίνησε η διαδικασία καταστροφής των 
570 τόνων υγροποιημένων αερίων χημι-
κών της Συρίας με υδρόλυση σε κάποιο 
σημείο νοτιοδυτικά της Κισσάμου. Η δια-
δικασία θα διαρκέσει περίπου 60 ημέρες, 
εξαρτάται από τον καιρό, και πρέπει να 
σταματά όταν ο κυματισμός ξεπερνά τα 
10 εκατοστά λόγω κινδύνου ατυχήματος 
και διαρροής των χημικών στη θάλασσα 
της Μεσογείου. 

Παρόλο που το θέμα είναι πολύ σοβα-
ρό δεν επετράπει ο έλεγχος σε κανέναν 
διεθνή παρατηρητή ή επιστήμονα όπως 
δήλωσε ο καθηγητής Ευάγγελος Γιδαρά-

κος, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Κρήτης, 
επικεφαλής του εργαστηρίου διαχείρισης 
του εργαστηρίου τοξικών και επικίνδυνων 
αποβλήτων. 

Οι αμερικανοί δεν πήραν τα χημικά 
για καταστροφή στις δικές τους εγκατα-
στάσεις αλλά και καμία ευρωπαϊκή χώρα 
δε δέχτηκε να πάρει τα χημικά της Συρίας 
για να τα επεξεργαστεί στο έδαφός της. 
Τα χημικά τοξικά όπλα στη θάλασσα δεν 
βιοδιασπώνται αλλά περνούν στην τροφική 
αλυσίδα και καταλήγουν στον άνθρωπο. 

Η Μέθοδος την εν πλω υδρόλυσης 
είναι γρήγορη και φθηνή αλλά ενέχει 
μεγάλους κινδύνους και σε περίπτωση 
αστοχίας ή ατυχήματος θα έχει απρό-
βλεπτες και ανυπολόγιστες επιπτώσεις 
στα οικοσυστήματα της μεσογείου και 
στην οικονομία των παράκτιων περιοχών 
της. Ετοιμάζονται καΐκια για να πάνε να 
συναντήσουν το κέι πρέι ένα από αυτά 
είναι της πρωτοβουλίας εάν καράβι για 
τη γάζα. 

Δυο μήνες ακούμε και διαβάζουμε 
δημάρχους, φορείς και πολίτες, να φωνά-
ζουν για την καταστροφή στη θαλάσσια 
περιοχή της Κρήτης από τη δήθεν υδρο-
λυτική διάσπαση που γίνεται τώρα ανοιχτά 
της Κισσάμου. Όμως μέχρι στιγμής δεν 
ακούσαμε ούτε είδαμε κανένα πλοίο να 
πλησιάζει και να εμποδίζει πρακτικά την 
υδρόλυση που σημειωτέον εφαρμόζεται 
για πρώτη φορά. Όμως ο Άσαντ που είναι 
ο πρωτεργάτης αυτής της εφιαλτικής 
ιστορίας θα είναι για ακόμα 7 χρόνια 
στην εξουσία.

Πολλές είναι οι επιπτώσεις που ύστε-
ρα από καταγγελίες το ελληνικό κέντρο 
περίθαλψης άγριων ζώων ή άνιμα, το 
μουσείο φυσικής ιστορίας Κρήτης και άλλοι 
παρέλαβαν άγρια ζώα που οι ιδιοκτήτες 
τους δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν 
λόγω του μεγάλου κόστους. 

Υπάρχουν βέβαια πάντα οι ασυνείδητοι 
που τα εγκαταλείπουν στη φύση εκτός 
από το γνωστό κροκόδειλο Σήφη ένας 
άλλος κροκόδειλος σε ταβέρνα στο Γάζι 
Ηρακλείου Κρήτης  έχει γίνει ατραξιόν για 
τους πελάτες. Μετά από καταγγελία οι 
αρχές διαπίστωσαν ότι ο ιδιοκτήτης έχει 
νόμιμα το άγριο ζώο με την σφραγίδα 
CAIS που πιστοποιεί ότι προέρχεται από 
εκτροφή. Την πρωτομαγιά 2012 στην οδό 
Αχαρνών είχε εμφανιστεί ένα κροκοδειλάκι 
να περπατά στο πεζοδρόμιο. Μεταφέρ-
θηκε στο ιατρείο της Άνιμα. Αυξάνουν 
συνεχώς οι πολίτες που πηγαίνουν στο 
μουσείο φυσικής ιστορίας της Κρήτης για 
να αφήσουν κάποιο άγριο ζώο. 

Η ιδιοκτησία άγριων ζώων είναι ανήθικη 
ακόμα κι αν η προέλευσή τους είναι νόμιμη. 
Γενεές ολόκληρες τα ζώα συλλαμβάνονται 
μεταφέρονται παράνομα ή νόμιμα σε 
άθλιες συνθήκες μακριά από το φυσικό 
τους περιβάλλον και το 67% πεθαίνει κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού. Νεροχελώνες 
στη Θέρμη, βουβαλοβάτραχος Αμερικής 
στην Κρήτη, Ιγκουάνα έξω από την Εθνική 
Οδό στο Ηράκλειο Κρήτης, γιγαντιαία 
νεροχελώνα σε χωράφια της Κατερίνης, 
ελαφάκι douna douna είδος υπό προστασία 
σε pet shop στον Πειραιά, αλεπού στην 
Ν. Ιωνία, μαϊμού στην Πάρο τέλος ένα 
λιοντάρι 500 κιλών που έτρωγε 40 κιλά 
κρέας ημερησίως ζούσε σαν κατοικίδιο 
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οικονομία
σε κτήμα στη Νέα καλλικράτεια. 

Επανειλημμένα το ΠΑΚΟΕ έχει καταγ-
γείλει τέτοιες πρακτικές κι έχει επισημάνει 
τους κινδύνους που προέρχονται από 
τέτοιες μετακινήσεις, μετάδοση λοιμωδών 
ασθενειών, μεταφορά της ρατσιστικής μας 
αγένειας στα παιδιά μας κ.α. Όταν όμως 
οι πολιτικοί διαθέτουν από σνομπισμό 
στο σπίτι τους μέχρι και μαϊμούδες τότε 
οι απλοί πολίτες τι να κάνουν; Αυτή η 
κατάσταση μας θυμίζει τους αθίγγανούς 
που μαζί με την αρκούδα και το ντέφι 
τους έβγαζαν καλό χαρτζιλίκι. 

Η οδηγία 82/501/ΕΚ καθορίζει μέτρα 
και περιορισμούς για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων μεγάλης έκτασης όπως 
πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροές τοξικών  
και επικίνδυνων αερίων σε βιομηχανικές 
δραστηριότητες. Επίσης υπάρχει διεθνής 
σύμβαση του 1992 που δημοσιεύθηκε 
στην επίσημη εφημερίδα των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων 1998 που έχει σκοπό την 
προστασία του ανθρώπου και του περι-
βάλλοντος από ατυχήματα που μπορεί να 
προκαλέσουν διασυνοριακές επιπτώσεις. 

Το μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στις βιο-
μηχανίες της Δυτικής Αττικής για το οποίο 
έγινε σχετική επερώτηση στη Βουλή. Το 
τριμελές πλημμελειοδικείο Θήβας επέβαλλε 
πρόστιμα σε 7 εταιρείες που υποβάθμιζαν 
το περιβάλλον κατ εξακολούθηση και 
συγκεκριμένα για τη ρύπανση του Ασωπού 
στη Βοιωτία από την οποία προκλήθηκε 
κίνδυνος σωματικής βλάβης και θανάτου. 
Τα πρόστιμα είναι των 1.000, 2.000 και 
10.000 ευρώ και το μεγαλύτερο φτάνει 
τα 30.000 ευρώ. Φυσικά οι εταιρείες θα 
τα πληρώσουν χωρίς καθόλου να ασχο-
ληθούν με το περιβάλλον. 

Ποιος άραγε αναρωτιέται τι έγινε 
εδώ και 40 χρόνια στη δυτική Αττική; 
Κάποτε στο Θριάσιο γίνονταν λόγος για 
τερατογεννέσεις. Σήμερα κανένας δεν 
ασχολείται με τη ρύπανση της περιοχής 
από τους γίγαντες διυλιστήρια και άλλες 
παράνομες δραστηριότητες. Όλα τα μέσα 
όμως ασχολούνται με τις εταιρικές κοι-
νωνικές ευθύνες των βιομηχανιών και τα 
χρήματα που παίρνουν αυτά εξ αιτίας της 
δήθεν προστασίας του περιβάλλοντος. 
Αυτές τις ημέρες κατατίθεται στο θερινό 
τμήμα της Βουλής το πολυβασανισμένο 
νομοσχέδιο για τα δάση. 

Προβλέπονται βιομηχανικές εκμεταλ-
λεύσεις κι άλλες αναπτυξιακές δραστηρι-
ότητες με διαδικασία fast tract  για την 
άρση την ανάκληση της αναδάσωσης εντός 
τριμήνου εισήγηση δασάρχη και απόφαση 
του γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης 
διοίκησης. Ανοίγει έτσι μία μεγάλη πόρτα 
πελατειακής εξυπηρέτησης και διαφθοράς. 
Ο ταλαίπωρος αγρότης για να χτίσει ένα 
σπιτάκι και να στεγάσει την οικογένειά 
του περίμενε και περισσότερα από 10 
χρόνια. Ο επιχειρηματίας σε 3 μήνες είχε 
ξεμπερδέψει. Για τους πολίτες fact tract 
υπάρχει μόνο το αυτόφωρο για χρέη πάνω 
από 5.000 ευρώ. 

Πολλά στρέμματα στη χώρα έχουν 
χαρακτηριστεί αναδασωτέες εκτάσεις. 
Στην Ηλεία μετά τις πυρκαγιές 1.000.000 
στρέμματα μπήκαν σε καθεστώς προστα-
σίας. Επειδή δεν υπάρχουν δασικοί χάρτες 
με τις διαδικασίες fast tract άρσης της 
αναδάσωσης δεν διασφαλίζεται ότι κάποιες 

θα είναι καθαρές δασικές εκτάσεις. Μετά 
από μεγάλη πίεση η Τρόικα δέχτηκε να 
μην αλλάξει ο ορισμός του δάσους για 
να μη καταργηθεί η δασική προστασία σε 
εκτάσεις δημόσιας γης συνολικής επιφά-
νειας άνω των 18.000.000 στρεμμάτων 
διότι ούτως η άλλως θα απέρριπτε λόγω 
αντισυνταγματικότητας το Συμβούλιο της 
Επικρατείας. Μετά τις πολλές πιέσεις 
πολιτών το υπουργείο Περιβάλλοντος 
αναγκάστηκε να μειώσει κατά 50% το 
ποσοστό δόμησης και το συντελεστή 
δόμησης έγινε 5%. Ακόμη νωπές είναι 
οι πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγγείλει αυτή την 
αποπροσανατολιστική πρακτική του Fast 
Tract αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκε. 
Ξεπουλήθηκε η ΔΕΗ ξεπουλιούνται τα 
δάση. Ντροπή σας κύριοι βουλευτές ή 
μάλλον βουλευτές που ψηφίζετε τέτοια 
νομοσχέδια. Σίγουρα ο ελληνικός λαός 
δεν σας ψήφισε γι αυτό. 

Καλοκαιρινές λοιμώξεις
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι μαζί 

φίλες και φίλοι Σάββατο μεσημέρι και 
μετά από τον καταιγισμό των προβλη-
μάτων που σας αναφέραμε πρέπει όμως 
κάποια στιγμή να ξεσηκωθείτε. Σηκωθείτε 
λίγο από τον καναπέ καλό θα σας κάνει. 
Ξέρετε τι είναι να περνάμε τόσα, να λέμε 
τόσα, για να ανεβαίνει, η διαπλοκή κι εμείς 
να λέμε yes men δεν πειράζει. Δεν είναι 
όμως δεν πειράζει. Κάτι όμως γίνεται, τα 
παιδιά μας αυτά τα σκέφτεστε; Μιλάμε 
για τη Γάζα τόσον καιρό φωνάζουμε οι 
Ισραηλίτες πάνε και σκοτώνουν παιδάκια 
χαμός γίνεται και κανείς δεν δίνει σημασία. 

Οι Ρώσοι τα ρίχνουν στους Ουκρανούς για 
το αεροπλάνο και πάει λέγοντας. Αλλά ας 
δούμε με ποιους θα μιλήσουμε σήμερα, 
εκλεκτούς καλεσμένους μας από αριστερά 
προς τα δεξιά είναι ο κύριος Λουκάς Τζανής, 
δήμαρχος Κερατσινίου και φαρμακοποιός, 
γεια σας κ.. Δήμαρχε, πιο δίπλα είναι ο 
κ. Παναγιώτης Παπαλάμπρου ο οποίος 
είναι γυναικολόγος θα μιλήσουμε για τα 
προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει 
μία θαλάσσια ρύπανση ή μόλυνση για 
τα καλοκαιρινά μπάνια και αντί να είναι 
εφιάλτης πρέπει να είναι απόλαυση αυτό 
εμείς επιζητούμε, και πιο δεξιά είναι ο κ. 
Οικονομίδης ο Γιάννης ΩΡΙΛΑ και μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου στην ΕΠΟ 
και πρόεδρος της υγειονομικής επιτροπής 
στην ΕΠΟ και πιο δεξιά είναι ο κ. Ευθύμης 
Καπάνταης είναι ειδικός στην παχυσαρκία 
και είναι γενικός γραμματέας της ελληνικής 
εταιρείας παχυσαρκίας γεια σας σε όλους 
και ας ξεκινήσουμε μία κουβέντα πάνω στο 
θέμα της υγείας, της καλοκαιρινής υγείας 
και τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος και τα 
παιδιά ιδιαίτερα γιατί όπως λένε όλοι τα 
παιδιά είναι το μέλλον. 

Αλλά δυστυχώς κανείς δεν δίνει 
σημασία και γι αυτά. Λέμε ότι βγήκαν οι 
πρυτανικές αρχές αλλά σε ένα μεγάλο 
ποσοστό οι πρυτανικές αρχές στηρίχθηκαν 
στην πρυτανική ψήφο με το νέο νόμο 
της Διαμαντοπούλου. Κύριε δήμαρχε 
και φαρμακοποιέ ποια είναι τα φάρμακα 
τα οποία εσείς το καλοκαίρι διακινείται 
περισσότερο στους κατοίκους εκεί του 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας; 

ΤΖΑΝΗΣ: Ξέρετε ότι η φαρμακευτική 
κατανάλωση το καλοκαίρι πέφτει δεν 
υπάρχουν ιώσεις, δεν υπάρχει ένταση, δεν 

υπάρχουν ημικρανίες ούτε άγχος στρες κτλ. 
Κατά συνέπεια λοιπόν έχουμε περισσότερο 
στροφή προς τα καλλυντικά τα αντηλιακά, 
τα φαρμακευτικά καλλυντικά, σκευάσματα 
καλλυντικά τα οποία φτιάχνουμε κατά 
περίπτωση και ο κόσμος στρέφεται κυρίως 
στις κρέμες, κανα συμπλήρωμα βιταμίνης 
τέτοιου είδους φάρμακα. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Παπα-
λάμπρου πείτε μας τι λοιμώξεις μπορεί 
να πάθει κάποιος από παιδική ηλικία και 
μετέπειτα όταν κολυμπάει σε βρώμικα νερά. 

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ: Έχει διευκρινιστεί 
εδώ και χρόνια ότι μπορεί να βλάψει όλα 
τα συστήματα, Μπορεί να βλάψει το δέρμα 
να κάνει δερματίτιδες, τα μάτια επιπεφυ-
κίτιδες, τα αυτιά ωτίτιδες, γαστρεντερικές 
διαταραχές, εάν υπάρχουν κάποια μικρό-
βια σε εμένα που είναι και η ειδικότητά 
μου στις γυναίκες, κολπίτιδες, ουρολοι-
μώξεις, ο εντερόκοκκος δεν κάνει τόσο 
κακό, μιλάμε για ουρολοιμώξεις για το 
κατώτερο ουροποιητικό την ουροδόχο 
κύστη και την ουρήθρα. Κωλοβακτηρίδιο, 
εντερόκοκκοι, βακτηρίδια, πρωτέας, ειδικά 
εάν οι θάλασσες έχουν κάποιο πρόβλημα 
λέμε όσον αφορά αυτά τα μικρόβια λέμε 
ότι θα έχουμε πρόβλημα στον πληθυσμό 
με τέτοιες λοιμώξεις.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει θεσπίσει κάποια όρια για την 
αντοχή στον ανθρώπινο οργανισμό. Και 
λέει για τα εξαιρετική ποιότητας θαλασσινά 
νερά άντε να έχουμε 100 εντερόκοκκους 
στα 100ml νερό. Εσείς τι λέτε; Εάν έχουμε 
δηλ. 100 κυβ. εκατοστά νερό και βάλουμε 
μέσα ή είναι μέσα 100 εντερόκοκκοι και 
ένα παιδάκι το πιει ή ένα κοριτσάκι γιατί 
εγώ αυτά τα όρια τα βλέπω κάπως εξω-
πραγματικά πολλές φορές γιατί εξαρτάται 
από τον ανθρώπινο οργανισμό πολλές 
φορές, εξαρτάται από το ανοσοποιητικό του 
καθενός εξαρτάται, εξαρτάται, εξαρτάται. 

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ: Ακριβώς. Και είπατε 
και για τα παιδιά. Τα παιδιά πίνουν περισ-
σότερο νερό από έναν μέσο ενήλικα άρα 
αυξάνει η πιθανότητα γαστρεντερίτιδας. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αλλά θα συνε-
χίσουμε γιατί έχουμε στην τηλεφωνική 
μας γραμμή τον κ. Γιώργο Κατερίνη ο 
οποίος είναι ιδιοκτήτης του περιοδικού 
meatnews και αυτό το λέμε γιατί είπαμε 
μια οικοείδηση προηγουμένως όσον αφορά 
την διακρατική συμφωνία που πάει να 
γίνει την ITP μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Κύριε 
Κατερίνη γεια σας, επειδή έχετε ασχολη-
θεί με το θέμα πείτε μας ακριβώς γιατί 
όλα γίνονται εν κρυπτώ; Δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένες προδιαγραφές γι αυτήν 
την ωραία συνεργασία ΗΠΑ και ΕΕ; 350 
εκ οι ΗΠΑ, 350εκ η ΕΕ. ας τα μαζέψουμε 
λίγο μπας και βγάλουν κανένα φράγκο 
τα λόμπι.

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Κοιτάξτε, προφανώς 
υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα, πολλά 
αγκάθια, αντικρουόμενα συμφέροντα σε 
επιμέρους ζητήματα που πιάνει αυτή η 
συμφωνία.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχει δοθεί αυτή 
η συμφωνία στη δημοσιότητα ποτέ; 

ΚΑΤΕΡΙΝΣΗ: Προφανώς δεν έχει 
δοθεί ούτε θα δοθεί

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τότε πως λέτε ότι 
υπάρχουν αγκάθια, υπάρχουν προβλήματα 
σε μια φάντασμα συμφωνία;
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ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Δεν είναι φάντασμα, θα 
σας πω, Καταρχήν επειδή οι Αμερικάνοι 
επειδή είναι πιο ομιλητικοί δεν τηρούν 
τόσο τους θεσμούς, στα μέσα τους κατά 
καιρούς γράφονται πράγματα από τα 
οποία μπορούμε να συνάγουμε τι περίπου 
συζητάνε, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκών 
θεσμών, προχθές ας πούμε το ευρωπαϊκό 
κοινοβούλιο είχε μια ενημέρωση, βέβαια 
αυτήν την ενημέρωση μπορούμε να τη 
βάλουμε σε πολλά εισαγωγικά, για το τι 
γίνεται με την πορεία των συμφωνιών.

Οι  ευρωβουλευτές εκεί διαμαρτυρή-
θηκαν από όλες τις κοινωνικές ομάδες και 
διατύπωσαν μια άποψη ότι υπάρχει πολύ 
κρυφή συζήτηση και ότι η μη διαφάνεια 
δεν κάνει καλό. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΣΗ: Το θέμα είναι 
πάνω σε ποια βάση συζήτησαν στην ΕΕ 
και διαφοροποιήθηκαν ευρωβουλευτές. 
Όταν δεν υπάρχει μια βάση συζήτησης, 
ένα κείμενο, ένα memorandum, για να 
γίνει μία συγκεκριμένη συζήτηση όλα 
αυτά χάνονται.

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Ακριβώς, ακριβώς, κοι-
τάξτε η Επιτροπή τουλάχιστον το κείμενο 
που έχει δώσει στη δημοσιότητα είναι ένα 
πολύ μικρό κείμενο, πολύ συνοπτικό που 
συζητούνται διάφοροι παράμετροι της 
συμφωνίας να λέει τι ακριβώς συζητιέται, 
τι αποτέλεσμα έχουν αυτές οι συναντήσεις. 
Ακριβώς το ότι το κοινοβούλιο διατυπώνει 
την αντίρρησή του σε αυτές τις μη δια-
φανείς διαδικασίες είναι κάτι. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό αναφέ-
ρεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά ή στα 
οικονομικά χαρακτηριστικά; 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Η συμφωνία του Ευρω-
κοινοβουλίου ήταν στα ζητήματα προ-
σωπικών δεδομένων ότι υπάρχει ένας 
κίνδυνος μέσα από αυτή τη συμφωνία 
οι Αμερικάνοι να έχουν πρόσβαση σε 
δεδομένα της ΕΕ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τώρα η Αμε-
ρικάνοι, προχθές διάβαζα πως αυτός ο 
ταλαίπωρος ο Σνόουντεν που αγωνιζόταν 
για τη διαφάνεια κι όλα αυτά τα πράγματα, 
μέχρι προχθές είχαν αποκρυπτογραφήσει 
και συνέχεια μαγνητοφωνούσαν όλες 
τι συνομιλίες της Μέρκελ με όλους του 
Ευρωπαίους αρχηγούς. Άρα δε νομίζω ότι 
υπάρχει τίποτα το προσωπικό δεδομένο πια. 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Απλά αυτά τα σημεία 
κάνουν τους ευρωπαίους βουλευτές να 
λένε τι συζητάμε με αυτούς και τι θα 
τους δώσουμε, κοιτάξτε το θέμα είναι 
τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή εταιρική 
σχέση και περιλαμβάνει πολλούς τομείς. 
Ένας από αυτούς τους τομείς είναι αυτός 
που έχουμε ψάξει λίγο περισσότερο επειδή 
μας ενδιαφέρει στο περιοδικό είναι το 
μέλλον του κρέατος. Κι από ότι φαίνεται 
είναι όλα επάνω στο τραπέζι. Υπάρχουν 
δηλαδή διάφορα αυτή τη στιγμή. Γιατί 
σχέσεις εμπορικές υπάρχουν με την ΕΕ 
αλλά υπάρχουν διάφορα εμπόδια. Για 
παράδειγμα οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή βάζουν 
πολύ μεγάλους δασμούς ας πούμε στο 
κρέας το ευρωπαϊκό 30%. Στα γαλακτο-
κομικά φτάνουν ακόμα και μέχρι τα 139% 
σε ορισμένα προϊόντα. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τα προϊόντα της 
Φάγε όμως που πηγαίνουν έξω είναι 0 ο 
φόρος. Δεν ξέρω γιατί. Πολλά γιαούρτια 
φεύγουν έξω και πάνε εκεί.

Γ. Κατερίνης: Ναι δεν το γνωρίζω καλά
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Κατερίνη, 

αυτό που θέλω να μου πείτε, επειδή μας 
ενδιαφέρουν κυρίως τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά, μιας τέτοιες ιστορίας. Θα ήθελα 
πολύ να μου πείτε από πλευράς ποιότη-
τας ορισμένων προϊόντων κρέατος ποια 
νομίζεται ότι η Αμερική θα προσπαθήσει 
να σερβίρει στην ΕΕ; 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Κοιτάξτε, υπάρχουν προ-
ϊόντα τα οποία τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που έχει επιβάλει η ΕΕ δεν μπορούν να 
έρθουν εδώ. Υπάρχουν τέτοια προϊόντα 
των ΗΠΑ όπως οι αυξητικές ορμόνες που 
χρησιμοποιούν στα βοειδή και στα κοτό-
πουλα τα χημικά. Βέβαια ακόμα κι εδώ 
στην ΕΕ ή σε μερικές χώρες μεμονωμένα 
της ΕΕ έχουμε αρχίσει να αίρουμε σιγά 
σιγά τις προφυλάξεις. Για παράδειγμα μία 
ορμόνη που χρησιμοποιούν στα χοιρινά 
έχουν αρχίσει και τη δέχονται. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αφού τα χρησι-
μοποιούν οι Ολλανδοί εδώ και 2 χρόνια, 
κύριε Κατερίνη θα τα συζητήσουμε αυτά 
μια άλλη φορά, θα σας καλέσουμε εδώ 
στο πάνελ να μας πείτε για τις γνώσεις 
που έχετε επάνω στο κρέας. 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Βεβαίως
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Παπαλά-

μπρου, επανέρχομαι πάλι σε εσάς, πείτε 
μου όλες αυτές οι πιθανές ασθένειες 
που μπορούν να προκαλέσουν διάφορα 
προβλήματα από τα παιδιά μέχρι τους 
μεγάλους πως μπορούν να αντιμετωπιστούν 
γιατί εγώ αυτό που ξέρω μόνο είναι ότι το 
χειμώνα στο παραλιακό μέτωπο κατοικο-
εδρεύουν τους 8-10 γυναικολόγους και 
τώρα το καλοκαίρι 60, 70, 80…ανεβαίνει 
η δουλειά έτσι;

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Βεβαίως. 
Όσον αφορά στο θέμα των λοιμώξεων 
που είπαμε πριν στις παραλίες σαφέστατα 
το ποσοστό που δίνει η ΕΕ το πόσων εντε-
ρόκκοκων είναι ανα 100 κυβικά εκατοστά, 
νομίζω θα πρέπει να είναι μηδενικό. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό ήθελα 
να ακούσω. Άρα κάνουμε δειγματοληψία 
και σε ένα σημείο βρίσκουμε 98% ή 95% 
εντερόκκοκους και το όριο είναι 100. Θα 
αφήνατε τα παιδιά σας να κολυμπήσουν; 

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Προσωπικά 
όχι. Αλλά να συνεχίσω σε κάτι άλλο που 
είναι σημαντικό. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό ήθελα να 
ακούσω, την απάντηση αυτή, αρκεί. Γιατί 
πρέπει όλοι οι γονείς να είναι γιατροί 
ταυτόχρονα. 

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Συμφωνώ 
απόλυτα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και να ακούνε 
αυτά που λένε οι γιατροί. Έτσι πιστεύω 
αλλά οι σωστοί γιατροί.

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Συμφωνώ 
απόλυτα. Κι σε αυτό συμφωνώ. Να σας 
πω το εξής λοιπόν. Ότι δεν παίζει ρόλο 
μόνο πόσοι εντερόκκοκοι είναι μέσα στα 
100 κυβικά εκατοστά ύδατος. Αλλά παίζει 
ρόλο και πόσοι λουόμενοι βρίσκονται τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε συγκεκρι-
μένα τετραγωνικά παραλίας. Διότι μπορεί 
η εξέταση που κάνετε να είναι καθαρή, 
να έχει σχεδόν μηδέν εντεροκκόκους 
αλλά εάν πάρουμε δείγμα τη στιγμή που 
βρίσκονται μέσα χιλιάδες άτομα σε μία 
μικρή παραλία το αποτέλεσμα θα είναι 
διαφορετικό. Πάρα πολύ διαφορετικό. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πολύ πιο μεγάλο
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Βεβαίως. 

Όταν λοιπόν μας ρωτάνε οι έγκυες γυναίκες 
εμάς τους γυναικολόγους εάν πρέπει να 
κάνουν μπάνιο λέμε δεν πρέπει επιβάλλεται 
γιατί βοηθάει όλο το μυϊκό σύστημα με τις 
αρθρώσεις δεν ενοχλεί το έμβρυο αρκεί 
να μην υπάρχουν κύματα δεν θέλουμε 
βραχώδεις παραλίες και να είναι καθαρή 
η θάλασσα. Τώρα εδώ στο καθαρή από 
ότι βλέπεται είναι λίγο σχετικό. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εμείς εδώ έχουμε 
βγάλει εδώ και 35 χρόνια που λειτουργεί 
το ΠΑΚΟΕ, κ. Παπαχαραλάμπου ένα δεκά-
λογο του λουομένου. Μετά από εμπειρία 
πολλών χρόνων αυτός ο δεκάλογος είναι 
αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ 
μπορείτε να τον δείτε και λέμε όταν η 
θάλασσα ιριδίζει και έχει πετρελαιωδή 
ένας άνθρωπος μπορεί να κολυμπήσει, 
όχι, όταν μία θάλασσα είναι θολή και 
έχει ανακατευτεί με το βυθό, μπορεί να 
κολυμπήσει, όχι, γιατί έχει βαρέα μέταλλα 
και κάτι τέτοιες ιστορίες. 

Κάτι τέτοια λοιπόν για να προσέχετε 
τις μέρες που κάνετε μπάνιο. Το μπάνιο 
είναι πάρα πολύ καλό για πολλές ανθρώ-
πινες λειτουργίες του οργανισμού. Κύριε 
Παπαλάμπρου θα τα ξαναπούμε. Κύριε 
Οικονομίδη εσείς που είστε ΩΡΙΛΑ, και 
είστε και υγειονομικός της ΕΠΟ πείτε μου 
σας παρακαλώ πολύ, τα παιδιά που είστε 
και παιδοωριλά, τι πρέπει να προσέχουν 
μέσω των γονέων τους στις διακοπές;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Αρχικά στις διακοπές 
επειδή αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες 
θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολλά 
πράγματα. Πρώτα απ όλα θα πρέπει 
να προσέχουν το θέμα της μύτης τους 
δηλ. βλέπουμε ότι το καλοκαίρι τα μικρά 
παιδάκια ειδικά αυτά που είναι 2, 3 , 4 
ετών έχουν περισσότερες ρινορραγίες. Οι 
ρινορραγίες οφείλονται πρώτα απ’ όλα 
ότι υπάρχει ξηρότητα στην ατμόσφαιρα 
και επέρχεται ένας κλεισμός στη μύτη και 
αναγκάζεται το παιδί και βάζει το δαχτυλάκι 
του και αρχίζει η αιμορραγία. Άρα λοιπόν 
ένα πράγμα που πρέπει να προσέχουν 
οι γονείς πριν πάνε στη θάλασσα με τα 
παιδιά τους θα πρέπει να βάλουνε λίγη 
αλοιφούλα, λίγη βαζελίνη καθαρή βαζελίνη 
στη μυτούλα κι από τον έναν ρώθωνα κι 
από τον άλλο να γεμίσει η μύτη λίγο να 
κάνουν σαν μασάζ και μετά από πάνω προς 
τα κάτω να αφαιρέσουν τη βαζελίνη. Με 
αποτέλεσμα ο βλεννογόνος της μύτης να 
είναι ελαστικός και δεν σχηματίζει ρωγμές 
και να έχουμε ρινορραγίες. 

Για να πάνε όμως στη θάλασσα τα 
παιδιά θα πρέπει να υποστούν έναν έλεγχο 
από ένα ειδικό λαρυγγολόγο ώστε ο έξω 
ακουστικός πόρος, ο σωλήνας δηλ. που 
είναι από το πτερύγιο του αυτιού μέχρι το 
τύμπανο είναι ένας σωλήνας δύο δυόμισι 
εκατοστών. Εκεί μέσα στο σωλήνα αυτόν 
υπάρχουν τριχούλες, υπάρχουν διάφοροι 
αδένες ιδρωτοποιοί και σμηγματογόνοι. 
Δηλ. βγαίνει και ιδρώτας, βγαίνει και 
σμήγμα. Το σμήγμα είναι το καλούμενο 
κερί η κυψελίδα που λέμε. Εάν λοιπόν το 
αυτάκι του παιδιού είναι γεμάτο κυψελίδα 
και μπει στη θάλασσα, θα διαβραχεί με το 
νερό, θα φουσκώσει, θα γίνει σαν λίπασμα, 
οπότε θα αρχίσουν φλεγμονές και πόνοι 
στο αυτί οι οποίοι σας πληροφορώ ότι 
είναι αφόρητοι.

Διότι είναι μια δημιουργία μιας φλεγ-
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μονής που λέγεται εξωτερική ωτίτιδα η 
οποία αφορά δηλ. το έξω αυτί. Οι πόνοι 
είναι αφόρητοι διότι φλεγμαίνουν οι 
θηλές των τριχών. Εκεί δηλ. που βγαίνουν 
οι τριχούλες, ας είναι πάρα πολύ μικρές 
που δεν φαίνονται σχεδόν στο μικρό 
παιδί αλλά στον ενήλικα είναι πολύ πιο 
έντονες γι αυτό και λέμε πως απαραίτη-
τη προϋπόθεση είναι ο καθαρισμός του 
αυτιού του παιδιού. Πάμε στη θάλασσα, θα 
απαγορεύσουμε στο παιδί να κολυμπήσει, 
να βάλει το κεφάλι του μέσα; Αποκλείεται. 

Και να το επιβάλλεται δεν υπάρχει 
περίπτωση. Θα κάνει τις βουτιές του, θα 
κάνει την ηλιοθεραπεία του, και συνιστού-
με, συνιστούμε μετά που θα φύγει από τη 
θάλασσα το παιδί και θα πάει στο σπίτι να 
κάνει ένα ντουζ και να φύγει το θαλασσινό 
νερό, θα πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο 
να στεγνώσει το αυτί του. Γιατί λέγεται η 
κατάσταση από την στιγμή που είναι μες το 
νερό οπότε είναι μουλιασμένο το δέρμα, 
βγαίνει έξω, τον βλέπει ξαφνικά ο ήλιος 
και με την υψηλή θερμοκρασία αμέσως 
ξεραίνετε το αυτί, αυτή η απότομη η εναλ-
λαγή δεν ξέρω εάν έχει σχέση και με το 
δέρμα και με τις δικές σας περιοχές κύριε 
συνάδελφε, δημιουργεί αυτή η πτώση της 
αντιστάσεως στον οργανισμό δημιουργεί 
εξωτερική ωτίτιδα. Φανταστείτε δε τώρα, 
αυτά τα οποία ακούστηκαν προηγούμενα, 
δηλ. να είναι και μολυσμένο το νερό, οπότε 
καταλαβαίνετε εάν μπει μολυσμένο νερό 
στο αυτί και έχει μύκητες θα προληθεί 
μυκητίαση στον έξω ακουστικό πόρο. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πως αντιμετω-
πίζεται αυτό; Να καθαριστεί το αυτί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Σε πρώτη φάση 
να καθαριστεί το αυτί, να πάει το παιδί 
στη θάλασσα να κολυμπήσει και μετά 
φεύγοντας, θα πρέπει η μητέρα στο σπίτι 
να πάρει ένα βαμβάκι με λίγο οινόπνευμα 
καθαρό λευκό οινόπνευμα, να το βάλει 
εδώ στην έξω πλευρά του ακουστικού 
πόρου και να το τρίψει ούτως ώστε το 
οινόπνευμα να τραβήξει όλη την υγρασία 
του έξω ακουστικού πόρου, για να μην 
έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Θα μπορούσα 
να πω στον ενήλικα να βάλει μια μπατονέτα 
και λίγο οινόπνευμα και να το βάλει στο 
αυτί του αλλά επειδή υπάρχουν συχνή 
τραυματισμοί στο αυτί στα παιδιά με μια 
απότομη κίνηση που μπορεί να κάνουμε 
να τραυματίσουμε το δέρμα ή το τύμπανο 
καλό είναι να αποφεύγεται η μπατονέτα 
στα παιδιά τα μικρά ιδίως γι αυτό και 
παίρνουμε ένα βαμβάκι με λίγο οινόπνευμα 
το βάζουμε απ’ έξω και το ξηραίνουμε όσο 
είναι δυνατόν.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Οικονομί-
δη ήσασταν σαφέστατος, σας ευχαριστώ 
πολύ, κύριε Καπάντεη, ας έρθουμε σε 
εσάς τώρα που είναι και το πιο σημαντικό 
κομμάτι, της ημερήσιας διαβίωσης ενός 
παιδιού ή ενός μεγάλου, η διατροφή. Και 
η διατροφή δημιουργεί παχυσαρκίες. Και 
οι παχυσαρκίες δημιουργούν αλυσιδωτές 
αντιδράσεις στον οργανισμό. Ποια είναι 
η συνταγή από την πλευρά σας για ένα 
παιδί ή για ένα μεγάλο όσον αφορά στη 
διατροφή του τους καλοκαιρινούς μήνες. 

ΚΑΠΑΝΤAΗΣ: Οι καλοκαιρινοί μήνες 
είναι μια τροποποίηση της καθημερινής μας 
ζωής. Τα παιδιά σταματούν το σχολείο, 
ξεκινάνε να αθλούνται ή να κάνουν τα 

μπάνια τους ή οτιδήποτε άλλο, ξέρουμε 
ότι στην αρχή της άθλησης όταν πρωτο-
ξεκινάει κανείς του ανοίγει η όρεξη γιατί 
καταναλώνει περισσότερες θερμίδες. Άρα 
στην αρχή κάνει μια υπερτροφία το παιδί. 
Και τι γίνεται; Κολυμπάμε ας πούμε στη 
θάλασσα μισή ώρα, μισή ώρα κολύμπι, 
αν βάλουμε απλό κολύμπι και όχι πρωτα-
θλητή είναι 5 θερμίδες το λεπτό ξοδεύει 
150 θερμίδες, βγαίνει έξω τρώει ένα 
παγωτό 400 θερμίδες έτσι χωρίς να το 
καταλαβαίνουμε προσθέτουμε θερμίδες 
προσθέτουμε ουσιαστικά βάρος στον 
οργανισμό. Τόσο τα παιδιά όσο και οι 
μεγάλοι. Το ίδιο ακολουθούν.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τώρα ξέρεις 
αυτό που λέει ο κόσμος όταν κινούμαι, 
γιατί είναι κινησιοθεραπεία το μπάνιο, 
όταν κινούμε εγώ το καλοκαίρι χάνω κιλά, 
ή πριν πάνε στο μπάνιο οι κυρίες θέλουν 
να αδυνατίσουν, και μέσα στη διάρκεια 
του καλοκαιριού, πολλά παιδιά από ότι 
τουλάχιστον έχω ακούσει, μπορεί να είναι 
και λάθος, αδυνατίζουν. Ισχύει αυτό; 

ΚΑΠΑΝΤAΗΣ: Ισχύει. Αυτές είναι οι 
εξαιρέσεις του κανόνα. Φαίνεται ότι τα 
άτομα στις διακοπές τους αν οι διακοπές 
είναι 15 ημερών και πάνω παίρνουν 2 έως 
3 κιλά. Οι εξαιρέσεις είναι όπως τις είπατε. 
Δηλ. κάποιο παιδί που του αρέσει ο αθλη-
τισμός και δεν έχει ευχέρεια αν αθλείται 
ξεκινάει και κάνει αυτό που του άρεσε και 
αφού του άρεσε έχει μια ικανοποίηση που 
τον γεμίζει και δεν χρειάζεται να ικανοποιεί 
τον οργανισμό μέσω της γεύσης. Άρα δεν 
τρώει παραπάνω. Θέλω να πω ότι υπάρχει 
μια λεπτή ισορροπία του πόσο ξοδεύουμε 
και του πόσο τρώμε η οποία επηρεάζεται 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Πολλοί λένε 
είναι καλοκαίρι τρώω ελαφριά δεν μπορώ 
να φάω βαριά. Μα τρώνε πιο πολύ ζάχαρη 
το καλοκαίρι. Τρώνε πολύ πιο εύκολα 
φρούτα, περισσότερα φρούτα, τρώμε 
περισσότερο παγωτά, δεν τρώνε σοκολάτα 
που μπορεί να τη φάει κανείς σε μικρή 
ποσότητα, τρώνε παγωτό που μπορεί να 
το φάει κανείς σε μεγαλύτερη ποσότητα 
χωρίς να καταλάβουμε ότι τρώμε περισσό-
τερες θερμίδες. Τρώμε πολύ πιο πρόχειρα 
στην παραλία που γίνεται μπάνιο. Έτσι δεν 
είμαστε το μεσημέρι σπίτι, είμαστε στην 
παραλία τρώμε κάτι απλό, πρόχειρο, μια 
τυρόπιτα π.χ. έχει 400 θερμίδες. Δεν πάει 
το μυαλό κανενός ότι ένα παιδί τρώγοντας 
τρεις τυρόπιτες την ημέρα δεν χρειάζεται 
τίποτα άλλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι 
πολύ εύκολο να μας ξεφύγει το ενεργειακό 

ισοζύγιο. Και έχει αποδειχθεί πάλι ότι από 
αυτά τα 2-3 κιλά που παίρνουμε συνήθως 
όταν επανακάμψουμε στις δραστηριότη-
τές μας τον Σεπτέμβριο, χάνουμε ένα ή 
δύο και μας μένει ένα κιλό ή δύο. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τις διακοπές του Πάσχα 
και των Χριστουγέννων αργότερα οπότε 
εάν μέσα στο χρόνο εάν συσσωρεύουμε 
δύο-τρία κιλά επί 10 χρόνια κάνουμε 
30 κιλά βάρους αύξηση. Η γλώσσα των 
αριθμών είναι πολύ σκληρή. Άρα λοιπόν 
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όχι 
επειδή αθλήθηκε το παιδί παραπάνω ή 
κινηθήκαμε εμείς να φάμε παραπάνω. 
Να φάμε αυτό που πρέπει να φάμε. Και 
το καλοκαίρι αυτό που πρέπει να τρώμε 
είναι κυρίως τα λαχανικά. Τα λαχανικά 
τα μαγειρευτά, αυτή είναι η πραγματική 
μεσογειακή διατροφή. Κανείς άλλος λαός 
δεν τρώει φασολάκια σκέτα για κύριο 
φαγητό μόνο εμείς οι Έλληνες τρώμε άλλο 
εάν τα συνοδεύουμε με λίγο τυρί ή κάτι 
άλλο. Αυτή είναι η υγιεινή διατροφή που 
πρέπει να ακολουθούμε όλοι. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Καπάνταη 
σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό όμως που 
διακινείται κι εάν μπορείτε γιατί πολλοί 
τηλεθεατές με έχουν ρωτήσει, τα παιδιά μας 
είναι παχύσαρκα; Γενικά, τα ελληνόπουλα; 

ΚΑΠΑΝΤAΗΣ: Δυστυχώς τα παιδιά 
μας είναι παχύσαρκα και πολύ πρόσφατα 
κάναμε μία μελέτη που έδειξε ότι το 44% 
των παιδιών ηλικίας 8-10 ετών είναι πάνω 
από το φυσιολογικό βάρος. Είναι πολύ 
σκληρό αυτό το νούμερο, είμαστε σχεδόν 
πρώτοι στην Ευρώπη.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ούτε και η κρίση 
μας αγγίζει δηλαδή.

ΚΑΠΑΝΤAΗΣ: Εκεί θέλω να καταλήξω 
ότι σε αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες σε 
10 χρόνια πριν μελέτη που είχαμε κάνει 
φάνηκε ότι είχαμε μια αύξηση αυτού του 
ποσοστού κατά 50%. Φαίνεται ότι η κρίση 
επιδρά αντίστροφα από ότι υπολογίζουμε 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχουμε τον κύριο 
Μιχαηλίδη στην γραμμή μας, κύριε Μιχα-
ηλίδη γεια σας, ο κύριος Μιχαηλίδης είναι 
διευθυντής των αγρονέων μια εφημερίδα 
πολύ επικοινωνιακή αν και ηλεκτρονική, 
κύριε Μιχαηλίδη θέλουμε να μας πείτε 
επειδή είστε κι από τη Θεσσαλονίκη, και 
τα ξέρετε καλύτερα και επειδή υπήρχε 
η μικρή ΔΕΗ τώρα που ψηφίστηκε το 
νομοσχέδιο τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα 
βρεθούν μνηστήρες, αλλά ψηφίστηκε, με 
την ΕΥΔΑΠ με το νερό τι γίνεται; 

Η ΕΥΔΑΠ με το δημοψήφισμα που 

έγινε στη Θεσσαλονίκη αποδίδει ότι απο-
μακρύνθηκε ο κίνδυνος για την απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ναι έτσι φαίνεται, 
να κάνω μόνο ένα σχόλιο που άκουγα με 
πολύ προσοχή..Εμείς πιστεύουμε ότι επειδή 
αποτελούμαστε από 75% νερό, το νερό 
δεν πρέπει ποτέ να ξεφύγει από τον έλεγχο 
των ίδιων των ανθρώπων. Έτσι κάναμε μια 
προσπάθεια είναι η ομάδα ΠΡΟΣΚΑΛΩ, η 
οποία είναι καθαρά κινηματικής μορφής 
δεν έχει τίποτα άλλο, μαζευόμαστε και 
συζητάμε, και ζητήσαμε από πολλούς 
συνεταιρισμούς που βάζουν ο καθένας 
από τους ιδιοκτήτες ενός υδρομέτρου 136 
ευρώ γι αυτό την είπαμε την κίνηση Κ 136. 
Έτσι μαζευτήκανε πολλοί συνεταιριστές, οι 
οποίοι βάλανε από 136 ευρώ και μαζεύου-
με λεφτά για να μπορέσουμε να κάνουμε 
οικονομική παρέμβαση, να αγοράσουμε 
δηλαδή το 40% της ΔΕΥΑ κι έτσι να μην 
επιτρέψουμε να ιδιωτικοποιηθεί. Βέβαια 
μ’ αυτό κάναμε πολλές συναντήσεις με 
πολύ κόσμο

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα κι αυτό δεν 
είναι ιδιωτικοποίηση; Με την καλή έννοια 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Όχι δεν είναι ούτε με 
την καλή ούτε με την κακή έννοια αφού 
ιδιοκτήτης θα είναι συνεταιρισμός. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι κατάλαβα ναι.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Δεν γίνεται ιδιοκτήτης, 

είναι κοινωνικοποίηση στην ουσία. Μια 
άλλη μορφή. Λοιπόν εμείς κάναμε μια 
πολύ σοβαρή προσπάθεια και είπαμε ότι 
ταυτόχρονα που γίνεται οι εκλογές να 
κάνουμε κι ένα δημοψήφισμα βγάλαμε 218 
ανθρώπους που ψηφίσαν ότι δεν πρέπει 
δηλ. πάνω από το 50% των ανθρώπων της 
Θεσσαλονίκης, ψηφίσανε ότι δεν πρέπει 
να ιδιωτικοποιηθεί κι έτσι με αυτό το πολύ 
ισχυρό εργαλείο κινηθήκαμε και με ένδικα 
μέσα, ξέρετε ότι βγήκε στο Πρωτοδικείο 
η απόφαση, βέβαια υπάρχει έφεση, αλλά 
εκτιμούμε ότι θα τα κερδίσουμε όλα αυτά, 
όπου πλέον και το  Συμβούλιο Επικρα-
τείας είναι ξεκάθαρο, ότι δεν μπορεί να 
μεταβιβαστεί το κομμάτι του κράτους στο 
ΤΑΥΠΕΔ για να πάει στην ιδιωτικοποίηση.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το ίδιο έπρεπε 
να κάνει όμως και για την ΔΕΗ. Η ενέργεια 
είναι κοινωνικό αγαθό και στρατηγικής 
σημασίας προϊόν. Δεν μπορεί να μετακι-
νείται από έναν ιδιώτη σε άλλον. 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Κρατάω μια μικρή επι-
φύλαξη εδώ περά με την έννοια η ενέργεια 
είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης. Απλώς 
παλιότερα την ενέργεια την εξασφαλίζαμε 
με σκλάβους ή την εξασφαλίζαμε από 
το νερό.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μην ξεχνάτε ότι 
έχουμε και το προηγούμενο της ΕΝΕΡΓΚΑ, 
φάγανε τα λεφτά και φύγανε. Λοιπόν κ. 
Μιχαηλίδη θα τα πούμε κάποια άλλη φορά 
σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ο χρόνος 
μας τελείωσε. Αγαπητές φίλες και φίλοι 
η εκπομπή έφτασε στο τέλος της, την 
επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, 
ο τίτλος της εκπομπής, θα είναι βόμβα. 
Θα είναι το δασοκτόνο νομοσχέδιο που 
ψηφίστηκε που θα ψηφιστεί μάλλον και οι 
επιπτώσεις του στον τουρισμό, στην τσέπη 
μας και στο περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε 
πάρα πολύ γεια σας. 

Επιμέλεια απομαγνητοφωνήσεων: 
Παναγιώτα Ζορμπά
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Λάβαμε την επιστολή σας με την δικαι-
ολογημένη αγανάκτησή σας και σας 
γνωρίζουμε ότι τον Φεβρουάριο επι-
στημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ θα 
έρθει στη Νάξο και θα συναντηθούμε 
ώστε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε 
στην επίλυση του προβλήματος

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία

ΤΥΧΑΙΑ βρήκα την ιστοσελίδα σας, 
http://www.pakoe.gr, και βλέποντας 
πως ασχολείστε με θέματα οικολογίας, 
αποφάσισα να επικοινωνήσω μαζί σας.

Σας γράφω από την Νάξο, όπου κατα-
σκευάζεται Χ.Υ.Τ.Α. σε προβληματική θέση. 
Σας παραθέτω λοιπόν μία σύνοψη της 
κατάστασης.

Η Νάξος διαθέτει Χ.Α.Δ.Α. εδώ και 
τριάντα περίπου χρόνια στην θέση "Τίμιος 
Σταυρός", δύο χιλιόμετρα από την Χώρα 
της Νάξου, ακριβώς δίπλα στην θάλασσα. 
Αρχικά ο Δήμος Νάξου έκαιγε τα σκουπίδια, 
με τον καπνό λόγω των βόρειων ανέμων 
να καταλήγει συνήθως στην Χώρα.

Μετά από είκοσι χρόνια αυτής της 
κατάστασης, άρχισαν σιγά σιγά να αντι-
λαμβάνονται οι κάτοικοι το πρόβλημα 
(διοξίνες). Σταμάτησαν να τα καίνε, και 
άρχισαν να τα χώνουν. Τώρα πλέον έχει 
δημιουργηθεί μία πυραμίδα φαραωνικών 
διαστάσεων από σκουπίδια ΄κ μπάζα 
δίπλα στο κύμα.

Ο Δήμος Νάξου έχει επιτέλους προ-
χωρήσει στην κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α., χρη-
ματοδοτούμενο μέσω Ε.Σ.Π.Α., για να 
λυθεί το πρόβλημα. 

Δυστυχώς όμως, αδιαφορώντας για 
το περιβάλλον και την υγεία των κατοί-
κων, επέλεξε χώρο άκρως ακατάλληλο, 
οι επιπτώσεις από την λειτουργία του 
οποίου θα είναι μη αναστρέψιμες.

Ο χώρος λέγεται "Κορφή Ξύδι". Η 
περιοχή έχει εύφορη γη, καλλιέργει-
ες και βοσκοτόπους, πλούσια υδατικά 

αποθέματα και ιστορικά μνημεία (π.χ. ο 
προϊστορικός χώρος "Ξυλόκαστρο"). Η 
Μ.Π.Ε. (μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων) που συντάχθηκε για τον χώρο και 
εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου ήταν ελλιπής και ψευδής.

Ο σύλλογος του οικισμού "Γαλήνη" 
(που απέχει 800 περίπου μέτρα από 
τον χώρο του Χ.Υ.Τ.Α.) προσέφυγε στο 
Σ.Τ.Ε., όπου και έχασε την υπόθεση. 
Κατόπιν εορτής πλέον αντιλήφθηκαν 
οι Γαληνιώτες πως υπήρχαν σοβαρές 
ελλείψεις στις ενέργειες του προεδρείου 
του συλλόγου και την επιχειρηματολογία 
του δικηγόρου τους.

Μετά από την εξέλιξη αυτή κάτοικοι 
της περιοχής, για να δουν τι επιπτώσεις 
θα έχει ο Χ.Υ.Τ.Α. στα πηγάδια τους, 
προσέλαβαν τον γεωλόγο κ. Μιχάλη 
Λιονή για να κάνει μια μελέτη του χώρου 
και γύρω περιοχής. Με την ομάδα του 

διεπίστωσε μεταξύ άλλων τα εξής:
- Τον χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. διαπερνά 

ρέμα, ενώ υπάρχει πηγάδι και βυζαντινή 
κρήνη εντός του γηπέδου.

- Η άμεση περιοχή επιρροής του υπό 
κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. διαθέτει συνολικά 
39 σημεία εμφάνισης ύδατος (κρήνες, 
πηγάδια, γεωτρήσεις), αρκετά από τα 
οποία έχουν σημαντική παροχή νερού.

- Η Μ.Π.Ε. που συντάχθηκε και εγκρί-
θηκε από του αρμοδίους είναι ελλιπής, 
αναφέρει μόνο ελάχιστες από τις πηγές 
νερού στην άμεση περιοχή, ενώ δεν 
εξέτασε ουσιαστικά το υδρογεωλογικό 
καθεστώς της περιοχής.

- Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο 
κάμπος Γαλήνης - Εγγαρών. Ο κάμπος 
περιέχει πάνω από 100 πηγάδια, ορισμέ-
να από τα οποία υδροδοτούν το δίκτυο 
ύδρευσης της Νάξου (δημοτικά πηγάδια 
Εγγαρών). Τυχόν διαφυγόντα στραγγί-

σματα από τον Χ.Υ.Τ.Α. θα μεταγγιστούν 
στον υδροφόρο των Εγγαρών και θα τον 
καταστρέψουν.

Η κατασκευή και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. 
στην προκειμένη θέση λοιπόν δεν είναι 
πρόβλημα μόνο για τις 30-40 οικογένειες 
δίπλα στον χώρο.

Το νησί της Νάξου αντιμετωπίζει 
πρόβλημα λειψυδρίας και ο κάμπος 
των Εγγαρών είναι σημαντικότατη πηγή 
πόσιμου νερού που ήδη χρησιμοποιείτε 
από τον Δήμο Νάξου. Επίσης, οι διαρροές 
στραγγισμάτων από Χ.Υ.Τ.Α. δεν είναι 
καθόλου σπάνιο φαινόμενο (π.χ. Χ.Υ.Τ.Α. 
Σερρών). Η Νάξο είναι σχετικά μεγάλο 
νησί και υπάρχουν πολλοί κατάλληλοι 
χώροι, όπου δεν θα απειλείτο το λιγοστό 
νερό μας.

Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Κ. Πολίτης

NΑΞΟΣ: ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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Η αυθαιρεσία «πνίγει» τον Έβρο

Τις πλημμύρες δεν μπορείς να τις αποφύγεις. 
Μπορείς όμως να τις διαχειριστείς, λένε άνθρωποι 
που γνωρίζουν καλά το θέμα. Για πρώτη φορά η 
Ελλάδα προχωράει σε ενιαίο σχεδιασμό για τα 
αντιπλημμυρικά έργα σε όλη τη χώρα. Έτσι, μέσα 
στις επόμενες ημέρες ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, θα υπογράψει 
τις συμβάσεις για την κατάρτιση των Σχεδίων 
Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας για:
- τη δυτική, βόρεια και ανατολική Πελοπόννησο
- την Κρήτη
- την ανατολική Μακεδονία και Θράκη
- την κεντρική και δυτική Μακεδονία
Διευκρινίζεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, από τον 
Σεπτέμβρη του 2012 η σύμβαση διαχειριστικών 
έργων για τη λεκάνη απορροής του Έβρου και μέσα 
στους επόμενους μήνες θα υπογραφούν και οι 
συμβάσεις για τις περιοχές:
- Ήπειρος, δυτική Στερεά και Θεσσαλία
- Αττική, Ανατολική Στερεά και Αιγαίο
Ευχόμαστε τάχιστα να γίνουν πράξη τα 
παραπάνω

Αποχέτευση: Σύγχρονες 
λύσεις σε χρονίζοντα 
προβλήματα

Ενιαίος Σχεδιασμός  
για αντιπλημμυρικά έργα

ΠEΝΤΕ ΝΕΚΡΟI, και ένας αγνοού-
μενος είναι ο τραγικός απολογισμός 
από τις πρόσφατες πλημμύρες στον 
Έβρο. Και όχι μόνο. Βαρύ είναι το 
τίμημα που πληρώνουν, όχι μόνο η 
Ελλάδα αλλά και η Τουρκία και η 
Βουλγαρία, χώρες απ’ όπου διέρχε-
ται ο ποταμός με δεκάδες χωριά να 
έχουν πλημμυρίσει και εκατοντάδες 
στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσε-
ων να έχουν μετατραπεί σε λίμνη. 
Βέβαια, αν αναλογιστεί κανείς ότι 
το πλάτος του ποταμού τα τελευταία 
50 χρόνια έχει μειωθεί από 1.500- 
2.000 μέτρα που ήταν, σε 150 - 200 
μέτρα σήμερα, με σταδιακή ύψωση 
αναχωμάτων μέσα στην κοίτη του 
ποταμού, καταλαβαίνουμε ότι οι πλημ-
μύρες που σημειώνονται φαίνονται 
απολύτως λογικές. Παράλληλα, η 
κοίτη του Έβρου δέχεται από τους 
ποταμούς Άρδα, Ερυθροπόταμο και 
Εργίνη μεγάλες ποσότητες φερτών 
υλών, με συνέπεια τη δημιουργία 
μεγάλων νησίδων.

Μια άλλη αιτία πλημμύρας του 
Έβρου είναι το φράγμα του Ιβαΐ-
λογκραντ στον Άρδα ποταμό στη 
Βουλγαρία, πολύ κοντά στα σύνορα με 
την Ελλάδα. Όταν γίνεται υπερχείλιση 
στο φράγμα, μέσα σε ελάχιστες ώρες 
τα νερά χύνονται ορμητικά μέσω του 
Άρδα στον Έβρο, με αποτέλεσμα να 
πλημμυρίζει η ελληνική πλευρά.

Πολλές προτάσεις έχουν διατυ-
πωθεί κατά καιρούς για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος. Πάντως η 
λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
συνεργασία και κοινές δράσεις από 
Ελλάδα, Τουρκία και Βουλγαρία.

Κάθε χρόνο και χειρότερα. Και 
δεν είναι μόνο οι πλημμύρες του 
ποταμού, είναι και οι επικίνδυνες 

χημικές ενώσεις που κουβαλάει 
από την Τουρκία και τη Βουλγα-
ρία με βαρέα μέταλλα, όπως είχε 
ανακοινώσει το ΠΑ.Κ.Ο.Ε πριν τρία 
χρόνια, όπου οι καλλιέργειες με 
τον υδράργυρο και το νικέλιο να 
είναι σε υψηλές συγκεντρώσεις, 
ιδιαίτερα στα σιτηρά. Η περιφέρεια 
άραγε τι κάνει για όλα αυτά;

Η Ελλάδα δεν έχει έντονο πρόβλημα αλλά σε άλλες 
χώρες, όπως η Γερμανία (που αγνοεί συστηματικά την 
προστασία νερού)  και η Κίνα (όπου η μόλυνση φτάνει 
το 60%) υπάρχει έντονο το πρόβλημα της μόλυνσης των 
υπόγειων υδάτων. Παρά το γεγονός ότι η χημική ρύπανση 
των ευρωπαϊκών υδάτων, είναι πολύ μεγαλύτερη από τις 
έως τώρα εκτιμήσεις είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η 
ποιότητα των υδάτων στη Ευρώπη έχει συνολικά βελτιωθεί 
τις τελευταίες δεκαετίες και ειδικά μετά το 1970.

Οι πιο σημαντικές αιτίες για την μόλυνση των νερών 
είναι αυξανόμενη χρήση λιπασμάτων, η ατελής εναπόθεση 
απορριμμάτων και αστικών αποβλήτων, αλλά και η  κτηνο-
τροφία εξαιτίας της … κοπριάς. Στο μίγμα αυτό των απορριμ-
μάτων περιέχονται χρήσιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία (όπως 
κάλιο, μαγνήσιο, φωσφορικά και νιτρικά άλατα, αμμωνία), 
αλλά υπερβολικές ποσότητες αζωτούχου νιτρικού άλατος 
συσσωρεύονται στο έδαφος με αποτέλεσμα την εξάλειψη 
φυτικών και ζωικών ειδών. Πρόσφατη επιβάρυνση αποτελεί 
και η αέρια αμμωνία που δημιουργείται στους στάβλους 
από την εναπόθεση περιττωμάτων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ετησίως  παράγονται 120 εκα-
τομμύρια τόνοι αζώτου, ενώ οι νιτρικές ουσίες που περι-
έχονται στις ενώσεις που καταλήγουν στα υπόγεια ύδατα 
είναι καρκινογόνες. 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΤΟ 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ 
ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΑΥΤΟ Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΙΔΗ Η ΙΔΙΑ Η ΖΩΗ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ.

Νερό: Μετά την λειψυδρία έρχεται η μόλυνση

Αν έχουμε σπίτι σε περιοχή που δεν υπάρχει 
αποχετευτικό σύστημα (κάτι αρκετά συχνό στην 
επαρχία αλλά και σε περιοχές εντός Αττικής) τότε 
θα πρέπει να φτιάξουμε το δικό μας σύστημα 
αποχέτευσης (βόθρος).
Οι βόθροι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 
τους στεγανούς, τους απορροφητικούς, και τους 
βιολογικούς.
Οι στεγανοί βόθροι δυστυχώς γεμίζουν γρήγορα και 
χρειάζεται βυτιοφόρο για να αδειάσουν. Αυτό είναι 
και το βασικό μειονέκτημά τους, μιας και το κόστος 
για το ειδικό όχημα είναι υπολογίσιμο.
Οι απορροφητικοί βόθροι αφήνουν τα λύματα να τα 
απορροφήσει το υπέδαφος, οπότε δεν χρειάζεται 
συχνό άδειασμα.
Η πλέον σύγχρονη λύση είναι ο βιολογικός βόθρος. 
Πρόκειται στην ουσία για ένα οικιακό σύστημα 
βιολογικού καθαρισμού, με εύκολη εγκατάσταση, 
το οποίο καθαρίζει τα λύματα, και το νερό που 
έχει ανακυκλωθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
πότισμα του κήπου, των δέντρων κλπ. Για μια 
τετραμελή οικογένεια μια μονάδα 1.200 λίτρων 
είναι ικανοποιητική. Και βέβαια δεν πρέπει να 
ξεχνάμε να καθαρίζουμε τα λούκια και τα φρεάτια 
της πολυκατοικίας ή του σπιτιού μας, για να 
αποφύγουμε τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί 
να μας επιφυλάσσει ο χειμώνας με τις έντονες 
βροχοπτώσεις.
Χρόνια ακούμε για τους βιολογικούς βόθρους. 
Αλλά όταν το Π.Α.Κ.Ο.Ε το 2001 και το 
2003 έκανε ελέγχους σε δέκα από αυτούς, 
διαπιστώθηκε ότι δυστυχώς ήταν «μαϊμού» 
δηλαδή αναποτελεσματικοί. Και το χειρότερο 
οι κατασκευαστές ζητούν αρκετά χρήματα γι’ 
αυτήν την… μαϊμουδένια πατέντα.
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Νέα καταδικαστική απόφαση για τη χώρα μας 
για τη κακή διαχείριση σκουπιδιών
ΚΑΜΠΑΆΝΙΑ για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων από το Ευρωδικαστήριο, 
όχι για χωματερή αυτή τη φορά αλλά για 
ΧΥΤΑ στο Κιάτο, που λειτουργεί χωρίς 
άδεια από το 1990 και έχει κορεστεί.

Πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο εξέδωσε πρωτόδικη καταδίκη 
χωρίς πρόστιμο σε βάρος του Δήμου 
Κιάτου Κορινθίας. Η νέα απόφαση έχει την 
εξής ιδιαιτερότητα: Δεν αφορά χωματερή 
αλλά χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), 
ο οποίος όμως λειτουργεί χωρίς άδεια 
και έχει φτάσει εδώ και 1,5 χρόνο στα 
όρια κορεσμού.

Ο ΧΥΤΑ Κιάτου δημιουργήθηκε για τις 
ανάγκες του προ-Καποδιστριακού  δήμου 
και χρησιμοποιείται από το 1998, αλλά 
η τότε δημοτική αρχή δεν μερίμνησε για 
την έκδοση άδειας λειτουργίας. Σήμερα 
μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» ο 
δήμος έφτασε στους 24.000 κατοίκους 
και ο ΧΥΤΑ δέχεται περίπου 70 τόνους 
σκουπιδιών την ημέρα ποσότητα για 
την οποία οι εγκαταστάσεις δεν είχαν 
σχεδιαστεί.

«Δεν είναι άδικη η απόφαση του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου», παραδέχεται ο 

δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος, διευ-
κρίνισε ότι η έλλειψη άδειας λειτουργίας  
αποκαλύφθηκε πριν από ένα χρόνο, ενώ 
το 2011 η δημοτική αρχή έχει υποβάλλει 

στο υπουργείο Περιβάλλοντος  μελέτη 
συνολικού ύψους 1,5 εκατ. Ευρώ η οποία 
όμως δεν έχει ακόμα εγκριθεί.

Ως προσωρινή λύση ο δήμαρχος Κιάτου 

προτείνει τη μεταφορά των σκουπιδιών 
στον κοντινό ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου ο οποίος 
δεν λειτουργεί ακόμα. Υποστηρίζει ακόμα 
πως με την υλοποίηση της μηχανικής 
επεξεργασίας, θα απομένουν 2.000 τόνοι 
επεξεργασμένων σκουπιδιών για θάψιμο 
όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη για 
τον ΧΥΤΑ. Ο Σπύρος Σταματόπουλος 
προσπαθεί να πείσει πως δεν ακολου-
θεί την πάγια πολιτική των δήμων που 
θέλουν να στέλνουν τα σκουπίδια τους 
στη γειτονική «αυλή».

Χρόνια τώρα το ΠΑ.Κ.Ο.Ε «φωνά-
ζει» για τη χωματερή στο Κιάτο. Το 
1982 ήταν η πρώτη παρέμβαση. Πέρα-
σαν 32 ολόκληρα χρόνια κι ακόμα η 
ίδια κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και 
σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι 
χωρίς συναίσθηση της ευθύνης απ’ 
όλους μας, χωρίς διεκδίκηση προς τους 
δήθεν πολιτικούς που μας κυβερνούν, 
δυστυχώς το αποτέλεσμα πάντοτε θα 
είναι το ίδιο.

Η καταστροφή του περιβάλλοντος 
και η υποβάθμιση της ποιότητας της 
ζωής μας.

Διαχείριση αποβλήτων  
και καταγγελίες Ρένας Δούρου

Την απόσυρση του άρθρου 17 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ για «Ενίσχυση 
της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» ζητά η περι-
φερειακή αρχή Αττικής και καταγγέλλει ότι γίνεται προσπάθεια χειραγώγησης 
των περιφερειακών σχεδιασμών. «Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ισοδυναμούν 
με ουσιαστική αφαίρεση από τους φορείς διαχείρισης και τις Περιφέρειες  της 
αρμοδιότητας να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τη διαχείριση των αποβλήτων 
και οδηγούν στην μέγιστη συγκεντροποίησή της. Και αυτή η μεθόδευση δεν είναι 
τυχαίο ότι επιχειρείται σήμερα», σημειώνει η Ρένα Δούρου, καθώς η κίνηση από 
πλευράς κυβέρνησης γίνεται «τη στιγμή που η νέα περιφερειακή αρχή Αττικής 
έχει δηλώσει δημόσια την πρόθεσή της να ακυρώσει τους διαγωνισμούς για τα 
τέσσερα εργοστάσια επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, να προχωρήσει 
σε αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, στη λογική της αποκέντρωσης των δρα-
στηριοτήτων, με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών». 

Πρέπει κάποια στιγμή οι κρατούντες την κεντρική εξουσία να κατα-
λάβουν ότι οι αιρετές αυτοδιοικήσεις (περιφέρειες, δήμοι κ.λπ.) έχουν 
κατακτημένα δικαιώματα χρόνων. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε συμμερίζεται την προ-
σπάθεια της κας Δούρου και θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της στους 
δίκαιους διεκδικητικούς αγώνες της.

Η Σαντορίνη μπορεί να είναι όμορφο 
νησί και να δέχεται το καλοκαίρι πολλούς 
τουρίστες, πίσω όμως από αυτό βρίσκονται 
πολλά καθημερινά και σοβαρά προβλή-
ματα που ζουν οι μόνιμοι κάτοικοί της. Η 
έλλειψη υποδομών έχει σαν αποτέλεσμα 
να μην λειτουργεί το νοσοκομείο του 
νησιού και να βγαίνει στο σφυρί επειδή 
η λειτουργία του είναι ακριβή.

Το νησί έχει επίσης κι άλλα προ-
βλήματα που πέρα από τους κατοίκους 
του δέχεται  εκατοντάδες επισκέπτες το 
χρόνο. Τον Αύγουστο τα στοιχεία λένε 
πως ο πληθυσμός οκταπλασιάζεται και η 
διαχείριση απορριμμάτων γίνεται με τον 
παλιό παραδοσιακό τρόπο. Το φορτηγό 
μαζεύει μικτά απορρίμματα και τα πετάει 
σε χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης που 
βρίσκεται πάνω από την Καλντέρα.

Τις προηγούμενες μέρες είχε δει το 
φως της δημοσιότητας από τη δημοτι-
κή αρχή «προκαταρτική μελέτη για την 
ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης  
απορριμμάτων στο Δήμο Θήρας» με 
δύο στάδια.  Το πρώτο αναφέρεται ως 
«ενδιάμεση διαχείριση» και το επόμενο 
ως «τελικής διαχείρισης».

Απέναντι σε αυτήν την πολιτική δια-
χείρισης ο εκπρόσωπος της συντονιστικής 
επιτροπής αγώνα Συρίγος Φωτεινός 
αντιπρότεινε: « Τοπικό Σχέδιο Διαχείρι-
σης» με διαλογή στην πηγή με δράσεις σε 
επίπεδο χώρων κατοικίας, εργασίας, με 

σύστημα ξεχωριστών κάδων και δίκτυο 
τριών –τεσσάρων πράσινων σημείων 
στο νησί.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
προτάθηκε στους κατοίκους η προσωρινή 
λύση, που προβλέπει το υπό διαβούλευ-
ση σχέδιο νόμου. Δηλαδή να γίνονται 
δέματα τα σύμμεικτα απορρίμματα και 
να περνάει καράβι να τα παίρνει για τον 
πλησιέστερο αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ.

Κύριοι της εξουσίας στην όμορφη 
Σαντορίνη πρέπει χρόνια τώρα να 
γνωρίζετε ότι μόνο με τις κατάλλη-
λες υποδομές ο τουρισμός αλλά και 
η ποιότητα της ζωής των κατοίκων 
του νησιού θα πάνε μπροστά. Είναι 
λυπηρό να βλέπει κανείς ΧΑΔΑ στην 
Σαντορίνη. Πρέπει άμεσα να λυθεί 
το πρόβλημα.

Ακόμα στα λόγια η διαχείριση  
των σκουπιδιών στη Σαντορίνη
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Η Ανακύκλωση…  
χρήζει  
ανακύκλωσης 

Σε έλεγχο που διενήργησε ο 
γενικός επιθεωρητής Δημόσιας 
Διοίκησης, κ. Ρακιντζής, κατόπιν 
εντολής του υπουργού ΠΕΚΑ 
κ. Γιάννη Μανιάτη, σχετικά 
με τον Ελληνικό Οργανισμό 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 
καταγράφονται σειρά παρατυπιών 
και προκλητικών αποφάσεων 
των διοικητικών υπηρεσιών 
του φορέα. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι τα μέλη του 
ΔΣ του ΕΟΑΝ συνεδρίαζαν 
σπάνια, αν και σύμφωνα με το 
Προεδρικό Διάταγμα του 2008 το 
ΔΣ συγκαλείται και συνεδριάζει 
τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
Το χειρότερο όλων όμως είναι 
ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει 
χρηματοδότηση αρκετών 
εκατομμυρίων, επειδή ο ΕΟΑΝ 
«ξέχασε» να προτείνει τις δράσεις 
που πρέπει να ληφθούν από 
1ης Ιανουαρίου 2015, οπότε 
θα πρέπει να εφαρμοσθεί η 
συλλογή των ανακυκλώσιμων 
συσκευασιών σε τέσσερα ρεύματα 
(πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, χαρτί). 
Ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης 
Μανιάτης, μάλιστα υποχρεώθηκε 
να νομοθετήσει παρακάμπτοντας 
τον φορέα, ώστε να μη χαθούν 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την 
ανακύκλωση.
Αμαρτία ο ΕΟΑΝ. Τον έχουμε 
καταγγείλει με παρέμβασή 
μας στον εισαγγελέα 
περιβάλλοντος, στον 
πρωθυπουργό και στον 
ΥΠΕΚΑ από το 2011. Τώρα 
έβαλαν δυστυχώς μπροστά τις 
μηχανές. Αίσχος κύριοι της …
εξουσίας.

ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ που η υιοθέτηση της 
ανακύκλωσης έχει επανειλημμένως επι-
σημανθεί από τους εκπροσώπους της 
τοπικήςαυτοδιοίκησης, στα νησιά των 
Κυκλάδων η προσπάθεια βρίσκεται ακόμα 
σε χαμηλά επίπεδα. 

Η ανακύκλωση ως η πλέον ενδεδειγμένη 
λύση αντιμετώπισης του προβλήματος των 
απορριμμάτων δεν δείχνει σημάδια προόδου, 
γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις την 
ευθύνη φέρουν οι εκπρόσωποι της τοπική-
ςαυτοδιοίκησης, με πρώτιστη την απουσία 
σχετικής ενημέρωσης και καλλιέργειας της 
λογικής της ανακύκλωσης στους πολίτες.
▶ Οι έριδες της Μήλου

Ένταση καταγράφηκε της τελευταίες 
ημέρες μεταξύ των δημοτικών ‘’στρατοπέ-
δων’’ στο Δήμο της Μήλου. Σύμφωνα με 
τα όσα καταμαρτυρούν στον Δήμαρχο, η 
προμήθεια των κάδων της ανακύκλωσης 
που έκαναν την εμφάνισή τους στο νησί 
δεν φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα, λόγω 
της έλλειψης οργάνωσης, στόχων και 
στρατηγικής των Δημοτικών Αρχών.

Κύριο σημείο που απαιτεί άμεσες ενέρ-
γειες, πέραν της ενημέρωσης των πολιτών, 
αποτελεί η ολοκληρωμένη και μεθοδική 
οργάνωση του εγχειρήματος, με την ανά-
ληψη συγκεκριμένων δράσεων για την 
σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος.
▶ Η νέα αρχή της Μυκόνου

Την άλλη οπτική της πρακτικής της 
ανακύκλωσης υιοθέτησε ο Δήμος Μυκόνου, 
αποφασίζοντας να συμπράξει με την Ελλη-
νική Εταιρία Ανακύκλωσης Απορριμμάτων 
και τον αστικό συνεταιρισμό ‘’Μοίκονος’’, 
που τάσσεται υπέρ της κοινωνικής δια-
χείρισης των απορριμμάτων, μέσω της 
ενεργοποίησης των πολιτών, οι οποίοι θα 
επακολουθήσουν τις ευρωπαϊκές πρακτικές 
κάνοντας την διαλογή στην πηγή.

Ήδη οι εκατοντάδες τόνοι ανακυκλώ-
σιμων υλικών που συγκεντρώθηκαν μέσα 
σε ένα χρόνο, απέφεραν τα πρώτα έσοδα, 
σημάδι που δείχνει ότι το εγχείρημα έχει 
μέλλον. 
▶ Προς ωφέλεια της Σύρου

Η Σύρος που συγκαταλέγεται στις 

περιοχές της χώρας που λειτουργούν 
ως παράδειγμα στην ανακύκλωση, τον 
τελευταίο καιρό αντιμετώπισε πληθώρα 
προβλημάτων, που κλόνισαν το ενδιαφέρον 
των κατοίκων. 

Το τοπίο θα αλλάξει σταδιακά, μετά 
την πρόθεση της νέας Δημοτικής Αρχής 
να περάσει η ανακύκλωση στο Δήμο. 
Μέχρι τέλους του χρόνου και βάση της 
υπάρχουσας σύμβασης θα παραμείνει υπ’ 
ευθύνη του εργολάβου και στη συνέχεια 
θα περάσει στο Δήμο.

Το οικονομικό όφελος του Δήμου θα 
είναι συγκεκριμένο από την ενέργεια αυτή 
και θα προκύπτει όχι μόνο από αυτό καθ’ 

εαυτό το κέρδος που τα ανακυκλώσιμα 
αποφέρουν, αλλά και από το κόστος του 
εξωτερικού εργολάβου που επωμιζόταν 
ο Δήμος.

Στα νησιά των Κυκλάδων υπάρχει 
έντονο πρόβλημα με τα σκουπίδια. 
Ιδιαίτερα στη Μύκονο που… είναι ο 
καθρέφτης της Ελλάδας στον τουρισμό 
μας, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε πριν τέσσερα χρόνια 
έκανε έρευνα και πρότεινε συγκεκρι-
μένη λύση στο πρόβλημα. Κανείς μέχρι 
τώρα δεν έχει κάνει τίποτα. Οι τοπικές 
εξουσίες αδιαφορούν και δυστυχώς 
δεν γίνεται απολύτως τίποτε ούτε και 
στα άλλα νησιά που προαναφέρ

Ανακύκλωση: Ξεκινά το Infocycle

Η ανακύκλωση της ντροπής

Ξεκινά το Infocycle ευρωπαϊκό έργο με 
στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος 
των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρο-
νικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις περιφέρειες 
Θεσσαλίας και Ηπείρου, όπου τα ποσοστά 
ανακύκλωσης συσκευών είναι ιδιαίτερα 
χαμηλά. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως 
συντονιστής και συνδικαιούχος το Συλλο-
γικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
ΑΗΗΕ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και ως 
συνδικαιούχοι οι Terra Nova ΕΠΕ Περι-
βαλλοντική- Τεχνική – Συμβουλευτική και 
η εταιρεία παραγωγής ΧΥΖ.

Στα δέκα χρόνια που λειτουργεί η Ανα-
κύκλωση Συσκευών ΑΕ, η ανακύκλωση 
ηλεκτρικών συσκευών παρουσιάζει σημαντική 
πρόοδο. Ωστόσο η σχέση ανακύκλωσης 
παλαιών συσκευών προς διάθεση νέων 
συσκευών παραμένει χαμηλή. To αποτέλε-
σμα είναι η συνεχιζόμενη επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που 
περιέχονται στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
απόβλητα.

Το «φρέον» των ψυγείων είναι επικίν-
δυνος τοξικός ρυπαντής όταν διαχυθεί 
στο περιβάλλον όπως και πολλές άλλες 

χημικές ουσίες που προέρχονται από τη 
διάθεση σε χωματερές των ηλεκτρικών 
συσκευών.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε πριν 15 χρόνια πραγ-
ματοποίησε έρευνα και το ποσοστό τότε 
της ανακύκλωσης ήταν σχεδόν μηδέν. 

Από πρόχειρους υπολογισμούς σήμε-
ρα αγγίζει το 10%, το οποίο θεωρεί-
ται μεγάλη επιτυχία. Χρειάζεται όμως 
περισσότερη οργάνωση και συμμετοχή. 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι δίπλα σ’ αυτούς 
που λειτουργούν ουσιαστικά αυτή την 
προσπάθεια.
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Για μια ακόμη χρονιά η αιθαλομί-
χλη φαίνεται να γίνεται αισθητή στις 
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, κυρίως 
κατά τις βραδινές ώρες, όπως μας 
λένε, και σε συνθήκες άπνοιας.

Αιτία για το φαινόμενο είναι τα 
αιωρούμενα (ΡΜ10)  που παράγονται 
από σόμπες και τζάκια, αφού παρά τη 
«μείωση» στην τιμή του πετρελαίου, 
τα νοικοκυριά δεν επέστρεψαν στο 
καλοριφέρ.

Μέσα σε όλα έρχεται και η ευρω-
παϊκή επιτροπή να μιλήσει για ολι-
γωρία της πολιτείας στην προστασία 
των πολιτών από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση, και να απειλήσει την Ελλά-
δα με παραπομπή στο ευρωπαϊκό 
δικαστήριο και επιβολή υπέρογκων 

προστίμων αν δεν λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα για να μειώσει την ατμοσφαι-
ρική ρύπανση.

Ότι η πολιτεία έπρεπε, ανε-
ξάρτητα από τα τζάκια, να πάρει 
τα κατάλληλα μέτρα – εδώ επέ-
τρεψε πριν οκτώ (8) χρόνια την 
πετρελαιοκίνηση στην Αττική, 
θέμα που το αναδεικνύουμε 
πολλά χρόνια. Εν τούτοις, καλό 
θα είναι μαζί με την κίνηση για 
κίνητρο  στην τιμή του πετρε-
λαίου θέρμανσης, να δοθεί και 
κίνητρο για την αγορά καθαρών 
ξύλων για τα τζάκια, πράγμα που 
δεν έγινε. Έτσι οι ….μικροαστοί 
καίνε ακόμη και παλιά λάστιχα 
αυτοκινήτων.

Εκεί που μας χρωστάγαν, μας πήραν και το βόδι…

EΝΑ ΒHΜΑ πριν το ευρωπαϊκό δικαστήριο βρίσκεται η 
Ελλάδα καθώς δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να 
αντιμετωπίσει τη σωματιδιακή ρύπανση (PM10) και έχει 
παραβιάσει την οδηγία της Ε.Ε. για την ποιότητα του αέρα. 
Το θέμα αποκαλύφθηκε από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Καφαντάρη, η οποία ανέφερε πως από τις 18 Οκτωβρίου 
έχει αποσταλεί αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής της Ε.Ε. 
για το θέμα αυτό.  

Τα αιωρούμενα μικροσωματίδια αποτελούν το βασικό 
συστατικό του νέφους (φωτοχημικά και αιθαλομίχλη) η οποία 
τα τελευταία 2 χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στα αστικά 
κέντρα της χώρας, αφού η αύξηση της τιμής του πετρελαίου 
οδήγησε στη βίαιη στροφή στη χρήση βιομάζας για θέρμανση. 

Είναι τα επικίνδυνα σωματίδια (PM10-διαμέτρου 
10 εκατομμυριοστού  του μέτρου) που έχει αποδειχτεί 
ότι όταν σε ημερήσια βάση ξεπερνά τα 50μg/m3 για 
ένα μήνα, τότε επιδημιολογικά ένας στους 10 πολί-
τες -ανάλογα και με την ηλικία τους- πεθαίνουν από 
καρδιοαγγειακά ή πνευμονολογικά νοσήματα. 

Κύριοι της εξουσίας ξυπνήστε. 
Εάν το παραπάτω γεγονός συνέβαινε σε σας ή τα 

παιδιά σας τι θα κάνατε;

Η Ατμοσφαιρική ρύπανση  
οδηγεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Κολοσσιαία προσπάθεια 
καταβάλλουν οι αρχές τις Κίνας 
ώστε η αναμνηστική φωτογραφία 
της ετήσιας συνόδου οικονομικής 
συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (που 
διεξάγεται αυτή την βδομάδα)  να μην 
βγει με τους ισχυρούς του πλανήτη 
να φορούν … αντιασφυξιογόνες 
μάσκες, καθώς το Πεκίνο είναι 
μονίμως σχεδόν πνιγμένο στο 
νέφος. Για τον λόγο αυτό κατά 
την διάρκεια της συνόδου, όπως 
ανακοινώθηκε από τα κινέζικα μέσα 
ενημέρωσης, οι αρχές θα κλείσουν 
όλα τα εργοστάσια που βρίσκονται σε 
ακτίνα έως 200 χιλιόμετρα από την 
πρωτεύουσα, οι οικοδομικές εργασίες 
θα σταματήσουν, τα αυτοκίνητα θα 
κυκλοφορούν εναλλάξ μονά-ζυγά, 
ακόμα και μαθητές και δημόσιοι 
υπάλληλοι έλαβαν ήδη εξαήμερες 
άδειες. Επιπροσθέτως, έχει ήδη 
απαγορευτεί η καύση απορριμμάτων 
σε δημόσιους χώρους, ενώ τα μέτρα 
ασφαλείας είναι δρακόντεια.
Όταν το 2004 μετά τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες βρεθήκαμε 
με το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στο Πεκίνο για 
να μετρήσουμε το νέφος της 
πρωτεύουσας της Κίνας, το 
πρόβλημα ήταν πολύ έντονο 
και έγιναν δράσεις για να 
δημιουργηθεί η εικόνα των 
Ολυμπιακών του 2008. Παρά 
ταύτα εφόσον η κατά 85% 
ενέργεια που καταναλώνεται, 
παράγεται από κωκ, το πρόβλημα 
είναι τεράστιο. Το αποτέλεσμα: 
περίπου 10.000 άνθρωποι κάθε 
χρόνο πεθαίνουν από το νέφος. 
Ως πότε κινεζάκια θα ανεχόσαστε 
αυτό το αίσχος;

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περι-
βάλλοντος (ΕΟΠ) η ρύπανση της ατμόσφαιρας από τις μεγάλες 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης, κόστισε από 59 έως 
189 δισεκ. ευρώ για το 2012, ενώ το εκτιμώμενο κόστος για 
την πενταετία 2008 έως 2012, είναι, πιθανόν, 329 δισεκ. έως 
και 1,05 τρισεκ. ευρώ.

Το κόστος αυτό αφορά στις επιπτώσεις που προκαλούνται 
από την ατμοσφαιρική ρύπανση, δηλαδή των πρόωρων θανά-
των, νοσοκομειακών δαπανών, απωλειών ημερών εργασίας κλπ.

Από τις 30 ευρωπαϊκές βιομηχανίες που προκαλούν τη μεγα-
λύτερη ζημιά, οι 26 αφορούν παραγωγή ενέργειας από άνθρακα 
και λιγνίτη. Βρίσκονται κυρίως στη Γερμανία και στην ανατολική 
Ευρώπη, και δύο αφορούν την Ελλάδα (τους θερμοηλεκτρικούς 
σταθμούς της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, και στον Άγιο Δημήτριο).  

Το κόστος των ζημιών έχει μειωθεί κατά την πενταετία που έγι-
νε η αξιολόγηση, κάτι που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες, κυρίως όμως στην οικονομική ύφεση που πλήττει 
την Ευρώπη από το 2008.

Όμως οι επιπτώσεις αυτές δεν εκτιμώνται πάντοτε με 
την οικονομική διάστασή τους, επειδή οι θάνατοι από 
καρδιαγγειακά και αναπνευστικά για τους φίλους και 
συγγενείς εκείνων που «φεύγουν» δεν είναι ένας απλός 
αριθμός. Είναι για μια ανθρώπινη απώλεια. Έτσι λοιπόν 
μπορεί τα οικονομικά μεγέθη να είναι υψηλά, χαμηλά 
σε σχέση με τα υπερκέρδη των «βιομηχάνων», αλλά δεν 
παύουν να είναι αριθμοί που για την Ελλάδα τουλάχιστον… 
αντιπροσωπεύει το δήθεν χρέος μας στους ευρωπαίους 
συμπολίτες μας.

Διώχνουν 
προσωρινά το 
νέφος του Πεκίνου

Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
στην οικονομία (κατά προσέγγιση δισεκατομμυρίων…)
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ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΑΦΗ συμφωνία κατέλη-
ξαν οι 190 χώρες που συμμετείχαν στη 
διάσκεψη του ΟΗΕ στη Λίμα του Περού. 
Μετά από παρατεταμένες διαπραγματεύ-
σεις η διάσκεψη της Λίμα κατέληξε σε μια 
γενική συμφωνία για την προστασία του 
παγκόσμιου κλίματος. Όπως αναφέρει το 
τελικό έγγραφο οι 190 χώρες καλούνται 
να υποβάλλουν εθνικά σχέδια έως τον 
Μάρτιο του 2015 για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής ώστε να διαμορφωθεί 
η βάση για μια ουσιαστική παγκόσμια 
συμφωνία στη διάσκεψη του Παρισιού.

Ωστόσο, η διάσκεψη δεν κατέληξε σε 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
τα κράτη. Δεν δόθηκαν διευκρινήσεις ως 
προς την περίοδο δέσμευσης των χωρών, 
τη μεθοδολογία συλλογής στοιχείων κι 
άλλους κρίσιμους παράγοντες.

Την επίτευξη συμφωνίας την τελευ-
ταία στιγμή χαιρέτισε η και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τονίζοντας πως με αυτή γίνεται 
«ένα βήμα μπροστά» για τη σύναψη εντός 
παγκόσμιου συμφώνου για το κλίμα. «Με 
τρόπο σαφή, διαφανή, και κατανοητό» 
η συμφωνία ζητεί απ’ όλες τις χώρες 
να αναγνωρίσουν τις μελλοντικές τους 
δεσμεύσεις σχετικά με τη μείωση της 
έκλυσης αερίων που προκαλούν το φαι-

νόμενο του θερμοκηπίου.
«Το φάντασμα της Κοπενγχάγης απο-

μακρύνεται και αυξάνονται οι ελπίδες για 
μια επιτυχία στο Παρίσι το 2015» δήλωσε 

ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας 
Λοράν Φαμπιοόυς, επικαλούμενος την 
αποτυχημένη διάσκεψη της Κοπενγχάγης 
το 2009.

Ικανοποιημένοι δήλωσαν εκπρόσωποι 
της Κίνας και της Ινδίας καθώς φοβούνταν 
ότι με τα προηγούμενα προσχέδια θα επω-
μίζονταν μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με 
τις δυτικές χώρες. Ο υπουργός της Ινδίας 
Πρακάς Τζαβεντεκάρ προσθέτει πως οι 
πλούσιες χώρες οφείλουν να ηγηθούν 
της μείωσης των αερίων που προκαλούν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Φιάσκο το Περού, όπως πριν ένα 
μήνα είχε προβλέψει το ΠΑ.Κ.Ο.Ε 
και οι λόγοι πολλοί. Πρώτα απ’ όλα 
οι μεγάλοι ρυπαντές, ΗΠΑ, Κίνα, 
Ρωσία, Ινδία και Ευρώπη, ο καθέ-
νας για τους εσωτερικούς δικούς 
του λόγους, δεν έχει συγκεκριμένες 
θέσεις για την κλιματική αλλαγή, 
παρά το γεγονός ότι τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα κοστίζουν πάνω απ’ 
όλα σε ανθρώπινες ζωές και μετά σε 
πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Οι 
λαοί στην δίνη των προβλημάτων 
της καθημερινότητας δεν μπορούν 
μόνοι τους να σηκώσουν το βάρος 
των προτάσεων, ούτε δυστυχώς τα 
δήθεν συνδικαλιστικά τους όργανα. 
Το Παρίσι λοιπόν πιστεύουμε ότι θα 
είναι κι αυτό μια απλή «φούσκα» στα 
βρώμικα νερά του Σηκουάνα.

Η Διάσκεψη για την αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής δεν κατέληξε σε δεσμευτικό πλαίσιο

Τουριστικοί παράδεισοι, διάσημα μνημεία, μονα-
δικά αριστουργήματα της ανθρώπινης τέχνης και 
του πολιτισμού, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες 
επιστημόνων και ερευνητών της UNESCO, κινδυ-
νεύουν με αφανισμό. 

Διάσημες περιοχές και ιστορικά μνημεία οδηγεί η 
κλιματική αλλαγή και η μόλυνση  του περιβάλλοντος 
στην καταστροφή και πολύ σύντομα θα εξαφανιστούν, 
αν δεν βοηθήσουμε τον πλανήτη μας. Κάποια από τα 
οποία είναι τα ακόλουθα:

• Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος που εκτείνεται 
σε μήκος μεγαλύτερο των 2.600 χιλιομέτρων έξω 
από τις ακτές του Κουίνσλαντ της βορειοανατολικής 
Αυστραλίας.

• Η Βενετία κινδυνεύει να χαθεί . Η άνοδος του 
ύψους των υδάτων απειλεί να καταπιεί την πόλη των 
δόγηδων μέσα στα επόμενα 70 χρόνια.

• Το Ταζ Μαχάλ, στην Άγκρα της βόρειας Ινδίας. 
Το πανέμορφο αυτό μνημείο κινδυνεύει από κατάρ-
ρευση, καθώς η ατμοσφαιρική ρύπανση κατατρώει 
την κατασκευή του.

• Ο παράδεισος στο αρχιπέλαγος των Σεϋχελλών. 
Τα κοράλλια πεθαίνουν με απίστευτα γρήγορους 
ρυθμούς, ενώ εξαιτίας τις διάβρωσης των παραλίων 
υπάρχει κίνδυνος να βυθιστούν πλήρως οι Σεϋχέλλες 
μέσα στα επόμενα 50 χρόνια. 

• Τα δάση της Μαδαγασκάρης έχουν ημερομηνία 
λήξης για 35 μόλις χρόνια, εξαιτίας της μόλυνσης 
και της ανεξέλεγκτης υλοτομίας. 

• 50 χρόνια δίνουν οι επιστήμονες στους παγετώνες 
των Ελβετικών Άλπεων, καθώς η υπερθέρμανση του 
πλανήτη μειώνει το πάχος  τους. 

Έχοντας υπόψη τις δυσοίωνες προβλέψεις 
των ειδικών για το μέλλον του πλανήτη μας, 
η φετινή Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για το 
κλίμα είχε γεμίσει προσδοκίες τους ακτιβιστές, 
τους επιστήμονες και όλους όσοι πίστευαν πως 
είχε έρθει η ώρα για μια ιστορική απόφαση. Το 
πέρας όμως της Συνόδου βρήκε τους ηγέτες να 

αποχωρούν έχοντας αφήσει πίσω τους υποσχέ-
σεις και άδειο το ‘’Πράσινο Ταμείο’’ του ΟΗΕ 
για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. 
Έκαναν πίσω σε νέες δεσμεύσεις για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων, που προκαλούν το φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου, ενώ ταυτόχρονα δεν 
εκπλήρωσαν υποσχέσεις προηγούμενων ετών. 

Επτά διάσημες περιοχές απειλεί με εξαφάνιση η κλιματική αλλαγή
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269.000 τόνοι πλαστικού  
«κολυμπούν» στους Ωκεανούς

Περιορισμός στις πλαστικές σακούλες;

ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ του ιδρύματος 5 
Gyres που έγινε πρόσφατα εκτιμάται 
ότι 269.000 τόνοι πλαστικού βρίσκο-
νται στους ωκεανούς του πλανήτη.

Ο υπολογισμός αυτός έγινε χρη-
σιμοποιώντας μαθηματικά πρότυπα. 
Το πιο περίεργο όμως είναι ότι τα 
πολύ μικρά κομμάτια πλαστικών 
απορριμμάτων, αυτά στο μέγεθος 
κόκκου της άμμου, είναι πολύ λιγό-
τερα από το αναμενόμενο. Αυτό αν 
και ακούγεται ενθαρρυντικό, στην 
ουσία είναι πολύ ανησυχητικό. 

Οι ερευνητές ανησυχούν ότι τα 
ψάρια και άλλοι θαλάσσιοι οργανι-
σμοί, καταναλώνουν αυτά τα μικρά 

κομμάτια, και έτσι οι τοξίνες που 
περιέχουν τις μεταφέρουν στην 
τροφική αλυσίδα. «Τα πλαστικά είναι 
σαν ένα κοκτέιλ από μολυσματικές 
ουσίες που επιπλέουν γύρω από το 
υδρόβιο περιβάλλον» είπε ο Τ.Μ. 
Ρόχμαν, θαλάσσιος περιβαλλοντο-
λόγος από το Πανεπιστήμιο Ντέιβις 
της Καλιφόρνιας. 

Η Νάνσι Γουάλας, διευθύντρια 
του προγράμματος θαλάσσιων 
απορριμμάτων, είπε ότι μια περαι-
τέρω έρευνα θα πρέπει να εξετάσει, 
πέρα από την επιφάνεια, για να 
βρει που μπορεί να έχουν πάει τα 
μικροσκοπικά πλαστικά κομμάτια.

Κατά τ’ άλλα η ανακύκλωση 
πηγαίνει καλά γι’ αυτούς που λυμαί-
νονται το χώρο. 

Τα πλαστικά τι τα κάνετε 
κύριοι των σκουπιδιών; Καύσιμο 
στα τσιμεντάδικα; Έτσι τη βλέ-
πετε την ανακύκλωση. Το 2011 
η ανακύκλωση ήταν στο 11,5 
% ενώ σήμερα είναι στο 7%. 
Το 2011 μέχρι τον Οκτώβριο 
ξοδέψαμε για τη διαχείριση των 
σκουπιδιών 4,5 δισ. ευρώ, ενώ 
το 2014 μέχρι τον Οκτώβριο 5,8 
δισ. με μικρότερο αποτέλεσμα. 
Πλώρη κύριοι των χρυσοφόρων 
σκουπιδιών για το βιβλίο Γκίνες.

Μία σύγχρονη καινοτομία: διαχείριση δια του 
διασκορπισμού

Σκουπίδια και πλαστικά 
«πνίγουν» την Ελλάδα

Με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου και 
τη λήξη της τουριστικής περιόδου, χιλιάδες 
τόνοι πλαστικών και άλλων απορριμμάτων που 
συσσωρεύτηκαν στις άκρες των δρόμων σε 
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια ξεκινούν το 
καταστροφικό τους ταξίδι χωρίς... επιστροφή 
για τις ελληνικές θάλασσες.

Για πολλούς μήνες, «περίμεναν» τους 
τοπικούς φορείς να ενδιαφερθούν για την 
αποκομιδή τους, χωρίς ωστόσο να υπάρξει η 
στοιχειώδης κινητοποίηση αλλά και η εύλογη 
αντίδραση των τοπικών κοινωνιών για αυτή 
την προσβλητική εικόνα που παρουσιάζουν οι 
περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Άλλωστε, η πλειοψηφία των Ελλήνων 
φαίνεται να έχει συνηθίσει την παρουσία των 
απορριμμάτων σε κάθε έκφανση της καθη-
μερινότητας. Ταυτόχρονα, ελάχιστοι έχουν 
συνειδητοποιήσει πως το πλέον επικίνδυνο 
υλικό για το περιβάλλον είναι το πλαστικό.

Μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η αντίληψη 
πως απαιτούνται εκατοντάδες χρόνια για τη 
διάσπαση των πλαστικών, με αποτέλεσμα να 
επαναπαυόμαστε και να «φορτώνουμε» το 
βάρος της αντιμετώπισης του προβλήματος 
στις επόμενες γενιές.

 Μία προσωρινή αφύπνιση έρχεται λίγο 
πριν από τα καλοκαιρινά μπάνια, οπότε και 
οι δράσεις καθαρισμού των παραλιών, όπου 
θα ξαπλώσουμε.

Συλλογή απορριμμάτων από απόκρημνη 
παραλία

Στην κατάργηση της πλαστικής σακούλας που δηλητη-
ριάζει το περιβάλλον και τα επιφανειακά ύδατα φαίνεται 
πως προσανατολίζεται η Ευρώπη. Τη συμφωνία γι’ αυτό 
υπέγραψαν οι εκπρόσωποι των 28 κυβερνήσεων της Ε.Ε. 
Στόχος είναι να μειωθεί η χρήση της πλαστικής σακούλας, 
ιδιαίτερα της «ελαφριάς» κάτω των 50 microns, μέχρι το 
2025. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι τα κράτη που 
δεν το έχουν πράξει ακόμη θα πρέπει να επιβάλλουν 
χρέωση στην πλαστική σακούλα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2019, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση σε 90 σακούλες 
ετησίως, ενώ η ετήσια κατανάλωση το 2025 δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά τις 40 σακούλες ετησίως ανά άτομο.

Μια έρευνα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε το 2010 απέδειξε ότι 
ο μέσος Έλληνας καταναλώνει 200 – 220 σακούλες 
ετησίως, ρυθμός που δυστυχώς από ενδεικτικές 
μετρήσεις στις αρχές του 2014 αυξάνεται από 
5%-12%.

Δυστυχώς, ο   Έλληνας καταναλωτής δεν 
μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι η όποια πλαστική 
συσκευασία, αποσυντίθεται στο περιβάλλον μετά 
από τουλάχιστον 250 χρόνια, αλλά σίγουρα δεν 
φταίει μόνο ο καταναλωτής. Όταν στα σ/μ δίδονται 
αφειδώς σακούλες και η πολιτεία δεν παρεμβαίνει, 
αλλά ούτε και άλλοι φορείς που υποτίθεται πως 
…προστατεύουν το περιβάλλον.
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Αύξηση παρουσιάζει η ζήτηση για φυσικές χρωστικές 
ουσίες με αποτέλεσμα να φαίνεται πως μια εναλλα-
κτική καλλιέργεια βαφικών φυτών έχει σημαντικές 
προοπτικές ανάπτυξης. 

Πρόκειται για φυτά που παράγουν φυτικά χρώματα 
και μπορούν να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος των 
χημικών παραγώγων του πετρελαίου.

Στην Ελλάδα τα βαφικά φυτά που θα μπορούσαν 
να καλλιεργηθούν και να αποτελέσουν τη βάση αυτού 
του κλάδου είναι ο κρόκος, η ασπερούλα, η ρεζέντα, 
τα οποία αφθονούν στην ελληνική φύση.

Τα φυτά αυτά δεν έχουν καλλιεργηθεί μέχρι σήμερα 
συστηματικά στην Ελλάδα. Το κόστος εγκατάστασης 
των φυτών αυτών είναι της τάξεως των 200-300 

ευρώ το στρέμμα.
Σε κάθε στρέμμα υπολογίζονται περίπου 4.000 

φυτά ενώ μπορούν να δίνουν εισόδημα 300-400 ευρώ 
το στρέμμα εφ’ όσον βέβαια αναπτυχθεί το τομέας 
μεταποίησης των φυτών που παράγουν χρωστικές.

Τα χρώματα που προέρχονται από τα διάφορα 
φυτά είναι στην ουσία οικολογικά ή βιολογικά και δεν 
έχουν υποστεί κάποια σοβαρή χημική επεξεργασία. 

Οι φυτικές χρωστικές ουσίες χρησιμοποιούνταν 
μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ενώ σταδιακά άρχι-
σαν να αντικαθίστανται από αυτή την εποχή από τις 
συνθετικές χρωστικές. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα από 500 φυτά 
από τα οποία μπορούν να παραχθούν χρωστικές ουσίες.

Οι φυσικές χρωστικές ουσίες μπορεί να χρησιμο-
ποιηθούν: 

• Στη βιομηχανία των νημάτων
• Στη βιομηχανία τροφίμων
• Από φαρμακευτικές εταιρείες για την παραγωγή 

σιροπιών κι άλλων φαρμάκων
• Για την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων
• Για χρώματα ζωγραφικής
• Για τη βαφή πασχαλιών αυγών
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Κρήτη οι χρωστικές 

που χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα μνημεία (Κνωσσός, 
Φαιστός κ.α.) ήταν φυτικές. Για εμάς λοιπόν είναι καιρός 
να επιστρέψουμε στη φύση και όχι στις επικίνδυνες 
τοξικές χημικές χρωστικές.

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης έχει η εναλλακτική 
καλλιέργεια βαφικών φυτών στην Ελλάδα

Χωρίς συσκευασμένα προϊόντα  
τα μελλοντικά σουπερμάρκετ

XYMA θα πωλούνται στο μέλλον γνωστά μας 
προϊόντα που βρίσκουμε συσκευασμένα στα 
σούπερ μάρκετ. Η εικόνα θα μοιάζει λίγο με τα 
παλιά μπακάλικα ενώ ήδη έχει ανοίξει εδώ και 
μερικούς μήνες το πρώτο σούπερ μάρκετ στο 
Βερολίνο.  Πρόκειται για το Original Unver-packt    
(σημαίνει «αυθεντικό απακετάριστο») πρωτοβουλία 
δύο γυναικών, της Σάρα Βολφ και της Μιλένα 
Γκλιμπόφ-σκι. 

Το σούπερ μάρκετ αυτό προσφέρει πλήθος 
προϊόντων χωρίς συσκευασίες. ακόμη και υγρά 
όπως σαμπουάν, ενώ ο πελάτης πρέπει να φέρει 
δικά του σκεύη τα οποία ζυγίζονται κατά την 
είσοδο και αφαιρείται το βάρος τους στο ταμείο.

«Η συσκευασία ζυγίζει περισσότερο από το 
ίδιο το προϊόν», είπε χαρακτηριστικά η κ. Βολφ.

Σε τρεις ανάγκες προσπαθεί να ανταποκριθεί 
το Original Unver-packt: Στη μείωση των απορ-
ριμμάτων, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 
περίσσειας τροφίμων που καταλήγουν στα σκου-
πίδια και στη μείωση του κόστους των προϊόντων.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια ανάλογη 
προσπάθεια, υπάρχει όμως πώληση χύμα προ-
ϊόντων στις λαϊκές αγορές, στα μπακάλικα, στα 
καταστήματα βιολογικών προϊόντων και αρκετά 
προϊόντα που πωλούνται χύμα όπως τα όσπρια και 
οι ξηροί καρποί. Τέτοιες μορφές αξίζουν ενίσχυση, 
γιατί είναι ένας άλλος κόσμος…απακετάριστος 
και είναι εφικτός.

Επιβραβεύουμε το γεγονός και πιστεύουμε 
ότι με τη βοήθεια της πολιτείας πρέπει να 
ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια.

Φεστιβάλ Μελιού  
και Προϊόντων Μέλισσας

«Σήμερα ο καταναλωτής νομίζει ότι τρώει ελληνικό μέλι, αλλά 
στην πραγματικότητα το 50% του μελιού που καταναλώνεται είναι 
εισαγόμενο, και το χειρότερο, ο Έλληνας καταναλωτής το πληρώνει 
σαν ελληνικό»

Αυτό ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Συντονιστής Αγροτικής 
Πολιτικής της Κ.Ο., Βαγγέλης Αποστόλου, κατά τη διάρκεια του «6ου 
Φεστιβάλ Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας». Αναφερόμενος στην 
ποιότητα του ελληνικού μελιού, ο κ. Αποστόλου είπε ότι είναι από 
τα καλύτερα παγκοσμίως. Δυστυχώς εισάγονται μεγάλες ποσότητες 
«ελληνοποιημένου» μελιού και το χειρότερο είναι ότι εισάγεται μέλι 
στην Ε.Ε. από τρίτες χώρες χωρίς να αναγράφεται ότι περιέχει γύρη 
από μεταλλαγμένα φυτά.

Όποιος θέλει να κλέψει… όπως λέει η παροιμία… βουτά 
το χέρι του στο μέλι. Έτσι και στην Ελλάδα τη χώρα με τα 
πάμπολα αρωματικά φυτά λόγω της γεωμορφολογίας της 
και της εξαιρετικής ποιότητας του μελιού που παράγει είναι 
αδιανόητο ο Έλληνας να τρώει μέλι από μεταλλαγμένα φυτά 
της… Κίνας. Κάποτε πρέπει να μπει φραγμός στην ασυδοσία 
μερικών που χωρίς κανέναν έλεγχο, πωλούν μέλι κάκιστης 
ποιότητας, νοθευμένο, 1,5 ευρώ το κιλό. Κύριοι της εξουσίας 
χρειάζονται περισσότεροι και ουσιαστικοί έλεγχοι. 

78 κιλά ακατάλληλου κρέατος από  
τη Ναμίμπια κατασχέθηκαν στου Ρέντη

Στην κατάσχεση 78 κιλών βοδινού κρέατος προέλευσης Ναμίμπιας το οποίο κρίθηκε μη ασφα-
λές-ακατάλληλο για κατανάλωση, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής  
Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο σε υπόγειο 
χώρο επιχείρησης του Ρέντη. Το ακατάλληλο προϊόν αποσύρθηκε από την αγορά και καταστράφηκε, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η σχετική κτηνιατρική έκθεση διαβιβάστηκε άμεσα στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Πειραιά.

Βοδινό, Αφρική, Ευρώπη και … Ελλάδα. Το ταξίδι μακρινό και τα μοσχάρια επικίνδυνα. 
Και αυτό είναι ένα τυχαίο δείγμα. Φανταστείτε τι μας σερβίρουν; Αφού δεν υπάρχει έλεγχος. 
Έλεος εξουσιαστές.



ΟΙΚΟΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ / 37ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
οικονομία

Λαίλαπα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτό που 
συμβαίνει στους ελεύθερους χώρους και στα 
Μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής, πολύτιμους 
πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας, καθώς 
ξεπουλιούνται, ελέω ΤΑΙΠΕΔ σε «επενδυτές».
Αυτή είναι και η περίπτωση του πάρκου Γουδή. 
Η επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο 
Γουδή κατά την ημερίδα που διοργάνωσε, εξέφρασε 
την αγανάκτησή της για τις μεθοδεύσεις που 
γίνονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 
και θεωρεί αναγκαία τη διάσωση του πάρκου με 
την παρέμβαση των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου, 
και Χολαργού-Παπάγου, σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Αττικής.
Στο μεταξύ έντονες είναι οι αντιδράσεις φορέων 
για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ ¨Πράξεις εισφοράς 
σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις 
και άλλες διατάξεις». Σε ερώτηση που κατέθεσε 
στην ευρωπαϊκή επιτροπή ο ευρωβουλευτής Κ. 
Χρυσόγονος, διερωτάται κατά πόσο το νομοσχέδιο 
διά του οποίου παραχωρούνται για χρήση δασικές 
εκτάσεις που είχαν καταπατηθεί έως το 2007 
συνάδει με τη Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ, που 
επιτάσσει την προστασία του Περιβάλλοντος.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε χρόνια τώρα με την πάγια θέση 
του για τον δημόσιο χαρακτήρα των αστικών 
πάρκων και δασών και την προστασία 
τους από τις κοινωνίες των πολιτών και 
ιδιαίτερα την τοπική αυτοδιοίκηση, δυστυχώς 
δικαιώνεται.
Το αδηφάγο ΤΑΙΠΕΔ με τους πέντε προέδρους 
που έχουν περάσει απ’ αυτό και τις ληστρικές 
επιδρομές του ΥΠΕΚΑ με τροπολογίες 
νομοσχεδίων που περνάνε νύχτα απ’ τη 
Βουλή, θέλει να ξεπουλήσει τα πάντα.
Έλεος, Έλληνα ξεσηκώσου από τον καναπέ 
σου γιατί σε λίγο δεν θα έχεις ούτε αυτόν.

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ εξακολουθεί 
να προκαλεί στις δασικές αρχές η 
παράνομη υλοτόμηση σε ολόκλη-
ρη τη χώρα. Αν και τα περιστατικά 
λαθροϋλοτομίας εμφανίζονται αισθη-
τά  μειωμένα τα δύο τελευταία έτη, 
και παρά την αυστηρά πρόστιμα οι 
δασικοί υπάλληλοι εξακολουθούν να 
βρίσκονται αντιμέτωποι με επικίνδυνες 
καταστάσεις.

Λόγω της κρίσης και της αύξησης 
της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης 
το 2013 κατασχέθηκαν πάνω από 
13.000 τόνοι λαθραία υλοτομημένα 
ξύλα. Το φαινόμενο αυτό μειώθηκε 
κατά 50% το 2014 και σύμφωνα 
με τον Βαγγέλη Κουντούφα, αντι-
πρόεδρο την Πανελλήνιας Ένωσης 
Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, 
«οι βασικές αιτίες στις οποίες φαίνεται 
πως οφείλεται η μείωση της λαθροϋ-
λοτόμησης και αυστηροποίησης των 
ελέγχων, είναι η εντατικοποίηση των 
ελέγχων όπως επίσης και η αυστη-
ροποίηση των ποινών και κυρώσεων 
που επιβάλλονται.

Η Δασική Υπηρεσία ωστόσο, αντι-
μετωπίζει προβλήματα που εμποδί-
ζουν τη δραστική αντιμετώπισης της 
λαθροϋλοτομίας. 

Η έλλειψη αυτοκινήτων και καυ-
σίμων, ώστε να βρίσκονται οι δασο-
φύλακες την κατάλληλη στιγμή στο 
σωστό σημείο, η έλλειψη ειδικευμέ-
νου και επιστημονικού προσωπικού, 
οι περιορισμοί στις υπερωρίες έχει 
ως αποτέλεσμα οι λαθροϋλοτόμοι 

να δρουν πλέον καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους και κυρίως τους «νεκρούς» 
μήνες όπως τον Αύγουστο.

Παρ’ όλο που υπάρχουν τόσα 
προβλήματα έχει γίνει μεγάλη 
προσπάθεια και εφαρμόζεται το 
πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλο-
τομίας 2014, που χρηματοδοτείται 
με 1,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Ήταν… να μη γίνει η αρχή. Ο 
Έλληνας και κάθε πολίτης στον 
πλανήτη, είναι μιμητικό ζώο και 
συνηθίζει στον εύκολο τρόπο 
ζωής. Όταν πριν δύο χρόνια 
το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είχε τονίσει στον 
ΥΠΕΚΑ τα άσχημα αποτελέσμα-
τα της άθλιας πολιτικής στον 

ενεργειακό τομέα και ιδιαίτερα 
στην θέρμανση, τότε εκείνος μας 
παρέπεμψε στο αποτέλεσμα της 
εφαρμοζόμενης πολιτικής του. Το 
αποτέλεσμα, κύριε μεταλλαγμένε 
ΥΠΕΚΑ Μανιάτη, είναι το εξής:
Α. 3-4 θάνατοι από αιθαλομίχλη 
κάθε μέρα
Β. Νέφος με αιωρούμενα σωμα-
τίδια εξαπλάσια του ορίου
Γ. Αποψίλωση των λιγοστών 
δασών μας (το 1970 η δασο-
κάλυψη στην Αττική ήταν 31%, 
σήμερα είναι μόλις 7%).
Έλεος κύριοι της εξουσίας, κατα-
λάβετε ότι γίνατε ΤΥΡΑΝΟΙ στη 
Δημοκρατία της Ελλάδας.

Ένας σημαντικός οικότοπος, το 
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, Λουδία, 
Αλιάκμονα, που καταλαμβάνει 388 
στρέμματα κινδυνεύει από μια σειρά 
λόγων, κυρίως όμως από νομικές 
«παρατυπίες», και από έλλειψη ισχυρής 
νομοθετικής ρύθμισης. 

Μια χαρακτηριστική «παρατυπία» 
ήταν η έκδοση οικοδομικών αδειών για 
ανέγερση αποθηκών μέσα στο εθνικό 
πάρκο, σε περιοχές όπου απαγορεύεται. 
Μέχρι στιγμής, με δικαστικά μέσα, την 
τριετία 2009-2011, έχει σταματήσει η 
κατασκευή τριών κτιρίων, η υπόθεση 
όμως δεν έχει τελειώσει.

Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου 
έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα 278 
είδη πουλιών, εκ των οποίων 18 είναι 
απειλούμενα, αλλά αποτελεί επίσης 
και έναν σημαντικό βιότοπο για πολλά 
είδη ζώων, ερπετών και  αμφιβίων.

Ευχόμαστε η προσπάθεια να 
συνεχιστεί και ο υγροβιότοπος 
να παίξει το ρόλο του.

Επιδρομή  
σε πάρκα και δάση…

Συνεχίζεται με ανησυχητικούς 
ρυθμούς η αποψίλωση των δασών

Το εθνικό πάρκο στο Δέλτα Αξιού
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚOΜΑ φορά η περιφε-
ρειάρχης Ρένα Δούρου  σε συζήτηση 
εκτός ημερήσιας διάταξης δήλωσε ότι 
θα προχωρήσει στην κατάργηση των 
διαγωνισμών για την κατασκευή  των 
τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας 
στερεών αποβλήτων.

Μάλιστα επικαλέστηκε εντολή του 
υπουργείου Εξωτερικών το οποίο ζητά 
εντός 15 ημερών να ληφθεί απόφαση 
για το εάν ακυρώνονται οι διαγωνισμοί. 
Σημειωτέον ότι υπάρχουν εταιρείες ανά-
μεσα σε εκείνες που συμμετείχαν στο 
διαγωνισμό που έχουν προσφύγει στην 
Κομμισιόν επειδή αποκλείστηκαν. 

Μετά και την παραπάνω εξέλιξη, η 
κ. Δούρου καλείται να λάβει οριστική 
απόφαση πριν από τις εορτές των Χρι-
στουγέννων. Ασαφής παραμένει και η 
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθη-
θεί για την ακύρωση των διαγωνισμών 
ώστε να μην αξιώσουν αποζημιώσεις οι 
συμμετέχουσες κοινοπραξίες. 

Εξίσου ασαφές είναι τι θα γίνει με 
την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που είχε 
εξασφαλιστεί, και αν αυτή θα μεταφερθεί 
στα σχέδια της κ. Δούρου, όταν αποφασίσει 
να τα δημοσιοποιήσει.

Στην αμαρτωλή ιστορία της διαχείρισης 
των σκουπιδιών πρώτη φορά μετά από 

40 χρόνια η περιφερειάρχης κα Δούρου, 
αποφασίζει να παρέμβει δυναμικά στην 
μέχρι τώρα επικρατούσα πολιτική, δηλαδή 
στην ανάθεση εκατομμυρίων δραχμών ή 
ευρώ σ’ έναν ή το πολύ δύο παίχτες στο 
χρυσοφόρο παιχνίδι των σκουπιδιών.

Πρέπει  να την στηρίξουμε όλοι 
ώστε ο Μπόμπολας, ο Περιστέρης, ο 
Μυτιλιναίος και ο Κόκκαλης επιτέλους 
να καταλάβουν ότι τέρμα το παιχνίδι 
της διαφθοράς και της ρεμούλας. Να 
αποφασίσει με την βοήθεια της περι-
φέρειας  κάθε Δήμος για τη διαχείριση 
των σκουπιδιών του, που πιστέψτε με 
είναι ΧΡΥΣΟΦΟΡΑ.

Xωματερή  
το Πόρτο Χέλι

Πολλές συζητήσεις χωρίς καμιά απόφαση

Την δράση της διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 
(ΕΟΑΝ) ερευνά ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος 
Ρακιντζής, έπειτα από εντολή του υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη.

Αδιαφάνεια επικρατεί στα περισσότερα οικονομικά θέματα του Οργα-
νισμού, όπου δεν υπάρχει ανάλυση, ούτε αποστέλλονται οι εισηγήσεις στα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου ώστε να ενημερωθούν πριν από την κάθε 
συνεδρίαση. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο κομμάτι της ανακύκλωσης 
παραμένει ανεξέλεγκτη και η Ελλάδα κινδυνεύει για μια ακόμα φορά με 
διασυρμό και υψηλά πρόστιμα. Εξαιτίας της αδιαφορίας των διοικούντων 
του ΕΟΑΝ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η χώρα δεν έχει εφαρμόσει, ως 
όφειλε, ευρωπαϊκή οδηγία που ορίζει ότι από 1/1/2015 θα πρέπει να 
συλλέγονται και να ανακυκλώνονται χωριστά το γυαλί, το μέταλλο, το 
αλουμίνιο, και το πλαστικό παρόλο που υπήρχε περιθώριο συμμόρφωσης 
τριών ετών, μέχρι τέλους του 2014.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε εδώ και δύο χρόνια έχει καταγγείλει την απαράδεκτη 
και εγκληματική διαπλοκή της διοίκησης (Πρόεδρος και Γενικός 
Διευθυντής, Αγαπητίδης και Σκορδίλης αντίστοιχα, το δίδυμο της 
διαφθοράς), αλλά δυστυχώς έπρεπε να περάσουν αυτά τα δύο χρό-
νια για να καταλάβει ο ΥΠΕΚΑ και οι «αδιάφθοροι» του Ρακιντζή 
ότι οι επώνυμες καταγγελίες του ΠΑ.Κ.Ο.Ε ήταν αληθινές. Αυτοί 
οι κύριοι όμως αλώνιζαν και δυστυχώς συνεχίζουν. Άραγε πότε θα 
μπει εισαγγελέας σ’ αυτό το παραμάγαζο του Ε.Ο.Α.Ν.;

Έργα και Ημέρες του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

Εδώ και ένα μήνα τα απορριμματοφόρα 
του Δήμου δεν λειτουργούν, με 
αποτέλεσμα η κοσμοπολίτικη τουριστική 
πόλη να θυμίζει μία απέραντη 
χωματερή. Τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών 
αποτελούν εστίες μόλυνσης, καθώς 
τρωκτικά και κουνούπια,  που έχουν 
κάνει πολύ έντονη την εμφάνισή τους, 
είναι φορείς μετάδοσης ασθενειών. Η 
δυσοσμία επιβαρύνει την ατμόσφαιρα 
και την αρνητική εικόνα στους 
κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, 
πολλοί από τους οποίους, από τα 
κότερά τους στην παραλία, έχουν 
σαν θέα τους τεράστιους όγκους 
σκουπιδιών.
Το θέμα δεν είναι πρωτόγνωρο στο 
Πόρτο Χέλι. Και στο παρελθόν είχε 
παρουσιαστεί αλλά ποτέ με την 
σημερινή διάσταση.  
Επιχειρηματίας της πόλης προσπάθησε 
να έλθει σε επαφή με τον Δήμο, το 
ΥΠΕΚΑ και το Υπουργείο Υγείας αλλά 
μέχρι τώρα τα μόνα σκουπίδια που 
μαζεύτηκαν είναι αυτά της παραλίας για 
ευνόητους λόγους.
Το ΠΑΚΟΕ πριν τέσσερις μήνες 
είχε πραγματοποιήσει έρευνα στην 
Ερμιονίδα και είχε διαπιστώσει ότι 
όχι μόνον είναι ένας απέραντος 
σκουπιδότοπος, αλλά και οι 
θάλασσές της για κολύμβηση, κατά 
70%, είναι πολύ επικίνδυνες με 
κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους.
Έλεος κύριοι της Εξουσίας. Δεν 
καταλαβαίνετε τίποτε;
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Άγνοια και αδιαφορία καλύπτουν  
τον Τάφο του Θεμιστοκλή

Πιλοτικό πρόγραμμα Κομποστοποίησης του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΘΛΙΒΕΡH ΕIΝΑΙ η εικόνα που παρουσι-
άζει σήμερα ένα σημαντικό αρχαιολογικό 
μνημείο αφού σε έναν ιστορικό χώρο 
μοναδικής αρχαιολογικής αξίας, ο καθένας 
μπορεί ανεξέλεγκτα να πετάει σκουπίδια. 
Πρόκειται για τον τάφο του Θεμιστοκλή, 
(Θεμιστόκλειο), στην παραλία της Δρα-
πετσώνας, που τείνει να μετατραπεί σε 
κάδο απορριμμάτων.

Σε συνέντευξη που μας παραχώρησε 
ο πρώην δήμαρχος Κερατσινίου, Λουκάς 
Τζανής, τόνισε: «Είναι σήμερα περισσότερο 
επιβεβλημένη και επιτακτική η απόδοση 
στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας και 
στην Κοινωνία της πόλης, της ιδιοκτησίας 
αυτής της έκτασης. Πρόκειται άλλωστε 
για το φυσικό και δημόσιο χώρο, ο οποίος 
συνδέει άρρηκτα το δήμο με τη θάλασσά 
του. Μέσω της αλλαγής του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος, θα διασφαλιστεί και η νόμιμη 
παρέμβαση των δημοτικών υπηρεσιών, με 
σκοπό τη φύλαξη, την καθαριότητα και 
την επιμέλεια του ταφικού μνημείου». 
Δυστυχώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της 
περιοχής ανέκαθεν αποτελούσε και συνε-
χίζει να αποτελεί παράγοντα αποτροπής 
της δυνατότητας του δήμου να παρέμβει 
στο χώρο με έργα καθαριότητας, έργων 
συντήρησης, πρασίνου κ.λπ.

«Σε κάθε περίπτωση, η προστασία 
του «Θεμιστόκλειου» μνημείου, αλλά 
και η προβολή ευρύτερα της ελεύθερης 
παραλίας της Δραπετσώνας αποτελούν 
μείζονα θέματα για την αυτοδιοίκηση, τους 
φορείς και τους πολίτες της περιοχής», 
δήλωσε ο κ. Τζανής. Για πάνω από 80 
χρόνια η περιοχή ήταν αποκλεισμένη για 
τους κατοίκους της πόλης, αλλά και για 
τους επισκέπτες. Το καλοκαίρι του 2012, 
η τότε δημοτική αρχή με επικεφαλής τον 
δήμαρχο, Λουκά Τζανή, μαζί με εκατο-
ντάδες δημότες, κατέλαβαν το χώρο. Η 
παραλία της Δραπετσώνας αποδόθηκε 
στους πολίτες, και παράλληλα ο δήμος 
διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων, με σκοπό 
την ανάδειξη και αξιοποίησή της.

Ο κ. Τζανής υποστηρίζει ότι κατά τη 
διάρκεια της θητείας του καταβλήθηκε 
κάθε προσπάθεια ώστε η παραλία να 
παραμείνει πραγματικά ανοικτή, επισκέ-
ψιμη και κατά το δυνατόν λειτουργική. 
Η παρουσία πολιτών, η πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων, η καθημερινή βόλτα των 
συνδημοτών στο χώρο, συνέβαλαν απο-
φασιστικά στην προστασία και φροντίδα 
της περιοχής. Όσον αφορά στις ενέργειες 
στις οποίες προβαίνει σήμερα ο κ. Τζα-
νής, σχολίασε ότι: «Σε ότι μας αφορά, 
θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη 
στερέωση, την ενίσχυση και τη διασφάλιση 
της προοπτικής, που αναδείξαμε μαζί με 
τους συνδημότες μας, ως δημοτική αρχή».

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
με τη συμμετοχή του τότε αντιπεριφερει-
άρχη Πειραιά, Στέφανου Χρήστου, και του 
προέδρου του ΟΛΠ, Γιώργου Ανωμερίτη, 
συμφωνήθηκε να δοθεί χρηματοδότηση 
για την υλοποίηση έργων σύνδεσης του 
αρχαιολογικού χώρου με την προβλήτα 
«Κρακάρη», ώστε να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση των δημοτών στο χώρο. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή Ανάπλασης της 
περιοχής και το Δημοτικό Συμβούλιο της 
πόλης, με εισήγηση του κυρίου Τζανή, 
αποφάσισαν τη δημιουργία μνημείου, 
αφιερωμένου στον αρχηγό των ελληνικών 
δυνάμεων κατά την ιστορική ναυμαχία της 
Σαλαμίνας, Θεμιστοκλή. Έτσι τοποθετήθηκε 

επιτύμβια στήλη που δηλώνει την ταυ-
τότητα του μνημείου. Τα αποκαλυπτήρια 
έγιναν τον Ιούνιο του 2014, ωστόσο, δεν 
τοποθετήθηκαν ποτέ πινακίδες προκειμέ-
νου να το μάθει κάποιος και να πάει να 
το επισκεφθεί. Για την τύχη που θα έχει 
από εδώ και πέρα το μνημείο, ο κύριος 
Τζανής επισήμανε: «Ευελπιστούμε ότι 
άμεσα θα δρομολογηθεί η έναρξη των 
εργασιών κατασκευής της σύνδεσης του 
“Θεμιστόκλειου” μνημείου, με την προβλήτα 
“Κρακάρη”. Στην κατεύθυνση αυτή έχει 
τοποθετηθεί θετικά σε πρόσφατη συνά-
ντησή μας και ο νέος αντιπεριφερειάρχης 
Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης».

Μετά από πολλές καθυστερήσεις, τίθεται σε εφαρμογή 
πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης στο οποίο σε πρώτη φάση θα συμμετέχουν καταστήματα 
εστίασης της πόλης.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος 
και Καθαριότητας, τα καταστήματα που θα συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα θα λάβουν ένα ειδικό σήμα, που θα καταδεικνύει 
την αυξημένη ευαισθησία της επιχείρησης σε περιβαλλοντικά 
θέματα. Τα οργανικά απόβλητα που θα συλλέγονται από τα 
καταστήματα εστίασης που θα συμμετέχουν, θα μεταφέρονται 
στο αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
στη Θέρμη, όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα κομποστοποίη-
σης. Το υλικό που θα προκύπτει θα χρησιμοποιείται σε χώρους 
πρασίνου του δήμου, και θα διατίθεται δωρεάν στους πολίτες 
της Θεσσαλονίκης για να το χρησιμοποιήσουν στους κήπους 
ή στα μπαλκόνια τους.
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Καταστροφική 
«Ανάπτυξη»

Απομάκρυνση 
κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας  
στο Βόλο

Με ψήφισμά του το δημοτικό 
συμβούλιο Κάτω Νευροκοπίου 
δήλωσε την αντίθεσή του 
στα αιτήματα της εταιρείας 
«Μεταλλευτική Θράκης», 
θυγατρική της Eldorado Gold, 
για άδεια μεταλλευτικών 
ερευνών σε έκταση 40.000 
στρεμμάτων στα σημεία Βώλακα, 
Γρανίτη και Οχυρού. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες θα επηρεάσουν 
τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες 
της περιοχής, καθώς ο χώρος των 
ερευνών αποτελεί το βοσκοτόπι 
της περιοχής. Επιπλέον, οι λεκάνες 
απορροής υδάτων της αιτούμενης 
έκτασης, τροφοδοτούν τον 
υδροφόρο ορίζοντα του Κάτω 
Νευροκοπίου και της πεδιάδας 
της Δράμας, και ο κίνδυνος για 
το πόσιμο νερό, και όχι μόνο, των 
περιοχών αυτών είναι προφανής.

Αρνητικά γνωμοδότησε η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Βόλου, η οποία παράλληλα, 
γνωμοδότησε  αρνητικά στην 
εγκατάσταση σταθμού βάσης 
κεραίας για λογαριασμό κινητής 
τηλεφωνίας.
Ο πρόεδρος της τοπικής 
κοινότητας Γλαφυρών, Δημήτρης 
Λειβαδιώτης τόνισε πως οι 
Γλαφυρές δεν έχουν κερδίσει 
τίποτα από την εγκατάσταση των 
κεραιών.
Σύμφωνα με τον κοινοτικό 
σύμβουλο Κώστα Γαργάλα, ο 
Δήμος Βόλου δεν πρέπει να 
επιτρέψει την εγκατάσταση της 
κεραίας. Η περιοχή γύρω από 
τις Γλαφυρές, στο σημείο που 
πρόκειται να εγκατασταθεί η 
κεραία έχει χαρακτηριστεί ως 
δάσος.
Από την πλευρά του ο  Χρήστος 
Στεφόπουλος, δημοτικός 
σύμβουλος έκανε λόγο για 
μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων χωρίς διαφάνεια και 
έθεσε ζήτημα απομάκρυνσης των 
εγκατεστημένων κεραιών κυρίως 
στις περιπτώσεις των συνοικιών 
που υπάρχουν σχολικές μονάδες.

ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ πρότζεκτ “shuuz” 
(«Παπούτσια»), λέει «ναι» στην ανακύκλω-
ση παπουτσιών και μάλιστα προσφέρει 
κίνητρα σε δωρητές προσφέροντάς τους 
ένα μικρό ποσό για κάθε δωρεά.

Ο Βέρνερ Κρούζε, μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου της λέσχης μπάντμιντον 
του Μπόϊλ στη Βόννη και υπεύθυνος 
του αθλητικού συλλόγου αποκαλύπτει 
πως σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων 
συγκέντρωσε  400 ζευγάρια παπούτσια, 
αφού αρκετά παιδιά τα ξεχνούσαν στο 
σύλλογο. Στην αρχή ήθελε να τα πετάξει 

όμως βρήκε τυχαία μια αφίσα της “shuuz” 
με τίτλο «Παλιά παπούτσια – Νέα ζωή». 

Η “Shuuz” έχει δημιουργήσει ένα σύστη-
μα λειτουργίας με τη βοήθεια δωρητών, 
διανομέων και αγοραστών. Οι δωρητές 
υπολογίζονται περισσότεροι από 1.000, 
οργανώσεις και ιδιώτες που ανήκουν στο 
«κλαμπ» των δωρητών.

Τα υποδήματα συγκεντρώνονται από 
την Γερμανική Εταιρεία Αρωγής για παιδιά 
που πάσχουν από καρδιακές παθήσεις. 
Εκεί εθελοντές κάνουν διαχωρισμό των 
παπουτσιών και τα μεταφέρουν στην έδρα 

της οργάνωσης. Η μεταπώληση αποφέρει 
περίπου 35-80 ευρώ την εβδομάδα και 
μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 5.000 
ευρώ.

Κάποια ζευγάρια εξάγονται στην Αφρική 
έναντι μικρού αντιτίμου ενώ οι μπότες  
στέλνονται στην Ρουμανία. 

O εκπρόσωπος της “ Shuuz”, Κρίστιαν 
Σουγιάτα, ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται 
για μια φιλανθρωπική οργάνωση αλλά για 
μια οργάνωση άντλησης δωρεών από τις 
οποίες  επωφελούνται όλοι όσοι συμμετέ-
χουν  στην αλυσίδα για την ανακύκλωση.

«ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
παπούτσια δεν είναι όλα άχρηστα  
και δεν ανήκουν στα σκουπίδια»

Μπλοκάρεται η πρόταση για την μείωση  
των πλαστικών αποβλήτων

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο πάνω από 8 δισεκατομμύρια 
πλαστικές σακούλες καταλήγουν ως απόβλητα στις θάλασσες, 
τους ποταμούς, τις λίμνες και τους  δρόμους της  Ευρώπης ενώ 
κάθε ευρωπαίος πολίτης χρησιμοποιεί, κατά μέσο όρο, 500 
πλαστικές σακούλες, εκ των οποίων 92% είναι μίας χρήσης. Οι 
πλαστικές σακούλες εξαιτίας του μικρού μεγέθους και βάρους 
τους, συχνά διαφεύγουν από τον κύκλο διαχείρισης αποβλήτων 
και καταλήγουν συχνά στο θαλάσσιο οικοσύστημα όπου παρα-
μένουν εκατοντάδες χρόνια. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί υπέρ της μείωσης 
της χρήσης της πλαστικής σακούλας κατά 80% και της επιβολής 
χρέωσης για την χρήση τους από τα καταστήματα, ένα μέτρο 
που θα μπορούσε να αποφέρει ένα όφελος της τάξης των 650  
εκατ. ευρώ, όπως υπολογίζεται από οικολογικές οργανώσεις. 

Το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρόλα αυτά, υποστηρίζει ότι τέτοιου 
είδους ρυθμίσεις θα πρέπει να εναπόκεινται αποκλειστικά στις 
εθνικές κυβερνήσεις. Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το 
θέμα αυτό οφείλεται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμέ-
να νεότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. που αρνούνται την επιβολή της 
απαγόρευσης στη χρήση οξιοδιασπόμενων πλαστικών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα πλαστικά δημιουργούν 
μεγάλα προβλήματα στην διαδικασία της ανακύκλωσης και στην 
ποιότητα των ανακυκλωμένων προϊόντων, αυξάνουν το κόστος 
διαλογής, δεν είναι δυνατή η κομποστιοποίησή τους, ενώ έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και μικροσκοπικά 
θαλάσσια είδη, όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τους οι 
οικολογικές οργανώσεις Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εται-
ρία Προστασίας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού και η Οικολογική 
Εταιρία Ανακύκλωσης.           
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ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ τελικά οι τέσσερις διαγωνισμοί ΣΔΙΤ 
(Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) ύψους 450 
εκατ. ευρώ, κάτι που δεν εξέπληξε ουσιαστικά κανέναν 
αφού την πρόθεσή της αυτή την είχε εκφράσει ήδη 
προεκλογικά η περιφεριάρχης κ. Δούρου. Στην εισήγησή 
της για την ακύρωση των διαγωνισμών αναφέρει ότι 
το ισχύον ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων) συντηρεί τη διαχείριση σύμμεικτων 
απορριμμάτων και κάνει την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής 
υποδοχέα του 85% των αποβλήτων. Το σχέδιο των 
4 ΜΕΑ υπηρετεί αυτή την επιλογή, αναφέρει, αφού 
επιβαρύνει τους δημότες με αυξημένα δημοτικά τέλη, 
εξυπηρετώντας μόνο τους επενδυτές με 30 χρόνια 
απρόσκοπτης κερδοφορίας.

Πάντως η κα Δούρου αναφέρθηκε μόνο γενικόλογα 
στο τι ακριβώς θα επακολουθήσει, και αρκέστηκε να 
επαναλάβει για άλλη μια φορά ότι ο νέος σχεδιασμός 
θα δίνει έμφαση στη διαλογή στην πηγή, στην κομπο-
στοποίηση και στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα 
της διαχείρισης απορριμμάτων.

Αντιρρήσεις πάντως εκφράζονται πάνω στην άποψη 
ότι δεν χρειάζονται τα εργοστάσια αφού, σύμφωνα με 
τις κοινοτικές οδηγίες, το 2020 το 76% των απορριμμά-
των θα πρέπει είτε να ανακυκλώνεται, είτε να πηγαίνει 
για ταφή μετά από επεξεργασία, και αυτό δεν γίνεται 
χωρίς τις αναγκαίες εγκαταστάσεις. Δεδομένου ότι ο 
σχεδιασμός που καταργήθηκε είχε ξεκινήσει το 2003, 
πολλοί προβληματίζονται για τον χρόνο που θα χρειαστεί 
ο νέος ΠΕΣΔΑ, καθώς ο χρόνος πλέον πιέζει.

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ 

Παρελθόν οι Διαγωνισμοί ΜΕΑ,  
το μέλλον όμως άδηλο

Χρηματικό πρόστιμο 10 εκατ. 
ευρώ, και εξαμηνιαίο πρόστιμο 
14.520.000 ευρώ για τους 293 
ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων) που υπήρχαν μέχρι το 
Μάιο 2014, απομειούμενο αναλόγως 
των ΧΑΔΑ που θα υπάρχουν έως 
τον Ιούνιο 2015, επιβλήθηκε 
στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. Σε ανακοίνωσή του 
το υπουργείο Περιβάλλοντος 
επισημαίνει ότι στοχεύει στη 
δραστική μείωση των ΧΑΔΑ μέχρι 
το μηδενισμό τους, καθώς και στην 
πλήρη εξάλειψη της ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριμμάτων.

Αποζημίωση 78.000 επιδίκασε ο 
Άρειος Πάγος σε 26 κατοίκους 
του οικισμού Αγίας Μαρίνας στο 
Μικρό Βαθύ Χαλκίδος, σε βάρος της 
Τσιμενοβιομηχανίας ΑΓΕΤ Ηρακλής, 
για προσβολή προσωπικότητας.
Η προσβολή προσωπικότητας, 
κατά την απόφαση του ανώτατου 
δικαστηρίου επήλθε από την ρύπανση 
που προκαλεί η ΑΓΕΤ Ηρακλής στον 
οικισμό, και όχι μόνο λέμε εμείς. 
Στην προσφυγή τους οι κάτοικοι 
υποστήριξαν ότι η ΑΓΕΤ για να 
αποφύγει το κόστος, δεν τηρεί τους 
προβλεπόμενους περιβαλλοντικούς 
όρους, και δεν παίρνει μέτρα για τον 
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών 
της, με αποτέλεσμα να απειλείται 
η υγεία τους, και να εκτίθενται σε 
αυξημένη περιβαλλοντική μόλυνση.
Για να σταματήσει πια αυτή 
η κατάσταση θα πρέπει η 
περιβαλλοντική μόλυνση που 
προκαλείται σκόπιμα να γίνει 
ασύμφορη για τις επιχειρήσεις, 
και τέτοια μικρά πρόστιμα και 
αποζημιώσεις, καθόλου δεν 
συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση, 
αφού οι δαπάνες για συντήρηση και 
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, 
βιολογικό καθαρισμό κλπ. είναι 
πολλαπλάσιο των προστίμων, τα 
οποία βγαίνουν μετά από χρόνια 
δικαστικών αγώνων.

Χρηματικές 
κυρώσεις για 
τις παράνομες 
χωματερές

Μικρή αποζημίωση, 
για κατά συρροήν 
ρύπανση

Έκλεισαν οριστικά οι ελπίδες για τη μεταφορά 
λυμάτων  στο ΚΕΛ της Ψυτάλλειας

Κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων στην Ερμιονίδα

Η Ρένα Δούρου και η Περιφέρεια 
Αττικής έκλεισαν οριστικά τις πόρτες στις 
ελπίδες των πολιτών της Ανατολικής 
Αττικής για τη μεταφορά λυμάτων στο 
ΚΕΛ της Ψυτάλλειας.

Στο θέμα μάλλον έχει εμπλακεί και ο 
Σύριζα ο οποίος θυσίασε τους 65.000 χιλιά-
δες ψηφοφόρους των Δήμων Σαρωνικού, 

Σπάτων-Αρτέμιδας, Ραφήνας- Πικερμίου 
και Παλλήνης – Γέρακα – Ανθούσας, για 
να εξασφαλίσει του 300.000 ψηφοφόρους 
της Β’ Πειραιά.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος 
Γαβρίλης, μετά από συνεννόηση με τη Ρένα 
Δούρου απέστειλε επιστολή προς τον 
υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη 

με την οποία εκφράζει την αντίθεση του 
συνόλου των φορέων του Πειραιά στην 
μεταφορά λυμμάτων των περιοχών της 
νοτιοανατολικής Αττικής στο ΚΕΛ.

Στην πραγματικότητα επειδή ο Σύριζα 
καταγράφει μεγαλύτερη δυναμική στη Β’ 
Πειραιά προτίμησε να θυσιάσει μια περιοχή 
στην οποία δεν έχει δύναμη για μια άλλη.

Παρά τα 2.000.000 ευρώ που πλήρωσε το Δημόσιο για την 
κατασκευή ΧΑΔΑ (χαβούζας), η ανεξέλεγκτη διάθεση σκουπιδιών 
έχει δημιουργήσει αμέτρητες χαβούζες σε όλη την περιφέρεια  
του Δήμου Ερμιονίδος.

Το πρόβλημα άρχισε το 2008 όταν αποφασίστηκε η υλοποίηση 
του έργου «Δερματοποίηση- Προσωρινή Αποθήκευση Αστικών 
Σύμμεικτων Απορριμμάτων» (ΑΣΑ).

Για την υλοποίηση του έργου παραχωρήθηκε δημόσια δασική 
έκταση στη θέση Σταυρός Διδύμων, επί της νέας επαρχιακής 
οδού, που συνδέει την επαρχία Ερμιονίδος με Ναύπλιο- Αθήνα. Η 
κατασκευή του έργου ανατέθηκε στις 27/07/2010 από τη ΔΕΚΕ 
Τρίπολης στον ΦΟΣΔΑ Αργολίδος. Στις 23/10/2010 χορηγήθηκε 
άδεια λειτουργίας από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδος 
κατά παράβαση της ΚΥΑ 50910/22/12/2003, χωρίς να υπάρχει 
πρόβλεψη σχεδιασμού για τελικό αποδέκτη. Η δαπάνη του έργου 

ανήλθε στα 1.000.000 ευρώ περίπου και η χρηματοδότηση έγινε 
από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Με την εφαρμογή του 
«Καλλικράτη» οι ΦΟΣΔΑ συγχωνεύτηκαν σε έναν ενιαίο σύνδεσμο 
που είχε την ευθύνη των (ΑΣΑ). 

Στις 22/07/2012 ο ανάδοχος του έργου ανέφερε στην Περι-
φέρεια Πελοποννήσου ότι δεν υπάρχει χώρος για εναπόθεση 
δεμάτων και στη συνέχεια ο χώρος μετατράπηκε σε ανεξέλεγκτο 
ΧΑΔΑ.  Παρά τις έντονες και συνεχείς διαμαρτυρίες των κατοί-
κων και του Δήμου Ερμιονίδος προς κάθε αρμόδια Αρχή, μέχρι 
σήμερα δεν έχουν απομακρυνθεί τα δέματα από τον νέο ΧΑΔΑ.

Ως συνέπεια ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος 
Τατούλης,  παραπέμφθηκε ως υπαίτιος  για την εκ προθέσεως 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία. Επίσης τεράστιες ευθύνες προκύπτουν για τους αρμόδιους 
της περιφέρειας- νομαρχίας των Δήμων Κρανιδίου και ερμιόνης.



42 / ΟΙΚΟΕΙΔΗΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
οικονομία

ΑΛΛΆΖΕΙ η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ 
Ρωσίας και Δύσης έπειτα από την πτώση 
της  τιμής του πετρελαίου και του ρουβλίου. 
Οι επιπτώσεις σε επίπεδο ασφάλειας και 
οικονομίας τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο 
όσο και στην Ν.Α. Ευρώπη και Μεσόγειο 
συνδέονται με την Ουκρανική κρίση και 
επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα.

Την πτώση του ρωσικού νομίσματος 
κατά 50% και την μείωση των ρωσικών 
αποθεμάτων καθώς και άλλα αρνητικά 
για την ρωσική οικονομία δημιούργησαν 
μια σειρά από γεγονότα έπειτα από την 
επέμβαση στην Ουκρανία.

Οι αντιπαραθέσεις του Πούτιν με την 
Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, οι δυτικές 
κυρώσεις με τον αποκλεισμό της πρόσβα-
σης του ρωσικού τραπεζικού συστήματος 
των μεγάλων επιχειρήσεων στις διεθνείς 
χρηματαγορές εκτόξευσαν το κόστος του 
δανεισμού. Οι εξαγωγές των φυσικών 
πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
είναι αυτό που εξαρτάται η Μόσχα τα 
οποία αντιπροσωπεύουν σήμερα το 2/3 
των εξαγωγών της και το 30% του ΑΕΠ.

Από την πτώση της τιμής του πετρε-
λαίου στα 60 δολ. που είναι σήμερα 
εκτιμάται πως η Ρωσία μπορεί να χάνει 
κάθε χρόνο 100 δις και από τις δυτικές 
κυρώσεις 40 δις.

Στρατηγική προτεραιότητα του Πού-
τιν είναι η διατήρηση της ενεργειακής 
εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αυτό ανα-

δεικνύει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο 
και ευνοεί σχέδια για τον East Med  και 
τον Ελληνοιταλικό IGI.

Ο Πούτην διαθέτει επαρκές οπλοστάσιο 
απέναντι στη Δύση. Το ένα αφορά μετά-
δοση της κρίσης στη διεθνή οικονομία και 
το άλλο τις γεωστρατηγικές ισορροπίες 
στη Μ. Ανατολή. Θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις υπάρχουν για την Ελλάδα. 

Θετικές από την πτώση του πετρελαίου 
και στη οικιακή κατανάλωση αλλά και στη 
βιομηχανική. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα 
οφέλη στην αγροτική οικονομία αλλά και 
στις αεροπορικές εταιρείες, τη ναυτιλία 
και γενικότερα τις μεταφορές.

Για τον κλάδο της διύλισης οι επι-
πτώσεις είναι μεικτές. Σημαίνων μικρό-
τερες απαιτήσεις σε κεφάλαια αλλά και 

υποτίμηση της αξίας των υφιστάμενων 
αποθεμάτων. Ο τελικός απολογισμός  
αναμένεται μάλλον θετικός αφού οι επι-
δόσεις τους εξαρτώνται κυρίως από τη 
διαμόρφωση  των περιθωρίων διύλισης  
και όχι από τις τιμές του αργού.

Τέλος μεγάλο πλήγμα από τη ρωσική 
κρίση δέχτηκε ο τουρισμός σε εγχώριο 
επίπεδο και οι εξαγωγές.

Πέφτει η τιμή του πετρελαίου, 
αποδυναμώνεται ο Πούτιν

Η γρίπη των πτηνών είναι μια ασθένεια στα 
ζώα που προκαλείται από ιό που σχετίζεται με την 
ανθρώπινη γρίπη.

 Σπάνια και εφόσον κάποια στελέχη του ιού 
μεταλλαχθούν ο τύπος του ιού αλλάζει και μπορεί 
να προσβάλλει και τον άνθρωπο. Οι υγειονομικές 
Αρχές άρχισαν να ανησυχούν καθώς στις αρχές 
Νοεμβρίου ένα μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης, 
το H5N8, εντοπίστηκε σε αγρόκτημα με γαλοπούλες 
στη Βόρεια Γερμανία ενώ μέχρι τώρα κρούσματα 
έχουν αναφερθεί στην Ολλανδία και την Βρετανία, 
χωρίς όμως να ξεκαθαριστεί πιο στέλεχος του ιού 
έχει εντοπιστεί. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το στέλεχος H1N1 
της γρίπης των πτηνών που εμφανίστηκε το 2003, 
προκάλεσε πάνω από 400 θανάτους, ενώ το στέ-
λεχος H7N9 που έκανε την εμφάνιση του το 2013 
σκότωσε πάνω από 170 ανθρώπους και ο ΟΗΕ, τον 
Σεπτέμβριο, εξέδωσε προειδοποίηση  για την νέα 
γρίπη τύπου Α (H5N6). 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Ασθενειών ο ιός H5N8 δεν έχει εντοπιστεί 
πότε στον άνθρωπο ενώ όσων αφορά τα κρούσματα 
στην Βρετανία, την Ολλανδία και την Γερμανία, δεν 
είναι ξεκάθαρο ακόμα αν συνδέονται μεταξύ τους. 

Η εμφάνιση της γρίπης των πτηνών θεωρείται ότι 
είναι πιθανότερο να μεταδόθηκε από άγρια πτηνά 
και οδήγησε την Ε.Ε. να εκδώσει προειδοποίηση για 

να καθησυχάσει τις χώρες που εισάγουν ευρωπαϊκά 
πουλερικά, αφού δεν υπάρχει κίνδυνος σύμφωνα με 
τον αντιπρόσωπο της Κομισιόν.      

Καμπανάκι στην Ευρώπη για την γρίπη των πτηνών
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Η ΕΤΑΙΡΕIΑ παραγωγής μεταλλαγμένων 
τροφίμων Monsanto καταλαμβάνει 
σταδιακά την Ουκρανία.

Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα 
ξένων ΜΜΕ κάτι βέβαια για το οποίο το 
defencenet.gr έχει προειδοποιήσει από 
τον Φεβρουάριο του 2014.

Όπως αναφέρεται η Παγκόσμια 
Τράπεζα, το ΔΝΤ βρίσκονται πίσω από 
την Monsanto και όχι μόνο αλλά και 
την Dow food solutions, την Bayer και 
άλλους μεγάλους παίχτες που θέλουν 
την Ουκρανία να γίνει το πεδίο δοκιμών 
τους, το δικό τους προτεκτοράτο μέσα 
από τον πόλεμο και την καταστροφή 
που προωθούν.

Ήδη η Monsanto διαθέτει κεντρικά 
γραφεία στην Ουκρανία και το άνοιγμα 
των γραφείων συνδυάστηκε με την αγορά 
μεγάλων εκτάσεων γης με δάνεια από 
το το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα, 
εκτάσεις που θα χρησιμοποιηθούν ή και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
των μεταλλαγμένων τροφών που 
είναι απειλή για τη δημόσια υγεία.

Προηγουμένως, πριν δηλαδή την 
ανατροπή με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα 
του προέδρου της χώρας Viktor Yushchenko 
υπήρχε απαγόρευση απόκτησης και χρήσης 
γης από ιδιωτικές εταιρείες αλλά αυτή η 
απαγόρευση άρθηκε πάνω στην ώρα για 
την «επιδρομή» της Monsanto.

Στην πραγματικότητα το δάνειο 
του ΔΝΤ προς τη χώρα ύψους 17 
δισ. $ δόθηκε με την προϋπόθεση 
ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας θα 
έδινε το ελεύθερο για καλλιέργειες 
βιοτεχνολογίας αλλά και για την 
πώληση των προϊόντων σπόρων και 
άλλων χημικώντα οποία ουσιαστικά 

δηλητηριάζουν την ουκρανική γη. Μαζί 
με την Monsanto και άλλες εταιρείες 
έχουν «αδράξει» την ευκαιρία όπως η 
Deere που εμπορεύεται εξοπλισμό και η 
Dupont που εμπορεύεται μεταλλαγμένους 
σπόρους δημιουργώντας ένα εφιαλτικό 
περιβάλλον.

Ο ουκρανικός αγροτικός τομέας είναι ο 
τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας αραβόσιτου 
στον κόσμο και ο πέμπτος μεγαλύτερος 
σιτηρών.

Το πλούσιο έδαφος της Ουκρανίας στο 

οποίο μπορούν να φυτρώσουν σχεδόν τα 
πάντα και η ικανότητά του να παράγει 
μεγάλες ποσότητες μεταλλαγμένων έχει 
τις εταιρείες βιοτεχνολογίας να σπεύσουν 
στη χώρα με πρώτη και καλύτερη την 
Monsanto.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα The 
Ecologist:

«Αν και η Ουκρανία επισήμως δεν 
επιτρέπει την παραγωγή μεταλλαγμένων 
προϊόντων στο έδαφός της το άρθρο 404 
της συμφωνίας με την ΕΕ και το οποίο 
αναφέρεται στις αγροτικές καλλιέργειες 
περιλαμβάνει μια τροπολογία η οποία 
έχει περάσει λίγο έως πολύ χωρίς να της 
έχει δώσει κάποιος ιδιαίτερη προσοχή: 
Και τα δύο μέρη (ΕΕ και Ουκρανία) θα 
συνεργαστούν για την επέκταση της 
χρήσης βιοτεχνολογιών.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τροπολογία 
αυτή είναι αρκετή και ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της βιομηχανίας αγροτικών 
προϊόντων.

Όπως παρατηρεί ο Michael Cox 
διευθυντής έρευνας στην αναπτυξιακή 
τράπεζα PiperJaffray

“Η Ουκρανία και κατ΄ επέκταση η 
α. Ευρώπη είναι ανάμεσα στις πλέον 
υποσχόμενες αγορές για αγροτικό 
εξοπλισμό της εταιρείας γίγας Deere 
όπως και για τις εταιρείες παραγωγής 
μεταλλαγμένων σπόρων Monsanto 
and DuPont”».

Η χώρα που ήταν ο σιτοβολώνας 
της Ευρώπης τώρα είναι το πεδίο 
ενός βιολογικού πολέμου, που θα 
την μετατρέψει σε μια δηλητηριώδη 

έρημο όπως πολλές γεωργικές εκτάσεις 
των ΗΠΑ έχουν γίνει λόγω άφθονης 
χρήσης  του ζιζανιοκτόνου ψεκασμού, 
την  εξάντληση του εδάφους, κάτι που 
θα έχει ως αποτέλεσμα συνολικά την 
πλήρη απώλεια ισορροπίας από ένα 
πρώην τέλειο οικοσύστημα.

Στόχος των αμερικανικών και 
ευρωπαϊκών εταιρειών είναι η 
κατάληψη της Ουκρανίας εξαιτίας 
των μεγάλων συμφερόντων που 
κρύβει από πίσω της η βιοτεχνολογία 
με στόχο την εφαρμογή στην πράξη της 
ΝΤΠ όπου όλοι οι πληθυσμοί θα τρέφονται 
με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο άρα και 
απόλυτο ελεγχόμενο τρόπο ζωής 
σκέψης και αντίδρασης.

Δεν είναι μόνο τα οικονομικά 
συμφέροντα που υπαγορεύουν την 
σύγκρουση αυτή για τα πλούσια εδάφη 
της Ουκρανίας για την ακρίβεια δεν είναι 
καθόλου αυτό: Το σημαντικότερο είναι ο 
απόλυτος έλεγχος και τα εργαλεία της 
που φέρνει μαζί της η ΝΤΠ.

Φυσικά και η αντίδραση της Ρωσίας 
δεν είναι καθόλου τυχαία. Δεν έχει να 
κάνει μόνο από την περικύκλωση 
της από το ΝΑΤΟ αλλά και με την 
εφαρμογή της βιοτεχνολογίας και 
των μεταλλαγμένων στα σύνορά της 
και φυσικά με τον πλήρη αποκλεισμό 
τηςMonsanto από τη ρωσική αγορά.

Μια Monsanto η οποία εποφθαλμιά 
και το ρωσικό σιτοβολώνα. Και ένα 
από τα «προτερήματα» της ΝΤΠ είναι 
πως και υπομονή έχει και ξέρει να 
περιμένει.

ΔΝΤ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ

Η Monsanto επιτίθεται στην Ουκρανία 
Εταιρείες μεταλλαγμένων αρπάζουν ουκρανική γη υπό τις ευλογίες των Δυτικών
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Πρόστιμα και κατεδαφίσεις  
αυθαιρέτων σε δασική γη

Στόχος αγνώστων το Πάρκο «Τήθυς»

Κομπίνα με την ευρω… λυματολάσπη

Πάνω από χίλιοι πολίτες και περίπου 
50 τοπικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικοί 
φορείς και δήμοι της Κρήτης 
κατέθεσαν την Παρασκευή 14-11-
14 προσφυγή στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας κατά της εταιρίας EDF, 
για την ενεργειακή επένδυση που 
προγραμματίζει να πραγματοποιήσει 
στο νησί. Το έργο αφορά την 
κατασκευή ενός υβριδικού αιολικού-
υδροηλεκτρικού συστήματος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ισχύος 190 Μεγαβάτ, με δύο 
λιμνοδεξαμένες αντλησιοταμίευσης 
χωρητικότητας 1,2 εκατ. κυβικού 
νερού η καθεμία και 106 
ανεμογεννήτριες. Η περιβαλλοντική 
μελέτη του έργου παρά το γεγονός 
ότι εγκρίθικε από το ΥΠΕΚΑ, 
αντίκειται στην περιβαλλοντική 
νομοθεσία αφού η επένδυση 
προγραμματίζεται να χωροθετηθεί 
σε προστατευμένες περιοχές της 
Κρήτης, όπως το Αζιλακόδασος και οι 
βουνοκορφές του Ρεθύμνου και των 
Χανίων. 
Οι μόνοι που δεν συνυπέγραψαν  την 
προσφυγή ήταν τα νεοεκλεγμένα 
Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων 
Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου 
δημιουργώντας  κλίμα παραφωνίας 
στο κλίμα αντίδρασης των Κρητικών.    

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν 
ειδικοί και μη, ηγέτες κρατών, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και 
μη κυβερνητικοί οργανισμοί για το 
παγκόσμιο κλίμα. Ο Μετεωρολογικός 
Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών 
σε έκθεσή του αναφέρει αύξηση της 
θερμοκρασίας της γης κατά 0,57 
βαθμούς Κελσίου. Διάφοροι ειδικοί 
έχουν μας επανειλημμένα φοβερίσει 
για αλυσιδωτές επιπτώσεις που θα 
μας πλήξουν τα επόμενα χρόνια από 
την αύξηση της θερμοκρασίας.
Τέλος, ο επιστήμονας κλιματικής 
αλλαγής (ναι, ναι, υπάρχει και τέτοιος 
επιστήμονας) Μάικλ Μαν, προειδοποιεί 
πως η διάσκεψη στη Λίμα και η 
Σύνοδος του ΟΗΕ στο Παρίσι είναι 
μάλλον οι τελευταίες ευκαιρίες 
που υπάρχουν για να περιοριστεί η 
επικίνδυνη κλιματική αλλαγή.

Οι Κρητικοί 
καταθέτουν 
προσφυγή  
κατά της EDF

Κλιματική Αλλαγή: 
Ποιες σκοπιμότητες 
κρύβονται;

ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ οι πληρωμές 
προστίμων και οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων 
που βρίσκονται σε δασική γη παρά την 
τροπολογία που κατέθεσαν τρεις βουλευτές 
της Αττικής, ο Γιώργος Βλάχος, ο Θανάσης 
Μπούρας και ο Βασίλης Οικονόμου.

Το νομοσχέδιο για τις χρήσεις γης, του 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, που ψηφίστη-
κε ύστερα από εισήγηση της σημερινής 
κυβέρνησης προβλέπει την νομιμοποίηση 
των καταπατημένων εκτάσεων για γεωρ-
γικού σκοπούς έως το 2007. Σε σχέση με 
το αρχικό νομοσχέδιο νομιμοποιούνται 
αδιακρίτως όλες οι σχετικές καταπατήσεις, 
δεν μπορούν όμως να νομιμοποιηθούν 
καταπατημένα δάση και δασικές εκτάσεις 
που παρουσιάζουν πρώτον, ιδιαίτερο επι-
στημονικό ενδιαφέρον όπως οι εθνικοί 
δρυμοί, διατηρητέα μνημεία της φύσης και 
προστατευόμενες περιοχές. Δεύτερον, που 
έχουν προστατευτικό ρόλο και τρίτον που 
βρίσκονται σε πάρκα και άλση εντός των 
πόλεων ή των οικιστικών περιοχών καθώς 
και όσες εκτάσεις περιλαμβάνουν κτίσματα.

Το πάρκο «Τήθυς» στους Νέους Πόρους Πιερίας, ένας άλλοτε 
αναξιοποίητος υγρότοπος, έχει γίνει στόχος από αγνώστους 
το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του 
Πάρκου, πίσω από περιστατικά διαρρήξεων και καταστροφών 
στο χώρο, βρίσκονται καταπατητές που βλέπουν την περιοχή 
ως «φιλέτο». Σαν να μην έφταναν αυτά μέσα στις προηγού-
μενες ημέρες βρέθηκαν νεκρά δύο ελάφια, και δύο ποιμενικοί 

σκύλοι. «Στην αρχή σκεφτήκαμε ότι επρόκειτο για φυσικά αίτια, 
όταν όμως χάσαμε και τους ποιμενικούς, διαπιστώσαμε ότι 
πρόκειται για κάτι οργανωμένο. 

Στείλαμε δείγματα από τα νεκρά ζώα στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες και περιμένουμε απάντηση για τα αίτια του θανάτου 
τους», δήλωσε ο υπεύθυνος του πάρκου «Τηθύς» Κώστας 
Κουκάρας.

Ο Διαγωνισμός για το έργο «Συλλογή, 
Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση 
Ακάθαρτων περιοχών Κορωπίου-Παια-
νίας», προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ,  
έγινε στις 26/1/2011 από την Διεύθυν-
ση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής (σήμερα ΔΔΕ Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης).  Συμμετείχαν 11 Κοινοπραξίες 
Εταιριών. Στην δεύτερη φάση προχώ-
ρησαν μόνο 2 Κοινοπραξίες, αυτές με 
το υψηλότερο εργολαβικό αντάλλαγμα. 
Οι άλλες αποκλείσθηκαν για διάφορους 
λόγους, ο ένας εκ των οποίων είναι ότι 
ήταν φθηνότερες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των 
Κοινοπραξιών, που αποκλείστηκαν από 
την διαδικασία και δεν προχώρησαν 
στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού, 
οι τεχνικές προσφορές έπασχαν από 
σοβαρές πλημμέλειες και το κυριότερο 
είχαν κοινούς μελετητές που απαγο-
ρεύεται ρητά από την Νομοθεσία περί 

Δημοσίων Έργων.   
Το ερώτημα που τίθεται άμεσα είναι 

γιατί δεν επαναλήφθηκε ο Διαγωνισμός, 
όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις,  
ώστε να μην ζημιωθεί το Δημόσιο κατά 
28 εκατ. ευρώ;  

Όλες οι ενστάσεις και οι προσφυγές 
των αποκλεισθέντων απορρίφθηκαν από 
την Υπηρεσία. Οι αποκλεισθέντες προσέ-
φυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
για τον αποκλεισμό τους αλλά και για 
την παραμονή των δύο Κοινοπραξιών. 
Η Επιτροπή αναστολών του ΣτΕ  απέρ-
ριψε όλες τις προσφυγές αρνούμενη να 
εξετάσει την ουσία του θέματος.

Το σκεπτικό των απορρίψεων ήταν 
ότι οι αποκλεισθέντες δεν συμμετέχουν 
πλέον στην διαδικασία του διαγωνισμού 
και δεν έχουν έννομο συμφέρον να 
αμφισβητήσουν την τεχνική επάρκεια 
και πληρότητα των δύο λοιπών προσφο-
ρών που θα έπρεπε επί της ουσίας να 

αποκλειστούν.  Την στρατηγική ανέλαβε 
(γνωστός) δικηγόρος από τις Βρυξέλες. 

Οι αποκλεισθείσες Κοινοπραξίες 
έχουν υποβάλει αιτήσεις ακυρώσεως 
των προηγούμενων αποφάσεων του 
ΣτΕ καθώς και καταγγελίες στην Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Την ίδια ώρα κατασκευάζουν τμήμα 
έργου σε άλλο οικόπεδο που δεν καλύ-
πτει τους περιβαλλοντικούς όρους και 
ευρίσκεται 6 χιλιόμετρα μακριά από την 
περιοχή που έχει χωροθετηθεί για το 
έργο. Δεν προσφέρουν κατασκευαστι-
κή μονάδα, όπως προβλέπεται από τα 
τεύχη δημοπράτησης και δεν τηρούν 
βασικούς περιβαλλοντικούς όρους για 
την απόσμηση. 

Σύμφωνα με την Απόφαση Εγκεκρι-
μένων Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) 
15.1,  όλα τα στάδια επεξεργασίας της 
λάσπης πρέπει να βρίσκονται εντός 
κτιρίων με εξαερισμό και απόσμηση. 
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Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα 

και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.  

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα 

 Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609, 210 723 0505-Fax 2107230505

Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr
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Όσοι δουλεύουν πολύ, πίνουν περισσότερο
ΠΙΟ ΕΠΙΡΡΕΠΕIΣ στον αλκοολισμό 
είναι όσοι δουλεύουν πάνω από 48 
ώρες την εβδομάδα, ενώ παράλληλα 
μειώνεται η αποδοτικότητα στη δου-
λειά, σύμφωνα με μια νέα ευρωπαϊκή 
επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την 
καθηγήτρια Μαριάνα Βιρτάνεν του Φιν-
λανδικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Υγείας, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό 
«British Medical Journal», σύμφωνα 
με το Γαλλικό Πρακτορείο και το «New 
Scientist», πραγματοποίησαν την πρώτη 
συστηματική ανάλυση για τη σχέση 
ανάμεσα στις μακρές ώρες εργασίας 
και στην κατανάλωση αλκοόλ.

Έως τώρα είχαν υπάρξει μόνο μικρές 
έρευνες σχετικά με τη σχέση των ωρών 
εργασίας και της κατανάλωσης αλκοόλ, 
οι οποίες είχαν συσχετίσει την πολλή 
δουλειά με καρδιοπάθειες, κατάθλιψη, 
άγχος κ.α. Η νέα έρευνα είναι η μεγα-
λύτερη του είδους της μέχρι σήμερα.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία 
για περίπου 333.700 ανθρώπους σε 
14 χώρες και βρήκαν ότι τα παρατε-
ταμένα ωράρια εργασίας αυξάνουν 
την πιθανότητα μεγάλης κατανάλω-
σης αλκοόλ κατά 11% κατά μέσο όρο. 
Μια δεύτερη μελέτη μεταξύ 100.600 
ατόμων σε εννέα χώρες κατέληξε σε 
παρόμοιο συμπέρασμα, βρίσκοντας μια 
αύξηση 12% στον κίνδυνο υπερβολικής 
κατανάλωσης αλκοόλ.

Όσοι εργάζονται 49 έως 54 ώρες 
την εβδομάδα ή και περισσότερο, έχουν 
αυξημένο κίνδυνο κατά 13% να πίνουν 
πολύ αλκοόλ, σε σχέση με όσους δου-

λεύουν 35 έως 40 ώρες εβδομαδιαίως. 
Δεν παρατηρούνται διαφορές μεταξύ 
ανδρών και γυναικών ή ανάλογα με την 
ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό επίπε-
δο και την χώρα. Εν ολίγοις, σε κάθε 
περίπτωση, η πολλή δουλειά «τρώει τον 
αφέντη» και αυτός το ρίχνει στο αλκοόλ.

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, 
πέρα από τον κίνδυνο αλκοολισμού, 
αυξάνει γενικότερα τα προβλήματα 
υγείας (ηπατοπάθειες, καρκίνος, εγκε-
φαλικά, στεφανιαία νόσος, ψυχικές 
διαταραχές κ.α.). Ως ριψοκίνδυνη θεω-
ρείται η κατανάλωση αλκοόλ, όταν ένας 
άνδρας πίνει πάνω από 21 μερίδες 

ποτού την εβδομάδα (τρία την ημέρα 
κατά μέσο όρο) και μία γυναίκα πάνω 
από 14 (δύο την ημέρα). Μερίδα ποτού 
θεωρούνται τα 25 ml ουίσκι, το μισό 
ποτήρι κόκκινο κρασί και το ένα τρίτο 
της μπύρας.

Προκειμένου να προστατέψουν την 
υγεία των εργαζομένων, οι κανονισμοί 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζουν 
πως κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα 
να μη δουλεύει πάνω από 48 ώρες την 
εβδομάδα (μαζί με τις υπερωρίες του). 
Όμως, όχι σπάνια, υπάρχουν εργαζόμενοι, 
όπως διευθυντικά στελέχη και ελεύθεροι 
επαγγελματίες, που εργάζονται περισσό-

τερο, προκειμένου να πετύχουν ταχύτερη 
προαγωγή, μεγαλύτερες απολαβές κ.α.

Αν και το αλκοόλ μπορεί να μετριάζει 
τις πιέσεις από το στρες στην εργασία 
ή από την κατάθλιψη γενικότερα, η 
μεγάλη κατανάλωσή του έχει αρνητικές 
πλευρές, καθώς οδηγεί σε χαμηλή παρα-
γωγικότητα, συχνές απουσίες από την 
εργασία, αδυναμία λήψης αποφάσεων, 
επαγγελματικά ατυχήματα κ.α.

Οι ερευνητές επεσήμαναν πάντως 
ότι όσοι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά, 
επειδή είναι άνεργοι, κινδυνεύουν ακόμη 
πιο πολύ, επειδή ρέπουν περισσότερο 
στο αλκοόλ.

Η προστασία της φέτας ξεκίνησε με τον κανονισμό του 1996 
που την καταχώρησε ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και 
παρά την αντίδραση και την ακυρωτική απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, αποτέλεσμα της αντίδρασης παραγωγών λευκών τυριών, 
μετά από έφεση της ελληνικής πλευράς, η ονομασία «φέτα» έχει 
κατοχυρωθεί από το Συμβούλιο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

Παρά το γεγονός ότι την απόφαση 92/05 του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, η οποία επικυρώνει ότι η ονομασία «φέτα» μπορεί 
να χρησιμοποιείται μόνο για τυρί που προέρχεται από την Ελλάδα, 
προωθούνται στην αγορά λευκά τυριά, απομιμήσεις της φέτας από 
επιτήδειους. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το φαινόμενο παρα-
τηρείται και σε μεγάλα διαδικτυακά καταστήματα, όπως το ebay 
και το amazon, ενώ οι επαγγελματίες  μπορούν να προμηθευτούν 
την φέτα «μαϊμού» σε μεγάλες ποσότητες ζημιώνοντας το κράτος 
και τους παραγωγούς. Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι αμφιβόλου προ-
έλευσης και ποιότητας λευκά τυριά, πωλούνται σε κάποιες χώρες 
σε εξευτελιστικές τιμές (2-3 ευρώ το κιλό, αντί για 7-8 ευρώ της 
κανονικής τιμής της φέτας).                  

Ηλεκτρονικά καταστήματα πωλούν το λευκό τυρί  
ως φέτα κλέβοντας το εθνικό μας brand
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↘ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α∆ΙΑΦΟΡΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ
↘  Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΣΠΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ.
↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.
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ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘
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ΕΡΕΥΝΩΝ

Στη διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα ή με Fax στο 210 810 1609
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