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Π Α Κ Ο Ε

Οι εταιρείες  
που μας ταϊσαν άλογο  

και μουλάρι –  
Όλα τα ονόματα

 Σελ. 3

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ.

ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ 

ΔΕΗ: ΜΑΣ ΚΛEΒΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ  Σελ.6-8

3 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

To ΠΑΚΟΕ με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος    
διακηρύσσει, καταγγέλλει και αναγγέλλει τα παρακάτω   ΣΕΛ. 4-5

ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ

«5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ »

ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥ ΚΕΡAΣΙΑ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ  
ΣΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΔΑΝEIΣΤΕΣ ΜΑΣ

Ελισάβετ η μικρή

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΘΕΤΟ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ  
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ  

ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ ΑΦΟΒΑ 
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Θρασύτατος ο…τέως περιφερειάρχης Αττικής  
θέλοντας να καλύψει, τα σκάνδαλα στην 
πολυθρύλητη  θητεία του στην περιφέρεια 
με ηθικό αυτουργό τον ίδιο και εισπράκτορες 
άμεσους συνεργάτες του (ένας απ’ αυτούς ο  
Μπάστας Κων/νος, υπεύθυνος προγραμμάτων,  
που ακόμη και σήμερα υλοποιεί πάνω από 50 
προγράμματα), αναφέρει λοιπόν ο πρώην σε 
ανακοίνωση του, ότι σπηλώσαμε την υπόληψη 
του προαναφερόμενου με την καταγγελία που 

κάναμε στην Περιφέρεια Αττικής. Παραλείπει 
όμως έντεχνα να αναφέρει στην ανακοίνωση 
του ο….πρώην ότι το 50% των εγκριθέντων 
προγραμμάτων απ’ αυτόν τ΄ ανάθεσε στον 
ημέτερο του Μπάστα.
Χορός εκατομμυρίων ευρώ.
Ελπίζουμε όμως ότι η δικαιοσύνη θα επέμβει 
δυναμικά ώστε επιτέλους  να χυθεί άπλετο 
φως στην διαπλοκή και την κατασπατάληση 
του δικού μας χρήματος.Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

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

Επιμέλεια ύλης: 
Θάνος Πετρογιάννης,  
Μάνος Ανδριόπουλος 
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

36 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 180.420 επισκέψεις το πρώτο 5μηνο

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

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

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

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

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0805,
210 810 1609

Σκούρα... για τον Σγουρόedi to 
rial

1600

800
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Τ
η λίστα με τις εταιρείες στις οποίες 
επιβλήθηκαν βαριά πρόστιμα 
για το διατροφικό σκάνδαλο 
που τους προηγούμενους μήνες 
συγκλόνισε και τη χώρα μας, 
έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΦΕΤ

Πρόκειται για εταιρείες σε προϊόντα των 
οποίων ανιχνεύτηκε DNA αλόγου, ενώ σε 
μία περίπτωση βρέθηκε και κρέας από… 
μουλάρι. «Πρόκειται για εταιρείες που όλο 
το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν να 
έχουν κάνει τη συγκεκριμένη παράβαση. 
Εντός του Νοεμβρίου οριστικοποιήθηκαν τα 
πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν». Πρόκειται 
για 23 «βαριές» επωνυμίες της εγχώριας -και 
όχι μόνο- αγοράς, στις οποίες επιβλήθηκαν 
πρόστιμα συνολικού ύψους 228.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα επιβλήθηκε:
1.Πρόστιμο € 7.000 στην επιχείρηση 

παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών SPECIAL 
ΕΔΕΣΜΑΤΑ Α.Ε. στη Θέρμη διότι διαπι-
στώθηκαν: – Δυσχέρανση του ελέγχου. – Η 
επιχείρηση χρησιμοποίησε, τουλάχιστον σε μία 
περίπτωση, κρέας αλόγου για την παρασκευή 
έτοιμων φαγητών.

2. Πρόστιμο € 8.000 στην επιχείρηση 
παραγωγής προϊόντων κρέατος ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ ΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. στις Αχαρνές 
διότι διαπιστώθηκε: – Δείγμα του προϊόντος 
“κεμπάπ κατεψυγμένο” στο οποίο ανιχνεύτηκε 
DNA αλόγου.

3. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση 
παραγωγής προϊόντων κρέατος ΑΡΙΣΤΗ 
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. στο Αιγάλεω διότι 
διαπιστώθηκε: – Δείγμα του προϊόντος “καβουρ-
μάς” στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

4. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση 
παραγωγής τυροπιτών – πίτσας ΝΕΤΙΜ Α. 
ΜΕΧΜΕΤ στο δήμο Μαρωνειας – Σαπων διότι 
διαπιστώθηκαν: – Δείγματα των προϊόντων 
“σαλάμι βοδινό” και “λουκάνικο πέταλο” στα 
οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

5. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παρα-
γωγής προϊόντων κρέατος Ι. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ 
& ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ε.Π.Ε. – NOSTIMA 
στην Αλεξανδρούπολη διότι διαπιστώθηκε: – 
Δείγμα του προϊόντος “λουκάνικο χωριάτικο” 
στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

6. Πρόστιμο € 10.000 στο εστιατόριο της 
φοιτητικής λέσχης του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING 
A.E. στην Ορεστιάδα διότι διαπιστώθηκαν: – 
Δείγμα του προϊόντος “σουτζουκάκι” στο οποίο 
ανιχνεύτηκε DNA αλόγου. – Παραπλάνηση 
του καταναλωτή. – Διακίνηση δεσμευμένων 
τροφίμων κατά παράβαση του Αγορανομικού 
Κώδικα.

7. Πρόστιμο € 14.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα 
Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν: – Δείγμα 
του προϊόντος “σουτζουκάκι” στο οποίο ανι-
χνεύτηκε DNA αλόγου. – Παραπλάνηση του 
καταναλωτή.

8. Πρόστιμο € 5.000 στο εστιατόριο 
της φοιτητικής λέσχης Αλεξανδρούπολης Α. 
ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. διότι 
διαπιστώθηκαν: – Δείγματα των προϊόντων 
“σνιτσελάκι κοτόπουλο αλεσμένο” και “μπι-
φτέκι” στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου. 
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.

9. Πρόστιμο € 8.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ-
ΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη 
Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν: – 
Δείγματα των προϊόντων “σνιτσελάκι κοτό-
πουλο αλεσμένο” και “μπιφτέκι” στα οποία 
ανιχνεύτηκε DNA αλόγου. – Παραπλάνηση 
του καταναλωτή.

10. Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση Α. 
ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. – ΑΛΣΟΣ 
ΝΥΜΦΑΙΑΣ στην Κομοτηνή διότι διαπιστώ-
θηκαν: – Δείγμα του προϊόντος “σνιτσελάκι 
κοτόπουλο αλεσμένο” στο οποίο ανιχνεύ-
τηκε DNA αλόγου. – Παραπλάνηση του 
καταναλωτή.

11. Πρόστιμο € 6.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα 
Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν: – Δείγμα 
του προϊόντος “σνιτσελάκι κοτόπουλο αλε-
σμένο” στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου. 
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.

12. Πρόστιμο € 15.000 στο εστιατόριο 
της φοιτητικής λέσχης του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙ-
ΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS 
CATERING A.E. στην Κομοτηνή διότι διαπιστώ-
θηκαν: – Δείγματα των προϊόντων “μπιφτέκι”, 
“σουτζουκάκι” και “κοτομπουκίτσες” στα οποία 
ανιχνεύτηκε DNA αλόγου. – Παραπλάνηση 
του καταναλωτή.

13. Πρόστιμο € 25.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα 
Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν: – Δείγματα 
των προϊόντων “μπιφτέκι”, “σουτζουκάκι” και 
“κοτομπουκίτσες” στα οποία ανιχνεύτηκε DNA 
αλόγου. – Παραπλάνηση του καταναλωτή.

14. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρη-
ση ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΝΙΑΝ Α.Β.Ε.Ε. στο Κορωπί 
διότι διαπιστώθηκε: – Δείγμα του προϊόντος 
“κεμπάπ τύπου αρμένικο” σστο οποίο ανι-
χνεύτηκε DNA αλόγου.

15. Πρόστιμο € 17.000 στη βιομηχανία 
κρέατος – αλλαντικών ΠΑΣΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στο 
δήμο Παύλου Μελά διότι διαπιστώθηκαν: 
– Δυσχέρανση του ελέγχου. – Ανεπαρκής 
εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου. – Η 
επιχείρηση χρησιμοποίησε επανειλημμένα 
κρέας αλόγου για την παρασκευή προϊόντων.

16. Πρόστιμο € 7.000 στην επιχείρηση Α. 
ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. στο δήμο 
Πυλαίας – Χορτιάτη διότι διαπιστώθηκαν: 
– Δυσχέρανση του ελέγχου. – Η επιχείρη-
ση κατείχε και διέθεσε προϊόντα τα οποία 
βρέθηκαν θετικά στην παρουσία κρέατος 
αλόγου και ημιόνου.

17. Πρόστιμο € 15.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα 
Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν: – Δυσχέραν-
ση του ελέγχου. – Η επιχείρηση χρησιμοποίησε 
κρέας αλόγου για την παραγωγή τροφίμων.

18. Πρόστιμο € 10.000 στη βιομηχα-
νία αλλαντικών ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στην 
Κηφισιά διότι διαπιστώθηκε: – Δείγμα του 
προϊόντος “μπιφτέκια έτοιμα ψημένα” το 
οποίο βρέθηκε θετικό σε DNA αλόγου. Στη 
συνέχεια, κλιμάκιο της υπηρεσίας προέβη σε 

έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
στην Αττική. Από την επιθεώρηση προέκυψε 
ότι, ενώ είχε αλλαχθεί η συνταγή του εν λόγω 
προϊόντος, δεν είχε αλλαχθεί η επισήμανσή 
του. Συνεπώς, το προϊόν ήταν μη κανονικό ως 
προς την επισήμανση. Στο προιόν“μπιφτεκι 
προψημένο” χρησιμοποιήθηκε μόνο βοδινό 
κρέας ενώ η ετικέτα ανέφερε και χοιρινό κρεας.

19. Πρόστιμο € 5.000 στην επιχείρηση 
παραγωγής προϊόντων κρέατος KRIVEK 
A.E. στη Χερσόνησο Ηρακλείου διότι δια-
πιστώθηκε: – Δείγμα προϊόντος στο οποίο 
ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

20. Πρόστιμο € 10.000 στην επιχείρηση 
παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώ-
θηκαν: – Δείγματα των προϊόντων “παρι-
ζάκι μοσχάρι” και “λουκάνικο τύπου 
Φρανκφούρτης” στα οποία ανιχνεύτηκε 
DNA αλόγου.

21. Πρόστιμο € 16.000 στην επιχείρηση 
παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώ-
θηκαν: – Δείγματα των προϊόντων “πάριζα 
με εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας”, “παριζάκι 
από φρέσκο κρέας” και “πάριζα από φρέ-
σκο χοιρινό κρέας” στα οποία ανιχνεύτηκε 
DNA αλόγου.

22. Πρόστιμο € 36.000 στην επιχείρηση 
παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώ-
θηκαν: – Δείγματα των προϊόντων “παριζάκι 
από φρέσκο κρέας” και “πάριζα με εκλεκτό 
μοσχαρίσιο κρέας” στα οποία ανιχνεύτηκε 
φαινυλοβουταζόνη. – Δείγμα του προϊό-
ντος “παριζάκι με εκλεκτό μοσχαρίσιο 
κρέας Fe Zn VITB2 VITB6 το οποίο βρέθηκε 
μη κανονικό ως προς την επισήμανση γιατί η 
ονομασία πώλησης οδηγεί σε σύγχυση τον 
καταναλωτή ως προς τη φύση του προϊόντος. 
– Δείγμα του προϊόντος “πάριζα” στο οποίο 
ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

23. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση 
παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπι-
στώθηκε: – Δείγμα του προϊόντος “πάριζα 
βραστή” στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

Οι εταιρείες που μας ταϊσαν άλογο 
και μουλάρι – Όλα τα ονόματα

Είναι καλό να πίνετε ένα φλιτζάνι γάλα αμυγδάλου 
πριν πάτε για ύπνο, αλλά για ακόμα καλύτερα αποτε-
λέσματα προσθέστε κι ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι.

Παρακάτω περιγράφονται μερικά από τα οφέλη που 
προσφέρει η τακτική κατανάλωση γάλακτος αμυγδάλου 
με μέλι:

1. Κοιμάστε καλύτερα
Οι μεγάλες ποσότητες ζάχαρης μπορεί να σας κρα-

τήσουν ξύπνιους και νευρικούς, αλλά μια πολύ μικρή 
ποσότητα γλυκόζης θα βοηθήσει τον εγκέφαλό σας να 
σταματήσει την παραγωγή ορεξίνης, ενός νευροδιαβι-
βαστή υπεύθυνου να διατηρεί το σώμα σε εγρήγορση.

2. Σας δίνει ενέργεια και συγκέντρωση
Πιείτε ένα ποτήρι γάλα αμυγδάλου με 2 κουταλιές 

της σούπας μέλι το πρωί για να διατηρήσετε τα επίπεδα 
ενέργειας υψηλά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

Το γάλα γενικά είναι γνωστό ότι διαθέτει υψηλή 
περιεκτικότητα σε διάφορες βιταμίνες και μέταλλα, αλλά 
τα αμύγδαλα έχει αποδειχτεί ότι περιέχουν πρόσθετα 
θρεπτικά συστατικά ενώ το μέλι είναι φορτωμένο με 
υδατάνθρακες.

3. Επιβραδύνει τη γήρανση
Σε θέματα γήρανσης, οι ερευνητές έχουν ανακα-

λύψει ότι το μέλι και το γάλα αμυγδάλου έχουν θετική 
επίδραση στη γενικότερη υγεία κι όχι μόνο στο δέρμα. 
Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο συνδυασμός 
γάλακτος αμυγδάλου και μελιού αποτελεί το ελιξίριο της 
νεότητας και το χρησιμοποιούσαν για να φροντίσουν το 

σώμα τους.
4. Προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία
Ο συνδυασμός των δύο αυτών συστατικών κατα-

πολεμά τον σταφυλόκοκκο και γι’ αυτό πιστεύεται ότι 
διαθέτει ισχυρές αντιβακτηριακές ιδιότητες.

5. Βοηθά την πέψη
Ένα φλιτζάνι γάλα αμυγδάλου με μέλι μπορεί να σας 

ανακουφίσει από τη δυσκοιλιότητα, το φούσκωμα και 
τα προβλήματα με το έντερο.

6. Βοηθά στην αντιμετώπιση των αναπνευστι-
κών προβλημάτων

Το γάλα αμυγδάλου με μέλι βοηθά στη θεραπεία του 
κρυολογήματος και του βήχα. Ο συνδυασμός τους δίνει 
ένα ισχυρό φάρμακο.

6 αλλαγές που θα παρατηρήσετε εάν πίνετε καθημερινά γάλα αμυγδάλου με μέλι
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ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Νωπά ακόμη τα σημάδια της τραγω-
δίας στο Νεπάλ, των ακραίων καιρικών 
φαινομένων στις ΗΠΑ και της Ευρώπης 
δείχνουν την ανεξέλεγκτη και κακή δομή 
του κεφαλαίου στον πλανήτη με τις πολ-
λαπλές επιπτώσεις στον άνθρωπο. 

H καταστροφή πολύ μεγάλης 
θαλάσσιας περιοχής εξ` αιτίας  της 
διαρροής πετρελαιοειδών  στον πλα-
νήτη, έδειξε πόσο είμαστε εξαρτημένοι 
από τα τεράστια οικονομικά τραστ 
όπως αυτό της ΒΡ, της Φουκοσίμα 
και της Οκλαχόμα.

Όταν μόλις το 0.1% του πληθυσμού 
της γης έχουν στη διάρκεια της ζωής 
τους ασχοληθεί ευκαιριακά με τον εθε-
λοντισμό, όταν ο μισός πληθυσμός της 
γης είναι στα όρια της φτώχιας και της 
εξαθλίωσης, όταν στην Κεντρική Αφρική 
θερίζουν το έιτζ, η πολιομυελίτιδα, η  
σύφιλης και βλεννόρροια, όταν οι ρυθμοί 
της ερημοποίησης τρέχουν με 5 –7% 
κάθε χρόνο  - ιδιαίτερα στη ζώνη Σάχελ, 
όταν η στάθμη  των θαλασσινών νερών 
ανεβαίνει επικίνδυνα με αποτέλεσμα να 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξαφα-
νισθούν πόλεις με ιστορία εκατοντάδων 
χρόνων, όταν το φαινόμενο του θερμο-
κηπίου ολοένα γίνεται εφιάλτης, όταν 
μάστιγες όπως ο καρκίνος, το έιτζ και 
οι καρδιοπάθειες διάνυσαν μια χιλιετία 
και μπήκαν ακάθεκτες στην επόμενη, 
όταν ... όταν ... όταν τα αισιόδοξα μηνύ-
ματα  από την αποκωδικοποίηση του 
ανθρώπινου γενετικού κώδικα μάλλον θα 
χρησιμοποιηθούν χωρίς δεοντολογία από 
elite κοινωνίες για εφαρμογές σε βάρος 
δισεκατομμυρίων ανθρώπων, όταν το 
γάλα και το βούτυρο στον βορρά πετιέ-
ται και άνθρωποι του νότου πεθαίνουν 
από ασιτία,  ο homo sapiens industrialis 
(βιομηχανικός άνθρωπος) να μη αυτοα-
ποκαλείται  άνθρωπος (άνω θρώσκων), 
αλλά κάτθρωπος και να ντρέπεται γι’ 
αυτή του την ύπαρξη στον πλανήτη, που 
δυστυχώς δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι 
τον δανείστηκε  από τις προηγούμενες 
γενεές και τον υποθηκεύει διαρκώς για 
τις επόμενες.

ΝΤΡΟΠΗ ΛΟΙΠΟΝ  
ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗ

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
Στις 16 Ιουνίου κλείνουν τριάντα έξι 

(36) χρόνια λειτουργίας του «ΠΑΝΕΛΛΗ-
ΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥ-
ΝΩΝ».

Το ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε το 1979 με τα 
ερευνητικά του προγράμματα δίνοντας 
μέσα από τον Τύπο συνεχώς στο λαό 
αποτελέσματα ερευνών, γιατί πίστευε 

και πιστεύει ότι έρευνες που δεν δίνονται 
στο λαό για την ενημέρωσή του δεν 
βοηθούν την κοινωνική πρόοδο, αλλά 
δημιουργούν τέλμα στην ποιότητα ζωής 
και μακροπρόθεσμα αποτελούν τροχοπέδη 
για την ευημερία του λαού.

Δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ ήταν ο πρώτος 
φορέας που, δημόσια και με δικά του 
στοιχεία, μίλησε για το φωτοχημικό νέφος 
της Αθήνας (1979)  που το αγνοούσαν 
τελείως.

Από την ίδρυσή του ως σήμερα, το 
ΠΑΚΟΕ έχει οργανώσει και παρευρεθεί 
σε δεκάδες δημόσιες εκδηλώσεις, έχει 
συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές δια-
μαρτυρίας για το φωτοχημικό μανιτάρι 
και συγχρόνως, έδωσε πολλές δικαστικές 
μάχες για την υπεράσπιση του δικαιώματος 
της προφύλαξης της υγείας των πολιτών  
των μεγάλων μας πόλεων.  

Με τις επεμβάσεις, τις πιέσεις και τις 
έγκυρες ανακοινώσεις  του ΠΑΚΟΕ προς 
τις εκάστοτε κυβερνήσεις, διαφύλαξε και  
προασπίστηκε την ποιότητα ζωής των 
Ελλήνων και έτρεψε πολλές φορές τον 
ρου των γεγονότων από τις  ζημιογόνες 
αποφάσεις σε βάρος  του φυσικού μας 
περιβάλλοντος.  

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του 
ανέρχονται σε πολλές δεκάδες, εκ των 

οποίων κυριότερες κατά κατηγορίες και 
τόπο είναι:

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Στις περιοχές: Πειραιά, Δραπετσώ-
να, Νίκαια, Μαρκόπουλο Αττικής, Άγιοι 
Ανάργυροι, Ρέντης, Νέα Ιωνία, Χαλάνδρι, 
Βόλος, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Εύοσμος, 
Κέρκυρα, Κερατσίνι, Μοσχάτο, Ταύρος, 
Χολαργός, Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη, 
Κρυονέρι, Άμφισσα, Μήλος, Ολυμπιάδα 
Χαλκιδικής, ενώ καθημερινά σε σημεία 
της Αθήνας και του Πειραιά κάνει μετρή-
σεις για τη συχνότητα εμφάνισης του 
φωτοχημικού και όχι μόνο νέφους και 
και το ύψος συγκέντρωσης των βασικών 
ρυπαντών.
2. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Για  τριάντα έξι (36) συνεχή  καλοκαί-
ρια, μετρήσεις σε ολόκληρο το Σαρωνικό, 
Κορινθιακό και Ευβοϊκό.

►  Σε όλες τις πόλεις της Κρήτης.
►  Στη Μυτιλήνη στον κόλπο της 

Γέρας.
►  Στον Πατραϊκό,  Παγασητικό και 

Μαλιακό  κόλπο.
►  Στον κόλπο Καβάλας, 

Αλεξανδρούπολης, Αστακού, 
Νάξου, Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, 
Μήλου, Ζακύνθου κ.λπ.

3.  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΕΡΕΥΝΕΣ
Πειραιάς (για την επίδραση της ρύπαν-

σης στη θνησιμότητα των κατοίκων).
Νίκαια και Κερατσίνι (σε 200 παιδιά 

για συγκεντρώσεις μολύβδου στο αίμα 
και ηπατίτιδα).

Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας ( σε 75 
παιδιά, γενικές αιματολογικές εξετάσεις, 
ηπατικές δοκιμασίες και συγκεντρώσεις 
μολύβδου στο αίμα).

Ταύρος  (σε 50 παιδιά, γενικές αιμα-
τολογικές εξετάσεις για μόλυβδο).
4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

► Μύτικας, χοιροστάσιο Βέρρη.
►  Κύμη, χοιροστάσιο «Πλατάνας» 

Ευβοίας.
►  Μαραθώνας, χοιροστάσιο « Μαρα-

θώνα».
►  Μυτιλήνη, βυρσοδεψείο Σουρλάγκα.
►  Άγιοι Θεόδωροι, Διυλιστήρια Βαρ-

δινογιάννη.
►  Ελευσίνα, ΕΣΧΑ, Διυλιστήρια 

ΠΕΤΡΟΛΑ.
►  Αθήνα, βιομηχανία SOFTEX, ΕΛΣΑ.
►  Μήλος, ΔΕΗ.
►  Ολυμπιάδα  Χαλκιδικής, βιομηχανία 

Χρυσού.
►  Ρεβυθούσα Μέγαρα, υγροποιημένο 

φυσικό αέριο.

5 ΙΟΥΝΙΟΥ: Παγκόσμια Ημέρας Περιβάλλοντος    

ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ
To ΠΑΚΟΕ διακηρύσσει, καταγγέλλει και αναγγέλλει τα παρακάτω
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►  Μαρκόπουλο Αττικής (Λατομείο)
►  ΑΓΕΤ Βόλος- Μηλάκι Εύβοιας
►  Βιομηχανική ρύπανση Εύβοιας
►   Ιχθυοτροφεία Πόρου και Σκορ-

πονέρια
►  Μύκονος
►  ΕΛΠΕ (μερτρήσεις Ατμοσφαιρικής 

Ρύπανσης)
5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Φιλοθέη, Ν. Ιωνία, Ν. Μάκρη, Μύτικας, 
Βάρη, Κρήτη, Μενίδι, Μεγαλόπολη, Πτο-
λεμαΐδα, Χαλκιδική, Οινόφυτα Ωρωπός, 
Αργολίδα, Κορινθία, Αν. Αττική
6. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

 Έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες 
μετρήσεις στάθμης θορύβου σε πολλές 
περιοχές της χώρας.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Επειδή πιστεύουμε ότι το οικολογικό 
πρόβλημα παγκόσμια αλλά και τοπικά στον 
Ελλαδικό χώρο, πρέπει να αντιμετωπίζεται 
με ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και όχι εξυπηρε-
τώντας στενά και βραχυπρόθεσμα την 
κομματική πολιτική κάθε κυβέρνησης που 
έρχεται στην εξουσία, διακηρύσσουμε ότι:

Καθήκον κάθε Έλληνα και ειδικότερα 
φορέων που ασχολούνται με το πρόβλημα 
αυτό, είναι ο καθορισμός μιας αδέσμευτης 
και αυτόνομης οικολογικής πολιτικής, που 
θα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των Ελλήνων, μακριά από οποιαδήποτε 
κομματική εκμετάλλευση.

Γι’ αυτό με την ευκαιρία της Παγκό-
σμιας Ημέρας Προστασίας του Περι-
βάλλοντος Καλούμε κάθε Έλληνα 
πολίτη να συμβάλει στη διαμόρφωση 
και αποτελεσματικότητα αυτής της  
αδέσμευτης οικολογικής πολιτικής. 
Ζητάμε την ενεργό συμμετοχή στις 
ομάδες εργασίας του ΠΑΚΟΕ.

 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  

ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΕΡΑΣ
Για την ατμοσφαιρική ρύπανση από 

την αρχή της λειτουργίας του Κέντρου 
μας είναι: οι βασικές  πηγές ρύπανσης 
είναι δύο (βιομηχανία, αυτοκίνητα). Το 
ποσοστό συμμετοχής  των πηγών αυτών 
στη ρύπανση διαφέρει από περιοχή, αλλά 
και χρονικά από ώρα σε ώρα. Δηλαδή σε 
μια καθαρά αστική περιοχή (Παγκράτι) 
η ρύπανση τις πρωινές ώρες (7 –11) 
προέρχεται κατά κύριο λόγο από την 
αυτοκίνηση.

Αντίθετα στις περιοχές Ρέντη, Ελευσί-
νας, Ασπρόπυργου, Μάνδρας η ρύπανση τις 
ίδιες ώρες προέρχεται από τη βιομηχανία.

Επιπλέον οι βιομηχανικές αυτές  περι-
οχές δέχονται τα αερολύματα των βιο-
μηχανιών τις νυχτερινές ώρες (ιδιαίτερα 
τώρα που υποτίθεται ότι ελέγχεται η 
παραγωγή τους μόνο τη μέρα).

ΝΕΡΑ
Όσον αφορά το πρόβλημα της ρύπαν-

σης στα νερά (πόσιμα, αποχετευμένα, 
θαλασσινά), όπως και παλαιότερα στο 
Σαρωνικό, Ευβοϊκό και Κορινθιακό,  προ-
βλήματα ρύπανσης – μόλυνσης γενικά και 
τοπικά υπήρξαν και υπάρχουν έντονα.

Για το πρόβλημα των μολυσμένων 
νερών παλαιότερα διατυπώθηκε από  
κυβερνητική πηγή η θέση ότι: σε άλλες 
χώρες κολυμπούν με χιλιάδες κολο-
βακτηρίδια και αναφέρθηκαν αριθμοί 
αρκετά υψηλοί για όρια κολύμβησης 
σε θαλασσινά νερά και ότι τα δικά μας 
θαλασσινά νερά του Σαρωνικού είναι 
πολύ καθαρά.

Η δική μας θέση από τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων που έγιναν σε πλαζ  του 
Σαρωνικού, Ευβοϊκού και Κορινθιακού 
κόλπου δείχνουν ότι τα θαλασσινά νερά 
έχουν ρυπανθεί και μολυνθεί και αρκετές 
πλαζ είναι επικίνδυνες για τη δημόσια 
υγεία, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας 
– που ισχύει ακόμα – (ΕΙΒ/ 221/ 22 – 1 
– 65 υγειονομική διάταξη αλλά και της 
οδηγίας  2006/7 ΕΚ  Της Ε.Ε.).

Ακόμα κι αν έπειτα από τις τόσες πολ-
λές πιέσεις, όλα αυτά τα χρόνια, προς τις

κυβερνήσεις, άρχισε να λειτουργεί 
η Ψυτάλλεια  για τον καθαρισμό των 
λυμάτων που ρίχνονταν  στο Σαρωνικό,  
δυστυχώς αυτή η θεραπεία δεν έχει κανέ-
να σοβαρό αποτέλεσμα αφού η βλάβη 
αφέθηκε να γίνει μη αναστρέψιμη από 
την αδιαφορία των κρατούντων  τριάντα 
ολόκληρα χρόνια.

Οι γαλάζιες σημαίες μπορεί να δίνονται 
αυθαίρετα για λόγους «δήθεν» τουριστι-
κής ανάπτυξης   σε παραλίες που « οι 
ιδιοκτήτες τους » πληρώνουν τον φορέα 
που τις χορηγεί  δηλαδή( Γιάννης πίνει – 
Γιάννης κερνάει). 

Με αποτελέσματα του κρατικού μηχα-

νισμού της περασμένης χρονιάς, γενικά 
οι ακτές είναι απροστάτευτες και που 
όποιος θέλει αφήνει  μολυσμένα λύματα, 
σκουπίδια και μπάζα. 

Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το 
πρόβλημα; Ποια είναι η πολιτική της κυβέρ-
νησης και γιατί δεν δίνονται περισσότερες 
αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και «ανεξάρτητους»  φορείς για  να μπο-
ρέσουν  να προλάβουν την ανεξέλεγκτη 
καταστροφή;

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ
	Την προχειρότητα των μέτρων – 

πειραμάτων με τα οποία αντιμετω-
πίζεται το χρόνια οξυμένο πρόβλημα 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της 
Αθήνας και που τελικά με βασικούς 
υπαίτιους τις βιομηχανίες, το κύκλω-
μα των καυσίμων και  με ευθύνη του 
δημιουργού του χωροταξικού χάους, τις 
επιπτώσεις του οποίου  τις πληρώνει 
ο λαός της Αθήνας που ταλαιπωρείται 
στις ουρές  και το κέντρο που πλήττεται 
από αυτά τα μέτρα – ημίμετρα. Γιατί 
το φωτοχημικό νέφος δεν φεύγει με 
αγιαστούρες και μαγικά ραβδάκια ή 
μαγικές συνταγές κύριοι…της όποιας 
εξουσίας.

	 Την  μη αντικειμενική ενημέρω-
ση για τα προβλήματα αυτά απ’ 
όλους τους φορείς που ασχολούνται. 
Σημειώνουμε ότι επανειλημμένα έχουν 
σταλεί δελτία τύπου του ΠΑΚΟΕ για 
διάφορα προβλήματα ρύπανσης και δεν 
ανακοινώνονται καθόλου, εξαιτίας των 

διαπλεκομένων εκδότες – διαφημιστές 
διάφοροι αλλά και εταιρείες (ΕΛΠΕ 
και άλλες).

	Τη λαθεμένη πολιτική στο καυτό 
πρόβλημα των μολυσμένων ακτών. 
Σημειώνουμε  εδώ ότι καταγγελίες που 
έχουν γίνει στο ΠΑΚΟΕ για διάφορες 
παθήσεις, αναφέρονται στα μολυσμένα 
νερά του Σαρωνικού και του Ευβοϊκού. 
Αλλά για το ίδιο θέμα αναφερόμαστε 
και στις  εκθέσεις του  ΠΕΡΠΑ που 
αναφέρουν ότι ο Σαρωνικός τη θερινή 
περίοδο δεν έχει καθόλου διαλυμένο  
οξυγόνο και θεωρείται νεκρός.

	Την πλήρη αδιαφορία για το θέμα 
της ηχορύπανσης (θορύβου) και 
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβο-
λίας για το οποίο θα κηρύξουμε 
σταυροφορία.

	Την σημερινή εικόνα του ΥΠΕΚΑ, σχε-
τικά με την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων στη σήραγγα του Υμηττού, 
στην Χαλκιδική με την ELdorando, 
στο Σχοινιά, στις ιχθυοκαλλιέργειες,  
στην Εγνατία Οδό, στην Παραλιακή 
Λεωφόρο τα έργα που καταστρέφουν 
το περιβάλλον, που στο πέρασμά τους 
δεν αφήνουν δέντρο όρθιο και που με 
την τσιμεντένια τους  θωράκιση  σκλα-
βώνουν το  φυσικό μας περιβάλλον.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ
Τη δημιουργία ερευνητικών προ-

γραμμάτων στους τομείς ΑΕΡΑΣ – ΤΡΟ-
ΦΙΜΑ – ΝΕΡΑ και εθελοντικών ομάδων 
εργασίας για την υλοποίηση αυτών των 
προγραμμάτων.

Τέλος πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα 
το πρόβλημα της υποβάθμισης του περι-
βάλλοντος, είναι Εθνική υπόθεση και 
ενδιαφέρει κάθε Έλληνα πολίτη

Στο σημείο αυτό διατυπώνουμε την 
εξής θέση: 

Η συνειδητοποίηση του προβλήματος 
είναι αντιστρόφως ανάλογη της ευθύνης 
των πολιτών. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη 
ευθύνη έχει για το πρόβλημα ο πολίτης 
τόσο λιγότερο συνειδητοποιείται και οργα-
νώνεται για τη λύση του.

Γι’ αυτό καλούμε κάθε Έλληνα πολίτη 
να βοηθήσει ενεργά στις προσπάθειες που 
γίνονται για τη λύση των προβλημάτων 
εντασσόμενος στις ομάδες εργασίας του 
ΠΑΚΟΕ

Στην μακρόχρονη πορεία του το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις με 
ινστιτούτα και οργανισμούς όπως οι EPA, 
GSF, NAUMANN, BBC. Επίσης είναι μέλος 
των UNEP, ECOROPA, IUCN και IFOAM 
για την καλύτερη διαχείριση και προστασία 
του περιβάλλοντος και διαθέτει ιδιόκτητα 
πιστοποιημένα χημικά – μικροβιολογικά 
εργαστήρια.

Η επίμονη και ουσιαστική παρουσία 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε στα διάφορα περιβαλλοντι-
κά θέματα κερδίζει συνεχώς έδαφος σε 
Εθνικό επίπεδο και έχει σαν συνέπεια να 
θεωρείται ένας από τους σοβαρότερους 
και ανεξάρτητους φορείς στον τομέα του 
περιβάλλοντος.

Αυτό επιβεβαιώνεται από την επι-
σκεψιμότητα της ιστοσελίδας του 
ΠΑΚΟΕ(εβδομαδιαίος αριθμός επι-
σκεπτών 16.650 άτομα) τον Μάϊο 
του 2015
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Γράφει ο  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Πανεπιστημιακός - Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ

Γιατί η ΔΕΗ μας κλέβει
Η Δημόσια Επιχείρηση κοινής ωφέλειας, 

βάζει παράνομο χαράτσι με τις «υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας» 20-30% επιπλέον 
στην καταναλισκόμενη ενέργεια, στα 
εκατομμύρια μονοπωλιακών πελατών της.

Το σχήμα αυτό, πέραν από το ότι 
ακούγεται οξύμωρο, είναι και τραγικό, 
γιατί τα χρήματα που έχει εισπράξει η 
ΔΕΗ πρόχειρα υπολογίζονται πάνω από 
10 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2011 
μέχρι σήμερα.

Εν τούτοις συνεχίζει να τα εισπράττει 
παράνομα, παρά το γεγονός ότι το 2011 
καταργήθηκαν με νόμο. Όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο σκεπτικό δέκα ομαδικών 
αγωγών που έχει καταθέσει και συνεχίζει 
να καταθέτει το ΠΑΚΟΕ από το 2014 
μέχρι σήμερα ΔΩΡΕΑΝ, για λογαριασμό 
μελών του:

«…Όμως το άρθρο 29 του ν.2773/1999 
καταργήθηκε, πλην της παραγράφου 6, η 
οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 7 παρ.3 
του ν.3899/2010 (ΦΕΚ Α212/17.12.2010), 
και διατηρήθηκε σε ισχύ αντικατεστημένη. 
Επίσης οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
που θεσπίστηκαν με το άρθρο 28 του 
ν.3428/2005 καταργήθηκαν και αυτές με το 
άρθρο 195 του ν.4001/2011, όπως επίσης 
δεν προβλέπονται πλέον και χρεώσεις για 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δυνάμει του 
άρθρου 13 του ν.3855/2010 που όριζε 
ότι δύνανται να επιβάλλονται χρεώσεις 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καθώς όλες 
οι σχετικές διατάξεις έχουν καταργηθεί με 
την παράγραφο 5 του άρθρου 195 του 
ν.4001/2011.

Αποτέλεσμα της παράνομης και υπαίτιας 
συμπεριφοράς της εναγομένης είναι ότι αυτή 
καθίσταται αδικαιολογήτως πλουσιότερη εις 
βάρος μας άνευ νομίμου αιτίας. Ήδη σήμερα 
έχουμε υποχρεωθεί και έχουμε καταβάλλει 
στην εναγόμενη ανά δίμηνο τεράστια ποσά, 
συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών 
επιβαρύνσεων που εμπεριέχονται στους 
λογαριασμούς της εναγομένης. Και αυτό 
συμβαίνει τη στιγμή που οι λογαριασμοί, 
έναντι και εκκαθαριστικοί, που έχουν εκδοθεί 
και έχουν αποσταλεί σε εμάς ως ανωτέρω, 
δεν είναι εκκαθαρισμένοι καθώς εμπεριέχουν 
χρέωση που έχει καταργηθεί. Στη δύσκολη 
δε οικονομική συγκυρία που διέρχεται η 
χώρα μας η εναγόμενη αν και έχει εισπράξει 
από το καταναλωτικό κοινό και από τα 
μέλη του ενάγοντος χρηματικά ποσά από 
παράνομη αιτία, εντούτοις δεν έχει μέχρι 
και σήμερα ενεργήσει για την επιστροφή 
των αχρεωστήτως αυτών καταβληθέντων 
ποσών. Επίσης δεδομένου ότι το ηλεκτρικό 
ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και η εναγόμενη 
είναι καθολικός πάροχος αυτού, η ως 
άνω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά 
της εναγόμενης παραβιάζει την οδηγία 
υπ’αριθμ. 2009/72/ΕΚ της 13/7/2009 
που απαγορεύει την οποιαδήποτε κρυφή 
χρέωση για παροχή απολύτως ορισμένη 
και μετρήσιμη. 

Με  άλλα  λόγ ι α  η  ε ναγόμενη 
εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι ως 
καθολική πάροχος του κοινωνικού αγαθού 
του ηλεκτρικού ρεύματος, έχοντας σε 

περίπτωση υπερημερίας του καταναλωτή 
στην καταβολή του χρηματικού ποσού του 
λογαριασμού που εκδίδει τη δυνατότητα 
διακοπής, χρησιμοποίησε απατηλά μέσα, 
πείθοντας το καταναλωτικό κοινό και εμάς, 
ότι νομίμως εισπράττει το αναφερθέν 

χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη χρέωση 
για τη δαπάνη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 
ενώ η χρέωση αυτή έχει, ως ανωτέρω 
αναλύθηκε, από τις 22.08.2011 καταργηθεί.

 Όφειλε δηλαδή και μπορούσε η 
εναγόμενη από τις 22.08.2011 και 

εντεύθεν να απαλείψει από τους 
λογαριασμούς μας τη χρέωση για 
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Σε 
αυτό άλλωστε δεν εμποδίστηκε ούτε από 
κάποιο γεγονός ανωτέρας βίας ούτε από 
την εξυπηρέτηση ιδιαίτερου δημοσίου 

ΔΕΗ: Μας κλέβει 
και μας σκοτώνει
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συμφέροντος. Όφειλε η εναγόμενη να 
τηρήσει τη νομιμότητα που πρέπει να 
διακρίνει τις συναλλαγές και η οποία 
δημιουργεί μια δικαιολογημένη εμπιστοσύνη 
του καταναλωτικού κοινού και ημών 
συγκεκριμένα απέναντι στην εναγόμενη 
τη στιγμή που διαχειρίζεται ένα κοινωνικό 
δημόσιο αγαθό όπως η ηλεκτρική ενέργεια…»

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με απόφαση 
του στις 22.2.2012, το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Καλαμάτας με προσωρινή 
διαταγή (συνημμένη) απαγορεύει τη 
διακοπή ηλεκτροδότησης σε καταναλωτή. 
Μάλιστα η τότε βουλευτής Μεσσηνίας του 
ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, υπέβαλε 
ερώτηση στη Βουλή (συνημμένη) σχετική 
με το θέμα και η απάντηση της κυβέρνησης 
ήταν να την… χρήσουν Γενική Γραμματέα 
του ΥΠΕΚΑ επί… Μανιάτη Υπουργού.

Όσον αφορά τα ποσά των υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας όπως φαίνονται στους 

συνημμένους λογαριασμούς, ξεπερνούν 
το 25% των ποσών της αξίας της 
καταναλισκόμενης ενέργειας. 

Στη συνέχεια το ΠΑΚΟΕ με έγγραφη  
παρέμβασή του στον τότε Πρωθυπουργό 
κο Σαμαρά, επισημαίνει την «κλοπή» των 
καταναλωτών από τη ΔΕΗ. Η απάντηση 
μετά από αρκετούς μήνες (συνημμένα) 
αποδεικνύουν ότι η ΔΕΗ κάθε άλλο παρά 
κοινωφελής επιχείρηση είναι. 

Εμείς ξαναβάζουμε δύο καυτά 
ερωτήματα

1. Πώς επιβάλλει χρεώσεις Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας στους καταναλωτές, όταν 
διαφημίζει η ίδια ότι είναι Οργανισμός 
Κοινής Ωφέλειας;

2. Πώς εξηγεί η ΔΕΗ το γεγονός 
ότι λαμβάνει επιδοτήσεις ως φορέας 
διαχείρισης ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης, 
πετρέλαιο και άλλα) από το ΔΝΤ, ύψους 
160 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον κάθε 

χρόνο, αλλά ζητά από τους καταναλωτές 
να πληρώνουν χαράτσι;

Γιατί η ΔΕΗ μας σκοτώνει
Επανειλημμένα στις μονάδες της 

ΔΕΗ, έχουν επιβληθεί πρόστιμα πολλών 
χιλιάδων ευρώ από τους επιθεωρητές 
περιβάλλοντος. Οι πιο πρόσφατες είναι 
το Μάρτιο του 2013 με πρόστιμα στη 
ΔΕΗ Μεγαλούπολης ΑΗΣ Α&Β 51.750 
ευρώ και 14.450 ευρώ αντίστοιχα και τον 
Ιούλιο του 2014 στις μονάδες της ΔΕΗ 
Αμύνταιου και Πτολεμαΐδας 91.540 ευρώ 
και 74.340 ευρώ αντίστοιχα.

Αλλά από έρευνα της Greenpeace 
που έγινε το 2013 αποδεικνύεται όπως 
αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της 
εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ (συνημμένο) 
ότι 1.149 θάνατους ετησίως Ελλήνων 
συμπολιτών μας επιτυγχάνει η βρώμικη 
πολιτική για την ενέργεια της ΔΕΗ και 

συγκεκριμένα:(απόσπασμα Εφημερίδας 
ΠΑΚΟΕ ΟΙΚΟ-νομία, #57 Σεπτέμβριος 2013)

«Τη νέα της έκθεση παρουσίασε η 
Greenpeace, με τίτλο «Σιωπηλοί Δολοφόνοι», 
στην οποία παρουσιάζονται οι επιπτώσεις 
των 300 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών 
ανθρακικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 
στη δημόσια υγεία. Περίπου 25.000 
Ευρωπαίοι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους 
από την καύση λιγνίτη, ενώ περισσότεροι 
από 1.200 Έλληνες πεθαίνουν πρόωρα 
εξαιτίας της μόλυνσης των 7 μεγάλων 
ανθρακικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 
που λειτουργούν στη χώρα μας. Επίσης 
στην Ελλάδα η καύση λιγνίτη ευθύνεται 
για την απώλεια 260.000 εργατοημερών 
ετησίως επιβαρύνοντας σημαντικά τα 
ασφαλιστικά ταμεία και το εθνικό σύστημα 
υγείας, καθώς το κόστος για την οικονομία 
ανέρχεται στα 3,9 δις ευρώ ετησίως. Ακόμη 
εάν προχωρήσει η κατασκευή του νέου 
σταθμού «Πτολεμαΐδα 5», τότε αυτός ο 
σταθμός μπορεί να φτάσει να ευθύνεται για 
τον πρόωρο θάνατο περισσότερων από 100 
ανθρώπων κάθε χρόνο. Το 2010 οι λιγνιτικές 
μονάδες στη χώρα μας εξέπεμπαν συνολικά 
40 εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα( 
CO2), περισσότερους από 11.000 τόνους 
μικροσωματιδίων και 140.000 τόνους 
διοξειδίου του θείου (SO2), καθώς επίσης 
και περισσότερους από 8 τόνους βαρέων 
μετάλλων και άλλων τοξικών ουσιών. 
Πέραν του κόστους σε ανθρώπινες ζωές, 
η λιγνιτική ρύπανση επιβαρύνει εξίσου και 
την ελληνική οικονομία. Η ρύπανση από τη 
λειτουργία των μη αποδοτικών και εξαιρετικά 
ρυπογόνων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 
κόστισε στην ελληνική οικονομία 2,3 -3,9 
δις ευρώ ετησίως, καθώς χρηματοδοτούνται 
από το ελληνικό κράτος και άρα από φόρους 
Ελλήνων- ποσό το οποίο αντιστοιχεί έως 
και 1.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
ΑΠΟ ΒΡΑΒΕΙΑ Η ΔΕΗ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ. ΕΝΑΣ 
ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΤΗΣ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ''ΜΑΥΡΟ 
ΒΡΑΒΕΙΟ'';»

(απόσπασμα Εφημερίδας ΠΑΚΟΕ 
ΟΙΚΟ-νομία, #57 Σεπτέμβριος 2013)
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Προστασία και Αειφόρος Ανάπτυξη  
του Πάρκου των Πρεσπών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
τρία κράτη της διασυνοριακής λεκάνης 
των Πρεσπών υπέγραψαν την Διεθνή 
Συμφωνία για την Προστασία και Αειφόρο 
Ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών. 

Η συμφωνία αυτή παραμένει ανε-
νεργή διότι η ελληνική πλευρά δεν έχει 
κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την 
κύρωσή της. 

Αντιθέτως η Αλβανία και η ΠΓΔΜ 
έχουν πρόσφατα προχωρήσει στη σύστα-
ση ενός «διασυνοριακού Βιοσφαιρικού 
Αποθέματος» στην περιοχή,  υπό την 
αιγίδα της UNESCO, στο οποίο καλούν 
και την Ελλάδα να συνεργαστεί. 

Οι διεθνείς περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις Euro Natur (Γερμανία), Frankfurt 
Zoological Society (Γερμανία), KORA 
(Ελβετία), Plantlife (Ην. Βασίλειο),  καθώς 
και οι οργανώσεις του δικτύου Prespa 
Net,  MES (ΠΓΔΜ),  PPNEA (Αλβανία) και 
η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών  (ΕΠΠ), 
καλούν τη νέα Ελληνική Κυβέρνηση να 
επικυρώσει αυτή τη Διεθνή Συμφωνία.

Τα τρία συνορεύοντα κράτη, ύστερα 
από δεκαετίες προσπαθειών, θα πρέπει 
να συστήσουν μόνιμους μηχανισμούς 
διαβούλευσης, συντονισμού και κοινών 
δράσεων για την προστασία, την ορθή 
διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη 
αυτού του πολύτιμου τόπου. 

Οι εθνικές δράσεις είναι θετικές,  αλλά 
δεν μπορούν μόνες τους να πράξουν τα 
μέγιστα αποτελέσματα και οφέλη, τόσο 
για την φύση όσο για τον άνθρωπο. Με 
την έλλειψη της τριμερούς διακρατικής 
συνεργασίας, η προστασία της περιοχής 
της Πρέσπας στηρίζεται μόνο σε πρωτο-
βουλίες τοπικών και διεθνών φορέων και 
των κατοίκων της περιοχής.

Οι παραπάνω αναφερόμενες περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις θα συναντηθούν στο 
λαιμό Πρεσπών, για να συζητήσουν τις 

προτεραιότητες και τους κοινούς στόχους 
της δράσης τους για την προστασία των 
φυσικών και πολιτιστικών αξιών της 
περιοχής,  στα πλαίσια του μηνύματος 
της Παγκόσμιας Ημέρας Υγρότοπων 
«Υγρότοποι για το Μέλλον μας».

Αναδεικνύεται η ανάγκη για μία δια-
φορετική αναπτυξιακή προοπτική,  που 
πρέπει να επιδιώξουμε για περιοχές σαν 
την Πρέσπα. Πρέπει με κάθε τρόπο να 

διασφαλισθεί η διατήρηση των φυσικών 
πόρων και η ποικιλία της ζωής για τις 
γενεές που θα έρθουν και να επιτραπεί 
η ανάπτυξη σύγχρονων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων,  που θα κρατήσουν την 
περιοχή ζωντανή και βιώσιμη.  

Απαράδεκτη η καθυστέρηση από 
την Πολιτεία σε ένα τόσο σοβαρό 
και ανώδυνο οικονομικά θέμα.  Δεν 
παραδειγματίζονται από την δρα-

στηριότητα της Αλβανίας (του Χότζα 
μόλις πριν λίγα χρόνια);

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει 
τοποθετηθεί στο θέμα των Πρεσπών, 
γιατί πέρα από την προσφορά τους 
στην εθνική οικονομία, εάν εκμεταλ-
λευτούν σωστά, είναι και ένα άκρως 
γεωπολιτικό στρατηγικής σημασίας 
σημείο, που χρειάζεται ιδιαίτερης 
προσοχής. 

Επιμέλεια ύλης: ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ



10 / ΟΙΚΟΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2015
οικονομία

Το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μιας 
στάσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» στοί-
χισε 45 εκατομμύρια ευρώ από τα λεφτά 
του ΕΣΠΑ.

Γιατί στην Ελλάδα της κρίσης, οι κυβερ-
νήσεις δεν ευνόησαν τη χορήγηση ΕΣΠΑ 
σε φορείς με πραγματικές και μετρήσιμες 
ανάγκες, αλλά σε αόριστες συμβουλευτι-
κές δράσεις ; Η όλη διαδικασία θυμίζει το 
σκάνδαλο των επιχορηγήσεων των ΜΚΟ. 
Θυμόσαστε την διοργάνωση συνεδρίων 
για την «Ανάπτυξη της φορολογικής 
μεταρρύθμισης στα νησιά Γκαλαπάγκος» 
από ΜΚΟ που επιχορηγήθηκε με πακτω-
λό χρημάτων. Ποιος μπορεί να ξεχάσει 
την ΜΚΟ που εισέπραξε χρήματα για 
την μελέτη εξουδετέρωσης ναρκών στο 
Αφγανιστάν (νομίζω, ας με συγχωρήσουν 
οι αναγνώστες αν το σωστό είναι το 
Κουρδιστάν).

Είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί που 
ακριβώς δαπανώνται τα χρήματα για ένα 
πρόγραμμα με την βαρύγδουπη ονομα-
σία «Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού 
πλαισίου των Κρατικών Ενισχύσεων – 
Προκλήσεις για την ελληνική Δημόσια 
Διοίκηση».

Διάφοροι «εκσυγχρονισμοί» και «προ-
ωθήσεις» πρωταγωνιστούν στα διάφορα 
άϋλα προγράμματα τα οποία επιδοτούνται 
από το ΕΣΠΑ. Δεν επιδοτούνται χωράφια, 
κατασκευές, επιχειρήσεις, αγρότες, αλλά 
οι «Σύμβουλοι»

Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι Σύμβουλοι; 
Έχουν όνομα ;

Πρακτικά είναι αδύνατο να ελεγχθεί 
που τελικά οδηγήθηκαν τα κονδύλια 
του ΕΣΠΑ, το μεγάλο κομμάτι των οποί-
ων εισέπραξαν οι «νταβατζήδες» κατά 
τον πρώην Πρωθυπουργό Καραμανλή, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν 
αποδεικνύεται ότι τα μεγάλα κονδύλια 
κατέληξαν σε πρόσωπα που ανακυκλώ-
νονται στην κοινωνική και πολιτική ζωή 
και πολλές φορές στην διαπλοκή.

Οι παρακάτω αναφερόμενες εταιρείες 
δεν ανήκουν όλες σε αυτές τις κατηγορίες, 
αλλά είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος για 
να ελεγχθεί τι ακριβώς έγινε με τα λεφτά 
που δόθηκαν.

Αποδέκτες μεγάλων ποσών είναι τα 
ελληνικά τμήματα πολυεθνικών εται-
ρειών ελέγχου και συμβούλων, όπως η 
DELLOITE, η Price Water House, η Grant 
Thjorton KPMG κλπ. Στη συνέχεια έχουμε 
μεγάλες αλλά και μικρές διαφημιστικές 

εταιρείες ατόμων που σχετίζονταν άμεσα 
με την πολιτική. 

Οι περισσότερες από τις εταιρείες 
δημοσκοπήσεων είναι αποδέκτες κονδυ-
λίων ΕΣΠΑ, ενώ χρηματοδοτούνται και 
οι μέτοχοί τους ξεχωριστά.

Η επιδότηση γίνεται πολλές φορές 
όπως π.χ. στην εταιρεία CTM ιδιοκτησί-
ας Κωνσταντίνου Ρουτζούνη, που έχει 
την εταιρεία δημοσκοπήσεων ΚΑΠΑ 
RESEARCH, η στην εταιρεία ΟΠΙΝΙΟΝ 
του Ευστράτιου Φαναρά που είναι και 
ιδιοκτήτης της MRB. 

Η πρώην υπουργός πολιτισμού Τατιάνα 
Καραπαναγιώτη πήρε 600.000 ευρώ για 
το έργο «προμήθεια Ψηφιακή Σύγκλιση».

Οι εταιρείες που επιχορηγούνται από 
το ΕΣΠΑ έχουν ονομασίες “Consulting” 
“Communication” “Profile solutions” και 
αλλά παρόμοια μη παραγωγικά ονόματα 
που όμως εντυπωσιάζουν. 

Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι από 
τους επιδοτούμενους διατηρούν οικονο-
μικές σχέσεις με το Δημόσιο του οποίου 
είναι προμηθευτές. Όπως φαίνεται αυτή η 
σχέση χρησιμοποιείται μετά σαν κριτήριο 
ποιότητας για είσπραξη επιχορηγήσεων 
από το ΕΣΠΑ. 

Τέλος επιχορηγούνται και τα Ιδρύματα 
πολιτικών αλλά και οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις. Η ΓΣΕΕ, που δεν φαίνεται να 
έχει κάποια δραστηριότητα έχει εισπρά-
ξει 90 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά που 
πηγαίνουν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα 
είναι ανεξέλεγκτα επίσης. 

Οι εταιρείες του Σωκράτη Κόκκαλη, 
του εθνικού προμηθευτή λογισμικού, 
έχουν πάρει άπειρα ποσά από το ΕΣΠΑ.

Υπάρχουν φάκελοι με εντυπωσιακές 
πολύχρωμες παρουσιάσεις εντυπωσιακών 
έργων, στη σφαίρα του άυλου πάντα, έργα 
που είναι «συνέδρια, προβληματισμοί και 
προωθήσεις» που δεν αποδεικνύουν ότι 
καλώς δόθηκαν. Τι έργα έγιναν ; Πως 
ελέγχθηκαν;

Απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα 
μπορεί να δώσουν μόνον οι Αρχές, αν 
φυσικά το θελήσουν.

Όλα αυτά τα στοιχεία επεξεργα-
ζόμαστε εδώ και πέντε (5) μήνες. Τα 
«λαβράκια» που βγάλαμε πάρα πολ-
λά. Το ΠΑΚΟΕ θα μπει μπροστάρης 
σε αυτή την απαράδεκτη δυσοσμία 
που αναδύεται από την διαπλοκή 
κρατικών υπαλλήλων ως «δήθεν» 
ιδιωτικού τομέα. 

Οι Σύμβουλοι γίνονται… 
τραπεζίτες με λεφτά του ΕΣΠΑ                                                             

Απαγορεύεται ρητά η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, 
άμεσα η έμμεσα, για την πληρωμή μισθών υπαλλή-
λων που εργάζονται στο Δημόσιο η σε Εταιρείες του 
Δημοσίου η στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Και όμως οι ειδικοί στις αρπαχτές βρήκαν τρόπο, 
βαφτίζοντας «συμβουλευτικό, εκπαιδευτικό η οργανω-
τικό έργο για την ελληνική οικονομία»να αποσπάσουν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πόρους για την 
πάγια μισθοδοσία υπαλλήλων αναπτυξιακών Εταιρειών 
του Δημοσίου.

Αυτό δεν αποτελεί καθαρή απάτη εναντίον της ΕΕ ;
 Υπάρχει ενεργή πρόταση για τους «περιφερειακούς 

μηχανισμούς κοινωνικής οικονομίας», ανοιχτή στους 
φορείς που δεν σχετίζονται με την κοινωνική οικονομία, 
όπως είναι οι Αναπτυξιακές Εταιρείες των Δήμων και 
των Περιφερειών, ιδιωτικές κερδοσκοπικές εταιρείες 
καθώς και συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών. 

Τα κριτήρια που έχουν μπεί ουσιαστικά αποκλείουν 
τις ομοσπονδίες, τα δίκτυα που θα έπρεπε να είναι 
οι πραγματικοί δικαιούχοι των προγραμμάτων αυτών 
της κοινωνικής οικονομίας.

Έτσι από τις 24 προτάσεις που κατατέθηκαν σε όλη 
τη χώρα, οι 20 έχουν συντονιστές εταίρους αναπτυξι-
ακές εταιρείες των δήμων, οι οποίες έτσι απορροφούν 

πακτωλό χρημάτων, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις 
πάνε στην κάλυψη άσχετων αναγκών, όπως είναι η 
μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων. 

Άλλωστε είναι γνωστή η κατάληξη αντίστοιχων 
προηγούμενων προγραμμάτων, όπως το «equal»., το 
ΤΟΠΕΚΟ και το ΤοπΣα.

Ας δούμε όμως από κοντά δύο προγράμματα.
Η «Συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων 

στο πλαίσιο της προώθησης της καινοτόμου επιχει-
ρηματικότητας των νέων», με ποσό χρηματοδότησης 
4 εκατ. Ευρώ το οποίο ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 
2013 μία Εταιρεία, πού έχει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία διαπλοκής. Η πρόσκληση αφορούσε σε 
συμπληρωματικές εργασίες στο παρακάτω έργο πολι-
τικής απασχόλησης του ΟΑΕΔ με τίτλο «Πρόγραμμα 
προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής 
ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 2.000 
ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών» με διακριτικό 
τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην 
καινοτομία».

Ζητούσαν μέσα σε 16 ημέρες υποβολή προτάσεων! 
Και γεννώνται εύλογες απορίες:
1) Πως είναι δυνατόν να υποβληθούν προτάσεις 

μέσα σε 16 ημέρες (4 έως 20 Δεκεμβρίου 2013) την 

στιγμή που για να δημιουργηθούν συνεργασίες απαι-
τούνται πολλές φορές περισσότερες από 16 ημέρες;

2) Για το κυρίως έργο δεν έχει εκδοθεί ακόμα πρό-
σκληση και επομένως δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί ο 
τελικός αριθμός των ωφελούμενων που θα ενταχθούν 
στο κυρίως έργο του ΟΑΕΔ και επομένως δεν μπορεί να 
υπάρξει προϋπολογισμός για το συμπληρωματικό έργο. 

Δηλαδή επισπεύστηκε και ανατέθηκε το συμπλη-
ρωματικό έργο χωρίς πραγματικό προϋπολογισμό, 
ενώ το κυρίως έργο δεν έχει ακόμα βγεί στον αέρα.

Το Πρόγραμμα «Δημιουργία και Λειτουργία Κεντρι-
κού Μηχανισμού υποστήριξης της ανάπτυξης και προώ-
θησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» 
προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, ενώ έπρεπε να είχε 
παραδοθεί τον Σεπτέμβριο 2014, μόλις πρόσφατα 
έγιναν κάποιες παραδόσεις που ακόμα δεν έχουν 
αξιολογηθεί. Δεν υπάρχει Ιστότοπος όπου θα έπρεπε 
να είχαν αναρτηθεί οι ολοκληρωμένες δράσεις και 
άλλο ενημερωτικό υλικό αλλά και υλικό υποστήριξης.

Η Εταιρεία Ανάδοχος δεν έχει αναρτήσει κανένα 
παραδοτέο και καμία δράση της….

Το «κουβάρι» ξετυλίγεται και το ΠΑΚΟΕ θα 
στείλει στον εισαγγελέα αυτούς που … πιστεύουν 
ότι … την γλίτωσαν.

Αρπαχτές Κοινωνικής Οικονομίας
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απο-
φάσισε την χρηματοδότηση της Ελλάδας 
στα πλαίσια του γνωστού ΕΣΠΑ (Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) με 20,4 
δις ευρώ από το 2007 έως το 2013.

Τα κονδύλια θα έπρεπε να δοθούν για 
επενδύσεις στον παραγωγικό τομέα της 
Οικονομίας, για την αύξηση της παραγω-
γικότητας και της επιχειρηματικότητας, 
για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, για την ενίσχυση της έρευνας 
και της τεχνολογίας, για την προώθηση 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης, για την 
βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων 
πολιτικών, για την ελκυστικότητα της 
ελληνικής περιφέρειας και για έργα 
υποδομών.

Περισσότερο από το μισό της χρημα-
τοδότησης ΕΣΠΑ, τα 12,9 από τα 20,4 δις, 
απορροφήθηκαν σε κατασκευαστικά έργα 
που εκτέλεσαν οι «εθνικοί εργολάβοι» μας, 
δηλαδή ο ΑΚΤΩΡ (Μπόμπολας), Η ΤΕΡΝΑ 
(Περιστέρης με Ψυχάρη και Κόκκαλη) 
και ο  ΑΒΑΞ (Ιωάννου-Παρασκευαϊδης).

Σε καιρό κρίσης, όταν η επιχειρηματι-
κότητα στραγγαλιζόταν από το κλείσιμο 
της στρόφιγγας των τραπεζών, η επιχει-
ρηματικότητα της διαπλοκής πετύχαινε 
το δικό της θρίαμβο.

Στους ελέγχους που έκανε η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση έβλεπε διαφορετικέ ελληνικές 
Εταιρείες να είναι οι Ανάδοχοι, στην 
πραγματικότητα όμως είναι οι τρεις 
εθνικοί εργολάβοι με διάφορα εταιρικά 
σχήματα μεταξύ τους. Έτσι συνολικά, 
αυτοτελώς η σε Κοινοπραξίες, έχουν 
εισπράξει:

1. O ΑΚΤΩΡ 3,1 τρις ευρώ
2. Η ΤΕΡΝΑ 2,67 τρις ευρώ
3. Ο ΑΒΑΞ 1,97 τρις ευρώ
Στα ποσά αυτά θα πρέπει να προ-

στεθούν και τα έσοδα από συμμετοχές 
σε άλλες Εταιρείες.

Οι σχέσεις των κατασκευαστικών που 
εισπράττουν από το ΕΣΠΑ με το πολιτικό 
σύστημα και το σύστημα των μέσων 
ενημέρωσης είναι γνωστή σε όλους.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ της οικογένει-
ας Μπόμπολα έχει μετοχές στο MEGA 
Channel, έχει την ιδιοκτησία του εκδοτικού 
συγκροτήματος «Πήγασος», το οποίο 
εκδίδει το «Έθνος», την «Ημερησία» και 
διάφορα άλλα έντυπα ενημέρωσης και 
περιοδικά. 

Επίσης διαχειρίζεται απορρίμματα, έχει 
το 60% των ελληνικών λατομείων, έχει 
εταιρείες στοιχημάτων και δραστηριοποι-
είται και στην ναυτιλία σε συνεργασία με 
τον εφοπλιστή Θεόδωρο Βενιάμη. Πριν 
τις εκλογές απέκτησε με το πολύ μικρό 
ποσό των 11 εκατ. Ευρώ τα μεταλλεία 
χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής και έλαβε 
υπεραξία περισσότερα από 200 εκατ. 
Ευρώ σε 10 χρόνια. Επίσης έχει μετοχές 
της DIGEA. Με διαγωνισμό φωτογραφικό 
και με μόλις 18 εκατ. Ευρώ αγόρασε την 
εκμετάλλευση για 15 χρόνια της ψηφιακής 
τηλεοπτικής πλατφόρμας, μία εβδομάδα 
πριν βάλει λουκέτο η ΕΡΤ. Ασχολείται 

επίσης με αιολικά πάρκα, διανομή τύπου, 
στα λιγνιτωρυχεία Φλώρινας και στην 
είσπραξη διοδίων από δρόμους που 
ακόμα κατασκευάζονται.

Η Εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήκει στον 
Γιώργο Περιστέρη, στον Νικόλαο Καμπά 
και στην Morgan Stanley. Σε διάφορες 
επιχειρήσεις έχει συνεταίρους τον Σταύ-
ρο Ψυχάρη της ΔΟΛ  και τον Σωκράτη 
Κόκκαλη.  Έχει προνομιακή εκμετάλλευση 
αιολικών πάρκων. Ανέλαβε την διαχεί-
ριση απορριμμάτων της Πελοποννήσου 
το 2013 με τρόπο που χαρακτηρίστηκε 
σκάνδαλο από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Δημοσιογράφος του περιοδικού Hot 
Dog είχε αποκαλύψει ότι είχε χρηματο-
δοτηθεί, πριν τις εκλογές του 2014 επί 
υφυπουργίας Νότη Μηταράκη, για αιολικά 
πάρκα στην Εύβοια που δεν διέθεταν τις 
νόμιμες άδειες. Σε συνέδριο ο Γιώργος 
Περιστέρης είχε επιτεθεί με υποτιμητικά 
σχόλια στον τότε υπουργό Κωστή Χατζη-

δάκη γιατί είχε ματαιώσει την κατασκευή 
του οδικού άξονα Κεντρικής Ελλάδας, ο 
οποίος στη συνέχεια προχώρησε.

Η J&PΑΒΑΞ , φαινομενικά ανταγωνι-
στής του «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» αλλά στην πρά-
ξη συνέταιρος, εισέπραξε μαζί με την 
οικογένεια Μπόμπολα τα κέρδη από την 
Αττική Οδό, τη γέφυρα Ρίου-Αντίρριου, τα 
έργα του Μαλιακού και τον οδικό άξονα 
Ελευσίνας-Τσάκωνα.  

Οι τρεις κατασκευαστικοί Όμιλοι με 
την εγγύηση του Δημοσίου δανείζοντα 
εύκολα από τις Τράπεζες, ήδη έχουν 
δάνεια ύψους 3 δις ευρώ.

Σε περίπτωση ελέγχου από την ΕΕ, όσα 
κονδύλια δεν θεωρηθούν δικαιολογημένα, 
θα κληθούμε να τα πληρώσουμε εμείς 
από τα λεφτά που μας περισσεύουν….

Πάλι στην επικαιρότητα το θέμα 
των Δημοσίων Έργων.  Δεν πρόκειται 
να μας αφήσει ήσυχους το τεράστιο 
αυτό ζήτημα. Ο λόγος είναι τα χοντρά 

κέρδη που αποκομίζουν οι Κατασκευ-
αστικές Εταιρείες που εμπλέκονται 
στο κύκλωμα των Δημοσίων Έργων. 
Και με λύπη αναφέρω ότι είναι πολύ 
βρώμικο το κύκλωμα αυτό, ίσως το 
πιο βρώμικο από όλα στην Ελλάδα. 

Έχουν εκδοθεί Νόμοι επί Νόμων 
για την βελτίωση, υποτίθεται, του 
λειτουργίας του Κεφαλαίου των 
Δημοσίων Έργων, καμιά φορά με 
ελπιδοφόρα μηνύματα, τα οποία 
δυστυχώς με την πρώτη τροπολογία 
πέφτουν στο κενό.  Τα Δημόσια Έργα 
είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας για 
την ανάπτυξη του τόπου, αλλά δυστυ-
χώς πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται να 
βρει δίκαια, νόμιμη και ανιδιοτελή 
λύση.  Είναι πολλά τα λεφτά…   

Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα 
καταγγείλει αυτές τις απαράδεκτες 
υπόγειες διαδρομές, αλλά «φωνή 
βοώντος εν τη ερήμω».

Πάρτυ με λεφτά του ΕΣΠΑ
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Στις ακτές της Κορινθίας, της Αχαίας 
και της Αιτωλίας τα τελευταία σαράντα 
χρόνια εκτελέστηκαν δημόσια έργα για να 
τις προστατεύσουν από την συνεχή διά-
βρωση. Από τους αρμόδιους επιστήμονες 
αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα των 
έργων αυτών σε βάθος χρόνου, με συνέ-
πεια την καταστροφή της μορφολογίας 
των ακτών, όπως αυτές λειτούργησαν για 
χιλιάδες χρόνια και τις νέες διαβρώσεις 
ακτών στις γειτνιάζουσες παραλίες.

Στις περισσότερες ακτές καταστράφη-
καν οριστικά πολύτιμες αμμώδεις παρα-
λίες, οι οποίες μετατράπηκαν σε μέτωπα 
σκυροδέματος, τα οποία σε μεγάλο βαθμό 
διαβρώθηκαν και παρουσίασαν μία εικόνα 
παρακμής και αντιτουριστική.

Εφαρμόστηκαν και δυστυχώς εφαρ-
μόζονται ακόμα, τεχνολογίες που έχουν 
εγκαταλειφθεί πριν από πολλά χρόνια 
στις προηγμένες χώρες.

Οι κοινωνίες του Κορινθιακού κόλπου 
στηρίζονται οικονομικά σε μεγάλο βαθμό 
στην προοπτική της τουριστικής ανάπτυξης.

Ας δούμε όμως γιατί διαβρώνονται οι 
ακτογραμμές του Κορινθιακού κόλπου.

Μία ακτογραμμή διαμορφώνεται από 
το θετικό ισοζύγιο φερτών υλικών από 
την στεριά (ποτάμια, χείμαρροι) και το 
αρνητικό ισοζύγιο των υλικών που μετα-
φέρονται στον βυθό από τον κυματισμό 
της θάλασσας. 

Η απώλεια υλικού από τις ακτές ενι-
σχύεται από την έντονη σεισμικότητα 
που υπάρχει στην θαλάσσια περιοχή του 
Κορινθιακού Κόλπου.

Η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας 
εξ αιτίας της τήξης των πάγων, θα επιτείνει 
περισσότερο το φαινόμενο.

Παράγοντες που αναπτύσσουν 
την διάβρωση των ακτών:  

1. Η οικιστική εξάπλωση του ανθρώπου 
κοντά στην ακτογραμμή

Έχει συντελέσει αποφασιστικά στην 
ανάπτυξη του φαινομένου.

Όταν τα υλικά που έφερναν τα ποτάμια 
και οι χείμαρροι δεν έφταναν η θάλασσα, 
αντλούσε τα αναγκαία υλικά από την 
χερσαία γη. Κτίζοντας δίπλα στην ακτο-
γραμμή στερήσαμε αυτά τα υλικά από τις 
ανάγκες της θάλασσας.

2. Τα φερτά υλικά που έφερναν τα 
ποτάμια και οι χείμαρροι σταμάτησαν να 
φθάνουν στην θάλασσα διότι :

α) Την δεκαετία του 1970 κατασκευ-
άστηκαν αναχώματα στα πλευρικά σημεία 
στενεύοντας το πλάτος της κοίτης. Πολλοί 
χείμαρροι έχουν τσιμενταριστεί στην κοίτη 
και στα πρανή τους, ανακόπτοντας πλήρως 
τις φερτές ύλες να κατέβουν στην παραλία. 
Επίσης τα έργα που εκτελούνται, κάθετα 
προς τον ρου των ποταμών, αφήνουν 
μικρό εύρος πλάτους για την ελεύθερη 
ροή των υδάτων

β) Με αυτές τις παρεμβάσεις τα φερ-
τά υλικά εγκλωβίζονται στα ανώτερα 
υψομετρικά γεωλογικά στρώματα των 

ποταμών, στενεύοντας περισσότερο την 
κοίτη και προκαλώντας κάθε τόσο τοπικά 
πλημμυρικά φαινόμενα. 

γ) Παρατηρείται στην συνέχεια η 
κατασκευή Δημοσίων Έργων καθαρισμού 
της κοίτης, με τα οποία αφαιρείται υλικό, 
χωρίς να προβλέπεται από την μελέτη που 
πηγαίνει και χωρίς κανείς να ελέγχει την 
ποσότητα που αφαιρείται. Πολλά οδικά 
έργα, με την πρόφαση της μείωσης του 
κόστους του έργου, προβλέπουν νόμιμη 
λήψη υλικού από την κοίτη χειμάρρων 
και ποταμών, χωρίς μελέτη των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων. Πολλές φορές οι 
τεχνικές εταιρείες που κατασκευάζουν το 

έργο παραμένουν εκεί αντλώντας πολύ-
τιμο υλικό από την κοίτη, προκαλώντας 
εκβάθυνση της, το οποίο χρησιμοποιούν 
σε άλλο έργο και το πιστοποιούν, χωρίς 
να το αγοράσουν από το λατομείο. Επειδή 
το οικονομικό κίνητρο είναι πολύ ισχυρό 
έχει αφαιρεθεί ότι έχει απομείνει από 
φερτές ύλες.

δ) Έγκλημα που συντελείται εδώ και 
σαράντα χρόνια

Το φερτό υλικό των χειμάρρων και 
των ποταμών από υψηλότερες περιοχές, 
αναπληρώνει τα κενά του υλικού που 
αφαιρέθηκε και δεν φθάνει στις εκβολές 
για να αναπληρώσει το υλικό των ακτών 

που χάνεται προς τον βυθό της θάλασσας.
Όταν τα ποτάμια και οι χείμαρροι στα-

ματάνε να λειτουργούν, λόγω κατασκευής 
φραγμάτων που οδηγούν το νερό σε άλλες 
κατευθύνσεις, η μεταφορά του υλικού 
προς τις παραλίες διακόπτεται οριστικά.

Οι λύσεις που προτείνονται είναι:
1. Οριοθέτηση της κοίτης των ποταμών 

και των χειμάρρων με βάση τις αεροφω-
τογραφίες από το 1940.

2. Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας 
σε όλο το μήκος του Κορινθιακού Κόλπου 
με προτεραιότηα στις οικιστικές περιοχές.

3. Άμεση παύση της λήψης υλικού 
από τις κοίτες των ποταμών και των 
χειμάρρων.

4. Τεχνητή αναπλήρωση των κατε-
στραμμένων ακτογραμμών με άμμο.

5. Να σταματήσουν τα τεχνικά έργα 
κοντά στην ακτογραμμή η μέσα στην 
θάλασσα (δημόσια και ιδιωτικά)

6. Τα κτίσματα που κινδυνεύουν άμεσα 
με κατάρρευση, λόγω της διάβρωσης, 
προτείνεται να μεταφερθούν σε οικόπε-
δο που θα προσφέρει το Κράτος και θα 
κατασκευαστούν με δημόσια επιχορήγηση.

7. Αλιευτικά καταφύγια στον Κοριν-
θιακό Κόλπο

Πρέπει να κατασκευάζονται εσωτερικά 
στην στεριά, ώστε να μην αλλοιώνεται η 
ακτογραμμή.

Οι μαρίνες και τα αλιευτικά καταφύγια 
που έχουν συντελέσει στην διάβρωση των 
ακτών να αποσυναρμολογούνται.

Η κατασκευή να γίνεται με φυσικά 
υλικά και να είναι ήπιας παρέμβασης στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα.

Πάλι εμπλεκόμενοι οι Εργολάβοι 
Δημοσίων Έργων. Στο βωμό του κέρ-
δους δεν υπάρχει καμία υποχώρηση. 
Τι περιβάλλον και πράσινα άλογα… 
Μόνο το χρήμα ενδιαφέρει.

Έγκλημα η διάβρωση  
των ακτών του Κορινθιακού
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Είναι σε εξέλιξη το Πρόγραμμα 
μελέτης των δυνατοτήτων παραγωγής 
βιομάζας με πρακτικές φιλικές προς το 
περιβάλλον. Ο συντονισμός γίνεται από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία 
με το ΚΑΠΕ και το ΤΕΙ Θεσσαλίας. Την 
χρηματοδότηση ανέλαβε το Υπουργείο 
Παιδείας με το Πρόγραμμα «Θαλής».

Στόχος του Προγράμματος είναι να 
μελετηθούν οι υποψήφιες ενεργειακές 
καλλιέργειες στη χώρα μας και να επι-
λεγούν οι καταλληλότερες. Επίσης να 
μελετηθούν οι τεχνικές σε μία καλλιέργεια 
ώστε να μειωθούν οι εκροές ενέργειας 
και χημικών (λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα 
και άλλα παρασιτοκτόνα) 

Άλλος στόχος του Προγράμματος 
είναι να μελετηθούν τεχνικές που προ-
στατεύουν το έδαφος από διάβρωση και 
αυξάνουν την γονιμότητά του.

Στο Πρόγραμμα συγκρίνονται ενερ-
γειακάφυτά(13 διαφορετικά) μεσυμβα-
τική κατεργασία και καλλιέργεια και θα 
αναλυθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της παραγόμενης βιομάζας. 

Εφαρμόζονται καινοτόμες αμειψι-
σπορές που θα συνδυάζουν εαρινές 
με χειμερινές καλλιέργειες καθώς και 
ψυχανθή και άλλα φυτά με στόχο την 
συνεχή κάλυψη του εδάφους για να 
περιορισθεί η διάβρωση, τα ζιζάνια και 
τα αζωτούχα λιπάσματα, προκειμένου να 
αξιοποιηθεί καλύτερα το αρδευτικό νερό, 
η εργασία και ο μηχανικός εξοπλισμός.

Επίσης γίνεται εφαρμογή με συστήμα-
τα μειωμένης κατεργασίας του εδάφους 
και ακαλλιέργειας με στόχο τον περιο-
ρισμό της διάβρωσης, την αύξηση της 
γονιμότητας του εδάφους, την μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας και τηναύ-
ξηση της ενσωμάτωσης του άνθρακα 
στο έδαφος. 

Καλλιεργούνται πιλοτικοί αγροί και θα 
συγκριθούν τρεις μέθοδοι κατεργασίας 
εδάφους, δύο αμειψισπορές και τρία 
επίπεδα αζωτούχου λίπανσης. Η συγκέ-
ντρωση και ανάλυση των στοιχείων θα 
γίνει εφαρμόζοντας μεθόδους γεωργίας 
ακριβείας. Θα συγκεντρωθούν στοιχεία 
για το ενεργειακό και οικονομικό ισοζύγιο, 
για το ισοζύγιο CO2 και την ανάλυση 
κύκλου ζωής.

Οι πιλοτικοί αγροί εγκαταστάθηκαν 
στην περιοχή του αγροκτήματος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο, 
στο αγρόκτημα του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη 
Λάρισα και στην Κομοτηνή.  

Η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί με 
διεθνείς συμβάσεις με υποχρέωση μέχρι 
το 2020 να επιτύχει το 20-20-20, δηλαδή 
20% μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 
1990 σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/
ΕΚ, 20% διείσδυση των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα 
με την ίδια Οδηγία και 20% εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας.

Ένα μέρος από την παραγωγή ενέρ-
γειας από ΑΠΕ θα προέλθει από παρα-
γωγή βιομάζας. Ιδιαίτερα τα καύσιμα των 
μεταφορών με την υπάρχουσα τεχνολογία 
μπορούν να παραχθούν μόνον από βιομάζα. 

Η βιομάζα, σύμφωνα με την ίδια Οδη-
γία, πρέπει να έχει ένα όριο εξοικονόμησης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που 
οδηγεί σε χρήση υπολειμμάτων καλλιερ-
γειών, ζωϊκών εκτροφών, βιομηχανίας 
και ανθρώπινης διαβίωσης. Ένα μέρος 
θα προέρχεται από λιγνιτοκυτταρινούχα 
υλικά τα οποία παράγονται με μεθόδους 
που εξασφαλίζουν τα στοιχεία αειφορίας 
που ορίζονται στην Οδηγία. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί όλο το 
παραγόμενο υλικό από τις καλλιέργειες 
που θα αφήσει τα χωράφια χωρίς κάλυ-
ψη, ενώ θα αφαιρέσει την οργανική ύλη 
που τροφοδοτεί την οργανική ουσία του 
εδάφους.

Είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα 
περιορισμού και προστασίας της υπο-
βάθμισης του εδάφους.

- Εφαρμογή αμειψισπορών, δηλαδή 
εναλλαγή καλλιεργειών για χρονικά δια-
στήματα. Έτσι θα μπορούν να ελεγχθούν 
παράσιτα και ζιζάνια, να εμπλουτισθεί το 
έδαφος με άζωτο και να αξιοποιηθούν 
καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία και το νερό.

- Εφαρμογή καλλιεργειών φυτοκάλυ-
ψης, δηλαδή καλλιεργειών που καλύπτουν 
το έδαφος μεταξύ των κύριων καλλιερ-
γειών και η γίνεται συγκομιδή τους η 
αφήνονται στο χωράφι σαν χλωρή λίπανση.

- Χρήση μεθόδων μειωμένης κατεργα-
σίας η ακαλλιέργειας οι οποίες επιτρέπουν 
ταχύτερη εκτέλεση εργασιών και μείωση 
κατανάλωσης καυσίμου, αλλά ταυτόχρονα 
μειώνουν την αποδόμηση της οργανικής 
ουσίας.  

Τα παραπάνω εξήγησε αναλυτικά ο 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Θεοφάνης Γέμπτος.

Το ΠΑΚΟΕ έχει εδώ και δέκα χρό-
νια επισημάνει το γεγονός ότι οι 
προαναφερόμενες δράσεις αφενός 
δεν είναι βιώσιμες και αφετέρου η 
προσφορά τους στην προστασία του 
περιβάλλοντος αμφισβητήσιμη. 

Γιαυτό αντί να ξοδεύουμε τα χρή-
ματά μας σε μη βιώσιμες λύσεις, καλό 
θα είναι να στραφούμε εντατικά 
στις ΑΠΕ.

Παραγωγή Βιομάζας στην Θεσσαλία
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Δυστυχώς η γενιά μας αλλά και η 
επόμενη δεν θα δει ποτέ τα εκπληκτικά 
μνημεία της αρχιτεκτονικής και της γλυ-
πτικής που υπήρχαν, αφού έφυγαν μαζί 
με την πολεοδομική ανασυγκρότηση. 
Και εύλογα αναρωτιέται κανείς μήπως 
θα είμαστεκαλύτερα χωρίς πολεοδομική 
ανασυγκρότηση;

Δεκάδες, μάλλον εκατοντάδες γλυπτά 
του Κέντρου της Αθήνας είναι απρο-
στάτευτα, στο έλεος του βανδαλισμού. 
Καταστρέφονται για να αποκατασταθούν 
μετά και πάλι να καταστραφούν. Συνα-
ντάμε σπασμένα άκρα, μουντζουρωμένα 
σώματα, επιφάνειες με γκράφιτι. 

Τις τελευταίες ημέρες ένα τεράστιο 
γκράφιτι στην επιφάνεια του διατηρητέου 
κτιρίου του Πολυτεχνείου κατέστρεψε την 
λαμπρή εικόνα του. Ο γράφων διαφωνεί 
κάθετα με την δικαιολογία ότι αυτό ήταν 
«δημόσια έκφραση οργής». Την οργή 
τους να την εκφράσουν στους τοίχους 
των σπιτιών τους, όχι στα πανέμορφα  
μνημεία μας.    

Για να αποκατασταθεί η όψη του κτι-
ρίου θα απαιτηθεί πολύς χρόνος, κόπος 
και χρήματα. 

Η κυρία Μαρία Χατζηδάκη, καθηγή-
τρια Συντήρησης Έργων Τέχνης στο ΤΕΙ 
Αθήνας και μέλος της ομάδας “st.a.co.” 
(streetartconservator) λέει ότι επειδή 
στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομοθεσίαγια 
τα γκράφιτι, με αφορμή το συγκεκριμένο 
κτίριο του Πολυτεχνείου, υπάρχει ο κίν-
δυνος να βρεθούμε μπροστά σε ποινικο-
ποίηση αυτής της μορφής καλλιτεχνικής 

έκφρασης, όπως συμβαίνει στην Αμερική, 
στην Αυστραλία και στην Ευρώπη.  

Η επέμβαση καθαρισμού δεν είναι 
εύκολη δουλειά. Όπως εξηγεί η Διευ-
θύντρια Συντήρησης του Υπουργείου 
Πολιτισμού Μαρία Μερτζάνη, το πάχος 
του … βανδαλισμού δεν είναι μεγάλο, αλλά 
κάτω από αυτό υπάρχουν άλλα στρώματα 
που πρέπει να αφαιρεθούν, όπως μπογιές, 
αφίσες, κ.α. προτού ξαναβαφεί ο τοίχος.

Το πιο δύσκολο σημείο στην εργασία 
αποκατάστασης, είναι τα μαρμάρινα στοι-
χεία τα οποία είναι ήδη ταλαιπωρημένα 
και χρειάζονται ειδικές μεθόδους καθα-
ρισμού. Ο καθαρισμός ενός μνημείου δεν 
είναι απλός. Απαιτεί γνώσεις των υλικών 
και της συμπεριφοράς τους καθώς και 
κατάλληλα υλικά καθαρισμού που θα 
αφαιρούν τα γκράφιτι, μπογιές κλπ. χωρίς 

να φθείρουν το έργο.
Και εδώ έρχεται πάλι αρωγός το ΕΣΠΑ. 

Ήδη ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει σε 
πρόγραμμα για τον καθαρισμό 100 γλυ-
πτών του Δήμου με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 
700.000 ευρώ.

Το καθάρισμα από μαρκαδόρους, 
μπογιές και γκράφιτι δεν είναι δύσκολο. 
Συνήθως βάφεται η επιφάνεια από πάνω 
και σβήνονται όλα τα της «δημόσιας 
έκφρασης οργής».

Τα δύσκολα αρχίζουν όταν έχουμε 
μαρμάρινες επιφάνειες, που χρειάζονται 
ιδιαίτερο χειρισμό από ειδικούς συντη-
ρητές, με ειδικές πάστες και μεθόδους 
καθώς και με λεπτές κινήσεις που δεν 
θα φθείρουν το μάρμαρο. 

Είναι σαν να το χαϊδεύουμε το μάρ-
μαρο, όχι να το καθαρίζουμε.  Παρόλα 

αυτά με τον καθαρισμό του μαρμάρου 
προκαλείται απώλεια της επιφάνειάς 
του, απειροελάχιστη μεν αλλά υπαρκτή. 

Αυτή τη φθορά που η φύση θα έκανε 
σε πενήντα χρόνια, ο καθαρισμός την 
προκαλεί σε μία ώρα. 

Ευχάριστο είναι ότι τα τελευταία χρόνια 
– ποτέ δεν είναι αργά – έχουν σταματήσει 
οι καταστροφικοί καθαρισμοί που εφαρ-
μοζόντουσαν, όπως η αμμοβολή.  

Σε πολλά μνημεία της Αθήνας οι ακα-
τάλληλοι μέθοδοι καθαρισμού έχουν 
προκαλέσει φθορές. 

Στο βιβλίο της «Τα γλυπτά της Αθήνας» 
η κυρία Ζέτα Αντωνοπούλου αναφέρει 
ότι «οι αδόκιμοι καθαρισμοί επέφεραν 
ανεπανόρθωτες βλάβες, όπως απώλεια 
γλυπτού και ανάγλυφου υλικού, ενώ οι 
επιγραφές κινδυνεύουν να εξαφανιστούν 
ολοκληρωτικά». 

Ευχάριστο επίσης είναι ότι σήμερα 
για τις εργασίες συντήρησης καλούνται 
ειδικευμένοι συντηρητές του Τμήμα-
τος Συντήρησης του ΤΕΙ Αθήνας και η 
Διεύθυνση Συντήρησης του Υπουργείου 
Πολιτισμού είναι πρόθυμη και βοηθάει 
κάθε φορέα που απευθύνεται σε αυτή.

Μήπως έτσι αποφύγουμε την ποινι-
κοποίηση της καλλιτεχνικής έκφρασης;

Και … κερατάς …. Και ζημιωμένος.
Φθαρμένα γλυπτά αρχαία αγάλ-

ματα, είναι το αποτέλεσμα της «λαμο-
γιάς» αυτών που έχει καταγγείλει το 
ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα.  

Αυτών που τα παίρνουν και δεν 
δουλεύουν. Αίσχος.

Θα καθαριστούν σωστά τα μνημεία μας;
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Λόφοι σκουπιδιών στους 
δρόμους της Τρίπολης. Η απο-
κομιδή δεν ξεκίνησε διότι ενώ 
βρέθηκε ανάδοχος, η σύμβαση 
δεν εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

Ο αναπληρωτής προϊστά-
μενος του τμήματος Δομών 
Περιβάλλοντος της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου Γιώργος 
Παπαηλίου έπρεπε να συντάξει 
μια έκθεση για τις παράνομες 
ανεξέλεγκτες χωματερές, για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Είναι 
δυνατόν να γράψω την πραγμα-
τικότητα; Πού τα πάνε οι δήμοι; 
Αν αποδεχτούμε πού τα πάνε, 
δεν γλιτώνουμε το πρόστιμο».

Εκτιμά ότι από τους 76 
χώρους ανεξέλεγκτης διάθε-
σης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην 
Πελοπόννησο σήμερα εξακο-
λουθούν να λειτουργούν περισ-
σότεροι από τους μισούς. «Είναι 
τόσοι πολλοί, γιατί κάθε δήμος 
βολευόταν να τα πηγαίνει δίπλα 
του. Να έχει μια χωματερή στο 
πλάι» είπε.

Στην πόλη του όμως, την 
Τρίπολη, έκλεισε με δικαστική 
απόφαση το 2012 ένας αντίστοι-

χος ΧΑΔΑ και έκτοτε οι τοπικοί 
άρχοντες δεν μπορούν να απαλ-
λαγούν από τα απορρίμματα 
που παράγει. Η Τρίπολη κηρύ-
χθηκε ξανά σε έκτακτη ανάγκη. 
Μπορεί να το μυρίσει κανείς 
στον αέρα. Και να το δει στους 
κάδους που έχουν υπερχειλίσει, 
στους λόφους σκουπιδιών που 
καλύπτουν γωνίες οικοδομικών 
τετραγώνων και στα σκόρπια 
απορρίμματα που έχουν πολ-
τοποιηθεί από τα βρόχινα νερά.

Από το 2013  
η Τρίπολη κηρύχθηκε  
σε έκτακτη ανάγκη

Αυτές οι εικόνες όμως είναι 
γνώριμες για την πόλη. Οι κρίσεις 
υπερσυσσώρευσης σκουπιδιών 
επαναλαμβάνονται για πάνω από 
δύο χρόνια. Τον Μάρτιο του 2013 
η Τρίπολη κηρύχθηκε σε έκτακτη 
ανάγκη και άρχισε να στέλνει τα 
σκουπίδια της στο ΧΥΤΑ Φυλής, 
στην Αττική. Η σύμβαση έληξε 
τον περασμένο Δεκέμβρη και τα 
σκουπίδια έμειναν στους δρό-
μους. Ο νέος δήμαρχος Τρίπολης 
Δημήτρη Παυλής αναφέρει σε 
επιστολή του: «Είμαστε ο μονα-

δικός δήμος που δεν έχει χώρο 
απόθεσης απορριμμάτων και 
εδώ και 26 μήνες κηρύσσεται 
σε έκτακτη ανάγκη αδυνατώντας 
να τα διαχειριστεί» και ζητά την 
υπογραφή σύμβασης για να 
μεταφέρει τα σκουπίδια από 
τους δρόμους της πόλης στον 
ΧΥΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας ! 
Μπροστά στο αδιέξοδο ο δήμος 
Τρίπολης ήταν διατεθειμένος 
να ταξιδέψει τα σκουπίδια του 
600 χιλιόμετρα μακριά. «Θα 
παίρναμε 5.000 τόνους. Η τιμή 
στην πόρτα του ΧΥΤΑ θα ήταν 
25 ευρώ ο τόνος, όμως με τα 
οδοιπορικά θα ήταν υπερβολικά 
ασύμφορο να τα μεταφέρουν 
εδώ», λέει ο κ. Πολυχρονίδης. 
Συνολικά, η τιμή θα ξεπερνούσε 
τα 100 ευρώ ανά τόνο.

«Τα σκουπίδια είναι πρόβλη-
μα και μαζί και χρήμα», λέει ο 
πρώην αντιδήμαρχος Τρίπολης 
Κώστας Ταλούμης. «Γίνονται 
καταγγελίες, κωλυσιεργούν 
διάφοροι και μένουν τα σκου-
πίδια στην πόλη. Και οι δήμοι 
αναγκάζονται να υποκύψουν και 
λένε προκειμένου να φύγουν 
ας τα πάρει οποιοσδήποτε να 

γλιτώσουμε. Ας πάνε όπου να 
‘ναι, όσο να ‘ναι».

Κι όμως, επί δεκαετίες η Τρί-
πολη - όπως και τόσοι άλλοι 
δήμοι της χώρας - δεν χρεια-
ζόταν να ψάξει μακριά για τα 
σκουπίδια της. Τα πετούσε, ανε-
ξέλεγκτα, στη δική της αυλή. Το 
1982 η δημοτική αρχή αγόρασε 
μια γούβα στο πρώην λατομείο 
Καγιάννη, τρία χιλιόμετρα έξω 
από την πόλη, για να ρίχνει τα 
σκουπίδια εκεί και όχι σε ρέματα 
ή ποτάμια όπως συνηθιζόταν. 
Ωστόσο, σε αυτή την τοποθε-
σία με την ονομασία Πλάτωμα 
κατέληξαν χωρίς διαδικασίες 
υγειονομικής ταφής και σκου-
πίδια άλλων νομών. Αντί για 
50 χρόνια ζωής, το Πλάτωμα 
κορέστηκε σχεδόν στα μισά.

«Πληγές» σε Πλάτωμα  
και Αγ. Τριάδα

Στις κινητοποιήσεις για το 
κλείσιμο του Πλατώματος πρω-
τοστατεί από το 2005 ο λογιστής 
και τοπικός πολιτευτής, Νίκος 
Τσιαμούλος. «Αρχίσαμε αγώνα, 
με συνελεύσεις, με ντουντούκες 
στις πλατείες» λέει. Τελικά με 

δικαστική απόφαση κλείνει το 
Πλάτωμα. Η πρόσβαση όμως με 
τα πόδια παραμένει εφικτή από 
ανοιχτά σημεία της περίφραξης, 
όπως διαπίστωσε σε πρόσφατη 
επίσκεψή της η «Καθημερινή». 
Εκεί, εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι 
στερεών αποβλήτων κάθε λογής 
έχουν συμπιεστεί σε στρώσεις, 
ενώ σε παρακείμενη έκταση 
βόσκουν μερικά πρόβατα. Κάποτε 
σε αυτό το σημείο βρισκόταν μια 
γούβα. Σήμερα ορθώνεται ένας 
λόφος σκουπιδιών που ξεπερνά 
τα 33 μέτρα ύψος.

Ψάχνοντας εναλλακτική και 
καθώς τα απορρίμματα αρχίζουν 
να μαζεύονται στους δρόμους 
της Τρίπολης μετά το κλείσι-
μο του Πλατώματος, ο δήμος 
επιλέγει προσωρινά ως χώρο 
μεταφόρτωσης μια ιδιωτική 
έκταση στην Αγία Τριάδα. 

Πάλι το θέμα της διαχεί-
ρισης των σκουπιδιών σε 
πρώτη προβολή. Εμείς στο 
ΠΑΚΟΕ δεν θα σταματήσουμε 
να το λέμε, όπως κάνουμε 
εδώ και 35 χρόνια, μέχρι η 
Πολιτεία να συμμορφωθεί. 
Ποια Πολιτεία όμως;

Η Τρίπολη σε έκτακτη  
ανάγκη για τα σκουπίδια
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