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ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ 

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ 
για τις ανθρώπινες παρεµβάσεις µε 

δερµατοπάθειες, κολπίτιδες, σαλπιγγίτιδες, 

καρκίνους και πολλά άλλα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 2015

ΜΑΪΜΟΥ 
ΟΙ ΓΑΛΑΖΙΕΣ 
ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΕΛ. 14 

ΕΣΥ ΟΦΕΙΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣΤΟ ΠΑΚΟΕ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ:  (16σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609  • Fax 210 723 0505

 Email: pakoe@pakoe.gr- kekpakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

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

5 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

EΦΙΑΛΤΗΣ..  
Η ΟΨΗ  

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
▶ ΣΕΛ. 13

▶ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ  ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ 

ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ...

ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΕ

2,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΣΑΝ  
ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

▶ ΣΕΛ. 14,15
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Έπρεπε να περάσουν 37 ολόκληρα χρόνια, για να 
συνειδητοποιήσει ο Ελληνικός λαός, ότι το ΠΑΚΟΕ 
είναι ένας ανεξάρτητος, αταλάντευτος, πάντοτε 
δυναμικός περιβαλλοντικός φορέας που στάθηκε 
δίπλα σε αυτούς που πίστεψαν και πιστεύουν σε 
αυτό.
Σε αυτούς που διαχρονικά, διαπίστωσαν την 
σταθερή του θέση και πορεία σε όλα τα άμεσα και 
μακροπρόθεσμα προβλήματα .
Είναι ο μοναδικός ανεξάρτητος ιδιωτικός μη 
κερδοσκοπικός φορέας που διαθέτει πιστοποιημένα 
δικά του εργαστήρια, εκδίδει ανελλιπώς μηνιαία 
80σέλιδη εφημερίδα που την διανέμει δωρεάν σε 

χιλιάδες Έλληνες πολίτες, μέλη του και μη.
Παράγει δικά του πρωτογενή στοιχεία για την 
ποιότητα των νερών (κολύμβησης και πόσιμων) στα 
ιδιόκτητα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια του, 
για την ποιότητα του αέρα, των τροφίμων κ.α
Τέλος κλείνοντας 37 χρόνια συνεχών αγώνων 
και διεκδικητικών δράσεων, πιστεύουμε ότι όλοι 
οι Έλληνες αξίζουμε «καλύτερη ποιότητα ζωής» 
και ελπίζουμε ότι εάν όλοι μαζί πιέσουμε τους 
«εξουσιαστές» μας να σκύψουν πάνω στα καθημερινά 
προβλήματα μας, τότε είμαστε σίγουροι ότι η Ελλάδα 
θα γίνει πραγματικός φάρος ελπίδας για τους λαούς 
των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών.

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης (Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνος Σολδάτος (Γ. Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος)
Γρηγόρης Μαλτέζος (Μέλος)

Νομικοί Σύμβουλοι: 
Περικλής Σταυριανάκης, 
Δημήτρης Φιλιπόπουλος, 

Επιμέλεια ύλης: 
Μαγουλά Χριστίνα, Μαργαρίτα Ντοκόρου,
Τσιοτινού Πολυξένη, Βαγγέλης Θεοχάρης

Κεντρικά Γραφεία: 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28 
10683 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 8100804 – 805, 
210 8101609, 210 7230505
Fax: 210 7230505

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

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

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

37 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 140.629 επισκέψεις τον Iούνιο

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.
 

37 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

37 χρόνια …αγώνεςedi to  
rial

150.000

50.000
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Με αφορμή τις παγκόσμιες διαμαρτυρίες, δράσεις, και 
ενημερωτικές εκδηλώσεις για την κλιματική αλλαγή για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία 
με το Δήμο της Αθήνας (ΟΠΑΝΔΑ) και άλλους 
φορείς (ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ,   ΟΙΚΟΕΝ, ΚΕΚ-
ΠΑΚΟΕ, Ε.Π.Υ.ΔΙ.) , τα διήμερα 21-22,28-29 Μαΐου 
και 5-6 Ιουνίου, από τις 10 το πρωί έως και τις 10 
το βράδυ, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, διοργάνωσε  
διαδραστικά δρώμενα όπου λειτούργησαν ενημερωτικά 
και δραστικά περίπτερα (φύτευσης, μικροβιολογικών 
αναλύσεων, πρώτων βοηθειών, εκθέσεις φωτογραφίας, 

διανομής έντυπου υλικού κα).Επίσης  πραγματοποιήθηκαν 
εκδηλώσεις (συζητήσεις με ειδικούς, καλλιτεχνικά 
συγκροτήματα, παιχνιδότοποι , χώρος ζωγραφικής για 
παιδιά κ.α.). 

Το διήμερο 21-22 Μαΐου ήταν αφιερωμένο στην 
Κλιματική Αλλαγή και στο Κύκλο του Νερού.  

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο των 
εκδηλώσεων του ΠΑΚΟΕ, το Σάββατο και τη Κυριακή 
21-22/5/2016 στην πλατεία Κλαυθμώνος, παρά τις 
αντίξοες καιρικές συνθήκες (αέρα, βροχή).

Στα περίπτερα του ΠΑΚΟΕ οι πολίτες της Αθήνας 

παρακολούθησαν μαθήματα για τις χημικές και 
μικροβιολογικές αναλύσεις νερών, που πραγματοποιεί 
το ΠΑΚΟΕ στα πιστοποιημένα εργαστήρια του, για την 
ρύπανση των θαλασσών, των ποταμών και εμφιαλωμένων 
νερών, των υγρών αποβλήτων κ.α.

Επίσης έγινε παρουσίαση φύτευσης φυτών στους 
μικρούς φίλους της γης καθώς και ενημέρωση του 
πληθυσμού για τις πρώτες βοήθειες που χρειάζονται για 
πνιγμό ή τσιμπήματα. Οι λοιπές εκδηλώσεις (συζητήσεις 
και καλλιτεχνικό πρόγραμμα) αναβλήθηκαν για το επόμενο 
σαββατοκύριακο 28-29/5/2016.

ΤΟ 2016 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 28-29 ΜΑΪΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 
των εκδηλώσεων του ΠΑΚΟΕ, το Σάββατο 
και τη Κυριακή 28-29/5/2016 στην Πλατεία 
Κλαυθμώνος.

Στα περίπτερα του ΠΑΚΟΕ οι πολίτες της 
Αθήνας παρακολούθησαν μαθήματα για τις 
χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών, 
που πραγματοποιεί το ΠΑΚΟΕ στα πιστοποιημένα 
εργαστήρια του, για την ρύπανση των θαλασσών, 
των ποταμών και εμφιαλωμένων νερών, των 
υγρών αποβλήτων κ.α.

Επίσης έγινε παρουσίαση φύτευσης φυτών 
στους μικρούς φίλους της γης, και στη συνέχεια 
οι μικροί μας φίλοι μπόρεσαν να φυτεύσουν τα 
πρώτα τους φυτά. Η χαρά τους  και η εμπειρία 
τους ήταν τόσο μεγάλη που την ζωγράφισαν  για 
να μας ευχαριστήσουν. Φεύγοντας τους περίμενε 
ακόμα μια έκπληξη η μπλούζα του ΠΑΚΟΕ που 
υποσχέθηκαν να την φορούν συνέχεια, και να 
βοηθήσουν στη διάσωση του Περιβάλλοντος. Και 
οι μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά 
δυο αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με φυσικό 
αέριο και να ενημερωθούν για τη λειτουργία 
τους, την απόδοση τους και τη χρησιμότητα του 
φυσικού αερίου στη ζωή μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 28-29 ΜΑΪΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
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29 ΜΑΪΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ  

5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ  

Άννα-Μαρία Ίριδα Καραγιάννη Χρυσάνθη Σπανοπούλου

Δημήτρης Αρβανίτης Αλεξάνδρα Σπανοπούλου Θωμάς Αρουπολής

Δημήτρης Πρωτόπαππας. Στυλιανός Τσιρόπουλος Χαρά Αποστολάτου Ντίνος Αρβανιτίδης

Χάρης Κόντος

Κωνσταντίνα
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Με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από το ΠΑΚΟΕ 
με πολλαπλές δράσεις.

Αυτές ξεκίνησαν στις 21-25/052016,28-29/5/2016 και τελείωσαν την 5 Ιουνίου, 
επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος .

Παιδιά φύτεψαν, ζωγράφισαν, με ειδικούς πάνω στα θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος . 
Συγκεκριμένα παιδιά από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας με το Διευθυντή του Σχολείου 

κο Τσόνια και το Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων κο Σπανόπουλο, έδωσαν 
ένα καλό παράδειγμα σε όλους εμάς που τελικά ασχολούμαστε με τον εθελοντισμό σε 
διάφορες δράσεις σε ποσοστό μέλη 0,1%.

Το ωράριο λειτουργίας των περιπτέρων ήταν:10:00-14:00 και 17:00-20:00.
Περίπτερο 1:Γραμματεία εκδηλώσεων και έκθεση φωτογραφίας από την ιστορία του 

ΠΑΚΟΕ με πρωτοσέλιδα της εφημερίδας του.
Περίπτερο 2: Παρτέρια για να φυτεύσουν διάφορα φυτά οι μικροί μας φίλοι . Δρώμενα 

για παιδιά κατασκευές παιχνίδι και προβληματισμοί για την καθημερινότητα των μικρών 
μας φίλων.

Περίπτερο 3:Εργαστήριο αναλύσεων για μικρόβια σε νερά (θαλάσσιο, πόσιμο κ.λ.π.) 
ώστε οι μικροί και μεγάλοι μας φίλοι να μάθουν την διαδικασία των αναλύσεων.

5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εκδηλώσεις του ΠΑΚΟΕ στην Πλατεία Κλαυθμώνος από τις 10:00 έως τις 20:00
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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 θαλάσ-
σιας περιοχής εξ` αιτίας  της διαρροής 
πετρελαιοειδών  στον πλανήτη, 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 εθελοντισμό, 
όταν ο μισός πληθυσμός της γης είναι στα 
όρια της φτώχιας και της εξαθλίωσης, 
όταν στην Κεντρική Αφρική θερίζουν 
το aids, η πολιομυελίτιδα, η σύφιλη και 
βλεννόρροια, όταν οι ρυθμοί της ερημο-
ποίησης τρέχουν με 5 –7% κάθε χρόνο  
- ιδιαίτερα στη ζώνη Σάχελ, όταν η στάθμη  
των θαλασσινών νερών ανεβαίνει επικίν-
δυνα με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα να εξαφανισθούν πόλεις με 
ιστορία εκατοντάδων χρόνων, όταν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου ολοένα γίνεται 
εφιάλτης, όταν μάστιγες όπως ο καρκίνος, 
το aids και οι καρδιοπάθειες διάνυσαν 
μια χιλιετία και μπήκαν ακάθεκτες στην 
επόμενη, όταν... όταν... όταν τα αισιόδοξα 
μηνύματα  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 εφτά 

(37) 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 παρευρε-

θεί σε δεκάδες δημόσιες εκδηλώσεις, 
έχει συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές 
διαμαρτυρίας 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, Δραπετσώνα, 
Νίκαια, Μαρκόπουλο Αττικής, Άγιοι Ανάρ-
γυροι, 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 μετρήσεις 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 Μαλια-
κό  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 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ: Παγκόσμια Ημέρας Περιβάλλοντος    
ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ 

To ΠΑΚΟΕ διακηρύσσει, καταγγέλλει και αναγγέλλει τα παρακάτω

ΠΑΚΟΕ: 37 ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
 

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: 2010: 3,5 εκατομμύρια νεκροί , 2016: 5,8 εκατομμύρια νεκροί στον πλανήτη από ατμοσφαιρική ρύπανση
Ακατάλληλο Νερό: 2010: Νεκροί 6,80 εκατομμύρια  2016: Νεκροί 9,11 εκατομμύρια από ακατάλληλο νερό 
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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 « Μαραθώνα».
▶ Μυτιλήνη, βυρσοδεψείο Σουρλάγκα.
▶ Άγιοι Θεόδωροι, Διυλιστήρια Βαρδι-
νογιάννη.
▶ Ελευσίνα, ΕΣΧΑ, Διυλιστήρια ΠΕΤΡΟΛΑ.
▶ Αθήνα, βιομηχανία SOFTEX, ΕΛΣΑ.
▶ Μήλος, ΔΕΗ.
▶ Ολυμπιάδα  Χαλκιδικής, βιομηχανία 
Χρυσού.
▶ Ρεβυθούσα Μέγαρα, υγροποιημένο 
φυσικό αέριο.
▶ Μαρκόπουλο Αττικής (Λατομείο)
▶ ΑΓΕΤ Βόλος- Μηλάκι Εύβοιας
▶ Βιομηχανική ρύπανση Εύβοιας
▶ Ιχθυοτροφεία Πόρου και Σκορπονέρια
▶ 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 οποιαδή-
ποτε κομματική εκμετάλλευση.

Γι’ αυτό με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος, 
καλούμε κάθε Έλληνα πολίτη να συμβάλει 
στη διαμόρφωση και αποτελεσματικότητα 
αυτής της  αδέσμευτης οικολογικής πολι-
τικής. 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  περιο-
χές δέχονται τα αερολύματα των βιομηχα-
νιών 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 κολοβακτη-
ρίδια 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» τουρι-
στικής 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 – πει-

ραμάτων με τα οποία αντιμετωπίζεται το 
χρόνια οξυμένο πρόβλημα της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης της Αθήνας και που τελικά 
με βασικούς υπαίτιους τις βιομηχανίες, το 
κύκλωμα 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 αγια-
στούρες και μαγικά ραβδάκια ή μαγικές 
συνταγές κύριοι…της όποιας εξουσίας.

 Τη μη αντικειμενική ενημέρωση για 
τα προβλήματα αυτά απ’ όλους τους 
φορείς που ασχολούνται. Σημειώνουμε 
ότι επανειλημμένα έχουν σταλεί δελτία 
τύπου του ΠΑΚΟΕ για διάφορα προβλήμα-
τα ρύπανσης και δεν ανακοινώνονται 
καθόλου, εξαιτίας των διαπλεκομένων 
εκδότες – διαφημιστές διάφοροι αλλά 
και εταιρείες (ΕΛΠΕ και άλλες).

Τη λαθεμένη πολιτική στο καυτό πρό-
βλημα των μολυσμένων ακτών. Σημειώ-
νουμε  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 ηλε-
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας για το οποίο 
θα κηρύξουμε σταυροφορία.

Την σημερινή εικόνα του ΥΠΕΚΑ, 
σχετικά 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  σκλαβώνουν 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 
οργανώνεται 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 επισκε-
ψιμότητα της ιστοσελίδας του ΠΑΚΟΕ 
(εβδομαδιαίος αριθμός επισκεπτών 97.227 
άτομα) τον Μάρτιο του 2016.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος:  

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,  
Πανεπιστημιακός
Ο Αντιπρόεδρος:  

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης,  
Δημοσιογράφος

Ο Γεν. Γραμματέας:  
Κων/νος Σολδάτος,  

Ιατρός
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Σε άμεση εφαρμογή της συμφωνίας 
που επετεύχθη στο Παρίσι για την 
κλιματική αλλαγή προχωρούν οι 
εκπρόσωποι των 195 χωρών που 

συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις υπό την 
πίεση της αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη και των αλυσιδωτών επιπτώσεων 
που έχει αυτή για την παγκόσμια υγεία.

Οι αρχηγοί των κρατών προχωρούν 
στη λήψη μέτρων για τη μείωση των 
ρύπων και των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που συμβάλλουν στην επιδείνωση 
του φαινομένου. 

Τα εναλλακτικά καύσιμα αποτελούν 
βασικά σημεία της ενεργειακής στρατηγικής 
εντός και εκτός ΕΕ καθώς οι οικονομίες 
των κρατών στρέφονται σε καθαρότερες 
μορφές ενέργειας. 

Το φυσικό αέριο δίνει τη λύση
Η λύση για την αντιμετώπιση των 

επιβλαβών επιπτώσεων των ρύπων και 
ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα 
στο περιβάλλον είναι η χρήση καθαρών 
μορφών ενέργειας. 

Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη 
πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις 
ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπε-
μπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα 
σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η 
βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει 
τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και 
συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική 
ρύπανση.

Το CNG θεωρείται ως το «καθαρό-
τερο» καύσιμο της νέας εποχής καθώς  
είναι το πιο καθαρό εναλλακτικό καύσιμο, 
εκπέμποντας ως 30% λιγότερα αέρια του 
θερμοκηπίου. 

Όσον αφορά στην αεριοκίνηση, με 
τη χρήση του φυσικού αερίου εκλύονται 
-25% CO2, -35% μικροσωματίδια, -75% 
αρωματικοί υδρογονάνθρακες και -53% 
οξείδια του αζώτου (ΝΟx) σε σχέση με 
την αμόλυβδη βενζίνη.

Μεγάλοι πληθυσμοί παγκοσμίως μπορεί 
να κινδυνεύσουν από καταστροφικές λόγω 
των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής 
μέχρι το 2060.

Η χρησιμοποίηση φυσικού αερίου σε 
μονάδες συνδυασμένου κύκλου θα έχει 
ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του 
βαθμού απόδοσης παραγωγής ηλεκτρισμού 

σε 52-55% έναντι 35-40% των συμβα-
τικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών.

Λόγω της «καθαρότητας» των προϊό-
ντων καύσης του φυσικού αερίου, αυτό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας 
σε ορισμένες βιομηχανικές εφαρμογές 
χωρίς την παρεμβολή εναλλακτών που 
έχουν ως συνέπεια ενεργειακές απώλειες. 

Τέλος με την υποκατάσταση ηλεκτρικής 
ενέργειας από φυσικό αέριο στην τελική 
κατανάλωση, κυρίως στις οικιακές και 
εμπορικές χρήσεις, θα αποφευχθούν οι 
απώλειες μετατροπής της πρωτογενούς 
πηγής ενέργειας σε ηλεκτρισμό καθώς 
και οι απώλειες κατά τη μεταφορά της 
ηλεκτρικής ενέργειας.

ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκο-
σμίως μπορεί να κινδυνεύσουν από καταστροφικές 
πλημμύρες στις παράλιες περιοχές μέχρι το 2060 
λόγω των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και 
της αύξησης του πληθυσμού, προειδοποιεί μελέ-
τη της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης 
Christian Aid.

«Η ταχεία αύξηση των αστικών πληθυσμών 
κατά μήκος των ακτογραμμών σε όλο τον κόσμο 
--ένα αποτέλεσμα της φυσικής αύξησης του πλη-
θυσμού και της οικονομικής μετανάστευσης-- σε 
συνδυασμό με τις αυξανόμενες απειλές από την 
κλιματική αλλαγή, θα θέσουν σε κίνδυνο περισσό-
τερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους λόγω 

των πλημμυρών στις παράκτιες περιοχές μέχρι το 
2060», επισημαίνει η έκθεση.

Η οργάνωση κάνει έκκληση για κινητοποίηση 
ώστε να εφαρμοστεί η συμφωνία του Παρισιού 
για την κλιματική αλλαγή. Όπως είναι γνωστό, η 
συμφωνία ανάμεσα σε 195 χώρες έχει στόχο τον 
περιορισμό των εκπομπών αερίων που προκαλούν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τον περιορι-
σμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας. 
Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι η κύρια αιτία 
για το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική και την 
άνοδο της στάθμης της επιφάνειας της θάλασσας.

Προς αυτή την κατεύθυνση στη Βόννη οι εκπρό-
σωποι των 195 χωρών άρχισαν την πρώτη τους 

σύνοδο διαπραγματεύσεων μετά την επίτευξη 
της συμφωνίας της COP21 ώστε να αρχίζει να 
εφαρμόζεται η συμφωνία. Κατά την έναρξη των 
εργασιών διατυπώθηκαν εκκλήσεις για ταχεία 
εφαρμογή της συμφωνίας. Οι αναπτυσσόμενες 
χώρες υπενθύμισαν επίσης πόσο η επιτυχία της 
διαδικασίας εξαρτάται από τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναληφθεί.

«Η φάση των διαπραγματεύσεων είναι πίσω μας, 
τώρα εισερχόμαστε στη φάση της συνεργασίας. Όλος 
ο κόσμος είναι ενωμένος πίσω από τη δέσμευση 
που έχει αναλάβει», δήλωσε η υπεύθυνη του ΟΗΕ 
για το Κλίμα Κριστιάνα Φιγκέρες, ανοίγοντας τη 
συνεδρίαση που θα διαρκέσει έως τις 26 Μαΐου.

Σε κίνδυνο 1 δις. άνθρωποι από την κλιματική αλλαγή
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Οικονομική  
οδήγηση  
και  οικολογική  συνείδηση!  

Φυσικό  
Αέριο  
κίνησης  
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Οικονομική   οδήγηση  
...με  οικολογική  συνείδηση!  

	  

	  
	  

Με  την  χρήση  φυσικού  αερίου  στην  κίνηση  οχημάτων  επι-  
τυγχάνεται  σημαντική  οικονομία  στο  κόστος  καυσίμου.  

	  

Το  φυσικό  αέριο  κίνησης  πωλείται  σε  κιλά  και  όχι  σε  λίτρα.  
Τα  ενεργειακά  ισοδύναμα  των  υγρών  καυσίμων  είναι:  

	  

1  κιλό  
φυσικού  
αερίου  

1.5  λίτρα  
βενζίνη  

1.3  λίτρα  
πετρέλαιο  

2  λίτρα  
υγραέριο  
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Τί   κερδίζουμε  
με  το  Φυσικό  αέριο;;  

	  
	  

       Καθαρό  περιβάλλον     
Με  τη  χρήση  του  φυσικού  αερίου  εκλύονται  έως  25%  
λιγότερο  CO2  και  εώς  30%  λιγότερα  αέρια  του  θερμοκη-  
πίου  σε  σχέση  με  τα  οχήματα  βενζίνης  και  πετρελαίου.  

	  

     Μεγαλύτερη   οικονομία  
	  

Με  βάση  τις  τρέχουσες  τιμές,  η  τιμή  του  φυσικού  αερίου  
είναι  περίπου  65%  χαμηλότερη  σε  σύγκριση  με  τη  βεν-  
ζίνη,  περίπου  25%-30%  χαμηλότερη  σε  σύγκριση  με  το  
πετρέλαιο  και  περίπου  45%  χαμηλότερη  σε  σύγκριση  με  
το  υγραέριο.  

	  
	  

     Λιγότερες  φθορές  
Η  λειτουργία  των  κινητήρων  CNG  γίνεται  με  χαμηλότερη  
συμπίεση  του  καυσίμου  στον  κινητήρα,  γεγονός  που  συ-  
νεπάγεται  μικρότερη  φθορά  χρήσης  και  λιγότερο  κόστος  
συντήρησης.  
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Ανόθευτο  καύσιμο  
	  

Τo  φυσικό  αέριο  δεν  μπορεί  να  νοθευτεί  καθώς  πα-  
ρέχεται  απευθείας  από  τους  αγωγούς  κατευθείαν  στα  
πρατήρια.  

	  
	  

   Αθόρυβη   λειτουργία  
Η  καύση  του  φυσικού  αερίου  είναι  πιο  αθόρυβη  σε  σχέ-  
ση  με  τους  κινητήρες  βενζίνης  και  κατά  πολύ  πιο  αθό-  
ρυβη  από  τους  κινητήρες  πετρελαίου.  

	  
	  

   Υψηλή    αξιοπιστία  
Είναι  ποιοτικά  ανώτερο  καύσιμο  χωρίς  προσμίξεις  και  
βαθμό  οκτανίων  130.  

	  
	  
	  

Ασφάλεια  
	  

Το  φυσικό  αέριο  ακόμη  κι  αν  διαφύγει,   είναι  αρκετά  
ελαφρύτερο  από  τον  ατμοσφαιρικό  αέρα.  Για  αυτό  στα  
οχήματα  με  CNG  επιτρέπεται  η  στάθμευση  σε  υπόγεια  
parking.  
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Οδηγήστε  χιλιόμετρα...  
κερδίστε  ευρώ!  

	  
Το  φυσικό  αέριο,  αποδεδειγμένα  αποτελεί  το  οικονομικότερο  
καύσιμο.  Σε  μια  πρόσφατη  δοκιμή,  στα  οχήματα  που  διένυ-  
σαν  την  απόσταση  Αθήνα  -  Θεσσαλονίκη  αποκλειστικά  με  τη  
χρήση  φυσικού  αερίου,  το  κόστος  καυσίμου  δεν  υπερέβη  τα  
5€  /100  km  και  για  το  σύνολο  της  διαδρομής  το  κόστος  δεν  
ξεπέρασε  τα  23  ευρώ.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

πάνω  από  

1000km  
αυτονοµία  

	  
	  
	  
	  

Με  την  δυνατότητα  χρήσης  
διπλού  καυσίμου  (φυσικό  
αέριο  ή  βενζίνη/πετρέλαιο)  
δεν  ξεμένεις  ποτέ  από  καύσι-  

μα  καθώς  η  αυτονομία  κίνησης  
σε  πολλά  μοντέλα  υπερβαίνει  τα  
1000   χιλιόμετρα.  
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Εξοικονόμηση...   “καθ’οδόν”!  
	  
	  

Θεσσαλονίκη  
	  

ΠΥΛΑΙΑ  
Λ.  Γεωργικής  Σχολής  128,  

Τηλ.  2310  365010  
	  

ΝΕΑ  ΜΑΓΝΗΣΙΑ  
Κων/νου  Καραμανλή  136  

Τηλ.  2310  780330  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Λάρισα  
	  

Βόλου  65,  
τηλ.:  2410  232024  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Λαμία  
	  

6ο-7ο  χλμ.  Π.Ο.  Λαμίας  Στυλίδας  
(Λειτουργία  εντός  Μαΐου)  

Βόλος  
	  

Λαρίσης  202,  
Τηλ.:  24210  67820  

	  
	  
	  

Ν.   Φιλαδέλφεια  
	  

8ο  Χλμ  Εθνικής  
Αθηνών  -  Θεσ/νίκης  
(ρεύμα  προς  Λαμία)  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Αθήνα  

Κηφισιά  
	  

Λ.  Κηφισίας  264,  
Τηλ.  210  8016507  

Τηλ.  210  2514334          
ΑΝΘΟΥΣΑ  
1ο  χλμ  Λ.  Ανθούσας,  
Τηλ.  210  6668370  

	  

ΑΓ.  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΕΝΤΗΣ  
Π.  Ράλλη  101  
(Λειτουργία  εντός  Μαΐου)  

	  
ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ  
Καραϊσκου  91  

	  
	  
	  
	  
	  

www.fisikon.gr   www.depa.gr  

	  
	  

και  το  δίκτυο  
επεκτείνεται  

	  
	  
	  

Πρατήρια   υπό   αδειοδότηση  
•   Κορωπί,  
ΕΚΟ  -  Καλυψώ  110  

•  Ηλιούπολη  -  BP  
•   Ασπρόπυργος,  
BP  -  Καλυψώ  129  
•  Άλιμος  -  BP  
•  Πειραιάς  -  BP  

Φυσικό αέριο  
και εξοικονόμηση 
ενέργειας

Το φυσικό αέριο  εξαιτίας των 
ιδιοτήτων του, υπερέχει έναντι των 
υπολοίπων πρωτογενών μορφών 
ενέργειας και γι’ αυτό, αποτελεί 
βασική επιλογή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενώ, παράλληλα, θεωρείται 
το καύσιμο του 21ου αιώνα και 
συγχρόνως γέφυρα μετάβασης από 
τις συμβατικές στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Επιπλέον, συμβάλ-
λει καθοριστικά στη θωράκιση του 
τρίπτυχου “Περιβάλλον, Κοινωνία, 
Οικονομία” που αποτελεί αναγκαίο 
συστατικό της βιώσιμης ανάπτυξης.

Γιατί υπερέχει:
Επιτυγχάνει μεγαλύτερη ενερ-

γειακή απόδοση από όλα τα άλλα 
καύσιμα σε όλους τους τομείς της 
παραγωγής, με αποτέλεσμα την εξοι-
κονόμηση ενέργειας και τη μείωση 
του ενεργειακού κόστους

Είναι πολύ πιο φιλικό στο περι-
βάλλον, καθώς επιβαρύνει κατά 
τουλάχιστον 38% λιγότερο από 
τον άνθρακα, 28% λιγότερο από το 
μαζούτ και 24% από το πετρέλαιο 
ντίζελ.

Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, 
ευκολία χρήσης και διαχείρισης σε 
σχέση με τα άλλα καύσιμα, τόσο στις 
οικιακές όσο και στις εμπορικές και 
βιομηχανικές εφαρμογές.

Πρατήρια Φυσικού αερίου σε λειτουργία
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ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ  

ΤΗΣ ΛΑΜΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ…ΛΟΒΙΤΟΥΡΑΣ
● Δήμος και Λιμενικό Ταμείο … χέρι-χέρι  ● Ο Δήμαρχος συγκαλύπτει …συνεχώς   

● Ο Δήμος χωρίς Βιολογικό καθαρισμό  ● Ο Δήμος με τα απόβλητα … του Ιπποδρόμου   
● Ο Δήμος με τα νταμάρια που … λειτουργούν και σαν σκουπιδότοποι   

● Ο Δήμος με τα χιλιάδες … αυθαίρετα  ● Ο Δήμος … της ντροπής 

Ο Μεθενίτης 
ρίχνει λάσπη  
στο ΠΑΚΟΕ

Πύρ και μανία έγινε ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου με τις 
μετρήσεις που πραγματοποιεί το ΠΑΚΟΕ για την καταλληλότητα 
των υδάτων για κολύμβηση. Ο Δήμαρχος, τον ξεμπροστιάζει 
και καταγγέλλει τις πρακτικές που ακολουθεί ο πρόεδρος του 
ΠΑΚΟΕ, ο οποίος, ως είθισται, θα ανακοινώσει στις αρχές 
του Ιουνίου τις μετρήσεις για το 2016.

 
Αποκαλυπτικές δηλώσεις …
 «Οι παραλίες μας είναι πεντακάθαρες και αποδεδειγμένα, 

με μετρήσεις !! Ο κ. Χριστουδουλάκης του ΠΑΚΟΕ, βγάζει 
αυτά τα ψεύτικα νούμερα, γιατί δεν "έτυχε", να πάρει με 
απευθείας ανάθεση, σχετική μελέτη μετρήσεων, από τον 
Δήμο Μαρκοπούλου !!

 Τον ενημερώνω, για να μην κουράζεται άδικα, οτι 
επειδή σιχαίνομαι αυτές τις τακτικές, μέχρι τον Σεπτέμβρη 
του 2019, που θα είμαι Δήμαρχος, δεν πρόκειται να πάρει 
καμία μελέτη, έτσι, από τον Δήμο μας!

Τα ίδια, έγραψε και πέρσι, κάναμε αμέσως μετρήσεις σε 

7 σημεία του Πόρτο Ράφτη, 3 σημεία εξ’ αυτών, στο Αυλάκι 
και τα νερά, ήταν πεντακάθαρα!!

Να μαζευτεί, γιατί αρκετή καλόπιστη ανοχή έχουμε δείξει! 
Αλλιώς, έχει έρθει η ώρα, να μαζέψει μηνύσεις και αγωγές!! 
Άντε Μπράβο, που μετράει τον Βόθρο του και γράφει για 
το Αυλάκι!!»

 (σημείωση: σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ 
το 2015, τα νερά στην παραλία «Αυλάκι Αρχή» κρίθηκαν 
ακατάλληλα για κολύμβηση)

 Από: Φώτης
Καλά θα κάνει ο κ. Μεθενίτης να φροντίζει στοιχειωδώς 

για την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου, που αποτελεί 
μια εκ των βασικών αρχών για τη χορήγηση γαλάζιας σημαίας, 
και να μην κατηγορεί τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ γιατί ξέρει 
πολύ καλά που βρίσκεται η διαφορά. 

Οι μετρήσεις για την καταλληλότητα των θαλασσίων 
υδάτων για τη χορήγηση γαλάζιας σημαίας γίνονται Μάρτιο 
– Απρίλιο, ενώ από τον ΠΑΚΟΕ το καλοκαίρι, τότε δηλαδή 

που η παραλία δέχεται και τον κύριο όγκο των λουομένων! 
Ο απλός νους και χωρίς μετρήσεις αντιλαμβάνεται ότι με 

τουλάχιστον 300 βόθρους σε μια απόσταση 100 μέτρων από 
τη θάλασσα και ένα περιβάλλοντα χώρο με την καθαριότητα 
να επαφίεται στις σκούπες των κατοίκων, οι όποιες όμως 
δεν είναι ικανές να διαχωριστούν τις τοπικές χωματερές 
αποκομιδής των απορριμμάτων που δημιούργησε η Δημοτική 
αρχή, είναι φυσικό τα θαλάσσια ύδατα στο Αυλάκι να είναι 
επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία!

Τέλος καλά θα κάνει ο κ. Δήμαρχος να ξέρει ότι με την 
αδιαφορία του, η οποία έχει ξεπεράσει αρκετά τα όρια της 
παράλειψης των καθηκόντων του, έχει προκαλέσει την ντόπια 
κοινωνία η οποία αν αντιδράσει και φέρει στη επιφάνεια τα 
προβλήματα, προβλέπω να γίνεται παράδειγμα ανικανότητας 
και όχι μόνο! 

Από: Σωτήρης Μεθενίτης
 Τα ψέμματα και τις ανοησίες που λέτε, να τις πείτε με 

το  επώνυμό σας, δειλέ και ψεύτη, κε  «Φώτη»!
Το Αυλάκι (αποδεδειγμένα, με μετρήσεις) είναι πεντακάθαρο!
Εαν ξαναγράψετε, οτιδήποτε συκοφαντικό,θα δώσετε 

λόγο στην Δικαιοσύνη!
Τέλος για το Πόρτο Ράφτη, εξασφαλίσαμε 30 εκατομμύρια 

ευρώ, για την Αποχέτευση (ήδη προ δυο μηνών, έγινε διεθνής 
Διαγωνιμός, για το πρώτο τμήμα του μεγαλύτερου έργου 
υποδομής, που έγινε ποτέ στον Δήμο μας)!!!!

Επίσης, το τελευταίο εξάμηνο, εν μέσω κρίσης και με δικά 
μας χρήματα, φτιάξαμε δέκα δρόμους με άσφαλτο, απο την 
αρχή, όλους στο Πορτο Ράφτη!!

Αυτά προς γνώση και περιμένω, τα πλήρη και αληθινά 
στοιχεία σας, για να ξέρουμε ποιοι συζητάμε, με Ψέμματα 
και ποιοί με αλήθεια.

Τα φερέφωνα του Δημάρχου Μαρκόπουλου-
Μεσογαίας (Mesogianews) και άλλοι που παίρ-
νουν τον… μισθό τους από αυτόν, τολμούν να 
γράφουν (27/5/16) ότι ο …Δήμαρχος καταγγέλλει 
και ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ.

Δήμαρχε εμείς σε καταγγέλλουμε και σε 
ρωτάμε: 

Σε καταγγέλλουμε
α. Γιατί εμπιστεύεσαι τις αναλύσεις σε 

ιδιωτικά …διαπλεκόμενα εργαστήρια και δεν 
απευθύνεσαι σε Δημόσια που είναι και ΔΩΡΕΑΝ; 
Πως γίνεται όμως Δήμαρχε να ισχυρίζεσαι ότι 
τα θαλασσινά νερά είναι «πεντακάθαρα» όταν 
χιλιάδες απορροφητικοί βόθροι λειτουργούν 
στο δήμο σου και τώρα σκέφτεσαι να αρχίσει 
το αποχετευτικό στο Πόρτο Ράφτη;

β. Γιατί δεν απολογείσαι στον εισαγγελέα 
που έχεις παραπεμφθεί για τις κομπίνες και 
λοβιτούρες που έχεις κάνει και είναι πάρα πολλές, 
όπως αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα του 
εισαγγελέα και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα 
των συντακτών στις 05/06/2016;

γ. Γιατί δεν έχεις προβεί σε καμμιά κίνηση για 
τους σκουπιδότοπους στα νταμάρια του Μπόμπολα 
που το ΠΑΚΟΕ, έκανε αγώνα για να  σταματήσει 

η ρύπανση από τα αιωρούμενα σωματίδια 
και εσύ με την ανοχή σου, τα μετέτρεψες σε  
σκουπιδότοπους; Είναι καταγεγραμμένα σε 
εκπομπές στην TV που εσύ ο ίδιος ευχαρίστησες 
το ΠΑΚΟΕ γιατί εξαιτίας της παρέμβασης του, 
βγήκες τότε ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

δ. Σε καταγγέλλουμε Δήμαρχε επειδή 
αγνοώντας βασικούς κανόνες υγιεινής με την 
πινακίδα που ανάρτησες στην περιοχή του 
«βάλτου» ανάφερες ότι τα λασπόλουτρα … 
κάνουν καλό στην υγεία  παρασύροντας πολλούς 
κατοίκους στην ενδεχόμενη προσβολή τους από 
κάθε είδους αρρώστιες ( έχουμε δημοσιεύσει 
κείμενο με φωτογραφίες για αυτά).

ε. Ξέχασες Δήμαρχε ότι οι μετρήσεις που 
αναφέρεσαι στο φερέφωνο σου ήταν οι περυσινές 
που εάν είχες την ευαισθησία, θα αναφερόσουν 
στην αποστομωτική απάντηση που σου είχαμε 
δώσει πέρσι.

ζ. Εσύ μας είχες ζητήσει να σου προτείνουμε 

μελέτη για τα σκουπίδια, που εσύ ακόμη δεν 
έχεις κάνει τίποτε για αυτά και όχι μετρήσεις 
στην θάλασσα. Αλλά και να μας παρακαλάς  
τώρα, δεν πρόκειται να συνεργασθούμε γιατί  
«λαμόγια» σαν και εσένα δεν τα πλησιάζουμε.

Εάν μπορείς απάντησε μας σε βασικά 
ερωτήματα γιατί η Εισαγγελέας Περιβάλλοντος, 
περιμένει και τις δικές μας καταγγελίες- προτάσεις

α. Δήμαρχε τι γίνεται με τον Ιππόδρομο και 
τα υγρά και στερεά απόβλητα του, που τρέχουν 
στους δρόμους του Δήμου σου;

Πήρε άδεια λειτουργίας;
Τι ξέρεις για τα παραπάνω ή είσαι σε νιρβάνα;
β. Με το αεροδρόμιο τι γίνεται Δήμαρχε;
Τι γίνεται με τα επικίνδυνα απόβλητα που 

παράγονται ετησίως; Ξέρεις που πηγαίνουν, 
έχεις ασχοληθεί καθόλου;

γ. Όλα όσα είχαμε καταγράψει το 2012 
(Δεκέμβριο) στην εφημερίδα του ΠΑΚΟΕ (σελίδες 
6-7), τα έκανες «γαργάρα» Δήμαρχε;

δ. Τι έκανες με τον ποταμό Ερασίνο που 
είναι ο μοναδικός στο Δήμο σου; Που είναι τα 
αντιπλημμυρικά έργα που έκανες ;

ε. Ακόμη πόσο θα καλύπτεις τους αετονύχηδες 
επιχειρηματίες  του Δήμου σου με τις αυθαίρετες 
καταπατήσεις στην ξηρά και στην θάλασσα;

Μετά από όλα αυτά εμείς την ανακοίνωση 
–καταγγελία αυτή θα την στείλουμε  προς … 
πάσα κατεύθυνση (Δικαιοσύνη, υπουργούς και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση).Καλό θα είναι επίσης 
Δήμαρχε, να διαβάσεις και την ανακοίνωση μας 
«Μαϊμού οι γαλάζιες σημαίες» που αναρτήθηκε 
στο (www.pakoe.gr 26/05/2016) και σε όλα 
τα ΜΜΕ. Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα 
προβλήματα λύνονται με την ανάδειξη τους 
και όχι με τα κουκουλώματα. 

Εμείς θα σε μηνύσουμε και θα σε ενάγουμε 
για παράβαση καθήκοντος και συκοφαντική 
δυσφήμιση δια του τύπου  και σε προσκαλούμε 
και σε προκαλούμε να κάνεις το ίδιο και εσύ.

Και επίσης σε προσκαλούμε σε μια Δημόσια 
συζήτηση σε όποια πλατεία του Δήμου σου –όποια 
έχει απομείνει νόμιμη- θέλεις να αντιπαρατεθείς 
μαζί μας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ… ΚΛΑΜΑΤΑ
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Από εκεί που έφευγαν όλες οι ιερές 
πομπές των Αθηναίων για τη Δήλο, 
τώρα ιδιώτες επιχειρηματίες ασχη-
μονούν.

Παραλίες και λιμάνι στο Πόρτο Ράφτη 
έχουν κατακλυστεί με τραπεζοκαθίσματα, 
ομπρέλες και ξαπλώστρες όπως και με 
μόνιμες κατασκευές.

Τίποτε δεν έμεινε αλώβητο.
Τίποτε που να μη ματώσουν: επιχωμα-

τώσεις στις παραλίες, μετακίνηση άμμου, 
δέντρα που κόβονται καθώς στέκονται 
εμπόδιο στις επιχειρηματικές επεκτάσεις, 
αλλοιώσεις της βλάστησης, πλωτές εξέδρες, 
ξύλινες περιφράξεις, ξύλινα δάπεδα, πινακί-
δες, αγωγοί απόρριψης υγρών, ηχορύπανση 
συνθέτουν, με δυο λόγια, το σκηνικό.

Δεν έχει αρχή και τέλος η καταστροφή 
του φυσικού περιβάλλοντος που συντελείται.

Και όλα αυτά, με την ανοχή όλων των 
δημόσιων υπηρεσιών και λειτουργών που 
από τον νόμο εντέλλονται για τη διαφύλαξη 
του αιγιαλού και των παραλιών.

Δημοτική αρχή, μέλη του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου και υπάλληλοι 
της Κτηματικής Υπηρεσίας Αν. Αττικής 
(νυν Περιφερειακή Διεύθυνση Δημό-
σιας Περιουσίας) έχουν παραπεμφθεί 
στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για 
παράβαση καθήκοντος.

Συγκεκριμένα στο κλητήριο θέσπισμα 
του εισαγγελέα ο δήμαρχος Μαρκοπού-
λου-Μεσογαίας Σωτήρης Μεθενίτης 
καλείται να απολογηθεί, καθώς:

«Με περισσότερες πράξεις του, που 
συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου αδι-
κήματος, με πρόθεσή του να παραβεί τα 
καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό 
να ωφελήσει παρανόμως κάποιους 
άλλους και ειδικά όντας δήμαρχος 
του Δήμου Μεσογαίας, αρμόδιος για 
τις ανακλήσεις αδειών λειτουργίας 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος (...) μολονότι έχουν κοινοποιηθεί 
πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαίρετων 
κατασκευών... ουδέποτε προέβη στην 
ανάκληση των αδειών λειτουργίας των 
ανωτέρω καταστημάτων αλλά επέτρεψε 
σε αυτά να λειτουργούν».

Επίσης καλούνται μέλη του Δ.Σ. του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (στο διοικη-
τικό συμβούλιο του οποίου μετέχουν τόσο 
ο δήμαρχος της πόλης ως πρόεδρος όσο 
και ο λιμενάρχης ως μέλος) για το γεγονός 
ότι ενώ έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα κατε-
δάφισης για συγκεκριμένο κατάστημα που 
έχει προβεί σε πλείστες, όπως σημειώνεται 
χαρακτηριστικά, παραβιάσεις, συμπεριλαμ-
βανομένων και επιχωματώσεων βραχωδών 
τμημάτων, τα συγκεκριμένα μέλη του Δ.Σ. 
έκαναν δεκτή, αντί να απορρίψουν ως 
όφειλαν, την αίτηση του καταστήματος για 
παραχώρηση υπαίθριου χώρου εμβαδού 
470,65 τ.μ. προκειμένου να τοποθετηθούν 
ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Παραπέμπονται επίσης υπάλληλοι που 

προΐστανται της Κτηματικής Υπηρεσίας Αν. 
Αττικής καθώς:

«Αν και έχουσες την ιδιαίτερη νομική 
υποχρέωση εκ της ιδιότητάς τους να προ-
βούν σε διενέργεια αυτοψιών για πολεο-
δομικές παραβάσεις και καταλήψεις χώρων 
συντάσσοντας στη συνέχεια πρωτόκολλα 
κατεδάφισης (...) παρέλειψαν να προβούν 
σε αυτοψίες και σύνταξη πρωτοκόλλων 
κατεδάφισης...».

Οι πολίτες που συγκροτούν την περι-
βαλλοντική οργάνωση Παρέμβαση για την 
Κοινωνία και το Περιβάλλον έχουν πολλά 
να διηγηθούν.

Μεταξύ άλλων, τις απειλές, εξώδικα και 
τραμπουκισμούς που έχουν υποστεί.

Στο εξώδικο του λιμενάρχη προς τον 
Σταμάτη Αρναούτη, δραστήριο μέλος της 
Παρέμβασης, ο εν λόγω κρατικός λειτουργός 
διαρρηγνύει τα ιμάτιά του σημειώνοντας:

«Ουδέποτε υπήρξα συμμέτοχος σε πρά-
ξεις ξεπουλήματος παραλιών,ουδέποτε 
συνέδραμα ρητά ή σιωπηρά στην κατα-
στρατήγηση του νόμου και την καταπάτηση 
δημοσίου συμφέροντος. Ουδέποτε υποστή-
ριξα παράνομα και ιδιοτελή συμφέροντα...».

H Παρέμβαση για την Κοινωνία και το 
Περιβάλλον πάντως θέτει τα εξής ερωτήματα:

• Σε ποια ακριβώς νομοθεσία ο χρό-
νος παραχώρησης του παράκτιου χώρου 
προσδιορίζεται έως το τέλος του έτους 
και συγκεκριμένα έως τις 31 Δεκεμβρίου;

• Γιατί κατά τη διάρκεια όλης της χει-
μερινής περιόδου οι παραλίες στην περιοχή 
είναι σπαρμένες με κοντάρια στήριξης 
ομπρελών και μόνιμες κατασκευές μπαρ 
που ουδείς δημόσιος φορέας φρόντισε να 
απομακρυνθούν;

• Γιατί το Λιμενικό Ταμείο λαμβάνει 
αποφάσεις παραχώρησης ακόμη και τον 
Αύγουστο, όταν ο νόμος προβλέπει ότι μετά 
την 1η Ιουνίου κάθε έτους οι συμβάσεις 
απευθείας παραχώρησης συνάπτονται 
μόνο με την οικεία Κτηματική Υπηρεσία 
και τους ενδιαφερόμενους με ποσοστό 
ανταλλάγματος 50% υπέρ του Δημοσίου 
και 50% υπέρ του δήμου;

• Γιατί το Λιμενικό Ταμείο αποφασίζει 
ότι ορισμένες επιχειρήσεις δικαιούνται να 
καταστρατηγήσουν τον νόμο που ορίζει την 
καταβολή του 50% πριν από την υπογραφή 
της σύμβασης παραχώρησης;

• Γιατί δεν ανακαλούνται οι άδειες στα 
καταστήματα με αυθαίρετες κατασκευές 
και γιατί δεν συντάσσονται πρωτόκολλα 
κατεδάφισης;

• Θεωρείται νόμιμη και βάσει ποιου 
νόμου η κάλυψη των βράχων της παραλίας 
με πλάκες μπετόν προκειμένου να στηρι-
χτούν σταθερές κατασκευές ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισμάτων;

• Είναι νόμιμη η τοποθέτηση πλωτής 
εξέδρας στην παραλία της Αγ. Μαρίνας 
για να εξυπηρετηθεί η λειτουργία σχολής 
θαλάσσιων μέσων αναψυχής;

• Είναι νόμιμη η πρόκληση ηχορύπανσης 
με την εκπομπή μουσικής στον χώρο της 
παραλίας και του αιγιαλού από σχεδόν όλα 
τα καταστήματα που έχουν παραχώρηση για 
απλή και ήπια χρήση του αιγιαλού;

• Γιατί δεν εφαρμόζονται οι αποφά-
σεις του ΣτΕ για οριστικό χαρακτηρισμό 
αυθαίρετων κατασκευών εντός αιγιαλού 
και για ποιον ακριβώς λόγο τα πρωτόκολλα 
κατεδάφισης της Κτηματικής Υπηρεσίας δεν 
υλοποιούνται;

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο δήμαρ-
χος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Σωτήρης 
Μεθενίτης, παραμένει διαπρύσιος υπο-
στηρικτής της παραμονής στους ΟΤΑ της 
αρμοδιότητας χρήσης του αιγιαλού.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της 
ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη σημείωνε:

«Εάν μέχρι σήμερα το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ 
δεν πάρει από τον υπουργό κ. Κουρουμπλή 
τις αναγκαίες απαντήσεις και δεσμεύσεις 
πρέπει να αντιδράσει άμεσα, πολύ σκληρά 
και μέχρι τέλους. (...) Ελπίζω αυτό να είναι 
σαφές και ξεκάθαρο κυρίως στην πλειο-
ψηφία της ΚΕΔΕ και τον πρόεδρό της, που 
τόσο εγώ όσο και το 53% των δημάρχων 
στηρίξαμε.(...) Εχουμε λοιπόν αυξημένες 
πολιτικές απαιτήσεις από την ηγεσία μας 
και περιμένουμε με τη στάση της να μας 
δικαιώσει για την επιλογή μας...».

Ντίνα Ιωακειμίδου  
efsyn.gr

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑYΘΑΙΡΕΣΙΕΣ

Τίποτα δεν έμεινε αλώβητο
ΦΑΚΕΛΟΣ  

ΑΙΓΙΑΛΟΣ:  
Η ΜΑΦΙΑ  

ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πόρτο Ράφτη, 7 Ιουνίου 2016
ΠΡΟΣ
1. Υπουργείο Εσωτερικών-Διεύθυνση 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτο-
διοίκησης
2. Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας 
Περιουσίας Αττικής
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
4. ΥΝΑΝΠ :
α. Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής
β. Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών 
Υποδομών
γ. Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας,
δ. Γραφείο Περιφερειάρχη 1ης
Διοίκησης Λιμενικού Σώματος
5. Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας
6. Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημό-
σιας Διοίκησης
7. Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή
8. Εισαγγελέα Περιβάλλοντος
9. Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
10. Συνήγορο του Πολίτη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 
112,113 & 114/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ.

Στις 25 Αυγούστου 2014, συνεδρίασε το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του δήμου Μαρ-
κοπούλου, υπό την προεδρία του δήμαρχου 
Σωτήρη Μεθενίτη και με τις 111, 112, 113 
και 114/2014 αποφάσεις του, ανέστειλε τις 
άδειες λειτουργίας 4 καταστημάτων, στο 
λιμάνι του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Ράφτη. 
Οι αποφάσεις αυτές ήρθαν σαν συνέχεια 
της 2274/2011 απόφασης του ΣτΕ, με την 
οποία οριζόταν ότι πρέπει να ανασταλούν οι 
άδειες των συγκεκριμένων καταστημάτων, 
να γκρεμισθούν τα παράνομα τμήματα, που 
είχαν προσαρτήσει οι επιχειρηματίες και να 
επιβληθούν πρόστιμα.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, το 
ΔΛΤΜΜ με την απόφαση 120/2014. με 
ΑΔΑ:  74ΕΓΩΛΝ-8Ε9, παρείχε την εντολή 
και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο 
Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, 
βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας 
«Απ.  Παπακωνσταντίνου - Ν.-Κ. Χλέπας 
& Συνεργάτες», να υποβάλει ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθη-
νών υπομνήματα επί των υπ’ αριθμ. κατ.  
22215/2014, 22209/2014, 22198/2014 
και 22338/2014 αιτήσεων αναστολής εκτε-
λέσεως που άσκησαν κατά του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
οι ομόρρυθμες εταιρείες με τις επωνυμίας 
«Αφοί Κωλέτση Ο.Ε.» και «X.  Γιαννακό-
πουλου - Ε. Κωλέτσης Ο.Ε.», καθώς και 
η Μαρία Καραδήμα και ο Ιωάννης Γκίνης, 
αντίστοιχα, όπως επίσης και να προβεί σε 
κάθε νόμιμη ενέργεια για την απόρριψη 
των ως άνω αιτήσεων.

Πρόσφατα, μετά από Αγωγή που κατέθεσε 
ο Δικηγόρος Απόστολος Παπακωνσταντίνου 
κατά του μέλους μας Σταμάτη Αρναούτη, 

ενημερωθήκαμε ότι τρία, από τα παραπάνω 
αναφερόμενα, καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη, 
φαίνεται να λειτουργούν   κατά παράβαση 
σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

Συγκεκριμένα (αντιγράφουμε από το 
κείμενο της αγωγής):

1. Με την υπ’ αριθμόν 113/2014 απόφα-
ση του ΔΛΤΜΜ ανακλήθηκε η υπ’ αριθμόν 
159/4191/04.06.1999 άδεια λειτουργίας 
του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος «ΤΟ ΔΙΧΤΥ» που εκμεταλλεύεται ο 
I. Γκίνης. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως 
του ΔΛΤΜΜ ο εν λόγω ιδιοκτήτης άσκησε 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρω-
τοδικείου Αθηνών προσφυγή καθώς και 
την από 09.09.2014 και με γεν. αριθμ. κατ. 
22338/12.09.2014 αίτηση, ζητώντας την 
αναστολή ισχύος της υπόψη αποφάσεως.

Με την υπ’ αριθμ. 3319/2014 απόφασή 
του το Δικαστήριο (Τμήμα 29°) διέταξε μεν 
την αναστολή εκτέλεσης της κρινόμενης 
ανακλητικής αποφάσεως του ΔΛΤΜΜ υπό 
τον όρο όμως το εν λόγω κατάστημα θα 
λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που τίθενται στην οικεία άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας του ήτοι χωρίς τη 
χρήση των αυθαίρετων κατασκευών.

Ταβέρνα «το Δίχτυ» 
Όπως όμως απεικονίζεται παραπάνω, η 
συγκεκριμένη ταβέρνα, φαίνεται να παρα-
βιάζει τους όρους της αναστολής εκτέλεσης 
της 113/2014 απόφασης του ΔΛΤΜΜ.

2. Με την υπ’ αριθμόν 114/2014 από-
φαση του ΔΛΤΜΜ ανακλήθηκε η υπ’ αριθ-
μόν 01020/17447/1α706.07.1987 άδεια 
λειτουργίας του καταστήματος υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ» που 
εκμεταλλεύεται η Μαρία Καραδήμα. Κατά 
της ανωτέρω αποφάσεως του ΔΛΤΜΜ 
η Μαρία Καραδήμα άσκησε ενώπιον του 
ίδιου δικαστηρίου προσφυγή καθώς και 
την από 09.09.2014 και με γεν. αριθμ. κατ. 
22198/10.09.2014 αίτηση, ζητώντας την 
αναστολή ισχύος της υπόψη αποφάσεως.

Με την υπ’ αριθμ. 3453/2014 απόφασή 
του το Δικαστήριο (Τμήμα 14°) διέταξε μεν 
την αναστολή εκτέλεσης της κρινόμενης 
ανακλητικής αποφάσεως του ΔΛΤΜΜ υπό 
τον όρο όμως το κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος της αϊτού σας «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ» 
(θέση Λιμάνι) να λειτουργεί χωρίς τη χρήση 
των αυθαίρετων κατασκευών.

Ταβέρνα «το Λιμάνι» 
Και σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται 

να παραβιάζονται οι όροι της αναστολής.
3. Με την υπ’ αριθμόν 112/29.08.2014 

απόφαση ανακλήθηκε η υπ’ αριθμόν 
105/23.12.2003 άδεια λειτουργίας του 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
«HAAGEN DAZS PASTA AL PORTO» που 
εκμεταλλεύεται η ομόρρυθμη εταιρεία 
με την επωνυμία «X. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
- Ε. ΚΩΛΕΤΣΗΣ Ο.Ε.». Κατά της ανωτέ-
ρω αποφάσεως του ΔΛΤΜΜ η εν λόγω 
ομόρρυθμη εταιρεία άσκησε ενώπιον του 
ίδιου δικαστηρίου προσφυγή καθώς και 
την από 09.09.2014 και με γεν. αριθμ. 
κατ. 22209/2014 αίτηση, ζητώντας την 
αναστολή ισχύος της υπόψη αποφάσεως.

Με την υπ’ αριθμόν 147/2015 απόφαση 
του Δικαστηρίου (Τμ. 15°) απορρίφθηκε 
στο σύνολό της η προαναφερόμενη αίτηση 
αναστολής εκτελέσεως της εταιρείας με 
την επωνυμία «X. ΕΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Ε.  
ΚΩΛΕΤΣΗΣ Ο.Ε.» (κατάστημα «HAAGEN 
DAZS PASTA AL PORTO») με το σκεπτι-
κό ότι συντρέχουν εν προκειμένω λόγοι 
δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν 
την άμεση εκτέλεση της αποφάσεως του 
ΔΛΤΜΜ για την ανάκληση, της από του 
έτους 2003 άδεια λειτουργίας του υπόψη 
καταστήματος ενώ «οι προβαλλόμενοι λόγοι 
προσφυγής δεν παρίστανται προδήλως 
βάσιμοι κατά την έννοια της διάταξης του 
άρϋρου 202 παρ. 1 του Κω δ. Διοικ. Δικ”.

To Haagen Dazs Pasta al Porto, όπως 
φαίνεται στις παραπάνω φωτογραφίες,  
λειτουργεί κανονικά.

Στο Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδι-
κας Δήμων και Κοινοτήτων», όσον αφορά τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(ΚΥΕ), στο άρθρο 80 ορίζει τα εξής:

« 6. Για την ανάκληση ή την οριστική 
αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας των καταστημάτων της παραγράφου 
1, αρμόδιοι είναι η δημαρχιακή επιτροπή 
ή το κοινοτικό συμβούλιο, οι οποίοι οφεί-
λουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβουν 
τη σχετική απόφαση.

Κατ’ εξαίρεση για την προσωρινή 
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός 
καταστήματος, όπως προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για 
την παροχή της εντολής προς σφράγιση 
αυτών, αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο 
πρόεδρος Κοινότητας:, ο οποίος οφείλει 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη 
σχετική απόφαση. Το ίδιο όργανο, εντός 
της αυτής προθεσμίας, παρέχει την εντολή 
για τη σφράγιση των καταστημάτων που 
λειτουργούν χωρίς άδεια.

Παράβαση των διατάξεων αυτής της 
παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα 
και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 
143 του παρόντος και κατά το άρθρο 259 

του Ποινικού Κώδικα.
7. Αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και 

την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων,  
όλων των καταστημάτων και επιχειρή-
σεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου ή 
Κοινότητας, είναι η δημοτική αστυνομία 
ή το όργανο, που ορίζεται για το σκοπό 
αυτόν από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό 
συμβούλιο και αποτελείται απόυπαλλήλους 
ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν 
έχει συσταθεί δημοτική αστυνομία.

Το αρμόδιο όργανο, κατά την εκτέλεση 
των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου 
κρίνει αναγκαίο, να ζητά τη συνδρομή 
της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υπο-
χρεούται να την παρέχει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του 
π.δ. 141/1991  (ΦΕΚ58Α’)».

Τα πιο πάνω ισχύουν και» αναλογία για 
τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, όπως το Δ ATM Μ.

Για όλα τα παραπάνω και
Επειδή είμαστε Ένωση φυσικών Προ-

σώπων με εγκεκριμένο Καταστατικό και 
έδρα το Πόρτο Ράφτη στο Δήμο Μ αρκοπο 
όλου και όλοι οι υπογράφοντες δημότες 
και κάτοικοι Δήμου Μαρκοπούλου,

Επειδή όλοι έχουμε έννομο συμφέρον, 
πολύ δε περισσότερο το μέλος μας Σταμά-
της Αρναούτης, που δέχθηκε Αγωγή από 
τον δικηγόρο Απ. Παπακωνσταντίνου και 
την δικηγορική εταιρεία «Απ. Παπακων-
σταντίνου - Ν.-Κ. Χλέπας & Συνεργάτες»,

Επειδή τα προαναφερόμενα ΚΥΕ λει-
τουργούν όλο αυτό το διάστημα, όπως 
φαίνεται και από τις φωτογραφίες της 
αναφοράς μας, χωρίς να έχουν αναστείλει 
τη δράστηριότητά τους ή την έκταση της 
εκμετάλλευσής τους και από την οποία 
προκύπτουν, ενδεχομένως, τζίροι αρκετών 
δεκάδων χιλιάδων ευρώ,

ΖΗΤΑΜΕ
Να διερευνήσετε τα παραπάνω γεγονότα 

σε σχέση με τις ενέργειες στις οποίες θα 
έπρεπε να έχει προβεί το ΔΛΤΜΜ αλλά 
και τις πιθανές ευθύνες που προκύπτουν,  
όπως και της Δημοτικής Αρχής ως επο-
πτεύουσα αρχή, όλο αυτό το διάστημα, 
που ξεπερνάει τον ένα χρόνο, από την 
έκδοση των προαναφερόμενων δικαστικών 
αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλίσει 
την εκτέλεση τους, καθώς και την εκτέλεση 
των αποφάσεων του ίδιου του ΝΠΔΔ.

Επίσης ζητάμε η έρευνα σας, να συμπε-
ριλάβει το Λιμενικό Τμήμα Μαρκόπουλου 
για πιθανές ευθύνες που προκύπτουν πάνω 
στα ίδια θέματα, καθώς βρίσκεται σε από-
σταση μικρότερη των εκατό μέτρων από 
τα συγκεκριμένα ΚΥΕ και, είχαν περιέλθει 
στη γνώση του οι προαναφερόμενες απο-
φάσεις, καθώς ο Λιμενάρχης κος Στέφανος 
Τσάκαλος είναι μέλος του ΔΣ του ΔΛΤΜΜ.

Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Συντονιστική Επιτροπή 
Αρναούτης Σταμάτης 

Ιωακείμ Δημήτρης Κοξ 
Μαρία Λη

Σεκερτζή Λένα
Χατζάκος Δημήτρης

Αμαρτιών συνέχεια στο Πόρτο Ράφτη
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ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Το νερό που έρχεται στις βρύσες των σπιτιών στο Πόρτο Γερμενό 
προέρχεται από ανεξέλεγκτες πηγές και γεωτρήσεις και μεταφέρεται σε 
δεξαμενή με σκουριασμένες σωληνώσεις αλλά και «καπάκια» όπου ο 

καθένας μπορεί να τα ανοίξει και να κάνει οποιαδήποτε δολιοφθορά .
Δεν πρέπει λοιπόν κάποιος να αναρωτιέται τι γίνεται με το πόσιμο 

νερό στο Πόρτο Γερμενό;

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ …ΑΝΟΙΧΤΕΣ  
ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΕΣ  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρά το γεγονός ότι ο 
Δήμαρχος Δελφών, με πρόσφατο έγγραφό του (συνημμένο) 
επιρρίπτει τις ευθύνες στην Περιφέρεια για την ανεξέλεγκτη 
διαρροή αστικών λυμάτων στο Μαντείο των Δελφών, ΕΠΙΒΑΛ-
ΛΕΙ πρόστιμο σε συνέχεια και άλλων που έχει ήδη επιβάλλει 
στο Δήμο Δελφών εξαιτίας παραβάσεων που αφορούν την 
διαχείριση των αστικών λυμάτων.

Το ΠΑΚΟΕ δικαιώνεται για ακόμη μία φορά επειδή ο Δήμαρχος 
είχε το θράσος  να αποκρύψει το πρόβλημα από τους κατοίκους 
και να σπιλώσει το ΠΑΚΟΕ ως αναξιόπιστο.

Δήμαρχε επί του προστίμου που θα πληρώσουν εν τέλει …
οι Δημότες σου, εσύ πρέπει να παραπεμφθείς στη δικαιοσύνη 
για παράβαση καθήκοντος .

Το σενάριο των προστίμων είναι σε συνάρτηση δυο εγγράφων 
που μας εστάλησαν από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (συνημμένα).   

ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ … ΔΙΚΑΙΩΣΕ

ΔΕΛΦΟΙ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  
ΚΑΙ ΩΧΑΔΕΛΦΙΣΜΟΣ

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

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

2. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για 
την δοκιμαστική και εποπτική διαδικασία 
ελέγχου νερών ανθρώπινης κατανάλω-
σης βάση του ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 που 
δημοσιεύτηκε στις 26/9/2007 στο ΦΕΚ 
630 και στο άρθρο 12, όπως τροποποι-
ήθηκε και στο παράρτημα 3 του ιδίου. Η 
γραπτή δήλωση του δημάρχου αποτελεί 
κατάφορη παραποίηση της αλήθειας, δεδο-
μένου ότι το ΠΑΚΟΕ είναι πιστοποιημένος 
φορέας. Ο δήμαρχος με το «περίσσειο» 
θράσος  προέβη σε αυτήν την κίνηση, για 
να απαξιώσει «δήθεν» το ΠΑΚΟΕ στους 
κατοίκους του δήμου Δελφών. 

Εμείς λοιπόν απαντάμε ότι:
• Το ΠΑΚΟΕ λειτουργεί 36 χρόνια 

χωρίς να εξαρτάται ούτε από ψηφοφό-
ρους ούτε από εξουσιαστές, όπως εσύ 

δήμαρχε, που θέλεις να κουκουλώσεις 
το πρόβλημα και να μην το αναδείξεις.

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

• Δήμαρχε μήπως ξέχασες τι διεμή-
νυσες  μέσω του εκπροσώπου σου στην 
Ιτέα Ted Worth, ότι είσαι πρόθυμος να 

συνεργαστείς με το ΠΑΚΟΕ; Η απάντηση 
μας ήταν ναι, αλλά ανοιχτά με διαφανείς 
διαδικασίες.

3. Όσον αφορά στο ΚΕΕΛΠΝΟ που 
επικαλείσαι, μόλις χθες πήραμε την απά-
ντηση του ΚΕΕΛΠΝΟ στον δημοτικό 
σύμβουλο Δελφών Γεώργιο Δρακάκη, σε 
σειρά ερωτημάτων που είχε θέσει στην 
Περιφέρεια. Η απάντηση ήταν χωρίς ουσία, 

γιατί δεν απαντήθηκε κανένα ερώτημα. 
Μάλιστα έλειπε ο πίνακας των αποτελε-
σμάτων και δεν απαντήθηκε το ερώτημα 
ότι ο άνθρωπος που χρησιμοποιείς στην 
ύδρευση δεν έχει την παραμικρή σχέση 
με το αντικείμενο. 

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

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

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

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε 
στην διάθεση σας. 
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Πουλάνε  
το κατεψυγμένο  
για φρέσκο 

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος 
(ΟΑΕ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία 
κατηγορεί τη γνωστή αλυσίδα σούπερ 
μάρκετ LIDL για παραπλάνηση του κατα-
ναλωτή και προσβολή του κλάδου της 
σχετικά με τα προϊόντα άρτου που διαθέτει 
προς πώληση.

Στη τελευταία τηλεοπτική διαφήμιση 
των σούπερ μάρκετ LIDL που προβάλλεται 
καθημερινά στην Ελληνική τηλεόραση, 
παρουσιάζεται μια ελληνίδα νοικοκυρά-
πελάτισσα με το ανήλικο παιδί της ως 
υποψήφια αγοραστής προϊόντων άρτου 
από τα ράφια ενός καταστήματος της εν 
λόγω επιχείρησης. 

Εκείνη τη στιγμή που διαλέγει τα προ-
ϊόντα της, ως δια μαγείας εμφανίζεται 
πίσω από τα ράφια ένα αρτοποιείο εν ώρα 
εργασίας, το οποίο δίνει την αίσθηση στον 
καταναλωτή ότι το ψωμί είναι φρέσκο-
ζυμωμένο και φρέσκο-ψημένο.

Όμως η διαφήμιση δεν έχει καμία σχέση 
με τη πραγματικότητα και είναι εντελώς 
παραπλανητική καθώς το ψωμί που βρί-
σκεται στα ράφια των καταστημάτων 
είναι κατεψυγμένο, προ-ζυμωμένο και 
πολλές φορές προ-ψημένο, και ψήνεται 
δια μέσω εγκαταστάσεων περάτωσης 
έψησης (bake off).

Έτσι ο ΟΑΕ ζητάει να παύσει αμέσως 
η προβολή της διαφήμισης αυτής καθώς 
εκτός του ότι παραπλανεί τον καταναλωτή, 
προσβάλλει τους αρτοποιούς και αντιβαίνει 
στη κείμενη νομοθεσία και τον ελληνικό 
κώδικα διαφήμισης, και τέλος να σταμα-
τήσει να γίνεται εξομοίωση των φρέσκων 
προϊόντων άρτου, που διατίθενται αποκλει-
στικά στους παραδοσιακούς φούρνους της 
γειτονιάς μας, με κατεψυγμένα προϊόντα.

Ψεκάζουν με επικίνδυνα τοξικά
Μια απίστευτη διαμάχη έχει ξεσπάσει 

σε πολυκατοικία στη Γλυφάδα όταν 
ένοικος της έκανε μήνυση σε βάρος 
ζευγαριού και ενός ακόμα ενοίκου, 
υποστηρίζοντας ότι θέλουν να ξεκά-
νουν τον ίδιο και την οικογένεια του 
ψεκάζοντας το σπίτι του με τοξικά!

Το χρονικό της μήνυσης
Σύμφωνα με τον 63χρονο οδοντί-

ατρο που κατέθεσε τη μήνυση η ιστο-
ρία με τους ψεκασμούς έχει ξεκινήσει 
εδώ και 2,5 χρόνια καθώς ένοικοι τις 
πολυκατοικίας χωρίς να ενημερώσουν 
κανέναν άλλον άρχισαν να ρίχνουν 
στην πιλοτή της πολυκατοικίας αλλά 
και στις βεράντες των διαμερισμάτων 
τους καρκινογόνα εντομοκτόνα σε 
υγρή μορφή.

Η διαμαρτυρία του 63χρονου προς 
τους ενοίκους που έκαναν αυτές τις 
ενέργειες φυσικά δεν είχε  ανταπό-
κριση και οι ίδιοι αρνιόντουσαν τα 
πάντα με αποτέλεσμα να αρχίσουν να 
παρουσιάζονται τα πρώτα ανησυχητικά 
αποτελέσματα.

Αρχικά παρουσιάστηκε διάβρωση στα 
μάρμαρα τα οποία είχαν υποστεί ρίψεις 
χημικών και στη συνέχεια συμπτώματα 
κνησμών και καψιμάτων όταν οι ίδιοι 
περνούσαν από τα σημεία αυτά. Η 
κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο 

όταν αντιμετώπισαν ακόμα και στο ίδιο 
τους το διαμέρισμα τα προβλήματα 
αυτά με αποτέλεσμα να προβούν σε 
μηνύσεις αφού οι υπεύθυνοι δε συμ-
μορφωνόντουσαν.

Ο ρόλος του ΠΑΚΟΕ
Ο 63χρονος ζήτησε από το ΠΑΚΟΕ 

να πάρει δείγματα των επικίνδυνων 
ουσιών και τα αποτελέσματα των δικαί-

ωσαν καθώς βρέθηκαν πολύ υψηλές 
συγκεντρώσεις της δραστικής ουσίας 
acetamiprid (νέας γενιάς ουσία που 
ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών 
και χρησιμοποιείται σε εντομοκτόνα) 
σε σχέση με το όριο 0,641% β/β. Έτσι 
σύμφωνα με την έκθεση πραγματο-
γνωμοσύνης του ΠΑΚΟΕ και επειδή 
η ουσία θεωρείται εξαιρετικά τοξική, 
πρέπει αμέσως να διακοπεί η χρήση 
της και να αποσυρθεί.

Με τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή στην 
ιστορία της ήρθε αντιμέτωπη η Βραζιλία τον περασμένο 
Νοέμβριο αναγκάζοντας έτσι τις εισαγγελικές αρχές της 
χώρας να καταθέσουν αστική αγωγή κατά της βραζιλιάνικης 
εταιρείας BHP Biliton και της άγγλο-αυστραλιανής Vale, 
ζητώντας αποζημίωση που φτάνει τα 43,55 δις δολ. για 
τον καθαρισμό και αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής.

Το περιστατικό που ανάγκασε τις βραζιλιάνικες αρχές 
σε αυτή την ενέργεια προκλήθηκε το περασμένο Νοέμβριο 
όταν και κατέρρευσε φράγμα αποβλήτων από εξορυκτικές 
δραστηριότητες της κοινοπραξίας των δύο εταιρειών. Απο-
τέλεσμα ήταν  εκτός των ζημιών, να χάσουν τη ζωή τους 
19 άνθρωποι και να μολυνθούν υδάτινοι πόροι σε ακτίνα 
400 μιλίων.

Αγωγή μαμούθ στη Βραζιλία

Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ

Θα πληρώνουμε τις πλαστικές σακούλες

Η 13η Μαΐου είναι η Ευρωπαϊκή 
ημέρα χωρίς ασανσέρ και δείχνει τον 
τρόπο στον πολυάσχολο εργαζόμενο 
πως θα βάλει εύκολα και ανέξοδα τη 
φυσική άσκηση στη καθημερινότητα 
του. Έχει ως στόχο να επιστήσει τη 
προσοχή του κοινού στην καθημερινή 
σωματική άσκηση και τη σημασία της 
για την υγεία και την ευεξία του παρά 
τη πολυάσχολη καθημερινή ζωή του.

Υπεύθυνοι οργανισμοί φέτος για 

τις δράσεις της ημέρας αυτής, είναι 
ο Διεθνής Οργανισμός για τον Αθλη-
τισμό και τον Πολιτισμό (ISCA) με το 
συνεργάτη στην Ελλάδα, την Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση «Πράσινες 
Διαδρομές Κοιν.Σ.Επ.». Το 2015 πάνω 
από 300.000 Ευρωπαίοι άφησαν το 
ασανσέρ και πήραν τις σκάλες για μια 
ημέρα, συμμετέχοντας στην εκστρα-
τεία του ISCA “Now we move” για τη 
προώθηση της φυσικής άσκησης και 

της σωματικής δραστηριότητας.
Στην Ελλάδα φέτος έχουν ήδη 

δηλώσει συμμετοχή αρκετές περιφέ-
ρειες, δήμοι, πανεπιστημιακά ιδρύματα 
και οργανισμοί, θέτοντας εκτός λει-
τουργίας τα ασανσέρ και προτρέποντας 
τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν τις 
σκάλες, φυσικά λαμβάνοντας πάντα 
υπόψιν τους τις ανάγκες προσβασι-
μότητας για άτομα με αναπηρία και 
προβλήματα υγείας.

Αν μέχρι το 2018 δεν έχουμε περιορίσει τη χρήση της 
πλαστικής σακούλας θα τη πληρώνουμε από τη τσέπη μας, 
σύμφωνα με τη κοινοτική οδηγία που υποχρεώνει τη λήψη 
μέτρων για το περιορισμό της.

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, στόχος είναι ο ετήσιος 
αριθμός πλαστικών σακουλών ανά άτομο να μην υπερ-
βαίνει τις 90 έως τη 31 Δεκεμβρίου 2019. Αν αναλογιστεί 

κανείς ότι ο μ.ο. στην Ε.Ε. είναι 198 ανά άτομο και στην 
Ελλάδα το 2015 ήταν 269, τότε απέχουμε πολύ ακόμα 
από το στόχο αυτό.

Στην Ευρώπη, μόνο Ολλανδία και Ιταλία έχουν απαγο-
ρεύσει τη δωρεάν διάθεση της πλαστικής σακούλας, ενώ 
στην Ελλάδα πρωτοβουλίες για το περιορισμό της έχουν 
αναλάβει μόνο τέσσερα ελληνικά νησιά.  
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Πρόβλημα με τα απόβλητα 
από τα τυροκομεία  
στα Χανιά

Περίπου 7.000 τόνοι αποβλήτων τυρογάλακτος 
κατέληξαν σε ρυάκια και βόθρους των Χανίων, τη 
χρονιά που μας πέρασε, σύμφωνα με τον Διευθυντή 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων 
Μιχάλη Μεσ-
σαριτάκη. Το 
μεγάλο αυτό 
περιβαλλοντικό 
θέμα αποτέλε-
σε αντικείμε-
νο μελέτης το 
οποίο ανέθεσε 
η Περιφέρεια 
Κρήτης  –σε 
σ υ ν ε ρ γα σ ί α 
με τα σύλλογο 
τυροκόμων του 
νομού-στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου 
Κρήτης Ευάγγελος Διαμαντόπουλος τόνισε ότι 
λύσεις για την διαχείριση των αποβλήτων υπάρχουν, 
αλλά τα 30 τυροκομεία των Χανίων είναι μικρής 
δυναμικότητας, συνεπώς το κόστος θα είναι μεγάλο 
.Από τη μεριά του ο Πρόεδρος των τυροκόμων του 
νομού Βαγγέλης Κωστάκης τόνισε ότι οι τυροκόμοι 
θέλουν να βρεθεί λύση και προκρίνουν τη διοχέτευση 
των αποβλήτων στους βιολογικούς καθαρισμούς 
των Δήμων μετά από σχετική επεξεργασία στα 
τυροκομεία. «Η εξεύρεση λύσης πρέπει να γίνει το 
ταχύτερο δυνατό » κατέληξε ο Διευθυντής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων ότι από 
τους 9.650 τόνους γάλακτος που επεξεργάστηκαν 
τα τυροκομεία Χανίων οι 7.245 τόνοι ήταν απόβλητα 
που κατέληξαν σε βόθρους και ρυάκια.

Η διαπίστωση καλή, αλλά το αποτέλεσμα 
καταστρέφει το περιβάλλον και τις επόμενες 
γενιές.

Ασφυξία από δυσοσμία 
στο Δήμο Κορδελιού- 
Ευόσμου

Στο «αμήν» έχουν φτάσει οι κάτοικοι και η Δημο-
τική Αρχή Κορδελιού- Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, 
εξαιτίας του φαινομένου της έντονης δυσοσμίας 
που ταλανίζει τη περιοχή. Μάλιστα ο αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος Βασίλης 
Τσακαλίδης, κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύ-
νου προκειμένου να βρεθούν τα αίτια των έντονων 
οσμών που ελλοχεύουν κινδύνους για την δημόσια 
υγεία και προκαλούν την αγανάκτηση των δημοτών 
! Η ατμόσφαιρα στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου 
είναι αποπνικτική με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να 
παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα, δυσφορία  
και ισχυρό τσούξιμο στα μάτια.’’ Η κατάσταση έχει 
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και πρέπει επιτέλους 
να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι για την προστασία 
της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων προστασίας 
του περιβάλλοντος. Είμαστε αποφασισμένοι να μην 
επιτρέψουμε την περαιτέρω υποβάθμιση της ποιό-
τητας ζωής των δημοτών μας και αυτή την ύστατη 
στιγμή καλούμε τους υπεύθυνους να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις 
του ο Δήμαρχος Πέτρος Σούλας.

Δήμαρχε από δηλώσεις καλά πάμε, από 
έργα όμως μηδέν. 

Ελληνικά βραβεία για το περιβάλλον
Ζητούν 500 ευρώ για ένα κωλόχαρτο

Στη χώρα όπου εδώ και πολλά 
χρόνια «η συνομωσία των μετρίων» 
κουμαντάρει τις τύχες των πολλών, 
βραβεία πάνε και έρχονται προς 
δόξα και τιμή όσων ζουν με το 
όνειρο της καταξίωσης ή τα δεκα-
πέντε δευτερόλεπτα δημοσιότητας 
που αξίζουν σε όλους, κατά τον 
Άντι Γουόρχολ. Στη προκειμένη 
περίπτωση τα ελληνικά βραβεία για 
το περιβάλλον που διοργανώνονται 
από τον ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστα-
σίας Περιβάλλοντος ) θα μπορούσε 
να είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία 
για τους ενδιαφερόμενους που 
αποζητούν ένα βραβείο για τη 
δράση τους με άξονα τη προστασία 
του περιβάλλοντος.

 Η διοργανώτρια αρχή των βρα-
βείων  απέστειλε στους πιθανόν 
βραβευθέντες (ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις, φορείς, δημοσίους και μη 
οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργα-
νώσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 
κλπ) έναν 4σέλιδο ενημερωτικό 
οδηγό προκειμένου να τους ενη-
μερώσει για την δεύτερη κατά 
σειρά ετήσια απονομή βραβείων 
περιβάλλοντος. 

Μέχρι εδώ όλα καλά. Στον ανα-
λυτικό αυτό οδηγό αναφέρονται οι 
δυο ξεχωριστές κατηγορίες βρά-
βευσης (1η κατηγορία –βραβείο 
Περιβαλλοντικής ευαισθητοποί-
ησης για φορείς και οργανισμούς 
με έμπρακτη συνεισφορά και στη 
2η κατηγορία –βραβείο οργανι-
σμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ 
και Β΄ βαθμού με αποτελεσματικές 
δράσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος ) και στη συνέχεια 
αναπτύσσεται ο τρόπος υποβολής 
αιτήσεων, τον οποίο διαβάσαμε 
και δεν ξέραμε αν θα έπρεπε να 
βάλουμε τα γέλια ή τα κλάματα! 

Οι φορείς και οι οργανισμοί θα 
πρέπει εκτός από το να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά την περίληψη της 
πρότασης τους, να καταθέσουν σε 
λογαριασμό της Eurobank το ποσό 
των 100€, προκειμένου η επιτροπή 
αξιολόγησης να τους προκρίνει στη 
δεύτερη φάση. 

Σε περίπτωση λοιπόν που η 
πρόταση κάποιου περάσει στη δεύ-
τερη φάση (και νιώσει για τα καλά 
ότι συμμετέχει σε μια τηλεοπτική 
παραγωγή τύπου the voice όπου 
περιμένει από τον Αντώνη Ρέμο 
να του δώσει το πράσινο φως για 
να συνεχίσει ) τότε για να επανα-
ξιολογηθεί στη δεύτερη φάση θα 
πρέπει να καταβάλλει άλλα 400€, 
για να φτάσει στο «μεγάλο τελικό» 
και εκεί να μάθει αν τελικά θα 

κρατήσει στα χέρια του το μεγάλο 
βραβείο (ένα χαρτί δηλαδή που 
θα θυμίζει τα παλιά αριστεία που 
έδιναν στα σχολεία).

Σύνολο δηλαδή 500€ για ένα 
βραβείο, που μπορεί και να μην το 
πάρεις στο τέλος, αλλά όσο και 
να είναι, η χαρά της συμμετοχής 
και άλλα τέτοια γραφικά που σου 
γαργαλούν συνήθως τα αυτιά, θα 
απαλύνουν τον πόνο που θα σου 
δώσει η επιτροπή αξιολόγησης. 
Ποια είναι όμως η επιτροπή αξιο-
λόγησης που θα δει θα κρίνει και 
θα βραβεύσει 

 Στο 4σέλιδο οδηγό που έχουμε 
στα χέρια μας εδώ στο ΠΑΚΟΕ, 
ονόματα δεν βρήκαμε αλλά όπως 

διαβάσαμε η επιτροπή αξιολόγησης, 
θα απαρτίζεται από μέλη της Ακα-
δημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπους 
Υπουργείων, φορέων, επιμελητηρί-
ων, συνδέσμων και ΜΚΟ. 

Τους ευχόμαστε καλή επιτυ-
χία στο μάζεμα «κατοστάευρων» 
και «τετρακοσάευρων» από 
όσους δηλώσουν συμμετοχή 
και περιμένουμε όταν με το 
καλό τελειώσουν τα βραβεία 
και ανακοινωθούν οι μεγάλοι 
νικητές, να μας ανακοινώσουν 
πόσα χρήματα συγκέντρωσαν 
και που θα τα διαθέσουν προ-
κειμένου να συμβάλουν για 
άλλη μια φορά στην προστασία 
του περιβάλλοντος.
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ΕΦΙΑΛΤΗΣ … Η ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕ ΣΗΚΩΣΕ ΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΦΗΣΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ  

● Εγκαταλειμμένα για χρόνια δημόσια και ιδιωτικά κτίρια  ● Εστίες μόλυνσης το κέντρο 
της Αθήνας με κρεβάτια στους δρόμους και σύριγγες στην Κλαυθμώνος  ● Το Εθνικό Ωδείο 

ετοιμόρροπο  ● Η αρχή της Σταδίου με την Αιόλου θυμίζει οικόπεδο προς εγκατάλειψη 

15 Χρόνια περιμένει… την ανάπλαση του. 
Η εξουσία και ο Δήμος τι κάνουν;

 Η Βουλή των Ελλήνων με… ξεφτισμένο βάψιμο και τα μάρμαρα χορταριασμένα. 
Πρόεδρε της «Βουλής των Ελλήνων» τι κάνεις για αυτά; 
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«Εθνικό» Παρ…ΩΔΕΙΟ. Δήμαρχε τα βλέπεις;

Κε Κατρούγκαλε … επί των 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  τι κάνετε για 

την εγκατάλειψη.

3 τρις Ευρώ περίπου … μέσα το ΙΚΑ  
και τα κτίρια του στην οδό «Πειραιώς» 

για πολλά χρόνια εγκαταλειμμένα

Καλώδια χύμα απέναντι 
από τη Βουλή των Ελλήνων, 
Κύριε Δήμαρχε τι γίνεται ;

20 Χρόνια το «γιαπί»  
στην ίδια θέση 
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