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Κι όμως...
Σπαταλάμε 1,5 δις ευρώ το χρόνο 
στην αγορά πετρελαίου και μαζούτ 
για τις ανάγκες της λειτουργίας των 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε 33 
νησιά μας με κορυφαίο τη Κρήτη που 
αντιπροσωπεύει το 55% του κόστους.
Το ΠΑΚΟΕ έκανε πρόταση στη ΔΕΗ 
πριν δύο χρόνια, ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉ-
ΣΕΙ το περιβαλλοντολογικά ρυπογό-
νο πετρέλαιο και μαζούτ με φυσικό 
αέριο, το οποίο εκτός από το φιλικό 
στο περιβάλλον στοιχείο του είναι και 
οικονομικότερο κατά 40-50% .

ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΕΗ! 
ΞΥΠΝΗΣΤΕ!!! 
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Τραγωδία: Μόνο αυτή η λέξη ταιριάζει στο 
δυστύχημα που έπληξε για μία ακόμη φορά 
την Ελληνική κοινωνία.
Μικτά τα συναισθήματα από αγανάκτηση, 
θλίψη, φόβο και τρόμο.
Όλα αυτά μαζί συνθέτουν την εικόνα της 
παντελούς έλλειψης μηχανισμών ελέγχου, σε 
μεγάλο κομμάτι της ναυσιπλοΐας μας- των 
ταχύπλοων ,των τουριστικών σκαφών – και 
της εποπτείας των υποτιθεμένων χερσαίων 
και θαλασσίων υποδομών( ναυαγοσώστες, 
λιμεναρχεία κ.α.) 
Είναι οδυνηρό να καυτηριάζουμε τις γεμάτες 

βάρκες των μεταναστών και να αφήνουμε 
ασύδοτα τα παλαιά κουφάρια να πηγαίνουν 
υπεράριθμους επιβάτες σε χώρους 
προσκυνήματος και αναψυχής.
Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και πρέπει 
άμεσα να απαντηθούν.
1) Είχε άδεια πλεύσης και καταλληλόλητας 
το ταχύπλοο και ο εγκληματίας κυβερνήτης 
του;
2) Είχε άδεια μεταφοράς και για πόσους 
ανθρώπους το τουριστικό σκάφος;   
3) Είχε κάρτα νηογνώμονα το σκάφος αυτό 
και πότε είχε αρχικά κατασκευασθεί;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, 
Iουλία Βαΐδη

Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων  
και επικοινωνίας: Πάνος Γιαννακόπουλος, 
καθηγητής Πανεπιστημίου

Επιμέλεια ύλης: Εύα Μαυρογένη, Τσιοτινού 
Πολυξένη, Ευάγγελος 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: 185.705 επισκέψεις τον Iούλιο

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

Δυστύχημα και όχι ατύχημα με πολλά ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑedi to  
rial

150.000

50.000
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 171/04-08-2016

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων 
σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
στο Δήμο Δελφών που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα στις 1-8-2016 από τα 

εργαστήρια της BIOLAB διαπιστώνεται  ότι 
όλα τα δείγματα (Δημαρχείο, παραλιακός 
δρόμος 28ης Οκτωβρίου 41Γ, Δημοκρατίας 
Καρρά οικία Δρακάκη, καφέ MAGIAREA Ιτέα, 
συνεργείο Καψάλη) έχουν ξεπεράσει το όριο 
σε παθογόνα μικρόβια  (κολοβακτηριοειδή, Ε. 
Coli, εντερόκοκκοι).

Το νερό λοιπόν και από τα εργαστήρια 
του BIOLAB, όπως και πριν από έξη μήνες 
(Φεβρουάριος 2016 – Ιούλιος 2016 και πρό-
σφατα) από το ΠΑΚΟΕ, κρίνεται ακατάλληλο 
και την ανθρώπινη κατανάλωση.

Ο Δήμαρχος πρέπει άμεσα να παραιτηθεί 
και να λογοδοτήσει στην δικαιοσύνη με την 
αυτόφωρη διαδικασία.

Δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ για ακόμα μια φορά 
δικαιώθηκε, αλλά πέρασαν έξη (6) μήνες 
απραξίας, όχι μόνο από τον Δήμαρχο, αλλά 
και από άλλους φορείς.

Για ακόμη μία φορά, δηλώνουμε ότι η συγκά-
λυψη των προβλημάτων από την εξουσία, πρέπει 
να καταγγέλλεται και όχι να κουκουλώνεται.

Επισυνάπτονται τα αποδεικτικά έγγραφα.
Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ  
ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Προς ενημέρωση των συμπολιτών μου και σε συνέχεια 
της προγραμματισμένης συνάντησης 28/7/2016 των 
επικεφαλείς των παρατάξεων του Δήμου Δελφών με 
σκοπό να γίνει παρουσία μας δειγματοληψία πόσιμου 
νερού στην ΔΕ. 

Την δειγματοληψία πραγματοποίησαν υπεύθυνοι 
από τα «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.», με τα 
οποία συνεργάζεται ο Δήμος Δελφών για τις αναλύ-
σεις της ποιότητας του πόσιμου νερού, παρουσία της 
Αντιδημάρχου Δελφών ΔΕ Ιτέας και του Προϊσταμένου 
Τμήματος Υποδομών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας Δ. Δελφών και από πλευράς των 
δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας παρόντες ήταν 
ΜΟΝΟΝ η Δημοτική παράταξη «Πολίτες στο προσκήνιο» 
Κος Μέγγος και Κα Κασούτσα ΚΑΙ η δημοτική παράταξη 
«Απολλώνειο Φως – Καθαρή Λύση» Κος Δρακάκης .

Πριν την δειγματοληψία προηγήθηκε συζήτηση με 
τους εκπροσώπους των Αναλυτικών εργαστηρίων οι 
οποίοι ανέφεραν ότι όλες οι προηγούμενες δειγματο-
ληψίες που είχαν κάνει στην Ιτέα ήταν ΜΟΝΟΝ από τα 
Σχολεία.  Πράγμα που θεωρήθηκε ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και 
έτσι ζήτησα επίμονα την διεξαγωγή δειγματοληψίας από 
τυχαίες βρύσες μέσα στην ΔΕ ΙΤΕΑΣ  πράγμα που έγινε 
αποδεκτό και ξεκίνησε η δειγματοληψία . Η δημοτική 
παράταξη «Πολίτες στο προσκήνιο» με την βοήθεια 
των Αναλυτικών εργαστηρίων έκαναν ταυτόχρονα και  
δεύτερη παράλληλη δειγματοληψία  και τα δείγματα 
απέστειλαν στην εταιρεία BIOLAB στην Πάτρα για 
μικροβιολογικές Αναλύσεις .

Κατά την διάρκεια των δειγματοληψιών  από κάθε 
βρύση που λήφθηκε το δείγμα μετρήθηκε και το ελεύθερο 
χλώριο του οποίου οι τιμές ήταν απαράδεκτα χαμηλές 
0,05 και 0,06 και 0,07 και 0,13 ppm .

Αναμένουμε και τις τελικές αναλύσεις των εργαστη-
ρίων «Αναλυτικά Εργαστήρια» και BIOLAB.

Γεώργιος Δρακάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Απολλώνειο φώς – Καθαρή Λύση

● ● ●

ΠΡΟΣ: 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 104, Αθήνα 115 27, Ελλάδα
ΚΟΙΝ :
1. Aντιδήμαρχο Περιβάλλοντος 
Κα Μαρία Ανδρεοπούλου 
2. Πολίτες στο Προσκήνιο 
Κον Παναγιώτη Μέγγο
3. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Κύριοι,
Επειδή από πρόσφατα δημοσιεύματα αλλά και από 

τους πίνακες αποτελεσμάτων της εταιρείας BIOLAB 
«Χημικά κ Μικροβιολογικά εργαστήρια» που ανήρτησαν 
με δελτίο τύπου η Δημοτική παράταξη «Πολίτες στο 
Προσκήνιο» στις 3/8/2016 σε ένα από τα πέντε (5) 
δείγματα που πήρε από την οικία μου εκπρόσωπό σας 
προσδιορίστηκαν 115 κολοβακτηριοειδή αλλά και στα 
υπόλοιπα δείγματα οι τιμές είναι υψηλές συνεπώς το 
νερό είναι επικύνδυνο για την υγεία μου και την υγεία 
των συμπολιτών μου στην περιοχή της Ιτέας αλλά και 
στην ευρύτερη περιοχή .

Ενεκα τούτου ζητώ ΑΜΕΣΑ :
1. Τα αποτελέσματα των δικών σας αναλύσεων.
2. Να επιβεβαιώσετε ότι έγινε από τον εκπρόσωπό 

σας και παράλληλη δεύτερη δειγματοληψία τα απο-
τελέσματα της οποίας εστάλησαν για μικροβιολογικές 
αναλύσεις από την δημοτική παράταξη «πολίτες στο 
προσκήνιο» στην εταιρεία BIOLAB παρουσία ανθρώπων 

του Δήμου Δελφών α) Αντιδημάρχου Ιτέας Κας Λιάνα 
Πιλάλα – Τσακίρη β) Ο υπεύθυνος για την ύδρευση 
υπάλληλος του Δήμου Νίκος Τσιπούρας αλλά και μελών 
της Αντιπολιτεύσεως α) Δημοτικής παράταξης «Πολίτες 
στο Προσκήνιο»  Κας Π. Kασούτσα , Κου Π. Μέγγου , 
Κου Τ. Μέγγου και Δημοτικής παράταξης «Απολλώνειο 
φώς – καθαρή Λύση» Κου Γ. Δρακάκη .

3. Να επικοινωνήσετε με την εταιρεία BIOLAB και 
να μου διευκρινήσετε την διαφορά μεταξύ των δυο 
αποτελεσμάτων .

4. Να απαντήσετε στο δελτίο τύπου του Δήμου που 
υπογράφει η Αντιδήμαρχος Κα Ανδρεοπούλου η οποία 
ΑΓΝΟΕΙ ποιός έκανε την δειγματοληψία μιας και η δημο-
τική αρχή ήταν παρούσα διά της έτερης Αντιδημάρχου 
Κας Λιάνας Πιλάλα – Τσακίρη . 

Επειδή όλα αυτά αγγίζουν τα όρια της ποινικής δίκης  
επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματος μου .

Αναμένω άμεσα την απάντησή σας.
Γεώργιος Δρακάκης 

Δημοτικός Σύμβουλος 
5/8/2016

● ● ●

«Αναλυτικά Εργαστήρια»: 
«Δεν αμφισβητούμε  

τη BIOLAB»
Επιστολή, σε απάντηση της ανάρτησης με τίτλο “Μη 

διαπιστευμένες οι αναλύσεις της Biolab”... Σχετικά με 
την παραπάνω ανάρτηση, και θεωρώντας ότι δημιουρ-
γείται η εντύπωση αμφισβήτησης και κόντρας μεταξύ 
των εργαστηρίων, τα “Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών” 
διευκρινίζουν ότι δεν αμφισβητούν την αξιοπιστία της 
BIOLAB, και το μοναδικό σχόλιο που κάνουν αφορά τη 
χρήση του Εθνικού Αογοτύπου...

Επιστολή, σε απάντηση της ανάρτησης με τίτλο "Μη 
διαπιστευμένες οι αναλύσεις της Biolab’'... Σχετικά με 
την παραπάνω ανάρτηση, και θεωρώντας ότι δημιουρ-
γείται η εντύπωση αμφισβήτησης και κόντρας μεταξύ 
των εργαστηρίων, τα "Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών" 
διευκρινίζουν ότι δεν αμφισβητούν την αξιοπιστία της 
BIOLAB, και το μοναδικό σχόλιο που κάνουν αφορά 
τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης στα 
πιστοποιητικά.

Το ακριβές κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
Θέμα'. Δειγματοληψίες και Αναλύσεις δειγμάτων 

Νερού Δήμου Δελφών
Σχετ: Το από 06.08.2016 άρθο της Ηλεκτρονικής 

Εφημερίδας με τίτλο “...μη διαπιστευμένες οι αναλώσεις 
της BIOLAB”

Αξιότιμοι κύριοι,
Αναφορικά με το ανωτέρω σχετικό άρθρο σας, θα 

θέλαμε να δηλώσουμε τα παρακάτω:
1. Σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε αιχμές ούτε 

αμφισβητούμε τα αποτελέσματα της εταιρείας BIOLAB, 
όπως αυτά μας κοινοποιήθηκαν.

2. Οι φιάλες δειγματοληψίας που προσκομίστηκαν 
από τις πολιτικές παρατάξεις προκειμένου να πραγμα-
τοποιηθεί παράλληλη δειγματοληψία, ήταν γυάλινες 
φιάλες πολλαπλών χρήσεων, χωρίς η εταιρεία μας να 
έχει πρόσβαση στα αρχεία τεκμηρίωσης επάρκειας της 
κατάστασής τους για τη σκοπούμενη χρήση.

3. Η “πορεία" των δειγμάτων, από τη στιγμή που 
συλλέχθηκε το νερό μέχρι την παραλαβή τους από το 
εργαστήριο που διενήργησε τις αναλύσεις, δεν είναι σε 
γνώση της εταιρείας μας.

4. Τα σχόλιά μας, αφορούν αποκλειστικά και μόνο 
την ύπαρξη ή μη του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 
στα Πιστοποιητικά των Εργαστηρίων της Πάτρας της 
εταιρείας BIOLAB, όπως αυτά μας κοινοποιήθηκαν.

Αθήνα, 10.08.2016
ΠΡΟΣ:
Κύριο Γεώργιο Δρακάκη
Δημοτικό Σύμβουλο
ΚΟΙΝ: Γραφείο Δημάρχου Δήμου Δελφών
Θέμα: Η από 5-8-2016 επιστολή του κ. Γεωονίου 

Δοακάκη
Επί της εν θέματι επιστολής σας, η οποία μας απε-

στάλη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 
λεκτέα τα ακόλουθα:

α. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων, που διενήργησε 
η εταιρεία μας,  μπορείτε να τα αναζητήσετε από τον 
Επίσημο Φορέα, δηλαδή τον Δήμο Δελφών,  στον οποίο 
με βάση τις κείμενες διατάξεις έχουν ήδη αποσταλεί τα 
Πιστοποιητικά Αναλύσεων.

β. Η "παράλληλη" δεύτερη δειγματοληψία, που 
αναφέρετε στην επιστολή σας, έλαβε χώρα ως εξής: 
Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας από τα εργαστή-
ριά μας στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Δήμο 
Δελφών, εδόθησαν στον υπεύθυνο της εταιρείας μας 
από εκπρόσωπο της Αντιπολίτευσης του Δήμου φιάλες, 
προκειμένου να συλλεχθούν επιπλέον δείγματα και να 
σταλούν σε εργαστήριο της επιλογής τους. Στις συγκεκρι-
μένες φιάλες, οι οποίες ήταν υάλινες φιάλες πολλαπλών 
χρήσεων, χωρίς σήμανση και χωρίς να έχει η εταιρεία 
μας πρόσβαση στα αρχεία τεκμηρίωσης επάρκειας της 
κατάστασής τους για την σκοπούμενη

χρήση, ελήφθησαν δείγματα και παραδόθηκαν 
στους εκπροσώπους της Αντιπολίτευσης. Ο τρόπος της 
περαιτέρω διακίνησής τους (μεταφοράς,  συντήρησης 
και αποστολής των συγκεκριμένων δειγμάτων), μέχρι 
την άφιξη τους στο εργαστήριο BIOLAB, είναι άγνωστος 
σε εμάς.

γ. Δεν συντρέχει, από την πλευρά μας, κανένας 
λόγος επικοινωνίας με το εργαστήριο «BIOLAB» για 
οποιοδήποτε ζήτημα, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι 
η προσέγγιση σύγκρισης των αποτελεσμάτων δεν είναι 
επιστημονικά και τεχνικά εφικτή με δεδομένο ότι αμφό-
τερες οι αναλύσεις δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία 
προγραμμάτων δοκιμών ικανότητας και διεργαστηριακών 
συγκριτικών δοκιμών.

δ. Δεν υπάγονται στο αντικείμενο της δραστηριό-
τητας της εταιρείας μας ούτε εμπίπτουν στο πεδίο της 
συνεργασίας της με τη Δημοτική Αρχή τοποθετήσεις επί 
Δελτίων Τύπου του Δήμου Δελφών.

Ολοκληρώνοντας είμαστε υποχρεωμένοι να σας 
επισημάνουμε ότι η αξιοπιστία των υπηρεσιών της 
εταιρείας μας είναι αδιαμφισβήτητη. Επί του ίδιου ζητή-
ματος, σας έχει ήδη κοινοποιηθεί σχετική εξώδικός μας, 
η οποία παραμένει μέχρι σήμερα αναπάντητη εκ μέρους 
σας. Οι αναφορές σας σε αντίθετα δημοσιεύματα και οι 
υπαινιγμοί σας περί ποινικής ευθύνης δεν ευσταθούν. 
Εάν διατηρείτε οποιαδήποτε αμφιβολία, μπορείτε να 
προσφύγετε στη δικαιοσύνη,   όπως εξάλλου προτιθέ-
μεθα να πράξουμε κι εμείς για τη διαφύλαξη της φήμης 
και του κύρους της εταιρείας μας.

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα παρακαλείσθε από 
τούδε και στο εξής να απευθύνεστε στον Πληρεξούσιο 
Δικηγόρο της εταιρείας μας, κ. Αριστομένη Τζαννετή. 
(Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3602338 -9, Email: artzanet@
otenet.gr)

Με εκτίμηση
Για τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών

Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος-Υγιεινολόγος MSc

Επιστημονικός Διευθυντής

Λεωφ. Βας. Σοφίας 104, Πλ. Μαβίλη 115 27 Αθήνα 
Αλικαρνασσού 31 & Ελ. Βενιζέλου 127, 14231 Ν. Ιωνία  
ΤΗΛ.: 210 74 70 500,  FAX:  210 74 70 501 
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 Αθήνα, 10.08.2016 
 
ΠΡΟΣ: Κύριο Γεώργιο Δρακάκη 
 Δημοτικό Σύμβουλο 
 
ΚΟΙΝ: Γραφείο Δημάρχου Δήμου Δελφών 
 
Θέμα: Η από 5-8-2016 επιστολή του κ. Γεωργίου Δρακάκη 
 
 Επί της εν θέματι επιστολής σας, η οποία μας απεστάλη μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, λεκτέα τα ακόλουθα: 
 
 α. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων, που διενήργησε η εταιρεία μας, 
μπορείτε να τα αναζητήσετε από τον Επίσημο Φορέα, δηλαδή τον Δήμο Δελφών, 
στον οποίο με βάση τις κείμενες διατάξεις έχουν ήδη αποσταλεί τα Πιστοποιητικά 
Αναλύσεων. 
 

β. Η "παράλληλη" δεύτερη δειγματοληψία, που αναφέρετε στην 
επιστολή σας, έλαβε χώρα ως εξής: Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας από τα 
εργαστήριά μας στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Δήμο Δελφών, εδόθησαν 
στον υπεύθυνο της εταιρείας μας από εκπρόσωπο της Αντιπολίτευσης του Δήμου 
φιάλες, προκειμένου να συλλεχθούν επιπλέον δείγματα και να σταλούν σε 
εργαστήριο της επιλογής τους. Στις συγκεκριμένες φιάλες, οι οποίες ήταν υάλινες 
φιάλες πολλαπλών χρήσεων, χωρίς σήμανση και χωρίς να έχει η εταιρεία μας 
πρόσβαση στα αρχεία τεκμηρίωσης επάρκειας της κατάστασής τους για την σκοπούμενη 
χρήση, ελήφθησαν δείγματα και παραδόθηκαν στους εκπροσώπους της 
Αντιπολίτευσης. Ο τρόπος της περαιτέρω διακίνησής τους (μεταφοράς, 
συντήρησης και αποστολής των συγκεκριμένων δειγμάτων), μέχρι την άφιξη τους 
στο εργαστήριο BIOLAB, είναι άγνωστος σε εμάς. 

 
γ. Δεν συντρέχει, από την πλευρά μας, κανένας λόγος επικοινωνίας με 

το εργαστήριο «BIOLAB» για οποιοδήποτε ζήτημα, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη 
ότι η προσέγγιση σύγκρισης των αποτελεσμάτων δεν είναι επιστημονικά και 
τεχνικά εφικτή με δεδομένο ότι αμφότερες οι αναλύσεις δεν εμπίπτουν σε καμία 
κατηγορία προγραμμάτων δοκιμών ικανότητας και διεργαστηριακών συγκριτικών 
δοκιμών. 
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Αθήνα: 29/07/2016
Αρ. πρωτ.: 8153
Προς τον                                                             
Κύριο Νικόλα Βουλέλλη                                      
Κοιν.: Κύριο Τερζή 
Εφημερίδα των Συντακτών

Κύριοι, 
Με λύπη και αγανάκτηση διαβάσαμε 

το δημοσίευμα της Πέμπτης 28/07/2016, 
που με «πηχαίο» τίτλο «Δήμαρχοι 
κατά ΠΑΚΟΕ για τα νερά της Στερεάς 
Ελλάδας» και στον υπότιτλο αναρωτιέται 
ο συντάκτης εάν τα νερά της Βοιωτίας 
και της Εύβοιας είναι καθαρά ; και 
συνεχίζει «Με μηνύσεις απαντά η Τ.Α 
στις γνωματεύσεις ακαταλληλότητας 
του ΠΑΚΟΕ.

Στα παραπάνω το ΠΑΚΟΕ, μιας και δεν 
έκανε το «αυτονόητο» ο συντάκτης σας, 
από καθαρή δεοντολογία να διαβάσει 
τα Δελτία Τύπου και στην συνέχεια να 
πάρει προφορικά ή γραπτά τις θέσεις 
του ΠΑΚΟΕ  που στα 37 ολόκληρα 
χρόνια παρουσίας του , προσπαθεί 
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ» να αναδείξει τα 
προβλήματα, ώστε να βρεθεί  η λύση 
τους, σας απαντάμε ως εξής :

Όσον αφορά τον Δήμο Δελφών και 
την Βοιωτία 

1. Οι βιολογικοί καθαρισμοί Γαλα-
ξιδίου και Ιτέας δεν λειτουργούν με 
αποτέλεσμα όλα τα …σκατά των Δήμων 
αυτών να κατευθύνονται ανενόχλητα 
στην θάλασσα και στο Δελτίο Τύπου του 
ΠΑΚΟΕ 161/13-07-2016 (συνημμένο) 
αναφέρονται οι κατάλληλες και 
ακατάλληλες παραλίες.

2. Το πόσιμο νερό που πρόσφατα 
πήρε δείγματα το ΠΑΚΟΕ, βρέθηκε ακα-
τάλληλο , επειδή δυστυχώς οι πηγές είναι 
ανεξέλεγκτες και ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ  
επικοινωνούν με βοθρολύματα και η 
χλωρίωση τους είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ .

3. Τον Φεβρουάριο του 2016 όταν 
από καταγγελίες Σκανδιναβών τουριστών 
στο ΠΑΚΟΕ, στο αρχαίο μονοπάτι από 
την Κίρα στο Μαντείο των Δελφών 
πατούσαν στην κυριολεξία στα «σκατά» 
, τότε το ΠΑΚΟΕ πήρε πάλι δείγματα 
και τα αποτελέσματα ήταν άκρως 
ανησυχητικά. Τότε το ΠΑΚΟΕ κατέθεσε 
σε βάρος του Δημάρχου και κατά παντός 
υπευθύνου μηνυτήρια αναφορά μέσω 
της Εισαγγελέως Περιβάλλοντος κας 
Μακρή.

4. Σε ένα 20σέλιδο αφιέρωμα 
(Μάρτιος 2016 – τεύχος 76) στην 
μηνιαία Εφημερίδα του ΠΑΚΟΕ με 
τίτλο « ΟΙΚΟνομία», αναλύεται όλο 
το ιστορικό της αμαρτωλής υπόθεσης 
στον καλύτερο και πλέον αναγνωρίσιμο 
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών ( 
www.pakoe.gr – Εφημερίδα ΟΙΚΟνομία 
τεύχος Μάρτιος 2016-ένθετο Δελφοί).

5.Πως μπορεί όμως θρασύτατα, ο 
Δήμαρχος των Δελφών να εκφοβίζει 
ότι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη εναντίον 
του ΠΑΚΟΕ –έδειξε την μήνυση που 
«δήθεν» υπέβαλε κατά του ΠΑΚΟΕ στον 

συντάκτη σας ; 
6.Πως μπορεί ο ίδιος ο  Δήμαρχος 

να επικαλείται την καταλληλότητα των 
νερών όταν του έχουν επιβληθεί τέσσερα 
(4) πρόστιμα, μάλιστα το τελευταίο 
πρόσφατα 16/07/2016 για παράβαση 
καθήκοντος και παραλείψεις σε θέματα 
ποιότητας βιολογικών καθαρισμών και 
ύδρευσης ; 

Β. Όσον αφορά την Εύβοια μπορείτε 
να ανατρέξετε στο Δελτίο Τύπου του 
ΠΑΚΟΕ  που είναι αναρτημένο στο 
www.pakoe.gr .

Για όλα τα παραπάνω, σας ζητάμε 
να δημοσιεύσετε την παρούσα , στην 
εφημερίδα σας και επειδή 37 χρόνια 
είμαστε Εκδότες μηνιαίας Εφημερί-
δας και ιδιοκτήτες ιστοσελίδα, θα σας 
παρακαλούσαμε –επειδή πιστεύουμε 
στη δική σας αντικειμενική πορεία- να 
επιστήσετε  την προσοχή στον συντάκτη 
σας, να ακολουθεί τη δική σας τακτική.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ του ΠΑΚΟΕ 

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο Γ. Γραμματέας

Κων/νος Σολδάτος
Ιατρός  

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
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Σοβαρές πληγές στις βασικές λει-
τουργίες του οικοσυστήματος και 
κατ’ επέκταση στην ασφάλεια του 

ανθρώπου, προκαλεί η εξαρτημένη 
βιομηχανική γεωργία από τα χημικά 
φυτοφάρμακα και λιπάσματα.

Όπως αναφέρει έκθεση της Greenpeace, 
σήμερα στην Ευρώπη απειλείται σχεδόν το 
ένα τέταρτο (24,5%) των ειδών που είναι 
ευάλωτα ή κινδυνεύουν, ενώ απειλούνται 
βασικές λειτουργίες του οικοσυστήματος, 
όπως η επικονίαση. Το 2015 στην Ευρώπη 
μειώθηκαν σημαντικά τα έντομα επικονια-
στές το οποίο συνεπάγεται καταστρεπτικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και την τρο-
φική αλυσίδα, καθώς το 70% των 124 
βασικών εμπορικών καλλιεργειών που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
στην Ευρώπη, όπως τα μήλα, εξαρτάται 
από την επικονίαση.

Οι μοναδικοί κερδισμένοι από τον 
φαύλο κύκλο της χρήσης φυτοφαρμάκων 
είναι οι έξι εταιρείες που πωλούν και 
ελέγχουν το 76% των φυτοφαρμάκων 
παγκοσμίως. Τα δισεκατομμύρια ευρώ 
των φορολογουμένων πολιτών που 
σπαταλούνται στη στήριξη της τοξικής 
βιομηχανικής γεωργίας και την έρευνα 
για περισσότερα αγροχημικά, πρέπει να 
επενδυθούν στη στροφή σε βιώσιμες 
γεωργικές πρακτικές που παράγουν τροφή 
χωρίς να μας δηλητηριάζουν

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
▶  Εξετάζοντας τις εκτενείς και σοβαρές 

επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην 
υγεία των ανθρώπων και τα κενά και 
τις ελλείψεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό 
πλαίσιο, διαπιστώνεται ότι τα φυτοφάρ-
μακα μειώνουν επωφελείς οργανισμούς 
και πληθυσμούς απαραίτητους στην 
τροφική αλυσίδα και επηρεάζουν ζωτικές 
λειτουργίες των οικοσυστημάτων, όπως 
η επικονίαση, η φυσική καταπολέμηση 
επιβλαβών οργανισμών, η ανακύκλωση 
των θρεπτικών στοιχείων και η γονι-
μότητα του εδάφους

▶  Η Greenpeace επισημαίνει κενά και 
ελλείψεις του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
πλαισίου στις διαδικασίες αξιολόγησης 
κινδύνου, έγκρισης και ελέγχου των 
χημικών φυτοφαρμάκων. 

Σήμερα στην Ε.Ε. είναι εγκεκριμένες 
για χρήση σχεδόν 500 δραστικές ουσίες 
φυτοφαρμάκων, εκ των οποίων το 25% 
περίπου υπερβαίνει τα όρια διείσδυσης 
στο έδαφος και το νερό, ενώ οι 79 υπερ-
βαίνουν τις κρίσιμες τοξικές δόσεις για 
τους υδρόβιους οργανισμούς. Επιπλέον, ο 
συνολικός αριθμός των σκευασμάτων που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι μεγαλύ-
τερος από τον αριθμό των εγκεκριμένων 
δραστικών ουσιών, άρα τα σκευάσματα 
που διατίθενται είναι πιο τοξικά από τις 
μεμονωμένες δραστικές ουσίες τους. 

Η Greenpeace είχε επισημάνει ότι 

οι πλέον εκτεθειμένοι στις σοβαρές επι-
πτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων 
είναι οι αγρότες, οι οικογένειές τους 
και οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές 
βιομηχανικής γεωργίας.

 Στην ίδια έκθεση παρουσίασε στοιχεία 
που συνδέουν συγκεκριμένα φυτοφάρ-
μακα με διάφορες μορφές καρκίνου και 

νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως 
Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ.

Όλα τα φυτοφάρμακα πρέπει να περά-
σουν από μία διαδικασία έγκρισης πριν 
επιτραπεί η χρήση τους. Η διαδικασία περι-
λαμβάνει μία αξιολόγηση των επιπτώσεών 
τους, βασισμένη σε ελέγχους τοξικότητας, 
καθώς και εκτίμηση της έκθεσής τους 

που βασίζεται στην μοντελοποίηση για 
διάφορα σενάρια. Τα μαθηματικά μοντέλα 
χρησιμοποιούνται επειδή συνήθως δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα επιτόπια δεδομένα 
για τις αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις για 
τους κινδύνους των φυτοφαρμάκων και 
οι εγκρίσεις έχουν κατά καιρούς αποδει-
χθεί προβληματικές ή ανακριβείς και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, έχει χρειαστεί να 
γίνουν προσαρμογές αναδρομικά και να 
επανεξεταστούν αποφάσεις.

Την 1η Δεκεμβρίου 2013 απαγορεύθη-
καν στην Ε.Ε. για ορισμένες χρήσεις τρία 
νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα. Η απαγό-
ρευση αυτή οφείλεται σε συγκεκριμένες 
επιστημονικές αποδείξεις που αντιτίθενται 
στην αρχικά θετική αξιολόγηση που έλαβαν 
αυτά τα συστημικά εντομοκτόνα, τα οποία 
τελικά παρουσίασαν σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις στις μελιτοφόρες μέλισσες 
και σε άλλους επικονιαστές. Άλλο παρά-
δειγμα, η επανέγκριση του ζιζανιοκτόνου 
glyphosate και οι σημαντικές διαφορές 
στα συμπεράσματα διαφορετικών φορέων. 
Αυτό δείχνει όχι μόνο πόσο δύσκολη μπο-
ρεί να είναι η αξιολόγηση ενός και μόνο 
χημικού, αλλά και ότι ακόμα και όταν ένα 
χημικό έχει υποβληθεί σε εξονυχιστικό 
έλεγχο, αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να 
προκύψουν πολύ αργότερα, κάτι που 
απαιτεί μία εκτεταμένη αναθεώρηση της 
έγκρισής του.

Υπάρχουν μεγάλα κενά στην αξιο-
λόγηση, την έγκριση και τη μετέπειτα 
παρακολούθησή τους. 

Αυτή τη στιγμή είναι εγκεκριμένες για 
χρήση στην Ε.Ε. σχεδόν 500 δραστικές 
ουσίες φυτοφαρμάκων. 

Ο αριθμός των σκευασμάτων φυτοφαρ-
μάκων που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, 
είναι πολύ υψηλότερος, καθώς τα φυτο-
φάρμακα πωλούνται σε διάφορες μορφές. 
Τα σκευάσματα αυτά δεν περιέχουν μόνο τη 
δραστική ουσία, αλλά και πρόσθετα όπως 
διαλύτες, επιφανειοδραστικές ουσίες και 
γαλακτωματοποιητές, που χρησιμεύουν 
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 
Δεδομένου ότι τα σκευάσματα φυτοφαρ-
μάκων μπορεί να είναι πολύ πιο τοξικά 
από τις μεμονωμένες δραστικές ουσίες 
και ότι τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων 
δεν εμφανίζονται συνήθως μεμονωμένα 
αλλά συνδυαστικά, είναι ανησυχητικό το 
γεγονός ότι η Ε.Ε. έχει αποτύχει μέχρι 
στιγμής στη ρύθμισή τους αλλά και για 
ότι έχει να κάνει και με τις ιδιότητές τους.

Πέρα από τις σχετικά πρόσφατες 
ανησυχίες για τα μείγματα φυτοφαρ-
μάκων και την επιπρόσθετη τοξικότητα, 
ακόμα και οι αποδεκτές και επί μακρόν 
χρησιμοποιούμενες μέθοδοι δοκιμής που 
εφαρμόζονται στη διαδικασία έγκρισης 
έχουν πολλά αποδεδειγμένα μειονε-
κτήματα. 

Συνήθως εξετάζονται μόνο οι επιπτώ-
σεις σε λίγους «πρότυπους» οργανισμούς 
δοκιμής.

EΞΙ ΕΤΑΙΡΕIΕΣ ΕΛEΓΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΟYΝ 
ΤΟ 76% ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜAΚΩΝ

Η BAYER ΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Στον βωμό του κέρδους, η μεγάλη φαρμακοβιομηχανία Bayer εμπορεύεται 

επικίνδυνα φυτοφάρμακα που όπως αποδείχτηκε, σκοτώνουν τον βασικό επι-
κονιαστή του πλανήτη, τις μέλισσες.

Η Greenpeace στην Αθήνα αντέδρασε άμεσα και μπούκαρε στα γραφεία της 
φαρμακοβιομηχανίας. Ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησε σε 9 φυτά, στα 
8 βρέθηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων εκ των οποίων στα 7 ανιχνεύθηκε η 
ουσία που σκοτώνει τις μέλισσες και μάλιστα σε 3 από αυτά ανιχνεύθηκαν οι 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις πανευρωπαϊκά.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει επισημάνει το πρόβλημα της τοξικό-
τητας των φυτοφαρμάκων στην αλυσίδα της διατροφής. Οι μέλισσες 
είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν εκατοντάδες αγροτικά 
προϊόντα (σιτάρι, ελαιόλαδο, λαχανικά, φρούτα) που τα κατάλοιπα των 
φυτοφαρμάκων στοιβάζονται μέσα σε αυτά κι αποτελούν βραδυφλεγή 
βόμβα για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Πριν πέντε χρόνια, σε έρευνα του ΠΑΚΟΕ, είχε διαπιστωθεί ότι οι 
συγκεντρώσεις επικίνδυνων καρκινογόνων από υπολείμματα φυτο-
φαρμάκων σε λαχανικά ιδιαίτερα, ξεπερνούσαν τρεις και τέσσερεις 
φορές τα επιτρεπτά όρια. Αποδεδειγμένα, κάθε μέρα παίρνουμε δόση 
καρκινογόνων φυτοφαρμάκων τριπλάσια και τετραπλάσια του ορίου. 
Τα lobbies των βιομηχανιών καλά κρατούν! Από τη μια τα φυτοφάρμα-
κα που μας αρρωσταίνουν και από την άλλη τα φάρμακα – βέβαια, τα 
συμβατικά- που δήθεν μας κρατούν στη ζωή!
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Σε διελκυστίνδα μεταξύ της οικολογικής 
οργάνωσης WWF Ελλάς και της ΔΕΗ 
έχει εξελιχθεί η υλοποίηση της νέας 

λιγνιτικής μονάδας V στην Πτολεμαΐδα, 
που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 
έργα υποδομής στη χώρα μας, συμβατικής 
αξίας περίπου 1,4 δια ευρώ

Το έργο αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να 
μειώσει σε μεγάλο βαθμό την περιβαλ-
λοντική ρύπανση που προέρχεται από 
την καύση λιγνίτη, διαθέτει την πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία, με ισχύ 660 MW για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 140 
MW θερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση 
στην Πτολεμαΐδα, ενώ οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις της νέας μονάδας ικανοποι-
ούν τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις της 
ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, σύμφωνα με τη ΔΕΗ.

Η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο 
κοινοπραξία TEPNA-Hitachi υπεγράφη 
στις 9 Μαρτίου 2013, ενώ η κατακύρωση 
του διαγωνισμού για το έργο έγινε στις 
25 Νοεμβρίου 2011. Την Πέμπτη 17 
Σεπτεμβρίου 2015, η ανάδοχος εταιρία 
κατέθεσε την προβλεπόμενη εγγυητική 
επιστολή για την έναρξη της κατασκευής 
της νέας μονάδας «Πτολεμαΐδα V», που 
σημαίνει ότι, αφού ολοκληρωθούν οι απα-
ραίτητοι έλεγχοι και οι τυπικές διαδικασίες, 
ανοίγει ο δρόμος για την οργάνωση του 
εργοταξίου και την έναρξη των εργασιών 
κατασκευής.

Η WWF Ελλάς επισημαίνει ότι, ειδικά 
στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, καμία 
δημόσια επιχείρηση δεν είναι λογικό να 
εκταμιεύει 400 εκατ. ευρώ για ένα έργο 
οικονομικά ασύμφορο. Η εμμονή στην 
κατασκευή της «Πτολεμαΐδας V», τονί-
ζει, θα εγκλωβίσει την Ελλάδα σε ένα 
παρωχημένο ενεργειακό μοντέλο, την 
ίδια στιγμή που τα άλματα της τεχνολο-
γίας καθιστούν την καθαρή ενέργεια μια 
οικονομικά ανταγωνιστική βάση για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Πρόκειται για μια μονάδα που θα 
εκπέμπει περίπου 4,6 εκατ. τόνους διο-
ξειδίου του άνθρακα το χρόνο, θα είναι 
εκτός βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για 
τις μονάδες καύσης σε όλη την Ευρώπη 
και η κατασκευή της θα κοστίσει στους 
Έλληνες πολίτες τουλάχιστον 1,4 δια ευρώ.

Τονίζει, ότι οι δαπάνες της ΔΕΗ για 
δικαιώματα εκπομπής C02 (διοξειδίου του 
άνθρακα) το έτος 2014 ανήλθαν σε 216,9 
εκατ. ευρώ, παρά τη μειωμένη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, για 
τιμές αγοράς δικαιωμάτων περίπου 7,5 
ευρώ/τόνο. Οι σημερινές τιμές αναμένεται, 
σύμφωνα με προβλέψεις, να υπερτριπλα-
σιαστούν και να φτάσουν σε τιμές της 
τάξης των 25-30 ευρώ/τόνο στην περίοδο 
2021-2030. Σε αυτά τα επίπεδα τιμών, 
υπογραμμίζει η WWF, η «Πτολεμαΐδα V» 
θα έχει μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος 
από μονάδες φυσικού αερίου.

Η «Πτολεμαΐδα V» δεν είναι μονόδρο-
μος. Συμφωνά με έκθεση της WWF Ελλάς, ο 

συνδυασμός αιολικών και φωτοβολταϊκών 
με αποθήκευση ενέργειας σε αντλησιοτα-
μιευτικούς σταθμούς μπορεί να καλύψει 
πλήρως και αξιόπιστα τα φορτία βάσης για 
τα οποία έχει σχεδιασθεί η «Πτολεμαΐδα V». 
Στην έκθεση σημειώνεται πως αρκετές από 
τις εξεταζόμενες λύσεις χαρακτηρίζονται 
και από χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος 
ενέργειας από αυτό της «Πτολεμαΐδας V»

Η ΔΕΗ, από την πλευρά της, υπογραμ-
μίζει ότι το τελευταίο διάστημα πραγμα-
τοποιείται συστηματικά μια συνειδητή 
προσπάθεια από πλευράς της WWF για 
την αποδόμηση μίας από τις μεγαλύτερες 
παραγωγικές επενδύσεις που θα γίνει 
στη χώρα και η μεγαλύτερη απ' όλες 
τις ενεργειακές επενδύσεις που θα έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Αυτή της νέας 
Μονάδας V του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού 
(ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας. Η αλήθεια για τη νέα 
λιγνιτική μονάδα V στην Πτολεμαίδα, 
τονίζει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρι-
σμού, είναι ότι αποτελεί το μεγαλύτερο 
έργο υποδομής που ενισχύει την εθνική 
οικονομία και κυρίως την ελληνική περι-
φέρεια, που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη 
ανεργία, δημιουργώντας υπεραξίες για 
τις τοπικές κοινωνίες

Η ΔΕΗ απαντά στις επιθέσεις της περι-
βαλλοντικής οργάνωσης, με τα ακόλουθα 
επιχειρήματα: 

• Αυτό που αποκρύπτουν εσκεμμένα 
οι συγγραφείς των ανακοινώσεων του 
τοπικού γραφείου της WWF είναι ότι 
οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της νέας 
μονάδας ικανοποιούν τις πλέον αυστηρές 
απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής 
νομοθεσίας, βελτιώνοντας σημαντικά την 
περιβαλλοντική απόδοση της ΔΕΗ, καθώς 
αντικαθίστανται παλαιές και ενεργοβόρες 
μονάδες, αφού θα πετύχει μεγάλη μείωση 
της κατανάλωσης λιγνιτών (κατά 40%) 
εξασφαλίζοντας πολύ μεγάλες μειώσεις 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
(C02) και των ρύπων

• Η νέα μονάδα V αναβαθμίζει το 
Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 
καθώς θα αξιοποιεί τα εγχώρια κοιτάσματα 
λιγνιτών, μειώνοντας την εξάρτηση της 
χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές 

πρώτες ύλες
• Η μονάδα «Πτολεμαΐδα V» θα συμ-

βάλει αποφασιστικά στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης 
στην ευρύτερη περιοχή, καθώς κατά την 
κατασκευή της θα απασχοληθούν έως και 
3.000 άνθρωποι, ενώ κατά τη λειτουργία 
της το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό 
εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 250 άτομα. 
Παράλληλα, από τις εργασίες κατασκευής 
και λειτουργίας της θα επωφεληθούν, 
άμεσα ή έμμεσα, πολλές ελληνικές επι-
χειρήσεις, συμβάλλοντας στην άνοδο του 
κύκλου εργασιών τους. Συγκεκριμένα, η 
κατασκευή της νέας μονάδας «Πτολεμαίδα 
V» είναι στρατηγικής σημασίας έργο για τη 
μελλοντική βιωσιμότητα και ανταγωνιστική 
θέση της ΔΕΗ, καθώς: 

1. Διασφαλίζεται η αναπλήρωση 
μέρους της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ, 
που θα τεθεί εκτός λειτουργίας τα επόμενα 
έτη για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους

2. Αντικαθίστανται πεπαλαιωμένες 
μονάδες με μια νέα σύγχρονη, που ενσω-
ματώνει τις βέλτιστες διαθέσιμες διεθνώς 
τεχνολογίες, οι οποίες εγγυώνται υψηλή 
οικονομική απόδοση και τη μέγιστη περι-
βαλλοντική προστασία

3. Η νέα μονάδα θα είναι μονάδα 
βάσης, με το χαμηλότερο λειτουργικό 
κόστος, διασφαλίζοντας το μερίδιο αγοράς 
της ΔΕΗ έναντι των ανταγωνιστών της 
στην ηλεκτροπαραγωγή

Η Επιχείρηση επισημαίνει ότι θετική 
εξέλιξη για την υλοποίηση του εθνικού 
αυτού έργου αποτελεί το γεγονός πως 
ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών 
Πιστώσεων «Euler-Hermes» έχει εγκρίνει 
την ασφαλιστική κάλυψη κοινοπρακτικού 
δανείου προς τη ΔΕΗ, ύψους περίπου 
739 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 
του έργου. Και καταλήγει: «Συνεπώς, 
πέραν των εσφαλμένων στοιχείων και της 
παραπληροφόρησης από το τοπικό γρα-
φείο της WWF που είναι εμφανή, μένουν 
αδιευκρίνιστα τα κίνητρα της συστηματικής 
και προφανώς ανυπόστατης επίθεσης που 
δέχεται η ΔΕΗ για την κατασκευή της 
μονάδας V στην Πτολεμαΐδα, από την εν 
λόγω οργάνωση». 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ  
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V»

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
συνάντηση ανωτάτων στελεχών της 
ΔΕΗ με Έλληνες ευρωβουλευτές, μετά 
από πρωτοβουλία του Προέδρου και 
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, 
κ. Μ. Παναγιωτάκη με σκοπό την ενη-
μέρωση και ανταλλαγή απόψεων για 
τα κρίσιμα θέματα της ΔΕΗ και της 
αγοράς ενέργειας σε σχέση με την ΕΕ. 
Σημαντικό στοιχείο είναι ότι προτάθηκε 
η ενεργοποίηση τους για την προώθηση 
τροπολογίας στο Ευρωκοινοβούλιο ώστε 
να χορηγηθούν στην Ελλάδα δωρεάν 
πιστοποιητικών CO2 

Κορυφαίο θέμα για τη ΔΕΗ και την 
ελληνική οικονομία αναδεικνύεται η 
μείωση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα. 
Στο πλαίσιο αυτό κεντρικό ζήτημα αποκτά 
η χορήγηση και στην Ελλάδα δωρεάν 
πιστοποιητικών CO2 από το 2016. Σε 
διαφορετική περίπτωση το κόστος της 
ηλεκτρικής ενέργειας θα εκτιναχθεί στα 
ύψη και η λιγνιτική παραγωγή θα απαξι-
ωθεί με αποτέλεσμα να διακινδυνεύσει 
η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας η 
οποία, είναι απομακρυσμένη «νησίδα» 
στο σύστημα της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ επισήμανε ότι 
η χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων CO2 
θα αποτελέσει προωθητικό παράγοντα 
για επενδύσεις και περιβαλλοντική 
αναβάθμιση μέσω της αντικατάστα-
σης παλαιών μονάδων με σύγχρονες 
πιο αποδοτικές, όπως η «Μελίτη 2» 
με επιδίωξη την συνολική βελτίωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 
Στόχος πρέπει να είναι να παραμείνει 
στο 35% η λιγνιτική παραγωγή την 
επόμενη 20ετία για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού. 

Σχετικά με τον ΑΔΜΗΕ επισημάνθηκε 
ότι τα πάγια των δικτύων αποτελούν το 
πολύτιμο και αναντικατάστατο περιου-
σιακό στοιχείο της ΔΕΗ, στήριγμα για 
την ανάπτυξης. 

Θετικό ήταν το κλίμα και για τα 
ΝΟΜΕ και τα πιστοποιητικά διαθεσιμό-
τητας ισχύος (ΑΔΙ). Σχετικά με τα ΝΟΜΕ, 
πρώτον, δεν πρέπει και δεν υπάρχει 
περίπτωση οι δημοπρασίες να γίνονται 
κάτω του κόστους σε βάρος της ΔΕΗ. 
Δεύτερον, η μείωση του μεριδίου της 
ΔΕΗ στην αγορά να γίνει αναλογικά για 
όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών. 

Λόγος έγινε και για την αναγκαιότητα 
των νέων προσλήψεων στη ΔΕΗ ώστε 
να καλυφθούν τα μεγάλα κενά σε εξει-
δικευμένο προσωπικό και σημειώθηκε 
ότι σήμερα ο μέσος όρος ηλικίας των 
εργαζομένων στην επιχείρηση είναι 
τα 49 έτη. 

Η στρατηγική της ΔΕΗ θα διέπεται 
από τρεις άξονες: Ευελιξία, επέκταση 
στις άλλες αγορές και επιχειρηματικές 
συνεργασίες. 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΡΥΠΩΝ ΖΗΤΑ  
Η ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
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«Προ των πυλών» το πολυνομο-
σχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και τα ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ και epoli.gr 
φιλοξενούν, με μία άκρως επίκαιρη, 
αποκλειστική συνέντευξη, τον καθ’ 
ύλην αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών 
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. 
Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Ο Υπουργός ΕΣ.Δ.Α., στη συνέ-
ντευξή του, αναλύει τις σημαντι-
κότερες αλλαγές, που “φέρνει” το 
Πολυνομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντας, 
μάλιστα, κάποιες απ’ αυτές τις αλλαγές 
- προβλέψεις «επαναστατικές», ενώ 
απαριθμεί τα σημεία εκείνα, που θα 
βελτιώσουν τη μορφή και την εικόνα 
του Δημοσίου, τεκμηριώνοντας την 
θέση του πως, «το Δημόσιο μπορεί 
να είναι το εργαλείο ουσιαστικής 
συμβολής στην ανάπτυξη της Χώρας». 

Τέλος, ο κ. Κουρουμπλής αναλύει 
τα σημαντικότερα “κομμάτια” των 
μέχρι σήμερα “πεπραγμένων” του 
Υπουργείου, που προΐσταται, πολι-
τικά, με ιδιαίτερη αναφορά, τόσο 
στην προσπάθειά του, για οικονομική 
ενίσχυση των Δήμων, όσο και της 
κοινωνικής τους προσφοράς, μέσω 
π.χ. του Προγράμματος «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής».

ΕΡ.: Yπουργέ, Πολυνομοσχέδιο για την 
Αυτοδιοίκηση. Ποια η στάση των Διοικήσεων 
των ΚΕΔΕ και ΕΝ.Π.Ε. στην πορεία των 
διαπραγματεύσεων, από την αρχή έως και 
σήμερα, λίγο πριν την οριστικοποίηση ενός 
σημαντικού για την Αυτοδιοίκηση α’ και 
β’ Βαθμού, νομοσχεδίου; Πώς σχολιάζετε 
τις αντιδράσεις, έστω μερίδας αιρετών, σε 
ομολογουμένως, ελάχιστες προβλέψεις 
αυτού, αν λάβουμε υπόψη τις πολυάριθμες 
και σημαντικές αλλαγές που προωθεί;

«Ας ξεκινήσουμε από την ουσία. Το 
νομοσχέδιο αυτό είναι προϊόν του πιο 
ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου, που 
έχει γίνει μεταξύ Κράτους και θεσμικών 
εταίρων.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών, είχε και την έμπνευση να το 
θέσει στην κρίση της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και των εργαζομένων, πριν καν το 
θέσει σε Δημόσια Διαβούλευση.

Η συντριπτική πλειοψηφία των διατά-
ξεών του είναι προϊόν εξαντλητικού και 
δημιουργικού διαλόγου με τους φορείς.

Η παρέμβασή μας αυτή, αντιμετω-
πίζει αποτελεσματικά, σύμφωνα και με 
την ίδιους τους θεσμικούς εταίρους, 
σοβαρά ζητήματα, που με τη σειρά τους 
αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους 
λειτουργία οι δήμοι. Επιτυγχάνει ουσι-
αστικές αλλαγές και επιλύει πληθώρα 
μικρών αλλά καθημερινών προβλημάτων, 
που ταλανίζουν και απορρυθμίζουν την 
δουλειά των δήμων και δυσκολεύουν την 
εξυπηρέτηση των δημοτών.

Τώρα…, σχετικά με τις αντιδράσεις 

στις οποίες αναφέρεστε. Δεν μπορούμε 
να απομονώσουμε κάποιες επιμέρους 
αντιδράσεις, που είχαν να κάνουν με το 
λεγόμενο αντιμίσθιο των αντιδημάρχων 
και σε μία, μάλιστα, πρόταση, που ήρθε 
προς το Υπουργείο, από τον ίδιο τον χώρο 
της Αυτοδιοίκησης και στην κατεύθυνση 
μιας πιο δίκαιης κατανομής του εν λόγω 
ποσού-αντιμισθίου.»

ΕΡ.: Πιστεύετε ότι όντως διορθώνονται 
“τρωτά” σημεία παλαιοτέρων αντίστοιχων 
νομοθετικών πρωτοβουλιών; Αν ναι, ποια 
σημεία του Ν/Σ, κατά τη γνώμη σας, απο-
τελούν πραγματικές τομές, παρακαταθήκες 
για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης και των 
δύο Βαθμών και ενδεχομένως να μην έχουν 
τύχει της ανάλογης αναγνώρισης;

«Θα πρέπει εδώ, να κάνουμε μία 
ουσιαστική διευκρίνιση: Άλλο είναι το 
Πολυνομοσχέδιο για το οποίο μιλάμε 
τώρα και άλλο η γιγαντιαία νομοθετική 
μας πρωτοβουλία για την Επαναθεσμο-
ποίηση του Κράτους και την Αναθεώρη-
ση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για την προπαρασκευή της 
οποίας ήδη εργάζεται 25μελής Επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων και πολιτικών προσώ-
πων και έως το Νοέμβριο θα πρέπει να 
έχει ολοκληρώσει την υψίστης σημασίας 
προπαρασκευαστική της εργασία.

Κάποιες από τις αλλαγές που επιχειρεί 
και επιτυγχάνει αυτό το Πολυνομοσχέδιο, 
θα τολμούσα να πω, ότι όχι μόνο διορθώ-
νουν τρωτά σημεία, αλλά είναι και είναι 
επαναστατικές:

- Δημιουργούμε θέση Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης απο-
κλειστικά για την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, λόγω των περισσο-
τέρων αναγκών που υπάρχουν στην εν 
λόγω Περιφέρεια, ως εκ του μεγέθους της.

- Ιδρύεται από το Υπουργείο ΕΣ.Δ.Α. 
η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., 
που είχε θεσμοθετηθεί με τον «Καλλι-
κράτη», στην έδρα κάθε Περιφέρειας, η 
οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό 
Εσωτερικών και έχει ως προϊστάμενο τον 

«Ελεγκτή Νομιμότητας». Το όργανο αυτό 
θα ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας των 
πράξεων των Ο.Τ.Α. και τον πειθαρχικό 
έλεγχο των αιρετών οργάνων τους. Θα 
προΐσταται αυτής, αξιοκρατικά, ανώτατος 
υπάλληλος της Διοίκησης και θα έχει 
πενταετή θητεία.

Αντιλαμβάνεστε ότι, υλοποιούμε μία 
ιδέα που τελούσε υπό αδράνεια επί τόσα 
χρόνια, παρ’ ότι είχε και έχει να προσφέρει 
πολλά στην ορθή λειτουργία των φορέων 
της Αυτοδιοίκησης.

- Φέρνουμε όρους ευελιξίας και διευκό-
λυνσης για τη μετακίνηση προσωπικού, με 
κριτήρια κενών και αναγκών σε υπηρεσίες 
και οργανισμούς δήμων, ανακουφίζο-
ντας έτσι δήμους που υπολειτουργούν ή 
δυσλειτουργούν εξαιτίας της άναρχης και 
άτακτης κατανομής προσωπικού.

- Αίρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια 
και απλουστεύουμε τις διαδικασίες λει-
τουργίας των δήμων.

- Διαμορφώνουμε όρους σύστασης 
θέσης Γενικού Γραμματέα Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού.

- Φέρνουμε τη δυνατότητα απόσπασης-
μετάταξης υπαλλήλων ΚΕΠ με αναπηρία, 
ή γονείς συζύγους ή κηδεμόνες ατόμων 
με αναπηρία.

- Δίνουμε επίδομα επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας στο προσωπικό που 
ασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, 
σε συνεργεία καθαριότητας και λοιπά.

- Επιλύονται, επίσης, επί μέρους ζητή-
ματα που χρειάζεται χρόνος και χώρος 
για να απαριθμήσω, αλλά με δεδομένο 
ότι το νομοσχέδιο θα τεθεί στη Δημόσια 
Διαβούλευση, ο κάθε πολίτης και φορέας 
θα μπορεί να πληροφορηθεί και να κάνει 
τις δικές του παρατηρήσεις.»

«Τα 326 εκ. € ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, αποκαθιστούν την εύρυθμη 
λειτουργία Δήμων που υπολειτουρ-
γούν και αναζωογονούν τον κοινωνικό 
τους ρόλο»

ΕΡ.: Να έρθουμε σε κάτι επίκαιρο. 
Προ ημερών, ανακοινώσατε την έγκριση 
και μάλιστα εμπροσθοβαρή, του 80% των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων προς 
τρίτους.

«Κύριε Κουφάκη, η πολιτική ηγεσία του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. έχει αποδείξει περίτρανα ότι 
δεν είναι των λόγων και των διακηρύξεων. 
Είναι της ουσίας και των πράξεων. Και σε 
μια δύσκολη συγκυρία για τη Χώρα, βρίσκει 
τους τρόπους να κάνει το αυτονόητο, που 
όμως οι προκάτοχοί μας, που σήμερα είναι 
στην αντιπολίτευση, δεν κατάφεραν να 
κάνουν. Σας θυμίζω, λοιπόν, ότι στο τέλος 
του προηγούμενου χρόνου εξοφλήσαμε 
μέχρι ενός Ευρώ τους παρακρατηθέντες 
πόρους των δήμων, δίνοντας τους 203 
εκατομμύρια Ευρώ.

Στηρίξαμε οικονομικά τους μικρούς 
νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, που 
ήταν ξεχασμένοι και οι προκάτοχοί μας 
τους είχαν στη “ναφθαλίνη”. Δώσαμε 1,9 
εκ. € στους νησιωτικούς και 2,5 στους 
ορεινούς. “Ενέσεις”, που “δίνουν πνοή” στις 
χειμαζόμενες τοπικές αυτές οικονομίες.

Δεν παραλείψαμε να ενισχύσουμε 
και τους δήμους οι οποίοι σήκωσαν το 
βάρος του προσφυγικού και δώσαμε 2,8 
εκ. Eυρώ και γι’ αυτούς.

Έτσι και τώρα χάρη και στην συνδρομή 
και άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων 
οικονομικών Υπουργών Ευκλείδη Τσα-
καλώτου και Γιώργου Χουλιαράκη, οι 
δήμοι απολαμβάνουν μίας προνομιακής 
προτεραιότητας σε ό,τι αφορά το ποσό 
που τους αντιστοιχεί από το συνολικό 
ποσό του 1,8 δις €, που η Κυβέρνηση θα 
διαθέσει για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
του Δημοσίου. Έτσι, οι δήμοι θα λάβουν 
το ποσό των 326 εκατομμυρίων Ευρώ, 
λαμβάνοντας μάλιστα το 80% αυτού, 
εμπροσθοβαρώς για το ‘16, τώρα. Κάτι, 
που αποκαθιστά την εύρυθμη λειτουργία 
των δήμων που δυσλειτουργούσαν ή 
και υπολειτουργούσαν και αναζωογονεί 
την παρακμάζουσα επί χρόνια κοινωνική 
προσφορά και τον κοινωνικό ρόλο του 
δήμου.»

«Τρεις οι μεγάλοι πυλώνες, που 
θα αναστηλώσουν το πεπαλαιωμένο 
οικοδόμημα του Δημοσίου: Διαλει-
τουργικότητα, Επαναθεσμοποίηση 
του Κράτους και Αναθεώρηση του 
Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας»

ΕΡ.: Υπουργέ, Δημόσιο, τελικά “πληγή” 
για την Ελληνική οικονομία ή βασικός 
πυλώνας ανάπτυξης, όπως σαφώς υποστη-
ρίζει η Κυβέρνηση; Ποια η “συνεισφορά” 
του Υπ.Εσ.Δ.Α. προς αυτήν την κατεύθυνση 
– θέση της Κυβέρνησης;

«Το Δημόσιο μπορεί να είναι το εργα-
λείο ουσιαστικής συμβολής στην ανάπτυξη 
της Χώρας. Από την εποχή του Γεωργίου 
Ράλλη, το Δημόσιο παρά τις μεγάλες 
προσπάθειες που έγιναν, παραμένει ο 
“μεγάλος ασθενής”. Πολυνομία-Γραφει-
οκρατία-Αλληλοεπικαλύψεις (έλλειψη 
συντονισμού).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣ.Δ.Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΡΟΥΠΛΗ 
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Σαφώς και το Δημόσιο αποτελεί δυνη-
τικά, τον “πυλώνα” ανάπτυξης και ως 
έτσι θα πρέπει να λογίζεται από όλους 
τους “πόλους” της δημόσιας ζωής. Γιατί 
αυτό είναι, που με τις σωστές δομές, 
με τους κατάλληλους μηχανισμούς και 
με ενσωματωμένη την φιλοσοφία ενός 
Κράτους, που δίνει προτεραιότητα στον 
πολίτη, στον ελεύθερο επαγγελματία, στον 
επιχειρηματία και φυσικά στον άνεργο, 
συνιστά τον “βατήρα” για οποιαδήποτε 
προοπτική οικονομικής ανάπτυξης και 
προόδου.

Γι’ αυτό, μέσα σε μερικούς μόνο μήνες 
στο Υπουργείο αυτό, τόσο εμείς, όσο και 
ο κ. Βερναρδάκης, κάνουμε μία υπερπρο-
σπάθεια να δώσουμε στο Δημόσιο μία 
νέα οργανωτική δομή, που θα “ροκανί-
ζει” σταθερά τη γραφειοκρατία, θα το 
καθιστά ευέλικτο, απλοποιημένο και δεν 
θα “προκαλεί πονοκέφαλο” στον πολίτη 
και τον δημόσιο υπάλληλο, κατά την 
καθημερινή του επαφή με αυτό. Μιλάμε 
για ένα δημόσιο τομέα, που θα είναι το 
“σπίτι” του πολίτη, του επιχειρηματία, 
του δημότη και όχι το “ξένο γήπεδο”, 
η “εχθρική αρένα” όπου ο πολίτης θα 
δοκιμαστεί για όσο χρόνο βρεθεί μέσα 
σε μία δημόσια υπηρεσία.

Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος: 
Έχουμε προχωρήσει στο “χτίσιμο” τριών 
μεγάλων “πυλώνων”, που θα “αναστηλώ-
σουν” στην κυριολεξία το πεπαλαιωμένο, 
πια, οικοδόμημα του Δημοσίου: Διαλει-
τουργικότητα, Επαναθεσμοποίηση του 
Κράτους και Αναθεώρηση του Θεσμικού 
Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας.

Όταν λέμε Διαλειτουργικότητα του 
Δημοσίου εννοούμε τη διασύνδεση των 
φορέων του Δημοσίου, που θα ‘πρεπε να 
υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και όχι μόνο 
δεν υπάρχει, αλλά για την δημιουργία 
της ξοδεύτηκαν όπως πολλάκις έχω πει, 
7 δις Ευρώ, χωρίς αποτέλεσμα.

Πρόκειται για την επίτευξη σε πρώτη 
φάση, της επικοινωνίας των 15 μεγάλων 
βάσεων δεδομένων δημόσιων φορέων με 
την πλατφόρμα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Κάτι που 
θα απλοποιήσει την καθημερινότητα του 
πολίτη, αφού θα περιορίσει δραστικά την 
διακίνηση 11 εκ. έγχαρτων εγγράφων και 
θα επιφέρει την εξοικονόμηση πακτωλού 
χρημάτων, αλλά και πολλών εργατοωρών.

Σήμερα, ήδη, έχουμε πετύχει να δια-
συνδέσουμε την πλατφόρμα του Υπουρ-
γείου μας, με τη βάση δεδομένων των 
Υπουργείων Παιδείας και Εξωτερικών.

Είμαστε σε θέση να πούμε, ότι από τον 
Σεπτέμβρη η διαδικασία εγγραφής των 
παιδιών στο σχολείο θα είναι αισθητά πιο 
απλοποιημένη, τόσο για τους γονείς, όσο 
και για τους εκπαιδευτικούς.

Η Επαναθεσμοποίηση του Κρά-
τους και η Αναθεώρηση του Θεσμικού 
Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
όπου επιχειρούμε την ίδρυση ενός Κρά-
τους επιτελικού και αποκεντρωμένου, με 
αποσαφηνισμένες αρμοδιότητες στον α’ 
και β’ Βαθμό, είναι η άλλη μεγάλη μεταρ-
ρύθμιση που κάνουμε.

Επιχειρούμε μία μορφή πολυεπίπε-
δης διακυβέρνησης, όπου η μεταφορά 
αρμοδιοτήτων θα συνοδεύεται και με 
πολιτικές δημοσιονομικής αποκατάστα-

σης, δηλαδή μεταφορά πόρων, που θα 
σημάνει, οικονομική αλλά κατ’ επέκταση 
και διοικητική αυτονομία.

Είναι ένας σύγχρονος “δρόμος” ανά-
πτυξης της κοινωνικής οικονομίας, η 
οποία μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθώς 
θα δημιουργήσει την υποδομή για θέσεις 
εργασίας στους δήμους και θα βοηθήσει 
την τοπική ανάπτυξη.

Η Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
είναι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα, το 
οποίο ήδη, επίσης, έχουμε δρομολογήσει 
και πολύ σύντομα και εδώ θα έχουμε 
τα πρώτα αισθητά αποτελέσματα, που 
θα αποσυμφορήσουν τα δικαστήρια, θα 
απλοποιήσουν τη δουλειά των δικαστών 
και θα την κάνουν πιο αποτελεσματική, 
γρήγορη και κυρίως δίκαιη. Μιλάμε για 
αποσαφήνιση του νομοθετικού “οπλοστα-
σίου” της Χώρας και πολλά άλλα.

Πιο συγκεκριμένα: Τα κύρια σημεία 
αυτής γιγάντιας μεταρρύθμισης θα είναι: 
α) Η επεξεργασία του ισχύοντος νομο-
θετικού πλαισίου, β) η εκκαθάριση και 
απλούστευσή του, γ) η ταξινόμηση και 
οργάνωση ανά θεματική ενότητα, δ) η 
επικαιροποίηση, ε) η διεύρυνση και ο 
εκσυγχρονισμός του περιεχομένου του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, στ) η 
ενσωμάτωση πορισμάτων της νομολογίας 
εθνικών και ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.

Θα μου επιτρέψετε, όμως, με την 
ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για 
το έργο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
να προσθέσω και ένα ακόμα επίτευγμα 
της δουλειάς μας, ως Κυβέρνηση και 
ως Υπουργεία Εσωτερικών, Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού. Τον εκσυγχρονισμό του 
Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής», που καθί-
σταται ευεργετικός για χιλιάδες φτωχές 
οικογένειες.

Στόχος του σχεδιασμού αυτού είναι 
να διασφαλίσει ότι, α) όλα τα νοικοκυριά 
με εισόδημα μικρότερο από το όριο της 
φτώχειας θα λάβουν σχετική ενίσχυση - 
voucher για εγγραφή του παιδιού τους 
σε παιδικό σταθμό, β) όλα τα άτομα με 
αναπηρία θα λάβουν την σχετική ενί-
σχυση, γ) θα αυξηθούν οι δυνατότητες 
επιλογής των γονέων ως προς τους 
παιδικούς σταθμούς, δ) θα διατηρηθεί 
ο αριθμός ενισχυόμενων οικογενειών/
παιδιών, χωρίς παράλληλα να αλλάζουν 
τα ηλικιακά όρια με βάση τα οποία τα 
ωφελούμενα παιδιά εντάσσονται στο 
πρόγραμμα, ε) θα απλοποιηθούν ριζικά 
οι διαδικασίες υλοποίησης/πληρωμής και 
στ) θα διασφαλιστεί η μηνιαία καταβολή 
των δόσεων.

Επιτυγχάνουμε, επίσης, μια σειρά 
νέων παρεμβάσεων, που κάνουν το έργο 
αυτό, ακόμα πιο πλήρες και ακόμα πιο 
κοινωνικό, απλοποιώντας τις γραφειο-
κρατικές διαδικασίες, καταργώντας τον 
περιορισμό σύμφωνα με τον οποίο οι 
δομές να μπορούν να δεχτούν την ενί-
σχυση αυτή (voucher), μόνο για το 70% 
της δυναμικότητάς του, διασφαλίζοντας 
την μηνιαία καταβολή των δόσεων και 
καθιερώνοντας την ελεύθερη επιλογή εκ 
μέρους των γονιών της δομής που θέλουν 
να πάνε τα παιδιά τους και αρκετά άλλα.» 

Με επιστολή-κόλαφο για την 
πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε., 
παραιτήθηκε από την Επιτροπή Ανα-
θεώρησης του «Καλλικράτη» και του 
νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Δυτικής Αθηνας και πρώην Δήμαρχος 
Καισαριανής, Σπύρος Τζόκας.

Υπενθυμίζετια ότι, με την από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, ο 
κ. Σπ.Τζόκας είχε οριστεί, ως ένας εκ 
των τριών εκπροσώπων της ΕΝ.Π.Ε.

Ο κ. Τζόκας, στην επιστολή παραί-
τησης, την οποία απέστειλε προς τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής και γενικό 
γραμματέα του ΥΠ.ΕΣ., Κώστα Που-
λάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, οι 
προτάσεις τις οποίες κατέθεσε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. 
αντιμετωπίστηκαν από την πλειοψηφία 
των μελών του Δ.Σ, με τοποθετήσεις, 
που αποκάλυπταν ότι, οι αρνητικώς 
τοποθετούμενοι, δεν είχαν διαβάσει 
στοιχειωδώς το κείμενο επί του οποίου 
ασκούσαν κριτική!

«Στην Ελλάδα του "λάθρα βιώσας", 
κάποιοι δρουν παραπληρωματικά 
και έτσι συντηρούνται και πολιτικά 
και επαγγελματικά και κάποιοι δήθεν 
"πολύ" αριστεροί το παίζουν Ελβετοί 
σε όλα τα επίμαχα», υπογραμμίζει, 
χαρακτηριστικά, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Δυτικής Αθήνας.

Στο κείμενο το οποίο κατέθεσε ο 
κ.Τζόκας στο πλαίσιο του διαλόγου για 
την θεσμική αναθεώρηση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνονται μια 
σειρά μεταρρυθμιστικές προτάσεις, οι 
οποίες αφορούν:

- Την καθιέρωση της απλής ανα-
λογικής σε όλα τα επίπεδα εκλογής 
και αντιπροσώπευσης στον Α' και Β' 
Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

- Την αποσύνδεση των ευρωεκλο-
γών από τις αυτοδιοικητικές εκλογές 
και επαναφορά της 4ετίας για την 
θητεία Δημάρχων και Περιφερειαρχών.

- Την αναδιάταξη των σχέσεων 
κεντρικού Κράτους και Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, υπέρ της αποκέντρωσης, με τη 
μεταφορά πρώτα των αναγκαιούντων 
πόρων πόρων και στη συνέχεια των 
αρμοδιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση 
η δεύτερη να επιτελέσει το έργο της.

Περιφέρειες:

- Την κατάργηση της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης και τη μεταφορά των 
αρμοδιοτήτων της στην Αυτοδιοίκηση.

- Την δημιουργία 13 κέντρων υπο-
δοχής παραγωγικών επενδύσεων 
περιφερειακής σημασίας. Την ανάληψη 
εντός τριετίας, όλων των αρμοδιότη-
των από τις Περιφέρειες σχετικά με 
την προώθηση, την έγκριση και την 
υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων 
περιφερειακής σημασίας και, πριν την 
έγκριση των ιδιωτικών επενδύσεων 
εθνικής σημασίας, να γνωμοδοτεί η 
αντίστοιχη Περιφέρεια.

Δήμοι:
- Την επαναφορά της διάκρισης 

μεταξύ πόλης και υπαίθρου, «η οποία 
χάθηκε με τον "Καποδίστρια" και ισο-
πεδώθηκε με τον "Καλλικράτη"» και 
διαφοροποίηση του "μοντέλου" του 
Δήμου, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
του χώρου (αστικός, ημιαστικός, πεδι-
νός, ορεινός, νησιωτικός).

- Τον επανασχεδιασμό των ΟΤΑ, 
χωροταξικά και θεσμικά, «για την 
θεραπεία του ελλείμματος πρωτογενούς 
δημοκρατίας, που υπάρχει σήμερα και 
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
η οποία σήμερα έχει σχεδόν μηδενι-
στεί σε ότι αφορά τους Δήμους της 
Περιφέρειας».

- Οι νέοι Δήμοι πρέπει να έχουν 
διακριτή ταυτότητα, να διαθέτουν 
εσωτερική συνοχή και να αποτελούν 
μικρότερες διοικητικές ενότητες. Τα 
βασικά κριτήρια τα οποία πρέπει να 
πληρούν:

- Να διευκολύνουν την ουσιαστική 
συμμετοχή των πολιτών-δημοτών.

- Να εξασφαλίζουν την οικονομική 
τους ευρωστία και την επιχειρησιακή 
τους ικανότητα.

- Να σέβονται τις γεωμορφολογικές 
συνθήκες κάθε περιοχής.

- Να μην διαταράσσουν την πολι-
τισμική και ιστορική ιδιαιτερότητα 
κάθε κοινωνίας. Στην κατεύθυνση 
αυτή, δηλαδή της ενδυνάμωσης της 
αυτοτέλειας και της δημοκρατικότερης 
λειτουργίας Δήμων και Περιφερει-
ών, αναγκαία προϋπόθεση είναι η εκ 
βάθρων ανασυγκρότηση της Αυτοδιοί-
κησης, «πράγμα που βέβαια σημαίνει την 
πλήρη ανατροπή του καθεστώτος που 
εγκαθίδρυσε το σχέδιο "Καλλικράτης"»

Παραίτηση-κόλαφος κατά Αγοραστού  
από την Επιτροπή για το νέο «Καλλικράτη»

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ στο Ταμείο Σχολικής Επιτροπής Δήμου
Στην παραδοχή ότι, πράγματι υπεξαιρέθηκαν χρήματα από το Ταμείο της Σχολικής Επι-

τροπής τού Δήμου Νέας Ιωνίας και μάλιστα από τον ίδιο τον Πρόεδρό της, Δημήτρη Σπράο, 
“προχώρησε” ο Δήμαρχος της πόλης, Ηρακλής Γκότσης, σε τηλεφωνική του παρέμβαση, κατά 
τη διάρκεια των σημερινών «Δημοτικών Διαπλοκών», του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ηρακλείου 
Αττικής «Επικοινωνία 94FM» και τους δημοσιογράφους Γ. Μισιάκα, Χρ. Μαντζουράνη και Δημ. 
Δημακόπουλο. Η υπεξαίρεση αποκαλύφθηκε, μετά από λογιστικό έλεγχο που διεξήχθη στα 
οικονομικά πεπραγμένα της συγκεκριμένης Επιτροπής, έλεγχος ο οποίος φανέρωσε “τρύπα” 
27.000 Ευρώ…! Ο κ. Γκότσης δήλωσε ότι, κάνει αποδεκτή την παραίτηση, τόσο του Προέδρου 
της Σχολικής Επιτροπής, όσο και της Αντιδημάρχου, Όλγας Κατημερτζή, η οποία ανέλαβε 
την πολιτική ευθύνη της υπόθεσης. Πρόθεση του Δήμου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είναι να 
καταθέσει μηνυτήρια αναφορά, κατά του πρώην Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και κατά 
παντός υπευθύνου, κάτι που όμως θα αποφασιστεί, οριστικά, στην προσεχή συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 18 Ιουλίου.
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Το τελευταίο διάστημα έρχονται στο 
φως της δημοσιότητας κακοποιήσεις 
ζώων και είναι σύνηθες φαινόμενο να 
ερχόμαστε αντιμέτωποι με περιστατικά 
όπου τα ζώα καίγονται, δηλητηριάζονται, 
βασανίζονται και δολοφονούνται.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταγγέλλουμε 
όλες αυτές τις παράνομες πράξεις και 
επισημαίνουμε ότι ή κακοποίηση και 
δολοφονία ζώου είναι ποινικό αδίκημα 
σύμφωνα με τους νόμους 4039/2012 και 
4235/2014 και φέρει ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον ενός έτους και χρηματικό 
πρόστιμο έως 30.000 ευρώ για κάθε 

περιστατικό και για κάθε ζώο.
 Για να σταματήσουν αυτά τα φριχτά 

εγκλήματα σε βάρος των ζώων ζητούμε 
από την πολιτεία να εφαρμόσει αυστηρά 
το Νόμο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει:

 - Όλοι οι πολίτες να καταγγέλλουν 
άμεσα οποιαδήποτε κακοποίηση, βασα-
νισμό ή δολοφονία ζώου αντιληφθούν 
στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους. 
Για τη διαδικασία της καταγγελίας, καλό 
είναι να ζητούν τη συνδρομή φιλοζωικής 
οργάνωσης της περιοχής τους.

 - Η Αστυνομία θα πρέπει να εφαρ-
μόζει αυστηρά το Νόμο, να βοηθά τους 

καταγγέλλοντες και να μην αντιμετωπίζει 
τα εγκλήματα κατά των ζώων ως εγκλή-
ματα δευτερεύουσας σημασίας. 

 - Η Ελληνική Δικαιοσύνη θα πρέπει να 
επιβάλλει τον νόμο, δίχως ελαφρυντικά, 
ώστε να συμβάλλει στην δραστική απο-
τροπή των εγκλημάτων αυτού του είδους. 
Δυστυχώς βλέπουμε την δικαιοσύνη να 
κάνει τα στραβά μάτια ή να είναι μερικές 
φορές πολύ επιεικής σε ότι αφορά την 
κακοποίηση ζώων, ακόμα και χρηματικά 
πρόστιμα να μην επιβάλλονται. Δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με επιστημο-
νικές έρευνες και στατιστικά στοιχεία, 

όσοι εγκληματούν σε βάρος των ζώων 
έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να 
εγκληματήσουν και σε βάρος ανθρώπων.

 Οι Οικολόγοι Πράσινοι απευθυνόμενοι 
προς την πολιτεία ζητούμε να κατευθύνει 
όλες τις ενέργειες της προς την εφαρμογή 
του Νόμου καθώς και στην υλοποίηση 
προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης των πολιτών όλων των 
ηλικιών για μια πιο φιλική και υπεύθυνη 
στάση προς τα ζώα. Διαβεβαιώνουμε 
ότι θα σταθούμε αρωγοί σε αυτή την 
προσπάθεια.

 Η Θεματική Ομάδα Δικαιωμάτων Ζώων

Η κακοποίηση των ζώων προπομπός της κακοποίησης ανθρώπων

Ναγκασάκι, η ξεχασμένη 
κληρονομιά του ολέθρου

Όλοι θυμούνται τον πρώτο. Τον αγκαλιάζουν, τον 
τιμούν, τον έχουν για υπόδειγμα. Δίνουν τ' όνομα του 
σε μουσεία, ονοματίζουν δρόμους στην μνήμη του, 
κάνουν τελετές κάθε χρόνο, τον θυμούνται. Ο δεύτερος 
στέκεται στη σκιά του πρώτου βουβός, ξεχασμένος 
και λυπημένος. Κατά έναν ειρωνικό τρόπο το ίδιο 
συμβαίνει με την τραγωδία της μαζικής καταστροφής 
άμαχου πληθυσμού με τον πυρηνικό βομβαρδισμό 
στο Ναγκασάκι στις 9 Αυγούστου του 1945.

Σήμερα συμπληρώνονται 71 χρόνια από τον 
βομβαρδισμό του Ναγκασάκι. Μπορεί πλέον να είναι 
ένα μακρινό γεγονός που θα ακουστεί ελάχιστα στις 
ειδήσεις αλλά το σημάδι που άφησε παραμένει ανε-
ξίτηλο. Η βόμβα με το τραγικά αστείο παρατσούκλι 
που εξερράγη εκείνο το πρωί, ο «Χοντρομπαλάς» 
(Fat Man), είναι ο πατέρας όλων των ατομικών 
όπλων του σήμερα. Τα παιδιά του είναι μικρότερα 
σε μέγεθος και πολύ πιο καταστρεπτικά σε ισχύ, και 
κάθονται πάνω σε πύραυλους ικανούς να φτάσουν τον 
στόχο τους σε λίγα μόλις λεπτά. Αυτή η «οικογένεια» 
έχει αφήσει πίσω της χιλιάδες ραγισμένες ζωές και 
κατεστραμμένες χωρίς ζωή περιοχές για να φτιαχτεί. 
Χάνφορντ, Τσελιάμπινσκ, Νεβάδα, Λοπ-νούρ, Μπικίνι, 
Φανγκατάουφα, αλλά και οι συγγενείς, Τσερνόμπιλ, 
Φουκουσίμα. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν ξεχνάμε το μαζικό 
ειρηνιστικό κίνημα της δεκαετίας του '80 ενάντια στην 
εγκατάσταση στην Ευρώπη, των νέων τότε πυρηνικών 
πυραύλων του ΝΑΤΟ Πέρσινγκ και Κρούζ, οι οποίοι 
υποτίθεται θα μας προστάτευαν από τους κακούς 
πύραυλους της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Είμαστε 
παιδιά αυτού του κινήματος και θα συνεχίζουμε ατα-
λάντευτα την προσπάθεια μας για έναν κόσμο χωρίς 
πυρηνικά κάθε είδους. Το μαρτυρικό Ναγκασάκι πρέπει 
να μείνει στην ιστορία σαν η τελευταία φορά που οι 
άνθρωποι χρησιμοποίησαν ατομικά όπλα εναντίον 
ανθρώπων. Το οφείλουμε σε εμάς, στα παιδιά μας, 
στην ζωή, στον πλανήτη μας. 

Συγχώρησε μας Ναγκασάκι
Ο εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων 

Φίλιππος Γκανούλης δήλωσε σχετικά:
"Η κυνική απόφαση για τον πυρηνικό βομβαρδισμό 

του Ναγκασάκι και οι τραγικές της συνέπειες φαίνεται 
να έχoυν σήμερα ξεχαστεί από τους ισχυρούς της 
γης και το πυρηνικό λόμπυ. Οι Οικολόγοι Πράσινοι 
επαναβεβαιώνουμε τη καθολική δέσμευσή μας για 
έναν κόσμο απαλλαγμένο από κάθε λογής πυρηνικά, 
ειρηνικά και πολεμικά."

Τη θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής, ως μόνο 
δίκαιο σύστημα για να εκπροσωπείται η θέληση του λαού, 
υποστήριξε ο οικολόγος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος 
Δημαράς σε ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για το νέο 
εκλογικό σύστημα. Όπως πρόσθεσε η απλή αναλογική 
βοηθά στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας διαλόγου και 
συνεργασίας. 

Ο Γιώργος Δημαράς ανέπτυξε τις θέσεις των Οικολόγων 
Πράσινων, που περιλαμβάνουν την κατάργηση του μπό-
νους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα, την κατάργηση του 
ορίου του 3% για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή, 
τη δημιουργία μικρότερων εκλογικών περιφερειών όπου 
απαιτείται, καθώς και τη μείωση του ορίου ηλικίας για το 
δικαίωμα ψήφου. 

Όπως επισήμανε ο οικολόγος βουλευτής οι αλλαγές 
που αντέχουν στο χρόνο είναι εκείνες που έχουν την 
ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση και την ευρύ-
τερη δυνατή αποδοχή και πλειοψηφία στο λαό και στη 
Βουλή. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας κουλτούρας 

συνεργασιών και προγραμματικών συγκλήσεων σε όλο το 
πολιτικό σύστημα. 

Ειδικά για την Αριστερά και την Οικολογία, η συνεργα-
σία θα πρέπει να αποσκοπεί στην επιδίωξη στρατηγικών 
συμμαχιών προοδευτικής κατεύθυνσης για μια δίκαιη και 
βιώσιμη κοινωνία, χωρίς να αποκλείεται η συνεργασία 
και με άλλους πολιτικούς χώρους όταν αυτό επιβάλλει 
το συμφέρον του τόπου. 

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Δημαράς: «Είμαι βέβαιος 
ότι ο ειλικρινής και εποικοδομητικός διάλογος μέσα στο 
Κοινοβούλιο είναι ο μόνος τρόπος να φέρουμε ξανά κοντά 
μας τις κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις, όλους τους 
πολίτες που τώρα δεν συμμετέχουν στα κοινά, ούτε πηγαί-
νουν καν να ψηφίσουν. Να δώσουμε χώρο στους νέους, 
που αισθάνονται ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν είναι 
σε θέση να εκπροσωπήσει τις ιδέες τους και τις απόψεις 
τους. Η πολιτική οικολογία πιστεύει ότι η διεύρυνση της 
δημοκρατίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με δομικές αλλαγές 
που συνδυάζουν πληθυσμιακή, διοικητική και παραγωγική 
αποκέντρωση με λειτουργίες άμεσης δημοκρατίας.

Σχετικά με την φωτιά στην Χίο η εκπρόσωπος τύπου, 
Μαρία Πετεινάκη, δήλωσε:

«Με αγωνία παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις με την 
φωτιά στην Χίο. Η μυροβόλος Χίος, Πιτυούσα όπως 
την αποκαλούσαν στην αρχαιότητα λόγων των πολ-
λών πεύκων, δεν έχει συνέλθει από την καταστροφική 
φωτιά του 2012, και ακούμε σήμερα με μεγάλη λύπη 
για 90% των καλλιεργειών μαστίχας, στις πληγείσες 
περιοχές, κατεστραμμένες. Οι φωτιές έρχονται να μας 
υπενθυμίσουν με τον χειρότερο τρόπο την ανάγκη 
μόνιμης εγρήγορσης από την πολιτεία και την κοινωνία 
τους καλοκαιρινούς μήνες, και την αντίστοιχη ανάγκη 
προετοιμασίας τους υπόλοιπους μήνες. Ελπίζουμε το 
ταχύτερο δυνατό να επιτευχθεί ο έλεγχος της πυρκαγιάς 
και να απαλειφθεί ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων και στη 
συνέχεια αναμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής 
σχετικά με τα αίτια της φωτιάς».

Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε υποβάλλει τον Μάρτιο 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπόμνημα 
με τις προτάσεις μας για την έγκαιρη πρόληψη και για 
την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Οι προτάσεις αυτές, 
που εντάσσονται στις γενικότερες θέσεις μας για τη 

δασοπροστασία και τη χάραξη δασικής πολιτικής, έχουν 
προκύψει μετά από συστηματικές διαβουλεύσεις με 
τους αρμόδιους φορείς (εκπροσώπους δασικών υπαλ-
λήλων, Πυροσβεστικό Σώμα, κ.λπ.) και επιστήμονες και 
αποτελούν μια πρώτη λύση στο πρόβλημα.

Γιώργος Δημαράς: Οι Οικολόγοι Πράσινοι ψηφίζουμε 
απλή αναλογική και κατάργηση του πλαφόν 3%

Χρειάζεται μόνιμης εγρήγορση από πολιτεία  
και κοινωνία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών
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Σε σχέση με την κρίση στην Τουρκία δεν θα 
πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός πως 
επειδή ο Ερντογάν συμπεριφέρεται σαν 

Σουλτάνος, αυτό δεν αγιοποιεί αυτομάτως τους 
αντιπάλους του. Είτε αυτοί είναι οι Κεμαλιστές, 
είτε είναι ο Γκιουλέν…

Τις τελευταίες ημέρες πολλοί λένε, πως υπάρχει 
κάποιο κρυφό σχέδιο για ενιαίο ελληνοτουρκικό 
χώρο στο Αιγαίο, με κοινά συμφέροντα!!! Μια τέτοια 
εξέλιξη, ενδεχομένως ισοδυναμεί με 10 Μνημόνια 
και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον 
αφορά τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα.

Εκ των υστέρων, κάνοντας μια βουτιά στην 
ιστορία, θα λέγαμε πως η πτώση της Κωνστα-
ντινούπολης για το έθνος μας, δεν είχε τέτοια 
σημασία, όπως αυτή η έξοδος του ελληνισμού 
από ολόκληρη την Ανατολή.

Η Μικρασιατική καταστροφή αποτέλεσε αναμ-
φίβολα την μεγαλύτερη συμφορά στην ιστορία 
του νεότερου Ελληνισμού… Αν προσεγγίσουμε τα 
ιστορικά γεγονότα, με γεωστρατηγικά και συνα-
κόλουθα με οικονομοτεχνικά κριτήρια, δεν έχουμε 
παρά να συνηγορήσουμε στην παραπάνω άποψη…

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως η 
Ελλάδα δεν απελευθερώθηκε από τους Έλληνες, 
αλλά από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις της εποχής 
εκείνης, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία. Κάποιοι θεω-
ρούν ότι η Ελληνική επανάσταση υποκινήθηκε απ’ 
αυτές τις δυνάμεις, για να διαλυθεί η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, σ’ ένα πλαίσιο γεωπολιτικών ανα-
κατατάξεων της εποχής εκείνης, που στόχο είχε 
την αναδιανομή του πλούτου που διαχειριζόταν η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, τον οποίο οι μεγάλες 
δυνάμεις ήθελαν να τις καρπωθούν προς όφελος 
τους, σε μια νέα μορφή αποικιοκρατίας.

Αν συνυπολογίσουμε ότι το νεοσύστατο Ελλη-
νικό κράτος υποθηκεύτηκε από τα δάνεια που μας 
έδωσαν οι Άγγλοι, θα καταλήξουμε στο συμπέ-
ρασμα πως η παραπάνω άποψη δεν απέχει πολύ 
από την αλήθεια…

Μόλις οι μεγάλες δυνάμεις διαπίστωσαν ότι οι 
Έλληνες είχαν το «θράσος» να θέλουν να έχουν 
πραγματική ανεξαρτησία (πόσο αφελές φαντά-

ζει αυτό, στην πραγματικότητα του σύγχρονου 
κόσμου), αποφάσισαν να επέμβουν δραστικά και 
τα αποτελέσματα απέδειξαν πως  κατάφεραν τον 
σκοπό τους… Με εκτελεστικά τους όργανα μια 
σειρά από πειθήνιους ξενοτραφείς πολιτικούς 
της εποχής εκείνης, κατάφεραν να σπείρουν τον 
εθνικό διχασμό (προαιώνια οι Έλληνες, έχουν 
μια δυσκολία στο να ενεργούν συλλογικά), να 
απογοητεύσουν τους πραγματικούς πατριώτες 
και να περιορίσουν την επανάσταση στα όρια 
της Ανατολικής Πελοποννήσου και των νησιών. 
Λίγο πριν την ολική καταστροφή, ως από μηχα-
νής θεοί Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι διέλυσαν τον 
Αρβανιτικοαιγυπτιακό στόλο (Ο Μεχμέτ Αλή και ο 
γιος του Ιμπραήμ ήταν Αρβανίτες και εχθροί του 
Σουλτάνου), ο οποίος ήταν άρτια εκπαιδευμένος 
από τους Γάλλους!!!

Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Α’ 
Παγκόσμιο πόλεμο, τότε που οι μεγάλες δυνά-
μεις ήθελαν να κατασπαράξουν τον πλούτο της 
καταρρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εκμε-
ταλλεύτηκαν την «Μεγαλοϊδεατική» δίψα των 
Ελλήνων και μας χρησιμοποίησαν στυγνά… Η 
αλήθεια είναι πως στους Βαλκανικούς πολέμους 
η Ελλάδα μεγάλωσε… Η πικρή αλήθεια όμως είναι 
πως η Ελλάδα των 2 ηπείρων και των 5 θαλασσών, 
ήταν πολύ επικίνδυνη για τους μεγάλους, για να 
γίνει αληθινή…

Θα ήταν σαν να έβγαζαν ΜΟΝΟΙ τους τα 
μάτια τους… Τι θα έκαναν δηλαδή; Θα διέλυαν 
μια Οθωμανική Αυτοκρατορία και θα έφτιαχναν 
στη θέση της μια νεοΕλληνική;

Μπορείτε να φανταστείτε μια Ελλάδα και από 
τις δύο πλευρές του Αιγαίου (χωρίς υφαλοκρηπί-
δες και ΑΟΖ) και με τον έλεγχο των στενών του 
Βοσπόρου; Πόσο διαφορετικά θα είχε γραφτεί η 
ιστορία;

Ο ενιαίος ελληνοτουρκικός χώρος στο Αιγαίο, 
με μια Ελλάδα διαλυμένη οικονομικά και κοινωνικά 
και μια Τουρκία διασπασμένη σε δύο κομμάτια 
και ταπεινωμένη προφανώς αποτελεί ένα καλό 
αποικιοκρατικό μίγμα για τους μεγάλους!!!

Αριστοτέλης Βασιλάκης

Σχεδιάζουν ενιαίο ελληνο-
τουρκικό χώρο στο Αιγαίο!

Οι "μυστικές" διαπραγματεύσεις για την Διατλα-
ντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση (ΤΤΙΡ, 
Tran¬satlantic Trade and Investment Partnership) 
έχουν κλείσει το 130 γύρο με την στήριξη της Μέρκελ 
και του Ομπάμα. Εκτός από το περιβάλλον, τα κοινωνικά 
και εργασιακά δικαιώματα και τα "δημοκρατικά κεκτη-
μένα" της Ε.Ε., θα πληγεί σημαντικά και ο αγροτικός 
και κατ' επέκταση ο τομέας των τροφίμων. 

Μέσω της ΤΤΙΡ προωθείται ένα βιομηχανικό μοντέ-
λο για τη γεωργία και τα τρόφιμα που μειώνει τις 
προδιαγραφές για την ασφάλεια των τροφίμων, τη 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Θα καταργηθεί μία 
από τις βασικές αρχές της Ε.Ε. για την προστασία των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος, η αρχή της 
προφύλαξης, ανοίγοντας τον δρόμο στα μεταλλαγ-

μένα, την ευρεία χρήση φυτοφαρμάκων αλλά και την 
παραγωγή προϊόντων με ορμόνες, αυξητικές ουσίες 
και αντιβιοτικά. 

Η θέσπιση αυστηρών κανόνων σχετικά με τα rights 
(ιδιοκτησία) στους σπόρους και το φυτικό υλικό θα 
απειλήσει τις τοπικές αγροτικές κοινότητες (ντόπιες 
ποικιλίες φυτών, ζώων, κλπ) και τη γεωργία μικρής 
κλίμακας που αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην 
οικονομική ζωή της χώρας μας. Επιπλέον, οι κανόνες 
πνευματικής ιδιοκτησίας θα επηρεάσουν αρνητικά 
τις ετικέτες ποιότητας καθώς και τα κατοχυρωμένα 
αγροτικά προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης (ΠΟΠ, ΠΓΕ), 
όπως λάδια, τυριά, κρασιά, μαστίχα, κλπ, που αποτε-
λούν την δυναμική απάντηση στην παγκοσμιοποίηση. 
Τα προϊόντα αυτά αποτελούν στοιχεία της πολιτιστικής 

μας ταυτότητας και κληρονομιάς και δεν μπορούν να 
θυσιαστούν.

Ήδη πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν 
υπογράψει εναντίον της συμφωνίας ενώ έχουν εκφράσει 
την αντίθεσή τους σχετικά με την εξέλιξη των δια-
πραγματεύσεων ο Γάλλος πρόεδρος Φρ. Ολάντ και ο 
Αυστριακός καγκελάριος Β. Φάιμαν. Εμείς τι κάνουμε; 
Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση και δημόσιος διάλογος; Θα 
πει ένα 'όχι' η κυβέρνηση και η Βουλή σε οποιαδήποτε 
συμφωνία θέτει σε κίνδυνο την ελληνική γεωργία; 

Είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος αλλά και ηθι-
κού χρέους.

ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ : Κύριε Βαγγέλη Αποστόλου, αρμόδιε 
Υπουργέ, δικό σου το θέμα.

Κώστας Χαρτζουλάκης

ΤΤIΡ; Απειλή για τον αγροτικό τομέα

Παντελής Οικονόμου
Ποιό εκλογικό σύστημα,  
με ποιούς 200 

 Το εκλογικό μας σύστημα έχει υποφέρει, διαχρονικά, τα πάν-
δεινα από τις πρακτικές των παλιών κομμάτων μας. Αλλεπάλληλες, 
κυνικές αλλαγές στις θέσεις τους: μεγάλα ποσοστά ενισχυμένη 
αναλογική, μικρά ποσοστά απλή αναλογική. Και, ακόμα χειρότερα, 
«ότι συμφέρει τον αντίπαλο, δεν συμφέρει εμένα». 

Είναι αυτός ο απροκάλυπτος μικροκομματισμός που έχει πια 
δηλητηριάσει τα πάντα. Ο λαός έχει συμβιβαστεί με την ιδέα ότι 
«έτσι λειτουργεί το σύστημα» και οι αντιπρόσωποι του δεν μπο-
ρούν να το αλλάξουν. Αυτή η διάχυτη απελπισία  καταγράφεται 
ως αύξηση της αποχής από εκλογές σε εκλογές και αντίστοιχη 
μείωση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της πολιτικής. 

ZΕίναι πια κοινό μυστικό ότι η αντιπροσώπευση, η νομοθέτηση 
και η διακυβέρνηση  πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Οι 
βουλευτές εξαρτώνται όλο και λιγότερο από  τους ψηφοφόρους 
τους, όλο και περισσότερο από μεσολαβητές και πάτρωνες. Η νομο-
θέτηση έχει εκπέσει σε επικύρωση ή νομιμοποίηση κυβερνητικών 
αποφάσεων και πράξεων. Η διακυβέρνηση δεν είναι άσκηση της 
εκτελεστικής εξουσίας σύμφωνα με τη λαϊκή εντολή, αλλά παζάρι 
με κύκλους συμφερόντων. Αυτά δε ζούμε;

Αυτό τον εκφυλισμό της πολιτικής καλούμαστε να αντιμετω-
πίσουμε (και) με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Θέμα το 
οποίο δεν τέθηκε καν στις, μεταξύ των παλιών μας κομμάτων, 
διεργασίες των τελευταίων ημερών. Κοιτάζοντας μπροστά  λοιπόν, 
ας συζητήσουμε για ένα εκλογικό σύστημα με : 

- Τον κάθε πολίτη να γνωρίζει τον βουλευτή / εκπρόσωπο του 
και να μπορεί να συζητάει μαζί του, να ακούγεται και να ακούει.

- Τους βουλευτές να αποκτούν ξανά τη δυνατότητα και τη 
πρωτοβουλία να νομοθετήσουν με βάση τις θέσεις των κομμάτων 
τους και τη λαϊκή εντολή.

- Τη κυβέρνηση να ασκεί την εκτελεστική εξουσία εν ονόματι 
του εντολοδότη της, του ελληνικού λαού και να ελέγχεται ουσι-
αστικά από τη Βουλή ώστε να θωρακίζεται απέναντι σε κύκλους 
συμφερόντων. 

- Τα κόμματα να αναλαμβάνουν ξανά την ευθύνη διαμόρφωσης 
πολιτικής, σχεδίων και προγραμματικών θέσεων για υποβολή και 
έγκριση από το πολιτικό σώμα, δηλαδή τον ελληνικό λαό.

Για ένα εκλογικό σύστημα το οποίο αναδεικνύει 200 έως 250 
βουλευτές από ισάριθμες μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες. Με 
το ψηφοδέλτιο κάθε κόμματος να συντίθεται από έναν υποψήφιο 
και τον αναπληρωματικό του (και αντικαταστάτη του στη Βουλή 
σε περίπτωση εκλογής του υποψηφίου και τοποθέτησής του σε 
υπουργική θέση). Και άλλους 50 έως 100 βουλευτές από «λίστες 
επικρατείας» των κομμάτων, με απλή αναλογική. Με το σύνολο 
των εκλεγόμενων να αθροίζεται μεταξύ 250 και  300. Ας ψάξουμε 
με ποιους 200 περνάει στην επόμενη Βουλή!
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Προς:
• Ειδική Υπηρεσία  Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος
• Εισαγγελέα Περιβάλλοντος
• ΕΛΠΕ Ασπροπύργου
• Δήμο Ασπροπύργου
• Δήμο Ελευσίνας
• Δήμο Χαϊδαρίου
• Περιφέρεια Αττικής (και Αντιπερι-

φέρεια Δυτικής Αττικής)
Νέα ρυπαντικά επεισόδια στα 

ΕΛΠΕ Ασπροπύργου τις «ήσυχες 
ημέρες του Αυγούστου» 

Από τις 28 Ιουνίου 2016  παρα-
τηρούνται νέες «δυσλειτουργίες» και 
συχνά ρυπαντικά επεισόδια στα ΕΛΠΕ 
Ασπροπύργου που συνεχίστηκαν την 
Πέμπτη 28 Ιουλίου και πιο πρόσφατα 
την Πέμπτη 4 Αυγούστου.

Ανατρέξαμε στα Δελτία Τύπου και 
στη Θεματική «Εταιρική Υπευθυνότητα» 
των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου αλλά δεν 
είδαμε καμία υπεύθυνη ενημέρωση της 
κοινωνίας για τα πρόσφατα ρυπαντι-
κά επεισόδια ή «οπτικά φαινόμενα» ή 
«οπτικές εντυπώσεις» όπως αρέσκονται 
να τα αποκαλούν συνήθως τα ΕΛΠΕ.

Υπογραμμίζουμε ότι τα ρυπαντικά 
επεισόδια και η δυσοσμία προερχόμενη 
από τα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου είναι συχνά 
φαινόμενα και δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα στην ποιότητα ζωής των 
κατοίκων, όχι μόνο του Θριασίου και 
της Δυτικής Αθήνας, αλλά ολόκληρης 
της Αττικής.

Οι υπεύθυνες καταγγελίες είναι 
διαχρονικά πολλές για τα ρυπαντι-
κά επεισόδια και τη δυσοσμία1 από 
κατοίκους και κοινωνικούς φορείς της 
περιοχής2, χωρίς όμως να δίνονται 
αντίστοιχες υπεύθυνες απαντήσεις και 
κυρίως χωρίς να λαμβάνονται εκείνα 
τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος, 
της υγείας των κατοίκων αλλά και 
της ασφάλειας των εργαζομένων στα 
ΕΛΠΕ. Υπενθυμίζουμε το θανατηφόρο 
εργατικό ατύχημα στις 8 Ιουνίου 2015 
στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, που στοίχισε 
τη ζωή σε τέσσερις εργαζόμενους και 
προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων δύο 
κατά τη διάρκεια  γενικής συντήρησης 
του διυλιστηρίου (shut down).

Η κατάσταση «δεν πάει άλλο στη 
Δυτική Αττική». Ρυπαντικά επεισόδια, 
δυσοσμία και εργατικά ατυχήματα στα 
ΕΛΠΕ Ασπροπύργου. Πυρκαγιά στο 
ΚΔΑΥ Ασπροπύργου. Συχνές πυρκαγιές, 
δυσοσμία και ρύπανση των εδαφών και 
του υδροφόρου ορίζοντα από το ΧΥΤΑ 
Φυλής. Μήπως θα πρέπει να δεχθούμε 
ότι στη Δυτική Αττική «Οι φτωχοί θα 
φάνε τη ρύπανση3» και μάλιστα αδι-
αμαρτύρητα;

Καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσί-
ες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση να εξετάσουν τις 
υπεύθυνες καταγγελίες και να πάρουν 
όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την 
προστασία της υγείας των πολιτών και 
του περιβάλλοντος. Προφανώς μόνο τα 
πρόστιμα δεν είναι λύση. Χρειάζεται να 
είμαστε «Προμηθείς και όχι Επιμηθείς».

Περίεργοι αφροί
Καλημέρα,
Σας στέλνω με αφορμή την ανησυχία μου για μία 

από τις θάλασσες τις περιοχής μου.
Ονομάζομαι Ανδρέου Ειρήνη και είμαι από την 

Εύβοια, συγκεκριμένα από τον Οξύλιθο Κύμης-Αλιβερίου. 
Στην περιοχή υπάρχουν υπέροχες παραλίες όπως 

αυτή του Αη-Γιώργη που βρίσκεται κοντά στον κάμπο 
Οξυλίθου. 

Η ανησυχία μου δημιουργείται από την εμφάνιση 
μικρών ελαιωδών κηλίδων αφρού. 

Δεν ξέρω την συχνότητα που εμφανίζονται μιας 
και η θάλασσα έχει συνήθως κύμα, αλλά σε μέρες που 
είναι ήρεμη όπως την προηγούμενη Δευτέρα είναι 
συχνά εμφανείς.

Θα ήθελα αν σας είναι εύκολο να μου πείτε τί χρει-
άζεται να γίνει τόσο για να ελεγχθεί η καθαρότητα της 
παραλίας όσο και για να μειωθεί αυτό το φαινόμενο.

Σας ευχαριστώ.
Με εκτίμηση,
Ανδρέου Ειρήνη.

ΤΟ ΙΝΚΑ ΚΗΤΗΣ ζητούμε πανελλαδικά την ενεργο-
ποίηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κο Βαγγέλη 
Αποστόλου, στο θέμα αυτό, των τοξικών και των ορμονο-
θηλυκών προσθέτων και φυτοφαρμάκων που δημιουργούν 
δουλειές στα καρκινικά νοσοκομεία, στις ιντερφερόνες και 
στις ιντερλευκίνες, ξεπουλώντας τα χωράφια και σπίτια 
μας, μάταια για θεραπείες του καρκίνου που διασπείρουν, 
εξαρθρώνοντας και τις κρατικές δαπάνες καρκίνου, αν 
βέβαια δεν αφήνουν τους καρκινοπαθείς, όσοι το ζήσαμε 
ξέρουμε, .. να μην το ζήσουν άλλοι, να πεθαίνουν επειδή 
είναι πολυέξοδοι.

Είναι σαφές και μας είναι γνωστή η άποψη των οργάνων 
της Ε.Ε. του Ενωμένου Οικονομικού Εμπορικού Χώρου, 
πως, η πρόβλεψη θανάτων δεν μπορεί να εμποδίσει τον 
εμπορικό σκοπό.

Ασφαλώς αυτό δεν είναι Ευρώπη των λαών, αλλά 
Ευρώπη των εμπορικών συμφερόντων.

Ασφαλώς αυτό δεν αρέσει σε κανένα άνθρωπο, αρέσει 
μόνο σε υπάνθρωπο χειριστή και προστάτη του «αγαθού» 
των εμπορικών συμφερόντων, ενάντια στο αγαθό της ζωής.

Μια Ευρώπη δηλαδή της συσσώρευσης κεφαλαίων 
στους εμπόρους, ενάντια στην ίδια την ζωή των πολιτών της.

Αν η Ελλάδα…. ήταν Τουρκία
Είναι ξεκάθαρο πως το περίφημο 

πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 
στην Τουρκία, πρωτίστως δεν 

θα αποβεί προς όφελος της ίδιας της 
γειτονικής χώρας. Κυρίως, όμως, δεν 
θα αποδειχτεί ωφέλιμο για τον ίδιο 
τον Ερντογάν.

Ασχέτως τι γράφουν διάφορα δυτικά 
μέσα, ο Σουλτάνος δεν πρόκειται να 
γίνει πανίσχυρος, επειδή κατάφερε να 
επικρατήσει των πραξικοπηματιών… Γιατί 
με έναν τόσο διαιρεμένο και βαθύτατα 
ταπεινωμένο στρατό, κανείς δεν μπορεί 
να κοιμάται ήσυχος. Αντιθέτως, τώρα 
κινδυνεύει ακόμα περισσότερο. Είναι 
δεδομένο πως με τη νοοτροπία που 
έχει ο τουρκικός στρατός, θα πρέπει 
να περιμένουμε ραγδαίες εξελίξεις 
στην Τουρκία…

Το κυριότερο πρόβλημα που έχει 
να αντιμετωπίσει η Τουρκία αυτή την 
στιγμή, είναι η αποσύνθεση του στρατού 
της. Είναι δεδομένο πως το τουρκικό 
στράτευμα θα αργήσει να συνέλθει και 
να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση.

Διάφορα δημοσιεύματα λένε, πως 
42 ελικόπτερα, 14 πλοία και κανείς δεν 
ξέρει ακόμα πόσα αεροπλάνα, λείπουν 
από τις βάσεις τους!!! Τέτοια αποσύνθεση 
δεν παρουσίαζε ο Ελληνικός στρατός, 
ούτε μετά την ταπεινωτική ήττα του 
1897, ούτε μετά την Μικρασιατική 
καταστροφή, ούτε βέβαια μετά την 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο…

Νομίζω πως είναι εύλογο, να σκέ-
φτεται κανείς τι θα γινόταν αν στην 
θέση της Ελλάδας ήταν η Τουρκία και 
στην θέση της Τουρκίας η Ελλάδα…

Είναι σχεδόν σίγουρο, πως αν ο 
Ελληνικός στρατός βρισκόταν σε μια 
τέτοιας έκτασης αποσύνθεση και το 
κυριότερο σ’ έναν τόσο έντονο και βαθύ 
διχασμό, οι «φίλοι» μας οι Τούρκοι ήδη 
θα είχαν μπουκάρει σε μερικά νησιά του 
Αιγαίου… Και όχι βέβαια για να κάνουν 

τις διακοπές τους…
Και μην μου πείτε για την ενδοτι-

κότητα των Ελλήνων πολιτικών, που 
μεταδίδεται αυτόματα και στην ελλη-
νική διπλωματία και στον ελληνικό 
στρατό αντίστοιχα… Ούτε βέβαια για 
τους «συμμάχους» μας, που δεν θα 
επέτρεπαν κάτι τέτοιο…

Εγώ αυτά δεν το πιστεύω, ούτε τ’ 
ασπάζομαι… Θεωρώ πως όλα είναι θέμα 
λαού… Άλλο εμείς… Άλλο οι Τούρκοι… 
Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε 
τους πρόσφυγες, δείχνει την διαφορά 
μας… Σημειωτέον οι πρόσφυγες στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι 
Μουσουλμάνοι και όχι Χριστιανοί…

Στο δια ταύτα η Τουρκία, από την 
εποχή του Κεμάλ δηλαδή από το 1923 
έως και την άνοδο στην εξουσία του 
Ερντογάν, αντιπροσώπευε το μοναδικό 

ίσως δυτικό κοσμικό κράτος σε ολόκληρη 
την Μέση Ανατολή. Ο τουρκικός στρατός, 
μέσω αυτού του κεμαλικού εθνικισμού 
κρατούσε υπό έλεγχο τα θρησκευόμενα 
πλήθη που ήταν ανατολικά κυρίως της 
Άγκυρας.

Αυτό δεν κατάφερε να το διαχειρι-
στεί ο Ερντογάν, ως εκπρόσωπος του 
μετριοπαθούς Ισλάμ, από την στιγμή 
που έκανε το έγκλημα να τα σπάσει με 
το Ισραήλ και να αρχίζει να ονειρεύ-
εται ανεξάρτητο ρόλο στην ευρύτερη 
περιοχή…

Αυτός είναι και ο λόγος, πως πολύ 
σύντομα θ’ αποτελέσει παρελθόν… 
Αυτός είναι ο λόγος που οι  Γκιούλ, 
Γκιουλέν και Νταβούτογλου, αναμένεται 
να οδηγήσουν το ακυβέρνητο πλοίο που 
λέγεται Τουρκία στην επόμενη μέρα…

Αριστοτέλης Βασιλάκης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 ΣΤΟΝ κ. ΣΤΑΜΑΤΗ
Ο κ. Σταμάτης, πρώην Υπουργός 

Επικρατείας, συν-εμπνευστής του 
μαύρου και δήμιος της δημόσιας 
Ραδιοτηλεόρασης πάει πολύ να μας 
«κουνάει το δάχτυλο». 

Η φαύλη κυβέρνηση που υπη-
ρέτησε, δεν είχε προηγούμενο σε 
αυταρχισμό και συσκότιση της ελευ-
θεροφωνίας και της κατάργησης 
δημόσιων αγαθών. 

Μετά τις δηλώσεις του εχθές 
στη Βουλή, επιβεβαιώνεται ότι είναι 
- άχθος αρούρης - της πολιτικής και 
της δημοκρατίας. 

Η κοινωνία και οι εργαζόμενοι στα 
ΜΜΕ θα συνεχίζουν να αγωνίζονται 
για την ελευθεροφωνία, ελευθεροτυ-
πία, για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση 
που δικαιούνται και οι κάθε λογής 
«Σταμάτηδες» δεν θα μας σταματή-
σουν σε αυτό τον αγώνα. 

Άλλωστε το έχουμε αποδείξει, 
ποτίζοντας αυτούς τους αγώνες 
ακόμα και με αίμα, που οι κ. «Στα-
μάτηδες» ξεχνούν. 

«Σεμινάρια 
Διεργασιών 

Συσκευασίας» 
από το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου 

συνεργασίας μεταξύ του Ε.Φ.Ε.Τ. και 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών («Γ.Π.Α.») ο Ε.Φ.Ε.Τ. ανακοινώνει 
τη διεξαγωγή σεμιναρίων με θέμα 
«Διεργασίες Βιομηχανικής Συσκευ-
ασίας», τα οποία θα διεξαχθούν την 
περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 
2016 στο Γ.Π.Α. (http://www2.aua.
gr/el) και διοργανώνονται από το 
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής του Ανθρώπου (http://
fst.aua.gr/el), Εργαστήριο Μηχανικής 
Τροφίμων (Ιερά οδός 75, 11855, 
Βοτανικός, Αθήνα). 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους 
των σεμιναρίων στο Γ.Π.Α. (http://
fst.aua.gr/el/userpages/365) ή να 
αναζητήσουν περισσότερες πληρο-
φορίες στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Ε.Τ. 
(www.efet.gr) .

Απέρριψαν προσφορά 21,8 δις για 
το «Ελληνικό», για να το δώσουν στα 
915 εκατομμύρια

 Μετά από ενδελεχή έρευνα, η Ομάδα 
Κοινωνικής Εγρήγορσης (ΟΚΕ) είναι σε 
θέση να αποκαλύψει την φόρμουλα 
που χρησιμοποιήθηκε, έως και τις ημέ-
ρες μας, για τη λεηλασία του Δημόσι-
ου πλούτου. Όπως προκύπτει από τα 
έγγραφα, που απέστειλε ο Πρόεδρος 
της Κίνησης Βασίλης Αναστασόπουλος 
σ' όλα τα αρμόδια Κρατικά και Δικαστικά 
Όργανα τα ακίνητα του Δημοσίου, που 
εκποιούνται, θα έπρεπε, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Χρηματοοικονομικά 
Πρότυπα και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να ξεκινούν με τιμή ανάλογη 
της αντικειμενικής τους αξίας, πράγμα 
που θα εκτόξευε την αρχική τιμή, στο 
δεκαπλάσιο, περίπου, της τιμής, με την 
οποία παραχωρούνται σήμερα. 

Προς... επιβεβαίωση των παραπά-
νω, κραυγαλέο παράδειγμα αποτελεί 
η περίπτωση του πρώην Αεροδρομίου 
του “Ελληνικού”,όπου υπήρχε δημόσια 

προσφορά 21,8 δις ευρώ, για να παραχω-
ρηθεί, τελικά, η έκταση στα 915.000.000 
€ (!), ενώ όλες οι προσφορές, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες μας, ήταν υψηλό-
τερες από αυτή του ομίλου στον οποίο 
παραχωρήθηκε αυτή η έκταση, συνολικού 
εμβαδού 6.250 στρεμμάτων, τρεις φορές, 
δηλαδή, περίπου, μεγαλύτερη από το 
Μονακό (το Πριγκιπάτο του Μονακό 
είναι 1.980 στρέμματα). 

Μια άλλη παρανομία, την οποία εδώ 
και καιρό έχει επισημάνει η ΟΚΕ, είναι 
ότι  το “Ελληνικό” δεν έχει ξεκάθαρους 
τίτλους ιδιοκτησίας, καθώς υπάρχει 
Γνωμοδότηση του Μικτού Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου, που αφορά παραπάνω από 
τη μισή έκταση, σύμφωνα με την οποία 
πρόκειται για Εθνικές Γαίες, που αποτε-
λούν περιουσία του Ελληνικού Λαού και 
το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει 
ότι απαγορεύεται η διάθεσή τους για 
κερδοσκοπικούς σκοπούς. Προβληματισμό 
επίσης προκαλεί και το γεγονός πως, 
ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην 
διαγωνιστική διαδικασία προσκόμισαν 

Εγγυητικές Επιστολές ιδιωτικών Τραπε-
ζών, σύμφωνα με επώνυμες καταγγελίες, 
ο τελικά αναδειχθείς όμιλος εξασφάλι-
σε Εγγυητική Επιστολή του Ελληνικού 
Δημοσίου, μέσω της οποίας κατάφερε να 
αγοράσει Κρατική Γη (;)  Με τον τρόπο 
αυτό επιβαρύνθηκε, βέβαια, κατά 915 
εκατομμύρια ευρώ το Δημόσιο χρέος, 
σε μια εποχή που όλοι, Κυβέρνηση και 
Αντιπολίτευση, λένε πως επιζητούν την 
ελάφρυνσή του και η εκποίηση Δημό-
σιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ, εξ 
ορισμού, υποτίθεται, πως γίνεται γι' αυτό 
τον σκοπό. Μάλιστα, σύμφωνα με τους 
καταγγέλοντες, στήθηκε ολόκληρη σκευ-
ωρία, ώστε να εξoβελιστεί ο καταθέσας 
την υψηλότερη προσφορά για το έργο 
του “Ελληνικού” και χρησιμοποιήθηκαν 
εναντίον του όλοι οι ελεγχόμενοι από 
την Κυβέρνηση ελεγκτικοί μηχανισμοί, 
οι οποίοι εξάντλησαν όλο το εύρος της 
δραστηριότητάς τους, επιβάλλοντας 
εξοντωτικά πρόστιμα, ενώ παράλληλα 
προχώρησαν και σε δέσμευση των περι-
ουσιακών του στοιχείων.

Με γρήγορους ρυθμούς καλούνται 
να προχωρήσουν τα υπουργεία 
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, 

οι περιφέρειες και οι υπόλοιποι αρμόδιοι 
φορείς τις διαδικασίες κύρωσης των 
Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), αφού και αυτή 
τη φορά, η θεσμοθέτηση της διαχείρι-
σης απορριμμάτων θα πραγματοποιηθεί 
μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, για να συμβεί αυτό, είναι 
η κύρωση Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
εντός του 2016. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
θα επιβληθούν πρόστιμα από την Ε.Ε..

Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής 
παράγει ένα σημαντικό  ποσοστό επί του 
συνολικού όγκου των απορριμμάτων, 
οδηγεί σε επιπλέον πίεση από το διυ-
πουργικό συντονιστικό για την εμπρό-
θεσμη διεκπεραίωση των διαδικασιών. 
Αποτέλεσμα της πίεσης αυτής είναι και 
η αντιπαράθεση που ξέσπασε για το 
εάν θα εκπονηθούν οι μελέτες από τις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής ή 
του ΕΣΔΝΑ. Η κατάσταση βέβαια δεν 
είναι ίδια σε όλες τις περιφέρειες, με 
αυτές της Θεσσαλίας και της Ηπείρου 
να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.   

Ακόμη και αν όλες οι περιφέρειες 
όμως, προλάβουν τις προθεσμίες, δεν 
μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι μέλει 
γενέσθαι με τη χρηματοδότηση των ΠΕΣ-
ΔΑ. Το ΕΣΠΑ προβλέπει κονδύλια για τη 
διαχείριση απορριμμάτων της τάξης των 
800 εκατομμυρίων ευρώ, χρήματα που 
δεν αρκούν ούτε για τις δύο μεγάλες 

περιφέρειες της χώρας, αφού η Αττική 
προϋπολογίζει έργα 408 εκατομμυρίων 
ευρώ και η Κεντρική Μακεδονία άνω των 
450 εκατομμυρίων ευρώ. 

Για το λόγο αυτό το Συντονιστικό 
Διαχείρισης Απορριμμάτων καλεί τις 
περιφέρειες να μειώσουν τους προϋπολο-
γισμούς ναι να αμβλύνουν τις διαφορές 
στην τιμή ανά κάδο.  Ακόμα κι αν αυτό 
συμβεί όμως, φαίνεται πως τα περίπου 

800 εκατομμύρια σε καμία περίπτωση 
δεν θα καταφέρουν να καλύψουν το 
σύνολο των προϋπολογισμών των 13 
Περιφερειακών Σχεδιασμών. Οι ΠΕΣΔΑ 
έχουν χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2022. 
Δίνεται έτσι η δυνατότητα στην κυβέρνηση 
να εντάξει στο τρέχον ΕΣΠΑ (2020) τα 
πιο ώριμα έργα κι εκείνα με την καλύτερη 
προετοιμασία και τα υπόλοιπα να πάνε 
στην επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία 
για τη διαχείρηση απορριμμάτων

Δεν λαμβάνουν υπ' όψιν την αντικειμενική αξία 
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Από αγωνιστές του ΠΑΚ  
(Πανελλήνιου Απελευθερωτικού  Κινήματος)*

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας και δήλωση για την 42η επέτειο αποκατάστασης  
της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου 2016:

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
εμείς που αγωνιστήκαμε ενάντια στη δικτατορία 

από τις γραμμές του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού 
Κινήματος, θέλουμε να Σας ευχαριστήσουμε για την 
πρόσκληση που μας κάνατε για τη Γιορτή της Δημο-
κρατίας.

Θεωρούμε την γιορτή αυτή ως μία εκδήλωση μνήμης 

και τιμής για αυτούς,  που έδωσαν τη ζωή τους για 
να αποκατασταθεί η Δημοκρατία στην Πατρίδα μας. 
Εμείς, με την πολύ μικρότερη προσφορά στον Αγώνα, 
θα θέλαμε να δηλώσουμε σήμερα αυτά που ξέρουμε 
ότι θα δήλωναν Εκείνοι αν ήταν τώρα ανάμεσά μας.

Δηλώνουμε λοιπόν, ότι η επικρατούσα σήμερα 
κατάσταση δεν είναι η Δημοκρατία για την οποία 
αγωνιστήκαμε, ότι ο σημερινός ευρωπαϊκός κλοιός με 
τη διαχρονική υποχωρητικότητα και ανοχή του συντη-
ρητικού πολιτικού κόσμου παρασύρει την χώρα μας σε 
καταστροφική πορεία, και ότι η πατρίδα μας διατρέχει 
σήμερα μεγάλους κινδύνους εν πολλοίς συγκρίσιμους 
με της τότε ξενόφερτης δικτατορίας.

Καλούμε δε τον ελληνικό λαό, και κυρίως τη νεολαία 

μας, που δεν γνώρισε την σκλαβιά της δικτατορίας, 
σε νέους αγώνες για μια Ελλάδα ελεύθερη που να 
ανήκει στους Έλληνες.

Τιμή και δόξα σε όσους αγωνίστηκαν για την 
ελευθερία και την δημοκρατία!

Ιούλιος  2016
*Το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα ΠΑΚ ιδρύθηκε 

από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέσα από τη φυλακή της 
χούντας το 1967. Έδρασε αντιστασιακά στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό συστρατεύοντας  χιλιάδες συναγωνιστές 
και υποστηρικτές στον αγώνα του ελληνικού λαού κατά 
της δικτατορίας και στη μετέπειτα δράση με βάση τις 
πολιτικές και κοινωνικές αρχές του  για την θεμελίωση 
της Δημοκρατίας στη νεώτερη Ελλάδα.

Στις 28 Ιουνίου 2016, έληξε η προ-
θεσμία, που είχε δοθεί στον όμιλο 
Volkswagen, προκειμένου αυτή να 

καταλήξει σε συμφωνία με τους ρυθμιστές 
των Η.Π.Α. και τους εκεί καταναλωτές. 
Η συμφωνία αφορά τα μέτρα για την 
αποζημίωση των καταναλωτών, που 
υπέστησαν ζημιές από την χρήση του 
ειδικού λογισμικού, που παραπλανούσε 
τα συστήματα ελέγχου εκπομπών ρύπων. 
Την ίδια ημέρα, ένα Ομοσπονδιακό Δικα-
στήριο στην Καλιφόρνια, ανακοίνωνε ότι 
η συμφωνία αυτή, η οποία θα επικυρωθεί 
στην τελική της μορφή το φθινόπωρο, 
περιλαμβάνει:

Από 5.100 δολάρια μέχρι 10.000 
δολάρια αποζημίωση, στους οδηγούς 
αυτοκινήτων VW και Audi 2.0 λίτρων TDI, 
ανάλογα με την αξία του αυτοκινήτου 
στις Η.Π.Α., των οποίων τα αυτοκίνητα 
επηρεάστηκαν από την χρήση του ειδι-
κού λογισμικού, που παραπλανούσε τα 
συστήματα ελέγχου εκπομπών ρύπων.

Δέσμευση της Volkswagen να αγοράσει 
τα παραπάνω αυτοκίνητα σε περίπτωση που 
είναι αδύνατη η διόρθωσή τους, στην τιμή 
που ίσχυε πριν τις 15 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόστιμο ύψους 2,7 δισεκατομμυρί-
ων δολαρίων από τους ρυθμιστές στις 
Η.Π.Α., τα οποία θα διατεθούν για την 
υποστήριξη προγραμμάτων προστασίας 
του περιβάλλοντος, που θα μειώνουν τους 
ΝΟx ρύπους στην ατμόσφαιρα. Επίσης, η 
Volkswagen πρέπει να ξοδέψει 2 δισεκα-
τομμύρια δολάρια επιπλέον όσων είχε ήδη 
σχεδιάσει να ξοδέψει, για να προωθήσει 
οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων. 

Αντίθετα με τις H.Π.Α. όπου η υπόθεση 
προχωρά ομαλά, στην Ελλάδα, όπως και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη παραμένει στάσιμη. 

Οι Εθνικές Αρχές και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν πιέζουν ουσιαστικά την Volk-
swagen, παρά το γεγονός ότι η Ένωση 
Καταναλωτών Altoconsumo, μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Καταναλωτών, έλεγξε τις εκπομπές ΝΟx 
σε ένα αυτοκίνητο Audi Q5, πριν και μετά 
την επιδιόρθωση του λογισμικού και τα 
αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν 
κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά. Συγκε-
κριμένα ο έλεγχος έδειξε ότι οι εκπομπές 
ΝΟx ήταν 25% υψηλότερες από το όριο 

που επιτρέπει το επίσημο Euro5, και 13% 
αυξημένες μετά την επιδιόρθωση, σε 
σχέση με τις αρχικές.

Τα παραπάνω δεδομένα καταδεικνύ-
ουν πως η λύση που προωθεί η Volk-
swagen  για την Ευρωπαϊκή αγορά δεν 
είναι καθόλου αξιόπιστη και αναιρεί με 
εκκωφαντικό τρόπο το βασικό επιχείρημα 
της μη καταβολής αποζημιώσεων στους 
Ευρωπαίους καταναλωτές, το οποίο είναι 
πως τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη μπορούν 
να επιδιορθωθούν πολύ πιο εύκολα σε 
σχέση με αυτά στις Η.Π.Α..

Στη χώρα μας, το ΠΑΚΟΕ πραγμα-
τοποίησε μετρήσεις κατά το χρονικό 
διάστημα από το έτος 2005 μέχρι και το 
έτος 2014, τόσο στην οδό Πατησίων όσο 
και στην περιοχή του Ζωγράφου. Κατά 
την ανάλυση των μετρήσεων  βρέθηκαν 
τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ρύπος Ετήσιοι μέσοι όροι 
(2005) μg/m3

Όρια 
μg/m3

PM10 110 50

PM5 74 30

PM2,5 61 15

Ρύπος Ετήσιοι μέσοι όροι 
(2014) μg/m3

Όρια 
μg/m3

PM10 218 50

PM5 129 30

PM2,5 92 15

Από τις παραπάνω μετρήσεις προκύ-
πτει καταφανώς ότι τα προβλεπόμενα 
όρια εκπομπών ρύπων έχουν  σχεδόν 
διπλασιαστεί σε σχέση με το 2005 ενώ 
βρίσκονται 4 τουλάχιστον φορές πάνω 
από τα όρια, προκαλώντας έτσι τεράστια 
μόλυνση στο περιβάλλον και στον αέρα 
που αναπνέουμε, με άμεσο αντίκτυπο 
τον θάνατο πολλών συνανθρώπων μας.

Οι ρύποι των ντιζελοκινητήρων  έχουν 
δραματικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 
τα μισά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν 
στην Ευρώπη είναι ντιζελοκίνητα και 
πολλοί οργανισμοί υγείας συνδέουν τους 
θανάτους δεκάδων χιλιάδων ανθρώ-
πων κάθε χρόνο με την ατμοσφαιρική 
ρύπανση.

Η Volkswagen για το χρονικό διά-
στημα από το έτος 2005 έως και το έτος 
2015 έχει πουλήσει στην Ελλάδα περίπου 
150.000 αυτοκίνητα, στα οποία και έχει 
τοποθετηθεί το παράνομο λογισμικό 
που αλλοιώνει τα στοιχεία των δοκιμών 
ως προς τις εκπομπές καυσαερίων στα 
αυτοκίνητα με ντίζελ. 

Οι ενδείξεις των εκπομπών ρύπων 
έδειχναν κανονικές, ενώ στην πραγ-
ματικότητα ήταν έως και 40 ! ! ! φορές  
άνω του επιτρεπτού ορίου.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι, σε 
ορισμένες αστικές περιοχές, το 25% των 
μικροσκοπικών ουσιών που περιέχονται 

στον μολυσμένο αέρα, προέρχονται από 
τις εξατμίσεις μηχανών τύπου ντίζελ.

Στην πραγματικότητα, στην περί-
πτωση της Volkswagen και της εται-
ρίας KOSMOCAR AE, αποκλειστικής 
αντιπροσώπου της Volkswagen στη 
χώρα μας, εμφανιζόταν παραπλανητικά 
στοιχεία από τις μετρήσεις εκπομπών 
επικίνδυνων  αερίων σε τουλάχιστον 
11.000.000 αυτοκίνητα. Το αποτέλε-
σμα; 1.000.000 τόνοι επιπλέον στην 
ατμόσφαιρα.

Από τη λειτουργία και την κυκλο-
φορία των συγκεκριμένων αυτοκινή-
των που διαθέτουν το παραπλανητικό 
λογισμικό, εκπέμπονται στον αέρα  
μικροσωματίδια τα οποία προκαλούν 
μόλυνση του περιβάλλοντος και η εταιρία 
KOSMOCAR AE δεν έχει λάβει κανένα 
μέτρο περιβαλλοντικής προστασίας, με 
αποτέλεσμα οι εκπεμπόμενοι ρύποι, 
μέχρι και 5 φορές περισσότερο οξείδιο 
του αζώτου, κατά την κυκλοφορία τους 
να επιδρούν καταστρεπτικά στο περι-
βάλλον και κατ’ επέκταση στην υγεία 
των ανθρώπων.

To  ΠΑΚΟΕ, έχει καταθέσει αγωγή, 
ήδη από την 24η Νοεμβρίου 2015, κατά 
της ανώνυμης εταιρίας KOSMOCAR AE, 
ως αποκλειστικού εισαγωγέα - αντι-
προσώπου αυτοκινήτων της εταιρίας 
Volkswagen AG επειδή:

Η εναγόμενη ευθύνεται για την 
κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην 
ελληνική αγορά, όπως ο παραγωγός, με 
αποτέλεσμα την επιβλαβή επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος αφενός αλλά και την 
επιβάρυνση της υγείας εκατοντάδων 
ανθρώπων.

Προσβάλλεται από τις παράνομες 
ενέργειες της εναγόμενης το δικαίω-
μα μας στην προσωπικότητα και το 
δικαίωμά να ζούμε σε ένα καθαρό και 
υγιές περιβάλλον, έχουμε δικαίωμα 
να ζητήσουμε την αποκατάσταση της 
ζημιάς την οποία έχουμε υποστεί από 
τις παράνομες ενέργειες εναγόμενης.

Το ποσό που θα μας επιδικαστεί 
δεσμευόμαστε να το κατανείμουμε 
ισόποσα στις ευπαθείς κοινωνικές ομά-
δες και περισσότερο σε εκείνους που 
κατοικούν σε βεβαρημένες περιοχές.

Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία η Volkswagen
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Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο των 
φορολογικών επιβαρύνσεων των 
αγροτών, όπου «όλα είναι μαχητά» 

σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου. 

Είναι γεγονός ότι το βάρος που καλείται 
να σηκώσει ο αγροτικός τομέας με τη νέα 
συμφωνία είναι πράγματι δυσανάλογο 
και δυσβάσταχτο, ειδικά στα φορολογικά. 
Ωστόσο, οι φορολογικές επιβαρύνσεις δεν 
έχουν νομοθετηθεί. Όλα είναι ανοιχτά 
και όλα είναι μαχητά, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ 
– όπως αναφέρει - έχει επεξεργαστεί 
συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη εναλ-
λακτική πρόταση που εξασφαλίζει τα 
προσδοκώμενα φορολογικά έσοδα για 
το Δημόσιο με ταυτόχρονη προστασία 
του εισοδήματος των αγροτών και δίκαιη 
κατανομή των βαρών.

Σημεία της πρότασης:
1. Ολοι οι κάτοχοι γεωργικής εκμε-

τάλλευσης τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, 
εκτός των μικρών παραγωγών με εισόδημα 
έως 5.000 ευρώ. 

2. Με τη χρήση κλιμακωτών συντε-
λεστών θα επιβαρύνεται με λιγότερα 
βάρη ο μικρός παραγωγός και ο κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότης, καθώς επίσης 
οι νέοι αγρότες, οι συνεταιρισμοί, όσοι 
καλλιεργούν σε ορεινές και δυσπρόσιτες 
περιοχές, έχουν ειδικές καλλιέργειες κ.λπ.

3. Να αναγνωρίζεται ως έξοδο, ως 
τεκμαρτή δαπάνη, η αμοιβή της οικογενει-
ακής εργασίας, καθώς και οι αποσβέσεις 
κεφαλαίου και παγίων.

Γίνονται παρεμβάσεις, που συγκροτούν 
ένα σχέδιο για τη ριζοσπαστική μεταρ-
ρύθμιση του αγροτικού τομέα. Πρέπει να 
ιδωθεί από μηδενική βάση η συγκρότηση 
του αγροτικού χώρου και να γίνουν οι 
αναγκαίες δομικές αλλαγές.

Βασικές πλευρές του σχεδίου
■ Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών 

εργαλείων για τον αγροτικό τομέα με 
μόχλευση πόρων του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης και αξιοποίηση 

σχολάζουσας δημόσιας αγροτικής περι-
ουσίας ως εγγύηση για την άντληση 
ρευστότητας. Θα δημιουργηθεί η «κάρτα 
του αγρότη», με την οποία θα μπορεί να 
κάνει αναλήψεις και να χρηματοδοτεί τις 
εργασίες της εκμετάλλευσής του σε ετήσια 
βάση, μέχρι του ποσού των κοινοτικών 
επιδοτήσεων που δικαιούται.

■ Θα ανασυγκροτηθεί ο μηχανισμός 
διαχείρισης και καταβολής των πληρωμών, 
ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και 
αποτελεσματικότητα και να εξασφαλιστεί 
ότι οι αγρότες θα εισπράττουν έγκαιρα τις 
κοινοτικές επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις 
του ΕΛΓΑ. Θα μειωθούν έτσι εντυπωσιακά 
και τα πρόστιμα και οι καταλογισμοί που 
επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

■ Θα ενισχυθούν μέσω κινήτρων 
συλλογικές μορφές οργάνωσης της παρα-
γωγής και της μεταποίησης. Συνεταιρι-
σμούς, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις 
παραγωγών κ.λπ. Ταυτόχρονα όμως θα 
δημιουργηθούν δομές αυστηρού ελέγχου 
των οργανώσεων για να αποφευχθούν 
φαινόμενα του παρελθόντος που έχουν 

δημιουργήσει αρνητική εικόνα για τους 
συνεταιρισμούς.

■ Συντάσσεται επιχειρησιακό σχέδιο 
προώθησης των εξαγωγών σε χώρες-
στόχους και αναζητούνται νέες αγορές, 
διασφαλίζοντας τις απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις.

■ Ο γεωπόνος και πάλι στο χωράφι. 
Με συμβουλευτικές δομές σε όλη την 
Ελλάδα, για την επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη των παραγωγών από γεωπό-
νους, κτηνιάτρους και οικονομολόγους, 
ώστε να καλυφθεί το μεγάλο κενό που 
διαπιστώνεται στον τομέα των γεωργικών 
εφαρμογών στην ελληνική περιφέρεια.

Σε ερώτηση για τα «κόκκινα» δάνεια της 
ΑΤΕ κι αν θα βρει ο πρωτογενής τομέας 
έναν χρηματοοικονομικό συμπαραστάτη 
μέσω της ίδρυσης τράπεζας ειδικού σκο-
πού, ο κύριος Αποστόλου είπε πως η τρά-
πεζα ειδικού σκοπού θα είναι μια διακριτή 
οντότητα μέσα στην εθνική αναπτυξιακή 
τράπεζα που σχεδιάζει η κυβέρνηση και 
το οικονομικό επιτελείο. Όσον αφορά στα 
«κόκκινα» δάνεια αγροτών ή αγροτικών 

φορέων προς την πρώην ΑΤΕ, τα οποία 
έχουν μεταφερθεί στην υπό εκκαθάριση 
ΑΤΕ, έχει γίνει η προεργασία, ώστε να 
γίνει ένα ξεκαθάρισμα και έπειτα από 
μελέτη βιωσιμότητας να υπάρξει ένα 
γενναίο κούρεμα, ακόμα και 50%, για 
τις περιπτώσεις βεβαίως που μπορούν 
να έχουν μια προοπτική βιωσιμότητας. 
Μεγάλο μέρος των οφειλόμενων ποσών 
αποτελεί τόκους υπερημερίας και εν γένει 
επιπλέον χρεώσεις.

Βασικός άξονας του νέου Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η ενα-
σχόληση των νέων με τη γεωργία. Η 
ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επιφυλάσσει 
προνομιακή αντιμετώπιση στους νέους 
αγρότες. 

Οι νέοι που θέλουν να μπουν στην 
αγροτική παραγωγή να το τολμήσουν και 
να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες 
που τους δίνονται, να ασχοληθούν με 
τη γεωργία, όχι μόνον τα παιδιά που 
δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν και να 
κάνουν κάτι άλλο, αλλά η ενασχόληση 
με τη γεωργία να είναι μια επιλογή των 
άξιων και μορφωμένων νέων. Οι ευκαιρίες 
είναι μεγαλύτερες από άλλους τομείς της 
οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Το 
αγροτικό επάγγελμα έχει και στη χώρα 
μας μέλλον, αρκεί να εκμεταλλευτούν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και βέβαια να 
έχουν πάντα οι αγρότες το μυαλό τους 
στην αγορά και όχι μόνο στις –απαραίτητες 
βεβαίως- επιδοτήσεις.

Τέλος, ρωτήθηκε και για τα μεταλλαγ-
μένα αφού η Greenpeace αναφέρει ότι 
δεν αρκούν οι υπουργικές αποφάσεις των 
κρατών-μελών για την απαγόρευση της 
καλλιέργειά τους, καθώς οι πολυεθνικές 
μπορούν να τις παρακάμψουν. Ανέφερε ότι 
η απαγόρευση, όπως προκύπτει από τις 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί διαχρονικά 
στη Ελλάδα, είναι απόλυτη. Δεν επιτρέ-
πονται και δεν υπάρχουν καλλιέργειες 
μεταλλαγμένων και δεν έχει υπάρξει ούτε 
κάποιο κρούσμα παράνομης καλλιέργειας. 

Όλα είναι ανοιχτά για τη φορολογία των αγροτών

Επίλυση του θέματος  
των Δασικών Οικισμών

Θεσμική παρέμβαση προβλέπεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις 
δασικές εκτάσεις στις οποίες έχουν κατασκευαστεί ολόκληρες πόλεις, αφού λόγω 
της διοίκησης δόθηκε νόμιμη πολεοδομική άδεια σε πολλούς πολίτες. Σύμφωνα 
με τον αναπληρωτή υπουργό Γίαννη Τσιρώνη μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα 
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο με το οποίο θα διευθετηθεί το θέμα των 
κυρώσεων των δασικών περιοχών. Το ζήτημα αυτό πρέπει να λυθεί λίαν συντόμως 
αφότου δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο αν δεν επιτελεστεί η 
οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων. Η έλλειψη κυρώσεων είναι εμφανής, ιδιαίτερα 
στις περιοχές της Αττικής και της Χαλκιδικής, από το 1995 μόνο το 0,56% της 
ελληνικής επικράτειας έχει υποστεί κυρώσεις για τους δασικούς χάρτες. Το σχετικό 
νομοσχέδιο και τυχόν  αντιρρήσεις που θα εμφανιστούν επί του θέματος θα ανα-
λάβουν η Γενική Διεύθυνση Δασών, οι υπηρεσίες του Εθνικού Κτηματολογίου και 
Χαρτογράφησης Α.Ε. και οι Διευθυντές Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
που θα επιβλέπουν τις εργασίες του ανάδοχου που θα αναλάβει την κατάρτιση του 
δασικού χάρτη. Τέλος προβλέπεται ο περιορισμός των προθεσμιών των αρχών για 
να επιτευχθεί ο στόχος αυτός στο επιθυμητό χρονικό διάστημα. 
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Αυτή είναι η εικόνα σε κάποιους χώρους του Φαληρικού 
Όρμου… Εγκατάλειψη, σκουπίδια, μπάζα 10 χρόνια 
και πλέον, μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών 

Αγώνων, με τα αντίστοιχα έργα, κάθε άλλο παρά να «ζωντα-
νεύουν» και να «αναδεικνύουν» την περιοχή.

Την αλλαγή της άθλιας αυτής εικόνας ανέλαβε η Περι-
φέρεια Αττικής, η οποία από τις 3/8/2016 ξεκίνησε εργασίες 
καθαρισμού του συγκεκριμένου χώρου.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ν. Τ. Αθηνών, Χρ. 
Καπάταη, την, Κυριακή 7/8/2016, οι εργασίες θα έχουν 
τελειώσει και το παραλιακό μέτωπο, από τις Τζιτζιφιές έως 
και το Ν. Φάληρο, θα «ξαναβρεί» κάτι από τη «χαμένη» 
φυσική του ομορφιά.

Εικόνες-ντροπή του «Ολυμπιακού» Φαληρικού Όρμου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
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Υπάρχουν λοιπόν και τέτοιοι. Και 
μάλιστα πάνω από 100 - σε σύγκριση 
με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους 

επιστήμονες με αντίθετη άποψη. Και δεν 
έχουν καθόλου σημασία πως δεν είναι 
Νομπελίστες. Το αντίθετο μάλιστα. Σήμερα 
η απονομή ενός Νόμπελ καθιστά ύποπτο 
τον ‘ευτυχή’ κάτοχό του απέναντι στους 
συναδέλφους του. Γιατί κι αυτό όπως και 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν υποκύψει 
στην εμπορευματοποίηση. 

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να απορρίψουν 
τους ισχυρισμούς της Greenpeace για 
τους κινδύνους των γενετικά τροποποι-
ημένων καλλιεργειών», λένε, λοιπόν, 100 
νομπελίστες σε ανοιχτή επιστολή. Ειδικά 
το λεγόμενο «χρυσό ρύζι», μια μεταλλαγ-
μένη ποικιλία που έχει εμπλουτιστεί «με 
βιταμίνη Α και θα μπορούσε να αποτρέψει 
εκατομμύρια κρούσματα τύφλωσης» όπως 
λένε οι εταιρίες.

Οι 100 επιστήμονες, οι οποίοι αντιστοι-
χούν στο ένα τρίτο των βραβευθέντων με 
Νόμπελ που βρίσκονται εν ζωή, ζητούν από 
την Greenpeace και τους υποστηρικτές 
της «να αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα 
των υπεύθυνων επιστημονικών οργανι-
σμών και των ρυθμιστικών αρχών και να 
εγκαταλείψουν την εκστρατεία κατά των 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 
γενικά, και του χρυσού ρυζιού ειδικότερα». 

Καλούν τις κυβερνήσεις όλων των 
χωρών «να καταδικάσουν την καμπάνια 
της Greenpeace» και να κάνουν «ό,τι περνά 

από το χέρι τους» για να «επιταχύνουν 
την πρόσβαση των καλλιεργητών σε όλα 
τα μέσα της σύγχρονης βιολογίας». «Η 
αντίδραση που στηρίζεται στο συναίσθημα 
και τον δογματισμό και αμφισβητείται από 
τα γεγονότα πρέπει να σταματήσει» λένε.

Η ανοικτή επιστολή δημοσιεύεται στο 
δικτυακό τόπο SupportPrecisionAgriculture.
org και απευθύνεται και στην ίδια την μη 
κυβερνητική οργάνωση. Υπογράφεται από 
νομπελίστες της Ιατρικής, της Βιολογίας 

και της Χημείας, ανάμεσά τους ο βρετα-
νός Τζέιμς Γουότσον που ανακάλυψε τη 
δομή του DNA.

«Όλοι οι επιστημονικοί και ρυθμιστικοί 
θεσμοί στον κόσμο έχουν αποδείξει επα-
νειλημμένως και κατά συνεκτικό τρόπο 
ότι οι καλλιέργειες και τα τρόφιμα που 
βελτιώνονται χάρη στην βιοτεχνολογία 
είναι το ίδιο ασφαλή, αν όχι περισσό-
τερο, από εκείνα που προέρχονται από 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο παραγωγής» 

γράφουν.
Η Greenpeace έχει πρωτοστατήσει 

στις αντιδράσεις για την καλλιέργεια 
του χρυσού ρυζιού, το οποίο μπορεί να 
αντιμετωπίσει την επικίνδυνη έλλειψη 
βιταμίνης Α που αντιμετωπίζουν 250 
εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Το 
40% των οποίων είναι νήπια στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες.

Από την πλευρά της, η Greenpeace 
απέρριψε τις κατηγορίες, επικαλούμενο 
εκτιμήσεις του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Έρευνας για το Ρύζι, σύμφωνα με τις 
οποίες η αποτελεσματικότητα του χρυσού 
ρυζιού «δεν είναι αποδεδειγμένη».

«Οι εταιρείες ασκούν πιέσεις για το 
χρυσό ρύζι για να ανοίξουν τον δρόμο 
σε συνολική έγκριση για άλλες γενετικά 
τροποποιημένες καλλιέργειες» ισχυρίζεται 
η οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι «η μόνη 
εγγυημένη λύση» για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος του υποσιτισμού είναι 
«μία υγιεινή και με ποικιλία διατροφή».

Τα «μεταλλαγμένα» καλλιεργούνται 
εδώ και πάνω από 20 χρόνια και μέχρι 
σήμερα δεν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις 
επικινδυνότητας για τον άνθρωπο ή το 
περιβάλλον. (αυτό εδώ ποιος το λέει;)

Σύμφωνα με τους επιστήμονες που 
υπογράφουν την επιστολή, οι θάνατοι 
φτωχών ανθρώπων λόγω των αντιδρά-
σεων στις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας 
αποτελεί ένα είδος «εγκλήματος κατά της 
ανθρωπότητας».

Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Έννοια που μπήκε στη 
ζωή μας πριν από μερικά χρόνια. Τι σημαίνει για την 
ίδια την επιχείρηση; Τι για τους 7.500 εργαζόμενους; 
Τι για ολόκληρη την κοινωνία σε όποιο μέρος της 
χώρας δραστηριοποιείται; Συχνά τα παραδείγματα 
κόβουν δρόμο. Η «Σκλαβενίτης» είναι, πιθανότατα 
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και μάλιστα ολοκλη-
ρωμένο. Ας απαριθμήσουμε όσα αναφέρει η εταιρία 
και ας κοιτάξουμε να τα επαληθεύσουμε στην πράξη:  

Για την κοινωνία κα, συγκεκριμένα, για την Προστασία 
του περιβάλλοντος: εγκατάσταση και λειτουργία (σε 
πιλοτική βάση) ειδικού συστήματος παρακολούθησης 
και μείωσης ενεργειακών δαπανών. Συλλογή και παρά-
δοση για ανακύκλωση (σε εξωτερικούς συνεργάτες) 
χαρτιού, πλαστικού, ξύλου, σίδερου, ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών μικροσυσκευών, λαμπτήρων, φωτοσω-
λήνων, μπαταριών καθώς μαγειρικών λιπών. 

Αδρανοποίηση σε πιστοποιημένες εταιρείες των 
ζωικών υπολειμμάτων που συγκεντρώνονται.  Αντι-
κατάσταση των συμβατικών τσαντών συσκευασίας 
από φωτοβιοαποικοδομήσιμες (την είχατε ακούσει 
αυτή τη λέξη;), ενώ παράλληλα, προωθείται η τσάντα 
πολλαπλών χρήσεων. Διοργάνωση δράσεων ενημέ-
ρωσης καταναλωτών σχετικά με την ανακύκλωση 
και τους ειδικούς μπλε κάδους σε συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης καθώς 
και συμμετοχή στο ομαδικό σύστημα ανακύκλωσης 
της εταιρίας. 

Συγκέντρωση βρόχινου (!) νερού για πότισμα 
χώρων πρασίνου (στο νέο κατάστημα της Καλλιθέας). 
Μείωση των απορριμμάτων με καλύτερη διαχείριση 
των ανακυκλώσιμων υλικών που περιέχονται σε αυτά.

 Συλλογή και ανακύκλωση λευκού χαρτιού από τα 
κεντρικά γραφεία κι από την Σχολή Σπύρος Σκλαβενίτης. 
Χρησιμοποίηση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον για 
ψύξη των ψυχόμενων εγκαταστάσεων. Συμμετοχή σε 
αναδασώσεις περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιά 
καθώς και σε δραστηριότητες Δήμων & Κοινωνικών 
Φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος.

 Για τους εργαζόμενους: Πρωτοβουλίες για κάλυψη 
αναγκών των εργαζομένων, η ανάπτυξή τους καθώς 
και διασφάλιση του βιοτικού τους επιπέδου. Μεταξύ 
άλλων: Προσφορά δωροεπιταγών (Χριστούγεννα και  
Πάσχα) για αγορές από τα Καταστήματα της αλυσίδας. 
Χορήγηση έκπτωσης (10%) για αγορές ειδών ένδυσης, 
υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού αλλά και εκπτώ-
σεις για αγορές από εμπορικές επιχειρήσεις τρίτων, 
για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
σε Ι.Ε.Κ., φροντιστήρια ξένων γλωσσών κ.α. Παροχή 
συμβουλευτικής υπηρεσίας για θέματα οικογενειακής 

οικονομικής διαχείρισης. Διεξαγωγή εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. διακοπή καπνί-
σματος). Τράπεζα Αίματος «Σκλαβενίτης». Διοργάνωση 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (ετήσιο πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου, rafting, τοξοβολία, πινγκ-πονγκ, βόλει, 
ημερήσιες εκδρομές ή άλλες εκδηλώσεις όπως παιδικό 
αποκριάτικο πάρτι). Κατασκήνωση για τα παιδιά των 
Εργαζομένων. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα 
παιδιά των Εργαζομένων όπως παραγωγή άρτου, 
ζαχαροπλαστική, κτηνοτροφία κ.α.

 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΠΑΡΑ-
ΤΗΡΗΤΑ: Αξίζει να αναφερθεί πως η προσθήκη 
200 και πλέον εργαζομένων της Ατλάντικ στους 
εργαζόμενους της «Σκλαβενίτης» πραγματοποιήθηκε 
πριν από λίγους μήνες με μια μικρή «λεπτομέρεια» 
που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από τα ΜΜΕ που 
συνήθως θορυβούν για κάθε ίχνος «αρνητικής» 
είδησης, αγνοώντας επιδεικτικά κάθε «θετική»: Η 
«Σκλαβενίτης» κατέβαλε (χωρίς φυσικά καμιά υπο-
χρέωση, αφού Ως αγοραστής μπορούσε κάλλιστα 
να επιβάλλει τους δικούς του όρους) ανεξόφλητα 
δεδουλευμένα τεσσάρων μηνών καθώς και το δώρο 
Χριστουγέννων σε όλους τους εργαζόμενους της 
Ατλάντικ που ενέταξε στο δυναμικό της. Έτσι, σεμνά 
και ταπεινά, χωρίς τυμπανοκρουσίες!

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πρότυπες εφαρμογές

ΚΟΝΤΡΑ 100 ΝΟΜΠΕ-ΛΗΣΩΝ ΚΑΤΑ GREENPEACE ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ 

100 νομπελίστες υπέρ των μεταλλαγμένων
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H Αλυκή της Λήμνου, η μεγαλύτερη 
φυσική αλυκή της Ελλάδας, έγινε 
θάλασσα. Αποτελεί τη μεγαλύτερη 

φυσική αλυκή της Ελλάδας, καθώς και την 
τελευταία μεγάλη φυσική λιμνοθάλασσα 
στον χώρο του Αιγαίου. Η Λίμνη δεν έχει 
ψάρια, ωστόσο υπάρχουν οργανισμοί που 
αποτελούν πηγή τροφής για τα διάφορα 
είδη πτηνών, ερπετών και αμφιβίων. Η 
περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας, λόγω της υψηλής 
ορνιθολογικής της αξίας. Το σύμπλεγμα 
των τριών υγροτόπων (Αλυκή, Χορτα-
ρολίμνη, Ασπρολίμνη) φιλοξενεί έναν 
αριθμό 135 ειδών.

Το μακρύ χέρι του ανθρώπου έδρασε 
και πάλι σε μια προστατευόμενη περιοχή, 
καταφέρνοντας ένα βαρύ πλήγμα σε ένα 
μοναδικό φυσικό τοπίο και εγκυμονώντας 
ευρύτερη περιβαλλοντική καταστροφή 
ενός σημαντικότατου υγροβιότοπου του 
Αιγαίου και της Μεσογείου, ενός φυσικού 
πόρου πρωτίστως για την ίδια τη Λήμνο. 

Ολα ξεκίνησαν πριν από μερικούς 
μήνες, όταν οι καταρρακτώδεις φετινές 
βροχές ανέβασαν τη στάθμη της λίμνης, 
απειλώντας με πλημμύρα τα γειτονικά 
χωράφια, και οι ιδιοκτήτες τους ζήτη-
σαν από τον Δήμο Λήμνου να παρέμβει. 
Οπερ και εγένετο, με παιδαριώδη τρόπο. 
Με βαριά μηχανοκίνητα μέσα (graders) 
δημιουργήθηκε ένα τεχνητό άνοιγμα από 
την Αλυκή προς τη θάλασσα, ένα κανάλι 
επικοινωνίας πλάτους περίπου 15 μέτρων, 
εκχωματώνοντας τμήμα αμμοθινών που 
λειτουργούσε ως φυσικό διαχωριστικό.

Η θάλασσα πλέον πλημμυρίζει τη 
λίμνη, ανεβάζοντας σημαντικά τη στάθμη 
της, ανατρέποντας την αλατότητα και τις 
λεπτές ισορροπίες του οικοσυστήματος 
και επηρεάζοντας την τροφική αλυσίδα. Η 
διάνοιξη του καναλιού είχε ως αποτέλεσμα 
η θάλασσα να εισέλθει και να συνεχίζει 
να εισέρχεται μετά από φουσκοθαλασσιά 
και με τα κύματά της στη λίμνη και έτσι 
να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι και 
μάζες νερού με διαφορετικές πυκνότητες 
και αλατότητες – το αλμυρό νερό της 
θάλασσας με το υφάλμυρο-γλυκό νερό 
της Αλυκής.

Το τεχνητό άνοιγμα προς τη θάλασσα 
είχε ως αποτέλεσμα η θάλασσα να εισέλθει 

και να συνεχίζει να εισέρχεται μετά από 
φουσκοθαλασσιά και με τα κύματά της, 
στη λίμνη, και έτσι να αναμειγνύονται 
διαφορετικοί τύποι και μάζες νερού με 
διαφορετικές πυκνότητες και αλατότητες. 
Το αλμυρό νερό της θάλασσας με το 
υφάλμυρο – γλυκό νερό της Αλυκής. Οι 
συνέπειες είναι ότι κάποια είδη πανίδας 
και χλωρίδας σίγουρα θα εκλείψουν 
από τη μεταβλητότητα της προηγού-
μενης περιβαλλοντικής ισορροπίας και 
θα επηρεαστεί και η τροφική αλυσίδα. 
Μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να πούμε 
σε τι μέγεθος και βαθμό θα είναι η επιδεί-
νωση της περιβαλλοντικής κατάστασης» 
επισημαίνει ο ίδιος.

Ο Ομιλος Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Aρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Νήσου 
Λήμνου η «Ανεμόεσσα» μιλάει για παρα-
νομία, εκφράζει φόβους ότι λόγω της 
διαμορφωθείσας κατάστασης τα φλαμίν-
γκο δεν θα επισκεφθούν τη Λήμνο, ζητά 
τη δέσμευση κονδυλίων του Πράσινου 
Ταμείου για την άμεση αποκατάσταση 

του προβλήματος και την επαναφορά 
της λίμνης στην πρότερη κατάστασή της.

Ο δήμαρχος Λήμνου, Δημήτρης Μαρι-
νάκης, παραδέχθηκε την παρέμβαση 
του δήμου για «να μην πλημμυρίσουν οι 
μάντρες». Ανέφερε ότι η δημοτική αρχή 
αναλαμβάνει την ευθύνη για ό,τι έγινε 
στον βαθμό που της αναλογεί, αλλά το 
περιβάλλον και ο άνθρωπος δεν είναι 
ξεκομμένα και ότι θεωρεί πως η κατά-
σταση είναι αναστρέψιμη.

Αμετανόητος εμφανίστηκε ο αντιδή-
μαρχος Λήμνου, Σαράντης Πανταζής, που 
προτείνει τη λειτουργία της Αλυκής για 
την εξαγωγή αλατιού: «Σήμερα τι ζητάμε; 
Αξιοποίηση της αλυκής για τα πουλιά 
ή για τους ανθρώπους; Μπορούν και 
τα δύο να συνυπάρξουν. Οι πλημμύρες 
οδήγησαν σε μια μικρή παρέμβαση για 
την έξοδο του βρόχινου νερού από την 
αλυκή. Συνεπώς χρειάζονται ξεκάθαρες 
θέσεις απ’ όλους. Η αλυκή πρέπει και 
μπορεί να λειτουργήσει. Αν οι καλοκαι-
ρινοί Λημνιοί επισκέπτες ενδιαφέρονται 

μόνο για την επιβίωση των πουλιών, τότε 
καλά κάνουν και βρίσκονται στο κλαμπ 
της οικολογίας», ανέφερε σε προσωπική 
του δήλωση.

Επί του παρόντος η Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου ζήτησε να ελεγχθεί η περιοχή και το 
πιθανότερο είναι ότι θα «βρέξει» πρόστιμα, 
αλλά η μεγάλη ανησυχία παραμένει: Θα 
μπορέσουν τα έργα αποκατάστασης, όταν 
και όποτε δρομολογηθούν, να επαναφέ-
ρουν την Αλυκή στην αρχική της μορφή;

Εδώ καταργούν τους φορείς διαχεί-
ρισης των υγροβιότοπων κι εσείς μιλά-
τε για μια μικρή …λιμνοθάλασσα; Εδώ 
πεθαίνουν παιδιά από το σκάνδαλο της 
VW και κανένας δε δίνει σημασία. Εδώ 
μπαζώθηκε 200 στρέμματα ο κόλπος της 
Ελευσίνας με άδεια Μπιρμπίλη και ούτε 
«ρουθούνι» δεν άνοιξε.

Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα 
καταγγείλει αυτή την ανάλγητη αδια-
φορία των υπευθύνων, κανείς, όμως, 
δεν ξεσηκώνεται. Καλά μας κάνουν οι 
πολιτικάντηδες που μας κυβερνούν!

Η ΑΛΙΚΗ …ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΛΥΚΗ

Ο οικισμός Σκάλα βρίσκεται κοντά στο Ζαγκλι-
βέρι, στις παρυφές ενός δάσους από βελανιδιές. 
Το πρωτότυπο χωριό είναι ενεργειακά αυτόνομο 
και λειτουργεί οικολογικά παρέχοντας στους 11 
μόνιμους κατοίκους του (7 ενήλικες και 4 παιδιά) 
εναλλακτικό τρόπο ζωής.

Το οικοχωριό αποτελεί μια προσπάθεια διαμόρ-
φωσης και υλοποίησης ενός οικολογικού και κοινο-
τικού τρόπου ζωής. Έχει έκταση 20 στερέματα και οι 
κάτοικοι ζουν σε δύο σπιτάκια και δύο τροχόσπιτα 
και χρησιμοποιούν για τις ομαδικές συγκεντρώσεις 
τους ένα τρίτο, όπου μαγειρεύουν σε κοινή κουζίνα 
και τρώνε όλοι μαζί. Είναι ενεργειακά ανεξάρτητο, 

καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκά, υδρεύεται 
από πηγές, ενώ το βρόχινο νερό χρησιμοποιείται 
για αρδεύσεις

Χαρακτηριστικά, το κεντρικό, διώροφο σπίτι, 
που συγκεντρώνονται, ζεσταίνεται μόνο με μια 
μικρή σόμπα, αφού είναι χτισμένο έτσι ώστε όλη 
την ημέρα να μαζεύει την ηλιακή ενέργεια.

Η Αννα Φιλίππου, ομοιοπαθητικός – ψυχολόγος, 
κάτοικος του οικοχωριού, αναφέρει «Θέλουμε να 
δημιουργήσουμε ένα εναλλακτικό κοινωνικό μοντέλο 
μέσα από δεσμούς αλληλεγγύης, συντροφικότητας 
και διαφάνειας. Κάνουμε καθημερινά συναντήσεις 
και λύνουμε τα προβλήματα μέσα από συζήτηση 

και επικοινωνία». Τα παιδιά, που πηγαίνουν στο 
γειτονικό δημοτικό σχολείο, ζουν με το βλέμμα 
στραμμένο στη φύση και όχι σε μια οθόνη!

Το μοντέλο διαχείρισης τέτοιων οικοχωριών έχει 
προτείνει το ΠΑΚΟΕ από το 1985, αλλά δυστυχώς 
κανείς δεν το άκουσε τότε. Πρόσφατα μια πρότασή 
μας σε τρεις Περιφέρειες ελπίζουμε να «ξυπνήσει» 
τους αρμόδιους και να δημιουργηθούν τέτοιες 
«ΟΙΚΟΦΑΡΜΕΣ» πάρα πολλές στην Αττική, την 
Στερεά Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και την 
Πελοπόννησο. Πρέπει η πρωτογενής παραγωγή να 
γίνει συνείδηση στον Έλληνα πολίτη, όποια δουλειά 
κι αν έχει αυτή τη στιγμή.

Το «γαλατικό χωριό» που δεν έχει ανάγκη ούτε τη ΔΕΗ
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Έως το 2025 το περιεχόμενο στα 
ντουλάπια και στο ψυγείο μας θα 
αλλάξει εντυπωσιακά! Με την επίσημη 

απόφαση της Ε.Ε., από τις 14 Οκτωβρίου 
θα μπουν από έντομα και φύκια, μέχρι 
κρέας που δεν θα έχει προκύψει από 
το σφαγείο αλλά από... κύτταρα στο 
εργαστήριο.

Τα καινοτόμα τροφίμα (novel foods), 
των οποίων τα χαρακτηριστικά βρίσκονται 
εδώ και καιρό στο επίκεντρο συζητήσεων, 
μελετών αλλά και διαμάχης στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, είναι προ …του πιάτου 
μας. Εκτός από τα έντομα και τα κρέατα 
του... σωλήνα, καινοτόμα τρόφιμα είναι 
γενικά αυτά που μπορούν να παραχθούν 
ή να απομονωθούν από τα κύτταρα ή τις 
καλλιέργειες ιστού ζώων, φυτών, μικρο-
οργανισμών, φυκιών και βακίλων, και 
υπόσχονται μεγάλες ποσότητες τροφής 
σπουδαίας θρεπτικής αξίας, μέσα από 
διαδικασίες-εξπρές. Κι όλα αυτά μέσα 
στα επόμενα 10 χρόνια, όπου στο τραπέζι 
μας θα υπάρχουν πιάτα με κεφτεδάκια 
ακρίδας, μυρμήγκια λεμονάτα και βελουτέ 
σούπα γρύλου.

Δημιουργήθηκε το πρώτο χάμπουρ-
γκερ από κρέας «φρανκενστάιν», το οποίο 
προέκυψε από την καλλιέργεια κυττάρων 
αγελάδας .Με λίγα κύτταρα που παίρνουμε 
από την αγελάδα μπορούμε να έχουμε 
10 τόνους κρέατος! 

Καινοτόμα, όμως, θεωρούνται, σύμ-
φωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που 
θα ψηφιστεί σύντομα από το Ευρωκοι-
νοβούλιο, και τα τρόφιμα τα οποία έχουν 
παραχθεί με νέες μεθόδους επεξεργασίας, 
όπως, για παράδειγμα, τα άκρως αμφι-
λεγόμενα νανοϋλικά. 

Η ασφάλειά τους για τους κατα-
ναλωτές αποτελεί γκρίζα ζώνη, ακόμη 
και για τους ειδικούς, ωστόσο έχουν 
ήδη διεισδύσει στη διατροφική αλυσίδα 
μέσω των διάφορων συντηρητικών και 
γλυκαντικών ουσιών. Τα νανοσωματίδια 
είναι σωματίδια που χρησιμοποιούνται 
στα τρόφιμα ως χρωστικές ουσίες. Για 
παράδειγμα, το νανοσωματίδιο διοξείδιο 
του τιτανίου δίνει το λευκό κρεμώδες 
χρώμα στο γάλα μας. Χρησιμοποιούνται, 
επίσης, ως συντηρητικές ή γλυκαντικές 
ουσίες. Δεδομένου του μικρού μεγέθους 
τους, έχουν πολύ μεγάλη αντιδραστικό-
τητα επιφανείας, οπότε μπορεί να είναι 
τοξικά. Οπότε είναι απαραίτητο να γίνουν 
περαιτέρω έρευνες σε αυτά τα νανοϋλικά» 
τονίζει η δρ Ζασμίν Πετρί από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Μετρολογίας του Βελγίου.

Η Κομισιόν, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων 
(EFSA), υποστηρίζει ότι μέσω της νέας 
νομοθεσίας που προωθεί για τα καινοτόμα 
τρόφιμα επιθυμεί να ορίσει ένα πλαίσιο 
που θα επιβάλλει αυστηρούς κανόνες 
ασφάλειας στη χρήση τους αλλά και πιο 
σαφή αναφορά τους στις ετικέτες των 
τροφίμων.

Ως διατροφικές καινοτομίες εισάγονται 
και έντομα, τα οποία είναι διαγνωσμένης 
ασφάλειας, δεδομένου ότι καταναλώνονται 
πάνω από 25ετία σε χώρες εκτός της Ε.Ε., 

που τα συμπεριλαμβάνουν παραδοσιακά 
στην κουζίνα τους, όπως το Μεξικό και η 
Ουγκάντα. Αυτή η νέα πηγή πρωτεΐνης, 
που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στον 
πλανήτη, δεν απαιτεί τους ίδιους πόρους 
και δεν προκαλεί την ίδια επιβάρυνση στον 
πλανήτη όσο η κτηνοτροφία.

Οι εντομοφάγοι είναι κατά κανόνα 
άνθρωποι που θέλησαν να γευτούν κάτι 
extreme σε ταξίδια τους σε χώρες όπως 
η Ουγκάντα και το Μεξικό. Εκτός από 
πρωτεΐνη καλής ποιότητας, πολλά έντομα 
είναι πλούσια σε χαλκό, σίδηρο, μαγνήσιο, 
μαγγάνιο, σελήνιο και ψευδάργυρο, ενώ 

η χιτίνη, από την οποία αποτελείται ο 
εξωσκελετός τους, λειτουργεί στο έντερο 
όπως οι φυτικές ίνες. Από τα πιο δημοφιλή 
έντομα που μπορούν να γίνουν γκουρμέ 
πιάτα θεωρούνται τα τζιτζίκια, οι ακρίδες, 
τα μυρμήγκια και οι προνύμφες.

Ήδη υπάρχει μια ολόκληρη γενιά νέων 
σεφ, που έχουν καταπιαστεί σοβαρά με τη 
δημιουργία συνταγών που να παντρεύ-
ουν γεύση και έντομα και παρουσιάζουν 
μια σειρά από «λιχουδιές». Μυρμήγκια 
μαριναρισμένα σε λεμόνι, γουακαμόλε 
με προνύμφες, σούπα γρύλου και τζιν 
με μυρμήγκια.

Οι ελλείψεις τροφίμων  
σε παγκόσμιο επίπεδο  
φέρνουν ανατροπές

Ο κανονισμός περί καινοτόμων τρο-
φίμων έχει μακρά και ακανθώδη ιστορία 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που παρα-
μένει μάλλον διχασμένο. Οι υπερασπιστές 
τάσσονται υπέρ της ανάγκης αναζήτησης 
νέων πηγών σίτισης του πληθυσμού. «Ο 
παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και 
πρέπει να παράγουμε περισσότερα με 
λιγότερα και γι’ αυτό χρειαζόμαστε την 
καινοτομία» τόνισε σχετικά ο Ολλανδός 
ευρωβουλευτής. Από την άλλη, το μέλος 
των Ευρωπαίων Πρασίνων Ζοζέ Μποβέ 
ανήκει σε αυτούς που βλέπουν ύποπτες 
μεθοδεύσεις πίσω από τις νέες ρυθμίσεις, 
ειδικά σε ό,τι αφορά τα κλωνοποιημένα 
ζώα, που είναι το κομμάτι της σχετικής 
ρύθμισης που εγείρει και τις περισσότε-
ρες αντιδράσεις. Το Κοινοβούλιο έχει πει 
«όχι» για δεύτερη φορά στην κλωνοποί-
ηση και την εισαγωγή κλωνοποιημένων 
ζώων. Δεδομένου ότι η παραγωγή κλω-
νοποιημένων ζώων είναι πολύ ακριβή 
διαδικασία, είναι μάλλον απίθανο να τα 
βρούμε στα χάμπουργκέρ μας ή στον 
φούρνο με πατάτες, καθώς δεν συμφέ-
ρει να παραχθούν μαζικά. Ωστόσο αυτό 
που θα συμβεί με τους απογόνους των 
κλωνοποιημένων ζώων είναι μια άλλη 
ιστορία. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι 
θα αντιμετωπιστούν κι αυτά ως καινοτόμα 
τρόφιμα, μέχρι να υπάρξει ξεχωριστή 
νομοθεσία ειδικά γι’ αυτά.

Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση 
Εμπορίου και Επενδύσεων, γνωστή 
και ως TTIP, είναι μια συμφωνία ελεύ-
θερου εμπορίου και επενδύσεων, κύριος 
στόχος της οποίας δεν είναι η μείωση των 
εμπορικών φραγμών μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε., 
καθώς είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλοί, αλλά 
η απάλειψη των λεγόμενων ρυθμιστικών 
φραγμών.

Μέσω της TTIP αίρονται διάφορα 
προστατευτικά μέτρα σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας, από τα Προϊόντα 
Ονομασίας Προέλευσης στον αγροτικό 
τομέα και τον βαθμό της χημικής επε-
ξεργασίας των τροφίμων μέχρι την απα-
γόρευση των γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών, προκειμένου οι πολυεθνικές 
των αγροεφοδίων και των τροφίμων 
να κυριαρχήσουν σε βάρος της τοπικής 
παραγωγής και οικονομίας.

ΚΡΕΑΣ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΙΝ ΚΑΙ... ΕΝΤΟΜΑ ΓΚΟΥΡΜΕ

10 ΛΟΓOΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΤΙΡ

1. Αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία, καθώς, εάν συμφωνηθεί, η ΤΤΙΡ θα 
δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μηνύουν τις κυβερνήσεις για πολι-
τικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τα μελλοντικά τους κέρδη, 
υπονομεύοντας τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται για το 
δημόσιο συμφέρον.
2. Αποτελεί απειλή για τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς θα δημιουργήσει νέες 
αγορές σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση, κάτι που οδηγεί σε μεγαλύ-
τερη απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση. Θα καταστεί επίσης πολύ δύσκολο να 
υπαχθούν υπηρεσίες, όπως η ενέργεια και το νερό, ξανά σε δημόσιο έλεγχο.
3. Απειλεί την ασφάλεια των τροφίμων, αφού, μέσω της εναρμόνισης των 
κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων, τα πρότυπα ασφαλείας τρο-
φίμων της Ε.Ε. θα πρέπει να υποβιβασθούν στα επίπεδα των ΗΠΑ. Με αυτόν 
τον τρόπο θα αρθούν οι περιορισμοί της Ε.Ε. για τους γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς, τα φυτοφάρμακα και τις ορμόνες βοδινού κρέατος.
4. Αποτελεί απειλή για το περιβάλλον, καθώς θα υποβιβάσει τους περιβαλλοντι-
κούς κανονισμούς της Ε.Ε. στα επίπεδα των ΗΠΑ, επιτρέποντας μια αμερικανικού 
ανάπτυξη τύπου fracking (γρήγορη αλλά δίχως να υπολογίζει τις επιμέρους 
συνέπειες) στην Ευρώπη.
5. Αποτελεί απειλή για το κλίμα, αφού ισχυροποιεί τα δικαιώματα των επενδυτών 
επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να μηνύουν κυβερνήσεις όταν υιοθετούν νέες 
πολιτικές κατά των ορυκτών καυσίμων.
6. Απειλεί τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς θα μπορούσαν να μειωθούν 
στα πρότυπα των ΗΠΑ. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μετεγκατασταθούν σε 
Πολιτείες των ΗΠΑ και των χωρών της Ε.Ε. υιοθετώντας τα χαμηλότερα πρό-
τυπα εργασίας.
7. Απειλεί την ιδιωτική ζωή, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να 
επαναφέρει κεντρικά στοιχεία της Εμπορικής Συμφωνίας Κατά της Παραποί-
ησης (ACTA), η οποία απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα 
από διαμαρτυρίες πολιτών. Η TTIP θα μπορούσε να αναγκάσει τους παρόχους 
διαδικτύου να κατασκοπεύουν τους πελάτες τους.
8. Απειλεί τον οικονομικό έλεγχο, καθώς θα καταργήσει πολλούς από τους νέους 
δημοσιονομικούς κανονισμούς (όπως οι τραπεζικές εγγυήσεις) που έχουν εισα-
χθεί μετά το 2008 για να αποτρέψουν ακόμη ένα μελλοντικό οικονομικό κραχ.
9. Οι διαπραγματεύσεις για την TTIP είναι απόρρητες, με τα εταιρικά συμφέ-
ροντα να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτές, ενώ το κοινό δεν συμμετέχει 
με κανέναν τρόπο στις συζητήσεις. Τα περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε 
είναι από έγγραφα που διέρρευσαν.
10. Αποτελεί ένα επικίνδυνο προσχέδιο για τον υπόλοιπο κόσμο αν συμφωνη-
θεί. Οι χώρες στον παγκόσμιο Νότο θα βρεθούν σε καθεστώς τεράστιας πίεσης 
να εφαρμόσουν τα πρότυπα τύπου ΤΤΙΡ, μιας και αν δεν το κάνουν θα χάσουν 
μεγάλο μέρος της εμπορικής τους δραστηριότητας.
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Σ τις 24 Σεπτεμβρίου αιφνιδιαστικά 
εκπρόσωποι 14 περιβαλλοντικών 
κινήσεων πολιτών «εισέβαλαν» στο 

γραφείο της περιφερειάρχη Αττικής κ. 
Ρένας Δούρου κι έθεσαν ένα ξεχασμένο 
θέμα: την περιβαλλοντική προστασία των 
ρεμάτων ως οικοτόπων. Στο στόχαστρο 
των κινήσεων βρίσκονται τρεις προκη-
ρύξεις διαγωνισμών από την Περιφέρεια 
Αττικής για την ανάθεση τριών έργων 
καθαρισμού ρεμάτων, ύψους ενός εκατ. 
ευρώ το καθένα: μία για την Ανατολική, 
μία για τη Δυτική Αττική, και μία για τον 
κεντρικό τομέα. Απαίτησαν τη ματαίωση 
των προκηρύξεων και την άμεση επα-
ναπροκήρυξή τους με τροποποίηση των 
όρων και του σχεδιασμού των καθαρισμών.

Ο κ. Σταυρινός αναφέρει: «Πέρα από τα 
σοβαρότατα ερωτήματα για τα οικονομικά 
θέματα, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε 
πως οι προκηρύξεις είναι ασαφείς, δεν 
περιγράφουν τα έργα και τις παρεμβάσεις 
που θα γίνουν. Πολύ περισσότερο δεν 
λαμβάνουν υπόψη τη νομοθεσία προστα-
σίας των ρεμάτων και αντιπλημμυρικής 
προστασίας. Ιδιαίτερα προβληματικό είναι 
πως οι καθαρισμοί ρεμάτων θα γίνουν 
κυρίως με χρήση μηχανικών μέσων, δηλαδή 
με μπουλντόζες, πρακτική που δημιουργεί 
καταστροφές στον πυθμένα, στις όχθες και 
στο οικοσύστημα. Επίσης, προβλέπεται η 
κοπή δέντρων και θάμνων, γεγονός που 
επιτείνει τελικά τα πλημμυρικά φαινόμενα». 
Κάθε παρέμβαση σε ρέματα πρέπει να 
συνυπολογίζει την οικολογική διάσταση. Η 
μπουλντόζα δημιουργεί προβλήματα, πρέ-
πει να χρησιμοποιείται κυρίως χειρωνακτική 
εργασία και όπου χρειάζεται γερανός εκτός 
κοίτης. Το πιο σημαντικό είναι πως πρέπει 
να θεσπιστούν συγκεκριμένες τεχνικές 
προδιαγραφές, ανάλογα και με την κατη-
γορία του ρέματος. Οπως σημειώνουν οι 
εκπρόσωποι των φορέων, εννοείται πως 
στα εγκιβωτισμένα ρέματα – οχετούς η 
αντιμετώπιση είναι διαφορετική και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθούν μηχανικά μέσα. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ορει-
νά τμήματα των ρεμάτων, που συχνά 
κρύβουν και σημαντικούς βιότοπους. 
Για παράδειγμα, στην περιοχή μας, στον 
Βαλανάρη, υπάρχουν φωλιές από αλε-
πούδες, λαγούς, πουλιά. Ανορθολογικές 
παρεμβάσεις στα ορεινά, κοπή δέντρων 
ή θάμνων, καταστροφή μαιανδρισμών 
συνεπάγονται πλημμυρικά φαινόμενα στα 
πεδινά. Το πρόβλημα είναι πως τεχνικά 
έργα και παρεμβάσεις στα ρέματα χωρίς 
αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές, που θα 
απηχούν μία σύγχρονη περιβαλλοντική 
αντίληψη, μπορούν να οδηγήσουν σε ανε-
πιθύμητες καταστροφές. Η αντιπλημμυρική 
προστασία δεν έχει σχέση με μια λογική 
«καθαρισμού». Αποψιλώνοντας τις όχθες, 
απομακρύνοντας χώματα και καταστρέ-
φοντας τους φυσικούς μαιανδρισμούς της 
κοίτης, μπορεί να αυξηθεί η ταχύτητα των 
υδάτων προκαλώντας πλημμύρες χαμηλά. 
Το σίγουρο είναι πως η παρέμβαση των 

περιβαλλοντικών κινήσεων πολιτών 
επανέφερε στη συζήτηση την ανάγκη 
αποτελεσματικής προστασίας των 
ρεμάτων και υποχρεώνει Περιφέρεια 
και υπουργείο Περιβάλλοντος να 
σκύψουν πάνω στο πρόβλημα.

Mπορεί η απουσία καθαρισμού κάποιων 
ρεμάτων στην Αττική να προκάλεσε στο 
παρελθόν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα 
σε ορισμένες περιοχές της Αττικής έπειτα 
από έντονες βροχοπτώσεις, όμως τον 
ερχόμενο χειμώνα η μέθοδος του καθα-
ρισμού τους που επέλεξε η Περιφέρεια 
Αττικής ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις 
να προκαλέσει την ενίσχυση, παρά την 
αποφυγή των πλημμυρών. Επιπλέον, να 
επιφέρει πλήγμα στα οικοσυστήματα 
των ρεμάτων, πολλά εκ των οποίων είναι 
χαρακτηρισμένα ως «ιδιαίτερου περιβαλ-
λοντικού ενδιαφέροντος» και αποτελούν 
ενδιαιτήματα προστατευόμενης από τη 
νομοθεσία ορνιθοπανίδας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι το ρέμα της Ραφήνας, 
όπου καταστράφηκαν η βλάστηση και η 
πανίδα με σπάνια είδη πουλιών.

Το περιεχόμενο της καταγγελίας των 
14 περιβαλλοντικών φορέων προκαλεί 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται 
για φορείς με πολυετή εμπειρία σε τοπικά 
περιβαλλοντικά ζητήματα και πολλά από 
τα μέλη τους έχουν συνδεόμενες με το 
περιβάλλον επιστημονικές ιδιότητες.

Σύμφωνα με την καταγγελία τους:
▶ Στον φάκελο των διακηρύξεων 

δεν υπάρχει ούτε σχεδιασμός ούτε προ-
γραμματισμός, καθώς δεν τεκμηριώνε-
ται η σκοπιμότητα των προβλεπόμενων 
παρεμβάσεων στα ρέματα.

▶ Επιπλέον, δεν περιλαμβάνεται καμία 
αναφορά σε προϋπάρχουσες περιβαλλοντι-
κές ή αντιπλημμυρικές μελέτες που έχουν 
διενεργηθεί με δαπάνες της ίδιας της 
Περιφέρειας Αττικής ή και άλλων δημόσιων 
φορέων προκειμένου να προσδιοριστούν 
τα σημεία που χρήζουν παρέμβασης.

▶ Τα σημεία παρέμβασης δεν τεκμηρι-
ώνονται ούτε βάσει ιστορικών δεδομένων 
πλημμυρών.

▶ Προβλέπεται απομάκρυνση της 
-ατεκμηρίωτα- θεωρούμενης ως οχλούσας 
βλάστησης στα σημεία των παρεμβάσε-
ων, μετά από σύμφωνη με τον ανάδοχο 
υπόδειξη εκπροσώπου του Δασαρχείου, 
κάτι που παραβλέπει τη σχετική για το 
ζήτημα νομοθεσία, η οποία δεν προβλέ-
πει αποψίλωση της βλάστησης. Κι αυτό 
διότι η φυσική βλάστηση συγκρατεί το 
έδαφος και η καταστροφή της προκαλεί 
ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στο σύνολο 
του οικοσυστήματος του ρέματος.

Δεν προβλέπεται διάκριση και δια-
χωρισμός των σχεδιαζόμενων εργασιών 
ανάλογα με το αν αφορούν ορεινά ή 
πεδινά τμήματα των ρεμάτων. Ενώ προ-
βλέπονται εργασίες σε τμήματα ρεμάτων 
που βρίσκονται εντός ορεινών/δασικών 
εκτάσεων, τα οποία όμως δεν ενέχουν 
κίνδυνο πλημμύρας, λόγω της κλίσης και 
της ευρύτητας της φυσικής κοίτης τους. 
Επιπλέον, είναι προτιμότερος ο τοπικός 
πλημμυρισμός τους παρά η αφαίρεση της 
βλάστησης, που θα έχει ως αποτέλεσμα 
την επιτάχυνση καθόδου των νερών 
στα πεδινά, τα οποία είναι τα μέρη που 
συνήθως πάσχουν, και την εκεί αύξηση 
των πλημμυρικών φαινομένων.

Έτσι, τα ερωτήματα που προκύπτουν 
είναι πώς έχουν προμετρηθεί οι ποσότητες 
εργασιών χωρίς να έχουν καθοριστεί τα 
τμήματα όπου θα γίνουν οι εργασίες και 
με ποιο κριτήριο θα επιλεγούν αυτά τα 
τμήματα κατά την εκτέλεση της εργολαβί-
ας. Διότι εδώ εγκυμονεί ο κίνδυνος αυτό 
να συμβεί όχι με βάση την αναγκαιότητα 
της αντιπλημμυρικής προστασίας αλλά με 
την ευκολία εκτέλεσης του έργου προς 
όφελος του αναδόχου.

Στο τιμολόγιο των υπό δημοπράτηση 
συμβάσεων προβλέπεται χρήση μηχανικών 
μέσων (εκσκαφέων, φορτωτών, προω-
θητών στις όχθες και στην κοίτη) κατά 
98,03%, ενώ χειρωνακτική εργασία 
μόνο κατά 1,93%, κάτι που θα προκαλέ-
σει ανεπανόρθωτες ζημιές στους υγροτό-
πους. Επιπλέον, η χρήση μηχανικών μέσων 
επιδεινώνει τα πλημμυρικά φαινόμενα, 
καθώς η αποψίλωση της βλάστησης και 
η απάλειψη των μαιανδρισμών στη ροή 
των ρεμάτων που προκαλούν επιταχύνουν 
την ταχύτητα των νερών.

Με το πρόσχημα ότι πρόκειται για 
εργασίες καθαρισμού-συντήρησης, δεν 
διαχωρίζονται και δεν κατατάσσονται τα 
ρέματα ως προς τη μεθοδολογία αντιμε-
τώπισής τους, με κριτήριο το καθεστώς 
προστασίας τους. Έτσι, ρέματα «ιδιαίτε-
ρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» 
τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με τα 
χτισμένα ρέματα. Επιπλέον, δεν υπάρχει 
πρόβλεψη καθαρισμού για οχετούς δια-
τομής μεγαλύτερης των 3 μέτρων.

Οι διακηρύξεις αποτελούν εξόφθαλμη 
κατάτμηση του ίδιου συμβολαίου στα 
τρία για την αποφυγή προσυμβατικού 
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έλεγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως 
προβλέπεται για τις συμβάσεις άνω του 1 
εκατ. ευρώ, αναφέρεται στην καταγγελία. 
Εξάλλου, η Περιφέρεια αγνόησε παντε-
λώς και παρέλειψε αδικαιολόγητα την 
εφαρμογή βασικών νομικών διατάξεων 
όπως το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο 
σχετικά με τα ρέματα, καθώς και την 
αντιμετώπιση πλημμυρών.

Ο Χρήστος Καραμάνος, αντιπεριφε-
ρειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας 
Αττικής, εμφανίστηκε απορριπτικός ως 
προς την καταγγελία των περιβαλλοντι-
κών φορέων, αλλά θετικός ως προς τη 
συνεργασία μαζί τους.

Ο καθαρισμός της κοίτης σε συγκε-
κριμένα σημεία είναι το πρωταρχικό και 
επείγον βήμα, δεν είναι όμως το θεμελιώ-
δες ζήτημα στη διαχείριση των ρεμάτων, 
όπως σημειώνει ο Βαγγέλης Πισσίας, 
καθηγητής διαχείρισης υδάτινων πόρων 
στο ΤΕΙ Αθήνας. «Πρέπει να εστιάσουμε 
στη λεκάνη απορροής, από εκεί δηλαδή 
που τροφοδοτούνται τα ρέματα με νερό, 
για να θέσουμε υπό κάποιο έλεγχο τις 
πλημμύρες. Ξεκινώντας από ψηλά, από 
τον υδροκρίτη, θα πρέπει να κάνουμε 
παρεμβάσεις με κατάλληλα, μικρά και 
φτηνά κατά το δυνατόν, έργα ανάσχεσης 
της πλημμυρικής απορροής για να επιβρα-
δύνουμε την ταχύτητα του πλημμυρικού 
κύματος και το χρόνο συρροής, δηλαδή 
να διαχειριστούμε το πόσο νερό φτάνει 
στην κοίτη των ρεμάτων και πότε, με ποια 
ταχύτητα φτάνει στην εκβολή, ώστε να 
μην έχουμε διάβρωση του εδάφους, που 
είναι πολύτιμο λόγω της γονιμότητάς του. 
Γι’ αυτό πρέπει να γίνει σχεδιασμός και 
να υπάρξει συνεργασία, ενημέρωση των 
πολιτών και κινητοποίησή τους, ώστε να 
συνδυαστεί η γνώση με τη θέληση και 
να αντιμετωπιστεί από κοινού αυτό το 
ζήτημα».

Ρέμα Πικροδάφνης 
Το ρέμα της Πικροδάφνης, το τελευ-

ταίο ρέμα των νοτίων προαστίων της 
Αθήνας που έχει παραμείνει στη φυσική 
του μορφή στο μεγαλύτερο μέρος του, 
ετοιμάζεται να δεχτεί δυο ισχυρά πλήγ-
ματα. Το πρώτο προέρχεται από τα έργα 
κατασκευής αγωγών ομβρίων υδάτων στην 
Ηλιούπολη, με τα οποία μεταφέρονται 
στο ρέμα της Πικροδάφνης νερά που 
σχεδόν θα τριπλασιάσουν την ποσότητα 
εκείνων που ήδη εκρέουν σε αυτό και 
το δεύτερο πλήγμα προέρχεται από την 
κατ’ επίφαση «Μελέτη ανάπλασης 
ρέματος Πικροδάφνης (από λεωφό-
ρο Βουλιαγμένης έως την εκβολή)», 
η οποία ουσιαστικά ισοδυναμεί με την 
τσιμεντοποίηση του ρέματος.

Την ευθύνη για αυτές τις εξελίξεις, που 
θέτουν σε κίνδυνο τόσο την ικανότητα 
του ρέματος να παρέχει αποτελεσματική 
αντιπλημμυρική προστασία όσο και την 
περιβαλλοντική του αξία, έχει η Περιφέ-

ρεια Αττικής. Το ρέμα της Πικροδάφνης, 
που έχει νερό συνήθως όλο τον χρόνο, 
πηγάζει από τον Υμηττό, στην περιοχή του 
Καρέα, διέρχεται μέσα από τους Δήμους 
Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, 
Παλαιού Φαλήρου και εκβάλλει στη 
θάλασσα, εντός των ορίων του Δήμου 
Αλίμου, στην ακτή Εδέμ. Με την ολο-
κλήρωση της κατασκευής των αγωγών 
ομβρίων υδάτων που έχουν ξεκινήσει στην 
Ηλιούπολη, μεταφέρονται στο ρέμα της 
Πικροδάφνης τα όμβρια ύδατα έκτασης 3 
τετρ. χλμ. που δεν καταλήγουν σήμερα σε 
αυτό και των οποίων φυσικός αποδέκτης 
είναι το ρέμα Τραχώνων. 

Αυτά τα επιπλέον νερά τριπλασιάζουν 
σχεδόν την παροχή του ρέματος της 
Πικροδάφνης στο σημείο που συμβάλ-
λουν σε αυτό, στη γέφυρα της λεωφόρου 
Βουλιαγμένης.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ακραίας 
βροχόπτωσης, απ’ αυτές που συμβαίνουν 
μια φορά στα πενήντα χρόνια, θα προ-
σαυξάνουν την παροχή του ρέματος της 
Πικροδάφνης στη γέφυρα της λεωφόρου 
Βουλιαγμένης κατά 42,50 κυβικά μέτρα/
δευτερόλεπτο, όταν η παροχή του στο 
σημείο αυτό είναι 22,30 κυβικά μέτρα/
δευτερόλεπτο, σύμφωνα με την εγκε-
κριμένη μελέτη που πραγματοποίησε το 
«Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Εργων 
και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων» του 
ΕΜΠ με την επίβλεψη του κ. Γ. Τσακίρη, 
καθηγητή ΕΜΠ.

Η σημαντική προσαύξηση της παρο-
χής του ρέματος της Πικροδάφνης με τα 
όμβρια ύδατα περιοχών που δεν ανήκουν 
στη λεκάνη απορροής του θα πολλαπλα-
σιάσει τους κινδύνους καταπτώσεως των 
πρανών του, ιδιαίτερα στην περιοχή του 
Αγίου Δημητρίου, όπου σε αρκετά σημεία 
η ευστάθειά τους είναι ήδη οριακή, και 
θα αυξήσει τις πιθανότητες πλημμυρικών 
φαινομένων στις εκβολές του, στο Παλαιό 
Φάληρο και στον Άλιμο και συγκεκριμένα 
στα τελευταία χίλια μέτρα της κοίτης του.

Τα έργα αυτά, που πρόκειται να γίνουν 
σε μη οριοθετημένο ρέμα, προβλέπουν 
έναν πιο ήπιο εγκιβωτισμό σε σχέση με 

αντίστοιχα έργα στο ίδιο σημείο το 2001 
που είχε διακόψει το ΣτΕ. Ωστόσο, εξα-
κολουθούν να έχουν τις ίδιες δυσμενείς 
συνέπειες, καθώς η ευθυγράμμιση της 
κοίτης του ρέματος και η καταστροφή 
των μαιανδρισμών του θα έχουν ως 
συνέπεια να μην αποσβένεται η ορμή 
των υδάτων, τα οποία θα εκτοξεύονται με 
μεγάλη ταχύτητα στις χαμηλότερες περι-
οχές, εντείνοντας έτσι τις προϋποθέσεις 
εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Το δεύτερο πλήγμα για το ρέμα της 
Πικροδάφνης ετοιμάζεται να επιφέρει η 
τροποποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για το έργο «Ανάπλαση 
ρέματος Πικροδάφνης (από λεωφόρο 
Βουλιαγμένης έως εκβολή)», της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Η μελέτη αυτή προβλέπει 
την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων («σαρ-
ζανέτια») κατά μήκος 6.094 μέτρων και 
στις δύο όχθες, την ανέγερση τοίχων σε 
μήκος 3.273 μέτρων και την κατασκευή 
βαριών έργων από μπετόν σε μήκος 
1.067 μέτρων της κοίτης του, που, από 
τη λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι την 
εκβολή του, είναι συνολικά 4.805 μέτρα.

Κόλαφος για τη Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων για την «ανάπλα-
ση» του ρέματος είναι η επιστημονικά 
τεκμηριωμένη επιστολή που απέστειλαν 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
και στην περιφερειάρχη Ρένα Δούρου 
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 
της Φύσης και Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία. Κάνουν λόγο για τσιμεντοποί-
ηση του ρέματος της Πικροδάφνης, για 
αναχρονιστικά έργα που προβλέπονται 
να γίνουν τα οποία δεν συνάδουν με το 
πλαίσιο προστασίας του ρέματος και για 
τρομερές ελλείψεις και σφάλματα που 
εντόπισαν στη μελέτη.

Συγκεκριμένα:
Τα έργα διευθέτησης της κοίτης που 

προκρίνονται από την ΜΠΕ είναι περίπου 
150, για ένα μήκος κοίτης 4,8 χιλιομέτρων. 
Δηλαδή, κατά μέσο όρο, ένα έργο ανά 32 
μέτρα, χωρίς να υπολογίζονται τα επίσης 

πολλά έργα στους παραπόταμους/ρέματα 
συμβολής. Πρόκειται λοιπόν για έναν 
υπερβολικά μεγάλο αριθμό έργων, που 
περιλαμβάνουν κυρίως συρματοκιβώτια 
και τοίχους από σκυρόδεμα. Δεδομένων 
του μήκους των έργων και των μεταξύ 
τους αποστάσεων, είναι σαφές ότι τα 
περισσότερα εξ αυτών είναι εφαπτόμενα ή 
σχεδόν εφαπτόμενα. Πρόκειται επομένως 
για εγκιβωτισμό της κοίτης του ρέματος 
και σε καμία περίπτωση για ανάπλαση.

Ενώ ο τίτλος της μελέτης είναι «Ανά-
πλαση Ρέματος Πικροδάφνης», στο ιστο-
ρικό της μελέτης αναφέρεται ότι τα έργα 
ανάπλασης δεν θα υλοποιηθούν και ότι 
η εν λόγω μελέτη έχει ως στόχο μόνο 
την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
για τα έργα διευθέτησης της κοίτης του 
ρέματος.

 Στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 
περιοχή μελέτης δεν αναφέρεται πουθενά 
ότι το Ρέμα της Πικροδάφνης έχει χαρα-
κτηριστεί Υγρότοπος Β’ Προτεραιότητας 
και χρήζει οριοθέτησης και προστασίας 
σύμφωνα με το «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο 
Αθήνας-Αττικής». Εξάλλου, στο νομο-
θετικό πλαίσιο που λαμβάνεται υπόψη 
απουσιάζουν κρίσιμες για την προστασία 
του περιβάλλοντος νομοθεσίες.

Η αναφορά στη χλωρίδα και τη βλά-
στηση είναι απλώς ενδεικτική και ελλι-
πέστατη, καθώς απουσιάζουν ακόμα και 
μερικά χαρακτηριστικά ιθαγενή είδη της 
υδροχαρούς βλάστησης (όπως το πλατάνι 
Platanus orientalis), ενώ απουσιάζει εντε-
λώς οποιαδήποτε αναφορά στα υδρόβια 
φυτά. Επίσης, είναι πολλές οι ελλείψεις 
στην καταγραφή των επιγενών ειδών, 
ακόμα και ορισμένων πολύ συχνών ειδών.

Οσον αφορά την ορνιθοπανίδα κατα-
γράφονται σοβαρότατες ελλείψεις, καθώς 
αναφέρονται μόνο 20 πουλιά, ενώ είναι 
γνωστό ότι υπάρχουν περισσότερα από 
100 είδη πουλιών στο ρέμα της Πικρο-
δάφνης και ο αριθμός τους αυξάνεται 
με τη συστηματική παρακολούθηση και 
καταγραφή. Επιπλέον, γίνεται φανερή η 
γενικότερη προσπάθεια απαξίωσης του 
οικοσυστήματος του ρέματος, ενώ παρά 
την πολύ μεγάλη σημασία του ρέματος της 
Πικροδάφνης ως νησίδας βιοποικιλότητας 
για την ορνιθοπανίδα, στις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις κατά τη διάρκεια αλλά και 
μετά την ολοκλήρωση των έργων δεν 
υπάρχει καμία αναφορά στην πολύτιμη 
ορνιθοπανίδα καθώς και στον μετριασμό 
των επιπτώσεων.

Οι επιπτώσεις αυτές αναμένονται να 
είναι εξαιρετικά βλαπτικές λόγω της πολύ 
εκτεταμένης παρέμβασης-εγκιβωτισμού 
που θα γίνει στο ρέμα, με αποτέλεσμα να 
χάσει σημαντικό μέρος των βιοτόπων όπου 
τρέφονται, φωλιάζουν και ξεχειμωνιάζουν 
τα πουλιά. Οι περιβαλλοντικοί όροι, του-
λάχιστον εκείνοι που αφορούν την πανίδα 
και τη χλωρίδα, είναι προσχηματικοί και 
μάλλον «συμβολικού χαρακτήρα», ανα-
φέρουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
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Η Λίτσα Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, 
πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β’ 
Θεσσαλονίκης κι όχι της Λαικής 

Ενότητας, όπως υπογράφει η ίδια το 
δημοσίευμα της εφημερίδας «δρόμος 
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ», ανέλαβε στις 18 Ιου-
νίου 2014 να καταγράψει κατά Δήμο 
όλα τα ακίνητα του δημοσίου που ήταν 
στα διοικητικά όρια του Νομού Θεσσα-
λονίκης που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου 
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στο 
οποίο μεταβιβάστηκαν και το έδωσε 
στη δημοσιότητα με τίτλο «Φάκελος 
ΤΑΙΠΕΔ» καταγγέλλοντας το διαρκές 
σκάνδαλο κατά του δημόσιου πλούτου.

Παρόλο που Ο ΣΥΡΙΖΑ στις προγραμ-
ματικές του δηλώσεις είχε δεσμευθεί πως 
θα καταργήσει το ΤΑΙΠΕΔ, ήδη στις 18 
& 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κεντρική 
Επιτροπή ανατράπηκαν συνεδριακές 
αποφάσεις και άρχισε να διαφαίνεται 
η αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης της 
ηγεσίας του κόμματος. Όταν κατόπιν ο 
ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση το Γενάρη του 
2015, το ΤΑΙΠΕΔ διατηρήθηκε…

Την άνοιξη του 2015, όπως αναφέρει 
η Αμμανατίδου, συναντήθηκε με τον νέο 
πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ κ. Στ. Πιτσιόρλα και 
κατόπιν με συνεργάτη του Ταμείου που 
ήταν εξιδεικευμένη για την «αξιοποίηση» 
των φιλέτων η οποία με διαβεβαίωσε πως 
δεν πρόκειται να εκποιηθούν αλλά να 
ενοικιαστούν(;) τα φιλέτα ειδικά του Δήμου 
Θερμαϊκού ενώ ο δασικός χαρακτήρας ή οι 
προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 
δεν θα πειραχθούν.

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε η 
πρώτη πεντάδα εκποίησης φιλέτων που 
έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ και μέσα σε 
αυτά ήταν και το φιλέτο του κάμπινγκ 
της Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού 
που περιέχει και δασική έκταση. Αυτή η 
απόφαση κινητοποίησε όλους εκείνους 
τους πολίτες και φορείς που έδωσαν μάχη 
για να μην εκποιηθεί ο δημόσιος πλού-
τος. Μετά τις αντιδράσεις, όμως, υπήρξε 
διάψευση του ΤΑΙΠΕΔ της πώληση και 
διαβεβαίωση πως θα υπάρξει ενοικίαση. 

Η Αγία Τριάδα είναι μια περιοχή που 
μαζί με την Περαία και το Μπαξέ- είναι 
σχεδόν ενωμένα- αστικοποιήθηκε (60% 
αυθαίρετα – χωρίς σχέδιο – στοιχεία του 
ΠΑΚΟΕ) και εν τέλει ο μόνος πνεύμονας 
της περιοχής είναι η έκταση του κάμπινγκ 
των 157 στρεμμάτων, στο παραλιακό 
μέτωπο και η πιο κοντινή πλαζ της πόλης 
της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν μπορεί 
να ξεπουλιέται για να αλλάξει ο χαρα-
κτήρας της. 

Στη σημερινή υφεσιακή πολιτική και 
στην εποχή των μνημονίων οι δημόσιοι 
χώροι είναι ακόμη πιο σημαντικοί αφού 
πρέπει να λειτουργούν υπέρ των ανα-
γκών των πολλών και να παρέχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς που 

πλήττονται και αυτοί δεν είναι άλλοι από 
τους άνεργους, τους χαμηλοσυνταξιού-
χους, τους ανθρώπους της εργασίας, 
τους νέους που βλέπουν τα όνειρά τους 
να σβήνουν στην Ελλάδα που κατάντησε 
μια χώρα αποικία χρέους.

Χαρακτηριστικά η δήλωση της Αμμα-
νατίδου αναφέρει: «Αν κάποιοι νομίζουν 
πως τα κέρδη των λίγων και εκλεκτών 
είναι πάνω από τους ανθρώπους και 
μπορούν, αφού υφάρπαξαν εντέλει με 
ψεύδη την ψήφο τους, να υφαρπάξουν 
και τον δημόσιο χώρο που για χρόνια 
διεκδικούν, είναι γελασμένοι. 

Οι πολίτες και οι φορείς της περιοχής 
μας που την τελευταία τριετία κινητοποι-
ήθηκαν και για το κάμπινγκ της Αγίας 
Τριάδας θα είναι μπροστάρηδες σε νέους 
αγώνες, άγρυπνοι φρουροί του δημοσίου 
συμφέροντος για το καλό του τόπου μας 
και των παιδιών μας».

Στην τελευταία μόνο παράγραφο 
συμφωνούμε απόλυτα με την καταγγελία 

της πρώην βουλευτίνας. Εν τούτοις, οι 
πολιτικοί ιστοριογράφοι θα εκτιμήσουν 
μετά από πολλά χρόνια το παράδοξο 
ποσοστό κατά την απόψή της του 35,5% 
στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τους αποστάτες βου-
λευτές (22 συνολικά) στη «Λαϊκή Ενότη-
τα», όμως, πρέπει να συγκρίνουμε αυτή 
την αποστασία με την ιστορική πλέον 
αποστασία του 1965 του Μητσοτάκη.

Αλλά σε αυτό, το ΠΑΚΟΕ, δε δέχε-
ται ότι ο λαός είναι τόσο ανόητος που 
ο ΣΥΡΙΖΑ υφάρπαξε την ψήφο του.

Εν τούτοις, όμως, το ΠΑΚΟΕ θέτει 
ανοιχτά δύο ερωτήματα:

Ποιο θα είναι το ενοίκιο αυτής 
της καταπληκτικής περιοχής και για 
πόσα χρόνια – 99;

Τα χρήματα αυτά των ενοικίων, 
ένα ποσοστό τουλάχιστον 30% θα 
μετατεθούν στους κατοίκους της 
περιοχής;

Ας μας απαντήσει το περιβόητο 
ΤΑΙΠΕΔ.

ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Ανησυχία κι ερωτηματικά 
σχετικά με την εγκατάσταση 
αγκυροβόλιων στη θαλάσσια 
περιοχή των προστατευόμενων 
περιοχών της λιμνοθάλασσας 
Αγγελοχωρίου και Επανομής. 
Ανησυχούν γιατί πιστεύουν πως η 
όχληση εγκατάστασης ενδεχόμενα 
θα πλήξει τις προστατευόμενες 
περιοχές προκαλώντας θολερότητα 
και οχλήσεις στην πανίδα. Και 
ερωτηματικά δημιουργούνται καθώς 
η συνεδρίαση για την γνωμοδότηση 
καθυστέρησε περισσότερο από 
ένα χρόνο και ίσως να είναι και 
αμφίβολης χρησιμότητας η όποια 
γνωμοδότηση καθώς θα έπρεπε να 
εκδοθεί προγενέστερα της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε όλο 
αυτό δε συμμετέχει πουθενά και με 
κανένα τρόπο ο Δήμος Θερμαϊκού!
Για ποιο λόγο θα τοποθετηθούν οι 8 
σημαντήρες στην Επανομή και στο 
Αγγελοχώρι; Θα προστατεύσουν τα 
λιβάδια Ποσειδωνίας παρέχοντας 
πρόσδεση σε σκάφη παράκτιων 
ψαράδων, δυτών και απασχολούμενων 
σε θυννεία των περιοχών αυτών ή 
μήπως κάποιοι έχουν στο πίσω μέρος 
του μυαλού τους μπίζνες με πρόσδεση 
τουριστικών σκαφών που ίσως 
βλάψουν πολλαπλάσια την θαλάσσια 
πανίδα;
Κι ενώ η εισήγηση του δημάρχου 
τεχνικών υπηρεσιών αναφέρει 
πως σκοπός του έργου είναι 
να προσδένουν οι βάρκες, η 
μελέτη περιβαλλοντικών όρων 
της Περιφέρειας κάνει λόγο για 
εξυπηρέτηση αλιευτικών και 
τουριστικών σκαφών 12 έως 18 
μέτρων . Ο Διευθυντής Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και 
Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Απόστολος Γιάντσης 
τόνισε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν 
τα αγκυροβόλια από τους παράκτιους 
ούτε από τους αλιείς μέσης αλιείας 
αλλά ούτε και από τους εργαζόμενους 
στα θυννεία της περιοχής επειδή 
δεν τους είναι χρήσιμα. Τους μόνους 
που ενδεχόμενα θα εξυπηρετούν 
θα είναι οι δύτες της περιοχής. 
Την άποψη αυτή αντέκρουσε ο 
δημοτικός σύμβουλος και έμπειρος 
επαγγελματίας δύτης κ. Θράσος 
Παζαρόπουλος που ξεκαθάρισε ότι 
δεν θα είναι χρήσιμα ούτε στους 
δύτες. Από την άλλη τόσο η ΕΣΑΛ 
(Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης 
Λιμένων) με γνωμοδότησή της 
αλλά και το Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας με εγκύκλιό του ορίζει ότι 
θα ελλιμενίζονται αποκλειστικά μόνο 
αλιευτικά και όχι τουριστικά σκάφη.

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ  
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
NATURA
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Οι Γερμανοί βάζουν χέρι στο απόλυτο 
μνημονιακό φετίχ τους, το ΤΑΙΠΕΔ, 
μέσω ενός νέου Ταμείου που θα 

εκποιήσει την περιουσία του ελληνικού 
κράτους. Το σχέδιο του Σόιμπλε, το οποίο 
δρομολογείται από το 2011, εφαρμόζεται, 
τελικά, τέσσερα χρόνια μετά, αφού η δημι-
ουργία του νέου Ταμείου, που θα αναλάβει 
τις ιδιωτικοποιήσεις, ήταν από τις βασικές 
και αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις που 
έθεσε η Γερμανία για να ολοκληρωθεί η 
συμφωνία. Σύμφωνα με το κείμενο που 
ομόφωνα εγκρίθηκε από τη σύνοδο κορυ-
φής της Ευρωζώνης, το ΤΑΙΠΕΔ καταργείται 
και στη θέση του δημιουργείται ένα νέο 
απολύτως ανεξάρτητο Ταμείο, που θα 
είναι υπό την εποπτεία των ευρωπαϊκών 
οργάνων. Συγκεκριμένα:

• Στο νέο Ταμείο θα μεταβιβαστεί 
δημόσια περιουσία ύψους 50 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 25 θα 
χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών, τα 12,5 για την 
αποπληρωμή χρέους και τα υπόλοιπα 12,5 
δισεκατομμύρια ευρώ για έργα ανάπτυξης. 
Το κέρδος από τα περιουσιακά στοιχεία θα 
εξασφαλιστεί από τις αποκρατικοποιήσεις 
αλλά και από άλλα μέσα.

• Το Ταμείο θα είναι εγκατεστημένο 
στην Ελλάδα και θα διοικείται από τις 
ελληνικές αρχές υπό την εποπτεία, όμως, 
των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων. Η 
ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να προχω-
ρήσει στην ψήφιση ενός νέου θεσμικού 
πλαισίου που θα διασφαλίζει διαφανείς 
διαδικασίες λειτουργίας του.

Με τη συμφωνία αυτή ήδη καταρ-
γείται η ψηφισμένη πρόβλεψη για τη 
χρησιμοποίηση εσόδων από τις αποκρα-
τικοποιήσεις για τη χρηματοδότηση της 
κοινωνικής πολιτικής και του ασφαλιστικού 
συστήματος.

  αρχιτεκτονική του νέου Ταμείου θα 
πατήσει πάνω σε δύο σχέδια. Το σχέδιο 
«Εύρηκα» διά χειρός της γερμανικής 
εταιρείας συμβούλων Roland Berger και 
το σχέδιο «Αρχιμήδης» διά χειρός και του 
δικού μας Γιάννη Στουρνάρα.

Το σχέδιο «Εύρηκα», που χρονολο-
γείται από το 2011, ήταν επί της ουσίας 
η πρόταση που κατέθεσε η Γερμανία στη 
σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης και δεν 
πέρασε μόνον ως προς την πρόβλεψή του 
για τη μεταφορά περιουσίας του Δημοσίου 
σε εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο.

Και οι δύο προτάσεις προβλέπουν τη 
μεταφορά των «ασημικών» σε εταιρεία 
επί της ουσίας ειδικού σκοπού και στη 
συνέχεια στην αποτίμησή της από ανε-
ξάρτητους εκτιμητές. Ανάλογα με το είδος 
της κρατικής περιουσίας θα επιλέγεται η 
απευθείας πώληση είτε η αξιοποίησή της 
με άλλα μέσα, όπως αναφέρεται και στο 
κείμενο της συμφωνίας. 

Να σημειωθεί ότι το θέμα της δημι-
ουργίας ενός νέου Ταμείου είχε θέσει μετ’ 
επιτάσεως ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και το 

2013, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη 
δυσαρέσκειά του για την αποτυχία της 
ελληνικής κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ 
να επιτύχουν τους στόχους που είχαν 
τεθεί στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα προ-
βλεπόμενα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις 
έχουν πέσει τελείως έξω. Σύμφωνα, 
μάλιστα, με την τελευταία έκθεση του 
ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του ελληνικού 
χρέους, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 
απέτυχε σε ποσοστό 94%! 

Σύμφωνα με τη μνημονιακή υποχρέ-
ωση της χώρας, θα έπρεπε να υπάρξουν 
έσοδα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ από 
ιδιωτικοποιήσεις μέχρι τα τέλη του 2011, 
15 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2012 και 
50 δισ. μέχρι το τέλος του 2015!

Τελικά τα συνολικά έσοδα από το 2011 
μέχρι και σήμερα ήταν 3 δισεκατομμύρια 
ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 από την 
πώληση του ΟΠΑΠ. Και συγκεκριμένα 1,56 
δισεκατομμύρια το 2011, 22 εκατομμύρια 
ευρώ το 2012, 1,04 δισεκατομμύρια 
ευρώ το 2013.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 
σχεδιασμοί που έχουν γίνει από τους 
ξένους συμβούλους προβλέπουν ότι στο 
νέο Ταμείο, προκειμένου να είναι ελκυστικό 
και να μπορέσει να πιάσει τους στόχους 
του, θα πρέπει να μεταφερθούν «βαριά 
χαρτιά», όπως το Αττικό Μετρό και οι 
επεκτάσεις του, καθώς και το Τραμ και οι 
επεκτάσεις του. Και ακόμα τα μελλοντικά 
έσοδα του Δημοσίου από τους μεγάλους 
αυτοκινητόδρομους και την Αττική Οδό. 
Στο ίδιο Ταμείο αναμένεται να καταλήξουν 
και τα όποια μελλοντικά έσοδα από τους 
υδρογονάνθρακες.

Έτσι από το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται 
να μεταφερθούν:
• Δημόσια Επιχείρηση Αερίου
• Ελληνικά Πετρέλαια
• Ελληνικά Ταχυδρομεία
• ΔΕΗ
• Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
• Εγκατάσταση Υπόγειας Αποθηκεύσεως 
Φυσικού Αερίου
• Εγνατία Οδός
• Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδη-
ροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ)
• ΕΥΑΘ
• ΕΥΔΑΠ
• Μαρίνες Αλίμου, Νέας Επιδαύρου, 
Ύδρας και Πόρου
• Μαρίνες Χίου και Πύλου
• ΟΛΠ, ΟΛΘ, 10 περιφερειακά λιμάνια
• ΤΡΑΙΝΟΣΕ
• Ψηφιακό μέρισμα
• 12 Boutique Hotels / Historic Buildings, 
μεταξύ των οποίων επιλεγμένα ξενοδοχεία 
Ξενία, τα πρώην Σανατόρια «Μάνα» στη 
Βυτίνα και «Αγία Ελεούσα» στη Ρόδο, 
η Villa de Vecchi στη Ρόδο, καθώς και 
τα αρχοντικά Ξηραδάκη, Μουσλή και 
Ευαγγελινάκη στο Πήλιο
• Golf Κασσάνδρας
• Αγία Τριάδα
• Ιαματικές πηγές
• Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά
• Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου
• Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου
• Πρώην Αμερικάνικη Βάση Ηρακλείου 
(Γούρνες)
• Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

 Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου με 
νόμο έχει απορροφηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ 
και μαζί και τα περιουσιακά της στοιχεία, 

ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο 
περιλαμβάνει 277 τουριστικά ακίνητα ανά 
την Ελλάδα, όπως τα πρώην ξενοδοχεία 
Ξενία, μαρίνες, κάμπινγκ, γήπεδα γκολφ, 
χιονοδρομικά κέντρα, μουσεία, σπήλαια, 
τουριστικά περίπτερα, ιαματικές πηγές αλλά 
και σημαντικού μεγέθους και προοπτικών 
εκτάσεις προς τουριστική αξιοποίηση. 
Και ακόμη 597 νησιά συνολικής έκτασης 
233.088.958 τετραγωνικών μέτρων, 
δώδεκα Ολυμπιακά ακίνητα καθώς και 
71.000 τίτλοι ακινήτων της ιδιωτικής 
περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

 Οι εκτιμήσεις είναι ότι στο νέο Ταμείο 
θα περάσουν και τα ακίνητα που είχαν 
παραχωρηθεί στην εταιρεία Παράκτιο 
Μέτωπο Α.Ε., αν και με πρόσφατο νόμο 
επανήλθαν στον φορέα από τον οποίο 
είχαν παραχωρηθεί, και συγκεκριμένα 
20 «φιλέτα» της λεγόμενης και ελληνικής 
Ριβιέρας:
1. Δημόσιο κτήμα στη Γλυφάδα από τα 
Αστέρια Γλυφάδας μέχρι το Αθλητικό 
Κέντρο Αγ. Κοσμά, έκτασης 176.161 τ.μ.
2. Φαληρικός Όρμος, έκταση 757.500 
τ.μ. (beach volley, Κεραίες Cosmote, 
Vodafone Wind, Τae Kwon Do).
3. Εδαφική έκταση 64.100 τ.μ. στην 
περιοχή Αναβύσσου Αττικής (εστιατόρια, 
αλιευτικό καταφύγιο - Π. Φώκαια).
4. Στη Βούλα Αττικής 90.095 τ.μ. από Α’ 
Αλιπέδου Βούλας μέχρι Β’ Αλιπέδου Βού-
λας (Ναυτικός Όμιλος, Νότος, Vivemar).
5. Στη Βούλα - Μεγάλο Καβούρι 62.275 
τ.μ. (Ακτή Β’ Βούλας).
6. Ακτή Α’ Αλιπέδου Βούλας έκτασης 
146.665 τ.μ. (Ακτή Α’ Βούλας South 
Coast και εστιατόριο Ακτής Ειρηνικός).
7. Στη Βάρκιζα 7.500 τ.μ.
8. Την εδαφική έκταση των καταργημένων 
Αλυκών Αναβύσσου 669.095 τ.μ.
9. Έκταση 9.220 τ.μ. στην Ανάβυσσο 
Αττικής.
10. Έκταση 8.860 τ.μ. στον Άγιο Νικόλαο 
Αναβύσσου Αττικής.
11. Εδαφική έκταση 258.250 τ.μ. στη 
Λομβάρδα - Κρωπία, Αττικής (Μohito Bay).
12. Εδαφική έκταση 326.315 τ.μ. στο 
Λαγονήσι Αττικής (Grand Resort).
13. Δέλτα Φαλήρου (Μαρίνα Φλοίσβου) 
262.423 τ.μ. (N.O. Π. Φαλήρου).
14. Ακτή Αλίμου 69.725 τ.μ. (Ακτή του 
Ήλιου - Bolivar).
15. Έκταση από Μαρίνα Φλοίσβου μέχρι 
κέντρο Φλοίσβου, στο Π. Φάληρο, έκτασης 
90.825 τ.μ. (Πάρκο Φλοίσβου).
16. Έκταση 20.420 τ.μ. στον Άλιμο Αττι-
κής από ακτή Αλίμου έως όρια Αγ. Κοσμά 
(παιδικές χαρές, άλσος).
17. Εδαφική έκταση 278.000 τ.μ. στη 
Γλυφάδα Αττικής (Αστέρια Γλυφάδας).
18. Ακτή Βάρκιζας έκτασης 252.000 τ.μ. 
(Varkiza Resort, Yabanaki, Thalassea).
19. Μικρό Καβούρι - Βουλιαγμένη (Ακτή 
Βουλιαγμένης) 96.000 τ.μ.
20. Μαύρο Λιθάρι, 1.000 τ.μ. (Eden 
Beach).

«ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ» ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
ΟΠΩΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ» ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΤΡΙΤΗ 12:00-13:00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

ΠΕΜΠΤΗ 12:00-13:00
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-12:00
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

www.ertopen.com
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

106.7 FM
ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ  

ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
ΣΤΗΝ ΕΡΤ OPEN


