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ΜΠΑΣΚΟΡΝΤΟΣΤΑΝ
ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΧΩΡΑ
ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ
ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
▶ ΣΕΛ. 3-7

ΠΑΚΟΕ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΗ - ΔΕΠΑ
META ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ

Ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ
…ΝΙΚΑ
Με τεκμηριωμένα στοιχεία και επιμονή το ΠΑΚΟΕ εδώ και δύο χρόνια
προσπάθησε και το πέτυχε, ώστε η
συνεργασία της ΔΕΠΑ με την ΔΕΗ να
επιτευχθεί με την υπογραφή κοινού
μνημονίου συνεργασίας.
Έτσι προφητικά στο τελευταίο τεύχος
(80) της εφημερίδας ΟΙΚΟ-νομια του
Αυγούστου 2016, στην πρώτη σελίδα
καταγράφεται η απροθυμία της ΔΕΗ
να συνεναίσει στην εγκατάσταση στα
μη διασυνδεμένα νησιά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο
το φυσικό αέριο.
Επίσης στο ίδιο τεύχος της εφημερίδας αφιερώνεται ένθετο οκτασέλιδο
για τις χρεώσεις και την σημαντικότητα
στην οικονομία και το περιβάλλον του
τόπου, του φυσικού αερίου.
Θα είμαστε πάντοτε αρωγοί στις προσπάθειες από όπου και αν προέρχονται
για την προστασία του Περιβάλλοντος
και του Καταναλωτή.
Θεωρούμε την υπογραφή του συγκεκριμένου μνημονίου πολύ σημαντική και
επίκαιρη μιας και η Χώρα περνά βαθιά
οικονομική κρίση με ταυτόχρονη κρίση
αξιών .
Θα προσπαθήσουμε αυτό το μνημόνιο
συνεργασίας να πάρει «σάρκα και οστά»
και να μη γίνει ένα άψυχο-άχρηστο χαρτί.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
▶ ΣΕΛ. 20-21
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ
ΓΙΑ ΜΙΑ
ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ...
∆ΙΚΑΙΩΘΗΚΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

 ΣΕΛ. 3

ΠΑΚΟΕ

ΣΕΛ. 10-11

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ
ΣΕΛ. 12-13
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
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ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,
∆ΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
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ΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ
ΚΑΙ AΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛIΕΣ
ΚΑΙ ΠOΣΙΜΟ ΝΕΡO
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Τ

(ΠΑΚΟΕ),
ο Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών
αυτό
συνεχίζει τη µεγάλη έρευνα που πραγµατοποιείνερών
των
το καλοκαίρι, και αφορά την ποιότητα
της Ελλάκολύµβησης σε πολυσύχναστες παραλίες
βρύσες. Σήµεδας αλλά και το πόσιµο νερό από τις
σε νερά κολύµρα δίνει στη δηµοσιότητα τα αποτελέσµατα της Ελλάδας.
περιοχές
βησης και πόσιµου νερού σε διάφορες
αλλά και το νερό
Η µεγάλη έρευνα που αφορά τις παραλίες
άρχισε τον Ιούνιο και θα
από τις βρύσες σε πανελλήνιο επίπεδο,
Το ΠΑΚΟΕ θα δίνει σταολοκληρωθεί στα µέσα του Ιουλίου.
από τις δειγµατοληδιακά στη δηµοσιότητα τα αποτελέσµατα
για να µπορούν
ψίες των νερών κολύµβησης στις παραλίες,
να κολυµπούν ελεύθενα γνωρίζουν οι πολίτες που µπορούν
τους και των παιδιών
ρα χωρίς να βάζουν την υγεία την δική
µπορούν να γνωρίζουν
τους σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα θα
και για την ποιότητα του πόσιµου νερού.
επιστηµονική οµάΟι δειγµατοληψίες αυτές, γίνονται από
δα του ΠΑΚΟΕ, (χηµικοί, βιολόγοι κλπ.)
δείγµατα
Από κάθε σηµείο (παραλία ή βρύση), συλλέγονταισε ψυγείο
µεταφέρονται
νερού. Στη συνέχεια τα δείγµατα αυτά,
εργαστήρια που
και µε απόλυτη ασφάλεια στα πιστοποιηµένα
διαθέτει το ΠΑΚΟΕ και γίνονται οι αναλύσεις.

που απολαµβάνουµε κάνοντας
Εάν το νερό είτε πόσιµο, είτε αυτό
από µικροοργανισµούς,
µπάνια στη θάλασσα, δεν είναι απαλλαγµένο
µεταφοράς, διασποράς και µετάτότε είναι δυνατόν να γίνει το αίτιο
να
µικροοργανισµών και εποµένως
δοσης στον πληθυσµό παθογόνων
υδρικής προελεύσεως. Είναι
γίνει πρόξενος εκτεταµένων επιδηµιών γίνει µετάδοση ασθενειών
έχει
γνωστό ότι σε αρκετές περιπτώσεις
που έχουν ενδιαφέρον για
µε το πόσιµο νερό. Οι µικροοργανισµοί
υγιεινής είναι κυρίως οι ιοί, τα
την ποιότητα του νερού από άποψη
(helminthes) ή παρασιτικοί
βακτήρια, τα πρωτόζωα και οι έλµινθες
συνδέονται µε προβλήσκώληκες. Επίσης µερικοί µικροοργανισµοί
καθώς και µε εµφανίσεις γλοιωδών
µατα οσµής και γεύσης στο νερό
των σωληνώσεων του δικτύου
µικροβιακών µαζών στο εσωτερικό
διανοµής (βακτήρια, φύκη, µύκητες).
(98/83/CE) θέτει όρια για τις
Η Ευρωπαϊκή κανονιστική διάταξη
παραµέτρων στα πόσιµα νερά
ελάχιστες τιµές των µικροβιολογικών τον άνθρωπο, ήτοι:
για
κατάλληλα
και
ασφαλή
είναι
να
για
νερού
• Απουσία Escherichia coli σε 100ml
νερού
• Απουσία Enterococcus σε 100ml
σε 100ml νερού
• Απουσία Κολοβακτηριοειδών

µε τα αποτελέσµατα στις
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά
να επικοινωνήσετε µε
παραλίες και στο πόσιµο νερό µπορείτε
στα εξής τηλέφωνα: 210
την επιστηµονική οµάδα του ΠΑΚΟΕ
6944-415875
- 8100805 και 210- 8100804 και

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΚΑΙ... ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΚΟΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΕΛΙ∆Α 7

Eυάγγελος Θεοχάρης
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Κι όµως...
δις ευρώ το χρόνο

Σπατα λάµε 1,5
τ
στην αγορά πετρελαίου και µαζού
για τις ανάγκες της λειτουργίας των
33
σε
γωγής
µονάδων ηλεκτροπαρα
που
νησιά µας µε κορυφαίο τη Κρήτη
ς.
αντιπροσωπεύει το 55% του κόστου
∆ΕΗ
στη
η
Το ΠΑΚΟΕ έκανε πρότασ
ΉΑΤΑΣΤ
ΑΝΤΙΚ
ΝΑ
,
χρόνια
πριν δύο
όΣΕΙ το περιβαλλοντολογικά ρυπογ
ό
νο πετρέλαιο και µαζούτ µε φυσικ
φιλικό
το
από
εκτός
αέριο, το οποίο
και
στο περιβάλλον στοιχείο του είναι
οικονοµικότερο κατά 40-50% .

ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ∆ΕΗ!
ΞΥΠΝΗΣΤΕ!!!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙΝ∆
ΣΟΥ
ΡΟΜΗ ΕΙΜΕΝ
ΝΟ ΣΤΗ ΣΥ
ΚΑΙ ΜΟ
ΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚ
ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ

ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΕΛ.9

ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER:

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙ∆ΗΜΙΑ

ΣΕΛ.2

Εύα Μαυρογένη
Χριστοδουλάκης • Επιµέλεια ύλης
ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: (16σελιδο
210 8101 609 • Fax 210 723 0505
Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805,
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683
www.pakoe.gr
Email: pakoe@pakoe.gr- kekpakoe@pakoe.gr,

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: (8σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609 • Fax 210 723 0505
Email: pakoe@pakoe.gr- kekpakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
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ΛΥΣΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΣ:
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
… ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕΛ.7

Ευάγγελος Θεοχάρης
Χριστοδουλάκης • Επιµέλεια ύλης:
Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: (8σελιδο ένθετο):
8101 609 • Fax 210 723 0505
Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683
www.pakoe.gr
Email: pakoe@pakoe.gr- kekpakoe@pakoe.gr,

ΠΟΝΟΛΑΙΜΟΣ: ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΙΝΕΤΕ ΚΡΥΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ
ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΣΕΛ.3

ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΙΝΑ
ΤΑ ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΣΕΛ.14

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ

ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΟΦΕΛΗ
ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
ΣΕΛ.5

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: (16σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης • Επιμέλεια ύλης Εύα Μαυρογένη
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Οι Ρώσοι… φίλοι μας
Όταν πριν δεκαπέντε χρόνια καθιερώθηκε και
θεσμικά η «παγκοσμιοποίηση» ανάλογα με «το
δοκούν» ο τότε μοναδικός Αμερικάνος Πλανητάρχης
είχε την δυνατότητα να επιβάλει στην σκακιέρα των
διεθνών εξελίξεων τον δικό του «αποκλεισμό» στον
«δήθεν» εξ Ανατολών κίνδυνο. Έτσι με «εμπάργκο»
και άλλες υπόγειες διαδρομές, καταλήξαμε εμείς
ως «δορυφόροι» του συνεχιζόμενου «ψυχρού
πολέμου» να πληρώνουμε τα σπασμένα, με χιλιάδες
τόνους ροδάκινα, ακτινίδια, ντομάτες, φράουλες,
να καταστρέφονται στον βωμό της αντιπαράθεσης
μεταξύ του μεσάζοντα Ε.Ε. και των ΗΠΑ.
Οι λαοί όμως της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της

Ευρώπης ,δεν φταίνε σε τίποτε.
Αντίθετα με συλλογικές κινήσεις προσπαθούν να
σταθούν όρθιοι. Έτσι και εμείς με το πρόσφατο
ταξίδι μας στη «Ρωσική Ομοσπονδία » βάλαμε
ένα μικρό «λιθαράκι» στην συνεργασία των λαών,
μεθοδεύοντας συλλογικές δράσεις ανταλλαγής
φοιτητών από όλες τις δυτικές χώρες και της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, προσπάθεια ανταλλαγής
προϊόντων και τεχνογνωσίας σε βιολογικές
οικοφάρμες. Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειες αυτές
θα αποδώσουν καρπούς πέρα από τις διαφορετικές
νοοτροπίες και ιστορικές κοινωνικές αναστολές
μεταξύ των λαών.

pakoe.gr: 201.727 επισκέψεις τον Αύγουστο
200.000
50.000

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
Επικοινωνία:

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα

210 810 0805,
210 810 1609

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

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

οικο
νομία
Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής:
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 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 κυβερνητικής κομματικής μηχανής.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός
οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους
έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.

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

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

Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων
και επικοινωνίας: Πάνος Γιαννακόπουλος,
καθηγητής Πανεπιστημίου
Επιμέλεια ύλης: Εύα Μαυρογένη, Τσιοτινού
Πολυξένη, Ναταλία Χριστοδουλάκη
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€

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ/

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Σ

3 οικο
νομία

ΜΠΑΣΚΟΡΝΤΟΣΤΑΝ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΧΩΡΑ
ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ύντομη περιγραφή της άκρως
επιτυχημένης αποστολής κλιμακίου του ΠΑΚΟΕ με επικεφαλής
τον Πρόεδρό του καθηγητή κύριο
Παναγιώτη Χριστοδουλάκη κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της Δημοκρατίας του
Μπασκορτοστάν στην πρωτεύουσα Ούφα
καθώς επίσης σε τέσσερεις ακόμη Διοικητικές περιφέρειες της εν λόγω χώρας.
Το κλιμάκιο του ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε στις
21 Αυγούστου για την άγνωστη προς
τους περισσοτέρους Έλληνες μακρινή
χώρα στους πρόποδες των Ουραλίων
ευρισκόμενη σχεδόν στο Ασιατικό τμήμα
της Ρωσικής Ομοσπονδίας μετά από πτήση
4 περίπου ωρών προς τη Ρωσία και στη
συνέχεια με αλλαγή αεροπλάνου προς
την ενδοχώρα πετάξαμε με τις Σιβηρικές
αερογραμμές προς την πρωτεύουσα του
εν λόγω κράτους και συγκεκριμένα το
τελικό προορισμό μας την Ούφα ύστερα
από πτήση 2,5 περίπου ωρών.
Εκεί τύχαμε θερμής υποδοχής αργά το
βράδυ λόγω και της διαφοράς της ώρας με
την Αθήνα κατά δύο ολόκληρες ώρες από
τοπικούς παράγοντες με επικεφαλής τον
τ. Πρύτανη του Φημισμένου της Ρωσικής
Ομοσπονδίας πανεπιστημίου Σόλοκχοφ.
Την Δευτέρα 22 Αυγούστου το πρωί
ξεκινήσαμε το επίσημο πρόγραμμα με
μια άκρως ενδιαφέρουσα ξενάγηση στην
Ούφα και στα μνημεία της καθώς επίσης
στα φυσικά της τοπία όπως και στον
μεγάλο άσπρο ποταμό.
Ακολούθως μεταβήκαμε οδικά στην
περιοχή Dyurtullinskii που βρίσκεται 132
χλμ μακριά από την Ούφα.
Σκοπός μας ήταν να μελετήσουμε
κατάλληλες περιοχές για την ανάπτυξη
ΟΙΚΟΦΑΡΜΑΣ μετά από πρόσκληση της
ξένης αρχής.
Καταπληκτικό μέρος με πολύ όμορφη
φυσική λίμνη και παρακείμενο ποταμό
Ιδιαίτερα εύφορα εδάφη μεγάλες
εκτάσεις προς εκμετάλλευση ωστόσο
έλλειψη υποδομών ειδικά συνδετήριων

BASHKIR HORSES

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ RUSTEM KHAMITOV
δρόμων απαραιτήτων για τη μεταφορά
των αγροτικών προϊόντων.
Η λίμνη ήταν καθαρή και είχε αρκετά
είδη ψαριών γλυκού νερού μικρό δείγμα
αναντίρρητα της καθαρότητας των νερών
της λίμνης.
Ιδιαίτερα θερμή υποδοχή από τους
τοπικούς φορείς αλλά και τον μεγαλοϊδιοκτήτη της πολύ γόνιμης έκτασης που
διέθετε παραγωγή σιτηρών Βοοειδών
αλόγων κ.α.
Τέλος, προκειμένου να δούμε λεπτομερώς τις γεωργικές εκτάσεις χρησιμοποιήσαμε ακόμη και θηριώδεις μηχανές
τις αποκαλούμενες γουρούνες.
Παντού συναντήσαμε φιλικά πρόσωπα
και αξέχαστη φιλοξενία.
Το βράδυ με μια πολύ μαγευτική δύση
του Ηλίου πήραμε το μακρύ δρόμο της
επιστροφής στην πρωτεύουσα Ούφα.
Τρίτη 23 Αυγούστου πρωί πήγαμε με
ειδικό μίνι Βαν στο Κυβερνείο σε προγραμματισμένη σύσκεψη με τη Κυβέρνηση του
Μπασκορτοστάν και συγκεκριμένα επικεφαλής της ήταν ο πρώτος Αντιπρόεδρος
αυτής ο κύριος Irek Mukhametdinov, ακόμη
δύο σημαντικοί υπουργοί παραγωγικών
υπουργείων και συγκεκριμένα ο κύριος
Nikolai Kovalenko Υπουργός Γεωργίας και
Ανάπτυξης καθώς επίσης ο κύριο Ildar

Khadyev Υπουργός Φυσικών πόρων και
Οικολογίας.
Τους οποίους πλαισίωναν οι κ.κ. Azat
Fazlyev πρόεδρος του κρατικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του
Μπασκορτοστάν μαζί με τον αντιπρόεδρο
του κύριο Pavel Barmin.
Επιπλέον για το θέμα της Οικοφάρμας
παρέστη και ο πρύτανης του Κρατικού
Αγροτικού Πανεπιστημίου του Μπασκορτοστάν καθηγητής Ildar Gabitov ενώ, την
πλευρά του ΠΑΚΟΕ εκπροσώπησε επαξίως
ο Πρόεδρος καθηγητής κύριος Χριστοδουλάκης και επικουρικά ο καθηγητής
Παναγιώτης Γιαννακόπουλο.
Τετάρτη 24 Αυγούστου πρωί με ειδικό
βαν μεταβήκαμε στη διοικητική περιφέρεια
Sterlitamak σε απόσταση 127 χλμ από
την Ούφα ονειρεμένη περιοχή ιδιαίτερα
εύφορη είδαμε πολλές ποικιλίες σιτηρών
με προεξάρχουσα τη φημισμένη Γκρέτσκα !!!
Ακόμη πολλά βοοειδή και άλογα σε
παντελώς ελεύθερη βοσκή.
Ωραία διαδρομή καλό σχετικά οδικό
δίκτυο.
Στο τελικό σημείο της διαδρομής μας
υποδέχθηκε πολύ εγκάρδια ο μεγαλοκτη-

MONUMENT TO SALAVAT YULAYEV

ματίας κύριος Anatolii Kovalenko Γενικός
Διευθυντής της εταιρείας LCC "Kalinina"
και πατέρας του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Μας έκανε ξενάγηση τόσο στις απέραντες και πολύ ωραίες εκτάσεις του όσο και
στο εργοστάσιο παραγωγής σιταριού κτλ.
Αξέχαστη φιλοξενία και πολύ φιλική
επαγγελματική συζήτηση για να βρεθεί
Κοινός τόπος συνεργασίας για σύγχρονες δομές επεξεργασίες παραγώγων
και συσκευασία ακόμη κεφαλαιώδους
σημασίας αποτελεί έλεγχος και η πιστοποίηση των όλων των ειδών.
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την περιοχή Iglino και τύχαμε πολύ θερμής ιδιαίτερα
εγκάρδιας υποδοχής από τον περιφερειάρχη κύριο Gafuan Shaikhutdinov μας
έγινε περιήγηση στην πανέμορφη περιοχή
με τις φυσικές ομορφιές και του ζεστούς
ανθρώπους.
Ζήτησε επίσημα τη συνεργασία του
ΠΑΚΟΕ για τη δημιουργία ΟΙΚΟΦΑΡΜΑΣ
Ακόμη κέντρου πιστοποίησης προϊόντων της διοικητικής ενότητας υποσχόμενος κάθε τεχνική ,βοήθεια και την
παραχώρηση κατάλληλης εύφορης Γής.
Τέλος, με τη συνοδεία τοπικών μελοπαραγωγών πήγαμε σε μία μαγική δασική
περιοχή και είδαμε τα μελίσσια αφού
φορέσαμε τους κατάλληλους Εξοπλισμούς.
Άριστη ποιότητα μελιού ωστόσο
υπάρχει παλαιότητα στους εξοπλισμούς
στη τεχνολογία της συσκευασίας της
πιστοποίησης αλλά και παντελής έλλειψη
εκμετάλλευσης παραγώγων και υποπροϊόντων.
Δυναμικός κλάδος της οικονομίας
εφόσον ακούσουν το ΠΑΚΟΕ και επενδύσουν δυναμικά με προσανατολισμό
στις εξαγωγές.
Μείναμε με εξαιρετικές εντυπώσεις
για την άγρια φύση και τις φυσικές ομορφιές τις απέραντες εκτάσεις αλλά και
το ανθρώπινο κεφάλαιο με ανθρώπους
χαμογελαστούς καλοσυνάτους.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

ΙΕΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΟΥΦΑΣ

Αργά το βράδυ μετά από ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και θερμοκρασία περίπου 32 βαθμούς
Κελσίου επιστρέψαμε στην πρωτεύουσα αφήνοντας
πίσω μας εγκάρδιους ανθρώπους και νέους φίλους.
Πέμπτη 25 Αυγούστου πολύ νωρίς το πρωί
κατά τις 07.00 ξεκινήσαμε με το μίνι βαν που μας
διατέθηκε από τη κυβέρνηση του Μπασκορντοστάν
για τον πιο μακρινό πιο όμορφο προορισμό την
περιφέρεια Yermekeevo σε απόσταση περίπου
224 χλμ από την Ούφα και δίπλα ακριβώς από τη
Δημοκρατία του Ταταριστάν.
Στα όρια της περιφέρειας μας υποδέχθηκε ο
περιφερειάρχης κύριος Ilshat Raimanov με τους
στενούς συνεργάτες του.
Θερμότατη υποδοχή στο κλιμάκιο του ΠΑΚΟΕ
και στο συνεργάτη του στην Ούφα καθηγητή κύριο
Βασίλη Μπαμπένκο Πρύτανη για 20 χρόνια του
φημισμένου πανεπιστημίου Σόλοκχωφ.
Έτσι σε πομπή εμείς με το βαν και οι τοπικοί
άρχοντες με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα επισκεφθήκαμε γραφικά χωριά και το διοικητικό κέντρο της
περιοχής το τοπικό Μουσείο πάρα πολλά αξιοθέατα
και ηλιόλουστα φυσικά πανέμορφα τοπία.
Στη συνέχεια μας οδήγησαν στο τοπικό υδραγωγείο εντός μιας φυσικής λεκάνης που τροφοδοτούσε ολόκληρη την περιοχή καταπληκτική φύση
μεθερμοκρασία εποχής ανέλπιστα υψηλή περί τους
31 βαθμούς Κελσίου.
Ενώ αντίθετα το χειμώνα κάνει πολύ κρύο και
ρίχνει πολλά χιόνια.
Στη συνέχεια πήγαμε όλη η μεικτή αντιπροσωπεία Ελληνική και Μπασκίρ στον ιερό ναό (υπό
ανακατασκευή) της Θεομήτορος του ιερού Ναού
της εικόνας της Παναγίας του ΚΑΖΑΝ στο χωριό
Σπάρτακ.
Εκεί βρισκόταν συγκεντρωμένο μεγάλο πλήθος
πιστών ο Μητροπολίτης της γειτονικής πόλης του
Belebey και ακόμη τρείς Ορθόδοξοι ιερείς.
Τελέστηκε θεία λειτουργία σε ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα με πλήρη σεβασμό και κατάνυξη και
στη συνέχεια έγινε επιπλέον ειδική θεία λειτουργία
για την παραχώρηση στον ιερό ναό δύο πολύτιμων
πολύ παλαιών εικόνων οικογενειακών κειμηλίων
που ανήκαν στην οικογένεια του προέδρου του
ΠΑΚΟΕ καθηγητή κυρίου Παναγιώτη Χριστοδουλάκη.
Η ευγνωμοσύνη και η αγάπη των πιστών η
συγκίνηση όλου του εκκλησιάσματος και η ευγνω-

μοσύνη του Μητροπολίτη και των ιερέων ήταν
ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.
Κορυφαία στιγμή της ιερατικής εκδήλωσης
και της θείας λειτουργίας η στιγμή που παρέδιδε
ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ τις πανέμορφες εικόνες
με την ευλογία του Μητροπολίτη όταν φωτεινές
ακτίνες από το πουθενά έπεσαν πάνω στο υπαίθριο
ιερό, το σταυρό , τις δύο λατρεμένες εικόνες του
Προέδρου και στο κεφάλι του ακριβώς την ώρα που
γονατιστός στη Γή προσκυνούσε ευλαβικά εξάλλου
τις είχε στη κούνια του από παιδί που ποτέ δεν τις
αποχωρίστηκε.
Οι πάντες αναφώνησαν ότι αγγίζει τις καρδιές
μας είναι θέλημα του θεού και της Αγίας Τριάδος.
Υπογραμμίζεται ότι ευτυχώς το θείο περιστατικό απεικονίστηκε σε άρτιο φωτογραφικό υλικό
παρευρισκόμενης Μουσουλμάνας καθηγήτριας
γλωσσολογίας που δεν πίστευε στα μάτια της και
αναφώνησε θαύμα !!!
Μετά την θεία λειτουργία και τη συγκινητική
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δωρεά των εικόνων με τις ευχές των ιερωμένων
μεταβήκαμε με τη συνοδεία του περιφερειάρχη αλλά
και των συνεργατών του στο παραθεριστικό κέντρο
και κάμπινγκ για παιδιά και ενήλικες που είναι φημισμένο στην περιοχή και ονομάζεται Kulchum μέσα
Στο καταπράσινο δάσος με μεγάλη πισίνα και
ωραία σπίτια ξενώνες για τα παιδιά καθώς επίσης
σύγχρονα διοικητικά κτίρια κέντρο αναψυχής,
ιατρεία κτλ μας φιλοξένησαν με τοπικά εδέσματα
και ντόπιες λιχουδιές πραγματικά εντυπωσιακή
κουζίνα και λουκούλλειο γεύμα που συνηθίζεται
στους Νομαδικούς λαούς της περιοχής και συγκεκριμένα στους Μπασκίρ τους Τάταρους και τους
Τσουβάς κ.α.αναφέρεται ότι στη δημοκρατία του
Μπασκορντοστάν κατοικούν 143 διαφορετικές
εθνότητες μεγάλες η μικρές σε πλήρη αρμονία.
Μετά το απίστευτο γεύμα με την Νομαδική
κουζίνα της Ανατολής ήρθε η ώρα να επισκεφθούμε
ένα πολύ φημισμένο ιπποφορβείο της περιοχής.
Εκεί μας υποδέχθηκε ο Ildar ιδιοκτήτης δεύτερης
γενιάς ένας πολύ συμπαθής και εγκάρδιος Τάταρος .
Άριστα άλογα καθαρόαιμα αγώνων ένα εκ των
οποίων μάλιστα μόλις είχε κερδίσει στους Ασιατικούς αγώνες.
Μιλήσαμε για τις εγκαταστάσεις τη διατροφή
των αλόγων το νερό που πίνουν τη γυμναστική του
επιβάλλεται να ακολουθούν και ο πρόεδρος έδωσε
πλήθος χρηστικών πληροφοριών και συμβουλών
για τους ελέγχους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
που απαιτούνται σ’ όλη τη διατροφική αλυσίδα και
στους ταμιευτικούς χώρους των τροφίμων ,νερού κα
Μας χάρισε τα πέταλα του καθαρόαιμου που
κέρδισε τους τελευταίους μεγάλους αγώνες σε
ένδειξη εκτίμησης στο πρόσωπο του κυρίου Χριστοδουλάκη για την ευγενική παροχή πολύτιμων
συμβουλών.
Μετά επισκεφθήκαμε οργανωμένα στην ίδια
περιοχή ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής
γάλατος αλόγου που στη τοπική διάλεκτο ονομάζεται
Kumys καλή ποιότητα γάλακτος ιδιαίτερα θρεπτική
για τα παιδιά πλούσιο σε πρωτεΐνες.
Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ τους έδωσε πολύτιμες
συμβουλές για τη συσκευασία και πιστοποίηση των
προϊόντων γάλακτος του αλόγου.
Δυστυχώς στη Ρωσική Ομοσπονδία διαπιστώσαμε
ότι δεν ακολουθούνται τα Ευρωπαϊκά η Αμερικανικά
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διεθνή πρότυπα απαραίτητα για τις εξαγωγές κτλ
Αποχαιρετήσαμε τους ευγενικούς ιδιοκτήτες
της μονάδας με την παράκλησή να επιστρέψουμε
σύντομα και να συνεργαστούμε μαζί τους ενεργητικά.
Το πλούσιο πρόγραμμα της Κυβέρνησης μας
επεφύλασσε ακόμη μία ευχάριστη έκπληξη σε κοντινή
απόσταση βρισκόταν μία φυσική πηγή μέσα στο
δάσος πανέμορφα τοπία με εναλλαγές πράσινου
με λίμνες η ποταμούς και σε απόσταση μόλις 15
χλμ από τα σύνορα με το Ταταρστάν έτσι βρεθήκαμε στο μαγικό αυτό τοπίο όπου μας συνάντησε
ο Jure ιδιοκτήτης μονάδας συσκευασίας φυσικού
πόσιμου νερού εξαιρετικής ποιότητας είδαμε τις
εγκαταστάσεις τη φυσική πηγή ωστόσο πάλι διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει τοπικός έλεγχος των
ποιοτικών χαρακτηριστικών πλην της περιπτώσεως
που κατ’ έτος στέλνουν δείγματα προς εξέταση και
αδειοδότηση στην πρωτεύουσα.
Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ έδωσε υπέρ πολύτιμες
συμβουλές για ποιοτικούς ελέγχους επιτοπίως ακόμη
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τους κατασταλτικούς ελέγχους ώστε να μη χαθεί
αυτό το θείο δώρο. Καθώς επίσης στις τεχνικές
συσκευασίας κα Ακόμη η οικογενειακή επιχείρηση
του Jure ασχολείται πετυχημένα με τη μελισσοκομεία όμως κανείς δεν κάνει παράγωγα του μελιού.
Ο καθηγητής κύριος Χριστοδουλάκης τους
εξήγησε για τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις
και αναφέρθηκε στην πολυτιμότατη αξία του δηλητηρίου της Μέλισσας κα τέλος, ο ιδιοκτήτης της
οικογενειακής επιχείρησης μας είπε τα σχέδιά του
να δημιουργήσει μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας αφού
ο πλησίον ποταμός έχει μεγάλο πληθυσμό ψαριών.
Πραγματικά σε απόσταση 150 μέτρων από το
συσκευαστήριο φυσικού νερού ο πανέμορφος φυσικός ποταμός μας επιφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη
Με λίγα μόνο κομμάτια ψωμιού μαζεύτηκαν
δεκάδες ψάρια διαφόρων ειδών και μεγάλου μεγέθους που αγωνίζονταν για τα τελευταία ψίχουλα.
Ονειρεμένα μέρη αμόλυντα έξω από το σύγχρονο
πολιτισμό και τα Δυτικά πρότυπα ζωής.
Απλοί εγκάρδιοι άνθρωποι με παρελθόν ως
νομάδες οι περισσότεροι που συναντήσαμε στην
παραμονή μας στο Μακρινό Μπασκορτοστάν αλλά με
Μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την Ελλάδα και
τον Αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό.
Σίγουρα μας περιμένουν να ξαναγυρίσουμε πίσω
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αυτοί οι ζεστοί και εγκάρδιοι νέοι φίλοι είτε είναι
Μπασκίρ είτε Τάρταροι είτε Τσουβάς είτε Ρώσοι κ.α.
Είχε αρχίσει να πέφτει ο ήλιος και έπρεπε να
αποχωριστούμε τους ωραίους αυτούς νομάδες και
να πάρουμε το μακρύ δρόμο της επιστροφής μέσα
στην Πανσέληνο των Ουραλίων.
Φτάσαμε στη Ούφα με αισθήματα αγάπης και
φιλίας για όλους τους ανθρώπους της επαρχίας
που συναντήσαμε και συγκίνησης γιατί έπρεπε
να αποχωριστούμε όλο αυτό τον Νέο κόσμο της
περιοχής των Ουραλίων.
Ήταν ήδη μεσάνυχτα όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο
Πρέζιντεντ που φιλοξενηθήκαμε όπως συνηθίζεται
παγίως για τους καλεσμένους της κυβέρνησης.
Ώρα για τις βαλίτσες και τον αποχαιρετισμό έτσι,
ήλθε στο Ξενοδοχείο μας στις 04.30 μικρό κλιμάκιο
να μας συνοδεύσει στο αεροδρόμιο και τον επόμενο προορισμό μας τη Μόσχα με επικεφαλής τον
πρύτανη του Πανεπιστημίου Σόλοκχοφ και στενό
συνεργάτη μας Βασίλη Μπαμπένκο.
Δύσκολο πράγμα να λες αντίο σε τόσο καλούς
φίλους !
Να είσαι πάντα καλά Βασίλη έχεις κερδίσει τη
καρδιά όλων μας.
Στην επόμενη εφημερίδα θα ακολουθήσει το
οδοιπορικό της Μόσχας κτλ επίσκεψης Της αντι-
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προσωπείας του ΠΑ. K.O.E στην Ufa, Δημοκρατία
Μπασκορτοστάν από τις 21-26 Αυγούστου 2016
21 Αυγούστου 2016
21.45 άφιξη στο διεθνές Αεροδρόμιο της Ufa,
μεταφορά στο ξενοδοχείο President
22 Αυγούστου 2016
08.00 – 09.00 πρωινό στο ξενοδοχείο President
09.00 – 12.00 εκδρομή και ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Ufa
12.00-13.30 μεσημεριανό γεύμα σε ένα εστιατόριο της Ufa
14.00 αναχώρηση για την Dyurtullinskii περιοχή
επαρχιακή του Μπασκορτοστάν (132 km) *
21.00 Άφιξη στο ξενοδοχείο President Hotel
23 Αυγούστου, 2016
08.00 – 09.00 πρωινό στο ξενοδοχείο President
09.30-10.30 Σύσκεψη στο Κυβερνείο της Δημοκρατίας Μπασκορτοστάν (RB πρωθυπουργός Της
δημοκρατίας Μπασκορτοστάν, ο υπουργός της
γεωργίας RB, Υπουργός Οικολογίας και περιβάλλοντος διαχείρισης φυσικών πόρων RB, Πρύτανης
Μπασκίρ κρατικού Πανεπιστήμιου της γεωργίας,
δημοσιογράφοι )
11.00 εκδρομές στο Μπασκίρ Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γεωργίας
Αναχώρηση 12.00 Iglino επαρχιακή περιοχή του
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Μπασκορτοστάν * (49 χλμ.)
21.00 Άφιξη στο Ξενοδοχείο President Hotel
24 Αυγούστου 2016 *
08.00 – 09.00 πρωινό στο ξενοδοχείο President
09.00 Αναχώρηση για Ανατόλιο επαρχιακή περιοχή
( Sterlitamak ) του Μπασκορτοστάν * (127 χλμ)
21.00 Αφίξεις αντιπροσωπίας του ΠΑΚΟΕ στο
President Hotel
Αυγούστου 25, 2016
07.00 – 07.30 πρωινό στο ξενοδοχείο President
τις 07.30 αναχώρηση για την επαρχιακή περιοχή
Yermekeevo του Μπασκορτοστάν * (220 χλμ) στα
Σύνορα με το Ταταρστάν
(Μια προγραμματισμένη επίσκεψη στο ναό του
Καζάν ιερή εικόνα της Αγίας μητέρας ( Παναγίας)
, χωριό Σπαρτάκ, αρχιερατική θεία λειτουργία ,
επίσκεψη στο θέρετρο Kulchum Οργανωμένη επίσκεψη στη δεξαμενή Yermekeevo, μια επίσκεψη στο
εργοστάσιο παραγωγής γάλατος Αλόγων (Kumys )
22.00 Αφίξεις επίσημης αντιπροσωπίας στο
President Hotel
Αύγουστος 26, 2016
05.00 αναχωρήσεις αντιπροσωπίας ΠΑΚΟΕ
για το διεθνές Αεροδρόμιο της Ufa με προορισμό
τη Μόσχα.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ

επτέμβρης, επιστροφή στην καθημερινότητα, που ανατρέπεται
καθημερινά με πολλά γεγονότα
στη ζωή του ‘Ελληνα, έχοντας
να αντιμετωπίσει σκληρά οικονομικά
προβλήματα και όχι μόνο. Η ρίζα των
κακών στην κοινωνία είναι η κρίση των
ηθικών αξιών και αρχών. Και αυτή η κρίση
έχει μεγαλύτερη
Καθώς ο μέσος Έλληνας βρίσκεται στο
λαβύρινθο των πάσης φύσεως δυσκολιών
που αντιμετωπίζει, προσπαθώντας να βρει
λύσεις, σκεπτόμενος πώς θα τα καταφέρει
να επιβιώσει σε μια κοινωνία που πηγαίνει
όλο και πιο κάτω, χωρίς υποστήριξη από
επίσημους φορείς , έρχεται αντιμέτωπος
με σκηνές όπως αυτή του χρήστη έξω
από το μετρό Πανεπιστημίου, που ζει σ’
έναν παράλληλο κόσμο και διψά για την
επόμενη δόση του. «Εσείς μου λείπατε
τώρα», σκέφτεται ο περαστικός αγνοώντας
παντελώς μια ακολουθία γεγονότων που
οδηγεί στην σήψη, πρώτα των τοξικομανών
και ακολούθως, της κοινωνίας.
Αυτός ο τοξικομανής κατ΄αρχήν έχει
ένα ονοματεπώνυμο, έχει μια μάνα κι
έναν πατέρα και αντί για Ηπατίτιδα, HIV,
και την αρρώστια του εθισμού, κάποτε
είχε μια δουλειά, όνειρα, στόχους και
κυρίως είχε αξιοπρέπεια. Αυτό που δεν
είχε, ήταν πραγματική γνώση, ούτε της
ζωής ούτε των πραγματικών συνεπειών
των ναρκωτικών.
Πίστεψε τον «φίλο» του, ότι δεν θα
εθιστεί με την πρώτη φορά, ότι θα είναι
εύκολο να «κόψει» όποτε θελήσει, ότι η
κόκα, το χάπι ή η πρέζα θα του λύσει το
πρόβλημα, θα τον «φτιάξει», θα τον κάνει
πιο δημιουργικό, καθώς κι ένα σωρό άλλα
ψέματα. Μισή ευθύνη δική του, μισή της
πολιτείας, της κοινωνίας και των γύρω του.
Γιατί; Τι φταις εσύ κί εγώ που αυτός
έπεσε στα ναρκωτικά; Δεν φταις, αλλά
φέρεις ευθύνη, ή μάλλον ακόμα χειρότερα,
συνυπευθυνότητα, που δεν έχεις απαιτήσει
να υπάρχει ενημέρωση στα σχολεία για
τα ναρκωτικά από την παιδική ηλικία. Που
δεν ζητάς την απρόσκοπτη εκπαίδευση
από τους Δήμους, από την Αστυνομία,
από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς
οργανισμούς.
Που δεν ψάχνεις να βρεις απαντήσεις
και να ενημερώσεις τα παιδιά σου, τα
ανήψια ή τους φίλους σου σχετικά με
τους κινδύνους των ναρκωτικών, οι οποίοι
είναι πολύ περισσότεροι απ’ όσους έχεις
μετρήσει ή φανταστεί.
Με την επερχόμενη νομιμοποίηση της
μαριχουάνας και τα συνθετικά ναρκωτικά
να κάνουν κυριολεκτικά πάρτυ στη γειτονιά
της πνευματικής υγείας των εφήβων κι
ενηλίκων που τα καταναλώνουν, ο κίνδυνος
δεν περιορίζεται στο σπίτι ή την γειτονιά
σου. Αν μένεις σε μια «καλή γειτονιά»
κανείς δεν σου εγγυάται ότι οι συνέπειες
των ναρκωτικών δεν θα χτυπήσουν την
πόρτα σου. Στην πραγματικότητα, δεν
έχουν χτυπήσει την πόρτα σου απλώς
αλλά έχουν κατεδαφίσει το σπίτι σου.
Δεν αναφέρω καν τα υπέρογκα ποσά

που δαπανώνται για την αποκατάσταση
των τοξικομανών ετησίως, αριθμός που
ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Δεν αναφέρω καν τα επίσης αστρονομικά –για τα ελληνικά δεδομένα ποσάπου δαπανώνται για τη δημόσια υγεία
και για την αντιμετώπιση των ασθενειών
που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, ενώ οι
Έλληνες θέλουν να υπάρξουν κονδύλια
για την Παιδεία και την Υγεία. Θα αναφέρω όμως τα εξής: Ο τοξικομανής που
τράκαρε τον ανηψιό σου και τον έστειλε
δυο μήνες στο νοσοκομείο με λάμες και
βίδες στα πόδια του, ο πιτσιρικάς που
πήρε αμφεταμίνες στο πάρτυ που ήταν η
αδερφή σου και τη κακομεταχειρίστηκε,
η κόρη της καλύτερης φίλης σου που
κόλλησε Ηπατίτιδα C επειδή δεν κατάλαβε
ότι το αγόρι της ήταν χρήστης, η παρέα
που σου την «έπεσε» στον ηλεκτρικό και
σου έκλεψαν το πορτοφόλι, το κινητό και
τα χαρτιά σου για να εξασφαλίσουν το
επομενο χαπάκι τους, η θλιμμένη κοπέλα
που βλέπεις καθημερινά στο λεωφορείο
επειδή οι έμποροι σκότωσαν τον μπαμπά
της και ο αδερφός της πέθανε από τα
ναρκωτικά, αλλά εσύ νομίζεις ότι απλά
έχει κατεβασμένα μούτρα, ο συμμαθητής
του γιου σου που παίξανε ξύλο στο σχολείο , επειδή ο γιος σου τον κορόιδεψε
επειδή ο μπαμπάς του είναι στη φυλακή
για κατοχή ναρκωτικών, τα επιδόματα
που πληρώνεις προς τους άνεργους
και ασθενείς τοξικομανείς και τα λεφτά,
που αντί να μπαίνουν στο μαγαζί σου
πάνε στα χέρια του εμπόρου, ο οποίος
είναι υπεύθυνος για όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα, αποτελούν
καθημερινά περιστατικά στην ελληνική
κοινωνία και σχεδόν πάντα, συνιστούν
λόγους για να κατηγορηθεί ο διπλανός

μας, οι Αρμόδιοι φορείς, η μαύρη μας
μοίρα η ο Θεός που επέτρεψε να μας
συμβεί τέτοιο κακό.
Μέσα σε όλο αυτό το χάος υπάρχουν
διάφοροι Οργανισμοί, κυβερνητικοί και
μη, εθελοντικοί ή κερδοσκοπικοί, οι
οποίοι έχουν αναλάβει την ευθύνη να
κάνουν μια έκκληση αφύπνισης προς
τους Έλληνες συμπολίτες μας και να
εκπαιδεύσουν κάθε κάτοικο αυτής της
χώρας, σχετικά με τους κινδύνους των
ναρκωτικών. Ένας από αυτούς τους
οργανισμούς, η μη κερδοσκοπική εταιρεία
«Πρωτοβουλία Πολιτών για μια Ελλάδα
Χωρίς Ναρκωτικά», προωθεί το διεθνούς
φήμης πρόγραμμα Πρόληψης «Η Αλήθεια
για τα Ναρκωτικά» εδώ και λίγα χρόνια
στην χώρα μας. Διαθέτει εντελώς δωρεάν
το έντυπο και εκπαιδευτικό υλικό στους
συμπολίτες μας, το οποίο περιλαμβάνει
τα δεδομένα για κάθε διαδεδομένο
ναρκωτικό, καθώς επίσης και για τα
καινούργια συνθετικά ναρκωτικά.
Προβάλλει τις διεθνώς βραβευμένες
Ανακοινώσεις Κοινής Ωφελείας με τίτλο
«Τι Είπαν...Είπαν Ψέμματα» οι οποίες
δείχνουν τα ψέμματα που θα σου πουν
οι έμποροι για να πάρεις ναρκωτικά και
τι πραγματικά θα σου συμβεί, καθώς
επίσης και τις Αληθινές Ιστορίες από
ανθρώπους που επέζησαν από την κόλαση
των ναρκωτικών και μας διηγούνται την
ιστορία τους ο καθένας ξεχωριστά. Δεν θα
μπορούσε να απουσιάζει το χρησιμότατο
εργαλείο για δάσκαλους και καθηγητές,
το Πακέτο του Εκπαιδευτικού, το οποίο
δίνει τη δυνατότητα στον διδάσκοντα
καθηγητή, να εκπαιδεύσει ο ίδιος τους
μαθητές του σχετικά με τους κινδύνους
και τις συνέπειες των ναρκωτικών, σε
λίγες μόλις διδακτικές ώρες. Ολα τα

υλικά είναι διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ στο www.
notodrugs.gr.
Η Πρόληψη σε συλλογικό επίπεδο
αποτελεί λύση στο πρόβλημα, διότι το
άτομο που είναι καλά εκπαιδευμένο σχετικά με τις συνέπειες των ναρκωτικών
και θωρακίζεται από μια κοινωνία με τις
ίδιες αντιλήψεις, ακόμα και κάτω από
σκληρή πίεση θα πεί «ΟΧΙ» σε κάθε είδους
ναρκωτικό, διότι γνωρίζει τι πρόκειται
να συμβεί πραγματικά. Ο νέος που του
προσφέρουν ναρκωτικά δεν θα φοβηθεί
να μην τον αποκαλέσουν «κότα» ή «φλώρο» οι συνομήλικοί του. Η Πολιτεία που
έρχεται αντιμέτωπη με ενημερωμένους
πολίτες, βαδίζει καλύτερα με αυτούς
τους πολίτες και προχωρεί σε νομοθεσίες
που πραγματικά προωθούν την επιβίωση
του ατόμου και δεν τον σπρώχνουν στην
καταστροφή.
Αυτά είναι αποτελέσματα της συλλογικής δράσης για την πρόληψη όχι από 200
εθελοντές αλλά από όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη αυτής της κοινωνίας. Από εμένα,
από εσένα, τον ξάδερφο, το συνάδελφό
μας κ.ο.κ. Ο κλήρος για την προστασία
των μελλοντικών ηγετών, καλλιτεχνών κι
επιστημόνων πέφτει σ’ εσένα κι εμένα. Αν
δεν τους προστατ έψουμε με γνώση και
δράση θα καταλήξουμε να «ζούμε» σε
μια κοινωνία όπου θα υπάρχει ένα χάπι
για κάθε πρόβλημα και ως παρενέργειες
αλυσιδωτές αντιδράσεις που ούτε καν τις
χωράει ο ανθρώπινος νους...
Ας σηκώσουμε τα μανίκια λοιπόν και
ας παλέψουμε για μια Ελλάδα Χωρίς
Ναρκωτικά!
Πέννυ Σπανού
Γραμματέας της Πρωτοβουλίας Πολιτών για μια Ελλάδα Χωρίς Ναρκωτικά
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Με την υγεία και τη ζωή των πολιτών της Δυτικής Αττικής δεν παίζουμε

Μ

Πληγή που πρέπει να κλείσει άμεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής

ας χωρίζουν μόλις τέσσερις
ημέρες από τη συγκέντρωση
των κατοίκων της Φυλής, με
αίτημα το άμεσο και οριστικό
κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής. Ήταν υπεραρκετές για να αποδειχτεί πόσο δίκαιο
και πόσο επίκαιρο ήταν, καθώς μια νέα
μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα
της Κυριακής 17/7 στο μέτωπο της απόθεσης σκουπιδιών στο ΧΥΤΑ της Φυλής.
Καθώς είναι ακόμη σε εξέλιξη, δεν
μπορεί να προβλεφθεί επακριβώς το
καταστροφικό της έργο και τα αποτελέσματά της. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι η
κατάσβεση θα είναι δύσκολη, η διάρκειά
της απροσδιόριστη και τεράστιες ποσότητες
ιδιαίτερα τοξικών και επικινδύνων ρύπων
θα διασπαρούν και πάλι στη Φυλή, στις
γειτονικές περιοχές της Δυτικής Αττικής
και της Δυτικής Αθήνας και, με τη βοήθεια του ανέμου, σε άλλες κατοικημένες
περιοχές της Αττικής. Για την ώρα, είναι
άγνωστο αν θα υπάρξουν επιπτώσεις στη
λειτουργία του ΧΥΤΑ και στην αποκομιδή
των σκουπιδιών.
Για μια ακόμη φορά εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία χιλιάδων πολιτών. Σε τέτοιες
περιπτώσεις επιβάλλεται η λήψη έκτακτων
μέτρων για την προστασία τους, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων. Και όμως,
αυτό που συμβαίνει, δεν είναι κεραυνός
«εν αιθρία». Είναι ένα προμελετημένο
και κατ’ εξακολούθηση έγκλημα, που
οφείλεται στη συγκεντρωτική διαχείριση
των αποβλήτων, με το 90% του συνόλου
των αστικών αποβλήτων της Αττικής
(1.900.000 τόνοι/έτος) να οδηγείται στην
εγκατάσταση της Φυλής, που λειτουργεί
για πάνω από πενήντα χρόνια και της
οποίας η λειτουργία εξακολουθεί να

περιλαμβάνεται και στο νέο περιφερειακό
σχεδιασμό, για αόριστο χρονικό διάστημα.
Και μόνο να το σκεφτεί κανείς είναι τρομακτικό. Ιδιαίτερα, όταν η δημιουργία νέων
χώρων ασφαλούς διάθεσης - ταφής έχει
παραπεμφθεί στις καλένδες. Μαζί με τις
αποκεντρωμένες υποδομές ανακύκλωσης,
κομποστοποίησης και ήπιας επεξεργασίας
των υπολειμματικών σύμμεικτων, που θα
μπορούσαν να μειώσουν το μεγαλύτερο
μέρος των αποβλήτων που θάβονται.
Η διοίκηση της περιφέρειας και του
αρμόδιου φορέα διαχείρισης (ΕΔΣΝΑ),
αντί να δίνει αμφισβητούμενης ειλικρίνειας συγχαρητήρια στους κατοίκους
που εξεγείρονται, οφείλει να κινηθεί στην
κατεύθυνση μιας ουσιαστικής αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού. Θα
το πούμε ξεκάθαρα: σχεδιασμός που δεν
θα περιγράφει αναλυτικά, συγκεκριμένα

και δεσμευτικά τις βασικές περιφερειακές
υποδομές και δεν θα προσδιορίζει τον
οδικό χάρτη για το άμεσο και οριστικό
κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής θα είναι σχεδιασμός διατήρησης του υφιστάμενου
μοντέλου, δια της διολίσθησης.
Το ίδιο ισχύει και για τους δήμους της
Αττικής και τα τοπικά σχέδια διαχείρισης
που εκπονούν. Τα οποία, κατά κανόνα,
εξαντλούνται σε επιφανειακές δράσεις,
αγνοούν την ανάγκη για δημοτικές υποδομές ανακύκλωσης και κομποστοποίησης,
συντηρώντας την «εξαγωγή» του συνόλου,
σχεδόν, των σκουπιδιών τους στη Φυλή. Σ’
αυτήν την κοινωνικά άδικη και ρατσιστική,
στην ουσία, στάση πρέπει να μπει ένα
τέλος ΤΩΡΑ. Πολύ δε περισσότερο, όταν
η εναλλακτική λύση της αποκεντρωμένης
διαχείρισης, με έμφαση στην πρόληψη,
στην προδιαλογή και στην ανάκτηση

των υλικών, έχει τεκμηριωθεί ότι είναι η
λύση με το μέγιστο περιβαλλοντικό και
οικονομικό όφελος για την κοινωνία. Δεν
υπάρχει, συνεπώς, καμία δικαιολογία για
την κυβέρνηση, την κεντρική διοίκηση και
την αυτοδιοίκηση, όλων των βαθμίδων,
να ολιγωρούν και να διστάζουν, ούτε,
φυσικά, να παίζουν το «παιχνίδι» των
μεγαλοεργολάβων.
Εννοείται ότι απάντηση στο πρόβλημα
δεν αποτελεί το σενάριο της υποτιθέμενης
ανάπλασης της εγκατάστασης της Φυλής,
που «πλασάρει» τελευταία ο δήμος Φυλής,
την ίδια στιγμή που υποστηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης
και συνδέεται με σενάρια επέκτασης των
υφιστάμενων δραστηριοτήτων.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΠΡΩΣΥΝΑΤ)

ΨΗΦΙΣΜΑ της ανοιχτής συγκέντρωσης πολιτών και συλλογικοτήτων Φυλής

Η ΑΝΟΧΗ ΜΑΣ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ - ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ ΤΕΛΟΣ
Εδώ και πάνω από 50 χρόνια, Φυλή και Άνω Λιόσια
αποτελούν το βασικό σκουπιδότοπο της Αττικής. Έχουν
φορτωθεί με δεκάδες εκατομμύρια τόνους δημοτικά
σκουπίδια, αλλά και τεράστιες ποσότητες βιομηχανικών
και επικίνδυνων αποβλήτων.
Κυριολεκτικά, η λειτουργία της Αττικής στηρίζεται
σε μεγάλο βαθμό στη συνειδητή καταστροφή της
περιοχής των δήμων Φυλής και Ασπροπύργου και στη
συνεχιζόμενη και διαρκή υποβάθμιση ολόκληρης της
Δυτικής Αττικής. Τώρα, οι θάνατοι από καρκίνους και
οι σοβαρές βλάβες στη υγεία χτυπούν πολύ συχνά τους
κατοίκους, με πρόσφατο κρούσμα τη βαριά δυσοσμία
των τελευταίων μηνών.
Θεωρούμε ότι η περιφέρεια Αττικής δεν παίρνει τα
απαραίτητα μέτρα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση,
αν και η περιφερειάρχης εκλέχθηκε με το σύνθημα «η
Φυλή θα κλείσει». Την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται ο
νέος περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ), με την έμφαση στην ανακύκλωση και στην
αποκεντρωμένη διαχείριση αποβλήτων να υπάρχει μόνο
στα χαρτιά. Η «καρδιά» του νέου ΠΕΣΔΑ, στην πράξη,

εξακολουθεί να είναι η εγκατάσταση (ΟΕΔΑ) της Φυλής.
Στην οποία η περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ φρόντισαν
να ανανεωθούν οι άδειες περιβαλλοντικών όρων και
λειτουργίας, η σύμβαση εκμίσθωσης του «πανελλαδικού» αποτεφρωτήρα υγειονομικών αποβλήτων και η
λειτουργία του ιδιωτικού εργοστασίου επεξεργασίας
σύμμεικτων σκουπιδιών (ΕΜΑΚ) και μάλιστα με επέκταση
της δυναμικότητάς του από 250.000 τόνους/έτος, σε
350.000!!!...
Στους επόμενους μήνες θα γίνει η τελική συζήτηση
στο περιφερειακό συμβούλιο Αττικής για την έγκριση του
νέου ΠΕΣΔΑ. Με συμβολικές διαμαρτυρίες και παραστάσεις, αλλά και δυναμικές παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις
αγωνιζόμαστε να μη φτάσει ο ΠΕΣΔΑ, με τη σημερινή
του μορφή, στο περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση.
Επιβάλλεται, στην τελική του μορφή, να έχει σημαντικές
και ριζικές αλλαγές σε ό, τι αφορά το μέλλον της ΟΕΔΑ
της Φυλής και όχι μόνο.
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!!
• Απαιτούμε το άμεσο και οριστικό κλείσιμο του
ΧΥΤΑ Φυλής.

• Καμιά επέκταση δραστηριοτήτων και δυναμικότητας
του ΕΜΑΚ Φυλής.
• Να απομακρυνθεί άμεσα ο αποτεφρωτήρας υγειονομικών-νοσοκομειακών αποβλήτων.
• Να μην επιτραπεί καμία νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων, στην ευρύτερη περιοχή, όπως αυτές
που σχεδιάζουν η εταιρεία WATT ΑΕ και ο δήμος Αθήνας.
• Να αποσυρθεί το συγκεντρωτικό σχέδιο αναθεώρησης
του ΠΕΣΔΑ, με επίκεντρο την εγκατάσταση της Φυλής.
Να αναμορφωθεί ριζικά, με στόχο το δημόσιο χαρακτήρα
της διαχείρισης, την αποκέντρωση, την πρόληψη, την
προδιαλογή και την ανακύκλωση των υλικών και με τη
διαχείριση από δημόσιους φορείς. Όλες οι περιοχές να
αναλάβουν το φορτίο που τους αναλογεί.
• ΟΧΙ άλλα σκουπίδια στη Φυλή. Να ξεκινήσει, άμεσα,
η περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής
και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων της.
• Να προχωρήσει, χωρίς καμία καθυστέρηση, η
διεξαγωγή ουσιαστικής επιδημιολογικής μελέτης των
επιπτώσεων της λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής.
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

οικο
νομία

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ της Αττικής, η επέκταση της Φυλής, οι νέες δραστηριότητες
της WATT ΑΕ και η ένοχη σιωπή της περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ

Σ

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕΣΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ

ε περιπέτειες έχει μπει η διαχείριση των απορριμμάτων, με κύρια
την ευθύνη της διοίκησης της
περιφέρειας Αττικής. Δυο χρόνια
μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του
2014 και είκοσι μήνες από την ανάληψη
των καθηκόντων της, έχει καταφέρει
να οδηγήσει σε αδιέξοδο τη διαδικασία
αναθεώρησης του υφιστάμενου, από το
2006, σχεδιασμού. Το πρώτο σχέδιο της
αναθεώρησης, που εγκρίθηκε από το ΔΣ
του ΕΔΣΝΑ στις 28/8/2015 και από το
περιφερειακό συμβούλιο στις 8/10/2015,
συνάντησε καθολική αποδοκιμασία.
Αφού δεν περιέγραφε και δεν περιείχε
υποδομές αποκεντρωμένης διαχείρισης,
συντηρούσε το συγκεντρωτισμό και προδιέγραφε τη συνέχιση της λειτουργία της
εγκατάστασης της Φυλής, άφηνε ανέπαφο
το διάτρητο σύστημα της ανακύκλωσης
κλπ. Με λίγα λόγια, δεν ήταν σχέδιο.
Και στο βαθμό που ήταν, ήταν το παλιό,
καταδικασμένο σχέδιο. Κι ας υιοθετούσε, υποκριτικά, τους στόχους του νέου
εθνικού σχεδίου.
Αναγκάστηκαν, η περιφέρεια Αττικής και
ο ΕΔΣΝΑ, να εκπονήσουν ένα νέο σχέδιο,
το οποίο υποτίθεται ότι θα ενσωμάτωνε
και τα τοπικά σχέδια διαχείρισης των
δήμων. Το νέο σχέδιο εγκρίθηκε από το
ΔΣ του ΕΔΣΝΑ στις 15/3/2016 και υποβλήθηκε, όπως είχε γίνει και με το πρώτο
σχέδιο, για έλεγχο και γνωμοδότηση στα
υπουργεία εσωτερικών και περιβάλλοντος
και για γνωμοδότηση στην περιφερειακή
επιτροπή διαβούλευσης. Και το δεύτερο
σχέδιο, όμως, έχει όλα τα «κουσούρια»
του πρώτου. Επιπλέον, αποδέχεται και
«νομιμοποιεί» την επιλογή των περισσότερων δήμων να συνεχίσουν το σημερινό
καθεστώς «εξαγωγής» των σκουπιδιών
τους στη Φυλή και να περιορίζονται σε
επιφανειακές δράσεις: βελτίωσης του
δικτύου συλλογής (κάδοι κλπ.), δημιουργίας κάποιων πράσινων σημείων και, σε
λίγες περιπτώσεις, τοπικής διαχείρισης
των κλαδεμάτων τους. Μια «τρύπα στο
νερό», δηλαδή.
Είναι απολύτως λογικό, συνεπώς, το
ότι οι αντιδράσεις συνεχίζονται και μεγαλώνουν. Το ίδιο λογικό είναι το γεγονός
ότι και τα δυο υπουργεία διατύπωσαν
σοβαρές ενστάσεις, χωρίς να προχωρήσουν στην τυπική γνωμοδότηση που
προβλέπει ο νόμος 4342/2015 (άρθρο
31). Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη μας,
ότι επιβάλλεται διόρθωση της μελέτης
αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και επανυποβολή τους στα υπουργεία για την τελική
γνωμοδότηση, πριν το θέμα επανέλθει στο
περιφερειακό συμβούλιο. Τη συζήτηση
στην περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης

και τη θετική γνωμοδότηση που έδωσε,
καλύτερα θα ήταν να τη ξεχάσουμε. Γιατί
ήταν μια απολύτως τυπική και ανούσια
διαδικασία, έγινε με δεύτερη πρόσκληση
και με αναιμική συμμετοχή, τα κείμενα
που τέθηκαν υπόψη των μελών της ήταν
αυτά του πρώτου σχεδίου (!!!) και, αυτή
τη φορά, οι συντάκτες του σχεδίου δεν
παραβρέθηκαν καν να το υποστηρίξουν (!!!).
Είναι υποχρέωση της περιφέρειας
Αττικής και του ΕΔΣΝΑ να αποσαφηνίσουν τη στάση τους. Θα αποφασίσουν
να ακολουθήσουν τη φωνή της λογικής
και του δημοσίου συμφέροντος ή θα
συνεχίσουν στις εξώφθαλμα λαθεμένες
και καταστροφικές επιλογές τους; Θα
διορθώσουν, ουσιαστικά, το σχέδιο της
αναθεώρησης και θα το επανυποβάλλουν
για δημόσια διαβούλευση ή θα προσπαθήσουν να το κρατήσουν, «πάση θυσία»,
στη ζωή;
Ωστόσο, επειδή τα χρονικά περιθώρια
στενεύουν και επειδή, κακά τα ψέματα, η
υπόθεση θα κριθεί από τη στάση που θα
κρατήσουν τα μέλη της πλειοψηφούσας
παράταξης στο περιφερειακό συμβούλιο, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τις
τεράστιες ευθύνες που αναλαμβάνουν
όσοι/ες ξεχνούν τις δεσμεύσεις τους για
«αποκεντρωμένη διαχείριση, με δημόσιο
χαρακτήρα και με έμφαση στην πρόληψη,
στην προδιαλογή και στην ανάκτηση των
υλικών» και επιλέγουν να συναινέσουν στη
συνέχιση του συγκεντρωτικού μοντέλου
διαχείρισης, του «εκτρώματος» της Φυλής
και του ανοίγματος της πόρτας στα εργολαβικά συμφέροντα. Κανείς δεν μπορεί
να κρύβεται πίσω από κανενός είδους

σκοπιμότητες. Και στο τέλος - τέλος:
«μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου,
ουδέν λάθος αναγνωρίζεται».

Η επέκταση της Φυλής
Μπορούμε να τρέφουμε κάποια αισιοδοξία για μια αλλαγή πορείας της περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ; Δύσκολο
να το υποστηρίξει κανείς. Αφού, εκτός από
την (αρνητική) εξέλιξη της αναθεώρησης
του ΠΕΣΔΑ, μια σειρά από ενέργειες μας
πείθουν ότι ο συγκεκριμένος προσανατολισμός της έχει «διαπεράσει» όλη τη λογική
της ηγετικής ομάδας της περιφέρειας και
του ΕΔΣΝΑ, οδηγώντας στη συνέχιση της
λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής,
στην επέκταση των δραστηριοτήτων της,
στην ενδεχόμενη χωρική επέκταση και
στην πλήρη υιοθέτηση της πολιτικής της
εκχώρησης του έργου της διαχείρισης των
αποβλήτων στους εργολάβους. Σε αυτά
θα πρέπει να προστεθεί και η ακατανόητη
επιμονή στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Γραμματικού. Πιο συγκεκριμένα:
• Έχει δρομολογηθεί η επέκταση της
δυναμικότητας του εργοστασίου επεξεργασίας σύμμεικτων (ΕΜΑΚ) στη Φυλή,
από τις 250.000 στις 350.000 τόνους/
έτος. Από αυτές τις ποσότητες οι 100.000
τόνοι/έτος θα αφορούν σε προδιαλεγμένα
οργανικά, όταν στις άλλες δύο μονάδες, που ονοματίζονται, θα οδηγούνται
αθροιστικά μόνο 30.000 τόνοι/έτος. Τα
τελευταία φαινόμενα της έντονης δυσοσμίας στην ευρύτερη περιοχή δείχνουν
πως η επεξεργασία τέτοιων ποσοτήτων
οργανικών είναι προβληματικό να γίνει

σε μία μονάδα και, ιδιαίτερα, στο ΕΜΑΚ
Φυλής.
• Η άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ
Φυλής ανανεώθηκε (26/2/2016) από
την περιφέρεια Αττικής για άλλα πέντε
χρόνια (μέχρι 26/2/2021) και αυτή του
ΕΜΑΚ για αόριστο χρονικό διάστημα
(18/3/2016), αφού πρώτα ανακλήθηκε
η απόφαση διακοπής, που είχε εκδοθεί
στις 29/6/2015.
• Η περιβαλλοντική αδειοδότηση
του ΧΥΤΑ ισχύει μέχρι 11/11/2022, του
ΕΜΑΚ μέχρι 11/3/2018 (με πρόβλεψη,
στη συνέχεια, να ενταχθεί στη συνολική
περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΟΕΔΑ
Φυλής) και του αποτεφρωτήρα υγειονομικών αποβλήτων μέχρι 11/9/2024.
• Έγινε (νέα) απευθείας ανάθεση της
διαχείρισης του ΕΜΑΚ Φυλής, στο ίδιο
ανάδοχο σχήμα και για τρία χρόνια.
• Εκμισθώθηκε ο αποτεφρωτήρας
υγειονομικών αποβλήτων της Φυλής,
για τρία συν τρία χρόνια.
Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο
ότι η πλήρωση των τελευταίων κυττάρων
του ΧΥΤΑ Φυλής είναι θέμα, το πολύ, δύο
χρόνων και ότι η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ
παραπέμπει στις καλένδες τη δημιουργία
νέων χώρων ασφαλούς διάθεσης (ΧΥΤΥ),
είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα τεθεί πολύ
σύντομα και θέμα χωρικής επέκτασης
της Φυλής.

Οι δραστηριότητες
της WATT ΑΕ στη Φυλή
Δεν παραγνωρίζουμε ότι το θέμα της
χωρικής επέκτασης της ΟΕΔΑ Φυλής
έχει ήδη τεθεί, ανεξάρτητα από το ΧΥΤΑ.
Αναφερόμαστε στο γνωστό σχέδιο Ανδρεόπουλου, προς την περιφερειάρχη Αττικής
κ. Δούρου, με το οποίο -ούτε λίγο, ούτε
πολύ- προβλέπεται η κατασκευή:
• Μονάδας μηχανικής βιολογικής
επεξεργασίας (ΜΒΕ), της εταιρείας WATT
AE, που βρίσκεται υπό κατασκευή και θα
παραλαμβάνει σύμμεικτα απορρίμματα
από το δήμο Φυλής, ενδεχομένως και
από άλλους δήμους που θα υποδείξει ο
ΕΔΣΝΑ, καθώς και υπολείμματα των
ΚΔΑΥ της Αττικής, είτε το RDF του ΕΜΑΚ.
• Ενεργειακού σταθμού, δηλαδή μονάδας καύσης, που θα τροφοδοτείται με το
δευτερογενές στερεό καύσιμο του εργοστασίου ΜΒΕ της WATT ΑΕ. Προτείνεται
να δημιουργηθεί σε παρακείμενο οικόπεδο
του δήμου Φυλής και θα παράγει ηλεκτρισμό, που θα καταναλώνει η νέα μονάδα
ΜΒΕ, η υφιστάμενη μονάδα διαλογής
της WATT AE -που λειτουργεί στις αποθήκες του παλιού καμένου ΚΔΑΥ- και το
εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού, καθώς
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και θερμότητα.
• Εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού, που
θα δημιουργηθεί στον ίδιο χώρο με τη
μονάδα καύσης και το οποίο πέρα από την
ηλεκτρική ενέργεια της μονάδας καύσης,
θα απορροφά την θερμότητά του και
νερό προερχόμενο από τις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας των στραγγισμάτων του
παρακείμενου ΧΥΤΑ. Το εργοστάσιο αυτό,
θα εκμεταλλεύεται, επίσης, τις ποσότητες
ανακυκλώσιμου χαρτιού, τόσο από την
μονάδα ΜΒΕ, όσο και από άλλες εγκαταστάσεις των εμπλεκομένων φορέων
(WATT, ΕΔΣΝΑ).
Η έγκαιρη δημοσιοποίηση του σχεδίου
από την ΠΡΩΣΥΝΑΤ οδήγησε σε ταχεία
αναδίπλωση όλων των εμπλεκόμενων,
ακόμη και του συντάκτη του σχεδίου,
που έσπευσαν να το υποβαθμίσουν, να
το αποκηρύξουν ή να το αγνοήσουν. Το
δυστύχημα γι αυτούς είναι ότι ένα μέρος
του σχεδίου υλοποιείται, ήδη. Αναφερόμαστε στη μονάδα μηχανικής - βιολογικής
επεξεργασίας της WATT ΑΕ, η οποία
επιβεβαιώθηκε ότι κατασκευάζεται, χωρίς
οικοδομική άδεια και περιβαλλοντική
αδειοδότηση. Κι ας δηλώνει -και η WATT
ΑΕ- πως δεν έχει ιδέα για το … «έγκλημα»
και ότι, απλά, επανακατασκευάζει το ΚΔΑΥ
που λειτουργούσε στην ίδια θέση, μέχρι
αυτό να καταστραφεί από πυρκαγιά το
καλοκαίρι του 2013. Για το θέμα αυτό,
η ΠΡΩΣΥΝΑΤ έχει κάνει παρεμβάσεις σε
πολλές κατευθύνσεις, τα αποτελέσματα
των οποίων έχουν καταγραφεί σε ειδικό
αρχείο και επιβεβαιώνουν τις παραπάνω
διαπιστώσεις. Γι αυτό, άλλωστε το λόγο,
η υπηρεσία δόμησης του δήμου Φυλής
έχει εκδώσει απόφαση διακοπής εργασιών.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο κίνδυνος
της επέκτασης των δραστηριοτήτων
διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή της
Φυλής έχει εκλείψει οριστικά. Κάθε άλλο.
Η έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης
έφερε στην επιφάνεια τον προβληματικό
τρόπο με τον οποίο βρέθηκε να ασκεί
δραστηριότητες μια ιδιωτική εταιρεία, σε
χώρο που της παραχωρεί ένας δημόσιος
φορέας (ο δήμος Φυλής) και ο οποίος
αποτελεί τμήμα της ΟΕΔΑ Φυλής που
διαχειρίζεται ο ΕΔΣΝΑ (παλιότερα ο
ΕΣΔΚΝΑ). Δραστηριότητες που καλύφθηκαν περιβαλλοντικά από την αδειοδότηση
του ΕΣΔΚΝΑ για το ΧΥΤΑ (!!!) και τις οποίες
θα μπορούσε να ασκήσει ο ίδιος ο δήμος
Φυλής ή ο ΕΣΔΚΝΑ. Με τίμημα, το οποίο
δεν είναι γνωστό αν ποτέ καταβλήθηκε
στο δήμο Φυλής και στον ΕΣΔΚΝΑ (στον
τελευταίο το 3% των καθαρών κερδών
της δραστηριότητας).
Έφερε, επίσης, στο φως την μετατροπή, από τη WATT ΑΕ, των αποθηκών
του καμένου ΚΔΑΥ σε ένα μικρό ΚΔΑΥ,
το οποίο έχει πάρει απαλλαγή από την
υποχρέωση απόκτησης άδειας λειτουργίας,
στις 9/12/2014, αφού έχει δηλωθεί με
χαμηλή ισχύ μηχανολογικού εξοπλισμού
(μικρότερη των 22 KW), οπότε εμπίπτει σε
καθεστώς επαγγελματικού εργαστηρίου.
Ωστόσο, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος,
σε πρόσφατη αυτοψία τους (26/10/2015)
και στην έκθεση μερικού ελέγχου που
συνέταξαν (19/4/2016) εκτιμούν ότι ο
μηχανολογικός εξοπλισμός υπερβαίνει τα
30 KW και ζητούν έλεγχο από τη διεύθυνση
ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικής Αττικής. Σχετικό
ερώτημα προς τη διεύθυνση ανάπτυξης
και τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττι-

κής, που έχει υπογράψει και τη βεβαίωση
απαλλαγής από την άδεια λειτουργίας, έχει
απευθύνει και η ΠΡΩΣΥΝΑΤ. Σε αναμονή
των απαντήσεών τους, έχουμε κάθε λόγο
να αναρωτιόμαστε αν η πρακτική των
αυθαιρεσιών (ή και διευκολύνσεων) της
WATT ΑΕ συνεχίζεται και εδώ.

Η ένοχη σιωπή της περιφέρειας
Αττικής και του ΕΔΣΝΑ
Τόσα πολλά πράγματα, που «κουμπώνουν» μεταξύ τους είναι πολύ δύσκολο να
δεχτούμε ότι οφείλονται σε σύμπτωση.
Αυτό που προκύπτει, από τα πράγματα,
είναι η συνειδητή επιλογή ενός δρόμου
αναντίστοιχου με τις προεκλογικές διακηρύξεις της ηγεσίας της περιφέρειας και
αντιδιαμετρικά αντίθετου με όσα επιτάσσει
το δημόσιο συμφέρον, στον οικονομικό,
στον κοινωνικό και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η ένοχη
σιωπή της περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ για
αυθαίρετες δραστηριότητες στο χώρο της
ΟΕΔΑ Φυλής, που διαχειρίζονται, παρά
μόνο με την υπόθεση ότι τις επικροτούν
και θέλουν να τις ενσωματώσουν στο
νέο περιφερειακό σχεδιασμό. Δεν μπορεί
να εξηγηθεί αλλιώς η προσπάθειά τους
να υποβαθμίσουν τα προβλήματα που
φαίνεται ότι θα δημιουργήσει η επέκταση
της δυναμικότητας του ΕΜΑΚ. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η συνέχιση του
καθεστώτος ανάθεσης σε εργολάβους
του συνόλου, σχεδόν, του έργου του
ΕΔΣΝΑ στην ΟΕΔΑ Φυλής. Δεν μπορεί να
εξηγηθεί αλλιώς ότι δεν αισθάνονται την
ανάγκη να τοποθετηθούν σε ένα σχέδιο,

το οποίο τους έχει υποβληθεί επίσημα και
έχει προκαλέσει τόσες αντιδράσεις. Δεν
μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η απουσία
οποιασδήποτε ενημέρωσης για τους
περαιτέρω χειρισμούς τους στο θέμα
της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, ιδιαίτερα
μετά τον «κόλαφο» των παρατηρήσεων
των υπουργείων εσωτερικών και περιβάλλοντος.
Η κατρακύλα αυτή πρέπει να σταματήσει, καθώς διακυβεύεται το μέλλον της
διαχείρισης των αποβλήτων της Αττικής
για τις επόμενες δεκαετίες. Η ηγεσία
της περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ
έχει κάθε δικαίωμα να αδιαφορεί για το
δικό της κύρος και την αξιοπιστία. Αυτό
που δεν έχει δικαίωμα να κάνει είναι να
δυσφημεί και να ακυρώνει τις κινηματικές
διεκδικήσεις των τελευταίων χρόνων,
μεγάλο μέρος των οποίων έχει, πλέον,
αποτυπωθεί και στο νέο εθνικό σχέδιο
διαχείρισης αποβλήτων. Και αν δεν το
αντιλαμβάνεται η ίδια, οφείλουν να τις το
υπενθυμίσουν τα μέλη του περιφερειακού
συμβουλίου, ιδιαίτερα αυτά τα οποία της
έχουν επιτρέψει να κινείται, ως τώρα, σε
αυτούς τους επικίνδυνους δρόμους.
Ας μη βαυκαλίζεται κανείς με την ιδέα
ότι οι παραπάνω επιλογές της περιφέρειας
και του ΕΔΣΝΑ μπορούν να υλοποιηθούν
χωρίς «να ανοίξει ρουθούνι». Ευτυχώς,
το κίνημα για μια εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων, στη βάση του δημόσιου
συμφέροντος, αποκεντρωμένου και με
έμφαση στην πρόληψη, στην προδιαλογή
και στην ανάκτηση των υλικών, έχει και το
βάθος και τη δύναμη να υπερασπιστεί τις
δικές του επιλογές και να μην «παραδοθεί»
χωρίς καμία μάχη.

ΕΔΣΝΑ: "ΚΑΡΦΙΑ" και "ΜΗΝΥΜΑΤΑ" για το νέο ΠΕΔΣΑ
Δήλωση του κ. Στ. Ιατρού, μέλους της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ,
εκπροσώπου των Δήμων της Αττικής, σχετικά με τη
διαχείριση των απορριμμάτων και το νέο Περιφερειακό
Σχεδιασμό, με την οποία «κλείνει την πόρτα» στην πρόταση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Γιώργου Πατούλη, για
κοινή συνεδρίαση των ΕΔΣΝΑ και ΠΕΔΑ, για το θέμα,
πρόταση την οποία χαρακτηρίζει «άστοχη» και «προκλητική», ενώ ζητά την άμεση έγκριση και υλοποίηση του
νέου ΠΕΔΣΑ, «με τους Δήμους της Αττικής, την ΠΕΔΑ
και την Περιφέρεια Αττικής να έχουν τον πρώτο λόγο
για την επίτευξη του στόχου αυτού», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
Αρχικά, ο κ. Ιατρού επισημαίνει την «ελάχιστη, σχεδόν
μηδενική συμμετοχή» των Δήμων – Δημάρχων στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης
Αττικής για το ίδιο θέμα. «Μου προκαλεί λοιπόν έκπληξη
ότι κάποιοι που είχαν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ συμμετοχής στα
παραπάνω όργανα και ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ, προτιμούν
με δηλώσεις και Δελτία Τύπου να θέτουν θέματα που
αφορούν το νέο ΠΕΣΔΑ Αττικής», παρατηρεί.
Ολόκληρη η δήλωση
«Την 19/7/2016 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔΑ και της Εκτελεστικής Επιτροπής
(ΕΕ) του ΕΔΣΝΑ με αντικείμενο το ΠΕΣΔΑ Αττικής, και
ειδικότερα το επίκαιρο θέμα των χρηματοδοτήσεων.
Πέραν των αποφάσεων και των προτάσεων, κοινή
διαπίστωση ήταν η ελάχιστη – απογοητευτική συμμετοχή
Δήμων - Δημάρχων στην παραπάνω συνεδρίαση. Είναι
γνωστό ακόμα ότι ελάχιστη σχεδόν μηδενική συμμετοχή είχαν οι Δήμοι – Δήμαρχοι στις συνεδριάσεις της

Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αττικής για
το ίδιο θέμα.
Μου προκαλεί λοιπόν έκπληξη ότι κάποιοι που είχαν
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ συμμετοχής στα παραπάνω όργανα και
ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ, προτιμούν με δηλώσεις και
Δελτία Τύπου να θέτουν θέματα που αφορούν το νέο
ΠΕΣΔΑ Αττικής.
Το νέο ΠΕΣΔΑ Αττικής μετά από ένα χρόνο διαβούλευσης και αναμονής για την κατάθεση των Τοπικών
Σχεδίων Διαχείρισης, ψηφίστηκε οριστικά τόσο από την
ΕΕ όσο και το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ, και μάλιστα με ευρεία
πλειοψηφία.
Πλέον έχει ήδη κατατεθεί η ΣΜΠΕ προς έγκριση.
Όλοι γνωρίζουμε το περιεχόμενό του και με βάση
αυτό, ΕΔΣΝΑ και Δήμοι προχωράμε σε αιτήματα χρηματοδότησης των δράσεων.
Προφανώς όσοι θέτουν σήμερα ερωτήματα για τις
διαδικασίες και το περιεχόμενο του ΠΕΣΔΑ, δεν διάβασαν – δεν γνωρίζουν το ΠΕΣΔΑ.
Προφανώς έχουν παρασυρθεί από άσχετους συμβούλους; Από κομματικές σκοπιμότητες; Από άλλες
αιτίες; Ελάχιστη σημασία έχει. Το θέμα είναι ότι σήμερα
καταστροφολογούν και παραπληροφορούν.
Την ίδια στιγμή είναι προκλητικό κάποιοι που δεν
είχαν την παραμικρή -ως όφειλαν- συμμετοχή στα
όργανα, να εγκαλούν σήμερα όσους από εμάς, όρισαν
στη συγκεκριμένη μας θέση (είμαστε μέλη της ΕΕ του
ΕΔΣΝΑ), και να διακινούν στο διαδίκτυο ανυπόστατα
ερωτήματα, φανερώνοντας την άγνοια τους για το θέμα.
Ουδείς εξ αυτών ρώτησε τα εκλεγμένα από την ΠΕΔΑ

μέλη στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, όπου μετέχουν 4 παρατάξεις.
Είναι όχι απλά άστοχο, αλλά προκλητικό να ζητούν
κάποιοι νέα κοινή συνεδρίαση ΕΔΣΝΑ / ΠΕΔΑ, λίγες
μέρες μετά από μία τέτοια συνεδρίαση, χωρίς λόγο και
περιεχόμενο, απλά επειδή το απαιτούν ανάγκες, οι οποίες
πόρρω απέχουν από τη μέγιστη ανάγκη υλοποίησης της
νέας πολιτικής στη διαχείριση των απορριμμάτων όπως
αυτή αποτυπώνεται στο υπό αναθεώρηση Περιφερειακό
Σχέδιο.
Ίσως κάποιοι ενοχλούνται επειδή το ΠΕΣΔΑ, η
ΣΜΠΕ και οι προτάσεις χρηματοδότησης γίνονται από
το δυναμικό του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής
χωρίς ανάθεση σε ιδιώτες.
Ίσως κάποιοι να είναι ικανοποιημένοι αν δεν κατατεθούν προτάσεις χρηματοδότησης για το ΠΕΣΔΑ Αττικής.
Κάποιοι ακόμα ζητούν τη μια στιγμή επίσπευση
διαδικασιών και αποφάσεων, ενώ την άλλη ζητούν
διαβούλευση και ατέρμονες συζητήσεις.
Τους καλώ, να σοβαρευτούν, να ενημερωθούν (πάντα
είμαστε στη διάθεσή τους) και συμπαραταχθούν μαζί με
όσους αγωνίζονται για να εγκριθεί και υλοποιηθεί το νέο
ΠΕΣΔΑ και η νέα αντίληψη, οικονομικά και οικολογικά
δίκαιης και βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων.
Ως εκ τούτου, τον πρώτο λόγο για την επίτευξη αυτού
του στόχου, έχουν οι Δήμοι της Αττικής με την ΠΕΔΑ,
και η Περιφέρεια Αττικής, όπως απαιτεί ο νόμος αλλά
και η παγιωμένη όσο και απαραίτητη συνεργασία των
δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης, στο όνομα του δημοσίου
συμφέροντος και της εξυπηρέτησης των συμφερόντων
των πολιτών.»
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ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ
Ο «ΠΟΛΕΜΟΣ» ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Πάτρα: Μαγαζάτορες
ξεφορτώνονται
τα σκουπίδια τους
στην Παναγοπούλα
Αναγνώστης του thebest.gr, έστειλε φωτογραφίες από σωρούς απορριμάτων στην περιοχή της
Παναγοπούλας. Τα σκουπίδια όπως φαίνεται και
απο τις φωτογραφίες προέρχονται απο μαγαζιά
της περιοχής (περιέχουν μπουκάλια, καφέδες, μέχρι
και αποδείξεις) που βρήκαν τον ...εύκολο τρόπο
να τα ξεφορτωθούν.
Τα ...βουνά σκουπιδιών που έχουν σχηματιστεί
πέρα απο εστία μόλυσνης, αποτελούν και κίνδυνο
ανάφλεξης. Βρίσκονται δίπλα στις καταστηνώσεις
της Χριστιανικής Εστίας στην Παναγοπούλα και
στις δύο πλευρές του δρόμου.
Τις τελευταίες μέρες τα σκουπίδια από το
κατάστημα και μετα απο μπαραζ δημοσιευματων
οπως το πιο πανω που σας επισυναπτω θάφτηκαν
κάτω από μπάζα

«Αγνοούνται»
49.936 αμειβόμενοι (!)
του στενού
και ευρύτερου Δημοσίου
Η Κυβέρνηση δε γνωρίζει, που απασχολούνται
46.936 άτομα (τα οποία πληρώνει) του "στενού"
και "ευρύτερου" Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με τον
Γραμματέα Κοινοβουλευτικού Έργου του Ποταμιού,
κ. Παναγιώτη Καρκατσούλη, με μόλις 8 από τα
14 Υπουργεία να έχουν απαντήσει σε σχετικές
Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις του Ποταμιού, για τα
πόσα είναι τελικά τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου, που εποπτεύονται από τα Υπουργεία.
Σύμφωνα με τον κ. Καρκατσούλη, οι 49.936
«αγνοούμενοι» αφορούν σε:
• Τακτικό προσωπικό: 33.438
• Συμβάσεις έργου κ.λπ.: 10.062
• Μέλη Δ.Σ.: 1.762
• Λοιπές περιπτώσεις: 1.674.

Ο

ταν στις 17 Ιουλίου οι δήμαρχοι
της Αρκαδίας, της Αργολίδας,
της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας συμφώνησαν για πρώτη φορά σε ένα
κοινό σχέδιο για τη διαχείριση των
απορριμμάτων, όλοι αναστέναξαν
με ανακούφιση. Στο σοβαρό αυτό
ζήτημα η Περιφέρεια Πελοποννήσου
παραμένει η πιο καθυστερημένη στη
χώρα, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές.
Ένα μήνα μετά, σύμφωνα με
δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», η εικόνα είναι κάθε άλλο
παρά ενθαρρυντική: ο πρόεδρος του
συλλογικού φορέα των δήμων για
τα απορρίμματα παραιτήθηκε, ενώ
πέντε δήμαρχοι υποστηρίζουν με
εξώδικο ότι το «κοινό» σχέδιο που
εστάλη στα συναρμόδια υπουργεία...
δεν είναι αυτό που είχαν υπογράψει.
Πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο;
«Η απόφαση που πήραμε τον Ιούλιο
όριζε δύο παράλληλους τρόπους
διαχείρισης των απορριμμάτων: Ο
ένας μέσω της κεντρικής διαχείρισής
τους από ιδιώτη και ο άλλος από
όποιον δήμο επιθυμούσε με δικά
του μέσα», λέει ο δήμαρχος ΑργουςΜυκηνών, Δημήτρης Καμπόσος. «Στις
18 Αυγούστου συγκλήθηκε η εκτελεστική επιτροπή του ΦΟΔΣΑ (σ.σ.
ο συλλογικός φορέας των δήμων
για τα σκουπίδια), η οποία διέπραξε
πλαστογραφία –οι ίδιοι ισχυρίζονται
ότι παραπλανήθηκαν από κάποιο
στέλεχος του ΦΟΔΣΑ– καθώς έστειλε
στο υπ. Εσωτερικών άλλη απόφαση
από αυτή που είχαμε υπογράψει.
Οταν το αντιληφθήκαμε, πέντε

δήμαρχοι (Αργους, Τρίπολης, Κορίνθου, Σπάρτης, Β. Κυνουρίας) αποφασίσαμε να στείλουμε εξώδικο,
επιφυλασσόμενοι για τη συνέχεια».
Οι πέντε δήμαρχοι ισχυρίζονται ότι
το «παραλλαγμένο» κείμενο προκρίνει
μόνο την ανάθεση της διαχείρισης
σε ιδιώτη, ανοίγοντας τον δρόμο
για την υπογραφή της σύμβασης
με την ΤΕΡΝΑ. «Η απόφαση που
είχαμε υπογράψει έδινε το δικαίωμα
σε όποιον δήμο ήθελε, να στείλει
μόνο το υπόλειμμα στις εγκαταστάσεις του ιδιώτη. Επιπλέον δεν είχαν
τεθεί ποιοτικά χαρακτηριστικά στο
υπόλειμμα της επεξεργασίας. Τα
χαρακτηριστικά αυτά τέθηκαν εκ
των υστέρων και ουσιαστικά μας
υποχρεώνουν να στέλνουμε σύμμεικτα
(κοινά) σκουπίδια στον ιδιώτη και όχι
μόνο ό,τι περισσεύει από τη δική μας
επεξεργασία».
Την ίδια άποψη έχει και ο δήμαρχος Κορίνθου, Αλέξανδρος Πνευματικός. «Εμείς αναγνωρίσαμε ότι κάποιοι
μικροί δήμοι δεν μπορούν να κάνουν
διαχείριση μόνοι τους και συνεπώς
θέλουν να απευθυνθούν σε ιδιώτη.
Υπάρχουν όμως και οι μεγάλοι δήμοι
που επιθυμούν να δημιουργήσουν
τις δικές τους εγκαταστάσεις. Με
βάση την απόφαση αυτή, το ΣΔΙΤ
δεν μπορεί να υπογραφεί».
Εν τω μεταξύ, την υπόθεση περιπλέκει και η παραίτηση του δημάρχου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Ηλία
Ανδρικόπουλου, από τη θέση του
προέδρου του ΦΟΔΣΑ. «Παραιτήθηκα για λόγους ευθιξίας», εξηγεί.
«Υπάρχει ο φόβος να χαθούν όλα

και να μείνει η Πελοπόννησος χωρίς
χρηματοδοτήσεις για υποδομές και
γεμάτη σκουπίδια». Οσον αφορά τους
δήμους που ζητούν τοπική διαχείριση,
ο κ. Ανδρικόπουλος είναι επιφυλακτικός. «Για να κάνεις κάτι τέτοιο,
χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις,
λ.χ. να έχεις ΧΥΤΑ. Οι πέντε δήμοι
δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, καθώς ζητούσαν είτε από τον
ΦΟΔΣΑ να χωροθετήσει ΧΥΤΑ για
λογαριασμό τους, ή να στείλουν τα
σκουπίδια τους... στον δικό μας ΧΥΤΑ.
Κατά τη γνώμη μου, όμως, την κύρια
ευθύνη την έχει η κυβέρνηση που δεν
ξεκαθαρίζει τη θέση της».
Προχθές ο ΦΟΔΣΑ συνεδρίασε εκ
νέου. Η εκλογή νέου προέδρου δεν
κατέστη δυνατή, όμως αποφασίστηκε
να σταλούν στα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος διορθώσεις
στο κείμενο του περιφερειακού σχεδιασμού.
Το ζητούμενο βέβαια είναι αν η
κυβέρνηση... δεχθεί τις διορθώσεις, με
δεδομένο ότι εδώ και μήνες προωθεί
την ανάθεση της διαχείρισης σε ιδιώτη. Αν δεν τις δεχθεί, η συνέχεια θα
δοθεί στα δικαστήρια. Αν τις δεχθεί,
είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να
προχωρήσει στην υπογραφή της
σύμβασης με την ΤΕΡΝΑ, όταν αυτή
δεν θα αφορά πέντε από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειας. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι αν η Τοπική
Αυτοδιοίκηση και η κυβέρνηση όντως
επιθυμούν η «σκουπιδο-Πελοπόννησος» να αποτελέσει παρελθόν, ο
χρόνος για τη λήψη αποφάσεων είναι
πλέον ελάχιστος.
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Εκτεταμένη ρύπανση από λύματα στο Πρασονήσι –

ΓΕΜΙΣΕ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ!

Τ

η λήψη μέτρων αστυνόμευσης για
την απομάκρυνση τροχόσπιτων
από την παραλία του Πρασονησίου
ζήτησε αρμοδίως η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου μετά και από έκθεση
«βόμβα» της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», το
μαγευτικό τοπίο στο «Πρασονήσι», ένα από
τα θαύματα της φύσης, ένας από τους πιο
σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς
στο νησί της Ρόδου, τελικά κινδυνεύει
να μετατραπεί σε χωματερή όχι μόνο για
πετρέλαιο, με την επικείμενη λειτουργία
του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, όπως καταγγέλλουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής,
αλλά και από τους χιλιάδες επισκέπτες,
που ρίχνουν λύματα κατά μήκος της
ακτογραμμής!
Μετά από αναφορά του προέδρου
της τοπικής κοινότητας Κατταβιάς κ.
Νίκου Ζαννετάκη, που προκάλεσε και
εισαγγελική επέμβαση, επενέβη και η
Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
Ο κ. Ζαννετάκης κατήγγειλε, μεταξύ
άλλων, παράνομη αποβολή λυμάτων,
από παράνομα εγκατεστημένα τροχόσπιτα, στην περιοχή του Πρασονησίου,
με αναφορά του προς τον εισαγγελέα.
Είχε καταγγείλει ακόμα, μεταξύ άλλων,
ότι λύματα καταλήγουν σε λάκκους κάτω
από τα τροχόσπιτα, ή στη γύρω περιοχή,
χωρίς να υφίστανται καμία επεξεργασία.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού διενήργησε αυτοψία στην
περιοχή και διαπίστωσε ότι σε εκτεταμένο
μέτωπο, στην αμμώδη επιφάνεια και εντός
της αιγιαλίτιδας ζώνης, έχουν σταθμεύσει
σε διπλή σειρά πολλά τροχόσπιτα για
προσωρινή διαμονή των κατόχων τους,
στη συντριπτική τους πλειοψηφία αλλο-

δαποί επισκέπτες.
Στο χώρο αυτό δεν υφίσταται η οποιαδήποτε υποδομή για την εξυπηρέτησή
τους, με αποτέλεσμα η όλη κατάσταση να
παραπέμπει σε λειτουργίες μιας «αυθαίρετης κατοικημένης περιοχής προσωρινής
διαμονής». Και μόνο από αυτό το γεγονός, η περιβαλλοντική επιβάρυνση τόσο
στο αισθητικό όσο και στο λειτουργικό
σκέλος (στερεά – υγρά απόβλητα κλπ)
είναι προφανής.
Πέραν των τροχόσπιτων, σε διάσπαρτα
σημεία, αλλά και εντός του οικοσυστήματος
των κέδρων, που φύονται στις αμμοθίνες
στη δυτική πλευρά, υπάρχουν εγκατεστημένες σκηνές δίχως και πάλι οποιαδήποτε
υποδομή, επιδρώντας αρνητικά στο ίδιο
το οικοσύστημα, αλλά και δημιουργώντας
μια ακόμη πηγή ρύπανσης.
Έτσι, είναι σαφές ότι η όλη κατάσταση
υποβαθμίζει περιβαλλοντικά μια εξαιρετικά

ευαίσθητη περιοχή η οποία έχει ενταχθεί
στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών
«natura 2000» και επί πλέον στην πλειοψηφία της είναι αιγιαλίτιδα ζώνη εντός
της οποίας δεν επιτρέπονται τέτοιου
είδους δραστηριότητες – εγκαταστάσεις.
Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου
επενέβη στο θέμα και εξέδωσε το ακόλουθο έγγραφο:
«ΘΕΜΑ: «Ρύπανση από τροχόσπιτα
στην περιοχή «Πρασονήσι» Ν. Ρόδου».
ΣΧΕΤ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 1016/49/2α/03-07-14 έγγραφο του Α.Σ. Γενναδίου
Ρόδου. 2. Το με αρ. πρωτ. 5582/24-7-14
έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλ. & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών
εγγράφων, στα οποία γίνεται αναφορά στη
ρύπανση από σταθμευμένα τροχόσπιτα
στην περιοχή «Πρασονήσι» Ν. Ρόδου
εντός της κοινοχρήστου ζώνης αιγιαλού

και παραλίας του Δημοσίου, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:
Τα τροχήλατα οχήματα που φέρουν
αριθμό κυκλοφορίας διευθετούνται και
αστυνομεύονται από την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα από το Τμήμα
Τροχαίας αλλά και από το τοπικό Αστυνομικό Σταθμό. Δεδομένου λοιπόν ότι
ο υπό κρίση κοινόχρηστος χώρος δεν
αποτελεί οριοθετημένο χώρο στάθμευσης, τα προαναφερθέντα οχήματα είναι
παρανόμως σταθμευμένα.
Η παράνομη λοιπόν στάθμευση και
η αστυνόμευση αυτής, όπως προαναφέρουμε, είναι αρμοδιότητα της Ελληνικής
Αστυνομίας δεδομένου δε ότι ο υπό κρίση
χώρος είναι κοινόχρηστος χώρος αιγιαλού και παραλίας ιδιοκτησίας Ελληνικού
Δημοσίου και χώρος εκτός συναλλαγής.
Δεδομένου του κοινόχρηστου χαρακτήρα
του, καλείστε για την άμεση απομάκρυνση των οχημάτων αυτών ως έχοντες
αρμοδιότητα.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση
της υπηρεσίας μας για τις ενέργειές σας
δεδομένου ότι ο εν λόγω χώρος είναι
διοίκησης, διαχείρισης και προστασίας
του Υπουργείου Οικονομικών.
Σε ό,τι αφορά τις σκηνές ελεύθερου
κάμπινγκ που περιγράφεται στο β’ σχετικό
έγγραφο, σας ενημερώνουμε ότι λόγω
της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου αλλά
και της φύσης της εγκατάστασης στο
κοινόχρηστο, προτείνουμε την ανάρτηση
πινακίδων από το Δήμο στην περιοχή, στις
οποίες να αναγράφεται ότι απαγορεύεται το ελεύθερο κάμπινγκ, αλλά και την
απομάκρυνση των ήδη εγκατεστημένων
από το Αστυνομικό Σταθμό, δεδομένου
ότι στον υπό κρίση χώρο δεν υπάρχει
χωροθετημένο-αδειοδοτημένο κάμπινγκ».
Πηγή:www.dimokratiki.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Όχι στα κυκλώματα
των Δημοσίων Έργων – Ναι στις Πράσινες Συμβάσεις
Είναι η ώρα της ευθύνης για την Κυβέρνηση και
τον Υπουργό να αλλάξει την κατάσταση
Στην αποκάλυψη του τρόπου λειτουργίας των
κυκλωμάτων που λυμαίνονταν μέχρι σήμερα τα δημόσια
έργα προχώρησε ο οικολόγος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Δημαράς σε ομιλία του στη Βουλή, κατά τη
διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Παραγωγής
και Εμπορίου για το θέμα των δημοσίων συμβάσεων
και προμηθειών. Παράλληλα ο Γιώργος Δημαράς
κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου οι
Πράσινες Συμβάσεις να αποτελέσουν τη στρατηγική
επιλογή της χώρας μας για τις επόμενες δεκαετίες.
Όπως υπογράμμισε ο Γιώργος Δημαράς, οι διαδικασίες σχεδιασμού, προϋπολογισμού, δημοπράτησης,
συμβασιοποίησης, επίβλεψης και παραλαβής των
δημοσίων έργων μέχρι τώρα ήταν τέτοιες που οδηγούσαν συνήθως στη διαπλοκή, το μεγάλο κόστος

και την κακή ποιότητα. Οι διαδικασίες αυτές περιελάμβαναν μεταξύ άλλων στημένους διαγωνισμούς,
«συνεννοήσεις» μεταξύ των των εργοληπτών για
μικρές εκπτώσεις, αλλά και διαπλοκή με τους επιβλέποντες για υπερβάσεις ποσοτήτων στις επιμετρήσεις
ή και ανοχές στην ποιότητα των υλικών καθώς και
παραλαβή των έργων με αφερέγγυες επιτροπές και
πρακτικές.
Με τον τρόπο αυτό τα δημόσια έργα συχνά κόστιζαν από 3 φορές πάνω από το αντίστοιχο κόστος
ιδιωτικού έργου με τις ίδιες προδιαγραφές.
Ο Γιώργος Δημαράς τόνισε την ανάγκη θέσπισης
ανεξάρτητων ελεγκτικών αρχών που θα ελέγχουν τα
έργα -συνολικά ή δειγματοληπτικά- ώστε να τιμωρούνται
παραδειγματικά οι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι και να
διαγράφονται από τα μητρώα κατασκευής δημοσίων
έργων οι εταιρείες και τα υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα.

Για την ανάγκη στρατηγικού προσανατολισμού της
χώρας προς ένα Εθνικό Σχέδιο Πράσινων Δημοσίων
Συμβάσεων, ο Γιώργος Δημαράς αναφέρθηκε αναλυτικά στα άμεσα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν
επισημαίνοντας ότι καμία Περιφέρεια, κανένα Υπουργείο, κανένας Δήμος δεν θα πρέπει να επιλέγει υλικά
μέσα από το αχανές δίκτυο των παγκοσμιοποιημένων
ανταλλαγών. Επιλέγοντας προϊόντα ντόπιας παραγωγής από τις ίδιες περιοχές (νομούς ή περιφέρειες)
ισχυροποιούμε οικονομικά αυτές τις περιοχές και
βοηθάμε στην υγιή αποκεντρωμένη βιώσιμη οικονομία.
Μεταξύ των μέτρων που πρότεινε ο Γιώργος
Δημαράς είναι η συστηματοποίηση των κοινωνικών
και περιβαλλοντικών προδιαγραφών και κριτηρίων
στις προμήθειες και η μη εξαίρεση των δημόσιων
έργων από την υποχρέωση ανακύκλωσης των αδρανών υλικών.
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«Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Αστικό Περιβάλλον»

Τ

ο θέμα της έκθεσης είναι «Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Αστικό Περιβάλλον». Σύμφωνα με στατιστικές του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το
6,7% των θανάτων παγκοσμίως οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Στην
Αττική το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης παρουσιαζόταν έντονα ήδη από
τη δεκαετία του ‘80, τότε που υπήρχε το
κίτρινο νέφος και οξείδια του αζώτου,
λόγω κυρίως μηχανών εσωτερικής καύσης
των αυτοκινήτων. Τότε έκαναν για πρώτη
φορά εμφάνιση μέτρα αντιμετώπισης
του νέφους, όπως η απαγόρευση της
πετρελαιοκίνησης, η εισαγωγή μικρού
και μεγάλου Δακτυλίου, μέτρα για την
ρυπαντική τεχνολογία σε βιομηχανίες
και άλλα.
Πρόσφατα, απασχόλησε εκ νέου το
θέμα με ιδιαίτερη ένταση το 2012 λόγω
της οικονομικής κρίσης και της αύξησης
της τιμής του πετρελαίου, η ανεξέλεγκτη
καύση ξύλων και άλλων υλικών. Υπήρξε
έτσι ανησυχητική αύξηση της ρύπανσης
στην ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου της
Αττικής, της λεγόμενης «αιθαλομίχλης».
Επίσης, αναφερόμαστε στα μικροσωματίδια PM10 και PM2,5, τα οποία,
μπορούν να προκαλέσουν και κλιματικές
αλλαγές σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τη
διακυβερνητική του ΟΗΕ, καθώς και να
προωθήσουν τροπική ζώνη προς βορά,
εκτός των άλλων βλαβών στη βιοποικιλότητα, την υγεία, που είναι γνωστά
προβλήματα.
Ακολουθεί παρακάτω ένα κομμάτι
που έχει να κάνει με τη διοίκηση και
με το ποια Υπουργεία εμπλέκονται στη
διαδικασία διαχείρισης και αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εδώ,
αναφέρονται Οδηγίες, όπως η 50/2008
που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο
και η ΚΥΑ 14122 που εκδόθηκε το 2011.
Υπάρχουν Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα που αφορούν συγκεκριμένους
ρύπους, Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρο,
Νικέλιο, πολυκυκλικούς αρωματικούς
υδρογονάνθρακες.
Οδηγία που έχει ενσωματωθεί στο
Ελληνικό Δίκαιο. Εδώ, αναφέρουμε το
Υπουργείο Υγείας που έχει την αρμοδιότητα
καθορισμού των ορίων της ατμόσφαιρας
και η θέσπιση οριακών τιμών για κάθε
ρύπο, αποτελεί πάγια αρμοδιότητα του
Υπουργείου Υγείας, γιατί από την υπέρβαση
αυτού του ορίου ή όχι, εξαρτάται εάν θα
έχει επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία. Από
κει και πέρα βέβαια, έχουμε καθοριστικό ρόλο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και στις Περιφέρειες και στις αρμόδιες
Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών,
που δίνουν οδηγίες για την ενημέρωση
του κοινού, σε περίπτωση που έχουμε
υπερβάσεις.
Θα ήθελα να αναφερθώ και αυτό είναι
σημαντικό, για την παρακολούθηση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη διαχείριση του
προβλήματος, τη λήψη μέτρων προστασίας,
σημαντικό ρόλο έχουν οι μετρήσεις της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η εθνική αλλά

και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, θέτουν σαν
υποχρέωση τη λειτουργία δικτύου σταθμών
μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λειτουργεί
από το 2000 γι' αυτό το σκοπό. Σε αυτό
περιλαμβάνονται αναβαθμισμένοι σταθμοί
του λεκανοπεδίου των Αθηνών και άλλων
πόλεων, που ήδη λειτουργούσαν, καθώς
και νέοι σταθμοί σε μεγάλες πόλεις. Η
αρμοδιότητα για τις μετρήσεις του δικτύου
μοιράζονται ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τους σταθμούς της Αττικής,
στις αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες της χώρας για τους υπόλοιπους.
Στο ΥΠΕΝ λοιπόν, λειτουργεί ακόμα ένα
εργαστήριο διαπίστευσης, το οποίο έχει
πάρει διαπίστευση κατά ΑΙΖΟ 17025 για
δύο διακριβώσεις. Διακρίβωση θειαλών
αερίων ρύπων γνωστής συγκέντρωσης
και διακρίβωση ροών βαθμονομητών
και δύο δοκιμών για όζον και για ζύγιση
μικροσωματιδίων ΡΝ 10, με στόχο την
αξιοπιστία κρίσεων του εθνικού δικτύου
παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης (ΕΔΠΑ). Πρόκειται λοιπόν, για
ένα διαπιστευμένο εργαστήριο, μοναδικό
στην Ελλάδα, σύγχρονων προδιαγραφών
και πολλών δυνατοτήτων. Θα έλεγε λοιπόν
κανείς, βρισκόμαστε σε ένα ικανοποιητικό
επίπεδο στη χώρα.
Το ΥΠΕΝ, έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης υλοποίησης προγραμμάτων μέτρησης,
καταγραφής και αξιολόγησης των επιπέδων
ρύπανσης, την εκτίμηση της ποιότητας
του ατμοσφαιρικού αέρα, την εποπτεία
λειτουργίας του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,

την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών
μόνον μέσα στα όρια Αττικής και για τον
σταθμό υποβάθρου για διασυνοριακή
ρύπανση, που είναι στην Αλίαρτο, την
διασφάλιση της αξιοπιστίας μετρήσεων
του εθνικού δικτύου, τη σύνταξη και αποστολή Εκθέσεων και Αναφορών προς τα
όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος,
την εισήγηση για ενημέρωση του κοινού
για λήψη έκτακτων μέτρων, μόνο για την
περιφέρεια της Αττικής.
Οι Περιφέρειες, έχουν αρμοδιότητα
για την εγκατάσταση λειτουργίας συντήρησης των σταθμών μέτρησης και για
την ενημέρωση του κοινού και τη λήψη
έκτακτων μέτρων, πλην Αττικής, όπως
είπα και πριν.
Από όλες αυτές οι αρμοδιότητες,
υπάγονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, λειτουργεί τους 14 σταθμούς που
βρίσκονται μέσα στην Περιφέρεια Αττικής,
όπως είπαμε, το σταθμό της Αλιάρτου
για τη διασυνοριακή ρύπανση, αλλά οι
Περιφέρειες λειτουργούν αντίστοιχους
12 περιφερειακούς σταθμούς. Έχουμε 7
στην κεντρική Μακεδονία, που βρίσκονται
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Στην Περιφέρεια δυτικής Ελλάδας, δύο
θέσεις που βρίσκονται στην Πάτρα. Στη
Θεσσαλία δύο θέσεις, μια στον Βόλο και
μία στη Λάρισα. Στην Περιφέρεια Ηπείρου
μια θέση στα Ιωάννινα.
Την περίοδο αυτή, υλοποιείται έργο
αναβάθμισης εκσυγχρονισμού επέκτασης
του εθνικού δικτύου παρακολούθησης
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με συνολι-

κό προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια 700
χιλιάδες ευρώ.
Ακολουθεί επιστημονική έρευνα. Διαπιστώσεις. Άλλο κεφάλαιο που αναφέρονται κάποια στοιχεία, πιο επιστημονικά
και ακολουθεί μετά, επιτρέψτε μου να
διαβάσω επιγραμματικά, κάποιες προτάσεις και κάποια μέτρα προστασίας που
πρέπει να ληφθούν. Η Πολιτεία έχει την
υποχρέωση να λαμβάνει τα προβλήματα
και να μην αρκείται σε συστάσεις αποφυγής, μετακίνησης ή παράκλησης, να μην
ανάβουν οι κάτοικοι τζάκια. Πρέπει να
λυθεί πρωτίστως το πρόβλημα στην πηγή.
Θα πρέπει να προωθηθεί επέκταση του
δικτύου φυσικού αερίου. Να επεκταθεί η
τηλεθέρμανση, αξιοποίηση της καύσης
μεγάλων εργοστασίων της ΔΕΗ, δημιουργία πρασίνων πυρήνων στις πόλεις
και ενίσχυση του περιαστικού πράσινου.
Η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας
στο Υπουργείο Υποδομών προωθεί νομοθετικές και κανονιστικές πρωτοβουλίες
που αφορούν στο χρήστη της οδού στο
όχημα, στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης
των οχημάτων.
Διαχρονική προσπάθεια ανάπτυξης
μέσων σταθερής τροχιάς, τεχνολογία οχημάτων, μείωση των φαινομένων ρύπανσης
στον αστικό ιστό, θέσπιση ορίου εκπομπών
για μετρήσεις με διαδικασίες δοκιμής
σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης,
οικονομικά κίνητρα αγοράς οχημάτων
τελευταίας τεχνολογίας σε συνεργασία
με το Υπουργείο Οικονομικών, τεχνικός
έλεγχος κυκλοφορούντων οχημάτων. Ανάπτυξη υποδομών για την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης οχημάτων στην ανάπτυξη
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υποδομών για την προώθηση κίνησης
οχημάτων με κινητήρες υγραερίου LPG και
πεπιεσμένου φυσικού αερίου, ανάπτυξη
και προώθηση συνεργείων και τεχνητών
αερίων καυσίμων LPG. Βιώσιμη αστική
κινητικότητα, κάποια μέτρα συμμετοχής
σε ευρωπαϊκά προγράμματα, προώθησης
νέων τεχνολογιών στα οχήματα στο μέλλον - οχήματα χωρίς οδηγό - η περίπτωση
των Τρικάλων.
Το Υπουργείο στάθηκε αρωγός στην
προσπάθεια αυτή. Εισήγαγε για πρώτη φορά διατάξεις που συμπληρώνουν
την εθνική νομοθεσία Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας και τη Διεθνή Σύμβαση
της Βιέννης για την πιλοτική κυκλοφορία
οχήματος χωρίς οδηγό και καθόρισε τους
όρους, τις προϋποθέσεις, σε πιλοτική
κυκλοφορία λεωφορείου αστικού τύπου
χωρίς οδηγό, έτσι ώστε να διασφαλιστεί
η ασφαλής κυκλοφορία του και η ομαλή
συνύπαρξη με τους λοιπούς χρήστες της
οδού. Ενθάρρυνση χρήσεως ποδηλάτων
στον αστικό ιστό των πόλεων. Οικολογική
οδήγηση για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές μονάδες
- απαιτείται συντονισμένη προληπτική και
κατασταλτική δράση αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών των κεντρικών και των
περιφερικών. Έλεγχοι τυχόν υπέρβασης
ορίων ρύπων από βιομηχανικές μονάδες
και συνακόλουθα συστηματική και όχι
αποσπασματική επιβολή κυρώσεων.
Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών
μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας με
ορθολογική χωροθέτηση τους σε επίπεδο
περιφερειακής ενότητας υπό την εποπτεία
της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ειδικά
στην περίπτωση της ΔΕΗ, η χορήγηση
άδειας λειτουργίας του σταθμού θα πρέπει να γίνεται με την έκδοση ατομικής
διοικητικής πράξης και για κάθε ομάδα
χωριστά και όχι με νομοθετική ρύθμιση
και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πριν τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας να έχουν
εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι
θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας και τις
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τα όρια
εκπομπής ρύπων.
Έκτο, αναβάθμιση σταθμών μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας, ενίσχυσής
τους με αναλυτές μέτρησης και άλλων
ρύπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας. Οι Περιφέρειες θα πρέπει
να αποκτήσουν τα αναγκαία μέσα για
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, να
εξεταστούν ενδεικτικά μέσα μέτρησης,
για παράδειγμα κινητές μονάδες με συνδρομή του Υπουργείου ή τυχόν άλλων
ερευνητικών φορέων, ώστε να υπάρχει
επάρκεια μετρήσεων.
Ενθάρρυνση της χρήσης φυσικού
αερίου, κύριας ως καύσιμο στις κεντρικές
θερμάνσεις, διεύρυνση της διείσδυσής του
και σε πόλεις που μέχρι σήμερα δεν έχουν
δίκτυο φυσικού αερίου. Αξιοποίηση του
καινούργιου εργαστηρίου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, ώστε να διευρυνθεί η
μετρητική υποδομή και να ενισχυθεί ο
επιτελικός χαρακτήρας, να αναβαθμιστεί
η έκδοση αναφορών και εκθέσεων και
να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που έχει
αποκτηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Να αναπτυχθεί η συνεργασία με

τα ερευνητικά ιδρύματα ΑΕΙ.
Ένατο, να μελετηθεί η φέρουσα ικανότητα του Θριάσιου Πεδίου, να γίνει
απογραφή βιομηχανικών και άλλων
εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και η
χαρτογράφηση αυτών, εντός του Θριασίου
Πεδίου. Να αλλάξει η οπτική γωνία με
την οποία η ελληνική πολιτεία βλέπει το
Θριάσιο Πεδίο, δεκαετίες τώρα, να σκύψει
στα προβλήματά του, να θεσπίσει τον
περιβαλλοντικό έλεγχο και να χαράξει
πολιτικές βελτίωσης της υφιστάμενης
κατάστασης.
Αυστηρό έλεγχο στην ποιότητα καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες
βιομηχανίες εναλλακτικών καυσίμων που
χρησιμοποιούνται σε ορισμένες βιομηχανίες, υιοθεσία αυστηρών προτύπων και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον έλεγχο των
καυσαερίων τους. Αυστηρότερος έλεγχος
των οχημάτων και ενθάρρυνση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης, ενημέρωση
του πολίτη, ώστε να μπορεί να ασκεί τα
περιβαλλοντικά του δικαιώματα. Σε αυτό
το πλαίσιο εκφράστηκε προβληματισμός
για την απαίτηση καταβολής παραβόλου
από τον καταγγέλλοντα για διενέργεια
ελέγχου από τη διοίκηση οποιασδήποτε
δραστηριότητας σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών διατάξεων, καθώς και
αυτών που αφορούν στην προστασία
του περιβάλλοντος. Υλοποίηση έργου
στο ΕΣΠΑ μεγάλου οικονομικού μεγέθους, δηλαδή της τάξης των 3.700.000,
που έχει ως στόχο την αναβάθμιση, τον
εκσυγχρονισμό, την επέκταση του δικτύου
μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Τα κύρια προβλήματα αφορούν στο περιφερειακό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή η μη
συνολική υλοποίηση του έργου και το
υπολειπόμενο κομμάτι προς υλοποίηση
του έργου αφορά στη συμπλήρωση του
δικτύου των περιφερειών.
14. Κίνηση διαδικασιών για απόσπαση
υπαλλήλων με σκοπό τη δημιουργία στην
περιφέρεια ενός μηχανισμού τεχνογνωσίας, για τις ανάγκες τουλάχιστον των
μετρήσεων.
15. Διοργάνωση συζητήσεων σε θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και
ηχορύπανσης. Η χρονική συγκυρία είναι
πολύ καλή, γιατί έχει παραδοθεί το σύνολο των μελετών, με σχέδια δράσης και
στρατηγικούς χάρτες θορύβου. Πολύ
σύντομα θα βρισκόμαστε στη φάση της
προσπάθειας να ξεκινήσουμε διαδικασίες
για να θεσμοθετηθούν όλα αυτά, όπως
τα προβλέπει η σχετική ΚΥΑ.
16. Εφαρμογή των ελέγχων, που απορρέουν από τις κανονιστικές διατάξεις για
τον έλεγχο της ποιότητας της βιομάζας.
17. Ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα από
την πολιτεία το τελευταίο καιρό.
18. Ανάπτυξη των μέσων μαζικής
μεταφοράς και αλλαγή καυσίμου, με αναθεώρηση του καθεστώτος του πράσινου
δακτυλίου και επαναφορά της απαγόρευσης της ελεύθερης πετρελαιοκίνησης
στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και
Θεσσαλονίκης και με βάση τις τελευταίες
εξελίξεις που υπάρχουν, σχετικά με τις
τεχνολογίες EURO5.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β' Αθηνών
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κρατάμε – κατά προσέγγιση – από τις αρχές
του 2016 μέχρι σήμερα δηλητηριάστηκαν στην περιοχή Ωρωπού σε διάφορα
σημεία αλλά και μέσα σε αυλές περίπου 180 σκυλιά και γατιά πολλά από τα
οποία ήταν στειρωμένα και εμβολιασμένα.
Εγκαταλείφθηκαν περίπου 150 κουτάβια κυρίως στους κάδους (μέσα και
έξω) έξω από σπίτια, σχολεία, εκκλησίες και στο πουθενά, καθώς και μεγάλος
αριθμός ενηλίκων.
Καθημερινά, ανελλιπώς δηλητηριάζονται και εγκαταλείπονται ζώα και
ακόμα δεν ήρθε ο Σεπτέμβριος ο κατ’ εξοχήν μήνας εγκατάλειψης.
Από αυτά τα ζώα, επιζούν μόνο τα ελάχιστα που βρίσκουν υιοθεσία. Τα
υπόλοιπα αργοπεθαίνουν στους δρόμους.
Αυτήν την στιγμή, βρίσκονται 53 κουτάβια από εδώ και από εκεί και ο
αριθμός αυξάνεται καθημερινά. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και λυπηρή.
Η στείρωση είναι η πιο πολιτισμένη και ανθρώπινη λύση. Είναι θέμα
παιδείας και πολιτισμού η συμπεριφορά μας στα ζώα.
Τα αδέσποτα είναι ευθύνη όλων μας.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Με την παρουσία του κ. Αχιλλέα Μπέου, σήμερα Πέμπτη πρωί, ο
Δήμος Βόλου εκρίζωσε ένα φοίνικα στο Πάρκο Αστεριών Αγριάς, παρά
τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, του συλλόγου τους και της
Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, οι οποίοι δημιούργησαν μια
ανθρώπινη αλυσίδα για να τον προστατεύσουν.
Ο σκοπός της απομάκρυνσης του φοίνικα ήταν για να συνεχιστούν
οι εργασίες κατασκευής αντλιοστασίου στο πάρκο, πράγμα για το οποίο
αντιδρούν οι κάτοικοι γιατί αποτελεί τον μοναδικό πνεύμονα πρασίνου της
περιοχής. Η απομάκρυνση του φοίνικα ήταν παράνομη και αντίθετη με τα
όσα είχε δηλώσει ο ίδιος ο Δήμος Βόλου ενώπιον της δικαστικής αρχής, η
οποία, κατά τα άλλα, επέτρεψε τη συνέχιση των εργασιών. Οι αντιδράσεις
των κατοίκων στην εκρίζωση του φοίνικα οδήγησαν σε 6 συλλήψεις από
την αστυνομία, μετά τις οποίες πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση του
φοίνικα. Εναντίον των 6 συλληφθέντων κατατέθηκε μήνυση από τον
Αντιδήμαρχο του Δήμου Βόλου κ. Μαλαματίνη για δήθεν παρεμπόδιση
των εργασιών. Οι συλληφθέντες ήταν οι εξής: Κώστας Θεοδοσόπουλος
συντ/χος έμπορος και η σύζυγός του Αφεντούλα, Κώστας Σπυρόπουλος
ιατρός, Στέλιος Λημνιός καθηγητής, Κώστας Βολιώτης συντ/χος καθηγητής
και Πάρης Καλαμπάκας συντ/χος ΝΑΤ.
Οι συλληφθέντες μετά τις καταθέσεις τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι
κάτοικοι δηλώνουν την απόφασή τους να συνεχίσουν τον αγώνα.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ

ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ,
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

οικο
νομία
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Tραγωδία Αίγινας

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ

Α

ναφορικά με το τραγικό δυστύχημα της σύγκρουσης σκαφών
στην Αίγινα, την 16-08-2016, που
είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο
τραυματισμό τεσσάρων επιβαινόντων του
Ε/Γ – Τ/Ρ “ΑΝΤΩΝΙΑ” N. Αίγινας 66, από το
Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνεται ότι, οι
έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων
αγνοουμένων περατώθηκαν μεσημβρινές
ώρες σήμερα με αρνητικά αποτελέσματα.
Μετά την άμεση κινητοποίηση του
Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας
και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις
έρευνες συμμετείχαν συνολικά ένα Πλοίο
Ανοικτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τέσσερα
περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιδιωτικά
σκάφη, ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ελικόπτερο Π.Ν., καθώς και κλιμάκιο της Μονάδας
Υποβρύχιων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
«Η προανάκριση για το τραγικό συμβάν
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έτσι ώστε να
μη μείνει αναπάντητο κανένα ερώτημα
του δυστυχήματος και να διαλευκανθούν
πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες του»,
τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του
Αρχηγείου.
«Παράλληλα, κλιμάκιο της Ελληνικής
Υπηρεσίας Ναυτικών Ατυχημάτων και
Συμβάντων (ΕΛΥΔΝΑ) βρίσκεται από
την πρώτη στιγμή στην Αίγινα και διεξάγει ενδελεχή τεχνική διερεύνηση του
συμβάντος, στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν.4033/2011, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει», προστίθεται.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση,
από τα μέχρι στιγμής συγκεντρωθέντα
στοιχεία, προκύπτει ότι, στοταχύπλοο
σκάφος “ΝΤΟΥΕΝΤΕ” Τ. Αίγινας 171
επέβαιναν τα κάτωθι τέσσερα (04) άτομα:
• Λυκουρέζος Θρασύβουλος, ετών 77,
ως Κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος
παραπέμφθηκε από τη Λιμενική Αρχή
Αίγινας στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή
με τις κατηγορίες της παράβασης των
άρθρων 94, 302, 310 και 278 του Π.Κ.,

ήτοι συρρέον ανθρωποκτονία από αμέλεια και βαριά σωματική βλάβη καθώς
και πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια και
πήρε αναβολή προκειμένου απολογηθεί
αύριο ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής
Αρχής.
• Βενετσιάνος Επαμεινώνδας - Παύλος,
ετών 83
• Βενετσιάνου Ευθυμία, ετών 80
• Καρακάση Θεοδότη, ετών 65.
Από τους επιβαίνοντες στο βυθισθέν Ε/Γ
– Τ/Ρ “ΑΝΤΩΝΙΑ” Ν. Αίγινας 66 ανασύρ-

θηκαν νεκροί οι:
• Τρίμης Στυλιανός, ετών 58, Κυβερνήτης
• Κατιφές Θεοδόσιος, ετών 44
• Κατιφέ Σεβαστή, ετών 5
• Cherednyk Jevgen, ετών 35, χωρίς να έχει
επίσημα ταυτοποιηθεί από οικείους του.
Επίσης, από τους διασωθέντες του Ε/Γ
– Τ/Ρ, τραυματίες είναι οι:
• Γεωργιάδης Μιχαήλ, ετών 64
• Λαμπρακόπουλος Γεώργιος, ετών 26
• Λαμπρακόπουλος Μιχαήλ, ετών 16
• Σίδερης Αναστάσιος, ετών 28, καθώς και η
• Cherednyk Anastasiia, ετών 28, Ουκρανικής υπηκοότητας, η οποία λόγω της
σοβαρότητας της κατάστασής της παραμένει ακόμα νοσηλευόμενη στο ΚΑΤ.
Τέλος, στο Ε/Γ – Τ/Ρ “ΑΝΤΩΝΙΑ” Ν. Αίγινας 66 επέβαιναν και διασώθηκαν και
οι κάτωθι:
• Πλούμπης Δημήτριος, ετών 36
• Xenika – Κατιφέ Olga, ετών 44
• Κατιφές Θεόδωρος, ετών 9
• Αναστασίου Αναστάσιος, ετών 42
• Αρκουζή Αλεξάνδρα, ετών 36
• Αναστασίου Αναστασία, ετών 6
• Μπενέκου Ελένη, ετών 20
• Μπρέγκου Ίλντα, ετών 21
• Χατζηδιάκος Άγγελος, ετών 20
• Σακελλαράκης Ιωάννης – Παναγιώτης,
ετών 21
• Αναστασίου Ιωάννης, ετών 10
• Χρυσοβελώνη Αναστασία, ετών 32
• Γεωργιάδη Χρυσούλα, ετών 36
• Γεωργιάδη Δανάη, ετών 9
• Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, ετών 37.

Εγκρίθηκε από το ΠΕΣΥ η μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για το ρέμα της Πικροδάφνης
Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από
το περιφερειακό Συμβούλιο, η Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για την διευθέτηση του ρέματος της
Πικροδάφνης, μετά την κατατοπιστική
εισήγηση του περιφ. σύμβουλου Νάσου
Αναγνωστόπουλου. Την εισήγηση ακολούθησε εξαντλητική συζήτηση, ενώ έγιναν
πλήθος παρεμβάσεων, από δημάρχους,
αντιδημάρχους, εκπροσώπους κινήσεων
πολιτών και οικολογικών οργανώσεων.
Στην πλειοψηφία τους οι τοποθετήσεις
των αυτοδιοικητικών εκπροσώπων από
τους παραρεμάτιους δήμους ήταν θετικές.
Ενδεικτικά, ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας
Κονδύλης, οποίος επισήμανε ότι «επιτέλους
προστατεύεται η περιοχή από πλημμύρες»,
ενώ ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζιδάκης χαρακτήρισε το έργο
«απαραίτητο», υπενθυμίζοντας πως «το
συζητάμε από το 2011».
Τόνισε επίσης, ότι πρέπει «να αποφασίσουμε σήμερα και να προχωρήσουμε
σε απόφαση χωρίς άλλη αναβολή, για-

τί οφείλουμε να αποφασίσουμε για τα
εγγόνια μας».
Ο Νίκος Χαρδαλιάς, πρόεδρος του
Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού και περιφ. σύμβουλος της
παράταξης «Αττική», εκφράστηκε θετικά
στη δευτερολογία του, λέγοντας ότι «η
ίδια συζήτηση έγινε και στη Φιλοθέη, τα
πράγματα προχώρησαν και λύθηκαν τα

ζητήματα της βιοποικιλότητας». Επίσης
θετικοί ήταν οι περιφ σύμβουλοι, Πάρις
Ευαγγελίου από την παράταξη «180 μοίρες» και η Κατερίνα Αδαμοπούλου, από
την παράταξη «Αττική: Συμμέτοχοι στο
Αύριο», που στηρίχθηκε από τους ΑΝΕΛ.
Σε παρόμοιο κλίμα τοποθετήθηκε
και ο αντιδήμαρχος Ηλιούπολης Κίμων
Παπαγεωργίου, ενώ ο περιφ. σύμβουλος

Νοτίου Τομέα, Μιλτιάδης Ευσταθιάδης,
επισήμανε ότι «πάνω στο ρέμα κτίστηκαν
και πολιτικές καριέρες», θύμισε ότι στο ρέμα
«έχουν κτιστεί και σπίτια» και σημείωσε
πως «το λάθος δεν το διορθώνουμε με
λάθος». Τόνισε ότι «έχουμε υποχρέωση
να στηρίξουμε το δημόσιο χαρακτήρα
του ρέματος και να βάλουμε φρένο στην
καταπάτηση που γίνεται».
Ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα
Χρήστος Καπάταης, έκλεισε τη συζήτηση,
λέγοντας ότι το ο θέμα είναι «τι μπορούμε
να διασώσουμε από το εναπομείναν ρέμα».
Πρόσθεσε ότι «έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και συσκέψεις βάσει των οποίων
καταλήξαμε σε αυτήν την πρόταση», μετά
από πάρα πολλές αλλαγές επί της αρχικής
μελέτης, σε βαθμό που σήμερα μιλάμε για
νέα μελέτη. Πρόκειται για οριοθέτηση του
ρέματος, «μια επέμβαση απαραίτητη για
να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω,
και είναι η καταλληλότερη στιγμή αφού
η επέμβαση αυτή συνοδεύεται από ήπια
έργα διευθέτησης».
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ρόσφατα δημοσιεύσαμε μια νέα
έκθεση που παρουσιάζει τα πλήρη ευρήματα της έρευνάς μας
σχετικά με το παράνομο εμπόριο
θαλάσσιων χελωνών στις ψαραγορές της
Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο.
Η έρευνά μας από το Σεπτέμβριο 2014
ως το Μάρτιο 2015 έγινε με τη βοήθεια
του εθελοντή Σερίφ Αμπντουλάχ και υπό
την επίβλεψη του αντιπροσώπου μας στην
Αίγυπτο, Μοχάμεντ Νάντα. Στόχος ήταν να
αποκαλύψουμε την κατάσταση του εμπορίου στις ψαραγορές της Αλεξάνδρειας
και να καταγράψουμε τις σχετικές απόψεις
και αντιλήψεις της τοπικής κοινωνίας.
O Σερίφ, για να παρατηρήσει το
εμπόριο, επισκέφθηκε ψαραγορές και
καταστήματα καλλιτεχνημάτων, ενώ επίσης εντόπισε περιοχές ή αποθήκες όπου
γινόταν το κρυφό εμπόριο χελωνών.
Η έρευνά του ήταν δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη, αφού το εμπόριο
θαλάσσιας χελώνας αποτελεί παράνομη
δραστηριότητα στην Αίγυπτο. Κατέγραψε
περιστατικά αιχμαλωσίας, εμπορίου και
θανάτωσης χελωνών σε 6 αγορές και 3
διαφορετικές περιοχές της Αλεξάνδρειας.
Επιπλέον, ο Σερίφ πραγματοποίησε
συνεντεύξεις στις αγορές με 148 ψαράδες,
ιχθυοπώλες και καταναλωτές. Το 90%
γνώριζε ότι το είδος είναι απειλούμενο
και ότι το εμπόριο και η κατανάλωση
του αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τον
Αιγυπτιακό νόμο. Παρ’όλα αυτά το 86%
δήλωσε ότι έχει καταναλώσει κρέας
θαλάσσιας χελώνας, κυρίως λόγω τοπικών
παραδόσεων και λανθασμένων αντιλήψεων
για θεραπευτικές ιδιότητες.
Η ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι
το εμπόριο έχει αυξηθεί κατά 60-120%
σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των
ερευνών το 1998-1999 και το 2007.
Η τελευταία έρευνα το 2007 είχε δείξει
ότι το εμπόριο σε κοινή θέα είχε παύσει
χάρη στις προσπάθειες του MEDASSET
και των αιγυπτιακών φορέων, αν και το
κρυφό εμπόριο συνεχιζόταν σε μικρότερη
κλίμακα.
Τόσο οι καρέττα όσο και οι πράσινες
χελώνες (Chelonia mydas) πλήττονται
από το εμπόριο, αν και οι καταναλωτές
προτιμούν περισσότερο το κρέας της
πράσινης χελώνας. Οι αλιείς προτιμούν τις
μεγαλύτερες σε μέγεθος χελώνες, δηλαδή
αυτές που είναι σε ηλικία αναπαραγωγής
και είναι πολυτιμότερες για την ανάκαμψη
των πληθυσμών της θαλάσσιας χελώνας.
Η σπάνια δερματοχελώνα (Dermochelys
coriacea) επίσης αποτελεί αντικείμενο
εμπορίου, όπως αποκαλύφθηκε κατά τη
διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης που
πραγματοποίησαν οι αιγυπτιακές αρχές
το Μάη του 2015 συλλαμβάνοντας δύο
από τους ιχθυοπώλες.
Οι αλιείς όταν ψαρέψουν τυχαία μια
χελώνα είτε τη σφάζουν εν πλω για
να καταναλώσουν το κρέας της είτε το

πωλούν απευθείας σε πελάτες. Διαφορετικά, πωλούν ζωντανή τη χελώνα στις
ιχθυόσκαλες ή στους ιχθυοπώλες. Η έρευνα
μας εντόπισε 3 ιχθυοπώλες που ειδικεύονται στο εμπόριο θαλάσσιας χελώνας
και τουλάχιστον 36 που τις εμπορεύονται
περιστασιακά. Οι ιχθυοπώλες τις κρατούν
ζωντανές από 1-30 ημέρες, τοποθετώντας
τις ανάποδα έως ότου να σφαγιαστούν.
Εντωμεταξύ, οι χελώνες υποφέρουν από
εξάντληση, αφυδάτωση, τραυματισμούς
ή μολύνσεις.
Επιπλέον, αλιείς και ιχθυοπώλες προμηθεύουν την τοπική αγορά καλλιτεχνημάτων. Παρατηρήσαμε καταστήματα που
πουλούσαν καβούκια και ταριχευμένες
θαλάσσιες χελώνες ως διακοσμητικά
αντικείμενα. Καταγράψαμε καβούκια
ακόμα και από ένα κρίσιμα απειλούμενο
είδος θαλάσσιας χελώνας (Eretmochelys
imbricata) που δεν υπάρχει στη Μεσόγειο
αλλά απαντάται στην Ερυθρά Θάλασσα.
Οι ιχθυοπώλες και καταστηματάρχες
ανέφεραν την πώληση τέτοιων αντικειμένων και σε ξένους τουρίστες, το οποίο
παραβιάζει τους κανόνες της Σύμβασης
για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων
Ειδών (CITES).
Η έρευνά μας απέδειξε ότι το εμπόριο
ανθεί στις ιχθυαγορές της Αλεξάνδρειας,

που είναι ίσως ο τελευταίος πυρήνας
παράνομης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο. Επιπλέον,
οι συνεντεύξεις μας αποκάλυψαν ότι
εξαιτίας του εμπορίου, θανατώνεται το
90% των χελωνών που πιάνονται από τον
αλιευτικό στόλο της Αλεξάνδρειας, ένα
ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από ότι ισχύει
για άλλους στόλους στη Μεσόγειο που
δεν προμηθεύουν μια παράνομη αγορά
τεχνουργημάτων και κρέατος χελώνας.
Η ανάσχεση του εμπορίου θα βοηθήσει
την ανάκαμψη του πληθυσμού της θαλάσσιας χελώνας σε όλη την Μεσόγειο και η
έρευνά μας αναδεικνύει την άμεση ανάγκη
να αυξηθούν οι δράσεις προστασίας της
θαλάσσιας χελώνας στην Αίγυπτο.
Στην έκθεσή παρέχουμε χρήσιμες
συστάσεις όπως μέτρα επιβολής νόμου,
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκστρατείες, περαιτέρω έρευνα και συνεργασία
με τους αλιείς, ανάπτυξη τοπικών δεξιοτήτων και ενδυνάμωση της κοινωνίας
των πολιτών για την αντιμετώπιση του
προβλήματος. Καταθέσαμε την έκθεση στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος της Αιγύπτου
και προσφέραμε τη συνεργασία μας για
να βοηθήσουμε στον τερματισμό του
παράνομου εμπορίου θαλάσσιας χελώνας
στην Αλεξάνδρεια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ σχετικά με
το έργο μας από το 1993 για τη μελέτη
και προστασία των θαλάσσιων χελωνών
στην Αίγυπτο.
Σχετικά με τις θαλάσσιες χελώνες
στην Αίγυπτο: Λίγες πράσινες χελώνες
(Chelonia mydas) και μερικές Καρέττα
καρέττα φωλιάζουν στη βόρεια ακτή του
Σινά της Αιγύπτου. Ωστόσο, η Αίγυπτος
είναι πολύ σημαντική για τις θαλάσσιες
χελώνες που φωλιάζουν σε πολλές άλλες
χώρες της Μεσογείου, καθώς περνούν
από τις παράκτιες θαλάσσιες περιοχές της
Αιγύπτου κατά την μετανάστευσή τους
ή παραμένουν σε αυτές για να τραφούν
ή να περάσουν τους χειμερινούς μήνες.
Αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό τα
αιγυπτιακή νερά να είναι ασφαλή για
τις θαλάσσιες χελώνες όσον αφορά την
αλιεία, τη ρύπανση και άλλες ανθρώπινες
απειλές. Ωστόσο, οι θαλάσσιες χελώνες
στην Αίγυπτο αντιμετωπίζουν έναν επιπλέον κίνδυνο: το παράνομο εμπόριο, το
οποίο είναι γνωστό ότι συμβαίνει στην
Αίγυπτο από τις αρχές του 20ου αιώνα.
Η κατανάλωση κρέατος και αίματος της
θαλ. χελώνας, που είναι εξαιρετικά σπάνιο
φαινόμενο στη Μεσόγειο, έχει καταγραφεί
στην Αλεξάνδρεια τουλάχιστον από τη
δεκαετία του 1970.
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ–ΚΟΝΤΡΕΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πειραιάς 09.09.2016
Προς τον Δήμο Πειραιά
Δραγάτση 12 Τ.Κ 18535 7ος όροφος Τηλ. 213 2022790
Fax 213 2022288 email mayor@pireasnet.gr Υπ’ όψιν
: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
Υποστήριξη του Δημάρχου επί 24ώρου βάσεως
Θέμα: 1η και 2η Καταγγελία 11/7/2016 μας βλάβη
της Υγείας των κολυμβητών στον Πειραιά λόγω υψηλής
μόλυνσης.
Υπ όψιν του Δημάρχου κου Γιάννη Μώραλη και
των αρμοδίων υπηρεσιών υγείας των πολιτών Αξιότιμοι,
Κατόπιν της σχετικής επάλληλης αλληλογραφίας,
κοινοποιούμενη και στην Εισαγγελία Πειραιά, προέκυψε
με βάση την Απόφαση Αριθ. Πρωτ. Γίδ/οικ.60165 4-82016 του Υπουργού Υγείας - Υπουργείου Υγείας που σας
πρωτοκολλήθηκε με αριθ. Πρωτ. 1470/12.08.15, ότι,
Απαγορεύεται η κολύμβηση επειδή τα νερά κολύμβησης
δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας
στην Ακτή Θεμιστοκλέους Πειραιά, στα Λιμανάκια Σκαφάκι,
Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής
Δοκίμων και ΙΟΟμ. εκατέρωθεν του κέντρου MIRAMARE.
Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης και Να τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν
ακατάλληλα για κολύμβηση και. Οι λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι
πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να
μην καταστρέφονται. (Δηλαδή να είναι αποτελεσματικές)
Αυτονόητο είναι για κάθε έναν που γνωρίζει γράμματα και βρίσκεται σε δημόσιο αξίωμα, ότι, ο τονισμός
και οι φράσεις του Υπουργού, : 1... η ανάγκη σήμανσης
και. Να τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες και 2. Οι
λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των
σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε
κατάλληλα σημεία και να μην καταστρέφονται, αφορούν
και γίνονται για την αποτελεσματικότητα της επιβληθείσας
απαγόρευσης λόγω κινδύνου της υγείας και της ζωής των
πολιτών, ενώ αντιθέτως τα σημεία αυτά είναι διαχρονικά
καθώς και σήμερα μεστά κολυμβητών [σε όλες τις περιόδους και στην τρέχουσα σήμερα]. Δηλαδή η απαγόρευση
δεν υλοποιείται.
Η Απόφαση αυτή Γ ΐδ/οικ.60165 4-8-2016 του
Υπουργού που κοινοποιήθηκε και σε εμάς και σε εσάς, αναφέρει ότι λήφθηκε με βάση το Π.Δ. την σχετική νομοθεσία,
πρακτικά και υγειονομικές διατάξεις, και το αναφερόμενο
με το γράμμα Θ. Τα αποτελέσματα αναλύσεων των νερών
κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής του 2015, καθώς
και του 2016 (Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο) και με την επιστολή
σας Αρ. Πρωτ. 35964 ή 35963 1530/30.08.2016 μας
γνωρίσατε ότι στα παραπάνω σημεία η αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου, κατόπιν δικής σας έγγραφης ενημέρωσης, έχει
προβεί στην τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων κολύμβησης και κατόπιν αυτοψίας που έγινε από την υπηρεσίας
σας, μας ενημερώνετε ότι στα παραπάνω σημεία που
απαγορεύεται η κολύμβηση είχε τοποθετηθεί η ανάλογη
σήμανση απαγόρευσης από την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο και είστε στην διάθεσή μας για περαιτέρω
διευκρίνηση.Στην 1η καταγγελία μας συγκεκριμένα για
όλη την ακτή Θεμιστοκλέους και τα λιμανάκια της, εσείς
ο Δήμος Πειραιά με την ίδια ημεροχρονολογία Αρ. Πρωτ.
33831/04-08-2016 διά του κου Σ. Π. ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ
μας είχατε απαντήσει διά της κοινοποίησης σε εμάς της
1864/10.06.15 Μικροβιολογικής ανάλυσης από την δική
σας σχετική υπηρεσία, της Υπηρεσίας Υγιεινής του Δήμου
Πειραιά και μόνο όμως επί του ότι οι πλαζ Φρεατίδα και
Βοτσαλάκια είναι εντός των ορίων της νομοθεσίας, δεν
είχατε απαντήσει για την Ακτή Θεμιστοκλέους και τα
λιμανάκια της που είναι ακατάλληλα και είναι και

γεμάτα κολυμβητές όλες τις περιόδους και σήμερα.
Με την ίδιας χρονολογίας επιστολή του που μας
κοινοποίησε με Αρ. Πρωτ. 125993/04-08- 2016 το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, διαβίβασε την καταγγελία μας
11/7/16 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Διεύθυνση
Υδάτων, το Γραφείο Υπουργού Π.Ε.Ν. και στην Ε.Υ.Δ.Α.Π.
Α.Ε. και παρακαλεί την Ε.Υ.Δ.Α.Π. για την εξέταση στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και να το ενημερώσει.
Το ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το Αρ. πρωτ.
2261.8.3/73855/16 της 29-08-2016 έγγραφό του
μας κοινοποιεί το έγγραφο του Υπ. Υγείας στο οποίο
περιέχεται η υπόδειξη Οι λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών,
ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα
σημεία και να μην καταστρέφονται.
Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Ψυττάλεια με το Αρ. πρωτ. ΕΥΔΑΠ:
13157/31-08-2016 απάντησε στο Υπουργείο κοινοποιώντας και σε εμάς, ότι, η εκροή του Κέντρου Λυμάτων
είναι εντόο των ορίων των περιβαλλοντικών όρων του
κέντρου της, συμβάλλει στην προστασία και αναβάθμιση
του θαλασσίου οικοσυστήματος με αναβάθμιση των ακτών
όπως διαπιστώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το μητρώο υδάτων
κολύμβησης της Οδηγίας 7/2006/ΕΚ στις πλησίον του
Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας ακτές Σελήνια και Κακιά Βίγλα Σαλαμίνας και (διαμετρικά γεωγραφικά αντίθετα) οι ακτές
Βοτσαλάκια και Φρεαττύδα του Δήμου Πειραιά, έχει
χαρακτηριστεί εξαιρετική και ουδέποτε στο παρελθόν
υπήρξαν περιστατικά που αναφέρουμε (για αλλού όμως)
το ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ στις ακτές Σαλαμίνας ή του Πειραιά
που να έχουν συνδεθεί με την λειτουργία του ΚΕΚ Ψυττάλειας. Δεν μας έστειλε όμως αντίστοιχα με εσάς την
διαπίστωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας που επικαλέστηκε.
Η δική μας άποψη και αρμοδίων επιστημόνων
είναι ότι η εκροή του Κέντρου Λυμάτων πρέπει να διακοπεί
οριστικά προς την θάλασσα και να αντικστευθυνθεί προς
άρδευση στις γύρω περιοχές του Κ.Ε.Λ. και στην Αττική
καλλιεργούμενες γαίες. Άλλως και εν ή περιπτώσει διαπιστωθεί ότι πράγματι η εκροή του ΚΕΛ Ψυττάλειας η εντός
των ορίων των περιβαλλοντικών όρων του κέντρου της
δεν συμβάλλει καθόλου στην μόλυνση της περιοχής, να
αναζητηθεί δεόντως η πηγή της μόλυνσης.
Με βάση τα ανωτέρω και το ότι η καταγγελία του
ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ήταν ορθή ότι, τα λιμανάκια της Ακτής
Θεμιστοκλέους είναι ακατάλληλα για κολύμβηση επειδή
τα ύδστα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και
επειδή, ας μας επιτραπεί το σχήμα λόγου εδώ : Τα ψάρια

δεν μιλάνε !!
Ζητούμε από τον Δήμο Πειραιά σύμφωνα με τα καθήκοντα του Δημάρχου και των στελεχών της Δημοτικής
Αρχής, να έχει επιμεληθεί και να επιμεληθεί περισσότερο
αποτελεσματικά για τον αποκλεισμό της διέλευσης προς
την θάλασσα των καθημερινών εκεί κολυμβητών για
κολύμβηση, θέτοντας κατά μήκος με σκοπό την εμφανή
αποτελεσματικότητα, εμπόδια όπως το δίκτυ έργων εκεί,
και επειγόντως και άμεσα να ερευνήσει και εντοπίσει και
να διακόψει επίσης άμεσα την πηγή της ρύπανσης και
να επιμεληθεί να επέλθει απορρύπανση της μολυσμένης
αυτής περιοχής των λιμανακίων της Ακτής Θεμιστοκλέους
κλπ και να μας γνωρίσει τις διαδοχικές ενέργειές του και
τα αποτελέσματά τους της προστασίας της υγείας και
της ζωής μας από την ρύπανση αυτή.Τονίζουμε ότι θα
ήταν προτιμότερο η αρχή σας, να σηματοδοτήσει και με
κόκκινο δίκτυ έργων την απαγόρευση και τον αποκλεισμό κολύμβησης στις περιοχές αυτές, για την προστασία
της Δημόσιας Υγείας, παραβλέποντας το κόστος της
δημόσιας ανησυχίας που θα επιφέρει αυτό, αφού η
αιτία παράχθηκε από κακούς άλλους και σύμφωνα
με τον Νόμο, για τους εκλεγμένους και για τις Δημόσιες
Αρχές, προηγείται η αποτροπή και η μη παράλειψη
αποτροπής της βλάβης στην Δημόσια Υγεία, της πρόσκαιρης βλάβης του Δημόσιου κύρους της Αρχής
σας, η δε παράλειψη ελέγχεται Δικαστικά.
Αντιστρόφως άλλωστε, θα παραχθεί συνακόλουθα εκτός από την ωφέλεια της προστασίας της
Δημόσιας Υγείας και των πολιτών κολυμβητών, και
η ικανοποίηση των Δημοτών καί για την επιμέλεια
σας στην Ασφάλεια της Υγείας και της Ζωής τους
με την επελθησομένη αποκατάσταση, που θα ανακοινωθεί, και, αυτό μπορεί να γίνει μάλιστα και το
συνιστούμε θριαμβικά, όπως θα αξίζει.
Εφ όσον η υπαιτιότητα, η μομφή και παράλειψη
αποτροπής ή απάλειψης της ρύπανσης, δεν ανήκει στον
Δήμο μας, αλλά στις εποπτεύουσες αρχές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τα συναρμόδια, προς το οποίο
κοινοποιούμε την παρούσα μας για τις ενέργειές τους,
να ενεργήσετε συντονισμένα και άμεσα εσείς αρμοδίως
από τον Νόμο, επειδή είστε ο εκλεγμένος Άρχοντας της
Πόλης του Πειραιά από τους Πολίτες του Πειραιά για
τους Πολίτες του Πειραιά.
Με εντολή του Δ.Σ. ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Αθανάσιος Θεοδώρου δικηγόρος στον Α.Π.
Κοινοποίηση:
Υπουργείο Υγείας Αριστοτέλους 17, Αθήνα 104 33 Τπλ:
213 216 1000, 213 216 1001
Υπ όψιν Υπουργού κου Ανδρέα Ξανθό minister@moh.
gov.gr
Γραμματεία 210 5235815 210 5235819 FAX:
2105239101 diefm@moh.gov.gr Γραφείο Γενικού
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας : Γιάννη Μπασκόζο Γραφείο
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας -Διευθυντής
213 2161112, 213 2161113, 213 2161118 FAX: 210
5227977 secretarv.aen.dv-dir@moh.aov.a
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπ όψιν Υπουργού κου Πάνου Σκουρλέτη Αμαλιάδος 17,
11523 Αθήνα 213 1515000 Fax: 210 6447608 Τμ Ατμ/
κής Ρύπ: Τηλ.- Fax: 210 8646939 mail: a.dami(5)prv.
vpeka.gr
Πρωτοδικείο Πειραιά Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
κον Εισαγγελέα Υπηρεσίας
Τηλ. 210 4186001, 4522867 Γραμματεία 4582040
προϊστάμενος 4522867 Fax. 210 4282180
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Υπερψήφιση του νέου φορέα
διαχείρισης για το Πάρκο Τρίτση

ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Η στοιχειοθέτηση παράβασης καθήκοντος που αναφέρεται στο
έγγραφο θα είναι η δεύτερη παραπομπή του δημάρχου στο Πειθαρχικό.
Έχει ήδη παραπεμφθεί γιατί δεν προβαίνει σε σφράγιση λόγω
έλλειψης άδειας λειτουργίας όπως έχουν αποφανθεί Απ. Διοίκηση,
Συνήγορος του Πολίτη, Υγειονομικό, ΕΟΤ, Γραφείο Αδειών Παλαιού
Φαλήρου κλπ. Αυτό που τώρα συζητάνε είναι για την εσφαλμένη
απόφαση της ΕΠΖ η οποία εσφαλμένα συζήτησε το θέμα ως μη όφειλε
λόγω της έλλειψης άδειας (μετά από εισήγηση του Προέδρου της
Δημάρχου με βαστάζο τον δικηγόρο του Δήμου, με το «σκεπτικό»
ότι όλες οι παραπάνω αρχές και υπηρεσίες είναι πεπλανημένες!!!).
Το έγγραφο δεν αναφέρει τίποτα για την αυτοψία του υγειονομικού αλλά φαντάζομαι (και ελπίζω) ότι αυτό συμβαίνει μόνο επειδή
τεχνηέντως δεν αναφέρεται σε αυτή και η κατάπτυστη απόφαση
της ΕΠΖ.
Ενδιαφέρον έχει να δούμε από το εσωτερικό πρωτόκολλο πότε
διαβιβάστηκε προς τα μέλη όταν το είχε στα χέρια του από 4/8.
Παρά τις απανωτές παραπομπές του για τις παρανομίες του

H υπερψήφιση του νέου φορέα διαχείρισης
για το Πάρκο Τρίτση απαρχή της σωτηρίας ενός
πνεύμονα πρασίνου υπερτοπικής σημασίας για
την Αττική
Οι Οικολόγοι Πράσινοι επικροτούν την υπερψήφιση του σχεδίου Νόμου που κατατέθηκε στη
Βουλή με πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και αφορά τον νέο φορέα
Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση.
Η κατατεθείσα πρόταση της ΘΟ Κοινωνικής
Οικονομίας των Οικολόγων Πράσινων βρίσκει
υλοποίηση σε πολλά σημεία του νέου φορέα. Έτσι
Περιβάλλον και Κοινωνική Οικονομία "παντρεύονται" σε ένα φορέα για πρώτη φορά θεσμικά
με βάση την πρότασή των Οικολόγων Πράσινων
και διαμέσου του ΥΠΕΝ και του προερχόμενου
από τους Οικολόγους Πράσινους Αναπληρωτή
Υπουργού Γιάννη Τσιρώνη.
Η πρόταση στην οποία βασίστηκε το Νομοσχέδιο αποτυπώνει τους παρακάτω κρίσιμους
άξονες:

• Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση.
• Κοινωνική Οικονομία.
• Συμμετοχή και ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
διαμέσου ενεργής διαδημοτικής συνεργασίας.
• Εποπτικό ρόλο της κεντρικής διοίκησης.
• Συμμετοχή της επιστημονικής πανεπιστημιακής
κοινότητας στα αντικείμενα δράσης.
• Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις
αποφάσεις και τις δράσεις του πάρκου.
Ο εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων Φίλιππος Γκανούλης δήλωσε σχετικά:
«Ήρθε επιτέλους η ώρα η εγκατάλειψη
αυτού του σημαντικού πνεύμονα πρασίνου για
την Δυτική Αττική να λάβει οριστικά τέλος. Η
δημιουργία του νέου φορέα με σταθερή πηγή
χρηματοδότησης εξασφαλίζει την βιωσιμότητα
του και ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για την
οριστική επίλυση των προβλημάτων του πάρκου
εισάγοντας ουσιαστικές νέες σημαντικές προοπτικές όπως την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής
και αλληλεγγύης οικονομίας».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Kαλησπέρα σας,
ονομάζομαι Τσαπέπας Αντώνιος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής και τα τελευταία έξι χρόνια
διατηρώ εξοχική κατοικία στην περιοχή του Ξηροπήγαδου Βόρειας Κυνούριας, το οποίο
βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Κιβερίου και Παραλίου Άστρους.
Λαμβάνοντας αφορμή από τις μετρήσεις που πραγματοποιήσατε στην περιοχή φέτος το
καλοκαίρι, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα φαινόμενο που παρατηρώ στις
παραλίες της περιοχής τα τελευταία χρόνια και το οποίο φέτος έχει ενταθεί.
Συγκεκριμένα στις παραλίες μετά το Κιβέρι έως και το Παράλιο Άστρος (Ανάβαλος, Βίλλες,
Ξηροπήγαδο, Λιλείκα, Κάτω Βέρβενα, Γλυφάδα, Αθίγγανος, εντός του Παραλίου Άστρους,
Πλάκες κ.α.) κατά τις πρωινές ώρες κυρίως (10:30 - 13:30) εμφανίζεται ένας καφέ αφρός.
Ο αφρός ελαφρώς ιριδίζει, δίνει την αίσθηση λιπαρής ουσίας και δεν έχει έντονη οσμή.
Με την πάροδο της ώρας ο αφρός ξεβράζεται στην ακτή με αποτέλεσμα το πρόβλημα
να εξαφανίζεται (οπτικά τουλάχιστον). Σε συζητήση που είχα με μόνιμους κατοίκους και
επιχειρηματίες της περιοχής, μου είπαν να μην ανησυχώ διότι είναι ένα φαινόμενο φυσικό
που οφείλεται στην κατεύθυνση του αέρα και συγκεκριμένα όταν φυσάει "μπάτης".
To γεγονός όμως ότι οι παραθαλάσσιοι αυτοί οικισμοί δεν έχουν αποχετευτικό σύστημα
αλλά βόθρους, καθώς και το ότι στις παραλίες αυτές καταλήγουν πολλά ρέματα και χείμαρροι
που διέρχονται μέσα από οικισμούς και αγροτικές καλλιέργειες, με κάνει να ανησυχώ για την
προέλευση του αφρού.
Θα με ενδιέφερε να ακούσω την επιστημόνικη σας άποψη επί του θέματος και ίσως να
συμπεριλάβεται και αυτό το στοιχείο στις επόμενες μετρήσεις σας στην περιοχή.
Με σεβασμό και εκτίμηση για το έργο σας.
ΤΣΑΠΕΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

οικο
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Αρ. Πρωτ.: 8189
Αθήνα, 19/09/2016
Προς: 1) Προϊσταμένους γραφείων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2) Διευθυντές σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Κοινοποίηση:
1) Διοικητικό Συμβούλιο ΟΛΜΕ
2) Διοικητικό Συμβούλιο ΔΟΕ
Κύριοι/ες Προϊστάμενοι/ες, Κύριοι/ες Διευθυντές/τριες,
Η φύση, παρά τη γενναιοδωρία που επιδεικνύει, αντιμετωπίζοντας με υπομονή όλο
το καταστροφικό μας μένος, αναπτύσσοντας
αυτόνομα μηχανισμούς αυτοκάθαρσης, έχει
φτάσει σε σημεία που η ανθρώπινη παρέμβαση
χρειάζεται πλέον όχι για να καταστρέψει (όπως
μέχρι τώρα) αλλά για να διορθώσει την ήδη
επιβαρυμένη κατάσταση. Ο μοναδικός τρόπος
να δημιουργήσουμε μια κοινωνία με πολίτες
που να προβληματίζονται και να συμμετέχουν
σε διαδικασίες προστασίας και αναβάθμισης
του φυσικού περιβάλλοντος, είναι η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ιδιαίτερα των
νεαρότερων ατόμων.
Στα πλαίσια της «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», το ΠΑΚΟΕ, διαθέτοντας
υποδομή και 37-χρονη γνωστική εμπειρία,
προτείνει συνεργασία με τους Δ/ντες και τα
δεκαπενταμελή Συμβούλια των Σχολείων, για
την διεξαγωγή εκπαιδευτικών οικολογικών
εκδρομών. Απώτερος σκοπός των εκδρομών
αυτών είναι να διαμορφώσει τους σημερινούς
μαθητές περιβαλλοντικά υπεύθυνους, τους
αυριανούς πολίτες ικανούς να συγκροτήσουν
κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι
στη φύση. Ειδικότερα, επιθυμούμε την εκπαίδευση για το περιβάλλον, την εκπαίδευση μέσα
από το περιβάλλον, και την εκπαίδευση για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε για το ότι,
όλες οι εκδρομές (ακολουθεί συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα), περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
• Προβολή «video»-ντοκιμαντέρ σε αίθουσα
του σχολείου, πριν από την προγραμματισμένη
επίσκεψη, με θέμα σχετικό με την εκδρομή που
θα πραγματοποιηθεί.
• Διανομή στα παιδιά σημειώσεων σχετικών με
την εκδρομή, και τετραδίων από ανακυκλωμένο
χαρτί.
• Ξενάγηση στον τόπο της επίσκεψης από ειδικούς επιστήμονες (περιβαλλοντολόγοι, βιολόγοι,
δασολόγοι, δασοπόνοι).
• Δενδροφύτευση (προαιρετική) και μετά από
επισταμένη συνεννόηση με τα φυτώρια.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,
Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας: Κων/νος Σολδάτος,
Ιατρός

Η

φύση, παρά τη γενναιοδωρία που επιδεικνύει
αντιμετωπίζοντας όλο το καταστροφικό μας
μένος με υπομονή αναπτύσσοντας αυτόνομα
μηχανισμούς αυτοκάθαρσης, έχει φτάσει σε
σημεία που η ανθρώπινη παρέμβαση χρειάζεται όχι
για να καταστρέψει (όπως μέχρι τώρα) αλλά για να
διορθώσει την επιβαρυμένη κατάσταση. Η ανάδειξη
του φυσικού περιβάλλοντος ως στοιχείο τηςκαθημερινότητάς μας πρέπει να αποτελέσει βασικό
άξονα πολιτικής και προώθησης των θεμάτων
αυτών.
Επομένως, είναι αδιαμφισβήτητο πλέον το γεγονός της επιτακτικής ανάγκης της ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. Οι
πολίτες -και ιδιαίτερα τα νεαρότερα άτομα- πρέπει να
μάθουν να ενδιαφέρονται, να προβληματίζονται, να
ανησυχούν για την κατάσταση του περιβάλλοντος και
να συνδυάζουν την ανησυχία τους αυτή με πρόσθετη
έντονη ανησυχία για την ποιότητα της ζωής. Είναι
ζωτικής σημασίας το να συνειδητοποιήσουν ότι το
Περιβάλλον, ο Άνθρωπος, η Επιστήμη, η Τεχνολογία
και Πολιτισμός είναι έννοιες και όχι προβλήματα, και
μάλιστα έννοιες αλληλένδετες, οι οποίες δεν μπορούν
να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά. Η σύνδεση τους σε
επίπεδο λήψης αποφάσεων αλλά και δράσεων, καθώς
και η θετική αντιμετώπιση είναι αυτή που θα φέρει
τα επιθυμητά προφανή αποτελέσματα, που δεν είναι
άλλα από την λύση στα απλά και καθημερινά θέματα
της ρύπανσης, των αποβλήτων, της υδατικής διαχείρισης, των κλιματικών αλλαγών, της βιοποικιλότητας,
της βιώσιμης ανάπτυξης, των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, των μεταλλαγμένων.
Ο μοναδικός τρόπος να δημιουργήσουμε μια
κοινωνία με πολίτες που να συμμετέχουν στις διαδικασίες προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού
περιβάλλοντος είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι
παρακάτω αναφερόμενες εκπαιδευτικές οικολογικές
εκδρομές θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.»
Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα που περιλαμβάνεται στα σχολικά προγράμματα. Είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς
αυστηρά καθορισμένα όρια. Περιλαμβάνει απλές και
σύνθετες δραστηριότητες και απαιτεί την ενεργητική
συμμετοχή των μαθητών (ατομική, εταιρική, ομαδική
εργασία). Σχεδιάζεται από ομάδα ειδικών (επιστήμονες
διαφόρων ειδικοτήτων) και προσανατολίζεται στην
έρευνα και τη λύση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος
λαμβάνοντας υπόψιν τα ενδιαφέροντα των μαθητών,
τις σχετικές εμπειρίες και γνώσεις τους, αλλά και τις
δυνατότητες που προσφέρονται για έρευνα μέσα και
έξω από το σχολείο.
Σκοπός των εκπαιδευτικών αυτών οικολογικών
εκδρομών είναι να διαπλάσει τους σημερινούς μαθητές,
τους αυριανούς πολίτες, περιβαλλοντικά υπεύθυνους,
ικανούς να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και
υπευθυνότητα απέναντι στη φύση.
Ειδικότερα, επιθυμούμε την εκπαίδευση για το
περιβάλλον, την εκπαίδευση μέσα από το περιβάλλον,
και την εκπαίδευση για την προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ‘περιβάλλον’
δεν είναι μόνο το φυσικό (χλωρίδα, πανίδα, βιότοποι, οικοσυστήματα, κλπ.). Είναι το τεχνικό ιστορικό
περιβάλλον (αρχιτεκτονική χώρων, οικισμοί, τεχνικά
έργα, κλπ.), το ιστορικό περιβάλλον (ιστορία τόπων,
δραστηριοτήτων, κλπ.) και το κοινωνικό περιβάλλον
(χωροταξική οργάνωση, οικονομία, κλπ.).
Ποιοι είναι οι στόχοι;
• Να γνωρίσουν οι μαθητές το φυσικό και κοινωνικό

περιβάλλον και να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του
ανθρώπου με αυτό.
• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος
και να νιώσουν πως ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα
να το καταστρέφει.
• να εντοπίσουν τα προβλήματα και να προσπαθήσουν να τα λύσουν.
Πως υλοποιούνται οι στόχοι;
Μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές και μαθητοκεντρικές μεθόδους.
Με άλλα λόγια, μέσω των εκπαιδευτικών αυτών
οικολογικών εκδρομών αποσκοπούμε στο να βοηθήσουμε τους μαθητές, μέσα από την επικοινωνία και
τη συνεργασία με ειδήμονες επί περιβαλλοντικών
θεμάτων να επανεξετάσουν και να ανακαλύψουν
ξανά, την ποικιλότητα και τη σημασία του κοντινού
τους περιβάλλοντος (ανθρώπινου και φυσικού) και
αποτολμώντας ευφάνταστους συνδυασμούς να τους
δοθεί η ευκαιρία να αποτυπώσουν τα στοιχεία που
διαθέτουν σε έργα που αποσκοπούν στην ανάδειξη
και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Όροι της εκδρομής
1) Η εκδρομή θα περιλαμβάνει το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα συμφωνείται μεταξύ
ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) και Σχολείου.
2) Το σχολείο υποχρεούται:
• Να δηλώνει τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν
την πραγματοποίηση της εκδρομής το ενδιαφέρον
του υπογράφοντας την συνημμένη αίτηση, καθώς
και τον αριθμό των μαθητών που θα συμμετέχουν
σε αυτήν. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται μέσω fax
(2108101609) ή email (pakoe@pakoe.gr) που θα
αποστέλλεται στη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ.
• Εντός δύο (2) ημερών από την δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβάλλεται σε λογαριασμό ΕΤΕ
του ΠΑΚΟΕ το 50 % του συνολικού κόστους της
εκδρομής. Η καταβολή θα γίνεται είτε με την κατάθεση
του ποσού αυτού στον ΕΤΕ Τραπεζικό λογαριασμό
του ΠΑΚΟΕ, είτε με καταβολή του ποσού σε μετρητά
στην γραμματεία του ΠΑΚΟΕ. Σε περίπτωση καταβολής του μέσω τραπεζικού λογαριασμού, το σχολείο
οφείλει να αποστείλει με fax (2108101609) ή email
(pakoe@pakoe.gr) στη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ την
απόδειξη κατάθεσης του ποσού στην προαναφερόμενη
τράπεζα. Το υπόλοιπο 50 % του οφειλόμενου ποσού
το σχολείο οφείλει να το καταβάλει την ημέρα της
εκδρομής και πριν την έναρξη αυτής. Η μη προσέλευση
του αριθμού των μαθητών που είχαν δηλωθεί από το
σχολείο δεν επιφέρει καμία επίπτωση στην διεξαγωγή
της εκδρομής και το κόστος αυτών που δεν προσήλθαν
αναλαμβάνει το σχολείο. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνείτε στα τηλέφωνα της γραμματείας (210
8100805-4),από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ.
3) Το κόστος συμμετοχής σε όποια εκπαιδευτική
εκδρομή ορίζεται σε πέντε (5) Ευρώ ανά μαθητή και
περιλαμβάνει :
i. Κόστος εκπαίδευσης (2 εκπαιδευτές)
ii. Κόστος προβολής ντοκιμαντέρ.
iii. Κόστος σημειώσεων.
iv. Κόστος τετραδίων.
v. Κόστος οικολογικού παραμυθιού.
4) Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής μαθητών
ορίζεται σε τριάντα άτομα.
5) Το σχολείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την
εκδρομή το αργότερο τέσσερις μέρες πριν την πραγματοποίηση της.
6) Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής από τη
μεριά του ΠΑΚΟΕ, αυτό οφείλει να μεριμνήσει για την
διεξαγωγή της σε άλλη ημερομηνία ή να επιστρέψει
στο σχολείο τα χρήματα που έχει αυτό προκαταβάλει
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Οι εκπαιδευτικές οικολογικές εκδρομές διακρίνονται σε δύο Κύκλους (Α και Β). Ο
Κύκλος Α΄ αφορά την «Λειτουργία των οικοσυστημάτων’, και ο Κύκλος Β΄ το ‘Πώς
να ζήσουμε καλύτερα στην Πόλη».
Αναλυτικότερα:
ΚΥΚΛΟΣ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ Ι: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Διάρκεια εκδρομής: πέντε (5) ώρες , 8:00-13:00
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
▶ Προβολή ντοκιμαντέρ σχετικό με τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας.
▶ Περιήγηση στον Εθνικό Δρυμό με ταυτόχρονη ενημέρωση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων από επιστήμονες ειδικούς, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με
έννοιες όπως αυτή:
• του οικοσυστήματος (να αντιληφθούν τη δομή, τη λειτουργία του, τη σχέση του
με τον άνθρωπο και την σημασία αυτού για την ποιότητα της ζωής),
• του βιοτόπου,
• της βιοκοινότητας,
• της βιοποικιλότητας (για να μπορέσει αργότερα να την διαφυλάξει),
• του Εθνικού Δρυμού και των Προστατευομένων Περιοχών (ποιος ο λόγος ανακήρυξης μιας περιοχής ως «Εθνικός Δρυμός» ή ως «Προστατευόμενη περιοχή», πόσες
και ποιες υπάρχουν στην Ελλάδα) ,
• της Βλάστησης (ποικιλία ειδών σε διαφορετικούς τύπους βλάστησης – ζώνες
βλάστησης),
• της Χλωρίδας,
• της Πανίδας,
• των σπανίων και απειλουμένων ειδών (σημασία αυτών για την ισορροπία του
οικοσυστήματος – οριστική απώλεια γενετικής πληροφορίας με την εξαφάνιση
ενός είδους),
• του δάσους (γνωριμία με το δάσος, κατανομή της δασικής βλάστησης στον
Ελλαδικό χώρο, υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος από φυσικές αιτίες και
από ανθρώπινες παρεμβάσεις, η αξία του δάσους για τον άνθρωπό, απειλές που
αντιμετωπίζει, τρόποι προστασίας αυτού).
ΘΕΜΑ ΙΙ: ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΤΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ)
Διάρκεια εκδρομής: πέντε (5) ώρες , 8:00-13:00
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
▶ Προβολή ντοκιμαντέρ σχετικό με τον Εθνικό Δρυμό του Σουνίου, τα θαλάσσια
οικοσυστήματα και την παράκτια ζώνη.
▶ Περιήγηση στον Εθνικό Δρυμό του Σουνίου με ταυτόχρονη ενημέρωση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων από ειδικούς επιστήμονες, με στόχο την εξοικείωση των
παιδιών με έννοιες όπως αυτή:
• του οικοσυστήματος (να αντιληφθούν τη δομή, τη λειτουργία του, τη σχέση του
με τον άνθρωπο και την σημασία αυτού για την ποιότητα της ζωής),
• της παράκτιας ζώνης (το πώς αυτή ορίζεται, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά
της, τις συνθήκες ζωής που επικρατούν σε αυτήν και του οργανισμούς που υπάρχουν
σε αυτήν, το ρόλο της στην αλυσίδα της ζωής, τη σημασία της για την Ελλάδα, την
αξία αυτής όσον αφορά στον τουρισμό),
• της ρύπανσης (και ειδικότερα των πηγών ρύπανσης της παράκτιας ζώνης καθώς
και των συνεπειών αυτής στην ποιότητα ζωής),
• των προστατευομένων παράκτιων περιοχών (ποιες παράκτιες περιοχές ορίζονται
ως προστατευόμενες, που απαντούν στην Ελλάδα, για ποιον λόγο τις προστατεύουμε – πολιτιστική κληρονομιά).
ΘΕΜΑ ΙΙΙ: ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
(ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π. Ή ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΔΥΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ)
Διάρκεια εκδρομής: πέντε (5) ώρες , 8:00-13:00
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
▶ Προβολή ντοκιμαντέρ σχετικό με τον κύκλο του νερού στα λειτουργικά ελληνικά
οικοσυστήματα.
▶ Επίσκεψη στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. και στην λίμνη του Μαραθώνα με ταυτόχρονη ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με έννοιες
όπως αυτή:
• των φυσικών πόρων και της αξίας τους για τον άνθρωπο,
• του νερού (ως πηγή ζωής – ο κύκλος του νερού),
• της ρύπανσης (και ειδικότερα της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων και των
πηγών αυτής),
• της νομοθεσίας που υπάρχει για την προστασία των επιφανειακών υδάτων από
τη ρύπανση,
• των παραμέτρων που εξετάζουμε για να ελέγξουμε την ποιότητα και την καταλληλότητα των επιφανειακών υδάτων,
• της κατανάλωσης του νερού και προτάσεων για την εξοικονόμηση αυτού (αναφορά
στην λειψυδρία και στα μέτρα αντιμετώπισής της).

ΚΥΚΛΟΣ Β΄: ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΘΕΜΑ Ι: ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
(ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ α) ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ και ΕΜΑΚ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ του ΕΣΔΚΝΑ β) ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ)
Διάρκεια εκδρομής: πέντε (5) ώρες , 8:00-13:00
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
▶ Προβολή ντοκιμαντέρ σχετικό με το παγκόσμιο πρόβλημα παραγωγής – μεταφοράς – διάθεσης και διαχείρισης των σκουπιδιών.
▶ Επίσκεψη στη χωματερή των Άνω Λιοσίων, στο δίκτυο ανακύκλωσης του Παλαιού
Ψυχικού, καθώς και σε μία χαρτοβιομηχανία (ανακύκλωση χαρτιού), με ταυτόχρονη
ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με
έννοιες όπως αυτή:
• των απορριμμάτων (παγκόσμιο πρόβλημα παραγωγής, μεταφοράς, τρόπων διάθεσης, διαχείρισης),
• της ανακύκλωσης (παρακολούθηση του δικτύου ανακύκλωσης στον δήμο Παλαιού Ψυχικού, ενημέρωση περί της διαδικασίας, για το κατά πόσο εφαρμόζεται στην
Ελλάδα και αν αποδίδει),
• της ανακύκλωσης χαρτιού (παρακολούθηση του δικτύου ανακύκλωσης χαρτιού
σε κάποια χαρτοβιομηχανία).
ΘΕΜΑ ΙΙ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ
Διάρκεια εκδρομής: πέντε (5) ώρες , 8:00-13:00
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
▶ Προβολή ντοκιμαντέρ σχετικά με τους βιολογικούς καθαρισμούς λυμάτων και τον
κύκλο επεξεργασίας των αστικών λυμάτων
▶ Επίσκεψη στο χώρο της Ψυττάλειας προκειμένου οι μαθητές:
- να γνωρίσουν από κοντά όλα τα στάδια βιολογικού καθαρισμού των αστικών και
βιομηχανικών λυμάτων και μεθόδους επεξεργασίας αυτών
- να αντιληφθούν την σπουδαιότητα ύπαρξης ενός βιολογικού καθαρισμού για το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
- να αντιληφθούν το μέγεθος της ρύπανσης που προκαλούν τα βιομηχανικά και
αστικά λύματα και τις βλαβερές επιδράσεις αυτών στα φυσικά οικοσυστήματα
▶ Διανομή έντυπου εκπαιδευτικού σχετικά με τους αστικούς βιολογικούς καθαρισμούς
επεξεργασίας λυμάτων, τα αστικά απόβλητα και την περιβαλλοντική μόλυνση, τη
σύγχρονη τεχνολογία επεξεργασίας λυμάτων κ.α .
Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

………….., …... / …... / …...
(Τόπος, ημερομηνία)
Προς ΠΑΚΟΕ,

Το ……………………….. Σχολείο του Δήμου................................................................................................................... ,
της Περιφέρειας Αττικής, επιθυμεί να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική οικολογική
εκδρομή του …… Κύκλου, με θέμα: …………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………..........................................................
που διοργανώνει το ΠΑΚΟΕ. Αναφερόμαστε σε σύνολο……………….. μαθητών,
και στην χρονική περίοδο από ……………. έως ……………… .
Ο Διευθυντής του Σχολείου

οικο
νομία
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Οικολόγοι Πράσινοι για τις τρέχουσες εξελίξεις στο προσφυγικό

Ε

ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ξαιρετικά ανησυχητικές είναι οι
εξελίξεις όσον αφορά το προσφυγικό τις τελευταίες ημέρες στη
χώρα μας. Στα νησιά του Αιγαίου
έχουν εγκλωβιστεί χιλιάδες πρόσφυγες
και καθημερινώς καταφτάνουν μερικές
δεκάδες νέοι. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες εξακολουθούν να είναι πολύ
αργές και η δέσμευση για μεταφορά
προσφύγων σε δομές φιλοξενίας στην
ηπειρωτική Ελλάδα δεν έχει εφαρμοστεί
με αποτέλεσμα, δομές των 1000 ατόμων
να «φιλοξενούν» 3 ή 4 χιλιάδες. Η απελπισία των προσφύγων, που παραμένουν
στα νησιά για περισσότερο από 6 μήνες
χωρίς να ξέρουν ποιο είναι το μέλλον τους,
είναι μεγάλη, οι κακουχίες προκαλούν
ένταση με αποτέλεσμα πολλά επεισόδια
παραβατικού χαρακτήρα. Η ένταση αυτή
αποτελεί βούτυρο στο ψωμί σε ρατσιστικά
στοιχεία που υποδαυλίζουν αντιπροσφυγικές αντιδράσεις της κοινωνίας.
Την ίδια ώρα, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, φάνηκαν και στην ηπειρωτική
Ελλάδα αντιδράσεις κατοίκων, γονέων
αλλά και δημοτικών συμβουλίων στην
παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τα παιδιά των προσφύγων.
Πρόκειται για τμήματα ενίσχυσης που
προβλέπεται να λειτουργήσουν τις απογευματινές ώρες έτσι ώστε να μπορέσουν
τα παιδιά να μάθουν τη γλώσσα και στη
συνέχεια να μπορέσουν να ενταχθούν
στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχει
αποδειχτεί στην πράξη ότι σε αυτές τις
ηλικίες είναι πολύ εύκολη η ένταξη των
παιδιών στο σχολείο και ο φόβος που
προβάλλεται για ζητήματα υγείας είναι
ατεκμηρίωτος καθώς όλα τα παιδιά που
πάνε στο σχολείο πρόκειται να είναι

εμβολιασμένα. Ανάλογες αντιδράσεις
από «αγανακτισμένους γονείς» έχουμε
άλλωστε και σε ζητήματα ένταξης στα
σχολεία και σε παιδιά ΡΟΜΑ. Η παιδεία
αποτελεί ανθρώπινο αλλά και συνταγματικό δικαίωμα για την πατρίδας μας και
κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει
παιδιά κάθε εθνικότητας ή θρησκεύματος
από αυτή.
Ο Μιχάλης Μπάκας, συντονιστής της
θεματικής ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Οικολόγων Πράσινων έκανε
την παρακάτω δήλωση: «Είναι προφανές
ότι τα παιδιά και τα υγειονομικά ζητήματα

ΕΙΚΟΣΙ (20) ΔΗΜΟΙ
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Κύριε Δήμαρχε,
Με τις δράσεις με στόχο την γνωριμία των μαθητών
με τη φύση σας προτείνουμε τα παρακάτω :
1. Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr ) είναι ένας ανεξάρτητος κοινωνικοπεριβαλλοντικός φορέας που
ασχολείται με έρευνες κι ενημέρωση εδώ και 36
χρόνια διαθέτει δικά του πιστοποιημένα εργαστήρια κι
εκδίδει τη μηνιαία εφημερίδα με τίτλο «ΟΙΚΟνομία».
2. Έχει ασχοληθεί με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη διατροφή των μαθητών από τα κυλικεία
στα σχολεία.
3. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια κι άλλους

χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για να καλυφθούν προφυγοφοβικά αντανακλαστικά
που πυροδοτούνται από ακροδεξιούς
κύκλους. Τέτοιες καταστάσεις είδαμε στο
Ωραιόκαστρο από το σύλλογο γονέων
αλλά και στη Λέσβο και τη Χίο, όπου
υπό το βάρος του μεγάλου αριθμού των
προσφύγων που φιλοξενούνται στα νησιά,
παρατηρούνται ανάλογα περιστατικά. Η
απομόνωση και η μη ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία, κρύβοντας το ζήτημα
«κάτω από το χαλάκι», δημιουργεί ακριβώς
τα αντίθετα αποτελέσματα, αυξάνοντας
την ένταση και τα προβλήματα.

φορείς, θα υλοποιήσουμε σε είκοσι (20) δημοτικά
σχολεία στην Αττική ένα πρόγραμμα δημιουργίας και
λειτουργίας λαχανόκηπου για ένα χρόνο, με στόχο τη
συνειδητοποίηση από τα παιδιά των εννοιών «χρήση
γης κι άμεση διατροφή».
Επιλέξαμε τον Δήμο σας για να λειτουργήσει το
πρόγραμμα σε ένα από τα σχολεία του.
Γι’ αυτό θέλουμε, για να οργανωθεί και να λειτουργήσει σωστά αυτός ο λαχανόκηπος, να εξασφαλίσετε
την παραχώρηση γης για ένα χώρο από 300-500m2
και για έναν χρόνο, ούτως ώστε να προχωρήσουμε
στην περίφραξη και οργάνωση του χώρου για να
μπορέσουν τα παιδιά όλων των τάξεων να φυτέψουν
τα δικά τους λαχανικά.
Το πρόγραμμα του ΠΑΚΟΕ περιλαμβάνει:
1. Εξασφάλιση από το ΠΑΚΟΕ γεωπόνου σε
καθημερινή 2ωρη απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια
του διδακτικού έτους, για την εκπαίδευση και παρακολούθηση των μαθητών.

Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να αναλάβει
τις ευθύνες της, αποσυμφορίζοντας τα
κέντρα υποδοχής στα νησιά, και υλοποιώντας άμεσα προγράμματα ένταξης σε
όλη τη χώρα.
Οι πρόσφυγες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση επανεκκίνησης της ελληνικής
οικονομίας, όπως έχει συμβεί και στο
παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε
όλοι ως πολίτες, ως κοινωνία, να απομονώσουμε τα κέντρα που πυροδοτούν
ρατσιστικές αντιδράσεις, κρατώντας
ζωντανά τα κάστρα αλληλεγγύης σε
όλη τη χώρα.»

2. Προμήθεια των φυτών που θα καλλιεργηθούν
3. Το έντυπο υλικό που θα χρειασθεί
4. Την ενημέρωση των δασκάλων και γονέων
των μαθητών
5. Τη βράβευση των καλύτερων δέκα (10) μαθητών στο τέλος του έργου με αναμνηστικά βραβεία κι
επίσκεψη σε οικοφάρμες, αντίστοιχες του ΠΑΚΟΕ.
Όλα αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν την εξασφάλιση
παραχώρησης της έκτασης.
Επειδή οι προτάσεις για την υλοποίηση αυτών των
προγραμμάτων πρέπει να κατατεθούν από το ΠΑΚΟΕ
μέχρι τις 20/11/2016, σας παρακαλούμε να μας
αποστείλετε την απάντησή σας μέχρι τις 5/11/2016
έχοντας εξασφαλίσει τα προαπαιτούμενα.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος,
Ο Γενικός Γραμματέας,
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης Κων/νος Σολδάτος
Πανεπιστημιακός
Ιατρός

www.ertopen.com
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

106.7 FM

ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
ΣΤΗΝ ΕΡΤ OPEN
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

