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ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ 
ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΛΑΜΟΥ

Κύριοι
Το πόσιμο νερό στην περι-

οχή των Αγίων Αποστόλων 
Καλάμου Αττικής περιέχει 
πολυ μεγάλη ποσότητα αλά-
των επιβλαβών ή όχι για την 
υγεία των κατοίκων. Όλοι 
προμηθευόμαστε εμφιαλω-
μένο νερό. Έχω τοποθετήσει 
μόνιμα φίλτρα νερού για την 
όση το δυνατόν προστασία και 
του ηλιακού θερμοσίφωνου. 
Μήνες τώρα έχω παρατηρήσει 
ότι τα φίλτρα σε διάρκεια 30 
ημερών γίνονται μαύρα και 
γλοιώδη. Αναγκαστικά κάθε 
1η του μηνός τα αλλάζω.

Στην διάθεσή σας
Ευχαριστώ
Θεόδωρος  

Γιαννακόπουλος 03-11-2015

01-06-2016
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Ανατρεπτικό και «ιστορικό» θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί το χθεσινό Δημοτικό Συμ-
βούλιο της 3ης Ιουνίου 2016 αλλά ακόμη 
πιο «ιστορική» η «Δημόσια Συγνώμη» που 
ζήτησε γραπτώς με επιστολή του ο Δημήτρης 

Τσακάλης από τον Δήμαρχο Ωρωπού Θωμά Ρούσση.
Η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, που επικυ-

ρώθηκε με το Εφετείο της 31ης Μαϊου 2016, κατά 
του Δημάρχου, ξεσήκωσε τις αντιδράσεις της Αντιπο-
λίτευσης που ζήτησε να ανακοινωθεί η απόφαση, ώστε 
να γνωρίζουν ΑΚΡΙΒΩΣ τι αφορά η καταδίκη ώστε 
να συζητηθεί. Μια δικαστική απόφαση που ποτέ δεν 
ήρθε στο φως της δημοσιότητας για να διαλευκάνει 
τα πράγματα και να ρίξει φως στο «τις πταίει» ή στο 
«τις δεν πταίει».

Μια καταδίκη που επήλθε μετά από μήνυση που 
υπέβαλε πριν χρόνια ο Δημήτρης Τσακάλης, εκδότης 
της εφημερίδας «Ασωπός», κατά του τότε Κοινοτάρχη 
Συκαμίνου Θωμά Ρούσση και αφορούσε τα τοξικά 
απόβλητα που βρέθηκαν θαμμένα σε 2 παράνομες 
χωματερές που λειτουργούσαν στο Συκάμινο. Μια 
ανελέητη καταδίωξη που επί σειρά ετών χώρισε στα 
δύο τον τόπο και δίχασε τους κατοίκους.

Για να έρθει χθες η «δικαίωση» με την χειρόγραφη 
επιστολή που απέστειλε ο ενάγων Δημήτρης Τσακάλης 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού και ανεγνώσθη 
από τον Πρόεδρο Σ. Γκικάκη. Μια επιστολή μέσα στην 
οποία αναφέρει αυτολεξεί:

«…Τις τελευταίες μέρες γίνεται αρκετός θόρυβος 
σχετικά με τη πρόσφατη δίκη για τις χωματερές, δηλώνω 
κατηγορηματικά και απερίφραστα ότι συμμετείχα με 

εγκληματική αμέλεια σε ένα στημένο εκ των προτέ-
ρων πολιτικό παιχνίδι, το οποίο όταν αντιλήφθηκα 
απέσυρα τη συμμετοχή μου, δυστυχώς όμως ήταν 
πλέον αργά   για την αποκατάσταση της αλήθειας. 
Ζητώ δημόσια συγνώμη από το Δήμαρχο Ωρωπού 
Θωμά Ρούσση του οποίου η μόνη «παραβατικότητα» 
που του καταλογίζω, είναι η υπερβολική αγάπη του 
για τον τόπο.

Με τιμή (υπογραφή του Δημήτρη Τσακάλη)
Ωρωπός 3-6-2016»

Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι «άτυπα» η επιστολή 
αυτή ανατρέπει την καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του Δημάρχου Ωρωπού και τότε Κοινοτάρχη Συκαμίνου 
κ. Θωμά Ρούσση. Θα μπορούσε ακόμα να θεωρηθεί 
και ως κρίση συνείδησης του Δημήτρη Τσακάλη. 

Θα μπορούσε όμως να θεωρηθεί και ως ο επίλογος 
σε μια κακοστημένη παράσταση με πρωταγωνιστή τον 
Ασωπό ποταμό που επί σειρά δεκαετιών ξεπλένει το 
χρόνιο έγκλημα των Βιομηχανιών που ταλανίζει δύο 
Δήμους και απασχολεί τις Περιφέρειες Αττικής και 
Στερεάς Ελλάδας και έχει αναγκάσει τον Περιφερει-
άρχη Κώστα Μπακογιάννη να αναλάβει συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες για την απορρύπανση του Ασωπού 
ποταμού. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος θα δείξει.

Παρατίθεται αυτούσια η επιστολή του Δ. Τσακά-
λη, όπως την δημοσίευσε ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. 
Θωμάς Ρούσσης στον προσωπικό λογαριασμό του 
στο facebook:

Η «Δημόσια Συγνώμη» του Δημήτρη Τσακάλη, 
που έκλεψε την παράσταση

«ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»: Ο ΣΙΩΠΙΩΝ ΔΟΚΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΝ
Μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης του Δ΄ Μονομελούς Πλημ-

μελειοδικείου Αθηνών, η οποία τελεσιδίκησε στις 31.05.2016 στο Ζ΄ 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σχετικά με τις παράνομες χωματερές 
Συκαμίνου , πλέον δεν έχει κανείς δικαίωμα στη σιωπή. Σε τόσο 
σημαντικά θέματα που αφορούν στο μέλλον των παιδιών μας , στην 
υγεία των κατοίκων ,στην ρύπανση του περιβάλλοντος και στο μέλλον 
του τόπου μας δεν έχουμε δικαίωμα να σιωπούμε. Η σιωπή είναι 
βολική αλλά γνήσια ανήθικη σε τέτοιες στιγμές. Παραμένοντας 
πιστοί στις αξίες και τις αρχές μας , συνεπείς σε όσα έχουμε πει 
από την πρώτη στιγμή έως σήμερα, ζητάμε: Την παραίτηση του 
Δημάρχου Ωρωπού Θωμά Ρούσση , διότι πλέον δεν υπάρχει η ηθική 
και πολιτική νομιμοποίηση ώστε να συνεχίσει να είναι Δήμαρχος Ωρωπού , 
έχοντας καταδικαστεί για πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου 
εγκλήματος , προξενώντας ρύπανση στο περιβάλλον με τοξικά απόβλητα 
, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση .

Την εφαρμογή των όσων προβλέπει ο νόμος για την άμεση 
απομάκρυνση των αποβλήτων και αποκατάσταση των παράνομων 
χωματερών Συκαμίνου .

Την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού για 
την τοποθετηθεί το σύνολο των μελών του .

Ο ΣΙΩΠΙΩΝ ΔΟΚΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΝ
Για  την ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Γιώργος Γιασημάκης
Γιώργος Αρμυριώτης
Άγγελος Χατζηιωάννου
Πέτρος Δέδες
ΣπύροςΡάπτης

Αναβιώνουν και… τα ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ!!!
Στο κτήμα των φυλακών Ωρωπού, έρχονται ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ(;;;) της δημοτικής αρχής 

από ιδιώτη επιχειρηματία, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα πλήξουν τους επαγγελματίες της 
παραλιακής ζώνης… τουλάχιστον. Να σημειώσουμε, πως δεν υπάρχει καμία συμμετοχή στην 
έγκριση των εκδηλώσεων αυτών από το ΝΠΔΔ Πολιτισμού που είναι της αρμοδιότητάς 
του. Δεν μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή αυτή η παραχώρηση, που αφήνει ανοιχτό πλέον 
το ερώτημα, ποια είναι η πολιτική πολιτισμού που θέλει τελικά να ακολουθήσει η 
δημοτική αρχή… Θα είναι η συνέχεια της πολιτικής των πρώην (φωτο), που είχαν 
μετατρέψει όλο το δήμο σε ένα απέραντο παλκοσένικο;;;  http://www.maximipoli.gr

Για την απόφαση-καταδίκη εναντίον του 
Δημάρχου Ωρωπού

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ωρωπού με αίτημα της κατά την διάρκεια του δημοτικού 
συμβουλίου την Παρασκευή 3/6/2016 ζήτησε να γίνει ενημέρωση – συζήτη-
ση για τηναπόφαση του Ζ’ τριμελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών την 31/5/2016 επί 
της ένστασης που είχε υποβάλλει ο Δήμαρχος Ωρωπού κατά της απόφασης του Δ’ 
μονομελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών την 13/3/2015. Με είκοσι πέντε ψήφους  
κατά, δύο παρών και δώδεκα υπέρ το δημοτικό συμβούλιο αρνήθηκε το αίτημα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής αρχής, 
δύο δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του κ. Οικονομάκου  και ένας της παρά-
ταξης του κ. Γιασημάκη αρνήθηκαν την συζήτηση. Ζητάμε να μας κοινοποιηθεί 
άμεσα η απόφαση του δικαστηρίου γιατί αποκαλύφτηκε ότι βρίσκεται ήδη 
στα χέρια ορισμένων της «αντιπολίτευσης». Επειδή το συγκεκριμένο θέμα 
άπτεται σοβαρών περιβαλλοντικών ζητημάτων της περιοχής μας ζητάμε 
επίσης την άμεση σύγκληση δημοτικού συμβουλίου με μοναδικό θέμα την 
παραπάνω απόφαση. http://www.maximipoli.gr
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Με την τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση στις 31-05-2016 
του Δημάρχου Θωμά Ρούσση 

για εναπόθεση τοξικών αποβλήτων 
και ρύπανση του Ασωπού ποταμού, 
σύμφωνα με το σκεπτικό της καταδι-
καστικής απόφασης, καλούμαστε όλοι 
πλέον αναλάβουμε τις ευθύνες μας 
και πρώτος από όλους ο Δήμαρχος.

Ανεξάρτητα από το εάν η από-
φαση του Δικαστηρίου δημιουργεί ή 
όχι ζήτημα έκπτωσης του Δημάρχου, 
σίγουρα δημιουργεί σοβαρό ηθικό 
και πολιτικό ζήτημα για τον ίδιο το 
Δήμαρχο και το Δήμο Ωρωπού.  Ο 
Δήμαρχος είχε υποσχεθεί στο περσινό 
Δημοτικό Συμβούλιο της 14-03-
2015 να φέρει την απόφαση του 
Δικαστηρίου στο Συμβούλιο και να 
ενημερώσει όλους τους Συμβούλους.

Η Διαφάνεια αποτέλεσε την βασι-

κή προεκλογική δέσμευση όλων των 
δημοτικών παρατάξεων. Επιπλέον, 
το ζήτημα της ρύπανσης του Ασω-
πού ποταμού έχει ευαισθητοποιήσει 
όλους τους κατοίκους της περιοχής 
μας και έχει αποτελέσει ένα από 
τα πιο καυτά ζητήματα του Δήμου 
μας τα τελευταία έτη. Ο Δήμαρχος 
υποχρεούται να φέρει την υπόθεση, 
μαζί με την καταδικαστική απόφαση, 
στο Δημοτικό Συμβούλιο και να 
ενημερωθούν όλοι οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι.

Ο Δήμαρχος καλείται πλέον να 
αναλάβει τις ευθύνες του έναντι των 
Δημοτών και κατοίκων του Δήμου 
Ωρωπού (!).

Παναγιώτης Εμ. Χασιώτης
Επικεφαλής της «Συνεργασίας 

Πολιτών»  

Ο Δήμαρχος να αναλάβει τις ευθύνες του!

Σ τη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου της 18/5/2016 για το 
ενδεχόμενο κλείσιμο του 2ουνηπι-

αγωγείου Αυλώνα, του νηπιαγωγείου 
της Μαλακάσας, του νηπιαγωγείου των 
Αγίων Αποστόλων,του 2ου νηπιαγωγείου 
του Καπανδριτίου και της συγχώνευσης 
τμημάτων στο νηπιαγωγείο Καλάμου, 
η δημοτική αρχή απέδειξε την στήριξη 
της στην συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 
35 του το νόμου «Έρευνα και άλλες 
διατάξεις» τα τμήματα που δεν συγκε-
ντρώνουν τον απαραίτητο αριθμό των 
14 νηπίων κλείνουν.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι θα 
τηρήσει την νομιμότητα, δηλαδή 
θα στηρίξει το κλείσιμο!!! Η απά-
ντηση της Δημοτικής Αρχής δόθηκε 
στην ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης 
που είχε ως εξής: «…Τι μέτρα και ποιες 
δράσεις προτίθεστε να αναλάβετε για 
να αποτρέψουμε αυτή την αντιλαϊκή και 
αντιεκπαιδευτική επίθεση που δέχονται 
γονείς – εκπαιδευτικοί – μαθητές;». 
Επιπλέον η δημοτική αρχήαρνήθηκε 
σε προηγούμενη συνεδρίαση του 
ΔΣ. την πρόταση της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης για συζήτηση και καταδίκη 
του ενδεχόμενου κλεισίματος νηπι-
αγωγείων στον δήμο μας. Όσο για τις 
υπόλοιπες παρατάξεις του ΔΣ, για ακόμη 
μία φορά δεν βρήκαν να πουν ούτε μία 
λέξη. Άλλωστε όλοι τους προέρχονται 

από το ΠΑΣΟΚ, την ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ 
και σήμερα κάποιοι από αυτούς για να 
γλιτώσουν την κατακραυγή του κόσμου 
παρουσιάζονται ως «ανεξάρτητοι»…

Απαιτούμε:
• Απόσυρση της τροπολογίας που καταρ-
γεί Τμήματα Ένταξης και του άρθρου 
που κλείνει νηπιαγωγεία.

• Να παρθεί πίσω ΤΩΡΑ η Υπουργική 
Απόφαση για τα ολοήμερα. Κανένα παιδί 
να μην αποκλειστεί από τα ολοήμερα 
σχολεία.
• Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 
αγωγή.
• Μαζικούς μόνιμους διορισμούς τώρα 
για την κάλυψη όλων των κενών στην 

εκπαίδευση. Μόνιμη και σταθερή δουλειά 
για όλους! Καμία απόλυση αναπληρωτών, 
κανείς εκπαιδευτικός δεν περισσεύει.

Θα είμαστε δίπλα σε εκπαιδευτι-
κούς-γονείς-μαθητές. Συμπαραστε-
κόμαστε στον αγώνα τους ενάντια 
στα βάρβαρα αυτά μέτρα.

http://www.maximipoli.gr

Η κυβέρνηση κλείνει νηπιαγωγεία στον δήμο 
μας με τις ευλογίες της δημοτικής αρχής
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Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Ωρωπού ήρθε προς ψήφιση την 
Παρασκευή 18-5-2016, η έγκριση 
της μελέτης του Α’ σταδίου 
του Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ) της χωρικής υπο-
ενότητας κοιλάδας Ωρωπού (Σκάλας 
Ωρωπού, Νέων Παλατίων, Ωρωπού, 
Χαλκουτσίου και Συκαμίνου).

Μία μελέτη, που η σύνταξή της είχε 
προκηρυχθεί από την δική μας διοίκηση 
και ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη 
αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης 
από τη νέα Δημοτική Αρχή. Το μελετητικό 
γραφείο υπέγραψε σύμβαση στις 10-9-
2015 και ζήτησε παράταση 2 μηνών έως 
τις 22-2-2016, για να παραδώσει το Α’ 
στάδιο επικαιροποιημένο, συμπληρωμένο 
και διορθωμένο. Το στάδιο αυτό περι-
λαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση 
της υπάρχουσας κατάστασης, την διά-
γνωση των προβλημάτων, προοπτικών 
και τάσεων της περιοχής μελέτης και την 
διατύπωση των εναλλακτικών προτάσεων 
ρύθμισης και ανάπτυξης της περιοχής.

Για ακόμα μια φορά ένα τόσο σοβαρό 
θέμα, αντιμετωπίστηκε με έναν ανεύθυνο, 
πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο. Μέσα 
στους έξι μήνες εκπόνησης της μελέτης, 
αλλά και στους άλλους τρεις μήνες που 
έμεινε στο συρτάρι, κανείς δεν έκανε 
τον κόπο να παρατηρήσει ότι όλη αυτή 
η μελέτη δεν είχε καμμία σχέση με την 
πραγματικότητα.

Γεωργική γη καλύπτει το μεγα-
λύτερο μέρος της περιοχής μελέτης , 
ακόμα και μέσα στα σχέδια του Αγίου 
Κωνσταντίνου και του Βαρυκού, 
καταγράφει εγκεκριμένο βιολογικό 
στο Σαραντάρι και δεν υφίσταται 
αποτύπωση των καταργημένων σχε-
δίων Σκάλας και Χαλκουτσίου. Το 
ίδιο ισχύει για τα τρία Νέα Σχολεία 
που παραδίδονται τον Αύγουστο, 
αποτυπωμένα μέσα στο χώρο του 
βιότοπου. Δεν αποτυπώνεται η ορι-
οθέτηση και η ζώνη προστασίας 
μέχρι το Δέλτα του Ασωπού, καμία 
καταγραφή δικτύων, υποδομών και 
μεταφορών καθώς και διάγνωση 
προβλημάτων, προοπτικών και τάσε-
ων με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη 
της περιοχής.

Δεν χρειάστηκε παραπάνω από 
δύο μέρες για να εντοπιστούν και 
να διατυπωθούν τα λάθη αυτά και 
άλλα πολλά στο Δημοτικό Συμβούλιο 
από μένα σαν ειδικό αγορητή αλλά 
και από τους άλλους εισηγητές που 
τοποθετήθηκαν, ενώ στους εννέα 
αυτούς μήνες κανείς από την Δημο-
τική Αρχή δεν πρόσεξε τίποτα. Δεν 

ξέρω αν θα πληρωθούν οι μελετητές για 
αυτή την εργασία, η οποία είχε ανατεθεί 
παλαιότερα στον οργανισμό Αθήνας 
και είχε πληρωθεί με 70.000 ευρώ το 
2007 – 2010 από την τότε Δημοτική 
Αρχή και η οποία δεν ολοκληρώθηκε 
ποτέ. Εντύπωση βέβαια μου προκάλεσε 
και το γεγονός ότι οι μελετητές δεν 
έδωσαν καμία απάντηση στις δεκάδες 
παρατηρήσεις, ερωτήσεις που δέχθηκαν.

Ήταν λογικό λοιπόν να ζητηθεί ανα-
βολή από την μειοψηφία και από τους 
δεκάδες πολίτες που παρευρίσκονταν 
στην συνεδρίαση, λόγο της σοβαρότητας 
του θέματος έτσι ώστε να διορθωθεί 
η μελέτη και φυσικά, να γίνει η απα-
ραίτητη και προβλεπόμενη από το 
νόμο διαβούλευση (Ν.1337/83 αρ. 
3,4 & 5 και Ν.2508/97 αρ.4 παρ.10). 
Αυτό άλλωστε κάναμε εμείς στο Γ.Π.Σ. 
Καλάμου και στο Σ.Χ.Ο.Α.Π. των Αφιδ-
νών, από την πρώτη στιγμή, με ορισμό 
επιτροπών από τα Τοπικά Συμβούλια 
με συμμετοχή και από την μειοψηφία.

Η αλήθεια πράγματι έλαμψε όπως 
αναφέρεται και στο δελτίο τύπου που 
εξέδωσε ο Δήμος όταν η Δημοτική 
Αρχή δια στόματος του Δημάρχου 
παραδέχθηκε ότι όντως όλα αυτά 
ήταν λάθη. Ψήφισε όμως και αποδέχθηκε 
αυτή την δήθεν μελέτη, υποσχόμενη ότι 
όλα θα διορθωθούν στο επόμενο «Β1 
υποστάδιο», βεβαιώνοντας το Δημοτικό 
Συμβούλιο και τους πολίτες ότι όλα θα 
γίνουν σωστά και ότι πρέπει να τους 

έχουν εμπιστοσύνη γιατί δουλεύουν μόνο 
για το καλό του τόπου. Δυστυχώς όμως, 
κανείς δεν μπορεί να γίνει πιστευτός όταν 
η επιπολαιότητα, η προχειρότητα και η 
αλαζονεία του φαίνεται ολοκάθαρα, 
αφού το θέμα ήρθε σε προηγούμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο και αναβλήθηκε, 
γιατί κάποιοι «ξέχασαν» να το περάσουν 
από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το 
θέμα ήρθε στη συνεδρίαση της 18-5-16, 
με 23 θέματα για να συζητηθεί 18ο , 
χωρίς να έχουν δοθεί έγκαιρα στους 
Δημοτικούς Συμβούλους τα απαραίτητα 
στοιχεία για να ενημερωθούν, παρά δύο 
ημέρες πριν το Συμβούλιο και φυσικά δεν 
υπήρξε καμία διαβούλευση – ενημέ-
ρωση πολιτών και φορέων.

Η απόφαση για το αν θα επιλεγεί 
ένα έντονα παρεμβατικό σενάριο ή 
ένα σενάριο ήπιας παρέμβασης για 
την ανάπτυξη του τόπου, λαμβάνεται 
στην Α’ φάση, αφού γίνει επεξεργασία 
και ανάλυση των στοιχείων που προκύ-
πτουν από αυτή, ΦΕΚ 209Δ’/7.4.2000 
Α’ Στάδιο, Κεφάλαιο Α4,5,6.

Στο «Β1 υποστάδιο» της μελέτης 
γίνεται η τελική επεξεργασία του εναλ-
λακτικού σεναρίου που επιλέχθηκε στο Α’ 
στάδιο. Η καταγραφή του υλοποιημένου 
συντελεστή δόμησης, ο υπολογισμός 
της χωρητικότητας των εγκεκριμένων 
ρυμοτομικών σχεδίων, η καταγραφή 
όλων των έργων υποδομής, η φέρουσα 
ικανότητα των περιοχών που εξετάζονται 
σε συνδυασμό με τις κατευθύνσεις του 

Ρυθμιστικού Σχεδίου για τις περιοχές 
παραθεριστικής κατοικίας, διερευνώνται, 
αξιολογούνται και δημοσιοποιούνται στο 
Α’ Στάδιο και αυτό είναι αντικείμενο 
διαβούλευσης με τους πολίτες.

Για την Δημοτική Αρχή «η διαβού-
λευση είναι αντικείμενο πολιτι-
κής απόφασης» για το πότε θέλει 
να την κάνει ή πότε την βολεύει. 
Αυτές οι βαθυστόχαστες πολιτικές 
θέσεις, δυστυχώς αφήνουν εκτεθειμέ-
νο το Γ.Π.Σ,σε υποβολή ενστάσεων και 
προσφυγών με σοβαρές πιθανότητες 
να ακυρωθεί, αλλά και κάνουν τους 
πολίτες να ανησυχούν έντονα για την 
εξέλιξη αυτής της τόσο σοβαρής μελέτης.

Τέλος, ο χαρακτηρισμός κατ’ επί-
φαση χωροτάκτες και πολεοδόμοι, 
δείχνει πραγματικά πόσο σέβεστε 
την αντίθετη άποψη και σας την 
επιστρέφω.

Η αγάπη και το ενδιαφέρον για τον 
τόπο που ζούμε αλλά και η εμπειρία 
δώδεκα χρόνων στην αυτοδιοίκηση δίνει 
το δικαίωμα, όχι μόνο σε μένα αλλά 
και σε κάθε πολίτη να έχει άποψη και 
να την εκφράζει δημόσια, αλλά εσείς 
κάνετε αυτό που ξέρετε καλά, να 
λασπολογείτε και να απαξιώνετε 
όποιον έχει αντίθετη άποψη με σας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Γ.Π.Σ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Η λαμπερή αλήθεια της Δημοτικής Αρχής
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Ερώτηση προς τους υπουργούς 
Εσωτερικών, Υγείας, Παιδείας 
και Υποδομών κατέθεσαν οι 
βουλευτές του ΚΚΕΔιαμάντω 
Μανωλάκου, Γιάννης Γκιό-

κας και Χρήστος Κατσώτης για τα 
προβλήματα στον καταυλισμό φιλοξενίας 
Αφγανών προσφύγων στη Μαλακάσα. 
Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

«ΕΡΩΤΗΣΗ: Προς τους Υπουργούς 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Υγείας, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων

Θέμα: Για τα προβλήματα στον καταυ-
λισμό φιλοξενίας Αφγανών προσφύγων 
στη Μαλακάσα.

Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε 
αντιπροσωπεία του ΚΚΕ στο κέντρο 
φιλοξενίας προσφύγων στη Μαλακάσα, 
διαπιστώσαμε τα εξής:

Στον καταυλισμό, ο οποίος λειτουργεί 
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής, διαμένουν 1.300 
Αφγανοί πρόσφυγες, όλοι σε σκηνές, εκ 
των οποίων 400 είναι παιδιά, μεταξύ 
τους και περίπου 8 ασυνόδευτα, καθώς 
και 35 έγκυες γυναίκες.

Στις σκηνές, που είναι εντελώς ακα-
τάλληλες για μεσοπρόθεσμη και μακρο-
πρόθεσμη διαβίωση, το χειμώνα μπαίνουν 
τα νερά της βροχής και το καλοκαίρι 
«φλέγονται» από τον ήλιο, καθιστώντας 
αφόρητη την κατάσταση. Η τοποθέτηση 
τέντας πάνω από τις σκηνές, ενδεχόμενο 
που εξετάζεται από τους υπεύθυνους του 
καταυλισμού, δεν αποτελεί λύση, ενώ 
απομακρύνει την πραγματική λύση που 
είναι η τοποθέτηση οικίσκων.

Επιπλέον, συχνή είναι η παρουσία 
φιδιών και άλλων ερπετών, που μπαίνουν 
και μέσα στις σκηνές, πρόβλημα γνωστό 
στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολι-
τικής και την Περιφέρεια, για το οποίο 
όμως δεν έχει υπάρξει καμία λύση. Στον 
καταυλισμό δεν έχουν γίνει ψεκασμοί για 
τα κουνούπια ούτε απεντόμωση.

Οι εγκαταστάσεις υγιεινής είναι ανε-
παρκείς, καθώς από τις υπάρχουσες 
τουαλέτες και ντουζιέρες, μόνο οι μισές 
λειτουργούν. Δεν υπάρχει αποχέτευση 
(όπως και για το μεγαλύτερο μέρος της 
Ανατολικής Αττικής), ενώ το νερό δεν είναι 
πόσιμο. Τα σκουπίδια ξεχειλίζουν, καθώς 
οι κάδοι σκουπιδιών είναι ανεπαρκείς και 
δεν πλένονται συχνά, πρόβλημα που θα 
οξυνθεί λόγω της ζέστης. Και ο φωτι-
σμός είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα 
να υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία 
στον καταυλισμό.

Η δημιουργική απασχόληση και η 

εκπαίδευση των παιδιών έχει αφεθεί 
στις ΜΚΟ. Συγκεκριμένα, ήδη δραστηρι-
οποιείται στο παιχνίδι και τη ζωγραφική 
για παιδιά η ισπανική ΜΚΟ REMAR, 
ενώ στις αρχές Ιούνη αναμένεται στο 
χώρο ολλανδική ΜΚΟ, που θα διδάξει 
αγγλικά, μαθηματικά, φαρσί (τη γλώσσα 
που μιλούν οι Αφγανοί) και «δεξιότητες 
ζωής» (lifeskills)!

Γιατρός και νοσηλευτής επισκέπτονται 
καθημερινά τον καταυλισμό, από τις 8 το 
πρωί έως τις 8 το βράδυ, ωστόσο αυτοί 
εναλλάσσονται, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει ουσιαστική παρακολούθηση και 
εικόνα των ασθενών, ενώ δεν υπάρ-
χει υγειονομική κάλυψη τη νύχτα. Δεν 
υπάρχει οδοντίατρος, γυναικολόγος και 
παιδίατρος, παρόλο που τα περισσότερα 
περιστατικά είναι παιδιατρικά, παρόλο 
που υπάρχουν έγκυες γυναίκες, ενώ στον 
καταυλισμό διαμένουν και πρόσφυγες με 
ειδικά προβλήματα (ορθοπεδικά, διαβή-
της, ακόμη και επιληψία). Εμβολιασμοί 
δεν έχουν γίνει.

Το σπουδαιότερο πρόβλημα για τους 
πρόσφυγες είναι ο εγκλωβισμός τους στην 
Ελλάδα, η απαγόρευση μετάβασής τους 
στις χώρες πραγματικού προορισμού τους, 
ως συνέπεια των αποφάσεων της ΕΕ και 
της ελληνικής κυβέρνησης. Το πρόβλημα 
αυτό επιτείνεται από την, μέχρι στιγμής, 
ανυπαρξία στο χώρο της Υπηρεσίας Ασύ-
λου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες, με αποτέλεσμα να 
μην έχει καν δρομολογηθεί η πρόσβασή 
τους στις διαδικασίες διεθνούς προστα-
σίας για αναγνώριση της προσφυγικής 
τους ιδιότητας.

Τα έγγραφα προσωρινής νόμιμης 
διαμονής -που για τους Αφγανούς είναι 
μόλις ένας μήνας- έχουν λήξει και, παρόλο 
που υπάρχει ανοχή από τις αρχές, κιν-

δυνεύουν, ανά πάσα στιγμή, να πέσουν 
θύματα αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο απελ-
πιστική από το γεγονός ότι τα χρήματα 
έχουν τελειώσει για τη συντριπτική πλει-
ονότητα, δεν μπορούν να πληρώσουν 
ούτε το εισιτήριο για τη μετακίνησή 
τους στις πόλεις.

Επίσης, για τους πρόσφυγες, πρόβλη-
μα είναι και η έλλειψη διαδικτύου και 
wi-fi, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 
να ενημερώνονται για τις γενικότερες 
εξελίξεις, για τις εξελίξεις που αφορούν 
στο Προσφυγικό, αλλά και να επικοινω-
νούν με τους οικείους τους.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. υπουργοί τι 
μέτρα θα πάρει, ώστε:

• Να ανατραπούν οι αποφάσεις που 
εγκλωβίζουν πρόσφυγες και μετανάστες 
στην Ελλάδα και να διευκολυνθεί η 
ασφαλής μετακίνησή τους στις χώρες 
τελικού προορισμού τους.

• Να αναγνωριστεί η προσφυγική 
ιδιότητα στους Αφγανούς πρόσφυγες.

• Για όσο διάστημα φιλοξενηθούν 
προσωρινά στην Ελλάδα, να εξασφα-
λισθούν ανθρώπινες και αξιοπρεπείς 
συνθήκες διαμονής στον καταυλισμό της 
Μαλακάσας και συγκεκριμένα:

• Να αντικατασταθούν άμεσα οι 
σκηνές με οικίσκους που θα διαθέτουν 
air-condition, ώστε να αντιμετωπιστούν 
τα προβλήματα με τα ερπετά και τη ζέστη.

• Να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί 
και απεντομώσεις.

• Να εξασφαλιστεί επαρκής ποσό-
τητα πόσιμου νερού, τουαλετών και 
ντους που θα λειτουργούν, καθώς και 
διευκολύνσεις για τα Άτομα Με Ειδικές 
Ανάγκες. Να επιλυθεί το πρόβλημα με 
την αποχέτευση.

• Να υπάρξει επαρκής φωτισμός σε 

όλο το χώρο.
• Να αυξηθούν άμεσα οι κάδοι απορ-

ριμμάτων και γενικότερα να βελτιωθεί η 
κατάσταση σε σχέση με την καθαριότητα 
στον καταυλισμό.

• Να υπάρξει άμεση στελέχωση του 
ιατρείου με υγειονομικό προσωπικό, από 
τις κρατικές δομές Υγείας, καθ’ όλο το 
24ωρο, που θα καλύπτει τις βασικές 
ειδικότητες (παθολόγος, γυναικολόγος, 
παιδίατρος και -σε τακτά διαστήματα- 
οδοντίατρος και ορθοπεδικός).

• Να ξεκινήσουν άμεσα οι εμβολι-
ασμοί.

• Να εξασφαλιστεί επαρκής, ποιοτική 
σίτιση που θα καλύπτει τις διατροφικές 
τους ανάγκες μακροπρόθεσμα, ειδικά 
των παιδιών και η εγκατάσταση ψυγεί-
ου-container για τη διατήρηση των 
τροφίμων.

• Να δρομολογηθεί άμεσα η δημι-
ουργική απασχόληση και εκπαίδευση 
των παιδιών, με ευθύνη του κράτους 
και όχι των ΜΚΟ.

• Να ανανεωθούν άμεσα τα έγγρα-
φα παραμονής τους, για όσο διάστημα 
εκτιμά η κυβέρνηση ότι θα διαρκέσει η 
εκκρεμότητα με την αναγνώριση της 
προσφυγικής τους ιδιότητας.

• Να εξασφαλιστεί η δωρεάν μετα-
κίνησή τους με τα Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς και σύνδεση στο διαδίκτυο.

• Να δοθεί άμεσα η δυνατότητα 
άσκησης του δικαιώματος διεθνούς 
προστασίας για τους Αφγανούς πρό-
σφυγες, του δικαιώματος οικογενειακής 
επανένωσης και ειδικής μέριμνας για 
τους ασυνόδευτους ανήλικους μέσω 
κρατικών δομών. Να επιληφθεί άμεσα η 
Υπηρεσία Ασύλου και η Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ. Να διασφαλιστεί η δωρεάν 
νομική αρωγή και διερμηνεία»

Ερώτηση της ΚΟ του ΚΚΕ για το καταυλισμό 
προσφύγων στην Μαλακάσα
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Ο 
Δήμος Ωρωπού σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 12 του άρθρου 9 του 
Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 
και με την υπ. αρ, Απόφαση 125/30-

3-2015, συγκρότησε πενταμελή Επιτροπή 
για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, της οποίας ο σκοπός είναι αφενός 
μεν η μη περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού των 
αδέσποτων στειρώνοντας πρώτα τα θηλυκά 
και μετά τα αρσενικά, αφετέρου προσφέρο-
ντας ευζωία στα υπάρχονταεμβολιάζοντας 
τα όλα και περιθάλποντας τα όποτε αυτό 
απαιτείται. Σε όλα τα ζώα που περνάνε από 
το πρόγραμμα του Δήμου, γίνεται ηλεκτρο-
νική ταυτοποίηση (microchip) και ανοίγεται 
μητρώο όπου υπάρχει η φωτογραφία του 
ζώου τα εμβόλια ο αριθμός ταυτοποίησης η 
περιοχή περισυλλογής και άλλα στοιχεία που 
μας βοηθάνε να γνωρίζουμε την κατάσταση 
του κάθε ζώου.

Η επιτροπή στον ένα χρόνο λειτουργίας της, 
με το πρόγραμμα του Δήμου και σε συνεργασία 
με την Φιλοζωική Αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία Save a Greek Stray, τα Φιλοζωικά 
Σωματεία Ωρωπού, Καλάμου και Καπανδριτί-
ου, έχει προβεί μέχρι σήμερα, σε στειρώσεις, 
εμβολιασμούς, ηλεκτρονικές ταυτοποιήσεις 
(microchip) σε Διακόσια σαράντα ένα (241) επί 
συνόλου περίπου χιλίων εκατό (1100) αδέσπο-
των σκύλων, που υπάρχουν μέσα στα όρια του 
Δήμου μας.

Από αυτά ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη 
εκατό ένα (101), που σημαίνει ότι δεν αυξήθηκε 
ο πληθυσμός τους κατά επτακόσια και πλέον 
ζώα. Έγινε θεραπεία από Ερλίχια, Ψώρα και 
τραυματισμούς σε εβδομήντα οκτώ (78) ζώα 
και δόθηκαν προς υιοθεσία με συμβόλαιο, όπως 
ορίζει ο νόμος, είκοσι δύο (22) .

Πέραν αυτών ο Δήμος διανέμει τροφή μέσω 
των Φιλοζωικών σωματείων για την σίτιση 
των αδέσποτων όπως προβλέπεται από τον 
ν. 4389/2012.

Στον πίνακα φαίνεται, ανά Κοινότητα, η δρα-
στηριοποίηση της Επιτροπής και των συνδέσμων.

Ο σεβασμός και η προστασία των ζώων, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων τους, η ελευθερία 
και η ευζωία τους αποτελεί υποχρέωση όλων 
μας! Ο πολιτισμός ενός τόπου, διακρίνεται από 
τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμπερι-
φέρονται στα ζώα.Υιοθετήστε, δώστε αγάπη σε 
ένα αδέσποτο.

Τέλος προτρέπουμε τους ιδιοκτήτες ζώων 
συντροφιάς να στειρώνουν τα ζώα τους. Με 
τον τρόπο αυτόν αφενός μεν τους παρέχουν 
μακροζωία και ευζωία, αφετέρου, δεν αυξά-
νονται τα αδέσποτα.

Και να θυμόμαστε, πως, η με καθ’ οιονδή-
ποτε τρόπο κακοποίηση ζώου (δηλητηρίαση, 
ξυλοδαρμός, παρατεταμένος εγκλωβισμός 
κλπ), τιμωρείται με Ποινή φυλάκισης από ένα 
έως πέντε χρόνια και χρηματικό πρόστιμο έως 
15.000 ευρώ. http://www.maximipoli.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Με συνοπτικές διαδικασίες ένα έγκλημα… χωρίς τιμωρία!
Αν αυτός ο πλάτανος στα Νέα Παλάτια είχε φωνή… θα τον άκουγε 

κανένας όταν ζητούσε βοήθεια; Μάλλον κανένας, γιατί ο πλάτανος 
κόπηκε -σίγουρα υπήρχαν άφωνοι ή και ικανοποιημένοι θεατές- και 
συντελέστηκε με συνοπτικές διαδικασίες ένα έγκλημα… χωρίς τιμωρία! 

Πάντως ο πλάτανος που κόπηκε, δεν πήγε… χαμένος! 
Κόπηκε σε κατάλληλο ύψος για να γίνει σύντομα 
ένα φυσικό… τραπεζάκι! Μόνο μη ξεχάσουν να του 
βάλουν πλαστικό χρώμα όπως στον άλλον (ένθετη 
φωτό)… μη τυχόν και προσπαθήσει να ξαναγίνει 
περήφανο και δυνατό δέντρο. Η δημοτική αρχή τι 
κανει;  http://www.maximipoli.gr

Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΖΩΩΝ % ΣΕ ΕΓΚΥ-

ΜΟΣΥΝΗ % ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ %  
6.90

ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΕΣ

ΑΥΛΩΝΑΣ 12 4.97 03 27.30 0 0 2

ΑΦΙΔΝΕΣ 1 0.47 01 100.0 0 0 0

ΚΑΛΑΜΟΣ 49 20.33 18 41.87 2 4,30 12

ΚΛΠΑΝΔΡΙΤΙ 23 9.54 09 39.13 3 15,80 08

ΜΑΛΑΚΑΣΑ 16 6,63 06 37.50 0 0 05

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 16 6.63 07 58.30 0 0 07

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 06 2.82 03 50.00 0 0 03

Ν ΠΑΛΑΤΙΑ 29 12.00 08 33.30 1 0 14

ΣΚΑΛΑ 25 10.37% 09 36.00 5 22.70 09

ΣΥΚΑΜΙΝΟ 24 10.90% 16 69.57 0 0 06

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 23 10.55% 10 45.40 3 13,00 07

Χ. ΩΡΩΠΟΣ 17 8.05% II 64.70 1 5.90 05

ΣΥΝΟΛΟ 241 99.99% 101 41.90 15 6,90 78
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ΑΘΗΝΑ: 28/6/16
Αρ. Πρωτ.: 8133

ΠΡΟΣ ΤΟΝ:

ΚΥΡΙΟ ΝΙΚΟ ΦΙΛΗ
Υπουργό Παιδείας

ΚΟΙΝ:
1) κα Κατσούγκρη
Δ/ντρια Δημ. Σχολείου Συκαμίνου
2) κ. Θέμη Δημητρακόπουλο
Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας
3) κα Βέρα Βορύλλα
Υπεύθυνη Περιβ/ής Εκπαίδευσης
Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής
4) ΜΚΟ
(WWF, Greenpeace, Μεσόγειος, SOS, 
Αρχέλων, Αρκτούρος, NATURA, Καλλιστώ)
5) κ. Πέτρο Φιλίππου
Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής
6) κα Μακρή
Εισαγγελέα Περιβάλλοντος
7) Σύλλογος «ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»

ΘΕΜΑ: ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ 
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;

Κύριε Υπουργέ

Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) στα πλαί-
σια των δραστηριοτήτων του εδώ και 
36 χρόνια, έχει πραγματοποιήσει εκτός 
των άλλων δράσεων, χίλιες πεντακόσιες 
τριάντα (1.530) εκπαιδευτικές οικολογικές 
εκδρομές με σχολεία της Αττικής (Εθνικός 
Δρυμός Πάρνηθας, Ψυττάλεια, Εθνικό 
Δρυμό Σουνίου, ΕΥΔΑΠ κ.α.). Επίσης έχει 
οργανώσει εκπαιδευτικές επισκέψεις 
σχολείων στα πιστοποιημένα εργαστήρια 
του, καθώς επίσης έχει προχωρήσει σε 
συνεργασία με σχολεία της Αττικής και 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στη 
δημιουργία λαχανόκηπων, όπως αυτή η 
δράση έχει υλοποιηθεί και από πολλές 
άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις 
(WWF, Greenpeace, Μεσόγειος, SOS, 
Αρχέλων κ.α.)

Επειδή πιστεύουμε ότι η περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση αποτελεί σήμερα βασικό 
πυλώνα της διαδραστικής παιδείας, γι’ 
αυτό σ’ αυτήν πρέπει ουσιαστικά να 
συμμετέχουν επιστήμονες και φορείς που 
αποδεδειγμένα για χρόνια έχουν προσφέ-
ρει με την συλλογική τους προσπάθεια  
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
του καταναλωτή.

Εκ των πραγματικών γεγονότων 
προκύπτει ότι το ΠΑΚΟΕ λειτουργεί 36 
χρόνια ως ανεξάρτητος κοινωνικοπε-
ριβαλλοντικός φορέας με μια δυναμική  
πορεία. Έχει τριάντα πέντε χιλιάδες 
(35.000) μέλη-συνδρομητές και εκδίδει 
μια 80σέλιδη ενημερωτική μηνιαία εφη-
μερίδα. Επειδή διαθέτει όλα τα αναγκαία 
εφόδια, για να μεταδώσει τις απαραίτητες 

γνώσεις, οφείλει να συμμετέχει σε δράσεις 
που σχετίζονται με την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, ώστε να βοηθηθούν οι μικροί 
μαθητές και μαθήτριες να διεκδικήσουν 
ακόμη καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Αφορμή αυτού του γράμματος είναι 
μια επιστολή-καταγγελία, ενός επαγ-
γελματικού συλλόγου εκπαιδευτικών 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ανατολικής 
Αττικής με την επωνυμία «ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ», 
στην οποία καταγγέλλεται η Δ/ντρια 
ενός Δημοτικού σχολείου στην Αττική 
(Συκάμινο Ωρωπού), η οποία δήθεν 
παρέβη το «άβατο τσιφλίκι» του σχολείου 
και συνεργάστηκε με το ΠΑΚΟΕ για την 
εκπόνηση …. προγράμματος.

Η καταγγελία αυτή (συνημμένη) βάλει 
κατά των ΜΚΟ με το αιτιολογικό, ότι 
δεν έχουν καμία «δουλειά στα Δημόσια 
Σχολεία και ότι ο ρόλος τους «πολλάκις» 
έχει αποδειχθεί ότι είναι αμφιλεγόμενος.

• Με αυτή τη συλλογιστική, εάν οι 
«κύριοι» και «κυρίες» του «Σωκράτη» 
προβληματίζονται και ενοχλούνται για όλα 
αυτά που καταγγέλλουν, γιατί δεν έχουν 
προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ούτως ώστε 
να αποδειχθούν αυτά που περιγράφουν;

• Γιατί τόσα χρόνια (20 τουλάχιστον) 
ΜΚΟ που υλοποιούν εκπαιδευτικά προ-
γράμματα σε σχολεία, δεν έχουν ουδέποτε 
ενοχληθεί από  … τον Σωκράτη για τις 
δράσεις τους;

Γιατί τόσα χρόνια, δε γνωρίζουμε 
πόσα χρόνια λειτουργεί, «ο Σωκράτης», 
δεν κατήγγειλαν τις ωμές παρεμβά-
σεις ιδιωτών στον εκπαιδευτικό κύκλο 
δραστηριοτήτων-μέχρι και τηγανέλαια 
μαζεύουν ιδιώτες από σχολεία για εμπορία 
και τόσες άλλες εξωσχολικές δράσεις 
διαφόρων αετονύχιδων-;

Αλλά ως «επαγγελματικός» Σύλλογος 
το μόνο που τον ενδιαφέρει μάλλον 
είναι ποια … εκπαιδευτικά επιδόματα 
θα πάρουν τα μέλη του.

 Όσον αφορά κύριοι του «Σωκράτη» 
αυτά που καταμαρτυρείτε για το προ-
σφυγικό και  …. άλλα προγράμματα, 
εμείς ως ΠΑΚΟΕ σας τα επιστρέφουμε 
και δηλώνουμε ότι δεν έχουμε ενταχθεί 
εκ πεποιθήσεως σε τέτοιου είδους προ-
γράμματα. Σας δηλώνουμε επίσης ότι 
εάν δεν υπήρχαν οι ΜΚΟ, το προσφυ-
γικό θα ήταν ένα ατελείωτο πρόβλημα 
ρατσισμού και κακιάς προπαγάνδας για 

όλους τους Έλληνες.
Έχετε αναρωτηθεί γιατί η Ε.Ε. δίνει 

χρήματα μόνο σε ΜΚΟ για την υλοποί-
ηση διαφόρων τέτοιων προγραμμάτων;

Με βάση ποια νομοθεσία, αντλείτε το 
δικαίωμα ως «επαγγελματικός» σύλλογος, 
να κρίνετε το σχολικό σύμβουλο και την 
προϊσταμένη αρχή για μια δράση που 
το ΠΑΚΟΕ ως ΜΚΟ, συνεργάστηκε και 
δεν παρενέβη στη Δ/ση του Σχολείου;

Το ΠΑΚΟΕ έβαλε από το δικό του και 
μόνο ταμείο, όσα χρήματα χρειάστηκαν 
και τους ειδικούς εθελοντές επιστήμο-
νες, να οργανώσουν ένα λαχανόκηπο 
προς όφελος της μαθητικής κοινότητας 
του σχολείου στο Συκάμινο και αυτός 
αποτελεί «ιδιοκτησία» του ΠΑΚΟΕ τα 
δε προϊόντα του προσφέρονται δωρεάν 
στους μαθητές.

Πρέπει να ντρέπεστε για την έλλειψη 
«φαντασίας» και την απραξία που σας 
κατέχει και να φροντίσετε ώστε η παρου-
σία σας στην εκπαίδευση να έχει θετικά 
αποτελέσματα και όχι να στηρίζεται σε 
μια «στείρα» κριτική, με το δεδομένο ότι 
όλους εσάς τους «δήθεν» Δημόσιους 
λειτουργούς, εμείς σας πληρώνουμε.

Αντί λοιπόν να ευχαριστήσετε δημόσια 
το ΠΑΚΟΕ κι όλες τις ΜΚΟ που ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΙΚΑ βοηθούν στην ανάπτυξη μιας 
εκπαιδευτικής δημιουργικής πολιτικής 
και όχι στείρας τακτικής, μέμφεστε – από 
ΑΔΥΝΑΜΙΑ - τέτοιες δραστηριότητες.

Από την πλευρά μας σας δηλώνουμε 
ότι η καταγγελία σας αυτή, κύριοι του  
«Σωκράτη», θα είναι «μπούμερανγκ» 
σε σας, επειδή όλη αυτή σας την 
τακτική θα τη δημοσιοποιήσουμε 
και όπως διαβάζετε απευθύνεται και 
στην εισαγγελέα όπου θα κληθείτε να 
καταθέσετε όλα τα στοιχεία που διαθέτετε 
για τις εργολαβικές και αμφιλεγόμενες 
δράσεις των ΜΚΟ.

Κύριε Υπουργέ
Ελπίζουμε να πάρετε θέση και να 

μην εγκλωβισθείτε στα συνδικαλιστικά 
τερτίπια της μονόφθαλμης προσέγγισης 
ενός θέματος που τελικά βλάπτει μόνο 
τα ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, τα οποία δεν φταίνε 
σε τίποτε.

Συνημμένα σας στέλνουμε όλη τη 
σχετική αλληλογραφία όπως και φωτο-
γραφίες του λαχανόκηπου.

Με εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Πανεπιστημιακός
Ο Αντιπρόεδρος

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης
Δημοσιογράφος

Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Σολδάτος

Ιατρός

ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
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40 εκατομμύρια ευρώ 
στον αέρα αφού 
τόσο φαίνεται να 
κοστίζει το σχέδιο 
εξυγίανσης με αμφί-

βολα αποτελέσματα. Το σχέδιο ύδρευσης 
της περιοχής καθώς και ο εμπλουτισμούς 
του υδροφόρου ορίζοντα για τη μείωση 
της συγκέντρωσης τους εξασθενούς χρω-
μίου δε θα αναστρέψει την κατάσταση, 
εφόσον η ανεξέλεγκτη απόρριψη λυμά-
των και αποβλήτων από τις βιομηχανίες 
της περιοχής δε σταματά. Οποιοδήποτε 
κόστος για την αποκατάσταση της ζημιάς 
θα πρέπει να λειτουργήσει ταυτόχρονα 
με αλλαγές στην παραγωγική διαδικα-
σία ώστε να σταματήσει η εγκλημτική 
απόρριψη τοξικών ουσιών.

Στην άτυπη Βιομηχανική Περιο-
χή Οινοφύτων η παρουσία υψηλών 
συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου 
στις νέες γεωτρήσεις και τα σκάματα 
οδηγεί τους ειδικούς στο συμπέρασμα 
ότι υπάρχει ρύπανση που οφείλεται στη 
βιομηχανική δραστηριότητα. Το 2013 
σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΚΑ κατα-
γράφηκαν συγκεντρώσεις εξασθενούς 
χρωμίου που έφτασαν τα 6.000μgr / l. 
Ωστόσο δεν είναι μόνο το εξασθενές 
χρώμιο, ανιχνεύτηκαν επίσης υψηλές 
συγκεντρώσεις μολύβδου και μαγγανίου.

Μελέτη του Πολυτεχνείου που 
επίσης έχει σημείο αναφοράς το 
2009, αναφέρει ότι στην περιοχή των 
Οινοφύτων παράγονται 9.500 τόνοι 
βιομηχανικών λυμάτων την ημέρα, 
από τα οποία το 77% προέρχεται 
από την κλωστουφαντουργία, τα 
φινιριστήρια και τα βαφεία, το 18% 
από τις βιομηχανίες τροφίμων και 
το 3,5% από βιομηχανίες μετάλλων.

Παθητικότητα των φορέων  
της πολίτείας

Οι βιομηχανίες που είναι εγκατεστη-
μένες στην Άτυπη Βιομηχανική Ζώνη 
αναγκάζονται (η καθεμία χωριστά) να 
αναπτύξουν τις δικές τους υποδομές 
χωρίς συνολικό σχεδιασμό προκαλώντας 
μεγάλη κατανάλωση φυσικών πόρων 
όπως είναι το νερό και η ενέργεια.  Επι-
πλέον δεν υπάρχει καμία κεντρική εγκα-
τάσταση επεξεργασίας βιομηχανικών 
και επικίνδυνων αποβλήτων. Ο μόνος 

κατάλληλος σε όλη την Ελλάδα είναι ο 
τριτοβάθμιος βιολογικός σταθμός επε-
ξεργασίας της ΕΥΔΑΠ στη Λυκόβρυση. 
Δεν υπάρχει όμως κατάλληλη υποδομή 
για την ασφαλή μεταφορά των αποβλή-
των από τα Οινόφυτα. Η λύση σύμφωνα 
με τους ειδικούς θα ήταν η κατασκευή 
σταθμού βιολογικού καθαρισμού βιομη-
χανικών αποβλήτων στην περιοχή. Αυτή 
τη στιγμή λόγω έλλειψης υποδομών 
πολλές επιχειρήσεις πληρώνουν 400 
ευρώ τον τόνο για να τα εξάγουν σε 
εργοστάσιο επεξεργασίας στην Ισπανία 
και την Πορτογαλία.

Τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλ-
λοντος και Οικονομίας σε συνεργασία 
με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
προωθούν τη δημιουργία βιομηχανικού 
πάρκου εξυγίανσης.

Κοστοβόρες ενέργειες  
που δεν οδηγούν στην απορρύπανση

Τα πρώτα βήματα για τη λύση του 
προβλήματος ρύπανσης του Ασωπού 
γίνονται με στόχο τη μεταφορά νερού από 
τον ταμιευτήρα της Υλικής στις αστικές 
και βιομηχανικές περιοχές του Δήμου 
Τανάγρας με το οποίο θα  εμπλουτιστεί ο 
υδροφόρος ορίζοντας.  Πρόκειται για δύο 
έργα: το πρώτο αφορά στην υδροδότηση 
με κατασκευή μιας κεντρικής μονάδας 
επεξεργασίας νερού, νέου δικτύου τρο-
φοδοτικών αγωγών από τη νέα μονάδα 
μέχρι τις δεξαμενές των οικισμών αλλά 

και νέων κεντρικών αγωγών για τη δια-
νομή πόσιμου νερού στους οικισμούς 
Σχηματαρίου, Οινοφύτων, Οινόης, Δηλε-
σίου αλλά και στη βιομηχανική περιοχή 
Σχηματαρίου-Οινοφύτων.

Το δεύτερο στοχεύει στην «περιβαλλο-
ντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφόρου 
ορίζοντα» με την κατασκευή ενός νέου 
χαλύβδινου αγωγού μήκους περίπου 
4.500 μέτρων και θέσεις υδροληψίας 
ανά 300 έως 500 μέτρα παροχής 20.000 
κυβικών μέτρων νερού την ημέρα. Ο 
αγωγός θα είναι υπο πίεση και προβλέ-
πεται να συνδεθεί με συμπληρωματικό 
δίκτυο δευτερευόντων αγωγών για τη 
διάχυση του νερού από την Υλική στον 
Άγιο Θωμά και στα Οινόφυτα έκτασης 
20.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων με 
σκοπό τον εμπλουτισμό του υδροφόρου 
ορίζοντα και τη σταδιακή περιβαλλοντική 
ανάκτηση του.

Σύμφωνα με τον υπουργό περιβάλ-
λοντος κ. Γιάννη Τσιρώνη έως το τέλος 
Ιουλίου αναμένεται να έχουν δημοπρα-
τηθεί οι μελέτες για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση υδατικών συστημάτων στην 
περιοχή του Ασωπού. Το χρονοδιάγραμ-
μα για την ολοκλήρωση τους είναι 18 
μήνες ενώ άλλο τόσο εκτιμάται ότι θα 
διαρκέσει προκειμένου να ολοκληρωθούν 
τα απαραίτητα έργα. Το έργο εκτιμάται 
στα 40 εκάτ. Ευρώ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 
του 2009 στην περιοχή λειτουργούν 
πάνω από 800 βιομηχανίες και βιοτεχνίες 

στις οποίες δουλεύουν 25.000 εργα-
ζόμενοι. Υπολογίζεται ότι το 27% της 
βιομηχανικής δραστηριότητας βρίσκεται 
στη Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ που ασχο-
λείται χρόνια με τη ρύπανση του 
Ασωπού: 

Παρά τις προσπάθειες για απορ-
ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων 
από το εξασθενές χρώμιο το πρόβλημα 
φαίνεται να παραμένει. Οι βιομηχανίες 
και οι βιοτεχνίες τις περιοχής συνε-
χίζουν τη λειτουργία τους με συνεχή 
δημιουργία ρυπογόνων εστιών και την 
παραγωγή σημαντικού ρυπαντικού 
φορτίου. Αυτό διοχετεύεται στους 
φυσικούς αποδέκτες της περιοχής 
εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλες 
υποδομές και φυσικά ούτε έλεγχος 
για επιβολή κυρώσεων για τους παρα-
βάτες. Επιπλέον το εξασθενές χρώμιο 
αργεί να αποσυντεθεί γεγονός που 
υποδηλώνει ότι οποιαδήποτε παρέμ-
βαση δε θα έχει άμεσα αποτελέσματα 
στη ρύπανση της περιοχής. Συνεπώς 
παρά τον εμπλουτισμό των υδροφο-
ρέων σύμφωνα με το νέο έργο για 
την επιτάχυνση της απορρύπανσης 
η συνεχής προσθήκη εξασθερούς 
χρωμίου δε θα αποκαταστήσουν το 
πρόβλημα.

Χωρίς ένα πλήρες νομικό πλαίσιο 
και μια κεντρική εγκατάσταση επεξερ-
γασίας βιομηχανικών και επικίνδυ-
νων αποβλήτων καθώς αι όλων των 
απαραίτητων υποδομών το μοντέλο 
ανάπτυξης της βιομηχανικής αυτής 
περιοχής δεν προβλέπεται να είναι 
βιώσιμο. 

Το πρώτο αναγκαίο μέτρο για 
την αποτελεσματική υλοποίηση ενός 
προγράμματος εξυγίανσης είναι η 
καταγραφή όλων των πηγών μόλυν-
σης των βιομηχανιών, των πρώτων 
υλών που χρησιμοποιούν καθώς και 
των αποβλήτων που αυτές παράγουν 
από τη βιομηχανική δραστηριότητα. 

Τέλος πρέπει να γίνει αναθεώρηση 
των αδειών λειτουργίας των βιομη-
χανιών ώστε να είναι σύμφωνες με 
την ισχύουσα περιβαλλοντική νομο-
θεσία και τέλος να δημιουργηθεί ένα 
κεντρικό σύστημα χημικού καθαρισμού 
ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη 
απόρριψη λυμάτων και αποβλήτων 
από τις βιομηχανίες της περιοχής.

«Αγωγός επικίνδυνων βιομηχανικών 
αποβλήτων και εκταμίευσης ευρώ  

ο ποταμός Ασωπός»
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