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Ε δώ και 48 χρόνια, από το 1969, με 
ένα Προεδρικό Διάταγμα της χού-
ντας, ο Ασωπός χαρακτηρίστηκε 

αποδέκτης επεξεργασμένων λυμάτων. Το 
ποτάμι, που οι αρχαίοι λάτρευαν ως θεό 
(Ασωπός, γιός του Ποσειδώνα), έχει την 
ατυχία να περνά μέσα από περιοχές που 
παράγουν το 20% περίπου της βιομηχα-
νικής παραγωγής της Ελλάδας. Οι πηγές 
του βρίσκονται στον Ελικώνα, περνά από 
την Ασωπεία, την πεδιάδα των Θηβών, 
τα Οινόφυτα, το Σχηματάρι, κατηφορί-
ζει προς τον Ωρωπό και τελικά εκβάλλει 
στον νότιο Ευβοϊκό, μεταξύ Χαλκουτσί-
ου και Σκάλας Ωρωπού.

Σχεδόν 48 χρόνια τώρα γίνεται ανεξέ-
λεγκτη απόρριψη αποβλήτων από τις βι-
ομηχανίες στον Ασωπό στην περιοχή Οι-
νοφύτων-Σχηματαρίου. Έχει προλάβει να 
δεχθεί στα νερά του τα λύματα από εκα-
τοντάδες βιομηχανίες που βρίσκονται στη 
Βιομηχανική Περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, στις 
εκβολές του φτάνει ελάχιστο νερό. Η σύ-
σταση του εδάφους απορροφά το μεγα-
λύτερο μέρος του νερού μαζί με όλα τα βι-
ομηχανικά απόβλητα και τα εξαπλώνει σε 
ολόκληρο τον υδροφόρο ορίζοντα. Απο-
τέλεσμα αυτού είναι μία τεράστια περιο-
χή, από τη Σκάλα Ωρωπού μέχρι την Αυ-
λίδα και τη Θήβα, να έχει μολυνθεί –ίσως 
ανεπανόρθωτα– με διάφορα απόβλητα, 
μεταξύ των οποίων και βαρέα μέταλλα, 
όπως το γνωστό λόγω της πρόσφατης 
δημοσιότητας εξασθενές χρώμιο, που εί-
ναι ένα στοιχείο καρκινογόνο και μεταλ-
λαξιογόνο. Πλέον, το νερό από τις πηγές 
και τις γεωτρήσεις όλης αυτής της περι-
οχής δεν κάνει για καμία ανθρώπινη χρή-
ση, ήτοι ούτε για πόση ούτε για μαγείρε-
μα ούτε για μπάνιο και πλύσιμο ρούχων, 
ούτε καν για πότισμα. 

Από το 2004 οι αναλύσεις ανιχνεύ-
ουν υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου, μο-
λύβδου, νιτρικών και καδμίου, καθώς και 
εξασθενές χρώμιο, αποδεικνύοντας τη σο-
βαρότητα και την έκταση της ρύπανσης.

Μετρήσεις του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, που ολοκληρώθηκαν 
τον Ιούλιο του 2008, έδειξαν ότι ο Ασω-
πός ποταμός επιβαρύνεται καθημερινά 
με καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο, βάριο 
και άλλα τοξικά μέταλλα, ενώ ο μεγάλος 
αριθμός δειγμάτων κατά μήκος του ποτα-
μού επιβεβαίωσε την καθολική ρύπανση 
και μόλυνσή του. Συγκεκριμένα, στη με-
λέτη «Αναγνωριστική Υδρογεωλογι-
κή-Υδροχημική Έρευνα Ποιοτικής Επι-
βάρυνσης των Υπόγειων Νερών της 
Ευρύτερης Περιοχής της Λεκάνης του 
Ασωπού Ν. Βοιωτίας» (Γιαννουλόπουλος 
Π., 2008, Τομέας Υδατικών Πόρων & Πε-
ριβάλλοντος, Διεύθυνση Υδρογεωλογίας, 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών – ΙΓΜΕ, Αθήνα, Γ2834/Υ2062, 
σελ. 76), μετά από δειγματοληψία 87 ση-
μείων, εντοπίστηκαν οι παρακάτω συγκε-

ντρώσεις εξασθενούς χρωμίου:
– 156 μg/lt και 104 μg/lt σε γεωτρή-

σεις που βρίσκονται πλησίον της κοίτης 
του Ασωπού βόρεια του Αγ. Θωμά

– 140 μg/lt και 135 μg/lt σε γεωτρή-
σεις στην περιοχή της Αυλίδας

– 108 μg/lt σε γεώτρηση στην ευρύ-
τερη περιοχή του Αυλώνα

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των 
επικίνδυνων μετάλλων εντοπίζονται βέ-
βαια στα νερά του ποταμού Ασωπού, από 
τα Οινόφυτα έως και τον Ωρωπό, τα οποία 
επιβαρύνονται από τα λύματα 407 βιομη-
χανιών και βιοτεχνιών συνολικά.

Από χημικές αναλύσεις που πραγματο-
ποίησε το Πανεπιστήμιο Πατρών, σχε-
δόν σε όλες τις γεωτρήσεις από τις οποίες 
υδροδοτείται η Θήβα ανιχνεύεται εξασθε-
νές χρώμιο, αποδεικνύοντας ότι η απόρ-
ριψη ανεπεξέργαστων βιομηχανικών λυ-
μάτων στο υπέδαφος έχει οδηγήσει στη 
διάχυση της ρύπανσης σε μεγάλη έκταση.

Οι αναλύσεις

Από αναλύσεις που πραγματοποίησε ο 
Δήμος Τανάγρας (σύμφωνα με την επιστο-
λή με ημερομηνία 17/11/2011 προς το 
ΥΠΕΚΑ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας με αριθμό πρωτοκόλλου 20842) επιβε-
βαιώνεται ότι οι περισσότερες βιομηχανίες 
συνέχιζαν να ρίχνουν τα τοξικά απόβλητά 
τους στο ποτάμι, παρόλο που η ελληνική 
κυβέρνηση επέβαλε πλαίσιο μέτρων στις 
βιομηχανίες του Ασωπού. Συγκεκριμένα 
ελήφθησαν πέντε δείγματα από τέσσερεις 
διαφορετικούς αγωγούς και μία ανεξάρτη-
τη θέση στον ποταμό. Οι αγωγοί ανήκουν 
σε δύο μεγάλες και γνωστές εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο βιομηχανίες.

Σε έναν από τους αγωγούς, η ανάλυ-
ση του δείγματος έδειξε πάνω από πενή-
ντα φορές από τα όρια ολικό χρώμιο, δη-
λαδή 2.850 μ.γ./ανά λίτρο, όταν το όριο 
(σύμφωνα με την ΚΥΑ για τα λύματα στον 
Ασωπό 20488/2010) είναι μόλις 50 μ.γ. 
ανά λίτρο. Να σημειωθεί ότι δεν έγιναν 
αναλύσεις για εξασθενές χρώμιο, ενώ οι 
επιστήμονες τονίζουν ότι «δεν μπορεί να 
υπάρχει τόσο πολύ ολικό χρώμιο χωρίς να 
υπάρχει παράλληλα πολύ εξασθενές χρώ-
μιο». Επιπλέον, σε όλες τις θέσεις εντοπί-
στηκε εκτός ορίων μικροβιακό φορτίο κα-

θώς και υψηλότατες συγκεντρώσεις άλλων 
τοξικών βαρέων μετάλλων, όπως είναι το 
μαγγάνιο και ο μόλυβδος. Να σημειωθεί 
ότι η επιδημιολογική μελέτη του Υπουρ-
γείου Υγείας διαπίστωσε ραγδαία αύξη-
ση των καρκίνων συνδέοντάς τους με τη 
ρύπανση του ποταμού, ενώ το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος προχώρησε σε πρόγραμ-
μα δράσης συμμόρφωσης των εταιρειών 
και στην παροχή καθαρού πόσιμου νερού 
στους κατοίκους της ευρύτερης περιο-
χής. Το νικέλιο που βρέθηκε σε τρόφιμα 
και βολβούς της Βοιωτίας και του Ασω-
πού κυμαίνεται από 0,433 έως 0,733 ανά 
κιλό τροφίμου. Βρέθηκε επίσης χρώμιο 50 
φορές πάνω από τα όρια.

Ο ΕΦΕΤ, με τις αναλύσεις που δημο-
σιοποίησε μέσα στο 2012 για τα τρόφι-
μα της Βοιωτίας, συμπέρανε ότι αυτά εί-
ναι ασφαλή. Ωστόσο, οι μεγάλες διαφορές 
που προκύπτουν από τις αναλύσεις για την 
περιεκτικότητα με νικέλιο και χρώμιο στις 
πατάτες, κρεμμύδια και καρότα Βοιωτίας 
με τρόφιμα άλλων περιοχών είναι τουλά-
χιστον ανησυχητικές και ίσως ενδεικτικές 
της μόλυνσης της περιοχής. 

Θεσμοθετημένα όρια
Ο ΕΦΕΤ στηρίζει την άποψή του περί 

ασφάλειας στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
ακόμα θεσμοθετημένα όρια για το νικέλιο 
και το χρώμιο στα τρόφιμα. Ωστόσο, υπάρ-
χουν στο νερό, άρα έχει γίνει αποδεκτή 
η τοξικότητά τους. Επομένως, θα έπρε-
πε τουλάχιστον να ανησυχούν τις επίση-
μες Αρχές οι μεγάλες ποσότητες τοξικών 
στοιχείων στα τρόφιμα, στη βάση της Αρ-
χής της Προφύλαξης· κάτι που όμως δεν 
συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. 
Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι η EFSA 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων) 
υποστηρίζει ότι όταν καταπίνουμε νικέλιο 
πάνω από 0,008 mg ανά κιλό σωματικού 
βάρους, τότε προκαλείται τουλάχιστον 
δερματίτιδα. Το νικέλιο που βρέθηκε σε 
τρόφιμα (βολβούς) της Βοιωτίας και του 
Ασωπού κυμαίνεται από 0,443 έως 0,733 
ανά κιλό τροφίμου, έως και εφτά φορές 
πάνω από το νικέλιο που βρέθηκε σε τρό-
φιμα άλλων περιοχών. Επίσης, το χρώμιο 
που βρέθηκε στις πατάτες, τα κρεμμύδια 
και τα καρότα Ασωπού και Βοιωτίας είναι 

εξίσου εφτά φορές πάνω από το χρώμιο 
των άλλων τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ σύγκρινε τρό-
φιμα-βολβούς της Βοιωτίας και του Ασω-
πού με αντίστοιχα από την Κρήτη (κυρίως) 
και την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την ανατο-
λική Μακεδονία και τη Θράκη:

– Οι πατάτες Βοιωτίας έχουν μέσο όρο 
νικελίου 0,663 mg/kg και μέσο όρο χρωμί-
ου 0,548 mg/kg. Οι πατάτες Κρήτης έχουν 
μέσο όρο νικελίου 0,192 mg/kg και χρω-
μίου 0,127 mg/kg.

– Tα κρεμμύδια Βοιωτίας έχουν μέσο 
όρο νικελίου 0,443 mg/kg και χρωμίου 
0,243 mg/kg. Τα κρεμμύδια Κρήτης έχουν 
μέσο όρο νικελίου 0,139 mg/kg και χρω-
μίου 0,035 mg/kg.

– Τα καρότα Βοιωτίας έχουν 0,733 
mg/kg μέσο όρο νικελίου και 0,071 mg/kg 
χρωμίου. Τα καρότα Κρήτης έχουν 0,049 
mg/kg νικελίου και 0,005 mg/kg χρωμίου.

Κυρώσεις
Μέσα στο 2013 η χώρα είχε αντιμετω-

πίσει τον κίνδυνο βαρύτατων κυρώσεων 
από την ΕΕ. Η Επιτροπή Κοινωνικών Δι-
καιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
έκανε αποδεκτή την προσφυγή που κατέ-
θεσε η Διεθνής Ομοσπονδία Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου κατά της Ελλάδας για το 
θέμα του Ασωπού, και συγκεκριμένα για 
την παραβίαση του άρθρου 11 του Ευρω-
παϊκού Κοινωνικού Χάρτη για το «δικαίωμα 
στην υγεία». Με την απόφαση αυτή δόθη-
κε ουσιαστικά η δυνατότητα, τόσο στους 
πληγέντες όσο και σε κάθε πολίτη της χώ-
ρας, να ζητήσουν την ποινική δίωξη των 
ρυπαντών άλλα και των αρμόδιων αδει-
οδοτικών Αρχών και να εγείρουν δικαιώ-
ματα αποζημιώσεων από το κράτος, τόσο 
για την αποδεδειγμένη ζημιά στην υγεία, 
στο βιοτικό τους επίπεδο και στο εισόδημά 
τους, όσο και για δυνητική ζημιά ή απειλή 
από τις παραλείψεις του κράτους.

Επιπλέον, η Πολιτεία θα πρέπει να προ-
χωρήσει σε άμεση παροχή ασφαλούς νε-
ρού ύδρευσης και άρδευσης της ευρύτερης 
περιοχής και να επιβάλει στις βιομηχανί-
ες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δια-
χείριση των αποβλήτων, το οποίο θα είναι 
απόλυτα ελεγχόμενο, και τη χρήση αντιρ-
ρυπαντικής τεχνολογίας. Η Επιτροπή στην 
Έκθεσή της συμπέραινε ότι η Ελλάδα «δεν 
εφαρμόζει τα στοιχειώδη για την προστα-
σία της δημόσιας υγείας και του περιβάλ-
λοντος». Υπό το πλαίσιο αυτό, η καταδίκη 
7 βιομηχανιών για τη ρύπανση της περιο-
χής είχε τη σημασία της, αλλά το πρόβλη-
μα δεν έχει πάψει να υφίσταται.

Σήμερα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
υλοποίησης το πιο σπουδαίο ερευνητικό 
πρόγραμμα χημικών αναλύσεων της Επι-
κράτειας και αφορά τη λεκάνη του Ασωπού· 
πρόγραμμα που πρότεινε η Ομοσπονδία 
Συλλόγων Ωρωπού (Ο.Σ.Ω.) και εγκρίθη-

Το διαρκές έγκλημα στον Ασωπό
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κε από την Περιφέρεια Αττικής, με επιστη-
μονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Νικόλαο 
Θωμαΐδη του Τμήματος Αναλυτικής Χημεί-
ας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Περιφέ-
ρεια Αττικής ζήτησε από το εργαστήριο να 
αναλάβει ένα μεγαλύτερο και αρκετά φι-
λόδοξο σχέδιο στην περιοχή: να φέρει εις 
πέρας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πα-
ρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων 
στη λεκάνη του Ασωπού. Η επιστημονική 
ομάδα θα συλλέξει δείγματα από τρεις δι-
αφορετικές πηγές: ύδατα και ιζήματα από 
τη λεκάνη του ποταμού (από τα σύνορα με 
τον νομό Βοιωτίας έως τις εκβολές του), 
τον υπόγειο υδροφορέα και το πόσιμο 
νερό από τις πηγές της Μαυροσουβάλας.

Μετά από δειγματοληψία του ΠΑ-
ΚΟΕ στην περιοχή του Ασωπού, και συγκε-
κριμένα σε Οινόφυτα, Σχηματάρι, Δήλεσι, 
Χαλκούτσι, Συκάμινο, Ωρωπό, Σκάλα Ωρω-
πού και Μαρκόπουλο σε νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης κατά τα έτη 2008, 2015 
και 2017 διεξήχθησαν χημικές αναλύσεις 
για τη μέτρηση του εξασθενούς χρωμίου 
Cr(VI) (μg/lt), με τα κάτωθι αποτελέσματα:

2015

Περιοχή Cr(VI) μg/lt

Οινόφυτα 3,58

Σχηματάρι 4,82

Τανάγρα 3,4

Συκάμινο 5,2

Ωρωπός 43

Σκάλα Ωρωπού 5,32

Χαλκούτσι 9,5

Ασωπός 23,4

2017

Περιοχή Cr(VI) μg/lt

Οινόφυτα 3

Σχηματάρι 1

Δήλεσι 4

Συκάμινο 2

Ωρωπός 2

Σκάλα Ωρωπού 5

Μαρκόπουλο 3

2008

Οινόφυτα Cr(VI) μg/lt

Δείγμα 1 89

Δείγμα 2 71

Δείγμα 3 220

Δείγμα 4 44

Δείγμα 5 26,7

Δείγμα 6 86

Δείγμα 7 213

Δείγμα 8 85,3

Δείγμα 9 52

Δείγμα 10 <10

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν στις 
12/10/2017 στις προαναφερόμενες περιοχές δεί-
χνουν ευτυχώς ότι σε πολλά σημεία η κατάσταση εί-
ναι καλή. Πιο συγκεκριμένα, από τα επτά δείγματα 
των Οινοφύτων στα δύο βρέθηκαν κολοβακτηρίδια, 
όπου χρειάζεται προσοχή. Σε Σχηματάρι, Δήλεσι και 
Χαλκούτσι δεν υπάρχει πρόβλημα, ενώ στο Συκάμι-

νο από τα δύο δείγματα το ένα ήταν μολυσμένο. Σε 
Ωρωπό, Νέα Παλάτια και Σκάλα Ωρωπού στα εννέα 
δείγματα τα δύο βρέθηκαν μολυσμένα. Οι πίνακες εί-
ναι χαρακτηριστικοί και αποτυπώνουν το πρόβλημα. 
Επίσης, στα Οινόφυτα από τα επτά δείγματα τα δύο 
είχαν πρόβλημα με το εξασθενές χρώμιο, όπως επί-
σης και ένα δείγμα στα Νέα Παλάτια.

Κοκτέιλ κολοβακτηριδίων και εξασθενούς χρωμίου  
στις περιοχές Οινοφύτων–Σχηματαρίου–Δήλεσι–Ωρωπού

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 19/10/2017 στις περιοχές Οινόφυτα, Σχηματάρι, Δήλεσι,  
Χαλκούτσι, Συκάμινο, Ωρωπός, Μαρκόπουλο και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης  

με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF) σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Αρ. 
Δείγ-
μα-
τος

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΗΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (γεωγρ. 
πλάτος, γεωγρ.  

μήκος)

ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙ-
ΟΕΙΔΗ
ΟΡΙΟ

0 cfu/100ml νε-
ρού

E-COLI
ΟΡΙΟ

0cfu / 100ml 
νερού

ΕΝΤΕΡΟ-ΚΟΚ-
ΚΟΙ

ΟΡΙΟ
0cfu / 100ml 

νερού

PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA

ΟΡΙΟ
0cfu / 100ml 

νερού

1 Δημοτική Βιβλιοθήκη, Οινόφυτα 38.309649, 23.638002 0 0 0 0

2 ΙΚΑ, Οινόφυτα 38.306019, 23.643309 0 0 0 0

3 Γενικό Λύκειο, Οινόφυτα 38.304672, 23.641904 0 0 0 0

4 Σπίτι κ.Κιτέα, Οδός Καπετάν Λιάπη Ιωάν., 
Οινόφυτα 38.305278, 23.638972 0 0 0 0

5 Δημαρχείο Οινοφύτων, Καπετάν Λιάπη 
Ιωάν. 26, Οινόφυτα 38,306163, 23,638928 0 0 0 0

6 Σπίτι στην Κύπρου, Οινόφυτα 38.308389, 23.638861 1 0 0 0

7 Ζαχαροπλαστείο Αίγλη, 25ης Μαρτίου 21, 
Οινόφυτα 38,309000, 23,640250 2 0 0 0

8 Εξωτερική Βρύση, Σκουρτανιώτη 13, 
Σχηματάρι 38.345000, 23.582306 0 0 0 0

9 Σπίτι Λαζαράτος Γ., Λάρη 10, Σχηματάρι 38.346844, 23.585451 0 0 0 0

10 Βιομηχανία Europa, Σχηματάρι 38.346556, 23.585083 0 0 0 0

11 Δημοτική Αστυνομία, Δεκάκη 27, 
Σχηματάρι 38.346694, 23.584111 0 0 0 0

12 Εκκλησία, Τριών Ιεραρχών, Σχηματάρι 38.347269, 23.581533 0 0 0 0

13 Imagine Café, Ποσειδώνος, Δήλεσι 38.343056, 23.670111 0 0 0 0

14 Εξωτερική Βρύση, Ποσειδώνος, Δήλεσι 38.346361, 23.669139 0 0 0 0

15 Super market Γαλαξίας, Λεωφ. 
Σχηματαρίου και Πριάμου, Δήλεσι 38.342334, 23.672146 0 0 0 0

16 Κατάστημα με ηλ. Υλικό, 25ης Μαρτίου 
18, Χαλκούτσι 38.331846, 23.733916 0 0 1 0

17 Εξωτερική Βρύση, Χαλκούτσι 38.330889, 23.735472 0 0 0 0

18 Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης, Συκάμινο 38.302284, 23.730883 1 0 0 0

19 Εξωτερική Βρύση, Συκάμινο 38.301583, 23.729667 0 0 0 0

20 Εξωτερική Βρύση, Θηβαίου Σπ., Ωρωπός 38.304250, 23.754889 0 0 0 0

21 Σπίτι Υποσμήν. Ν. Παρούση, Ωρωπός 38.305250, 23.755444 0 0 0 0

22 Del mama café, Δροσίνη Γεωργίου 11, 
Σκάλα Ωρωπού 38.321139, 23.791750 0 0 0 0

23 Καφετέρια, Επαρχιακή Οδός Αμφιαρείου 
– Χαλκουτσίου, Σκάλα Ωρωπού 38.321361, 23.793139 0 0 0 0

24 Καφετέρια Cookies, Νέα Παλάτια 38.322278, 23.798806 0 0 0 0

25 Εξωτερική Βρύση, Αθ. Διάκου 37, Νέα 
Παλάτια 38.320385, 23.790743 0 0 0 0

26 Εξωτερική Βρύση, Β. Ηπείρου 29, Νέα 
Παλάτια 38.320995, 23.797101 1 0 2 0

27 Φαρμακείο, Λεωφ. Αθηνών – Σκάλα 
Ωρωπού, Μαρκόπουλο 38.291694, 23.821639 1 0 0 0

28
Ψησταριά Τσάκωνας, Επαρχιακή 
Οδός Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου, 
Μαρκόπουλο

37.994291, 23.343795 0 0 0 0
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Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 19/10/2017 στις περιοχές Οινόφυτα, Σχηματάρι, Δήλεσι, Χαλκούτσι, 
Συκάμινο, Ωρωπός, Μαρκόπουλο και Αποτελεσμάτων Χημικής Ανάλυσης  

με Φασματοφωτόμετρο Ορατού - Υπεριώδους σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Αρ.  
Δείγμα-

τος
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΗΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

(γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. 
μήκος)

ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ 
ΧΡΩΜΙΟ(μg/L)

ΟΡΙΟ
μg/L νερού

ΝΙΤΡΙΚΑ 
ΙΟΝΤΑ(mg/L)

ΟΡΙΟ
50mg/L νερού

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ 
ΙΟΝΤΑ(mg/L)

ΟΡΙΟ
5 mg/L νερού

1 Δημοτική Βιβλιοθήκη, Οινόφυτα 38.309649, 23.638002 3 1.430 0.015

2 ΙΚΑ, Οινόφυτα 38.306019, 23.643309 - - -

3 Γενικό Λύκειο, Οινόφυτα 38.304672, 23.641904 - - -

4 Σπίτι κ.Κιτέα, Οδός Καπετάν Λιάπη Ιωάν., Οινόφυτα 38.305278, 23.638972 3 1.116 0.052

5 Δημαρχείο Οινοφύτων, Καπετάν Λιάπη Ιωάν. 26, Οινόφυτα 38,306163, 23,638928 - - -

6 Σπίτι στην Κύπρου, Οινόφυτα 38.308389, 23.638861 - - -

7 Ζαχαροπλαστείο Αίγλη, 25ης Μαρτίου 21, Οινόφυτα 38,309000, 23,640250 - - -

8 Εξωτερική Βρύση, Σκουρτανιώτη 13, Σχηματάρι 38.345000, 23.582306 - - -

9 Σπίτι Λαζαράτος Γ., Λάρη 10, Σχηματάρι 38.346844, 23.585451 - - -

10 Βιομηχανία Europa, Σχηματάρι 38.346556, 23.585083 - - -

11 Δημοτική Αστυνομία, Δεκάκη 27, Σχηματάρι 38.346694, 23.584111 1 0.983 0.012

12 Εκκλησία, Τριών Ιεραρχών, Σχηματάρι 38.347269, 23.581533 - - -

13 Imagine Café, Ποσειδώνος, Δήλεσι 38.343056, 23.670111 - - -

14 Εξωτερική Βρύση, Ποσειδώνος, Δήλεσι 38.346361, 23.669139 - - -

15 Super market Γαλαξίας, Λεωφ. Σχηματαρίου και Πριάμου, Δήλεσι 38.342334, 23.672146 4 0.974 0.070

16 Κατάστημα με ηλ. Υλικό, 25ης Μαρτίου 18, Χαλκούτσι 38.331846, 23.733916 - - -

17 Εξωτερική Βρύση, Χαλκούτσι 38.330889, 23.735472 - - -

18 Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Συκάμινο 38.302284, 23.730883 - - -

19 Εξωτερική Βρύση, Συκάμινο 38.301583, 23.729667 2 0.992 0.021

20 Εξωτερική Βρύση, Θηβαίου Σπ., Ωρωπός 38.304250, 23.754889 - - -

21 Σπίτι Υποσμήν. Ν. Παρούση, Ωρωπός 38.305250, 23.755444 2 1.045 0.19

22 Del mama café, Δροσίνη Γεωργίου 11, Σκάλα Ωρωπού 38.321139, 23.791750 - - -

23 Καφετέρια, Επαρχιακή Οδός Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου, Σκάλα 
Ωρωπού 38.321361, 23.793139 - - -

24 Καφετέρια Cookies, Νέα Παλάτια 38.322278, 23.798806 5 1.001 0.021

25 Εξωτερική Βρύση, Αθ. Διάκου 37, Νέα Παλάτια 38.320385, 23.790743 - - -

26 Εξωτερική Βρύση, Β. Ηπείρου 29, Νέα Παλάτια 38.320995, 23.797101 5 1.080 -

27 Φαρμακείο, Λεωφ. Αθηνών – Σκάλα Ωρωπού, Μαρκόπουλο 38.291694, 23.821639 3 1.377 0.006

28 Ψησταριά Τσάκωνας, Επαρχιακή Οδός Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου, 
Μαρκόπουλο 37.994291, 23.343795 - - -
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Σκάλα Ωρωπού: χωροταξική αναρχία, έλλειψη 
αποχετευτικού και αδιαφορία των κρατούντων
Η Σκάλα Ωρωπού είναι μια πανέμορ-

φη μικρή κωμόπολη, που εντάχθη-
κε στον Δήμο Ωρωπού, όπως και 
το Χαλκούτσι και το Συκάμινο, με 

τον «Καποδίστρια» και τον «Καλλικράτη». 
Η «ΟΙΚΟνομία» συζήτησε με απλούς κα-
τοίκους της περιοχής αλλά και με δημό-
σια πρόσωπα γύρω από τα προβλήματά 
της και καταθέτει τις απόψεις τους.
Για τον κ. Γιώργο, καταστηματάρχη, το σοβα-
ρότερο πρόβλημα στη Σκάλα είναι το αποχε-
τευτικό. Όπως μας εξήγησε, έχουν δοθεί κατά 
καιρούς πολλές υποσχέσεις από τους υπευθύ-
νους για τη διευθέτηση του προβλήματος με 
κατασκευή αποχετευτικού συστήματος, αλλά 
μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε. Το απο-
τέλεσμα είναι να ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι με 
το απαρχαιωμένο και ανθυγιεινό σύστημα 
των βόθρων, ενώ πολλές παράκτιες επι-
χειρήσεις δεν διστάζουν να διοχετεύουν 
απευθείας τα λύματά τους στη θάλασσα, 
με αρνητικά αποτελέσματα για τον τουρισμό 
και την υγεία των λουομένων.
Ένα άλλο πρόβλημα που αναδείχθηκε από 
τη συζήτησή μας ήταν το κυκλοφοριακό. Η 
Σκάλα, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, υπο-
δέχεται πολλούς παραθεριστές αλλά και ιδι-
οκτήτες εξοχικών, με αποτέλεσμα τον υπερ-
τριπλασιασμό του πληθυσμού της. Ο πα-
ραλιακός δρόμος στην κυριολεξία φράζει, κα-
θώς μάλιστα επιβαρύνεται και από τη συχνή 
διέλευση φορτηγών και άλλων βαρέων οχη-
μάτων. Μία λύση που έχει προταθεί κατά και-
ρούς είναι η κατασκευή περιφερειακού αυ-
τοκινητοδρόμου στον οποίο θα μπορούσε να 
διοχετευθεί η μη παράκτια κίνηση των τρο-
χοφόρων· αλλά το σχέδιο παραμένει προς το 
παρόν στα χαρτιά μόνο…
Σε συνάρτηση με το κυκλοφοριακό είναι και 
η σκέψη να συνδεθεί η παράκτια ζώνη της 
Σκάλας σε όλο το μήκος της με πεζόδρο-
μο-ποδηλατόδρομο, ο οποίος θα καταλήγει 
στο νεόδμητο σχολικό συγκρότημα. Το μέτρο 
θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός την αποσυμ-
φόρηση του παραλιακού δρόμου, καθώς 
πολλοί κάτοικοι θα προτιμήσουν την πεζοπο-
ρία για τις σχετικά κοντινές αποστάσεις, και 
αφετέρου –το σημαντικότερο– θα κάνει πολύ 
πιο ασφαλή τη μετακίνηση των μαθητών 
από και προς τα σχολεία, η οποία τώρα είναι 
αρκετά επικίνδυνη, αφού τα παιδιά έχουν να 
διανύσουν αρκετά μεγάλη απόσταση δίπλα 
στα αυτοκίνητα.
Επιπλέον, ο δρόμος που φτάνει ως τα σχο-
λεία είναι γεμάτος κακοτεχνίες, με αποτέ-
λεσμα στην παραμικρή βροχόπτωση να πλημ-
μυρίζει καθιστώντας από δυσχερή έως αδύ-
νατη ή και επικίνδυνη την πρόσβαση των 
παιδιών σε αυτά. Μόνο μετά τις τελευταίες 
βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου ο Δήμος απο-
φάσισε εσπευσμένα να προβεί σε διορθωτικά 
έργα ασφαλτόστρωσης, όπως φαίνεται στις 
φωτογραφίες. Κακοτεχνίες παρουσιάζουν και 
τα φρεάτια της παραλιακής οδού, δυσχεραί-
νοντας τη διάβαση των πεζών και τη λειτουρ-
γία των καταστημάτων.
Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά προβλήματα της 
περιοχής, από τη συζήτηση αναδείχθηκε ως 
σοβαρότερο η ανεργία, ιδίως κατά τους χει-
μερινούς μήνες. Για το σύνολο των προβλη-
μάτων ο συνομιλητής μας εκτιμά ότι ο κυρι-

ότερος λόγος για την ανυπαρξία πολιτικών 
αντιμετώπισής τους είναι η απουσία ορα-
μάτων εκ μέρους των διοικούντων, οι οποίοι, 
όπως χαρακτηριστικά μας είπε, «νοιάζονται 
μονάχα για την κομματική τους ανάδειξη».
Ανάλογα προβλήματα αναδείχθηκαν και από 
τη συζήτησή μας με τον κ. Γιώργο Πηνειό, 
έναν νέο άνθρωπο που διατηρεί καφετέρια 
στη Σκάλα. Πέρα από το κυκλοφοριακό και τα 
ζητήματα χωροταξικής διευθέτησης, ο συνο-
μιλητής μας στάθηκε ιδιαίτερα στη θαλάσσια 
ρύπανση, επισημαίνοντας τη διοχέτευση των 
λυμάτων στη θάλασσα από πολλές μονά-
δες εστίασης και ξενοδοχεία. Δηλώνοντας 
γνώστης της ανάδειξης του προβλήματος 
από το ΠΑΚΟΕ μέσω της «ΟΙΚΟνομίας», 
υποστήριξε ότι για την απουσία οποιουδή-
ποτε μέτρου επίλυσής του ευθύνεται κυρίως 
η αδιαφορία των αρμοδίων. Τόνισε χαρα-
κτηριστικά ότι, μολονότι έχουν διατεθεί κον-
δύλια για τη θαλάσσια απορρύπανση, τα σχε-
τικά σχέδια έμειναν μόνο υποσχέσεις, ενώ 
κάτι ανάλογο συνέβη και με τα προγράμματα 
ψεκασμού για τα κουνούπια, από τα οποία 
υποφέρει η περιοχή, καθώς είναι χτισμένη δί-
πλα σε ελώδη έκταση.
Ο συνομιλητής μας αναφέρθηκε επίσης στο 
σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με τα αδέσπο-
τα ζώα, στην ακριβή συγκοινωνία, στο μέ-
τριο επίπεδο των υπηρεσιών καθαριότη-
τας και στις ανύπαρκτες διεξόδους ψυχα-
γωγίας για τους νέους. Όπως τόνισε, «η ζωή 
τον χειμώνα είναι υποτονική, ενώ ο κοντινότε-
ρος κινηματογράφος βρίσκεται στην… Κηφισιά».
Για τη διαιώνιση των προβλημάτων ο συνο-
μιλητής μας έψεξε και τους συνδημότες του. 
Κατά τη γνώμη του, «έχουμε όλοι εγκλωβι-

στεί στα προβλήματα του μικρόκοσμού μας, 
στα ατομικά μας προβλήματα, και έχουμε πα-
θητικοποιηθεί».
Στο αποχετευτικό στάθηκε και ο πολιτικός 
μηχανικός και πρώην προϊστάμενος της Τε-
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού, ενώ 
η κ. Νίνα Σέττα, πανεπιστημιακός και σύζυ-
γος πρώην αντιδημάρχου, υποστήριξε ότι οι 
όμοροι Δήμοι τα τελευταία χρόνια έχουν ση-
μειώσει μεγαλύτερη πρόοδο από τον Ωρωπό. 
Κατά τη γνώμη της, αιτία του φαινομένου εί-
ναι η διαμάχη μεταξύ των παλαιών Κοινο-
τήτων και η συνακόλουθη απουσία συλλο-
γικής σκέψης και στόχευσης. Ως παράδειγ-
μα αναφέρει την έλλειψη συναίνεσης για τη 
χωροθέτηση του βιολογικού καθαρισμού. 
Όπως μας είπε χαρακτηριστικά, «επί δεκαπέ-
ντε χρόνια λιμνάζει το αποχετευτικό. Μαζί με 
αυτό θα λυνόταν και το αρδευτικό, που οφεί-
λεται κυρίως στα μολυσμένα νερά του Ασω-
πού, με αρνητικά αποτελέσματα για την ποι-
ότητα των αγροτικών προϊόντων και για την 
υγεία των δημοτών».
Σε ό,τι αφορά τη συλλογή και διάθεση των 
απορριμμάτων, η κ. Σέττα επισήμανε τη συ-
νέχιση της λειτουργίας χωματερών και τις 
αντιδικίες για τους χώρους μεταφόρτωσης. 
Εστίασε επίσης στο κυκλοφοριακό και στην 
ακριβή συγκοινωνία του Ωρωπού, καθώς 
όσοι κατευθύνονται προς τα εκεί είναι υπο-
χρεωμένοι να πληρώνουν διόδια, με αποτέ-
λεσμα να είναι πιο ακριβό και το εισιτήριο των 
ΚΤΕΛ σε σύγκριση με άλλους Δήμους της Ατ-
τικής. Ένα άλλο πρόβλημα που μας ανέφερε 
είναι η ανεργία, που πλήττει την περιοχή ιδί-
ως κατά τους  χειμερινούς μήνες.
Κατά τη συνομιλήτριά μας, οι βαθύτερες αιτίες 

των τοπικών προβλημάτων πρέπει να αναζη-
τηθούν σε ένα γενικότερο έλλειμμα κοινω-
νικής παιδείας. Αυτό εκδηλώνεται με τον 
νεποτισμό και την αναξιοκρατία στη διαχεί-
ριση των κοινών, με την επικράτηση έντονου 
τοπικισμού και ατομικισμού και, εν τέλει, με 
απουσία γνήσιου ενδιαφέροντος για τα κοι-
νά προβλήματα.
Οι κκ. Νίκος Λούπης, πρώην υποψήφιος δη-
μοτικός σύμβουλος, και Διονύσης Καμπιώ-
της, πρώην δημοτικός σύμβουλος και πρώην 
πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί-
ου, εστίασαν στο μείζον ζήτημα που έχει δη-
μιουργηθεί με την ενδεχόμενη μετατροπή 
του λατομείου Ντουμάνη στο Πολυδέν-
δρι σε ΧΥΤΥ. Όπως υποστήριξαν οι συνομι-
λητές μας, το όλο σχέδιο είχε προχωρήσει με 
απλή εντολή του δημάρχου, κ. Θωμά Ρούσση, 
χωρίς προηγουμένως να έχει εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ποιό-
τητας Ζωής και δίχως την απαιτούμενη δια-
βούλευση. Η Περιφέρεια αρχικά το ενέκρινε, 
αλλά η κατακραυγή των δημοτών, με πρωτο-
στάτες τους κατοίκους του Πολυδενδρίου, που 
σύστησαν Επιτροπή Αγώνα και προέβησαν σε 
κινητοποιήσεις και έντονα διαβήματα προς τις 
Αρχές, ανάγκασε τον δήμαρχο να ανακαλέσει.
Οι συνομιλητές μας υποστήριξαν ότι στον χώρο 
των χωματερών διακυβεύονται μεγάλα οικο-
νομικά συμφέροντα. Η μετατροπή των λατο-
μείων Ντουμάνη σε ΧΥΤΥ θα είχε καταστροφι-
κά αποτελέσματα για τον υδροφόρο ορίζοντα 
του Ωρωπού, αφού αυτά βρίσκονται σε από-
σταση μόλις 500 μέτρων από την πηγή της 
Μαυροσουβάλας, από την οποία υδρεύεται η 
περιοχή, και κοντά σε κατοικημένη περιοχή. 
Εξάλλου, ο Ωρωπός είναι ήδη επιβαρυμένος 
από τη ρύπανση του Ασωπού στα βόρεια. Αξί-
ζει να τονιστεί ότι και η ΕΥΔΑΠ έχει γνωμα-
τεύσει για την επικινδυνότητα του σχεδίου.
Όταν διέρρευσαν οι αποφάσεις του Δήμου υπέρ 
του σχεδίου, ο κ. Ρούσσης έσπευσε αρχικά να 
συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο 
αρνήθηκε ότι είχε συμπράξει για την πρόοδο 
του σχεδίου. Τελικά, και μετά από εντεινόμε-
νες προσπάθειες της Επιτροπής Αγώνα Πο-
λυδενδρίου και των κατοίκων του Ωρωπού, 
η περιφερειάρχης κ. Ρένα Δούρου απέστειλε 
επιστολή στον κ. Ρούσση (26/10/2017), με την 
οποία του ζητούσε κατάθεση συγκεκριμένων 
προτάσεων μέχρι τις 3/11/2017. 
Ο δήμαρχος συγκάλεσε εσπευσμένα Δημοτικό 
Συμβούλιο, στο οποίο ανακλήθηκε η αρχική 
απόφαση. Στα σχέδια των κατοίκων της πε-
ριοχής είναι η ανάπλαση και μετατροπή των 
λατομείων Ντουμάνη σε χώρο πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.
Ο κ. Καμπιώτης αναφέρθηκε επίσης στην ύπαρ-
ξη τοξικής χωματερής στα 100 μόλις μέτρα 
από την πλατεία του Συκαμίνου. Όπως μας τό-
νισε, «η υπόθεση σερνόταν στη Δικαιοσύνη επί 
δεκατέσσερα χρόνια, αλλά δεν βρέθηκε ο φυ-
σικός αυτουργός, μολονότι υπάρχει καταδικα-
στική απόφαση. Ο Δήμος δεν έχει κάνει τίποτε 
για την απομάκρυνση των αποβλήτων και την 
ανάπλαση της περιοχής». Επισήμανε και αυτός 
το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας στη μετα-
κίνηση του κόσμου εξαιτίας των διοδίων, ενώ 
υποστήριξε ότι προς το παρόν δεν έχει αξιο-
ποιηθεί κανένα από τα προγράμματα (ΕΣΠΑ 
κ.λπ.) για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Η ελώδης έκταση δίπλα  
στα σχολεία δεν ραντίζεται 

για τα κουνούπια,  
λένε οι κάτοικοι
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Η χαλκέντερη συνταξι-
ούχος εκπαιδευτικός 
κ. Βάσω Βλάχου εί-
ναι η ψυχή του Πο-

λιτιστικού και Πνευματικού 
Συλλόγου Σκάλας Ωρωπού, 
ενός πολιτιστικού φάρου που 
απευθύνεται σε όλες τις ηλι-
κίες και επιτελεί πλατύ και 
ποιοτικό έργο.  Τον Σύλλογο 
έχουν αγκαλιάσει όλοι οι κά-
τοικοι της ευρύτερης περιο-
χής του Ωρωπού συμμετέχο-
ντας στις πολυάριθμες δημι-
ουργικές δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις του.
Η κ. Βλάχου είχε την ευγενή κα-
λοσύνη να ξεναγήσει την «ΟΙ-
ΚΟνομία» στους φιλόξενους χώ-
ρους του Συλλόγου και να της 
εκθέσει λεπτομέρειες σχετικές 
με τη δράση του, που εκτείνε-
ται σχεδόν σε όλους τους τομείς 
του πολιτισμού, αναδεικνύοντας 
εμφατικά την τοπική παράδοση.
Κύριες δραστηριότητες του 
Συλλόγου είναι η λειτουργία 
ομάδων παραδοσιακών και 
μοντέρνων χορών για παιδιά 
και ενήλικες, η χορωδία παι-
διών και ενηλίκων,  οι θεατρι-
κές ομάδες εφήβων και ενηλί-
κων, η ομάδα παιδικού παρα-
μυθιού, το εργαστήριο ζωγρα-
φικής, το τμήμα φωτογραφίας 
και η ομάδα σκάκι.
Το ετήσιο καλεντάρι εκδη-
λώσεων είναι ιδιαίτερα πλού-
σιο και περιλαμβάνει:
– κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 
στις 2 Ιανουαρίου
– αναβίωση αποκριάτικων εθί-
μων κατά το Τριώδιο
– θεατρικές παραστάσεις κάθε 
Μάρτιο
– αφιέρωμα στην παγκόσμια 
ημέρα χορού (29/4)
– τουρνουά σκάκι το τρίτο δε-
καήμερο του Μαΐου
– μεγάλη διοργάνωση κάθε Ιού-
νιο με τη συμμετοχή όλων των 
ομάδων του Συλλόγου
– στις 20/7, ανήμερα της γιορ-
τής του Προφήτη Ηλία, μουσι-
κή βραδιά χορωδιών και αντά-
μωμα χορευτικών ομάδων στον 
Ωρωπό
– βραδιά γευσιγνωσίας κάθε 
Σεπτέμβριο
– 30 Νοεμβρίου: εορταστικές 
εκδηλώσεις προς τιμή του Αγί-
ου Ανδρέα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζουν και οι εκδόσεις του Συλ-
λόγου. Πρόκειται κυρίως για το 
ετήσιο ημερολόγιο, που περι-
λαμβάνει μηνύματα πνευματι-
κών και ηθικών αξιών, ενώ πε-
ριέχει πλούσια αφιερώματα και 
αναφορές σε πολιτιστικά και λα-
ογραφικά στοιχεία, σε λογοτέ-
χνες, στο θέατρο και γενικότε-
ρα στις Καλές Τέχνες, ιδιαίτερα 
σε συνάρτηση με τον Ωρωπό.
Αλλά σπουδαιότερο εκδοτικό 
εγχείρημα συνιστά η τετραμη-

νιαία εφημερίδα «Ομηρική 
Γραία». Το έντυπο, δημιουργη-
μένο με επιστημοσύνη και με-
ράκι, καλύπτει μια ευρεία θε-
ματική περιοχή και διαρθρώ-
νεται ως εξής:
1η σελίδα: αφιερώματα στον 
αρχαίο Ωρωπό, με επιμελήτρια 
την κ. Μαρία Μάμαλη.
2η σελίδα: γράφει ο πατήρ 
Αντώνιος Παπαχαραλάμπους 
γύρω από σημαντικά πνευμα-
τικά θέματα.
3η σελίδα: είναι αφιερωμένη 

στον τουρισμό της περιοχής, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον θρησκευ-
τικό τουρισμό, αφού ο Ωρωπός 
διαθέτει πολλές ιστορικές εκ-
κλησίες και μονές.
4η σελίδα: περιέχει τις δρα-
στηριότητες και τις εκδηλώσεις 
του Συλλόγου.
5η σελίδα: αφιέρωμα σε συ-
γκεκριμένο θέμα, ειλημμένο συ-
νήθως από την παράδοση (π.χ. 
«Χορός και Λαϊκή Παράδοση»).
6η σελίδα: σχολιάζονται διά-
φορα θέματα σχετικά με τον 
Ωρωπό (επικαιρότητας, λαο-
γραφικά κ.ά.).
7η σελίδα: παρουσιάζεται η 
σύσταση και το έργο της Βιβλι-
οθήκης του Συλλόγου, με επι-
μέλεια της κ. Ειρήνης Κοτσίκου.
8η σελίδα: περιέχει ειδήσεις 
της εφημερίδας, ενημερώνο-
ντας και για τις εκδηλώσεις του 
Συλλόγου.
Σε σχετική ερώτησή μας, η κ. 
Βλάχου τόνισε με έμφαση ότι 
είναι απόλυτα ικανοποιημένη 
από την ανταπόκριση των συν-
δημοτών της στα δρώμενα του 
Συλλόγου. 
«Εκείνο που με ευχαριστεί ιδιαί-
τερα», μας είπε, «είναι η αθρόα 
συμμετοχή των παιδιών και των 
νέων, γεγονός πολύ ελπιδοφό-

ρο». Σε σχέση με τα γενικότερα 
πολιτιστικά ζητήματα του Ωρω-
πού η κ. Βλάχου ανέφερε ότι ο 
Δήμος στηρίζει τους πολιτιστι-
κούς συλλόγους, αλλά δεν ασκεί 
έξυπνη πολιτική. Η ίδια προτεί-
νει , αντί να διοργανώνει ο Δή-
μος πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
να διανέμει τα σχετικά πακέτα 
στους συλλόγους κατόπιν αξιο-
λόγησης του έργου τους. Όπως 
λέει, «πρέπει να γνωρίσει καλά 
ο Δήμος τις δραστηριότητες και 
να αξιολογήσει τη δυναμική των 
συλλόγων».
Επίσης, θεωρεί σοβαρό πρόβλη-
μα τη μη δημιουργία λαογρα-
φικού μουσείου στην περιοχή, 
παρά τις κατά καιρούς υποσχέ-
σεις, και σχολιάζει ότι «ο Ωρω-
πός πάσχει γενικότερα από υπο-
δομές. Δεν υπάρχει ακόμη αίθου-
σα εκδηλώσεων, ενώ είναι αδήρι-
τη αναγκαιότητα η προστασία της 
λιμνοθάλασσας και η αντιμετώ-
πιση της αυθαίρετης δόμησης».
Ο Πολιτιστικός και Πνευματι-
κός Σύλλογος Σκάλας Ωρω-
πού, ζωντανεύοντας τις τοπικές 
παραδόσεις, προσφέρει πολιτι-
σμικό οξυγόνο σε μια περιοχή 
που παρουσιάζει μεγάλη υστέ-
ρηση σε δυνατότητες ουσιαστι-
κής ψυχαγωγίας.

Πολιτιστικός σύλλογος Σκάλας:  
μια κυψέλη δημιουργίας
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Η βορειοανατολική Αττική μαστίζεται εδώ και 
δεκαετίες από σοβαρά περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά προβλήματα που, αντί να επιλύ-
ονται, οξύνονται προϊόντος του χρόνου. Το 

ΠΑΚΟΕ βρέθηκε για άλλη μια φορά κοντά στους 
κατοίκους της περιοχής, για να αφουγκραστεί τις 
αγωνίες τους και να συζητήσει μαζί τους τρόπους 
εξόδου από τα αδιέξοδα όπου τους έχει φτάσει η 
αδιαφορία των κατά καιρούς αρμοδίων.
Από τις συναντήσεις και τις συνομιλίες που είχε η «ΟΙ-
ΚΟνομία» με κατοίκους αλλά και εκπροσώπους θεσμών 
(τοπικών Αρχών, πολιτιστικών συλλόγων) της περιοχής 
προέκυψαν και αναδείχθηκαν σημαντικά προβλήματα. 
Τέτοια είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, η δι-
άθεση των λυμάτων σε συνδυασμό με το ζήτημα του 
βιολογικού καθαρισμού, η ύδρευση, το κυκλοφορι-
ακό, το θέμα των διοδίων, η άναρχη και αυθαίρετη 
δόμηση και ο γενικότερος χωροταξικός σχεδιασμός, 
η ανεργία καθώς και η έλλειψη διεξόδων ουσιαστι-
κής ψυχαγωγίας, ιδίως για τους νέους.
Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι η ευρύτερη περιοχή του 
Ωρωπού διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης. 
Οι παραλίες της είναι μαγευτικές, τα τοπία της βρίσκο-
νται μέσα στο πράσινο, ενώ είναι σε απόσταση αναπνο-
ής τόσο από την Αθήνα όσο και από την Εύβοια. Οι κά-
τοικοι τονίζουν με έμφαση τον τουριστικό χαρακτή-
ρα της, αλλά επισημαίνουν τις αντικειμενικές δυσχέρει-
ες που υπάρχουν για την τουριστική αξιοποίηση της ΒΑ 
Αττικής εξαιτίας της ανυπαρξίας κατάλληλων υπο-
δομών και της γενικότερης οικολογικής υποβάθμι-
σης του τόπου τους.
Σε σχετικές συνομιλίες εκμυστηρεύτηκαν στην «ΟΙ-
ΚΟνομία» ότι είναι πολύ πιθανή η ύπαρξη οικονομι-
κών κυκλωμάτων που διαπλέκονται με την τοπι-
κή πολιτική εξουσία και ευθύνονται για την καχεξία 
και την υπανάπτυξη στην περιοχή. Κι αυτό, γιατί, παρά 
το ότι τα προβλήματα είναι εδώ και δεκαετίες γνωστά 
και αναγνωρίζονται και από τις Αρχές και ενώ κατά και-
ρούς έχουν δοθεί επανειλημμένες υποσχέσεις για 
την αντιμετώπισή τους, μέχρι σήμερα ελάχιστα βήμα-
τα προόδου έχουν γίνει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 
υφίσταται οπισθοδρόμηση. Το συνολικό αποτέλεσμα 
είναι τα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής να χρο-
νίζουν, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 
των κατοίκων της.

Ένα σοβαρό πνευματικό ζήτημα έχει ανακύψει στο 
Συκάμινο με την απομάκρυνση του π. Κοσμά από 
τη θέση του εφημερίου του ναού Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης. Οι κάτοικοι στη συντριπτική 
πλειονότητά τους εκφράζουν τη δυσφορία και 
την απορία τους για το γεγονός.
Δεν είναι η πρώτη φορά, απ’ ό,τι μας είπαν οι κάτοι-
κοι του Συκαμίνου που συναντήσαμε, που απομακρύ-
νεται ιερέας από την ενορία τους. Στη συγκεκριμένη 
όμως περίπτωση θεωρούν την απομάκρυνση του π. 
Κοσμά εντελώς αδικαιολόγητη και μιλούν με στοιχεία.
Στο καφενείο και σε άλλα καταστήματα του οικισμού, 
που αριθμεί περί τους 1.500 κατοίκους, οι κάτοικοι 
μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον ιερέα. Ειδικό-

τερα, ανέφεραν στην «ΟΙΚΟνομία» ότι ο πατήρ Κο-
σμάς είχε άριστες σχέσεις με το ποίμνιό του: «Τον 
αγαπούσαν όλοι. Στις μέρες του πολλαπλασιάστηκαν 
οι πιστοί που παρακολουθούσαν τη λειτουργία», μας 
είπαν. Εκτός από τα ιερατικά του καθήκοντα, ο π. Κο-
σμάς ιστορούσε ο ίδιος την εκκλησία, καθώς είναι 
αγιογράφος, ενώ έκανε γενικότερα έργα για αυτήν 
αξιοποιώντας τον οβολό των πιστών.
Η απομάκρυνσή του έλαβε χώρα στις αρχές Οκτωβρί-
ου του 2017 κατόπιν ενεργειών ενός από τους αντι-
δημάρχους Ωρωπού και της συζύγου του, η οποία εί-
ναι και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Συκα-
μίνου. Οι κάτοικοι μας ανέφεραν ως βασική αιτία της 
απομάκρυνσης την αντιδικία που ξέσπασε την περα-

σμένη άνοιξη ανάμεσα στον ιερέα και στις Δημοτι-
κές Αρχές λόγω των συστάσεών του να μην γίνονται 
προκλητικές και χαρμόσυνες τελετές στον προαύλιο 
χώρο του ναού κατά τις μέρες της σαρακοστής και 
του πασχαλινού πένθους.  Ο πατήρ Κοσμάς προσπά-
θησε απλώς να τηρήσει σχετική εγκύκλιο του σεβα-
σμιότατου μητροπολίτη κ. Κυρίλλου, αλλά ο ιεράρχης 
πείστηκε από τις τοπικές Αρχές ότι η απομάκρυνση 
του ιερέα ήταν επιβεβλημένη.
Χαρακτηριστικά οι κάτοικοι του Συκαμίνου έδειξαν 
την αγάπη τους στον ιερέα συγκεντρώνοντας περίπου 
700 υπογραφές υπέρ της παραμονής του και υπο-
βάλλοντας ανάλογο αίτημα στη Μητρόπολη. Αλλά 
δεν εισακούστηκαν…

 Συκάμινο: «Κανείς δεν ήθελε να φύγει ο παπα-Κοσμάς»

Ο Ωρωπός βουλιάζει στα προβλήματα
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Στο από, 30.06.2017, άρθρο της Δη-
μάρχου Ερέτριας Αμφιτρίτης Αλι-
μπατέ, δημοσιευμένο στην ενημε-
ρωτική ιστοσελίδα υπό τον τίτλο 

«EVI@ZOOM», με τον τίτλο: «Έξαλλη η 
Δήμαρχος Ερέτριας  με τον ΠΑΚΟΕ: “Αυ-
τοί  οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν ….”», η 
Καλλιόπη Μετοχιάτη, η οποία ήταν παλιά Νο-
μαρχιακή Σύμβουλος Ανατ. Αττικής, έγραψε: 
«Κυρία Δήμαρχε σας ενημερώνω ότι είναι 
πάγια η τακτική αυτή του ΠΑΚΟΕ ………..
Στο ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΌ Συμβούλιο Ανατολ. Ατ-
τικής (στο οποίο είχα την τιμή να συμμε-
τέχω ως Νομαρχιακή Σύμβουλος) κατά το 
χρονικό διάστημα (2007-2010) μας είχε 
απασχολήσει αυτή η “περίεργη” και “ανεύ-
θυνη” συμπεριφορά του ΠΑΚΟΕ η οποία 
με περισσή ευκολία καταδίκαζε ως ακα-
τάλληλες τις κατ’ επιλογή του, παραλίες 
της Ανατ. Αττικής. Και αναρωτιέται κανείς 
με ποια χρήματα προβαίνει στον έλεγχο 
όλων αυτών των ακτών της Αττικής και 
μεταπηδά τώρα στην Εύβοια ????Πότε 
προλαβαίνει και ελέγχει κάθε χρόνο όλο 
το μήκος των ακτών????Εύλογες οι απο-
ρίες μας τότε, επίκαιρες και σήμερα στον 
καιρό της κρίσης ………Ως Δήμαρχος οφεί-
λετε να προστατεύσετε τον Δήμο Ερέτρι-
ας, από ανεύθυνες και κακόβουλες δια-
δόσεις από όπου και εάν προέρχονται.!!!».
Με αυτές τις λέξεις η τέως Νομαρχιακή Σύμ-
βουλος Μετοχιάτη προσπάθησε να ρίξει …. 
Λάσπη στους 38χρόνους αγώνες του ΠΑΚΟΕ. 
Ευτυχώς όμως υπάρχει και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
Το «ΠΑ.Κ.Ο.Ε» κίνησε άμεσα την δικαστική 
διαδικασία σε βάρος αφενός της Αμφιτρί-
της Αλημπατέ, δημάρχου Ερέτριας και αφε-
τέρου της Καλλιόπης Μετοχιάτη για την 
αδικοπρακτική συμπεριφορά τους εις βάρος 
μας και ειδικότερα για τα συκοφαντικά δη-
μοσιεύματα τους στο εν λόγω άρθρο, κατα-
θέτοντας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθη-
νών την από, 19.07.2017 με Γενικό Αριθμό 
Κατάθεσης 40318/2017 και Ειδικό Αριθμό 
Κατάθεσης 2135/2017 αγωγή μας, (η οποία 
πρόκειται να εκδικασθεί άμεσα) για την απο-
κατάσταση της ηθικής μας βλάβης σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν. Ειδικότερα 
όπως είναι προφανές η Καλλιόπη Μετοχιάτη 
με το άνω κείμενό της ισχυρίσθηκε και διέ-
δωσε ενώπιον τρίτων για εμάς ψευδή γεγο-
νότα που έβλαψαν την τιμή και την υπόληψή 
των μελών μας και διέσπειραν ψευδείς φήμες 
για τον φορέα μας με σκοπό να κλονίσουν 
την πίστη που έχουμε κερδίσει από τους πο-
λίτες όλης της χώρας μετά από 38 ολόκληρα 
χρόνια αγώνων για το περιβάλλον και τη δη-
μόσια υγεία. Συγκεκριμένα μας εμφάνιζε ότι 
είμαστε ανεύθυνοι (“περίεργη” και “ανεύ-
θυνη” συμπεριφορά του ΠΑΚΟΕ), ότι κα-
ταδικάσαμε τις παραλίες κατ’ επιλογήν μας 
(με περισσή ευκολία καταδίκαζε ως ακα-
τάλληλες τις κατ’ επιλογή του), αντί να μας 
επαινέσει που ενημερώσαμε τους πολίτες και 
αμφισβήτησε ότι έχουμε χρήματα και χρόνο 
για να προβούμε σε ελέγχους (Και αναρω-
τιέται κανείς με ποια χρήματα προβαίνει 
στον έλεγχο όλων αυτών των ακτών της 
Αττικής και μεταπηδά τώρα στην Εύβοια 
????Πότε προλαβαίνει και ελέγχει κάθε 
χρόνο όλο το μήκος των ακτών????). Ενώ 
στη συνέχεια μας χαρακτηρίζει ανεύθυνους 
και ότι προβαίνουμε σε κακόβουλες διαδό-
σεις (Ως Δήμαρχος οφείλετε να προστα-
τεύσετε τον Δήμο Ερέτριας, από ανεύθυ-
νες και κακόβουλες διαδόσεις).

Εμείς ως οφείλαμε απαντήσαμε στις εναγό-
μενες δια του από 222/12-07-2017 Δελτίου 
τύπου μας και της μηνιαίας εφημερίδας μας 
ΟΙΚΟνομία του μηνός Ιουλίου 2017 σελ 7-9. 
Η Καλλιόπη Μετοχιάτη στην προσπάθεια της 
να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πρά-
ξεών της θα επικαλεστεί ενώπιον του ως άνω 
Δικαστηρίου τρεις (3) μαρτυρικές καταθέ-
σεις εκ των οποίων οι δύο (2) εξ αυτών δεν 
καταφέρθηκαν εναντίον του «ΠΑ.Κ.Ο.Ε» και 
της δράσης του και δεν υποστήριξαν επί της 
ουσίας τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς της 
Καλλιόπης Μετοχιάτη, η δε τρίτη εξ αυτών 
υποστήριξε τους ανωτέρω συκοφαντικούς 
ισχυρισμούς τις επιλέγοντας από τη μία μεριά 
να αναμείξει γι’ αυτό το σκοπό το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής, το οποίο δή-
θεν έχει κατά το παρελθόν αμφισβητήσει τη 
δράση του «ΠΑ.Κ.Ο.Ε», ΑΛΛΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ 
ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΤΟΥ, αντίθετα το ΠΑΚΟΕ έχει στραφεί ενα-
ντίον του τέως Νομάρχη για χρηματική ικα-
νοποίηση σε έρευνα που του ανατέθηκε από 
αυτόν και ακόμη το ΠΑΚΟΕ δεν έχει ικανο-
ποιηθεί, και από την άλλη μεριά εξήγαγε το 
συμπέρασμα ότι «στα πλαίσια αυτά της γνω-
στής πρακτικής του ΠΑΚΟΕ» τα όσα σχολίασε 
η Καλλιόπη Μετοχιάτη είχε σκοπό την μετα-
φορά της δικής της γνώσης για την εγκυρό-
τητα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων 
του ΠΑΚΟΕ κατά το παρελθόν όταν και είχε 
ασχοληθεί ως νομαρχιακή σύμβουλος με το 
παραπάνω θέμα για ανακοινώσεις που αφο-
ρούσαν την περιοχή του Ωρωπού. 
Ειδικότερα όπως αποδεικνύεται από την υπ’ 
αριθμ. 9830/01.12.2017 Ένορκη Βεβαίω-
ση του Σπυρίδωνος Μέξη, πρώην Δημάρχου 
Ωρωπίων, ενώπιον της Συμβολαιογράφου 
Μαραθώνος Αττικής Ελένης Παναγιώτου ΠΑ-
ΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο κ. Σπυρίδων Μέξης καταθέ-
τοντας γενικά για τις δράσεις της Καλλιόπης 
Μετοχιάτη στα περιβαλλοντικά θέματα, χω-
ρίς να καταθέσει κάτι επί της ουσίας, καταλή-
γει ότι αισθάνθηκε «μεγάλη έκπληξη όταν 
πληροφορήθηκα ότι το ΠΑΚΟΕ στράφη-
κε εναντίον της ζητώντας της αποζημίωση 
αφού σε καμία περίπτωση δεν είχε σκο-
πό να θίξει και να συκοφαντήσει οποιον-
δήποτε αφού πάντα κινείται και πράττει 
με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και 
σε καμία περίπτωση το ατομικό σεβόμε-
νη πλήρως την προσωπικότητα του κάθε 
ανθρώπου και φορέα». Και εμείς εδώ απα-
ντάμε: ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΕ ΜΕ-
ΓΑΛΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΟΤΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 
ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΚΑΙ 
ΣΠΙΛΩΣΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΗ-
ΨΗ ΤΟΥ. κ. ΜΕΞΗ ΣΤΡΑΦΗΚΑΜΕ ΕΝΑ-

ΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ 
ΜΑΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΕΒΑΣ-
ΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ 
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπ’ 
αριθμ. 9831/01.12.2017 Ένορκη Βεβαίω-
ση του Παύλου Τοπαλίδη, πρώην δημοτικού 
συμβούλου στο Δήμο Ωρωπίων, ενώπιον της 
ως άνω Συμβολαιογράφου. Ο κ. Τοπαλίδης 
καταθέτοντας και αυτός γενικά για τις πε-
ριβαλλοντικές δράσεις της Μετοχιάτη, χω-
ρίς να καταθέσει κάτι επί της ουσίας, κατα-
λήγει ότι «είναι λοιπόν σχήμα οξύμωρο 
η Καλλιόπη Μετοχιάτη να κατηγορείται 
ότι συκοφαντεί τον οποιοδήποτε αλλά 
και το ΠΑΚΟΕ και μάλιστα στα πλαίσια 
παρέμβασης της σε θέμα που αφορά το 
περιβάλλον, αφού κάθε παρέμβασή της, 
κρίση, γνώμη της γίνεται αποκλειστικά 
με γνώμονα το κοινό καλό και σε καμία 
περίπτωση με στόχο κάποιον άνθρωπο ή 
φορέα και ιδίως με την τιμή και την υπό-
ληψη αυτού σε συνδυασμό μάλιστα όχι 
απλά το μέσο ενδιαφέρον της για τα πε-
ριβαλλοντικά θέματα αλλά για το αποδε-
δειγμένο και αναγνωρισμένο από όλους 
και κυρίως από την μακρόχρονη πορεία 
της αυξημένο ενδιαφέρον». 
ΜΑ κ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ το ΠΑΚΟΕ ΣΑΣ ΕΡΩ-
ΤΑ ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 
ΦΙΛΗΣ ΣΑΣ ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ ότι δήθεν είμαστε 
ανεύθυνοι (“περίεργη” και “ανεύθυνη” συ-
μπεριφορά του ΠΑΚΟΕ), ότι καταδικάσαμε 
τις παραλίες κατ’ επιλογήν μας (με περισσή 
ευκολία καταδίκαζε ως ακατάλληλες τις 
κατ’ επιλογή του), αντί να μας επαινέσει που 
ενημερώσαμε τους πολίτες και αναρωτιέται 
με ποιά χρήματα και χρόνο προβαίνουμε σε 
ελέγχους (Και αναρωτιέται κανείς με ποια 
χρήματα προβαίνει στον έλεγχο όλων αυ-
τών των ακτών της Αττικής και μεταπηδά 
τώρα στην Εύβοια ????Πότε προλαβαίνει 
και ελέγχει κάθε χρόνο όλο το μήκος των 
ακτών????) και επιπλέον ότι προβαίνουμε σε 
κακόβουλες διαδόσεις (Ως Δήμαρχος οφεί-
λετε να προστατεύσετε τον Δήμο Ερέτρι-
ας, από ανεύθυνες και κακόβουλες διαδό-
σεις), ΈΧΟΥΝ ΩΣ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΚΑΛΟ Ή ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΣΠΙΛΩ-
ΣΟΥΝ ΤΗΝ 40ΧΡΟΝΗ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗ-
ΡΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ;. ΝΑ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΔΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣ-
ΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΖΕΙ ΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΚΕΡΔΗ 
ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ. 
ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ κ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ.
Η τρίτη υπ’ αριθμ. 9832/01.12.2017 ένορ-
κη βεβαίωση της Ιωάννας Στεργίου ενώπιον 
της ως άνω Συμβολαιογράφου, η οποία δι-
ετέλεσε βουλευτής και δημοτική σύμβουλος 
και νυν Περιφερειακή Σύμβουλος, αφού και 
αυτή εξήρε την δυναμική δράση της Μετο-
χιάτη στα περιβαλλοντικά θέματα, βεβαίωσε 
ότι η Μετοχιάτη «από δικαιολογημένο εν-
διαφέρον και με γνώμονα την προστασία 
του περιβάλλοντος αντέδρασε στην επί-
δικη ανάρτηση της Δημάρχου Ερέτριας 
όταν μάλιστα το ΠΑΚΟΕ είχε απασχολήσει 
το Νομαρχιακό Συμβούλιο πολλές φορές 
αφού είχαν εκφραστεί πολλές αμφιβολί-
ες για την μεθοδολογία, την εγκυρότητα 
αλλά και την σκοπιμότητα των ανακοινώ-
σεών του για τις παραλίες του Ωρωπού 
και άλλων δήμων της Ελλάδας τις οποίες 
έκρινε ως ακατάλληλες». Και κατέληξε λέ-
γοντας ότι «Στα πλαίσια αυτά της γνωστής 
πρακτικής του ΠΑΚΟΕ η Καλλιόπη Μετο-
χιάτη, ένα πρόσωπο με συνεπή παρουσία, 
όχι μόνο πλήρως ευαισθητοποιημένο με 
το περιβάλλον αλλά και δραστήριο σε όλη 
της την πορεία μέχρι σήμερα, πιστεύω ότι 
δεν είχε καμία πρόθεση να συκοφαντή-
σει οποιονδήποτε, αλλά όσα σχολίασε η 
είχε σκοπό την μεταφορά της δικής της 
γνώσης για την εγκυρότητα των αποτελε-
σμάτων των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ κατά 
το παρελθόν όταν και είχε ασχοληθεί ως 
νομαρχιακή σύμβουλος με το παραπάνω 
θέμα για ανακοινώσεις που αφορούσαν 
την περιοχή του Ωρωπού. Επίσης το θέμα 
αυτό είχε απασχολήσει σε συνεδρίαση 
του την 1η-12-2008, σαν ιδιαίτερο θέμα 
προ ημερησίας διάταξης και το Νομαρχι-
ακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής όπου 
από όλες τις παρατάξεις ομόφωνα είχαν 
εκφραστεί οι ίδιες απόψεις αμφισβήτη-
σης της δράσης του ΠΑΚΟΕ, χωρίς τότε 
να υπάρξει ανάλογη αντίδραση από τον 
υπεύθυνο του ΠΑΚΟΕ»
Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΤΕ ΣΤΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ ΠΑ-
ΚΟΕ ΕΧΕΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟ ΝΟ-
ΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΣΤΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΩΣ 
ΑΝΩ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗ-
ΘΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΚΑΙ 
ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008;
Μετά απ’ όλο αυτό το σύννεφο της λάσπης 
το ΠΑΚΟΕ δηλώνει:
1. Θα αγωνισθεί μέχρι το χωριό μας ο Ωρω-
πός να γίνει πραγματικά «Ευρωπαϊκός Δή-
μος», με αποχέτευση, ύδρευση, βιολογικό 
καθαρισμό και ελεγχόμενα στερεά απόβλητα.
2. 3.500.000 εκατομμύρια συμπολίτες μας 
διάβασαν το περασμένο καλοκαίρι, τα απο-
τελέσματα της έρευνας του ΠΑΚΟΕ για την 
καταλληλότητα των θαλασσών, σ’ αντίθεση 
με τους 80.000 που επισκέφτηκαν την ιστο-
σελίδα του Υπουργείου.
Η εμπιστοσύνη ‘’φίλοι’’ μας καταχτιέται δεν 
είναι στιγμιαία.
3. Οι θάλασσες μας, τα δάση μας και τα παι-
διά μας προστατεύονται όχι με «κομματικές» 
κόντρες αλλά με ουσιαστική και συνεχή πα-
ρουσία με τεκμηριωμένες θέσεις. 

ΣΥΝΗΘΩΣ Η … ΛΑΣΠΗ ΠΝΙΓΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ


