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Όλα αυτά τα fast-track νομοσχέδια αποβράσματα 
των μνημονίων, θέλουν ουσιαστικά να υποτάξουν 
τους ‘Ελληνες σε καθεστως πλήρους ομηρίας για 
τον φυσικό πλούτο που κληρονόμησαν.
Βέβαια , όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας άναρχης 
κομματικής εξουσίας που δυστυχώς για τους 
Έλληνες στόχο είχε να διαλύσει ότι είχε με πολύ 
μόχθο κτίσει τις μεταπολεμικές δεκαετίες.
Στα πρώτα χρόνια η “δεξιά”, μετά οι σοσιαλιστές 
και τώρα το δίδυμο “δεξιά-σοσιαλιστές”.
Έτσι πέρασαν περίπου 70 χρόνια ,οπως το 

πείραμα της Σοβιετικής Ένωσης. 
Το αποτέλεσμα με αυτές τις διεφθαρμένες 
κομματικές μηχανές, που για μένα προδίδουν την 
ελληνική Δημοκρατία, ξεπουλούν τον αιγιαλό 
μας, τα δάση μας και σιγά –σιγά τις ΔΕΚΟ που 
ο ελληνικός λαός με πολλές θυσίες τις στήριξε 
αρκετές δεκαετίες.
Γι΄αυτό εμείς πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα κάτι να 
αλλάξει σ’ αυτό τον τόπο. Το βασικότερο όμως, 
είναι να αλλάξουν τρόπο σκέψης  
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.Toυ Παναγιώτη
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

35 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 35.675 επισκέψεις τον Ιούνιο

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

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή επιλέξαμε 
να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια τα δικά 
μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπαραθέτουμε 
στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστοτε κυβερ-
νητικής κομματικής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός 
οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους 
έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.
 

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

 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 
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Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0805,
210 810 1609

ΑΙΓΙΑΛΟΣ …ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟedi to 
rial



Κάθε Σάββατο μεσημέρι από 13:00 - 14:00  
με τον Παναγιώτη Χριστοδουλάκη  

Πανεπιστημιακό - Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ  
στο KONTRA CHANNEL 

το ΠΑΚΟΕ ζωντανά σας ενημερώνει για επίκαιρα θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος και του καταναλωτή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟN ΩΡΑ ΜΗΔΕN
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Tου Θάνου Πετρογιάννη  
Πολιτικού Μηχανικού 

Τ
ο Σχέδιο Νόμου «Οριοθέτηση, 
διαχείρηση και προστασία Αιγι-
αλού και Παραλίας από... τους 
λουόμενους» που κατατέθηκε 
από το Υπουργείο Οικονομικών σε 

δημόσια διαβούλευση την Μεγάλη Πέμπτη. 
Φυσικά ο τίτλος του ΣΝ δεν είναι αυτός, 

αλλά το περιεχόμενό του είναι αυτό που 
με οδήγησε να τον παραφράσω.

Θα ήθελα κατα’ αρχήν,  επιγραμματικά,  
να σας  βάλω στο πνεύμα του Σχεδίου Νόμου.

Σήμερα υπάρχει ο Ν. 2971/2001 που 
πρoβλέπει παραχώρηση για Επιχειρηματι-
κούς σκοπούς έκταση της παραλίας το πολύ 
έως 500 τ.μ. με υποχρεωτική λωρίδα για 
διέλευση των πολιτών 100 μ.   

Ο Νόμος 2971/2001 (αρθρ. 2 , παρ. 
3) αλλά και το Σύνταγμα στα άρθρα 5 και 
24 προβλέπει την ελεύθερη και ακώλυτη 
πρόσβαση των πολιτών στις ακτές.

Το ΣΝ δίνει την δυνατότητα σε Επιχειρη-
ματίες να κατασκευάσουν μόνιμες κατασκευ-
ές για «οποιοδήποτε επιχειρηματικό σκοπό». 
Τέτοιες κατασκευές είναι οι ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις, οι ταβέρνες, οι καφετέριες, 
κλπ. Μόνη προϋπόθεση να κρίνεται,  από 
τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  
τελείως απαραίτητη η παραχώρηση για 
την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού.

Με το ΣΝ τακτοποιούνται όλες οι ΑΥΘΑΙ-
ΡΕΤΕΣ κατασκευές στον Αιγιαλό χάριν του 
«επιχειρηματικού σκοπού» παρόλο που 
αυτό απαγορεύεται ρητά και από τον Ν. 
4014/2011 (που κρίθηκε αντισυνταγματικός 
στο σύνολό του) αλλά και από τον ισχύοντα 
Ν. 4178/2013. Εξαιρείται η κατοικία. Η 
πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών είναι 
να τακτοποιήσει αυθαίρετες κατασκευές 
(έναντι προστίμου) που βρίσκονται στις 
παραλίες και χρησιμοποιούνται για επιχει-
ρηματικούς σκοπούς.  Αναφέρω ενδεικτικά 
ότι μόνον στην Στερεά Ελλάδα και στην 
Πελοπόννησο υπάρχουν 17.000 κατοικίες 
που έχουν κριθεί τελεσίδικα κατεδαφιστέες. 

Το  ΣτΕ με τις Νομολογίες  ΣτΕ  978/2005,  

ΣτΕ 1500/2000,  ΣτΕ 1790/1999,  ΣτΕ 
1129/1999 και ΣτΕ 3344/1999 όρισε 
ότι τα παράκτια οικοσυστήματα πρέπει να 
θεωρούνται ευπαθή, χρήζουν αυξημένης 
προστασίας και είναι δεκτικά μόνον ήπιας 
διαχειρίσεως και αναπτύξεως, η οποία 
μόνον τυγχάνει βιώσιμη.

Σύμφωνα με το άρθρο 966 του Αστι-
κού Κώδικα, ο Αιγιαλός και η Παραλία ως 
Κοινόχρηστα κείνται εκτός συναλλαγής.

Επιτρέπεται το μπάζωμα της θάλασσας 
κατά 5 τ.μ. ανά κλίνη, για την εξυπηρέτηση 
στρατηγικών τουριστικών επενδύσεων 
(ΕΣΧΑΣΕ,  ΕΣΧΑΔΑ).  Δίνεται η δυνατό-
τητα παραχώρησης νησίδων, υφάλων και 
σκοπέλων και του συνεχόμενου αιγιαλού 
και παραλίας για τουριστικούς και επιχει-
ρηματικούς σκοπούς.

Η παραχώρηση στους Επιχειρηματίαες 

γίνεται με αντίτιμο του ¼ της τιμής του 
δίκλινου δωματίου με λουτρό και τους 
προσφέρεται έτσι έκπτωση 50% (επιβάλ-
λεται λόγω της κρίσης).

Τέλος διευκολύνεται η δόμηση σε μικρά 
οικόπεδα δίπλα στην παραλία. Οικόπεδα 
που βρίσκονται μέσα στην ζώνη της παρα-
λίας και χάνουν την αρτιότητά τους από 
τον καθορισμό της παραλίας «θεωρούνται 
κατά παρέκκλιση άρτια εαν το εμβαδόν του 
απομένοντος οικοπέδου είναι μεγαλύτερο 
από το 80% της επιφάνειας αρτιότητας.  Η 
διάταξη έχει αναδρομική ισχύ.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από 
την αρχή.

«Αιγιαλός»  σύμφωνα με τον 
Ν.2971/2001 είναι το ανώτατο σημείο 
στην ξηρά, που βρέχεται τον χειμώνα από 
το κύμα.

«Παραλία» είναι η ζώνη της ξηράς 
που εξυπηρετεί την πρόσβαση στην θάλασσα 
και έχει πλάτος μέχρι 50 μ.

Ο Αιγιαλός και η Παραλία θεωρούνται 
κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότηατα 
στο Δημόσιο, το οποίο έχει την υποχρέωση 
να τα προστατεύει.  Σύμφωνα με το άρθρο 
966 του Αστικού Κώδικα, ως Κοινόχρηστα 
κείνται εκτός συναλλαγής. 

Για να προστατεύσει την βιοποικιλό-
τητα, ο Ν. 3937/2011, με περιβαλλοντικά 
κριτήρια, έδωσε έναν διαφορετικό ορισμό :

«Παράκτια Ζώνη» είναι τα χερσαία 
και υδάτινα τμήματα εκατέρωθεν της ακτο-
γραμμής, στα οποία υπάρχει αλληλεπιδραση 
με την μορφή πολύπλοκων συστημάτων 
οικολογικών στοιχείων και πόρων και  κρί-
σιμη ζώνη το πιό ευαίσθητο κομμάτι αυτής.

Άς δούμε όμως αναλυτικά τα παραπάνω 
περιγραφέντα σημεία 1-9.

Ο Νόμος 2971/2001 προστατεύει,  
έστω οριακά,  την ελεύθερη διέλευση των 
πολιτών προς την παραλία αφού προβλέπει 
υποχρεωτική ελέυθερη λωρίδα διέλευσης 
πλάτους 100 μ.

Τα άρθρα του Συντάγματος που παρα-
βιάζονται με το παρόν Νομοσχέδιο είναι τα 
άρθρα 5 και 24 που αναφέρουν:

Άρθρο 5

1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει 
ελεύθερα την προσωπικότητά του και να 
συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική 
και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν 
προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων 
4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα 
που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα 
την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη 
Χώρα.

Άρθρο 24

1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του 
Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη 
διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να 
παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά 
μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας 
των πόλεων και των οικιστικών γενικά 
περιοχών. Υυπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδι-
ότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό 
να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η 
ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζο-
νται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. 
6. Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και 
τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται 
από το Κράτος.

Οι παράκτιες περιοχές της χώρας  είναι 
ο μεγάλος μας θησαυρός. Μόνο αν προστα-
τεύσουμε την ομορφιά τους θα συνεχίσουν 
να μας αποφέρουν υπεραξία  μέσω του 
τουρισμού. Εαν γεμίσουν οι παραλίες με 
κακότεχνα παραπήγματα, αναψυκτήρια, μπάρ 
και ομπρέλες, αυτό θα οδηγήσει σε άμεση 
υποβάθμιση του τουριστικού μας υψηλού 
επιπέδου και του γύρω περιβάλλοντος. 
Οφείλω εδώ να παρατηρήσω ότι κάποιοι 
επιχειρηματίες θα κατασκευάσουν ωραίες 
κατασκευές με γούστο και εναρμόνιση με 
το περιβάλλον, αλλά αυτό δεν αναιρεί 
δυστυχώς την προηγούμενη παρατήρηση 
της γενικής υποβάθμισης.  

  Το θέμα της νομιμοποίησης αυθαίρετων 
κτισμάτων και μάλιστα όσων κατασκευά-
στηκαν έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος Νόμου (όταν ψηφισθεί) είναι 
τελείως απαράδεκτο.  

Μέχρι σήμερα, όλοι οι νόμοι για την 
νομιμοποίηση αυθαιρέτων είχαν μεριμνή-
σει για την εξαίρεση του αιγιαλού και της 
παραλίας (βλέπε 2 παρ. 2 ν. 4178/2013). 

Το Σύνταγμα, άλλωστε, επιβάλλει τον 
σχεδιασμό των έργων στον παράκτιο χώρο 

Η Εμπορευματοποίηση …των ακτών μας
Σχέδιο Νόμου  «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία Αιγιαλού και Παραλίας»
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με ένα τρόπο που λαμβάνει υπόψη τα 
δεδομένα του χωροταξικού σχεδιασμού, 
την επίδρασή τους στο παράκτιο οικοσύ-
στημα και στον οικείο οικισμό, έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του έργου, 
αλλά και του οικισμού (πρβλ. ΣτΕ 978/2005, 
1507/2000, 4634/1997), και ο ορθολογικός 
πολεοδομικός σχεδιασμός (βλέπε ΣτΕΟλ. 
1118/2014, 3921/2010, 3500/2009). 
Αντιθέτως, το νομοσχέδιο καταπατεί τις 
αρχές αυτές με πολλούς τρόπους:
1.  Περιέχοναται διατάξεις για την νομι-
μοποίηση έργων που κατασκευάστηκαν 
«πριν την έναρξη ισχύος»     του νόμου 
(άρθρο 15): η διάταξη, μάλιστα, προχω-
ράει πιο μακριά από την ισχύουσα για την 
νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, η 
οποία τουλάχιστον προβλέπει καταληκτική 
ημερομηνία την 28-7-2011.
2.   Δεν ορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει τον 
οποίων η αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί 
την νομιμοποίηση . Σε κάθε περίπτωση, η 
ρύθμιση είναι γενική και αόριστη και δεν 
περιέχει κανένα σαφές κριτήριο για την 
προστασία του περιβάλλοντος ή το είδος 
των οχλήσεων.
3.  Η «περιβαλλοντική έκθεση», με συνοπτική 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
υπηρεσίας, παραβαίνει την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία (οδηγίες 2011/92, 92/43), για 
όσα έργα υπάγονται στην τελευταία.
4.  Με τον νέο ορισμό της παραλίας και της 
όχθης, κατασκευές που βρίσκονταν εντός 
παραλίας-όχθης με βάση τον ισχύοντα ν. 
2971/2001, θα βρεθούν εκτός, και θα 
μπορέσουν να νομιμοποιηθούν με βάση 
τον ν. 4178/2013.
5.  Ακόμα και όπου υπάρχει οριστικός 
καθορισμός αιγιαλού, προβλέπεται η δια-
γραφή του (πρβλ. άρθρο 3 παρ. 3 περ. αα), 
ώστε να είναι απρόσκοπτη η νομιμοποίηση 
αυθαιρεσιών.
6.  Οι παραπάνω ρυθμίσεις συμπληρώνο-
νται με την δυνατότητα «ενσωμάτωσης» 
παράνομων κατασκευών σε «υπό εκτέλε-
ση» έργο (άρθρο 12 παρ. 4), δυνατότητα 
εκτέλεσης τεχνικών εργασιών για αποτροπή 
κινδύνου (και καταβολή απλού προστίμου, 
αν αργότερα διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε 
κίνδυνος) (άρθρο 12 παρ. 8], και  νομιμο-
ποίηση «αποκλίσεων» (12 παρ. 9).
7.  Κριτήριο της προκαταρκτικής (αλλά στην 
ουσία οριστικής) οριογραμμής αιγιαλού 
είναι η «διαμορφωμένη κατάσταση» και η 
«στέψη του κρηπιδώματος» τεχνικού έργου 
(άρθρο 3 παρ. 2), χωρίς καμία αναφορά σε 
τεχνικά έργα «που νομίμως υφίστανται», 
όπως αυτή που περιλαμβάνει ο ισχύων 
νόμος (άρθρο 9 περ. στ. Ν. 2971/2001).
8.  Η πενταετής προθεσμία για την έκδοση 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

για τις αυθαίρετες κατασκευές όχι μόνο είναι 
αντίθετη στο ευρωπαϊκό δίκαιο (για τα έργα 
που εντάσσονται στις οδηγίες 2011/92 ή 
92/43), αλλά και καθιστά διακοσμητικές 
τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την 
κατεδάφιση και την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων (πρβλ. άρθρο 17).
9.  Απαράδεκτη η απουσία ειδικής πρόβλε-
ψης για τις παράκτιες περιοχές της χώρας 
που είναι ενταγμένες στο οικολογικό δίκτυο 
Natura 2000, με ορατό κίνδυνο να ακυρω-
θεί οριστικά ο σκοπός διατήρησης αυτών.
10.  Δεν αναφέρονται ποιές αυθαίρετες 
κατασκευές μπορούν να νομιμοποιηθούν.  
Στο άρθρο 15 παρ. 3 αναφέρεται ότι «η 
απόφαση νομιμοποίησης των κατασκευών 
εκδίδεται με εισήγηση  της Κτηματικής 
Υπηρεσίας»

Εκτός από τα παραπάνω, η νομιμοποί-
ηση δεν αποκλείεται σε προστατευόμενες 
περιοχές (μάλιστα, σε κάθε περίπτωση, η 
προθεσμία υπαγωγής είναι νέα), με αποτέ-
λεσμα οι παράκτιοι υγρότοποι, οι περιοχές 
Natura 2000 και άλλες προστατευόμενες 
περιοχές να απειλούνται από την αυθαίρετη 
δόμηση. Τέλος  δεν υπάρχει η παραμικρή 
πρόβλεψη για την τεχνική επάρκεια (βλέπε 
π.χ. αντισεισμική προστασία) των κατασκευών 
που θα νομιμοποιηθούν. 

Η νομιμοποίηση έργων στον αιγιαλό θα 
πρέπει να αφορά μόνο λόγους δημοσίου 
συμφέροντος και υπό αυστηρά καθορισμένες 
προϋποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση 
θα καταπατείται συνεχώς ο αιγιαλός και η 
παραλία. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλί-
ζεται (τεκμηριώνεται) ότι το έργο δεν έχει 
αλλοιώσει το περιβάλλον, δεν επηρεάζει 
αρνητικά τα είδη χλωρίδας και πανίδας, 
υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση όπως πριν 
την «νομιμοποίηση», καθώς και ότι η ύπαρξη 

οποιαδήποτε έργου δεν προκαλεί διάβρωση 
ή αλλοίωση σε γειτονικά τμήματα της ακτής. 
Τέλος, θα πρέπει να προστεθεί η έννοια της 
αλλοίωσης του τοπίου.

Το  ΣτΕ  σε νομολογίες του αναφέρει 
ότι «τα παράκτια οικοσυστήματα πρέπει να 
θεωρούνται ευπαθή, χρήζουν αυξημένης 
προστασίας και είναι δεκτικά μόνον ήπιας 
διαχειρίσεως και αναπτύξεως, η οποία 
μόνον τυγχάνει βιώσιμη».   Εδώ παραβιά-
ζονται δύο άρθρα του Συντάγματος (άρθρα 
5 και 24) και δεν ιδρώνει το αυτί τους,  
περιμένουμε να νοιαστούν οι αρμόδιοι για 
το Συμβούλιο της Επικρατείας ;

 Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω 
σχολιασμός.  

 Είναι επιεικώς απαράδεκτο και θυμίζει 
το αμαρτωλό «μπάζωμα της Υπουργού 
ΥΠΕΚΑ κ. Μπιρμπίλη»

Δηλαδή οι καταπατητές, οι παρανομού-
ντες,, οι αυθαιρετήσαντες, κλπ. αρκεί να 
πληρώσουν κάτι και όλα θα έιναι μία χαρά 
στον βωμό της επιχειρηματικότητας. Εκτός 
των κρίσιμων περιβαλλοντικών πτυχών, οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν τεράστιες 
επιπτώσεις στην κοινωνία και στην εθνική 
οικονομία, καθώς αγνοούν και υποβαθμί-
ζουν τον σπάνιο φυσικό πόρο, αλλά και το 
συγκριτικό πλεονέκτημα του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας. Τέλος, το άρθρο 
καταστρατηγεί εθνικές και ευρωπαϊκές 
δεσμεύσεις,  όσον αφορά στην συμμόρφωση 
προς την κείμενη νομοθεσία και θέτει τη 
χώρα υπόλογη όχι μόνο ενώπιον του ΣτΕ, 
αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 
με την απειλή κυρώσεων και προστίμων.

Ίσως είναι το μοναδικό άρθρο που με 
κάποια αναδιατύπωση θα μπορέσει κατά την 
γνώμη μου να παραμείνει στο Νομοσχέδιο.  

Τέλος κλείνοντας αυτό τον συντομο 

προβληματισμό μου, σχετικά με το υπό ψήφι-
ση Νομοσχέδιο,  θέλω να επισημάνω ότι :  

Εκτός των κρίσιμων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων,  οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 
με το παρόν Νομοσχέδιο έχουν τεράστιες 
επιπτώσεις στην κοινωνία και στην εθνική 
οικονομία, καθώς αγνοούν και υποβαθμί-
ζουν τον σπάνιο φυσικό πόρο, αλλά και το 
συγκριτικό πλεονέκτημα του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας το οποίο αποτελεί 
το μεγαλύτερο έσοδό της.

Το παρόν Σχέδιο Νόμου επιβραβεύ-
ει και την παρανομία και δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις ώστε αυτή να διαιωνιστεί. 
Μάλιστα ένα τέτοιο μέτρο είναι επόμενο να 
ακυρώσει την εκστρατεία του Yπουργείου 
Περιβάλλοντος (Επιθεωρητές Περιβάλλο-
ντος και Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και 
Κατεδάφισης Αυθαιρέτων) για κατεδάφι-
ση αυθαιρέτων με πόρους του Πράσινου 
Ταμείου, οι οποίοι έχουν ήδη εξασφαλιστεί. 
Αλλοιώνει και υποβαθμίζει τόσο ευαίσθητες 
περιοχές, όπως είναι οι αιγιαλοί της χώρας, 
οι οποίοι θεωρούμε ότι πρέπει να προστατευ-
θούν για να συνεχίσουν να μας αποφέρουν 
έσοδα μέσω του τουρισμού. Διότι αν οι 
παραλίες γεμίσουν με ακόμη περισσότερα 
κακότεχνα παραπήγματα, αναψυκτήρια και 
ομπρέλες, αλλά και μεγάλες ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις, δεν θα υποβαθμιστεί μόνο 
το περιβάλλον αλλά και το τουριστικό μας 
προϊόν, θα αλλοιωθεί η φυσική ταυτότητα 
του τόπου μας. Η χώρα μας διαθέτει ένα 
παράκτιο σύστημα εξαιρετικής φυσικής 
ομορφιάς με πλούσια οικοσυστήματα τα 
οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε και 
να προστατεύσουμε. Επιτέλους ας μείνουν 
και κάποιες περιοχές για την άγρια ζωή - 
χλωρίδα και πανίδα- και τους ανθρώπους, 
Έλληνες και ξένους, που την αγαπoύν δότι 
ξέρουν πόσο δυσεύρετη είναι και τη σπάνια 
ομορφιά που τους χαρίζει..

Η Ελλάδα έχει ακόμα να παρουσιάσει 
και να πουλήσει την αγνή άγρια φύση με 
την χλωρίδα και την πανίδα που διαθέτει, 
την πευκόφυτη πλαγιά αλλά και παραλία 
και τέλος την καταγάλανη θάλασσα.  Αν 
δεν μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να τα 
αυξήσουμε όλα αυτά, τουλάχιστον  ας  μην 
της τα στερήσουμε με ένα Νομσχέδιο που 
δεν έχει επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, 
είναι αντιπεριβαλλοντικό αλλά και αντιανα-
πτυξιακό (διότι ακολουθεί την αποτυχημένη 
συνταγή του χρονικά προσωρινού και 
εντελώς αμφίβολου οικονομικού οφέλους, 
αυτή που μας οδήγησε στην κρίση), δεν 
τακτοποιεί - όπως θα μπορούσε -  οριστικά 
το χωροταξικό, νομικό και περιβαλλοντικό 
πρόβλημα του αιγιαλού και τέλος περιορί-
ζει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών 
στον αιγιαλό. 
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Tου Θάνου Πετρογιάννη  
Πολιτικού Μηχανικού 

Φ
έτος - όπως επίσης τα 
τελευταία χρόνια - δόθη-
κε «Γαλάζια Σημαία» στην 
παραλία στο Στρατώνι Χαλ-
κιδικής. Οι έρευνες που 

έκανε το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) το 2012 απέδειξαν ότι, 
λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας 
στην περιοχή, υπάρχουν συγκεντρώσεις 
αρσενικού έως και 4.000 φορές πάνω 
από τα επιτρεπόμενα όρια και οι τιμές 
του ραδίου μετρήθηκαν πάνω από 100 
φορές από τα όρια.

Οι ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ θεωρούν 
ότι τόσο η παραλία όσο και το έδαφος και 
τα ποτάμια της περιοχής είναι επιβαρυ-
μένα σε μεγάλο ποσοστό με ραδιοτοξικά 
μέταλλα όπως αρσενικό, χαλκό, μολυβδο, 
μαγγάνιο.  Ο ερευνητής του ΕΛΚΕΘΕ 
πυρηνικός φυσικός - ωκεανογράφος 
κ. Χρήστος Τσαμπάρης δήλωσε «δεν 
θα άφηνα τα παιδιά μου να κολυμπήσουν 
εκεί». Οι ερευνητές έχουν πάρει και φέτος 
δείγματα και αναμένονται τα αποτελέσμα-
τα.  Η περιοχή είναι επιβαρυμένη από την 
εποχή που τα μεταλλεία ανήκαν στον κ. 

Μποδοσάκη.
Το Λιμεναρχείο έχει απαγορεύσει την 

κολύμβηση σε απόσταση 1.000 μέτρων από 
την ακτή, με ΦΕΚ δε έχουν απαγορευθεί 
η αλιεία και η κολύμβηση από το 1996.

 Οι ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ τονίζουν 
ότι η αλιεία στην περιοχή έχει σταματήσει 
καθότι πλέον ο κόλπος του Στρατωνίου 
θεωρείται νεκρή θάλασσα.

Και όμως σήμερα κυματίζει η «Γαλάζια 
Σημαία» του Διαχειριστή  Ε.Ε.Π.Φ. !  

Αναρωτηθήκατε ποτέ πηγαίνοντας 
σε μία παραλία πως προέκυψε και αυτή 
η παραλία έχει γαλάζια σημαία ; Έχει 
χαρακτηρισθεί δηλαδή «εξαιρετική» από 
τα κεντρικά γραφεία της ιδιωτικής εται-
ρείας στη ... Δανία. 

Αλλά ας εξηγήσουμε τα πράγματα 
από την αρχή.

Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί διεθνές 
σύμβολο ποιότητας μιάς ακτής. Είναι το 
πιό γνωστό περιβαλλοντικό σύμβολο στον 
κόσμο. Ο θεσμός άρχισε να λειτουργεί το 
1987 και απονέμεται στις ακτές και στις 
μαρίνες οι οποίες, εκτός από την εξαιρε-
τική ποιότητα νερών κολύμβησης, πρέπει 
να πληρούν και τα 32 αυστηρά κριτήρια 
(για τις μαρίνες τα κριτήρια είναι 22), που 
αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, 

πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων 
και επισκεπτών, προστασία του φυσικού 
πλούτου της ακτής και του παράκτιου 
χώρου και ταυτόχρονα περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση.

 Ιδρυτής και Διεθνής συντονιστής του 
Προγράμματος των «Γαλάζιων Σημαιών» 
είναι το Ίδρυμα FEE (Foundation for 
Environmental Education) με έδρα την 
Δανία, με 63 χώρες μέλη, από όλο τον 
κόσμο. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από 
την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Φύσης (ΕΕΠΦ), που είναι η παλαιότερη 
περιβαλλοντική οργάνωση στην Επικρά-
τεια (1951) και δραστηριοποιείται σε 
περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, σε δράσεις 
και προγράμματα προστασίας της φύσης, 
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με 5 
διαχρονικά προγράμματα εγκεκριμένα από 
τα Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην γενι-
κότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα.  

Ως εκπρόσωος του FEE,  η ΕΕΠΦ είναι 
ο Εθνικός Χειριστής του Προγράμματος 
«Γαλάζιες Σημαίες» από το 1992. Οι 
φορείς που εκμεταλλεύονται σήμερα τις 
παραλίες συμμετέχουν κατόπιν αιτήσεως 
στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί εαν 

πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει η 
F.E.E. αποδίδεται σε αυτούς το βραβείο 
της «Γαλάζιας Σημαίας».

Ερχόμαστε τώρα στο Νομικό πλαίσιο με 
βάση το οποίο λειτουργεί το Πρόγραμμα 
Γαλάζιες Σημαίες.  Ύστερα από ενδελε-
χείς ελέγχους που έκανε το ΠΑΚΟΕ σε 
βάσεις νόμων και νομολογίες της χώρας 
(νομική βάση του ΣτΕ, νομική ιστοσελίδα 
«Νόμος») δεν προέκυψε κάποιο ελληνικό 
νομοθέτημα η απόφαση Ελληνικού Δικα-
στηρίου που να διέπει η να αναφέρεται 
στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες. Επίσης 
σε έρευνα που διεξήγαγε το ΠΑΚΟΕ και 
στη νομική βάση της Ε.Ε., την CELEX, δεν 
βρέθηκε κάποιος κανονισμός η νομοθέ-
τημα που να διέπει συγκεκριμένα την 
λειτουργεία του Προγράμματος Γαλάζιες 
Σημαίες διεθνώς. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι στο παραπάνω Πρόγραμμα, το οποίο 
δημιούργησε και υλοποιεί η F.E.E. , οι 
Ενώσεις Δήμων και Κοινιοτήτων και το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, συμμετέχουν 
με τον τρόπο που συμμετέχουν, στη βάση 
ενός γενικού πλαισίου παροχής συνδρομής 
στην δράση ΜΚΟ για την προστασία και 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και όχι στην 
βάση συγκεκριμένου νομικού πλαισίου 
που διέπει την Δράση και εφαρμογή του 

Παρωδία  
οι Γαλάζιες  
σημαίες
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συγκεκριμένου Προγράμματος.        
Το Υπουργείο Ενέργειας, Κλιματικής 

Αλλαγής και Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) 
δημιούργησε την Ειδική Γραμματεία Υδάτων 
(ΕΓΥ) και υποστηρίζει ενεργά το Πρόγραμ-
μα «Γαλάζιες Σημαίες», αναγνωρίζοντας 
έτσι την συμβολή του στην βελτίωση της 
ποιότητας υπηρεσιών στις ακτές και στις 
μαρίνες, καθώς και την προώθηση της 
περιβαλλοντικής εικόνας της χώρας.

Η ΕΓΥ το 2011 δημιούργησε το 
«Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβη-
σης» , συμμορφούμενη στην Κοινοτική 
Νομοθεσία και παρακολουθεί συστηματικά 
τι ακτές που έχουν σημαντικό αριθμό 
λουομένων, που παρουσιάζουν αισθητικό 
και περιβαλλοντικό κυρίως ενδιαφέρον η 
δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. 
Επίσης πραγματοποεί κάθε χρόνο δειγ-
ματοληψίες ελέγχου της ποιότητας των 
νερών κολύμβησης, που σε συνδυασμό 
με το Μητρώο κατάστασης της ακτής 
αποδίδει τον επίσημο χαρακτηρισμό των 
εθνικών υδάτων. Τα στοιχεία του Μητρώου 
αποστέλλονται κάθε χρόνο στην Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων (ΕΕΚ) 
συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΕΓΥ, της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουρ-
γείου Υγείας, του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του 
Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου 
Τουρισμού, ΕΟΤ, του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, της ΜΚΟ Αρχέλων και Εθελο-
ντές-Επιθεωρητές ακτών και μαρινών.        

Τα μέλη της ΕΕΚ εξετάζουν τους 
φακέλους υποψηφιοτήτων που έχουν 
υποβληθεί,  προκρίνουν τις ακτές και 
μαρίνες που καλύπτουν τις απαιτήσεις 
του Προγράμματος και αποστέλλουν την 
σχετική έκθεσή τους, μέσω της ΕΕΠΦ, στην 
Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων (ΔΕΚ) . Αυτή η 
Επιτροπή είναι η μόνη που αποφασίζει για 
την βράβευση σε όλο τον κόσμο.

Η ΔΕΚ αποτελείται από εκπροσώπους 
του Προγράμματος Περιβάλλοντος των 
Ηνωμένων Εθνών (UNEP), του Παγκο-
σμίου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), 
Της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ναυαγο-
σωστών (ILSE), της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Προστασία των ακτών EUCC), της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Διοικητικού 
Συμβουλίου του FEE.

Τα Κριτήρια του Διεθνούς Προγράμ-
ματος, που αφορούν μόνο οργανωμένες 
παραλίες και όχι ακτές που μπορεί να έχουν 
καλύτερη ποιότητα νερού αλλά δεν έχουν 
ξαπλώστρες,  μπορούν να συνοψισθούν 
σε 4 Κατηγορίες:

Καθαριότητα  
θάλασσας και ακτής

Ποιότητα των νερών κολύμβησης που 
προκύπτει από δειγματοληπτικούς ελέγχους  
2 φορές το μήνα, ανά 15-17 ημέρες, κατά 
την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου     

(1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου) από 
διαπιστευμένα εργαστήρια. Τα αποτελέ-
σματα των μικροβιολογικών αναλύσεων 
εμφανίζονται στην ιστοσελίδα: http://
lason.minerv.gr   

Μη απόρριψη στην περιοχή βιομη-

χανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς 
κατάλληλη επεξεργασία.

Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να 
αδειάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της 
ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα, κλπ.

Οργάνωση ακτής

Συνεχής πληροφόρηση του κοινού 
για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, 
με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων 
μικροβιολογικών αναλύσεων στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων των ακτών.

Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση 
τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, 
με άμεση ενημέρωση του κοινού.

Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων 
και μοτοποδηλάτων στην ακτή.

Απαγόρευση της ελεύθερης κατα-
σκήνωσης.

Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με 
ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.

Ασφάλεια επισκεπτών

Εκπαιδευμένοι, πτυχιούχοι ναυαγο-
σώστες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, η άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο 
για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια 
και πρώτες βοήθειες.

Προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών 
για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Προστασία της φύσης 
και περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση

Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες 
συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και 
για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περι-
βάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον 
παράκτιο χώρο.

Αναφορά στην οργάνωση δραστη-
ριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να 
επιβεβαιώνουν και υλοποιούν το ενδια-
φέρον του για το φυσικό περιβάλλον της 

ακτής και την ανάγκη προστασίας του.
Εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους 
επισκέπτες, κυρίως για τα παιδιά τους.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πως 
να εμπιστευτεί κανείς ένα Πρόγραμμα 
που δεν είναι κατοχυρωμένο νομικά και 
επιπλέον λειτουργεί πάνω σε μία αυθαίρετη 
βάση κριτηρίων, που κανείς δεν ελέγχει, 
εκτός από τους ίδιους τους φορείς που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ; 

Πρέπει οι Επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και 
του FEE να ελέγχουν στο διάστημα του 
καλοκαιριού, εκ των υστέρων, αφού έχουν 
δοθεί οι Γαλάζιες Σημαίες, τη συμμόρφωση 
με τα κριτήρια του Προγράμματος, επιση-
μαίνοντας προβλήματα και παραλείψεις 
που μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή η 
οριστική υποστολή της Γαλάζιας Σημαίας 
και απόσυρση της ακτής η της μαρίνας 
από την διεθνή και ελληνική ιστοσελίδα 
του Προγράμματος ;

Γνωρίζει κανείς μία περίπτωση υπο-
στολής της Γαλάζιας Σημαίας λόγω μη 
συμμόρφωσης με τα κριτήρια ;

Πως μπορεί να εμπιστευθεί κάποιος 
ένα Πρόγραμμα που δεν είναι κατοχυ-
ρωμένο νομικά και λειτουργεί πάνω σε 
μία αυθαίρετη βάση κριτηρίων που κανείς 
δεν ελέγχει, εκτός από τους ίδιους τους 
φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα  ;

  Και όμως τα μεγάλα ταξιδιωτικά 
γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη 
σημασία στην «Γαλάζια Σημαία», αφού 
αυτή προβάλλεται από τους ξενοδόχους 
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως 
κριτήριο για την «καλή κατάσταση» της 
ακτής.

Το ΠΑΚΟΕ από το 1979 κάνει δειγ-
ματοληπτικούς ελέγχους σε παραλίες 
της Αττικής και μετά στα πιστοποιημένα 
εργαστήριά του κάνει την ανάλυση των 
δειγμάτων νερού. Εξετάζει κυρίως τους 
πιό σοβαρούς παράγοντες ρύπανσης 
που είναι :

α. τα Ολικά Κολοβατηριοειδή  
β. τα Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους 

προελεύσεως
γ. οι Εντερόκοκκοι. 
Σύμφωνα λοιπόν με τα υφιστάμενα 

επιτρεπτά όρια, που είναι για τα Κολοβα-
τηρίδια 250/ανά 100 ml νερού (Οδηγία 
2006/7/ΕΚ) και για τον Εντερόκοκκο 
100/ανά 100 ml νερού κατατάσσει τις 
περιοχές δειγματοληψίας (παραλίες) σε 
Κατάλληλες και Ακατάλληλες.  

Στον Ιστότοπο του ΠΑΚΟΕ - www.
pakoe.gr - μπορεί κανείς να δει αναλυτικά 
τις Κατάλληλες αλλά και Ακατάλληλες 
παραλίες της Αττικής, οι οποίες δημοσι-
εύονται επίσης και στην εφημερίδα του 
ΠΑΚΟΕ «ΟΙΚΟνομία» του Μαϊου 2014. 

Την έρευνα διεξήγαγε το ΠΑΚΟΕ, όπως 
κάνει εδώ και 35 χρόνια, την περίοδο 
από 2 έως 31 Μαϊου, στα πιστοποιημένα 
εργαστήριά του.

Από τις 217 παραλίες που εξετάσθηκαν 
φέτος, οι 109 κρίθηκαν κατάλληλες και 
οι 108 ακατάλληλες. 

Για το 2014 η Διεθνής Επιτροπή 
Κρίσεων βράβευσε με «Γαλάζια Σημαία» 
408 ελληνικές παραλίες, καθιστώντας την 
χώρα μας 2η μετά την Ισπανία παγκοσμίως 
στην συγκεκριμένη κατάταξη. Υπάρχουν 
όμως κάποια αιωρούμενα ερωτηματι-
κά και απορίες σχετικά με το θέμα της 
απονομής των «Γαλάζιων Σημαιών» από 
τον Διαχειριστή του Προγράμματος την  
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 
(Ε.Ε.Π.Φ.) :

• Πως συμβαίνει πάνω από  70%  
των «Γαλάζιων Σημαιών» να δίδεται σε 
Ξενοδοχεία και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις ;

• Πώς γίνετε χωρίς κανένα στοιχείο 
από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Κ.Υ.Υ.  
του ΥΠΕΚΑ καθώς και χωρίς προηγούμενο 
επιτόπιο έλεγχο, να δίνονται «Γαλάζιες 
Σημαιες»;

• Με ποιά εμπιστοσύνη στα στοιχεία 
που καταθέτουν οι υποψήφιοι (είναι 
και πελάτες με συνδρομή) πέρνουν τη 
Γαλάζια Σημαία;

• Θεωρείται αξιόπιστο ένα Σύστη-
μα που δεν έχει διπλούς και τριπλούς 
ελέγχους;
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Έ
νας μήνας και παραπάνω πέρασε 
από τότε που το ΠΑΚΟΕ ανα-
κοίνωσε τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων και τις καταλληλες 
και ακατάλληλες θάλασσες σε 

διακόσιες δέκα επτά (217) παραλίες της 
Αττικής (Αργοσαρωνικός, Ευβοiκός και  
Κορινθιακός κόλπος) και δέχθηκε όπως 
κάνει εδώ και τριάντα πέντε (35) χρόνια 
στα πιστοποιημένα εργαστήρια του, χιλιάδες 
μηνύματα ευχαριστιών και διευκρινίσεων. 
Επίσης  μέχρι  τέλη  Ιουνίου η ιστοσελίδα 
του ΠΑΚΟΕ είχε 1.025.000 επισκέψεις, 
ενώ το ΥΠΕΚΑ 312.000.

Κάθε χρόνο υπάρχουν ελάχιστες αντι-
δράσεις από διάφορους που αγνοώντας 
την έννοια της προστασίας της Δημόσιας 
υγείας και εξυπηρετώντας καθαρά ιδιωτικά 
συμφέροντα, κάνουν δήθεν κριτική προσπα-
θώντας με δήθεν”επιστολές”αντιπαραθέσεις 
και κακοπροαίρετη κριτική, να υποβαθμίσουν 
το κοινωνικό προσφερόμενο έργο του 
ΠΑΚΟΕ στους δικαιολογημένα  ανασφαλείς 
πολίτες της Αττικής .

Το ΠΑΚΟΕ σ΄αυτούς  απαντά:
▶ Εδώ και τριάντα πέντε (35) χρόνια, 
το ΠΑΚΟΕ κάθε καλοκαίρι, προσφέρει 
στους πολίτες, ιδιαίτερα της  Αττικής, την 
έρευνα που με εθελοντική δουλειά και 
πραγματικές θυσίες πραγματοποιεί κάθε 
Μάιο στα πιστοποιημένα εργαστήρια του.
▶ Ιδιαίτερα στον Δήμο Σπάτων- Αρτέ-
μιδος ο Δήμαρχος αντί να παίρνει  ως 
προβληματισμό την έρευνα του ΠΑΚΟΕ 
και να πιέζει  τους κρατούντες, ώστε να 
σταματήσει  η απαίσια εικόνα του Δήμου 

εξαιτίας της έλλειψης  αποχετευτικού και 
συστηματικής επεξεργασίας των λυμάτων 
επιμένει στην πρόσκαιρη “δήθεν” επιβο-
λή στους υπηκόους του, την άποψη ότι 
το ΠΑΚΟΕ δεν πραγματοποιεί σωστές 
μετρήσεις. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφένος  την 
έκφραση εμπιστοσύνης  των κατοίκων 
της “Λούτσας”στα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ 
(ιστοσείδα ΠΑΚΟΕ για την  περιοχή 
63.000 επισκέψεις, ιστοσελίδας Δήμου 
5.500 επισκέψεις). Αυτή η σύγκριση τα 
λέει όλα Κε Δήμαρχε Σπάτων- Αρτέμιδος  
που εισθε μέχρι τέλη Αυγούστου. Γι αυτό 
δεν σας εμπιστεύτηκαν πάλι οι κάτοικοι 
του Δήμου σας.
▶ Όσον αφορά την αντίδραση του Δήμου 
Μαρκόπουλου Μεσογείων, που ήταν η 
ίδια με την του προηγούμενου Δήμου 
(Δυο Δήμοι στην Αττική αντέδρασαν 
στους 65), ένα έχουμε να πούμε:

Όταν τρεις φορές φιλοξενήσαμε 
στην εκπομπή του ΠΑΚΟΕ, ο κύριος 
δήμαρχος δήλωσε χωρίς περιστροφές 
ότι το ΠΑΚΟΕ ήταν εκείνο που χάριν του 
σταμάτησε η λειτουργία των νταμαριών 
που κατέστρεφαν την υγεία των κατοίκων 
και το περιβάλλον του Δήμου. ¨Όταν 
όμως έπρεπε  χαζοειδώς σκεπτόμενος 
να προστατέψει τα συμφέροντα των 
“δήθεν” επαγγελματιών της περιοχής 
για να αναπτυχθούν οι συναλλαγές με 
τους λουόμενους και να αισχροκερδούν 
σε βάρος της υγείας τους, εξαπέλυσε 
μύδρους  εναντίον του ΠΑΚΟΕ.

Δήμαρχε πρέπει να ντρέπεσαι για 

όλα αυτά, δίοτι αφένος ανέχεσαι τα 
νταμάρια που κλείσανε εξαιτίας του 
ΠΑΚΟΕ να λειτουργούν ως σκουπι-
δότοπος ιδιωτικών συμφερόντων και 
αφετέρου να αποποιείσαι  τις ευθύνες 
σου, γιατί  τόσα χρόνια Δήμαρχε δεν 
εχεις φροντίσει να γίνει αποχετευτικό 
και βιολογικός καθαρισμός στο  Δήμο 
σου και να επικαλείσαι βούρκο προς  
“άγραν” πελατών ότι είναι “δήθεν”υγιεινά 
λασπόλουτρα. Αίσχος!

Κάποιος Εισαγγελέας πρέπει να 
παρέμβει για τα χάλια σου.
▶ Και δύο άλλες εταιρείες που θίγονται 
τα συμφέροντα τους , αφενός στην πλάζ 
της Βάρκιζας και αφετέρου στην ακτή του 
ΕΟΤ Α΄πλάζ Βούλας, διαμαρτύρονται κι 
αυτές γιατί δεν αναφέραμε ότι οι ακτές 
αυτές είναι κατάλληλες για κολύμβηση 
και αναφέρουν σε επιστολες που μας 
έστειλαν ότι τα στοιχεία  του ΠΑΚΟΕ 
είναι λανθασμένα δίχως να επικαλούνται 
ταυτόχρονα άλλες μετρήσεις(ημέρας 
και ώρας) με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ.

Σ΄αυτές τις “ διαπλεκόμενες” εξαι-
ρέσεις που φροντίζουν μόνο  για τις 
οικονομικές τους απολαβές, απαντάμε ότι 
για τα δικά μας αποτελέσματα να βρούν 
κάποιο  φορέα να τα αμφισβητήσει, γιατί 
όπως πρέπει να γνωρίζουν αφενός το 
ΠΑΚΟΕ δεν υπηρετεί τα συμφέροντα 
κανενός και αφετέρου κάθε δείγμα έχει 
την δική του ταυτότητα.

Οι κύριοι αυτοί πρέπει να κατα-
λάβoυν:
1.  Το ΠΑΚΟΕ λειτουργεί 35 χρόνια ως 

Α.Μ.Κ.Χ. (Αστική μη Κερδοσκοπική 
Επιστημονική Εταιρεία)

2.  Τις έρευνες αυτές τις πραγματοποι-
εί κάθε χρόνο και τις γνωστοποιεί 
στην κυβέρνηση στα κόμματα, στους 
Δήμους, στους βουλευτές και  στον 
Εισαγγελέα Περιβάλλοντος.

3.   χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 
τις συνδρομές των μελών του (35.000) 
και προγράμματα που υλοποιεί  το 
ΠΑΚΟΕ απευθείας από την Ε.Ε.

4.  Το κόστος  της συγκεκριμένης  έρευνας 
δεν ξεπέρασε τις 30.000 ευρώ, ενώ  
το ΥΠΕΚΑ χρηματοδοτεί ιδιωτικά 
εργαστήρια με 1,5 εκ. ευρώ και τα 
αποτελέσματα  τα  ανακοινώνει μετά  
τον Αύγουστο, ενώ στην αρχή δίνει 
τα αποτελέσματα του περασμένου 
χρόνου.

5.   Στο κείμενο του Δελτίου Τύπου 
αναφέρονται αναλυτικά ο τρόπος 
δειγματοληψίας και οι μέθοδοι των 
αναλύσεων.

6.  Επίσης το ΠΑΚΟΕ είναι πιστοποιημένος 
φορέας με τα ιδιόκτητα εργαστήρια 
του για αναλύσεις νερών, αέρα, εδα-
φών , ακτινοβολιών κτλ.

7.  Όποιος αμφισβητεί που έχει το ίδιο 
γνωστικό αντικείμενο (εργαστήρια-
ΥΠΕΚΑ) να βγεί δημόσια και να το 
δηλώσει.

Οι επόμενες μετρήσεις που θα  ανακοι-
νωθούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου  είναι:
▶ Σαλαμίνα
▶ Ανατολική Αττική
▶ Αίγινα

Aπόλαυση και όχι  
εφιάλτης η κολύμβηση
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ΠΕΡΙΟΧΗ
3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΟ 250/100 ml νερού
(οδηγία 2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 100/100 ml 
νερού

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Κ)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Α)

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1
ΑΥΛΙΔΑ ΚΑΦΕ ΠΟΡΤΟ 130 60 Κ

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ 120 85 Κ

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 150μ ΜΕΤΑ (SALOON) 130 76 Κ

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 150μ ΜΕΤΑ 112 80 Κ

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 100 85 Κ

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΕΥΒΟΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 76 80 Κ

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ 102 75 Κ

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ 101 70 Κ

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ 100 82 Κ

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΟΔΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 112 120 Α

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΩΓΟΣ 202 100 Α

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 2 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ - ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 102 80 Κ

ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΡΟΔΩΝ 111 50 Κ

ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΑΝΕΜΩΝΑΣ 109 71 Κ

ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΕΤΑΣ 106 85 Κ

ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ 110 90 Κ

ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΣΗΜΥΔΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ 100 86 Κ

ΜΕΤΑ 200μ 89 80 Κ

ΜΕΤΑ 200μ 109 71 Κ

ΜΕΤΑ 200μ 110 70 Κ

ΤΕΡΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 120 65 Κ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ 80 76 Κ

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 70 85 Κ

200 ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΑΡΟ 70 80 Κ

HOTEL DESPO 100 75 Κ

ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΓΛΑΡΑΣ 112 116 Α

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ 89 80 Κ

ALKYONIS HOTEL 110 80 Κ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 101 71 Κ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Η ΠΕΥΚΗ 103 78 Κ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΙΚ. ΦΑΝΟΥ ΟΔ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 120 79 Κ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΣ ΣΥΝΟΡΑ ΟΙΚ. ΣΠΗΛΙΑ 140 65 Κ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΝΕ ΒΛΑΣΤΟΣ 131 64 Κ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 110 71 Κ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 120 76 Κ
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Δειγματοληψία  
στα νερά της Σαλαμίνα
Οι δειγματοληψίες στη Σαλαμίνα πραγματοποιήθηκαν στις 20/06/2014. Οι 
αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ 
από τις 20/6/2014 έως τις 25/06/2014.
Τα αποτελέσματα αναφορικά με την καταλληλότητα των υδάτων παρουσι-
άζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα σημεία δειγματοληψίας φαίνονται στο 
χάρτη που επισυνάπτεται. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 20/06/2014

Αριθμός Τοποθεσία Σημείο
Καταλληλότητα
(Κ) Κατάλληλη
(Α) Ακατάλληλη 

1 Τέρμα Μπατσί Δεξιά βράχια Κ

2 Παραλία Βασιλικού
Μπροστά  
από παιδική 
χαρά - πλαζ

Κ

3 Φέρυ Μπόουτ 
Φανερωμένη

Έναντι 
δεξαμενών 
Παραλαβής

Α

4 Φέρυ Μπόουτ 
Φανερωμένη Ανάχωμα Α

5 Ναυπηγεία Κυνοσούρα 
(Τύμβος)

Μόλος δίπλα 
στα ναυπηγεία Κ

6 Κοντά στο Φάρο – 
Απέναντι από Ψυτάλλεια Α

7 Αρχαία λιμάνι  
(Ναυπηγείο Μπεκρή)

Μόλος  
(μπροστά 
από πλωτή 
προβλήτα)

Α

8 Σημείο παρέλασης
Βραχάκια 
(ακριβώς πίσω 
από το μνημείο)

Κ

9 Παραλία Καματερού Α
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Π-Α Ε102 Ταρτραζίνη

Π Ε104 Κιτρίνη της Κινολίνης

Α Ε110 Κίτρινο πορτοκαλί S

Π Ε120 Κοχενίλη, Καρμικό Οξύ

Π-Α Ε122 Αζωρουμπίνη, Καρμοϊζίνη

Π-Α Ε123 Αμαράνθη

Π-Α Ε124 Ερυθρό της Κοχενίλης Α

Π-Κ Ε127 Ερυθροζίνη

Π-Κ Ε128 Ερυθρό 2 G

Π-Α Ε131 Μπλε παντεντέ V

Π-Α Ε132 Ινδικατίνη

Π Ε133 Λαμπρό κυανό FCF

Π Ε151 Λαμπρό μαύρο ΒΝ

Κ Ε153 Φυτικός ΆνθρακαςΚ

Π-Κ Ε154 Καστανό FK

Π Ε155 Καστανό ΗΤ

Α Ε160(β) Ανατομπιξίνη, Νορμπιξίνη

Ν Ε173 Αργίλιο

Α Ε175 Χρυσός

Π-Α Ε210 Βενζοϊκό Οξύ

Π-Α Ε211 Βενζοϊκό Νάτριο

Π-Α Ε212 Βενζοϊκό Κάλιο

Π-Α Ε213 Βενζοϊκό Ασβέστιο

Π-Α Ε214 Π-Υδροξύβενζοϊκός Αιθυλεστέρας

Π-Α Ε215 Άλας Νατρίου του Υδροξυβενζοϊκού 
Αιθυλεστέρα

Π-Α Ε216 Π-Υδροξυβενζοϊκός Προπυλεστέρας

Π-Α Ε217 Άλας Νατρίου του Υδροξυβενζοϊκού 
Προπυλεστέρα

Π-Α Ε218 Π-Υδροξυβενζοϊκός Μεθυλεοτέρας

Π-Α Ε219 Άλας Νατρίου του Π-Υδροξυβενζοϊκού 
Μεθυλεστέρα

Π-Α Ε220 Διοξείδιο του Θείου

Π-Α Ε221 Θειώδες Νάτριο

Π-Α Ε222 Όξινο θειώδες Νάτριο

Π-Α Ε223 Διθειώδες Νάτριο

Π-Α Ε224 Διθειώδες Κάλιο

Π-Α Ε226 Θειώδες Ασβέστιο

Π-Α Ε227 Όξινο θειώδες Ασβέστιο

Π Ε249 Νιτρώδες Κάλιο

Π-Κ Ε250 Νιτρώδες Νάτριο

Π-Κ Ε251 Νιτρικό Κάλιο

Π-Κ Ε252 Νιτρικό Κάλιο

Ν Ε261 Οξικό Κάλιο

Π-Α Ε310 Γαλλικός Προπυλεστέρας

Π-Α Ε311 Γαλλικός Οκτυλεστέρας

Π-Α Ε312 Γαλλικός Δωδεκυλεστέρας

Π Ε320* Βούτυλο- Υδρόξυ- Ανισόλη

Π Ε321** Βούτιλο- Υδροξύ- Ανισόλη

Ν Ε336 Τρυγικό Μονοκάλιο, Τρυγικό Δικάλιο

Κ Ε407 Καραγενάνη

Α Ε414 Αραβικό Κόμμι

Ν Ε510 Χλωριούχο Αμμώνιο

Ν Ε514 Θειϊκό Νάτριο

Ν Ε518 Θειϊκό Μαγνήσιο

Ν Ε541 Φωσφορικό Αργιλονάτριο

Π Ε621 Όξινο Γλουταμινικό Νάτριο

Ν Ε623 Διοσόξινο Γλουταμινικο Ασβέστιο

Π-Α Ε627 Γουανυλικό Δινάτριο

Π-Α Ε631 Ινοσινικό Δινάτριο

Π-Α Ε635 Ριβονονουκλεστιδικό Νάτριο

Η μαύρη λίστα των «Ε» και οι πιθανοί κίνδυνοι
Κίνδυνοι «Ε» Πρόσθετα Κίνδυνοι «Ε» Πρόσθετα

Πηγή: Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα στις Τροφές» * ή ΒΗΑ ** Ή ΒΗΤ
Επεξηγήσεις: Π=επικίνδυνα για παιδιά, Α=αλλεργίες, Κ=Πιθανότητες καρκίνου, Ν=προβλήματα σε νεφροπαθής ηπατοπαθείς.
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Η παχυσαρκία έχει αναδειχθεί 
σε ένα από τα πιο σημαντικά 
προβλήματα δημόσιας υγείας 
του 21ου αιώνα, και ο όρος 
«επιδημία» χρησιμοποιείται 

συχνά προκειμένου να περιγράψει την 
δραματική αύξηση της συχνότητάς της. 
Στην Ελλάδα, το ποσοστό υπερβαρότη-
τας και παχυσαρκίας κατά την παιδική 
και εφηβική ηλικία υπερβαίνει το 30%. 
Δεδομένου ότι στη χώρα μας έχουμε 
περίπου 100,000 γεννήσεις τον χρόνο, 
σε 18 χρόνια (από την γέννηση μέχρι την 
ενηλικίωση) έχουμε 1,800,000 παιδιά και 
εφήβους. Με βάση αυτά τα δεδομένα, 
αυτή τη χρονική στιγμή 600,000 παιδιά 
και έφηβοι (30% του 1,800,000) είναι 
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι (1-3).

Η παχυσαρκία στην παιδική και εφηβική 
ηλικία οδηγεί σε παχυσαρκία κατά την 
ενήλικη ζωή. Επιπλοκές της παχυσαρκίας 
περιλαμβάνουν καρδιαγγειακά προβλήματα, 
υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, διαταραχές του 
ενδοθηλίου, ινσουλινοαντοχή και διαβήτη 
τύπου 2, και ευθύνονται για ένα σημαντικά 
υψηλό ποσοστό των δαπανών της δημόσιας 
υγείας (4-11). H νοσηρότητα και θνησι-
μότητα που συνοδεύουν την παχυσαρκία 
στην ενήλικη ζωή συσχετίζονται στενά με 
τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) στην 
παιδική και εφηβική ηλικία, καθώς και με 

το ΔΜΣ στην ενήλικη ζωή. Πρόσφατες 
προοπτικές μελέτες επιβεβαίωσαν την 
σημαντική αύξηση της θνησιμότητας με 
την προοδευτική αύξηση του ΔΜΣ, και 
έδειξαν ότι ακόμη και μια ήπια αύξηση 
του ΔΜΣ στην ενήλικη ζωή οδηγεί σε 
ελάττωση του προσδόκιμου επιβίωσης 
(8, 9). Επίσης, ο κίνδυνος στεφανιαίας 
νόσου στην ενήλικη ζωή αυξάνει γραμμικά 
με αύξηση του ΔΜΣ στην παιδική και 
εφηβική ηλικία ανεξάρτητα από το ΔΜΣ 
στην ενήλικη ζωή, και είναι μεγαλύτερος σε 
άνδρες από ότι σε γυναίκες (10). Τέλος, ο 
ΔΜΣ κατά την παιδική ηλικία συσχετίζεται 
πολύ στενά με την πρώιμη θνησιμότητα 
στην ενήλικη ζωή (11). Οι μελέτες αυτές 
καταδεικνύουν την σοβαρή επίπτωση 
που έχει η παχυσαρκία στην υγεία, και 
υπογραμμίζουν την ιδιαίτερη σημασία 
της πρόληψης της παχυσαρκίας κατά την 
παιδική και εφηβική ηλικία.

Οι επιπλοκές της παχυσαρκίας ευθύ-
νονται επίσης για ένα σημαντικά υψηλό 

ποσοστό των  δαπανών της δημόσιας 
υγείας. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί 
ότι το κόστος νοσηλείας λόγω επιπλοκών 
της παχυσαρκίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε από 
80  δισεκατομμύρια USD τον χρόνο το 
2000 σε 150 δισεκατομμύρια USD τον 
χρόνο το 2010 (12), ενώ το αντίστοιχο 
κόστος στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμέ-
νεται να ανέλθει σε 20 δισεκατομμύρια 
GBP μέχρι το 2030 (13). Αν λάβουμε 
υπόψη μας την διαφορά στον πληθυσμό 
μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, και με 
δεδομένο ότι έχουμε αντίστοιχα ποσοστά 
παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους, αν 
όλες οι άλλες παράμετροι παραμένουν 
ίδιες, εκτιμάται ότι το αντίστοιχο κόστος 
για τη χώρα μας είναι τουλάχιστον 2,5 
δισεκατομμύρια Ευρώ το χρόνο. Για τον 
λόγο αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο να 
δοθεί έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο 
και στην αντιμετώπιση της υπερβαρότη-
τας και παχυσαρκίας κατά την παιδική 
και εφηβική ηλικία. Αυτός είναι ο μόνος 

τρόπος να βοηθήσουμε αποτελεσματικά 
στη βελτίωση της υγείας των πολιτών 
της χώρας μας κατά την ενήλικη ζωή 
καθώς και στην ελάττωση του κόστους 
νοσηλείας τους λόγω των επιπλοκών της 
παχυσαρκίας (14-17). 

Η Α' Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαί-
σιο του επιστημονικου της έργου, έχει 
αναλάβει δράση για την καταπολεμηση 
της παιδικής παχυσαρκίας στη χωρα μας. 

Πρόκειται για το Πρόγραμμα με τίτ-
λο: “Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 
Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά 
την Παιδική και Εφηβική Ηλικία’’, και 
σύνθημα ‘Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή’, 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ 2007-2013) 
(MIS 370545). Φορέας Πρότασης είναι 
το Υπουργείο Υγείας, Φορέας Διαχείρησης 
είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ, και Φορέας 
Λειτουργίας το Τμήμα Ενδοκρινολογίας, 
Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α’ Παι-
διατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο 
Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’. 

Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου 
είναι η κ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Ανα-

Ευαγγελία Χαρμανδάρη,  
MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCST(UK)
Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Ενδοκρι-
νολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’, Αθήνα

«Χά́νω Βάρος – Κερδίζω Ζωή»
Πρόγραμμα Πρόληψης και  
Αντιμετώπισης Αυξημέ́νου  
Βαρους Σώματος κατά́ την  
Παιδική́ και Εφηβικη Ηλικια
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πληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής 
και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας (Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ). Μέλη της Επιστημονικής 
Ομάδας είναι ο κ. Γεώργιος Π. Χρούσος, 
Καθηγητής Παιδιατρικής (Ιατρική Σχολή 
ΕΚΠΑ), ο κ. Ιωάννης Μανιός, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Διατροφής και Διαιτολογίας 
(Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), ο κ. Χρήστος 
Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης), και ο κ. 
Ανδρέας Μαργιωρής, Καθηγητής Εργα-
στηριακής Ενδοκρινολογίας (Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Κρήτης).

Το παρόν έργο στοχεύει στην ανά-
πτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
δράσης παρέμβασης για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας κατά την 
παιδική και εφηβική ηλικία, λαμβάνοντας 
υπ΄ όψιν τόσο τις δομές του υπάρχοντος 
δημοσίου συστήματος υγείας όσο και 
όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς. 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου 
είναι: 1) να καταγράψει τα ανθρωπομετρι-
κά δεδομένα σε παιδιά και εφήβους που 
προσέρχονται σε Παιδιάτρους ή Γενικούς 
Γιατρούς, 2) να καθοδηγήσει με σαφήνεια 
τους Παιδιάτρους, Γενικούς Γιατρούς και 
άλλους επιστήμονες υγείας σχετικά με 
το πώς θα διακινήσουν ένα υπέρβαρο ή 
παχύσαρκο παιδί, 3) να συντονίσει τους 
φορείς που εμπλέκονται στην υγεία του 
παιδιού σχετικά με την αντιμετώπιση 
της παχυσαρκίας, και 4) να ενημερώσει 
επιστήμονες υγείας και γονείς, καθώς και 
όλους τους αρμόδιους φορείς σχετικά 
με την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας.

Υπάρχουν τρείς βασικοί πυλώνες του 
έργου (Σχεδιάγραμμα 1). Ο κύριος πυλώνας, 
που αποτελεί και τον πυρήνα του έργου 
είναι η Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Εφαρμογή, 
η οποία θα εφαρμοσθεί πανελλαδικά και 
στοχεύει στην ηλεκτρονική καταγραφή 
όλων των παιδιών και εφήβων αλλά και 
στην καθοδήγηση των Παιδιάτρων και 
Γενικών Γιατρών σχετικά με την αντιμετώ-
πισή τους. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
αυτής εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, και διαφοροποιεί 
το Πρόγραμμα αυτό ΕΣΠΑ από όλα τα 
άλλα προγράμματα που στοχεύουν στην 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. 

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη Ηλε-
κτρονικής Καρτέλας Ασθενούς (HKA) 
καθώς και στην ανάπτυξη Θεραπευτικού 
Αλγορίθμου. Θα διασφαλίσουμε ασφαλή 
διαδικτυακή σύνδεση και κρυπτογρά-
φηση των δεδομένων, πρόσβαση από 
τους Παιδιάτρους και Γενικούς Γιατρούς  
σε όλη τη χώρα, και αποθήκευση των 
δεδομένων σε κεντρικό υπολογιστή, 
που θα φιλοξενηθεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. 
(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης).

Περιφερειακά της δράσης αυτής βρί-
σκονται οι δράσεις Επικοινωνίας/Ενημέ-
ρωσης Ιατρών και Κοινού και η Μελέτη 
Αξιολόγησης των παρεμβάσεων σε παιδιά 
και εφήβους με αυξημένο βάρος σώματος.

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης περιλαμβάνουν την εκπαίδευση 

των Παιδιάτρων και Γενικών Ιατρών 
σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής 
καρτέλας ασθενούς, την εισαγωγή δεδο-
μένων στη ηλεκτρονική καρτέλα, και την 
χρήση και κατανόηση του θεραπευτικού 
αλγορίθμου, την ενημέρωση ιατρών και 
κοινού σχετικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, και 
την προβολή και προώθηση του Κέντρου 
για την ανάπτυξη στρατηγικής σχετικά 
με την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας στην Ελλάδα.

Τέλος, η μελέτη αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων πραγματοποιείται μέσω του 
Ιατρείου Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους 
Σώματος, το οποίο αναπτύχθηκε μέσα 
στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΣΠΑ, 
και το οποίο λειτουργεί καθημερινά στο 
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού 
και Διαβήτης της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο 
Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’ (Σχεδιάγραμμα 
2). Το Ιατρείο είναι στελεχωμένο 
με Ιατρικό προσωπικό, Διατρο-
φολόγο, Καθηγητή Φυσικής 
Αγωγής και Παιδοψυχο-
λόγο. 

Ως Επιστημονική 
Υπεύθυνη και Συντο-
νίστρια του Έργου θα 
ήθελα να εκφράσω 
την πεποίθηση ότι το 
έργο αυτό μπορεί 
πραγματικά να δώσει 
λύσεις οριστικές και 
αποτελεσματικές στο 
πρόβλημα της παχυ-
σαρκίας στη χώρα 
μας και να σας προ-
σκαλέσω να στηρίξετε 
την προσπάθειά μας 

με την παραπομπή παιδιών και εφήβων 
στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου 
Βάρους Σώματος. 

Για την παραπομπή παιδιών και εφή-
βων και καθορισμό ραντεβού, παρακα-
λούμε απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 213 
2013 666 ή στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση childhood-obesity@med.uoa.gr. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε, 
απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.
childhood-obesity.gr
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οικονομία

Στο κόκκινο οι μετρήσεις ηλεκτρομα-
γνητικής ακτινοβολίας στην Κυψέλη με τις 
κεραίες κινητής τηλεφωνίας να εκπέμπουν 
παράνομα από ταράτσες πολυκατοικιών. Οι 
κάτοικοι έχουν χάσει τον ύπνο τους καθώς 
παρότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις 
που τους δικαιώνουν, η απομάκρυνση 
των κεραιών έχει καθυστερήσει πολλά 
χρόνια και οι επιπτώσεις των εκπομπών 
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
συνεχίζουν να τους επιβαρύνουν καθη-
μερινά. Κάποιες από τις εγκαταστάσεις 
τοποθετήθηκαν εν μια νυκτί και χωρίς 
καμία αδειοδότηση όπως στην περίπτωση 
της οδού Βρυάντου όπου «εμφανίστηκε» 
μια κεραία με την έγκριση ενός βουλευτή, 
ο οποίος αργότερα πούλησε το διαμέρισμα 
του στον 8ο όροφο και έφυγε.

Πρόσφατα, η Γενική Διεύθυνση Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Αθηναίων εξέδωσε 
νέα «γενναία» απόφαση κατεδάφισης 
της αυθαίρετης κεραίας της οδού Βρυ-
άντου η οποία όμως ενδέχεται να μείνει 
νεκρό γράμμα καθώς δεν χαρακτηρίστηκε 
«επείγουσα όχληση». Αλλά ακόμα και 
αν παρακαμφθεί η γραφειοκρατία, η 
Πολεοδομία έχει περικόψει προ διετίας 
τα συνεργεία κατεδαφίσεων. Στο εύλογο 
ερώτημα «γιατί δεν ειδοποιείτε τη Wind 
που είναι ιδιοκτήτρια εταιρεία να έρθει να 
εκτελέσει τις αποφάσεις της διοίκησης»; 
η απάντηση των κατοίκων είναι «αυτή η 
ειδοποίηση γίνεται όταν αναλάβει κάποιο 
συνεργείο κατεδάφισης, καθώς μόνο 
τότε έρχεται η Wind για να περισώσει 
τις εγκαταστάσεις της».

Οι διαμερισματικοί σύμβουλοι της 

περιοχής υποστηρίζουν την ανάγκη των 
κατοίκων να προστατευθούν από την 
επικίνδυνη ακτινοβολία και αναφέρουν 
πως «οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν 
προτιμούν τη χρήση των δορυφορικών 
μέσων όπως συμβαίνει στις μεγαλύτερες 
χώρες της Ευρώπης, για να αποφύγουν 
προφανώς το κόστος και να αυξήσουν 
τα κέρδη τους.»

Αλλά πλέον ανησυχητικό είναι το 
γεγονός ότι ακόμα και σήμερα εγκρίνονται 
άδειες όπως προκύπτει από στοιχεία της 
Πολεοδομίας οι οποίες μπορεί να επι-
τρέψουν και σε νέες κεραίες να κάνουν 
την εμφάνιση τους. Και σε αυτήν την 
περίπτωση, η πυκνοκατοικημένη περιοχή 
της Κυψέλης κινδυνεύει να μετατραπεί 
σε «ηλεκτρομαγνητικό πεδίο» όπου οι 
κάτοικοι θα ζουν καθημερινά με το φόβο 
της ακτινοβολίας. 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ 
ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ. ΟΤΑΝ 
ΟΜΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ  
ΔΙΝΕΙ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΔΙ-
ΚΟ ΠΟΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΤΙ 
ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ; 

ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ 
ΟΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙ-
ΝΟΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΑΥΤΕΣ 
ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥ-
ΝΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ 
ΟΤΙ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΙΑΠΛΕ-
ΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΗΣ 
«ΔΗΘΕΝ» ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυψέλη… ένα ακόμη επικίνδυνο 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Από τι θα πεθάνουμε μεταλλαγμένε Υπουργέ μου;
Οι Έλληνες ζουν υπό την απειλή της ρύπανσης και των χημικών  
ενώ 8 στους 10 δεν πιστεύουν ότι το κράτος μπορεί να τους λύσει το πρόβλημα

Τρομαγμένοι και απληροφόρητοι νιώθουν οι Έλληνες 
απέναντι στους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία 
τους. Σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90% θεωρούν 
μεγαλύτερη απειλή τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τα 
χημικά στα τρόφιμα και το κάπνισμα. Την ίδια στιγμή 
δηλώνουν ανυπεράσπιστοι απέναντι στους κινδύνους 
αυτούς καθώς οκτώ στους δέκα πιστεύουν ότι  η 
ελληνική πολιτεία και η δημόσια περίθαλψη δεν είναι 
σε θέση να ελέγξουν και να περιορίσουν το φαινόμενο. 

Όμως ούτε οι ιδιωτικές δομές είναι σύμφωνα με το 
60% των ερωτηθέντων αποτελεσματικές για κάτι τέτοιο. 
Από την απογοήτευση για τα ελλιπή μέτρα πρόληψης 
και ενημέρωσης δεν ξεφεύγει ούτε ο επιστημονικός 
κλάδος, με έναν στους δύο να θεωρεί ότι οι επιστήμονες 
δεν καταφέρνουν να βρουν γέφυρα επικοινωνίας με 
το κοινό σε σχέση με τους κινδύνους που το απειλούν.

Η ερώτηση «τι θεωρείται πιο επικίνδυνο για την 
υγεία σας» τέθηκε από την ομάδα της Έφη Σίμου και τον 
Τομέα Επιδημολογίας και Βιοστατιστικής της Εθνικής 

Σχολής Δημοσίας Υγείας σε δείγμα 1.227 ατόμων. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν μεταξύ 
άλλων και στις 11 Ιουνίου στη Δεύτερη Ευρωπαϊκή 
Συνδιάσκεψη Διαχείρισης Κινδύνου. 

Σύμφωνα με την έρευνα, εκτός από τη ρύπανση, 
τα χημικά και το κάπνισμα, σημαντικά υψηλό κίνδυνο 
θεωρούν οι Έλληνες ότι διατρέχουν και από επιδημίες, 
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και παθητικό κάπνισμα 
ενώ καθημερινές συνήθειες τους όπως η έκθεση στον 
ήλιο, οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας και η παχυσαρκία 
δείχνουν να τους απασχολούν πολύ σε ποσοστά που 
υπερβαίνουν το 60%.

Τα ΜΜΕ την ίδια στιγμή συνεχίζουν να επηρεάζουν 
σημαντικά τις συνήθειες τους καθώς το 78.7% από 
όσους απάντησαν στην έρευνα δήλωσε ότι τα διατρο-
φικά σκάνδαλα που προβάλλονται έχουν επηρεάσει τις 
καταναλωτικές επιλογές στα τρόφιμα.

Αν και όλοι οι κίνδυνοι που αναφέρθηκαν είναι 
γνωστοί, τα μεγάλα ποσοστά ανησυχίας καταδεικνύουν 

μια εκτεταμένη ανασφάλεια των Ελλήνων οι οποίοι 
ενίοτε επηρεάζονται από τα μέσα πολύ περισσότερο 
από τους επιστημονικούς φορείς και το κράτος.

ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ. ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ Η 
ΣΑΠΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ …ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΕΙ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕ-
ΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠ’ΑΥ-
ΤΗΝ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ 
ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ 
ΣΥΝΕΧΩΣ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ. 

ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.
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Στην αναμονή για τις αδειοδοτήσεις 
μυδοκαλλιέργειας είναι οι παραγωγοί στη 
Δυτική Θεσσαλονίκη καθώς η περιφέρεια 
κεντρικής Μακεδονίας αναζητά τρόπους 
να υπερπηδήσει εμπόδια και να καταφέ-
ρει να δώσει τις πρώτες άδειες μέχρι τον 
Αύγουστο.

Για το λόγο αυτό, συστάθηκε επιτρο-
πή υπό τον αντιπεριφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας κ. Θεοφάνη Παπά με τη 
συμμετοχή του Διευθυντή Κτηνιατρικής 
του ΥπΑΑΤ Θωμά Αλεξανδρόπουλου με 
στόχο να οριστούν σαφώς τα κριτήρια 
για τις ΠΟΑΥ, τις Περιοχές Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. 

Η περιφέρεια ευελπιστεί η έγκριση των 
αδειών να αναθερμάνει οικονομικά την 
περιοχή του Θερμαϊκού, όπου αλιεύονται 
κάθε χρόνο χιλιάδες τόνοι μυδιών και 
οστρακοειδών και στέλνονται σε ποσοστό 
90% με εξαγωγές στο εξωτερικό.

Παρόλα αυτά σημαντικά περιβαλ-
λοντικά ζητήματα προκύπτουν από τις 
καλλιέργειες τέτοιους είδους καθώς είναι 
κρίσιμες οι συνθήκες που αφορούν τόσο 
την εκτροφή των οστρακοειδών όσο και 
τη διαχείριση των υπολειμμάτων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία.

Σχετικά με το δεύτερο ο κ. Παππάς 
σχολίασε ότι τα υπολειπόμενα κελύφη 
θα διατίθενται προσωρινά στον ΧΥΤΑ 
Πιερίας ενώ αναμένεται η τροποποίηση 
της ΕΠΟ του ΧΥΤΑ Μαυροράχης για να 
παραλαμβάνονται από αυτόν. Εξετάζεται 
όμως και η αδρανοποίηση τους μέσω 
της διαδικασίας της καύσης, καθώς δεν 
αποτελούν επικίνδυνα ζωικά απόβλητα. 

Η ορθή διαχείριση ολόκληρου του 

κύκλου ζωής του προϊόντος των οστρακο-
ειδών απαιτείται να είναι περιβαλλοντικά 
ορθή πριν την οποιαδήποτε αδειοδότηση 
σε παραγωγούς ώστε να μην προκύψουν 
ζητήματα ανομίας στο προσεχές μέλλον.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ 
ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ. ΤΑ ΧΗΜΙ-

ΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙ-
ΩΝ ΑΛΛΑ ΚΙ ΑΛΛΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΛΗΓΗ 
ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΧΡΕΙΑ-
ΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ

Προβληματικές  
οι ιχθυοκαλλιέργειες
Εν μέσω θέρους η επιτροπή αδειοδοτήσεων  
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τις μυδοκαλλιέργειες

ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ 
ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΟΥΝ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σάλος προκλήθηκε στην κεντρική 
παραλία του Καρλοβάσιου στη Σάμο, 
κάτοικοι εντόπισαν εκατοντάδες 
χιλιάδες νεκρά ψάρια σε μία ακτίνα 
μόλις 4 χιλιομέτρων. 
Πληροφορίες λένε πως τα ψάρια είναι 
φρίσσες, κοντινοί συγγενείς με τις 
σαρδέλες και είναι είδος που αποτελεί 
σημαντική τροφή για τα πιο μεγάλα 
ψάρια. 
To λιμενικό κάνει λόγο για  εκβρασμό 
αλιευμάτων περίπου 30 κιλών ενώ 
το «Αρχιπέλαγος» μιλά για πάνω από 
10 τόνους διότι σύμφωνα με έρευνες 
ο πραγματικός αριθμός των νεκρών 
ψαριών δεν μπορεί να υπολογιστεί 
ακριβώς καθώς πολλά από αυτά δεν 
ξεβράζονται σε κάποια ακτή αλλά 
καταλήγουν στον πάτο της θάλασσας.
Φήμες λένε πως τα νεκρά ψάρια 
προέρχονται από μικρό αλιευτικό όπου 
οι ψαράδες του συνειδητοποιώντας 
πως τα ψάρια που αλίευσαν ήταν 
κάτω από το επιτρεπτό όριο μεγέθους 
αλιείας αναγκάστηκαν να τα 
ξεφορτωθούν πετώντας τα και πάλι 
πίσω στη θάλασσα.
Έρευνες πραγματοποιεί το λιμενικό 
καθώς θέλουν να  αποκλείσουν 
το ενδεχόμενο τα νεκρά ψάρια να 
προέκυψαν λόγω μόλυνσης της 
θάλασσας και όχι λόγω υπεραλίευσης 
κάποιου καϊκιού.
εάν αυτή η καταστροφή προήλθε από 
ανεύθυνους ψαράδες καϊκιών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
θα θέλαμε να τους ενημερώσουμε 
πως όλα θα είχαν αποφευχθεί εάν 
απλά ακολουθούσαν τις σωστές 
πρακτικές ώστε να μην σκοτώνονται 
τα υπομεγέθη  ψάρια που πιάνουν στα 
δίχτυα τους.
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΨΑΡΑΔΕΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΙΑΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΠΩΣ 
ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ , ΠΟΥ 
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΨΑΡΕΥΕΤΑΙ 
ΜΕ ΟΧΙ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ 
ΤΡΟΠΟΥΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΝΟΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ, ΠΑΡΑ 
ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ, ΝΑ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΕΙ. ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ 
ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 
ΚΕΡΔΟΣ ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΠΑΝΤΑ. ΓΙ’ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΔΕΝ 
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ 
ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟ 2005.

οικονομία

Οι σακούλες και τα πλαστικά μπουκάλια που πετιούνται κάθε 
χρόνο στις θάλασσες δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, αντίθετα 
πρόκειται για ένα από τα πιο άμεσα περιβαλλοντικά προβλήματα 
που προκάλεσε η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία στον πλανήτη. 
Ως αποτέλεσμα, ατελείωτες εκτάσεις του πυθμένα της θάλασσας 
είναι στρωμένες με πλαστικά, όπως επιβεβαιώνει και ο καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γιώργος Θεοδώρου, ότι δηλαδή «το 
50% του ρυπαντικού φορτίου του θαλάσσιου πυθμένα αποτελείται 
από πλαστικές σακούλες, μπουκάλια και κουτάκια από αλουμίνιο»

Όμως, ενώ κάθε μέρα πετιούνται τόνοι σκουπιδιών, ο όγκος 
των πλαστικών στις θάλασσες δεν αυξάνεται με την ταχύτητα 
που υπολογίζουν οι επιστήμονες. 

Σύμφωνα με μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Περθ της 
Αυστραλίας, «η βιοδιάσπαση των πλαστικών συμβαίνει αυτή τη 
στιγμή στις θάλασσες» από μικρόβια που είναι ικανά να επιβιώνουν 
και να τρέφονται από πλαστικό. 

Η χρησιμότητα αυτών των μικροοργανισμών δεν είναι μόνο 
η ελπίδα να «φαγωθεί» ένα μέρος από το 13.000 θραύσματα 

μικροπλαστικών που περιέχονται ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο 
θάλασσας σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η δυνατότητα να αξιοποιηθεί 
η δράση τους προσφέρεται ίσως στο μέλλον και για νέου τύπου 
υποθαλάσσιες χωματερές όπου θα γίνεται βιοδιάσπαση.

Οι ωκεανολόγοι παρόλα αυτά επισημαίνουν ότι πρέπει να 
γίνει αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα προκύψουν αν δισε-
κατομμύρια μικροοργανισμοί που θα έχουν φάει πλαστικά, ζουν 
ελεύθεροι στο περιβάλλον και την τροφική αλυσίδα. 

ΠΡΙΝ ΕΞΙ(6) ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ ΕΡΕΥΝΑ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ ΠΟΛΛΩΝ 
ΨΑΡΙΩΝ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΗΤΑΝ 
ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΣΕ ΑΦΡΟΨΑΡΑ 
ΟΠΩΣ ΣΑΡΔΕΛΕΣ, ΣΑΒΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΚΑΛΙΑ. 

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ 
ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΑΣ. ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΠΟΥ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι θάλασσες μας γεμίζουν πλαστικά... ψάρια
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  
ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ  
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα  για 
την προστασία του περιβάλλοντος 
είναι υποχρεωμένη συνταγματικά η 
εκτελεστική εξουσία, σύμφωνα με 
απόφαση του ΣτΕ. 
Η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών 
προσέφυγε πρόσφατα στο ανώτατο 
ακυρωτικό δικαστήριο, ζητώντας 
να ακυρωθεί η άρνηση του γενικού 
γραμματέα περιφέρειας Αττικής 
να προβεί στην κατεδάφιση της 
αυθαίρετης υπερυψωμένης οικίας 
70 τ.μ., με προαύλιο 100 τ.μ. και δυο 
δεξαμενές νερού. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυθαίρετο 
έχει ανεγερθεί σε ιδιωτική δασική 
έκταση της Φιλοδασικής Ένωσης 
Αθηνών στην Καισαριανή και είναι 
κηρυγμένη αναδασωτέα από τον 
Σεπτέμβριο του 1934, με απόφαση 
του υπουργού Γεωργίας. 
Το ΣτΕ  έκανε δεκτή την παραπάνω 
προσφυγή και επέβαλε στο Δημόσιο 
δικαστική δαπάνη 920 ευρώ, 
διατάσσοντας παράλληλα το γενικό 
γραμματέα της περιφέρειας Αττικής 
να κατεδαφίσει την αυθαίρετη 
οικοδομή. Επιπρόσθετα, οι σύμβουλοι 
της Επικρατείας έκριναν ότι η 
παράλειψη του περιφερειάρχη Αττικής 
να λάβει μέτρα για την προστασία των 
δασών και των δασικών εκτάσεων, 
συνιστά «παράλειψη οφειλόμενης 
νόμιμης ενέργειας». 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΣΤΕ 
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΜΙΑ 
ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΛΛΩΝ, ΜΑ 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΩΝ, ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ. ΟΠΩΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, Η ΔΕΗ ΜΕ ΤΑ 
ΜΕΛΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, 
ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ 
ΑΛΛΑ ΠΟΥ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥΣ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ 
ΣΕΛΙΔΕΣ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΙΣΤΕΥΕΙ 
ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ Ν’ ΑΡΧΙΣΟΥΝ 
ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ. ΓΙ’ΑΥΤΟ 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ Ο,ΤΙ 
ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ  
ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ.

Τοξική «βόμβα»  
η σκόνη από την Αφρική

Όταν η Μετεωρολογική Υπηρεσία 
ανακοινώνει τα επικίνδυνα καιρικά φαι-
νόμενα, αναφέρεται στις βροχές και τις 
καταιγίδες και τα μποφόρ, αλλά ποτέ 
για την σκόνη από την Αφρική. Αυτό για 
τους μετεωρολόγους είναι ένα καιρικό 
φαινόμενο. 

Στην πραγματικότητα όμως η σκόνη 
από την Αφρική αποτελεί τοξική «βόμβα» 
για την υγεία των ανθρώπων. Σύμφωνα 
με τις μετρήσεις που έγιναν το 2013, η 
σκόνη που ταξιδεύει από την συνεχώς 
ερημοποιημένη Αφρική, και καλύπτει 
όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι την 
Κρήτη, μεταφέρει δηλητηριώδεις ουσίες, 
όπως είναι ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος, 
το χρώμιο, το βανάδιο, το αρσενικό και 
το νικέλιο. Το τραγικό είναι ότι οι ουσίες 
αυτές βρίσκονται σε μεγάλη περιεκτικό-
τητα στην αφρικανική σκόνη, τόση που 
κανείς δεν υπολογίζει. Γι’ αυτό και όταν 
εμφανίζεται στη χώρα μας, αυξάνονται 
οι εισαγωγές στα νοσοκομεία ασθενών 
που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά και 
καρδιολογικά προβλήματα. 

Το πρόβλημα είναι τεράστιο και δυστυ-
χώς, όπως προβλέπουν οι επιστήμονες, 
θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο, καθώς η 
ερημοποίηση της Σαχάρας συνεχίζεται 
και αποτελεί μια από τις πιο δραματικές 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που 
προκαλούν κίνδυνο για την υγεία των 

ανθρώπων. 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΔΙΑ-

ΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΕΚΑ-
ΝΟΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣΤΕ Η 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΑ ΜΗΝ 

ΣΚΟΤΩΝΕΙ! ΟΜΩΣ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
ΠΕΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ 
ΣΗΜΑΣΙΑ. ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΦΤΑΙΕΙ Η 
ΣΚΟΝΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ. ΔΕΝ ΝΤΡΕ-
ΠΟΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ 
ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ;

Τα απόβλητα στην…  
υπηρεσία του περιβάλλοντος

Μπορεί να παραχθεί «καθαρή» ενέργεια από τα απόβλητα; Το επι-
στημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αειφόρος διαχείριση αποβλήτων» 
που τελεί υπό την αιγίδα του Κέντρου Μηχανικής Περιβάλλοντος 
του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Κολούμπια, πιστεύει πως ναι. Το 
πρόγραμμα θα αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν 
να αξιοποιηθούν τα απόβλητα προς όφελος του περιβάλλοντος. 
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει πέντε μέρες και οι συμμετέχοντες σ’ 
αυτό θα ενημερωθούν για τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες που 
αφορούν στην ανάκτηση υλικών και ενέργειας, την ανακύκλωση, 
την κομποστοποίηση και την μηχανική – βιολογική επεξεργασία των 
απορριμμάτων. 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να 
ταξιδέψουν στη Βαρκελώνη, όπου λειτουργεί μια ολοκληρωμένη 
μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, και να δουν από κοντά 
τη λειτουργία της.  Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, 
στοχεύει στην περαιτέρω εκπαίδευση των επιστημόνων και ερευνητών 
που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και 
όσων εργάζονται σε τεχνικές υπηρεσίες σχεδιασμού και εκτέλεσης 
έργων αποβλήτων. Η ενημέρωση θα γίνει. Μονάδα όμως, παρόμοια 
με της Βαρκελώνης πότε θα γίνει στην Ελλάδα;

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΛΑ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ. ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΟΜΩΣ ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ 
ΘΑ ΑΡΜΕΞΕΤΕ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΣΑΣ ΑΥΤΕΣ; ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ 
ΣΑΝ ΠΑΚΟΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΟΥΜΕ!
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Σε κίνδυνο βρίσκεται το Παπαστράτειο Δημοτικό Πάρκο 
Αγρινίου, που εκτείνεται σε 54 στρέμματα, αποτελώντας ένα 
ζωντανό οικοσύστημα, αξιοσημείωτης βιοποικιλότητας, καθώς 
τον Αύγουστο του περασμένου χρόνου ξεκίνησε η ανάπλαση 
του κατόπιν εντολής της δημοτικής αρχής. Λίγες μέρες μετά, 
εργάτες, μηχανικοί και υπάλληλοι του δήμου, ξερίζωσαν δέντρα 
και άρχισαν την καταστροφή εγκαταστάσεων που στέγαζαν 
φυτώρια και θερμοκήπια, ενώ η φυτοτεχνική μελέτη που έχει 
συντάξει η διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του δήμου 
Αγρινίου και την οποία ενέκριναν όλες οι αρμόδιες δασικές 
υπηρεσίες θεωρείται επιστημονικά ανεπαρκής. Το έργο, συνολι-
κού προϋπολογισμού 4.700.000 ευρώ, βρήκε αντίθετους τους 
κάτοικους της περιοχής, οι οποίοι δεν έμειναν με σταυρωμένα 
χέρια και από τον Αύγουστο κιόλας ένωσαν τις φωνές τους 
δημιουργώντας την Ανοιχτή Συνέλευση για την Προστασία και 

Αναζωογόνηση του Πάρκου, ενώ αναμένεται η τελική απόφαση 
του ΣτΕ για τη αίτησης τους για ακύρωση της επιχειρούμενης 
καταστροφικής ανάπλασης, η οποία εκδικάστηκε στις 5 του 
προηγούμενου μήνα. 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕ, ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ 
ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ 34 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ, 
ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΞΕΡΙΖΩΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 
ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ 
ΚΑΙ ΚΑΠΩΣ ΜΑΚΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ. ΔΗΜΑΡΧΕ, ΤΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ, ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ 
ΕΣΥ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, 
ΓΙΑΤΙ. ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ, ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΛΕΦΤΑ 
ΠΟΥ ΕΣΥ ΞΟΔΕΨΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΡΙΖΩΜΑ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΙΞΕΣ ΣΤΟ 
ΠΑΡΚΟ, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΚΕΙ ΦΥΤΕΨΕ 3.000 ΔΕΝΤΡΑ. 

Άκρα μυστικότητα επικρατεί ακόμα 
και τώρα, βδομάδες μετά το κλείσιμο της 
συμφωνίας μεταξύ Lamda Developments 
και ελληνικού δημοσίου, γύρω από την 
παραχώρηση της -συμφερόντων Σπύρου 
Λάτση- εταιρεία  του πρώην αεροδρομίου 
του Ελληνικού. 

Η έκταση, που φθάνει συνολικά τα 
6.200 στρέμματα, θα πωληθεί για 915 
εκατ.ευρώ, με τελικό ποσό που δε θα 
ξεπερνά τα 550 εκατ. ευρώ,  όταν η 
αντικειμενική της αξία είναι πολλαπλά-
σια, και την ίδια στιγμή που τα κρατι-
κά ταμεία καλούνται να συνεισφέρουν 
δισεκατομμύρια ευρώ για κατασκευή 
συνοδευτικών έργων. Υπάρχουν όμως 
και σημεία τα οποία μάλλον χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής. 

Συγκεκριμένα, μέρος του έργου 
θα χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό 
δημόσιο, όπως αφήνει να εννοηθεί η 
σύμβαση, ενώ η κυβέρνηση έχει ήδη 
δεσμευτεί για την κατασκευή πλήθους 
έργων προς όφελος των επενδυτών 
αλλά και αποζημίωσης αυτών σε περί-
πτωση καθυστερήσεων. Επίσης, η Lamda 
Developments θα προβεί σε εξαγορά 
κατά 100% της εταιρείας «Ελληνικό 
ΑΕ», αποκτώντας το 70% του πρώην 
αεροδρομίου για 99 χρόνια  και το 30% 
δια παντός στο οποίο και θα χτίσει πολυ-
κατοικίες και διάφορα άλλα κτίσματα 
προς πώληση, ενώ η δέσμευση για τη 
δημιουργία πάρκου 2.000 στρεμμάτων 
δεν τοποθετείται χρονικά αλλά παρα-
μένει αόριστη. Το γκολφ Γλυφάδας 
και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Αγ. Κοσμά θα δοθούν επίσης στους 
αγοραστές στους οποίους  δίνεται και η 
δυνατότητα να παρέμβουν στην παρα-
λία με κατασκευή τεχνητών νησίδων, 
ενώ οι συντελεστές δόμησης  για την 

έκταση των 3.000.000-3.200.000 τ.μ. 
που προβλέπεται να δομηθεί  θα είναι 
ιδιαιτέρως υψηλοί. 

Τέλος, σύμφωνα όσους με όσους 
γνωρίζουν, δεν έχει τηρηθεί η οδηγία 
σχετικά με την «εκτίμηση περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων» που επιβάλλει τη σύνταξη 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Αυτό όμως που πραγματικά σοκάρει 
είναι πως το ελληνικό δημόσιο θα μπει 
«μέσα»  2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για 
ένα έργο το οποίο, όχι μόνο δε θα πάει 
στην αποπληρωμή του χρέους μέσω των 
αποκρατικοποιήσεων, όπως κυβέρνηση 

και τρόικα ισχυρίζονται, αλλά ίσα ίσα 
που θα φθάσει να καλύψει τόκους…12 
ημερών!

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
ΦΩΝΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΑΥΤΗ. ΟΜΩΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ  
ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΠΟ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΜΜΕ ΕΚΘΕΙΑΖΟΥΝ 
ΕΠΙ ΔΥΟ-ΤΡΕΙΣ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΕ-
ΧΕΙΑ. ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΕΝ ΨΑΧΝΕΙ Ο 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ 
ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙ-
ΜΕΝΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΝ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.

ΑΓΡΙΝΙΟ: Απειλείται  
το Παπαστράτειο Δημοτικό Πάρκο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: 

Θα «μπούμε μέσα» 2,5 δις€ για να 
ξεπληρώσουμε τόκους …12 ημερών

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 

Δελτίο Τύπου εξέδωσε πριν λίγες 
μέρες ο Δήμος Τήνου στο οποίο 
αναφέρεται πως το έργο του 
βιολογικού καθαρισμού προχωρά 
κανονικά, διευκρινίζοντας πως 
«το έργο είναι  τέτοιας σημασίας 
για το νησί, που είναι κατώτερο 
των περιστάσεων να εντάσσεται 
σε προεκλογικές σκοπιμότητες», 
ξεκαθαρίζοντας πως η Δημοτική  
Αρχή ήδη από την 01-01-2011 είχε 
εκφράσει τις όποιες επιφυλάξεις 
της σχετικά με τη θέση που είχε 
προαποφασιστεί για το έργο 
10 χρόνια πριν, οι οποίες όμως 
συνιστούσαν «επιφυλάξεις απλών 
ανθρώπων», καθώς δεν είναι 
αρμόδιοι διευκρινίζοντας πως 
«εφόσον οι μελέτες προχώρησαν 
έτσι και εγκρίθηκαν έτσι δε μπορεί 
να γίνεται λόγος τώρα για λάθος 
θέση». Το Δελτίο Τύπου συνεχίζει 
αναφέροντας πως τα πληθυσμιακά 
δεδομένα καθορίζονται με αυστηρά 
κριτήρια από τους μελετητές χωρίς 
καμιά εμπλοκή του δήμου, ενώ τα 
θέματα των αντλιοστασιών, των 
γεννητριών, των αγωγών και του 
δήθεν υψόμετρου των 300 μέτρων 
έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά, ξανά 
και ξανά από όλους τους αρμόδιους 
φορείς, ενώ κάνει λόγο για έλλειψη 
εναλλακτικού σεναρίου λόγω της 
κρίσης. Τέλος, απαντώντας σε αιχμές 
κατά της δημοτικής αρχής σχετικά με 
τη Λιμνοδεξαμενή της Λειβάδας και 
του λιμανιού της Τήνου, ξεκαθαρίζει 
πως ο δήμος δεν έχει καμιά σχέση με 
τα δύο αυτά έργα, ενώ καταλήγει για 
το έργο του βιολογικού: «Που ήταν επί 
14 χρόνια όσοι αγωνιούν σήμερα, για 
να εκφράσουν τις ανησυχίες και τα 
επιχειρήματά τους ;Πουθενά!»
ΕΤΣΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ. 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΟΛΟΙ ΒΑΛΛΟΥΝ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΚΑΝΑΝ «ΔΗΘΕΝ» ΚΑΛΑ ΤΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 
ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΩΡΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ. ΟΜΩΣ 
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΠΩΣ ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Η 
ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΠΩΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ 
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, 
ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ, Ο 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ. 
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Υπερδιπλάσιες οι ανάγκες 
σε τροφή μέχρι το 2020 

Ένα εκτάριο γης θα πρέπει να «θρέ-
φει» πέντε ανθρώπους το 2020, όταν 
το 1960 επαρκούσε για 10, σύμφωνα 
με διεθνείς αναλυτές, επιβάλλοντας 
έτσι την αύξηση της αγροτικής παρα-
γωγικότητας κατά 70% τουλάχιστον 
μέσα στα επόμενα σαράντα χρόνια, 
χρησιμοποιώντας τους ήδη περιορισμέ-
νους φυσικούς πόρους του πλανήτη με 
τον πλέον ορθολογικό τρόπο που να 
εξασφαλίζει βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η βασική αιτία της αλλαγής αυτής 
εντοπίζεται στον τριπλασιασμό της 
παγκόσμιας παραγωγής σιταριού, 
ρυζιού, σόγιας και καλαμποκιού κατά 
την περίοδο 1960-2012, ως αποτέλεσμα 
της αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης, με 
την αγορά δημητριακών να εμφανίζει 
αύξηση της ζήτησης της τάξης του 
1,4% ετησίως την τελευταία 20ετία, 
ενώ οι ανάγκες τροφής, ζωοτροφών 
και βιοκαυσίμων αναμένεται να ξεπε-
ράσουν τα 3 δισεκατομμύρια τόνους 
το 2025 σημειώνοντας αύξηση 30%. 

Αιτία δεν είναι μόνο η αύξηση του 
πληθυσμού, αλλά και η οικονομική 
ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές, 
ενώ αλματώδη ανάπτυξη έχει παρουσι-

άσει και η αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, χωρίς τη χρήση των οποίων 
οι διατροφικές κρίσεις θα ήταν πολύ 
μεγάλες, αφού η παραγωγή οπωρο-
κηπευτικών θα ήταν μειωμένη κατά 
60% με αποτέλεσμα την εκτίναξη της 
τιμής τους. 

Εξίσου καθοριστικό ρόλο έπαιξε 
και η πρόοδος της βιοτεχνολογίας, 
με τη μεγάλη ανάπτυξη των γενετικά 
τροποποιημένων σπόρων, ενώ αύξηση 
της παραγωγικότητας κατά 20% σε 
Ασία, υποσαχάρια Αφρική και Ανατο-
λική Ευρώπη είναι εφικτή μέσα στην 
επόμενη δεκαετία, αν ακολουθηθούν 
συστήματα «γεωργίας ακριβείας», όπως 
προβλέπει η έκθεση της Sygenta, χωρίς 
την ύπαρξη της οποίας τις τελευταίες 
τέσσερις δεκαετίες θα χρειαζόταν να 
καλλιεργούμε 75% περισσότερη γη 
για να παράγουμε την ίδια ποσότητα 
προϊόντων. 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟ-
ΦΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ 
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ 
ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ 
ΜΑΣ ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ. ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ 

ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΣ, ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑ-
ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ 
ΤΟ 30-35% ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΑΡ-
ΚΙΝΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΕΡΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΓΗΣ. ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΕΜΒΟΛΙΜΑ ΣΤΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΡΝΗ-
ΤΙΚΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΙ-
ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ ΟΙ 
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΤΟΥΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΓΝΩ-
ΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕ 
ΘΑ ΠΩΛΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ. 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ  
ΑΡΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  
ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΡΕΑΣ  
ΣΕ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ  
ΚΑΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 

Ενενηνταέξι αρνιά συνολικού βάρους 1.200 
κιλών δέσμευσαν οι ελεγκτές τροφίμων 
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, 
ύστερα από αιφνιδιαστικό έλεγχο που 
πραγματοποίησαν στη κεντρική αγορά του 
Ρέντη στον Πειραιά. Τα αρνιά, που ήταν 
βουλγαρικής προέλευσης, είχαν ασαφείς 
και ελλειπείς σφραγίδες καταλληλότητας, 
όπως επίσης και 10 αρνιά που βρέθηκαν σε 
κρεοπωλείο της Νίκαιας και δεσμεύτηκαν 
για τον ίδιο λόγο. Η Περιφερειακή Ενότητα 
Πειραιά τονίζει στους καταναλωτές ότι 
όλα τα αμνοερίφια πρέπει να φέρουν 
υποχρεωτικά ωοειδή και ευανάγνωστη 
σφραγίδα καταλληλότητας ενώ 
απαγορεύεται να βρίσκονται εκτός ψυκτικών 
θαλάμων, ακόμα και αν διατηρούνται εντός 
του χώρου του καταστήματος. 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ 
ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ… 
ΔΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ. 
ΤΟ ΞΕΔΟΝΤΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ, 
ΠΡΟΙΩΝΙΖΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ. 

Ακατάλληλο προς κατανάλωση κρέας 
εντόπισαν ελεγκτές τροφίμων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά σε δύο 
ψησταριές και ένα κρεοπωλείο στις περιοχές 
του Κερατσινίου, της Δραπετσώνας και του 
Πειραιά, προχωρώντας στην κατάσχεση 
συνολικά 100 κιλών. Τα προϊόντα, που δεν 
έφεραν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 
σημάνσεις, παρουσίαζαν και αλλοίωση στα 
βασικά τους χαρακτηριστικά, όπως χρώμα, 
σύσταση και οσμή λόγω συντήρησης σε 
ακατάλληλες θερμοκρασίες, ενώ οι σχετικές 
εκθέσεις κατασχέσεων διαβιβάστηκαν αμέσως 
στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Πειραιά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΥ 
ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ…
ΣΟΥΒΛΙΣΤΑ. ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΔΟΝΤΙΑΣΜΕΝΟ ΕΦΕΤ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΟΤΙ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ. 
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οικονομία

Ένα χρόνο μετά από το διατροφικό 
σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει με τον εντο-
πισμό κρέατος αλόγου σε αλλαντικά, η 
εταιρία ΝΙΚΑΣ, μια εκ των εταιριών που 
εμπλέκονταν σε αυτό, ακόμη πληρώνει 
τα «σπασμένα», αδυνατώντας να ορθο-
ποδήσει οικονομικά.

Συγκεκριμένα, οι ζημιές ανέρχονται στα 
0,39 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών 
της διαμορφώθηκε στα 12,71 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνερ-
γαζόμενες με την επιχείρηση τράπεζες 
ετοιμάζουν σχέδιο εξυγίανσης για το 
επόμενο διάστημα, ενώ αναμένεται και 
η σύμφωνη γνώμη των πιστωτών.

ΌΤΑΝ ΤΑ ΝΤΟΠΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΛΟΓΑ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟ 
ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ 
ΟΙ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARMA, ΥΦΑΝΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΘΗΣΑΥΡΙΖΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΓΝΟΙΑ ΜΑΣ. ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ 
ΑΓΓΙΞΑΝ ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΤΟΥΣ, ΤΑ’ΒΑΨΑΝ ΜΑΥ-
ΡΑ. ΕΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΩΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, 
ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟΥΣ 
ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΖΕΙ 
ΚΑΙ ΣΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 
ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ, ΜΗΠΩΣ 
ΒΑΛΟΥΝ ΜΥΑΛΟ ΜΕΡΙΚΟΙ. 

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μαγνησίας, 
Κοζάνης και Φθιώτιδας κ.κ Μουτσινάς, Κασα-
πίδης και Σταυρογιάννης αντίστοιχα έκριναν 
ανεύθυνη και απαράδεκτη την απόφαση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο θέμα 
που αφορά την μη υποχρεωτική σήμανση για 
το μέλι που περιέχει μεταλλαγμένη γύρη.

Το ελληνικό μέλι είναι ευρέως γνωστό και 
μέσα από τη σκληρή δουλειά των ελλήνων 
παραγωγών και τα αγνά υλικά που βρίσκο-
νται σε πλεόνασμα στην πατρίδα μας, όπως 
η γύρη και το νέκταρ, έχουμε καταφέρει να 
εδραιωθούμε στα ράφια όλου του κόσμου 
ακόμα και αν έχουμε απέναντί μας κολοσ-
σούς εταιρειών με αμφιβόλου προελεύσεως 
φυσικούς πόρους παραγωγής μελιού.

Έτσι λοιπόν η μη σήμανση μελιού που 
προέρχεται από μεταλλαγμένη γύρη δε θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί παρά επιζήμια 
και καταστροφική για τους Έλληνες παρα-
γωγούς και κατά συνέπεια για ολόκληρη 
την οικονομία της χώρας μας.

Όμως με την επεκτατική πολιτική που 
ακολουθούν οι πολυεθνικές εταιρείες και 
με το ρυθμό που εισβάλλουν πια τα μεταλ-

λαγμένα προϊόντα στο τραπέζι μας ένα 
τόσο αγνό αγαθό όπως το μέλι διακυβεύει 
τη φήμη της φυσικότητάς του αλλά και τα 
οφέλη που προσφέρει στον οργανισμό μας.

Αυτό που θα έπρεπε να μας προβλημα-
τίζει περισσότερο πέρα από τα οικονομικά 
οφέλη και τη δυσφήμιση της χώρας μας, 
μήπως θα έπρεπε να είναι ότι δεν απασχολεί 
κανέναν ευρωπαϊκό φορέα ότι θα ταΐζουμε 
τα παιδιά μας πλέον όλο και περισσότερα 
μεταλλαγμένα?

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΤΕΚ-
ΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΤΑΧΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. ΜΑΛΙΣΤΑ 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ 
ΜΕΛΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ 
ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. 
ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΕΥΧΟ-
ΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΣΚΥΨΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

«Μεταλλαγμένα και επικίνδυνα 
μέλια στην αγορά»

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ 
ΕφΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Πολύ επικερδής και λιγότερο 
επισφαλής σε σχέση με άλλες 
αποδεικνύεται πως είναι η νοθεία του 
ελαιολάδου η οποία σε περιόδους 
κρίσης έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις 
στη χώρα μας με επιπτώσεις και στις 
εξαγωγές της σε όλον τον κόσμο. 
Όπως τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας 
του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Πετράκος, 
σύμφωνα με την Επιτροπή Ασφάλειας 
Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου, 
το ελαιόλαδο είναι από τα πιο 
«εκτεθειμένα» στη νοθεία προϊόντα 
γιατί τα κέρδη είναι μεγάλα και ο 
κίνδυνος είναι μικρός σε σχέση με 
άλλες παραβάσεις.
Σε τέτοιου είδους φαινόμενα έρχεται 
να παρέμβει η επίκαιρη ερώτηση 
του κυρίου Πετράκου για την ανάγκη 
δημιουργίας μητρώου πληροφόρησης 
και ιχνηλασιμότητας του εγχώριου 
ελαιολάδου, όπως ορίζει σαφώς η 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Στα πλαίσια αυτά και υπό τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γιώργο Καρασμάνη, άνοιξε ο διάλογος 
για την αλλαγή του θεσμικού 
πλαισίου ιχνηλασιμότητας με πιθανό 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 
νέων διατάξεων και εντός του 2014. 
Σημειωτέον ότι οι έτεροι ισχυροί 
παραγωγοί ελαιολάδου στην Ευρώπη, 
Ιταλία και Ισπανία έχουν ήδη ψηφίσει 
αντίστοιχους κανονισμούς και τηρούν 
ηλεκτρονικό μητρώο παραγωγών 
προστατεύοντας την αγορά τους από 
κρούσματα νοθείας.
Σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας 
όπως είναι το ελληνικό ελαιόλαδο 
η απάντηση μπορεί να δοθεί 
αποκλειστικά από τη Βουλή και τις 
αυστηρές διαδικασίες που επιβάλλεται 
να ορίσει όπως απαιτεί ξεκάθαρα και 
η Ε.Ε.
ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ  
ΟΤΙ ΑΚΟΜΗ, ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΘΕΜΑ, 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΝΟΘΕΙΑ ΜΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΛΑΔΙΑ, ΜΕ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η 
ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΑ ΕΞΩ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΗ

Το κρέας αλόγου στοιχίζει ακόμη στη Νίκας

Η αμερική… απειλεί με εισβολή 
μεταλλαγμένων στην Ευρώπη!

Η Αμερική θέλει να επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
τους δικούς της ασύδοτους κανονισμούς για την ασφάλεια 
των τροφίμων και την εισβολή νομίμως (!) των μεταλλαγ-
μένων στην ευρωπαϊκή και φυσικά και την ελληνική αγορά. 
Σύμφωνα με την διευθύντρια διεθνούς προγράμματος του 
Κέντρου για την Ασφάλεια των Τροφίμων της Ουάσιγκτον 
Ντέμπι Μπάρκερ, οι ΗΠΑ πιέζουν την Ε.Ε. να αναθεωρήσει 
ή να διαγράψει τη νομοθεσία της για την ασφάλεια των 
τροφίμων. 

Στην Ευρώπη η προστασία έχει ακόμη την μορφή προ-
ληπτικών μέτρων, κάτι που στις ΗΠΑ ισχύει μόνο για τα 
φάρμακα. Αυτό σημαίνει ότι στην Αμερική τα τρόφιμα είναι 
νόμιμα μέχρι να μπορέσει κάποιος  να αποδείξει ότι είναι 
επικίνδυνα για την υγεία. Δηλαδή, η αμερικανική κυβέρνηση 
προσπαθεί να αλλάξει τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να 
μπορέσει να κυκλοφορήσει στην ευρωπαϊκή αγορά κρέας με 
ορμόνες ή αντιβιοτικά. Και φυσικά – όπως αναφέρει η Ντέμπι 
Μπάρκερ – μεγάλο μέρος των προσπαθειών επικεντρώνεται 
στην αποδοχή των γενετικά μεταλλαγμένων τροφίμων. Η κ. 

Μπάρκερ πιστεύει ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να υποχωρήσει. 
Με απλά λόγια, θέλουν να μας ταΐζουν με… θάνατο, γιατί 

γίναμε πολλοί και θέλουν να μας ξεπαστρέψουν, πίνοντας 
στην υγεία των κερδοσκόπων.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΧΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΥΨΩ-
ΣΕΙ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΜΩΣ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ, ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ 
ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΕ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ. ΤΟ ΟΤΙ 
ΜΕ ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΝΘΕ-
ΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
Σ’ ΑΥΤΟ, ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΔΕΝ ΙΔΡΩΝΕΙ 
ΤΟ ΑΥΤΙ ΚΑΝΕΝΟΣ. ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΠΟΥ 
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΑ ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ 
ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ, ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ 
ΞΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΕ. ΟΧΙ ΠΙΑ ΚΥΡΙΟΙ , ΦΤΑΝΕΙ!
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Συνεχίζονται, όπως φαίνεται, οι προσπάθειες οικοπεδοποίησης 
του Κισσού στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, οι οποίες είχαν ξεκινήσει 
20 χρόνια πριν από  τον Συνεταιρισμό Διπλωματούχων Μηχανικών 
Μελών του τμήματος  Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, που κατείχε 
το  49% της εταιρείας «Κισσός», έναντι του 51% που ανήκε στο 
δήμο Πυλαίας -Χορτιάτη. Και μπορεί από το 2006 να ακυρώθηκαν 
οι οικοδομικές άδειες  από το 1999 να έχει  ακυρωθεί  από το 
ΣτΕ η πολεοδόμηση μέσω ΖΕΠ, όμως το διάταγμά της τυπικά δεν 
ακυρώθηκε ποτέ, κάτι που φαίνεται πως «εκμεταλλεύτηκε» ο υπο-
ψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Καλαφάτης ενσωματώνοντας 
διάταξη «ξεπλύματος» του Κισσού στον πρόσφατα ψηφισμένο 
νόμο που αφορούσε τις ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα. 

Αλλά  προς την ίδια κατεύθυνση  είχε κινηθεί, ένα χρόνο πριν, 
και η δημοτική αρχή του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, όταν είχε επι-

καλεστεί ακόμα και το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη από τους ναζί, 
προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση  της περιοχής του Κισσού 
από τις εκτάσεις προς αναδάσωση. Και όλα αυτά, την ίδια στιγμή 
που η ανάγκη για την  διαφύλαξη των δασών είναι επιτακτική για 
τη προστασία της υγείας των πολιτών, η οποία τίθεται καθημερινά 
σε κίνδυνο λόγω  της συσσώρευσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης 
και της έξαρσης του φαινομένου της αιθαλομίχλης. 

O ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ. 
ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ,  ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ  ΤΟΥ ΓΚΡΙΖΟΥ ΤΟΥ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΚΑ. ΚΑΙ 
ΟΜΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ. Ο 
ΔΗΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΤΑΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΛΙΓΟ ΠΡΑΣΙΝΟ. 

Λιγνίτης και WWF:  
Οι απόψεις Διίστανται 

Aπειλείται με…οικοπεδοποίηση ο Κισσός στον Χορτιάτη

ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ  
ΟΠΛΩΝ  
ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Αιφνιδιαστική έφοδο 
πραγματοποίησαν πριν από 
λίγες μέρες άντρες της 
Αστυνομίας στις εγκαταστάσεις 
εταιρείας ανακύκλωσης 
στον Ασπρόπυργο, μετά από 
πληροφορίες για τη διάπραξη 
φορολογικών παραβάσεων από 
τους υπεύθυνους αυτής . Απ’ 
ότι φαίνεται η εταιρεία μόνο 
κατ’ όνομα δραστηριοποιούνταν 
στο χώρο της ανακύκλωσης, 
αφού ο ιδιοκτήτης και η κόρη 
του παραλάμβαναν επώνυμα 
ρούχα και παπούτσια που 
απέσυραν από την αγορά οι 
κατασκευάστριες εταιρείες, 
και αντί να τα ανακυκλώνουν, 
τα επαναδιοχέτευαν στην 
αγορά αποκομίζοντας 
τεράστια οικονομικά οφέλη. 
Στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας βρέθηκαν πάνω 
από ένα εκατομμύριο ευρώ 
σε μετρητά, πέντε μικρά όπλα, 
αλλά και ανακαλύφθηκε 
υπόγειο θησαυροφυλάκιο 
με… τούνελ διαφυγής. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο συλληφθείς πιθανότατα 
συνδέεται με λαθρεμπόριο 
χρυσού, τοκογλυφία αλλά και 
παράνομη καύση ελαστικών 
στον εξωτερικό χώρο του 
εργοστασίου, με σκοπό την 
παραγωγή κάκιστης ποιότητας 
μαζούτ που προωθούσε 
παράνομα στην αγορά. 
Η ΥΠΟΘΕΣΗ 
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ» ΔΕΝ 
ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΙΑ Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ, ΜΕ ΤΗ 
«ΔΗΘΕΝ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ, ΜΕ ΤΙΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΚΑΙ Η «ΕΞΟΥΣΙΑ», ΔΗΛΑΔΗ 
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, 
ΣΑΝ «ΠΟΝΤΙΟ ΠΙΛΑΤΟ» ΝΑ 
ΜΗ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ…
ΥΨΗΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΤΟΝ 
ΚΥΡΙΟ ΥΠΕΚΑ ΜΑΝΙΑΤΗ. 
ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ. 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΥΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 
Υποχρεωτική έγινε από την 1η Ιανουαρίου η καταγραφή των λιανικών πωλήσεων φυτοπροστατευτικών,  με το Υπουργείο Αγρο-

τικής Ανάπτυξης να προχωρά σε τακτικούς αλλά και έκτακτους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης 
ενημέρωσης  των  ελεγχόμενων. Οι έμποροι γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να τηρούν αρχείο σε έγγραφη ή ηλεκτρονική 
μορφή, να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές παρέχοντάς τους πρόσβαση σε κάθε σημείο αποθήκευσης ή διακίνησης αυτών , 
ενώ τα πρόστιμα για όποιον διαθέτει γεωργικά φάρμακα στον επαγγελματία χρήστη χωρίς την καταγραφή της συναλλαγής στο 
προβλεπόμενο ειδικό έντυπο  θα αγγίζουν ως και τα 5.000 ευρώ. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται είτε στα πλαίσια του ετήσιου 
τακτικού προγράμματος που αφορά την αγορά φυτοπροστατευτικών είτε εκτάκτως για τη διερεύνηση καταγγελιών ή υποψιών της 
αρμόδιας αρχής, αλλά και σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παράνομων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων ύστερα από εργαστηριακές 
αναλύσεις. 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΠΡΕΠΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑΤΙ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ «ΠΗΞΕΙ» ΣΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑ-
ΚΑ. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΣΤΟ 90% ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ. ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΝΩ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ Η ΙΔΙΑ  Ή ΛΙΓΟΤΕΡΗ, Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΑ-
ΣΙΑΣΤΕΙ. ΚΑΙ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΞΕΠΕΡΝΑ ΕΤΗΣΙΩΣ ΤΑ 2,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ. ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ 
ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. 

Διχασμένη εμφανίζεται η περιβαλλοντική 
οργάνωση WWF στο θέμα του λιγνίτη, αφού 
στην Ελλάδα συγκεντρώνει  15.000 υπο-
γραφές κατά της λειτουργίας της μονάδας 
«Πτολεμαϊδα 5», όπου μόνος χρηματοδότης 
της είναι γερμανικός τραπεζικός όμιλος,   
την ίδια στιγμή που το γερμανικό γραφείο 
της WWF τάσσεται υπέρ της παραμονής 
των παλαιών μονάδων ορυκτών καυσίμων 
υποστηρίζοντας πως η αποκλειστική χρήση  
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεπάγεται 
ζημιές για τις επιχειρήσεις, καθώς παρου-
σιάζουν διακοπές όταν δε φυσάει. Η WWF 
στην Ελλάδα επικαλείται τη συμφωνία του 
2009, όταν το 70% των ευρωπαϊκών επι-
χειρήσεων ηλεκτροπαραγωγής υπέγραψε 
διακήρυξη που προέβλεπε τον μηδενισμό 
των εκπομπών ως το 2050,με τη Δανία 
να εμφανίζεται πιο φιλόδοξη από όλες  
θέτοντας ως στόχο την κάλυψη όλων των 
ενεργειακών αναγκών της από ΑΠΕ την 
ίδια χρονιά.

Ταυτόχρονα, από την Ελλάδα η WWF 
απαντά στους ισχυρισμούς περί μείωσης  
της κερδοφορίας των επιχειρήσεων παρα-
γωγής ηλεκτρισμού, λέγοντας πως οι ΑΠΕ 
θα πρέπει έτσι και αλλιώς να επιδοτούνται 
από το κράτος το οποίο θα πρέπει και να 

εγγυάται τη βιωσιμότητα των επενδύσεων 
αυτών.

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
WWF ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΗΣ, ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ, 
ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ 
ΠΕΔΙΑ.  ΕΤΣΙ ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕ-

ΚΟΜΑΣΤΕ  ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 
WWF ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΚΑΙ 
ΚΟΣΤΟΒΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΑΣΥΜΦΟΡΗ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΥΤΗ 
ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΟ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΤΕΚΜΗ-
ΡΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
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ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: 

Διαμαρτύρονται εν πλω  
για τα χημικά της Συρίας

Tην αντίθεσή τους προς το επιχει-
ρούμενο περιβαλλοντικό έγκλημα της 
εξουδετέρωσης των χημικών όπλων της 
Συρίας στη θάλασσα της Μεσογείου, 
εξέφρασαν οι Κρητικοί την περασμένη 
Κυριακή, εν πλω αυτή τη φορά. Αψηφώ-
ντας τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, 1500 
πολίτες συγκεντρώθηκαν στο παλιό λιμάνι 
της χώρας Σφακίων, ενώ η διαμαρτυρία 
συνεχίστηκε και δια θαλάσσης με τον 
απόπλου φουσκωτών σκαφών, αλιευτι-
κών αλλά και επιβατηγού πλοίου, ώστε 
να δημιουργηθεί μια συμβολική γραμμή 
απαγόρευσης της διέλευσης του πλοίου 
που μεταφέρει τα χημικά. 

Μαζί τους και το πλοίο «Άγιος Νικό-
λαος», γνωστό από την επιχείρηση «Ένα 
καράβι για τη Γάζα», αλλά και τα δύο 
καϊκια που το καλοκαίρι του 2008 έσπασαν 
τον επί 41 χρόνια ναυτικό αποκλεισμό 
της Γάζας. Αυτονόητη χαρακτήρισε τη 
συμμετοχή τους σε αυτή την εκδήλωση 
διαμαρτυρίας ο συντονιστής της πρω-
τοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα», 
Βαγγέλης Πισσίας, ενώ ξεκαθάρισε πως 
θα είναι εκεί όταν το αμερικανικό πλοίο 
Cape Ray θα φθάσει στο καθορισμένο 
σημείο για την πυρόλυση των χημικών 
και θα κάνουν ό, τι μπορούν για να την 
αποτρέψουν. 

Μαζί του δήλωσε πως θα είναι και 
ο δήμαρχος Σφακίων, Παύλος Πολάκης, 
ενώ στις ομιλίες που συνόδεψαν την 
εκδήλωση τονίστηκε η αδυναμία της 
ελληνικής κυβέρνησης να δώσει ουσι-
αστικές απαντήσεις στα ερωτήματα των 
επιστημόνων τόσο για την αποτροπή της 

διαδικασίας της υδρόλυσης όσο και για 
την ύπαρξη Ελλήνων παρατηρητών πάνω 
στο αμερικανικό πλοίο. Θυμίζουμε ότι οι 
κρητικοί έχουν ήδη καταθέσει αναφορά 
στον Άρειο Πάγο για τυχόν ποινικές 
ευθύνες που απορρέουν από πράξεις 
και παραλείψεις κρατικών οργάνων που 
αφορούν τις όποιες παραβιάσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας συνεπάγεται 
η συναίνεσή τους για τη εξουδετέρωση 
των χημικών όπλων στη θάλασσα της 
Μεσογείου. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜMΕ-

ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 
ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΗΤΙ-
ΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ CAPE RAY 
ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ. 

Οι αθροιστικές επιπτώσεις της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνη-
τική και ιονίζουσα ακτινοβολία σε συνδυασμό με τη βιοχημική 
ρύπανση είναι αυτές που προβληματίζουν περισσότερο την Ειδική 
Επιστημονική Επιτροπή της Ε.Ε., καθώς από τις έρευνες της 
τελευταίας δεκαετίας δεν έχουν προκύψει σαφή στοιχεία που 
αποδεικνύουν αιτιολογική σχέση μεταξύ της χρήσης κινητών 
τηλεφώνων και διάφορων μορφών καρκίνου του εγκεφάλου. 
Η Επιτροπή ωστόσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της βλάβης 
του ακουστικού νεύρου και ζητά τη διερεύνηση της σχέσης 
μεταξύ της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα δίκτυα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της εμφάνισης λευχαιμιών. 

Την ίδια στιγμή, κάτοικοι σε όλη τη χώρα αναλαμβάνουν 
δράση και κατεβάζουν μόνοι τους κεραίες, με τελευταία την 
περίπτωση του Ίλιον, όπου πολίτες έκοψαν τα καλώδια που 
τροφοδοτούσαν με ρεύμα κεραία κινητής τηλεφωνίας που 
βρισκόταν τοποθετημένη μόλις πενήντα μέτρα από σχολικό 
συγκρότημα.

Σημειώνεται πως η άδεια λειτουργίας της κεραίας βασί-
στηκε στο νόμο του πρώην υπουργού Βορίδη που άφηνε 
περιθώριο δύο ετών στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να 
νομιμοποιήσουν ή να αποσύρουν κεραίες από το δίκτυό τους. 
Παράλληλα, ο Χρήστος Χουσιάδας, πρόεδρος της Εθνικής 

Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, δηλώνει χαρακτηριστικά πως 
«ζούμε σε μια θάλασσα από ακτινοβολίες» τονίζοντας τον 
σωρευτικό χαρακτήρα του προβλήματος. 

ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ 
Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (Ε.Ε.Τ.Τ.) ΠΑΡΑΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΑ ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΗ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ, ΠΑΡΑ-
ΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΑ 
ΠΑΙΔΙΑ 2-5 ΕΤΩΝ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΕΚΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΟ ΕΙΧΑΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΜΩΣ ΔΕ 
ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ.ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑ; ΜΗΠΩΣ ΤΟ 
ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ ΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ; 

Πνιγόμαστε από τις επικίνδυνες ακτινοβολίες 

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ 
ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ

Σε κάλεσμα του ελληνικού λαού 
για την αποτροπή εισαγωγής της 
πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα 
αλλά και ενίσχυση της εφαρμογής 
ανανεώσιμων μορφών παραγωγής 
ενέργειας, προχώρησε ο υποψήφιος 
Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας, 
Μιχάλης Τρεμόπουλος, με αφορμή 
την συμπλήρωση είκοσι οκτώ ετών 
από το τραγικό πυρηνικό ατύχημα στο 
Τσέρνομπιλ, τις συνέπειες του οποίου 
«πληρώνουμε» ακόμα. Συνυπεύθυνες 
χαρακτηρίζει τις μεγάλες επιχειρήσεις 
που προμηθεύουν πυρηνικούς 
αντιδραστήρες, όπως και αυτές που τους 
λειτουργούν, ονοματίζοντας τις General 
Electric, Hitachi και Toshiba, οι οποίες 
υποστηρίζει πως πρέπει να πληρώσουν 
μέρος του κόστους της απορρύπανσης 
και των αποζημιώσεων. «Η πυρηνική 
βιομηχανία ιδιωτικοποιεί τα κέρδη και 
κοινωνικοποιεί τις ζημιές», τονίζει ο 
ευρωβουλευτής, και θυμίζει πως στα 
είκοσι οκτώ χρόνια που ακολούθησαν το 
τραγικό αυτό ατύχημα, έχει επιτευχθεί 
ελάχιστη πρόοδος σε τεχνολογικό 
επίπεδο, όπως άλλωστε μαρτυρά και το 
άλλο μεγάλο ατύχημα που συνέβη στη 
Φουκουσίμα της Ιαπωνίας. 
ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΛΑ 
ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΛΕ, 
ΜΕΤΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟΝ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ, ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ 
«ΔΗΘΕΝ» ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΕΝ 
ΕΒΓΑΖΑΝ «ΑΧΝΑ». ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ. 



22 / ΟΙΚΟ... ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
οικονομία

Όλα τα «πειραγμένα» τρόφιμα ασφα-
λώς προκαλούν κίνδυνο για τον άνθρωπο. 
Στην περίπτωση όμως της γενετικά τροπο-
ποιημένης μπανάνας, όπως τουλάχιστον 
υποστηρίζει ο επικεφαλής του τεχνολογι-
κού πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ στον 
Καναδά δρ Τζέιμς Ντέιλ, όχι μόνο δεν 
υπάρχει κίνδυνος, αλλά αντίθετα μπορεί 
να σωθούν από αυτή εκατομμύρια παιδιά 
από την Αφρική. 

Πώς θα το πετύχουν αυτό οι επιστήμο-
νες; Τροποποιώντας γενετικά της μπανάνες 
που όλοι γνωρίζουμε, εμπλουτίζοντάς τες 
με βιταμίνη Α, η οποία είναι σωτήρια για 
τα παιδιά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, 
λόγω της έλλειψης βιταμίνης Α 650.000 
έως 700.000 παιδιά πεθαίνουν παγκο-
σμίως κάθε χρόνο και τουλάχιστον άλλα 
300.000 παιδιά τυφλώνονται. 

Σύμφωνα με τον δρα Ντέιλ, υπάρχουν 
σοβαρές ενδείξεις πως η έλλειψη της  
βιταμίνης Α, οδηγεί σε εξασθένηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος και μπορεί 
να έχει επίπτωση ακόμα και στην εγκε-
φαλική ανάπτυξη. 

Όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, 
στη φύση, η μπανάνα έχει πολύ χαμηλό 
επίπεδο βιταμίνης Α, αλλά και άλλων 
θρεπτικών στοιχείων. Η τροποποίηση που 
γίνεται από τους επιστήμονες, εμπλουτίζει 
σε μεγάλο βαθμό την μπανάνα σε βιταμίνη 
Α. Βέβαια οι γενετικά τροποποιημένες, 
μια έρευνα που χρηματοδοτεί με 10 
εκατ. δολάρια το φιλανθρωπικό ίδρυμα 
του Μπιλ Γκέιτς, διαφέρουν οπτικά από 
τις κανονικές μπανάνες. 

Το εσωτερικό της φλούδας των μπα-
νανών που έχουν εμπλουτιστεί με βιταμίνη 
Α, διαθέτει έναν πορτοκαλί τόνο, ο οποίος 
σκουραίνει ανάλογα με την περιεκτικότητα 
της βιταμίνης. 

Ακόμα βέβαια δεν έχει δοκιμαστεί το 
προϊόν. Οι δοκιμές θα αρχίσουν τους επό-
μενους μήνες και θα διαρκέσουν 6 μήνες. 
Και αν όλα πάνε όπως τα προβλέπουν οι 
επιστήμονες, τότε το γενετικό προϊόν θα 
αρχίσει να καλλιεργείται στην Ουγκάντα 
και κανείς βέβαια δεν γνωρίζει αν θα 
εισαχθεί και στη χώρα μας. 

ΕΛΕΟΣ! ΤΟΣΟΣ ΝΤΟΡΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙ-
ΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟ Η «ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΗ» ΜΠΑΝΑ-
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ 
ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ; ΑΚΟΜΗ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΠΟΣΑ ΟΜΩΣ ΠΑΙ-
ΔΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ 

ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟ 
ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ; 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ 
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ. ΑΥΤΑ ΤΑ 10 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Ο 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΑ ΤΑ 
ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗ-
ΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΑ.

Έρχεται η «μεταλλαγμένη»  
μπανάνα για να… σώσει παιδιά!

ΚΟΝΤΡΑ…ΜΑΚΡΑΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΕ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Την κατάργηση της 
αναγραφόμενης ημερομηνίας 
λήξης σε είδη διατροφής 
μακράς διαρκείας, όπως είναι 
τα μακαρόνια, το ρύζι και ο 
καφές, σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αντίθετες προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι οι αγροτικές 
οργανώσεις των κρατών – μελών 
της ΕΕ, ενώ υπέρ συντάσσονται 
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
οι οποίες υποστηρίζουν ότι κάθε 
χρόνο καταλήγουν στον κάδο 
απορριμμάτων 89 εκατ. τόνοι 
τροφίμων, κατάλληλων προς 
κατανάλωση. Ακόμη, η Ολλανδία 
και η Σουηδία βρίσκονται ανάμεσα 
στα κράτη – μέλη της ΕΕ  που 
το μέτρο όχι μόνο τους βρίσκει 
σύμφωνους, αλλά προτείνουν και 
την επέκτασή του και σε άλλα είδη 
τροφίμων. 
Το θέμα της απόρριψης 
τροφίμων στο δυτικό κόσμο έχει 
πυροδοτήσει ποικίλες αντιδράσεις, 
εξαιτίας των ανθρωπιστικών και 
περιβαλλοντικών συνεπειών. 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΤΑΣΣΕΤΑΙ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ, 
ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ, 
ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ 
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΝΑ 
ΕΚΤΙΜΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. 

Προσοχή κίνδυνος! Οι ανύποπτοι καταναλωτές, 
που αγοράζουν τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ ή τα 
άλλα εμπορικά καταστήματα για την επιβίωσή τους, 
πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η υγεία τους βρίσκεται 
σε μεγάλο κίνδυνο, λόγω της ύπαρξης ενός ύπουλου 
βακτηρίου σε τρόφιμα, το οποίο παρουσιάζει αντίσταση 
στα αντιβιοτικά. την ανακάλυψη έκαναν επιστήμονες 
από Πανεπιστήμιο του Καναδά, οι οποίοι εντόπισαν το 
βακτήριο ψευδομονάδα σε καλαμάρια. 

Αυτό το βακτήριο είναι ύπουλο, γιατί, όπως εξηγούν 
οι επιστήμονες, δεν προκαλεί άμεσα ασθένεια στον 
άνθρωπο. Όταν όμως εισέλθει στον οργανισμό και 

περάσει στο πεπτικό σύστημα, θα έλθει σε επαφή με 
άλλα βακτήρια, τα οποία υπάρχουν στο έντερο. Εφόσον 
συμβεί αυτό, τότε θα προκληθεί σοβαρότατο πρόβλημα 
στον άνθρωπο, όπως είναι η εμφάνιση Ε.coli, το οποίο 
προκαλεί, σε συντριπτική πλειονότητα, ουρολοίμωξη. 

Δεν είναι όμως μόνο αυτό, καθώς κρύβεται και άλλη 
μία μεγάλη απειλή για την υγεία, που προέρχεται από 
την υποψία των επιστημόνων ότι το επικίνδυνο αυτό 
βακτήριο, μπορεί να υπάρχει και σε άλλα τρόφιμα, στα 
οποία όμως δεν έχει ακόμα εντοπιστεί, αλλά δεν απο-
κλείεται να κρύβεται παντού. Οι επιστήμονες λένε ότι 
βακτήρια όπως Ε.coli, Listeria κ.λ.π. είναι θέμα χρόνου 

να αναπτύξουν αντίσταση στα αντιβιοτικά και να θέσουν 
σε κίνδυνο την  υγεία των καταναλωτών. Γι’ αυτό επι-
βάλλεται ο ΕΦΕΤ να κινητοποιηθεί άμεσα.

TΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ , ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. ΕΤΣΙ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΤΩΡΑ ΦΩΝΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ, 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΑ ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΑ, ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΧΥΜΑ ΣΑΛΑΤΕΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟ-
ΣΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΤΙ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ.

Προσοχή κίνδυνος! ύπουλο βακτήριο στα τρόφιμα απειλεί την υγεία μας
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Τεράστιο είναι το κόστος, κατασκευ-
αστικό και λειτουργικό, που προκύπτει 
από τη διαχείριση των απορριμμάτων 
στην χώρα μας, στην οποία προτίθενται 
τελικά, να δώσουν λύση οι πολίτες, μετά 
τους κάκιστους χειρισμούς της Πολιτείας 
όλα αυτά τα χρόνια.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το 
γεγονός ότι στο σύστημα διαχείρισης των 
αστικών αποβλήτων, η ταφή κυριαρχεί σε 
ποσοστό 82% και μόλις σε 15% η ανάκτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών, η οποία γίνεται είτε 
με αδιαφανή είτε με λανθασμένο τρόπο. 
Η εκτροπή και ανάκτηση οργανικών είναι 
ελάχιστη (3%) και δεν προέρχεται από 
προδιαλογή, ενώ οι δήμοι παρεμποδίζο-
νται να αναπτύξουν δημοτικά συστήματα 
ανακύκλωσης. 

Η αντιμετώπιση του μείζονος αυτού 
προβλήματος από την πλευρά της Πολι-
τείας γίνεται με λανθασμένο τρόπο και 
ενάντια στο γράμμα της ιεράρχησης στη 
διαχείριση των απορριμμάτων. Τα αστικά 
απορρίμματα για παράδειγμα, κρατούνται 
σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε 
κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 
όπου δεν υλοποιούνται οι δεσμευτικοί 
στόχοι της ανάκτησης, με αποτέλεσμα να 
καταργείται η προδιαλογή.

Παράγονται ακόμη, τεράστιες ποσό-
τητες καυσίμων, οι οποίες δεν μπορούν 
να απορροφηθούν στη βιομηχανία και 
οδηγούν αναγκαστικά σε νέες μορφές 
καύσης, δημιουργώντας τις προϋποθέ-
σεις ενός τεράστιου κατασκευαστικού 
και λειτουργικού κόστους. Με αυτό τον 
τρόπο, ενέχει ο κίνδυνος να χρηματοδοτη-
θούν έργα που δεν θα εκπληρώνουν τους 
δεσμευτικούς στόχους της ΕΕ.

Στον αντίποδα της κωλυσιεργίας των 
υπουργείων και των περιφερειών, βρίσκε-
ται η Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥ-
ΝΑΤ), η οποία έχει τεκμηριώσει τεχνικά 
και οικονομικά, τον τρόπο, με τον οποίο 
η διαχείριση των ΑΣΑ (Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων) μπορεί να είναι περιβαλλοντικά 

ασφαλής, να διασφαλίζει την εκπλήρωση 
των στόχων και να έχει χαμηλό κατασκευ-
αστικό και οικονομικό κόστος. 

Πρόκειται για μια ιδέα ορθολογιστι-
κή και υλοποιήσιμη, που βασίζεται στην 
αποκεντρωμένη διαχείριση, σύμφωνα με 
την οποία το βάρος πέφτει στη μέγιστη 
ανάκτηση των υλικών και στην ελαχιστο-
ποίηση των ποσοτήτων των σύμμεικτων, 
που έχουν ανάγκη επεξεργασίας. Επίσης, 
στηρίζεται στις αρχές της εγγύτητας και 
της μικρής κλίμακας και υλοποιείται σε 
δημοτικές και διαδημοτικές εγκαταστάσεις, 
εγγυώμενη την αποτελεσματικότητα της 
χρηματοδότησης. 

Τέλος, διευκολύνει τη συμμετοχή τω 
πολιτών και παράγει οφέλη που μπορούν 
να επιστρέψουν στην κοινωνία και να 
ανατροφοδοτήσουν νέες δράσεις για την 
ανακύκλωση και κομποστοποίηση. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕIΛHΜΜΕΝΑ 
ΕΧΕΙ ΤΟΝΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑ-
ΓΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 20ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ. ΕΝ 
ΤΟΥΤΟΙΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΥ-
ΣΟΥΣ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΝΕΜΟ-
ΝΤΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΒΑΛΕΙ ΠΡΩΤΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΑΛΛΑ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. 
ΈΤΣΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΧΕΣ ΟΛΟ-
ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. 
ΩΣ ΠΟΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΑΣ 
ΧΡΥΣΟΣ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ 
ΜΙΑ ΘΗΛΙΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΜΑΣ;

Οι πολίτες επωμίζονται  
το «βάρος» των σκουπιδιών

Ο ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
κ ΜΑΝΙΑΤΗΣ  
ΤΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Τα βάσανα δεν έχουν τελειωμό για τη 
χώρα μας αφού απειλείται και πάλι 
με νέο οικονομικό χτύπημα, αυτή τη 
φορά από την προσφυγή της Κομισιόν 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς για 
άλλη μία φορά φανήκαμε ασυνεπείς 
σε δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει 
από το 2005.
Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή επιτροπή 
κατέθεσε τον Ιούλιο του 2013 νέα 
προσφυγή όπου ζητάει να επιβληθούν 
χρηματικές ποινές στη χώρα μας λόγω 
ότι παρά τις δεσμεύσεις της ελληνικής 
κυβέρνησης να σταματήσουν τη 
λειτουργία τους και να κλείσουν στη 
χώρα μας οι παράνομες χωματερές 
αυτές εξακολουθούν κανονικά και 
με το νόμο να είναι βιώσιμες και να 
εξαπλώνονται.
Αν και ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
κύριος Γιάννης Μανιάτης είχε 
δεσμευτεί ως προς την αναστολή 
λειτουργίας των χωματερών αυτό 
όπως φαίνεται δεν πραγματοποιήθηκε 
και η κομισιόν ζητάει αναλυτικά :
• να καταβληθεί ποινή ύψους 
71.193,60€ ανά ημέρα καθυστέρησης 
στην εκτέλεση της απόφασης που 
εκδόθηκε το 2005, από την ημέρα 
που θα εκδοθεί η απόφαση στη νέα 
προσφυγή μέχρι και τη μέρα που θα 
πάψει κάθε εργασία σε οποιαδήποτε 
χωματερή στη χώρα μας και
•να καταβληθεί στην Επιτροπή 
το ημερήσιο κατ’ αποκοπήν ποσό 
των 7.786,80€ ανά ημέρα από τον 
Οκτώβριο του 2005 έως και τη μέρα 
που θα αναστείλουν τη λειτουργία 
τους όλες οι χωματερές στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή η 
αίτηση προσφυγής , μαντέψτε ποιος 
θα πληρώσει και πάλι την ανικανότητα 
ορισμένων να κάνουν τη δουλειά 
τους.
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΩΡΑ ΦΩΝΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ. 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ 
ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 300 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΑ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
ΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΧΕΣ ΠΟΥ 
ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ 
ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ 
ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ. ΑΙΣΧΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.

ο Δήμος Πύργου πολύ σύντομα θα θυμίζει σκουπιδότοπο  
καθώς η μεταφορά των σκουπιδιών στον ΧΥΤΑ της Βλαχομάν-
δρας Ναυπάκτου μάλλον φαντάζει απίθανη να συμβεί καθώς ο 
Δήμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά. 

Στη χώρα που εδρεύουν οι καθυστερήσεις και οι εγκρίσεις 
από κάθε είδους Δημόσια Αρχή δε θα  μπορούσε να γίνει και 
κάτι διαφορετικό για την απερχόμενη πλέον αρχή του Δήμου 
Πύργου που δηλώνει ότι βρίσκεται σε αναμονή της έγκρισης 
από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Συμβάσεων , η οποία όμως 
είναι άγνωστο το πότε και το εάν θα πραγματοποιηθεί, καθώς 
η επίτροπος που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει 
υπογράψει ακόμη! 

Και πώς να υπογράψει όταν με μαθηματική ακρίβεια τα νού-
μερα δεν βγαίνουν καθώς το κόστος του έργου έχει υπολογιστεί 

κοντά στα 950.000€ για το διάστημα του θέρους ενώ ο ίδιος 
ο Δήμος Πύργου έπειτα και από ανελέητες περικοπές δεν θα 
καταφέρει να ξεπεράσει ούτε το φράγμα των 400.000€

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ 
ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΛΕΙ-
ΨΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». ΑΥΤΟ ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΝΑ 
ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 40€ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 
(650.000€) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ. 
ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΣΕ ΩΡΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΕ-
ΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ KAI ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΤΕ  ΤΕΤΟΙΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΟΧΙ ΝΑ ΤΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΕ.

Σκουπίδια – παντού σκουπίδια
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Πώς γίνεται μια περιοχή που προ-
στατεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το δίκτυο Natura 2000 όπως είναι 
το Εθνικό Πάρκο Σχινιά να έχει μετα-
τραπεί σε ένα αχανή χώρο ψυχαγωγίας, 
θερινών διακοπών και σε μερικά σημεία 
σκουπιδότοπο; 

Αυτή η αντίφαση που χαρακτηρίζει 
το πάρκο Σχινιά, το μεγαλύτερο πάρκο 
κοντά σε αστική περιοχή της Μεσογείου 
που φιλοξενεί ένα μοναδικό οικοσύστημα 
όπως καταγράφουν οι επιστήμονες, είναι 
ξεκάθαρα ένα παράδειγμα πολιτικής αλλά 
και κοινωνικής αδιαφορίας στο βωμό του 
κέρδους και του ατομικού συμφέροντος. 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει 
το πάρκο είναι σύμφωνα με τους κατοίκους 
μια από τις σημαντικότερες αιτίες υπο-
βάθμισης του καθώς ο μισός υδρότοπος 
ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό 
Ελλήνων Δικαστών και ο άλλος μισός 
στο Ίδρυμα Μπενάκη. 

Για την προστασία της περιοχής έχει 
ιδρυθεί επιπλέον ο μη κερδοσκοπικός 
Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρ-
κου Σχινιά. Ο ΦΟΔΕΠΑΣΜ δεν διαθέτει 
σύμβαση με το Δήμο Μαραθώνα και ως 
εκ τούτου δεν έχει το δυναμικό και τους 
πόρους για να δράσει. Ο Δήμος από την 
άλλη, διαχειρίζεται ουσιαστικά μόνο τις 
περιοχές αστικού ενδιαφέροντος, κάνο-
ντας συλλογή απορριμμάτων μόνο από 
τη λεωφόρο, τους κάδους των σπιτιών 
και τις ταβέρνες. 

Στο χώρο του πάρκου πέρα από τους 
φορείς που συμμετέχουν στη ιδιοκτησία 
και τη διοίκηση, βρίσκονται και μια σειρά 
από χώρους αναψυχής και ταβέρνες, 
οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν 
πληρούν τα κριτήρια αδειοδότησης και 
ως εκ τούτου λειτουργούν παράνομα. 

Η οικολογική καταστροφή που έχει 
υποστεί ο χώρος είναι εκτεταμένη και 

απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας από την 
πολιτεία. Όπως υπενθυμίζει σε έκθεση 
της η δρ Νίκη Ευελπίδου από το Πανε-
πιστήμιο Αθηνών «οι υπεραντλήσεις 
οδήγησαν σταδιακά στην εξαφάνιση των 
μικροβιότοπων και σε συνδυασμό με τη 
λαθροθηρία και την παράνομη αλιεία 
οδήγησαν στη δραματική μείωση της 
ορνιθοπανίδας Σχινιά». 

Οι φύλακες του πάρκου επιβεβαι-
ώνουν τη συνεχή υποβάθμιση του και 
από επιτήδειους, καθώς «λαθραίοι» επι-
σκέπτες μετατρέπουν κάποια τμήματα 
σε βοσκοτόπια ενώ το χειμώνα πολλά 
δέντρα βρίσκονται κομμένα λόγω της 
παράνομης υλοτομίας. Η ανεξέλεγκτη 
εκμετάλλευση του πάρκου μπορεί να 
διαπιστωθεί και σε απόσταση αναπνοής 

από τον υδροβιότοπο, όπου ένα μέρος 
του λειτουργεί ως αυτοσχέδια πίστα 
μοτοκρός. Το δυσάρεστο είναι ότι παρόλη 
την ανομία που επικρατεί δεν επιλαμβά-
νονται οι κατασταλτικές αρχές ενώ οι 
φύλακες και ο σύλλογος περιορίζονται 
απλά σε συστάσεις που δεν καταφέρνουν 
να περιορίσουν το φαινόμενο. 

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, 
ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας 
Ψινάκης γράφει σε άρθρο του σχετικά πως 
το Εθνικό Πάρκο Σχινιά κινδυνεύει να γίνει 
σύμβολο της συλλογικής ανικανότητας 
αν δεν μπορέσει να προστατευθεί και ότι 
παρόλη την απαξίωση του παραμένει ένα 
μαγευτικό μέρος ομορφιάς. 

Επισημαίνει επιπλέον πως εξαιτίας της 
ολιγωρίας όλων απειλείται από πυρκαγιές, 

λαθροθηρία και εκτεταμένη ρύπανση 
λόγων των απορριμμάτων.

Το διακύβευμα είναι πώς όλες αυτές 
οι διαφορετικές πλευρές ενδιαφέροντος 
μαζί με την αγωνία των κατοίκων μπορούν 
να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν το 
πάρκο από την εκμετάλλευση που υφί-
σταται. Απαιτείται άμεσα ευαισθησία και 
αποτελεσματικότητα ώστε να μπορέσει 
σύντομα να ξαναβρεί την ισορροπία του 
ως ένα πρότυπο παράκτιο οικοσύστημα. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΙΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΙΧΕ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ, ΤΙΣ 
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ 
ΟΥΤΕ Ο ΔΗΜΟΣ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΠΟΤΕ. ΑΙΣ-
ΧΟΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ

Πεδίο ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης

Σε μια από τις μεγαλύτερες παραλίες της βορείου 
Ελλάδας, με ακτογραμμή μήκους 5 χλμ., η οποία είναι και 
η μεγαλύτερη αμμώδη παραλία της χώρας μας, μπήκε 
«πωλητήριο» την περασμένη εβδομάδα από το ΤΑΙΠΕΔ. 

Η συγκεκριμένη παραλία, που βρίσκεται στη Νέα 
Πέραμο Καβάλας, έχει χαρακτηριστεί από τις ωραιό-
τερες και πιο εξωτικές της Ελλάδας, έχει βραβευτεί με 
γαλάζια σημαία και αποτελεί προστατευόμενη περιοχή. 
Αποτελείται από μια αλυσίδα καθαρών ακρογιαλιών με 
τρεις κολπίσκους, οι οποίοι χωρίζονται με βράχια και 
απέναντι υπάρχει μια βραχονησίδα γνωστή ως Φιδονήσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση προς αυτήν 
είναι εύκολη από όλη τη βόρειο Ελλάδα, ενώ αποτελεί 
τουριστικό προορισμό για αρκετούς τουρίστες. Πίσω 
από τις ακρογιαλιές, εκτείνεται η αρχαιολογική ζώνη 
της Περάμου, που έχει χαρακτηριστεί ως Β’ Αρχαιολο-
γικός Χώρος. Στο σημείο αυτό βρισκόταν η βυζαντινή 
πόλη γνωστή ως Ανακτορούπολη από τον 10ο έως τον 
15ο αιώνα μ.Χ., ενώ πλήθος ευρημάτων έρχονται στο 

φως με κάθε ανασκαφή, συμπεριλαμβανομένου του 
γεγονότος ότι το βυζαντινό κάστρο σώζεται σε μεγάλο 
βαθμό μέχρι σήμερα. 

Με βάση όλη αυτή την κληρονομιά που έχουν από 
τα αρχαία χρόνια, οι κάτοικοι της Νέας Περάμου αντι-
δρούν –και όχι άδικα- στην εκχώρηση της περιοχής των 
Αμμολόφων στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση, χαρακτηρίζο-
ντας την πράξη αυτή ως «εθνικό ξεπούλημα» για ένα 
κομμάτι ψωμί, αλλά και καταπάτηση της αρχαιολογικής 
ζώνης, καθώς στην αγγελία του ΤΑΙΠΕΔ αναγράφεται: 
«Για πώληση με σκοπό τη δημιουργία παραθεριστικών 
κατοικιών».

Οι κάτοικοι μάλιστα, έχουν αναρτήσει και σχετικό 
ψήφισμα στο Διαδίκτυο, με τίτλο «Ελληνική κυβέρνηση, 
ΤΑΙΠΕΔ: Λέμε «όχι» στο Ξεπούλημα των Αμμολόφων 
Καβάλας», με το οποίο έχουν συγκεντρώσει τις τελευ-
ταίες ημέρες 3.100 υπογραφές. 

Τέλος, ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον κατάλογο του 
ΤΑΙΠΕΔ βρίσκονται επίσης από την ευρύτερη περιοχή, 

η παραλία του Ακροπόταμου, μια έκταση στην Αγία 
Μαρίνα Παγγαίου, η Αλάνα της Νέας Ηρακλείτσας, 
ένα ξενοδοχείο στο Παληό, μια σειρά παραθεριστικών 
κατοικιών στην παραλία Ορφανίου και πιο πρόσφατη, 
οι πηγές του Παραδείσου στους Τοξότες. Σε περίπτωση 
που αγοραστούν οι εκτάσεις αυτές από ιδιώτες, θα έχουν 
το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης για τα επόμενα 50 
χρόνια, σε παραλία και αιγιαλό. 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΣΙΤΗ ΤΟ ΠΙΟ 
ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ, ΤΟ 
ΤΑΙΠΕΔ. ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ 
ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΞΙΟΖΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΤΙ «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ» ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ. ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΘΟ-
ΔΕΥΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ, ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ, 
ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Η ΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΩΝ Θ’ΑΝΑΚΟΠΕΙ.

Ξεπουλάνε εξωτικές παραλίες και χαρίζουν αρχαιολογικές ζώνες
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«Ρυπασμένο πεδίο»  
και όχι Θριάσιο 

οικονομία

Πως μπορεί κανείς σήμερα να 
στήσει ένα παράνομο διαλυτήριο 
πλοίων σε περιοχή που στο Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο έχει χρήση «μη 
οχλούσας βιομηχανίας-βιοτεχνίας» ?

Και εάν διαλέξει έκταση που έχει 
προβλεφθεί η δημιουργία κοινόχρη-
στου χώρου πρασίνου ?

Θα πρέπει να επικαλεσθεί «επεί-
γοντες» περιβαλλοντικούς σκοπούς 
που θα προσφέρει ένα νέο διαλυτή-
ριο πλοίων, με το οποίο θα καθαρίσει 
ο κόλπος από τα υφιστάμενα 20 
ναυάγια, χωρητικότητας 34.133 
κόρων, τα οποία εκτός του ότι είναι 
επικίνδυνα για την ναυσιπλοϊα και 
τα αγκυροβόλια, αποτελούν και 
εστία περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευ-
σίνας (ΟΛΕ) για να δικαιολογήσει 
την αμεσότητα των ενεργειών του 
επικαλέσθηκε έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας του 
Φεβρουαρίου 2011!

Στην έκταση αυτή των 20 στρεμ-
μάτων στην περιοχή Κολυμπάκι, 
υπάρχει στα χαρτιά, ανενεργό εδώ 
και χρόνια, το διαλυτήριο πλοίων 

της Εταιρείας «Θ. Μ. Μπακόπουλος 
ΑΕΒΕ». Η Εταιρεία έχει άδεια λει-
τουργίας σε ισχύ και το 2010 έλαβε 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων με ισχύ 5 ετών, χωρίς να ασκεί 
καμία δραστηριότητα. Έτσι πατώντας 
πάνω σε αυτή την Άδεια Λειτουργίας 
και την Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων ο ΟΛΕ δρομολογεί την κατα-
σκευή νέου διαλυτηρίου πλοίων, 
που θα λειτουργήσει για 5 χρόνια, 
με πλειοδοτικό διαγωνισμό. 

Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη 
του, ο ΟΛΕ, ότι ήδη στο Θριάσιο 
Πεδίο λειτουργούν μερικές από τις 
μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας, 
όπως 2 διϋλιστήρια πετρελαίου 
(ΕΛΠΕ, ΕΛΔΑ), 2 χαλυβουργίες 
(Ελληνική  Χαλυβουργία, Χαλυβουρ-
γική), 2 τσιμεντοβιομηχανίες (ΤΙΤΑΝ, 
ΧΑΛΥΨ), 1 βιομηχανία πυρομαχικών 
(ΕΑΣ πρώην ΠΥΡΚΑΛ) και πολλές 
άλλες μικρότερες βιομηχανίες δια-
κίνησης πετρελαίου, πλαστικών, 
χημικές, λατομεία κλπ.

Συνοψίζοντας ο ΟΛΕ , ανατρέ-
ποντας στην πράξη την υπάρχουσα 
Πολεοδομική Μελέτη, θέλει να κατα-

σκευάσει νέο διαλυτήριο πλοίων σε 
κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, με την 
δικαιολογία ότι πρέπει να καθαρίσει 
ο αβαθής κόλπος Ελευσίνας από τα 
υπάρχοντα ναυάγια. Και φυσικά δεν 
είναι αρκετός ο χρόνος των 5 ετών 
για να ολοκληρωθεί η ανέλκυση και 
η διάλυση των 20 ναυαγίων, άρα θα 
ζητηθεί παράταση από τον Ανάδοχο, 
εάν υπάρξει βέβαια κάποιος διότι 
μέχρι τώρα 3 φορές έχει αποβεί 
άγονος ο σχετικός διαγωνισμός. 

Το ΠΑΚΟΕ έχει γράψει και 
καταγγείλει στους Δημάρχους της 
περιοχής, το τοπωνύμιο  «Θριά-
σιο πεδίο» να αλλάξει και να γίνει 
«Ρυπασμένο πεδίο»,  επειδή το 
μεγαλύτερο κομμάτι της βιομη-
χανικής ρύπανσης είναι σε αυτό 
(Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργος). 
Τα περιβαλλοντικά εγκλήματα είναι 
πολλά.  Βιομηχανίες-βιοτεχνίες 
χωρίς άδεια, ΕΛΠΕ προβληματικά 
όπως και τα άλλα διυλιστήρια, 
300 Βιομηχανίες ανεξέλεγκτες και 
κανένας δεν δίνει σημασία. Άραγε 
Εισαγγελέας Περιβάλλοντος δεν 
υπάρχει;

Η Εκκλησία 
παρανομεί

Ο ηγούμενος της Μονής Αγίας Παρασκευής 
Μαζίου Μεγάρων, που έγινε «καθολική» από το 
2007 και ανήκει στην Μητρόπολη Σαλαμίνας, 
προσπαθεί να αποκτήσει 600 στρέμματα στην 
περιοχή προκειμένου να κατασκευάσει εκθεσιακό 
κέντρο και εκκλησία.

Στηριζόμενος σε Νόμο του 1957, σύμφωνα 
με τον οποίο αν η εκκλησία δηλώσει ότι κατείχε 
την έκταση προ του 1830, είναι δική της χωρίς 
να έχει τίτλους ιδιοκτησίας, ο ηγούμενος πήγε να 
μεταγράψει το Συμβόλαιο που συνέταξε το 2000 
για  την εν λόγω έκταση στο Υποθηκοφυλακείο 
Μεγάρων, αλλά ο υποθηκοφύλακας ζήτησε 
έγγραφα από το Δασαρχείο ότι η έκταση δεν 
είναι Δημόσια (ως δασική), καθώς και Δήλωση 
φόρου μεταβίβασης ακινήτων από την Δ.Ο. Υ., 
διότι η έκταση πρέπει να δηλωθεί στην Δ.Ο.Υ. 
άσχετα αν τα μοναστήρια απαλλάσσονται από 
την καταβολή φόρου μεταβίβασης.

Σημειώνουμε ότι η Μονή το 2000 είχε 
“εξασφαλίσει” επιδότηση από το Γ’ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης για την κατασκευή των έργων.

Αντί να συμμορφωθεί ο ηγούμενος στράφηκε 
νομικά κατά του Υποθηκοφυλακείου και κερδίζει 
την υπόθεση στο Πρωτοδικείο.

Το Υποθηκοφυλακείο ζήτησε από το Δασαρ-
χείο Μεγάρων να του γνωρίσει εάν η έκταση 
είναι δασική η όχι.

Επίσης ζήτησε την συνδρομή του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο απήντησε 
ότι δεν ασχολείται με τέτοια ήσσονος σημασίας 
θέματα. 

Το Δασαρχείο, σύμφωνα με επιστολή που 
έστειλε το Μάιο στον Γενικό Επιθεωρητή Δημό-
σιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή, ζητά από 
την Μονή δασικούς χάρτες, τοπογραφικά κλπ. 
που να δείχνουν την έκταση για να ξεκινήσει 
την έρευνα. Παράλληλα ζητά από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος να ερευνήσει το θέμα, διότι δεν 
μπορεί να διεκπεραιώσει την υπόθεση λόγω 
έλλειψης προσωπικού.

Ερωτήθηκε επίσης η Κτηματική Εταιρεία του 
Δημοσίου εάν η έκταση είναι δημόσια η όχι.

Το Υπουργείο Οικονομικών τέλος απάντησε 
ότι η Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων 
είναι απαραίτητη.  

Σήμερα ούτε η Μονή έχει στείλει τα έγγραφα 
στο Δασαρχείο, ούτε έχει πάει από το 2012 
στην Δ.Ο.Υ., ούτε η ΚΕΔ έχει απαντήσει αλλά 
ούτε και το ΥΠΕΚΑ. 

Απάντησε όμως ο Δήμαρχος Μεγάρων κ. 
Ιωάννης Μαρινάκης λέγοντας ότι έχει άγνοια 
του θέματος! 

Δυστυχώς όλα αυτά που ακούσατε 
αποδεικνύουν για ακόμα μία φορά την 
διάλυση της «σάπιας» κρατικής μηχανής, 
που ειρωνικά πάντοτε επικαλούνται οι 
υποψήφιοι προεκλογικά, γιατί μετεκλογικά 
γίνονται ένα με αυτήν. Το ΠΑΚΟΕ τέτοια 
φαινόμενα όπως το παραπάνω,  εκτάσεις 
στο Πέραμα-Κερατσίνι, Σχιστό,  Μαλακά-
σα,  Σαλαμίνα και όπου αλλού μπορεί να 
φανταστεί κάποιος, τα έχει καταγγείλει. 
Αλλά … εκκλησία είναι αυτή. Άραγε γιατί 
δεν γίνεται επιτακτική ανάγκη ο διαχωρι-
σμός Εκκλησίας με Κράτος;
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Σύμφωνα με το έγκριτο περιοδικό 
«Newsweek» η καταστροφή που έχει 
προκληθεί στους ωκεανούς της γης ίσως 
να είναι μη αναστρέψιμη. Όταν νοσούν οι 
θάλασσες, που καταλαμβάνουν το 72% 
της επιφάνειας της γης, απειλείται με 
δηλητηρίαση όλος ο πλανήτης.

Περίπου το 1/3 των εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα, που προέρχονται από 
τον άνθρωπο, απελευθερώνονται στην 
ατμόσφαιρα και καταλήγουν με κάποιο 
τρόπο στους ωκεανούς. Το διοξείδιο του 
άνθρακα ρίχνει το pH αλλάζοντας την 
οξύτητα του θαλασσινού νερού. Το πιο 
όξινο νερό μαζί με άλλους παράγοντες, 
όπως η υπεραλιεία, η παράκτια ρύπανση, 
η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και 
τα κάθε είδους απόβλητα που καταλήγουν 
στην θάλασσα, δημιουργεί ένα τοξικό 
περιβάλλον.

Το 60% των κοραλλιογενών υφά-
λων («τροπικών δασών της θάλασσας») 
παγκοσμίως  απειλείται με εξαφάνιση. 
Αυτοί οι ύφαλοι τροφοδοτούν το 25% 
της θαλάσσιας ζωής συμπεριλαμβανο-
μένων και περίπου 4.000 ειδών ψαριών. 
Είναι σαφής λοιπόν η απειλή από την 
καταστροφή των τροπικών δασών της 
θάλασσας.

Ένα άλλο θέμα που έχει αναπτυχθεί 
τις τελευταίες δεκαετίες και πολλαπλασι-
άζεται απειλητικά είναι αυτό των «νεκρών 
ζωνών». Είναι  θαλάσσιες εκτάσεις που 
εμφανίζονται σαν «βομβαρδισμένα τοπία» 
και στις οποίες δεν ζει τίποτε άλλο εκτός 
από βακτήρια και άλλοι μονοκύτταροι 
οργανισμοί. Σύμφωνα με το «Newsweek» 
οι νεκρές ζώνες παγκοσμίως ξεπέρασαν 
τις 400. Μία από τοις μεγαλύτερες στο 
Δέλτα του Μισισιπή καλύπτεται από φύκη,  

έχει έκταση μεγαλύτερη από 20.000 τετρ. 
χιλιόμετρα και δημιουργήθηκε, σύμφωνα 
με τους ειδικούς, από την υπερβολική 
χρήση λιπασμάτων στην περιοχή.

Τέλος μεγάλο μέρος της Βαλτικής, 
που άλλοτε τάιζε όλη την βόρεια Ευρώπη,  
βρίσκεται σε ανάλογη «νεκρή» κατάσταση. 
Το 1/3 της ζωής σε αυτή την θάλασσα 
είναι νεκρό. Οι μεταβολές στην οξύτητα 
του νερού των ωκεανών, όπως είδαμε, 
επηρεάζουν και την βιολογία της θαλάσ-

σιας πανίδας και μέχρι το τέλος του 
αιώνα πολλά είδη ψαριών και θαλάσσιων 
οργανισμών θα έχουν εξαφανισθεί η 
μεταλλαχθεί προειδοποιούν οι επιστή-
μονες. Τα πρώτα είδη που απειλούνται 
είναι τα στρείδια, μύδια και χτένια. 

Η Μεσόγειος Θάλασσα ιδιαίτερα 
στις εκβολές των αστικών-βιομηχανικών 
αποβλήτων, είναι νεκρή ζώνη έκτασης 
500-1.000 μέτρα από την ακτή. Αυτή η 
ρύπανση-μόλυνση σκοτώνει τον ενάλιο 

πλούτο και ταυτόχρονα δημιουργεί προ-
βλήματα στα ανθρωπογενή οικοσυστήμα-
τα.  Έτσι στην Ελλάδα στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, που δυστυχώς είναι εφα-
πτόμενες με τα θαλάσσια οικοσυστήματα, 
το πρόβλημα είναι τεράστιο. Το ΠΑΚΟΕ 
επανειλημμένα έχει καταγγείλει αυτή την 
απαράδεκτη κατάσταση της έλλειψης 
βιοχημικών καθαρισμών και δυστυχώς 
από τα αποτελέσματα αυτών των παρεμ-
βάσεων συνεχώς δικαιώνεται.

Τα απόβλητα καταστρέφουν τη Μεσόγειο

Η Malaspina είναι μία από τις μεγα-
λύτερες αποστολές για την καταγραφή 
των σκουπιδιών που καταλήγουν στους 
ωκεανούς και έχει οργανωθεί από το 
Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας. 
Σύμφωνα με τη έρευνα που έγινε, με 
δεκάδες χιλιάδες δείγματα νερού από 
τον Ινδικό, Ειρηνικό και τον Ατλαντικό 
ωκεανό, από την επιφάνεια έως 6.000 
μέτρα βάθος, εντοπίστηκαν 100 φορές 
λιγότερα πλαστικά από ότι αναμενόταν.

Η είδηση δεν είναι καλή, όπως θα 
πίστευε κανείς, διότι είναι πιθανό τα 
πλαστικά να καταναλώνονται από τα 
ψάρια και να καταλήγουν στο στομάχι μας.

Κομμάτια πλαστικού βρέθηκαν σε 
όλες τις περιοχές που εξετάσθηκαν, 
με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να 
παρατηρήθηκαν στις πλωτές “σκουπι-
δόμαζες”, όπως η ονομαστή «μεγάλη 
σκουπιδόμαζα» του Βορείου Ειρηνικού.

Από το 1970 η Αμερικανική Εθνική 
Ακαδημία Επιστημών, έχει εκτιμήσει ότι το 
0,1% των πλαστικών σκουπιδιών πρέπει 

να καταλήγει στην θάλασσα. Μελέτες 
είχαν δείξει ότι ακόμη και οι πάγοι της 
Αρκτικής περιέχουν μικροσωματίδια 
πλαστικού.

Η συνολική ποσότητα πλαστικών στους 
ωκεανούς εκτιμάται στους 40.000 τόνους 
παγκοσμίως, ποσότητα που θεωρείται 
μικρή, αν σκεφθεί κανείς ότι ετησίως 

παράγονται 300 εκατομμύρια τόνοι 
πλαστικών, η μεγαλύτερη ποσότητα των 
οποίων καταλήγει στις χωματερές και 
κάποιες ποσότητες, παρασύρονται σε 
ποτάμια και καταλήγουν στις θάλασσες.

Ο Κάρλος Ντουάρτε, επικεφαλής της 
έρευνας, υποψιάζεται ότι τα πλαστικά 
τρώγονται από θαλάσσιους οργανι-

σμούς. Η ηλιακή ενέργεια διασπά τα 
μεγάλα πλαστικά σκουπίδια σε όλο και 
μικρότερα κομμάτια, τόσο μικρά όσο η 
μπουκιά μικρών ψαριών.

Τα σωματίδια πλαστικού απορροφούν 
και συγκρατούν χημικούς ρύπους, όπως το 
DDT και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια, 
οι οποίοι θα κατέληγαν στον οργανισμό 
των ψαριών που τρώνε τα πλαστικά. Με 
αυτό τον τρόπο ενδέχεται τοξικές ενώσεις 
να περνούν στην τροφική αλυσίδα και να 
καταλήγουν στον ανθρώπινο οργανισμό.

Κανείς δεν γνωρίζει σε ποιό βαθμό 
μπορεί να συμβαίνει αυτό.

Και άλλη φορά έχουμε αναφερθεί 
σε αυτόν τον εφιάλτη της διατροφής 
πολλών …..   από τις πλαστικές σακούλες 
και άλλα πλαστικά. 

Η αλυσίδα της διατροφής μας 
καταγράφηκε από μία έρευνα του 
ΠΑΚΟΕ που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του pakoe.gr αλλά και 
διαβιβάστηκε «αρμοδίως», εν τούτοις 
«φωνή βοώντος εν τη ερήμω».

Εφιάλτης η διατροφή των ψαριών με πλαστικά
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Τα απόβλητα καταστρέφουν τη Μεσόγειο

Η ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη :
• Να ανακυκλώνουν το 70% των αστικών αποβλήτων 

και το 80% των αποβλήτων συσκευασίας έως το 2030.
• Να απαγορευτεί, έως το 2025, η υγειονομική ταφή 

των ανακυκλώσιμων αποβλήτων.
• Ενιαία προσέγγιση για ορισμένες κατηγορίες απο-

βλήτων, όπως τα θαλάσσια απόβλητα, ο φώσφορος, τα 
απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα τρόφιμα, 
τα επικίνδυνα και τα πλαστικά απόβλητα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή μπορεί να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με καινοτόμο σχεδια-
σμό, βελτίωση των επιδόσεων και πιο βιώσιμα προϊόντα 
και διαδικασίες παραγωγής, επιχειρηματικά μοντέλα 
κυκλικής οικονομίας, που θα καταστήσουν δυνατή την 
μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους.  Χρειάζεται 
αυστηρό θεσμικό πλαίσιο,  για να γίνει πραγματικότητα 
η κυκλική οικονομία και πολιτικές που έχουν μεγαλύτερη 

συνάφεια, νομοθεσία και στήριξη από την έρευνα και 
την καινοτομία, ώστε να απελευθερωθούν οι επενδύσεις 
και να προσελκύσουν χρηματοδότες, ενισχύοντας τον 
ρόλο των επιχειρήσεων.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ κ. Γιάνεζ Ποτότσνικ, 
δηλώνει ότι «αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί πρέπει 
να επιτύχουμε την μέγιστη αξιοποίηση των πόρων μας, 
δηλαδή την ανακύκλωσή τους σε παραγωγική χρήση, 
όχι την ταφή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής ως 
αποβλήτων».

«Η μετάβαση σε κυκλική οικονομία είναι όχι μόνο 
δυνατή αλλά και επικερδής και πως οι προτεινόμενοι 
στόχοι για το 2030 αφορούν στην ανάληψη δράσης 
σήμερα προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε 
κυκλική οικονομία, καθώς και στην αξιοποίηση των επι-
χειρηματικών ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης 
που προσφέρει». 

Τα προτεινόμενα από την ΕΕ μέτρα, εκτός από τις 
θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα δημιουργήσουν 
και 580.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ.     

Όλα αυτά που επικαλείται η ΕΕ είναι αποτέλεσμα 
μακροχρόνιων μελετών σε ένα μακροοικονoμικό σύστημα 
ανάπτυξης και όχι φοβερής λιτότητας που περνάει η 
χώρα μας σήμερα. 

Εάν όμως, όπως έχει προτείνει το ΠΑΚΟΕ, η ανα-
κύκλωση γίνει τρόπος ζωής για τους έλληνες πολίτες, 
με μία σοβαρή πολιτική των φορέων που την «διαχειρί-
ζονται» και όχι με καθαρά προσωπικά οικονομοτεχνικά 
κριτήρια των  μεγάλων χρυσών σκουπιδαρχών, τότε και 
μόνο τότε θα μπορέσουμε να ατενίζουμε  την  κυκλική 
κοινωνική οικονομία.  

Τέρμα λοιπόν στα μονοπώλια της φιλοσοφίας, όσο 
πιο πολλά σκουπίδια τόσο μεγαλύτερα τα κέρδη των 
χρυσοφόρων μονοπωλίων.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά τα γράφει  
για την ανακύκλωση, αλλά  η Ελλάδα κοιμάται

Στην νοτιοδυτική πλευρά της 
Κέρκυρας βρίσκεται ένα μοναδικό στη 
Μεσόγειο και σπάνιας φυσικής ομορφιάς 
και βιοποικιλότητας, προστατευόμενο 
από το δίκτυο Natura 2000”,  οικοσύ-
στημα του Ισσού. Σε παραθαλάσσια 
έκταση περίπου 1.800 στρεμμάτων με 
κεδροδάσος και αμμοθίνες σπάνιες στη 
Μεσόγειο, εκτείνεται το οικοσύστημα 
του Ισσού, που έχει σπάνια χλωρίδα και 
πανίδα (έχουν παρατηρηθεί 126 είδη 
πτηνών). Σημειώνουμε δε ότι υπάρχουν 
και σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. 
Η εν λόγω έκταση είναι δίπλα στον 
υγροβιότοπο της λιμνοθάλασσας των 
Κορισσίων.

Αλλά όπως φαίνεται, μπροστά στον 

«αποδεδειγμένο επιχειρηματικό σκο-
πό», όπως προβλέπει το υπό ψήφιση 
Νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό και την 
Παραλία, δεν μετράνε ούτε το “Natura 
200” , ούτε η κέδροι, οι αμμοθίνες η τα 
126 είδη πτηνών.

Έτσι πάρθηκε απόφαση να κατα-
σκευαστούν παραθεριστικές κατοικίες, 
ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ.

Υπήρχαν και παλιότερα σχέδια για την 
εκμετάλλευση της περιοχής, χωρίς ποτέ 
να υλοποιηθούν. Τώρα που η περιοχή 
πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ, έχει ξεκινήσει η 
διαδικασία «εκπλήρωσης του επιχειρη-
ματικού σκοπού», για την ύπαρξη του 
οποίου αποφαίνεται ο Γραμματέας  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το ΤΑΙΠΕΔ μάλιστα τον περασμένο 
Απρίλιο, κατέθεσε προσφυγή στην Δασική 
Υπηρεσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
ενάντια στην απόφαση χαρακτηρισμού 
ως δασικής έκτασης του κεδροδάσους 
της λιμνοθάλασσας του Ισσού.

13 κοινωνικό-πολιτικοί φορείς της 
ευρύτερης περιοχής προσέφυγαν στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα 
την ακύρωση της υπουργικής απόφασης 
για την εκμετάλλευση του οικοσυστή-
ματος Ισσού.  

Το αμαρτωλό ΤΑΙΠΕΔ, που μέσα σε 
ένα εξάμηνο άλλαξε τρεις Προέδρους, 
με ζημιά 1,5 δις ευρώ, καταπατά κάθε 
δικαίωμα της ελληνικής κοινωνίας για το 
αυτονόητο, την προστασία της Natura 

και των υγροβιότοπων, η οποία με 
νομοθετήματα των κυβερνώντων που 
έχουν ψηφιστεί από την Βουλή των 
Ελλήνων, που δημοκρατικά υπηρετεί 
την λαϊκή βούληση. Ντροπή σας κύριοι 
της εξουσίας για το χάλι που φτάσατε 
την χώρα. 

Θα μου πείτε ότι πρέπει να επι-
τευχθεί και ο στόχος της ανάπτυξης 
που δειλά-δειλά υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπλανητάρχη Μέρκελ.

Η ανάπτυξη όμως πρέπει να διέ-
πεται από κάποιους κανόνες που 
σεις ψηφίσατε στην Βουλή κύριοι 
εξουσιαστές μας. Το ΠΑΚΟΕ πάντοτε 
στις επάλξεις του αγώνα, διαμαρ-
τύρεται έντονα για όλα αυτά.

Το ΤΑΙΠΕΔ θέλει  
να καταστρέψει  
τον Ισσό Κέρκυρας
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Κοινά λιβάδια φαίνεται πως θα μοι-
ράζονται από τον επόμενο χρόνο  κτη-
νοτρόφοι προβάτων και αιγών πολλών 
περιοχών της Ελλάδας προκειμένου να 
μειώσουν το κόστος παραγωγής , θέτο-
ντας με αυτό τον τρόπο σε εφαρμογή το 
νόμο περί κτηνοτροφικών πάρκων που 
κατατέθηκε στη Βουλή μέσα στο 2014. 

Το εγχείρημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά 
στην Πελοπόννησο, όπου προβλέπεται 
η ίδρυση 10 συνολικά κτηνοτροφικών 
πάρκων, το κόστος των οποίων εκτιμάται 
πως θα αγγίξει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, 
με το 50% από αυτά να προέρχεται από 
κοινοτικά προγράμματα, ενώ θα απαι-
τηθεί και η συμμετοχή των ίδιων των 
κτηνοτρόφων. 

Οι κτηνοτρόφοι που θα οργανωθούν σε 
ομάδες θα διατηρούν την αυτονομία τους, 
καθώς καθένας θα έχει  το δικό του στάβλο, 
αλλά παράλληλα θα επωφελούνται από 
τις αυξημένες δυνατότητες συνεργασίας 
για την προμήθεια ζωοτροφών και την 
πώληση των προϊόντων τους. 

Η πρώτη Ζώνη Εκτατικής Κτηνοτροφίας 
αναμένεται να δημιουργηθεί σε ορεινή 
περιοχή της Κοζάνης, σύμφωνα με ανακοί-
νωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Αθανάσιο Τσαυτάρη, ενώ 
τονίζεται πως η οργάνωση των ζωνών 
αυτών προϋποθέτει χωροταξικές μελέτες 
και κατάλληλα δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευ-
σης, αλλά και διαχείρισης  αποβλήτων. 
Τέλος, στους παραγωγούς θα παρέχεται 
δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε 

θέματα διατροφής και περίθαλψης των 
προβάτων και αιγών από γεωπόνους 
και κτηνιάτρους των δήμων, προκειμέ-

νου να ενισχυθεί ο εκσυγχρονισμός του 
σημαντικότερου αυτού κλάδου ζωικής 
παραγωγής στη χώρα, με τελικό στόχο τον 

διπλασιασμό της σημερινής παραγωγής 
αιγοπρόβειου γάλακτος μέσα στα επόμενα 
πέντε χρόνια. 

Κοινά λιβάδια για κτηνοτρόφους

Η ανάγκη για ενιαία διαχείριση  
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
και η σπουδαιότητα των πολιτιστικών 
τοπίων ήταν τα βασικά συμπεράσματα 
στα οποία κατέληξε το διεθνές συνέ-
δριο του Υπουργείου Πολιτισμού με 
θέμα την πολιτιστική κληρονομιά, που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο 
πλαίσιο  της ελληνικής προεδρίας στο 
συμβούλιο της Ε.Ε, προτείνοντας στην 
ουσία τη χάραξη μιας νέας ευρωπαϊκής 
πολιτικής που να «παντρεύει» τον 
πολιτισμό με το περιβάλλον. 

Ακριβώς στην κατεύθυνση αυτή 
κινείται και το  πρόγραμμα δράσης 
για τα «Πολιτιστικά τοπία» που έχει 
αναπτύξει το Πολιτιστικό Ίδρυμα του 
Ομίλου Πειραιώς με τοπίο–πιλότο τη 
λίμνη Στυμφαλία, στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο 
και το πρόγραμμα –πλαίσιο της Ε.Ε. για 
την προστασία των οικοσυστημάτων.  

Στην περιοχή της λίμνης, που 
πληροί τα περιβαλλοντικά κριτήρια, 

λειτουργεί Μουσείο Περιβάλλοντος, 
ενώ το ίδρυμα συμμετέχει σε πρό-
γραμμα συγχρηματοδοτούμενο από 
την Ε.Ε,. με στόχο την κατάρτιση 
σχεδίου διαχείρισης για την προστα-
σία τόσο του φυσικού όσο και του 
πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η σύν-
δεση πολιτισμού και περιβάλλοντος 
είναι η νέα πρόκληση, όπως δηλώνει 
η πρόεδρος του Ιδρύματος, Σοφία 
Στάικου, ενώ τονίζει ότι συνεργάτες 
στην προσπάθειά τους αυτή είναι 
τόσο η πανεπιστημιακή κοινότητα 
όσο και τα  Υπουργεία Πολιτισμού 
και Περιβάλλοντος, ενώ βασικοί τους 
στόχοι είναι η κατάρτιση ενός πρώτου 
καταλόγου ελληνικών πολιτιστικών 
τοπίων, η περαιτέρω αξιοποίηση των 
μνημειακών τόπων μέσω της ένταξής 
τους σε πολιτιστικές διαδρομές, η 
τόνωση της ζήτησης για αρχαιολο-
γικούς χώρους και ο συνδυασμός 
της εκπαίδευσης με τον πολιτιστικό 
τουρισμό.  

Νέα Ευρωπαϊκή πολιτική 
«παντρεύει» τον πολιτισμό  
με το περιβάλλον

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙHΛΙΑΚΗ  
ΚΡΕΜΑ (150 ml)

Σύνθεση:  
Ελαιόλαδο, Συσαμέλαιο,  
Λάδι ινδικής καρύδας,  
κερί από μέλισες

ΤΙΜΗ 15 ευρώ
Τηλεφωνήστε στο 210 8100 805 
αμέσως για να προλάβετε!
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ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ 2014 
Η ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΡΗ 

Εντός του 2016 θα ολοκληρωθεί 
η κτηματογράφηση και του 
εναπομείναντος 65% της έκτασης της 
χώρας, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία 
του 1990  με πιλοτικά προγράμματα 
σε 340 αγροτικές περιοχές. Η δεύτερη 
γενιά κτηματογράφησης,που ξεκίνησε 
το 2008, περιλάμβανε κυρίως αστικές 
περιοχές και την Πάρνηθα, ενώ η τρίτη 
γενιά που αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέσα στο 2014, προσθέτει  αγροτικές 
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και  της  
Θεσσαλίας με  Κρήτη, Πελοπόννησο, 
Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, νησιά αλλά και 
ένα μεγάλο μέρος της Βόρειας Ελλάδας 
να αποτελούν την τέταρτη και τελευταία 
γενιά  που θα ξεκινήσει εντός της 
χρονιάς.  Στις αρχές του καλοκαιριού 
προγραμματίζεται η συμβασιοποίηση των 
28 μελετών με τους υποψήφιους που 
φιλοδοξούν να αναλάβουν το εγχείρημα 
αυτό,συνολικού προϋπολογισμού 527 
εκατομμυρίων ευρώ. Αισιόδοξος ότι 
οι πρώτες περιοχές κτηματογράφησης 
θα ξεκινήσουν μέσα στο 2014 και θα 
ολοκληρωθούν στο τέλος του 2016, 
καθώς τα  χρονοδιαγράμματα τηρούνται 
αυστηρά μέχρι στιγμής, εμφανίζεται 
ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, 
ενώ  οι προσφορές είναι στο σύνολό 
τους 61, από 20 διαγωνιζόμενα σχήματα 
τόσο από την Ελλάδα όσο  και από το 
εξωτερικό. 

Διαφωνία έχει ξεσπάσει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γύρω από 
την υποχρέωση ή όχι αναγραφής της 
γενετικά τροποποιημένης γύρης στην 
συσκευασία του μελιού. Η διαμάχη 
δημιουργήθηκε  όταν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφάσισε να συντάξει 
σχέδιο Νόμου με το οποίο καθιερώνει τη 
γύρη σαν φυσικό συστατικό του μελιού 
και όχι σαν τεχνητό στοιχείο, άρα και 
απαλλάσσει τους παραγωγούς  από την 
υποχρέωση αναγραφής της γενετικά 
τροποποιημένης προέλευσης της, εκτός 
από την περίπτωση που ξεπερνά το 
0,9% της συνολικής ποσότητας της 
μελιού.  Το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου, 
που βρίσκεται σε αντίθεση με απόφαση 
του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου του 2011, 
αναμένεται να τεθεί προς ψηφοφορία 
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου στις 14-17 Απριλίου. 

Μη αναστρέψιμη καταστροφή  
για ένα τμήμα του πλανήτη 

Μη αναστρέψιμη είναι η περιβαλλοντική 
καταστροφή για πολλά σημεία του πλανήτη, 
όπως προκύπτει από νέα έρευνα του Ο.Η.Ε. 
που συνυπέγραψαν χιλιάδες επιστήμονες 
παγκοσμίως, κρούοντας τον κώδωνα του 
κινδύνου στις κυβερνήσεις προκειμένου 
να σώσουν …ο,τι σώζεται.

Η έρευνα που είναι η πρώτη ενημέρω-
ση μετά από 7 χρόνια, και που η ακριβής 
διατύπωσή της αναμένεται αυτές τις μέρες, 
αποδεικνύει πως η κλιματική αλλαγή που 
έχει ήδη συντελεστεί έχει πολυποίκιλες 
επιπτώσεις, από το λιώσιμο των πάγων, 
ως τις καταστροφές καλλιεργειών και την 
εξάπλωση ασθενειών, ενώ πρόκειται να 
δείξει για πρώτη φορά την άμεση συνά-
φεια μεταξύ των αλλαγών του κλίματος 

και μιας σειράς κινδύνων, κινδύνων που 
αυξάνονται παράλληλα με την αύξηση 
των θερμοκρασιών.  Σύμφωνα με ειδικούς, 
μεγάλο κίνδυνο θα διατρέχουν στο μέλλον 
όσοι ζουν σε παραθαλάσσιες περιοχές,κα-
θώς η άνοδος της στάθμης της θάλασσας 
πρόκειται να επιφέρει πλημμύρες, οι οποίες 
θα πλήξουν όμως και τους κατοίκους των 
αστικών περιοχών. 

Ζημιά θα υποστεί, όχι μόνο από πλημ-
μύρες, αλλά και από ακραίες ξηρασίες, η 
αγροτική παραγωγή, αλλά και η αλιεία λόγω 
της αλλαγής της χημικής σύστασης των 
θαλασσών. Οι κίνδυνοι δεν κατανέμονται 
εξίσου σε όλο τον πλανήτη, αντίθετα οι 
φτωχότεροι των φτωχών είναι αυτοί που 
θα πληγούν περισσότερο, αφού οι φυσικές 

καταστροφές τους βρίσκουν συνήθως 
ανοχύρωτους, ενώ οι επιστήμονες ανη-
συχούν για παράλληλες περιβαλλοντικές 
καταστροφές που θα εξελίσσονται σχεδόν 
ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία του πλα-
νήτη, ξεφεύγοντας έτσι από το χαρακτήρα 
του τοπικού και οδηγώντας ακόμα και σε 
παγκόσμιες συρράξεις.

Και παρόλο που για ορισμένες περιοχές 
του πλανήτη, όπως το οικοσύστημα της 
Αρκτικής, η ζημιές είναι μη αναστρέψιμες, 
η έκθεση σκοπό έχει να τονίσει αυτά που 
μπορούν ακόμα να γίνουν τώρα για να 
προλάβουν τα χειρότερα, με βασικό όπλο 
τα μέτρα για τη μείωση του φαινομένου 
του θερμοκηπίου, στο οποίο οφείλεται 
κυρίως η κλιματική αλλαγή.

Μπορεί οι συγκεντρώσεις του «κακού» 
όζοντος να μειώνονται σε σχέση με τα 
προηγούμενα έτη, αλλά εξακολουθούν 
να ξεπερνούν κατά πολύ τα επιτρεπτά για 
τη δημόσια υγεία όρια, όπως μαρτυρά 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος για τις συγκεντρώσεις του 
συγκεκριμένου αερίου στα χαμηλότερα 
στρώματα της ατμόσφαιρας. 

Οι υπερβάσεις είναι ιδιαίτερα έντονες 
στις μεσογειακές χώρες και κυρίως  τους 
καλοκαιρινούς μήνες, μια που το όζον 
θεωρείται «εποχικός» ρύπος, καθώς 

είναι προϊόν χημικών αντιδράσεων  στην 
ατμόσφαιρα υπό  την επίδραση του 
ήλιου και των αυξημένων θερμοκρασιών.  

Στην Ελλάδα οι συγκεντρώσεις ήταν 
ανησυχητικές, αφού ο μακροπρόθεσμος 
στόχος για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, που είναι τα 120 mg ανά κυβικό 
μέτρο, ξεπεράστηκε στο 86% και των 
22 σταθμών αναφοράς, ενώ στο 45% 
των σταθμών το ποσό της υπέρβασης 
ήταν υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου, ενώ ταυτόχρονα υπενθυ-
μίζεται  πως  επιτρεπτά όρια δε σημαίνει 

κατ’ανάγκη και ασφαλή, καθώς συνήθως 
δεν αποτελούν παρά μια συμβιβαστι-
κή λύση ανάμεσα στο συμφέρον της 
δημόσιας υγείας και στο εκείνο της… 
τσέπης κάποιων.  

Τονίζεται πως υψηλές συγκεντρώσεις  
«κακού» όζοντος είναι άρρηκτα δεμένες 
με αναπνευστικά προβλήματα, καρκίνους 
και διάφορες άλλες πνευμονοπάθει-
ες,ενώ  πλήττουν  και τις γεωργικές 
καλλιέργειες, με μόνη  «λύση» τις στο-
χευμένες προσπάθειες για τη μείωση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Πάνω από τα ασφαλή όρια το όζον στην Ευρώπη 
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Στο πρώτο εξάμηνο του 2014 η Ελλά-
δα, σύμφωνα με το Σύστημα Έγκαιρης 
Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις 
Ζωοτροφές (RASFF) , δεν είχε καμία 
υπέρβαση σε υπολείμματα φυτοφαρμά-
κων, που πρέρχονται από εισαγωγές από 
τρίτες χώρες η ενδοκοινοτική διακίνηση 
(εντός της ΕΕ) και είναι στη λίστα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πιό ασφαλή 
φρούτα και λαχανικά.

36 χώρες είχαν περιστατικά υπο-
λειμμάτων φυτοφαρμάκων σε πωλήσεις 
φρούτων και λαχανικών στην ΕΕ, μερικές 
από αυτές είναι :

Τουρκία (38, από τα οποία 34 σε 
πιπεριές), Αίγυπτος (16), Ιταλία (12), 

Κάτω Χώρες (6), Ισπανία (5), Βέλγιο (3), 
Γαλλία (3), ΗΠΑ (2), Ιταλία (2), Γερμανία 
(1),  Ελλάδα (1).  

Τα ελληνικά προϊόντα κατατάσσονται, 
για άλλο ένα εξάμηνο, στις πρώτες 
θέσεις όσον αφορά στην καθαρότητα 
σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Αυτό οφείλεται στους έλληνες παρα-
γωγούς οι οποίοι τηρούν αυστηρά τους 
κανόνες της σωστής γεωργικής παρα-
γωγής και θα πρέπει να γίνει γνωστό 
σε όλους τους έλληνες αλλά και τους 
ευρωπαίους καταναλωτές.

Σε έρευνα που έγινε στην Κρήτη στις 
αρχές Ιουνίου, διαπιστώθηκε ότι :
• To 79,1% θέλει επενδύσεις από έλληνες.

• Το 67,4% θέλει εμπορία και εξαγωγή 
μόνο ελληνικών προϊόντων.
• Το 39,39% θέλει ανάπτυξη στον πρωτο-
γενή τομέα και το 34,9% στον τουρισμό.
• Τέλος το 83,4% πιστεύει ότι η βιομηχανία 
βλάπτει περισσότερο το Περιβάλλον και 
υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής.
Όλα αυτά σίγουρα αποτελούν ελπίδες για 
καλύτερη υγιεινή διατροφή. Μη ξεχνάτε 
όμως ότι πριν δύο μήνες έρευνες ΕΦΕΤ, 
Πανεπιστημίων και ΠΑΚΟΕ διαπίστωσαν 
ότι βαρέα μέταλλα περιέχονται σε πολλά 
φρούτα. 
Όμως η ελπίδα σβήνει τελευταία και οι 
όποιες προσπάθειες πρέπει να επιβρα-
βεύονται.

ΝΕΟπλΟΥΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΚΚλΩβΙΣΜΕΝΑ 
ΑΓΡΙΑ ζΩΑ.

Πολλές είναι οι περιπτώσεις που, ύστερα 
από καταγγελία, το Ελληνικό Κέντρο 
Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) , η 
ΑΝΙΜΑ, Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
της Κρήτης, κ.α. παρέλαβαν άγρια ζώα, 
που οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούσαν 
να τα συντηρήσουν λόγω του μεγάλου 
κόστους. Υπάρχουν βέβαια πάντα οι 
ασυνείδητοι που τα εγκαταλείπουν στην 
φύση.
Εκτός από τον γνωστό κροκόδειλο 
«Σήφη», άλλος ένας κροκόδειλος σε 
ταβέρνα στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης έχει 
γίνει ατραξιόν για τους πελάτες. Μετά 
από καταγγελία οι Αρχές διαπίστωσαν 
ότι ο ιδιοκτήτης έχει νόμιμα το άγριο ζώο 
με την σφραγίδα CITES, που πιστοποιεί 
ότι προέρχεται από εκτροφή.
Την Πρωτομαγιά 2012 στην οδό 
Αχαρνών είχε εμφανιστεί ένα 
κροκοδειλάκι να περπατά στο 
πεζοδρόμιο. Μεταφέρθηκε στο ιατρείο 
της ΑΝΙΜΑ.
Αυξάνουν συνεχώς οι πολίτες που 
πηγαίνουν στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας της Κρήτης για να αφήσουν 
κάποιο άγριο ζώο.
Η ιδιοκτησία άγριων ζώων είναι 
ανήθικη, ακόμα και αν η προέλευσή 
τους είναι νόμιμη. Γενεές ολόκληρες 
τα ζώα συλλαμβάνονται, μεταφέρονται 
παράνομα η νόμιμα, σε άθλιες συνθήκες 
μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον 
και το 67% πεθαίνει κατά την διάρκεια 
του ταξιδιού.
Νεροχελώνες στη Θέρμη, 
βουβαλοβάτραχος Αμερικής στην Κρήτη, 
ιγκουάνα στην εθνική οδό έξω από το 
Ηράκλειο Κρήτης, γιγαντιαία χελώνα σε 
χωράφι της Κατερίνης, ελαφάκι Duna-
Duna (είδος υπό προστασία) σε Pet Shop 
στον Πειραιά, αλεπού στην Ν. Ιωνία, 
μαϊμού στην Πάρο, …     
Τέλος ένα λιοντάρι 500 κιλών, που 
έτρωγε 40 κιλά κρέας ημερησίως, 
ζούσε σαν κατοικίδιο σε κτήμα στη Νέα 
Καλλικράτεια.
Επανειλημμένα το ΠΑΚΟΕ έχει  
καταγγείλει τέτοιες πρακτικές και 
έχει επισημάνει τους κινδύνους που 
προέρχονται από τέτοιες μετακινήσεις 
(μετάδοση λοιμωδών ασθενειών, 
μεταφορά της ρατσιστικής μας αγένειας 
στα παιδιά μας και άλλα). Όταν όμως 
οι πολιτικοί διαθέτουν από σνομπισμό 
στο σπίτι τους μέχρι και μαϊμούδες, τότε 
οι απλοί πολίτες τι να κάνουν ;  Αυτή η 
κατάσταση μας θυμίζει τους αθίγγανους, 
που μαζί με την αρκούδα και το ντέφι 
τους έβγαζαν καλό «χαρτζηλίκι».

Αυτές τις ημέρες κατατίθεται στο Θερινό Τμήμα της Βουλής 
το πολυβασανισμένο Νομοσχέδιο για τα Δάση.

Προβλέπονται  επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις και άλλες 
«αναπτυξιακές δραστηριότητες» με διαδικασία fast track  για 
την άρση η την ανάκλησης της αναδάσωσης εντός ΤΡΙΜΗΝΟΥ, 
με εισήγηση Δασάρχη και Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  Ανοίγει έτσι μία μεγάλη πόρτα 
πελατειακής εξυπηρέτησης και διαφθοράς…

Ο ταλαίπωρος αγρότης, για να χτίσει ένα σπιτάκι να στεγάσει 
την οικογένειά του, περίμενε και περισσότερο από 10 χρόνια. 
Ο επιχειρηματίας σε 3 μήνες έχει ξεμπερδέψει.

Για τους πολίτες fast track υπάρχει μόνο το Αυτόφωρο για 
χρέη άνω των 5.000 €… Πολλές χιλιάδες στρέμματα στην χώρα 
έχουν χαρακτηρισθεί αναδασωτέες εκτάσεις. Στην Ηλεία μετά 
τις πυρκαγιές 1 εκατομμύριο στρέμματα μπήκαν σε καθεστώς 
προστασίας.  Επειδή δεν υπάρχουν δασικοί χάρτες με τις δια-
δικασίες fast track άρσης της αναδάσωσης δεν διασφαλίζεται 

ότι κάποιες θα είναι καθαρές δασικές εκτάσεις. 
Μετά από μεγάλη πίεση η Τρόϊκα δέχθηκε να μην αλλάξει 

ο ορισμός του δάσους και να μην καταργηθεί η δασική προ-
στασία σε εκτάσεις δημόσιας γης συνολικής επιφανείας άνω 
των 18 εκατομμυρίων στρεμμάτων, διότι ούτως η άλλως θα 
τα απέρριπτε, λόγω αντισυνταγματικότητας,  το Συμβούλιο 
της Επικρατείας.    

Μετά τις πολλές πιέσεις πολιτών, το ΥΠΕΚΑ αναγκάσθηκε 
να μειώσει κατά 50% το ποσοστό δόμησης (έγινε 5%) και τον 
Συντελεστή Δόμησης (έγινε 5%).

Ακόμη νωπές είναι οι πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Το ΠΑΚΟΕ  έχει καταγγείλει αυτή την αποπροσανατολιτιστική 
τακτική του fast track αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκε. 

Ξεπουλήθηκε η ΔΕΗ, ξεπουλιούνται τα δάση.  Ντροπή σας 
κύριοι βουλευτές η μάλλον βολευτές που ψηφίζετε τέτοια 
Νομοσχέδια. 

Σίγουρα ο Ελληνκός λαός δε σας ψήφισε γιαυτό.   

Τουριστικές επιχειρήσεις μέσα σε δημόσια δάση

Είναι άραγε απαλλαγμένα 
από τη ρύπανση τα φρούτα 
και τα λαχανικά μας;
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Να υποθέσουμε καλοπροαίρετα ότι 
άρχισε επιτέλους η διαδικασία για την 
υλοποίηση ενός τόσο σοβαρού θέματος 
όπως αυτό των απορριμμάτων, έστω και 
με διάφορα τεχνάσματα για την διαχεί-
ρηση των ευθυνών;

Πρόσφατα ο Υπουργός ΥΠΕΚΑ 
ανακοίνωσε την Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  για το 
πρωτοποριακό έργο «πιλότος» «ΣΔΙΤ 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και 
αποτελεί τον  «πιλότο» των 13 ΣΔΙΤ σε 
όλη τη χώρα ύψους 2,2 δις ευρώ.

Οι απορίες που εγείρονται είναι 
πολλές:

• Γιατί έμεινε στο συρτάρι για 9 μήνες 
η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΠΕΠΟ) της ΣΔΙΤ;

• Γιατί ακούγεται ότι η επιλογή είναι 
πολιτική, με πρωταρχικό στόχο την δημι-
ουργία δσμεύσεων μεταξύ δημοσίου και 
εργολάβων, αφήνοντας περιθώρια να 
εγείρονται απαιτήσεις αποζημιώσεων 
στο μέλλον, όπως έγινε με κάποια δις 
ευρώ των αυτοκινητοδρόμων ;

• Πως θα προωθείται αρμονικά προς 
όλα τα μέρη της Ολοκληρωμένης Διαχεί-
ρισης, η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, 
η ανακύκλωση, η ανάκτηση, η επεξεργασία 
των αποβλήτων και η ελαχιστοποίηση 
της τελικής τους διάθεσης. 

• Λέγεται ότι το ΣΔΙΤ του  Περιφε-
ρειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Πελοποννήσου δεν 
πήρε επί 9 μήνες έγκριση ΑΠΕΠΟ επειδή 
δεν υπήρχε η πρόβλεψη για εγγυημένες 
ποσότητες απορριμμάτων και για τα 
έσοδα των εργολάβων.

•  Ένα είναι βέβαιο, ότι δεν έχουν 
ακόμα ξεπεραστεί τα προβλήματα μη 
συμμόρφωσης με την Οδηγία 2008/98/

ΕΚ που ενσωματώθηκε μόλις το 2012 
στο Ν. 40402/2012.   

• Πώς θα γίνει η χωροθέτηση των  3 
«σκουπιδοεργοστασίων» με τις μεγάλες 
περιβαλλοντικές συνέπειες, την στιγμή που 
έχει ήδη υποβληθεί,  από 4 συλλόγους, 
μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου ;

Τελικά στο έργο προβλέπεται εγγυημέ-
νη ποσότητα παραγομένων απορριμμάτων 
150.000 τόνοι/έτος για 27 χρόνια. Η 
Ανάδοχος Εταιρεία έχει το διακαίωμα 
να επεξεγαστεί το 65% των «χρυσών» 
απορριμμάτων ( η μεγαλύτερο ποσοστό 

εάν το επιθυμεί) και όχι το 100% που 
προβλέπει η Κοινοτική Νομοθεσία.

Τέλος θα υπάρχουν έμμεσα κέρδη 
για την Ανάδοχο από το διοξείδιο του 
άνθρακα και από πρόσθετες παροχές, 
για τα οποία δεν υποχρεούται να δίνει 
λογαριασμό. 

Με τα χρυσοφόρα σκουπίδια το 
ΠΑΚΟΕ έχει ασχοληθεί επανειλημμένα. 
Όμως αποτελεί θράσος μερικών σκου-
πιδαρχών να θεωρούν «τσιφλίκι» τους 
την Ελλάδα. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο 
σκέψης και δράσης διαφορετικά αυτά θα 
γίνουν εφιάλτης για τις επόμενες γενεές. 

H ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  
ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΑλλΟΙΩΝΕΙ 
ΤΟ θΑλΑΣΣΙΟ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Με άκρα μυστικότητα και χωρίς καμία 
εγγύηση για την αποφυγή ατυχήματος, 
ξεκίνησε η διαδικασία καταστροφής 
των 570 τόνων υγροποιημένων αερίων 
Χημικών της Συρίας με υδρόλυση, 
σε κάποιο σημείο νοτιοδυτικά του 
Καστελίου Κισσάμου Χανίων. 
Η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 60 
ημέρες-εξαρτάται από τον καιρό- και 
πρέπει να σταματά όταν ο κυματισμός 
ξεπερνά τα 10 εκατοστά λόγω 
κινδύνου ατυχήματος και διαρροής των 
χημικών στη θάλασσα της Μεσογείου.
Παρόλο που το θέμα είναι πολύ 
σοβαρό, δεν επετράπη ο έλεγχος 
σε κανένα διεθνή παρατηρητή 
ή επιστήμονα, όπως δήλωσε ο 
καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος, 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
επικεφαλής του Εργαστηρίου 
Διαχείρησης Τοξικών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων.
Οι Αμερικανοί δεν πήγαν τα χημικά 
για καταστροφή στις δικές τους 
εγκαταστάσεις στην Ατόλλες Τζόνστον-
στη μέση του Ειρηνικού-αλλά και καμία 
Ευρωπαϊκή χώρα δεν δέχθηκε να 
παραλάβει τα χημικά όπλα της Συρίας 
για να τα επεξεργαστεί στο έδαφός 
της. 
Τα τοξικά Χημικά όπλα στην θάλασσα 
δεν βιοδιασπώνται αλλά περνούν στην 
τροφική αλυσίδα και καταλήγουν στον 
άνθρωπο.
Η μέθοδος της εν πλώ υδρόλυσης 
είναι γρήγορη και φθηνή, αλλά 
ενέχει μεγάλους κινδύνους και σε 
περίπτωση αστοχίας η ατυχήματος θα 
έχει απρόβλεπτες και ανυπολόγιστες 
επιπτώσεις στα Οικοσυστήματα της 
Μεσογείου και στην Οικονομία των 
παράκτιων περιοχών της.  
Ετοιμάζονται καΐκια να πάνε να 
συναντήσουν το Cape Ray, ένα από 
αυτά είναι της Πρωτοβουλίας «Ένα 
καράβι για τη Γάζα»   
Δύο μήνες ακούμε και διαβάζουμε 
Δήμαρχους, φορείς και πολίτες να 
φωνάζουν για την καταστροφή στη 
θαλάσσια περιοχή της Κρήτης από 
την δήθεν υδρολυτική διάσπαση που 
γίνεται ΤΩΡΑ ανοιχτά της Kισσάμου.
Όμως μέχρι στιγμής δεν ακούσαμε 
ούτε είδαμε κανένα πλοίο να 
πλησιάζει και να εμποδίζει πρακτικά 
την υδρόλυση, που σημειωτέον 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Όμως ο 
Ασσάντ που είναι ο πρωτεργάτης αυτής 
εφιαλτικής ιστορίας ακόμα για επτά 
χρόνια ….. στην εξουσία.  

Ασωπός και Δυτική Αττική,  
εφιάλτες η ρύπανση και τα ατυχήματα

Η Οδηγία 82/501/ΕΚ, γνωστή ως Οδηγία Seveso, καθορίζει 
μέτρα και περιορισμούς για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως πυρκαγιές, εκρήξεις, 
διαρροές τοξικών και επικίνδυνων αερίων σε βιομηχανικές 
δραστηριότητες. 

Επίσης υπάρχει η διεθνής Σύμβαση του 1992, που δημοσι-
εύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
το 1998,  που έχει ως σκοπό την προστασία του ανθρώπου και 
του Περιβάλλοντος από Βιομηχανικά Ατυχήματα που μπορεί 
να προκαλέσουν διασυνοριακές επιπτώσεις. 

Το μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στις Βιομηχανίες της Δυτικής 
Αττικής, για το οποίο έγινε σχετική επερώτηση στην Βουλή.

Το τριμελές Πλημμελειοδικείο Θήβας επέβαλε πρόστιμα 
σε 7 Εταιρείες που υποβάθμισαν το Περιβάλλον κατ’ εξα-

κολούθηση και συγκεκριμένα για την ρύπανση του Ασωπού 
στην Βοιωτία, από την οποία προκλήθηκε κίνδυνος βαρειάς 
σωματικής βλάβης και θανάτου.

Τα πρόστιμα είναι των 1.000 €, 2.000 €, 10.000 € και το 
μεγαλύτερο φθάνει τα 30.000 €. Φυσικά οι Εταιρείες θα τα 
πληρώσουν χωρίς καθόλου να ασχοληθούν με το Περιβάλλον.    

Ποιος άραγε αναρωτιέται τι γίνεται εδώ και 40 χρόνια 
στην Δυτική Αττική ; Κάποτε στο Θριάσιο… γινόταν λόγος 
για τερατογενέσεις. Σήμερα κανένας δεν ασχολείται με την 
ρύπανση της περιοχής από τους γίγαντες διϋλιστήρια και 
άλλες παράνομες βιομηχανικές δραστηριότητες. Όλα τα ΜΜΕ 
ασχολούνται όμως με τις εταιρικές κοινωνικές ευθύνες των 
Βιομηχανιών και τα χρήματα που παίρνουν αυτά εξαιτίας της 
«δήθεν» προστασίας του Περιβάλλοντος. 

Τα σκουπίδια είναι χρυσός -  
ΣΔΙΤ Πελοποννήσου
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Η ΔΕΗ ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ  
ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

Στις σελίδες της εφημερίδας μας, όπου 
περιλαμβάνονται όσα παρουσιάζονται 
στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή 
«Περιβάλλον Ώρα μηδέν», που παρουσι-
άζει ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ Παναγιώτης 
Χριστοδουλάκης στο Κόντρα channel, 
θα διαβάζετε κάθε φορά, το αίσχος της 
κλοπής του τέλους κοινής ωφέλειας από 
την ΔΕΗ. 

Όσα λέει ο κ. Χριστοδουλάκης, τα 
παραθέτουμε συνεχώς, για να συνειδητο-
ποιήσει ο κάθε καταναλωτής, ότι πρέπει 
να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο το 
δικαίωμά του να μην πληρώνει άδικα το 
τέλος κοινής ωφέλειας και να ζητήσει 
πίσω όσα του άρπαξε παράνομα η ΔΕΗ 
από την τσέπη του.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γεια σας 
αγαπητές φίλες και φίλοι. Η εκπομπή 
«Περιβάλλον Ώρα Μηδέν» είναι πάλι 
κοντά σας Σαββάτο μεσημέρι. Kαι σήμερα 
έχουμε πάρα πολλά καυτά θέματα να 
πούμε. Απλά θα τα πούμε όμως επι-
γραμματικά, γιατί είναι πάρα πολλά και 
ο χρόνος δεν μας περισσεύει. 

Ας ξεκινήσουμε από τη ΔΕΗ πάλι, 
όπως ξεκινάμε κάθε φορά. «Η ΔΕΗ μας 
κλέβει και μας σκοτώνει» είναι ο τίτλος της 
εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ, που βγήκε πριν 
από δέκα ημέρες. Το μας κλέβει, είναι το 
τέλος κοινής ωφέλειας που πληρώνουμε 
στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της 
ΔΕΗ, το οποίο έχει καταργηθεί εδώ και 
τέσσερα χρόνια με νόμο της κυβέρνη-
σης. Καταργήθηκε λοιπόν το 2011 και 
εμείς ακόμη πληρώνουμε το 40% της 
καταναλισκόμενης ενέργειας σαν τέλος 
κοινής ωφέλειας. 

Μας σκοτώνει γιατί έχει αποδειχθεί 
ότι η μαύρη ενέργεια από τους λιγνίτες 
κάθε μέρα σκοτώνει 3 με 4 άτομα. Έχουν 
γίνει μελέτες επί μελετών για αυτό τον 
λόγο. Αλλά για την ενέργεια θα πούμε 
παρακάτω, γιατί είναι ένα θέμα πολύ 
σημαντικό. Τ

ώρα ο σκηνοθέτης μου έλεγε ότι στην 
Μεσογείων γίνονται συγκεντρώσεις για 
τα φωτοβολταϊκά. 

Έπαιξαν στις πλάτες του λαού με τα 
φωτοβολταϊκά. Ανάγκασαν αγρότες και 
νοικοκυραίους να βάλουν στα σπίτια 
τους φωτοβολταϊκά και οι άνθρωποι δεν 
μπορούν να ξεπληρώσουν τα δάνεια που 
πήραν, γιατί η τιμή έχει κατρακυλήσει 
από τα 18 λεπτά την κιλοβατώρα, στα 
μόλις 9 λεπτά. 

Με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να μην πλη-
ρώνει, όπως συνήθως κάνει και ο κατα-
ναλωτής να μην έχει τη δυνατότητα να 
ξεπληρώσει το δάνειο που έχει πάρει 

και πάει λέγοντας. Αγρότες αυτοκτονούν 
καθημερινά εξαιτίας αυτής της ιστορίας. 
Δυστυχώς η ΔΕΗ δεν βάζει μυαλό. 

Μετά από τέσσερις μήνες που κάναμε 
καταγγελία για το θέμα του τέλους κοινής 
ωφέλειας, μας έστειλε μία απάντηση 
που έλεγε «άρες μάρες κουκουνάρες». 

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε που 
λέμε. Το θέμα είναι ότι τις αγωγές εμείς 
τις συνεχίζουμε και πιστεύω ότι θα είναι 
μία λύση, ούτως ώστε η ΔΕΗ να βάλει 
φρένο σε αυτά τα αυθαίρετα παιχνίδια 
που παίζει.

Μπλε ανάπτυξη  
για 7 εκατομμύρια  
νέες θέσεις εργασίας

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθου-
με, όμως, σε ένα άλλο θέμα την μπλε 
ανάπτυξη. Η μπλε ανάπτυξη είναι τώρα 
τελευταία μία εποχική ανάπτυξη και 
αναφέρεται στα αποθέματα ενέργειας 
που έχουν οι δικές μας θάλασσες και 
γενικά το νερό στον πλανήτη. 

Τουρισμός, μεταφορές, ενέργεια μπο-
ρούν να βγουν μέσα από την θάλασσα, 
αφού οι ωκεανοί και οι θάλασσες είναι 
ατέλειωτοι, καθώς και ο υπόγειος υπο-
θαλάσσιος πλούτος που έχουν και όλα 
αυτά. 7 εκατ. νέες θέσεις εργασίας προ-
βλέπονται με έρευνες που έχουν γίνει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν οργανωθούν και 
αναπτυχθούν σωστά η μπλε ενέργεια και 
η μπλε ανάπτυξη όπως τη λέμε. Αυτό θα 
το αναλύσουμε σε μία άλλη εκπομπή με 
ειδικούς οι οποίοι θα μας πουν σχετικά 
με αυτό το πράγμα. 

Επικίνδυνες εργολαβίες  
στα διυλιστήρια

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθουμε 
σε ένα άλλο θέμα όμως, στις επικίνδυνες 
διαπλοκές στα διυλιστήρια. Τα ΕΛΠΕ, όπως 
ξέρετε, είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό πάλι 
στην οικογένεια Λάτση. 

Ο Σπύρος είναι παντού όπως λέμε 
και δυστυχώς όταν ιδιωτικοποιούνται 
οι κρατικές υπηρεσίες και οι κρατικοί 
μηχανισμοί, όπως είναι τα διυλιστήρια 
που είναι στρατηγικής σημασίας θέματα, 
το πράγμα δεν πάει και τόσο καλά. Στα 
ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο πριν από ένα 
μήνα ήταν έτοιμη να εκραγεί μία μονάδα, 
την σταμάτησαν τελευταία στιγμή και μετά 
από παρεμβάσεις του ΠΑΚΟΕ και άλλων 
φορέων, αυτή η μονάδα σταμάτησε να 
λειτουργεί. 

Αλλά πολλά συμβαίνουν και επειδή 
ακριβώς στα διυλιστήρια της Θεσσαλο-
νίκης της ΕΚΟ προσλαμβάνονται ξένοι 
μετανάστες, Πακιστανοί και όλοι αυτοί, 
όπως καταλαβαίνετε σε μία τέτοιου είδους 
μονάδα στρατηγικής σημασίας το παραμι-
κρό λάθος είναι και ολέθριο. Και γι’ αυτό 
τον λόγο εμείς λέμε «στοπ» σε αλλοδαπούς 
μέσα σε στρατηγικής σημασίας επενδύσεις, 
όπως είναι τα διυλιστήρια.

27 χρόνια Τσέρνομπιλ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ένα άλλο 
θέμα που μας απασχολεί είναι ότι σαν 
χθες συγκεκριμένα, έγινε η έκρηξη στο 
Τσέρνομπιλ. Το 1986 που έγινε αυτή η 
έκρηξη, θα το θυμόμαστε όλοι, ήταν Απρί-

λης μήνας και ήταν μεγάλη βδομάδα. Το 
Τσέρνομπιλ ήταν ένας πυρηνικός σταθμός 
70 χλμ Βορειοανατολικά του Κιέβου, σε 
ένα χωριό το Πρίπιατ. Έχουμε πάει και τα 
έχουμε δει όλα αυτά. Έχουμε στείλει και 
ανθρωπιστική βοήθεια στο Τσέρνομπιλ 
σαν ΠΑΚΟΕ. 

Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά 
είναι, ότι στο Πρίπιατ που κατοικούσαν 
10.000 άνθρωποι, γιατί δούλευαν 8.000 
οικογένειες στο Τσέρνομπιλ, τα ανοι-
χτά παράθυρα, γιατί είχαν φύγει όλοι οι 
κάτοικοι βέβαια, τα πεταμένα παιχνίδια 
των παιδιών και το βασικότερο που είδα 
ήταν πεθαμένα παιδιά στο δρόμο από 
λευχαιμία. Αλλά αυτό που μου έκανε 
φοβερή εντύπωση και μου έμεινε στο 
μυαλό - έχουμε και έναν γιατρό εδώ τον 
δήμαρχο του Αιγάλεω - είναι ότι είδα 
γυναίκα γιατρό η οποία έκανε από το 
μάτι μετάγγιση αίματος, για παιδί που 
είχε λευχαιμία. Ήτανε τραγικό το θέαμα, 
αλλά στα δικά μας δεδομένα ήταν και 
κάτι απρόσμενο. 

Έβγαιναν στην τηλεόραση τότε θυμάμαι 
ο συγχωρεμένος Υπουργός ο Γεννηματάς 
με τον Γιαννακόπουλο, τον Πρόεδρο του 
Δημόκριτου, έτρωγαν φράουλες και έλε-
γαν δεν υπάρχει πρόβλημα. Και μετά από 
τρία χρόνια ξέσπασε όχι μόνο πρόβλημα, 
αλλά ο οχετός των νεκρών. 14.340 νεκροί 
πέθαναν εξαιτίας του Τσέρνομπιλ από 
καρκίνους και άλλες ασθένειες. Γιατί 
ακόμα μας ακολουθεί αυτό όπως ξέρετε. 

Ο χρόνος ημιζωής ενός ραδιενερ-
γού ισότοπου ξεκινάει από 8 χρόνια και 
φτάνει τα 240. Και επειδή ακριβώς είναι 
επέτειος τώρα, 27 χρόνια περάσανε και 

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ» (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 13:00) 

Πάρε κόσμε.  
Η Ελλάδα... ξεπουλιέται 29 

ΜΑΡΤΙΟΥ
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η Ουκρανία με άλλη μία κρίση έντονη και 
με μία επέμβαση του Πλανητάρχη Πούτιν 
στην Κριμαία λειτουργεί όπως λειτουργεί. 
Εύχομαι να μην δούμε και χειρότερα 
και να μην επέμβει σε όλη την Ουκρα-
νία ο Πούτιν, γιατί εκεί τα συμφέροντα 
είναι τεράστια με τους αγωγούς φυσικού 
αερίου και πετρελαίου που περνάνε. 
Πιστεύω να επικρατήσει η λογική και να 
μην δούμε χειρότερα σε αυτό τον τόπο 
που έχει υποφέρει πάρα πολλά εξαιτίας 
του Τσέρνομπιλ το 1986.

Τατούλης υπογράφει  
και η κόρη του εισπράττει

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθουμε 
σε ένα άλλο θέμα τώρα που λέμε «Τατού-
λης υπογράφει και Τατούλης τρώει». Ο 
κ. Τατούλης όπως ξέρετε είναι Περιφε-
ρειάρχης Πελοποννήσου και τον έχουμε 
καταγγείλει επανειλημμένα. Εσκεμμένα 
υπογράφει συμβάσεις και ακόμα παίζει 
το θέμα της διαχείρισης των σκουπι-
διών της Πελοποννήσου με χρήματα της 
ΤΕΡΝΑ, το οποίο έργο έχει αναλάβει ο 
κ. Περιστέρης και δίνει στην κόρη του 
κ. Τατούλη, που είναι επί των δημοσίων 
σχέσεων της Περιφέρειας, χρήματα για 
να δημοσιεύσουν οι τοπικές εφημερίδες 
αυτά που θέλει ο κ. Τατούλης και ο κ. 
Περιστέρης να δημοσιευτούν. Αυτά είναι 
απαράδεκτα και καθημερινά βλέπουμε 
στις εφημερίδες τίτλους που δεν είναι 
και τόσο καλοί για τον κ. Τατούλη. 

Για παράδειγμα την περασμένη εβδο-
μάδα στο Ποντίκι έχει ένα τίτλο πολύ 
σημαντικό «Ένας Τατούλης υπογράφει, 
ένας Τατούλης εισπράττει» με έγγραφα 
επίσημα που φαίνεται ότι ο κ. Τατούλης 
είναι ο μοναδικός ευεργέτης της ΤΕΡ-
ΝΑ και ο μοναδικός υποστηρικτής ενός 
τέτοιου έργου που δυστυχώς ακόμα δεν 
έχει οριστεί το βάρος των σκουπιδιών 
που θα πηγαίνει σε αυτή την μονάδα. Και 
μας στέλνει Δελτίο Τύπου ο κ. Τατούλης, 
εδώ και 15 μέρες, που ουσιαστικά έχουμε 
προεκλογική περίοδο, και μας λέει για τον 
κ. Βουδούρη, ο οποίος είναι υποψήφιος 
Περιφερειάρχης με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι αφού 
το παίζει εθελοντής, δεν θα πρέπει να 
παίρνει τον μισθό του των 7.000 ευρών 
τον μήνα. Και εμείς συμφωνούμε, δεν 
χωράει αμφιβολία, αλλά τώρα να δώσει 
μαθήματα συμπεριφοράς ο κ. Τατούλης 
είναι λίγο ριψοκίνδυνο γι’ αυτόν. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Δύο θέματα 
είναι καυτά σήμερα. Το ένα είναι με τον 
πρωτοκλασάτο Υπουργό του κ. Σαμαρά, 
τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη ο 
οποίος εδώ και ένα μήνα μας έτρωγε τα 
αυτιά ότι ο ΟΑΣΑ, ο Οργανισμός Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης που 
λειτουργεί στο Βόρειο Ημισφαίριο έδωσε 
ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για 
το γάλα, για τα βιβλιοπωλεία για τα 
φαρμακεία και για όλα αυτά τα πράγμα-
τα. Και έρχεται μία καταγγελία σήμερα 
όλων αυτών των φορέων, που λέει ότι 
δεν υπάρχει μελέτη του ΟΑΣΑ πουθενά. 
Το ψάξαμε από εδώ, το ψάξαμε από 
εκεί και ο κ. Χατζηδάκης αντί να μιλάει 
για τον ΟΑΣΑ, έπρεπε να μιλάει για το 
ΙΟΒΕ για το Ινστιτούτο Βιομηχάνων που 
κάνει διάφορες μελέτες. Το ΙΟΒΕ έκανε 

λοιπόν αυτή την μελέτη και είπε για το 
γάλα ότι πρέπει να είναι και 10 ημερών. 
Θα μας πουν ο γιατρός και η κ. Βαράκλα 
που είναι κλινική χημικός και το ξέρει 
καλύτερα το έργο πόσο μπορεί, για να 
δούμε κατά πόσο τα λόμπι των εταιριών 
που παράγουν γάλα στις βόρειες χώρες 
θέλουν να επιβάλλουν την καταστροφή 
για τους αγελαδοτρόφους στην Ελλάδα. 

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΗΣ
Αγοράζει με 80 ευρώ  
το φιλέτο της Ευρώπης!

Η… παράδοση του φιλέτου του Ελλη-
νικού στον Σπύρο Λάτση, προστίθεται στις 
χαριστικές πράξεις του Δημοσίου υπέρ 
του Έλληνα κροίσου, όπως η τελευταία με 
την εξοργιστική νομιμοποίηση του Mall, 
επιβάλλοντας στην Lamda Development, 
εταιρία του κ. Λάτση, πρόστιμο 10.000 
ευρώ! 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Ένα άλλο 
θέμα είναι ότι όσοι προλάβετε, προλάβατε. 
Πηγαίνετε στον κ. Λάτση και στην εταιρία, 
που είναι συμφερόντων Σπύρου Λάτση 
αυτό το έργο και που αγόρασε και προ-
σπαθεί να πάρει από το ΤΑΙΠΕΔ το φιλέτο 
της Ευρώπης, τα 6.500 χιλιάδες στρέμματα 

στο παραλιακό μέτωπο. Προλάβετε γιατί 
το πουλάμε 80 ευρώ το τετραγωνικό. 
Είναι ευκαιρία λοιπόν να πάρουμε όλοι, 
γιατί να πάρει μόνο ο κ. Λάτσης; 450 εκατ. 
ευρώ όλο αυτό το μέτωπο, τα οποία θα τα 
αποπληρώσει σε 10 χρόνια. Καταλάβατε; 
Κύριοι του ΤΑΙΠΕΔ ξεπουλάτε τον τόπο. 
Κύριε Σαμαρά το ίδιο. Γιατί όμως όλα 
αυτά; Επειδή υπάρχει ο κ. Τίμος,  ο δικός 
σας άνθρωπος, ο κοντινός του κ. Λάτση; 
Πρέπει να σταματήσουν αυτά. 

Ο κόσμος υποφέρει. Δεν μπορεί να 
δίνουμε μισθό 450 ευρώ και στη συνέ-
χεια να λέμε ελάτε πάρτε τα όλα, επειδή 
δήθεν θα έχουμε 30.000 θέσεις εργασίας. 
Το Voucher λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια 
και από τις 150.000 θέσεις εργασίας 
που είχατε ανακοινώσει, μόλις 1.800 
έχετε κάνει.

Λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 
οποία δεν τα αξιοποιείτε. Και τα λεφτά 
αυτά τα φάγανε μόνο τα ΚΕΚ. Και ας 
έρθουμε τώρα στις Οικοειδήσεις, γιατί 
αρχίζω να εκνευρίζομαι και δεν θέλω, 
γιατί ειλικρινά σας μιλάω, δεν μπορώ 
να βλέπω ανθρώπους γνωστούς μου να 
πηγαίνουν στη λαχαναγορά του Ρέντη με 
την γραβάτα και να μαζεύουν ντομάτες από 
κάτω και από την άλλη να βλέπω άλλους 

ανθρώπους οι οποίοι να λένε άνετα ότι 
πάμε να κάνουμε καλό και να σώσουμε 
τον τόπο. Το ίδιο έκανε ο κ. Λάτσης με 
την EUROBANK, το ίδιο έκανε με την 
Εθνική, το ίδιο έκανε με την Κρήτης. Έχει 
ολόκληρη ιστορία αυτή η πορεία. 

ΚΡΥΒΟΥΝ  
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Το ατσάλι και ο χαλκός 
περιζήτητα προϊόντα που 
λυμαίνονται τα σκραπατζίδικα

Η στυγνή εκμετάλλευση του ατσαλιού 
και του χαλκού από τα σκραπατζίδικα 
που είναι σπαρμένα στις περιοχές Ρέντη, 
Αιγάλεω, Νίκαιας και Περιστερίου, δεν 
προκαλούν μόνο ζημιά στις περιοχές 
αυτές, αλλά κρύβουν και κινδύνους για 
καρκίνο. Το σοβαρό θέμα αυτό αποτέλεσε 
αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή 
«Περιβάλον Ώρα μηδέν».

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι 
αγαπητές φίλες και φίλοι μαζί. Σαββάτο 
μεσημέρι, η ώρα περνάει και εμείς είμαστε 
στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Περι-
βάλλον Ώρα Μηδέν». Έχουμε κοντά μας 
εκλεκτούς προσκαλεσμένους. Θα ξεκινήσω 
από αριστερά προς τα δεξιά είναι ο κ. 
Καρδάρας, δήμαρχος του Αιγάλεω και 
μιας και η τελευταία Οικοείδηση ανέφερε 
το όνομα σας θέλω να μας επιβεβαιώσετε 
αυτά που είπαμε και αν τα είπαμε λάθος 
να μας διορθώσετε. 

Η κ. Δέσποινα Βαράκλα είναι κλινική 
διαιτολόγος και θα μας μιλήσει για το 
νερό, την διατροφή και ότι μπορεί να μας 
βοηθήσει σχετικά με την φτωχή διατρο-
φή που κάνουμε από κάθε άποψη. Πιο 
δεξιά μας είναι ο κ. Θωμάς Ρούσσης ο 
οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος στον 
Ωρωπό. Και η κ. Κέκου Σοφία, η οποία 
είναι νομική σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ όπου 
και θα μιλήσουμε για τα δικαιώματα του 
καταναλωτή και τι πρέπει να προσέχετε. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας ξεκι-
νήσουμε από τον κ. Καρδάρα. Ο δήμος 
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του Αιγάλεω είναι ένας κομβικός δήμος 
στην Αττική και από πλευράς μεταφορών 
και από πλευράς διαφόρων εισροών 
παλιννοστούντων, δεν ξέρω άμα τα λέω 
καλά, και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. 
Ποια είναι τα όρια του δήμου και ποιος 
είναι ο πληθυσμός του;

Χ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ: Ο πληθυσμός με την 
τελευταία απογραφή είναι 67.000 κάτοικοι 
αλλά είναι πλασματικός. Η απογραφή 
δεν ήταν πετυχημένη, όχι μόνο στο Δήμο 
Αιγάλεω αλλά και σε πάρα πολλούς 
δήμους. Έγινε με προχειρότητα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο κ. Γεωργίου 
φταίει του EUROSTAT.

Χ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ: Ανάλογα με τον πλη-
θυσμό είναι και τα έσοδα. Το ξέρετε ότι 
στερούμαστε έσοδα από τους ΚΑΠ και 
αυτό είναι κρίμα. Διότι στο δήμο μας, 
όχι μόνο υπάρχουν πάρα πολλοί μετα-
νάστες αλλά και πάρα πολλοί οι οποίοι 
θέλησαν να ψηφίσουν στα χωριά τους και 
αυτή καθαυτή η έρευνα δεν είναι σωστή. 
Το ενδιαφέρον μας είναι άλλο. Από το 
2009 στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
έχει απαγορευτεί η λειτουργία ΣΚΡΑΠ 
σε υπερτοπικούς άξονες, όπως είναι η 
Θηβών, η Λεωφόρος Αθηνών…

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο Ελαιώνας;
Χ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ: Στον Ελαιώνα και σε 

μία περιοχή τη Γιούλα επιτρέπεται.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εκεί που 

είναι οι Ρομά; 
Χ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ: Γενικά στον Ελαιώνα. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Οι Ρομά είναι 

σε περιοχές που δεν επιτρέπεται τίποτα.
Χ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ: Δυστυχώς υπάρχουν 

δύο ΣΚΡΑΠ στη Θηβών, τα οποία δεν 
έχουν άδεια και βρισκόμαστε σε διαδι-
κασία νομικής..

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σας πληρο-
φορώ ότι από τα 48 Σκραπατζίδικα που 
είναι στου Ρέντη, στη Νίκαια, στο Αιγάλεω, 
στο Περιστέρι μόνο ένα έχει άδεια την 
οποία του την πήραν και προχτές.

Χ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ: Εμείς είχαμε ζητήσει 
την ανάκληση της άδειας, είχαμε προσφύ-
γει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και 
περιμένουμε να είναι η απόφαση τέτοια 
που πραγματικά να απομακρυνθούν τα 
ΣΚΡΑΠ. Γιατί για σκεφτείτε να κάνουμε 
ανάπλαση της Θηβών με βιοκλιματικά 
στοιχεία, με ψυχρές πλάκες που δεν 
απορροφούν θερμότητα, με φωτοκατα-
λυτική άσφαλτο….

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πεταμένα 
λεφτά. Να ανοίξετε ένα κοινωνικό φαρ-
μακείο καλύτερα.

Χ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ: Αυτό το έχουμε. Έχου-
με δύο κοινωνικά φαρμακεία στο δήμο 
μας. Τέλος πάντων, υπάρχουν και άλλα 
δύο σκραπατζίδικα μέσα στον Ελαιώνα, 
που επιτρέπεται όπως είπα, αλλά δυστυ-
χώς δεν ακολουθούν την Περιβαλλοντική 
Νομοθεσία.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν έχουν 
άδεια, οπότε χωρίς άδεια είναι σαν να 
μην υπάρχουν.

Χ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ: Κοιτάξτε το μεγάλο 
πρόβλημα με αυτά τα σκραπατζίδικα 
είναι ότι τους προμηθεύουν διάφοροι 
τον χαλκό ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα 
και έτσι ο δήμος Αιγάλεω έχει υποστεί 
μεγάλη ζημιά από αυτό. Μας αφαίρεσαν 
εκατοντάδες μέτρα χαλκού καλώδιο μέσα 

από το Άλσος, που είναι το στολίδι μας. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το βασικό-

τερο όμως που δεν λέμε αυτή τη στιγμή, 
είναι ότι για να βγάλουν τον χαλκό βγάζουν 
το περιτύλιγμα το οποίο είναι pvc και 
συνήθως το καίνε για να ζεστάνουν την 
αφέλκυση του χαλκού, με αποτέλεσμα 
το pvc εισπνεόμενο να είναι καρκίνος.

Έγινε μία έρευνα πριν από δύο χρόνια, 
όταν στον Ελαιώνα γινόταν όλη αυτή η 
ιστορία, από την Παιδιατρική Κλινική του 
Πανεπιστημίου της Αθήνας και διαπίστωσε 
σε παιδιά Ρομά καρκίνους του εντέρου και 
του στομάχου σε πολύ αυξημένα επίπεδα. 

Αν δεν απατώμαι στα 5 τα 3 ήταν με 
καρκίνο του στομάχου και του λεπτού 
εντέρου. Φανταστείτε τι γίνεται. Δεν είναι 
μόνο το κέρδος ή όλη η διαδικασία, είναι 
και η υγεία. Και μιας που είστε γιατρός 
και είναι πολύ σημαντικό να πούμε για 
τους κατοίκους του Αιγάλεω, ότι αυτά 
είναι πτητικές ουσίες που πάνε στην 
ατμόσφαιρα και τα εισπνέουμε. 

Χ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ: Συμφωνώ απόλυτα με 
όλα αυτά, αλλά δεν μπορεί να ακολουθηθεί 
η νομοθεσία. Σίγουρα τα υποπροϊόντα 
που δημιουργούνται από την καύση είναι 
τοξικά, είναι εισπνεόμενα, και δημιουργούν 
μεγάλο πρόβλημα. 

Εμείς γι’ αυτό λέμε ότι πρέπει να 
απομακρυνθούν όλα τα σκραπατζίδικα 
από την περιοχή μας. 

Αλλά από εκεί και πέρα και η αστυνομία 
και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επιτέλους θα 
πρέπει να ενισχυθούν και να μπορέσουν 
να ακολουθήσουν και να κάνουν αυτό 
που πρέπει. 

Δηλαδή δεν μπορεί να βρίσκονται 
μέσα μαντέμια που είναι από τις σχάρες 
της αποχέτευσης και να μην ανησυχεί 
κανένας. Και να μην ρωτάει κανένας πώς 
βρεθήκανε. Μα να κλέβουν τα ρολόγια, 
τα μαντέμια, τα καλώδια;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κ. Δήμαρχε 
πείτε μας. Στους 80.000 κατοίκους που 
εσείς έχετε στον δήμο σας, αν τυχόν 
φύγουν αυτά τα σκραπατζίδικα και απε-
λευθερωθεί η περιοχή, η ποιότητα της 
ζωής δεν θα βελτιωθεί; Για ποιο λόγο 
να υπάρχουν μονάδες οι οποίες είναι 
επικίνδυνες για την δημόσια υγεία σε 
μία περιοχή που υπάρχουν κάτοικοι που 
θέλουν μία άλφα ποιότητα ζωής; Είναι 
απλά τα πράγματα και επειδή τονίστηκε 
στην Οικοείδηση σε μία εφημερίδα ότι το 
κόστος για τον δήμο είναι από 200.000 
έως 300.000 γι’ αυτή την παράνομη δρα-
στηριότητα, πρέπει να τονιστεί το θέμα της 

υγείας και της ποιότητας της ζωής αυτών 
των κατοίκων. Γιατί αν δεν ξεσηκωθούν 
οι κάτοικοι του Αιγάλεω και μιλάει μόνο 
ο δήμαρχος για το πρόβλημα αυτό, ποτέ 
μα ποτέ, και το ξέρετε καλά και είστε και 
γιατρός, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. 
Αν δεν ξεσηκωθούν οι κάτοικοι και δεν 
προβληματιστούν από τον καναπέ τους 
δεν θα γίνει τίποτα κ. δήμαρχε. 

Χ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ: Συμφωνώ απόλυτα.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πρέπει να 

ξεσηκωθείτε αγαπητές φίλοι και φίλες 
κάτοικοι του Αιγάλεω. Αλλά αντί να έχουμε 
στον Ελαιώνα πραγματικό ελαιώνα όπως 
ήταν στην Αρχαία Ελλάδα, όπου από εκεί 
πήρε την ονομασία του η περιοχή αυτή, 
αντί γι ‘ αυτό να έχουμε μονάδες φοβερά 
ρυπαντικές οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες. 
Δεν είναι μόνο τα σκραπατζίδικα είναι και 
άλλα πράγματα. 

Είναι βυτία που φέρουν τοξικά από-
βλητα. Είναι χιλιάδες πράγματα. Κύριε 
δήμαρχε σας εύχομαι καλή επιτυχία αφε-
νός και αφετέρου αυτό είναι πάρα πολύ 
ζωτικής σημασίας θέμα και πρέπει να το 
αντιμετωπίζετε μαζί με τους κατοίκους σε 
δυναμικές παρεμβάσεις. Το ότι λειτουρ-
γούνε αυτά, εγώ πιστεύω ότι φταίνε και 
οι κάτοικοι. 

Δεν φταίνε μόνο αυτοί που τα λει-
τουργούν. Γιατί δεν μπορεί να βλέπουμε 
τώρα, ορδές πακιστανών με τα καροτσάκια 
να τρέχουν και να πηγαίνουν και κανείς 
να μην δίνει σημασία. Σας ερωτώ. Στους 
80.000 κατοίκους πόσα περιπολικά και 
πόσα αστυνομικά τμήματα έχει ο δήμος; 

Χ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ: Δυστυχώς υπάρχει 
πολύ μειωμένος αριθμός προσωπικού 
αλλά και τα οχήματα είναι ελάχιστα. Σε 
επανειλημμένες συναντήσεις που έχω 
κάνει με τους διοικητές των τμημάτων 
εκφράζουν και εκείνοι την ανεπάρκεια του 
προσωπικού και την δυσκολία που έχουν 
για να μπορούν να επιβάλλουν την τάξη.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Βενζίνη 
έχουν τα περιπολικά;

Χ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ: Δεν ξέρω λεπτο-
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μέρειες.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτή είναι η 

βασική λεπτομέρεια. Όταν παίρνει τηλέφω-
νο ένας πολίτης και του λένε δεν μπορούμε 
να έρθουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το 
περιστατικό γιατί δεν έχουμε βενζίνη, από 
εκεί και πέρα είναι το χάλι μας.

Το παιχνίδι της διατροφής  
και η υγεία μας

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθουμε 
τώρα στην κυρία Βαράκλα. Κυρία Βαρά-
κλα σαν κλινική διαιτολόγος και σαν 
άνθρωπος, ο οποίος έχετε ασχοληθεί 
με την διατροφή αρκετά, τι γνώμη έχετε 
για την παιδική διατροφή; Αυτά που 
βλέπουμε στην τηλεόραση, τα σποτάκια 
των πολυεθνικών με τα πατατάκια, τα 
γαριδάκια κλπ και που το κάθε παιδάκι 
που βλέπει το διπλανό του παιδάκι στο 
σχολείο να τρώει, επηρεάζεται και λέει, 
ας το πάρω να το φάω….

Δ. ΚΑΡΑΚΛΑ: Υπάρχει και ο ήρωας 
πάντοτε.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, πίσω 
από αυτά υπάρχει και ο μικρός ήρωας. 

Δ. BΑΡΑΚΛΑ: Και δυστυχώς όλες 
αυτές οι βιομηχανίες διαθέτουν πάρα 
πολλά χρήματα για να πουληθεί ένα 
πατατάκι. Θυμάμαι πριν από κάποια χρό-
νια, είχαν διαθέσει αρκετά εκατομμύρια 
δολάρια στην Αμερική για να πετύχουν τον 
σωστό ήχο όταν βάζεις εκείνο το πατατάκι 
στο στόμα και κάνει εκείνο το κρακ. Το 
οποίο έδινε το μήνυμα στον εγκέφαλο 
να βγει το σάλιο και να θέλει να φάει το 
συγκεκριμένο πατατάκι.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αν δείτε 
τα διάφορα πρόσθετα που βάζουν στην 
πατάτα… Διάβαζα ένα βιβλίο για την δια-
τροφή που δείχνει τον Αμερικάνικο τρόπο 
ζωής. Στην Αμερική υπάρχουν γύρω στις 
10 πολυεθνικές με 120 εργοστάσια που 
παράγουν γύρω στα 1.200 πρόσθετα και 
χρωστικές και όλα αυτά που βάζουμε στην 
διατροφή των παιδιών με αφάνταστους 
ετήσιους τζίρους. Αφάνταστα νούμερα. 
Πολιτείες ολόκληρες εργοστασίων με 
χρωστικές και πρόσθετα για την διατροφή 
των παιδιών. Είναι φοβερό. 

Τι πρέπει να προσέχει  
ο καταναλωτής

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ας έρθου-
με στην κ. Κέκου. Και επειδή έχουμε το 
πρόβλημα με τον καταναλωτή, γιατί 15 
Μαρτίου ήταν η Παγκόσμια Ημέρα του 
Καταναλωτή, και με την ευκαιρία αυτή ας 
μας πει η κ. Κέκου τι πρέπει να προσέχει 
ο καταναλωτής με απλά λόγια.

Σ. ΚΕΚΟΥ: Με αφορμή την 15η 
Μαρτίου της Παγκόσμιας Ημέρας Προ-
στασίας του Καταναλωτή θα λέγαμε ότι 
ο καταναλωτής είναι εκτεθειμένος στις 
παρανομίες που συναντούμε στις ιδιω-
τικές συμβάσεις. Εξακολουθούμε ακόμη 
και σήμερα, παρά τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία, να καταναλώνουμε, να ψωνί-
ζουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Τι πρέπει 
λοιπόν να προσέχουμε όταν ψωνίζουμε 
ένα προϊόν; Πρέπει να έχει τις ιδιότητες 
που προβλέπονται κατά την πώληση του. 
Όταν κάνουμε μία σύμβαση τηλεφωνίας, 

είτε κινητής, είτε σταθερής, πρέπει να 
προσέχουμε τα συμβόλαια που υπογρά-
φουμε και να βλέπουμε τους όρους για 
να μην ερχόμαστε προ εκπλήξεων. Όταν 
κάνουμε μία ασφαλιστική σύμβαση ή μια 
σύμβαση εργασίας, να προσέχουμε τους 
όρους των συμβάσεων αυτών, έτσι ώστε 
να μην επιβαρυνόμαστε περισσότερο σε 
περίπτωση λύσης της σύμβασης αυτής. 
Παρατηρούμε πολύ, στις συμβάσεις που 
προανέφερα αλλά και σε άλλες συναλ-
λαγές, ότι έχουν παρεισφρήσει οι γενικοί 
όροι συναλλαγών, όπως λέμε οι Γενικοί 
όροι Συναλλαγών, οι οποίοι σε μεγάλο 
βαθμό είναι παράνομοι. 

Και πώς συμπεραίνουμε ότι είναι παρά-
νομοι οι όροι αυτοί; Διότι επιβαρύνουν 
τον καταναλωτή με επιπλέον κόστος 
όταν πρόκειται να λύσουμε την σύμβαση 
αυτή, όταν πρόκειται να αλλάξουμε το 
προϊόν που πήραμε και ήταν ελαττωμα-
τικό. Παρατηρούμε ότι τα μαγαζιά και οι 
εταιρίες μας δημιουργούν προβλήματα 
στην αλλαγή. 

Όταν απαιτούν από εμάς να κάνουμε 
κάποια διαδικασία, κάποια αίτηση, κάποιο 
παράπονο, είμαστε αναγκασμένοι να 
περιμένουμε αρκετό χρονικό διάστημα 
προκειμένου να διορθωθεί το πρόβλημα 
μας. Όλα αυτά είναι προβλήματα της καθη-
μερινής μας ζωής και της καθημερινής μας 
συναλλαγής. Ο καταναλωτής μπορεί να 
προστατευτεί με την πληροφόρηση, με το 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και τελικά 
αν όλα αυτά δεν μπορούν να ευοδωθούν, 
θα πρέπει δυστυχώς να καταφύγει στις 
αρχές και στην δικαιοσύνη, προκειμένου 
να βρει το δίκιο του. Υπάρχουν κάποιες 
αρχές που έχουν θεσπιστεί σήμερα όπως 
είναι το Ινστιτούτο του Καταναλωτή, η 
Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή, ο 
Συνήγορος του Καταναλωτή, τα οποία δεν 
έχουν ρόλο καταστολής όπως λέμε αλλά 
έχουν ρόλο συμβουλευτικό. Στις ακραίες 
περιπτώσεις ο καταναλωτής πρέπει να 
καταφύγει στην δικαιοσύνη.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ κάνω μία 

παρέμβαση κυρία Κέκου και να πω στους 
φίλους τηλεθεατές μας, ότι δυστυχώς η 
Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή, που 
κατοικοεδρεύει στην πλατεία Κάνιγγος, 
στον ίδιο χώρο κατοικοεδρεύει και η Γενική 
Γραμματεία Προστασίας του Προμηθευτή. 
Δηλαδή οι έμποροι, οι βιομήχανοι και 
όλοι αυτοί έχουν την ίδια γραμματεία 
με τον καταναλωτή. Επομένως η Γενική 
Γραμματεία του Καταναλωτή, προστατεύει 
και τους εμπόρους. 

Γι αυτό το λόγο υπάρχουν και Ομοσπον-
δίες των Καταναλωτικών Φορέων που με 
την ομπρέλα της Γενικής Γραμματείας του 
Καταναλωτή, επειδή χρηματοδοτούνται 
από αυτή, δεν μπορούν να κάνουν και 
πολλά πράγματα. Αυτά που είπατε, οι 
συμβάσεις κλπ, συμβουλευτικά μπορούν 
να δώσουν κάποιες οδηγίες, αλλά από 
εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι πάρα 
πολύ έντονο.

Σ. ΚΕΚΟΥ: Και αν ο καταναλωτής 
δεν εξυπηρετηθεί θα πρέπει να καταφύγει 
στην δικαιοσύνη προκειμένου να βρει το 
δίκιο του. Όλοι αυτοί οι φορείς έχουν 
πολύ διακριτό ρόλο, όπως αναφέρατε 
και προασπίζουν τα συμφέροντα κάθε 
φορά των φορέων που εκπροσωπούν.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό που 
θέλω να συμπληρώσω σε αυτά τα καλά 
πράγματα που μας είπε η κυρία Κέκου, 
είναι προσοχή στις ετικέτες. Ιδιαίτερα στις 
γερμανικές αλυσίδες διατροφής που είναι 
δύο- τρεις, θα δείτε γερμανικά προϊόντα 
τα οποία δεν έχουν καν γραμμένα στα 
ελληνικά τη σύνθεση και την διατηρη-
σιμότητα του προϊόντος. Γι αυτό θέλει 
ιδιαίτερη προσοχή. Αν δεν υπάρχουν στα 
προϊόντα ελληνικές ετικέτες σύνθεσης του 
προϊόντος, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και 
αυτό θέλει καταγγελία, γιατί δυστυχώς, 
πάρα πολλά προϊόντα δεν είναι γραμμένα 
στα ελληνικά. Θα μου πείτε, πρέπει να 
ξέρουμε αγγλικά ή γερμανικά; Αυτό είναι 
ένα άλλο θέμα. Αλλά η νομοθεσία λέει 
σαφώς ότι η ετικέτα του προϊόντος πρέπει 
να είναι στην γλώσσα του καταναλωτή, 

ούτως ώστε να μπορεί να διαβάζει όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία για το προϊόν που 
θέλει να αγοράσει.

Σ. ΚΕΚΟΥ: Αν μου επιτρέπετε κύριε 
Πρόεδρε, αυτό είναι αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, που θα πρέπει να 
παρεμβαίνει για να αποτρέπει τα φαινόμενα 
αυτά. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν σωροί 
αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων 
όπου δικαιώνουν τους καταναλωτές και 
τους καταχρηστικούς όρους που υπάρ-
χουν στις τραπεζικές συμβάσεις και στα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, πλην όμως, 
αυτά θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και 
από τις δύο πλευρές, και από τον κατα-
ναλωτή και από τον προμηθευτή.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κυρία Κέκου 
σας ευχαριστούμε. Η εκπομπή έφτασε στο 
τέλος της. Αγαπητές φίλες και φίλοι σας 
ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. 
Κύριε δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ που 
ήσασταν παρών και εύχομαι καλή επιτυχία. 
Κυρία Καράκλα σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε 
Ρούσση εύχομαι καλή επιτυχία. Κυρία 
Κέκου σας ευχαριστώ πολύ. 

Και το επόμενο Σάββατο το θέμα μας 
θα είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό 
γιατί θα καταγγείλουμε τρία γεγονότα. 
Προγράμματα γύρω στα 550 εκατ. έκα-
ναν φτερά από το Υπουργείο Εργασίας, 
τα φάγανε οι επιτήδειοι και οι αρμόδιοι. 
Ήδη ασκούνται ποινικές διώξεις σε βαθμό 
κακουργήματος για πολιτική ηγεσία αλλά 
και για υπαλλήλους και του Υπουργείου 
Εργασίας αλλά και άλλων φορέων και 
δυστυχώς τα λεφτά αυτά κάνανε φτερά. 
500 εκατ. είναι πάρα πολλά λεφτά για 
ανθρώπους της καθημερινότητας που 
η σύνταξη τους έχει ξεπέσει σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα.

 Ακούω συντάξεις των 300, 250, 400 
ευρώ ακούω μισθούς των 200 ευρώ με 
10 ώρες απασχόληση και αυτά είναι φρι-
κτά. Εδώ τρώγονται με χρυσά κουτάλια 
διάφορα ποσά τα οποία θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν την ελληνική κοινωνία. 
Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. ■
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Mην ξεχνάτε
Η ΔΕΗ ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ  
ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπη-
τές φίλες και φίλοι, γεια σας. Σαββάτο 
μεσημέρι και η εκπομπή «Περιβάλλον 
Ώρα Μηδέν» κοντά σας. Σήμερα έχουμε 
αρκετά θέματα και ένα αποκλειστικό, τι 
γίνεται στη Ξάνθη με το πόσιμο νερό. 
Θα μας μιλήσουν εκπρόσωποι των εκεί 
media και θα μας μιλήσει και ο κύριος 
Κουίκ, ο οποίος έχει κάνει ερώτηση στη 
Βουλή. Αλλά ας δούμε, όπως ξεκινάμε 
κάθε Σάββατο, την ΔΕΗ. 

Η ΔΕΗ λέμε μας σκοτώνει και μας 
κλέβει, μας σκοτώνει γιατί η γκρίζα ενέρ-
γεια που παράγει δημιουργεί προβλή-
ματα καρκίνου και θνησιμότητας στον 
πληθυσμό, τρεις με τέσσερις άνθρωποι 
αποδεδειγμένα πεθαίνουν καθημερινά 
εξαιτίας αυτής της γκρίζας και μαύρης 
ενέργειας και μας κλέβει, γιατί στους 
εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που έχει 
ο κάθε πολίτης από τη ΔΕΗ, βάζουν ένα 
τέλος κοινής ωφέλειας. 

Έτσι το έχουν βαφτίσει εδώ και αρκετά 
χρόνια. Aπό το 1999 λειτουργεί αυτό το 
κόλπο μέχρι το 2011 και λειτουργούσε 
νόμιμα. Από το 2011 καταργήθηκε ο 
νόμος, αλλά συνεχίζει αυτή η ιστορία 
με το τέλος κοινής ωφέλειας. Εμείς σαν 
ΠΑΚΟΕ έχουμε ξεκινήσει από τον Μάρτη 
την διαδικασία συλλογικών αγωγών, 
έχουμε κερδίσει τρεις αγωγές και τώρα 
έχουμε άλλες δύο που εκδικάζονται άμε-
σα και έχουν επιστραφεί χρήματα στους 
πολίτες. Όποιος από εσάς που μας βλέπει 
και μας ακούει θέλει να επιστραφούν τα 
χρήματα του πίσω, κάνει ένα τηλέφωνο 
στο ΠΑΚΟΕ. Δωρεάν είναι οι αγωγές, 
δεν πληρώνει κανείς τίποτα αρκεί να 
είναι μέλος του ΠΑΚΟΕ. 

ΟΖΟΝ: Η ΕΛΛΑΔΑ  
ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΜΕ ΤΡΙΠΛΑΣΙΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Στη συνέ-
χεια θα δούμε το θέμα του όζοντος 
στην ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου 
της Αθήνας. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ 
σοβαρό. Το όριο είναι 50 μικρογραμμάρια 
στο κυβικό μέτρο, ήδη έχει φτάσει στα 
Βόρεια Προάστια τα 120 μικρογραμμάρια 
στο κυβικό μέτρο, και εδώ τιμωρούνται 
όλοι οι πλουτοκράτες που μένουν εκεί. 

Αυτή η ποσότητα είναι ένας ρυπαντής 
φονιάς γιατί είναι αλυσιδωτή η αντίδραση 
που κάνει με άλλους φωτοχημικούς ρύπους 
και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Η 
τρύπα του όζοντος μεγαλώνει, το νέφος 
από το όζον έρχεται στα κεφάλια μας και 
δυστυχώς κανείς δεν δίνει σημασία και οι 
τιμές είναι πάρα πολύ αυξημένες. Αλλά 
ας δούμε τις οικοειδήσεις της εβδομάδας 
που πέρασε και στη συνέχεια πάλι μαζί.

ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ 
ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ – 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ  
ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ  
ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ!
Προβληματικό  
το πόσιμο νερό στην Ξάνθη

Ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει ανα-
κύψει εδώ και πολλά χρόνια στην Ξάνθη, 
αποκάλυψε η εκπομπή «Περιβάλλον Ώρα 
μηδέν». Αφορά στο πόσιμο νερό της πόλης, 
που έχει αποδειχθεί – μέσω των δειγματο-
ληψιών και αναλύσεων από πιστοποιημένα 
εργαστήρια – ότι είναι ιδιαίτερα προβλη-
ματικό για τους κατοίκους της Ξάνθης.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ερχόμαστε 
σε ένα αποκλειστικό θέμα του ΠΑΚΟΕ, στο 
θέμα του πόσιμου νερού στην Ξάνθη. Κάθε 
χρόνο, εδώ και 34 χρόνια, που λειτουργεί 
το ΠΑΚΟΕ, κάνουμε σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας δειγματοληψίες και αναλύσεις 
στα πιστοποιημένα εργαστήρια, τα οποία 
διαθέτουμε, για το πόσιμο νερό.

Πέρσι τον Ιούνιο, κάναμε για μία περίοδο 
10 ημερών δειγματοληψίες και αναλύσεις 
για το πόσιμο νερό διαφόρων περιοχών 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, μεταξύ αυτών και η Ξάνθη. 

Και βρέθηκαν διάφορα αποτελέσματα 
τα οποία αμέσως στείλαμε με έγγραφο 
στον τότε Περιφερειάρχη, ενώ αυτός δια-
δίδει ότι δεν έχει πάρει κανένα έγγραφο. 
Το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς η 
ΔΕΥΑΞ, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Ξάνθης, δεν έχει δώσει εδώ 
και τρία χρόνια ούτε ένα στοιχείο για την 
ποιότητα του νερού, παρά το γεγονός ότι 
είναι υποχρεωμένη από το νόμο του 2007 
να δίνει κάθε μήνα στοιχεία ποιότητας 

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο κοινό, 
όμως τρία χρόνια τώρα αδιαφορεί και δεν 
έχει δώσει ούτε ένα στοιχείο. 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
του νερού που ήταν 22 Μάρτη στείλαμε 
Δελτίο Τύπου σε όλες τις εφημερίδες, 
όπου και διαπιστώνεται ότι σε πολλές 
περιοχές της Ελλάδας υπάρχει πρόβλημα 
πόσιμου νερού. Με την ευκαιρία αυτή 
ο κύριος Βασιλειάδης, δημοσιογράφος 
στο FM100 Ξάνθη, τον οποίο έχουμε και 
στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κ. 
Βασιλειάδη….. τι κάνετε;

Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Καλό μεσημέρι. 
Μια χαρά εσείς;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: …επικοινώ-
νησε μαζί μας με την ευκαιρία αυτή του 
Δελτίου Τύπου, του είπαμε τι ακριβώς 
συμβαίνει στην περιοχή της Ξάνθης και 
του υποσχεθήκαμε ότι θα του στείλουμε 
την έκθεση που είχαμε βγάλει τότε. Αυτό 
πότε έγινε κ. Βασιλειάδη;

Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Αυτό έγινε στις 
26 Μαρτίου. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επικοινωνήσα-
με μαζί 26 Μαρτίου και στις 29 πήρατε την 
έκθεση αποτελεσμάτων, αν δεν απατώμαι. 

Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Έτσι ακριβώς.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η οποία έλεγε 

μεταξύ άλλων ότι από τα πέντε δείγματα 
που πήραμε στη Ξάνθη, τα τρία ήταν 
καθαρά και τα άλλα δύο είχαν από πέντε 
και τέσσερα κολοβακτηρίδια αντίστοιχα. 
Όταν λέμε ότι υπάρχει στο πόσιμο νερό 
κολοβακτηρίδιο, εννοούμε ότι αυτά είναι 
παθογόνα κολοβακτηρίδια και προέρχονται 
από την ανάμιξη βοθρολυμάτων με το νερό 
των γεωτρήσεων που λειτουργούν στην 
πόλη. Και απ’ ό,τι διαπιστώσαμε στην πόλη 
αυτή, αν δεν απατώμαι κύριε Βασιλειάδη, 
λειτουργούν πέντε γεωτρήσεις, δύο από 

αυτές - απ’ ότι ξέρω- η μία είναι σε ένα 
σκουπιδότοπο και η άλλη είναι σε ένα 
νεκροταφείο. Εσείς τι λέτε κύριε Βασιλειάδη;

Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Το πρόβλημα με 
την ύδρευση της Ξάνθης δεν είναι πρωτο-
φανές, κρατάει πολύ καιρό αυτή η ιστορία. 
Καταρχήν, υπάρχουν δύο εσωτερικά δίκτυα 
της πόλης, με ένα τρίτο κατ’ άλλους στην 
παλιά πόλη, όπου και εκεί εξακολουθούν 
να υφίστανται προβλήματα παλαιότητας. 
Το ένα, το εσωτερικό δίκτυο της ύδρευ-
σης της πόλης της Ξάνθης, παίρνει νερό 
από τις πηγές του Παραδείσου, οι οποίες 
βρίσκονται δίπλα στον ποταμό Νέστο, από 
την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας. Και το άλλο από τις γεωτρήσεις 
που βρίσκονται νοτιοανατολικά της πόλης 
της Ξάνθης. Φυσικά υπήρξαν πολλές 
γεωτρήσεις, όπου κρατάει πολλά χρόνια 
αυτή η ιστορία, και ήταν και στις παρυφές 
περιοχών που ήταν το μεγάλο νεκροταφείο 
της Ξάνθης. Φυσικά εκεί διασκεδάστηκαν 
οι εντυπώσεις ότι δεν υπάρχει ζήτημα, 
δεν υπάρχει πρόβλημα και ως εκ τούτου 
δεν πρέπει να ανησυχούμε και το θέμα 
έμεινε έτσι. Είναι γεγονός επίσης ότι σε 
γεώτρηση, η οποία υπάρχει και γίνεται 
απολαβή νερού που χρησιμοποιείται στις 
δεξαμενές χλωρίωσης και στη συνέχεια 
πρεσάρεται σε ένα από τα εσωτερικά δίκτυα 
της πόλης, υπάρχουν όχι μόνο σκουπίδια 
αλλά παρατηρήθηκαν και φυτοφάρμακα 
με νεκροκεφαλές πάνω, που δείχνουν την 
ένδειξη ότι είναι δηλητήρια. 

Τώρα αν αυτά ήταν άδεια μπουκάλια 
ή αυτά στράγγιζαν προς τα κάτω, κανείς 
δεν γνωρίζει και κανείς δεν μπορεί να πει 
με βεβαιότητα. Το πρόβλημα είναι το ένα 
δίκτυο, που έρχεται από τις πηγές του 
Παραδείσου, έχει δύο μεγάλης διατο-
μής σωλήνες μεταφοράς του νερού που 
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είναι αμιαντοσωλήνες, οι οποίοι συχνά 
σπάνε. Τι σημαίνει αυτό; Το ρωτήσαμε 
πολλές φορές στην Δημοτική αρχή και 
φυσικά η απάντηση που είχαμε πάρει , 
όχι εμείς προσωπικά, γιατί δεν είχαμε την 
τύχη να συνομιλήσουμε δια ζώσης με τον 
Δήμαρχο Ξάνθης γι’ αυτό το θέμα, απλώς 
δηλώσεις σποραδικές κάτω από την πίεση 
της επικαιρότητας μετά από δύο, τρεις, 
πέντε μέρες από τον Δήμαρχο Ξάνθης 
ο οποίος έλεγε: «σχηματίστηκε μία μάκα 
στο εσωτερικό των αμιαντοσωλήνων και 
ως εκ τούτου δεν εγκυμονεί κινδύνους, το 
νερό που περνάει μέσα από αυτούς για να 
υδροδοτήσει την πόλη». Τώρα αν συνέβη 
αυτό ή δεν συνέβη δεν μπορώ να το ξέρω.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Βασιλει-
άδη, μετά από αυτά τα στοιχεία που λέτε, 
διαπιστώνεται καταφανώς ότι το δίκτυο 
είναι ανεξέλεγκτο, το δίκτυο δεν μπορεί να 
δώσει καθαρό νερό και το βασικότερο απ’ 
όλα είναι ότι οι γεωτρήσεις, που δυστυ-
χώς σε όλη την Ελλάδα επικοινωνούν με 
βοθρολύματα, που συνήθως συμβαίνει 
γιατί πολλές περιοχές δεν έχουν δίκτυο 
βιολογικού καθαρισμού με αποθηκευτικό ή 
παντορροϊκό ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν 
τεράστια προβλήματα σε πολλές περιοχές 
της Ελλάδας.

Αλλά εδώ στην Ξάνθη συμβαίνει το 
εξής ανακόλουθο. Αυτές οι γεωτρήσεις 
εάν ελέγχονται, γιατί είπε ο Πρόεδρος 
της ΔΕΥΑΞ στον οποίο επειδή ακριβώς 
μας έστειλε μία εξώδικη στην οποία μας 
καθυβρίζει και δηλώνουμε ότι τη Δευτέρα 
υποβάλλουμε αγωγή ενός εκατομμυρίου 
το οποίο θα διατεθεί για όλο αυτό το 
σύστημα της Ξάνθης που υποφέρει, σας 
λέω το εξής: ότι οι γεωτρήσεις αυτές είναι 
επικίνδυνες για τον απλούστατο λόγο 
ότι είναι σε περιοχές που πολλά σπίτια 
λειτουργούν με βόθρους και είναι πολύ 
σημαντικό αυτό.

Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Έτσι ακριβώς είναι, 
γιατί εξακολουθούν να υπάρχουνε όχι 
μόνο σπίτια δηλαδή μονοκατοικίες αλλά 
και αρκετές πολυκατοικίες, αν και υπήρξε 
μία προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού 
και λέω υπήρξε η προσπάθεια η οποία 
απ’ ότι φαίνεται ήταν όχι μόνο ημιτελής 
αλλά και προφάσεις εν αμαρτίαις για να 
συνδεθούν όλοι στο δίκτυο ακαθάρτων 
λυμάτων της πόλης. 

Πράμα που σημαίνει ότι από τις πολλές 
επισημάνσεις, και πρόσφατα τις οποίες 
κάνουμε για την ανάμειξη των ομβρίων 
των αποχετεύσεων κάποιων πολυκατοι-
κιών σε τρεις διαφορετικές περιοχές της 
πόλης από τις σχάρες ομβρίων, όχι μόνο 
να αναδύεται μία φοβερή δυσοσμία αλλά 
να φαίνονται και αστικά απόβλητα. Αυτό 
είναι το ένα κομμάτι, το οποίο είναι επίσης 
σημαντικό. 

Αν και σε αυτές τις περιπτώσεις να 
θυμίσουμε στην παλιά πόλη και ιδιαίτερα 
στα ψηλά σημεία, εξακολουθεί το δίκτυο 
διανομής να είναι με σωλήνες αμιάντου 
πεπαλαιωμένης κατασκευής και τοποθέ-
τησης. Τώρα το τι ακριβώς θα γίνει στη 
συνέχεια δεν το γνωρίζω. Πάντως δεν 
μπορεί να πει η Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης, ούτε και ο Δήμος 
ότι δεν γνωρίζανε αυτά τα περιστατικά ή 
δεν γνώριζαν αυτές τις επισημάνσεις και 
δεν μπορεί να δηλώσει κανείς άγνοια.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το ζητούμε-
νο είναι για πόσο καιρό, και θέλω να το 
δηλώσετε αυτό αν το ξέρετε, η συγκεκρι-
μένη ΔΕΥΑΞ έχουν να δώσουν στοιχεία 
ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανά-
λωσης σε εσάς και στον πληθυσμό, γιατί 
είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο, όπως 
ξαναλέω, να δίνουν κάθε μήνα αποτελέ-
σματα αναλύσεων. Εσείς έχετε δει ποτέ 
στοιχεία μιας που είστε δημοσιογράφος 
τόσο καιρό εκεί; 

Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Η ιστοσελίδα της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Απο-
χέτευσης που κόστισε αρκετά χρήματα 
στον Ξανθιώτη φορολογούμενο πολίτη, 
αρκετές εκατοντάδες ευρώ, στο σημείο 
το οποίο λέει για την ποιότητα του νερού 
είναι υπό κατασκευή τα τελευταία χρόνια.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Βασι-
λειάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ θα τα ξανα-
πούμε. Γεια σας. Αγαπητές φίλες και φίλοι 
ας πάμε σε ένα μικρό διάλλειμα και στη 
συνέχεια πάλι μαζί.

Διάλλειμα
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές 

φίλες και φίλοι πάλι μαζί μετά από το 
διάλλειμα που έγινε και το αποκλειστικό 
μας θέμα της Ξάνθης με το πόσιμο νερό 
της είναι πρόβλημα, γιατί μέσα σε τρεις 
μέρες, τρεις βουλευτές, ο ένας ο κύριος 
Κουίκ των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, έκανε 
ερώτηση αμέσως μόλις πήρε το Δελτίο 
Τύπου το δικό μας με τα αποτελέσματα 
του πόσιμου νερού στην Ξάνθη και δύο 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Καφαντάρη 
και ο κύριος Ζεϊμπέκ έκαναν πάλι ερώτηση 
και αυτοί, ρωτώντας αφενός για το νερό και 
αφετέρου στην ΔΕΥΑΞ ρωτάνε σε ποιους 

παράγοντες οφείλονται οι συχνές βλάβες 
διαρροής στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου, 
ποιο είναι το συνολικό ύψος των δανείων 
που έχει συνάψει η ΔΕΥΑΞ από το 2010 
και σε πόσα από αυτά ο Δήμος Ξάνθης 
παρουσιάζεται ως εγγυητής. 

Ο κύριος Κουίκ λέει «χωρίς άλλο σχό-
λιο» και βάζει την έκθεση τη δικιά μας και 
στο τέλος ρωτάει και αυτός, αν έχουν 
ενημερωθεί για την υπόθεση οι Υπουρ-
γοί, τι έχουνε πράξει και θα λέει πως θα 
στείλει ακριβώς τα στοιχεία, όπως είναι, 
στον Εισαγγελέα. 

Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή 
τον κύριο Παπαδόπουλο Παναγιώτη, ο 
οποίος είναι διευθυντής και ιδιοκτήτης της 
εφημερίδας Μαχητής που είναι καθημερινή 
στην Ξάνθη και πραγματικά είναι μαχητική 
εφημερίδα, γιατί απ’ όσα μου έχει στείλει 
και από το διαδίκτυο που διαβάζουμε είναι 
μία μαχητική εφημερίδα. Κύριε Παπαδό-
πουλε γεια σας.

Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Θέλω να μας 

πείτε με απλά λόγια για το θέμα του νερού 
της Ξάνθης, που ήρθε σε συνεργασία και 
με τη συγκυρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
Νερού στις 22 του Μάρτη, γιατί τότε 
ξεκίνησε αυτή η ιστορία, έχετε ξαναενη-
μερωθεί από την ΔΕΥΑΞ για την ποιότητα 
του νερού της Ξάνθης ή από άλλα εργα-
στήρια ή από άλλα Ινστιτούτα, που δήθεν 
κάνουν αναλύσεις και δεν κάνουν για την 
ποιότητα του νερού της Ξάνθης; Ή πίνετε 
εμφιαλωμένο εσείς;

Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, 
εγώ εμφιαλωμένο πίνω, εννοείται αυτό 
διότι μένω στην Παλιά Πόλη, εκεί κοντά 

στην ταβέρνα.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μην νομίζετε 

ότι είναι καλύτερα τα εμφιαλωμένα. Α! 
Μένετε στην Παλιά Πόλη. Πείτε μου.

Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχήν 
φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο 
νοικοκύρης και το λέω αυτό συνειδητά, 
γιατί εσείς ήρθατε δεύτεροι. Με πολύ 
ταπεινότητα και σεβασμό μιλάω για το 
έργο του ΠΑΚΟΕ, αλλά ήρθατε πολύ δεύ-
τεροι με την λογική ότι εγώ τουλάχιστον 
δέκα φορές φωτογράφισα τις γεωτρήσεις 
τις ΔΕΥΑΞ μέσα στον σκουπιδότοπο του 
Δροσερού, μάλιστα εκεί κοντά είναι και 
τα νεκροταφεία και δεν συγκινήθηκε ούτε 
απάντηση να μου κάνει, γιατί προφανώς 
η εμβέλεια μου είναι μικρότερη και από 
το Kontra Channel και από τη φωνή του 
ΠΑΚΟΕ. Εγώ έβγαλα αυτές τις φωτογραφίες 
τον Φλεβάρη του 2013, ξαναέβγαλα τον 
σκουπιδότοπο του Δροσερού, όπου μέσα 
στα σκουπίδια είναι και οι γεωτρήσεις. 

Υπάρχει ολόκληρο δημοσίευμα του 
συγχωρεμένου, αείμνηστου, του πρώην 
Υπουργού κ. Γιώργου Ροδίου, όταν γίνανε 
αυτές οι γεωτρήσεις, όπου και εστάλη στον 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον 
Γιώργο Ροδίο επιστολή, διότι δίπλα στα 
νεκροταφεία πήγαν και κάνανε γεωτρήσεις, 
οι οποίες κόστισαν εκατομμύρια ευρώ και 
που δεν μπορούσαν να γίνουν. Τα έλεγε 
αυτά, τότε βεβαίως παίρναμε νερό από 
τις γεωτρήσεις, δεν παίρναμε νερό από 
τον Παράδεισο, από την Χρυσούπολή 
στην Καβάλα. 

Αυτά τα οποία λέτε εσείς, εμείς τα 
συναντάμε καθημερινά και θέλω να σας 
κάνω ένα απλό ερώτημα, γιατί σήμερα πέντε 
τουλάχιστον δημότες πήραν τηλέφωνο και 
με ρώτησαν το εξής, «όταν εμείς το νερό 
που πίνουμε είναι καφέ ή το βλέπουμε να 
μυρίζει, μπορούμε να επικοινωνούμε με το 
ΠΑΚΟΕ ή να έρχεται να παίρνει κάποιος 
άνθρωπό σας εδώ δείγματα;» Διότι μπο-
ρεί να γίνει και νοθεία, να πάει να πάρει 
από κάπου αλλού και να το στείλει ή να 
το πάρει από την βρύση. Έχετε κάποιον 
αντιπρόσωπο;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό δεν το 
συζητάμε. Ανά πάσα στιγμή είναι ανοιχτή 
η γραμμή των καταγγελιών του ΠΑΚΟΕ, 
είναι 210 – 8100805 που μπορούν να 
παίρνουν όλοι οι κάτοικοι . Το θέμα είναι 
ότι μας έχουν πάρει αρκετοί από την Ξάνθη 
για να μας ρωτήσουν τι να κάνουμε με το 
νερό. Και επειδή εμείς είμαστε ενάντια σε 
οποιασδήποτε μορφής φίλτρα καθαρισμού 
του νερού γιατί είναι τα περισσότερα 
μαϊμού και επίσης τα εμφιαλωμένα νερά 
είναι για εμάς λίγο προβληματικά λέμε το 
πιο απλό, βράστε το νερό της βρύσης σας 
για τρία λεπτά και μετά χρησιμοποιήστε 
το όπως θέλετε.

Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπατε αυτό, 
αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Για να μην 
πουν κάποιοι «ορίστε ο Παπαδόπουλος 
μόνος του το μόλυνε το νερό ή άλλα 
πράγματα», αν έχετε κάποιο εκπρόσωπο 
να έρθει να πάρει ο ίδιος δείγματα από 
την βρύση. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ε βέβαια 
έχουμε. Έχουμε στην Θεσσαλονίκη και στην 
Αλεξανδρούπολη. Θα έρχονται από εκεί για 
να πάρουν δείγματα. Κύριε Παπαδόπουλε 
σας ευχαριστώ πολύ θα τα ξαναπούμε. 
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Έχουμε τον κύριο Τέρενς Κουίκ στη γραμμή 
και ήταν ο πρώτος που έκανε ερώτηση 
στην Βουλή - ήρθατε πρώτος κύριε Κουίκ 
– γεια σας, τι κάνετε;

Τ. ΚΟΥΙΚ: Καλό μεσημέρι, εσείς τι 
κάνετε; 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Καλά. Πως 
πάει η Ξάνθη; Κατεβαίνετε και υποψήφιος 
Περιφερειάρχης αν δεν απατώμαι. Σας 
εύχομαι καλή επιτυχία.

Τ. ΚΟΥΙΚ: Τώρα με βρίσκετε μεταξύ 
Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Με το θέμα 
αυτό που ανέκυψε στην Ξάνθη, με την 
αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας του 
Νερού που βγάλαμε ένα Δελτίο Τύπου, 
και για διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
που έχουμε κάνει έρευνες εδώ και 34 
χρόνια που λειτουργούμε, βγάλαμε κάποια 
συμπεράσματα και αποτελέσματα για την 
Ξάνθη. 

Και αμέσως, χαίρομαι πάρα πολύ, το 
πήρατε και το κάνατε σημαία, κάνατε 
ερώτηση στη Βουλή και κάνατε φάκελο 
για τον Εισαγγελέα. Εμείς ήδη προχω-
ράμε σε αγωγές για την ΔΕΥΑΞ, γιατί 
είναι θρασύτατοι οι άνθρωποι, αφού δεν 
έχουν αναρτήσει ούτε ένα αποτέλεσμα 
εδώ και τέσσερα χρόνια, που τουλάχι-
στον θα έπρεπε να το έχουν αναρτήσει 
εξαιτίας του ότι υπάρχει ένας νόμος 
του 2007 που λέει ότι κάθε μήνα θα 
πρέπει να αναρτούνται στο διαδίκτυο 
ή στη Διαύγεια τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων σε όλες τις ΔΕΥΑΞ, αλλά 
δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως 
τίποτα. Τι γνώμη έχετε κ. Κουίκ;

Τ. ΚΟΥΙΚ: Όταν διάβασα τα σχετικά 
δημοσιεύματα έμεινα εμβρόντητος και θα 
σας πω και θα σταθώ μόνο και μόνο στο 
δεύτερο σχολείο. Όταν διαπιστώνεται ότι 
σε ένα σχολείο που πάνε τα παιδιά μας, 
το νερό είναι γεμάτο κολοβακτηρίδια και 
αυτή είναι μία ιστορία η οποία δεν είναι 
σημερινή, είναι μία ιστορία που είχατε 
ειδοποιήσει εσείς εγγράφως από το 
καλοκαίρι του 2013;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Από τις 25 
Ιουνίου του 2013.

Τ. ΚΟΥΙΚ: Πολύ ωραία. Και βρίσκεται 
μία δειγματοληψία, η οποία λέει ότι στην 
τάδε ταβέρνα πέντε κολοβακτηρίδια στα 
100ml νερού, στο τέταρτο δημοτικό 
σχολείο Ξάνθης τέσσερα και κανείς 
δεν αντιδρά. Γιατί εγώ το θέτω και σαν 
ερώτημα «Γιατί αυτό δεν έγινε γνωστό 
από τότε;». Και επειδή μου είπαν ότι θα 
το δώσει το ΠΑΚΟΕ, λέω λοιπόν «να 
βγει το ΠΑΚΟΕ και να το δώσει». Όμως 
η δουλειά του ΠΑΚΟΕ δεν ήταν να το 
στείλει καταρχήν στους αρμόδιους φορείς;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό κάναμε 
και αυτό κάνουμε συνέχεια, 34 χρόνια 
κ. Κουίκ.

Τ. ΚΟΥΙΚ: Άρα οι φορείς δεν έπρε-
πε να βγουν επιτόπου και να πούνε, 
σφραγίζω το σύστημα ύδρευσης του 
σχολείου, φέρνω χημικούς να δούνε 
τι στην ευχή γίνεται, παίρνω δείγμα με 
τη σειρά μου και το στέλνω στο Γενικό 
Χημείο του κράτους για να το διπλο-
τσεκάρω σε σχέση με το ΠΑΚΟΕ, το 
οποίο το ΠΑΚΟΕ, εν πάση περιπτώσει, 
παλεύει για θέματα τέτοιου είδους και 
δεν έχει ποτέ διαψευσθεί, και από εκεί 

και πέρα κυνηγάω εκείνους που έχουν 
και την ευθύνη για αυτήν την κατάντια. 
Γι αυτό ζήτησα να πάει η υπόθεση στην 
Εισαγγελία, ώστε να διερευνηθούν όλες 
οι τυχόν παραλήψεις και ευθύνες που 
έχουν υπάρξει επί του συγκεκριμένου 
θέματος. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Κου-
ίκ, το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς 
πρέπει να ταρακουνηθεί λίγο η ηγεσία 
του Δήμου της Ξάνθης και συγκεκριμένα 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΞ, 
ούτως ώστε να καταλάβει ότι δεν μπορεί 
να παίζει με την υγεία των κατοίκων και 
να μην τηρεί τα νόμιμα. 

Τα νόμιμα είναι κάθε μήνα να αναρτά 
στην ιστοσελίδα της ή να ανακοινώνει 
με Δελτία Τύπου τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων που κάνει- υποτίθεται –για το 
πόσιμο νερό της περιοχής. Απ’ ότι διαπι-
στώσαμε το νερό της Ξάνθης προέρχεται 
από πέντε γεωτρήσεις εκ των οποίων οι 
δύο, η μία είναι σε νεκροταφείο και η 
άλλη είναι σε σκουπιδότοπο. 

Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και εγώ 
αναρωτιέμαι και οι πέντε γεωτρήσεις, 
γιατί το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το 
νερό που προέρχεται από γεωτρήσεις και 
όταν είναι σε σπίτια που δεν έχουν απο-

χετευτικό και αποχετεύουν σε βόθρους, 
τα βοθρολύματα αυτά επικοινωνούν με 
το δίκτυο του πόσιμου νερού και δημι-
ουργούν ένα κοκτέιλ. Εξαιτίας αυτού, δεν 
έπρεπε η τοπική αρχή, που θεωρητικά 
αυτή τη στιγμή - πρακτικά δεν είναι – είναι 
ευαισθητοποιημένη σε αυτά τα τεράστια 
θέματα υγείας, να έχει κινητοποιηθεί; Και 
αντί αυτού να μας στέλνει εξώδικο και 
να μας λέει ότι λέμε ψέματα. 

Ούτε είμαστε εμείς από την Ξάνθη, ούτε 
έχουμε καμία σχέση με τη Ξάνθη, ούτε 
με κανέναν φορέα της Ξάνθης, κάνουμε 
όπως σας είπα κάθε χρόνο τέτοιες δειγ-
ματοληπτικές έρευνες για να διαπιστώ-
σουμε διάφορα πράγματα και στο τέλος 
βρίσκουμε τον μπελά μας. Από εκεί και 
πέρα τι να πούμε.

Τ. ΚΟΥΙΚ: Είναι μία ιστορία που πρέπει 
όλα τα ΜΜΕ να συμμαχήσουν και νομίζω 
ότι η πλειοψηφία των ΜΜΕ στην περιοχή 
έχει καταλήξει σε μεγάλη, πολύ μεγάλη, 
ευαισθησία στο να αποκρυφτεί αυτή η 
υπόθεση. 

Εγώ μάλιστα έλεγα προηγουμένως, 
μιλώντας στο ραδιόφωνο, στον «Μαχη-
τή», στον κύριο Παπαδόπουλο που είχατε 
καλεσμένο πριν από λίγο, ότι ανεξάρτητα 
σε πια θέση βρίσκομαι, σε πιο χώρο και 

πιο κίνημα βρίσκομαι, την συγκεκριμένη 
ερώτηση την οποία κατέθεσαν και οι 
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ εγώ θα την υπέ-
γραφα, γιατί βάζουν και άλλα ζητήματα 
μέσα. Και όταν πρόκειται για την δημόσια 
υγεία και το καλό ενός τόπου, εγώ δεν 
κολλάω στις ταμπέλες των κομμάτων. 
Μπορεί να έχουμε αντιθέσεις και δια-
φορές πάμπολλες, αλλά ο πολίτης δεν 
θα υφίσταται τις συνέπειες αυτών των 
στείρων αντιπαραθέσεων των κομμάτων 
για τέτοιου είδους ζητήματα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Κου-
ίκ συμφωνώ απόλυτα, αλλά πρέπει να 
δραστηριοποιηθούμε όλοι οι πολίτες, 
ούτως ώστε οι πολιτικές ηγεσίες να μην 
είναι ανάλγητες και να μην θεωρούν τον 
πολίτη υποκείμενο τους. 

Τ. ΚΟΥΙΚ: Εάν σας πω τώρα ότι 
μέσα στην δική μου την απόφαση, μην 
το εκλάβετε ως προεκλογικό, αλλά αν 
ο Θεός ή η τύχη με βοηθήσει είτε να 
εκλεγώ Περιφερειάρχης της Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης είτε μου πει ότι 
μου κάνεις για αντιπολίτευση, να είστε 
βέβαιος ότι επειδή και η αντιπολίτευση 
είναι προϊόν τη δημοκρατίας και εκείνη 
πρέπει να μάχεται ακόμη περισσότερο 
ελέγχοντας την τοπική εξουσία θα είμαι 
όχι προσαρωγός αλλά δίπλα σε όλα αυτά 
τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Κουίκ 
σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξανα-
πούμε μια άλλη φορά.

Τ. ΚΟΥΙΚ: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές 

φίλες και φίλοι, το θέμα της Ξάνθης επειδή 
είναι αποκλειστικό του ΠΑΚΟΕ και επειδή 
η έννοια της αποκλειστικότητας είναι ότι 
οι έρευνες αυτές πραγματοποιούνται κάθε 
χρόνο ενδεικτικά και δωρεάν χωρίς να 
έχουμε έσοδα, ούτε από κανένα δήμαρχο 
ούτε από καμία άλλη ιστορία, παρά μόνο 
όταν κάνουμε έρευνες σε συγκεκριμένους 
δήμους για συγκεκριμένες προοπτικές, 
νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο ο ξαν-
θιώτικος λαός να υποφέρει εξαιτίας της 
αναλγησίας της δημοτικής αρχής. ■
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Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθου-
με σε ένα άλλο τεράστιο θέμα που έχει 
ενσκύψει στην Περιφέρεια Αττικής και 
έχουμε κοντά μας δύο εκλεκτούς από τον 
δήμο της Φυλής, οι οποίοι κάτοικοι της 
Φυλής δέχονται όλα τα σκουπίδια του 
νομού Αττικής και δεν ξέρω τι αντισταθ-
μιστικά και τι οφέλη έχουν στη δυσοσμία 
και σε όλο αυτό το χάλι, που έρχονται 
επίτροποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και Βουλευτές και λένε «πόνος και αηδία 
είναι η χωματερή της Φυλής». 

Αυτό δήλωσαν οι επίτροποι που ήρθαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχω εδώ 
το δημοσίευμα και μάλιστα αυτό είναι και 
παρουσία του κ. Χουντή του ευρωβουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει το εξής χαρακτηρι-
στικό για το ΧΥΤΑ του Γραμματικού: «η 
χωροθέτηση δεν έγινε με επιστημονικά 
κριτήρια, πρέπει να ξαναγίνει επανέλεγ-
χος  από μηδενική βάση» , γιατί είδαμε 
ότι περνάει ολόκληρο ποτάμι από την 
χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Γραμματικού και 
καταλήγει στον Βαρνάβα από κάτω. Ενώ 
για το ΧΥΤΑ της Φυλής λέει τα χαρακτηρι-
στικά - που είναι τραγικό να το ακούς και 
μόνο- «μνημείο περιβαλλοντικού χάους, 
αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου». 

Τα συνδυάζει όλα, δημιουργεί μία 
εικόνα, την χείριστη για την Ελλάδα και 
έρχεται ο Περιφερειάρχης κ. Σγουρός ο 
οποίος κατά τα άλλα λέει ότι δεν έχει 
κάνει καμία λοβιτούρα  στην Περιφέρεια, 
αναθέτει 60 εκατ. , 80 εκατ., 180 εκατ. 
ευρώ στον κύριο Μπόμπολα και σε τελι-
κή ανάλυση έρχεται και λέει «Εγώ είμαι 
πάνω απ’ όλα». 

Για το Γραμματικό που έχουνε γίνει 
ολόκληρες ιστορίες και είναι υπόδικος, 
να δούμε τι θα γίνει. Προς Θεού.

 Έχουμε κοντά μας δύο εξαιρετικούς 
ανθρώπους, που ο ένας είναι υποψήφιος 
δήμαρχος στην Φυλή, τον κύριο Κώστα 
Λουμιώτη και έχουμε και τον κύριο Θωμά 
Μπιζά, Γενικό Γραμματέα Ομοσπονδί-
ας Εργαζομένων ΧΥΤΑ Φυλής, που θα 
κάτσουμε να κουβεντιάσουμε λίγο για το 
θέμα των σκουπιδιών της Φυλής. 

Έχουμε πει διάφορα, έχουν παιχτεί 
διάφορα παιχνίδια με όλα τα ιδιωτικά συμ-
φέροντα, γιατί έχουμε πει επανειλημμένα 
και έχουμε γράψει στην εφημερίδα του 
ΠΑΚΟΕ, ότι τα σκουπίδια είναι χρυσός. 
Δυστυχώς όμως όχι για τους  4,5 εκατ. 
κατοίκους του λεκανοπεδίου, αλλά για 
μερικούς πλουτοκράτες οι οποίοι μπαίνουν 
στο χρηματιστήριο- ξέρετε οι καλύτερες 
μετοχές διεθνώς είναι οι μετοχές των 
σκουπιδιών, των φορέων που διαχειρί-
ζονται τα σκουπίδια. 

Και έχουν πεταχτεί δισεκατομμύρια 

ευρώ για αυτή την ιστορία που λέγεται 
Άνω Λιόσια – Φυλή. Χρόνια θυμάμαι 
κυνηγάγανε τον Παπαδήμα για το τι 
έκανε με την διαπλοκή των χρημάτων 
που ξοδεύονται. Τώρα είναι ένας κύριος 
Μπουραϊμης, ο οποίος είναι Δήμαρχος της 
Φυλής, και έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια 
λεφτά, χρωστάει ο δήμος εκατομμύρια 
ευρώ και δυστυχώς δεν γίνεται απολύτως 
τίποτα. Και θα ρωτήσω τον κύριο Μπιζά, 
μιας και είστε στο σύστημα σύμμικτων 
σκουπιδιών, καθημερινά έρχονται γύρω 
στους 6.500 τόνους σύμμικτων σκου-
πιδιών, με μελέτες που έχουν βγει κατά 
διαστήματα έχει διαπιστωθεί ότι κάθε 
άνθρωπος καθημερινά παράγει γύρω στο 
1,1 κιλά σκουπίδια που θα έπρεπε 4.500 
τόνοι να  έρχονται καθημερινά. 

Οι 2.000 τόνοι παραπάνω τι είναι; 
Είναι τα βιομηχανικά απόβλητα που κατά 
καιρούς λένε ότι έρχονται στην Φυλή, 

είναι τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα που 
έχουν πιάσει επανειλημμένα στη Φυλή να 
τα αποθέτουν; Είναι από άλλες περιοχές 
άλλα σύμμικτα σκουπίδια; Τι είναι τελικά;

 Θ. ΜΠΙΖΑΣ: Είναι όλα αυτά μαζί. Ο 
ΧΥΤΑ Φυλής ..

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι αλλά 
ξέρετε ότι τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα 
είναι πάρα πολύ τοξικά, πάρα πολύ επικίν-
δυνα και όπως ξέρετε ο ΧΥΤΑ της Φυλής 
θεωρείται νέας τεχνολογίας και επειδή 
θεωρείται έτσι πρέπει να πάρουν και τα 
επικίνδυνα απόβλητα μιας που έχουν τις 
πολυμεμβράνες  και δεν θα περάσει τίποτα 
από κάτω θεωρητικά, γιατί ένα τοξικό 
απόβλητο όχι μόνο κάνει διάτρηση στη 
μεμβράνη αλλά κάνει διάτρηση σε ό,τι 
βρει μπροστά του. 

Στη βάση αυτή, επειδή απαγορεύονται 
να διακινούνται επικίνδυνα ιατρικά από-
βλητα και απαγορεύονται να διακινούνται 
βιομηχανικά απόβλητα, έχουμε γύρω στις 
800 βιομηχανίες από τον Ασπρόπυργο που 
συνορεύει  με την Φυλή και έχουμε άλλες 
300 βιομηχανίες στην Μάνδρα Αττικής, 
που είναι γύρω στα 3 χιλιόμετρα από την 
χωματερή της Φυλής, πείτε μου ειλικρινά 
και βάλτε το χέρι στην καρδιά, γιατί ο 
Αθηναίος πολίτης πληρώνει ακριβά; Ξέρετε 
πόσο πληρώνει το κιλό τα σκουπίδια που 
έρχεται στη χωματερή; 45 ευρώ τον τόνο 
πληρώνουν οι δήμοι… 

Θ. ΜΠΙΖΑΣ: Τώρα, αν ιδιωτικοποιη-
θούνε θα τετραπλασιαστεί το ποσό.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γιατί λίγα 
είναι τα 45 ευρώ; Να δίνουμε 45 ευρώ 
στον κύριο  Μπόμπολα, τι να τα κάνει, να 
τα αποθηκεύει, να τα θάβει; Το ΕΜΑΚ τι 
γίνεται; Το 10% ανακυκλώνεται μόνο, 
οπότε από τους 7.500 χιλιάδες τόνους 
οι 750 τόνοι πάνε στην ανακύκλωση, 
τα υπόλοιπα πάνε σαν σκουπίδια. Και 
παίρνει 45 ευρώ τον τόνο, δηλαδή χορός 
εκατομμυρίων. 

Πείτε ειλικρινά εσείς ο ίδιος, γιατί 
τα λέω εγώ και λένε τι σχέση έχεις εσύ 
με τα σκουπίδια, είσαι ένας ταλαίπωρος 
πανεπιστημιακός, έχεις το ΠΑΚΟΕ και μας 
κάνεις και τον μάγκα. Εσείς που είστε εκεί 
γραμματέας τι αντιμετωπίζετε;

Θ. ΜΠΙΖΑΣ: Θα σας πω. Καταρχήν 
να πούμε ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν είναι 
ένα σκάνδαλο, είναι ένα έγκλημα. Άρα 
δεν πρέπει να αναδείξουμε το σκάνδαλο, 
αλλά πρέπει να σταματήσουμε το έγκλημα 
διότι πρόκειται περί πραγματικού εγκλή-
ματος. Καταρχήν κάνατε μία πολύ σωστή 
διαπίστωση που θα έπρεπε να είχε κάνει 
η πολιτεία. Πού βρίσκονται όλα αυτά τα 
σκουπίδια, πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι 
τόνοι και πάνε στο ΧΥΤΑ Φυλής, αφού 
δεν είναι οικιακά απόβλητα;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Απλή αριθ-
μητική. Πολλαπλασιασμός, διαίρεση είναι.

Θ. ΜΠΙΖΑΣ: Πηγαίνουν τα πάντα. Ο 
ΧΥΤΑ Φυλής έχει γίνει ΧΥΤΑ της μισής 

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: 

Ο εφιάλτης της εποχής μας 
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Ελλάδας των νησιών, της Πελοποννή-
σου, των βιομηχανικών αποβλήτων, των 
τοξικών αποβλήτων, των νοσοκομειακών 
αποβλήτων και των πάντων.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα δεν είναι 
αυτό μόνο, είναι και στο Μαρκόπουλο μία 
άλλη χωματερή του κυρίου Μπόμπολα 
πάλι, η οποία δέχεται σκουπίδια από 
άλλες περιοχές.

Θ. ΜΠΙΖΑΣ: Μπορείτε να συνειδη-
τοποιήσετε τι σημαίνει 7.000 τόνοι τη 
μέρα; Είναι ένα βουνό τη μέρα. Αυτός ο 
χώρος, επειδή εγώ έχω μεγαλώσει εκεί, 
ήτανε κάποτε μία κοιλάδα και σήμερα 
είναι ένα βουνό. Έχει αλλάξει ακόμα και 
το ανάγλυφο της περιοχής. Φανταστείτε 
πόσο έχει μολυνθεί η ατμόσφαιρα, τα 
υπόγεια ύδατα...

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μόνο τα 
στραγγίδια που βγαίνουν εκεί φτάνει.

Θ. ΜΠΙΖΑΣ: Είπατε για τα οικονομι-
κά. Θα σας πω ένα μέγεθος, 5 δις ευρώ 
δόθηκαν την περίοδο 2001 – 2011 ως 
αντισταθμιστικά και από 2011 και μετά 
άλλα 400 εκατ. ευρώ αντισταθμιστικά 
στον δήμο της Φυλής.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τα 400 εκατ. 
ευρώ τι τα έκανε ο δήμαρχος;

Θ. ΜΠΙΖΑΣ: Ο δήμος αυτή τη στιγμή 
χρωστάει 800 εκατ.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Που τα 
χρωστάει;

Θ. ΜΠΙΖΑΣ: Για ρωτήστε τον κύριο 
Τζανή μετά τι θα μπορούσε να κάνει με 
αυτά τα λεφτά; Θα μπορούσε να είχε 
επενδύσει με χρυσό όλο το Κερατσίνι.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή 
800 εκατ. και 400 εκατ. μας κάνουν 1,2 
δις εκατ. συν….

Θ. ΜΠΙΖΑΣ: Συν τα 5 δις που είχανε 
δοθεί σε δραχμές. Πρόκειται περί ενός 
πραγματικού εγκλήματος. Δηλαδή αυτός 
ο ορισμός που έδωσε η Επιτροπή Περι-
βάλλοντος της ΕΕ, ως μνημείο περιβαλλο-
ντικού χάους και μακελειού ίσως να είναι 
και επιεικής. Αυτό πρέπει να σταματήσει.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κατά τα άλλα 
επαίρονται οι εξουσιαστές – διοικούντες 
ότι το κύτταρο του ΧΥΤΑ Φυλής είναι ένα 
πολύ καλό μνημείο. Αλλά ας μας πει ο 
κύριος Λουμιώτης που είναι υποψήφιος 
δήμαρχος – εύχομαι καλή επιτυχία κύριε 
Λουμιώτη – μερικά πράγματα.

Κ. ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ: Όπως έχετε κάνει 
την περιγραφή, η Φυλή και τα Άνω Λιόσια 
ήτανε συνώνυμο με την χωματερή. 

Όταν κάποιος ακούει ότι είναι από τα 
Άνω Λιόσια ή από την Φυλή, αυτό που 
σκέφτεται είναι η χωματερή και όλες αυτές 
οι συνέπειες οι οποίες περιγράψατε. Εάν 
στο παρελθόν έπαιρνα ένα ταξί για να 
πάω από την πλατεία Αττικής στα Άνω 
Λιόσια, το πρώτο πράγμα που μου λέγανε 
οι οδηγοί των ταξί είναι ότι κατοικώ στον 
πιο πλούσιο δήμο, στον οποίο δεν ήθελαν 
και να μπουν. 

Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, πέρα 
από όλα αυτά τα απόβλητα, η ρύπανση 
της περιοχής έφερε την υποβάθμιση, 
την ευρύτερη και την κοινωνική και την 
οικονομική.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ έρχονται 
οι Επίτροποι της ΕΕ…

Κ. ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ: Τους φέραμε εμείς…
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν είχαν 

πρόγραμμα να τους φέρουν εκεί.
Κ. ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ: Δεν ήταν μες στο 

πρόγραμμα, έγινε μία παρέμβαση από 
κατοίκους της περιοχής, από τον τοπικό 
ΣΥΡΙΖΑ και από μένα που είχα παρευρεθεί 
στην χωματερή και βέβαια η παρέμβαση 
έγινε από τον Νίκο Χουντή όπου και 
επισκέφτηκαν την περιοχή και γράφτηκαν 
αυτά που γράφτηκαν. Όπως αντιλαμβάνε-
στε ο δήμος μας, όπως είπε και ο κύριος 
Θωμάς είναι ένας δήμος που θα πρέπει 
πρωτίστως να γίνει ένας απολογισμός και 
να μας πουν πού πήγαν αυτά τα χρήματα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Λου-
μιώτη, εγώ βάζω δύο πράγματα. Απολο-
γισμός οικονομικός πρέπει να γίνει και να 
φέρουν πίσω τα κλεμμένα που ο κόσμος 
τώρα βοά. 

Αλλά το βασικότερο είναι ότι, εδώ 
και 15 χρόνια, δεν έχει γίνει καμία επι-
δημιολογική μελέτη που να δείχνει το 
κόστος – που μετατρέπεται και σε χρήματα 
κάποια στιγμή – στην υγεία των κατοίκων 
της Φυλής. 

Είναι τραγικό να συζητάμε εδώ και 15 
χρόνια και να δέχεται η Φυλή και τα Άνω 
Λιόσια τα σκουπίδια από όλη την Αττική 
και να μην έχει γίνει καμία επιδημιολογική 
μελέτη στους κατοίκους της Φυλής και 
στων Άνω Λιοσίων. Δεν μπορούμε να 
λέμε ότι πηγαίνουν τα επικίνδυνα ιατρικά 
απόβλητα και να εναποτίθενται εκεί με 
τεράστιες μικροβιακές μολύνσεις που 
μπορούν να συμβούν. 

Ο κύριος Τζανής να μας πει δύο πράγ-
ματα γι’ αυτό. Και να βγαίνει ο υποψήφιος 
περιφερειάρχης Αττικής κύριος Σγουρός 
και να λέει ότι όλα είναι μια χαρά. Που 
είναι οι επιδημιολογικές μελέτες που είστε 
υποχρεωμένοι κύριε Σγουρέ να κάνετε;  
Απαντήστε στον κόσμο της Φυλής.

Κ. ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ: Ο οποίος, να λάβετε 
υπόψη σας, δεν έχει ερωτηθεί για όλο 
αυτό. Ο κόσμος της Φυλής με αγώνες 
και με την διαδημοτική και με άλλους 
αγώνες, έχει εναντιωθεί απέναντι σε αυτή 
τη δραστηριότητα που γίνεται.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα είναι 
πρακτικά τι γίνεται κύριε Λουμιώτη. Από 
τη στιγμή που ήτανε κοιλάδα, πριν από 
15 χρόνια, όπως λέει ο κύριος  Μπιζάς 
και τώρα είναι βουνό και τόσα χρόνια δεν 
έχει γίνει τίποτα. Στην κουβέντα όλοι, αλλά 
πρακτικά έχει ξεσηκωθεί ποτέ ο λαός της 
Φυλής; Αλλά όταν κόβουμε τα ευρώ στα 
δύο για ψηφίσουν και μετά τους δίνουμε 
το άλλο μισό αφού έχουν ψηφίσει, κάπως 
έτσι λειτουργεί το σύστημα. Έτσι γίνεται 
κύριε Τζανή.

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Δυστυχώς αυτή η πελα-
τειακή δημοκρατία μας έχει φάει και 
πληρώνουμε τις επιλογές μας. Πρέπει 
να προσέχουμε δυστυχώς, γιατί πάντα 
πληρώνουμε τις επιλογές μας. 

Κ. ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ: Μα καταρχήν είπα 
ότι όταν χρειάζεται να απολογηθούν πού 
πήγαν αυτά τα χρήματα σημαίνει για 
μένα ότι αυτά τα χρήματα πήγαν και για 
άλλους σκοπούς.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα 
είναι αυτά τα χρήματα να επιστραφούνε.

Θ. ΜΠΙΖΑΣ: Αν μου επιτρέπετε, το 
μεγαλύτερο σκάνδαλο δεν είναι αυτό που 
έχει γίνει μέχρι τώρα, σχεδιάζει ο κύριος 
Σγουρός, σχεδιάζει η Περιφέρεια τις νέες 
μονάδες επεξεργασίας λυμάτων να γίνεται 
πάλι στη Φυλή για τις επόμενες δεκαετίες.

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Το τραγικό, αν μου 
επιτρέπετε, είναι αυτό που είπε ο κ. Χρι-
στοδουλάκης. Ότι βγαίνει κάποιος και 
φωνάζει και καταλήγει στα δικαστήρια 
ως διωκόμενος, ενώ εμείς φωνάζουμε 
και διεκδικούμε το δίκιο μας και κάποιοι 
έρχονται και μας διώκουν, που κάποιοι 
άλλοι φταίνε που φτάσαμε εδώ.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κάποτε 
κάναμε μία έρευνα στο Κερατσίνι και 
διαπιστώσαμε διάφορα πράγματα για 
τη ΔΕΗ για την ΕΥΑΠ και φανταστείτε 
να ερχόταν ο δήμαρχος και να έλεγε «τι 
βλακείες λέτε, θα σας κάνω αγωγή και 
μήνυση».

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Μου έκανε μήνυση η 
ΕΥΔΑΠ επειδή διεκδικώ το δίκιο της πόλης, 

έχουμε τον αγωγό όλων των λυμάτων της 
Αττικής που καταλήγει στο Ακροκέραμο 
Κερατσινίου, επέβαλα τέλη και εγώ και 
το Δημοτικό Συμβούλιο και διωκόμαστε 
αυτή τη στιγμή επειδή διεκδικήσαμε το 
δίκιο της πόλης μας. Διωκόμαστε από 
την διορισμένη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, ότι 
θίξαμε τα συμφέροντα της ΕΥΔΑΠ…

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αλλά επειδή 
και τον κύριο Μιχαλόπουλο δεν τον βάλαμε 
καθόλου στην εκπομπή σας υπόσχομαι 
κύριε Μιχαλόπουλε, την επόμενη φορά 
να κάτσουμε να συζητήσουμε, μία που η 
Οικοείδηση που είδατε αναφέρεται στο 
Πάρκο Τρίτση και επειδή είστε Πρόεδρος 
της Διαχειριστικής Επιτροπής εκεί…

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Του φορέα δια-
χείρισης….

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υπόσχομαι 
την άλλη φορά θα είστε εδώ και θα 
μιλήσετε αρκετά.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να το κάνουμε 
κύριε Χριστοδουλάκη, γιατί οι εικόνες που 
πήρατε από το Πάρκο Τρίτση ήταν πάρα 
πολύ ωραίες και ανατρέπουν λίγο αυτή τη 
φημολογία που λένε ότι βρωμάει, ζέχνει…

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, εμείς 
είμαστε υπέρ της σωστής διαχείρισης του 
Πάρκου, αλλά να γίνεται με τέτοιο τρόπο 
που να μπορεί να έρχεται ο κόσμος.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Στο να έρθει ο 
κόσμος, θα βοηθήσετε και εσείς.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαρίστως. 
Αγαπητές φίλες και φίλοι η εκπομπή έφτασε 
στο τέλος της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ 
που μας ακούσατε. 

Το επόμενο Σάββατο η εκπομπή θα 
αναφέρεται στη αλλεργική ρινίτιδα που 
δυστυχώς μαστίζει τα παιδιά της Αττικής 
και όλης της Ελλάδας αυτή την εποχή 
αλλά και όλο το 2014.  Συνέχεια τα παιδιά 
έχουν αναπνευστικά προβλήματα και όλα 
αυτά θα τα ακούσετε από συγκεκριμένους 
επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί χρόνια 
με το θέμα αυτό. Και θα έχουμε και τον 
κύριο Μιχαλόπουλο, σας το υπόσχομαι. 

Γεια σας. ■
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Ξεσηκωθείτε!
Η ΔΕΗ ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ  
ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές 
φίλες και φίλοι γεια σας. Σάββατο μεσημέρι 
και η εκπομπή «Περιβάλλον Ώρα Μηδέν» 
πάλι κοντά κάθε Σάββατο την ίδια ώρα 
μαζί. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα 
να καταγγείλουμε. Δυστυχώς, έχει γίνει 
η εκπομπή καταγγελτική. Αλλά δεν ξέρω 
κατά πόσο οι άλλες εκπομπές που δεν είναι 
καταγγελτικές, αλλά είναι ψυχαγωγικές, 
μπορούν να ψυχαγωγήσουν τον Έλληνα 
πολίτη που πλήττεται στην κυριολεξία. Ας 
ξεκινήσουμε πάλι με τη ΔΕΗ. 

Η ΔΕΗ όπως έχουμε πει και στην 
τελευταία εφημερίδα που έχουμε βγάλει 
«ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ» και 
το ξαναλέμε γι’ άλλη μια φορά, γιατί στο 
λογαριασμό που μας στέλνει στο σπίτι 
μας βάζει το τέλος κοινής ωφέλειας, το 
οποίο έχει τελείως φύγει από το νόμο 
απ’ το 2011.

 Έχει καταργηθεί το άρθρο 9, αλά η 
ΔΕΗ το ξαναβάζει το τέλος κοινής ωφέ-
λειας, που αντιπροσωπεύει το 40% της 
καταναλισκόμενης ενέργειας. Εμείς, σαν 
ΠΑΚΟΕ, από τον περασμένο Μάρτη, έχουμε 
κάνει αγωγές ομαδικές. Έχουμε κερδίσει 4 
αγωγές, έχουν πάρει τα λεφτά τους πίσω 
οι άνθρωποι και τώρα δεν πληρώνουν και 
τέλος κοινής ωφέλειας. Δωρεάν γίνονται 
οι αγωγές στο ΠΑΚΟΕ. Όποτε θέλετε 
στα τηλέφωνα αυτά πάρτε τηλέφωνο να 
ενημερωθείτε σχετικά. 

ΤΟ… ΔΡΑΜΑ  
ΤΗΣ ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΊΛΗ
Δεν της φτάνουν για να ζήσει 
141.000 ευρώ το μήνα που 
παίρνει στο Ναϊρόμπι!

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθουμε 
σ’ ένα άλλο θέμα. Χθες διαβάζαμε ότι η 
κυρία Μπιρμπίλη δύσκολα τα περνάει με 
141.000 ευρώ κάθε μήνα στο Ναϊρόμπι που 
είναι. Και στο Ναϊρόμπι είναι εκπρόσωπος 
του ΟΗΕ για ένα θέμα που βέβαια είναι 
πάρα πολύ σοβαρό, στη στρατόσφαιρα 
και στην οζονόσφαιρα, εκεί μετράμε την 
πυκνότητα του όζοντος. 

Αλλά εκείνη, πώς από δικηγόρος, έφτασε 
να μετράει και όζον; Αλλά λέει ότι δεν της 
φτάνουν τα λεφτά αυτά, 141.000 ευρώ ΤΟ 
ΜΗΝΑ! Ενώ όταν ήταν υπουργός έπαιρ-
νε γύρω στις 7.500 ευρώ το μήνα, εκεί 
141.000, γιατί λέει, έχει πολλή ασφάλεια, 
δεν μπορεί να βγει έξω, πληρώνει πάρα 
πολλά λεφτά για την ασφάλειά της και της 
οικογένειάς της. Αλλά εμείς θυμόμαστε το 
2011, που είχαμε καταγγείλει την κυρία 
Μπιρμπίλη σαν Οικολόγα υπουργό, ότι με 

Κοινή Υπουργική Απόφαση του Παπουτσή, 
δική της και του υπουργού Συντονισμού 
τότε, είχαν παραχωρήσει στην Χαλυβουργική 
200 στρέμματα θάλασσας για να γίνουν 
οι επιχωματώσεις. 

Κι έγιναν οι επιχωματώσεις, καταγγεί-
λαμε το γεγονός, αλλά οι επιχωματώσεις 
έγιναν, η Χαλυβουργική αναπτύχθηκε, 
αλλά τώρα δυστυχώς, με όλα αυτά τα 
πράγματα, σταμάτησε να λειτουργεί. Αυτά 
είναι τα της κυρίας Μπιρμπίλη, που της 
ευχόμαστε να παίρνει περισσότερα για 
να επιβιώσει κι εκείνη... 

ΓΙΑΤΡΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:  
Μας κλέβουν πλέον φανερά

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθουμε 
σ’ ένα άλλο τεράστιο θέμα που είχαμε 
καταγγείλει πάλι απ’ το 2012 και είχαμε 
βάλει πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα τότε: 
«ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΑ ΑΕΙ» από τις λοβιτούρες 
και διάφορες ατασθαλίες που γινόντουσαν 
εκεί, με το ΕΛ και τον ειδικό λογαριασμό 
των κρατικών προμηθειών και όλα αυτά, 
που δεν το καταλάβαμε ακόμα, κανείς δεν 
έχει απαντήσει για ποιο λόγο δημιουργή-
θηκε αυτό το ΕΛ, τη στιγμή που όλα τα ΑΕΙ 
διαθέτουν λογιστήριο, διαθέτουν μονάδες 
οργανωμένης μηχανογράφησης, έβαλαν 
ένα ξεχωριστό πράγμα που λέγεται ΕΛ. 

Έπαιρναν λεφτά από την ΕΕ και παίρ-
νουν ακόμα βέβαια, έπαιρναν λεφτά από 
βιομηχανίες, έπαιρναν λεφτά από διά-
φορους άλλους φορείς, δήμους, κτλ., 
δήθεν για να κάνουν έρευνες. Μόλις χθες, 

μετά από 2,5 χρόνια που καταγγείλαμε 
το γεγονός στον οικονομικό εισαγγελέα, 
που καταγγείλαμε στο ΣΔΟΕ, μόλις χθες 
ακούσαμε στις ειδήσεις ότι μπήκαν στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τα έκαναν 
φύλλο και φτερό όλα και διαπίστωσαν 58 
εκατομμύρια ευρώ ατασθαλίες, χωρίς να 
έχουν αποδοθεί και να έχουν γραφτεί σε 
κανένα βιβλίο με παραστατικά και όλα 
αυτά. Έχασε, δηλαδή, το Δημόσιο αρκετά 
λεφτά από τον ΦΠΑ αυτών των 50 τόσων 
εκατομμυρίων και ταυτόχρονα έγιναν και 
οι ατασθαλίες που λέω.

Τότε, λοιπόν, εμείς λέγαμε σε  τέσσερις 
σελίδες που είχαμε βάλει όλα τα έγγραφα 
και λέγαμε «ΜΑΥΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ». 
Από τότε, λοιπόν, είχαμε καταγγείλει, αλλά 
δυστυχώς, «φωνή βοώντος εν τη ερήμω» 
κανείς δεν είδε τίποτα. Τώρα, που ο κόμπος 
έφτασε στο χτένι που λέμε, διαπιστώνουν 
τις ατασθαλίες αυτές. 

Μη ξεχνάμε ότι πολλοί καθηγητές στο 
ΕΜΠ, για να κατοχυρώσουν τις θέσεις τους 
και τις γενιές των γενεών  τους, έχουν 
βάλει τους γιους τους, τις κόρες τους, τους 
συγγενείς τους όλους εκεί, οι καθηγητές 
και όλα αυτά. Το 85% των 185 καθηγητών 
στο Πολυτεχνείο, έχει τοποθετήσει συγγενή 
του μέσα στο Πολυτεχνείο στη βαθμίδα 
την καθηγητική. 

Αυτή είναι εικόνα ντροπής και μάλιστα, 
διαβάζαμε χθες διάφορα τέτοια σκάνδαλα 
που τι να πρωτοπούμε. Μάλιστα, ένα site, 
πολύ σοβαρό, το «newsit» γράφει: «Γιατροί, 
δικηγόροι και μηχανικοί στην τσιμπίδα 
του ΣΔΟΕ» και γράφει εδώ διάφορες 
ατασθαλίες, με εκατομμύρια που δεν είχαν 
δηλωθεί. Και έρχονται τα παιδιά, τα δικά 

μας παιδιά, πάνε σε μια δουλειά και τους 
λένε: «κύριε, εσύ θα δουλέψεις με 300 
ευρώ για 10 – 12 ώρες την ημέρα, θέλεις 
κάθεσαι, δε θέλεις φεύγεις». Και έχουμε 
53% ανεργία σε παιδιά ηλικίας 18 – 25 
ετών. Φανταστείτε τι γίνεται και κανείς 
δεν δίνει σημασία. Βγήκαμε στις αγορές, 
φωνάζουμε «ωραία», ωραία όλα αυτά, πού 
είναι τα λεφτά μας όμως, που μας πήρατε 
απ’ τις συντάξεις, που μας πήρατε απ’ τους 
μισθούς μας, απ’ όλα αυτά. 

Κλείνουν καθημερινά γύρω στα 40 
με 50 μαγαζιά στην Αθήνα. Αυτά δεν 
αναπληρώνονται. Μάλιστα, διαβάζαμε 
πριν από λίγες μέρες ότι ανοίγουν μαγαζιά 
πολλαπλάσια αυτών που κλείνουν. Είναι 
αίσχος, είναι ντροπή και να το συζητάμε. 

Σε όποιον δρόμο και να πας στην Αθήνα, 
το μόνο που βλέπεις, είναι κατεβασμένα 
ρολά και κανείς δεν δίνει σημασία. Και 
έχουμε το θράσος να λέμε ότι ανοίγουν 
καινούρια μαγαζιά, καινούριες επιχειρή-
σεις. Και έχουμε το θράσος να λέμε ότι 
ξέρετε υπάρχει το voucher, υπάρχουν τα 
προγράμματα των μικρών επιχειρήσεων. 

Ακούγαμε πριν από δυο χρόνια, όταν 
ξεκίνησε η ιστορία με τη νέα κυβέρνηση 
Σαμαρά – Βενιζέλου, η συγκυβέρνηση 
λεγόμενη, ακούγαμε τον Χατζηδάκη, τον 
υπουργό Συντονισμού και Ανάπτυξης, να 
λέει ότι ξέρετε 4 δις. ευρώ θα δοθούν στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Ξέρετε πόσα έχουν απορροφηθεί μέχρι 
τώρα; 220 εκατομμύρια ευρώ. Πού είναι τα 
υπόλοιπα κύριε Χατζηδάκη; Τι έγιναν; Γιατί 
λέτε ότι έχουμε μεγάλη απορροφητικότητα; 
Πού την έχουμε την απορροφητικότητα; 
Για βγείτε προς τα έξω να δείτε τι γίνεται. 

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ» (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 13:00) 

Περιβάλλον Δήμαρχοι 
και ψηφοθηρία 12 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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Βγαίνετε απ’ το γραφείο σας καθόλου; 
Πηγαίνετε στους δρόμους της Αθήνας; 
Αλλά όπου και να πάτε δεν σας μιλάει 
κανείς. Σας φτύνει ο κόσμος. Και ξέρετε 
γιατί; Γιατί έχουν φτάσει στα όριά τους οι 
άνθρωποι. Δεν μπορούν καθηγητάδες στο 
Πολυτεχνείο, και τους λέω καθηγητάδες, 
γιατί είναι καθηγητάδες, δεν είναι καθηγη-
τές, δεν είναι δάσκαλοι, να βγάζουν 600 και  
εκατομμύριο κάθε χρόνο αφορολόγητα, 
μαύρα και όλα αυτά και τα παιδιά μας να 
πεινάνε, εμείς να πεινάμε. Γιατί; Γιατί δεν 
υπάρχει έλεγχος. 

Ο έλεγχος ανύπαρκτος. Το ΣΔΟΕ σας 
λέω, μετά από 2,5 χρόνια που καταγγείλαμε 
το γεγονός, μόλις χθες βγήκε και είπε ότι 
έχει κάνει κάτι. Και πού να πάει και στα 
άλλα πανεπιστήμια να δει τι γίνεται. Στο 
Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο της 
Κρήτης, για παράδειγμα, τα όργια, στο 
Αριστοτέλειο το ίδιο, στην Πάντειο το 
ίδιο. Έχουμε βρει και έχουμε καταγγείλει 
χιλιάδες πράγματα. 

Όπου και να ακουμπήσεις βρωμάει. 
Μόλις δούμε λεφτά χαλάει το μάτι μας. 
Γιατί; Γιατί, έχουμε μερικούς που νομίζουν 
ότι είμαστε κρετίνοι όλοι. Γιατί, ο ελληνικός 
λαός είναι νούμερο πια. 

Τον βλέπουν σαν νούμερο. Και ξέρετε, 
είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως, το 
ρουσφέτι με την ψήφο πάνε ταίρι – ταίρι. 

Το ρουσφέτι είναι τούρκικη λέξη, η 
ψήφος ήταν μια σοβαρή λέξη πριν από 
2.500 χρόνια για τους αρχαίους Έλληνες. 
Κι όμως, τίποτα, μηδέν από μηδέν, μηδέν. 

ΖΕΟΛΙΘΟΣ:  
Να απολογηθεί η κυβέρνηση

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο ορυκτός 
μας πλούτος είναι υπέροχος θα έλεγε 
κανείς. Έχουμε τεράστια αποθέματα ορυ-
κτού πλούτου. 

Έχουμε το ζεόλιθο, που εδώ και 2,5 
χρόνια καταγγέλλουμε ότι δεν υπάρχει 
άνθρωπος αυτή τη στιγμή, έχουν σταμα-
τήσει να υπάρχουν εταιρίες ελληνικές που 
να πάνε να εκμεταλλευτούν το ζεόλιθο 
που υπάρχει. Τ

ίποτα, 40 εκατομμύρια το χρόνο χάνου-
με. Γιατί; Γιατί όλα αυτά; Για μικροσυμ-
φέροντα δικά σας; Παίζετε. Παίζετε με τι 
όμως; Με τις αντοχές του Έλληνα; Θέλετε 
να δείτε πού θα φτάσει; Να μηδενιστεί; 
Βγάλατε στο σφυρί το καλύτερο φιλέτο 
της Ευρώπης. Το Φαληρικό. Και τι κάνατε; 
80 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το πήρε 
ο Λάτσης. Και κανείς δεν δίνει σημασία. 
Τριάντα χιλιάδες θέσεις εργασίας λέει 
θα έχουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο; Για 
πηγαίνετε να πάρετε εκεί στην περιοχή 
ένα σπίτι 100 τετραγωνικά; Πέντε χιλιάδες 
το τετραγωνικό μέτρο είναι. Και πώς το 
αγόρασε με 70 το τετραγωνικό, 80. 

Αυτά και τόσα άλλα. Τόσα άλλα. Τι να 
πρωτοπούμε. Έχουμε μια σειρά από θέματα 
και καταγγελίες, αλλά  τι να πεις τώρα; 

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ  
«ΧΤΙΖΕΙ» ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Π. Χριστοδουλάκης: Εδώ, πριν φύγει ο 
Καλαφάτης για να πάει υποψήφιος δήμαρ-
χος στη Θεσσαλονίκη, ως υφυπουργός ή 

αναπληρωτής υπουργός ΥΠΕΚΑ, ξέρετε τι 
έκανε; Πέρασε από τη Βουλή ένα νομοσχέ-
διο, που καταργεί όλα τα άλλα νομοσχέδια 
για τα αυθαίρετα με τις δηλώσεις κι όλα 
αυτά που είχανε περάσει κι ο κοσμάκης έδινε 
παράβολο 1.000 ευρώ για να προχωρήσει 
τη διαδικασία και λέει όπου θέλεις χτίζε. 
Αρκεί να παίρνουμε λεφτά από τις άδειες 
που βγάζουμε. 300 μέτρα, χτίζεις 100 
μέτρα. Αυθαίρετο, αυθαίρετο, στο κάνουμε 
νόμιμο εμείς. Αυτό το νομοσχέδιο πέρασε 
ο κ. Καλαφάτης. Βιομηχανία θέλεις; Πού; 
Στην Ομόνοια; Στην Ομόνοια. Όπου θέλεις. 
Αυτό το νομοσχέδιο πέρασε πριν από 
δεκαπέντε ημέρες και έχουμε παρακαλέσει 
τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
να έρθει να μας πει αν έβγαλαν κάποια 
ανακοίνωση εδώ, δεν έβγαλαν τίποτα. 
Τρεις μέρες τον τρέχω να έρθει να μας πει 
ή να μας στείλει...Τίποτα. Αγρόν αγόραζε 
ο κύριος Σπρίντζης. Αίσχος. Συντεχνίες 
έχετε γίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο με 
την κυβέρνηση. Γιατί; Γιατί όλα αυτά; Αλλά 
ας δούμε τις οικοειδήσεις της εβδομάδας 
που πέρασε και στη συνέχεια πάλι μαζί. 

ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ  
Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΕ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
Το πράσινο και η κοινωνική 
δράση των Δήμων

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι 
μαζί αγαπητές φίλες και φίλοι, η εκπομπή 
«Περιβάλλον ώρα μηδέν» κοντά σας με 
διάφορα σχόλια, με διάφορες καταγγε-
λίες. Έχουμε βαρεθεί να λέμε συνέχεια 
ότι δυστυχώς, η Ελλάδα έχει γίνει ένα 
απέραντο χωράφι, κανείς δεν μπορεί να 
ελέγξει τίποτα, ανεξέλεγκτα τα πάντα, 
είπαμε και προηγουμένως ότι οι έλεγχοι 
είναι ανύπαρκτοι. 

Μετά από 2,5 χρόνια, το ΣΔΟΕ  να 
κάνει παρέμβαση στο Πολυτεχνείο, γι’ αυτά 
που είχαμε πει πριν από 2,5 χρόνια και τα 
είχαμε επίσημα και επώνυμα καταγγείλει 
με νούμερα, επώνυμα, στοιχεία, όλα αυτά. 
Και ήρθε μετά από 2,5 χρόνια το ΣΔΟΕ 
να κάνει τι; Να κάνει αυτό που έπρεπε να 
κάνει πριν από 2,5 χρόνια και να ζητήσει 
τα λεφτά πίσω από αυτούς που τα φάγανε. 
Εμείς είχαμε υπολογίσει για όλα τα ΙΕΚ 
385 εκατομμύρια. Χθες, ανακοίνωσε το 
ΣΔΟΕ για το ΕΜΠ , το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, 56 εκατομμύρια. Φανταστείτε, 
τι χορός γίνεται και στα υπόλοιπα ΑΕΙ. 
Κοντά μας σήμερα, έχουμε προσκαλέσει 

εκλεκτούς φίλους και θα μιλήσουμε μαζί 
τους για διάφορα θέματα. 

Από αριστερά προς τα δεξιά είναι ο 
κύριος Μιχαλόπουλος Γιάννης, είναι ο 
πρόεδρος διαχείρισης του Πάρκου του 
Τρίτση, το οποίο, ναι μεν λειτουργεί, αλλά 
πώς λειτουργεί θα το πούμε στη συνέχεια. 
Δίπλα είναι ο κύριος Τάκης Παπανίκας, ο 
οποίος είναι πρώην δήμαρχος και καθηγητής 
στην Πάτρα και δεξιά μου είναι ο κύριος 
Καλαφατέλης ο Γιάννης, δήμαρχος του 
Διονύσου - γεια σας κύριε δήμαρχε - και 
πιο δίπλα είναι ο κύριος Δασκαλόπουλος ο 
Χρήστος, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος 
Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών 
στο δήμο Χολαργού – Παπάγου και είναι 
υποψήφιος δήμαρχος Χολαργού – Παπά-
γου πάλι. Και οι δυο είστε και υποψήφιοι 
δήμαρχοι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και 
στους δυο, αλλά με συνθήκες που να 
έχουν διαφάνεια, να εμπιστευτεί ο κόσμος 
πια αυτούς που πρέπει να ψηφίσει και να 
ψηφίσει σωστά. Το σωστά τώρα ο καθένας 
το εκτιμάει όπως θέλει. 

Ο ένας λέει το κοντό του, ο άλλος 
το μακρύ του. Τελικά, σε αυτό τον τόπο, 
με 70 χρόνια πείραμα όπως κάναμε και 
στη Σοβιετική Ένωση, θα δούμε ότι η 
ψήφος πια πρέπει να γίνει μια κινητήρια 
δύναμη στο χέρι του λαού, στο χέρι των 
ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά θέλουν 
να γίνει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Κι όχι να 
φτάσουμε στην ισοπέδωση. Παιδιά, ηλι-
κίας 20 – 25 χρονών να δουλεύουν από 
8 έως 10 ώρες, με 300 ευρώ το μήνα. Κι 
άλλοι να παίρνουν εκατομμύρια το μήνα. 
Ακούσατε προηγουμένως τι έγινε με την 
Μπιρμπίλη; 141.000 ευρώ το μήνα μισθό 
στο Ναϊρόμπι παίρνει αυτή τη στιγμή. Και 
δεν της φτάνουν λέει, είναι λίγα. 

Όταν ήταν εδώ που έπαιρνε 8.500 
και με τις άλλες λοβιτούρες που έκανε 
έφτανε τις 50.000 και τώρα 141.000 και 
δεν της φτάνουν. Φανταστείτε τι χορός 
εκατομμυρίων πέφτει εκεί πέρα. Κι ας 
αρχίσουμε με τον κύριο Δασκαλόπουλο.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Δασκα-
λόπουλε, εσείς τώρα τι στόχους έχετε βάλει 
σαν υποψήφιος δήμαρχος; Αυτό είναι μια 
απλή ερώτηση και επιγραμματικά θα ήθελα 
να μου πείτε.

Χ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οι στόχοι 
που βάζει κάθε δήμαρχος είναι απλοί, να 
κερδίσει το δήμο. Αυτός είναι ο στόχος.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι; Λοταρία 
είναι ο δήμος για να τον κερδίσει;

Χ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να πείσει 

τους πολίτες.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μπράβο, 

αυτό είναι το ζητούμενο. 
Χ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Για να πειστούν 

οι πολίτες, πρέπει οι ίδιοι να αντιληφθούν 
πρώτα ότι πρέπει να φύγουν από τη σκέψη 
και την αντίληψη του ψηφίζω το γείτονα, 
το φίλο, το γνωστό, το συγγενή, αλλά 
ψηφίζω για το μέλλον της πόλης μου. 
Όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, τότε 
εγώ μπαίνω ενδιάμεσος σαν υποψήφιος 
και λέω ότι στόχος είναι να φτιάξουμε 
ένα περιβάλλον στην πόλη μας που να 
δείχνει μια ποιότητα ζωής, που μπορούν 
οι κάτοικοι να ζούνε και να είναι ο κάθε 
κάτοικος και δημότης ευχαριστημένος, από 
τη στιγμή που βγαίνει από την πόρτα μέχρι 
τη στιγμή που θα επιστρέψει στο σπίτι του. 

Αυτή η ικανοποίηση σημαίνει ότι πετυ-
χαίνει ένας δήμαρχος. Για να γίνει αυτό 
το πράγμα όμως, πρέπει να αντιληφθεί ο 
καθένας ότι αυτός που θα διοικήσει το 
δήμο και οι συνεργάτες του πρέπει να 
έχουν γνώση και εμπειρία ιδιαίτερα τις 
σημερινές ημέρες. 

Γιατί, σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση 
με αυτό που γνώριζαν ορισμένοι πριν 
από τρία χρόνια. Η κρίση, το μνημόνιο, 
οι περιορισμοί, όλα αυτά έχουν σαν απο-
τέλεσμα να πάμε σε άλλες μεθόδους, σε 
άλλους τρόπους, για να μπορέσουμε να 
διοικήσουμε ένα δήμο. 

Σήμερα, το οικονομικό σκέλος, έχει 
μειωθεί την τριετία αυτή, περίπου 60% 
στους κεντρικούς αυτοτελείς χώρους, έχει 
μειωθεί το προσωπικό του δήμου σε πάρα 
πολύ μεγάλο επίπεδο, με αποτέλεσμα όλοι 
οι μηχανισμοί να διοικούνται με έναν και-
νούριο τρόπο, με σοβαρό προγραμματισμό 
και με πολλή προσοχή. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μάλιστα. 
κύριε Δασκαλόπουλε, η επόμενη ερώτη-
ση είναι, εσείς έχετε εκμεταλλευτεί όσο 
θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας βέβαια, 
αυτά τα προγράμματα κοινωνικής ωφέ-
λειας του υπουργείου Εργασίας με τους 
πενταμηνίτες και όλα αυτά τα πράγματα 
ή υπήρξε μια διαπλοκή όσον αφορά, όχι 
την επιλογή, αλλά στη διαχείριση αυτών 
των προγραμμάτων. Βοηθηθήκατε δηλαδή;

Χ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ας πούμε ότι 
βοηθηθήκαμε. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για να λέτε 
ότι βοηθηθήκατε…

Χ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, 
βοηθηθήκαμε, αλλά δεν είναι εκεί το 
θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν διαχειρίζεται 
τα προγράμματα αυτά ο δήμος. Αυτά τα 
προγράμματα έχουν εφαρμογή μέσω των 
εταιριών, οι οποίοι παρεμβάλλονται μετα-
ξύ του δήμου και του υπουργείου. Εμείς 
απλώς αναφέρουμε, συνεργαζόμαστε ή 
επιλέγουμε αν θέλετε μια εταιρία, στην 
οποία εταιρία αυτή δίνουμε τις ανάγκες 
που έχει ο δήμος, σε διάφορες ειδικότητες 
και αριθμό. Από εκεί και πέρα η εταιρία 
αναλαμβάνει τις προκηρύξεις, κάνει τις 
επιλογές και πληρώνει κιόλας.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, όχι αυτό. 
Όσον αφορά το σκέλος, όχι της διαχείρισης, 
του αποτελέσματος. Δηλαδή, σας στέλνει 
η εταιρία, η όποια εταιρία, το υπουργείο, 
50 άτομα. Τα διαχειρίζεστε σωστά; Αυτό 
εννοώ. Εκεί είναι το ζητούμενο. Εάν αυτοί 
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οι άνθρωποι αποδίδουν αυτά που θα 
έπρεπε να αποδώσουν. 

Χ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, και 
αποδίδουν και ελέγχονται από το δήμο.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή έχει 
καταγγελθεί κατά καιρούς ότι αυτοί οι 
άνθρωποι ναι μεν σε πολλές περιπτώσεις 
έχουν μπει μέσω ΑΣΕΠ και όλα αυτά, αλλά 
στην πορεία που αυτοί κάνουν κάποιες 
εργασίες, έχει γίνει καταγγελία, δεν την 
ξέρω, δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία 
αυτή και δεν θέλω να μπω, ε, ότι οι δήμαρχοι 
και οι δήμοι γενικά εκμεταλλεύονται αυτή 
την ιστορία και σε πολλές περιπτώσεις δεν 
έχουν τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και 
απλά κάθονται. Ισχύει αυτό;

Χ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν ισχύει 
αυτό το πράγμα. Αξιοποιούνται καθαρά 
στην ειδικότητα, στην οποία προσλαμβά-
νονται και αναφέρει ο δήμος στην εταιρία 
τις ώρες και τις μέρες που εργάστηκε και 
προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ από  την 
εταιρία και δεν παρεμβαίνει άλλος δάκτυ-
λος, ας το πούμε το λεγόμενο μέσον, που 
ορισμένοι το πουλάνε ακόμα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθουμε 
τώρα σε ένα άλλο θέμα του δήμου. Υπήρχε 
ο δήμος Χολαργού και ο δήμος Παπάγου. 

Βλέπαμε μια διαφορά στο δήμο Παπά-
γου σε σχέση με το δήμο Χολαργού όσον 
αφορά την χωροταξία, το πράσινο, πού 
οφείλεται αυτό. Στο ότι ο δήμος Παπά-
γου είχε ιστορικά ανθρώπους, οι οποίοι 
ήθελαν να ζήσουν καλύτερα και έφτιαξαν 
χωροταξικό καλύτερο; 

Χ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, από τη 
δομή που ξεκίνησε να οργανώνεται σε 
κοινότητα και μετά σε πόλη ο κάθε πρώην 
δήμος. Είτε λέγεται Παπάγος είτε λέγεται 
Χολαργός. 

Ο Παπάγος ήταν μια κοινότητα που 
ξεκίνησε από τον αυτόνομο οικοδομικό 
οργανισμό Αξιωματικών, δηλαδή, είναι τα 
πρώτα οικόπεδα που μοιράστηκαν στους 
Αξιωματικούς ο οργανισμός, έγινε μια 
κοινότητα Αξιωματικών, ήταν σχεδιασμένο 
από το ναό, όλος ο χώρος Παπάγου, ήταν 
σε μονοκατοικίες, αφού να φανταστείτε 
φτάσαμε σήμερα να ψηφίσουμε το πρώτο 
γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Παπάγου. 

Και στην ουσία να χαράξουμε την 
επέκταση του σχεδίου πόλης, ή μάλλον, 
το σχέδιο πόλης για να μπορέσουν να 
νομιμοποιηθούν οι πολυκατοικίες που 
είναι στις παρυφές του Παπάγου. Και ο 
συντελεστής δόμησης κρατήθηκε και από 
το παρελθόν χαμηλά, ούτως ώστε να δια-
τηρηθεί η φυσιογνωμία της Κηπούπολης, 
σαν πόλης, γιατί οι περισσότερες περιοχές 
του Παπάγου είναι αμιγούς κατοικίας, δεν 
υπάρχουν εμπορικά, ενώ  απεναντίας στο 
δήμο Χολαργού είχαμε μεγάλες οικοδομές. 

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας και 
απόβλητα χέρι - χέρι

Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ξεφυ-
τρώνουν σαν τα μανιτάρια σε όλες τις 
περιοχές της Αττικής αλλά και της υπό-
λοιπης χώρας, οι περισσότερες μάλιστα 
μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Το θέμα 
αναλύθηκε στη συζήτηση που έγινε στην 
εκπομπή «Περιβάλλον Ώρα μηδέν» μεταξύ 
του προέδρου του ΠΑΚΟΕ Παναγιώτη Χρι-
στοδουλάκη και των υποψηφίων δημάρχων 

Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη (και νυν 
δημάρχου) και Χρήστου Δασκαλόπουλου 
του δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Με τις κεραίες 
του Υμηττού αντιμετωπίζετε κανένα πρό-
βλημα; Με τις κεραίες όλων αυτών των 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών;

Χ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, δεν είναι 
μόνο οι κεραίες του Υμηττού. Και μέσα στην 
πόλη εμφανίζονται κεραίες κεκαλυμμένες σε 
καμινάδες. Υπάρχει από την άλλη πλευρά, 
η τεχνολογία που μπορεί να πει κανένας 
χωρίς αυτό πώς θα επικοινωνούμε.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Μάλιστα. 
Κύριε Καλαφατέλη, είστε δήμαρχος την 
τελευταία τετραετία στο Διόνυσο.

Ι. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ: Στον καλλικρατικό 
δήμο Διονύσου.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, στον 
καλλικρατικό. Πώς σας ήρθε τώρα να 
κάνετε μια διαμαρτυρία ας το πούμε, στο 
ΥΠΕΚΑ και να αναφερθείτε στις κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας;

Ι. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε, 
τον τελευταίο χρόνο, ιδιαίτερα μετά το 
νόμο, τον 4053 και τον 4070 του ‘12, 
πρέπει να πω ότι οι εταιρίες της κινητής 
τηλεφωνίας, η στάση τους, με την απίστευτα 
έτσι, πολλαπλασιαζόμενη ταχύτητα που 
κινούνται και την τοποθέτηση των κεραιών 
και ειδικότερα κοντά στα σχολεία

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εκατομμύρια 
είναι αυτά, εκατομμύρια παίζονται. Όσο 
πιο μεγάλο είναι το σήμα και καλό, τόσα 
περισσότερα λεφτά βγάζουνε. Αν αναλο-
γιστούμε κύριε δήμαρχε, ότι ο κρατικός 
φορέας που διαχειρίζεται τις κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας και γενικά το σύστημα 
αυτό των συχνοτήτων, χρηματοδοτείται, 
μάλλον συντηρείται θα έλεγε κανείς από 
τις εισφορές των εταιριών κινητής τηλε-
φωνίας, αυτό φτάνει. 

Αλλά αυτό το ζητούμενο για μας, που 
χρόνια ασχολούμαστε με τις κεραίες κινη-
τής τηλεφωνίας σαν ΠΑΚΟΕ, 34 χρόνια, 
κάνουμε μετρήσεις κι όλα αυτά, γιατί όπως 
ξέρετε έχουμε 

δικά πιστοποιημένα εργαστήρια, έχουμε 
διαπιστώσει ότι πέρα από τα όρια, πέρα 
από τις αντιδικίες των επιστημόνων, οι 
οποίοι είναι οι μεν με τις εταιρίες, οι δε 
είναι εκτός εταιριών κι όλα αυτά, η ουσία 

είναι ότι δεν έχει μπει φραγμός το πού 
θα μπει μια κεραία κινητής τηλεφωνίας. 
Στο νοσοκομείο το Παίδων, σας δίνω την 
πληροφορία και το’ χουμε καταγγείλει, σε 
ακτίνα 20 μέτρων είναι 4 κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας. Στα δυο νοσοκομεία του 
Παίδων στο Γουδί. Να πούμε σε σχολεία, 
να πούμε σε άλλα νοσοκομεία, να πούμε 
όπου μπορείτε να φανταστείτε. Κι όπως 
είπε και ο κύριος Δασκαλόπουλος είναι 
καλυμμένες σαν καμινάδες, σαν γλάστρες, 
σαν σαν σαν… και νομίζουν ότι δε φαίνεται. 
Όμως, εκεί είναι το πρόβλημα. Και όταν 
δίνεις στον άλλο 10 και 20 χιλιάδες το 
χρόνο για να ενοικιάσει την ταράτσα του, 
ο άλλος τη νοικιάζει.

Ι. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ: Το καταλαβαίνω. 
Οι δήμοι όπως καταλαβαίνετε, είμαστε 
οι πρώτοι δέκτες της αγανάκτησης των 
πολιτών, και ιδιαίτερα στην περίπτωση 
αυτή των γονιών που στην περίπτωση 
του δήμου Διονύσου, έχουμε τώρα τρεις 
τοποθετήσεις κεραιών στα 20 μέτρα κυρι-
ολεκτικά και 30 και 80 από τα σχολεία 
μας, και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να έχουμε την 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που 
δίνει την απαγόρευση της τοποθέτησης 
των κεραιών στον δομημένο οικιστικό 
ιστό, τουλάχιστον…

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτές οι 
κεραίες, μπήκανε, βγήκανε; Τι κάνανε; 

Ι. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ: Έχουνε μπει αυτή 
τη στιγμή, έχουμε προσφύγει στο συμβούλιο 
επικρατείας.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πιασ’ το 
αυγό και κούρευτο κύριε δήμαρχε. Το θέμα 
είναι τα παιδάκια όμως, σε ηλικία από 5 
ετών, που λέτε Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
μέχρι 12 ετών, δέχονται στα αυτάκια τους 
και στο σώμα τους ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία τέτοια που είναι ανεπίτρεπτη. 
Είναι ανεπίτρεπτη και δυστυχώς, δε δίνει 
κανείς σημασία.

Ι. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ: Εμείς αντιστε-
κόμαστε σε αυτό. Στείλαμε επιστολή στα 
αρμόδια υπουργεία, τουλάχιστον να μπο-
ρέσουν να τροποποιήσουν μερικώς το 
νόμο, να έχουμε τουλάχιστον 300 μέτρα 
από τα σχολεία, τα νοσοκομεία και από 
ιδιαίτερα κτίρια. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ένα άλλο 
θέμα που θα ήθελα να κουβεντιάσουμε 
λίγο και όσον αφορά το θέμα των κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας είναι τραγικό, γιατί 
φανταστείτε, οι τρεις μεγάλες εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας, Cosmote, Vodafone 
και Wind, έχουν ετήσιο τζίρο, προσέξτε 
καλά, θα το ακούσετε, 12,5 δισεκατομ-
μύρια. Φανταστείτε τι γίνεται. Ο ΟΤΕ έχει 
λιγότερο τζίρο από την Cosmote. Φτάσαμε 
σε αυτό το χάλι. 

Και αναρωτιέμαι, οι κύριοι που διοι-
κούν αυτές τις εταιρίες δεν αναλογίζονται 
τα προβλήματα αυτά; Είχανε πει κάποτε 
ότι θα βρεθούν, θα συνευρεθούν και θα 
κάνουν κεραίες οι οποίες θα είναι για όλες 
τις εταιρίες, σε κάποιο σημείο, είτε στον 
Υμηττό, είτε στην Πάρνηθα. 

Δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Εδώ βλέπετε, 
στο κτίριο του ΟΤΕ και πάνω στο Μαρούσι 
και πάνω στην ταράτσα, εκατοντάδες 
κεραίες. 

Οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ και 
μένουν εδώ, τους έχετε υπολογίσει ποτέ; 
Τους βλέπετε σαν αριθμούς έτσι; Εσείς, 
τα στελέχη, ας παίρνετε και 5 και 10 
χιλιάδες μισθό. Γι’ αυτό άλλωστε, είστε 
και… ηγιασμένοι οι λεγόμενοι.

Χ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  Πάντως, οι 
δήμοι ερωτώνται μόνο για ένα πράγμα 
για να πάρουν απόφαση από το δημοτικό 
τους συμβούλιο: Για την έγκριση ή όχι των 
περιβαλλοντικών όρων. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριοι δήμαρ-
χοι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βάλετε κι 
οι δυο επειδή είστε μέσα στο κέντρο της 
Αθήνας και ο Διόνυσος είναι ένα υπέροχο 
κομμάτι της Αττικής, παρά το γεγονός ότι 
επλήγη με τις πυρκαγιές κι όλα αυτά, πρέπει 
να βάλετε στόχους και οι στόχοι αυτοί να 
είναι απαγόρευση των κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας σε περιοχές τουλάχιστον που 
υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν ασθενείς, 
υπάρχουν άρρωστοι και δεν ξέρουν πώς 
να αντιδράσουν. Τα παιδιά πού ξέρουν 
τώρα ότι απέναντί τους έχουν μια κεραία 
κινητής τηλεφωνίας. Δεν ξέρουν. 

Ι. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ: Ήδη, στο δήμο 
Διονύσου έχουμε πάρει απόφαση που 
απαγορεύει την τοποθέτηση των κεραιών 
στον οικιστικό ιστό, έχουμε ζητήσει την 
τροποποίηση του νόμου, ειδικά σας λέω, 
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σε κτίρια και σε σχολεία τουλάχιστον στα 
300 μέτρα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σας απάντη-
σαν καθόλου;

Ι. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ: Όχι.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ούτε θα 

απαντήσουν. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που 
θέλω να συζητήσουμε για το δήμο του 
Διονύσου είναι εκεί στην εθνική οδό, η 
παράπλευρος έχει μια ΒΙΟΠΑΛ ΒΙ.ΠΕ., η 
οποία έχει περίπου -καταμετρήσαμε πριν 
από δεκαπέντε ημέρες - 36 βιομηχανίες. 
Δυστυχώς, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει έντονο 
πρόβλημα και μικροβιακού φορτίου, αλλά 
και βαρέων μετάλλων. Θα σας στείλουμε, 
τώρα τελειώνει η αίτηση αυτή, θα σας τη 
στείλουμε την επόμενη βδομάδα, να δούμε 
τι μπορεί να γίνει εκεί. Τι έχετε κάνει για 
αυτό το κομμάτι;

Ι. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε. 
Πράγματι, ο ενοποιημένος δήμος Διο-
νύσου έχει μετά τη συνένωση, 7 μικρών 
διαμερισμάτων, 4 δήμων και 3 κοινοτήτων. 
Όπως καταλαβαίνετε, υπολειπόμαστε από 
οικοδομές. Μπορώ να πω ήδη ότι στις 26 
Νοεμβρίου έχουμε δημοπρατήσει το έργο 
της αποχέτευσης ακαθάρτων, σε μήκος 
100 χιλιομέτρων, για όλο το δήμο Διονύ-
σου και έχουμε εξασφαλίσει και άλλα 80 
χιλιόμετρα με ένα έργο που πιστεύω θα 
δημοπρατήσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Όπως 
καταλαβαίνετε για μας το συγκεκριμένο 
έργο είναι ένα έργο πνοής που θα λύσει 
αυτά τα προβλήματα.

Εγκατάλειψη και  
κακοδιαχείριση «πληγώνουν»  
το πάρκο Τρίτση

Το πάρκο Τρίτση, που θα΄πρεπε να 
αποτελεί ένα στολίδι της Αττικής και πόλο 
έλξης για μικρούς και μεγάλους, έχει 
εγκαταλειφθεί στην τύχη του, εξαιτίας της 
αδιαφορίας των αρχών και της κακοδια-
χείρισης από αυτές, παρά τις προσπάθειες 
του προέδρου διαχείρισης του πάρκου κ. 
Μιχαλόπουλου.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Ας έρθουμε 
στον κύριο Μιχαλόπουλο, ο οποίος είναι 
πρόεδρος διαχείρισης του πάρκου του 
Τρίτση. Το πάρκο του Τρίτση, με χιλιάδες 
στρέμματα, 900 στρέμματα είναι; Πόσα είναι; 

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 930 είναι.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ξεκίνησε 

από 1.200; 
Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ξεκίνησε από 

2.500 στρέμματα. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τα κατα-

πατήσανε όλα. Τα κάνανε οικόπεδα, τα 
κάνανε σπίτια.

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, και ιδρύμα-
τα γίνανε. Το ίδρυμα Μητέρα, το ίδρυμα 
Ανιάτων, υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις 
κοινωφελούς χαρακτήρα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πείτε μου, 
εσείς πώς το βλέπετε; Λειτουργεί σωστά 
το πάρκο του Τρίτση;

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, το πάρκο 
του Τρίτση δεν λειτουργεί σωστά. Είναι 
σαφές αυτό.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι υπολείπεται 
για να λειτουργήσει σωστά; Λεφτά έ;

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πάρα πολλά 
υπολείπονται. Λεφτά, κύριε Χριστοδουλάκη, 
έχουν πέσει σωρηδόν. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τα έχουν 
φάει όμως, τα έχουν φάει, τα έχουν κατα-
σπαράξει.

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα έλεγα ότι 
πέσανε σε ένα πηγάδι χωρίς πάτο. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 300 εκα-
τομμύρια, πόσα;

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Α, δεν έχω υπο-
λογίσει. Θέλω όμως, να σας πω το εξής. 
Ακούστε, ακούστε. Υπάρχει ένα πρόβλημα 
που δημιουργείται από την ενασχόληση και 
την προσπάθεια των μέσων να βοηθήσουν 
και να αναδείξουν το πρόβλημα, η οποία 
όμως, λειτουργεί κάπως σαν μπούμε-
ρανγκ. Δηλαδή, έχω πολλούς φίλους και 
επισκέπτες στο πάρκο, που έρχονται το 
απολαμβάνουν και μετά λένε, βρε παιδί 
μου, ακούμε στα κανάλια και σε εφημε-
ρίδες, εκεί πέρα βρωμάει ο τόπος, εκεί 
είναι ψόφια ζώα, εκεί είναι βούρκοι, και 
ήρθαμε και βλέπουμε μια κατάσταση, η 
οποία δεν είναι. 

Θέλω να πω λοιπόν, ότι παρά τα όποια 
προβλήματα, το πάρκο του Τρίτση εξακο-
λουθεί να είναι ένα θαυμάσιο πάρκο, έχει 
πολλή άγρια φύση, αξίζει στον κόσμο να 
έρχεται. Το λέω για ποιο λόγο. Γιατί ο 
επισκέπτης στο πάρκο…

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εσείς αν δεν 
παινέψετε το σπίτι σας, τώρα τι θα κάνετε;

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, δεν 
πολιτεύομαι ακόμα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα είναι 
να ακούσει ο κόσμος ποια είναι τα προ-
βλήματα και πώς εσείς σκέφτεστε να τα 
αντιμετωπίσετε. Το να λέμε ότι το πάρκο 
είναι καλό. Εντάξει, να έρχεστε στο πάρκο.

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ λοιπόν, 
λέω στον κόσμο, το λέω και στα μέσα, 
γιατί και αυτά είναι σημείο των καιρών. 
Ήρθε ένα κανάλι τις προάλλες, δεν θα πω 
ποιο κανάλι, και πήγε ο καμεραμάν πέντε 
λεπτά, εστιάστηκε πάνω σε ένα σημείο που, 
τι ήταν; Ήταν ένας πίνακας ανακοινώσεων 
που ήταν μια αφίσα κολλημένη που κάποιος 
πιτσιρικάς την έσκισε και ήθελε να δείξει 
σκουπίδια. Λέμε στον κόσμο να έρθει στο 
πάρκο και να δει μόνος του την πραγματική 
κατάσταση. Όχι, ότι δεν έχει προβλήματα, 
έχει σοβαρά προβλήματα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πείτε μας 
κανένα πρόβλημα. Εγώ αυτά θέλω να 
ακούσω.

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, το ένα 
μεγάλο πρόβλημα στο πάρκο είναι η μικρή 

επισκεψιμότητα. Θα σας ξαφνιάζω. Η 
μελέτη που είχε γίνει το ’95 είχε βάλει 
ως προϋπόθεση για να είναι βιώσιμο το 
πάρκο τρία πράγματα. Το ένα ήταν η υψηλή 
επισκεψιμότητα πάνω από 300.000 επισκέ-
ψεις το χρόνο. Ξέρετε, είναι ένα τεράστιο 
πάρκο και για να συντηρηθεί θέλει πάρα 
πολλά έσοδα. Η δεύτερη προϋπόθεση ήταν 
να έχει ένα πολύ καλό και αποτελεσματι-
κό management. Διοίκηση, ευέλικτη και 
αποτελεσματική. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πώς θα γίνει 
αυτό με τέσσερα άτομα που έχει;

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Χριστο-
δουλάκη, η τρίτη προϋπόθεση ήταν ότι 
αυτό το πράγμα πρέπει να έχει μέσα τόσες 
δραστηριότητες και τόσα πράγματα να δει 
ο επισκέπτης, ώστε να είναι πόλος έλξης 
όχι μόνο του λεκανοπεδίου, έτσι; Στην 
πραγματικότητα, από όλα αυτά δεν έχει γίνει 
τίποτα. Οι εγκαταστάσεις, τα φαινόμενα, 
αυτά που θα άξιζε, πέρα από τη φύση.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αφήστε τη 
φύση. Ευτυχώς, που υπάρχει και η φύση. 

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο πύργος της 
Βασιλίσσης όμως, που είναι ένα εξαιρε-
τικό αξιοθέατο, όταν έγινε η μοιρασιά, 
παραχωρήθηκε στον ιδιώτη. Στο πάρκο 
δόθηκαν οι στάβλοι. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα είναι 
με αυτά τα τρία ερωτηματικά και προβλήμα-
τα πώς εσείς πιστεύετε ότι θα αυξήσετε την 
επισκεψιμότητα; Εάν δεν γίνουν υποδομές 
κατάλληλες για να λειτουργήσει ένα πάρκο 
της προκοπής; 300 εκατομμύρια τα φάγανε 
κύριε Μιχαλόπουλε, και δεν έγινε καμία 
υποδομή. Και αφήσανε μόνο τη φύση, την 
ωραία, την άγρια φύση. 

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δε θα έλεγα 
ότι τα φάγανε. Δεν ξέρω αν τα φάγανε. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αλλά, τι τα 
κάνανε; Έγιναν υποδομές;

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, έγιναν 
τεράστιες υποδομές, οι όμως υποδομές, 
καταστράφηκαν. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γιατί δεν 
είχαν συντήρηση.

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν είχε 
φύλαξη. Ξέρετε ότι έχουμε υπόγειο δίκτυο 
χιλιομέτρων για να φωτίζεται το πάρκο και 
ενώ τώρα έχουμε ρεύμα, δεν μπορούμε 
να το φωτίσουμε. Γιατί έχουν κλαπεί τα 
καλώδια; Ε, βέβαια, τα υπόγεια καλώδια. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ω, Θεέ μου. 
Κύριε Παπανίκα, κύριε Μιχαλόπουλε, τι να 

πώ; Ένα πάρκο αξιόλογο έφτασε να είναι 
έρμαιο της κακοδιαχείρισης και της κακής 
συντεχνίας αυτών που έφαγαν τα λεφτά. 
Κύριε Παπανίκα, για να μιλήσει και ο κύριος 
Παπανίκας. Για πείτε μας, το ενεργειακό 
πρόβλημα της Ελλάδας έχει λυθεί;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τ. ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: Όχι, και βαίνουμε 
σε αδιέξοδο κιόλας γιατί οι πρόσφατες 
δημοσιεύσεις, οι ξένοι τα δημοσιεύουν 
αυτά, όχι εδώ στην Ελλάδα, το 2016 δεν 
φτάνουν τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής 
για να καλύψουν τις ανάγκες μας.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, αλλά 
στην Πτολεμαΐδα κάνουν μια μονάδα 
2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα είναι 
ασύμφορη για να λειτουργήσει. 

Τ. ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: Είναι ασύμφορη 
πιθανόν να το λένε οι επενδυτές. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, οι επεν-
δυτές, το λένε οι μελετητές.

Τ. ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: Κι αυτοί που είναι 
εναντίον του λιγνίτη. Ενώ τον λιγνίτη πρέπει 
να τον αξιοποιήσουμε, αρκεί να εφαρμό-
ζουμε τις σωστές μεθόδους παραγωγής 
και τις σωστές μεθόδους προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν έχει γίνει 
τίποτα από όλα αυτά. 

Τ. ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: Είναι προϋπόθεση 
όμως. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όταν έχουμε 
όμως, τρεις ή τέσσερις ανθρώπους την 
ημέρα να πεθαίνουν εξαιτίας της μαύρης, 
γκρίζας ενέργειας του λιγνίτη. Αυτές δεν 
αποτυπώνονται; Δεν αποτυπώνονται οι 
ανθρώπινες ζωές;

Τ. ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: Είναι μεγάλη ευθύ-
νη και της ΔΕΗ και των υπουργών μέχρι 
σήμερα Ενέργειας που δεν έχουν φροντίσει 
να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Διότι ο 
κόσμος πληρώνει και περιβαλλοντικά τέλη, 
πληρώνει τα πάντα, μαζί με τη ΔΕΗ και τα 
χαράτσια και δεν κοιτάμε να τροφοδοτού-
νται με τη σωστή ενέργεια τα νοικοκυριά 
και η παραγωγή.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το 20% που 
λέγαμε ότι θα έχουμε ΑΠΕ στο 2020, τα 
τρία εικοσάρια τα ξέρετε. Δυστυχώς, έχει 
εγκαταλειφθεί, ανατρέπεται το έργο γιατί 
τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες 
πάνε, τελειώσανε. Αυτοκτονούν άνθρωποι.

Τ. ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: Αφού τους παρασύρα-
νε τους ανθρώπους να κάνουν επενδύσεις 
και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και οι 
τραπεζίτες και οι κυβερνώντες, οι υπεύθυνοι 
σε αυτό το θέμα. Και τελικά, παρόλα αυτά 
δεν υπάρχει ενεργειακός σχεδιασμός.

 Εδώ και πέντε χρόνια βγαίνουν στη 
Βουλή και λένε έρχεται εθνικός σχεδιασμός 
για την ενέργεια και τελικά δεν βλέπουμε 
τίποτα. Κοιτάμε ότι το 15% του φυσικού 
αερίου το ευτελές, το οποίο έγινε 8% για 
τους πολίτες και δεν κοιτάμε τα άλλα 
προβλήματα. Σε εμάς, το φυσικό αέριο 
είναι κατά 35% ακριβότερο απ’ ότι στην 
Ευρώπη, παρά την έκπτωση που έχει γίνει.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι 
μαζί αγαπητές φίλες και φίλοι, η εκπομπή 
δυστυχώς, έφτασε στο τέλος της. 

Το άλλο Σάββατο πάλι μαζί με πάρα 
πολύ καυτά θέματα. Σας ευχαριστούμε 
πάρα πολύ, γεια σας. ■
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Χωρίς τέλος το τέλος  
κοινής ωφελείας της ΔΕΗ, 
νικητής το ΠΑΚΟΕ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές 
φίλες και φίλοι γεια σας, η εκπομπή 
«Περιβάλλον Ώρα Μηδέν» πάλι κοντά 
μεγάλο Σάββατο μεσημέρι, σας ευχόμαστε 
Καλή Ανάσταση και όχι μόνο αυτό, χωρίς 
βεγγαλικά και ιστορίες που είναι επικίν-
δυνες αλλά και χωρίς πολιτικά βεγγαλικά, 
γιατί δυστυχώς αυτά την τελευταία εποχή 
είναι στην επικαιρότητα, δεν μπορούμε να 
συζητάμε κύριε Σαμαρά για πλεόνασμα, 
δε μπορούμε να συζητάμε για άνοιγμα 
στις αγορές και ο κόσμος να πλήττεται 
να υποφέρει να πηγαίνουν οι γυναίκες να 
δίνουν κρέας σε άλλον κόσμο, η Εκκλησία 
να βοηθάει όσο μπορεί και αυτή βέβαια και 
στο τέλος να λέμε βγήκαμε στις αγορές 
έχουμε πλεόνασμα.

Καλή σας Ανάσταση κύριε Πρωθυ-
πουργέ και Κύριοι Υπουργοί και ευχόμαστε 
τη Δευτέρα του Πάσχα να δούμε άλλο 
τροπάριο και μετά τις εκλογές να δούμε 
τι θα γίνει τελικά. 

Ας έρθουμε στα δικά μας όμως, η ΔΕΗ 
συνεχίζει να επιβάλει αυτό το Τέλος Κοινής 
Ωφέλειας, συνεχίζει να τρώει τα λεφτά 
του Ελληνικού λαού που είναι λιγοστά 
και δε βάζει μυαλό. Κάνουμε αγωγές, 
τις κερδίζουμε και εκείνη συνεχίζει και 
το βάζει στους λογαριασμούς, στα εκκα-
θαριστικά, Τέλος Κοινής Ωφέλειας 40%, 
αν σας ενδιαφέρει να απαλλαγείτε από 
αυτό τηλεφωνήστε στο 2108100805 
και κάνουμε αγωγές δωρεάν για τα μέλη 
του ΠΑΚΟΕ.

Χωρίς αποψίλωση τα ελληνικά 
δάση, καμία ανακοίνωση από 
τους υπεύθυνους για πρόληψη 
πυρκαγιών εν όψει καλοκαιριού

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αλλά ας 
έρθουμε σε ένα άλλο θέμα που ήταν 
επίκαιρο την εβδομάδα που πέρασε και 
θα το ακούσατε τις οικοειδήσεις. Το θέμα 
των δασών. 

Οι πυρκαγιές κάθε χρόνο είναι βασικό 
πλεονέκτημα της Ελληνικής φύσης, κατα-
στρέψαμε την τελευταία εικοσαετία των 
40% των δασών που υπήρχαν, αφήσαμε 
στο έλεος του Θεού τα δάση χωρίς να 
τα αναδασώναμε, περιμέναμε να ανα-
δασωθούν μόνα τους, ευτυχώς μερικά 
από αυτά αναδασώνονται μόνα τους, 
ξαναεμφανίζονται αλλά τελικά το φετινό 
καλοκαίρι θα είναι δύσκολο, αφού είχαμε 
ήπιο χειμώνα, δεν είχαμε πολλές βροχές 
και εξαιτίας αυτού τα ξερά κλαδιά και τα 
χόρτα που θα είναι στους δρόμους γύρω 
γύρω θα παίρνουν εύκολα φωτιά και για 

αυτό οι Δήμοι πρέπει να μεριμνήσουν να 
τα αποψιλώσουν. Θυμάμαι πέρυσι η απο-
ψίλωση γινόταν τέλος Ιουλίου, ευχόμαστε 
φέτος να ξεκινήσει το Μάιο. Και τώρα με 
τι λεφτά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. 
Πήραμε για αυτά να μας ενημερώσει ο κ. 
ο Αφάλης ο οποίος είναι υπαρχηγός του 
πυροσβεστικού σώματος, μας απαξίωσε 
τελείως, στην αρχή είπε θα έρθει μετά 
δεν ήρθε κι ο κ.Αμοργιανός ο γενικός 
γραμματέας μας είπε δε θέλει να μιλήσει. 

Κύριοι της κυβέρνησης και κύριοι 
υπεύθυνοι, είτε πυροσβεστικό σώμα 
λέγεται αυτό είτε δασικές υπηρεσίες 
λέγονται αυτές ή άλλες υπηρεσίες είσαστε 
υπεύθυνοι να ενημερώνετε τον ελληνικό 
λαό. Και νομίζω η παρουσία σας δεν θα 
είναι απλά μια παρουσία για να σας δει 
ο κόσμος ποιοι είστε και ποιοι δεν είστε. 
Να πείτε μερικά πράγματα. Ποια μέτρα 
πρέπει να παρθούν. Κανείς δεν τα λέει. 
Δεν έχει βγει ακόμα ανακοίνωση, ούτε 
από το πυροσβεστικό σώμα ούτε από 
την ειδική γραμματεία δασών ο κύριος  
Αμοργιανός ο οποίος είναι ειδικός να 
μας πει τίποτα. Και τόλμησε και μας είπε, 
ξέρετε, δεν θέλω να έρθω. Τι να πούμε.

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τι να πείτε κύριε Χρι-
στοδουλάκη. Για αυτό το ζήτημα έχω 
καταθέσει ερώτηση και για τις ελλείψεις 
που υπάρχουν στη δασική υπηρεσία της 
Μεσσηνίας αλλά έχουμε καταθέσει και 
ερωτήσεις αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποια Μεσσηνία; 
Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν ελλείψεις. 
Ξέρετε πόσα αεροπλάνα έχουμε; 27 και 
λειτουργούν 3 μόλις. 

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ακόμα χειρότερο. 
Προσέξτε, τα δασικά αυτοκίνητα δεν 
έχουν χρηματοδότηση για να βάλουν 
πετρέλαιο να κινηθούν.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Θα έρθει η 
Ελληνικός Χρυσός να τα χρηματοδοτήσει. 
Στη συνέχεια, πιστεύουμε πως και το 

πυροσβεστικό σώμα και η ειδική γραμ-
ματεία θα βγάλει κάποια ανακοίνωση για 
τα μέτρα τα οποία προτίθενται να πάρουν 
πριν είναι αργά. 

Παράγουμε 500.000 
αμνοερίφια και καταναλώνουμε 
2.500.000 κάθε Πάσχα

Αλλά ας έρθουμε και στα τρόφιμα με 
την ευκαιρία που έχουμε Πάσχα, αύριο 
γιορτάζουμε το Πάσχα, αυτή η ημέρα 
είναι εθνική γιορτή θα έλεγε κανείς και 
ο κόσμος περιμένει πως και πώς να έρθει 
αυτή η ώρα της Ανάστασης και ίσως έχου-
με και Ανάσταση πραγματικά πνευματική 
στον τόπο. 

Το ευχόμαστε ολόψυχα αυτό. Για αυτό 
λοιπόν τα τρόφιμα που αγοράζετε πρέπει 
να τα προσέχετε. Ειδικά τα αμνοερίφια 
τα οποία κάποιες ποσότητες κατέστρε-
ψαν οι υγειονομικές μονάδες, αλλά είναι 
πάρα πολλά, φανταστείτε ότι οι δικές μας 
κτηνοτροφικές μονάδες δεν μπορούν να 
παράξουν πάνω από 500.000 αμνοερίφια. 

Με ένα πρόχειρο υπολογισμό, τα 
δυο με δυόμισι εκατομμύρια θα πωλη-
θούν στις αγορές άρα τα υπόλοιπα είναι 
εισαγόμενα. Τα βαφτίζουμε Ελληνικά, τα 
Βουλγάρικα, τα Ρουμάνικα και ησυχάζουμε. 
Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και οι σφαγές 
γίνονται μπροστά σε κόσμο, εδώ στην 
Κυψέλη στα βόρεια της Κυψέλης, είδαμε 
να σφάζουν αμνοερίφια στους δρόμος. 
Πως γίνονται αυτά κύριε Υπουργέ του 
Εμπορίου, κε Σκορδά, πάρτε λίγο χαμπάρι 
τι γίνεται και οι τιμές που βάζουμε είναι 
κάπως χαμηλές θα έλεγε κανείς αλλά 
και σε ένα βαθμό είναι ανεξέλεγκτες 
γιατί όταν ο άλλος παίρνει μια σύνταξη 
300 ευρώ πώς θα δώσει τώρα 50 και 
60 ευρώ να πάρει ένα κατσικάκι. Είναι 
προφανές λοιπόν ότι όλα αυτά δε έχουν 
ρυθμιστεί ακόμα, πάρα το γεγονός ότι 

το κέντρο που ελέγχει την προστασία 
των καταναλωτών το ΚΕΠΚΑ δίνει ότι οι 
τιμές οι φετινές είναι χαμηλότερες για το 
πασχαλινό τραπέζι από ό,τι ήταν πέρυσι, 
όμως από το πέρυσι μέχρι φέτος υπάρχει 
μεγάλη διαφορά. Έχει στραγγίξει και η 
αγορά και ο κόσμος. Τι θα γίνει λοιπόν 
θα το δούμε στην πορεία. Με την κα. 
Στεργίου, η οποία θα μας πει τη γνώμη 
της, η οποία είναι δημοσιογράφος και η 
οποία ασχολείται με τα τρόφιμα και όλα 
αυτά τα πράγματα. 

Ανεμογεννήτριες στη μέση 
του πουθενά, στη μαύρη λίστα 
για την ΕΕ Γραμματικό και 
Πελοπόννησος για τα σκουπίδια

Αλλά ας έρθουμε και στο θέμα των 
ανεμογεννητριών που έχει προκύψει ένα 
πρόβλημα τώρα, ένα θέμα, οι ανεμογεν-
νήτριες στην Πιερία. Έχει γίνει ολόκληρη 
ιστορία, η ΔΕΗ για να πάρει το ρεύμα από 
τις ανεμογεννήτριες πρέπει να κάνει 20 
χιλιόμετρα καλωδιώσεων υπογείων και 
όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα κόστος 
τεράστιο, οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν στην 
Πιερία και ο δήμαρχος το πήρε πίσω. 

Και στη συνεχεία, θα δούμε κάτι άλλο 
που ο κ. Χουντης ο ευρωβουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε πάλι ερώτηση στη 
Βουλή και κανείς δεν απάντησε. Και το 
Γραμματικό και η Πελοπόννησος είναι 
2 αγκάθια στην ΕΕ οι οποίες μάλλον 
δεν θα χρηματοδοτηθούν εξαιτίας των 
σκανδάλων που προέκυψαν και εξαιτίας 
των παρανομιών που έχουν γίνει στις 
καταθέσεις των φακέλων. 

Αλλά ας δούμε τις Οικοειδησεις της 
εβδομάδος που πέρασε και στη συνέχεια 
πάλι μαζί. 

ΟΙΚΟΕΙΔΗΣΕΙΣ

Απαραίτητο ή όχι να 
ξεριζωθούν 64 δέντρα στο 
κέντρο του Αγρινίου για 
χάρη ανακατασκευής του 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ; 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές 
φίλες και φίλοι και πάλι μαζί, στην εκπομπή 
περιβάλλον Ώρα μηδέν, μεγάλο Σαββάτο 
μεσημέρι και έχουμε στην τηλεφωνική 
μας γραμμή τον κ. Στάθη Τσούκαλο, τον 
αντιδήμαρχο Αγρινίου, κ. Τσούκαλε γεια 
σας και θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς 
συμβαίνει με το Παπαστράτειο, οι κάτοικοι 
εκεί έχουν αναστατωθεί, μας κατήγγειλαν 
το γεγονός. Έχει πάει και το θέμα στο 
συμβούλιο Επικρατείας. Τι έχει συμβεί;

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Ορισμένοι πολίτες, 
ελάχιστοι πολίτες. Ακούστε εμείς έχουμε 
δημοπρατήσει το έργο μέσα από μια 

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ» (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 13:00) 

Άλση φονικά όπλα  
και αδιαφορία 19 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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εμπεριστατωμένη και σοβαρή μελέτη, 
ήπιας επέμβασης.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πως κόπηκαν 
όμως δέντρα από μέσα;

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Ακούστε, δεν έχουν 
κοπεί καθόλου δέντρα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τότε γιατί 
το καταγγέλλουν αυτό. Ψέματα λένε οι 
κάτοικοι;

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Βεβαίως ψέμα-
τα λέμε. Εμείς στη μελέτη η οποία έχει 
εγκριθεί και από το Δασαρχείο, μέσα 
από μια φυτοτεχνική μελέτη και λοιπά, 
έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες μελέτες 
προκειμένου να ωριμάσει το έργο και 
μετά το δημοπρατήσαμε. 

Μιλούμε για 64 δέντρα, θα πρέπει 
να κοπούν γιατί από αυτά αλλά μεν είναι 
γέρικα αλλά μεν έχουν εδώ και χρόνια 
γεννηθεί και έχουν διογκωθεί στην πέτρινη 
περίφραξη της οδού Καζαντζάκη και έχουν 
δημιουργήσει μεγάλες ρηγματώσεις. 

Πρέπει λοιπόν αυτά τα 64 δέντρα 
να κοπούν. Δεν θα σας κρύβω ότι αυτά 
τα 64 δέντρα έπρεπε από χρόνια να τα 
κόψουμε, οφείλουμε να τα απομακρύ-
νουμε γιατί εγκυμονούν κινδύνους. Ήδη 
στην οδό Καζαντζάκη που έχουμε μια 
πέτρινη τοιχοποιία δυόμιση μέτρων έχει 
διαρρηχθεί ο οργανισμός των πέτρινων 
αυτών στοιχείων. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εντάξει 
αυτό, να είναι 4-5 δέντρα, αλλά τα 64 
που λέτε δεν είναι πέντε. Στην Καζαντζάκη 
είναι τρία δέντρα ακριβώς, αυτό έχουν 
καταγγείλει. Δηλαδή εγώ που διάβασα 
την προσφυγή στο συμβούλιο επικρατείας 
ακριβώς αναφέρουν αυτό το πράγμα, ότι 
δηλαδή εσείς κόψατε δέντρα. 

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Μέχρι αυτή τη στιγμή 
δεν έχουμε κόψει δέντρα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχετε σκοπό 
να τα κόψετε όμως. 

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Αυτά τα 64 δέντρα τα 
οποία συγκεκριμένα έχουν μπει στη μελέτη 
με τη διαδικασία της δημοπράτησης του 
έργου. Αυτά τα όποια είναι επικίνδυνα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τα οποία 
είναι και γέρικα.

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Και μάλιστα μες 
τη μελέτη είναι να δημιουργήσουμε και 
τη λειτουργία άλλων καινούργιων 96 
δέντρων. Χτίζουμε κι άλλα δέντρα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή 
θα κόψετε 64 και θα φυτέψετε άλλα 
καινούργια 95.

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Μα είναι επικίνδυνα 
για αυτό τα διώχνουμε. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η επικινδυ-
νότητα την έχει ορίσει το δασαρχείο του 
Αγρινίου; Έχει εγκριθεί ότι είναι επικίνδυνα 
τα δέντρα;

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Βεβαίως. Έχει συμ-
φωνήσει.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή η 
επικινδυνότητα που έγκειται κύριε Τσού-
καλε; Στο ότι έχουν μικρόβια, αρρώστιες;

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Υπάρχουν κάποιες 
λεύκες οι οποίες πρέπει να απομακρυνθούν, 
στο νότιο τμήμα της οδού Ξενοπούλου, 
οι οποίες έχουν γεράσει και ξέρετε πολύ 
καλά ότι είναι ένα όμορφο δέντρο αλλά 
και επικίνδυνο όταν γεράσει. Τα άλλα τα 
περισσότερα δέντρα βρίσκονται ακριβώς 
ριζωμένα στο πέτρινο τοίχο αντιστήριξης 

και τον έχουν διαβρώσει και είναι πολύ 
επικίνδυνος, και πάλι σας επαναλαμβάνω 
πως θα έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί 
εδώ και χρόνια γιατί εγκυμονούν κινδύνους 
όχι μόνο για την τοιχοποιία.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πάντως οι 
κάτοικοι καταγγέλλουν την προχειρότητα 
της μελέτης αφενός και την επιπολαιότητα 
της δημοτικούς αρχής.

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Κύριε Χριστοδουλάκη 
είναι μια πολύ σοβαρή μελέτη. Επειδή είμαι 
αρχιτέκτονας και με μεγάλες ευαισθησίες, 
με πολύ μεγάλο μεράκι. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν αμφισβη-
τώ αυτά που λέτε. Όμως πως έφθασαν οι 
κάτοικοι να κάνουν προσφυγή στο συμ-
βούλιο επικρατείας; Που οι κάτοικοι για να 
κάνουν προσφυγή θέλουν αρκετά χρήματα. 
Δεν είναι έτσι, κάνω την προσφυγή δύο 
σελίδες στο συμβούλιο επικρατείας και 
τελείωσε. Άρα λοιπόν κάτι συμβαίνει. Εγώ 
θα έλεγα το εξής. Κοιτάξτε να τα βρείτε 
εκεί με τους κατοίκους, μήπως βρεθεί 
κάποια λύση. Και θα ήταν προτιμότερο 
για μένα να μην κόψετε τα δέντρα.

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Κύριε Χριστοδου-
λάκη. Δεν γκρεμίζουμε. Αυτή τη στιγμή 
μιλάτε με ένα αρχιτέκτονα, και δεν μιλώ 
για τον εαυτό μου, για τις ευαισθησίες 
του και ως δημοσίου υπαλλήλου και 
πολυβραβευμένου αρχιτέκτονα, έχουμε 
μεγάλες ευαισθησίες, ένα δέντρο είναι 
παιδί μας και αυτό το φροντίζουμε. Αυτά 
τα δέντρα είναι επικίνδυνα. Σκεφθείτε 
λοιπόν αν πέσει κάποιο και γκρεμίσει, 
στην οδό Καζαντζάκη που θα φύγουν τα 
περισσότερα δέντρα που έχουν ριζώσει 
στην τοιχοποιία και την έχουν διαρρήξει 
και πρέπει να φύγουν, οι άνθρωποι δεν 
περπατάνε από αυτό το πεζοδρόμιο, 
περπατάνε από το απέναντι πεζοδρόμιο 
γιατί βλέπουνε μόνοι τους ότι εγκυμο-
νούν κινδύνους και δεν μας επιτρέπουν 
με την προσφυγή να προχωρήσουμε τις 
διαδικασίες ωραιοποίησης και ιεροποίησης 
του χώρου. Εμείς δεν κάναμε μια μελέτη 
και έναν έναν επαναπροσδιορισμό του 
ιστορικού πάρκου του Παπαστράτου με 
επιδειξιομανίες και φτιασιδώματα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας περιμέ-
νουμε λοιπόν τι θα αποφανθεί το συμ-
βούλιο επικρατείας και στη συνέχεια θα 
τα ξαναπούμε.

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Βεβαίως. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πάντως 

εύχομαι να προσπαθήσετε να τα βρείτε 
με τους κατοίκους γιατί είναι αδικία και 

αμαρτία να βάλουμε στη μέση κάποια 
δέντρα, παλιά ή νέα. Τα παλιά είναι πολύ 
σημαντικότερα από τα νέα. 

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Βεβαίως. Όλα τα 
κρατάμε. 3000 δέντρα τα κρατούμε. Αυτά 
τα 64 δέντρα είναι επικίνδυνα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τόσα πολλά 
δέντρα είναι επικίνδυνα σε ένα πάρκο; Να 
'στε καλά κ.Τσούκαλε.

Σ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ: Να ‘στε καλά.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δε ξέρω 

κυρία Στεργίου τι γνώμη βγάλατε από 
όλα αυτά. 

Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Υπάρχουν διάφορα 
ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να τα δούμε. 
Και από κοντά. Γιατί κακά τα ψέματα, η 
εικόνα από κοντά μπορεί να είναι λίγο 
διαφορετική. Για 64 δέντρα δε νομίζω ότι 
είναι. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ε ναι. Γιατί 
στην Καζαντζάκη που λέει έχω πάει και 
έχω δει. Είναι 4 δέντρα βασικά. 

Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Βέβαια δεν πρέπει να 
αποκλείσουμε και το γεγονός ότι μερικές 
φορές εκείνος που είναι ο πιο κατάλληλος 
να μιλήσει από όλους είναι δασολόγους, 
καθώς έχω ακούσει και από δασολόγους 
που λένε μερικές φορές φθάνουμε στα 
όρια της υπερβολής, υπάρχουν δέντρα που 
είναι άρρωστα, δημιουργούν προβλήματα 
και πρέπει να τα …

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έκανα τις 
ίδιες ερωτήσεις που λέτε εσείς τώρα στον 
αρχιτέκτονα τον αντιδήμαρχο. 

Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για 64 δέντρα δε νομίζω.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είναι πολλά. 

Είναι πάρα πολλά. Εσείς κύριε Πετράκο 
τι λέτε; 

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δε μπορώ να έχω 
άποψη. Πρέπει να το δούμε. Έχω άποψη 
για τα προηγούμενα που είπατε. Για τα 
σκουπίδια. Γιατί υπάρχει κάποια εξέλιξη.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αν μου επι-
τρέπεται, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και 
στη συνέχεια πάλι μαζί. 

Το πείραμα στα ανοικτά  
της Κρήτης η πυρόλυση  
των όπλων της Συρίας

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι μαζί 
σας κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή ώρα 
μηδέν, Μεγάλο Σάββατο μεσημέρι και 
πάλι ξανά σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση 
για όλους μας. 

Έχουμε κοντά μας δύο εκλεκτούς 
φίλους. Από αριστερά την κα. Στεργίου 

την Άννα, δημοσιογράφο και από δεξιά 
τον Θανάση τον Πετράκο ο οποίος είναι 
βουλευτής Μεσσηνίας, να πούμε, με τον 
ΣΥΡΙΖΑ . Θα συζητήσουμε τώρα το θέμα 
των όπλων. Των όπλων κατοχής της Συρίας, 
της πιπεριάς και της μουστάρδας, χιλιάδες 
τόνοι. 5500 τόνοι πρόκειται να μαζευ-
τούν ή έχουν μαζευτεί. Ήταν πολύ καλή 
η τοποθέτηση του Γλέζου του Μανώλη 
στο ότι να γίνει μια εκεχειρία στη Συρία 
και να πάνε εκεί τα όπλα αυτά να γίνει η 
πυρόλυση τους, να εξουδετερωθούν. Δεν 
έγινε εισακουστό, αλλά τώρα το πλοίο έχει 
ξεκινήσει ήδη από το Γιβραλτάρ φορτωμένο 
με τα όπλα αυτά της μουστάρδας και της 
πιπεριάς και θα έρθει εδώ στην Κρήτη, 
να γίνει η πυρόλυση επάνω σε ένα πλοίο, 
60 τόνων, μονοθέσιο που λένε.

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μονοπύθμενο.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μονοθέσιο 

το λέω εγώ. Για ποιο λόγο διάλεξαν τα 
ανοικτά της Κρήτης; Δεν υπήρχαν ωκεανοί; 
Η Μεσόγειος είναι μια κλειστή λεκάνη. 
Δεν υπήρχαν ανοικτές θάλασσες να πάνε 
να κάνουν αυτό το πείραμα. Γιατί πρώτη 
φορά γίνεται η καταστροφή εν πλω τέτοιων 
όπλων χημικών. Θα το κουβεντιάσουμε. 

Φονικό όπλο τα βεγγαλικά  
στα χέρια μικρών και μεγάλων

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αλλά έχουμε 
στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο 
του ΚΕΠΚΑ, τον κ. Τσεμπερλίδη, γεια σας 
κ. Τσεμπερλίδη. 

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Γεια σας σε 
εσάς και τους τηλεθεατές σας. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γεια σας και 
εσάς και σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση. 
Αλλά για να έχουμε όλοι οι Έλληνες Καλή 
Ανάσταση πρέπει να έχουμε τη γνώση 
και τις πληροφορίες εκείνες που θα μας 
την κάνουν εύκολη αυτήν την Ανάσταση. 
Σας πήραμε, ως εκπρόσωπο ενός φορέα 
καταναλωτών, καταρχήν για τα βεγγαλικά, 
που έχουμε κάνει και εμείς μια έρευνα 
και την ανακοινώσαμε στην αρχή της 
εκπομπής. Για τα βεγγαλικά, τι ακριβώς 
πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής και 
ο πολίτης, από την πλευρά τη δική σας . 

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Είναι αλήθεια 
η ευθύνη της πολιτείας στην περίπτωση 
των βεγγαλικών είναι σημαντική γιατί δεν 
έχει εκτεταμένα ενημερώσει τους πολί-
τες. Δυστυχώς δεν κινδυνεύουμε από τα 
τυποποιημένα βεγγαλικά που πωλούνται 
στα καταστήματα και έχουν μια σοβαρή 
νομοθεσία ευρωπαϊκή και διαβαθμίζονται 
ανάλογα με το χρήστη, άρα ξέρει κανείς 
όταν πάει να πάρει κάποιο βεγγαλικό αν 
συναρτήσει με την ηλικία και τη γνώση 
του μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με οδη-
γίες. Κινδυνεύουμε από τα βεγγαλικά που 
κατασκευάζουμε μόνοι μας και έχουμε 
δημιουργήσει μια παράδοση σε διάφορα 
μέρη της Ελλάδος. 

Παράνομες αυτοσχέδιες 
βιοτεχνίες βεγγαλικών 
σκορπίζουν το θάνατο,  
τι πρέπει να προσέχουμε

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι μόνοι 
μας. Εδώ κύριε Τσεμπερλίδη θέλω να σας 
πω το εξής. Επειδή κάναμε μια έρευνα 
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στου Ρέντη και υπάρχουν υποτιθέμενες 
τέσσερις βιοτεχνίες, δεν έχουν ούτε ονο-
ματεπώνυμο στην πόρτα ούτε τίποτα που 
παράγουν τέτοια βεγγαλικά. Δεν είναι απλά 
να τα κάνουμε μόνοι μας. Τα αυτοσχέδια 
βεγγαλικά που γίνονται κα σε βιοτεχνίες 
οι οποίες είναι οικονομοτεχνικά θα έλεγα 
ανύπαρκτες και φορολογικά αλλά και 
ουσιαστικά θα έλεγα από τα υπουργεία. 
Είναι και αυτό το θέμα. 

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Αυτό κανείς 
αν έρθει σε γνώση του πρέπει να το 
καταγγείλει. Αυτοί που ασχολούνται με τα 
πυροτεχνουργήματα, πρέπει να ξέρουν και 
τις κατηγορίες που πρέπει να σημαίνουν 
το τεχνούργημα αυτό για να μπορεί να το 
χρησιμοποιήσει κάποιος. Γιατί συνήθως 
υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή συνή-
θως αυτά είναι ευκαιριακά στο χρόνο, κατά 
το Πάσχα χρησιμοποιούνται περισσότερο 
για αυτό το λόγο δεν έχουν εντοπιστεί 
δυστυχώς αυτές οι βιοτεχνίες που συζητάω 
εγώ ούτε και άλλες σε άλλες περιοχές. 
Είναι και στο Κερατσίνι άλλες δυο και 
στη Θήβα άλλες δύο και πάει λέγοντας. 

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Τότε κάνουμε 
μια σωστή δουλειά ενημερώνοντας τους 
καταναλωτές ότι τέτοια πυροτεχνουργή-
ματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
αυτές τις γιορτινές μέρες θα πρέπει να 
έχουν μια σήμανση πάνω σε ποια κατη-
γορία ανήκουν , στην 1, 2, 3 ή 4 και τι 
κινδύνους παρουσιάζουν.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Βασικά 
δηλαδή πρέπει να έχουν μια σήμανση;

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Ακριβώς.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Απλά πλη-

ροφορούμε τους καταναλωτές ότι πρέπει 
να υπάρχει η σήμανση η συγκεκριμένη. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει η σήμανση 
να μην τα αγοράζουν. 

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Άρα αυτοί που 
παράγουν παράνομα τεχνουργήματα δεν 
πρέπει να έχουν σήμανση. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι δεν έχουν. 
Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Άρα δεν τα 

αγοράζουμε. Είναι η πρώτη κίνηση μας. 
Πέρα από το εάν πέσει στην αντίληψη 
μας που γίνεται για να το καταγγείλουμε. 
Υπάρχουν και πυροτεχνουργήματα για 
θεατρικές παραστάσεις, απευθύνονται 
σε ειδικούς, υπάρχουν τα άλλα που είναι 
της κατηγορίας Π1, Π2 τα οποία είναι για 
κινηματογραφικές χρήσεις. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εμείς κρατάμε 
αυτό. Πρέπει να υπάρχει σήμανση και σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει δεν πρέπει 
να τα αγοράζουμε

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Ναι. Αυτό είναι 
το πιο σημαντικό.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όσο αναφορά 
αυτό, η κυρία Στεργίου η δημοσιογράφος 
θέλει να σας πει δυο πράγματα. 

Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Υπάρχουν κάποια παρα-
δοσιακά έθιμα τα οποία πρέπει να τα 
δούμε λίγο διαφορετικά. Στην Κάλυμνο 
για παράδειγμα, για να τρομοκρατήσουν 
τους Τούρκους έχουμε παράδοση με τα 
βεγγαλικά. Έχουν παράδοση που έχει 
να κάνει με τη Μεσσηνία, με έθιμα, στην 
Αρκαδία έχουμε πάρα πολλές φορές 
κομμένα δάκτυλα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μάτια χέρια.
Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Όσα χρόνια είμαι δημοσι-

ογράφος, πάντα έχουμε είδηση για κάποιον 
που πέθανε, που έκοψε δάκτυλο ή χέρι

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πόσοι 
πεθάνανε. 

Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και πόσοι πεθάνανε. 
Δηλαδή κάποια στιγμή, νομίζω το πρό-
βλημα είναι ότι εκτός από τους κρατικούς 
φορείς που νομίζω ότι θα έπρεπε να 
ενημερώσουν όπως πολύ σωστά είπατε, 
πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. 
γιατί τα έχει για παιχνίδι. Είναι άλλο το 
παιχνίδι όμως, και άλλο το επικίνδυνο 
παιχνίδι. Και στο Αγρίνιο έχουμε πολλά 
τέτοια θέματα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δε βλέπετε 
τι γίνεται. Στους Βροντάδες έχουμε πόλε-
μο. Οι της πάνω και της κάτω γειτονιάς 
που λέμε. 

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Ακριβώς
Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εκεί κινδυνεύουν πιο 

πολύ οι εκκλησίες από ότι κινδυνεύει ο 
κόσμος. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να 
ενημερωθούν και για τα παιδιά τους γιατί 
πολλές φορές όλο αυτό το περνάμε σαν 
παιχνίδι, αλλά δεν είναι. 

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Το Δελτίο του 
ΚΕΠΚΑ έχει ακριβώς το στόχο αυτές τις 
κατασκευές τις αυτοσχέδιες που έχουν 
μετατρέψει σε πανηγύρι και προσελκύ-
ουν και τουρισμό αλλά εκείνη είναι μια 
τοπική ευθύνη στην οποία θα σας έλεγα 
με σιγουριά δεν παρεμβαίνουν οι αρχές. 
Τους αφήνουν και παρανομούν. 

Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και συνήθως είναι στα 
παιδιά. Γιατί οι μεγάλοι συνήθως είναι πιο 
προσεκτικοί. Συνήθως αυτό το βλέπουμε 
σε παιδιά

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Τα παιδιά παρα-
σύρονται από τους μεγάλους. Μιλάμε 
κυρίως για εφήβους που δε σκέπτονται 
τη ζημιά μπορούν να πάθουν. έχουν χαθεί 
μάτια, έχουν χαθεί χέρια, έχουν χαθεί 
δάκτυλα, Όσο και να είναι ωραίο το πανη-
γύρι δε μπορούμε να θρηνούμε θύματα. 
Αν θέλουν οι τοπικές αρχές να τους αφή-
σουμε για αυτούς τους τοπικούς λόγους, 
τους τουριστικούς και παραδοσιακούς, 
ας φτιάξουν ένα συνεργείο που θα τα 
κατασκευάζει και θα ελέγχει αυτούς που 
θα τα χρησιμοποιήσουν Να μη θρηνούμε 
και θύματα. Δε μπορεί να κλείνουμε τα 
μάτια και όταν υπάρχει το θύμα τότε 
να λένε ότι το έκανε παράνομα και έχει 
ευθύνη μόνο αυτός που το κατασκεύασε. 
Έχει ευθύνη και η Πολιτεία που τα βλέπει.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Τσε-
μπερλίδη, αυτά όλα συνοψίζονται σε 

αυτό που είπαμε να ελέγχουν τι ακριβώς 
αγοράζει ο καταναλωτής. 

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Αυτά δεν τα αγο-
ράζουν, αυτά που προκαλούν τα ατυχήματα 
σε αυτές τις περιπτώσεις τα φτιάχνουν οι 
ίδιοι. Και μεταφέρεται η γνώση από τον 
πατέρα στον γιό, από τον φίλο στον φίλο. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και αυτά 
όμως πρέπει να ελέγχονται κάποια στιγμή. 

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Όχι απλώς να 
ελέγχονται. Πρέπει να υπάρχει από πάνω 
ο Δήμος με τους μηχανισμούς ή η Περι-
φέρεια. Εγώ καταλαβαίνω, δεν πας να 
χαλάσεις το πανηγύρι των Βροντάδων 
έχει γίνει έθιμο. Κάνε όμως εκείνες τις 
κινήσεις που θα προστατέψεις τον κόσμο. 
Από τη χρήση έως την κατασκευή.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Τσε-
μπερλίδη, ένα άλλο θέμα τώρα που είναι 
και αυτό μέσα στις αρμοδιότητες των 
φορέων καταναλωτών είναι το Πασχαλινό 
τραπέζι. Το Πασχαλινό τραπέζι μέσα στα 
είκοσι προϊόντα, έχετε βγάλει ένα πίνακα 
εδώ ένα δελτίο τύπου που αναφέρει κόστος 
πασχαλινού τραπεζιού και βλέπουμε μια 
διαφορά γύρω στο 10 με 12% από το 
περυσινό σε σχέση με φέτος. Αλλά εδώ 
μπαίνει ένα άλλο θέμα. Κατά πόσο αυτά 
τα προϊόντα, τα 20 ή 25, είναι ελέγξιμα 
από τους κρατικούς ή μη φορείς και κατά 
πόσο είναι ασφαλή. Πέρα δηλαδή από το 
ότι η τιμή είναι λίγο φθηνότερη από πέρυσι 
και καταλήγουμε σε αυτό αλλά και πάλι 
είπαμε και προηγουμένως, δεν ήσασταν 
στην κουβέντα, ότι πέρυσι τα δεδομένα 
τα οικονομικά στο Έλληνα πολίτη ήταν 
διαφορετικά. Είναι πολύ χειρότερα φέτος.

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Υπάρχουν δύο 
βασικά στοιχεία, το ένα που έχει να κάνει 
με την ασφάλεια. Θα πρέπει να γνωρίζου-
με ότι κάθε προϊόν ιδιαίτερα διατροφής 
που κυκλοφορεί στην Ελλάδα πρέπει να 
είναι ασφαλές. Στοιχεία παραβατικότητας 
υπάρχουν πάντοτε αλλά είναι πρόβλημα 
του μηχανισμού έλεγχου επειδή και ο 
καταναλωτής το μόνο που μπορεί να 
καταλάβει είναι με τις αισθήσεις του και με 
τις γνώσεις του, την παρατηρητικότητα. Δε 
μπορεί να ξέρει αν ένα προϊόν αγροτικής 
καλλιέργειας έχει φυτοφάρμακο πάνω από 
τα όρια όταν το βάζει στο τραπέζι. Είναι 
η εικόνα η εξωτερική, αυτά είναι ευθύνη 
της πολιτείας να ελέγχει δειγματοληπτικά 
και ευθύνη των παραγωγών. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ξέρετε πολύ 
καλά ότι τελευταία κ. Τσεμπερλίδη, ο ΕΦΕΤ 
έχει υποβαθμιστεί έντονα. Η υπογραφή 

του ΕΦΕΤ μεταφέρθηκε στον υπουργό 
αγροτικής Ανάπτυξης και δυστυχώς έχει 
υποβαθμιστεί σημαντικά ο ΕΦΕΤ. Και 
δυστυχώς οι έλεγχοι είναι σχεδόν ανύ-
παρκτοι θα έλεγε κανείς. Οι ελεγκτικές 
υπηρεσίες δεν κάνουν αυτή του δουλειά 
που έπρεπε να κάνουν. 

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Από τη γνώση 
που έχω, γιατί ασχολούμαστε με αυτήν 
την ιστορία και από καταγγελίες είδαμε ότι 
στην Ελλάδα παρότι είναι πλέον δεδομένο 
ότι χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό ελέγχου 
από το χωράφι ή από την είσοδο της 
χώρας μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είκοσι χρόνια 
το ακούω αυτό αλλά δεν έχει γίνει τίποτα.

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Υπάρχουν ισχυρά 
συμφέροντα. Πρώτα από όλα υπήρχαν 
οι συγκρούσεις των συντεχνιών των 
διαφόρων μηχανισμών ελέγχου. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όταν φτά-
νουμε στο σημείο να έχουμε παιδιά ηλικίας 
2 έως 5 χρονών με καρκίνο του παχιές 
εντέρου, πράγμα το οποίο δε γινόταν πριν 
15 χρόνια, από εκεί και πέρα η ευθύνη 
βαραίνει όχι μόνο την πολιτεία αλλά και 
εμάς τους ίδιους πάρα πολύ. Είναι θέμα 
πια ελέγχου. Και νομίζω οι έλεγχοι είναι 
σχεδόν ανύπαρκτοι, σε προϊόντα αγροτικά 
και στα αρνιά του Πάσχα, για παράδειγμα, 
από Ρουμανία, Βουλγαρία. Ήθελα να 
μου πείτε κατά πόσο εσείς σαν ΚΕΠΚΑ 
είναι ασφαλή και επισφαλή. Μπορείτε να 
μας πείτε ποια προϊόντα είναι επισφαλή 
εξαιτίας της έλλειψης τελείως ελέγχων 
και λιγότερη επισφαλή; Να πούμε στον 
κόσμο μερικές χρηστικές πληροφορίες 
γιατί αυτά τώρα είναι θεωρίες.

Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Όχι είναι μια 
πραγματικότητα. Με την έννοια την εξής. 
Πρώτα από όλα ο μόνος μηχανισμός που 
έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των Ελλήνων 
είναι ο ΕΦΕΤ γιατί αν μπείτε στο σάιτ, εμείς 
δημοσιεύουμε τα δελτία κάθε ημέρα. Κάθε 
ημέρα έχει ένα δελτίο που έχει το ονομα-
τεπώνυμο της επιχείρησης. Από πλευράς 
νομαρχείων, περιφερειών, δεν βλέπουμε 
ονοματεπώνυμα επιχειρήσεις που έχουν 
ελέγξει και έχουν βρει παραβατικότητα και 
αυτό δείχνει ένα μήνυμα. Δεύτερο στοιχείο. 
Δε μπορούν οι καταναλωτές να διαπιστώ-
σουν – εκτός αν είναι πολύ εμφανές – αν 
είναι ένα προϊόν προβληματικό. Και αν 
διαπιστώσουμε κάτι και σαν ΚΕΠΚΑ και 
επειδή μας έρχονται καταγγελίες η επόμενη 
κίνηση δεν είναι να βγαίνουμε στα κανάλια 
να το καταγγείλουμε. Αυτό που κάνουμε 
είναι ενημερώσουμε τον ΕΦΕΤ και τους 
μηχανισμούς ελέγχου για να δράσουν. 
Και αυτή η καταγγελία των καταναλω-
τών όταν είναι εστιασμένη, δηλαδή είναι 
το μάτι του μηχανισμού ελέγχου, είναι 
πολύ θετικό. Ξέρετε, οι καταγγελίες που 
ήρθαν στο ΚΕΠΚΑ και πήγαν στον ΕΦΕΤ 
επιβεβαιώθηκαν 100%. Λέει κάποιος, 
είδα μούχλα στο γιαούρτι, μας δείχνει 
και την απόδειξη που το αγόρασε, πάει ο 
μηχανισμός ελέγχου και το διαπιστώνει. 
Και αυτό είναι πολύ θετικό. Αλλά όπως 
ξέρετε οι πόροι έχουν μειωθεί και πολλοί 
μηχανισμοί υπολειτουργούν, δυστυχώς. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κ. Τσεμπερ-
λίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για 
την παρέμβαση σας. Καλή σας Ανάσταση 
εύχομαι.
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Ν.ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ: Να ‘στε καλά. 
Καλή Ανάσταση.

Με βασικές ελλείψεις  
και χωρίς υπογραφή ο ΕΦΕΤ 

Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα θελα να πω κάτι 
πάνω σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τον ΕΦΕΤ, 
ο ΕΦΕΤ θα έπρεπε να έχει περισσότερο 
προσωπικό. Δεν είναι ότι δεν κάνουν 
καλά τη δουλειά τους. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είχε το δικαί-
ωμα υπογραφής και δεν το έχει.

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Το θέμα είναι ότι δεν 
έχει εφαρμοστεί ακόμα η ιχνηλασιμότη-
τα. Από το χωράφι στο ράφι και από το 
τελωνείο.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Με ποιους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς θα εφαρμοστεί;

Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και δεν έχεις και την 
πολιτική βούληση να εφαρμόσεις το 
στάδιο από την αρχή μέχρι το τέλος 
ελέγχους. Τρία ζητήματα, προσωπικό, 
μηχανισμός και πολιτική βούληση, τρία 
ζητήματα που μπορούν να προστατέψουν 
τον καταναλωτή.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το πιο σημα-
ντικό, κε Πετράκο όταν μεταφέρεται ο 
έλεγχος στην υπογραφή του Υπουργού, 
ο υπουργός έχει τη δυνατότητα να βάλει 
υπογραφή ή να μη βάλει. Γίνεται λοιπόν 
έλεγχος σε ένα προϊόν, στέλνεται σαν 
διαβιβαστικό από τον ΕΦΕΤ στον υπουργό 
κι αυτός αν θέλει το υπογράφει αν θέλει 
δεν το υπογράφει.

Αλλά ας έρθουμε πάλι στα όπλα. 

Με εντολή Ρωσίας, Κίνας, Αμερικής 
η καταστροφή των όπλων στην Κρήτη, 
ξεσηκώνονται οι κάτοικοι ενάντια στην 
παράλογη απόφαση της κυβέρνησης

Κε Πετράκο, μιας και είσαστε ένας 
από τους 51 που κάνατε την ερώτηση στη 
βουλή σχετικά με την πυρόλυση αυτών 
των όπλων, πείτε μας, εγώ δυο ερωτήματα 
βάζω που είναι σημαντικά και ο κόσμος 
πρέπει να συμφωνεί.

Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί 
σε όλη την Κρήτη.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποιοι ήταν 
οι λόγοι που και η Αμερική και η Ρωσία 
και η Κίνα, αυτές οι τρεις χώρες βασικά, 
υπέγραψαν σύμφωνο παράδοσης στο 
συγκεκριμένο πλοίο των εξήντα χρόνων, 
προσέξετε τι σας λέω, μέσω του μηχανι-
σμού για την απαγόρευση των χημικών 
όπλων, να έρθει να κάνει την πυρόλυση 
που είναι σε πειραματικό στάδιο. Εγώ δεν 
το κατάλαβα, είναι ένα βασικό ερώτημα. 

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Όπως γνωρίζετε, η 
επίκαιρη επερώτηση που είχαμε αναπτύ-
χθηκε από 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 
είχα την τιμή να είμαι ανάμεσα σε αυτούς. 
Τα ερωτήματα που θέσαμε προς τον υφυ-
πουργό Εξωτερικών, δεν απαντήθηκαν. Ο 
υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος έχει τη 
βασική ευθύνη δεν ήρθε στη Βουλή για 
να απαντήσει. Η απάντηση στο ερώτημα 
σας είναι ότι αυτή η κυβέρνηση εφαρμόζει 
την πολιτική του “yes, men”, ναι σε όλα, 
στον οποιονδήποτε ακόμα και σε πολιτικές 
οι οποίες καταστρέφουν το περιβάλλον.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τώρα μου 
θυμίζετε τα Ίμια με το yes men του Σημίτη.

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αυτή είναι η πολιτική 
του κ. Βενιζέλου και του κ. Σαμαρά. Ο 
οποίος κ. Σαμαράς, όπως είπα έχει βασι-
κή ευθύνη, διότι δεν κινδυνεύει μόνο η 
Κρήτη, κινδυνεύει όλη η Νότια Ελλάδα, 
κινδυνεύει και ο νομός Μεσσηνίας, όχι πως 
έχει μεγαλύτερη αξία ο νομός Μεσσηνίας, 
αλλά να του θυμίσουμε του κ. Σαμαρά, 
ότι είναι βουλευτής Μεσσηνίας και πρέπει 
να το θυμάται, πέρα από πρωθυπουργός.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα τα τοξικά 
από την πυρόλυση, που θα βγουν κ.Πε-
τράκο, είναι τραγικά. Είναι δυο βασικά 
συστατικά οι διοξίνες και οι άκυκλοι 
υδρογονάνθρακες και διοχετεύονται σε 
όλη την Ευρώπη. Όπως στο Τσερνομπίλ, 
έτσι θα γίνει και με αυτά τα τοξικά. 

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Για αυτό, αυτό που 
τόνισα και εγώ και οι υπόλοιποι συνά-
δελφοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι οι χώρες 
που παράγουν τα χημικά όπλα έχουν την 
ευθύνη να τα καταστρέψουν. Δε μπορούν 
να χρησιμοποιούν για πειραματόζωο την 
Ελλάδα όπως την έχουν χρησιμοποιήσει 
οι ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για τα οικονομικά τους πειράματα. 
Δε μπορούν να τη χρησιμοποιούν για 
να καταστραφεί η Μεσόγειος. Να πάει η 
κυβέρνηση και αυτό που ζητήσαμε και οι 
Επιστήμονες του Πολυτεχνείου της Κρήτης, 
ο κ. Στεφάνου ο οποίος είναι πρύτανης του 
Πολυτεχνείου της Κρήτης και διευθυντής 
του εργαστηρίου περιβαλλοντικών και 
χημικών διεργασιών και ο κ.Γιδαράκος 
ο οποίος είναι αρμόδιος διευθυντής του 
εργαστηρίου διαχείρισης τοξικών και 
επικινδύνων αποβλήτων. Τι ζητάνε και 
αυτοί και εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, πρώτον 
να ασκηθεί βέτο ενάντια στην απόφαση 
του οργανισμού για την απαγόρευση για 
τοξικών όπλων.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα αφού 
ξεκίνησε τώρα. Τι βέτο να ασκηθεί;

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Έστω. Τι σημαίνει 
αυτό; Να ασκηθεί βέτο και προς τον ΟΗΕ. 
Διότι μας κοροϊδεύουν οι Αμερικάνοι οι 
οποίοι επέβαλλαν επέμβαση στον ΟΗΕ.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Βέτο και 
για την Κύπρο τότε να ζητηθεί. Η Κύπρος 
πουλήθηκε και είχαμε ασκήσει μετά από 
δύο χρόνια βέτο. Λοιπόν τι συζητάμε τώρα.

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Να πω όμως. Ο κόσμος 
πρέπει να ξεσηκωθεί. Και στην Κρήτη και 
στην Λακωνία. Στην Κρήτη, γνωρίζετε, την 

Κυριακή του Θωμά κάνουν και αποκλεισμό 
συμβολικό Κρήτης και Γαύδου με καΐκια, 
γίνεται δεύτερη μεγάλη συγκέντρωση, 
λοιπόν και αυτό που κοροϊδεύουν οι 
Αμερικάνοι, λένε ‘’Για να καταστρέψουν 
αυτοί στο έδαφος τους 3000 τόνους χημικά 
απαιτούνται 12 μήνες, προσέξτε, για να 
καταστραφούν 500 τόνοι στην εν πλω, 
πειραματική μέθοδο, στη Μεσόγειο, όχι 
το λογικό, που θα ήταν το μισό, δηλαδή 
6 μήνες, λένε ότι θα καταστραφούν σε 
λιγότερο από 1 μήνα. Από εκεί να κατα-
λάβει ο κόσμος την επικινδυνότητα της 
μεθόδου, τα απόβλητα θα κουβαλιούνται 
και χειρονακτικά, κινδυνεύει ο κόσμος και 
είναι τραγικές οι ευθύνες του κ.Βενιζέλου 
και του κ.Σαμαρά οι οποίο για άλλη μια 
φορά άσκησαν επαναλαμβάνω την πολιτική 
του yes men, ό,τι μας πουν οι Αμερικάνοι, 
ό,τι μας πουν οι χώρες παραγωγής θα 
το κάνουμε.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τα ξεχάσαμε 
όλα αυτά και έχουμε αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης τον κ. Βενιζέλο.

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αυτά πρέπει να κατα-
λάβει ο κόσμος και να ξεσηκωθεί.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό όμως 
κ. Πετράκο που εγώ δεν έχω καταλάβει 
και πάλι σας λέω είναι ότι ποιος ήταν ο 
βασικός λόγος να έρθουν στην Κρήτη;

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Βρήκαν μια κυβέρνηση 
που λέει πάντα ναι.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ είναι 
τραγικό το γεγονός ότι πριν από δυο 
μήνες, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία και 
την είχαμε βάλει πάλι εδώ στο πάνελ 
είχε βγει ο κ. Βενιζέλος τότε και είχε πει 
ότι το οκέι το πήρα και από δυο μεγάλες 
περιβαλλοντικές ΜΚΟ της Ελλάδος, την 
WWF και την GREENPEACE. Δεν είναι 
της Ελλάδος αυτές οι περιβαλλοντικές, 
είναι διεθνείς, είναι αμερικάνικες.

Ακόμα προχθές σκοτωθήκανε παιδάκια 
από τα τοξικά όπλα στη Συρία.

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν έχει δώσει κανένα 
στοιχείο και σήμερα του ζητήσαμε με 
καινούργια ερώτηση να δώσει γραπτά τα 
στοιχεία που λέει ότι έχει. Δεν υπάρχει 
πιο υπεύθυνο από την γνωμοδότηση του 
πρύτανη του Πολυτεχνείου της Κρήτης και 
αρμοδίου της έδρας περιβαλλοντικών και 
χημικών διεργασιών και του κ. Γιδαράκου, 
αρμόδιο για το εργαστήριο διαχείρισης 
επικινδύνων, δεν υπάρχουν πιο υπεύθυνοι. 

Και αρνήθηκε ο κ.Βενιζελος να παρέμβει.
Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι ακριβώς έτσι 

όπως το λέει, γιατί τις ξέρω τις απόψεις 
και του κ.Γιδαράκου και του κ. Στεφάνου. 
Όλος ο κόσμος της Κρήτης έχει ξεσηκω-
θεί, έχουν υπογράψει δεκάδες σύλλογοι, 
έχουνε πάθει πανικό όλοι οι τουριστικοί 
φορείς, όλοι οι περιβαλλοντικοί φορείς 
ότι θα καταστρέψουμε έναν τόπο χωρίς 
να υπάρχει λόγος. Ξαφνικά να βγάλουμε 
τα μάτια μας μόνοι μας.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι μόνοι μας; 
Το μόνοι μας δεν το κατάλαβα. Έρχονται 
οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι 
μέσα στα χωρικά ύδατα τα δικά μας. Δεν 
έχει ξαναγίνει.

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ας γίνει σε χώρους 
που έχουν αυτοί και είναι πιστοποιημένοι

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Φαντα-
στείτε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Μόλις 
την περασμένη εβδομάδα βλέπατε στις 
ειδήσεις, παιδάκια στη Συρία πέθαναν 
από τοξικά όπλα.

Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Έχουμε ταλαιπωρηθεί 
πάρα πολύ εδώ με τη νομοθεσία. Γιατί 
κάποια στιγμή η Ελλάδα έκανε την πατάτα, 
γιατί η Ελλάδα έκανε τη νομοθεσία με τα 
μονοπύθμενα και τα διπύθμενα. Η Ελλάδα 
φταίει σε αυτό το πράγμα

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Για να ενισχύσει συγκε-
κριμένο επιχειρηματία, πλοιοκτήτη, μέσων 
μαζικής ενημέρωσης.

Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Όταν έγινε η ιστορία 
με τα μονοπύθμενα και τα διπύθμενα, 
η Ελλάδα στο πλαίσιο του να αλλάξει 
λίγο σταδιακά η κατάσταση γιατί δεν θα 
μπορούσαν οι εφοπλιστές να αλλάξουν 
τα καράβια τους και έχουμε φθάσει πάλι 
να ψάχνουμε για τα μονοπύθμενα και 
διπύθμενα. Μια αλυσίδα από πράγματα 
που έπρεπε να έχουν αλλάξει. Και ξαφνικά 
βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση και 
με το πλοίο με τα χημικά από τη Συρία. 
Ακόμα και άνθρωποι μέσα από το κόμμα 
του κ. Βενιζέλου αντιδρούν σε αυτήν την 
κατάσταση. Ο περιφερειάρχης Κρήτης 
έχει πάρει ανοικτά θέση κατά αυτής της 
ιστορίας και κάποια στιγμή πρέπει να 
δούμε πως είναι τα πράγματα

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Και Δήμαρχοι που 
είχαν στηρίξει ΠΑΣΟΚ. «Ανεπιθύμητος ο 
κ.Βενιζέλος στα Χάνια» 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όλα αυτά 
δεν προβληματίζουν την κυβέρνηση ενό-
ψει εκλογών;

Θ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Για αυτό ο κόσμος 
πρέπει να δώσει την απάντηση του στις 
25 Μάη, για να φύγει ο κ. Σαμαράς και 
ο κ.Βενιζέλος από την κυβέρνηση.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές 
φίλες και φίλοι, η εκπομπή έφθασε στο 
τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ 
που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε 
Καλή Ανάσταση και Καλή Ανάταση μετά 
από τη Δευτέρα. Κυρία Στεργίου σας 
ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκο το ίδιο. 
Το ερχόμενο Σαββάτο θα είμαστε μαζί 
σας με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Οι 
αλλεργίες στα παιδιά, που θερίζουν εδώ 
και ένα μήνα και κανείς δε δίνει σημασία. 
Από τα κέντρα αλλεργιογόνα κέντρα, 7 
στην Αττική, τα 5 έχουν κλείσει. 

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το άλλο 
Σάββατο πάλι μαζί.■
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ΔΙΚΑΙΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ  
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ  
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ  
Η ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές 
φίλες και φίλοι γεια σας, ένα Σαββάτο 
μεσημέρι και η εκπομπή Περιβάλλον ώρα 
μηδέν κοντά σας.  Σήμερα έχουμε αρκετά 
καυτά θέματα, ένα από αυτά είναι και η 
αλλεργία που μαστίζει τους εαρινούς 
μήνες του πληθυσμού σε πολλές χώρες. 
Αλλά η ουσία είναι μια, ότι δυστυχώς δεν 
ξέρω κατά πόσο οι αλλεργιολόγοι έχουν 
εντείνει τις προσπάθειες τους και λύνουν 
τα προβλήματα ή από όσο έχω ακούσει 
και θα το ακούσουμε και από τους ειδι-
κούς αυξάνεται η αλλεργική ρινίτιδα και 
όλα αυτά τα συμπτώματα με ιλιγγιώδη 
ταχύτητα και αυτό εξαιτίας του τρόπου 
ζωής μας, της υποβάθμισης της ζωής 
μας και πολλά άλλα. μ Και ας έρθουμε 
το καθημερινό, το «κάθε Σάββατο» που 
το λέμε, το θέμα της ΔΕΗ. Το θέμα της 
ΔΕΗ είναι πολύ σημαντικό, όπως έχουμε 
πει από αυτήν την εκπομπή. Η ΔΕΗ και 
σκοτώνει και κλέβει. 

Το κλέβει με το τέλος κοινής ωφέ-
λειας που έχει καταργηθεί από το τέλος 
του 2011 και εμείς συνεχίζουμε να το 
πληρώνουμε ακόμα. Εμείς σαν ΠΑΚΟΕ 
έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια με αγωγές 
που κάνουμε, έχουμε ξεκινήσει τον Μάρ-
τη, πήραν τα λεφτά τους πίσω και δεν 
πληρώνουν οι άνθρωποι και οι αγωγές 
συνεχίζονται. Δωρεάν είναι οι αγωγές, 
μπορείτε να πάρετε σε αυτό το τηλέ-
φωνο που βλέπετε και θα είμαστε στη 
διάθεση σας.

ΕΛΠΕ:  
17 ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ

Ένα δεύτερο θέμα τώρα που θα συζη-
τήσουμε σαν εισαγωγή είναι το θέμα των 
ΕΛΠΕ, των Ελληνικών Πετρελαίων. Τ

α μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ελλά-
δος, τα ΕΛΠΕ με βασικό μέτοχο τον κ. 
Λάτση δυστυχώς δεν πάνε καλά. 

Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε 17 επει-
σόδια ρύπανσης. Η ουσία είναι μια, όταν 
μιλάμε για επεισόδια ρύπανσης σε μια 
βεβαρυμμένη περιοχή όπως είναι η περιοχή 
της Ελευσίνας, μιλάμε για πραγματική 
καταστροφή.  Αλλά θα το πούμε αναλυτι-
κότερα αργότερα. Και τώρα ας δούμε τις 
οικοειδήσεις της εβδομάδας που πέρασε.

ΟΙΚΟΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΤΗΣ ΡΙΝΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ 
15-35 ΕΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι 

μαζί κυρίες και κύριοι, Σαββάτο μεση-
μέρι, με τις οικοειδήσεις που είδατε και 
ακούσατε τα δρώμενα. Ας έρθουμε να 
παρουσιάσουμε τους καλεσμένους. Από 
τα αριστερά προς τα δεξιά, ο κύριος 
Σταυριανάκης, δικηγόρος, μεγαλό ή μικρό 
δικηγόρος θα μας το πει ο ίδιος και μετά 
ο κύριος Δημήτρης Βούρδας ο οποίος 
είναι αλλεργιολόγος, διευθυντής του 
νοσοκομείου της αεροπορίας, δεξιά μας 
είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, 
γνωστός πνευμονολόγος και πιο δεξιά 
είναι ο κύριος Γιάννης Οικονομίδης ο 
οποίος είναι παιδοωριλά. 

Ας ξεκινήσουμε με την αλλεργία που 
μαστίζει τον παιδικό πληθυσμό ιδιαίτερα 
και από την κουβέντα που κάναμε με τον 
κ. Βούρδα προηγουμένως, κάθετη είναι η 
αύξηση της ρινίτιδας τα τελευταία χρόνια. 
Κύριε Βούρδα, πείτε μας, τι γνώμη έχετε;

Δ. ΒΟΥΡΔΑΣ: Σαφώς τα ποσοστά 
της αλλεργικής ρινίτιδας αυξάνονται 
γεωμετρικά χρόνο με το χρόνο. Βέβαια 
δεν είναι νόσημα που αφορά τις μικρές 
παιδικές ηλικίες αλλά ο επιπολασμός του 
νοσήματος δηλαδή  η αυξημένη συχνότητα 

αφορά τις ηλικίες 15-35 ετών, δηλαδή 
με απλά λόγια τις παραγωγικές ηλικίες, 
δηλαδή ανθρώπους που παν στο σχολείο, 
είναι μαθητές, είναι έφηβοι και ανθρώ-
πους οι οποίο εργάζονται, ανθρώπους 
που συνεισφέρουν στην πρωτογενή ή 
δευτερογενή παραγωγή μιας χώρας. 
Είναι εντυπωσιακά τα ποσοστά αύξησης. 
Ανάλογα με την σπαστική, μιλάμε για 
ποσοστά που κυμαίνονται 10-25% του 
γενικού πληθυσμού. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η ετήσια 
αύξηση είναι αυτή;

Δ. ΒΟΥΡΔΑΣ: Όχι, η παρούσα αύξηση. 
Ανάλογα με τη χώρα που μιλάμε και με 
τις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, αυτή 
τη στιγμή τα ποσοστά κυμαίνονται σε 10 
με 25% στο γενικό πληθυσμό.  Δηλαδή 
με απλά λόγια, ένας στου πέντε πάσχει. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πριν 10 
χρόνια, πόσοι έπασχαν;

Δ. ΒΟΥΡΔΑΣ: Από μια μελέτη που 
έχουμε κάνει, με την ίδια μεθοδολογία, με 
στο ίδιο δείγμα πληθυσμού έχουμε δει ότι 
το 1988 όπου το ποσοστό της αλλεργικής 
ρινίτιδας σε δείγμα μεγάλο 500 ατόμων 

από το αλλεργιολογικό τμήμα του νοσο-
κομείου της αεροπορίας όπου το ποσοστό 
της ρινίτιδας ήταν 5.6% ερχόμαστε μετά 
από 10 χρόνια, το 1998 και στην ηλικία 
αυτή την ευαίσθητη που μιλάμε 15-35 
ετών μιλάμε για ποσοστά που αγγίζουν 
το 30%, μιλάμε για ποσοστά που αγγίζουν 
τον εξαπλασιασμό της συχνότητας.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και σήμερα;
Δ. ΒΟΥΡΔΑΣ: Εκτιμάται βέβαια ότι 

δεν ανεβαίνει  με τους ίδιους ρυθμούς. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα θα έχει 

σταθεροποιηθεί αυτό το ποσοστό μέχρι 
σήμερα; Από το ’98;

Δ. ΒΟΥΡΔΑΣ: Η παγκόσμια βιβλιο-
γραφία δείχνει ότι υπάρχει τάση σταθε-
ροποίησης αλλά πολύ αυξημένο ποσοστό.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η σταθερο-
ποίηση αυτή που οφείλεται;

Δ. ΒΟΥΡΔΑΣ: Ότι πιάνει το cutoff, 
πιάνει ένα ταβάνι κάποια στιγμή η συχνό-
τητα. Δε μπορεί όλοι να πάσχουν.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εσείς κε. 
Οικονομίδη τι λέτε;

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Συμφωνώ για αυτά 
από τα οποία είπε. Αλλά από στατιστικά 
επίσημα που έχουμε από την Αμερική, το 
1998 έπασχαν περίπου 41εκατ. της ηλικί-
ας αυτής που αναφέρθηκε προηγούμενα 
και τώρα πλησιάζουμε στα 5 εκατ. Εκεί 
είναι τα ποσοστά. Στα παιδιά είναι πιο 
ελαττωμένο το ποσοστό εμφάνισης της 
αλλεργικής ρινίτιδος αλλά όπως είπαμε 
είναι 3-10%. Και εξαρτάται βέβαια από 
πολλούς παράγοντες τους οποίους θα ανα-
λύσουμε περεταίρω. Εποχή, περιοχές κτλ.

ΤΣΙΜΕΝΤΟ Ο ΚΙΣΣΟΣ ΣΤΟΝ 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ 
ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Έχουμε στο τηλέφωνο το Δήμαρχο 
Χορτιάτη Πηλέας. Κύριε Δήμαρχε γεια 
σας και χρόνια πολλά.

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ» (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 13:00) 

Εφιάλτες οι Αλλεργίες 26 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Καλησπέρα Χρόνια 
Πολλά σε εσάς και στους ακροατές. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είχαμε μια 
οικοείδηση της περασμένης εβδομά-
δας ότι δυστυχώς δε ξέρω πως γίνεται 
απειλείται με οικοπεδοποίηση ο Κισσός 
στον Χορτιάτη. Και επειδή ο Χορτιάτης 
και όλη η περιοχή εκεί είναι γενικά πολύ 
ανεπτυγμένη σε σχέση με άλλες του νομού 
Θεσσαλονίκης, θα θέλαμε να μας πείτε 
εσείς είστε υπέρ της οικοπεδοποίησης 
ή κατά;

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Κοιτάξτε, είναι 
υπεραπλουστευμένο αυτό το ερώτημα. 
Το θέμα είναι ότι τις πρωτοβουλίες τις 
παίρνει η πολιτεία και όχι η αυτοδιοίκη-
ση. Και θα σας πω ότι η ίδια η πολιτεία 
είχε αποφασίσει με προεδρικό διάταγμα 
της τέλη της δεκαετίας του ’70, αρχές 
του ’80 δημιουργία οικισμού εκεί στην 
περιοχή του Κισσού και είχε βγάλει και 
δεύτερο προεδρικό διάταγμα στο οποίο 
χωροθετείτο χώρος και είχε βγάλει και 
ρυμοτομικό σχέδιο για την περιοχή εκεί. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η περιοχή 
αυτή ήταν δασοσκεπής και είχε καεί;

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Όχι, δεν ήταν δασο-
σκεπής ούτε είχε καεί ή τέτοιο πράγμα.

Άρα η αναδάσωση που επικαλούνται 
οι κάτοικοι που έγκειται;

Αναδάσωση δεν υπάρχει εκεί πέρα. 
Εκείνο που υπάρχει η διαμφισβήτηση 
αν η περιοχή εκεί χαρακτηρίζεται ή όχι 
δασική, κάτι που θα το κρίνει το συμ-
βούλιο επικρατείας. Και όλοι πρέπει 
να σεβαστούμε τις αποφάσεις του ως 
ανωτάτου δικαστηρίου. Σε αυτά είμαι 
δεδομένος και με την ιδιότητα μου σαν 
δικηγόρος. Δεν θα μπορούσα να σας πω 
κάτι διαφορετικό.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εγώ κύριε 
Δήμαρχε, επειδή είχαμε μιλήσει και την 
περασμένη φορά για το πάρκο που κάνατε 
και ήταν πολύ σημαντική η προσπάθεια 
αυτή. Θέλω να μου πείτε, αυτό που  λέτε 
ότι έχει γίνει προσφυγή στο συμβούλιο 
της Επικρατείας και θα προσδιορίσει το 
Συμβούλιο Επικρατείας εάν είναι δασική 
η περιοχή ή δεν είναι, η περιοχή αυτή είχε 
χαρακτηριστεί δασική ποτέ;

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε. 
Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι το ελλη-
νικό κράτος συνέχει και δεν έχει συνέπεια 
στη λογική του. Εγώ σας Δήμαρχος, το 
βλέπω τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις. 
Η μία είναι του Κισσού και η άλλη είναι 
των παρυφών του δάσους - πάρκου 
του Σέιχ Σου, σαν Δήμαρχος και του 
Πανοράματος, γιατί είμαστε Δήμος Πηλέ-
ας, Πανόραμα και Χορτιάτης όπου εκεί 
έχουμε το τραγελαφικό να έχει δώσει το 
ίδιο το κράτος τίτλους ιδιοκτησίας στους 
πρόσφυγες και ακτήμονες που είχαν 
έρθει στις αρχές του αιώνα, θυμάστε 
την περίφημη ιστορία Γερασιμίδου και 
τα λοιπά. Το ίδιο κράτος έδωσε τίτλους 
ιδιοκτησίας και το ίδιο το κράτος ήρθε 
περίπου μισό αιώνα μετά να πει ότι αυτή 
η περιοχή είναι δασική. Άρα ή το ίδιο το 
κράτος δεν ήξερε όταν έδινε τίτλους 
ιδιοκτησίας, ότι αυτή η περιοχή δεν είναι 
δασική  ή το ίδιο το κράτος μετά, όταν 
ανακάλυπτε ότι είναι δασική θα έπρεπε 
να αποκαταστήσει τους ανθρώπους που 
ουσιαστικά τους ξεγέλασε. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή το 
πώς δουλεύει η κρατική μηχανή όλοι το 
ξέρουμε λίγο πολύ, δεν θα το αναπτύ-
ξουμε τώρα, δεν είναι το ζητούμενο μας.

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Αν μου επιτρέπεται 
ένα λεπτό κύριε Χριστοδουλάκη, δεν θα 
κάνω περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει 
και στην περιοχή του Κισσού. Δίνει τη 
δυνατότητα σε ανθρώπους να αγοράσουν 
οικόπεδα, αγοράζουν περίπου 300 οικό-
πεδα τον αριθμό και οι συμβολαιογρα-
φικές συμβάσεις γίνονται κανονικότατα. 
Το κράτος εισπράττει τα δικαιώματα. Οι 
συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και τα 
πάντα, οι τίτλοι είναι έγκυροι. Και ξαφ-
νικά προκύπτει ότι η περιοχή αυτή είναι 
δασική. Μα αν είναι δασική δεν θα έπρεπε 
το κράτος να εκδώσει τα προεδρικά δια-
τάγματα για να την καθορίζει ως περιοχή 
προς οίκηση. Αυτό θέλω να πω. Εν πάση 
περιπτώσει αν θέλει το κράτος, διατηρεί 
το δικαίωμα αν θέλει να την διατηρήσει 
δασική, αλλά πρέπει άμεσα και ισότιμα, να 
αποκαταστήσει τους ανθρώπους αυτούς 
οι οποίο εξαιτίας των δικών του λαθών 
έχουν πληρώσει για αγορά γης. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα είναι 
ότι η αντίπαλη πλευρά από τη δικιά σας, 
επειδή αυτό βγαίνει από είδηση και από 
καταγγελία που μας έκαναν στο ΠΑΚΟΕ.

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Από οικολογικές 
οργανώσεις;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:Ακριβώς.
Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ:Εγώ δεν έχω τίποτα 

με τις οικολογικές οργανώσεις.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:Και επειδή 

αυτό έχει φθάσει στο συμβούλιο της 
Επικρατείας το θέμα, πιστεύω ότι θα 
είναι καλό να περιμένετε τις αποφάσεις 

του συμβουλίου Επικρατείας και ο κύριος 
Καλαφάτης, υποψήφιος Δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης και πρώην αναπληρωτής του 
ΥΠΕΚΑ να προσέχει περισσότερο αυτά 
τα προεδρικά διατάγματα τα νομοσχέδια 
που περνάει πριν φύγει από το ΥΠΕΚΑ.

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ:Εγώ είμαι δήμαρχος 
και δεν έχω την ευχέρεια τη νομοθετική.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:Μιλάω για το 
νομοσχέδιο που έφερε νύχτα ώρα που 
λέμε ο κ. Καλαφάτης και μάλιστα μιλάει 
και για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Αν το έφερε νύχτα 
ή μέρα θα έπρεπε να ρωτήσετε τον ίδιο 
τον κ. Καλαφάτη. Εγώ δεν είμαι γραφείο 
τύπου.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχετε δίκιο. 
Απλά λέμε ότι συμπίπτει. Σας ευχαριστώ 
και χρόνια πολλά

Το τι νομοθετεί η πολιτεία κρίνεται. Και 
οι κρίνοντες κρίνονται και θα το δούμε 
και στα δικαστήρια και στο Συμβούλιο 
Επικρατείας. Εγώ απλώς λέω αν είναι 
αστική περιοχή τότε καλώς είναι, αν δεν 
είναι επειδή με λάθη του κράτους οφεί-
λει μια ευνομούμενη πολιτεία να τους 
αποκαταστήσει τους ανθρώπους αυτούς.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα 
είναι όταν έχει γίνει. Και εγώ έχω μπερ-
δευτεί λίγο αλλά δεν πειράζει. Όταν έχει 
προκύψει ένα χωροταξικό σχέδιο και έχει 
περάσει σε ΦΕΚ, πως μπορεί αυτό το ΦΕΚ 
να αλλάξει και να γίνει δασική περιοχή;

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Μη μου το ρωτάτε 
εμένα. Την ελληνική πολιτεία ρωτήστε. 
Και εγώ τον ίδιο προβληματισμό έχω.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ 
πολύ κύριε Δήμαρχε. Θα τα ξαναπούμε.

Και πάλι μαζί αγαπητές φίλες και φίλοι, 

κοντά σας με την εκπομπή περιβάλλον 
ώρα μηδέν. Συνομιλήσαμε με το Δήμαρχο 
Πηλέας Χορτιάτη Πανοράματος σχετικά με 
το θέμα της αποκατάστασης της περιοχής 
Κισσού. Ο κύριος Σταυριανάκης που είναι 
δικηγόρος θα μας πει, για φθάσει κάποιος 
στο Συμβούλιο Επικρατείας δεν υπάρχει 
προϋπόθεση να έχει χαρακτηριστεί ή 
αποχαρακτηριστεί μια περιοχή δασική;

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: Το Συμβούλιο 
Επικρατείας επιλαμβάνεται κατόπιν προ-
σφυγής. Τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων 
δασικών ή μη τον κάνει ο δασάρχης. Κατά 
της απόφασης του δασάρχου γίνονται 
οι προσφυγές και φθάνει το ΣΕ για να 
αποφανθεί τελικά αν οι προσφυγές ήταν 
σωστές.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο χαρακτη-
ρισμός ή ο αποχαρακτηρισμός.

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: Όλα μαζί. Έτσι 
φθάνει. Αλλά απαιτείται προσφυγή. Από 
μόνο του το ΣΕ δεν επιλαμβάνεται.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, έγινε 
προσφυγή. Το θέμα είναι το εξής. Από 
ό,τι ακούσαμε από το Δήμαρχο, τρακόσοι 
άνθρωποι έχουν αγοράσει οικόπεδα εκεί 
από ένα χωροταξικό σχέδιο που βγήκε 
από την πολιτεία και στην πορεία φαίνεται 
τώρα ότι έγινε μια προσφυγή.

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: Ο Θεός ξέρει 
τι έγινε. Η πολιτεία μέσα στα πλαίσια 
της αυξημένης διαφθοράς της – κάποια 
στιγμή πρέπει να τα λέμε όλα- άλλα λέει 
σήμερα άλλα λέει αύριο. Είναι τι θέλει 
να εξυπηρετήσει και πως θέλει να εξυ-
πηρετηθεί ο εκάστοτε αρμόδιος.

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
 ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΡΙΝΙΤΙΔΑΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας ξαναγυ-
ρίσουμε όμως στο θέμα της αλλεργίας 
που μαστίζει πολύ μεγάλο πληθυσμό στην 
Ελλάδα και όχι μόνο μικρά παιδιά αλλά 
και μεγάλους. Είναι ένα πρόβλημα, ένας 
εφιάλτης που τον ζούμε καθημερινά με 
ανθρώπους δίπλα μας να φτερνίζονται, 
να έχουν καταρροή και διάφορα τέτοια 
συμπτώματα. Και δε ξέρω κατά πόσο η 
θεραπεία τους είναι τέτοια ώστε από μόνοι 
τους να πάρουν κάποια πρωτοβουλία, να 
πάρουν κάποιο αντισταμινικό ή οτιδήποτε 
άλλο. Κύριε Οικονομίδη τι έχετε να μας 
πείτε για αυτό;

Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Πρώτα από όλα 
να ορίσουμε τι είναι αλλεργική ρινίτιδα. 
Είναι μια φλεγμονή στον ρινικό βλεννο-
γόνο η οποία συνοδεύεται από εκκρίσεις 
διαφόρων ειδών, από ροόειδη έκκριση, 
από ρινώδη έκκριση κάποιες φορές και 
από πυώδη έκκριση. Το άτομο έχει φταρμό, 
έχει βήχα. Το άτομο αυτό για να πούμε 
ότι έχει αλλεργική ρινίτιδα θα πρέπει να 
διαρκούν μια ώρα την ημέρα για δυο έως 
τρεις ημέρες. Αυτή είναι η εικόνα της 
αλλεργικής ρινίτιδας. Από εκεί και πέρα 
ποιες είναι οι αιτίες της αλλεργικής ρινί-
τιδας, υπάρχουν πάρα πολλές εξηγήσεις 
και θεωρίες και απόψεις. Οφείλεται στην 
είσοδο ορισμένων σωμάτων τα οποία 
λέγονται αλλεργιογόνα. Τα αλλεργιογόνα 
είναι διαφόρων ειδών. Είναι η γύρις των 
φυτών, μπορεί να είναι η σκόνη του σπι-
τιού, μπορεί να αποτελείται από διάφορα 
ακάρεα, από διάφορα μικρόβια, από τη 
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σκόνη της ηλεκτρικής σκούπας, μύκητες 
και ζωικά επιθήλια, δηλαδή να έρθει το 
άτομο σε επαφή με τρίχες της γάτας , του 
σκύλου ή οποιουδήποτε άλλου ζώου που 
ζει μες στο σπίτι. Επίσης ενοχοποιούνται 
τα φτερά. Δηλαδή μαξιλάρια που έχουν 
μέσα φτερά, χήνας ή οτιδήποτε άλλο. 
Στρώματα. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι 
δεν είναι το φτερό αλλά ο μύκητας ο 
οποίος είναι μες στο φτερό. Για αυτό, αν 
θέλετε να πούμε και για την αντιμετώπιση, 
θα πρέπει να εισηγηθούμε στον ασθενή 
να αλλάξει τα μαξιλάρια αυτά για να μην 
υπάρχει αλλεργικότητα. Επίσης είναι οι 
τροφές, διάφορες τροφές, πιθανώς να 
μας εξηγήσει καλύτερα ο αλλεργιολόγος. 
Επίσης υπάρχει η επαγγελματική αλλεργία 
η οποία σχετίζεται με την ενασχόληση του 
ατόμου. Μπορεί να είναι ένας φούρναρης, 
ο οποίος αν ξεκινήσει να έχει αλλεργική 
ρινίτιδα, μπορεί να έχει αλλεργία στο 
αλεύρι. Ή μπορεί να είναι από το ξύλο, 
αν είναι ξυλουργός.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Βούρ-
δα, για πείτε μας τώρα εσείς, ένα άτομο, 
από μικρή ηλικία αν πούμε ότι υπάρχει 
μια αύξηση, τώρα υπάρχει μια σταθερο-
ποίηση πάνω στα στατιστικά νούμερα, για 
πείτε μας, τα παιδιά και οι μεγάλοι, όταν 
ξεκινούν τα συμπτώματα μιας αλλεργικής 
ρινίτιδας, τι πρέπει να κάνουν;

Δ. ΒΟΥΡΔΑΣ: Πριν μιλήσω για αυτό, 
να μου επιτραπεί λίγο να θέσω και εγώ 
από τη μεριά μου τον ορισμό της αλλερ-
γικής ρινίτιδας. Ο συνάδελφος πολύ καλά 
μίλησε για όλα τα είδη της ρινίτιδας, 
αλλά αμιγώς αλλεργική ρινίτιδα είναι 
η ρινίτιδα η οποία οφείλεται αυστηρώς 
σε αλλεργικούς παράγοντες και για τον 
ελληνικό χώρο μιλάμε για γύρις, ακάρεα 
και μύκητες με κυριότερες τις γύρεις 
των αγρωστωδών, από ένα φυτό που 
ονομάζεται parietarea, περδικάκι είναι 
γνωστό στον κόσμο, γύρις ελιάς, από 
ακάρεα και σκόνες και ο κυριότερος 
μύκητας ο οποίος προκαλεί ρινίτιδα στα 
παιδιά είναι ο μύκητας alternarea και έχει 
χαρακτηριστική τετράδα συμπτωμάτων 
φτάρνισμα, μπούκωμα στη μύτη, κνησμός 
στη μύτη και υδαρή έκκριση. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ξαναπείτε 
μας, επειδή είναι λίγο επιστημονικά αυτά. 
Ποια είναι τα αγρωστώδη;

Δ. ΒΟΥΡΔΑΣ: Τα αγρωστώδη είναι το 
κοινό γκαζόν. Τα μικρά χορταράκια που 
βγαίνουν στον κήπο. Τα οποία για την 
Ελλάδα έχουν εποχή ανθοφορίας Απρίλη 
και Μάιο. Όπως και η γύρη ελιάς και 
γύρη από ένα φυτό το οποίο ονομάζεται 
περδικάκι, είναι αλλεργιογόνο, ευδοκιμεί 
στη νότια Ελλάδα, δεν υπάρχει δηλαδή 
από τη Λάρισα και πάνω και έχει περίοδο 
ανθοφορίας Μάρτιο Απρίλιο Μάιο και τις 
πρώτες μέρες του Ιουνίου και ενδέχεται να 
κάνει μια ακόμα ανθοφορία Σεπτέμβριο, 
Οκτώβριο και Νοέμβριο. Επτά μήνες το 
χρόνο δηλαδή είναι ανθισμένο.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για το πεύ-
κο, τι λέτε;

Δ. ΒΟΥΡΔΑΣ: Για το πεύκο υπάρχει 
μεγάλη σύγχυση στον κόσμο. Δεν είναι 
αλλεργιογόνο το πεύκο και είμαι κάθετος 
στο δεν. 

Η γύρις για να φθάσει στο επίπεδο της 
μύτης πρέπει να έχει μέγεθος το μέγιστο 

20μιλιμικρά, η γύρις του πεύκου έχει 
βάρος 400 μιλιμικρά, είναι πολύ βαριά 
για να φθάσει στη μύτη. Επειδή όμως την 
περίοδο της άνοιξης υπάρχουν κάμπιες 
στα πεύκα οι οποίες βγάζουν αυτήν τη 
χαρακτηριστική υδαρή έκκριση, ας μου 
επιτραπεί η έκφραση, η μύξα από τις 
κάμπιες όταν πέφτει στα ακάλυπτα σημεία 
του σώματος δημιουργεί εξανθήματα και 
ο κόσμος συνδέει αυτό το οποίο είναι μια 
δερματίτιδα με αλλεργία.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα το πεύκο 
δεν είναι αλλεργιογόνος παράγοντας.

Δ. ΒΟΥΡΔΑΣ: Η γύρη από το πεύκο 
δεν είναι αλλεργιογόνος παράγοντας στο 
ποσοστό που νομίζουμε αυτό. Μιλάμε για 
αλλεργική ρινίτιδα στην οποία αποκλειστι-
κοί παράγοντες είναι αεριοαλλεργιογόνα 
κυρίως γύρεις και ας μου επιτραπεί εδώ 
να κάνω μια διόρθωση δεν έχουμε αλλερ-
γική ρινίτιδα από τροφές. Από τροφές 
έχουμε γευστική ρινίτιδα η οποία είναι 
πολύ σπάνια. Τα τροφικά αλλεργιογόνα 
κάνουν παθήσεις του δέρματος. Δεν 
κάνουν παθήσεις του αναπνευστικού.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πείτε μας 
τώρα, ένα παιδί ή ένας μεγάλος, όταν 
αισθανθεί αυτά τα συμπτώματα, κατά τη 
γνώμη σας, εκτός από το να έρθει σε εσάς 
να τα πει, τι άλλο μπορεί να κάνει άμεσα;

Δ. ΒΟΥΡΔΑΣ: Από τη στιγμή που εγκα-
τασταθούν τα συμπτώματα της αλλεργικής 
ρινίτιδας, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει 
η κατάλληλη αγωγή, είτε φαρμακευτική 
είτε με κάποιον άλλον τρόπο. Από εκεί 
και πέρα, αυτοί οι οποίοι ξέρουν ότι 
έχουν αλλεργική ρινίτιδα και ξέρουν ότι 
οφείλεται σε κάποιο ανοιξιάτικο αλλεργι-
ογόνο, αυτοί μπορούν να λάβουν κάποια 
μέτρα, δηλαδή να μην κυκλοφορούν τις 
πρώτες πρωινές και τις πρώτες απογευ-
ματινές ώρες που οι γύρεις βρίσκονται 
σε αυξημένη κίνηση, γιατί το βράδυ οι 
γύρεις βρίσκονται κάτω από το επίπεδο 
της μύτης γιατί ρουφάνε την υγρασία 
του περιβάλλοντος και γίνονται πολύ πιο 
βαριές. Να χρησιμοποιούν τον κλιματι-
σμό στα αυτοκίνητα τους να μην έχουν 
δηλαδή ανοικτά τα παράθυρα την περίοδο 
της άνοιξης. Γενικά βέβαια το ιδανικό 
θα ήταν να κυκλοφορούν την περίοδο 
της άνοιξης με μια κάσκα αστροναύτη. 
Αστειεύομαι βέβαια. Δε γίνονται αυτά τα 
πράγματα. Η σωστή αντιμετώπιση είναι 
η σωστή αγωγή. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η σωστή 
αγωγή. Πείτε μου τώρα, εσείς μιλήσατε 

για συγκεκριμένα φυτά, συγκεκριμένα 
αγρωστώδη, με συγκεκριμένα είδη γύρης. 
Εγώ μπαίνω σε έναν άλλον προβληματι-
σμό. Επειδή αναφέρατε ότι στην δεκαετία 
ενενήντα με δύο χιλιάδες στατιστικά 
αποδείχθηκε ότι είχαμε αυξημένα ποσοστά 
αλλεργικής ρινίτιδας, κάνω ένα ερώτημα 
και σε εσάς και στον κύριο Παναγιώτη 
Μπεχράκη ο οποίος είναι πνευμονολόγος 
και έχει ασχοληθεί ειδικά με το θέμα της 
αιθαλομίχλης και της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Οι παράγοντες της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης είτε από αυτοκίνηση είτε 
από άλλες δραστηριότητες που είναι τα 
PM10 μικρό σωματίδια, τα PM2.5, οι 
άκυκλοι υδρογονάνθρακες διάφορα άλλα 
τοξικά στοιχεία θα έλεγα εγώ. Γίνεται 
κοκτέιλ της γύρης με αυτά τα σωματίδια 
και έχουμε ένα χειρότερο αποτέλεσμα 
στην αλλεργική ρινίτιδα, ναι ή όχι; Κύριε 
Μπεχράκη. 

ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΘΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εγώ θα αφήσω το 
κομμάτι της αλλεργικής ρινίτιδας στους 
πιο ειδικούς που είναι εδώ. Θα πούμε για 
το αναπνευστικό από εκεί και κάτω για να 
μην έχουμε και επικαλύψεις μεταξύ μας. 
Όλα αυτά που λέμε συνδέονται και με το 
άσθμα. Αυτό είναι το κυρίως πρόβλημα, 
γιατί μια ρινίτιδα εντάξει, προκαλεί κάποια 
συμπτώματα, προκαλεί κάποια ενοχλήματα 
δεν βάζει ούτε σε κίνδυνο τον άνθρωπο 
ούτε σε μεγάλη ταλαιπωρία.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αν προχωρή-
σει όμως από εκεί και πέρα γίνεται άσθμα.

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ακριβώς. Τα ίδια 
κύτταρα που αντιδρούν αλλεργικά στη 
μύτη, τα ίδια κύτταρα υπάρχουν και στο 
κατώτερο αναπνευστικό σύστημα τα 
οποία και αυτά αντιδρούν κατά τον ίδιο 
τρόπο. Πως συνδέονται αυτά τα δύο είναι 
καλό να τα εξηγήσουμε γιατί ο κόσμος 
μπερδεύεται. Όταν η μύτη φράξει από 
αλλεργική ρινίτιδα τότε το αλλεργιογόνο 
εισπνέεται μαζικά στο κατώτατο αναπνευ-
στικό σύστημα γιατί παύει να λειτουργεί ο 
ανώτατος ηθμός της μύτης. Ο μηχανισμός 
αυτός, το «κλιματιστικό» της αναπνοής 
που είναι απίθανης αποδοτικότητας, έχει 
έναν τέτοιο αυτοματισμό στη λειτουρ-
γία του και μια τόση απόδοση που δεν 
μπορεί να την περιγράψουμε εύκολα με 
λόγια. Όταν αυτό καταργηθεί τότε όλο το 

αλλεργιογόνο υλικό μπαίνει κατευθείαν 
στο κατώτατο αναπνευστικό σύστημα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πώς καταρ-
γείται γιατρέ μου;

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Όταν βουλώσει από 
τη ρινίτιδα. Και δεν μπορεί να αναπνεύσει 
κάποιος από τη μύτη και αναπνέει από 
το στόμα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Με τις εκκρί-
σεις βουλώνει;

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  Και με τη ρινίτιδα. 
Του βλεννογόνου όλου και βουλώνει 
ολόκληρο το σύστημα από τη φλεγμο-
νή. Όταν χαθεί ο μηχανισμός της μύτης, 
εισπνέουμε όλα αυτά τα αλλεργιογόνα 
με πολλαπλάσια ισχυρή επίδραση. Αυτό 
είναι μια σχέση άσθματος με ρινίτιδα. Και 
το άσθμα αυξάνει. Κατά τον ίδιο τρόπο 
όπως και η ρινίτιδα. Και επιτρέψτε μου 
να κάνω δύο επισημάνσεις εδώ στο δια 
τι ξέρουμε εμείς οι πνευμονολόγο γιατί 
αυξάνει το άσθμα. Ο ένας λόγος και 
φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές 
ενδείξεις προς αυτήν την κατεύθυνση 
ότι είναι ο αστικός τρόπος ζωής. Είναι 
παρατηρημένο στατιστικά με παρατηρή-
σεις που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, 
το άσθμα αυξάνεται με τον αστικό τρόπο 
ζωής. Με το πανεπιστήμιο, έχουμε κάνει 
τέτοιες μετρήσεις στον αστικό πληθυσμό 
του Ηρακλείου και των γύρω περιοχών. 
Που το μόνο που τους χωρίζει είναι ο 
τρόπος ζωής. Το μικροκλίμα. Έχουν το 
ίδιο γονιδίωμα. Αλλά τους χωρίζει αυτό.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τους χωρίζει 
και το μικροκλίμα. 

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ακριβώς. Όλο το 
περιβάλλον λήφθηκε υπόψη.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το τσιμέντο 
δηλαδή από το μικροκλίμα. 

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ακριβώς. Έχει κανείς 
σκεφθεί πόσα μόρια εισπνέουμε και πόσο 
ερεθιστικά πράγματα εισέρχονται με 
την αναπνοή μας; Ανατολικό και Δυτικό 
Βερολίνο. Όταν ενωθήκανε στο Ανατο-
λικό αυξήθηκε το άσθμα σημαντικά. Και 
σε άλλες πόλεις. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Άρα υπάρχει 
συσχετισμός των αστικών ή βιομηχανι-
κών ρυπαντών θα έλεγε κανείς με τους 
αλλεργιογόνους παράγοντες της ρινίτιδας. 

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Τη συσχέτιση εγώ 
τη βλέπω πιο μακριά, γιατί δεν έχουμε 
δεδομένα να το υποστηρίξουμε αυτό που 
λέτε. Μπορεί να υπάρχει. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Εσείς είπατε 
ο αστικός τρόπος ζωής.

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ναι, ο τρόπος ζωής. 
Όχι μόνο οι ρυπαντές. Είναι πολλά. Εγώ 
δεν ξέρω ακριβώς τι. Δεν έχουμε μπει εκεί. 
Είναι πιθανόν. Είναι πιθανότατο. Υπάρ-
χουν και θεωρίες που είναι μικροβιακές. 
Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι παιδιά 
που διαμένουν στην επαρχία έρχονται 
σε επαφή με μικρόβια τα οποία τους 
εξασφαλίζουν μια άμυνα σε ρινικές αντι-
δράσεις. Το λέω για να εξασφαλίσω ότι 
δεν είναι απολύτως βέβαιο. Η ρύπανση 
πάντως σχετίζεται. Από αυτήν την πλευρά 
φαίνεται και είναι βέβαιο ότι όπου υπάρχει 
και μια ατμοσφαιρική ρύπανση έχουμε και 
ενισχυμένα βρογχικά επεισόδια σε παιδιά. 
Και σε ενήλικες, αλλά και στον παιδικό 
πληθυσμό φαίνεται πιο καθαρά. Είναι η 
ηλικία; Είναι και το περισσότερο ερέθισμα 
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που την κάνει ορατή; Είναι δύσκολο να 
το πει κανείς αυτό. Το δεδομένο και εδώ 
είναι ότι όσα παιδιά ζουν και μεγαλώνουν 
σε περιβάλλον ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
αιθαλομίχλης, έχουν αυξημένες πιθανό-
τητες να εμφανίσουν βρογχικά επεισόδια 
τέτοιου τύπου τα οποία είναι πιο οξεία 
και πιο βαθιά. 

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: Μας είπε κάτι 
πάρα πολύ σημαντικό. Άτομα που εισπνέ-
ουν από το στόμα δημιουργούν ένα μεγα-
λύτερο πρόβλημα και υπάρχουν πολλά 
τέτοια άτομα, για διάφορους λόγους. 
Επειδή δεν περνούν από τον βλεννογό-
νο της ρινός τα εισπνεόμενα και πάνε 
κατευθείαν από το στόμα δημιουργούν 
τεράστια προβλήματα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Να ξεκαθα-
ρίσουμε κάτι κ. Μπεχράκη στους τηλεθε-
ατές. Το θέμα των βρογχικών παθήσεων 
σε ένα αστικό περιβάλλον και το θέμα 
της ρινίτιδας από αλλεργιογόνους παρά-
γοντες. Είναι ξεκάθαρο. 

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εξαρτάται από το 
αστικό περιβάλλον. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αν ζει 
κάποιος δίπλα σε ένα πάρκο και υπάρ-
χουν πολλά φυτά από αυτά που είπε ο 
κ. Βούρδας;

Δ. ΒΟΥΡΔΑΣ: Υπάρχει ένας μεγάλος 
μύθος και να τον ξεκαθαρίσουμε. «Ζω 
στη φύση, πάσχω από αλλεργίες. Ζω στην 
πόλη δεν πάσχω από αλλεργίες γιατί δεν 
έρχομαι σε επαφή με τα πράγματα αυτά» 
Δεν είναι έτσι. Είναι αντίστροφα. Γιατί είναι 
αντίστροφα; Η αστικού τύπου ρύπανση, όχι 
βιομηχανικού τύπου ρύπανση, η αστικού 
τύπου όπως προϊόντα εξατμίσεων αυτο-
κινήτων και όζον, νησίδα θερμότητας και 
η αύξηση της θερμοκρασία κάνουν τις 
γύρεις, ας μου επιτραπεί, να χτυπιούνται 
με αυτά τα μικροσωματίδια και τις κάνουν 
πολύ πιο διεισδυτικές. 

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ:  Άρα υπάρχει 
κοκτέιλ. 

Δ. ΒΟΥΡΔΑΣ:  Έτσι. Έτσι η γύρη μπο-
ρεί να φθάσει όπως πολύ καλά είπε ο 
κύριος Μπεχράκης στα βρογχυόλια και 
να δημιουργήσει οξειδωτικό στρες και 
φαινόμενα φλεγμονής. Επομένως ένας από 
τους παράγοντες πιθανής αύξησης των 
αλλεργικών νοσημάτων είναι η αστικού 
τύπου ρύπανση και η κλιματική αλλαγή. 
Υπάρχουν όμως κι άλλοι παράγοντες. Οι 
παράγοντες της υγιεινής, όπως είπε ο κ. 
Μπεχράκης. Τα παιδιά της μη αστικής περι-
οχής έρχονται σε επαφή με ζώα, με χώμα 
και βρωμιά, αναπτύσσουν αντισώματα στο 
έντερο τους, μικροβιακή χλωρίδα, η οποία 
προστατεύει από αλλεργικά νοσήματα. 
Τα παιδιά επίσης των αγροτικών περιο-
χών έρχονται επίσης σε επαφή από τους 
πρώτους μήνες γέννησης με οικογενειακά 
ζώα, σκύλους, γάτες με αποτέλεσμα να 
μην αναπτύσσουν αλλεργία στα οικόσιτα 
ζώα. Ενώ ένα παιδί αστικής περιοχής, το 
οποίο έρχεται σε επαφή με ένα σκύλο που 
παίρνει ο μπαμπάς του, η μαμά του για 
διακόσμηση από το pet shop αναπτύσσει 
βαρύτατη αλλεργία στη γάτα και στον 
σκύλο. Ένας άλλος παράγοντας είναι 
οι γενετικές τροποποιημένες τροφές, 
ένας άλλος παράγοντας είναι δεν πως 
δεν θηλάζουμε όπως θηλάζαμε πριν, τα 
σπίτια μας δεν είναι κατασκευασμένα 

όπως ήταν παλιά. Δεν έχουν κατάλληλο 
αερισμό και έκθεση στην ηλιακή ακτινο-
βολία. Αυτά ευνοούν στη συγκέντρωση 
ακάρεων. Έχουμε λιγότερα παιδιά στην 
οικογένεια. Θα μου πείτε γιατί; Τα παιδιά 
στην οικογένεια τα πολλά, το ένα αδερφάκι 
κολλούσε τη μια λοίμωξη μετά την άλλη. 
Και αποκτούσε τα κατάλληλα αντισώματα. 
Έχει ειπωθεί δε και η εξτρεμιστική άποψη 
ότι οι άνθρωποι οι οποίο εμβολιάζονται 
πάσχουν περισσότερο από αλλεργικές 
παθήσεις. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέπει 
να κάνουμε εμβόλια. Σε καμία περίπτωση. 
Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών. Χαλάει 
τη μικροχλωρίδα. Όλα αυτά είναι αυτό 
που λέμε δυτικός τρόπος ζωής.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τα αντιβιοτικά 
όμως οι γιατροί τα συνταγογραφούν. Δεν 
μπορείς να τα πάρεις μόνος σου. Έτσι δεν 
είναι κύριε Μπεχράκη;

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Όχι. Εσύ το παίρ-
νεις μόνο σου. Στην Ελλάδα μπορείς 
να πας να το πάρεις μόνος σου.  Μην 
πετάμε πέτρες στους γιατρούς. Δεν θα 
τις δεχθούμε εύκολα. 

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ:  Εγώ συμφωνώ 
με αυτό που λέτε. Ότι πάω μόνος μου 
και παίρνω αμοξίλ ή ό,τι άλλο. Το ξέρω 
και το παίρνω. 

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Θα ήθελα λίγο 
να σταθούμε στο θέμα της ρύπανσης 
εσωτερικών χώρων. Γιατί εκτός από τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος για την οποία 
πολύς θόρυβος γίνεται δεν έχουμε δώσει 
την απαραίτητη έμφαση και ένταση που 
πρέπει στη ρύπανση των εσωτερικών 
χώρων. Και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, 
αν σκεφθούμε χώροι εργασίας οι οποίο 
σήμερα δεν εξαερίζονται ποτέ. Παράθυρα 
που δεν ανοίγουν ποτέ. Αν σκεφθούμε 
σπίτια από τα οποία φεύγουν και οι δύο 
γονείς από το πρωί.. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Παράθυρα 
που δεν ανοίγουν, πώς να ανοίξουν; Αν 
είναι σε υπόγεια; Εδώ οι περισσότερες 
βιοτεχνίες είναι σε υπόγεια. 

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Όχι δε λέω αυτό. 
Τα κτίρια τα γυάλινα τα οποία δεν έχουν 
αναπνοή με το περιβάλλον.

ΧΡΙΣΤ: Νέα τεχνολογία.
Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Έχουμε φτιάξει 

συνθήκες των κεντρικών κλιματιστικών 
εγκαταστάσεων. Κανείς εργαζόμενος 
δεν έχει ποτέ διεκδικήσει, ότι πράγματι 
αλλάζονται φίλτρα, ότι πράγματα αυτοί 
οι τεράστιοι αγωγοί που από την ταράτσα 
περνάει ο αέρας ενός δεκαπενταόροφου 

κτιρίου για να περάσει ο αέρας συντη-
ρούνται. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Μπε-
χράκη, κάναμε μια έρευνα και διαπιστώσαμε 
ότι σε σπίτι που έχουν κλιματιστικά, στους 
δέκα που ρωτήθηκαν, οι οκτώ δεν είναι 
ποτέ αλλάξει το φίλτρο. Ούτε το είχαν 
καθαρίσει. Άρα πόσο μάλλον σε βιομηχα-
νικούς χώρους ή σε εργασιακούς χώρους 
που έχει ένα κόστος και ο ιδιοκτήτης ή ο 
εργοδότης δεν το αλλάζει ποτέ. 

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ναι αλλά ο εργα-
ζόμενος πρέπει να ανοίξει τα μάτια του 
και να τα διεκδικεί αυτά. Και να ψάχνει 
ένα χώρο εργασίας ο οποίος να μην του 
προκαλεί άσθμα, να μην του προκαλεί 
άσθμα, να μην του προκαλεί ρινίτιδες.

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: Εγώ επειδή 
είμαι άσχετος, οι ιονιστές βοηθούν;

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν θα έλεγα ναι.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι σε εμάς, 

όχι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο 
τον κύριο Οικονομίδη επειδή τελειώνει και 
η εκπομπή. Πριν από δυο χρόνια, ότι στο 
νοσοκομείο Παίδων που ήσασταν τότε 
εσείς, δεν ξέρω αν είστε ακόμα, υπήρχε 
ένα εργαστήριο που έκαναν κάποια πει-
ράματα δεν ξέρω κύριε Μπεχράκη αν το 
έχετε ακούσει αυτό, που στα πειράματα 
αυτά έβγαιναν κάποιες τοξικές ουσίες, οι 
οποίες είχαν δημιουργήσει προβλήματα 
στα παιδιά. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Όχι. Γνωρίζω 
ότι υπάρχει κάποια επιτροπή λοιμώξεων 
στο Αγία Σοφία, η οποία ερευνά ακριβώς 
αυτές τις καταστάσεις, τους χώρους των 
χειρουργείων και τα λοιπά, και βάζουμε 
κάποια βιβλία ειδικά με τα οποία κάθε 
εβδομάδα θα πρέπει να ανακοινώνει η 
επιτροπή λοιμώξεων στη διοίκηση του 
νοσοκομείου τι προβλήματα υπάρχουν από 
άποψη λοιμώξεων. Γιατί όπως γνωρίζετε 
οι νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι πάρα 
πολύ ισχυρές. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζω.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εσείς το 
είχατε ακούσει κύριε Μπεχράκη;

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν το θυμάμαι. 
Μπορεί και να το διέγραψα. Σίγουρα δεν 
ήταν κάτι τραγικό.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όσο αναφο-
ρά την ατμοσφαιρική ρύπανση, ο κύριος 
Μπεχράκης τόνισε τη ρύπανση στους εσω-
τερικούς χώρους. Και στους εξωτερικούς 
χώρους όμως, η κεντρική θέρμανση, η 
αυτοκίνηση και όλες οι δραστηριότητες 
σε έναν αστικό ιστό δημιουργούν τερά-
στιο πρόβλημα. Και ξέρουμε πολύ καλά 

ότι όλες οι μετρήσεις και των κρατικών 
φορέων και ειδικών, ξεπερνάνε πολλές 
φορές τα ανώτατα όρια. Σε δείκτες όπως 
είναι τα σωματίδια PM10, όπως είναι 
τα PME2.5 και τα λοιπά. Μέτρα όμως 
το υπουργείο ξέρετε να παίρνει κύριε 
Μπεχράκη; Όταν για συγκεκριμένες μέρες 
ξεπερνιούνται τα όρια;

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  Βγάζει οδηγίες. 
Έχει επιτροπή. Μέσα στο περσινό χει-
μώνα επειδή είχαμε το φαινόμενο της 
αιθαλομίχλης που προκαλείται από τα 
τζάκια, έβγαιναν ανακοινώσεις, έβγαιναν 
οδηγίες να μην ανάψει ο κόσμος εκείνες 
τις ημέρες τα τζάκια. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τα τζάκια 
ήταν το πρόβλημα λέτε εσείς; Δεν ήταν 
άλλες μορφές ρύπανσης; Δεν είναι τα 
πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα;

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Να το διαχωρί-
σουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα χρόνιας 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα. 
Ασχολείστε με αυτό και εγώ ασχολούμαι 
με αυτό.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή ξέρω, 
για αυτό. Ξεπερνιούνται τα όρια και δεν 
βγάζει κάποια ανακοίνωση το υπουργείο. 
Κάποτε το παλιό ΠΕΡΠΑ έβγαζε κάποιες 
ανακοινώσεις και έλεγε σε αυτήν την 
εβδομάδα ξεπεράστηκαν δυο φορές 
τα όρια. Αυτό δεν γίνεται τώρα, έχει 
σταματήσει.

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Φέτος το χειμώνα, 
επειδή παρακολούθησα το φαινόμενο 
από κοντά μέσα από μια επιτροπή που με 
έβαλαν στο ΕΚΕΠΙ και έβλεπα τι γινόταν, 
απόλυτη καταγραφή, άμεση ανακοίνωση 
στοιχείων, μόλις πήγαινε να περάσει το 
όριο, έβγαινε ανακοίνωση ότι σήμερα 
έχουμε ρύπανση από τζάκια. Γιατί από 
ό,τι φαίνεται έπαιξε σημαντικό ρόλο στη 
ρύπανση το τζάκι. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τώρα σημα-
ντικό ρόλο το τζάκι στην ρύπανση όταν 
έχουμε ένα εκατομμύριο πετρελαιοκίνητα 
αυτοκίνητα, όταν έχουμε κεντρικές θερ-
μάνσεις, το τζάκι ήταν πάνω από 50%;

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Τις ίδιες απορίες 
είχα και εγώ όταν μπήκα στην επιτροπή 
και απαντήθηκαν με μαθηματικό τρόπο 
πολύ τετράγωνο. Ξέρετε δεν κάνει σωμα-
τιδιακή ρύπανση το αυτοκίνητο στις 2 η 
ώρα το βράδυ στην Κηφισιά. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εντάξει 
αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είχαμε 
ρύπανση στο κέντρο της Αθήνας.

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Όχι, υπήρχαν όμως 
μεγάλες περιοχές που είχαν ατμοσφαιρική 
ρύπανση από το τζάκι, φαινόταν από την 
ημερήσια διακύμανση. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Ναι αλλά η 
ρύπανση δεν ήταν αποκλειστικά η ρύπανση 
από τα τζάκια. Παλιά ξέραμε τα τζάκια των 
μεγαλοοικογενειών και όλων αυτών τώρα 
μπήκαν και τα τζάκια για τα ατμοσφαιρικά.

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ: Τώρα μπήκε 
το τζάκι του φτωχού. Επειδή έκαιγες 
ότι ήθελες. 

Π.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν θίξαμε καθόλου 
το θέμα των επιπλοκών της αλλεργικής 
ρινίτιδας. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή το 
θέμα είναι πολύ σοβαρό, θα κάνουμε 
μια άλλη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα 
πολλούς όλους. Γεια σας. ■
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To εργαστήρι της Βάσως Κυριακίδου στον Ωρωπό  
απέδειξε ότι τα παιδιά μας μπορούν

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τα όνειρα των παιδιών μας δεν μπορείτε κύριοι της εξουσίας να τα καταστρέφετε.

Η Ελισάβετ 
Χριστοδουλάκη 
δίνει ένα σαφές 
μήνυμα στους 
«βολευτές» μας.

Η δημιουργός του χορευτικού είναι αξιέπαινη.
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