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ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΣ ΔΕΗ

Και ο Ωρωπός έχει φτωχά νοικοκυριά
με κομμένο το ηλεκτρικό ρεύμα
Να συνεργαστεί και ο Δήμος Ωρωπού για να ξαναδοθεί το ρεύμα
σε φτωχά νοικοκυριά της περιοχής που τους έχει κοπεί επειδή δεν
μπόρεσαν να πληρώσουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού, ζητούν
οι δημότες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν:
«Μετά τα τραγικά περιστατικά που έφεραν στην επικαιρότητα
το ζωτικό πρόβλημα των οικογενειών που τους έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα από απλήρωτους λογαριασμούς και την υπόδειξη της
Κυβέρνησης να συμβάλουν οι Δήμοι στη λύση του προβλήματος,
είναι άμεση ανάγκη να ενεργοποιηθεί και ο δικός μας Δήμος προς
αυτήν την κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό, αύριο κιόλας οφείλει η
Δημοτική Αρχή να ζητήσει τη συνεργασία της ΔΕΗ και να δώσει
ηλεκτρικό ρεύμα σε συμπολίτες μας, που η οικονομική κρίση τους
το στέρησε.»

ΜΠΟΥΡΔΕΧΤΙ:

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΞΙΚΗ
ΧΩΜΑΤΕΡΗ
Δίωξη κατά της δημοτικής αρχής
Ωρωπίου, έχει ασκήσει ο εισαγγελέας,
για τη μη αποκατάσταση της παράνομης
χωματερής τοξικών στο Μπουρδέχτι.
Σύσσωμη σχεδόν η δημοτική αρχή,
συμπολίτευση και αντιπολίτευση καταγγέλουν ως "Κακούργημα" και "τόπο
εγκλήματος" τη χωματερή, κανείς ωστόσο
δεν έχει κάνει τίποτα για να δοθεί ένα
οριστικό τέλος στην παράνομη λειτουργία
της χωματερής, ενώ για το ποιούς βαρύνουν οι ευθύνες για την καταστροφική
αυτή κατάσταση, διενεργείται ακόμη
σχετική έρευνα με επικεφαλής τον γενικό
γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος.
Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Άγγελος Καλύβας
χαρακτήρισε τη χωματερή, "κακούργημα"
σε βάρος των κατοίκων όχι μόνο της
περιοχής Σικαμίνου, αλλά δυστυχώς
και όλων όσων ζούν σε παράκτιους
οικισμούς του Ευβοϊκού.
Παράλληλα και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Χασιώτης έκανε λόγο
για "τόπο εγκλήματος στο Μπουρδέχτι",
ενώ η μείζονα αξιωματική αντιπολίτευση του δήμου ζήτησε να της χορηγηθεί
ολόκληρος ο φάκελος με τα σχετικά
στοιχεία καθώς και οι μηνυτήριες αναφορές κατοίκου για το θέμα.

ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
Ο ιερός Ναός Αγ. Φανουρίου

Σε εναν απο τους πιο αξιόλογους τόπους λατρείας,
μετατράπη ο πρώην σκουπιδότοπος στα Άνω Νέα
Παλάτια, με τη λειτουργία εκεί του πανέμορφου Ιερού
Ναού του Αγίου Φανουρίου.
Πολλοί χαρακτηρίζουν ως θαύμα, αυτη τη μετατροπή
καθώς εκεί που κάποτε υπήρχαν σκουπίδια τώρα βρίσκεται ενας ναός 400 τ.μ. ο οποίος περιλαμβάνει γραφεία
συλλόγων και Πνευματικό Κέντρο.
Ο εντυπωσιακός Ναός χτίστηκε απο τους κατοίκους
και ενορίτες της περιοχής με προσωπική εργασία, δικά
τους έξοδα και μεράκι, με μόνη δύναμη, την πίστη και
τη διάθεση για προσφορά.
Ολοι εργάστηκαν εθελοντικά, επώνυμοι κι ανώνυμοι για να μπορεί ο Άγιος Φανούριος να εορτάζεται με
λαμπρότητα απο τις 28 Αυγούστου του 1980 μέχρι
και σήμερα, με την ευσεβή παρουσία των πιστών με
τις φανουρόπιτες, οι οποίοι φτάνουν εδώ απο όλη την
Ελλάδα με πούλμαν.
Αξίζει να σημειωθεί οτι ο εορτασμός του Αγίου
Φανουρίου, μετατρέπεται κάθε χρόνο σε μια γιορτή
πίστης με λαοθάλασσα πιστών που προσέρχονται στον
ιδιαίτερο αυτό χώρο χωρίς να έχουν πρόσκληση απο
κανέναν επίσημο φορέα...

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΚΟΥΜΕ
ΑΛΛΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ
Οτι ξεκινούνε λέει οι διαδικασίες για τη δημιουργία Υδατοδρομίου στον Ωρωπό, αφήνουν να διαρρεύσει
στον τοπικό τύπο ο κ. Δήμαρχος και οι δημοτικοί του σύμβουλοι.
Μάλιστα απο αυτό το Υδατοδρόμιο θα εξυπηρετούνται όλοι οι προορισμοί προς τα τουριστικά νησιά της
χώρας με υδροπλάνα που θα έχουν αφετηρία αλλά και τελικό προορισμό τον Ωρωπό.
Αρνούνται ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες για το ...φιλόδοξο αυτό project, το οποίο δεν υπάρχει ούτε
στα χαρτιά ακόμη, αλλά αποτελεί ίσως το εφυέστερο προεκλογικό πυροτέχνημα απο μια δημοτική αρχή που
έχει ανάγκη να παρουσιάσει έργο.
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ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

ΓΙΑΣΕΜΑΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:

Καταγγέλουν τον Δήμαρχο για σπατάλες κι απ ευθείας αναθέσεις
Για κατασπατάληση των χρημάτων
του δήμου σε ανούσια πανηγύρια και απ
ευθείαν αναθέσεις σε υμετέρους τη στιγμή
που υπάρχουν ανάγκες ζωτικής σημασίας
για τον τόπο καταγγέλει το δήμαρχο κ.
Γιάννη Οικονομάκο ο επικεφαλής της
Δυναμικής Πολιτείς, δημ. σύβουλος κ.
Γιώργος Για σεμάκης
"Χαρακτηριστικό γνώρισμα της δημοτικής αρχής ήταν η αδράνεια και η αδιαφορία
με αποτέλεσμα, ο δήμος να βρίσκεται σε
τέλμα και ο κ. Οικονομάκος να κινείται
στη λογική των απ' ευθείας αναθέσεων,
των πανηγυριών, των ρουσφετιών και
των ανέξοδων υποσχέσεων.
Παράλληλα επικαλείται την οικονομική
κρίση προκαλώντας ενα κλίμα μιζέριας,
ενω ταυτόχρονα δεν αναφέρει ότι παρέλαβε αρκετά εκ. ευρώ μετρητά στο ταμείο,
τα οποία σπατάλησε ανούσια, κάνοντας
οικονομικές αποκλίσεις στους ετήσιους
προϋπολλογισμούς που φτάναν μέχρι και
το 50% των αρχικών προϋπολλογισμών".

Στο θέμα των βιολογικών καθαρισμών,
σειρά λανθασμένων χειρισμών και απραξίας απο πλευράς της παρούσας δημοτικής

αρχής, οδήγησαν στο να χαθούν τα χρήματα και τώρα ο κ. Οικονομάκος να λέει
οτι περιμένει ένταξη στο επόμενο ΕΣΠΑ.

- Στο θέμα των διοδίων, (στα όρια του
δήμου Ωρωπού λειτουργούν 8 σταθμοί),δεν διεκδικήθηκαν κάρτες ελεύθερης διέλευσης για τους κατοίκους, ενω
πληρώθηκαν τα εξώδικα της εταιρείας
διοδίων αφήνοντας ακάλυπτους τους
κατοίκους που είχαν το πρόβλημα.
- Στο θέμα της ύδρευσης αποκαλύφθηκε τεράστια σπατάλη 4 εκ. κ.μ. νερού
ετησίως με κόστος δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Την ίδια ώρα υπεγράφησαν αποικιοκρατικές συμβάσεις με την ΕΥΔΑΠ η
οποία εκμεταλλεύεται τις γεωτρήσεις της
Μαυροσουβάλς και τη λίμνη Μαραθώνα
και πουλάει το νερό 55 λεπτά το κυβικό
χωρίς ανταποδοτικά τέλη στους δημότες.
Το έργο ύδρευση του Αυλώνα ενώείχε
δημοπρατηθεί απο τον προηγούμενο
δήμαρχο με έκπτωση 58% κι γενικό κόστος
978.000 ευρώ, επαναδημοπρατήθηκε
απο τον κ. Οικονομάκο και έφτασε τα 2
εκ ευρώ, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκε το
κόστος του.

ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΣΤΑ «ΜΠΑΖΕΘΑ»

Στον Άγιο Στέφανο θα τρέχουν
οι κάτοικοι του Ωρωπού, για να
δούν τον γιατρό τους, αφού τα
ιατρεία του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ),
θα μεταφερθούν, προκειμένου
να γλυτώσουν τα ταμεία την
πληρωμή ενοικίου.
Η κίνηση αυτή του Υπουργείου
Υγείας ωστόσο, είναι εντελώς
παράλογη αφού στην περιοχή
έχουν υποδειχθεί απο το δήμο
κτήρια στα οποία μπορεί να
λειτουργούν τα ιατρεία χωρίς
ενοίκιο και δεν χρειάζεται να
..."ξενιτευτούν".
Οπως αναφέρεται σε σχετική
Φυλακές Ωρωπού
ερώτηση των βουλευτών Αθανασίου και Παναγούλη, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να συννενοηθεί με
το Δήμο Ωρωπού, αφού δεν είναι απαραίτητη η μεταφορά των ιατρείων
αλλού, και η ταλαιπωρία των κατοίκων, αν το κίνητρο είναι η αποφυγή
ενοικίου, καθώς υπάρχει ενας αριθμός απο κτήρια, τα οποία μπορεί να
παραχωρηθούν δωρεάν για τη λειτουργία τους.
Τέτοια είναι το πρώην εστιατόρι GAVAS απέναντι απο το Ατλαντίς,(το
οποίο ωστόσο δεν εγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ) στη Σκάλα Ωρωπού και βεβαίως ενα
απο τα πέντε κτήρια των πρώην φυλακών Ωρωπού, που είναι δημόσια
και αναξιοποίητα.

Παρά την αντίθετη γνώμη 7 δημοτικών συμβούλων και την σθεναρή
ενάντια στάση των κ. Βαγγέλη Ηλιάσκου Αντιδημάρχου και Κων/νου
Λίτσα Δημ. Συμβούλου, οι οποίοι ζήτησαν αναβολή κάνοντας παράλληλα
λόγο για καταστροφή χωρίς επιστροφή, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε
με πλειοψηφία 18 ψήφων την κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης
και διαλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών βιομηχανικών
αποβλήτων στην περιοχή Μπάζεθα Αυλώνος, με το σκεπτικό ότι δεν θα
επιβαρυνθεί το περιβάλλον.
Ωστόσο, παρά τη σχετική περιβαλλοντική μελέτη που τα βρίσκει όλα
μέλι-γάλα, ενδέχεται, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 7 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού, η περιοχή της Αυλώνας να μπεί σε σοβαρές
περιβαλλοντικές περιπέτειες.
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ΓΕΝΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

Για προεκλογική φιέστα του Δημάρχου
Οικονομάκου στους σταθμούς διοδίων
κάνει λόγο η αντιπολίτευση του δήμου
Εκατοντάδες κάτοικοι της ευρύτερης
περιοχής των Οινοφύτων, συγκεντρώθηκαν
το πρωί της Κυριακής 9/12 στους σταθμούς
των διοδίων στις Αφιδνές, προκειμένου
να διαμαρτυρηθούν για την επικείμενη
από την αρχή του νέου χρόνου, αύξηση
των τιμών στα διόδια μέχρι και 60% σε
κάποιες κατηγορίες οχημάτων.
Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Γιάννης Οικονομάκος επικεφαλής της εκδήλωσης μαζί
με δύο Μητροπολίτες της περιοχής και
τους δημάρχους Κηφισιάς και Διονύσου,
θέλοντας τα δείξει την άρνηση των κατοίκων να πληρώνουν δυσβάσταχτο χαράτσι
για να πηγαινοέρχονται καθημερινά από
τη δουλειά στα σπίτια τους, φάνηκε αποφασισμένος να μην επιτρέψει την αύξηση
των τιμών, τουλάχιστον σε ότι αφορά
τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Ωστόσο, παρόντες βουλευτές, όπως ο
κ. Γιώργος Πάντζας του ΣΥΡΙΖΑ, έκαναν
λόγο για φτηνή προεκλογική συγκέντρωση του κ. Οικονομάκου, χωρίς στόχο τα
διόδια και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Στην ίδια συγκέντρωση παραβρέθηκαν
ο βουλευτής κ. Παύλος Χαϊκάλης και
τα στελέχη του κόμματος «Ανεξάρτητοι
έλληνες», Σταύρος Πετρόπουλος, Ραχήλ
Μακρή και Θάνος Μπλέτσος.

Κινητικότητα
Τρείς ημέρες πριν, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση, στην οποία μετείχαν
οι δήμαρχοι Κηφισιάς, Διονύσου και
Ωρωπού με σκοπό να συντονίσουν τις
ενέργειές τους. Δηλαδή τις αντιδράσεις
απέναντι στη σχεδιαζόμενη αύξηση στην
τιμή των διοδίων.
Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της
συνάντησης, στις Αφιδνές, σε μία περίοδο
που η οικονομική κρίση έχει αφήσει έντονα
τα σημάδια της, οι πολίτες δεν μπορούν
να επιβαρυνθούν με ένα επιπλέον ποσό
στις αναγκαίες και καθημερινές τους
μετακινήσεις.
Οι Δήμαρχοι σε συνεργασία με την
Κ.Ε.Δ.Ε, ζήτησαν να παραβρεθούν στη

Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου θα συζητηθεί το
Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση των
Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών
έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
για να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους
και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους.
Παράλληλα αποφάσισαν να ενημερώσουν βουλευτές, κόμματα, φορείς,
ΜΜΕ και πολίτες των Δήμων ενώ έως
την Τετάρτη τα Δημοτικά Συμβούλια θα
συζητήσουν εκ νέου το θέμα για να αποφασίσουν σειρά κινητοποιήσεων.
Το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στον
Ωρωπό, οι λεονταρισμοί του Δημάρχου
και τα γέλια των κατοίκων
Κάτι που έγινε σχεδόν άμεσα κι έτσι,
αποφασίστηκε να γίνει στο χώρο του
Επαγγελματικού Λυκκείου στον Ωρωπό,
την Τετάρτη 4/12 έκτακτο Δημοτικό
Συμβούλιο προκειμένου να ενημερωθούν το συντονιστικό όργανο του αγώνα
και οι κάτοικοι για τιε εξελίξεις και την
τοποθέτηση της βουλής πάνω στο θέμα.
Ωστόσο, παρά την κατάμεστη αίθουσα, η συγκέντρωση δεν φάνηκε να είχε
την αναμενόμενη ανταπόκριση από τους
κατοίκους της περιοχής και τη θέρμη
που απαιτεί η αντιμετώπιση ενός τόσο

σοβαρού προβλήματος για τους κατοίκους
της περιοχής, ενώ τα πράγματα ξέφυγαν
τελείως, όταν οι λεονταρισμοί τύπου
«θα τα γκρεμίσουμε» και οι περιγραφές
από τον δήμαρχο για τα… συναισθήματα
του, όπως επι παραδείγματι, ότι ένοιωσε
να…συγκλονίστηκαν οι βουλευτές κατά
τη διάρκεια της ενημέρωσης στη βουλή,

από το πρόβλημα των κατοίκων, προκάλεσαν γέλωτα από σχεδόν το σύνολο
των παρευρισκομένων.
Ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού
οργάνου των πολιτών κ. Στράτος Λουπάτατζης, που παρευρέθη μας είπε : «Το
έγκλημα συνεχίζεται και το πάρτι πιο
οργανωμένα. Η παραχώρηση που έγινε
με τις συμβάσεις το 2007 με τη Ν.Δ. και
το ΠΑΣΟΚ και χώρισαν τους δρόμους
στους εργολάβους, τους ντόπιους και
τους ξένους. Κι έρχεται τώρα, ο λαός να
πάρει επάνω του όλο το βάρος, το ρίσκο
που θα είχαν όλες αυτές οι επιχειρήσεις.
Η μοναδική ευθύνη αν θέλετε θα ήταν
να βρούν τους χρηματοδότες. Ηταν από
τα πρώτα έργα στο οποίο δεν έμπαινε εγγυητής το ελληνικό δημόσιο. Ετσι
λοιπόν αφου δεν βρήκαν τα λεφτά από
το δημόσιο έρχονται τώρα και παίρνουν
τα λεφτά από την ΕυρωπαΙκή Τράπεζα
Επενδύσεων, 2 δις ευρώ, λεφτά που θα
μπορούσαν να πέσουν σε ελληνικές επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή στενάζουν
και έχουν γονατίσει.
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Από την άλλη μεριά τους δίνονται τα
έσοδα των διοδίων μέχρι το 2035, δηλαδή
πάνω από 12 δις. ευρώ. Η επένδυση είναι
9 δις. και οι επενδυτές έχουν βάλει μόνο
το 10% δηλαδή 900 εκ. ευρώ. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ.»
Μιλώντας στην εφημερίδα μας ο κ.
Κώστας Λίτσας πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Αγώνα δήλωσε μεταξύ
άλλων ότι οι κάτοικοι είναι ανυποχώρητοι.
«Φτάσαμε σήμερα δυστυχώς η κυβέρνηση να συνεχίζει το β’ μέρος αυτού του
κακοπαιγμένου έργου, το ξεπούλημα
των εθνικών οδών και να πηγαίνει και
να αποζημιώνει με περισσότερα χρήματα τον εργολάβο ή ανάδοχο. Δυστυχώς
είναι μια κατάντια ιδιαίτερα σήμερα που
ο κόσμος δεν έχει δουλειά, ή τα χρήματα
από την εργασία του δεν επαρκούν ούτε
για τα βασικά.
Η Εταιρεία, θέλησε να βγάλει τα σπασμένα από τις κατασκευές των δρόμων
που έχει αναλάβει, αυξάνοντας τις τιμές
των διοδίων. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται,
αφού χρηματοδοτείται και από Ευρωπαϊκά
προγράμματα. Που πήγαν άραγε τα 40
δις. που έχουν δοθεί; Είναι δυνατόν να
επιβαρυνθούμε κι άλλο όταν στα όρια του
δήμου μας διατηρούνται όχι ένας αλλά
οκτώ (8) σταθμοί διοδίων;»
Ο Βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ κ. Βασίλης
Οικονόμου, δήλωσε ότι η αύξηση των
διοδίων στην παρούσα συγκυρία δεν
βρίσκει σύμφωνο το κόμμα του και ότι
θα βρίσκεται συμπαραστεκόμενος στο
πλευρό των κατοίκων. «Το κόστος ανα
χιλιόμετρο αυξάνεται πάρα πολύ» τόνισε
για να συνεχίσει : «Δε συμφωνούμε με
τον τρόπο παραχώρησης των μεγάλων
δημοσίων έργων, αν και αναγνωρίζουμε
την αναγκαιότητα τους».
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Οι κάτοικοι πάντως της περιοχής Ωρωπού, δήλωναν άγνοια για τις κινήσεις του
δημάρχου, ενώ ακόμη και την Τετάρτη
το βράδυ, φαίνονταν να ψάχνουν που
θα γίνει η συγκέντρωση, αυτή, αν είναι
συγκέντρωση ή δημοτικό συμβούλιο και
ποιοι τελικά είναι οι διοργανωτές, ενώ
δεν παρέλειψαν να επισημάνουν ότι το
παράπλευρο οδικό δίκτυο είναι στην
ουσία ενας καρόδρομος επικίνδυνος για
χρήση: «Εμείς τυχαία το μάθαμε για το
συμβούλιο. Η ανακοίνωσε δεν έλεγε ΠΟΥ,
σε ποιο μέρος. Μπορεί αυτή τη στιγμή να
υπάρχει κόσμος έξω από το δήμο.
Αν δε βάλουν δύο αφίσες πώς θα
ενημερωθούμε;»

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Στο τέλος της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από τις τοποθετήσεις σχεδόν του συνόλου των δημοτικών
συμβούλων και των εκπροσώπων του
συντονιστικού οργάνου, εγκρίθηκε κατά

πλειοψηφία, ψήφισμα το οποίο μεταξύ
άλλων αναφέρει ότι δημοτική αρχή και
κάτοικοι του Ωρωπού:
«1. Αντιτίθενται κάθετα στη νέα αύξηση των διοδίων αλλά και στη σημερινή
απαράδεκτη κατάσταση με την πληρωμή
διοδίων για τις μετακινήσεις των πολιτών
και εμμένει στις προηγούμενες αποφάσεις
για κατάργηση των διοδίων
2. Θεωρεί ότι η απαράδεκτη αυτή
ενέργεια στρέφεται εναντίον της κοινωνίας,
των επιχειρήσεων, της τοπικής οικονομίας
και της τουριστικής επισκεψιμότητας του
τόπου μας και δυναμιτίζει οποιαδήποτε
προσπάθεια ανάπτυξης του δήμου Ωρωπού.
3. Απαιτεί την ολοκλήρωση και επανακατασκευή του παράπλευρου οδικού
δικτύου, ώστε να καταστεί κατάλληλο
και ασφαλές.
4. Γνωστοποιεί προς κάθε αρμόδιο ότι
θα προσφύγει με κάθε ένδικο μέσο, τόσο
στα Ελληνικά όσο και στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο.
5. Καλεί τους βουλευτές της περιοχής,

τον Περιφερειάρχη και τους περιφερειακούς συμβούλους, να αρθούν στο ύψος
των κρίσιμων περιστάσεων που βιώνει η
χώρα μας και απερίφραστα ν αντιταχθούν
σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις.
6. Καλεί τους δημότες και τους κατοίκους του δήμου Ωρωπού σε άμεση δυναμική κινητοποίηση με αποκλεισμό κατάληψη
των διοδίων Αφιδνών την Κυριακή 8/12
2013 και ώρα 11:30 π.μ. μαζί με τους
δήμους Διονύσου και Κηφισιάς.
7. Δηλώνει ότι θα κλιμακώσει και θα
εντείνει τις κινητοποιήσεις κάθε μορφής
μέχρι την τελική δικαίωση.
8. Απαιτεί να σταματήσουν οι ποινικές
και οικονομικές διώξεις κατά των πολιτών
που διεκδικούν το αυτονόητο.

Δεν ήξεραν τι ψήφιζαν πάλι
Ο Δήμαρχος Ωρωπού ωστόσο, δεν
ήταν τόσο διεκδικητικός όταν η εταιρεία
διοδίων ζήτησε από το δήμο τα χρήματα
για τη διέλευση των δημοτικών οχημάτων
από τους σταθμούς των Αφιδνών. Τα
πλήρωσε μέχρι δεκάρας κάνοντας ακόμη
και δικούς του ανθρώπους ν’ απορούν.
Στην τηλεοπτική εκπομπή στο Κόντρα
Channel «Περιβάλλον ώρα μηδέν», με
παρουσιαστή τον Παναγιώτη Χριστοδουλάκη Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ, αφιερωμένη
στο θέμα των διοδίων, η Δημοτική σύμβουλος Ωρωπού κ. ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ανέφερε μεταξύ άλλων : «Με τη σύμφωνη
γνώμη και το ΠΑΣΟΚ και του Λάος επικυρώθηκαν οι παραχωρήσεις των έργων.
Το θέμα όμως δεν ήταν οι παραχωρήσεις
αλλά ο τρόπος με τον οποίο έγιναν. Το
ξεπούλημα των δρόμων ήταν το θέμα το
οποίο, τους δρόμους τους είχαμε πληρώσει με χιλιάδες δραχμές. Επομένως αυτό
το κομμάτι του δρόμου εμείς το είχαμε
χιλιοπληρώσει.
Εμείς το 2009 καταλάβαμε περί τίνος
επρόκειτο. Ακόμη και ο κ. Οικονόμου της
ΔΗΜ.ΑΡ το ψήφισε και μας είπε ότι δεν
ήξερε τι ψήφισε.
Μαζί με τον κ. Χρυσοχοίδη τώρα έρχονται να δώσουν την χαριστική βολή. Ένας
που δεν ήξερε κι ένας που …δεν διάβασε.
Εμείς από το 2009 που καταλάβαμε ότι
κάτι δεν πάει καλά μ αυτές τις συμβάσεις,
τις ξετινάξαμε με μεγάλο επιτελείο νομικών
συμβούλων, στα Νομαρχία Ανατολικής
Αττικής και κάναμε προσφυγές για την
κατάργηση των όρων των συμβάσεων,.
Δεν υπήρχαν κάν μελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Εκεί που στήθηκαν τα διόδια υπάρχει
ο λαιμός Πάρνηθας, είναι προστατευμένο
και είναι και ανηφόρα. Απαγορεύεται σε
ανηφόρα να στήνονται σταθμοί διοδίων.
Καμία από τις προσφυγές μας ή τις
προσφυγές των δημάρχων της περιοχής
δεν έχει δικαστεί ακόμη. Κάποιες άλλες
που είχαν σχέση με τις τιμές των διοδίων
τις έχουμε χάσει.
Δεν διέθεταν άδεις οικοδομής η πολεοδομία Καπανδριτίου έχει επιβάλλει πρόστιμα 30 εκ. ευρώ για τα παράνομα έργα
για τα αυθαίρετα κτίσματα που είχαν εκεί.»
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ΕΡΕΥΝΑ- ΑΣΩΠΟΣ

Γεμάτοι εξασθενές χρώμιο οι χώροι
των εγκαταστάσεων μεγάλων βιομηχανιών
όπως της NESTLE και της PEPSI
Χαστούκι που κανονικά θα έπρεπε
να ξυπνήσει για τα καλά την εν υπνώσει
κρατική μηχανή, αποτελούν τα συμπεράσματα έρευνας του Ε.Μ.Π., τα οποία
αποκαλύπτουν το τεράστιο μέγεθος της
μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα της
Ασώπειας λεκάνης από εξασθενές χρώμιο.
Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο σε
σχετική έρευνα με τον τίτλο LIFE-CHARM
“Chromium in Asopos ground water
system: Remediation technologies and
Measures”, έλαβε συνολικώς δείγματα από
12 γεωτρήσεις στην περιοχή Οινοφύτων,
από 2 στο Σχηματάρι και 4 γεωτρήσεις
και 1 πηγή στον Αυλώνα.
Οι πρώτες δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2012 και
συνεχίζονται μέχρι σήμερα, αποκαλύπτοντας μεγέθη ρύπανσης με εξασθενές
χρώμιο σε διάφορα καίρια σημεία όπως,
μη χρησιμοποιούμενες γεωτρήσεις, σκάμματα αγωγούς αποχέτευσης, όμβριων
υδάτων και βιομηχανικών αποβλήτων,
τέτοια, που ξεπερνούν ακόμη και την
πιο νοσηρή φαντασία.
Με μέσο γνωστό μέγεθος ρύπανσης
υδροφόρου ορίζοντα στην Ελλάδα τα
100 μικρογραμμάρια ανα λίτρο νερού,
στην Ασώπεια λεκάνη και ιδιαίτερα μέσα
στους χώρους των εγκαταστάσεων
μεγάλων βιομηχανιών της περιοχής,
όπως η PEPSI, η ΕΛΒΑΛ και η ΑΡΜΟΣ,
μετρήθηκαν ποσοστά που έφτασαν τα
7270 μικρογραμμάρια ανα λίτρο.
Για να μην υπάρξει κανένα απολύτως λάθος, ανα και οι επιστήμονες
θέλουν να επαναλάβουν την έρευνα σε
νέες γεωτρήσεις «γνωστής γεωλογικής
τομής» από κάθε σημείο αφαιρούνται
τουλάχιστον 4 όγκοι νερού.
Από τα πρώτα αποτελέσματα, στα
Οινόφυτα, προέκυψε η παρουσία εξασθενούς χρωμίου (CrVI) σε όριο που
φτάνει τα 50 μικρογραμμάρια το λίτρο
για πόσιμο νερό.
Αλλά τα δεδομένα για το βάθος
προέλευσης του υπόγειου νερού στις
γεωτρήσεις δεν κρίθηκαν αρκετά ώστε
να βγούν ασφαλή συμπεράσματα για τον
υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.
Το εξασθενές χρώμιο έχει παρουσία σε
μικρότερα βάθη κυρίως και οι επιστήμονες

γραμμάρια ανα λίτρο.
Στα όρια των εγκαταστάσεων ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ JUMBO, όπου διαπιστώθηκε μεν
απουσία χρωμίου από τα νερά, εντοπίστηκε
παρουσία χαλκού, δείγμα ότι έχει βάλει
ο άνθρωπος το χεράκι του στη ρύπανση
της περιοχής.)
Και στα σύνορα της Europa με την
ΠΑΘΕ όπου επίσης διαπιστώθηκε και
μετρήθηκε υψηλή παρουσία χαλκού.
Πρόσφατες δειγματοληψίες στις
30-10-2013 έδειξαν ότι συνεχίζεται η
ανθρωπογενή ρύπανση στην περιοχή.
Κανενός το αυτί δεν ίδρωσε.
που έκαναν την έρευνα έκριναν ότι θα
πρέπει να γίνουν ξανά νέες γεωτρήσεις
γνωστής γεωλογικής τομής με τη σύγχρονη λήψη νέων δειγματοληψιών με
τη μέθοδο discrete sampling.
Στα Οινόφυτα οι τρείς αποχετευτικοί

αγωγοί από τους οποίους ελήφθησαν
δείγματα είναι:
Στη θέση «Μαϊλη» που εκβάλλει στον
Ασωπό ποταμό. Εκεί εντοπίστηκαν πολύ
υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς
χρωμίου που φτάνουν τα 3500 μικρο-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΚΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Εντός εγκαταστάσεων βιομηχανιών,
ΑΡΜΟΣ (ARM 1 ARM 2), NESTLE, ΚΟΡΡΕΣ, MONSTIR.
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Εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες
εξασθενούς χρωμίου στις πρώτες τρείς
και λιγότερο στην τέταρτη.
Στη βιομηχανία PEPSI εντοπίστηκαν
σκάμματα τα οποία βρίσκονται κοντά σε
αποχετευτικό αγωγό (ΜΑΙ) με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου.
Δηλαδή από 353 – έως και 7270 μικρογραμμάρια/λίτρο. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι
όταν πέφτουν στον αγωγό αποχέτευσης
τα απόβλητα αραιώνονται.
Γι αυτό οι μεγάλες διαφορές στις τιμές
που μετρήθηκαν.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Η ερευνητική ομάδα παρακολούθησε
και μέτρησε τρείς Γεωτρήσεις μέσα στην
ΑΡΜΟΣ και απέναντι από τα σκάμματα
που βρήκε.
1 κοντά στον αποχετευτικό αγωγό ΜΙΑ
1 σε χωράφι κοντά στον ΑΡΜΟ
1 κοντά στην ΕΛΒΑΛ
Με δεδομένα ρύπανσης σε άλλες
πηγές στη χώρα μας, όπου έγιναν σχετικές
μετρήσεις τα 100-150 μικρογραμμάρια /
λίτρο νερού, όταν εδώ μετρήθηκαν μέχρι
1170 μικρογραμμάρια /λίτρο, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της ζημιάς που
έχει γίνει από τη ρύπανση στον υδροφόρο
ορίζοντα της Ασώπειας λεκάνης..

ΑΥΛΩΝΑΣ
Τον Απρίλιος του 2013 ελήφθησαν
δείγματα από 2 γεωτρήσεις και μία πηγή
στην περιοχή του Αυλώνα.
Στις γεωτρήσεις δεν έδειξε να έχει
μόλυνση, ωστόσο στην πηγή μετρήθηκε
εξασθενές χρώμιο 23 μικρογραμμάρια /
λίτρο νερού, γεγονός που επιτρέπει την
εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων.
Ωστόσο οι επιστήμονες αναφέρουν
στην σχετική έκθεση τους ότι είναι απαραίτητο να γίνουν και νέες γεωτρήσεις
γνωστής γεωλογικής τομής, για τη διεξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σύμφωνα με την έρευνα συμπεραίνεται ξεκάθαρα ότι:
Ο αποχετευτικός αγωγός που εκβάλλει
στον Ασωπό στη θέση «Μαϊλη», παροχετεύει όντως νερό με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου (CrVI), που
φτάνουν τα 3500 μικρογραμμάρια ανα
λίτρο νερού. Η συγκέντρωση αυτή φαίνεται ότι διατηρείται σε σχετικά σταθερά
επίπεδα καθ όλη τη διάρκεια του έτους.
Το υπόγειο νερό στην περιοχή των
Οινοφύτων παρουσιάζει ανομοιογενείς
συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου που
διαφέρουν μεταξύ τους εως και 20 φορές,
ακόμα κι όταν οι γεωτρήσεις απέχουν
μεταξύ τους μερικές εκατοντάδες μέτρα.
Η παρουσία σκαμμάτων με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου
εντός των εγκαταστάσεων της PEPSI

στα Οινόφυτα οδηγεί με βεβαιότητα στο
συμπέρασμα της ύπαρξης ανθρωπογενούς
ρύπανσης στην περιοχή που βρίσκονται
οι εγκαταστάσεις των ΕΛΒΑΛ ΑΡΜΟΣ και
PEPSI . Η παρουσία παρόμοιων συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στις
γεωτρήσεις παρακολούθησης ανάντη των
σκαμμάτων και ενός της εγκατάστασης
ΑΡΜΟΣ ισχυροποιούν το παραπάνω
συμπέρασμα.
Το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις
του εξασθενούς χρωμίου μειώνονται
ραγδαία όσο απομακρυνόμαστε από τα
σκάμματα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
πηγή της ρύπανσης είναι πολύ κοντά στις
γεωτρήσεις και στα σκάμματα. Πιθανές
πηγές ανθρωπογενούς ρύπανσης που
προκαλούν αυτή την υποβάθμιση της
ποιότητας του υπόγειου νερού είναι, είτε
θαμμένα στερεά απόβλητα με υψηλή
περιεκτικότητα σε εξασθενές χρώμιο ή/
και υγρές διαρροές που, ακολουθώντας
υπόγειες ροές, γτάνουν στο υπόγειο νερό.
Πηγή στην περιοχή Αυλώνα παρουσιάζει σ6υγκεντρώσεις εξασθενούς
χρωμίου που φτάνουν τα 23μικρογραμμάρια ανα λίτρο, ενώ αντιθέτως οι
συγκεντρώσεις του (CrVI) στις κατάντη
γεωτρίσεις δεν φτάνουν σε ανιχνεύσιμα
επίπεδα….
Την έρευνα υπογράφουν ο κ. Δημήτρης Δερματάς Επίκουρος καθηγητής Ε.Μ.Π. συντονιστής δράσης 4 του
προγράμματος LIFE-CHARM και ο κ.
Δανιήλ Μαμάης Αναπληρωτής Καθηγητής
Ε.Μ.Π. Επιστημονικός υπεύθυνος του
προγράμματος LIFE CHARM.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ

«Γκανγκστερικές» μέθοδοι με ξένες πλάτες
Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική έρευνα που ξεκίνησε η Εισαγγελεία
πλημμελειοδικών Αθηνών για το Λιμενικό
Ταμείο Ωρωπού, το οποίο αυθαίρετα και
με "γκανγκστερικές" μεθόδους μετέτρεψε
σε Δημοτικό, χωρίς καμία νόμιμη κάλυψη,
ο δήμαρχος κ. Γιάννης Οικονομάκος.
Πρώτος, ύστερα απο σχετική διαταγή
του κ. Εισαγγελέα, εκλήθη ο Γ/κός Δ/
ντής ΟΤΑ του Υπ. Εσωτερικών κ. Κων/
νος Κιντής, ο οποίος προσήλθε για να
καταθέσει στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα
στο καπανδρίτι.
Η ιστορία ξεκίνησε, όταν ο δήμαρχος
Ωρωπού κ. Γιάννης Οικονομάκος, στις 12
Μαρτίου του 2012 κατέλλαβε παράνομα το γραφείο του Κρατικού Λιμενικού
Ταμείου Σκάλας Ωρωπού, στην χερσαία
ζώνη της περιοχής Ν. Παλατίων και
άλλαξε τις κλειδαριές.
Η κίνηση αυτή ωστόσο, κατάφορα
παράνομη, προκάλεσε αμέσως ανασφάλεια στον κ. Οικονομάκο ο οποίος
αναζήτησε πλάτες, σε ισχυρά πολιτικά
πρόσωπα της κυβέρνησης και έτυχε
ιδιαίτερης στήριξης απο τον κ. Μάκη

Βορίδη.
Οπως ανέφερε ο ίδιος ο κ. δήμαρχος
σε συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου ο
βουλευτής της Ν.Δ. του είπε επι λέξη
: "Γιάννη επι ενα χρόνο είναι άλυτο το
θέμα του Λιμενικού Ταμείου Ωρωπού,
εγω σε 3 λεπτά θα στο λύσω".

Το ζητούμενο ωστόσο όπως όλα
έδειξαν τελικά, δεν ήταν η εφαρμογή
του νόμου 4071/12 χωρίς προβλήματα,
αλλα αντίθετα, πως να μην εφαρμοστεί
ο νόμος.
Έτσι στις 26 Απριλίου του 2013 ο
Γενικός Δ/ντής ΟΤΑ του Υπ. Εσωτερικών

κ. Κων/νος Κιντής απέστειλε έγγραφο
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι
η διαδικασία της "μετάλλαξης" του Λιμενικού ταμείου απο Κρατικό σε Δημοτικό,
ακόμη και με τον τρόπο που έγινε είναι
σύννομη και όλα έγινα για να αποφευχθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες και
πρωτόκολα παράδοσης παραλλαβής
που δεν είναι απαραίτητα αφού, έχει
ήδη συντελεστεί η μετάταξη και τακτοποίηση του προσωπικού και μπορεί να
λειτουργήσει κανονικά το Δημοτικό
Λιμενικό ταμείο.
Μάλιστα, σ' αυτη τη διαδικασία,
συμπεριέλαβε και το Λιμενικό Ταμείο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη).
Δηλαδή στην ουσία ο κ. Κιντής, ζητούσε να συνεχίζει να λειτουργεί παράνομα
το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου, παρα τη
λεηλασία που συντελείται σε βάρος της
δημόσιας περιουσίας.
Πάντως το θέμα δεν έληξε σε 3 λεπτά,
ούτε με τις πλάτες Βορίδη και μάλλον
θα έχει πολύ συνέχεια ακόμη με το
δικαστικό θρίλερ να κρατά για χρόνια...

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Με πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ απο το
λιμεναρχείο απειλείται η δημοτική αρχή Ωρωπού,
η οποία όχι μόνο δεν έκανε ότι θα έπρεπε για να
προστατέψει τους λουομένους στις παραλίες 30
χιλιομέτρων που διαθέτει ο δήμος, αλλά ενίσχυσε
και 57 παραβάσεις κι αυθαιρεσίες που αφορούσαν
παράνομες ηλεκτροδοτήσεις, υδροδοτήσεις και
αδειοδοτήσεις για καντίνες και χημικές τουαλέτες.
Οι παραβάσεις έχουν διαβιβαστεί αρμοδίως στο
Λιμεναρχείο Χαλκίδας και απομένει μόνο η διαδι-

κασία για την επιβολή και αίσπραξη των προστίμων.
Ο Δήμαρχος Ωρωπού προτίμησε φέτος να
πληρώσει περίπου 200.000 ευρώ σε φιέστες
και...λουλούδια, παρα να δώσει 15.000 ευρώ για
να γίνει πρόσληψη για 5 ναυαγοσώστες που καθ'
υπόδειξη του Λιμενικού ήταν απαραίτητο για την
ασφάλεια των λυομένων να τοποθετηθούν στις
παραλίες Μαρκοπούλου, καλάμου, Λεμωνιές Αγκώνα,
κέντρο καλάμου και στην παραλία Πηγαδάκια στο
Χαλκούτσι Ωρωπού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά φέτος
οι λουόμενοι που μεταφέρθηκαν με περίπου 200
πούλμαν απο τις γειτονιές της Αθήνας για μπάνια στον
Ωρωπό, δεν είχαν τις προϋποθέσεις ασφαλείας που
επιβάλλει η νομοθεσία, τις οποίες τηρούσνα ευλαβικά
σχεδόν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές του τόπου.
Είναι ν' απορεί κανείς πως συμβαίνουν όλα
αυτά,τη στιγμή που για την προβολή υποτίθεται
των παραλιών μας ο κ. δήμαρχος διέθεσε ήδη
40.000 ευρώ...

Δρόμος γεμάτος λακκούβες στο «Αυλοτόπι»
Γεμάτος λακκούβες και λάσπη είναι ο δρόμος στη θέση
«Αυλοτόπι» που συνδέει την παραλία του Μαρκοπούλου και
τον Ωρωπό με τον Κάλαμο.
Παρά τις διαβεβαιώσεις του δημάρχου κ. Οικονομάκου,
δεν κατέστη δυνατό να επισκευαστεί ο δρόμος ούτε βεβαίως
να συνδυαστεί η όποια θετική παρέμβαση με την αντικατάσταση και του αντλιοστασίου στη θέση «Ρίζες».
Είναι ν’ απορεί κανείς τι απέγιναν τα χρήματα για τις
επισκευές των δρόμων και την ολοκλήρωση βασικών έργων,
ιδιαίτερα στον Κάλαμο, πώς δεν έχουν γίνει ποτέ αυτά τα
έργα και ποιος τελικά θα δώσει λογαριασμό για το τι γίνεται
και τι δεν γίνεται σ αυτό τον δήμο.
Οι πολίτες αναρωτιούνται ακόμη αν γνωρίζουν από τη
δημοτική αρχή, πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν από πολίτες για την
επισκευή των οχημάτων τους που καταστρέφονται εξ’ αιτίας
της ελεεινής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι δρόμοι.

