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ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο βασικό θέμα που
είναι το φυσικό αέριο.
Το φυσικό αέριο είναι ένα μη ορυκτό καύσιμο το
οποίο, δυστυχώς, γίνεται και αυτό αντικείμενο εκμετάλλευσης. Πρώτοι φέραμε στην επιφάνεια,εδώ και
15 ημέρες, ότι το φυσικό αέριο, παρά το γεγονός ότι
θεωρείται φθηνότερο και φιλικότερο προ το περιβάλλον,
σε μας έρχεται πολύ ακριβότερο.
Πληρώνουμε καπέλο 35% στους Ρώσους, στους
Τούρκους και στο Αζερμπαϊτζάν, ως αποτέλεσμα κακών
συμβάσεων που έχουμε υπογράψει.
Την πρώτη την υπέγραψε ο τότε πρωθυπουργός
Κώστας Καραμανλής και τη δεύτερη την υπέγραψε ο
κ. Σαμαράς και μάλιστα 35% ακριβότερα.
Να φανταστείτε ότι στη Βουλγαρία οι καταναλωτές
πληρώνουν 0,051 ευρώ την κιλοβατώρα φυσικού
αερίου, ενώ εμείς την πληρώνουμε 0,079 ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι πληρώνουμε παραπάνω και,
όπως έχει παρουσιαστεί και σε τηλεοπτικές εκπομπές, ο
Έλληνας πολίτης χάνει το χρόνο 400 εκ. ευρώ, επειδή
πληρώνει ακριβώς αυτό το χαράτσι.
Ξεκινήσαμε μια καμπάνια μιλώντας και με τις ΔΕΠΑ
και ΔΕΣΦΑ για να δούμε τι θα γίνει μ' αυτό το θέμα
.Στόχος είναι στη διαπραγμάτευση που θα γίνει τώρα
με τους Ρώσους (γιατί το 65% των συνολικών ποσοτήτων το προμηθευόμαστε από αυτούς) να πετύχουμε
μείωση της τιμής, έτσι που να μην υπερβαίνει πάνω
από 10-15% την τιμή στην οποία το προμηθεύονται
οι άλλες χώρες.

ΔΕΗ: ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Eδώ και ενάμιση μήνα, έχουμε ξεκινήσει καμπάνια
για τη ΔΕΗ, η οποία δυστυχώς μας κλέβει ασύστολα, παρά το γεγονός ότι είναι Δημόσια Επιχείρηση
Κοινής Ωφέλειας.
Έχουμε πει ότι το Τέλος Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΟ)
που βάζει στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς η ΔΕΗ
και που αντιστοιχεί στο 40% της καταναλισκόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας είναι παράνομο, παράτυπο και
έχει καταργηθεί με νόμο από το 2011. Παρόλαυτα,
συνολικά από τότε μέχρι σήμερα, η ΔΕΗ μας έχει
κλέψει 2,5 δισ. ευρώ.
Εμείς έχουμε προτείνει να μετακυλήσει το ποσό
αυτό στις 360.000 οικογένειες που, δυστυχώς, δε
θα κάνουν Χριστούγεννα φωτεινά φέτος, γιατί τους
έχει κοπεί το ρεύμα.

Σήμερα,με σχετική του ανακοίνωση, ο ΥΠΕΚΑ κ.
Μανιάτης είπε ότι το ρεύμα θα επανασυνδεθεί, άρα
κάπως εισακουστήκαμε.
Οι αιτήσεις για τις αγωγές για την επιστροφή
αυτών των χρημάτων, που έχει ξεκινήσει το ΠΑΚΟΕ
εδώ και περίπου 5 μήνες, συνεχίζονται. Σταματήσαμε
τώρα γιατί έχουμε μια πληθώρα αιτήσεων, περίπου
3.500. Οι δύο προηγούμενες μαζικές αγωγές που
κάναμε κερδήθηκαν και οι άνθρωποι που μετείχαν
πήραν πίσω χρήματα.
Η μία αγωγή που κερδήθηκε ήταν 110 χιλιάδες
ευρώ, μια άλλη 174 χιλιάδες ευρώ… Άνθρωποι που
πλήρωναν χρήματα για 5 συνεχή χρόνια, τα πήραν
πίσω. Από τις 5 του Γενάρη του 2014, οι αιτήσεις
θα συνεχιστούν.
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ΒΙΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Εδώ μπορούμε να πούμε ότι την πρωτιά την έχουμε
εμείς. Το ΠΑΚΟΕ πρώτο είχε αναδείξει το κατάντημα
αυτό που λέγεται ΒΙΠΕ Ασπροπύργου.
Μετά από τις εκπομπές μας, ο κ. Μανιάτης δήλωσε
ότι θα γίνει χωροταξία για τις βιομηχανίες και τη συγκεκριμένη Βιομηχανική Περιοχή.
Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι σε μία από αυτές τις
κλειστές, χωρίς ταμπέλα βιομηχανίες, βρέθηκαν 55
τόνοι χαλκού που είχαν κλέψει από καλώδια της ΔΕΗ.
Η εταιρεία αυτή είχε εισπράξει 280.000 ευρώ από
Πακιστανούς κι Έλληνες. Την πρωτοκαθεδρία σ ‘αυτή
την υπόθεση είχε ένας γέρος 80 ετών.
Η ιστορία αυτή στον Ασπρόπυργο συνεχίζεται και
πρέπει κάποιος να παρέμβει, έτσι ώστε αυτό το χάλι
κάποια στιγμή να σταματήσει.
Στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, μετά από
δική μας παρέμβαση, ξεκίνησε έλεγχος των αναθέσεων
που γίνονταν εκεί, της τάξεως των 2,5 εκ. ευρώ μέσα
σ ένα χρόνο, από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
κ. Ρακιντζή.

Δυστυχώς τα σκουπιδια, καταλήγουν σε αλάνες όπου γίνεται διαλλογή για ανακυκλώσιμα υλικά απο
τους Ρομά. Τα υππολοιπα αφήνονται εκεί, όπου με τη βροχή απλώνονται στα ρέματα, τους δρόμους
ή τη θάλασσα.

ΔΙΟΔΙΑ…ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
Έχουμε δεινοπαθήσει τα τελευταία
χρόνια από τα διόδια, καθώς πολλοί
συμπολίτες μας δεν έχουν τη δυνατότητα
να τα πληρώσουν.
Έχουμε φτάσει στο σημείο να περνάνε
οι οδηγοί των οχημάτων σηκώνοντας τις
μπάρες και να ακούγεται πια συνέχεια η
σειρήνα.
Και δυστυχώς, μέσα σ' αυτό το χάλι, σ’
αυτή την οικονομική κρίση, έρχεται και μια
ιδιωτική εταιρεία, συμπαρασύροντας και
την κυβέρνηση και επιχειρεί να περάσει
με νομοσχέδιο την αύξηση των διοδίων
μέχρι και 60%.
Αυτό είναι τραγικό, αν σκεφτεί κανείς
ότι όλες οι ΔΕΚΟ, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ και η
ΕΥΔΑΠ, εδώ και τρία χρόνια δεν έχουν
κάνει αύξηση μεγαλύτερη του 5%.
Και καταλήγουμενα συζητάμε για μια
αύξηση των τιμών στα διόδια της τάξης
του 60% για ανθρώπους εργαζόμενους
που διέρχονται από τα διόδια για να
πάνε στη δουλειά τους και δεν έχουν να
πληρώσουν.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΣΤΟ KONTRA CHANNEL

► Ρεπορτάζ του ΠΑΚΟΕ στο Δημαρχείο Ωρωπού
Κοντά μας έχουμε την κ. Ιωάννα
Στεργίου και τον κ. Κώστα Λίτσα.
Πρώτα όμως ας δούμε ένα βίντεο
από το δημοτικό συμβούλιο στο οποίο
πήγαμε προχθές και το οποίο είχε
αποκλειστικό θέμα το πρόβλημα των
διοδίων...
(βίντεο) "Σε ώρα δυσβάσταχτης οικονομικής κρίσης, ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα
στους κατοίκους της Βορειοανατολικής
Αττικής και τα παράνομα και ειδεχθή
συμφέροντα των "εθνικών εργολάβων"
που τους στηρίζει η κυβέρνηση "εθνικής
σωτηρίας".
Οι κάτοικοι, όπως και το 2008, είναι
αποφασισμένοι να σταματήσουν την απληστία και ασυδοσία των εξουσιαστών μας,
με στόχο την κατάργηση των διοδίων".
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: (Στη συγκέντρωση κατοίκων στο έκτακτο δημοτικό
συμβούλιο Ωρωπού με θέμα τα διόδια)
"Βλέπετε ότι η συγκέντρωση των κατοίκων
είναι πολύ μικρή, ενώ θα έπρεπε να είναι
μια δυναμικότερη συγκέντρωση. Εμείς
ήρθαμε, όπως μας κάλεσε η σχετική ανακοίνωση, στις 6 η ώρα, αλλά βρήκαμε τις
πόρτες κλειστές και κανείς δεν ήταν εδώ...
Είναι 7 παρά 10 και πριν λίγο άνοιξαν

οι πόρτες. Κανείς δε φαίνεται να διαμαρτύρεται γι αυτό. Ούτε και γι αυτό. Άρα;
Τι συμβαίνει;"
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΩΡΩΠΟΥ: "Εμείς τυχαία
μάθαμε για το σημερινό έκτακτο δημοτικό
συμβούλιο. Η ανακοίνωσε έλεγε στις 7,
αλλά δεν έλεγε πού.
Ξέραμε ότι είναι για τα διόδια αλλά
δεν έλεγε πού θα γίνει. Μπορεί αυτή τη
στιγμή να υπάρχει κόσμος έξω από το
δήμο. Μπορεί, δεν ξέρω. Ύστερα,αν δεν
βάλουν δύο αφίσες ή δύο πανό, για να
κατέβει ο κόσμος κάτω, πώς θα κατέβει;"
ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΟΥΠΑΤΑΤΖΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ: «Εχω καταρχήν να
πω ότι το έγκλημα και η απάτη συνεχίζονται
ακόμα πιο οργανωμένα. Μετά το 2007,
με τις συμβάσεις που υπέγραψε η Ν.Δ.
και το ΠΑΣΟΚ και με τις οποίες χώρισαν
τους δρόμους στους εργολάβους, τους
ντόπιους και τους ξένους, έρχονται τώρα
να ζητήσουν από το λαό να σηκώσει στις
πλάτες του το βάρος από όλο αυτό το
επαγγελματικό ρίσκο . Η μοναδική ευθύνη
αυτών των επιχειρήσεων ήταν ότι θα
έβρισκαν αυτοί τους χρηματοδότες.
Βλέπετε, ήταν από τα πρώτα έργα στα

οποία δεν θα ήταν εγγυητής το ελληνικό
δημόσιο. Έτσι λοιπόν, αφού δεν βρήκαν
τα λεφτά από τις ελληνικές τράπεζες,
έρχονται σήμερα και παίρνουν από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 2 δισ.
ευρώ, λεφτά που θα μπορούσαν να πέσουν
σε ελληνικές επιχειρήσεις που αυτή τη
στιγμή στενάζουν και έχουν γονατίσει.
Από την άλλη, θα τους δίνονται μέχρι
το 2035 τα έσοδα των διοδίων, δηλαδή
πάνω απο 12 δισ. ευρώ. Η επένδυση
του όλου έργου είναι 9 δισ. ευρώ και οι
επενδυτές αυτοί δεν έχουν βάλει παραπάνω από το 10% δηλαδή 900 εκ. ευρώ.
Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της απάτης."

ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΙΣΘΗΜΑ ΜΙΛΗΣΑ….
ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ (μιλώντας
στο δημοτικό συμβούλιο): "Για να μην
ευλογούμε και τα γένια μας, πήγε πολύ
καλά η ολιγόλεπτη τοποθέτηση μου, στην
επιτροπή της βουλής.
Αισθάνθηκα ότι ταρακουνήθηκαν..."
(Ακούγονται γέλια και σούσουρο στο
ακροατήριο)
"Αισθάνθηκα ότι καταλάβανε το δίκιο
του Ωρωπού".

(Ξανά σούσουρο, θυμηδία και γέλια)
"Δεν είπα τίποτα ρε παιδιά, ένα αίσθημα είπα...
Είμαστε κάθετοι σε οποιαδήποτε αύξηση των διοδίων και κάθε νέο σταθμό."
ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΤΣΑΣ - ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΩΠΟΥ: "Φτάσαμε σήμερα,
να συνεχίζει, δυστυχώς, η κυβέρνηση, το
β' μέρος του κακού έργου, δηλαδή το
ξεπούλημα των Εθνικών Οδών και να
πηγαίνει και να αποζημιώνει με περισσότερα χρήματα τον εργολάβο ανάδοχο.
Είναι κατάντια αυτό που ζούμε σήμερα,
την εποχή της κρίσης, που ο κόσμος δεν
έχει καν δουλειά, που δεν του φτάνουν τα
χρήματα που παίρνει από την εργασία του,
να πληρώνει και από πάνω ένα χαράτσι
για να επιστρέψει στο σπίτι του."
"Η ΔΗΜΑΡ είναι αρνητική σ' αυτό
που γίνεται, σ αυτές τις συμβάσεις που
φέρνει η κυβέρνηση. Το εκφράσαμε και
στη βουλή μέσω της κ. Ξυροτήρη. Είναι
μια θέση ευθύνης καθώς, παρόλο που
αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα των
μεγάλων έργων, νομίζουμε ότι ο τρόπος με
τον οποίο εξελίσσονται αυτές οι συμβάσεις
δεν είναι ωφέλιμος για το δημόσιο και

οικο
νομία

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ» ΤΗΣ 07/12/2013
πιστεύουμε πως το κόστος ανά χιλιόμετρο
αυξάνεται πάρα πολύ. Και βέβαια καλείται
το δημόσιο να συνεισφέρει υπέρμετρα
σε σχέση με τους παραχωρησιούχους..."

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙO
ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Κα Στεργίου, πείτε μας ποιο νομοθετικό πλαίσιο
υπάρχει και εάν υπάρχει, πότε αυτό έχει
βληθεί από κάποιους συνταγματολόγους,
ή οποιονδήποτε άλλο, ούτως ώστε να
εκπέσει. Έχει προχωρήσει νομικά οτιδήποτε, έτσι ώστε να μιλάμε για διαδικασία
κατάργησης των διοδίων;»
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: «Το πρόβλημα ξεκίνησε
από τον Απρίλιο του 2007. Όπου η τότε
κυβέρνηση Ν.Δ. με τον Σουφλιά Υπουργό,
με τη σύμφωνη γνώμη και του ΠΑΣΟΚ
και του ΛΑΟΣ τότε, έφεραν στη βουλή με
τον νόμο 235 του 2007 την επικύρωση
των συμβάσεων των εθνικών μας οδών.
Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο τα διόδια.
Τα διόδια ήταν αποτέλεσμα αυτής της
παραχώρησης. Του ξεπουλήματος,όπως
πολύ σωστά και εύστοχα είχαμε επισημάνει, των εθνικών μας δρόμων, των
δρόμων που είχαμε ήδη πληρώσει με
χιλιάδες δραχμές.
Γιατί, ξέρετε, διόδια υπήρχαν και στην
Τανάγρα και σε άλλα σημεία του οδικού
δικτύου. Και τα διόδια των Αφιδνών
υπήρχαν από το '92. Οπότε, αυτό το
κομμάτι τουλάχιστον, που η περιοχή της
Βορειοανατολικής Αττικής χρησιμοποιεί,
το είχαμε χιλιοπληρώσει. Είχε αποσβεστεί.
Και κανένας δεν έχει κάνει ποτέ κοστολόγηση. Μας είπε βουλευτής ότι ψήφισε
τη σύμβαση για τα διόδια χωρίς προηγουμένως να την διαβάσει.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Εδώ ολόκληρο μνημόνιο μας είπαν ότι δεν το είχαν
διαβάσει.»
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: «Ο κ. Χρυσοχοϊδης μας
είπε δεν το διάβασε κι ένας βουλευτής
που δεν ήξερε τι υπέγραφε. Έδωσαν τη
χαριστική βολή.»
Ποιές οι νομικές ενέργειες
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Επιμένω: νομικά έχει γίνει καμία δράση;»
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: «Εμείς το 2009, αφού ξετινάξαμε τις συμβάσεις με μεγάλο επιτελείο
νομικών, σαν νομαρχία,εκείνη την περίοδο
κάναμε προσφυγές για την κατάργηση
των συμβάσεων και των συνεπειών που
είχαμε στην περιοχή μας.
Είχαμε υποβάλλει πολλούς όρους
μεταξύ των οποίων και περιβαλλοντικούς.
Δεν υπήρχαν μελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για να στηθούν αυτά τα
διόδια. Πουθενά.
Γιατί με τη σύμβαση αυτή καταρ-

γούνταν και η μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων κι δίνονταν το δικαίωμα σ’
ένα εργολάβο υπάλληλο της εταιρείας,
τον «ανεξάρτητο εργολάβο» να τα βάλει
όπου θέλει και χωρίς καμία προστασία.
Γιατί στο σημείο που έχουν γίνει αυτά,
υπάρχει η προστασία της Πάρνηθας.
Υπάρχει ο λαιμός Πάρνηθας - Πεντελικού και ανηφόρα και απαγορεύεται στις
ανηφόρες να γίνονται διόδια.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Από τις προσφυγές αυτές, ποιο ήταν το αποτέλεσμα;»
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: «Η μία έχει εκδικαστεί και

περιμένουμε να βγει αποτέλεσμα. Έγινε μία
από τη Νομαρχία, μία από τους δημάρχους,
τους τότε κοινοτάρχες και τους κατοίκους
που είχαμε συνυπογράψει. Έγινε μία και
από το δήμο Ωρωπού, αργότερα, για το
θέμα της τιμής των διοδίων, την οποία
όμως έχει χάσει ο δήμος.
Από την άλλη μεριά, τους είχαμε καταγγείλει για περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως
ότι δεν υπήρχαν άδειες οικοδομής. Η
πολεοδομία του Καπανδριτίου είχε επιβάλει τουλάχιστον 30 εκ. ευρώ πρόστιμο
στις εταιρείες για τα παράνομα έργα και

τα αυθαίρετα χτίσματα που έγιναν εκεί.
Όλα αυτά έγιναν κατόπιν δικών μας
ενεργειών .»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Να μιλήσουμε
τώρα και με τον κ. Κωσταντίνο Λίτσα, ο
οποίος είναι ο αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης του δήμου Ωρωπού. Θα
είστε πάλι υποψήφιος;»
-«Με το θέλημα του Θεού, ναι.»
-«Για πείτε μας και εσείς τη γνώμη
σας, από τα γεγονότα τα οποία έχετε
βιώσει πολύ δυνατά και στη Μαλακάσα,
από όπου ξεκίνησαν όλα.

Λίτσας: Κατέστρεψαν
την περιοχή
Εκεί ξέρουμε πως έφτιαξαν ένα πρόχειρο δωματιάκι και «φάγαν» και τα δέντρα».
ΛΙΤΣΑΣ: «Έφαγαν τα δέντρα, ναι. Δεν
προλάβαμε. Το σταματήσαμε όμως το έργο.
Ο κόσμος μας γνώρισε στους δρόμους και
δυστυχώς με έναν άσχημο τρόπο μάθαμε
ότι ξεπουλήθηκαν κάποια πράγματα από
την κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις άλλαζαν,
αλλά τα συμφέροντα ήταν κοινά και τα
πρόσωπα που τα εξυπηρετούσαν έμεναν
τα ίδια.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Ονοματεπώνυμα δώστε μας».
ΛΙΤΣΑΣ: «Επί Ν.Δ. είχαμε τον κ.
Λαμπρόπουλο Δ/νων Σύμβουλο της εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ, τον οποίο συναντήσαμε
για να του εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά
μας. Επί ΠΑΣΟΚ σκεφτήκαμε «ωραία,
άλλαξαν τα πράγματα, η κοινωνία θα βρει
κάποιους συμμάχους» (το 2009 αυτά).
Το αποτέλεσμα είναι ότι είδαμε τον κ.
Λαμπρόπουλο Γενικό Γραμματέα στο
ΥΠΕΧΩΔΕ, ειδικό κι αρμόδιο γι’ αυτά τα
έργα, για τους δρόμους ανάπτυξης. Εκεί
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χάσαμε και την όποια εμπιστοσύνη μας.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: -«Η Μπιρμπίλη
έκανε το θαύμα της δηλαδή… Εξωγήινη.
Τώρα ασχολείται με την… πράσινη ανάπτυξη
και παίρνει τον μισθό της.»
ΛΙΤΣΑΣ: «Λαϊκισμό χορτάσαμε. Ο
λαός θέλει τον πολιτικό που δεν θα είναι
λαϊκιστής, αλλά θα είναι μαζί του, με το
λαό, με τους πολλούς. Μέχρι τώρα αυτοί
που κυβερνάνε είναι με τους λίγους.Και
είναι ενάντια στους πολλούς.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Τους ψηφίζουν
οι πολλοί όμως. Κι αυτό είναι το τραγικό».
ΛΙΤΣΑΣ: «Έφθασε όμως η ώρα. Είδαμε
τα αποτελέσματα αυτής της κακοδιαχείρισης του ελληνικού δημοσίου, είδαμε
μια τρύπια σύμβαση. Έφτασε στο σημείο
να πληρώνεται ο εργολάβος για έργα
που δεν έχει κάνει. Κάναμε αγώνες, τα
καταγγείλαμε όλα αυτά, αλλά ερχόντουσαν
αλλεπάλληλα οι κυβερνήσεις να υιοθετούν ό,τι θέλει ο εργολάβος και να τον
καλύπτουν. Το μόνο που έκαναν,βεβαίως,
ήταν να ποινικοποιήσουν τον αγώνα των
πολιτών ενάντια σ’ αυτή τη λαίλαπα για
την περιοχή μας.
Θέλω να το καταλάβετε ότι δεν μπορεί
κανένας να δουλεύει σε μια ιδιωτική ή
δημόσια δουλειά και να πηγαινοέρχεται
πλέον, χρυσοπληρώνοντας διόδια-χαράτσια, ειδικά την περίοδο της κρίσης.
Φανταστείτε τι θα γίνει με τις νέες
μεγαλύτερες αυξήσεις.
Κάποιοι που διάβασαν τη σύμβαση,
ειδικοί αναλυτές, οικονομολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί που ήταν μέσα σ’ αυτό
το κίνημα, βλέπουν ότι ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ. Το πολύ
πολύ να τις καθυστερήσουν για λίγο. Θα
περιμένουν λίγο να περάσουν οι εκλογές,
αλλά τις αυξήσεις δεν τις γλυτώνουμε,
θα μπούνε στα διόδια.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Όταν λέτε είναι
υπογεγραμμένες, τι εννοείτε;»
ΛΙΤΣΑΣ: «Είναι μέσα στη σύμβαση.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Στην αναβάθμιση της σύμβασης. Η προηγούμενη
σύμβαση δικαιολογούσε μέχρι 60% αύξηση
των διοδίων;»
ΛΙΤΣΑΣ:«Δικαιολογούσε μια συγκεκριμένη αναβάθμιση …»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:«Τεχνικοοικονομικά,

αυτό τεκμηριώνεται;»
ΛΙΤΣΑΣ:«ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΝΕΙ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΕΡΝΑΕΙ, είναι αυτό. Ο ανεξάρτητος
μηχανικός είναι ένας υπάλληλος που τον
πληρώνει ο εργολάβος. Είναι κομμένα
και ραμμένα στα μέτρα τους. Αυτό είναι
το παιχνίδι. Η φωνή όμως του κόσμου,
του λαού, είναι οργή Θεού. Ο κόσμος
θα βγει στο δρόμο, κι αυτά που λένε μη
πλησιάζoυμε στα διόδια γιατί θα μας πάνε
αυτόφωρο, τα ακούμε βερεσέ.
Ας έρθουν την Κυριακή κι ας φέρουν
όσες κλούβες ΜΑΤ θέλουν. Εκεί θα είμαστε
όλοι από το κίνημα των πολιτών, κατηγορούμενοι, εγώ και η κ. Στεργίου από
τους πρώτους κατηγορούμενους.
Μας κατηγορούν μέχρι και για σύσταση
εγκληματικής οργάνωσης.»
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: «Κι όχι μόνο. Όλο τον
ποινικό κώδικα τον έχουμε επάνω μας.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Όταν διαμαρτύρεται κάποιος είναι σύσταση εγκληματικής
οργάνωσης; Οι άνθρωποι στην Ιερισσό
είναι 8 μήνες μέσα.»

ΛΙΤΣΑΣ: «Πήγαμε στα διόδια με τα
παιδιά μας, ήρθε ο παπάς του χωριού, τι
σόϊ εγκληματική οργάνωση είναι αυτή;
Παιδιά,γυναίκες, κάτοικοι, ο παπάς, όλοι
φωνάξαμε να σταματήσουν να μας κλέβουν.
Σας το ξαναλέω, ήρθε η ώρα του λαού.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Το θέμα είναι
ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σαν
ΠΑΚΟΕ, κάναμε τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από την πλευρά
των κατοίκων στη Χαλκιδική για την
«Ελληνικός Χρυσός», την εταιρεία που έχει
αναλάβει τις Σκουριές. Διαπιστώσαμε ότι,
χωρίς καμία άδεια, αυτοί οι κύριοι έκοψαν
2500 δέντρα 100 ετών, «έφαγαν» γύρω
στα 200 χιλιόμετρα δρόμων και κανείς δεν
τόλμησε να τους κάνει μήνυση και από
την άλλη, αν οι κάτοικοι διαμαρτύρονται,
μπαίνουν φυλακή και για 6 μήνες.
Από εκεί και πέρα τι να συζητήσουμε
τώρα, ποια ισονομία…. Η δικαιοσύνη
δεν ξέρω τι ρόλο παίζει αλλά,όταν μια
κυβέρνηση άγεται και φέρεται από συγκεκριμένα συμφέροντα για να φέρει δήθεν

επενδύσεις στην Ελλάδα, έχει φτάσει ο
κόμπος στο χτένι.
Δεν μπορεί να έχεις περάσει στη βουλή
μισθό 450 ευρώ για τον πρωτοδιοριζόμενο
στον ιδιωτικό τομέα και μετά να έρχεσαι
να λες ότι πρέπει ν’ αναπτύξουμε τον
τόπο. Ποια ανάπτυξη; Η Ιερισσός, με τον
τουρισμό που έχει, αναπτύχθηκε τόσο πολύ
που δεν χρειάζεται καν τις Σκουριές.»
ΛΙΤΣΑΣ: «Το ξεπούλημα έχει σειρά,
έχει συνέχεια. Το επόμενο θα είναι η
ΕΥΔΑΠ, η ΔΕΗ, τα δάνεια τα κόκκινα του
κοσμάκη. Θα ξεπουλήσουν κι εμάς τους
ίδιους στο τέλος.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Θέλουν να
ξεπουλήσουν την ΕΥΔΑΠ για 300 εκατομμύρια, με περιουσιακά στοιχεία 6,2
δις ευρώ.»
ΛΙΤΣΑΣ: «Και στη δική μας περίπτωση,
εδώ στα διόδια, προσπαθούν να προκαλέσουν ρήγμα. Θέλουν οι κάτοικοι να
πάρουν κάρτες- δηλαδή να κλειδώσουν
την περιοχή για όλους τους άλλους. Και
εμείς να έχουμε μια καρτούλα για να
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περνάμε. Κι ο επισκέπτης πότε θα έρθει;
Τους είπαμε ότι στη Βάρη και τη Βουλιαγμένη δεν υπάρχουν διόδια και ήρθανε
κάποιοι αυτόκλητα να υπερασπιστούν
τον εργολάβο, για να πουν ότι εκεί δεν
υπάρχει Εθνική Οδός. Μα υπάρχει στον
Ασπρόπυργο, υπάρχει στην Ελευσίνα.
Είναι δυνατόν;»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Μη ξεχνάτε ότι
μέσα σε 4 χρόνια που έχει γίνει η Αττική
Οδός, ο Μπόμπολας, ο μέντορας του
ΑΚΤΩΡΑ, έχει εισπράξει εις τριπλούν τα
λεφτά,τα οποία δανείστηκε κι επιδοτήθηκε.
Δεν τα έβαλε καν μόνος του.
Κι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια ιστορία
της Αττικής οδού, την οποία δεν μπορώ να
καταλάβω. Με τα διόδια που έχει πάρει
ως τώρα θα έπρεπε να έχουν φτιαχτεί
άλλες τρείς οδοί σαν την Αττική οδό.
Εμείς ζητάμε από τους κατοίκους της
βορειοανατολικής Αττικής να είναι, όσοι
περισσότεροι μπορούν, αύριο στα διόδια,
στην κινητοποίηση και να βροντοφωνάξουμε ότι, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
Κε Μανιάτη και εσείς κ. Χρυσοχοϊδη, δεν έχετε το δικαίωμα να μη βάζετε
καπέλο στις ορέξεις αυτών που δυστυχώς
μας έχουν φτάσει σ’ αυτό το χάλι, είτε
ΑΚΤΩΡΑΣ λέγεται είτε ΝΕΑ ΟΔΟΣ λέγεται
είτε οτιδήποτε. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ».

ΚΟΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: «Πρέπει να πω πάντως
ότι το κίνημα δεν έχει σταματήσει, απλά
με τις διώξεις έχει υποχωρήσει κάτω
και από την πίεση των αναγκών και των

οικονομικών συνθηκών που υπάρχουν.
Αυτό όμως που ξαναγίνεται τώρα,
δεν είναι μόνο η αύξηση. Είναι και η
επικαιροποίηση των συμβάσεων. Ενώ η
πρώτη προέβλεπε μία συμμετοχή 8-10%
για τον εργολάβο, το υπόλοιπο 40-50%
για το κράτος, το υπόλοιπο 60% ήταν
τραπεζικός δανεισμός.
Ο τραπεζικός δανεισμός κατέρρευσε
κάτω από τα υψηλά επιτόκια και οι
συνθήκες άλλαξαν από το 2007. Κι
έρχεται σήμερα το κράτος να καλύψει
το κενό αυτό με δάνειο που παίρνει
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
για να το δώσει στους εργολάβους.
Κόβει από το ΕΣΠΑ άλλα έργα, για να
χρηματοδοτήσει τους εργολάβους και
ταυτόχρονα αυξάνει και τα διόδια.
Και γιατί κάνει τις αυξήσεις; Γιατί
μειώθηκαν οι διελεύσεις. Προσπαθεί
λοιπόν με τις αυξήσεις να καλύψει το
κενό αυτό, διότι η οικονομική κρίση και
η αύξηση της τιμής των καυσίμων έχουν
σαν αποτέλεσμα τη μείωση της κίνησης.
Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η
ανεργία. Πολύς κόσμος,όταν ακόμα δούλευε, μετακινούνταν στην βιομηχανική
περιοχή των Οινοφύτων, στην Αθήνα και
αλλού. Αυτός ο κόσμος μειώθηκε πια.
Για έναν που δουλεύει και μεταβαίνει
στην Αθήνα από την κεντρική περιοχή
των Αφιδνών με 20 μέρες δουλειά,
αυτό σημαίνει πως πληρώνει 1.600

ευρώ το χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό;
Ότι δυο ή τρείς μισθούς ετησίως χάνει
ο εργαζόμενος μόνο από τα διόδια.
Χρωστάγαμε εμείς, οι κάτοικοι του
Ωρωπού και της Βορειοανατολικής Αττικής, τρείς μισθούς στους εργολάβους;
Κι εκτός των άλλων, παρατείνει τη
σύμβαση και από το ’37 το πάει στο
’41 και χάνει το κράτος κι άλλο. Τους
δίνει και τα έσοδα που θα εισέπραττε
το ίδιο από ένα σημείο και μετά.
Σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται
και βάζει άλλα δύο διόδια, στον Άγιο
Στέφανο και τη Βαρυμπόμπη. Σήμερα
που ερχόμουν προς Αθήνα, παρακολουθούσα την κίνηση.
Όσοι θέλαμε να αποφύγουμε τα
διόδια, μπαίναμε από τον κόμβο του
Μαρκόπουλου, από τον παράδρομο και
πηγαίναμε στον Άγιο Στέφανο. Τώρα
κι εμείς θα πληρώνουμε.
Δε θα υπάρχει διέξοδος, δε θα μπορούμε να ΜΗΝ πληρώσουμε διόδια.»
ΛΙΤΣΑΣ: «Θα την πληρώσει η Κηφισιά, να ξέρετε.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Εγώ ρώτησα
δύο συνταγματολόγους και μου είπαν
ότι παράταση συμβάσεων δεν μπορεί να
γίνει πάνω από μία δεκαετία. Και τώρα
εσείς μου λέτε ότι είναι για 30 χρόνια,
ότι την πάνε μέχρι το ’41.»
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: «Οι βουλευτές να τα
ακούν αυτά. Το θέμα θα ψηφιστεί την

Τρίτη στη Βουλή. Εμείς θέλουμε να
στείλουμε ένα μήνυμα όχι μόνο στους
βουλευτές της αντιπολίτευσης που έχουν
πάρει θέση, αλλά και στους βουλευτές
της συμπολίτευσης.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, αγαπητές φίλες
και φίλοι, σας ζητάμε να είστε αύριο
στις 11:30 στα διόδια των Αφιδνών
για να διαμαρτυρηθούμε όλοι για το
κατάντημα αυτής της κυβέρνησης που,
χωρίς έλεος, αυξάνει τα διόδια κατά
60%.
Πρόκειται περί θράσους. Γιατί, όταν
εσύ κ. Στουρνάρα κόβεις τις συντάξεις,
κόβεις τους μισθούς…»
ΛΙΤΣΑΣ: «Μπορεί να περάσει η μητέρα του από τα διόδια και να αισθανθεί
κάπως…»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Το θέμα
είναι να συνειδητοποιήσετε κάποτε,
όλοι εσείς που εξουσιάζετε αυτό τον
τόπο, ότι τέτοια παιχνίδια πρέπει να
σταματήσουν.
Γιατί ο λαός δε σας χρωστάει απολύτως τίποτα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή
στο 2013 να έχουμε φτάσει σ’ αυτό το
κατάντημα και να συνειδητοποιούμε όλοι
ότι 100 οικογένειες κυβερνούν αυτό
τον τόπο κι όχι αυτοί που ψηφίσαμε.»
ΛΙΤΣΑΣ: «Μα ποιος θα πάει για
μπάνιο στον Ωρωπό με 6-7 ευρώ την
ημέρα διόδια;»
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΏΣ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΖΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ κο ΛΙΤΣΑ ΚΑΙ κο ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: «Ήταν φυσικό να
μην υπάρχει λύση για το θέμα του
Ασωπού, όταν αντιμετωπίζεται
μεμονωμένα και αποσπασματικά.
Θα πρέπει να το αναδείξουμε σε
εθνικό πρόβλημα.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Εδώ έχει
δημιουργηθεί διεθνές πρόβλημα κα
Στεργίου, δεν είναι απλά τα πράγματα.
Ήρθε η Μπιρμπίλη τότε, έκανε ανακοινώσεις, ήρθε και η Καραβασίλη, βρήκε
στην επιφάνεια και μια χωματερή στο
Συκάμινο, μπερδεύτηκε ο κοινοτάρχης
ο Ρούσσης…»
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: «Ξέρουμε πολύ καλά ότι
υπάρχουν όλα αυτά. Ήδη γίνεται η δίκη
των βιομηχάνων στη Θήβα που τους
έχουν εγκαλέσει από την Ομοσπονδία
Συλλόγων του Ωρωπού και τους κατοίκους του Ωρωπού, για τη μόλυνση και
την καταστροφή που έχουν επιφέρει
στην περιοχή μας.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Τα ποσά των
αποζημιώσεων είναι αστεία. Τα έξοδα
των ανθρώπων που πάνε και ξαναπάνε
σε δίκες είναι διπλάσια και τριπλάσια,
άρα όλο αυτό είναι μια παρωδία.»
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: «Εμείς θέλουμε ν’

αναλάβει πρωτοβουλία η κεντρική
διοίκηση. Να μην περιμένει μόνο από
τους πολίτες».
ΛΙΤΣΑΣ: «Εμείς θέλουμε και η
Τοπική Αυτοδιοίκηση να παίξει έναν
ενεργό ρόλο.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Μα έχουν
γίνει τρεις απογραφές πηγών ρύπανσης
.Έχουν δοθεί ένα εκατομμύριο διακόσιες
χιλιάδες ευρώ στην κυρία Λοϊζίδου γι
‘αυτή τη δουλειά.
Ξεκινώντας από εμάς λοιπόν, πιστεύω
ότι εκεί είναι που η Τοπική αυτοδιοίκηση
πρέπει να παίξει έναν ενεργό ρόλο. Δεν
μπορεί να λέμε, ως τοπική αυτοδιοίκηση,
ότι το νερό που έρχεται στον Ωρωπό
πηγαίνει για εμφιάλωση που πηγαίνει
το θέμα πίσω.»
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: «Στον Αυλώνα φτιάχνουν εργοστάσιο καύσης βιομάζας
για την παραγωγή-λένε- ηλεκτρικής
ενέργειας. Η τοπική αυτοδιοίκηση
αντέδρασε, όμως το θέμα ψηφίστηκε
από την αποκεντρωμένη περιφερειακή
αυτοδιοίκηση. ‘Αρα δεν είναι θέμα
πολιτικής κι επιλογών;»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Καλογερόπουλος είναι αυτός, κα Στεργίου...»
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στην εκπομπή στο kontra channel «Περιβάλλον Ώρα Μηδέν»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Ας δούμε
τώρα ένα βίντεο που έχουμε φτιάξει
για τον Ασωπό, θα διαπιστώσετε ότι
καλύτερα που δεν πηγαίνουν για
μπάνιο στον Ωρωπό.»
ΣΤΕΡΓΙΟΥ: «Ο σκοπός είναι να αναβαθμίσουμε τον τόπο μας. Έχουμε κάνει
αγώνα γι αυτό.»

ΑΣΩΠΟΣ: Η ΡΥΠΑΝΣΗ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ (Στην περιοχή της
Τανάγρας, μπροστά από μια «μπούκα»
που ρίχνει απόβλητα και βρόχινα νερά
στον Ασωπό): «Ασωπός 2013, με απόνερα και απόβλητα από βιομηχανίες,
όλα μπερδεμένα. Δυστυχώς τα χρώματα
εναλλάσσονται, καφέ, άσπρο, κίτρινο,
πράσινο, αυτός ο ποταμός κρύβει πάρα
πολλά. Αν μπορούσε να μιλήσει μόνο,
ποιος ξέρει τι θα έλεγε…
Με βάση τις μετρήσεις που πραγματοποιήσαμε, πριν από ένα μήνα, ο ποταμός
αυτός είναι γεμάτος από βαριά μέταλλα.
Όχι βεβαίως από το ποτάμι το ίδιο, από
τις πηγές του, αλλά από τις «μπούκες»
των βιομηχανιών που, δυστυχώς ανεξέλεγκτα εδώ και χρόνια, ρίχνουν εδώ
τα απόβλητά τους χωρίς να ρωτήσουν
κανέναν.
Και ξέρετε γιατί δε ρωτάνε κανένα;
Γιατί το κράτος είναι σάπιο, η κρατική
μηχανή δε δουλεύει, αλλά διαπλέκεται,
συν του ότι δεν έχει γίνει απογραφή των
πηγών ρύπανσης στην περιοχή, όπως
θα έπρεπε να γίνει. (Απευθύνεται στον
Δήμαρχο Τανάγρας που είναι μαζί του).
Κε δήμαρχε, ξέρετε αν έχει γίνει, μέχρι
τώρα, απογραφή των πηγών ρύπανσης;»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ:
«Δεν το γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι,μετά
από την επιτροπή του ΥΠΕΚΑ στην οποία
συμμετείχαμε και εμείς τις προάλλες, θα
έχει ξεκινήσει να γίνεται κάποια απογραφή.
Δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτή
η απογραφή.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Σαν δήμαρχος εδώ της περιοχής, έχετε λάβει ποτέ
κοινοποίηση κάποιας καταγραφής πηγών
ρύπανσης;»

Δήμαρχος Τανάγρας:
κατηγορηματικός
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ:
«Όχι, δεν έχει κοινοποιηθεί σε μας τίποτα.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Ούτε οι ρυπαντές που έχουν μετρηθεί και από το
Πολυτεχνείο και από τους οποίους και
εσείς πήρατε δείγματα με πολύ υψηλά

νούμερα του εξασθενούς χρωμίου, όπως
από 2.500 μέχρι 4.500; Αυτά είναι νούμερα εξωπραγματικά.
Όπως ξέρετε το εξασθενές χρώμιο
είναι καρκινογόνο, κι όλα τα εις –γόνο.
Στη θέση όπου βρισκόμαστε, εδώ, ήρθαμε
πριν δυο χρόνια εμείς με τους χημικούς
μας και πήραμε δείγματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν 2.500 χρώμιο, ολικό.
Αυτό με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το στείλαμε και στην
Εισαγγελία της Θήβας και στους ράμπο
περιβάλλοντος στην Αθήνα.»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ:«Οι ράμπο περιβάλλοντος στο
ίδιο σημείο βρήκαν 4.000 την τιμή του
χρωμίου. Μετά την καταγγελία και την

υδροληψία τη δικιά μας. Αντιλαμβάνεστε
ότι,ενώ μιλάμε για απορρύπανση του
Ασωπού, μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να
τον ρυπαίνουμε με τις ίδιες ποσότητες
και χειρότερα.
Μάλιστα, με μια μελέτη που κάνει το
πολυτεχνείο φέτος, βρίσκει πάλι τεράστια
μόλυνση στην ευρύτερη περιοχή.
Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε
και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα που
μας έχουν στείλει, δείχνουν φοβερά
νούμερα για την περιοχή μας. Άρα για
ποια απορρύπανση μιλάμε…;»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος που ήρθαν μετά από
εσάς, και από τις αναλύσεις που έκαναν,
διαπίστωσαν πολύ υψηλότερα νούμερα

περιεκτικότητας στο εξασθενές χρώμιο
από ό, τι βρήκατε ακόμα και εσείς. Σας
ενημέρωσαν γι’αυτά τα αποτελέσματα
ποτέ; Σας είπαν τι μέλλει γενέσθαι;»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Όχι γραπτά. Προφορικά
έχουμε συνεργασία με τους ράμπο περιβάλλοντος. Προφορικά με ενημέρωσαν και
μου επιβεβαίωσαν ότι,πράγματι, δεν είχαμε
κάνει κανένα λάθος και ότι απεναντίας
βρήκαν και μεγαλύτερες τιμές. Περιμένουμε,μετά την μήνυση μας, να μάθουμε και
τον ρυπαντή, για να προχωρήσουμε και σε
νέα δίωξη και να ζητήσουμε αποζημίωση,
γιατί πραγματικά η ζημιά είναι τεράστια.
Δεν έχει όρια η ζημιά που γίνεται.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Κι όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ζημιά που γίνεται δεν
είναι απλά και μόνο στον Ασωπό και στις
γύρω περιοχές που αρδεύουν από αυτό
το ποτάμι, αλλά είναι και στον υπόγειο
υδροφόρο ορίζοντα, τη λεγόμενη Ασώπεια
Λεκάνη, όπου δυστυχώς οι γεωτρήσεις
είναι επιβαρυμένες και το ξέρετε πολύ
καλά αυτό.»
Ο Ασωπός φτάνει μέχρι το Χαλκούτσι
του Ωρωπού. Κι εκεί λοιπόν εναποθέτει όλα
τα τοξικά του απόβλητα. Γιατί πάει στην
κατηφόρα και καταλήγει στη θάλασσα.
Και δημιουργεί πρόβλημα στα χωράφια,
στα ζαρζαβατικά, παντού.
Και όμως, η πολιτεία είναι απούσα.
Το μόνο που έκανε ο Σουφλιάς ήταν να
δώσει ένα εκατομμύριο για να χτίσουν
γύρω - γύρω, να εγκιβωτίσουν σε ένα
σημείο τον Ασωπό με πέτρες, καταστρέφοντας και το οικοσύστημα που υπήρχε.
Και για όλα αυτά σιωπή.»
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Βυθίζεται στο εξασθενές χρώμιο

Η

περίπτωση του Ασωπού δεν είναι
καινούργια. Πρόσφατα όμως,
το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο του προγράμματος
LIFE-CHARM «Chromium in Asopos
groundwater system: Remediation
technologies and measures», σε συνεργασία και με τους άλλους εταίρους του
προγράμματος, ανέλαβε να μετρήσει
τη συγκέντρωση χρωμίου σε διάφορα
σημεία της χώρας, επικεντρώνοντας το
ενδιαφέρον του στη λεκάνη απορροής
του Ασωπού.
Προχώρησε έτσι σε μια σειρά δειγματοληψιών νερού από γεωτρήσεις
που χρησιμοποιούνται για αγροτικές,
υδρευτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, από αγωγούς αποχέτευσης επεξεργασμένων αποβλήτων και
σκάμματα.
Σύμφωνα με τα πρώτα, εμπιστευτικά, αποτελέσματα της έρευνας αυτής
που βρίσκεται σε εξέλιξη, στον αγωγό

που καταλήγει στη θέση Μαϊλή, όχι
και πολύ μακριά από το κέντρο των
Οινοφύτων δηλαδή, εντοπίστηκαν
τον περασμένο Μάρτιο 3.500 μικρογραμμάρια της καρκινογόνου ουσίας
ανά λίτρο υγρών αποβλήτων, όταν το
ανώτατο επιτρεπτό όριο, όπως ορίστηκε
με ΚΥΑ το 2010, καθορίζεται μόλις στα
30 μικρογραμμάρια ανά λίτρο.
Το ΕΜΠ, πραγματοποιώντας μετρήσεις και στα σκάμματα, όπως προαναφέρθηκε, κατέγραψε τις μεγαλύτερες
τιμές εντός του χώρου της βιομηχανίας
Pepsi, η οποία τον Απρίλιο του 2013
σημείωσε …ρεκόρ, με την τιμή του
εξασθενούς χρωμίου να πλησιάζει
τα 7.270 μικρογραμμάρια ανά λίτρο.
Μπορεί οι τιμές της να μην ήταν
σταθερές και να κατέβαιναν μέχρι και
στα 350 μικρογραμμάρια, όταν όμως το
όριο του ολικού χρωμίου για το πόσιμο
νερό δεν ξεπερνά τα 50 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, καταλαβαίνει κανείς

σε πόσο μεγάλο κίνδυνο έχει τεθεί
όλα αυτά τα χρόνια η δημόσια υγεία.
Αλλά όχι μόνον αυτό. Οι παραπάνω τιμές επιβεβαιώθηκαν, ύστερα
από μετρήσεις σε γεωτρήσεις κοντά
στα σκάμματα αυτά της Pepsi, με τις
τιμές του χρωμίου να σκαρφαλώνουν
στα ύψη.
Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Βοιωτίας, όπως αναφέρει και η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», αυτό οφείλεται στη
ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα των
συγκεκριμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που οδηγεί στην «εισροή
ρυπασμένου νερού και στο υπέδαφος
της περιοχής του εργοστασίου».
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας της Αττικής προχώρησε και
σε έρευνες στα ρυπασμένα σκάμματα,
οι οποίες έδειξαν πως τα υπόγεια
νερά ήταν ήδη εμπλουτισμένα με
την καρκινογόνο ουσία πριν φτάσουν

στα σκάμματα.
Όπως αποκάλυψαν στα «ΝΕΑ»
πηγές που έχουν γνώση των ελέγχων
που διεξάγονται στα Οινόφυτα, η
περιοχή ενδιαφέροντος έχει περιοριστεί σε μερικά στρέμματα, στα οποία
εκτιμάται ότι εντοπίζεται η αιτία που
ευθύνεται για τις τεράστιες συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου και, κατά τα
συμπεράσματα της τεχνικής έκθεσης:
«Η παρουσία των 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
όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των
ΕΛΒΑΛ, Αρμός και Pepsi.
H παρουσία παρόμοιων συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στις
γεωτρήσεις παρακολούθησης εντός
των εγκαταστάσεων της Αρμός ισχυροποιούν το παραπάνω συμπέρασμα.»
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ΕΓΚΛΗΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ
Αυτά και ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά
ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα που
γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, έχει αναβληθεί από το 2009
μέχρι τώρα 6 φορές. Προφητικά ήταν τα λόγια του
ιερωμένου Ιωάννη Οικονομίδη, μέλους της οργάνωσης
« Ινστιτούτο Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισμού Οινοφύτων», όταν δήλωνε στην «Κ.Ε.» το 2011
«κάθε φορά που θα πλησιάζει η δίκη της υπόθεσης του
Ασωπού, ο εκάστοτε Υπουργός Περιβάλλοντος θα αναλαμβάνει τη σωτηρία του ποταμού». Στα τέλη του 2013,
και σχεδόν ένα μήνα πριν από την έναρξη της δίκης των
14 βιομηχανιών που κατηγορούνται για «Υποβάθμιση
του περιβάλλοντος κατ’ εξακολούθηση από την οποία
δημιουργήθηκε κίνδυνος βαριάς σωματικής βλάβης» τον
περασμένο Σεπτέμβρη, το ΥΠΕΚΑ παρουσίασε το τρίτο
κατά σειρά σχέδιο διάσωσης του Ασωπού.

ΝΈΟ ΣΧΕΔΙΟ
«ΣΩΤΗΡΙΑΣ»
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό; Προβλέπει τη μεταφορά των λυμάτων της βιομηχανικής περιοχής στο Κέντρο
Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΔΑΠ στη Μεταμόρφωση
σε πρώτο στάδιο και σε δεύτερο τηN διοχέτευσή τους στο
βιολογικό καθαρισμό της Ψυτάλλειας. Αυτό δημιουργεί
διπλό προβληματισμό: 1) μπορεί το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης
να δεχτεί τον όγκο αλλά και το είδος των αποβλήτων
και 2) είναι ο καθαρισμός που πραγματοποείται στην
Ψυτάλλεια κατάλληλος και επαρκής για αυτού του
είδους τα απόβλητα, δεδομένου ότι κατασκευάστηκε για
να επεξεργάζεται αστικά και όχι βιομηχανικά απόβλητα;
Ο Ανδρέας Ανδρεαδάκης, διευθυντής του Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβειου
Πολυτεχνείου, που διετέλεσε στο παρελθόν και γ.γ. υδάτων,
ξεκαθαρίζει πως ένας βιολογικός καθαρισμός θα μπορούσε να δεχτεί ίσως μερικές κατηγορίες βιομηχανικών
λυμάτων, αλλά σίγουρα όχι τοξικά και εκφράζει φόβους
για τη δυσκολία ελέγχου του όγκου και του είδους των
αποβλήτων που θα καταλήξουν στις εγκαταστάσεις. Το
ίδιο σχέδιο περιλαμβάνει ότι η μεταφορά θα γίνεται με
βυτιοφόρα της ΕΥΔΑΠ, ειδικής πιστοποίησης που θα
μισθώνουν οι ίδιες οι εταιρείες. Από την άλλη, ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης δηλώνει κατηγορηματικά ότι δε θα
δεχτεί καμία λύση που να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο
την περιοχή του. Αξιοσημείωτο είναι πάντως πως το εν
λόγω μέτρο αποφασίστηκε ύστερα από την απόρριψη
σχεδίου δημιουργίας κοινής μονάδας στον Ασωπό με
έξοδα των βιομηχανιών που ρυπαίνουν.

«Προσωρινή λύση»
Ο υπουργός κάνει λόγο για προσωρινή λύση που θα
δώσει μια πρώτη διέξοδο στο πρόβλημα του Ασωπού μέχρι
να δημιουργηθεί Κέντρο Επεξεργασίας Βιομηχανικών
Αποβλήτων στον Ασωπό. Το έργο ,που αναμένεται να
φτάσει τα 40 εκατ. ευρώ, έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το τέλος της δεκαετίας και πρόκειται να καλυφθεί

με κοινοτικούς πόρους. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Καφαντάρη τονίζει πως «Η κυβέρνηση δε μίλησε για την
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, ούτε για το ποιος
θα πληρώσει τα μέτρα που σχεδιάζει και για το ποιος
θα ελέγχει την τήρηση της νομοθεσίας.
Δε μίλησε για την εξεύρεση πόρων που αφορούν
την αποπληρωμή των επερχόμενων προστίμων της Ε.Ε.,

ούτε για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που έπρεπε να
έχουν γίνει. Για άλλη μια φορά η τραγωδία του Ασωπού
αποτελεί κραυγαλέο παράδειγμα αναποτελεσματικότητας
και αποτυχίας εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Συνέπεια αυτών αποτελεί η παραβίαση του δικαιώματος των κατοίκων της περιοχής στην υγεία, καθώς
η πολιτεία δεν έλαβε έγκαιρα προληπτικά μέτρα ούτε
σχεδίασε με αποτελεσματικό τρόπο της αποκατάσταση
της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει συντελεστεί.».

ΒΡΟΧΗ
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ
Πρόσφατα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης που έβγαλε
καταδικαστική απόφαση για την περίπτωση του Ασωπού, ύστερα από προσφυγή της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία τονίζεται πως
παραβιάστηκε το δικαίωμα των κατοίκων στην υγεία και
ότι η ελληνική πολιτεία δεν έλαβε μέτρα για να εξουδετερώσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ούτε
εφάρμοσε πολιτικές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της ρύπανσης, παρόλο που είχε διαπιστωθεί η ρύπανση
και είχαν αναγνωριστεί οι κίνδυνοι από το εξασθενές
χρώμιο. Η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κοινωνικών Δικαιωμάτων ανοίγει το δρόμο ίσως και
για τους κατοίκους των περιοχών του Ασωπού ώστε να
κινηθούν πλέον νομικά και να αξιώσουν αποζημιώσεις.

οικο
νομία

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΑΣΩΠΟΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΜΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΛΙΓΩΡΙΑΣ
Τον Μάιο του 2010 υπογράφεται η πρώτη ΚΥΑ με θέμα την
αντιμετώπιση του προβλήματος
στον Ασωπό, η οποία προέβλεπε
την υποχρέωση των βιομηχανικών
εταιρειών που δραστηριοποιούνταν
στην περιοχή να υποβάλουν αίτηση
αναθεώρησης περιβαλλοντικών
όρων εντός του ίδιου έτους.
Στις 27 Σεπτεμβρίου του ίδιου
χρόνου, η Διεθνής Ομοσπονδία
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταθέτει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για το ζήτημα της ρύπανσης του Ασωπού, στρεφόμενη κατά
της Ελληνικής Δημοκρατίας, για
πράξεις και παραλείψεις τόσο της
κεντρικής διοίκησης όσο και της
Νομαρχίας Βοιωτίας και του δήμου
Οινοφύτων, με την κατηγορία της
παραβίασης του άρθρου 11 του

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
που αναφέρεται στο δικαίωμα
στην υγεία των κατοίκων των
Οινοφύτων.
Στις 29 Οκτωβρίου, ένα μήνα
μετά, η Ελλάδα παραπέμπεται στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ίδιο
θέμα. Σε ερώτηση του τότε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χουντή,
έγινε αναφορά στο συμπέρασμα της
επιδημιολογικής μελέτης που είχε
γίνει με θέμα τη θνησιμότητα των
κατοίκων της περιοχής, το οποίο
ήταν πως η βασική αιτία πίσω από
την αύξηση θανάτων από καρκίνο
στην περιοχή ήταν το εξασθενές
χρώμιο στο νερό, ενώ τονιζόταν,
για άλλη μια φορά, πως η Ελλάδα
δεν έχει προχωρήσει στη θέσπιση
των αναγκαίων μέτρων για την
εξασφάλιση της καλής κατάστασης

των υδάτων.
Βρισκόμαστε στις 5 Ιανουαρίου του 2012. Το Συμβούλιο της
Ευρώπης δίνει τελεσίγραφο στην
Ελλάδα να παρουσιάσει τις θέσεις
της γύρω από το θέμα και στις 29
Μαϊου του 2012 ξεκινά η πολύκροτη δίκη για τις 15 βιομηχανίες, ενώ
ένα μήνα μετά, νέα συγκλονιστικά
στοιχεία για αδιανόητα επίπεδα
ρύπανσης βλέπουν το φως της
δημοσιότητας και έχουν ως αποτέλεσμα τη σύσσωμη αντίδραση
πολλών επιστημόνων που ζητούν
το κλείσιμο όλων των γεωτρήσεων
που αντλούν το νερό τους από τον
δηλητηριώδη ποταμό. Ένα χρόνο
μετά, τον περασμένο Ιούνιο, η
Ελλάδα καταδικάζεται και από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών
Δικαιωμάτων.

ΑΣΩΠΟΣ ΚΑΙ…ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και ενώ
η Ελλάδα έχει καταδικαστεί για παραβίαση
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του
άρθρου για το δικαίωμα του πολίτη στην
υγεία, ο Ασωπός συνεχίζει να αποτελεί
μια πληγή ανοιχτή για τους κατοίκους
όλων των γύρω περιοχών.
Το ποτάμι έχει μολυνθεί σε τέτοιο
βαθμό που η κατανάλωση του νερού του
συνδέεται με καρκινοπάθειες και άλλα
σοβαρά προβλήματα υγείας των κατοίκων των Οινοφύτων και των γειτονικών
περιοχών.
Δεν είναι μόνο ο Ασωπός όμως. Μπορεί σε αυτόν να οφείλεται, κατά τους
επιστήμονες, η δραματική αύξηση των
κρουσμάτων καρκίνου σε αυτή την περιοχή,
όμως υπάρχουν και άλλοι 5 δήμοι της
Δυτικής Αττικής που εμφανίζουν υψηλή
θνησιμότητα σαν αποτέλεσμα της παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
και της κρατικής αδιαφορίας. Μέσα στο
2014 αναμένεται να ξεκινήσει η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει ποτέ στην
Ελλάδα με θέμα τις επιπτώσεις που έχει
η ρύπανση στην υγεία των κατοίκων 5
δήμων της Αττικής και συγκεκριμένα των
δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μεγαρέων, Μάνδρας -Ειδυλλίας και Φυλής.
Οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μιλούν
για δραματικές επιπτώσεις στη δημό-

σια υγεία εξαιτίας της λειτουργίας του
ΧΥΤΑ Φυλής-Άνω Λιοσίων, αναφέροντας
χαρακτηριστικά πως «σε κάθε δυο σπίτια
υπάρχει και ένας καρκινοπαθής».
Η έρευνα θα διεξαχθεί από το Κέντρο
Πρόληψης Νοσημάτων και έχει στόχο να
εξακριβώσει τη νοσηρότητα και θνησιμότητα των κατοίκων των περιοχών αυτών,
από ένα δείγμα 151.612 ατόμων και σε
διακριτά μεταξύ τους στάδια.
Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί
σε σχεδόν δύο χρόνια συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης των
ευρημάτων, ενώ θα προηγηθεί εξάμηνη
αναδρομική μελέτη με θέμα τους θανάτους
της τελευταίας πενταετίας, τους σχετιζόμενους με καρκινοπάθειες, αναπνευστικές
και αιματολογικές νόσους. Αυτό που
ενδιαφέρει την έρευνα, κατά τον Στέφανο
Σαμπατάκη, διευθυντή Περιβαλλοντικής
Υγείας του ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι η ακριβής
αποτύπωση του προβλήματος ώστε να
προστατευτεί ο πληθυσμός. «Πιστεύουμε
πως η έρευνα αυτή θα αναδείξει τη βαρβαρότητα που επιτελείται στο περιβάλλον της
Δυτικής Αττικής εδώ και δεκαετίες» λέει ο
δήμαρχος Μεγαρέων Γιάννης Μαρινάκης,
ο οποίος δεν ανησυχεί μόνο για τον ΧΥΤΑ,
αλλά και για τη συνολική ρύπανση της
περιοχής των Μεγάρων από εξασθενές
χρώμιο και άλλες καρκινογόνες ουσίες.
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Κ

αι ενώ τα προβλήματα του Ασωπού
συνεχίζονται και ουδείς αρμόδιος
έχει αναλάβει δράση για την επίλυσή
τους, έρχονται στα χέρια μας τα με αριθμό
7958/2008 πρακτικά και η απόφαση του
Β’ τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων
Αθηνών, η οποία αθωώνει τον νομάρχη
Βοιωτίας, Κλέαρχο Περγαντά, από τις
κατηγορίες της έκδοσης αδειών λειτουργίας
βιομηχανίας σε εταιρείες, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από
τη Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/1965
άδεια διαθέσεως υγρών αποβλήτων, με
σκοπό να προσπορίσει στις παραπάνω
εταιρείες παράνομο όφελος.

«Εκ των υστέρων μάθαμε
ότι χρειαζόταν άδεια…»
H απολογία του είχε ως εξής: «Το 2003
ανέλαβα καθήκοντα. Είμαι Νομάρχης. Εκ
των υστέρων μάθαμε ότι χρειάζεται από
την Πολεοδομία άδεια διάθεσης υγρών
αποβλήτων.
Δεν προβλεπόταν άδεια από την πολεοδομία για τη διάθεση υγρών αποβλήτων
σε βόθρους. Μέναμε μόνο στη βεβαίωση
υγείας. Υπήρχε μια πρακτική σε όλη την
Ελλάδα όπου η άδεια αυτή δε χρειαζόταν.
Αυτά ελέγχονται από περιβαλλοντικές
μελέτες, εγώ δε μπορούσα να ελέγξω
τους φακέλους.
Είχα τη βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού ότι όλα ήταν εντάξει. Εγώ ξεκίνησα τη
διαδικασία του ελέγχου του περιβάλλοντος
και έχω υπογράψει πρόστιμα πάνω από
2.000.000 ευρώ». Και συνεχίζει παρακάτω: «Κάλεσα τη διακομματική Επιτροπή
Περιβάλλοντος της Βουλής το 2004, στα
Οινόφυτα πήγαμε στον Ασωπό και τον
Φλεβάρη έγινε συζήτηση στην επιτροπή
περιβάλλοντος της Βουλής όπου πήραν
απόφαση να γίνει κεντρικός βιολογικός
καθαρισμός».
«Οι αυτοψίες είχαν βρει εξασθενές
χρώμιο
στα απόβλητα του Ασωπού»
Αυτό και ενώ ο μάρτυρας κατηγορίας
κ. Θεοφάνης Κρουσταλλάκης, ειδικός
επιθεωρητής στο γραφείο του Γενικού
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, είχε
καταθέσει τα εξής: «Οι αυτοψίες είχαν
βρει εξασθενές χρώμιο στα απόβλητα του
Ασωπού και σε βόθρους απορροφητικούς
στα γήπεδα. Ήμουν συντονιστής του κλιμακίου. Μετέβη στην έδρα της Νομαρχίας.
Πήραμε τους φακέλους και διαπιστώσαμε
ευρήματα που δε δικαιολογούν τις άδειες.
Η άδεια εγκατάστασης είναι προσωρινή.
Η άδεια διάθεσης αποβλήτων θα πρέπει
να βγει αφού γίνουν οι εγκαταστάσεις.
Άδεια διάθεσης αποβλήτων δεν είχαν

Αθώος ο νομάρχης που έδινε άδειες
λειτουργίας βιομηχανικών αδειών στον Ασωπό

πάρει. Το 2003 για την άδεια λειτουργίας
χρειαζόταν η άδεια διάθεσης αποβλήτων.
Γι’αυτούς που εκβάλλουν στον Ασωπό
χρειάζεται άδεια νομάρχη.
Η ΕΛΒΑ ρίχνει τα απόβλητα στον
Ασωπό. Για τις άλλες χρειάζεται άδεια
πολεοδομίας για τη διάθεση των αποβλήτων σε βόθρους.
Δεν υπήρχε άδεια από το Νομάρχη.
Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι λειτουργούσαν όχι σωστά. Φαίνεται ότι είχαν
κάποιο όφελος». Και συνεχίζει παρακάτω:
«Η ΕΛΒΑ λειτουργούσε ένα έτος χωρίς
άδεια διάθεσης αποβλήτων. Η ΕΥΡΩΠΑ είχε
περιβαλλοντικούς όρους ενώ η ΕΛΒΑ, η
ΕΤΕΜ και η ΠΡΟΦΙΛΚΟ χρειάζονταν χωριστή άδεια για τη διάθεση των αποβλήτων.
Άλλο η άδεια και άλλο η περιβαλλοντική
άδεια.» Προς υπεράσπιση του Νομάρχη
προσήλθε, μεταξύ άλλων, ο Ρουσέτης
Χαράλαμπος, υπάλληλος της Νομαρχίας,
ο οποίος δήλωσε ότι «Η έγκριση μελετών
γινόταν από το Υγείας.
Όταν έπεφταν απόβλητα στο ποτάμι
έπαιρνε άδεια από τη Νομαρχία. Τις αποφάσεις τις πήγα εγώ στο Νομάρχη. Είναι
τεχνικοί φάκελοι.Του έκανα εγώ εισήγηση
ότι πληρούν τις προϋποθέσεις. Κανένας
Νομάρχης δεν ελέγχει τους τεχνικούς
φακέλους.Η μία εταιρεία είχε κανονικό
φάκελο-άδεια. Η ΠΡΟΦΙΛΚΟ δεν είχε υγρά
απόβλητα. Η ΕΤΕΜ είχε καθαρά νερά. Η
ΕΥΡΩΠΑ είχε μελέτη και βεβαίωση.»
Ο επόμενος μάρτυρας υπεράσπισης,
Ντάνος Αντώνιος, οικονομικός διευθυντής
στην ΕΥΡΩΠΑ κατέθεσε ότι: «Έχουμε υγρά
απόβλητα. Έχει επιβληθεί πρόστιμο όχι για
τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα. Έχουμε
βιολογικό καθαρισμό. Είναι η βιομηχανία
μας από το 1974.Είχαμε βεβαίωση Κανένας

δε μας ζήτησε άδεια διάθεσης. Δεν είχαμε
όφελος να μη βγάλουμε την άδεια.»
Στη συνέχεια, ο διευθυντής παραγωγής
της ΠΡΟΦΙΛΚΟ, Θάνος Αθανάσιος, κατέθεσε
πως δε χρειαζόταν άδεια διάθεσης υγρών
αποβλήτων για την εταιρεία του και ότι
δεν είχαν απόβλητα εκείνη την περίοδο.

Ο Νομάρχης αθωώνεται

Το δικαστήριο αθώωσε τον Κλεάνθη
Περγαντά με απόφασή του που ανέφερε
τα εξής: « Ως προς την εταιρεία PROFILCO
A.E. αποδείχτηκε ότι δεν απαιτείται άδεια
διάθεσης υγρών αποβλήτων, καθότι αυτή
δεν παράγει υγρά απόβλητα, σύμφωνα με
την προσκομισθείσα περιβαλλοντική μελέτη
του έτους 2000, την οποία έλαβε υπόψη
του ο νομάρχης για την έκδοση της άδειας
λειτουργίας, αλλά και επιβεβαιώνεται από
τον μάρτυρα Θεοφάνη Κρουσταλλάκη.» Και
συνεχίζει για την ΕΛΒΑΛ Α.Ε: «Ως προς την
εταιρία ΕΛΒΑΛ Α.Ε. αποδείχτηκε ότι αυτή
αφενός μεν διέθετε άδεια διαθέσεως των
υγρών αποβλήτων της ήδη από το 2001
και αφετέρου βεβαιώθηκε ότι η νέα εγκατάσταση Μονάδας Παραγωγής Πλακών
αλουμινίου στο χώρο του εργοστασίου της
εταιρείας δε θα διαθέτει καθόλου υγρά
απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.»
Η απόφαση συνεχίζει: «Για τις λοιπές
δύο εταιρείες είναι γεγονός ότι δεν υπήρχε
η προβλεπόμενη από την ΥΔ Ε1β/221/1965
«άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων» της
Πολεοδομίας, υπήρχαν όμως για αυτές
Μελέτες Περιβαλλοντικών Όρων που
προέβλεπαν τη διάθεση των υγρών αποβλήτων, οι οποίες μελέτες είχαν εγκριθεί
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ήτοι από την ίδια
αρχή, αφού στην περιφερειακή τους δομή

Πολεοδομία και Τμήμα Περιβάλλοντος
είναι ενιαία υπηρεσία.»
Και αποφαίνεται, παρακάτω, για τον
Νομάρχη: «Περαιτέρω, ο Νομάρχης, αρμόδιος για την έκδοση των προαναφερόμενων
αδειών δεν έχει ειδικές τεχνικές γνώσεις,
άλλωστε ο ίδιος ο αρμόδιος υπάλληλος
του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρει ότι
ο Νομάρχης δεν είχε λόγο να ελέγξει
τους φακέλους. Τους ήλεγχαν οι αρμόδιοι
υπάλληλοι που είχαν και τις κατάλληλες
ειδικές γνώσεις. Τέλος, η παράλειψη αυτή
καθεαυτή, της εκδόσεως αδειών διαθέσεως
αποβλήτων απ’την Πολεοδομία, πριν την
έκδοση αδειών λειτουργίας, εξ ουδενός
στοιχείο αποδείχτηκε ότι θα απέφερε
κατά πρόσφορο τρόπο και κατ’ αιτιώδη
συνάφεια παράνομη ωφέλεια στις εν
λόγω βιομηχανίες, διότι και αν ακόμη οι
εν λόγω άδειες διάθεσης αποβλήτων είχαν
προηγουμένως εκδοθεί, και πάλι θα ήταν
νοητή και δυνατή η μη τήρησή τους από
τις βιομηχανίες εκ της οποίας πράγματι και
μόνο επέρχεται ρύπανση στο περιβάλλον
και παράνομη σε αυτές ωφέλεια, αφού
εξοικονομούν τη δαπάνη της πρόσφορης
και περιβαλλοντικά ακίνδυνης διαθέσεως
των αποβλήτων τους.
O ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ, ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΟΤΙ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΕ
ΕΑΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΤΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΩΩΘΗΚΕ.
ΣΗΜΕΡΑ, ΟΜΩΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ
ΗΘΙΚΑ, ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ; ΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ; ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Η ΣΤΟ
ΕΔΑΦΟΣ;
ΓΙΑΤΙ, ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. ΚΑΙ
ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ: ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ,
ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΟΥ
ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ
ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΩΝ.
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ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ: ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΙ ΛΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ;

Σ

ε χάος βυθίζεται ο Ωρωπός, όπως
αναφέρει η εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ
ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» στο τεύχος του
Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013. «Δημοτική
Φεουδαρχία Ωρωπού» χαρακτήρισε η
εφημερίδα τη λειτουργία του δήμου και
υποστηρίζει ότι το μπάχαλο εξαπλώνεται
σε όλους τους τομείς παρουσιάζοντας
τα… κατορθώματά του δημάρχου, Γιάννη
Οικονομάκου αναλυτικά:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΚΑΙ Κ.Ε.Π.
«Δυο από τις πιο χρήσιμες για το λαό
και τον τόπο υπηρεσίες που λειτουργούσαν επί πολλά χρόνια στον Κάλαμο
και που ήταν το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ, δυστυχώς έκλεισαν. Και λέμε
δυστυχώς, γιατί εξυπηρετούσαν πολλές ΧΙΛΙΑΔΕΣ κατοίκους και οικιστές,
ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες.» Και
συνεχίζει παρακάτω η εφημερίδα: «
Βέβαια, το Ταχυδρομικό Γραφείο ανήκει
στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα οποία το
διαχειρίζονται σύμφωνα με το συμφέρον
τους, όπως τώρα που έκριναν πως πρέπει να το κλείσουν. Ο δήμαρχος, όμως,
Ωρωπού κ. Γιάννης Οικονομάκος και ο
Αντιδήμαρχος Καλάμου κ.Παναγιώτης
Πέππας, που γνώριζαν την αναγκαιότητα και την εξυπηρέτηση που είχαν οι
πολίτες του Καλάμου από την πολύτιμη
αυτήν Υπηρεσιακή Μονάδα, τι έκαναν
για να μη κλείσει;»

1

2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Χορός είχε στηθεί με τις απευθεί-

ας αναθέσεις έργων που εκτιμάται πως
έχουν ξεπεράσει τα ΤΡΙΑ εκατομμύρια
ευρώ, ενώ το έργο ύδρευσης Αυλώνα
που είχε κοστολογηθεί στο ΕΝΑ εκατομμύριο ευρώ, κατέληξε να στοιχίζει
στο δήμο τα διπλά, δηλαδή ΔΥΟ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν
οι…λάμπες, που μάλλον …άλλαξαν τα
φώτα του δήμου αφού αντί για οκτώ

ευρώ, ο δήμος τις αγόραζε …δεκαοκτώ.

ΚΑΥΣΙΜΑ
«Με την τελευταία αναμόρφωση
του προϋπολογισμού το σύνολο των
καυσίμων έγινε 901.900€ δια 250
εργάσιμες μέρες έτους ίσον με 3. 607,
6€ ημερησίως» αναφέρει στην μελέτη
του ο αντιπρόσωπος του Δημοτικού

3

Συμβουλίου Ωρωπού, ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Βασίλης Λέκκας από
τον Αυλώνα. Και συνεχίζει παρακάτω:
«Με τον παραπάνω αναλυτικό πίνακα
κίνησης το σύνολο πληρωμής των καυσίμων ημερησίως είναι 1.754, 4€. Ποιος
επωφελείται τη διαφορά των 1.853,
2€ ημερησίως που για το έτος είναι
463.300€;» Και ο δήμαρχος τι έκανε;
Aντικατέστησε τον κ.Λέκκα με κάποιον
άλλον στην επιτροπή. Και συνεχίζει η
εφημερίδα: «Έτσι ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ
τα ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΕΝΑ με την έκθεση
του κ.Λέκκα και επιβαρύνεται η θέση,
όχι μόνο του Δημάρχου αλλά και ολόκληρης της Δημοτικής Αρχής Ωρωπού
για την απόπειρα κουκουλώματος ενός
τόσο μεγάλου και σοβαρού οικονομικού
και ηθικού σκανδάλου.».

ΠΑΓΙΑ
Κατάχρηση του δικαιώματός
χρήσης του λογαριασμού «ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ»,φαίνεται πως κάνουν ορισμένοι Δημοτικοί και τοπικοί Σύμβουλοι προκειμένου να καταφέρουν να
πληρώσουν πολλές χιλιάδες ευρώ σε
τρίτους, δικαιολογώντας έτσι έξοδα
που διαφορετικά δε θα μπορούσαν να
καλύψουν.
Και συνεχίζονται οι πληγές του Ωρωπού.
Όπως αναφέρεται και στο φύλλο 1 της
ενημερωτικής έκδοσης επί θεμάτων
του δήμου Ωρωπού «Στον Παλμό της
Κοινωνίας», κατά την Δυναμική πολιτεία,
την παράταξη που θα είναι υποψήφια

4
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στις δημοτικές εκλογές που πλησιάζουν,
βρίθουν τα θέματα στα οποία έχει επιδείξει ολιγωρία η δημαρχία Ωρωπού.
Συγκεκριμένα:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Κατά την συνυποψήφια παράταξη λοιπόν, ο δήμαρχος τα κατάφερε έτσι που
τελικά απεντάχθηκαν έργα βιολογικού
καθαρισμού που αρχικά είχαν δρομολογηθεί, με αποτέλεσμα να χαθούν
χρήματα και «να περιμένουμε τώρα το
επόμενο ΕΣΠΑ»,κατά τα λόγια του ιδίου.

5

ΔΙΟΔΙΑ
Ο Δήμαρχος φαίνεται πως δεν
διεκδίκησε την αντιμετώπιση του θέματος των διοδίων ως ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ θέμα
και ανεξάρτητο από το γενικότερο
πρόβλημα ως όφειλε, καθώς στα όρια
του δήμου Ωρωπού βρίσκονται οκτώ
(8) σταθμοί διοδίων που καθιστούν
απαγορευτικές τις μετακινήσεις προς
και από τον Ωρωπό.
Ενώ είναι περισσότερο και από προφανές το μέγεθος του προβλήματος
και επιτακτική η ανάγκη διεκδίκησης
κάρτας ελεύθερης διέλευσης για τους
κατοίκους του Δήμου, ο Δήμαρχος
απέτυχε, ή μάλλον δεν προσπάθησε καν
να το αναδείξει σαν μείζον πρόβλημα
της περιοχής το οποίο απαιτεί ειδική
και ξεχωριστή μεταχείριση ανεξάρτητα
από το ευρύτερο πρόβλημα των διοδίων που ταλανίζει όλη τη χώρα. Να

6

σημειωθεί πως η Ομοσπονδία Συλλόγου
Ωρωπού για τα διόδια προχώρησε σε
Ψήφισμα Διαμαρτυρίας απαιτώντας την
ελεύθερη διάβαση όλων των δημοτών
του Ωρωπού στην Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, ζητώντας από τη δημοτική αρχή
να σκληρύνει τη στάση της απέναντι

στο κράτος,γιατί όπως χαρακτηριστικά
αναφέρουν. «Είναι πρόκληση να πληρώνουν χαράτσι διοδίων ακόμα και
τα απορριμματοφόρα του Δήμου για
να πετάξουν τα σκουπίδια αλλά και
για όλα τα αυτοκίνητα που κινούνται
μέσα στο δήμο για τις λειτουργικές του
ανάγκες» και, τέλος, ζήτησαν με άμεση
νομοθετική ρύθμιση την απαλλαγή των
κατοίκων του Δήμου Ωρωπού από το
χαράτσι των διοδίων.

του μη έγκαιρου ορισμού,από πλευράς
δημάρχου, επιβλέποντα μηχανικού εντός
της προβλεπόμενης προθεσμίας, το δε
δεύτερο έργο που αφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μαλακάσας και
που είχε αφήσει μια οφειλή της τάξεως
των 650.000 ευρώ, εξοφλήθηκε ενώ
εκκρεμούσε δικαστήριο για την υπόθεση
αυτή και χωρίς να προηγηθεί ο έλεγχος
του εντάλματος πληρωμής από τον
επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΥΔΡΕΥΣΗ
Η Δυναμική Πολιτεία όσον αφορά
στα έργα ύδρευσης, χαρακτηριστικά
αναφέρει στον Παλμό της Κοινωνίας:
«4.000.000 κυβικά νερού χάνονται και
αυτό κοστίζει στο δήμο κάθε χρόνο
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Υπέγραψε
αποικιοκρατική σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ
η οποία εκμεταλλεύεται τις γεωτρήσεις
της Μαυροσουβάλας και τη λίμνη του
Μαραθώνα η οποία βρίσκεται στα όρια
του δήμου μας και ταυτόχρονα μας
πουλάει το νερό μέχρι και 56 λεπτά
το κυβικό, με αποτέλεσμα να έρχονται
υπέρογκοι λογαριασμοί ύδρευσης στους
δημότες.».

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Το δημοτικό ασθενοφόρο Ωρωπού
λειτουργεί μόνο από τις 08:00 το πρωί
ως τις 12:00 το βράδυ, καθώς ο δήμαρχος κ. Οικονομάκος έκρινε ασύμφορη
οικονομικά τη λειτουργία του το βράδυ
αλλά και μη απαραίτητη επίσης.

7

ΕΡΓΟ ΑΥΛΩΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ
ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
Ερχόμαστε σε δύο έργα που …αιμορραγούν, καθώς το μεν έργο του Αυλώνα
κατέληξε να στοιχίζει στο δήμο 2.000.000
ευρώ, ενώ είχε δημοπρατηθεί αρχικά
με γενικό κόστος 978.000 ευρώ, λόγω
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ΑΝΕΡΓΙΑ
«Τίποτα δε φαίνεται να έχει κάνει
ο Δήμος για την αντιμετώπιση της
ανεργίας πέρα από 2μηνες συμβάσεις
και 5ηνες προσλήψεις μέσω Μ.Κ.Ο.
Άλλωστε αυτού του είδους οι συμβάσεις δεν έλυναν ποτέ το πρόβλημα,
παρά μόνο καθιστούσαν τους ανέργους
δέσμιους της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής
με αντάλλαγμα την ψήφο τους. Για να
φτάσει σήμερα ο Δήμαρχος να ζητάει
300ρηδες. Δηλαδή δημότες που έχουν
τουλάχιστον 300 ψήφους για να τους
διορίσει.» ολοκληρώνει η αντίπαλη
παράταξη.
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ΠΑΚΟΕ

ΠΑΚΟΕ 34 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα
και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.
Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα
Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609, 210 723 0505-Fax 2107230505
Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr

