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Κύριε δήμαρχε τι λέτε για αυτά;

ΣΕΛ. ...

2 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

Συνεχώς υποβαθμίζεται σε βάρος  
του Ελληνικού λαού και προς όφελος πάντοτε  
του ανεξέλεγκτου ιδιωτικού τομέα
Κύριε υπουργέ πρέπει να κάνετε  
αυτά που χρόνια επικαλείσθε

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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στο κέντρο  
της Αθήνας 
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Καθημερινές εικόνες φρίκης μέσα  από την τηλεόραση 
φτάνουν στα μάτια μας, με παιδιά στους δρόμους 
κατακρεουργημένα , άμαχους(γυναίκες και παιδιά) 
στην κυριολεξία ακρωτηριασμένους και όμως η 
διεθνής κοινότητα των μεγάλων Ρώσων, Αμερικάνων, 
Κινέζων και Ευρωπαίων, δε συγκινείται. Αντίθετα με  
«λοβιτούρες», μοιράζει σε τρομοκρατικές οργανώσεις 
τα δήθεν αποθέματα των χημικών και άλλων όπλων 
και για τα μάτια του κόσμου διοχετεύει και την είδηση  
ότι θα εξουδετερωθούν με τη μέθοδο της «πυρόλυσης» 
-όλοι οι επιστήμονες είναι αντίθετοι με τη  μέθοδο 
αυτή-στα νερά της Κρήτης τα όπλα αυτά. 
Ο ΥΠΕΞ, κ. Βενιζέλος, χωρίς καμία έγγραφη 
διαβεβαίωση καθησυχάζει, επικαλούμενος τον επίτροπο 

Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. , ότι δε θα αποτεθούν 
στην Ελλάδα τα όπλα αυτά. 
Κε ΥΠΕΞ, αναλάβατε τις ευθύνες σας και ζητήστε 
έγγραφες εγγυήσεις από τον Ο.Η.Ε. και ιδιαίτερα τον 
Γραμματέα του και όχι βέβαια να στηρίζεστε  στις 
προφορικές «δήθεν» διαβεβαιώσεις της GreenPeace, 
και της W.W.F. 
Άμεσα πιστεύουμε ότι πρέπει να  συγκληθεί η 
διακομματική Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και 
εκτάκτων αναγκών της Βουλής για να κάνει αίτημα 
στον Ο.Η.Ε. 
Είναι επιτακτική ανάγκη πρώτα για την ίδια την 
υπόσταση της Κρήτης και στη συνέχεια της Ελλάδας 
μας, που όλοι ΠΟΝΑΜΕ.
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Χριστοδουλάκη
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

34 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 23.000 επισκέψεις σε δύο μήνες

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 ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή 
επιλέξαμε να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια 
τα δικά μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπαρα-
θέτουμε στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστοτε 
κυβερνητικής 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 περιοριστούμε 
σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείριση 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 τηλεο-
πτικές 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

Συρία: Μια μακρόχρονη γενοκτονία παιδιών και αμάχων  
από τον Άσαντ πλησιάζει και την Ελλάδα

edi to 
rial



Κάθε Σάββατο μεσημέρι από 12:00 - 13:00  
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



4 / ΔΙΚΑΣΤΙΚΑοικονομία ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

EΝΩΠΙΟΝ TOY ΕΙΣΑΓΓΕΛEΩΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΓΚΛΗΣΗ

1)Του Παναγιώτη Χριστοδουλάκη, Προέδρου του Πανελ-
ληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), που εδρεύει 
στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 28 

2)Της στην Αθήνα, Λ.Αλεξάνδρας 28, εδρεύουσας ΜΚΟ 
με την επωνυμία Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών 
«ΠΑΚΟΕ», νομίμως εκπροσωπούμενης

ΚΑΤΑ

Του Νικολάου Τσιαμτσίκα του Ευγενίου, κατοίκου  Πετρού-
πολης Αττικής, οδός Βαλτετσίου 93.

Καταμηνύω και εγκαλώ ενώπιόν Σας, κ. Εισαγγελεύ, 
τον ως άνω μηνυόμενο, διότι τέλεσε εις βάρος μου τα εγκλή-
ματα της συκοφαντικής δυσφημήσεως κατ’ άρ. 363 ΠΚ, 
και της εξύβρισης κατ΄άρ. 361 ΠΚ, της απειλής 333ΠΚ, της 
συκοφαντικής δυσφήμισης δια του τύπου και της εξύβρισης 
δια του τύπου και εκθέτω τα κάτωθι: 

Α. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ. 

Είμαστε μία αστική μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία 
που δραστηριοποιείται εδώ και 34 χρόνια με επιτυχία στους 
τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και του καταναλωτή. 
Ο πρώτος από εμάς είναι πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος 
του ΠΑΚΟΕ. Πρωταρχικός σκοπός του ΠΑΚΟΕ είναι: α) Η 
προαγωγή της προστασίας του περιβάλλοντος και της υπαί-
θρου β) η δημιουργία τοπικών οικολογικών οργανώσεων, γ) η 
άμεση επιδίωξη λήψης των αναγκαίων τεχνολογικών εκτάκτων 
μέτρων από μέρους των υπευθύνων της βιομηχανίας και του 
κράτους, η επιδίωξη αναδάσωσης των περιοχών της Ελλάδας, 
γενικότερα η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 
Ελλάδας, δ) η ανάληψη εθνικών και διεθνών συνεργασιών 
στους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς 
και ανάπτυξης συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς όπως ΜΚΟ, 
τοπικούς φορείς, ΟΤΑ, πανεπιστημιακά ιδρύματα, αγροτικούς 
συνεταιρισμούς κλπ των αναπτυσσομένων χωρών με στόχο την 
ουσιαστική βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου 
των κατοίκων τους, ε) η ενίσχυση και υλοποίηση προγραμμάτων 
στους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
στ) η υλοποίηση βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων των 
κοινωνικών φορέων και ιδιαίτερα ΜΚΟ, η οικοδόμηση θεσμών, 
η κατάρτιση προγραμμάτων που δημιουργούν εισοδήματα στις 

ασθενέστερες και μειονεκτικότερες ομάδες του πληθυσμού.
Με το από 11 Οκτωβρίου 2013 μεταξύ του ΠΑΚΟΕ και 

του Νικολάου Τσιαμτσίκα του Ευγενίου ιδιωτικού συμφω-
νητικού εθελοντικής συνεργασίας (σχετ. 1) συμφωνήσαμε 
την αφιλοκερδή προσφορά υπηρεσιών του προς το νομικό 
πρόσωπο του ΠΑΚΟΕ, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 
ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό. Τα μοναδικά χρήματα που 
ελάμβανε από το ΠΑΚΟΕ ήταν 600 ευρώ μηνιαίως, τα οποία 
αφορούσαν τα έξοδα κίνησής του και τίποτα άλλο με βάση 
το προαναφερόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Στη σύντομη αυτή συνεργασία μας, δεν καταφέραμε να 
συνεργασθούμε αρμονικά μεταξύ μας, καθόσον διαφωνού-
σαμε στο γενικό πλαίσιο συνεργασίας, αφού ο εγκαλούμενος, 
παρ΄ότι είχε υπογράψει το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό, 
είχε άλλη άποψη για το είδος της σχέσης μας. Συγκεκριμένα 
σε διάφορες επισκέψεις μας σε δημάρχους στα πλαίσια της 
συνεργασίας μας μαζί τους ο εγκαλούμενος αντί να εκτελέσει 
τα συμφωνηθέντα καθήκοντά του ζητούσε απεγνωσμένα από 
αυτούς εργασία. Επιπρόσθετα, σε διάφορες άλλες επισκέψεις 
μας στα πλαίσια δράσης του ΠΑΚΟΕ, όπως επί παραδείγματι 
στην αγορά ο μηνυόμενος επροσπαθούσε να καρπωθεί ίδιον 
όφελος παραμελόντας και πάλι τα καθήκοντάτου. Πράγματι  
μέσα  στο  γενικότερο  πλαίσιο  λειτουργίας  και  προώθησης  
των  σκοπών  του  ΠΑΚΟΕ,  ο  Νικόλαος  Τσιαμτσίκας  δυνάμει  
του  ανωτέρω  ιδιωτικού  συμφωνητικού  προσέφερε  από  
11.10.2013  έως  και  20.12.2013 και όχι ως αναληθώς 
αναφέρει από τον Σεπτέμβριο του  2013 έως τον Ιανου-
άριο του 2014 (σχετ.2,)  τις  υπηρεσίες  του  ως  εθελοντής  
συνεργάτης  δημοσιογράφος.  Μετά  τις  20.12.2013  ο  
τελευταίος  ουδεμία  εθελοντική  υπηρεσία  προσέφερε  στο  
ΠΑΚΟΕ  και  ως  εκ  τούτου  δεν εδικαιούτο τα αναλο-
γούντα έξοδα κίνησής του, διότι ούτε καν προσήλθε στα 
γραφεία μας στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση για να 
λάβει οδηγίες και να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως όφειλε 
βάσει του  από  11.10.2013  ιδιωτικού  συμφωνητικού  μεταξύ  
ημών  και  του  μηνυόμενου, εκτός από την 31η -12-2013 
το πρωί που μας επισκέφθηκε να μας ευχηθεί καλή χρονιά. 
Μέχρι και την 20η -12-2013 είχε πλήρως εξοφληθεί (σχετ. 3.)  
Περαιτέρω  δε  η  τελευταία  επαφή  που  είχαμε  μαζί  του,  
ήταν  στις  7.1.2014,  όταν  και   καταφέρθηκε  αναιτίως 
και παντελώς απρόκλητα και αδικαιολόγητα ενώπιον 
τρίτων  με  ύβρεις εναντίον του πρώτου από εμάς και δη με 
χυδαίο και εξευτελιστικό τρόπο, διότι του κατέστησα σαφές 
πως αν ήθελε να συνεχίσουμε την συνεργασία μας θα έπρεπε 
να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του προς το ΠΑΚΟΕ και 
εν συνεχεία του πρότεινα να υπογράψει το  έγγραφο «ΟΡΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΟΕ - ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑ (σχετ.4.)

Παρ΄ όλα αυτά, ουδέποτε απολύσαμε τον εγκαλούμενο, 

όπως ισχυρίζεται ψευδώς, αλλά, αντίθετα, εκείνος αρνήθηκε 
να υπογράψει το  έγγραφο «ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΟΕ - 
ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑ. Στο εν λόγω έγγραφο μάλιστα (όρος Γ.), 
προβλέπεται ότι, θα του καταβάλλετο, έναντι αποζημίωσης,  
ποσό 800 ευρώ μηνιαίως. Το έγγραφο αυτό του πρότεινα να 
υπογράψει και εκείνος, αντί άλλης απαντήσεως το πέταξε 
περιφρονητικά πάνω στο γραφείο μου και έφυγε υβρίζοντάς 
με λέξεις και φράσεις όπως «Είσαι αλήτης», «Θα σε ξεσκισω», 
«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι» και με απειλές, όπως «Θα έρθω να 
πάρω τα 800 ευρώ και δεν θα είμαι μόνος μου». Το περιστα-
τικό αυτό έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας μας, την 7η 
Ιανουαρίου 2014 , περί ώρα 09.30 π.μ. και μάλιστα ενώπιον 
τρίτων σχετ.5. 

Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα (7 
Ιανουαρίου 2014) ανάρτησε στο χρονολόγιό μας στο facebook 
το εξής κείμενο εναντίον του πρώτου από εμάς : 

(«Το ΠΑΚΟΕ και συγκεκριμένα ο κ.Παναγιώτης Χριστο-
δουλάκης, ζητά από καταναλωτές να του πληρώσουν 40 
ευρώ, για να μπούν σε ομάδες καταγγελιών κατά της ΔΕΗ, 
ζητώντας χρήματα πίσω για την είσπραξη των Υ.Κ.Ο. Η απάτη 
έγκειται στο ότι ο κ. Χριστοδουλάκης λέει στον κοσμάκη ότι 
η αγωγή είναι δωρεάν. Πώς είναι δωρεάν όταν ο καθένας 
αναγκάζεται να γράφεται μέλος του ΠΑΚΟΕ και να πληρώνει 
αμέσως 40 ευρώ;»)

Επίσης, την ίδια ημέρα ανάρτησε το εξής κείμενο στο 
χρονολόγιό μας στο facebook :

(«Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογι-
κών Ερευνών, με πρόσχημα τη διαφήμιση και προβολή των 
δημάρχων σε περιθωριακή εκπομπή που διατηρεί στο ΚΟΝΤΡΑ, 
επιχειρεί να αποσπάσει τη διεξαγωγή μελετών ερευνών από 
τους δήμους με κόστος πολλών χιλιάδων ευρώ. Το κερασάκι 
στην τούρτα είναι, ότι δήθεν θα μεσολαβήσει για την είσπραξη 
ποσών προς όφελος των δήμων, μέσω ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων και επιχορηγήσεων. Όσοι δήμαρχοι δεν τον παίρνουν 
στα σοβαρά ή τον αγνοούν, δέχονται επιθέσεις μέσα από την 
εκπομπή που πληρώνει ο ίδιος παριστάνοντας τον παρουσι-
αστή στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό κανάλι. Ο κύριος αυτός 
βρίσκεται υπό έρευνα από τον ΟΑΕΔ και το Υπ. Εργασίας, για 
την υλοποίηση προγραμμάτων και την τελική διάθεση πολλών 
χιλιάδων ευρώ από επιχορηγήσεις, ενώ απασχολεί, ανασφάλι-
στους εργαζόμενους τους οποίους βαφτίζει εθελοντές. Για το 
θέμα έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές αλλά και η ΕΣΗΕΑ, 
καθώς εκδίδει εφημερίδα με κλεψίτυπο δημοσιογραφικό προϊόν, 
το οποίο βαφτίζει περιλήψεις…» )

Όλα όσα αναφέρει σε αυτό το κείμενο είναι ψευδή και 
αναληθή και – φυσικά- συκοφαντικά και δυσφημιστικά 
και εξυβριστικά, απειλητικά για το πρόσωπό μου και τη 
μη κερδοσκοπική εταιρεία που διοικώ και εκπροσωπώ.

Στη συνέχεια, πάλι στις 7 Ιανουαρίου 2014, στο δικό του 

Σ' AYTOYΣΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΝ, 
ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ  
ΠΡΟΣΦΕΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημοσιογράφος από τα μέσα και τον τύπο συνεργαζόμενος με το Π.Α.Κ.Ο.Ε 
για δύο μόνο μήνες καταφέρθηκε και επιτέθηκε εντελώς αναίτια και 
απρόκλητα κατά του Προέδρου του ΠΑΚΟΕ κου Παναγιώτη Χρι-
στοδουλάκη αδικαιολόγητα ενώπιον τρίτων αλλά και συνεργατών του 

με ύβρεις, απειλές και συκοφαντίες εναντίον του και μάλιστα με χυδαίο και 
εξευτελιστικό τρόπο προσβάλλοντας την τιμή, την υπόληψη και την προσωπικότητά 
του, επειδή ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ του επεσήμανε πως πρέπει να είναι συνεπής 
στις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει ο ίδιος εθελοντικά και αφιλοκερδώς έναντι 
του φορέα. Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας μας, την 
7η Ιανουαρίου 2014. Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα, ο δημοσιογράφος δημοσιέυσε 
στο χρονολόγιο του ΠΑΚΟΕ στο διαδίκτυο κείμενα, τα οποία βρίθουν ασυστόλων 
ψευδών και συκοφαντιών σε βάρος του κου Χριστοδουλάκη αλλά και του ίδιου 

του ΠΑΚΟΕ. Αλλά δεν αρκέστηκε ούτε σε αυτή του την ενέργεια παρά δημοσιέυσε 
στο δικό του facebook την ίδια ημέρα κείμενο γεμάτο με χυδαία, εξυβριστικά και 
συκοφαντικά σχόλια κατά του Προέδρου του ΠΑΚΟΕ που ξεπερνούν κάθε λογική 
και σίγουρα δεν συνάδουν με το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, όπως αυτό 
κατοχυρώνεται συνταγματικά και βρίσκονται πολύ μακριά από αυτό που επιβάλλει 
η δημοσιογραφική δεοντολογία. Όπως είναι φανερό, οι παραπάνω χαρακτηρισμοί 
εκδηλώνουν σαφή και αδικαιολόγητη αμφισβήτηση της τιμής και της υπόληψής του 
κου Παναγιώτη Χριστοδουλάκη και ξεπερνούν κάθε ανεκτό και επιβαλλόμενο μέτρο 
κριτικής και ελέγχου. Κατόπιν όλων αυτών, το ΠΑΚΟΕ αλλά και ο Πρόεδρός του κος 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης προσέφυγαν στην ελληνική δικαιοσύνη υποβάλλοντας 
μήνυση στον Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και αγωγή διεκδικώντας το ποσό 
των 60.000 ευρώ από τον συνεργαζόμενο δημοσιογράφο.
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χρονολόγιο στο facebook, ανάρτησε το εξής κείμενο :
(«Νίκος Τσιαμτσίκας ΟΤΑΝ τ αφεντικά ξεσαλώσουν τελείως.
Εμείς φταίμε, γιατί είμαστε φτωχοί και έχουμε ανάγκη 

να θρέψουμε τα παιδιά μας. Έτσι, οι αετονύχηδες σαν τον κ. 
Παναγιώτη Χριστουδουλάκη του αραχνιασμένου κι ανενεργού 
εδώ και δεκαετίες ΠΑΚΟΕ, μας βάζουν να υπογράψουμε ότι….
εργαζόμαστε εθελοντικά για 600 ευρώ το μήνα και μάλιστα 
ανασφάλιστα. Ως εθελοντές, μάλιστα. Εθελοντικά να παίρνουμε 
τους δημάρχους και να τους ρωτάμε, πόσα πληρώνουν για 
να βγουν στο ΚΟΝΤΡΑ, να τα τσεπώσει ο Χριστοδουλάκης, ο 
οποίος ΠΛΗΡΩΝΕΙ την εκπομπή που κάνει από την τσέπη του 
για να παριστάνει το …… μεγαλοδημοσιογράφο. Εθελοντικά να 
κάνουμε κάμερα, φωτο, μοντάζ, εφημερίδα, ρεπορτάζ, απο-
μαγνητοφωνήσεις, αλλά δυστυχώς και κλοπή κειμένων από 
δημοσιεύματα τα οποία αλλοιώνονται κατά το δοκούν για να 
μην πληρωθούν δικαιώματα. Αυτό το γραφικό γερόντιο, θέλει 
να αποσπά χρήματα από δημάρχους για δήθεν μελέτες για 
πηγές ρύπανσης, υποσχόμενος ανταπόδοση με εκατομμύρια 
ευρώ το χρόνο από ευρωπαϊκά προγράμματα. Όσοι, «δεν 
τσιμπάνε» και καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται, ακούν τα 
εξ’ αμάξης στην «εκπομπή του» που είναι για γέλια. Δυστυχώς, 
συνεργάστηκα (ευτυχώς για ένα τετράμηνο περίπου), μ’  αυτόν 
τον άνθρωπο, λερώνοντας τα λευκά εδώ και είκοσι χρόνια 
τώρα πιστοποιητικά μου. Ευτυχώς όμως, ο Θεός αγαπάει 
τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Κάλιο αργά παρά 
ποτέ. Δεν θα κάνω πίσω αυτή τη φορά. Δε θ’  αφήσω έναν 
κακομαθημένο παραγοντίσκο της κακιάς ώρας, ανυπόλυπτο 
και γραφικό, να μου συμπεριφερθεί με τον τρόπο που μου 
συμπεριφέρθηκε, αφήνοντας με απλήρωτο μες τις γιορτές, 
ακόμη κι αυτά τα 600 ευρώ και να τον κάνω να νομίζει ότι 
είναι μάγκας επειδή  .. με «απέλυσε»

Όπως απέλυες κάθε εβδομάδα από δύο ιδιαιτέρες τις 
οποίες ζητά από προγράμματα του ΟΑΕΔ για να αποφύγει 
να πληρώνει κανονικά ή να τις ασφαλίζει και έπαιρνε δήθεν 
για να τις «δοκιμάσει»…

Ο κύριος αυτός βρίσκεται ήδη υπό έρευνα από τον ΟΑΕΔ 
και το Υπ. Εργασίας, για το πήγαν τα προγράμματα που πήρε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χρήματα δηλαδή και αν τον 
ψάξουν καλύτερα θα του βγάλουν τα άπλυτα στη φόρα.

Η αυθαιρεσία, ο παραγοντισμός και οι μικροεκβιασμοί δεν 
μπορεί να γίνονται πλέον δεκτοί από κανέναν. Ενημέρωσα για 
πρώτη φορά στη ζωή μου το αρμόδιο γραφείο των επιθεω-
ρητών εργασίας καθώς και την ΕΣΗΕΑ, ενώ ακολουθούν το 
ΙΚΑ και η δικαιοσύνη.»)

Επειδή όλα όσα αναφέρει ανωτέρω είναι ψευδή και 
συκοφαντικά και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
εφαρμογής των άρθρων 362 επ. Π.Κ, ιδίως δε της επιβαρυ-
ντικής περίπτωσης του άρθρου 363 Π.Κ.

Επειδή με δόλο και άνευ κάποιας σχετικής πλάνης, καθότι, 
λόγω του είδους της συνεργασίας μας, ήταν σε θέση να γνω-
ρίζει ότι όλα τα αναφερόμενα στα κείμενά του είναι ψευδή 
και συκοφαντικά, προχώρησε στις ως άνω αναρτήσεις, οι 
οποίες αποτελούν δημοσιεύσεις προς το κοινό.

Όπως είναι φανερό, οι παραπάνω χαρακτηρισμοί εκδηλώ-
νουν σαφή και αδικαιολόγητη αμφισβήτηση της τιμής και της 
υπόληψής μου και ξεπερνούν κάθε ανεκτό και επιβαλλόμενο 
μέτρο κριτικής και ελέγχου. Και αυτό, γιατί δεν αποτελούν 
άσκηση του δημοσιογραφικού καθήκοντος για την επίκριση 
ορισμένων πράξεων που ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη, αλλά 
προσωπική επίθεση, με φανερό σκοπό να με μειώσουν και να 
διαβάλουν και να συκοφαντήσουν  προσωπικά εμένα αλλά και 
το ΠΑΚΟΕ. Εκδηλώνουν επίσης ειδικό σκοπό να με εξυβρίσουν.

Από τα δημοσιεύματα αυτά έχω υποστεί σοβαρή ηθική 
βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας ζητώ χρηματική 
ικανοποίηση.

Επειδή πέραν των άλλων με εξύβρισε και με απείλησε 
στα ίδια τα γραφεία της εταιρείας μας, αφήνοντας υπονοούμενα 
ότι θα στραφεί εναντίον της σωματικής μου ακεραιότητας.

Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον, ως παθόντες και άμεσα 
θιγόμενοι από τις πράξεις του εγκαλουμένου, να ζητήσουμε 
την ποινική του δίωξη και να υποβάλουμε δήλωση παράστασης 
πολιτικής αγωγής για την ηθική βλάβη την οποία υπέστημεν από 
τις πιο πάνω άδικες και παράνομες πράξεις του μηνυομένου. 

Επειδή είναι εμφανής, κ. Εισαγγελεύ, η προσπάθεια του 

μηνυόμενου, να με τρομοκρατήσει και να με κατασυκο-
φαντήσει ενώπιον του κοινού.

Β. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 

i. Ως προς το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως. 

Σύμφωνα με το άρ. 362 ΠΚ «Όποιος με οποιονδήποτε 
τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλο 
γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του, 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή. 
Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί και μαζί με την ποινή 
της φυλάκισης». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρ. 363 ΠΚ «Αν 
στην περίπτωση του άρ. 362, το γεγονός είναι ψευδές και ο 
υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές, τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών· μαζί με την φυλάκιση μπορεί να 
επιβληθεί και χρηματική ποινή. Μπορεί επίσης να επιβληθεί και 
στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 63». 

Δυσφήμηση είναι ο ενώπιον τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο 
ισχυρισμός ή διάδοση για κάποιον άλλο γεγονότος που μπορεί 
να βλάψει την τιμή και την υπόληψή του, δηλαδή το καλό 
όνομα που έχει ο παθών στην κοινωνία. Νομικό αντικείμενο 
προσβολής είναι η τιμή ή η υπόληψη του φυσικού προσώπου. 

Τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης που απαιτείται 
να συντρέχουν για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος και 
ενδιαφέρουν εν προκειμένω είναι α) ισχυρισμός ή διάδοση 
γεγονότος, β) δυναμένου να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη, 
και γ) γνώση του ψεύδους εκ μέρους του υπαιτίου. Και τα δύο 
αυτά στοιχεία συντρέχουν εν προκειμένω κατά τρόπον ώστε 
να πληρούται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του 
εγκλήματος. Αναλυτικά: 

α. Ως προς το στοιχείο του ισχυρισμού ή της διάδο-
σης γεγονότος. 

Ισχυρισμός θεωρείται η ανακοίνωση που προέρχεται από 
πεποίθηση ή γνώμη του ιδίου του δράστη ή από μετάδοση από 
τρίτο πρόσωπο, ενώ διάδοση υπάρχει όταν ο δράστης μεταδί-
δει ανακοίνωση που έγινε από άλλον, χωρίς να την υιοθετεί. 
Αρκεί η μία των περιπτώσεων, δηλαδή ισχυρισμός ή διάδοση. 
Ο ισχυρισμός ή η διάδοση πρέπει να γίνει ενώπιον τρίτων, 
τελείται δε πάντοτε με θετική πράξη και ποτέ με παράλειψη. 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο εγκαλούμενος, εν γνώσει 
του, ισχυρίστηκε δήθεν πραγματικά περιστατικά, τα οποία εν 
συνεχεία διέδωσε ενώπιον τρίτων, και συγκεκριμένα ενώπιον 
του κοινού που συμμετέχουν στο facebook, όσον αφορά την 
ανάρτηση στο δικό του χρονολόγιο και σε απεριόριστο κοινό, 
όσον αφορά την ανάρτηση στο δικό μας χρονολόγιο, αφού 
το δικό μας «προφίλ» στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης είναι ανοιχτό, δηλαδή έχει ο καθένας πρόσβαση στη 
σελίδα μας. Συνεπώς, πληρούται το στοιχείο του «ισχυρισμού 
ή διάδοσης γεγονότος», που αξιώνεται από το άρ. 363 ΠΚ.  

β. Ως προς το στοιχείο της δυνατότητας να βλαβεί 
η τιμή ή η υπόληψη. 

Προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η τιμή ή η υπόληψη 
του προσώπου που είναι μέλος μιας οργανωμένης κοινωνίας 
και κινείται στα πλαίσια της συναλλακτικής ευθύτητας. Η 
τιμή θεμελιώνεται επί της ηθικής αξίας που έχει πηγή την 
ατομικότητα και εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις, ενώ 
υπόληψη είναι το σύνολο της κοινωνικής αξίας που εκδη-
λώνουν οι τρίτοι για το πρόσωπο. Το ισχυριζόμενο γεγονός 
πρέπει να είναι πρόσφορο, δηλαδή ικανό να βλάψει την τιμή 
και την υπόληψη του παθόντος, ήτοι το παρόν είναι έγκλημα 
αφηρημένης διακινδύνευσης. Το γεγονός αυτό θα κριθεί κατά 
τρόπο αντικειμενικό. 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ισχυρισμοί στους οποίους 
προέβη ο εγκαλούμενος, εν γνώσει του ψεύδους αυτών, όντως 
ηδύναντο να βλάψουν την τιμή ή την υπόληψή μου, και πράγ-
ματι το έχουν κάνει, διότι με εξέθεσαν στους συνεργάτες μου 
και σε απεριόριστο αριθμό ανθρώπων. Δεδομένης λοιπόν 
της θέσης μου, των πράξεων που μου αποδόθηκαν από 
τις επίμαχες εκφράσεις με το ως άνω περιεχόμενο μπο-
ρούσε να διακινδυνεύσει και όντως εν τέλει διακινδύνευσε η 

τιμή ή η υπόληψή μου και, άρα, πληρούται και το στοιχείο της 
δυνατότητας να βλαβεί η τιμή ή η υπόληψη, που αξιώνεται 
από το άρ. 363 ΠΚ. 

γ. Ως προς το στοιχείο της γνώσης του ψεύδους εκ 
μέρους του υπαιτίου. 

Για την στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης του 
εγκλήματος απαιτείται δόλος, που πρέπει να είναι άμεσος και 
δεν αρκεί ο ενδεχόμενος, αφού ο νόμος αξιώνει υπερχειλή 
υποκειμενική υπόσταση. Ο άμεσος δόλος συνίσταται στην 
ηθελημένη εκφορά του ισχυρισμού ή της διάδοσης των 
γεγονότων εν γνώσει του δράστη ότι τούτο είναι ψευδές και 
μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του παθόντος. 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ισχυρισμοί στους οποίους 
προέβη ο μηνυόμενος, εν γνώσει του, ήταν όχι μόνο απ’ άκρου 
εις άκρον ψευδείς, ανυπόστατοι, αβάσιμοι και σκόπιμοι, αλλά 
ο εγκαλούμενος ήταν εν πλήρη γνώσει του ψεύδους του 
ισχυρισμού. 

Επειδή το περιεχόμενο της παρούσης είναι παραδεκτό, 
νόμω και ουσία βάσιμο, 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Την ποινική δίωξη και την κατά νόμον παραδειγματική 
τιμωρία του ως άνω μηνυομένου για το έγκλημα της συκοφαντικής 
δυσφημήσεως, της απειλής, της εξύβρισης, της συκοφαντικής 
δυσφημήσεως δια του τύπου και της εξύβρισης δια του τύπου 
και όσων άλλων εντοπίσει η ανακριτική διαδικασία. Επειδή 
έχουμε έννομο συμφέρον, ως παθόντες και άμεσα θιγόμενοι 
από τις πράξεις του εγκαλουμένου, να ζητήσουμε την ποινική 
του δίωξη και να υποβάλουμε δήλωση παράστασης πολιτικής 
αγωγής για την ηθική βλάβη την οποία υπέστημεν από τις πιο 
πάνω άδικες και παράνομες πράξεις του μηνυομένου για το 
ποσό των 44 ευρώ με επιφύλαξη για την αναζήτηση μεγαλύ-
τερου στα πολιτικά δικαστήρια. Διορίζουμε δε αντίκλητο και  
συνήγορο της πολιτικής αγωγής το δικηγόρο Αθηνών Δικαίο 
Θ. Δαιμονάκο, με ΑΜ ΔΣΑ 31419, κάτοικο Αθηνών, οδός 
Γραβιάς με αρ.7, τηλ. 2103800020. 

 
Να μας χορηγηθεί επικυρωμένο αντίγραφο της παρούσης. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ:
1)Την Βασιλική Διακουμοπούλου, κάτοικο Κερατσινίου 

Αττικής, οδός Ανατολής αρ.3
2) Τον Δημήτριο Σακκά, γενικό διευθυντη ΟΑΕΔ, κάτοικο 

Αθηνών, οδός Σταδίου αρ.61
3)Τον δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας Λουκά Τζανή, 

κάτοικο Κερατσινίου, οδός Λεωφ Ελ. Βενιζέλου αρ.200
4) Τον δήμαρχο Ασπροπύργου, Νίκο Μελετίου, κάτοικο 

Ασπροπύργου Αττικής, οδός Λεωφ. Δημοκρατίας αρ.18
5) Τον δήμαρχο Σαλαμίνας, Γιάννη Τσαβαρή, κάτοικο 

Σαλαμίνας, οδός Κ.Καραμανλή και Αμμοχώστου αρ.1
6)Τον δήμαρχο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας Αττικής Σωτήρη 

Μεθενίτη, κάτοικο Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Πλατεία Δημ.
Σωτηρίου και Θ. Σκοπελίτη αρ.1

7) Την πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου, κάτοικο 
Αθηνών Αττικής ,οδός Ακαδημίας αρ.20

ΠΡΟΣΑΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΘΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Το από  11/10/2013 ιδιωτικό συμφωνητικό(σχετ1)
Αντίγραφο της καταγγελίας του μηνυόμενου στην 

Επιθεώρηση Εργασίας(σχετ2)
Αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης του μηνυόμενου 

(σχετ3)
Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού «ΟΡΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΟΕ - ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑ (σχετ4)
Την Υπεύθυνη Δήλωση της Βασιλικής Διακουμο-

πούλου (σχετ 5)
Αντίγραφα των δημοσιευμάτων του μηνυόμενου 

(σχετ.6,7)
Αντίγραφο καταστατικού του ΠΑΚΟΕ (σχετ 8)

Αθήνα, 23.01.2014
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Ένας χρόνος Volunteer4Greece

Κύριε Χριστοδουλάκη,

Με αφορμή τη συμπλήρωση λειτουργίας του πρώτου 
έτους του Volunteer4Greece θα θέλαμε να σας ενη-
μερώσουμε για τις ως τώρα δράσεις της πλατφόρμας 
μας on line (εντός του διαδικτύου) και off line (εκτός 
διαδικτύου).

Το Volunteer4Greece έχει καλύψει μέσω της πλατ-
φόρμας του πάνω από 450 θέσεις εθελοντικής εργασίας 
και έχει λάβει πάνω από 10.000 βιογραφικά σημειώματα 
που έχουν άμεσα προωθηθεί στους ενδιαφερόμενους 
οργανισμούς. Η ανταπόκριση του κοινού στα social 
media ξεπερνά τους 3.000 fans στη σελίδα μας στο 
facebook και τους 550 followers  στο twitter.

Επίσης από το Σεπτέμβριο οι επισκέπτες της πλατ-
φόρμας έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται το 
Volunteer4Greece Blog όπου μέσα από τη συγγραφή 
άρθρων των φοιτητών του Πάντειου πανεπιστημίου 
αναρτώνται οι εμπειρίες των εθελοντών από διαφο-
ρετικούς οργανισμούς ώστε οι υποψήφιοι εθελοντές 
να μαθαίνουν σε μεγαλύτερο βάθος το χαρακτήρα 
των οργανισμών που τους ενδιαφέρει να προσφέρουν 
εθελοντική εργασία.

Στις off line δράσεις του Volunteer4Greece συμπε-
ριλαμβάνονται δύο Workshops, 'Αξιοποιήστε τους εθε-
λοντές και απελευθερώστε το δυναμικό του οργανισμού 
σας.', 'Πρακτικές & Εργαλεία Project Management: 
Διαχειριστείτε αποτελεσματικά την ομάδα σας!', όπου 
η θεματολογία σχετιζόταν με χρήσιμα εργαλεία που 
μπορούν να βοηθήσουν και να διευκολύνουν τη λει-
τουργία ενός ΜΚΟ, μέσα από ομιλίες αναγνωρισμένων 
επαγγελματιών στο κλάδο τους. Επίσης η ομάδα του 
έχει συμμετάσχει σε ημερίδες αλλά και εκδηλώσεις 
που αφορούν τον εθελοντισμό μέσα από ενημέρωση 
του κοινού για τις υπηρεσίες του, τη χρήση του και τις 
δράσεις του (Moving Forward-AIESEC, Ημέρες Καριέρας, 
GirlGeekDinner, The ABCs of Volunteer Recruitment-
Ελληνοαμερικανική Ένωση). 

Κλείνοντας ένα χρόνο Volunteer4Greece θα θέλαμε 
να σας ευχαριστήσουμε για την στήριξη και την εμπι-
στοσύνη σας και την συνεχή συμμετοχή σας μέσω των 
εθελοντικών θέσεων που κοινοποιείτε στην πλατφόρ-
μα μας αλλά και την παρουσία σας στις εκδηλώσεις 
που διοργανώνουμε ή συμμετέχουμε. Η ομάδα του 
Volunteer4Greece θα συνεχίσει τις δράσεις της και το 
νέο έτος 2014. Περιμένουμε με χαρά να καλύψουμε 
ακόμα περισσότερες θέσεις εθελοντικής εργασίας 
βάσει των δικών σας αναγκών και να σας προσφέρουμε 
περαιτέρω γνώσεις σε θέματα που σας αφορούν μέσα 
από τα Workshops μας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε πάντα να 
επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του e-mail μας info@

volunteer4greece.gr 
 Σας ευχόμαστε ένα δημιουργικό, παραγωγικό και 

γεμάτο εθελοντισμό 2014!  

Με εκτίμηση,
Η ομάδα του Volunteer4Greece

•••

Προς τον
Κυρία Μαρίτα Μεντζελοπούλου
Εκπρόσωπο Volunteer4Greece

Αθήνα: 24/01/2014
Αρ.πρωτ:  7675

Kυρία Μεντζελοπούλου, 

Καταρχήν δεχτείτε τα συγχαρητήριά μας για τις 
δραστηριότητές σας κατά τη διάρκεια του  2013 και 
την προσφορά σας στην κοινωνική-περιβαλλοντική 
αποστολή που έχουμε αναλάβει, αφενός με τα πιστο-
ποιημένα εργαστήρια που διαθέτουμε και την  μηνιαία 
εφημερίδα που εκδίδουμε και διανέμουμε δωρεάν σε 
είκοσι  (20.000) χιλιάδες Έλληνες πολίτες και αφετέρου 
με την εβδομαδιαία ωριαία εκπομπή   που παράγουμε 
ως ΠΑΚΟΕ και παρουσιάζουμε στο Κontra channel κάθε 
Σάββατο μεσημέρι στις 12:00, στην οποία κάποια μέρα 
θα συζητήσουμε ώστε να έλθετε να παρουσιάσετε τις 
δράσεις σας. 

   Για όλα τα παραπάνω , σας παρακαλούμε να 
φροντίσετε ώστε να έρθουν περίπου τέσσερις –πέντε 
εθελοντές με ειδικότητες χημικοί, περιβαλλοντολόγοι, 
δημοσιογράφοι, και τεχνικοί Η/Υ. Επίσης θα θέλαμε να 
μας ενημερώσετε για τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί σας.

Περιμένουμε νέα σας.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,  

Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας: 

Δημήτρης Αθανασόπουλος
Οικονομολόγος

  

Προς τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη
Υπουργό Υγείας

Αθήνα: 24/12/2013
Αρ.πρωτ: 7664

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή τα  πρόσφατα επαναλαμβανόμενα και 
εγκληματικά περιστατικά της παράνομης διάθεσης 

ραδιενεργών ιατρικών αποβλήτων, άκρως επικίνδυνων 
για τη δημόσια υγεία, στον ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε 
(Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) επαναφέρει 
την πρόταση που είχε υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας (με 
αρ.πρωτ. 7433/ 11.1.2013 και αρ.πρωτ. παραλαβής από 
το γραφείο του προκατόχου σας 212/11.01.2013) με το 
ενημερωτικό σημείωμα (συνημμένο) που αναφερόταν 
στη  δημιουργία μονάδος επεξεργασίας επικίνδυνων  
ιατρικών αποβλήτων , αστικού, τοξικού  και μολυσματικού  
χαρακτήρα, η εφαρμογή της οποίας θα εξοικονομούσε 
στο ελληνικό δημόσιο 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως 
και θα επέφερε πολλαπλάσια περιβαλλοντικά και κοι-
νωνικά οφέλη. 

   Ελπίζουμε στην δική σας ευαισθησία και αναμένουμε 
να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες. Είμαστε 
στη διάθεσή σας για άμεση συνάντησή μαζί σας για να 
σας εξηγήσουμε αναλυτικότερα την πρότασή μας.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,  

Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας: 

Δημήτρης Αθανασόπουλος
Οικονομολόγος

  
Υποβλήθηκε 28/01/2014 07:30 |
Σε απάντηση στο Ηλιας Κουδουνας.

Καλημέρα σας.
Εφόσον δεν είστε αγρότης πώς γίνεται να έχετε 

αγροτικό ρεύμα; Πρέπει αμέσως να το διακόψετε. Η 
γεώτρηση είναι παράνομη εάν δεν έχει άδεια από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

  

Υποβλήθηκε 19/01/2014 13:53
Eιμαι κατοχος αγροκτηματος με γεωτρηση,απο 

20ετιας και πλεον. Με βασει το συμβολαιο υποχρεουμαι 
(δουλεια)να δινω νερο σε πεντε ομορα αγροτεμαχια.
Με την σημαντικη παρατηρηση οτι κανεις μας δεν 
ειναι αγροτης,ρωταω ,ποιες επιπτωσεις μπορει να εχω 
αν προβω στην διακοπη του αγροτικου ρευματος και 
διακοψω τη λειτουργια της γεωτρησης.

μεχρι τωρα η χρηση του νερου ηταν για καλωπισμο 
γκαζον και μερικων δενδρων .Νερο για υδρευση υπαρχει 
αφθονο απο το δημοτικο δυκτιο.

ολα τα παραπανω προεκυψαν μετα την εφαρμογη 
της ΚΥΑ 150559/11 για τη χρηση των υδατινων πορων.

Παρακαλω για την αποψη σας για τα παραπανω.

Την ικανοποίησή του, για την ολοκλήρωση ενός 
μεγάλου έργου περιβαλλοντικής εξυγίανσης του 
νομού Πέλλας, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Πέλλας Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Πρόκειται για την 
αποκατάσταση των τελευταίων έξι μη αποκατεστημέ-
νων ΧΑΔΑ εντός της Πέλλας, έργο που ανέρχεται στο 
ποσό των 1.808.100 ευρώ και το οποίο αναμένεται 
να δημοπρατηθεί εντός του Φεβρουαρίου. Ανάμεσα 
στις προγραμματισμένες εργασίες, που το καθιστούν 
και τόσο σημαντικό, είναι η συλλογή απορριμμάτων, 
η αποκατάσταση του φυσικού ανάγλυφου, η διαχεί-

ριση στραγγισμάτων και η δημιουργία αντιπυρικής 
ζώνης. Στις επιδιώξεις του αντιπεριφερειάρχη είναι 
η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω καινοτόμων 
δράσεων που θα συμβάλλουν και στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΑ, Ο ΚΟΣ ΘΕΟ-
ΔΩΡΙΔΗΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣ-
ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΕΣΑ 
ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ. 

Πέλλα: Αποκατάσταση των τελευταίων  
έξι χώρων διάθεσης απορριμμάτων 

 ΟΙΚΟΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΡΟ  
ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μολυσμένο νερό πίνουν τα παιδιά στα Άγραφα Ευρυτανίας 
αλλά και με μολυσμένο νερό ποτίζονται τα χωράφια και τα 
ζώα της περιοχής καταγγέλει ο κ. Τέρενς Κουίκ σε ερώτησή 
του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Μανιάτη. Ο 
βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων επισημαίνει ότι εδώ 
και ενάμιση χρόνο παρατηρείται διαρροή λυμάτων από το 
κεντρικό φρεάτιο της περιοχής, μόλις 150 μέτρα από παιδικό 
σταθμό και σχολεία.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΟΙ ΚΑΤΟΙ-
ΚΟΙ ΠΙΝΟΥΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ 
ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΕΚΑ ΟΛΕΣ 
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ …….ΚΟΙΜΑΤΑΙ. 
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Α
ς έρθουμε όμως σε ένα άλλο 
θέμα, που με πολύ μεγάλη 
μας έκπληξη διαπιστώσαμε 
σαν ΠΑΚΟΕ, πριν από 3 μέρες. 
Είδαμε ότι στο κέντρο της 

Αθήνας πριν από 3, 5 χρόνια περίπου, ένας 
Δήμαρχος, ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, είχε 
πάρει πρωτοβουλία για να γκρεμίσει ένα 
κτίριο του ΝΑΤ που ήταν εγκαταλελειμένο 
και γεμάτο ναρκομανείς (ακόμα το κέντρο 
της Αθήνας είναι γεμάτο ναρκομανείς- 
σε σακούλες βάζουν τα πτώματα των 
ναρκομανών κάθε πρωϊ-και μάλιστα είναι 
συγκεντρωμένοι και σε ένα ξενοδοχείο που 
είναι εκεί για το οποίο κάνουμε μεγάλη 
έρευνα). Ο κύριος Κακλαμάνης, λοιπόν, 
γκρέμισε αυτό το κτίριο και δυστυχώς 
τον απέλυσε ο Αθηναϊκός λαός πριν από 
3, 5 χρόνια γιατί δεν έκανε τη δουλειά 
του όπως έπρεπε να την κάνει. 

(Στρεφεται προς τον κ. Σκιαδά) 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Πόσους 

ορόφους είχε κύριε Σκιαδά; Καλή χρονιά. »
ΣΚΙΑΔΑΣ: «Καλή χρονιά σε όλους. Το 

κτίριο είχε γύρω στους 6-7 ορόφους. »
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Με το σεισμό 

είχε ρωγμές και φοβερά προβλήματα και 
είναι και άντρο ναρκομανών εκεί μέσα. » 

ΣΚΙΑΔΑΣ: «Όλη η περιοχή. Εγώ θα 
σας πω το εξής: οι κοινωνικές και οι 
πολιτικές επιστήμες στην Πολεοδομία 
είναι αδελφές, αυτές οι επιστήμες δηλαδή 
ταιριάζουνε, πάνε μαζί. Εμείς κάναμε 
ένα σχεδιασμό, ο οποίος ήτανε ίσως 
λίγο ρομαντικός, ώστε η Αθήνα να έχει 
Πρόγραμμα για να ανακάμψει.»

 Χ Ρ Ι Σ ΤΟ Δ ΟΥ Λ Α Κ Η Σ :  « Ν α 
αναπνεύσει, τι να ανακάμψει;»

ΣΚΙΑΔΑΣ: «Να ανακάμψει κατ’ 
αρχήν από το κοινωνικό πρόβλημα που 
αντιμετώπιζε. Το να αναπνεύσει είναι το 
δεύτερο μέρος. Τα κοινωνικά κινήματα 
ζητούσανε ελεύθερους χώρους και καλώς 
τους ζητούσανε. Έγινε συζήτηση, έγινε 
προγραμματισμός και έλεγε κάποτε ο 
Τρίτσης ότι ο πρώτος που θα ρίξει κτίριο 
θα είναι ο νεοευεργέτης. Δηλαδή ενώ 
κάποτε λέγαμε ότι οι ευεργέτες είναι 
αυτοί που φτιάχνουν τα κτίρια, τώρα 
είναι ευεργέτες αυτοί που τα ρίχνουν, 
βεβαίως όχι τα κτίρια...»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Τρία 3 τρι-3 τρι-
σεκατομμύρια τόνους τσιμέντο ρίξαμε 
στην Αθήνα. »

ΣΚΙΑΔΑΣ: «Εμείς λοιπόν κάναμε ένα 
σχεδιασμό που αφορούσε τα δημόσια 
κτίρια. Ξέρετε πόσα είναι τα δημόσια 
κτίρια στην Αθήνα ; Δεν μπορείτε να 
φανταστείτε. Τρία χρόνια κάναμε να 
αποκτήσουμε το κτίριο. Τρία χρόνια από το 

ΝΑΤ και γινόντουσαν διαπραγματεύσεις, 
γιατί έλεγαν οι εργαζόμενοι του ΝΑΤ 
γιατί να σας δώσουμε το κτίριο να το 
εκμεταλλευτείτε εσείς; Νόμιζαν ότι θα 
κάνουμε πάρκινγκ, ενώ εμείς λέγαμε ότι 

θα κάνουμε πράσινο. Χαρακτηρίστηκε 
λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο 
πράσινο, έγιναν πάρα πολύ σκληρές 
διαπραγματεύσεις με το ΝΑΤ, ήρθε το 
Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, αγοράστηκε 

το οικόπεδο, γκρεμίστηκε το κτίριο και 
όπως γκρεμίστηκε έτσι έμεινε για τα 
υπόλοιπα τρία χρόνια μέχρι σήμερα που 
μιλάμε. Δεν ήταν παρά μια απλή επέμβαση 
20 ημερών για να μετατραπεί σε ωραίο 
πάρκο. Σημειωτέον ότι, τα τελευταία 150 
χρόνια, δύο πλατείες έγιναν στην Αθήνα: 
μία ήταν η πλατεία Κλαυθμώνος και μία 
ήταν αυτή. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Η πρώτη 
απόφαση που πήρατε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, που έλεγε ότι θα γίνει πλατεία 
αναψυχής, ήταν ομόφωνη. Μετά από τρία 
χρόνια λοιπόν αδράνειας του Δημάρχου, 
του κυρίου Καμίνη, ξαναπαίρνεται η ίδια 
απόφαση. Γιατί; Έπρεπε να καθαρογραφεί. 
Όπως στις δικαστικές αποφάσεις. »

 ΣΚΙΑΔΑΣ: « Υπήρξανε πολλά σενάρια 
τα οποία αναπτύχθηκαν ενδιαμέσως, άλλα 
αληθινά και άλλα ψεύτικα. Άλλα έκαναν 
λόγο για κτίριο 5. 000 τ. μ. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Η απόφαση 
αυτή είχε δημοσιευθεί σε ΦΕΚ ;» 

ΣΚΙΑΔΑΣ: «Δεν είχε ολοκληρωθεί 
δυστυχώς η διαδικασία, έληξε ο χρόνος 
και έπρεπε να επαναληφθεί και να 
επικαιροποιηθεί μετά από 3 χρόνια. Εν 
πάσει περιπτώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ομόφωνα και πάλι, αποφάσισε ότι αυτό 
είναι ένας χώρος πρασίνου και αναπνοής 
για την πόλη. » 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Έχουμε στο 
τηλέφωνο την κυρία Σπυροπούλου, την 

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 12)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΕΜΠΟΡΙΟ; 

▶
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σημερινή Αντιδήμαρχο με τον κύριο Καμίνη. 
Γεια σας κυρία Σπυροπούλου. »

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: « Γειά σας» 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: « Έχουμε εδώ 

τον κύριο Σκιαδά και συζητάμε σχετικά με 
το θέμα του οικοπέδου που έχει γκρεμιστεί 
και γύρω από το οποίο θέμα υπάρχει για 3 
χρόνια αδράνεια και δεν έχει γίνει χώρος 
αναψυχής που θα έπρεπε να γίνει με την 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
που είχε παρθεί. Επικαιροποιήσατε, από 
ότι μου λέει ο κύριος Σκιαδάς, τώρα την 
απόφαση που είχε παρθεί πριν από 3 
χρόνια επί κυρίου Κακλαμάνη. Γιατί τόσος 
χρόνος για να γίνει μία επικαιροποίηση;

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ :  «Δεν έγινε 
επικαιροποίηση απλώς τώρα. Τώρα 
εγκρίθηκε η Μελέτη και η αναμόρφωση 
του χώρου σε χώρο πλατείας και πρασίνου, 
όπως ήταν αρχικά. 

Το οικόπεδο αυτό είχε κάποια 
προβλήματα. Δηλαδή κατά την κατεδάφιση 
διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσε να 
κατεδαφιστεί ολόκληρο, γιατί υπήρχε 
μία διπλανή πολυκατοικία, ένα ξενοδοχείο 
που δεν ξέρω το όνομά του, το οποιο ήταν 
εξαώροφο και υπήρχανε προβλήματα 
για την πλήρη κατεδάφιση αυτού του 
κτιρίου. Έτσι παρέμειναν δύο σειρές 
με υποστυλώματα, με αποτέλεσμα να 
πρέπει να ξαναδούμε αν μπορεί να γίνει 
και ταυτόχρονα αν μπορεί να διατηρηθεί 
και τελικά καταλήξαμε ότι δεν μπορεί να 
κατεδαφιστεί διότι είναι επικίνδυνο. Οπότε 
έπρεπε σε αυτή τη φάση να κατεδαφιστεί, 
να παραμείνουν δύο σειρές υποστυλώματα, 
οπότε δημιουργούνταν αρκετά μεγάλη 
δυσκολία στη μελέτη. Τελικά έχει γίνει μία 
προσέγγιση η οποία νομίζω ότι είναι πάρα 
πολύ ικανοποιητική, σε χώρο πλατείας και 
πρασίνου. Ταυτόχρονα κατασκευάστηκε 
και ο δρόμος της εξόδου, που ήτανε 
χαρακτηρισμένος πεζόδρομος πάρα πολλά 
χρόνια. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  «Κυρία 
Σπυροπούλου, με ακούτε; Σας διακόπτω 
ένα λεπτό. Ενδιάμεσα στο μεσοδιάστημα 
αυτό των τριών χρόνων είχατε κάνει εσείς, 
σαν δημοτική κίνηση του κυρίου Καμίνη, 

καμία άλλη πρόταση που θα έβαζε μέσα 
στον χώρο αυτόν και ένα πολύ μεγάλο 
εμπορικό κέντρο, 5. 000 τ. μ. ; Υπήρξε 
τέτοιο πράγμα;» 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Όχι, όχι ποτέ. 
Δεν υπήρξε τέτοια πρόταση, δεν υπήρξε 
ποτέ. Μας είχε προβληματίσει ότι έπρεπε 
να παραμείνουν αυτές οι δύο σειρές 
υποστυλωμάτων. Τελικά αποφασίστηκε 
να μην αξιοποιηθούν καθόλου αυτές οι 
δύο σειρές. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Σε πόσο καιρό 
υπολογίζετε να περάσει στο ΦΕΚ αυτή 
η απόφαση που πήρατε;» 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Αυτό δεν μας 
ενοχλεί. Το να διαμορφωθεί ο χώρος 
αυτός όπως εμείς θέλουμε, άσχετα με 
το Π. Δ. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Τρία χρόνια 
χρειάστηκε για να γίνει μία μελέτη ;»

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν χρειάστηκε 3 

χρόνια. Έπρεπε να εξευρεθούν οι πόροι ... »
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:«Ποιοί πόροι; 

Για την μελέτη;» 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Όχι, για την κατα� «Όχι, για την κατα�«Όχι, για την κατα�, για την κατα�

σκευή. »
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:«Πόσο στοίχισε 

η μελέτη ;»
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν στοίχισε η 

μελέτη, η κατασκευή. »
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Πόσο στοιχίζει 

μία πλατεία ; 50�100 χιλιάδες ;» 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν ισχύει αυτό 

που λέτε, επτακόσιες χιλιάδες περίπου. 
Είναι επτακόσια μέτρα. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Αυτό είναι: 
τα έργα βιτρίνας στοιχίζουν τετραπλάσια 
από τα έργα ουσίας. »

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Ο προϋπολογισμός 
βγαίνει σύμφωνα με τα επίσημα τιμολόγια 
του Δημοσίου. » 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Αυτά τα έργα 

τα ξέρουμε χρόνια, δεν είναι τώρα. » 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Θέλετε να με 

ακούσετε ;» 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Έ, τι να 

ακούσω; Τρία χρόνια ναρκοθετείται ένα 
θέμα και εσείς μου λέτε τώρα να ακούσω ;» 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Ε ωραία, μην 
ακούτε. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: « Συνεχίστε. »
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Ξέρετε την 

οικονομική κατάσταση του Δήμου. Και δεν 
ήταν ωραίο να δημοπρατούμε ένα έργο και 
μετά να μην μπορούμε να το πληρώσουμε 
όπως είχε γίνει επανειλημμένα. Έπρεπε 
να εξευρεθούν και εξασφαλίστηκαν οι 
πόροι 100% . Ταυτόχρονα, όλο αυτό 
το χρονικό διάστημα, ο χώρος είχε 
περιφραχθεί και είχε καθαρισθεί, αλλά 
δεν είχε ολοκληρωθεί η κατεδάφιση. 
Αυτό ήταν πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο. 
‘Εχει παραμείνει εκεί ο μισός σκελετός. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:«Αφού ούτως 
η άλλως δεν θα κατεδαφιστούν. Τα 
υποστυλώματα θα κατεδαφιστούν ;»

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: « Το σωστό ήταν 
να κατεδαφιστούν. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Τώρα θα 
κατεδαφιστούν ;»

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν γίνεται να 
κατεδαφιστούν. Έπρεπε να διερευνηθεί 
αυτό. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Δηλαδή μου 
λέτε ότι η διερεύνηση αυτή διήρκησε 3 
χρόνια ;»

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Όχι δεν κράτησε 
αυτή η διερεύνηση 3 χρόνια. Σας εξήγησα 
όλες τις παραμέτρους. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  «Κυρία 
Σπυροπούλου, πόσο διήρκησε η μελέτη 
αυτή;»

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν έχει σχέση 
μόνο με αυτό, έχει με την συνολική μελέτη 
που έγινε. » 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: « Μα γιατί δεν 
μου λέτε τώρα κυρία Σπυροπούλου ;»

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Μα δεν είναι 
ένα�ένα, είναι όλα τα . . . »
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Δεν είπατε 

ότι είναι επικίνδυνα τα υποστυλώματα;»
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν είναι μόνο 

τα υποστυλώματα, είναι ένας σκελετός, 
είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Πολύπλοκο 
ένα οικόπεδο 800 τ. μ.; Φαντάσου να 
χτίζαμε την Αθήνα από την αρχή. »

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν είναι μόνο 
το οικόπεδο. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Ε, τι μου λέτε 
τώρα ; Είναι δυνατόν για 800 τ. μ. οικόπεδο 
να ψαχνόμαστε χρόνια; Nα κάνουμε μία 
μελέτη 2- 3 ημερών ενός μηχανικού και 
ας πάρει 3. 000€, το πολύ. Πόσα πήραν 
οι μελετητές για αυτό το πράγμα ;»

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν πληρώθηκε 
κανείς μελετητής. Υπηρεσιακά έγινε. » 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Υπηρεσιακά 
την κάνανε. Μπράβο! Πόσο διήρκησε 1 
μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες;»

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν κρατάει 
2 μήνες. Να σας πω: για να περάσει 
ένα τέτοιο έργο θέλει πάρα πολλές 
προεγκρίσεις. Δεν είναι η μελέτη για τα 
υποστυλώματα, είναι για το συνολικό 
έργο. » 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Ποιο συνολικό 
έργο μου λέτε τώρα ; Για την πλατεία 
δεν μιλάμε;» 

 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Είναι η πλατεία 
αλλά είναι και η αξιοποίηση αυτού που 
έχει παραμείνει, διότι δε μπορώ να το 
αφήσω έτσι γιατί είναι επικίνδυνο. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Τι αξιοποίηση; 
Να βάλετε μία καντίνα ;»

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: « Έπρεπε να 
υπολογισθεί στατικά, έπρεπε να καλυφθεί 
περιμετρικά το κτίριο. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Δεν με πείθετε 
κυρία Σπυροπούλου . Ευχαριστώ πολύ, 
γεια σας. »

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Καλά, δεν πειράζει. 
Γειά σας. »

ΣΚΙΑΔΑΣ: «Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε 
κάτι. Αυτό μπορούσε να καθαρισθεί πολύ 
φθηνά. . . . »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Τώρα παίζετε 
με τον χρόνο όλοι σας, παίζετε με τον 
χρόνο και την υγεία των κατοίκων του 
κέντρου της Αθήνας. »

 ΣΚΙΑΔΑΣ: «Εμείς δεν παίζουμε με 
τον χρόνο . . . . . Εμείς κάναμε τολμηρές 
παρεμβάσεις. Αυτό που έκανε ο Νικήτας 
ο Κακλαμάνης, να έχετε υπόψη σας, δεν 
πρόκειται κανείς να το κάνει ούτε σε 150 
χρόνια. Ήρθε το ΚΚΕ και κατέθεσε πρόταση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο λέγοντας πως 
αυτό γκρεμίζεται με αυτόν τον τρόπο. 
Αλλά, εν πάση περιπτώσει. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «ΜΑ αφού λέει 
ότι ΔΕΝ γκρεμίζεται. Η μελέτη απέδειξε 
ότι δεν γκρεμίζεται. »

ΣΚΙΑΔΑΣ: «Βρισκόμαστε στο 2014. » 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Το ΚΚΕ άλλαξε 

και λέει ότι γκρεμίζεται ;»
ΣΚΙΑΔΑΣ: «Το ΚΚΕ δεν έχει καμία 

σχέση, είναι άλλη παράταξη. Έφερε δική 
του μελέτη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, 
για να πάμε στην ουσία, αυτή τη στιγμή 
η Αθήνα χρειάζεται αυτό το κομμάτι 
άμεσα. Εκεί έχουμε τους θανάτους που 
λέγαμε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. 
Είστε ενημερωμένος, το δρομάκι του 
θανάτου είναι αυτό που είπατε στην αρχή, 

από ‘κεί τους μαζεύουν το πρωϊ. Υπάρχει 
εκεί ένας φορέας ο οποίος φιλοξενεί όλο 
αυτό τον θάνατο. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Ναι, αλλά δεν 
μπορούμε να βάζουμε τον ναρκομανή σε 
σακιά και να τον πετάμε στα σκουπίδια 
και να συζητάμε τώρα 3 χρόνια αν θα 
κάνουμε πλατεία η όχι. Είναι δυνατόν, 
κύριε Σκιαδά; Εγώ άκουσα κάποια άλλη 
άποψη -και θέλω να το επιβεβαιώσετε 
αν το ξέρετε-πως ενδιάμεσα υποβλήθηκε 
από την παράταξη του κυρίου Καμίνη, από 
την κυρία Σπυροπούλου συγκεκριμένα, να 
γίνει ένα εμπορικό κέντρο στην πλατεία. » 

ΣΚΙΑΔΑΣ: «Ήρθαν καταγγελίες 
δημοτών, συγκεκριμένα από τον κύριο 
Μοσχανδρέου που ηγείται μιας κίνησης 
πολιτών και μας έφερε και ένα σχέδιο 
για κτίριο σε αυτή την πλατεία. »

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Το’ χε κάνει 
ό ίδιος ;» 

ΣΚΙΑΔΑΣ: « Όχι, όχι. Κάποιες σκέψεις 
στο Δήμο προφανώς για άλλη αξιοποίηση 
αυτού του χώρου. Αυτές οι σκέψεις 
καταργήθηκαν γιατί δεν μπορούσε να 
γίνει και αλλιώς. Διότι εδώ υπάρχει και 
συμβόλαιο το οποίο δεσμεύει. Δε μπορεί 
να γίνει κάτι άλλο εκτός από πράσινη 
πλατεία. Να ξέρετε ότι εμείς φροντίσαμε 
για θεσμική κατοχύρωση. Φροντίσαμε να 
υπάρχει όρος μέσα στο Συμβόλαιο ότι 
αυτό θα γίνει πράσινο, πλατεία. Άρα δεν 
μπορεί κανένας να το αλλάξει. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: « Ναι, αλλά 
το θέμα είναι ότι κάποτε πρέπει να γίνει, 
κύριε Σκιαδά». 

ΣΚΙΑΔΑΣ: «20 ημερών δουλειά είναι. 
Εάν δεν παρακολουθούσα το Δημοτικό 
Συμβούλιο, θα είχα διαφορετική άποψη 

για τα πρόσωπα και τους θεσμούς. Διότι 
εμείς, όχι μόνο τα είπαμε, τα’χουμε κάνει 
και πράξη. Σε πολλά σημεία της Αθήνας, 
έτσι; Μην ξεχνάτε ότι η μόνη που αγόρασε 
100 στρέμματα στον Ελαιώνα ήταν αυτή 
η Δημοτική Αρχή. » 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Κύριε Ζήση, 
με ακούτε;» (τηλεφωνική σύνδεση με 
τον κ. Ζήση)

ΖΗΣΗΣ: «Σας ακούω»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Γειά σας. 

Είχαμε προηγουμένως την κυρία 
Σπυροπούλου, την Αντιδήμαρχο της 
Αθήνας και έχουμε και κοντά μας τον 
κύριο Σκιαδά. 

Η κυρία Σπυροπούλου λέει ότι 
χρειαζόταν να γίνει επικαιροποίηση του 
έργου, να ξαναδούν τη μελέτη, να δουν 
εάν τα υποστυλώματα αυτά ήταν ικανά 
να παραμείνουν ή να γκρεμιστούν κλπ. 
Τι γνώμη έχετε εσείς, σαν κάτοικος του 
κέντρου της Αθήνας, για αυτή την τρίχρονη 
καθυστέρηση του έργου της πλατείας; Λες 
και θα χτίσουμε την Αθήνα…»

ΖΗΣΗΣ: «Συμφωνώ μαζί σας και 
σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας. 
Οφείλω να σας δηλώσω ότι αποτελεί το 
μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών το 
ότι ένας Δήμαρχος δεν αξιώθηκε να πάει να 
δει την πλατεία. Μας έχει παραδώσει στα 
χέρια των εμπόρων των ναρκωτικών, των 
πορνών και των ναρκομανών. Πληρώνουμε 
φόρους ατέλειωτους για ακίνητα στην 
περιοχή, που δεν κάνουν ούτε 1 ευρώ και 
οι κύριοι αυτοί μας κοροϊδεύουν συνεχώς 
με σχέδια και με παρασχέδια. Η πλατεία 
πρέπει επειγόντως να γίνει, ας αφήσουν 
τα ΕΣΠΑ και οτιδήποτε άλλο. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Η κυρία 

Σπυροπούλου, κύριε Ζήση, μας είπε ότι 
η πλατεία αυτή θα στοιχίσει 700. 000 
ευρώ. »

ΖΗΣΗΣ: «Η κυρία Σπυροπούλου, όπως 
πρέπει να σας αποκαλύψω, είχε βάλει 
θέμα στην επιτροπή περιβάλλοντος και 
ποιότητος ζωής και ήθελε να αλλάξει 
τη χρήση γης και αν δεν πηγαίναμε το 
Συμβόλαιο που επιβάλλει ότι θα γίνει 
πλατεία-πράσινο, η κυρία Σπυροπούλου 
ήθελε να κάνει 10. 000 τ. μ. . Τώρα 
φαίνεται θέλει να κάνει μικρότερο χώρο 
με 500 τ. μ. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ : «Της το 
αναφέραμε αυτό και είπε ότι δεν ξέρει 
τίποτε γι’ αυτό το έργο. »

ΖΗΣΗΣ: «Θέλει τώρα να κάνει καντίνα, 
ποιος ξέρει 500 τ. μ. ;»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Κάποια καντίνα 
είπε, κάποιες κατασκευές. » 

ΖΗΣΗΣ: «Εάν είναι καντίνα των 700. 
000 ευρώ πρέπει να είναι καντίνα των 400 
τ. μ. Δεν θα μπορέσει η κυρία Σπυροπούλου 
να το κάνει αυτό, διότι θα καταφύγουμε 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Με όλα αυτά 
θα φτάσουμε να δούμε την πλατεία το 
2020. Εύχομαι, εάν ξαναψηφίσει ο κόσμος 
τον Νικήτα Κακλαμάνη, να δει τα λάθη 
τα οποία έκανε πριν, να συνετισθεί και να 
δει τι μπορεί να γίνει, μπας και η πλατεία 
αυτή γίνει πλατεία πραγματικά ζωής και 
όχι θανάτου, όπως είναι αυτή τη στιγμή. 
Το ΖΕΝΙΘ ξενοδοχείο που είναι εκεί πέρα 
είναι κέντρο ναρκομανών και δυστυχώς 
κανείς δεν δίνει σημασία. »

ΖΗΣΗΣ: «Και πληρώνεται από τον 
ΟΚΑΝΑ. » 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Πληρώνεται 
από τον ΟΚΑΝΑ το ξενοδοχείο ; Ωραία, 
πολύ ωραία. Κύριε Ζήση, πρέπει κάποια 
στιγμή οι κάτοικοι να πάρουν το θέμα στα 
χέρια τους και να αντιδράσουν δυναμικά. 
Όπως μας είπε και ο κύριος Σκιαδάς και 
χαίρομαι γι’ αυτό, από τις καταγγελίες 
φορέων ξεκίνησε η ιστορία. Και βέβαια 
και η πρωτοβουλία του κυρίου Κακλαμάνη 
ήταν σημαντική, γιατί πιστεύω ότι είναι 
το μοναδικό κτίριο που αγοράστηκε για 
να γίνει πλατεία. »

ΖΗΣΗΣ : «Και ο κύριος Σκιαδάς 
είχε πάρει την πρωτοβουλία και αξίζει 
συγχαρητηρίων, διότι έκανε πολύ μεγάλη 
προσπάθεια και ο κύριος Κακλαμάνης 
που υιοθέτησε την πρόταση του κυρίου 
Σκιαδά και πραγματικά την υλοποίησαν. 
Γκρεμίστηκε το κτίριο να γίνει πλατεία 
και τελικά βρεθήκαμε στην αχρηστία 
Καμίνη…»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Κύριε Ζήση, 
σας ευχαριστώ πάρα πολύ. »

ΖΗΣΗΣ: «130 μέρες μείνανε στον κύριο 
Καμίνη και νομίζω πως θα απαλλαχθεί η 
Αθήνα από την παρουσία του. »

ΣΚΙΑΔΑΣ: «Να πούμε μια κουβέντα 
μόνο: αυτή η κακιά πρωτοβουλία της 
κυρίας Αρβελέρ, η οποία ήθελε να σχε-, η οποία ήθελε να σχε-
διάσει την πλατεία με το εθνικό θέατρο 
και το μεγάλο έργο για λόγους η ιδέα και 
η υπόθεση έχω εδώ όλες τις επιστολές, 
η κυρία Αρβελέρ . . . . »

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Δεν μπορούσε 
να πάρει απόφαση η κυρία Αρβελέρ, 
έπρεπε να μπει ο κύριος Κακλαμάνης 
στη μέση. »
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Σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων  
στην Ελληνική Χρυσός 

Ενώ γνωστά είναι σε όλους 
τα επεισόδια που έχουν 
ξεσπάσει το τελευταίο διά-
στημα στη Χαλκιδική, με τους 
κατοίκους να εναντιώνο-

νται στις ολέθριες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα έχει 
σαν αποτέλεσμα η δραστηριοποίηση 
της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ, και 
σαν να μην έφταναν οι αποκαλύψεις 
περί του…μηδαμινού «ανταλλάγματος» 
για το Ελληνικό Δημόσιο (καθώς δεν 
εξασφάλισε ούτε καν δικαιώματα επί 
του μεταλλεύματος όταν θα γίνονταν 
οι εξορύξεις), έρχονται να προστεθούν 
σε όλα αυτά και νέα στοιχεία που καθι-
στούν πλέον, όχι μόνο περιβαλλοντικά 
επιζήμια και οικονομικά «άχρηστη» μια 
τέτοια επένδυση αλλά και κατάφωρα 
παράνομη ! 

Οι νέες αποκαλύψεις έγιναν από τον 
Αρχιμανδρίτη Χριστόδουλο Αγγελόγλου, 
ο οποίος με δημόσια αναφορά-καταγ-
γελία που κοινοποίησε σε όλους τους 
δικαστές και αρμόδιους φορείς πριν τις 
διακοπές των Χριστουγέννων, φέρνει 
στην επιφάνεια απίστευτα στοιχεία 
που δείχνουν την ανενόχλητη δράση, 
εδώ και πολλά χρόνια, μιας εταιρείας, 
η οποία δεν είχε λάβει καν την έγκριση 
του αρμόδιου Υπουργείου! 

Συγκεκριμένα, το 2003, το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, και ειδικότερα ο τότε 
υφυπουργός Χρήστος Πάχτας, υπέγραψε 
σύμβαση μεταβίβασης των μεταλλείων 
Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ 
ΑΕ, η οποία, με ξεχωριστό άρθρο, κάνει 
σαφή και απαράβατη την υποχρέωση 
της εταιρείας να επανέλθει, εντός 2 
ετών από την κύρωση της σύμβασης, 
με ολοκληρωμένο και άρτιο επενδυτικό 
σχέδιο για την κατασκευή και λειτουργία 
του εργοστασίου μεταλλουργίας χρυ-
σού, με βάση το οποίο θα δίνονταν ή 
όχι έγκριση για την έναρξη υλοποίησης 
του έργου. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ πράγματι, μια 
μέρα πριν λήξει (!) η προθεσμία, υπέβα-
λε το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο 2 μήνες 
μετά, χαρακτηρίστηκε από τον Γενικό 
Διευθυντή Φυσικού Πλούτου Ν.Χέλμη 
ελλιπές και ασαφές ως προς πολλά και 
πολύ βασικά σημεία ενώ πουθενά και 
σε καμμιά περίπτωση δεν αναφέρεται 
ότι εγκρίνεται το συγκεκριμένο σχέδιο! 
Τα σημεία που επεσήμανε στο έγγραφό 
του ο κ. Χέλμης καταδείκνυαν ουσια-
στικά την…ανυπαρξία ολοκληρωμένου 
επενδυτικού σχεδίου καθώς δεν αναφε-
ρόταν καν το χρηματοδοτικό σχήμα της 
επένδυσης, δεν καθίστατο σαφές γιατί 
επιλέχτηκε η μέθοδος επεξεργασίας 
συμπυκνωμάτων που επιλέχτηκε και δεν 
υπήρχε ούτε καν επαρκής οικονομική 
ανάλυση. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2010 
η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ, και ενώ ήδη 
δραστηριοποιείται παρανόμως, εφόσον 
ουδέποτε έλαβε έγκριση έναρξης των 
εν λόγω δραστηριοτήτων, συντάσσει 
και καταθέτει Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 
Τότε, η Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλού-
του ξεκαθαρίζει με επίσημο έγγραφο 
στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος πως το 
επενδυτικό σχέδιο που είχε κατατεθεί 
το 2006 ΔΕΝ έχει ακόμα εγκριθεί! Το 

2011 όμως η εταιρεία λαμβάνει έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον, κατά το 
αρμόδιο Υπουργείο, η εταιρεία υπέβαλε 
καινούργιο επενδυτικό σχέδιο, κάτι που, 
κατά τον αριμανδρίτη Αγγέλογλου, είναι 
η μισή αλήθεια, καθώς το υποβληθέν 
σχέδιο αφορούσε μόνο τρία από ένα 
σύνολο 20 μεταλλείων που βρίσκονται 
εντός της ζώνης ενδιαφέροντος της 
εταιρίας. 

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλε-
σμα και το ξεκάθαρο ερώτημα του 
ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την έγκριση ή 
όχι του επενδυτικού αυτού σχεδίου 
στην Ελληνική Βουλή τον Νοέμβριο 
του 2012, με τον υφυπουργό ΠΕΚΑ 
Ασημάκη Παπαγεωργίου να απαντά 
ρητά πως έχει εγκριθεί, στηριζόμενος 
στο έγγραφο-καταπέλτη του 2006 το 
οποίο ΔΕΝ αποτελούσε έγκριση του 
εν λόγω σχεδίου ούτε κατά την ίδια 
υπηρεσία που το συνέταξε! Σύμφωνα 
με την καταγγελία του Αρχιμανδρίτη, η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ τελικά ουδέποτε 
κατέθεσε το ολοκληρωμένο και πλήρες 
επενδυτικό πρόγραμμα, η μη σύνταξη 
του οποίου συνιστούσε, κατά το κείμενο 
της σύμβασης, καταγγελία της ίδιας 
της σύμβασης. 

ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ  
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»

Σε σωρεία παραβάσεων έχει υποπέσει η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ 
σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ο Συντονιστικός Σύλλογος Ακάνθου. Συγκεκριμένα, 
ύστερα από επιτόπιο έλεγχο των επιθεωρητών περιβάλλοντος, απεδείχθη ότι η 
εταιρεία έχει παραβιάσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά για τον 
ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα, μη διαθέτοντας τις απαραίτητες άδειες, ενώ το μονομελές 
πρωτοδικείο Πολυγύρου απέρριψε δίχως αιτιολόγηση την αίτηση προσωρινής 
παύσεως εργασιών μεταφέροντας την εκδίκαση της υπόθεσης για την 10Η 
Φεβρουαρίου. Παράνομα όμως επίσης απασχολεί και αλλοδαπούς χωρίς άδειες 
λειτουργίας μηχανημάτων στην περιοχή Φισώκα του όρους Κάκαβος, σύμφωνα 
με καταγγελία που έφτασε στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας. Η 
τελευταία, αντί να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διενεργηθούν 
οι απαραίτητοι έλεγχοι, «παρακαλεί» την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ να την ενημερώσει 
για όσα αναφέρονται στο περιεχόμενο της καταγγελίας.

ΣΕ ΟΙΚΟΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ «ΟΙΝΟΦΥΤΑ» ΘΑ ΜΕΤΑ-
ΤΡΑΠΕΙ Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ» ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΑΔΙΚΗ, 
ΓΙΑΤΙ ΟΙ «ΕΛΛΗΝΕΣ» ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ 5%.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 12)

Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ  
ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Αγαπητοί φίλες και φίλοι γεια σας. 
Μεσημέρι , Σαββάτου και έχουμε 
κοντά μας δύο πολύ καλούς 
δημοτικούς εξουσιαστές μας, 

τον Δήμαρχο της Σαλαμίνας, τον κύριο 
Τσαβαρή Ιωάννη, γεια σας κύριε Δήμαρχε 
(Τσαβαρής: γεια σας κύριε Πρόεδρε) και 
τον κύριο Παπαθεοχάρη Πέτρο, ο οποί-
ος είναι Αντιδήμαρχος στην Σαλαμίνα. 
Πήγαμε και κάναμε ένα οδοιπορικό στην 
Σαλαμίνα και ,όπως θα δείτε και στα 
βίντεο ,διαπιστώσαμε αρκετά πράγματα 
τα οποία είναι αρνητικά γι’ αυτήν. 

Η Σαλαμίνα, δέχεται κάθε χρόνο περί-
που 300.000 με 350.000 εποικιστές 
- παραθεριστές το καλοκαίρι και έχει 
μόνιμους κατοίκους γύρω στους 80.000 
,εντούτοις παραμένει ένα ακριτικό θα έλεγα 
νησάκι, που δυστυχώς πολλά της λείπουν. 

Ο Δήμαρχος κάνει προσπάθειες και το 
Δημοτικό Συμβούλιο, όμως θα μπορούσαν 
να γίνουν πάρα πολλά, πάρα πολλά για 
το καλό του τόπου και για το καλό των 
κατοίκων του .Όμως είμαστε αρκετά πίσω. 
Κύριε Δήμαρχε, ας δούμε όμως ένα βίντεο 
και στην συνέχεια πάλι μαζί. 

ΤΙΣ 350.000  
ΦΘΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ  
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

(βίντεο):
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: « Βρισκόμαστε 

στο Δημαρχείο στα Αμπελάκια και συζητάμε 
με τον κύριο Τσαβαρή, τον Δήμαρχο της 
Σαλαμίνας, ο οποίος είναι Καλλικρατικός 
Δήμος. Πόσοι δήμοι ήτανε πριν, 4-5;» 

ΤΣΑΒΑΡΗΣ: «Πολύ παλιά, πριν από 
τον Καποδίστρια, ήτανε 3 Κοινότητες και 
ένας Δήμος, με τον Καποδίστρια έγιναν 2 
Δήμοι και με τον Καλλικράτη ένας Δήμος.»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Σημαντικός 
πληθυσμός. Πόσοι είναι το χειμώνα και 
πόσοι το καλοκαίρι ;»

ΤΣΑΒΑΡΗΣ: «Επιτρέψτε μου να πω 
ότι σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε 
που το ΠΑΚΟΕ, μία Οργάνωση, ένα Διοι-
κητικό Όργανο με Πανελλήνια εμβέλεια 
και οικολογικές ευαισθησίες έρχεται και 
στον τόπο μας, έρχεται στην Σαλαμίνα, 
που δυστυχώς όπως έχουμε συνηθίσει 
να λέμε αποτελεί το περιβαλλοντικό 
πτυελοδοχείο της Αττικής. 

Τη Σαλαμίνα με τα πολλά δηλαδή 
περιβαλλοντικά προβλήματα, όπου είναι 
περικυκλωμένη από τέτοιες οχλούσες 
δράσεις. Η Σαλαμίνα ,λοιπόν, σε μόνιμη 
βάση τον χειμώνα έχει περίπου 80.000 
κατοίκους, το καλοκαίρι ,λόγω της φτω-
χοποίησης, ξεπερνάμε και τους 350.000. 
Παλιότερα ο κόσμος πήγαινε στις Κυκλάδες 
ή και σε άλλα μέρη και έκανε διακοπές 

10-15 ημέρες. Τώρα έρχεται στην Σαλα-
μίνα, άρα έχουμε μεγάλη αύξηση.»

«ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ  
ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Η παρουσία 
μας εδώ, και καλά το τοποθετήσατε, έχει 
διττή σημασία: ο πρώτος λόγος είναι η 
μόλυνση των παραλιών, μετά από καταγ-
γελίες που δεχτήκαμε από διάφορους 
αλλά και την έρευνα που κάνουμε εμείς 
κάθε χρόνο και ο δεύτερος λόγος είναι 
ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ, πριν 
από μία εβδομάδα, δήλωσε παρουσία 15 
ανθρώπων ότι παίρνετε αντισταθμιστικά 
οφέλη από την ΕΥΔΑΠ επειδή σας ρυπαίνει 
με τα απόβλητα που προέρχονται από 
τον δευτερογενή καθαρισμό που γίνεται 
στην Ψυττάλεια.»

ΤΣΑΒΑΡΗΣ: «Κύριε Πρόεδρε,με εντυ-
πωσιάζουν αυτά τα οποία με ενημερώνετε 
και για το �� αλλά και για τα κολοβα-�� αλλά και για τα κολοβα- αλλά και για τα κολοβα-
κτηρίδια και συγκεκριμένα ότι είναι τόσο 
επικίνδυνη η αύξηση της παρουσία τους 
στις μετρήσεις που βρήκατε στις ακτές 
του νησιού μας.»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Εξ ‘αιτίας της 
Ψυττάλειας. Είναι καινούργια πηγή.»

ΤΣΑΒΑΡΗΣ: «Φυσικά . Θέλω να πω 
ότι με εξέπληξε επίσης το γεγονός . Δεν 
υπάρχει ψευδέστερο από αυτό που σας 
είπαν .»(Χριστοδουλάκης: εγώ λέω επώ-
νυμο, όταν μιλάω , μιλάω επωνύμως) 

ΤΣΑΒΑΡΗΣ: «Κι εγώ ,λοιπόν, ως 
Δήμαρχος Σαλαμίνος, που γνωρίζω και 
οφείλω να γνωρίζω για τα έσοδα του 
Δήμου μας, σας λέω ούτε 1 ευρώ οικο-
νομική ενίσχυση δε λαμβάνουμε αντα-
ποδοτικά από την λειτουργία της ΕΥΔΑΠ 
στον Δήμο της Σαλαμίνας. 

Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι είναι 
ένα στοιχείο, το οποίο άμεσα θα επεξερ-
γαστούν οι συνεργάτες μου προκειμένου, 
ως οφείλουμε ,να διασφαλίσουμε, καταρ-
χήν τα περιβαλλοντικά συμφέροντα του 
τόπου και δεύτερον τα οικονομικά του 
συμφέροντα. Η Σαλαμίνα ,δυστυχώς, 
αποτελεί το περιβαλλοντικό πτυελοδοχείο 
της Αττικής. Και δεν το λέμε τυχαία ούτε 
γιατί θέλουμε να δραματοποιήσουμε την 
κατάσταση.»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Επειδή έχετε 
πολλές πηγές ρύπανσης, από ότι αντιλαμ-
βάνομαι, και πρέπει να μπουν σε κάποια 
τάξη, ούτως ώστε τα αποτελέσματα από 
την επιβολή των προστίμων και των τελών 
αφενός και αφετέρου η πίεση να οδηγή-
σουν στην εξουδετέρωση της ρύπανσης. 
Είναι πολύ σημαντικό πρώτο βήμα.» 

ΤΣΑΒΑΡΗΣ: «Να συνεχίσω την απά-
ντησή μου. Έλεγα λοιπόν ότι πράγματι έτσι 
είναι. Έχουμε σοβαρά περιβαλλοντικά, 
βέβαια όχι μόνο, αλλά στην προκειμένη 
περίπτωση περιβαλλοντικά προβλήματα 
από την δράση όλων αυτών. Εμείς θα 
θέλαμε να μην υπήρχαν αυτές οι δράσεις 
και να ήταν περιβαλλοντικά καλύτερα ο 
τόπος μας. Όμως με δεδομένες αυτές 
τις δράσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο όχι 

μόνο μπορεί αλλά επιβάλλεται να εκδόσει 
κανονιστικές διατάξεις.» 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ

ΧΡΙΣΤ ΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Αυτό λοιπόν 
ήταν το ρεπορτάζ που κάναμε σε συνερ-
γασία με τον Δήμο της Σαλαμίνας. Ακού-
σαμε τον Δήμαρχο να μας λέει ορισμένα 
πράγματα, τον έχουμε και κοντά μας 
σήμερα και αναρωτιέμαι,κύριε Δήμαρ-
χε, στην τριετία που πέρασε και είστε 
Δήμαρχος, έχετε ποτέ συνειδητοποιήσει 
ότι λέγοντας δύο φορές πως η Σαλαμίνα 
είναι πτυελοδοχείο περιβαλλοντικό της 
Αττικής θα έλεγε κανείς, τι συνέπειες έχει 
αυτό για σας ;»

ΤΣΑΒΑΡΗΣ: « Κύριε Πρόεδρε του 
ΠΑΚΟΕ, σας ευχαριστώ για την δυνατότητα 
που μας δίνετε, μία δυνατότητα που μας 
βοηθάει να αναδείξουμε το μεγαλύτερο 
πρόβλημα του τόπου μας. Είναι γνωστό 
,όχι μόνο σε μένα τώρα ως Δήμαρχος, 
αλλά για πολλές δεκαετίες, ότι το νησί μας 
πανταχόθεν βάλλεται με περιβαλλοντικές 
οχλούσες δραστηριότητες, γι’ αυτό ήταν 
πάντοτε στην φαρέτρα μας, ως διεκδίκηση, 
ένα όπλο προκειμένου να βρούμε την 
βέλτιστη λύση. Πιστεύω ότι η ευαισθησία 
του ΠΑΚΟΕ και η συνεργασία μας θα 
βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι ,προκειμένου 
όλες αυτές οι οχλούσες δραστηριότητες, 
ως οφείλουν, να σέβονται τις περιβαλ-
λοντικές προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ▶
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οποίες έχουν αδειοδοτηθεί και εάν αυτό 
δεν το κάνουν, τότε με τεκμηριωμένη 
επιστημονική θέση να διεκδικήσουμε 
το δίκαιό μας, όσον αφορά διοικητικές 
πράξεις, αλλά και με παράλληλα αιχμή 
αυτών των δράσεων τις οι κανονιστικές 
αποφάσεις. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να 
συνεχίσει να είναι ανάλγητος και να βιάζει 
περιβαλλοντικά τον ιστορικό μας τόπο. «

ΔΕΗ: ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ

«Θέλω δε να πω, εάν μου επιτρέπετε 
κύριε Πρόεδρε, επειδή στην εισήγησή σας 
είπατε για την ΔΕΗ και για τις συνδέσεις, 
κάτι που όπως γνωρίζετε και σε συνεργα-
σία και με τον Δήμο της Σαλαμίνας έχετε 
πράξει και σας ευχαριστώ γι΄αυτό δημόσια, 
πριν βγει το θέμα στην επιφάνεια. Θέλω 
να καταγγείλω την πολιτική της ΔΕΗ, η 
οποία λειτουργεί ως κράτος εν κράτει. 
Νομίζει δηλαδή ότι είναι ένα κράτος μες την 
Ελλάδα, όταν το απλούστερο που ζητάμε 
είναι να μας πουν πόσες αιτήσεις έχουν 
γίνει από αναξιοπαθούντες στην ΔΕΗ, όχι 
τα ονόματά τους, τον αριθμό και δυστυ-
χώς αντιμετωπίζουμε μία άρνηση. Παρά 
ταύτα ο Δήμος μας έχει προχωρήσει και 
με την τετραμελή επιτροπή και με άλλες 
παρεμβάσεις προκειμένου να δώσουμε 
και θα δώσουμε λύση, είτε το θέλει η 
ΔΕΗ είτε όχι. Δηλαδή, εν κατακλείδι, ο 
Δήμος, εάν συνεχίσει να αντιμετωπίζει 
μία ΔΕΗ που λειτουργεί με αυτήν την 
άποψη, θα πάρει την πρωτοβουλία και 
θα συνδέουμε εμείς, αναλαμβάνοντας και 
την ευθύνη, τα σπίτια των συμπολιτών 
μας, των συνδημοτών μας που έχουν 
φτωχοποιηθεί από αυτή την ανάλγητη 
οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται, 
προκειμένου τα Χριστούγεννα ,και όχι 
μόνο, να τύχουν αυτής της ευεργεσίας 
του ρεύματος.» 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Κύριε Παπαθε-
οχάρη, σαν Αντιδήμαρχος της Σαλαμίνας, 
πάνω στο θέμα της ΔΕΗ, που καίει πολύ 
κόσμο και σε όλη την Ελλάδα, και δυστυχώς 
,όπως ακούσατε, υπάρχουν πάρα πολλά 
λεφτά που έχει κλέψει η ΔΕΗ από τον 
Ελληνικό λαό, τι γνώμη έχετε εσείς ;»

ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ: «Η γνώμη μου 
είναι ότι αυτά τα λεφτά πρέπει να επι-
στραφούν εκεί που ανήκουν, στον ελλη-
νικό λαό και να αρχίσουν να κάνουν τις 
συνδέσεις αυτές τις 300.000 που φτάνει 
για ένα χρόνο και παραπάνω. Αρκετά 
έχουν εκμεταλλευτεί τον λαό.»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Εμείς σαν 
ΠΑΚΟΕ, πριν από ένα χρόνο, επειδή ξέραμε 
ότι καταργήθηκε ο νόμος για την είσπραξη 
του τέλους κοινής ωφέλειας, ξεκινήσαμε 
αγωγές ομαδικές στην ΔΕΗ από τις οποίες 
ήδη εκδικάστηκαν τον Σεπτέμβριο δύο 
και βγήκαν οι αποφάσεις πρωτόδικα και 
επιδικάστηκε στην ΔΕΗ ένα ποσόν από 
την μία αγωγή που ήταν 20 ατόμων της 
τάξεως των 116.000 ευρώ και από την 
άλλη αγωγή γύρω στις 140.000 €. Και 
συνεχίζουμε .Από τις 5 του Γενάρη θα 
δεχόμαστε καινούργιες αιτήσεις από 
όλη την Ελλάδα για ομαδικές αγωγές 
στην ΔΕΗ. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει 
να ξεσηκωθείτε, πρέπει να διεκδικήσετε 
και σταματήστε να είστε ξαπλωμένοι στον 
καναπέ συνέχεια. Αυτό είναι κακό , κάνει 

πολύ κακό στην υγεία σας, στα παιδιά σας 
και γενικότερα κάνει κακό στο μυαλό μας. 
Μας έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο 
νιρβάνας που κανείς δεν δίνει σημασία.  
Αυτό που θα ήθελα να τονίσω ,κύριε 
Αντιδήμαρχε, είναι ότι πρέπει να πιέσετε 
την ΔΕΗ εκεί στην Σαλαμίνα, ούτως ώστε 
πραγματικά να αρθεί  στο ύψος των περι-
στάσεων και να δώσουν τις καταστάσεις 
ή να δώσουν τον αριθμό, όπως είπε και 
ο Δήμαρχος, των ανθρώπων που έχουν 
ανάγκη να επανασυνδεθεί το ρεύμα τους 
πριν από τα Χριστούγεννα. Και αν είναι 
μικρός, εντάξει, αλλά εάν είναι μεγάλος, 
θα έχει την δυνατότητα η ΔΕΗ να κάνει 
αυτή τη δουλειά;» 

Ας πάμε σε ένα διάλειμμα και στη 
συνέχεια πάλι μαζί.»

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Και πάλι μαζί 
αγαπητές φίλες και φίλοι, Σαββάτο μεση-
μέρι και η εκπομπή «Περιβάλλον ώρα 
μηδέν» του ΠΑΚΟΕ κοντά σας. Κοντά 
σας μαζί με δύο εκλεκτούς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, τον Δήμαρχο και τον Αντι-
δήμαρχο της Σαλαμίνας. Κύριε Δήμαρχε. 
πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, επειδή θα 
δούμε τώρα ένα άλλο βίντεο, που έχουμε 
γυρίσει στο οδοιπορικό που κάναμε στη 
Σαλαμίνα σχετικά με τα σκουπίδια. Πόσα 
χρήματα καταναλώνετε εσείς ετησίως η 
μηνιαίως για την διαχείριση των σκου-
πιδιών στο νησί;»

ΤΣΑΒΑΡΗΣ: «Κύριε Πρόεδρε, αγγίξατε 
το πιο σημαντικό από τα προβλήματα που 
έχουμε στην καθημερινότητα του νησιού 
μας και αυτό δεν είναι μόνο η αποκομιδή 
και η μεταφορά αλλά είναι και η τελική 
διαχείριση των απορριμμάτων και τούτο 
διότι , πληρώνουμε στον ΕΣΔΝΑ μηνιαίως 
περίπου 160.000 ευρώ, χώρια τα υπόλοιπα 
που σας είπα από την αποκομιδή , την 
μεταφορά, την συντήρηση, το προσωπικό. 
Καταλαβαίνετε ,λοιπόν, ότι τα μεγέθη για 

τα οποία συζητάμε είναι τεράστια για 
έναν Δήμο ο οποίος προσπαθεί να ισορ-
ροπήσει μεταξύ της χρεωκοπίας και της 
λειτουργίας. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτά 
τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη, 
προσπαθούμε να πετύχουμε και εδώ θα 
θέλαμε και την βοήθειά σας και το λέμε 
και δια του βήματος που μας παρέχετε, 
θα θέλαμε την βοήθειά σας προκειμένου 
ο Δήμος μας να μπει στην φάση του 
ΚΔΑΥ, δηλαδή της Κεντρικής Διαλογής 
Αναλωσίμων Υλικών, Ανακυκλώσιμων 
Υλικών, και φυσικά να μπούμε και στην 
διαδικασία της κομποστοποίησης. Αυτά 
ίσως μας δώσουν για τα επόμενα χρόνια 
μία τεράστια ανάσα, αφού ο Δήμος μας 
θα αποφορτισθεί από μεγάλα οικονομικά 
μεγέθη αλλά και λειτουργικά θα μπορέ-
σουμε να παρέχουμε αυτά τα οικονομικά 
μεγέθη που σας είπα σε άλλες δράσεις: 
στον αθλητισμό, σε θέματα των σχολικών 
αιθουσών, σε περιβαλλοντικές δράσεις 
και τόσα άλλα. ‘Ετσι λοιπόν, πιστεύουμε 
ότι τα ποσά τα υπέρογκα για τον Δήμο 
μας, θα μπορούσαν να τύχουν μιας άλλης 
μεταχείρισης, όταν πετύχουμε στο νησί μας, 
την δημιουργία ΚΔΑΥ, την κομποστοποίηση 
αλλά και άλλων συγχρόνων παρεμβάσε-
ων που μπορούμε σε συνεργασία με το 
ΠΑΚΟΕ να πετύχουμε.»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Πρέπει να 
ξέρετε ότι τα σκουπίδια, το’ χουμε γράψει 
και το’ χουμε πει πάρα πολλές φορές, 
είναι χρυσός. Δυστυχώς είναι χρυσός 
για μερικές οικογένειες στον τόπο αυτό.  
Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αυτούς που 
έχουν πάρει επάνω τους όλη την διαχείριση 
των σκουπιδιών στον τόπο. ‘Οπως ξέρετε 
διεθνώς τα σκουπίδια, τα απόβλητα τα 
στερεά η τα υγρά ,είναι στην πρώτη λίστα 
των μετοχών παγκοσμίως. Είναι η μόνη 
πηγή, η μόνη μετοχή, θα έλεγε κανείς, 
που δεν πέφτει ποτέ. Να φανταστείτε 
στην Νέα Υόρκη η τιμή της μετοχής των 
στερεών αποβλήτων έχει φτάσει γύρω 
στα 25 $ και πάει λέγοντας. Και γι’ αυτό 
μερικές οικογένειες, όπως η οικογένεια 
του Μπόμπολα, η οικογένεια της ΤΕΡΝΑ 
και άλλες , εκμεταλλεύονται αυτό το 

γεγονός και διαχειρίζονται τα σκουπίδια 
του τόπου. Αλλά δεν τα διαχειρίζονται 
σωστά, γιατί όταν εσείς δίνετε στον ΕΣΔΝΑ 
αυτή την στιγμή 45 ευρώ τον τόνο εκεί 
παραδοτέο, σας στοιχίζει άλλα 10, 5 όσο 
θέλετε να βάλετε, στην μεταφορά και 
στην όλη διαδικασία διαχείρισής τους, 
φανταστείτε τι γίνεται. Ενώ εάν κάνετε 
ένα Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών και μία Μονάδα Κομποστοποίη-
σης, όχι μας δε θα δίνετε από την τσέπη 
σας τα 2 εκατομμύρια ευρώ που δίνετε 
το χρόνο στον ΕΣΔΝΑ, που αποτελούν 
το 10% με 15% του ετήσιου τζίρου σας. 
Είναι τραγικό αν το συνειδητοποιήσετε 
τη στιγμή που για κοινωνικές παροχές 
δεν μπορείτε ούτε να δώσετε το 3 με 5 
% και δίνετε για τα σκουπίδια το 10 με 
15 %. Φανταστείτε τι γίνεται. Γι’ αυτό 
λοιπόν θα’ χετε και έσοδα που μπορεί 
να είναι της τάξεως 20 και 30 ευρώ ανά 
τόνο σκουπιδιών, αντί να δίνετε δηλαδή 
τα 60 ευρώ , θα παίρνετε και 20 με 30 
ευρώ , εκεί βγαίνει περίπου, και θα’ χετε 
και έσοδα από αυτή την διαδικασία. Και 
θα έχετε και ένα περιβαλλοντικό όφελος, 
με το δεδομένο ότι η μεταφορά είναι και 
περιβαλλοντικά αρνητική διαδικασία. 
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλη-
μα είναι μεγάλο. Αλλά δείτε ένα βίντεο 
που έχουμε γυρίσει και στην συνέχεια 
πάλι μαζί.»

Βίντεο: 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Βρισκόμαστε 

στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
του Δήμου της Σαλαμίνας. Είναι δίπλα 
μας ο Δήμαρχος ο οποίος θα μας πει 
πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το σύστημα 
και τι επιπτώσεις έχει στο περιβάλλον σε 
σχέση με αυτόν τον υποτιθέμενο ΧΥΤΑ-
ΧΑΔΑ που λειτουργούσε και τώρα είναι 
υπό αποκατάσταση. 

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ,  
ΠΑΝΤΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
 

ΤΣΑΒΑΡΗΣ: «Κύριε Πρόεδρε, όταν 
ξεκινήσαμε την θητεία μας 1-1-2011, 
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αυτός ο υποτιθέμενος ΧΑΔΑ που υπήρχε, 
ο ΧΑΔΑ δηλαδή που γινόταν η ταφή των 
ανεξέλεγκτων σκουπιδιων , ε�χε σφραγι�, ε�χε σφραγι�
σθε� από την Διεύθυνση  Περιβάλλοντος 
της Νομαρχ�ας τότε Πειραιά. Έτσι λοιπόν, 
ξεκινώντας 1�1 του ’11 έπρεπε να κάνουμε 
αυτή την σημαντική παρέμβαση γιατ� έχει 
αντ�κτυπο στην ποιότητα της καθαριότητας 
στο κέντρο της πόλης μας και όχι μόνο. 
Έτσι λοιπόν μαζ� με τους συνεργάτες 
μου πήραμε μ�α απόφαση και φτιάξαμε 
αυτόν τον χώρο, έναν χώρο που ε�ναι 
παράλληλα και χώρος στάθμευσης των 
απορριμματοφόρων μας, αλλά και σταθμός 
μεταφόρτωσης των απορριμμάτων μας και 
έτσι μπορούμε και έχουμε μ�α καλύτερη 
ποιότητα στο αποτέλεσμα της καθαριό�
τητας, αφού στην ουσ�α διπλασιάσαμε 
το στόλο των αυτοκινήτων. Πιστεύω ότι 
το βλέπετε και εσε�ς .. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: « Και έχει και ένα 
κέρδος οικονομικό γιατ� όταν η πρέσα έχει 
5 απορριμματοφόρα που θα πηγα�νουν 
στα Λιόσια…»

ΤΣΑΒΑΡΗΣ: «Ακριβώς. Βλέπετε και 
εσε�ς, εκτός από το οικονομικό όφελος 
ε�ναι, κυρ�ως ,το περιβαλλοντικό. Εμε�ς 
σεβόμαστε το περιβάλλον, ήρθατε ξαφνικά 
εδώ και μας επισκεφτήκατε και δεν βρή�
κατε κάτω ούτε ένα χαρτάκι.» Αυτό ε�ναι 
για μας το μεγαλύτερο διαβατήριο,  να 
πούμε ότι ναι, σεβόμαστε το περιβάλλον 
και παράλληλα εκμεταλλευόμαστε τις 
σύγχρονες τεχνολογ�ες και τις λύσεις για 
να έχουμε μ�α καλύτερη πόλη.»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Και μια που 
το συζητάμε καλό θα ήταν το νησ� της 
Σαλαμ�νας να γ�νει αυτόνομο όσον αφορά 
στα σκουπ�δια του και την διαχε�ρισή τους. 
Κάντε μ�α Μονάδα ΚΔΑΥ, ένα Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και 
μ�α Μονάδα Κομποστοπο�ησης. Τα οπο�α 
προϊόντα αυτής της διαδικασ�ας θα μπορε� 
να τα πουλάει και να μην έχει και έξοδα 
πηγα�νοντας τα σκουπ�δια στα Λιόσια.»

ΤΣΑΒΑΡΗΣ: «Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε 
ότι η Σαλαμ�να ε�ναι νησ� και η μεταφορά 
των απορριμμάτων στα Λιόσια ε�ναι ένα 
ιδια�τερα κοστοβόρο γεγονός. Έτσι λοιπόν 
επιδιώκουμε και θέλουμε στο νησ� μας 
να γ�νεται και η τελική διαχε�ριση στο 
μέγιστο βαθμό. Εάν αυτό το πετύχουμε 
την επόμενη πενταετ�α, θα έχουμε μ�α 
ακόμη καλύτερης ποιότητας καθαριότητα 
και ένα καλύτερο όφελος οικονομικό για 
τον Δήμο μας.» 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Περ�που πόσα 
λεφτά ξοδεύετε την ημέρα, ή τον μήνα, 
για την διαχε�ριση των σκουπιδιών σας; 
Όχι μόνο για να τα πάτε εκε� και να δ�νε�
τε λεφτά στον ΕΣΔΝΑ, που εκε� γ�νεται 
καπνός, αλλά και εδώ σαν διαδικασ�α, 
από την στιγμή που τα μαζεύετε και τα 
διαχειρ�ζεστε μέσα από τον Δήμο, θα 
έχετε βγάλει ένα μέσο κόστος.»

 ΤΣΑΒΑΡΗΣ: «Στον χρόνο ξεπερνάμε 
τα 2 με 3 εκατομμύρια, ανάλογα την 
περ�πτωση, δεν ε�ναι εύκολο τώρα να 
σας πω ακριβές νούμερο, πάντως μόνο 
η εναπόθεση πάει 1,4 εκατομμύρια. Εάν 
βάλουμε μέσα εκε� ημερομ�σθια, καύσιμα, 
βλάβες, υπερωρ�ες, καταλαβα�νετε ότι 
το ποσό ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια 
σ�γουρα. Σε κάθε περ�πτωση εμε�ς αν 
κάνουμε την διαχε�ριση στην Σαλαμ�να, 

όλα αυτά θα ε�ναι στο Ταμε�ο του Δήμου 
και μόνο ένα μικρό ποσοστό θα πηγα�νει 
εκτός Σαλαμ�νας.» 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: « Με φόντο το 
πευκοδάσος και πρόσοψη ένα σεληνιακό 
τοπ�ο τσιμέντου, ε�μαστε σε ένα σημε�ο στα 
Σελήνια της Σαλαμ�νας και παρατηρούμε 
όλο τον Πειραιά, παρατηρούμε όλο το 
Κερατσ�νι και το Πέραμα, παρατηρούμε 
όλο το λιμάνι του Πειραιά, απέναντι μας 
ε�ναι η Ψυττάλεια, το αρχα�ο νησάκι 
που τώρα επιγράφεται ΑΚΤΟΡΑΣ και 
αριστερά ε�ναι η Κυνοσούρα και απ’ την 
π�σω μεριά ε�ναι οι εγκαταστάσεις της 
Ρεβυθούσας. Πραγματικά, όπως μας ε�πε 
και ο Δήμαρχος, η Σαλαμ�να ε�ναι ένα 
κοκτέηλ περιβαλλοντικών παραβάσεων 
και παρανομιών και πρέπει κάτι να γ�νει. 
Η Σαλαμ�να με όλη την ιστορ�α της και 
με την φτωχολογιά να έρθει για να κάνει 
τις καλοκαιρινές διακοπές της , αλλά και 
οι μόνιμοι κάτοικοι, 80.000 οι μόνιμοι 
κάτοικοι και 350.000 οι εποικιστές και οι 
παραθεριστές το καλοκα�ρι. Έτσι λοιπόν 
έχουμε ένα τοπ�ο που, όπως βλέπετε, 
απέναντ� μας ε�ναι τσιμέντο, εδώ κοντά 
μας ε�ναι το πευκοδάσος και οι κάτοικοι 
εδώ προσπαθούν να επιβιώσουν. 

(επιστροφή στο Στούντιο)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Αυτά λοιπόν, 

με ένα τοπ�ο σεληνιακό, με τσιμέντο 
αρκετά έντονο στα χρώματα και στην 
όψη, με προδιαγραφές οι οπο�ες θυμ�ζουν 
πόλεις πάρα πολύ «ανεπτυγμένες», πόλεις 
γεμάτες ρύπανση, πόλεις γεμάτες ανομ�α. 
Αυτή την κατάσταση που επικρατε� στην 
Σαλαμ�να την ε�δαμε, την καταγράψαμε με 
εικόνα γιατ� ,όπως ξέρετε, η εικόνα ε�ναι 
χ�λιες λέξεις και όπως καταλαβα�νετε το 
πρόβλημα ε�ναι μεγάλο.» 

ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ  
ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ : «Ε�ναι άλλο 
ένα β�ντεο το οπο�ο πρέπει να δε�τε, ε�ναι 

δυστυχώς στα αγγλικά και δε μπορούμε 
να το δε�ξουμε. Ε�χαμε πάρει ένα πλο�ο, 
που ε�ναι ένα πλο�ο που αποτ�θενται 
απόβλητα πετρελαιοειδών. Τέτοια πλο�α, 
όπως διαπιστώσαμε στην πορε�α της 
έρευνας, ε�ναι 4 στην Ελευσ�να: το ένα 
ε�ναι κουφάρι και δεν κινε�ται, δεν έχει 
απόβλητα, τα άλλα δύο ε�ναι μέσα στον 
κόλπο της Ελευσ�νας και δυστυχώς τα 
τοξικά απόβλητα γεμ�ζουν συνέχεια με 
άλλα πλο�α όπως και αυτό κοντά στην 
Κυνοσούρα που εκε� απαγορεύεται. Δυστυ�
χώς το β�ντεο θα μας το έδειχνε πολύ 
καθαρά και θα το βλέπαμε, αλλά δεν το 
έχουμε για να το δούμε. 

Θα δούμε και σε άλλη εκπομπή που 
θα κάνουμε σε ένα μήνα, γιατ� ε�ναι πάρα 
πολύ σημαντικό το θέμα αυτό της όλης 
κατάστασης που υπάρχει στην Σαλαμ�να, 
ιδια�τερα για τους ανθρώπους από τα 
δυτικά προάστια που πηγα�νουν εκε� το 
καλοκα�ρι. Γιατ� οι άνθρωποι από το Αιγά�
λεω, από το Πέραμα, από το Κερατσ�νι, 
από τη Δραπετσώνα, από όλες αυτές τις 
περιοχές έχουν ένα κατάλυμα, θα έλεγε 
κανε�ς, ένα εξοχικό σπ�τι στην Σαλαμ�να. 
Εκε� όμως υπάρχει πρόβλημα και το πρό�
βλημα αυτό δεν ξεκινάει από τους �διους 
τους κατο�κους που μένουν εκε�, ξεκινάει 
από το πρόβλημα που λέγεται Ψυττάλεια 
, με τα 800.000 κυβικά λυμάτων καθημε�
ρινά που στέλνονται εκε� από την Αττική 
και επεξεργάζονται. Εν τω μεταξύ, από 
αυτά, τα 600.000 βγα�νουν με κάποιο 
δευτερογενή καθαρισμό και πέφτουν 
στην θάλασσα και έρχονται στις ακτές της 
Σαλαμ�νας σε μεγάλο βαθμό. Εκτός από 
αυτό, ε�ναι και τα αιωρούμενα σωματ�δια 
από τη λυματολάσπη της Ψυττάλειας, 
που κυκλοφορε� από νταμάρι σε νταμάρι 
ο ΑΚΤΩΡΑΣ. Αυτά ρυπα�νουν πάρα πολύ 
επικ�νδυνα την Σαλαμ�να, ιδια�τερα τις 
περιόδους που έχουμε ανέμους προς τα 
εκε�, γιατ� περιέχουν τοξικά βαριά μέταλλα 
τα οπο�α ε�ναι καρκινογόνα και επικ�νδυνα 
για την δημόσια υγε�α. 

Ας μιλήσουμε όμως λ�γο με τον Αντι�
δήμαρχο, τον κύριο Παπαθεοχάρη, να μας 

μιλήσει για αυτό το πλο�ο που ε�ναι εκε� 
και λέγεται “ECOMASTER“. Μπορε�τε να 
μας πε�τε ακριβώς κάνει;»

ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ: «Αυτό το πλο�ο 
ε�ναι ένα πρώην δεξαμενόπλοιο, το οπο�ο, 
από ότι ξέρω ,ε�ναι πάνω από 100.000 
τόνους (Χριστοδουλάκης: 160.000) Εάν 
ε�ναι 160.000, τέλος πάντων. Αυτό εγώ, 
σαν πλο�αρχος του Εμπορικού Ναυτικού 
που ήμουνα, τουλάχιστον από το 2005 
(6 που έμεινα έξω) ε�ναι εκε�. Τώρα, από 
ότι μου ε�χατε πει και εσε�ς, ε�ναι από 
το 2000. Εκε� θυμάμαι ότι πριν από το 
2000, όπου ε�χε πάει και αγκυροβολήσει 
αυτό το πλο�ο, ήτανε ένα άλλο. Έγινε μ�α 
ανατ�ναξη και προκάλεσε ρύπανση σε 
όλο τον κόλπο των Αμπελακ�ων και μετά 
έφυγε αυτό από εκε�. Από ότι θυμάμαι, 
ε�χε πάρει φωτιά (από ότι μου ε�χανε πει 
γιατ� έλειπα) και ε�χαμε και 2 νεκρούς. 
Σε όλα τα πολιτισμένα κράτη στα οπο�α 
έχω πάει με τα διάφορα δεξαμενόπλοια, 
τα «σλο» τα κατάλοιπα των δεξαμενών, 
του μηχανοστασ�ου και οτιδήποτε άλλο 
ε�ναι αυτό, τα δ�ναμε σε δεξαμενές έξω 
με ξεχωριστές αντλ�ες και ξεχωριστές 
γραμμές και τα πλένανε οι ραφιναρ�ες 
έξω. Πρέπει όλα τα διυλιστήρια εδώ 
γύρω�γύρω που έχουμε, τα οπο�α ε�ναι 
του Ασπροπύργου, του Λάτση και του 
Βαρδινογιάννη, να έχουν έξω ειδικές 
δεξαμενές που ε�ναι για να παραλαμ�
βάνουν αυτά τα κατάλοιπα, τα «σλο» 
τα λεγόμενα. Αυτό όμως δεν γ�νεται και 
βλέπουμε αυτή τη στιγμή να ε�ναι αυτό 
εδώ το πλο�ο αγκυροβολημένο, δεμένο 
και κάθε μέρα να έρχονται καραβάκια 
μικρά, τα οπο�α ε�ναι από 1.000 έως 
2.000 � 3.000 τόνους και να αδειάζουν 
και να γεμ�ζουν αυτό το πλο�ο με «σλο».

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: « Εσε�ς που 
ζε�τε εκε� πέρα, έχετε παρατηρήσει προ�
βλήματα από την λειτουργ�α αυτού του 
πλο�ου; Έχει οσμές;» 

ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ: «Αυτό το πλο�ο, 
εκε� ,ε�ναι αγκυροβολημένο, 13 χρόνια 
και δεν υπάρχει καμ�α συντήρηση, στον 
πυθμένα του ούτε στις δεξαμενές του 
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.Εάν είναι «doubleskin» έχουμε μια κάποια 
ασφάλεια, εάν δεν είναι «dοubleskin», 
αυτό το πλοίο κάποια στιγμή θα απαιτήσει 
αργά η γρήγορα μεταφορά του φορτίου 
του , διότι δεν υπάρχει κάποια συντήρηση. 
Ο κανονισμός λέει πως τα πλοία αυτά 
πρέπει μετά από 2 χρόνια να αδειάζουν 
τις δεξαμενές, να συντηρούνται και να 
βάφονται με τα ειδικά αυτά χρώματα. Αν 
αυτό πάθει κάποια διαρροή, καταστράφηκε 
όλος ο Σαρωνικός.»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Τον κόσμο τον 
ενοχλεί η παρουσία του, είτε με οσμές, 
με αναθυμιάσεις είτε με οτιδήποτε άλλο; 
Εσείς μένετε εκεί κοντά;» 

ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ: «Θα σας πω κάτι 
άλλο: αυτό σε αυτό το Operation που 
γίνεται, που πέφτουμε δίπλα, φορτώνουμε 
και ξεφορτώνουμε, γίνει κάποια ζημιά 
ή το εμβολίσει το μεγάλο κλπ. και γίνει 
κάποιο ρήγμα, ο Σαρωνικός τελείωσε.» 

Εγώ μένω πολύ κοντά, άλλοι λένε ότι 
μυρίζει από τα 2 χιλιόμετρα, άλλοι λένε από 
τα 3. Όταν έχουμε άπνοια, όταν ανοίγω 
το πρωϊ το παράθυρο μυρίζει βοθρίλα. 
Για μένα που ξέρω είναι η μυρωδιά από 
το “CrudeOil” .»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Ας δούμε ένα 
βίντεο πάνω σε αυτό και στην συνέχεια 
πάλι μαζί.»  

Είμαστε στην «Κυνοσούρα» στην Σαλα-
μίνα. Είμαστε με φόντο ένα πλοίο που έχει 
ένα ωραίο όνομα, πως λέγεται Δήμαρχε;»

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
«ECOMASTER»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Οικολογική 
Επεξεργασία που λένε. «Μάστορας στην 
Οικολογία» ας το πούμε για να το καταλά-
βει και ο ελληνικός λαός καλύτερα. Τι κάνει 
αυτό το πλοίο ;Έρχονται διάφορα πλοιάρια, 
το προσεγγίζουν και αδειάζουν διάφορα 
κατάλοιπα μαζί με λίγο πετρέλαιο, 5-10% 
και αυτό με διάφορα συστήματα που έχει 
μέσα, επεξεργάζεται αυτά τα κατάλοιπα, 
βγάζει το πετρέλαιο και έχει έσοδα από 
την πώληση αυτού του πετρελαίου. Εκτός 
από αυτό όμως, τα άλλα τα κατάλοιπα 
που μένουν φεύγουν κάποια στιγμή, 
γίνονται θερμαντικό υλικό για διάφορες 
μηχανές και το υπόλοιπο που πηγαίνει; Σε 
κάποια νταμάρια. Σε ποιά νταμάρια ;Στην 
Πετρούπολη στον Μουσαμά και, λυπάμαι 
που το λέω, δυστυχώς εδώ γίνεται μια 
εκμετάλλευση μιας κατάστασης που είναι 
στα όρια του Δήμου της Σαλαμίνας. Κύριε 
Δήμαρχε, τι έχετε να πείτε ;»

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ναι, είναι μία δρα-
στηριότητα που και στο παρελθόν έχει 
προκαλέσει, εκτός από όλα αυτά που 
είπατε εσείς και ατύχημα πολύ μεγάλης 
διάστασης, είχαμε και νεκρούς από την 
έκρηξη που έγινε σε ανάλογη διαδικασία 
στο παρελθόν. Όμως εκείνο που θέλουμε 
ιδιαίτερα να τονίσουμε είναι ότι ο χώρος 
που σήμερα πατάμε, είναι χώρος αδό-
μητος τύπου Α, δηλαδή όπως είναι τα 
χαρακτηριστικά της Ακροπόλεως. Έτσι 
λοιπόν ,σε αυτό το χώρο, τόσο πολύ 
κοντά , υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες, 
που υποβαθμίζουν την ιστορικότητα του 
χώρου συν την επικινδυνότητα. Όπως 
βλέπετε εδώ είναι δίαυλος και έρχονται 
συνέχεια πλοιάρια και φανταστείτε εάν, ο 

μη γένοιτο, ξανασυμβεί ένα τέτοιο γεγονός, 
τι αρνητικές συνέπειες θα πρέπει να’ χει. 

Εμείς πρόσφατα στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο αρνηθήκαμε να εγκρίνουμε την 
λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηρι-
ότητας και πιστεύω και το Περιφερειακό 
Συμβούλιο το ίδιο θα πει, γιατί πιστεύουμε 
ότι τέτοιες δράσεις θα πρέπει να πηγαίνουν 
εκτός κατοικημένων περιοχών, διαύλων 
οι οποίοι έχουν πυκνή κυκλοφορία και 
βέβαια και αρχαιολογικών χώρων.»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Κύριε Αντι-
δήμαρχε, εσείς που είστε και καπετάνιος 
σε δεξαμενόπλοια, για μιλήστε μου για 
αυτό το πλοίο.»

ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ: « Κοιτάξτε, αυτό 
το πλοίο είναι «σλοπάδικο» ,όπως τα 
λέμε εμείς οι ναυτικοί, δηλαδή σε αυτά 
πηγαίνουν όλα τα κατάλοιπα από το 
πλύσιμο των δεξαμενοπλοίων άλλα και 
οι σεντίνες οι οποίες υπάρχουν.»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Των εμπορι-
κών πλοίων.»

ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ: «Ναι, των εμπορικών 
πλοίων, τα οποία, όταν θα χρειαστεί ένα 
δεξαμενόπλοιο να αλλάξει το φορτίο του 
από «CrudeOil” -πρώτη ύλη δηλαδή- όπως 
το παίρνουμε από τη γη το πετρέλαιο και 
θέλει να φορτώσει ένα “GasOil” . Τι θα 
κάνουμε ; Θα πλύνουμε τις δεξαμενές. 
Όταν θα πλυθούν οι δεξαμενές αυτές, τα 
κατάλοιπα τα οποία μένουν και τα οποία 
είναι κεριά, άμμος και το παχύρευστο που 
έχει μείνει, δεν ξέρω τι συστατικά άλλα 
έχει αυτό, μεταφέρουμε τα δύο tank πίσω 
που θα πλύνουμε, μετά αυτά πρέπει μετά 
να τα διώξουμε, διότι πρέπει αυτές οι 
δεξαμενές να είναι καθαρές όλες.  Έρχονται 
αυτά τα μικρά καραβάκια εκεί που λέμε τα 
οποία είναι τα «σλοπάδικα» , τα οποία τα 
φορτώνουμε και μετά από εκεί έρχονται 
και γίνεται η μεταφόρτωση εδώ. Όταν θα 
φορτωθεί, θα έρθει μετά ένα άλλο πλοίο 
να το πάρει. Βέβαια όταν φορτώνεται από 
ότι βλέπετε εκεί έχει τα «mustraiser» είναι 
τα εξαεριστικά τα μεγάλα, εκεί θα βγούνε 
μεθάνιο, υδρογονάνθρακες, δηλαδή αυτή η 

βρώμα που υπάρχει του «CrudeOil» όπως των 
άλλων στις δεξαμενές της Φανερωμένης .»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Άρα αυτό που 
κάνουν είναι παράνομο, είναι πέρα από 
την οποιαδήποτε λογική, γιατί είναι σε 
κατοικήσιμη περιοχή και οι αναθυμιάσεις 
που βγάζει είναι πάρα πολύ τοξικές και 
επικίνδυνες.»

 ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ: «Κοιτάξτε, δεν 
είναι μόνο οι αναθυμιάσεις που βγάζει 
,διότι εάν γίνει μία έκρηξη εκεί, θα προ-
κληθεί τέτοια ρύπανση που ο Σαρωνικός 
θα τελειώσει.»(συνέχεια στο Στούντιο)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Και πάλι μαζί 
αγαπητές φίλες και φίλοι, Σαββάτο μεση-
μέρι η ώρα κοντεύει μία και εμείς εδώ, 
μαζί με τον Δήμαρχο της Σαλαμίνας, 
τον κύριο Τσαβαρή και τον Αντιδήμαρχο 
κύριο Παπαθεοχάρη, συζητάμε τα του 
Δήμου. Υπάρχουν προβλήματα. Αλλά 
αν δεν σκύψουν όλες οι εξουσιαστικές 
δυνάμεις να συνεργαστούν, τα προβλή-
ματα δεν λύνονται ποτέ. Τα αυξάνουμε, 
τα αυξάνουμε και φτάνουμε σε αυτό το 
χάλι που είμαστε σήμερα. Κανείς να μην 
ξέρει τι να κάνει. Αλαλούμ η ιστορία. Από 
την ΔΕΗ μέχρι την ΕΥΔΑΠ. Από τον ΟΤΕ 
μέχρι οποιαδήποτε άλλη ΔΕΚΟ. Ξέρετε 
τι σημαίνει ΔΕΚΟ; Δημόσια Επιχείρηση 
Κοινής Ωφέλειας, για όλους δηλαδή 
πασχίζει αλλά το αποτέλεσμα είναι μηδέν.  
4 άνθρωποι πεθαίνουν την ημέρα εξ 
αιτίας της βρώμικης ενέργειας. Θα μου 
πει κάποιος, ‘αντισταθμίζονται αυτά όλα 
με το ρεύμα που μας παράγει’. Κύριε 
Κουίκ , μην ξεχνάτε ότι χιλιάδες Έλληνες 
δουλεύουν στην ΔΕΗ για να ‘χουμε εμείς 
ενέργεια. Είναι ελληνικό προϊόν και εμείς 
το αγοράζουμε, για να τ’ αγοράσουμε όμως 
σημαίνει ότι θα ‘χουμε τα χρήματα για να 
το αγοράσουμε. Όταν του συνταξιούχου 
του κόβουνε την σύνταξη στο ένα τρίτο, 
όταν ο μισθοσυντήρητος χάνει τον μισό 
μισθό του, όταν τα χαράτσια έρχονται το 
ένα μετά το άλλο…»

ΤΣΑΒΑΡΗΣ: « Κοιτάξτε, όπως περί-
τρανα νομίζω, αποδείχτηκε η λύση που 

σας είπα και κατά την επίσκεψή σας 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έχουμε 
σημαντικά περιβαλλοντικά περιφερειακά 
προβλήματα. Το συμπέρασμα είναι ότι με 
την δική σας βοήθεια και την προβολή 
αυτών των αιτημάτων είμαστε περισσό-
τερο αισιόδοξοι ότι τα προβλήματα αυτά 
θα μπουν σε μια ρότα λύσης. Πιστεύω δε 
ότι άμεσα,μετά από την συνεργασία που 
θα έχουμε προκειμένου να αναδείξου-
με και επιστημονικά ότι πράγματι μετά 
τον δεύτερο βαθμό η Ανακύκλωση που 
γίνεται στην Ψυττάλεια,  οι ακτές της 
Σαλαμίνας που βρέχονται από τα νερά 
αυτά, το ανατολικό μας δηλαδή κομμάτι 
, ρυπαίνονται με συστατικά, όπως είπατε, 
αιωρούμενα σωματίδια, κολοβακτηρίδια, 
βαριά μέταλλα, τότε να ξέρετε ότι η Από-
φαση πλέον του Δημοτικού Συμβουλίου  
θα είναι να διεκδικήσουμε την αποζημίωση 
του νησιού μας .»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Δεν έχουμε 
χρόνο κύριε Δήμαρχε, κάποια άλλη στιγμή 
θα τα πούμε καλύτερα, αυτό που εγώ 
θέλω να τονίσω είναι ότι οι κανονιστικές 
διατάξεις δυστυχώς δεν έχουν λειτουργή-
σει σε αυτόν τον τόπο, όπως θα έπρεπε 
να λειτουργήσουν. Αν λειτουργήσουν,  
όχι μόνον θα έχει έσοδα ο Δήμος, αλλά 
θα διεκδικήσει την εξουδετέρωση της 
ρύπανσης από τις ίδιες τις πηγές του. Και 
για αυτό τον λόγο πιστεύω ότι πρέπει να 
ξεκινήσει κάτι πολύ σοβαρό στο νησί της 
Σαλαμίνας. Κύριε Αντιδήμαρχε, πείτε μας 
και εσείς μία κουβέντα για να κλείσουμε.»

ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ: «Εγώ αυτό που 
έχω να πω είναι, όπως είπε και ο κύριος 
Δήμαρχος, ότι πρέπει όλοι να γίνουμε μία 
γροθιά και να προσπαθήσουμε ο καθένας 
να πολεμήσει από την θέση που έχει, διότι 
πλέον το νησί μας το έχουν περιβάλλει 
από τη μία η Ρεβυθούσα,  από την άλλη 
η Ψυττάλεια, από εκεί τα Ναυπηγεία και 
δεν ξέρουμε τι θα γίνει.» 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  «Κύριε Δήμαρχε 
και κύριε Αντιδήμαρχε σας ευχαριστούμε 
πολύ για την παρουσία σας.»
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Βροχή οι καταγγελίες –δια-
μαρτυρίες κατοίκων και 
φορέων της Φωκίδας κατά 
της εταιρείας S & B ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ του 

Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Η εταιρεία, 
που αποτελεί έναν πολυεθνικό όμιλο 
εταιρειών με κύριο αντικείμενο την 
εξόρυξη και επεξεργασία βιομηχανικών 
ορυκτών και μεταλλευμάτων, δραστη-
ριοποιείται στην περιοχή της Φωκίδας 
όπου διαπράττει «τεράστιο οικολογι-
κό έγκλημα» σύμφωνα με επιστολή-
καταγγελία πολιτών και φορέων της 
Φωκίδας προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Δελφών. 

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μη 
αναστρέψιμη οικολογική καταστροφή 
στην περιοχή της Γκιώνας, ακόμα και 
τμημάτων που βρίσκονται εντός της 
προστατευμένης ζώνης Natura 2000, 
με μοναδικό σκοπό τεράστια κέρδη 
για την οικογένεια Κυριακόπουλου, τα 
οποία δε θα φορολογηθούν καν στην 
Ελλάδα, αλλά στο Λουξεμβούργο! 

  Στην επιστολή προς το Δήμο Δελ-
φών τονίζεται, μεταξύ άλλων, πως 
συνέπεια των γεωτρήσεων για την 
έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη θα είναι 
η εξαφάνιση του νερού από τα συγκε-
κριμένα σημεία, λόγω της φύσης των 
πετρωμάτων που θα κατακρημνίζονται 
και θα χάνονται, καθώς και η καταστρο-
φή του δάσους -λόγω της διάνοιξης 
δρόμων- που θα οδηγήσει στην εξαφά-
νιση της πανίδας της περιοχής αλλά και 
την καταστροφή της βοσκοικανότητας, 
μελισσοκομίας και κτηνοτροφίας. Κατά 
το κείμενο της επιστολής, όλη η περιοχή 
της Γκιώνας «δεσμεύεται σαν μεταλ-
λευτική περιοχή» και η εκμετάλλευση 
βωξίτη επεκτείνεται εντός περιοχών του 
δικτύου NATURA 2000 αλλά και μέσα 
στη ζώνη προστασίας του αρχαιολογικού 
χώρου των Δελφών! 

Οι κάτοικοι καταγγέλουν την αναλ-
γησία του τέως Νομαρχιακού Συμ-
βουλίου Φωκίδας που είτε δεν πήρε 
θέση εντός της προβλεπόμενης από 
το νόμο προθεσμίας είτε σε άλλες 
περιπτώσεις γνωμοδότησε υπέρ της 
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων 
για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 
βωξίτη στην εν λόγω περιοχή αλλά 
και την τήρηση… σιγής ιχθύος από τις 
νυν τοπικές αρχές και απαιτούν από 
τον Δήμο Δελφών να ανακόψει το 
οικολογικό έγκλημα που επιχειρείται 
στην περιοχή μέσα από τη δικαστική 
οδό, ΚΑΤΑ των αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ 
που εγκρίνουν τους περιβαλλοντικούς 
όρους για την έρευνα και εκμετάλλευση 
των κοιτασμάτων βωξίτη. 

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Μ.Π.Ε. 
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ» 

  Εκείνη που προχώρησε σε ένσταση 
κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για το έργο «Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας, Εμπλουτισμού, Αποθήκευ-
σης και Αποβάθρες Φόρτωσης Βωξίτη 
στην Ιτέα Φωκίδος της εταιρείας S&B 
Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.», τον Ιούλιο 
του 2011, ήταν η «Κίνηση Για Τη Σωτηρία 
της Γκιώνας» . Η ένσταση αναφερόταν 
με συγκεκριμένο τρόπο στις ακόλουθες 
παραγράφους της Μ.Π.Ε.:

 1) Παράγραφος 1.1.4.2. για μέριμνα 

της προστασίας του περιβάλλοντος και 
διασφάλισης των παρουσών αλλά και 
μελλοντικών απαιτήσεων της αγοράς.

Ένσταση: «Απουσιάζουν, μέχρι 
στιγμής, δημοσιευμένα στοιχεία που 
να δείχνουν ότι έχει γίνει αποτίμηση 
αποθεμάτων βωξίτη τέτοια που να 
διασφαλίζει τη «βιώσιμη ανάπτυξη», 
δηλαδή τη δυνατότητα ύπαρξης και 
αξιοποίησης πόρων από τις επόμενες 
γενεές.»

  2)Παράγραφος 3.3. στην οποία ανα-
φέρεται ότι «οι εγκαταστάσεις της εταιρείας 
δεν είναι ορατές από τους Δελφούς και η 
κατασκευή τους χρονολογείται πολύ πριν 
τη θεσμοθέτηση των ζωνών προστασίας 
του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου». 

Ένσταση: Παραλείπεται να αναφερθεί 
πως όλο το Δελφικό Τοπίο έχει χαρακτη-
ριστεί ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς από την UNESCO και 
πως όλο το τμήμα των εγκαταστάσεων 
μεταξύ του όρμου Λάρνακι και του όρμου 
Καμιώτισας βρίσκονται εντός ζώνης 
Β’ Δελφικού Τοπίου και λειτουργούν 
εντελώς παράνομα στο χώρο αυτό. Η 
επιβολή περιορισμών και η υποχρέωση 
άδειας από την αρχαιολογική υπηρεσία 
για κάθε παρέμβαση εντός Δελφικού 
Πεδίου ισχύει από το 1985, άρα οι 
εγκαταστάσεις που κατασκευάστη-
καν μετά το 1985 και οι οποίες δεν 
έχουν γνωμοδότηση από το Υπουργείο 
Πολιτισμού είναι όλες αυθαίρετες και 
παράνομες . Ομοίως στην εν λόγω 
ΜΠΕ δεν αναφέρεται πουθενά άδεια ή 
γνωμοδότηση από το Υπουργείο Πολι-
τισμού διότι απλούστατα δεν υπάρχει, 
γεγονός που καθιστά τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων παράνομη. 

ΑΓΝΟΟΥΝ  
ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 

  3) Στις ίδιες σελίδες της ΜΠΕ,στην 
παράγραφο Natura 2000 σχετικά με 
την ένταξη της «Παραλιακής Ζώνης 
από Ναύπακτο ως Ιτέα» στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών 
Natura 2000, αναφέρεται η εισήγηση του 
καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. 
Θ.Γεωργιάδη για εξαίρεση του τμήματος 
που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις 
των μεταλλείων και του Βιολογικού 
καθαρισμού Ιτέας η οποία και δηλώνεται 
ότι ελήφθη υπόψη κατά την έκδοση της 
ΚΥΑ Αρ. Πρ. οικ. 169328/2729 των 
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΥΠ.ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για την ανανέωση 
της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
του Συγκροτήματος Ιτέας. 

Ένσταση: Αυτό που δεν εξηγείται είναι 
το «ποιος ευθύνεται για την υποβάθμιση 
τω τμημάτων που αναφέρονται στην 
εισήγηση και πώς μια μεταγενέστε-
ρη ΚΥΑ τη λαμβάνει υπόψη χωρίς να 
υπάρχει αναθεώρηση του καταλόγου 
των περιοχών που εντάσσονται στο 
συγκεκριμένο δίκτυο». 

  4) Παράγραφος 3.4. Αιγιαλός και 
παραλία 

«Με τον Νόμο 2971/2001 καθορί-
ζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν 
τον Αιγιαλό, την παραλία και τα σχετικά 
θέματα. Στην εταιρεία έχει παραχωρηθεί 
χώρος που αφορά σε χρήση χώρου 
ζώνης Λιμένος και ζώνης αιγιαλού και 
παραλίας ως εξής:

1) Χώρος που αφορά χρήση χώρου 
ζώνης Λιμένος Ιτέας στη θέση Λαρνάκι: 

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΓΚΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ S&B  TOY ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Πολίτες και φορείς της Φωκίδας 
καταγγέλουν την S&B

▶
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108.940 m2 . Ένα τμήμα του χώρου 
ζώνης λιμένος Ιτέας εμβαδού 32.682 
τ.μ. έχει ήδη επιστραφεί στη διαχείρι-
ση του Λιμενικού Ταμείου Ιτέας αφού 
διαμορφώθηκε και δεντροφυτεύτηκε. 
Επομένως ο χώρος που έχει παραχω-
ρηθεί και βρίσκεται σε χρήση είναι 76. 
258 τ.μ. 

2) Χώρος χρήσης χερσαίας ζώνης 
αιγιαλού και παραλίας, (απόφαση Υ.Β.Ε.Τ. 
και Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
Αρ.πρ. Δ8/Γ/Φ7.42.6/2436/28-03-
1990)…»

 Ένσταση: «Παρότι η εταιρία κατά 
τα λεγόμενα της δραστηριοποιείται από 
το 1930,αναφέρεται σε χρήση ζώνης 
λιμένα, αποφεύγοντας να παραδε-
χτεί πως σύμφωνα με δημοσιευμένα 
φωτογραφικά στοιχεία από το 1930 
έχει αλλάξει σημαντικά η μορφολογία 
του κόλπου της Ιτέας μετά από επι-
χωματώσεις (μπαζώματα)-εμπλυσμό 
της θάλασσας χωρίς να υπάρχει καμιά 
ένδειξη ή απόδειξη νομιμότητας των 
συγκεκριμένων έργων.»

ΠΡΟΣΠΕΡΝΟΥΝ 
ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ  
ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

  5) Παράγραφος 4.4.3. στην οποία 
αναφέρεται πως σε απόσταση περίπου 
1,5 χλμ από το Συγκρότημα βρίσκε-
ται η πλαζ Τροκαντερό,της οποίας τα 
νερά πληρούν - σε γενικές γραμμές 
- τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και 
η οποία περιλαμβάνεται στη λίστα με 
τις παραλίες «Γαλάζια Σημαία» για το 
2008, ενώ τυχόν φαινόμενα ρύπανσης 
είναι περιστασιακά, αφορούν περισσό-
τερο σε μικροβιολογικό φορτίο (κυρίως 
τους καλοκαιρινούς μήνες) και αποδί-
δονται στην ύπαρξη πολλών ακόμα 
εν’ λειτουργία ιδιωτικών βόθρων κλπ. 
Επίσης στην ίδια παράγραφο αναφέ-
ρεται πως «η εταιρεία πραγματοποιεί 
δειγματοληψίες και αναλύσεις χημικών 
και μικροβιολογικών παραμέτρων στη 
θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν των λιμε-
νικών εγκαταστάσεων και σε απόσταση 
50 μ. με συχνότητα μια φορά το εξάμηνο 
από εξωτερικό εργαστήριο. Τα αποτελέ-
σματα, που αποστέλλονται μια φορά το 
χρόνο (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό 
όρο) στο Τμήμα Περιβάλλοντος της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, 
δείχνουν πως οι συγκεντρώσεις των 
ουσιών αυτών μένουν σταθερές και σε 
επίπεδα που δεν τεκμηριώνεται ρύπανση 
της θαλάσσιας περιοχής έμπροσθεν των 
εγκαταστάσεων (συγκεκριμένα είναι 
κάτω απ΄ τα όρια ανιχνευσιμότητας).
Κατά συνέπεια, οι αναλύσεις αυτές 
μπορούν να γίνονται λιγότερο συχνά 
από το διάστημα των 6 μηνών (πχ κάθε 
1 ή 2 χρόνια). Όσον αφορά τις μετρή-
σεις για κολοβακτηρίδια, η λειτουργία 
των εγκαταστάσεων δε σχετίζεται με 
ρύπανση από λύματα αστικού τύπου και 
ως εκ τούτου προτείνεται η διαγραφή 
του περιβαλλοντικού όρου μέτρησης 
κολοβακτηριδίων…».

 Ένσταση: Αγνοούνται και αποκρύ-
πτονται στοιχεία από δημοσιευμένες 
μελέτες σε τοπικές εφημερίδες στα 

πλαίσια μεταπτυχιακών σπουδών με 
τίτλους α) «Επίδραση της Εξόρυξης 
του Βωξίτη στα Ιζήματα του κόλπου της 
Ιτέας : Προσδιορισμός Ιχνοστοιχείων και 
ραδιενεργών Νουκλιδίων» του Τμήματος 
Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών 
(2007) και β) «Ιζηματολογική –Γεωχημική 
και Ορυκτολογική Μελέτη των Επιφα-
νειακών Ιζημάτων του όρμου της Ιτέας» 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2009), οι 
οποίες δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις 
Νικελίου, Μολύβδου και Ψευδαργύρου 
στο έδαφος ξεπερνούν τα θεσπισμένα 
όρια και πως τα εδάφη του κόλπου της 
Ιτέας είναι μολυσμένα με σχετικά υψηλές 
συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ραδιο-
νουκλιδίων που περιέχονται στον βωξίτη, 
κάτι που μεταφράζεται σε υψηλότερα 
επίπεδα ραδιενέργειας σχετικά με τον 
μ.ο. της υπόλοιπης Ελλάδας. Τονίζεται 
δε, πως ακόμα και αν τα στοιχεία των 
ερευνών αμφισβητούνται, ΔΕΝ παρα-
τίθενται διαφορετικά στοιχεία που να 
τα ανατρέπουν. 

   6)Παράγραφος 7.1.3. για τη μορ-
φολογία και το έδαφος στην οποία 
αναφέρεται πως δε δημιουργείται 

σημαντικό θέμα οπτικής όχλησης για 
την τοπική κοινωνία, ερμηνεύοντας, 
κατά την ένσταση της «Κίνησης για 
τη Σωτηρία της Γκιώνας», αυθαίρετα 
τη διάθεση της τοπικής κοινωνίας και 
παραβλέποντας σκοπίμως τις κοινωνικές 
διαμαρτυρίες. 

  7)Παράγραφος 7.3. σχετικά με τις 
επιπτώσεις σε κρατικές εξυπηρετήσεις-
Δίκτυα .Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, 
αναφέρεται: «Η εταιρεία εξετάζει τον 
σχεδιασμό κατασκευής υπόγειας διά-
βασης για τα φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. 
Η υπόγεια διάβαση προβλέπεται να 
κατασκευαστεί έτσι ώστε τα φορτηγά 
αυτοκίνητα αμέσως μετά τη ζύγιση του 
φορτίου να εισέρχονται στους χώρους 
απόθεσης μεταλλεύματος R.O.M. μέσω 
της υπόγειας διάβασης χωρίς να δια-
σχίσουν την εθνική οδό. Για το σκοπό 
αυτό έχει εγκριθεί Προκαταρκτική Μελέ-
τη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
αναμένεται η τελική έγκριση της ΜΠΕ 
εκτέλεσης του Έργου.» 

«Το φαινόμενο της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης χαρακτηρίζεται ως μέτριας 
έντασης αρνητική επίπτωση καθώς δεν 

έχει παρουσιαστεί ως τώρα σοβαρό 
πρόβλημα, ατύχημα κλπ. Ως προς τις 
τεχνοοικονομικές δυνατότητες αντιμε-
τώπισης θεωρείται αντιμετωπίσιμη…» 

Και παρακάτω: « Βρίσκεται σε εξέλιξη 
διαδικασία αδειοδότησης του έργου 
κατασκευής ανισόπεδης κάτω διάβα-
σης των οχημάτων για πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφα-
λής και απρόσκοπτη κυκλοφορία τόσο 
των φορτηγών οχημάτων όσο και των 
διερχόμενων οχημάτων…»

Ένσταση: «Όλες οι παραπάνω ανα-
φορές:

Α. Παρακάμπτουν το γεγονός της 
ανυπαρξίας κόμβου σύνδεσης με Ε.Ο. 
αποκρύπτοντας ουσιαστικά την έλλειψη 
νομιμότητας λειτουργίας των εγκατα-
στάσεων 

Β. Ακόμα και σήμερα υπάρχει αντί-
φαση σε σχέση με τις προθέσεις της 
εταιρείας όταν σε άλλα σημεία λέγεται 
ότι ‘εξετάζει τον σχεδιασμό κατασκευ-
ής υπόγειας διάβασης ‘ ή ‘εξετάζει 
εναλλακτικές λύσεις με σκοπό να γίνει 
κατάλληλο έργο που θα εξασφαλίσει την 
ασφαλή και αρμονική κυκλοφορία’ και 
σε άλλα ’Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία 
αδειοδότησης του έργου κατασκευής 
ανισόπεδης κάτω διάβασης’. Προφανώς 
από την ‘εξέταση του σχεδιασμού κατα-
σκευής’ μέχρι την ‘αδειοδότηση έργου 
κατασκευής’ υπάρχει μια σημαντική 
απόσταση που μάλλον για την εταιρία 
δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.»

ΑΣΘΕΝΕΙΣ…
ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

  8)Παράγραφος «Τουρισμός» στη 
σελίδα 176, στην οποία αναφέρεται 
πως η δημιουργία του μεταλλευτικού 
πάρκου Vagoneto στην περιοχή αύξησε 
το τουριστικό ενδιαφέρον με αποτέλεσμα 
οι επιπτώσεις στον τουρισμό να είναι 
ασθενείς θετικές.

Ένσταση: «Χρειάζεται μεγάλη διά-
θεση για να πειστεί κανείς ότι η πιθανή 
αρνητική επίπτωση στον τουρισμό λόγω 
οπτικής όχλησης σε μια περιοχή με παρα-
θαλάσσια πόλη (Ιτέα) και τον παγκόσμιο 
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών λίγο 
πιο πάνω, ισοσκελίζεται από την ύπαρξη 
μεταλλευτικού τουρισμού και το τελικό 
ισοζύγιο είναι θετικό!»

  9) Παράγραφος «Εθνική Οικονο-
μία» σελ.175

«Όλη η εξαγωγική δραστηριότητα 
του βωξίτη ξεκινά από το συγκρότημα 
της Ιτέας. Είναι λοιπόν σαφές ότι η 
λειτουργία του έργου συμβάλλει με 
θετικές μόνιμες επιπτώσεις στην Εθνική 
Οικονομία…» 

Ένσταση: Πουθενά δεν αναφέρεται 
ποιο θα είναι το όφελος της εθνικής 
οικονομίας από φόρους ή άλλα δημό-
σια έσοδα.

«ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ»

  10) Παράγραφος «Εναλλακτικές 
Λύσεις» σελ. 202
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« Όπως έχει αναφερθεί, το Συγκρότη-
μα ξεκίνησε τη λειτουργία του τμηματικά 
από τη δεκαετία 1930. Η θέση του Έργου 
επελέγη έτσι ώστε να είναι πλησίον σε 
θάλασσα με κατάλληλο βάθος πυθμένα 
για τη λειτουργία των απαραίτητων 
λιμενικών εγκαταστάσεων φόρτωσης 
πλοίων, κοντά στις περιοχές εκμετάλ-
λευσης των κοιτασμάτων και σε άμεση 
γειτνίαση με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο και 
είναι η καταλληλότερη .Στην περίπτωση 
της μεταφοράς των εγκαταστάσεων 
σε άλλη θέση εκτός Natura –Spa και 
Δελφικού τοπίου, οι καταλληλότερες 
θέσεις βρίσκονται σε αποστάσεις 20 
χλμ από την Ιτέα. Η λύση αυτή δεν 
είναι οικονομικά βιώσιμη γιατί απαιτεί 
αύξηση κόστους μεταφοράς κατά 50% 
και δαπάνες άνω των 30.000.000€ για 
τις νέες εγκαταστάσεις.»

Ένσταση:  «Η εναλλακτική λύση ως 
προς την ενδεχόμενη διαφορετική θέση 
του έργου χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμη 
στην κυριολεξία μέσα σε δύο γραμμές 
με την παράθεση δύο αριθμών που 
θα χαρακτηρίζαμε αυθαίρετους, αφού 
ο μελετητής δε μπαίνει καν στον κόπο 
να τους υποστηρίξει στοιχειοθετημένα. 
Αν αυτό συνδυαστεί και με όλες τις επι-
πτώσεις που επικαλείται σε περίπτωση 
επιλογής της μηδενικής λύσης,δηλ.μη 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως 
απολύσεις, χτύπημα της τοπικής οικο-
νομίας, καταστροφικές επιπτώσεις στην 
εθνική οικονομία κλπ γίνεται φανερό 
πως λειτουργεί με τρόπο επιστημονικά 
αντιδεοντολογικό και εκβιαστικό προ-
σπαθώντας να επιβάλει την αποδοχή 
της υφιστάμενης κατάστασης κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες.» 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, 
η «Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας» 
ζητά να απορριφθεί η εν λόγω Μελέ-
τη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως 
«ελλιπής, ανειλικρινής και επιστημονικά 
αντιδεοντολογική, μη δυνάμενη να 
τεκμηριώσει επαρκώς τη διασφάλιση 
των όρων πρόληψης και προστασίας 
του περιβάλλοντος όπως και της υγείας 
της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας».

«ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ  
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ»

  Αλλά δεν τελειώνουμε εδώ. Τον 
Ιανουάριο του 2012, ο Δημήτριος Μπά-
κας, τοπογράφος μηχανικός και δημότης 
Δελφών, προβαίνει σε καταγγελία και 
μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευ-
θύνου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Άμφισσας, στην οποία αναφέρει επί 
λέξει ότι «η S&B κερδίζει εκατομμύρια 
ευρώ από την εξόρυξη βωξίτη στην 
περιοχή της Φωκίδας καταπατώντας 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ, ΕΞΩΦΘΑΛΜΑ ΠΡΟ-
ΚΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑ εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους, υπουργικές 
αποφάσεις, νόμους και διατάξεις.»

  Όπως συνεχίζει στην  καταγγελία του 
«Η εταιρεία δεν πληρώνει στο Ελληνικό 
Δημόσιο ούτε ένα ευρώ για την αξία 
του μεταλλεύματος που εξάγει, ενώ 
εισπράττει από το Ελληνικό Δημόσιο 
εκατομμύρια για την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος την οποία ούτε στο ελά-
χιστο δεν πραγματοποιεί, υπεξαιρώντας 
στην ουσία δημόσιο χρήμα, δημιουργώ-
ντας μία μη αναστρέψιμη και τρομακτική 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος.». Και 
συνεχίζει παρακάτω: « Δεν επενδύει 
στην περιοχή της Φωκίδας ούτε ένα 
ευρώ. Μέρος από αυτά τα υπερκέρδη 
χρησιμοποιείται για την στήριξη της 
παραπάνω παράνομης δραστηριότητας, 
με τη διαχείριση συνειδήσεων και την 
άμβλυνση αντιστάσεων κοινωνικών 
και υπηρεσιακών παραγόντων, τοπικής 
αυτοδιοίκησης κλπ». 

ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

  Η καταγγελία παρουσιάζει με γλα-
φυρό τρόπο και μέσα από σοκαριστι-
κές φωτογραφίες –ντοκουμέντα την 
καταστροφή του φυσικού τοπίου που 
βρίσκεται μέσα στα γεωγραφικά όρια 
των Κοινοτήτων Αποστολίας, Οινοχω-
ρίου, και Καστελλίων εώς το ύψος που 
βρίσκεται το Χάνι Ζαγγανά. Η S&B του 
Οδυσσέα Κυριακόπουλου, σύμφωνα 
με την καταγγελία, όχι μόνο δεν έχει 
προχωρήσει σε έργα αποκατάστασης, 
ως όφειλε, αλλά καταστρέφει κάθε άλλη 
παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής 

(κτηνοτροφία, γεωργία, τουρισμό) με 
τρόπο μη αναστρέψιμο από τώρα και για 
πάντα και μονοπωλεί θέσεις εργασίας 
για τον μόνιμα εγκατεστημένο πληθυσμό 
στην περιοχή,εκμεταλλευόμενη αυτό το 
πλεονέκτημα με κάθε βάρβαρο τρόπο, 

εκβιασμούς, απειλές, χαφιεδισμό και 
άσκηση ασφυκτικής κοινωνικής και 
πολιτικής εξουσίας. Για τις δραστηριό-
τητές της χρησιμοποιεί μειωμένα μέχρι 
ανυπαρξίας μέτρα για την ασφάλεια των 
εργαζομένων της,οι οποίοι είναι στην 
πλειοψηφία τους ανειδίκευτο προσωπικό 
και όχι, όπως θα έπρεπε, επιστημονικό, 
στο οποίο και δίνει μισθούς πείνας, και 
εκμεταλλεύεται στο έπακρο την εργατική 
τους δύναμη παρουσιάζοντας έτσι από 
τα μεγαλύτερα κέρδη ανά εργαζόμενο 
με συνθήκες γαλέρας, πιέσεις και εκβι-
ασμούς για απολύσεις.  

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  

  Σαν να μη φτάνει αυτό,αποτέλεσμα 
των μειωμένων μέτρων προστασίας 
είναι ένας μεγάλος αριθμός ατυχημά-
των,ακόμα και θανατηφόρων, χωρίς 
τελικά να βρίσκεται να κατηγορείται η 
ίδια η εταιρεία αλλά οι γυναίκες των 
νεκρών εργαζομένων. Η εταιρεία κατη-
γορείται,πάντα με βάση το κείμενο της 
καταγγελίας, ότι έχει σαν στόχο να 
αρπάξει το πιο επιφανειακό και άρα 
εύκολα εξορυσσόμενο μετάλλευμα με 
τρόπο ληστρικό, σε βάρος της ορθο-
λογικής εκμετάλλευσης, της μειωμένης 
ανάπτυξης ρύπων και της πιθανότητας 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος 
και πως επηρεάζει (ευγενικός όρος) 
τους εκάστοτε τοπικούς παράγοντες με 
διάθεση χρηματικών ποσών και υποσχέ-
σεις προσλήψεων, ώστε να κάνουν «τα 
στραβά» μάτια. 

Οι φωτογραφίες που επισυνάπτο-
νται στην καταγγελία είναι πραγματι-
κά σοκαριστικές. Δείχνουν, με τα πιο 
μελανά χρώματα, την απογύμνωση 
και καταστροφή των βουνών εντός της 
ζώνης δραστηριοποίησης της S &B, 
ανάμεσα στις οποίες και φωτογραφίες 
τοποθεσιών που υποτίθεται πως έχουν 
ήδη αποκατασταθεί και παραδοθεί,ενώ 
κάτι τέτοιο δεν είναι αντιληπτό ούτε με 
μεγάλη φαντασία!
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Στη Συρία σκοτώνουν παιδιά  
και καταστρέφουν τον πλανήτη
Τα χημικά όπλα διασχίζουν τις θάλασσές μας  
και προορίζονται να απορριφθούν «επεξεργασμένα» σε αυτές

Γράφει ο 
Βαγγέλης 
Πισσίας  
Yποψήφιος 
Ευρωβουλευτής 
Οικολόγων 
Πράσινων

Το αμερικανικό φορτηγό ειδικού 
εξοπλισμού Cape Ray διασχίζει 
τον Ατλαντικό κατευθυνόμενο 
στο λιμάνι Gioia Tauro της 
Νότιας Ιταλίας. Σκοπός του 

να παραλάβει τα υψηλότερης τοξικό-
τητας χημικά όπλα της Συρίας και να 
τα επεξεργαστεί στις αντιρυπαντικές 
εγκαταστάσεις του με την μέθοδο της 
υδρόλησης ώστε να τα καταστήσει, 
όπως μας διαβεβαιώνουν οι εκπρόσωποι 
διεθνών οργανισμών, απολύτως αβλα-
βή. Στην συνέχεια το σχέδιο προβλέπει 
απόρριψή τους σε σημείο της Μεσογείου 
Νότιοδυτικά της Κρήτης, στα λεγόμενα 
διεθνή ύδατα.

Ο μεγαλύτερος όγκος λιγότερο τοξι-
κών αποβλήτων θα παραλειφθεί από τις 
εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
για την «διαχείρησή» τους και θα γίνει 
στην στεριά. Αυτή η διάκριση από μόνη 
της υποδηλώνει πως στην Μεσόγειο 
θα ριφθούν τα λήμματα των χημικών 
όπλων υψηλότερης τοξικότητας με ότι 
αυτό συνεπάγεται για την επικείμενη 

περιβαλλοντική καταστροφή.
Ακολούθησαν αντιδράσεις, δυστυχώς 

όμως όχι ιδιαίτερα σημαντικές, τουλάχι-
στον όσο επιβάλλει ο μεγάλος κίνδυνος 
που απειλεί την κλειστή ιστορική θάλασσα 
της Μεσογείου. Η παθητικοποίηση των 
κοινωνιών όπως φαίνεται με κάθε τρόπο 

συνεχίζεται. Τις αντιδράσεις ακολούθη-
σαν αόριστες διαψεύσεις και κάποιες 
προφορικές υποσχέσεις κυβερνήσεων 
που αναλαμβάνουν να χρεωθούν την 
διαχείρηση-εξουδετέρωση ενός ελάχιστου 
ποσοστού του συνολικού όγκου αυτών 
των καταστροφικών όπλων. 

Η πιο άμεσα θιγόμενη χώρα, η Ελλάδα, 
ως ακυβέρνητη χώρα, ελάχιστα αντιδρά 
και η κυβέρνηση προσπαθεί να αποκρύψει 
τις δεσμεύσεις και συμφωνίες της για 
σιωπηρή αποδοχή του μοιραίου. 

Η επονομαζόμενη διεθνής κοινότητα 
και το συριακό καθεστώς πραγματοποί-
ηασν το έγκλημα. 

Την παραγωγή προς χρήση των 
χημικών όπλων. Τώρα προσπαθούν να 
εξαφανίσουν το πτώμα. Να επεξεργα-
στούν τα τοξικά χημικά,  υπό τον έλεγχο 
της ίδιας διεθνούς κοινότητας, και να 
ξεφορτωθούν τα επικίνδυνα απόβλητα 
στην κλειστή Μεσόγειο αλλά και όπου 
αλλού.  Τους εμπιστεύεται κανείς?..
Θα περιοριστούμε σε γραπτές ανακοι-
νώσεις και διαβήματα προς ανεύθυ-
νους οργανισμούς και προς  εγχώριους 
κυβερνώντες πολιτικούς υπαλλήλους? 
 Οι θάλασσές μας τελούν υπό απειλή. Το 
ίδιο το μέλλον της χώρας μας υφίσταται 

τις περιδινήσεις των περιφερειακών 
μεσανατολικών πολέμων,  με την Κρήτη 
στην πρώτη γραμμή κινδύνου. Να αντι-
δράσουμε όπως τους πρέπει...

***
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου το 1947, Μηχανικός εξειδι-
κευμένος στην διαχείριση υδατικών 
πόρων και οικονομολόγος, ομότιμος 
καθηγητής στο ΤΕΙ Αθήνας..
Διδάκτωρ του «Université de Picardie 
Amiens» (Γαλλία) στο αντικείμενο 
«Τεχνολογικές μεταλλαγές και περι-
φερειακές προσαρμογές» και του 
Ινστιτούτου Οικονομικής και Κοινω-
νικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
της Σορβόννης.
Μετείχε σε ευρωπαϊκά κυρίως προ-
γράμματα τεχνικής υποστήριξης σε 
πολλές χώρες όπως Μαυριτανία, 
Λιβύη, Ιράκ, Καμερούν, Σενεγάλη, 
Παλαιστίνη, Ιορδανία, Ισημερινό 
(Equador), Αιθιοπία και Βαλκανικές 
χώρες
Συντονιστής των αποστολών για την 
πτώση του εμπάργκο στην Γάζα και 
της διεθνούς πρωτοβουλίας για την 
Ειρήνευση στην Συρία

Το αμερικανικό φορτηγό-επεξεργαστής τοξικών χημικών όπλων, Cape Ray.

Ο σχεδιασμένος πλούς των φορτηγίδων από Λατάκεια της Συρίας προς Ιταλία 
(Gioia Tauro) και ο μοιραίος πλους του Cape Ray προς την Ν.Δ. Θάλασσα της 
Κρήτης.
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ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΟΡΘΩΣΕΙ ΤΟ ΑΝΑΣ-
ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ 
SUPER-ΜΟΝΑΡΧΗ ΠΟΥ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΣ 

ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ , ΡΩΣΩΝ, 
ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ, ΣΚΟ-
ΤΩΝΕΙ ΑΘΩΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΜΑΧΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ,ΔΗΘΕΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΑΙΣΧΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟ-
ΜΑΣΤΕ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ… 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ… ΘΑΥΜΑ. 

   Σαν βόμβα έσκασε, πριν από μερικές 
μέρες , η είδηση από το BBC της ΕΠΙΚΕΙ-
ΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΟΠΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ 
και, συγκεκριμένα, μόλις 500 χλμ δυτικά 
της Κρήτης. Πρόκειται για τα χημικά όπλα 
που δε χρησιμοποιήθηκαν τελικά στον 
πόλεμο της Συρίας, ανάμεσα στα οποία 
είναι νευροπαραλυτικά και θανατηφόρα 
αέρια. Γύρω από αυτή την ΤΙΤΑΝΙΑ και 
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ, για τα  διεθνή χρονικά,  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΧΗΜΙΚΟΥ 
ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟΥ τηρείται μυστικότητα ,με 
το ακριβές σημείο πραγματοποίησής της 
να αποτελεί άκρως απόρρητο στρατιωτικό 
μυστικό. 

Στην επιχείρηση έχουν ήδη λάβει 
μέρος πολλές χώρες, με τους Ρώσους 
και τους Κινέζους να μπαίνουν πρώτοι 
στο «χορό», προσφέροντας θωρακισμέ-
να οχήματα για την ασφαλή μεταφορά 
των δοχείων που περιέχουν τις χημικές 
ουσίες  από τα σημεία συλλογής τους ως 
το λιμάνι της Λατάκιας ,ενώ από εκεί ,και 
πάνω σε δανέζικα και νορβηγικά φορ-
τηγά πλοία, μεταφέρθηκε το επικίνδυνο 
φορτίο με προορισμό ιταλικό λιμάνι της 
Καλάβριας, με σκοπό τη μεταφόρτωσή 
του στο αμερικανικό  πλοίο , Cape Ray. 
Το Cape Ray, αφού προηγουμένως  έχει 
διαμορφωθεί σε ένα  πραγματικά πλωτό 
χημικό εργοστάσιο, με τη σειρά του  και 
αφού βγει σε διεθνή ύδατα, μεταξύ ΜΑΛ-
ΤΑΣ-ΛΙΒΥΗΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ ,θα αρχίσει τη 
διαδικασία της εξουδετέρωσης αυτών, με 
τη μέθοδο της υδρόλυσης, δηλαδή της 
διάσπασης των αερίων αυτών στο νερό, 
και μάλιστα εν πλω. 

   Πρόκειται στην πραγματικότητα για 
ένα «ΠΕΙΡΑΜΑ», καθώς για πρώτη φορά 
στην ιστορία επιχειρείται η καταστροφή 
χημικών όπλων με τη μέθοδο αυτή και 
παρόλο που σε ισχύ βρίσκονται διεθνή 
πρωτόκολλα και κανονισμοί , όπως η 
Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προ-
στασία της Μεσογείου από τη ρύπανση, 
αλλά και η διεθνής σύμβαση Marpol   η 
οποία απαγορεύει την απόρριψη τοξικών 

ουσιών  στη θάλασσα.  Ο καθηγητής 
Επεξεργασίας και Διάθεσης Τοξικών και 
Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτε-
χνείου Κρήτης, Ευάγγελος Γιδαράκος, σε 
συνεντεύξεις που παραχώρησε όλο αυτό 
το διάστημα στον τύπο , ξεκαθάρισε πως 
αυτή η μέθοδος θα παράγει και μεγάλες 
ποσότητες άλλων τοξικών ουσιών μέσω 
των χημικών αντιδράσεων, τα οποία θα 
δημιουργήσουν για πολλά χρόνια τεράστιο 
πρόβλημα στους ζώντες οργανισμούς 
στο θαλάσσιο περιβάλλον ,με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται δευτερογενώς για την τρο-
φική αλυσίδα και τον άνθρωπο.

    Ερωτήματα γεννιούνται:
 1)γύρω από την επιλογή της 

συγκεκριμένης μεθόδου, έναντι κάποιας 
εναλλακτικής. Σύμφωνα με τον καθηγητή, 
υπάρχουν ήδη ανεπτυγμένες τεχνολογίες 
επεξεργασίας των προϊόντων αυτών, με 
τη Γερμανία να διαθέτει και να έχει που-
λήσει αντίστοιχα συστήματα σε πολλές 
Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στη Ρωσία, 
συστήματα που μπορούν να καταστρέ-
ψουν αυτά τα χημικά μέσω πυρόλυσης 
και, κυρίως, με υψηλές προδιαγραφές 
ασφάλειας και αντιρρυπαντικές μεθό-
δους. Όμως καμιά από τις παραπάνω 
χώρες δε δέχτηκε να μεταφερθούν στο 

έδαφός της τα χημικά από τη Συρία, με 
αποτέλεσμα να επιλεχθεί η απόρριψη 
τους στη θάλασσα. 

2) Άγνωστο είναι επίσης το για-
τί επελέγη η κλειστή θάλασσα της 
Μεσογείου και όχι μια έστω πιο ανοιχτή 
θαλάσσια περιοχή, όπως ο Ατλαντικός 
ή Ειρηνικός ωκεανός, η έκταση των 
οποίων θα μετρίαζε, ως ένα βαθμό, τις 
καταστροφικές επιπτώσεις. 

3) Ακόμα ένα ερώτημα  είναι γιατί 
να μη πηγαίνουν πίσω τα τοξικά 
απόβλητα στις χώρες στις οποίες 
κατασκευάζονται τα χημικά όπλα αλλά 
να αναζητούνται λύσεις σε άλλες χώρες.

4)Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό 
ερώτημα είναι το γιατί ΔΕΝ ενημερώ-
θηκαν οι χώρες που βρέχονται από τη 
Μεσόγειο για την όλη επιχείρηση; 

Σύμφωνα με το άρθρο 56 της Σύμ-
βασης Δικαίου της Θάλασσας που ορίζει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  του 
παράκτιου κράτους στην Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), «το παράκτιο 
κράτος είναι υπεύθυνο για την προστασία 
και τη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος», που σημαίνει ότι αν η Ελλάδα, 
η Ιταλία και η Μάλτα είχαν δημιουργήσει 
ΑΟΖ,η επιχείρηση ΔΕ θα μπορούσε να 

προχωρήσει χωρίς την άδειά τους. Με 
απλά λόγια, αν η Ελλάδα διέθετε ΑΟΖ, 
οι Αμερικανοί ΔΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ να 
ρίξουν απόβλητα στη θαλάσσια περιο-
χή της Κρήτης, που απειλείται τώρα με 
ΝΕΚΡΩΣΗ του κρητικού πελάγους.  

Βροντερό ΟΧΙ φωνάζουν οι κάτοικοι 
της Κρήτης, ενώ την πλήρη αντίθεσή του 
εξέφρασε με επιστολή προς τον Ευάγγελο 
Βενιζέλο, υπουργό εξωτερικών  και Γιάννη 
Μανιάτη, υπουργό ΠΕΚΑ, ο Περιφερειάρχης 
Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ζητώντας 
τους να αποτρέψουν τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση. 

Το ΠΑΚΟΕ είναι ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟ 
στην προοπτική αυτή καταστροφής του 
χημικού οπλοστασίου της Συρίας δυτικά 
της Κρήτης και ζητά από την κυβέρνηση και 
τις άλλες περιβαλλοντικές και ειρηνιστικές 
οργανώσεις να ορθώσουν  το ανάστημά 
τους απέναντι σε αυτή την επιχειρούμενη  
βαρβαρότητα κατά του περιβάλλοντος 
και του ανθρώπου.

Ταυτόχρονα ζητά  απ’ όλους εσάς που 
ψάχνετε κάτι να γράψουμε, να στείλετε  
ένα mail  στο ΠΑΚΟΕ (pakoe@pakoe.gr), 
αν συμφωνείτε  με το παραπάνω, ώστε 
αυτό να διοχετευθεί στον Ο.Η.Ε.

Από τη γραμματεία  του ΠΑΚΟΕ

ΑΣΑΝΤ: Σκοτώνει αθώα παιδιά  
και καταστρέφει τον πλανήτη
Και εμείς μένουμε αδιάφοροι, ψελλίζοντας τίποτε
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65, 4 εκατ. τόνοι 
ηλεκτρονικών απόβλητων 

Στα 65, 4 εκατομμύρια τόνους παγκοσμίως έχει υπολο-
γιστεί ο συνολικός όγκος ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών 
συσκευών που θα καταλήξουν στις χωματερές το 2017, 
ποσοστό μεγαλύτερο κατά 33 % σε σχέση με τον απολογι-
σμό του 2012, που αποδίδεται στον ολοένα και μικρότερο 
κύκλο ζωής των παραπάνω συσκευών με αποτέλεσμα να 
καταλήγουν γρηγορότερα στα ...σκουπίδια. Στην Ελλάδα 
εκτιμάται ότι το 2012 η συνολική παραγωγή και διάθεση 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έφτανε τα 19, 
86 κιλά ανά Έλληνα με τα 14, 8 από αυτά να καταλήγουν 
σε σκουπιδότοπους, κάτι που σημαίνει πως κάθε χρόνο 
πετάμε στα σκουπίδια τα ¾ σχεδόν των συσκευών που αγο-
ράζουμε. Τονίζεται πως η ευρωπαική νομοθεσία επιτάσσει 
την ανακύκλωση αυτών των συσκευών σε πιστοποιημένες 
μονάδες, ενώ οι Ευρωπαικές χώρες στην πραγματικότητα 
ανακυκλώνουν μόλις το 1/3 με τα υπόλοιπα 2/3 να καταλή-
γουν είτε σε χώρους υγειονομικής ταφής είτε να εξάγονται 
παράνομα σε αφρικανικές και ασιατικές χώρες.

ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ. ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΕΣ ΜΑΜΟΥΘ, ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΕΤΣΙ 
ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΤΩΡΑ, ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 
ΠΕΤΑΜΑ- ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΔΕ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥΣ. 
ΕΤΣΙ ΠΑΛΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΗ.

ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ, ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ –ΧΩΡΙΣ 
ΑΥΤΟ ΝΑ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. 
ΚΑΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ «Ο 
ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ».

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Αυστηρή προειδοποίηση ότι θα 
παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο 
έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για 
την αναποτελεσματική λειτουργία του 
συστήματος ανακύκλωσης. Ο κ.Γιώργος 
Κρεμλής, από τη Γενική Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής υπενθυμίζει πως, βάσει 
κοινοτικής νομοθεσίας, μέχρι το 2020 
πρέπει να ανακυκλώνεται το 50% 
των απορριμμάτων με τη χώρα μας 
να μην ξεπερνά σήμερα ούτε το 15 %, 
αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
των μπλε κάδων.
ΟΥΤΕ ΤΟ 6% ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Η 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟ 2011-2012 ΜΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟ 2009-
2010 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ 
12%. ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ 
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 
ΕΤΩΝ ΗΤΑΝ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΩΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ.

ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«ΒΓΑΙΝΟΥΝ» ΤΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΛΟΙΩΝ

Σε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για 
τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης με αντι-
κείμενο την παραλαβή και διαχείριση υγρών 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που 
καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του προχώρησε 
ο Ο.Λ.Π. Η σύμβαση αυτή θα αφορά κυρίως 
υπηρεσίες παραλαβής, αποθήκευσης, επεξερ-
γασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων 
και καταλοίπων πλοίων με τρόπο φιλικό προς 
το περιβάλλον ενώ οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 
πρέπει να διαθέτουν έκταση κοντά στο λιμάνι 
στην οποία να δύναται να κατασκευαστούν 
οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και οι οποίες, 
μετά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης, θα 
περάσουν στην κυριότητα του Ο.Λ.Π. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕΣ 
ΣΤΟ KONTRA ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ, 
ΑΜΕΣΩΣ Ο ΟΛΠ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗ ΠΡΟ-
ΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ, 
ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 

Μετ’ εμποδίων και ύστερα από 8 ολόκληρες ώρες, το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Πελοποννήσου γνωμοδότησε θετικά την Παρασκευή, 24 
Ιανουαρίου, για το προτεινόμενο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης απορριμμάτων. Σε αναβρασμό ήταν οι κάτοικοι της Οιχαλίας και 
Παλαιόχουνης που βρέθηκαν από νωρίς το απόγευμα έξω από το 
Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης, διαμαρτυρόμενοι για το εργοστάσιο 
σκουπιδιών, ενώ στην περιοχή συγκεντρώθηκαν κλούβες των ΜΑΤ και 
ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ενδεικτικό της τεταμένης ατμόσφαι-
ρας ήταν το επεισόδιο που εκτυλίχτηκε το πρωί της ίδιας μέρας,όταν 
κάτοικοι του Μελιγαλά κλείδωσαν τον Δήμαρχο Φίλιππο Μπάμη 
μέσα στο δημαρχείο, κατηγορώντας τον για ολιγωρία και αδιαφορία.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ «ΦΩΝΑΖΕΙ» ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ «ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ»ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, 
ΟΠΩΣ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΤΟΤΕ (ΤΡΙΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ) ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΠΡΟΧΩ ΡΗΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΛΙΓΩΡΗΣΕ ΚΑΙ 
ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.

ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Ο ΘΕΣ-
ΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΤΑ 
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ; 

2 EΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € 
ΧΑΜΕΝΑ  
ΣΤΑ ΜΠΑΖΑ

Δύο εκατομμύρια ευρώ ετησίως έχει 
υπολογιστεί πως χάνουν τα κρατικά ταμεία 
από την έλλειψη ανακύκλωσης οικοδομικών 
αποβλήτων. Η χώρα μας φαίνεται πως 
ανακυκλώνει μόνο το 0, 25% αυτών, αντί 
για το 30% που ήταν ο οριζόμενος στόχος 
ήδη από το 2012 από την σχετική ευρωπαϊκή 
οδηγία. Ήδη από το 2010 το κράτος θα 
μπορούσε να λαμβάνει 2 εκατομμύρια 
ευρώ κάθε χρόνο από τις εισφορές 
που προβλέπονται για την ανακύκλωση 
οικοδομικών αποβλήτων, ενώ το ποσό 
που έχει εισπράξει συνολικά δεν ξεπερνά 
τα…1.184 ευρώ! Τα νόμιμα συστήματα 
ανακύκλωσης μπαζών, μόλις πέντε σε όλη 
την επικράτεια της χώρας, λειτουργούν 
σε πολύ περιορισμένο βαθμό, αφήνοντας 
ανοιχτό τον δρόμο για τη δράση παράνομων 
κυκλωμάτων, καθώς και για τη διοχέτευση 
των μπαζών σε χωράφια, ρέματα αλλά και 
προστατευόμενες περιοχές, με τεράστιο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
ΜΠΑΖΑ ΕΔΩ, ΜΠΑΖΑ ΕΚΕΙ, ΜΠΑΖΑ 
ΠΑΡΑΠΕΡΑ. ΜΕ ΑΥΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ 
ΡΕΜΑΤΑ, ΠΟΤΑΜΙΑ, AKTEΣ ΚΑΙ Ο, ΤΙ ΑΛΛΟ 
ΒΡΟΥΜΕ. ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
(1.200) ΕΥΡΩ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ. ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΝΕΝΑΣ 
ΟΜΩΣ ΔΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΛΕΕΙ.
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Σάλος για τα ιατρικά απόβληταΤΟΥΡΚΙΚΑ  
ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Στον Έβρο καταλήγουν τοξικά 
δηλητήρια μέσω του τουρκικού 
παραπόταμου Εργίνη,με αποτέλεσμα 
τη δραματική μόλυνση των υδάτων 
του αλλά και τη σημαντική μείωση 
του πληθυσμού των ψαριών του. 
Τα απόβλητα είναι ιδιαιτέρως 
επικίνδυνα,αφού προέρχονται από 
1.350 τουρκικές βιομηχανίες που 
παράγουν, μεταξύ άλλων, μόλυβδο 
και άλλα ισχυρά δηλητήρια. Να 
σημειωθεί πως, παρά την τεράστια 
ρύπανση που προκαλείται στον 
Έβρο τα τελευταία 20 χρόνια, 
κανένας ελληνικός κρατικός 
φορέας δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα 
συστηματικές μετρήσεις, ενώ οι 
τελευταίες που πραγματοποιήθηκαν 
από το ΕΛΚΕΘΕ το 2010 
έδειξαν τιμές τοξικού μολύβδου 
υπερδεκαπλάσιες του ανώτατου 
επιτρεπτού ορίου. 
AΠΟ ΤΟ 2008 ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΜΙΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
ΣΤΟΝ ΤΟΤΕ ΝΟΜΑΡΧΗ, ΣΤΟΝ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ 
ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ 
ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ.
ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΙ 
ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΞΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ. ΕΚΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, 
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ 
ΜΑΣ, ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 

Σάλος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες 
μέρες για τα ραδιενεργά ιατρικά από-
βλητα τα οποία φαίνεται πως συνεχίζουν 
να καταλήγουν παράνομα στον ΧΥΤΑ 
Φυλής. Επτά ακόμα συλλήψεις οδηγών 
απορριμματοφόρων που επιχείρησαν 
να πετάξουν μαζί με τα σκουπίδια και 
απόβλητα επτά νοσοκομείων πραγματο-
ποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, 
με το περιστατικό να είναι το πέμπτο κατά 
σειρά μέσα σε ένα μήνα. 

Εγκληματική χαρακτηρίζουν 29 βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ τη διαχείριση επικίν-
δυνων αποβλήτων και καταγγέλουν την 
ανυπαρξία εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων, την έλλειψη 
υποδομών διάθεσής τους, ενώ ζητούν 
την άμεση διενέργεια επιδημιολογικής 
μελέτης στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, 
τονίζουν πως η κυβέρνηση, παρά τις 
αλλεπάλληλες καταγγελίες για τους 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία, προωθεί 
στη Φυλή την κατασκευή δύο τεράστι-
ων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων 
απορριμμάτων, μολυσμένων με επικίνδυνα 
απόβλητα η οποία θα επιφέρει, μεταξύ 
των άλλων συνεπειών της, και αύξηση 
των δημοτικών τελών .

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΛΗΜΜΕΝΑ 
ΕΧΕΙ ΤΟΝΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ. 
ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕ-
ΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΕΡΜΑΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜ-
ΦΕΡΟΝΤΩΝ . ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΦΟΡΜΗ 
ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ 

ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙ-
ΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΥΠΟΒΑ-
ΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 11Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 
2013 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ 
ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 14 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΟΦΕΛΗ. ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ 
ΣΤΟΝ Κ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΛΕΜΕ ΤΑ 
ΙΔΙΑ. ΘΑ ΤΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΑΥΤΟΣ;

Με επιστολή της στον Υπουργό Υγείας ΄Αδωνι 
Γεωργιάδη η προϊσταμένη της Εισαγγελείας Πρω-
τοδικών Αθήνας, κυρία Παναγιώτα Φάκου, ζητά 
την άμεση εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα 
νοσοκομεία και την εξεύρεση άμεσης λύσης για τη 
διαχείριση των τοξικών νοσοκομειακών αποβλήτων 
προκειμένου να πάψουν τα φαινόμενα παράνομης 
εναπόθεσης αυτών σε κρυφές χωματερές αλλά ακόμα 
και στον ΧΥΤΑ Φυλής, με πολύ σοβαρό κίνδυνο για 
τη δημόσια υγεία.

Οι δικαστικές αρχές επισημαίνουν άλλωστε πως 
μέχρι τώρα η απόδοση ποινικών ευθυνών στους πραγ-
ματικούς ενόχους είναι ανύπαρκτη καθώς αυτοί που 
καταλήγουν στην πόρτα του ανακριτή είναι οι …οδηγοί, 
οι οποίοι συνήθως δε γνωρίζουν καν το περιεχόμενο 
που μεταφέρουν με τα απορριμματοφόρα τους.

ΟΤΑΝ ΠΡΙΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΧΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ, Ο ΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙ-
ΑΣ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ.ΤΩΡΑ, ΛΟΙΠΟΝ, 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ. ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΜΕΡΙΚΟΙ ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΙ-
ΝΟΥΝ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΝΑ ΣΚΥΨΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΟΣΟ ΟΞΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ. 

Η Εισαγγελική λειτουργός 
για τα νοσοκομειακά απόβλητα

ΟΙΚΟ-ΜΑΦΙΑ  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στη γειτονική 
Ιταλία, μετά τις αποκαλύψεις μελών 
της Καμόρα στις δικαστικές αρχές 
γύρω από την πολύχρονη εγκληματική 
δραστηριότητά τους στον τομέα της 
διαχείρισης αποβλήτων. Η οικο-μαφία 
που συνεργάζονταν κυρίως με τις 
βιομηχανίες του ιταλικού Βορρά, 
έπαιρνε στην μισή τιμή τα τοξικά τους 
απόβλητα και τα έριχνε σε χωματερές, 
χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, 
μολύνοντας έτσι με τεράστιες 
ποσότητες αρσενικού, καδμίου, 
κασσίτερου και άλλων δηλητηριωδών 
στοιχείων εδάφη και νερά στην 
περιοχή μεταξύ Νάπολης και Καζέρτας. 
Οχι τυχαία, η εν λόγω περιοχή είχε 
μετονομαστεί σε τρίγωνο θανάτου 
εξαιτίας της τεράστιας αύξησης 
κρουσμάτων καρκίνου. 
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Αποσυρονται προϊόντα της coca cola
Την «προληπτική» απόσυρση προϊόντων της ανακοίνωσε η Coca-Cola, 

ύστερα από προκήρυξη της οργάνωσης « Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία/
Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο» με την οποία προειδοποιεί για την ύπαρξη 
στα ράφια των σούπερ μάρκετ προϊόντων της Coca-Cola και της Nestea 
εμπλουτισμένων με υδροχλωρικό οξύ, αλλά και μετά από ανακοίνωση του 
ΕΦΕΤ με την οποία καλεί τους πολίτες να μη καταναλώνουν τα συγκεκριμένα 
προϊόντα που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη. Παρόλο που κάποιοι κάνουν 
λόγο για μπλόφα και απόπειρα μποϊκοτάζ των προϊόντων των παραπάνω 
εταιρειών, απομακρύνθηκαν προληπτικά τα πλαστικά μπουκάλια των 500ml 
και για τις 2 εταιρείες τα οποία κρίθηκαν και ιδιαιτέρως επικίνδυνα.

OTAN TO 2008 TO ΠΑΚΟΕ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΜΗΝΥΣΕΙ 
ΤΗΝ COCA-COLA ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΙΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΡΥΩΝ ΤΣΑΓΙΩΝ, ΤΟΤΕ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗ ΜΗΝΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ 
ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΧΡΟΝΙΑ.

ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤA JUMBO
Πλήθος προστίμων έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια στα καταστήματα Jumbo, τα οποία ωστόσο δε δείχνουν να συνετίζονται. 

Από το 2008 ως και τον Νοέμβριο του 2013 μόνο ο ΕΦΕΤ έχει επιβάλει πρόστιμα πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ για πλήθος 
παραβάσεων όπως: πώληση τροφίμων χωρίς σχετική άδεια, πώληση τροφίμων ακατάλληλων για κατανάλωση, πώληση αλλοιωμέ-
νων αράπικων φιστικιών, πώληση φλιτζανιών στο υλικό των οποίων βρέθηκαν υψηλές και άκρως επικίνδυνες ποσότητες καδμίου και 
μολύβδου κα. Πολλές παραβάσεις αφορούσαν ακόμα και βρεφικά είδη όπως πιπίλες, μπιμπερό και παιδικά παγουρίνο τα οποία είτε δε 
διέθεταν την απαραίτητη συνοδευτική τεκμηρίωση για την ασφάλεια χρήσης τους είτε στο υλικό τους διαπιστώθηκαν απαγορευμένες 
και βλαβερές ουσίες.

 Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ. ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ JUMBO. ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ 
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΑΜΠΟΤΑΡΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.

Τις ευεργετικές ιδιότητες κάποιων συγκεκριμένων 
γενετικά τροποποιημένων τροφίμων επικαλούνται 
Βρετανοί ερευνητές και στρέφονται προς τον Καναδά 
για την πειραματική καλλιέργειά τους.

Συγκεκριμένα, στις  γενετικά τροποποιημένες μωβ 
ντομάτες αποδίδεται υψηλή θρεπτική αξία, καθώς 
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές 
ουσίες με αποδεδειγμένη αντιφλεγμονώδη και 
αντικαρκινική δράση. Η τροποποίηση, στην οποία 
οφείλεται και το μωβ χρώμα της, έγκειται στην μετα-
φορά ενός γονιδίου από ένα άλλο φυτό, κάτι που 
έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλής ποσότητας ανθοκυανίνης. 

Η εταιρεία New Energy Farms στο Οντάριο του Καναδά ανέλαβε τη 
μαζική καλλιέργεια της «μοβ» ντομάτας, εφόσον οι αυστηροί περιορισμοί 
της Ε.Ε. για τα μεταλλαγμένα κλείνει ακόμα το δρόμο στους Βρετανούς. 

Αλλά και το ιχθυέλαιο από τα… χωράφια προκάλεσε 
το ενδιαφέρον του βρετανικού Κέντρου Αγροτικών 
και Βιολογικών ερευνών, που υπέβαλε αίτημα για 
δοκιμαστική καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένου 
φυτού από το οποίο θα παράγεται ιχθυέλαιο. Το ιχθυ-
έλαιο αυτό θα προορίζεται κυρίως ως συμπλήρωμα 
διατροφής, μια που το 80% των ιχθυελαίων που 
αντλούνται ετησίως από τις θάλασσες καταλήγουν 
στις ιχθυοκαλλιέργειες.

ΜΩΒ, ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΦΟΥΞΙΑ ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΘΑ 
ΔΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΙΠΕΡΙΕΣ. ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ; 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ,ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΕΧΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ 
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ. ΛΕΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ.

ΚΕΡΙ ΣΤΙΣ  
ΦΛΟΥΔΕΣ  
ΦΡΟΥΤΩΝ 

Στη … επικάλυψη με κερί 
οφείλεται η υπερβολικά 
γυαλιστερή όψη 
εσπεριδοειδών, ιδίως αυτών 
που δεν καλλιεργούνται στη 
χώρα λόγω κλίματος,όπως 
λάιμ, κόκκινα σαγκουίνια 
και γκρέιπφρουτ. Τα είδη 
αυτά, λόγω της πολύωρης 
μεταφοράς τους ψεκάζονται 
προληπτικά με κηρώδεις 
ουσίες προκειμένου να 
φθάσουν αναλλοίωτα στη 
χώρα μας. Στις αγορές 
μας όμως διατίθενται 
και κερωμένα λεμόνια, 
πορτοκάλια και μανταρίνια 
εισαγωγής,παρόλο που 
τα παράγουμε ήδη σε 
μεγάλες ποσότητες στη 
χώρα. Ιδιαίτερη προσοχή 
θέλουν τα είδη εκτός 
εποχής, ακόμα και τα 
εγχώρια, καθώς είναι τα 
πρώτα που επικαλύπτονται 
με παραφίνη προκειμένου 
να διατηρήσουν την καλή 
τους όψη για όσο διάστημα 
απαιτείται. 
Παρόλο που οι ειδικοί 
υποστηρίζουν πως η 
παραφίνη δεν περνάει 
μέσα στο φρούτο,αλλά 
παραμένει στη φλούδα του, 
καλό είναι να αποφεύγουμε 
την κατανάλωση φρούτων 
εκτός εποχής αλλά και 
εισαγόμενων, καθώς δε 
μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι για την τήρηση 
των επιτρεπτών ορίων 
ασφαλείας χρήσης των εν 
λόγω ουσιών αλλά ούτε και 
για τη σύσταση τους αυτή 
καθεαυτή. 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ 
ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΘΩΡΑ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ 
ΜΕΡΙΚΟΙ ΝΑ ΤΑ ΤΡΩΜΕ 
ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΠΡΙΝ 
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΤΟΝΟ 
ΔΙΑΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΛΛΑ 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ 
ΣΗΜΑΣΙΑ. ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ 
Η «ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ» 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ, 
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ, 
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΩΣ 
«ΟΤΙ ΛΑΜΠΕΙ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ»

Μωβ ντομάτες και ιχθυέλαιο από … χωράφια 

Ο ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ
Μεγάλες ελληνικές εταιρείες βρέθηκαν να πρωταγωνιστούν στο διατροφικό σκάνδαλο που ξέσπασε τους προηγούμενους μήνες, 

όταν ανιχνεύτηκε κρέας αλόγου σε αλλαντικά που βρίσκονται καθημερινά στο πιάτο της ελληνικής οικογένειας. Συνολικά ο ΕΦΕΤ 
επέβαλε πρόστιμα ύψους 228.000 ευρώ στις εταιρείες που βρέθηκαν να νοθεύουν τα αλλαντικά τους με κρέας προερχόμενο κυρίως 
από υποσιτισμένα άλογα της Ρουμανίας που δεν είχαν ελεγχθεί από υγειονομικές υπηρεσίες και εξέδωσε λίστα με τα ονόματα των 
εταιρειών αυτών, μεταξύ των οποίων είναι οι SPECIAL ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΕ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΒΕΕ, ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 
ΑΒΕΕ, ΝΕΤΙΜ.Α.ΜΕΧΜΕΤ, ΝΟΣΤΙΜΑ ΕΠΕ-Ι.ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΠΕ, Α.ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., Τ&Τ FOODS AE, ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΝΙΑΝ ΑΒΕΕ, ΠΑΣΣΙΑΣ ΑΒΕΕ, ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, KRIVEKA AE, NIKAΣ ΑΒΕΕ.

ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ 
ΤΗΝ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΗ ΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΚΡΕΑΤΟΣ» ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.

ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΚΑΙ Ο ΕΦΕΤ –ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ-ΚΑΙ ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-
ΧΩΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ.ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ, ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, ΝΑ 
ΔΡΑΣΟΥΜΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΑΜΠΟΤΑΡΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.
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ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ 

ΔΙΑΡΡΟΗ 
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ  
ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Το όραμά τους για την Ξάνθη εξέφρασαν 
σε συνέλευση που πραγματοποίησαν τον 
περασμένο Νοέμβριο η δημοτική κίνηση 
«Πολίτες για την Ξάνθη» και η «Ομάδα 
Πρωτοβουλίας Πολιτών», απευθύνοντας 
ταυτόχρονα ανοιχτή πρόσκληση σε όλους 
τους πολίτες για τη συγκρότηση εκλογικού 
σώματος, εν όψει των επερχόμενων 
εκλογών. Το κείμενο της συνέλευσης 
τόνιζε τη σημασία της πρωτοβουλίας, της 
συμμετοχικότητας των δημοτών μέσω 
δημοψηφισμάτων, των ανοιχτών και 
διαφανών διαδικασιών στη διαχείριση 
των δημοτικών θεμάτων αλλά και της 
συνεργασίας δήμου-πολιτών, ενώ δεν 
παρέλειψε να αναφέρει πως βασικές 
προτεραιότητες είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος, η εξασφάλιση φθηνού 
νερού για όλες τις οικογένειες, η 
επέκταση των δομών αλληλεγγύης και 
η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας 
μέσω κοινωνικών συνεταιρισμών. Τέλος, 
επεσήμανε την σταθερή προσήλωση του 
δήμου της Ξάνθης σε έναν ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό, χωρίς διακρίσεις για 
κανέναν πολίτη. 
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ, 
ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΧΤΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ. 

Διαρροή μεγάλης ποσότητας υδραργύρου 
συνέβη στην Ξάνθη,κατά τη μεταφορά 
μηχανήματος από τμήμα του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου σε εργαστήριό του που 
βρίσκεται σε πολυκατοικία στο κέντρο της 
πόλης. Σύμφωνα με πηγές, ενώ το ατύχημα 
έγινε αμέσως αντιληπτό, το Πανεπιστήμιο 
Θράκης επικοινώνησε με την πυροσβεστική 
υπηρεσία αρκετές ημέρες μετά. Η 
κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση 
ενώ ειδικά συνεργεία του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, έριξαν θειάφι στην 
περιοχή για να απομακρύνουν την ποσότητα 
του υδραργύρου που είχε παραμείνει. 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΒΡΕΙ ΑΚΡΗ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ 
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΜΠΕΡΔΕΜΑ. Ο 
ΕΝΑΣ ΤΑ ΡΙΧΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ 
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΠΟΥ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΦΩΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. 
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΦΑΝΤΟΣ, 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ. ΕΛΕΟΣ! ΚΥΡΙΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΤΕ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΜΑΣ; ΤΗΝ ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ; 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ ΠΥΡΓΟΥ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ 

Με την κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε 
διαρκή περιβαλλοντικά εγκλήματα με κίνητρο το οικονομικό όφελος βρίσκεται 
αντιμέτωπος από σήμερα γνωστός εργολάβος της Ηλείας, ύστερα από τη 
σύλληψή του από άντρες της αστυνομίας. Εις βάρος του συγκεκριμένου 
ατόμου είχαν σχηματιστεί συνολικά 27 δικογραφίες ανάμεσα στις οποίες 
και μια για απόπειρα ανθρωποκτονίας τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν 
συνελήφθη από την αστυνομία να πραγματοποιεί παράνομες αμμοληψίες 
στον Αλφειό ποταμό. 

Μαζί με τον Θεόδωρο Καράμπελα, συνελήφθησαν οι δυο του γιοι, 
ο αδερφός του και ακόμα δύο συνεργάτες του, ενώ η δράση τους είναι 
μάλλον ενδεικτική ενός γενικότερου κυκλώματος διαφθοράς στο οποίο 
εμπλέκονται παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τω ν περιφερειών 
και του κράτους. Αξιοπερίεργο είναι πως, παρά τις εκκρεμείς δικογραφίες 
εις βάρος του Θεόδωρου Καράμπελα, η αποκομιδή των σκουπιδιών του 
δήμου Πύργου πραγματοποιούνταν με οχήματα του ίδιου με το πρόσχημα 
πως μόνο εκείνα ήταν αρκετά μεγάλα για να καλύψουν τις συγκεκριμένες 
ανάγκες, ενώ φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια τα μέλη της οργάνωσης 
απολάμβαναν την στήριξη των τοπικών αρχόντων καθώς τους έδειχναν… 
προτίμηση κατά την ανάθεση έργων. 

Τα ονόματα των δραστών δόθηκαν στην δημοσιότητα ενώ, όποιος 
γνωρίζει κάτι σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητές τους, καλείται να 
επικοινωνήσει με την υποδιεύθυνση της ασφάλειας Πύργου. 

ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ  
ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Την σύσταση ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας 
προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
στόχο την ορθολογική διαχείριση των 
υδάτινων πόρων της χώρας. 

Η ΚΥΑ, που υπογράφτηκε ήδη 
από τον αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, 
Σταύρο Καλαφάτη, προβλέπει την 
δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης 
γεωχωρικών δεδομένων, ηλεκτρο-
νικό φάκελο αδειών και αιτήσεων 
καθώς και ψηφιακό χάρτη με τις 
συντεταγμένες των σημείων υδρο-
ληψίας ανά λεκάνη απορροής. Στο 
νέο Μητρώο Σημείων Υδροληψίας 
θα καταγράφονται αυτόματα, μεταξύ 
άλλων, νέα σημεία υδροληψίας για 
τα οποία εγκρίνεται άδεια χρήσης 
νερού αλλά και υφιστάμενα σημεία 
υδροληψίας ανεξαρτήτως αν η άδεια 
χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ
Σε ύψος 7, 3 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να φθάσει η ανάπλαση 

του ιστορικού κέντρου του Άργους, προκαλώντας την αντίδραση της αντι-
πολίτευσης αλλά και τοπικών μηχανικών που αμφισβητούν την αναγκαι-
ότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου έργου όπως 
έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα. Οι αντιρρήσεις τους συνοψίζονται στο ότι 
η ανάπλαση δε θα συμβάλλει στην ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, 
θα δημιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήματα κλπ. αν και τα κυριότερα 
επιχειρήματα αφορούν την ύπαρξη μεγαλύτερων αναγκών για υποδομές 
διαχείρισης απορριμμάτων, καθαρισμού του αποχετευτικού συστήματος 
και διαμόρφωσης ρεμάτων. Πρόσφατες είναι άλλωστε οι καταστροφές 
σε σπίτια και περιουσίες αλλά και η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής λόγω 
βροχοπτώσεων στην πόλη του Αργους.

ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΕ, ΠΑΣ ΚΑΛΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΤΟ «ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ» ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ 
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Συνεχίζονται οι κλοπές όχι μόνο 
σιδηροτροχιών, αλλά και καλωδίων 
ηλεκτροκίνησης με κίνδυνο για την 
ασφαλή λειτουργία των συρμών, 
με στόχο αυτή τη φορά τη γραμμή 
Κορίνθου-Άργους. Οι δράστες 
αφαίρεσαν 400 μέτρα σιδηροτροχιών 
από ένα τμήμα που είχε πρόσφατα 
ανακαινιστεί με χρήματα της Ε.Ε. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής 
Αστυνομίας, οι κλοπές έχουν γίνει από 
επαγγελματίες Έλληνες και αλλοδαπούς 
. Στην κατάργηση 911 χλμ δικτύου, 
κυρίως στην Πελοπόννησο και τη 
Δυτική Μακεδονία, στα πλαίσια της 
εξυγίανσης του ομίλου ΟΣΕ και η 
οποία είχε σαν αποτέλεσμα να αφεθεί 
στην τύχη της μεταξύ άλλων και η 
συντήρηση, λειτουργία και φύλαξη 
του δικτύου, αποδίδουν τα παραπάνω 
φαινόμενα σιδηροδρομικοί υπάλληλοι.
ΛΕΦΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΟΣΕ, 
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ. ΕΠΕΙΔΗ Ο ΟΣΕ ΚΑΙ Η 
ΤΡΕΝ-ΟΣΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ, 
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ.

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΚΑΙΣΙΟ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ίχνη ραδιενεργού καισίου ανιχνεύτη-
καν στην ατμόσφαιρα της συμπρω-
τεύουσας ύστερα από μελέτη που 
πραγματοποίησε ομάδα του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και τα οποία αποδίδονται στα τζάκια 
και τις ξυλόσομπες. Το εύρημα δεν 
φαίνεται να ανησυχεί τους ειδι-
κούς, περίεργο ωστόσο είναι πως οι 
μετρήσεις έγιναν σε περιοχή που δεν 
υπάρχει μεγάλη χρήση τέτοιων θερ-
μαντικών σωμάτων. Η αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Φυσικής, κυρία Μανωλο-
πούλου, δήλωσε πως το ραδιενεργό 
αυτό στοιχείο είχε απορροφηθεί από 
δέντρα της Βόρειας Ελλάδας, μέσω 
του νέφους που κατακάθισε στο έδα-
φος, από το πυρηνικό ατύχημα στο 
Τσέρνομπιλ το 1986.
ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε ΕΧΕΙ 
ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΕΝΡΝΟΜΠΙΛ ΤΟΥ 1986, 
ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΑ ΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΟΙ-
ΧΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟ-
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ. ΕΤΣΙ ΚΑΙΣΙΟ ΕΧΟΥ-
ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΣΤΑ ΞΥΛΑ 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΧΕΙ 
ΕΝΑΠΟΤΕΘΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙΣΙΟ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΝΤΙΟ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΛΟΙΠΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ.
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