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οικονομία ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

> Τοξικά: Έγκλημα χωρίς τιμωρία.

>  Δήμαρχε: 300.000 ευρώ  
στην πλατεία του Συκάμινου. 
Πεταμένα λεφτά χωρίς μελέτη.

ΣΕΛ. ...

>  Διόδια: Σηκώστε  
τις μπάρες και περάστε.  
Μας χρωστάνε,  
δεν τους χρωστάμε.
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Γ
ια μια ακόμα φορά το Κράτος 
σε αναζήτηση τρόπων να βγάζει 
τις σπατάλες του με χρήματα 
των πολιτών του, αλλά και να 
διευκολύνει τους «εθνικούς» 

εργολάβους, χτύπησε και πάλι το εύκολο 
θύμα: Το αυτοκίνητο και τον απροστάτευτο 
Έλληνα πολίτη, ιδιοκτήτη του. Η τακτική 
είναι γνωστή από παλιά. Όμως τώρα και 
με δεδομένη την οικονομική συγκυρία, ο 
κόμπος έφτασε στο χτένι. 

Μετά τους τελευταίους νόμους – 
δώρα και τις εξωφρενικά χαριστικές 
συμβάσεις προς τους υπερεργολάβους, 
κατασκευαστές και διαχειριστές των 
εθνικών αυτοκινητόδρομων, το Ελληνικό 
Δημόσιο, προκειμένου να καλύψει την 
ασυνέπεια τους σε όλες τις συμβατικές 
τους υποχρεώσεις, αποφάσισε και πάλι 
την αύξηση των ήδη υπερβολικά ακριβών 
διοδίων στους αυτοκινητόδρομους, που, σε 
κάποιες περιπτώσεις φτάνουν και το 60%, 
αντί να τους στείλει στον Εισαγγελέα για 
απείθεια, ολιγωρία και αισχροκέρδεια. Το 
κράτος της διαπλοκής θα λέγαμε εμείς! 

Υπάρχουν πέντε συμβάσεις παραχώρη-
σης για τους οδικούς άξονες (Ιόνια Οδός, 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανατολικής 
Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννή-
σου και Κεντρικής Ελλάδος), που δημο-
πρατήθηκαν το 2002, επί κυβερνήσεως 
ΠΑΣΟΚ και υπογράφτηκαν το 2007, επί 
κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Με τις 
Συμβάσεις αυτές παραδόθηκε, με όρους 
που έδεναν χεροπόδαρα το Ελληνικό 
Δημόσιο, η κατασκευή, λειτουργία και 
εκμετάλλευση των αυτοκινητόδρομων 
για διάστημα 30 ετών. Ένας βασικός 
όρος των συμβάσεων αυτών είναι ότι για 
τουλάχιστον 30 χρόνια τα διόδια δεν θα 
σταματήσουν να εισπράττονται από τους 
κατασκευαστές γιατί στην περίπτωση 
αυτή ο εργολάβος θα είχε δικαίωμα να 
καταγγείλει την σύμβαση και να διεκδικήσει 
αποζημιώσεις πολλών εκατομμυρίων από 
το Δημόσιο, με την βασική προϋπόθεση 
ότι τα έργα θα συνεχιζόντουσαν και θα 
ολοκληρωνόντουσαν. Και όταν μιλάμε για 
έργα βασικά μιλάμε για την συντήρηση 
και όχι την κατασκευή τους που έχουμε 
χρυσοπληρώσει. Οι παραχωρησιούχοι, 
μετά το 2009, σταμάτησαν τις εργασίες 
στα έργα λόγω οικονομικής αδυναμίας, 
αλλά συνέχισαν να εισπράττουν τα διόδια 
για την χρήση των αυτοκινητόδρομων. Θα 
πρέπει να πούμε εδώ ότι από το 2007, 
έως σήμερα οι αυξήσεις των διοδίων 
έχουν ξεπεράσει το 400%. Και ας έρθουμε 
στο σήμερα.

Στις 11.12.2013 οι συμβάσεις του 
2007 ήρθαν και πάλι στην Βουλή και 
ψηφίστηκαν τροποποιημένες, με ακόμα 
ευνοϊκότερους όρους για τους εργολά-
βους και διαχειριστές της χρήσης των 
δρόμων, και από την Νέα Δημοκρατία 

και από το ΠΑΣΟΚ. Με τις τροποποιήσεις 
αυτές οι εργολάβοι απαλλάχθηκαν από 
τις συμβατικές τους υποχρεώσεις για 
την ολοκλήρωση των έργων και πήραν 
έγκριση επαναχρηματοδότησης, των ήδη 
πληρωμένων έργων, με δικαιολογία την 
οικονομική κρίση!

Στην παράγραφο Ε, Παράρτημα Δ, 
Άρθρο 4, Παράγραφος 4.3, της σχετι-
κής αιτιολογικής έκθεσης της Βουλής 
αναφέρεται ότι οι παραχωρησιούχοι 
απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για 
την μη τήρηση των υποχρεώσεων τους 
επειδή «…η χρηματοοικονομική κρίση, 
κατά την εκτίμηση των συμβαλλομένων 

μερών, συνιστά παρατεταμένο γεγονός 
ανωτέρας βίας»! 

Όλα αυτά χωρίς αναλογιστικές 
μελέτες, χωρίς στοιχεία!

Με την αναθεώρηση των Συμβάσεων 
Ανάθεσης, το Ελληνικό Δημόσιο όχι μόνο 
απάλλαξε τους παραχωρησιούχους από 
κάθε ευθύνη για την, επί σειρά ετών εγκα-
τάλειψη των έργων, αλλά τους έκανε και 
ένα «δωράκι» πολλών δισεκατομμυρίων 
ευρώ. Τα έργα χαρακτηρίστηκαν ως «δημό-
σιο χρηματοδοτούμενα» αλλά παραχω-
ρημένα σε ιδιώτες. Έτσι το πρόβλημα το 
πρόβλημα ανάμεσα στο κράτος και τους 
εργολάβους έγινε αυτόματα πρόβλημα 
του καθενός από εμάς που, μέσω των 
διοδίων καλούμεθα να πληρώσουμε ανα-
γκαστικά, αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε 
τους αυτοκινητόδρομους της χώρας για 
να κινηθούμε με ασφάλεια και ταχύτητα 
από το ένα σημείο στο άλλο. Οι πολιτικοί 
θα εμφανίζουν τα έργα της κατασκευής 
των δρόμων ως δικό τους επίτευγμα, οι 
ιδιώτες εργολάβοι με τις εταιρίες τους 
θα εισπράττουν και εμείς, τα «κορόιδα», 
θα πληρώνουμε για δρόμους, σε πολλές 

περιπτώσεις, προκαταβολικά αφού δεν 
έχει αρχίσει καν η κατασκευή τους, ή για 
δρόμους που έχουν αποπληρωθεί εδώ 
και δεκαετίες, πάλι με δικά μας χρήματα!

Με τον τρόπο λειτουργίας αυτών 
των συμβάσεων, ο χρήστης, ο οδηγός 
δηλαδή, καλείται να πληρώσει το μεγα-
λύτερο μέρος της κατασκευής αλλά και 
της συντήρησης των δρόμων. Η κοινωνική 
αδικία είναι προφανής. Σε μια περίοδο 
κρίσης που έχει χτυπήσει αλύπητα το 
90% του Ελληνικού λαού, που είδε από 
τη μια πλευρά τα εισοδήματα του να 
μειώνονται δραστικά έως και 50%, ή, 
σε κάποιες περιπτώσεις να μηδενίζονται 
(βλ. ανεργία), με τους φόρους και τους 
λογαριασμούς των ΔΕΚΟ να αυξάνονται 
αριθμητικά και ποσοστιαία ραγδαία, το 
Ελληνικό Δημόσιο όχι μόνο απαλλάσσει 
τους εργολάβους από κάθε ευθύνη για 
την ασυνέπεια τους, αλλά τους δίνει το 
δικαίωμα να προχωρούν σε εξωφρενικές 
αυξήσεις των διοδίων. Και αυτό έρχεται 
να προστεθεί στην τεράστια αύξηση των 
τελών κυκλοφορίας, της κλοπής μέσω 
των τεκμηρίων, των ασφαλίστρων και 
του φόρου πολυτελείας σε ορισμένες 
κατηγορίες αυτοκινήτων, για τα οποία 

Οι εξωφρενικές αυξήσεις προκαλούν        έντονες αντιδράσεις!

Κοινωνική πρόκληση  
οι παράνομες αυξήσεις 
των διοδίων έως και 60%!  
Ως πότε οι «εθνικοί εργολάβοι» 
θα εγκληματούν εις βάρος του 
Ελληνικού Λαού;

8 
Σταθμοί Διοδίων  
στον Δήμο Ωρωπού!

Αγρότες 
σήκωσαν τις μπάρες!

Παράνομες 
και 
αντισυνταγματικές 
οι αυξήσεις!
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το ίδιο το κράτος έδινε κίνητρα για να 
αγοραστούν, και, τέλος τα πανάκριβα 
καύσιμα. Όλα αυτά είναι δαπάνες που ένα 
μεγάλο μέρος των ιδιοκτητών αυτοκινή-
των αδυνατούν να καλύψουν. Και αυτό 
φαίνεται από τις εκατοντάδες χιλιάδες 
των πινακίδων που έχουν κατατεθεί κατά 
την τελευταία τριετία, από τους άδειους 
δρόμους και τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα!

Η χώρα του παραλόγου  
και των σκανδάλων

Όταν στην δεκαετία του ’50 κατασκευ-
άστηκε η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, 
μπήκαν για πρώτη φορά διόδια στην 
Ελλάδα. Μπήκαν αφού ο δρόμος είχε 
τελειώσει και προβλεπόταν η κατάργηση 
τους – κάτι που δεν έγινε ποτέ – μετά 
την αποπληρωμή του κόστους του έργου 
στο τέλος μιας εικοσαετίας. Και, φυσικά, 
υπήρχε και ο παλιός δρόμος για όσους 
δεν ήθελαν να πληρώνουν διόδια. Κάτι 
ανάλογο ίσχυσε αργότερα και για τις 
Εθνικές Οδούς Αθηνών-Κορίνθου και 
Κορίνθου-Πατρών. Το καθεστώς αυτό 
ίσχυε για πολλές δεκαετίες και τα έσοδα 

των διοδίων πήγαιναν στο Ταμείο Εθνι-
κής Οδοποιίας για την συντήρηση των 
αυτοκινητόδρομων, ενώ ο αριθμός των 
σταθμών διοδίων ήταν μικρός και οι τιμές 
για την διέλευση απόλυτα προσιτές για 
τους χρήστες των δρόμων. 

Η πρόσφατη ιδιωτικοποίηση των αυτο-
κινητόδρομων, στα πλαίσια του «εξευ-
ρωπαϊσμού» της χώρας, έφερε τα πάνω 
κάτω στην αυτοκίνηση. Πρώτα, πρώτα 
ό αριθμός των σταθμών των διοδίων 
αυξήθηκε δραματικά – περίπου ένας 
ανά 35-40 χιλιόμετρα στην Αθηνών – 
Θεσσαλονίκης – , δεύτερον δεν είχαμε 
μόνο αλλεπάλληλες αυξήσεις των τιμών 
των διοδίων αλλά και την υποχρεωτική 
καταβολή τους σε κάθε σταθμό και στα 
δυο ρεύματα των αυτοκινητόδρομων. 
Αποτέλεσμα; Σήμερα στην «Ευρωπαϊκή» 
Ελλάδα του 2014, το κόστος των διοδί-
ων για ένα ταξίδι από την Αθήνα στην 
Θεσσαλονίκη με επιστροφή, ξεπερνάει το 
10% του βασικού μισθού ή αντιστοιχεί σε 
περίπου δύο ημερομίσθια!

Υπάρχουν, όμως και χειρότερα. Μόνο 
στο νομό Αττικής, μια περιοχή που, σχε-
δόν στο σύνολο της, έχει αστικοποιηθεί, 
υπάρχουν εργαζόμενοι που για να πάνε 
στη δουλειά τους είναι αναγκασμένοι να 
περνάνε καθημερινά, από 4 ή 5 σταθμούς 
διοδίων. Είναι απόλυτα χαρακτηριστικό 
το ότι στην περιοχή του Δήμου Ωρωπού 
λειτουργούν σήμερα 8 Σταθμοί Διοδίων! 
Μιλάμε ουσιαστικά για διόδια μέσα στον 
οικιστικό ιστό. Και για όσους δυσπιστούν, 
το παράδειγμα είναι απλό. Η Αττική Οδός. 
Διασχίζει καθαρά αστική περιοχή και κάθε 
φορά που μπαίνει κανείς μέσα πληρώνει 
διόδια. Και μάλιστα, άλλη μια αισχρο-
κέρδεια της διαχειρίστριας εταιρίας, το 
αντίτιμο είναι το ίδιο είτε μπει κάποιος 
από μια είσοδο και βγει στην επόμενη 
έξοδο, είτα κινηθεί σε όλο το μήκος της 
Αττικής Οδού, από το Μαρκόπουλο έως 
την Ελευσίνα. Εδώ έχουμε μια παγκό-
σμια αλχημεία διαπλοκής, για την οποία 
δεν ιδρώνει το αυτί κανενός αρμοδίου. 
Παρόμοια κατάσταση έχουμε σε όλη την 
περιοχή της ΒΑ Αττικής. Και όχι μόνο 
αυτό, αλλά στα περισσότερα σημεία έχουν 
καταργηθεί οι παράδρομοι ή έχουν μπει 
και εκεί σταθμοί διοδίων. 

Οι αλχημείες διαπλοκής όμως δεν 
σταματάνε εδώ. Οι εταιρίες που εκμεταλ-
λεύονται τους αυτοκινητόδρομους έχουν 
βρει και άλλους τρόπους να θησαυρίζουν 
εκμεταλλευόμενες θρασύτατα τον Έλληνα 
πολίτη, με την ανοχή του κράτους. Τρό-
πους ασφαλείς και σίγουρους αφού για 
την κατασκευή των δρόμων τους οποίους 
εκμεταλλεύονται δεν έχουν επενδύσει, 
κυριολεκτικά, ούτε σεντς.

Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο 
όπου ο χρήστης οδηγός προπληρώνει τον 

δρόμο πριν αυτός κατασκευαστεί, για να 
τον χρησιμοποιεί στο μέλλον, όταν κατα-
σκευαστεί, συνεχίζοντας, βέβαια, και τότε 
να πληρώνει πανάκριβα διόδια. Ακόμα 
καλούμεθα να πληρώσουμε διόδια σε 
τμήματα αυτοκινητόδρομων που εδώ και 
πολλά χρόνια τα έργα ήταν «παγωμένα». 
Με απλά λόγια, ο χρήστης θα πληρώνει 
είτε γίνει ο δρόμος, είτε όχι.

Σε ένα τόπο που το ίδιο το διαπλεκό-
μενο κράτος έχει οδηγήσει τους πολίτες 
του στην ανεργία, την φτώχεια, του κλέβει, 
κυριολεκτικά, με χίλιους δυο τρόπους και 
τοκογλυφικά τερτίπια τα όποια λιγοστά ή 
και ανύπαρκτα εισοδήματα του, δίνει το 
δικαίωμα σε κάποιους μεγαλοεργολάβους 
να θησαυρίζουν εκμεταλλευόμενοι την 
ανάγκη του για μετακίνηση. Και δεν μιλάμε 
φυσικά για μετακινήσεις ψυχαγωγίας, 
αλλά την στοιχειώδη μετακίνηση για να 
πάει στη δουλειά του ή το παιδί του στο 
σχολείο.

Αυτό είναι αντικειμενικά αντισυνταγ-
ματικό. Ας μην ξεχνάμε ότι η ελεύθε-
ρη μετακίνηση των Ελλήνων πολιτών 
μέσα στην επικράτεια της χώρας είναι 
συνταγματικά κατοχυρωμένη. Ακόμα 
και αν το κράτος θέλει να κάνει τους 
αυτοκινητόδρομους δώρο στις εταιρίες 
των μεγαλοεργολάβων, θα πρέπει να 
εξασφαλίσει στους πολίτες του ασφαλείς 
παράδρομους ή επιλογή άλλων μέσων 
μετακίνησης όπως, για παράδειγμα, ο 
σιδηρόδρομος. Αλλά για το τελευταίο 

αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι το ίδιο το 
κράτος φρόντισε τα τελευταία χρόνια να 
απαξιώσει εντελώς τον ΟΣΕ και σήμερα 
με τις καταργήσεις δρομολογίων και τον 
περιορισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, 
τα 2/3 της χώρας δεν έχουν τραίνο.

Με τις νέες αυξήσεις των διοδίων, 
που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν το 
60%, αλλά και με το πλήθος των νέων 
σταθμών διοδίων, η κατάσταση στους 
αυτοκινητόδρομους είναι αφόρητη. Οι 
αυξήσεις είναι προκλητικές. Όπως προ-
κλητικές, για την κοινή λογική, είναι και οι 
υποτιθέμενες μειώσεις που ανακοινώθηκαν 
για κάποια σημεία. Για παράδειγμα μπο-
ρούμε να αναφέρουμε εδώ την «μείωση» 
κατά 19%, από 3,10 ευρώ σε 2,70 ευρώ 
των διοδίων στην πραγματικά τραγική 
από πλευράς ασφαλείας Εθνική Οδό 
Κορίνθου-Πατρών. Αυτό που δεν λέει η 
διαχειρίστρια εταιρία είναι το ότι με τις 
τροποποιήσεις της σύμβασης το σύνολο 
του μήκους του έργου μειώθηκε κατά 60% 
αφού αφαιρέθηκαν τα 164 χιλιόμετρα της 
διαδρομής Πάτρας-Τσακώνας και έμεινα 
μόνο τα 120 χιλιόμετρα από την Κόριν-
θο έως την Πάτρα, που εδώ και χρόνια 
παραμένει σε κατάσταση κατασκευής, 
ταλαιπωρώντας οδηγούς και επιβάτες και 
είναι πραγματική καρμανιόλα από πλευ-
ράς ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά, η 
εταιρία «Ολυμπία Οδός» για την διαδρομή 
Ελευσίνα-Αθήνα αύξησε το αντίτιμο των 
διοδίων από 3,20 σε 3,70 ευρώ.

Οι εξωφρενικές αυξήσεις προκαλούν        έντονες αντιδράσεις!
Η απάτη  
του κράτους

Με ερώτηση τους προς τους 
υπουργούς Υποδομών, Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης, 42 βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλουν το 
κράτος για απάτη και ζητάνε την 
ανάκληση των αυξήσεων στις τιμές 
των διοδίων. Αυτή είναι η πρώτη 
επίσημη αντίδραση για το θέμα που 
απασχολεί εδώ και λίγο καιρό την 
Ελληνική κοινωνία. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρεται στο κείμενο της ερώτησης 
«…η Κυβέρνηση εξαπάτησε τον 
Ελληνικό λαό προχωρώντας σε 
ληστρικές αυξήσεις των διοδίων 
έως και 60%. Επιπλέον τοποθε-
τήθηκαν σταθμοί διοδίων και στις 
δύο κατευθύνσεις των σταθμών 
της Ελευσίνας και του Ισθμού της 
Κορίνθου, ενώ θα λειτουργήσουν 
και πλευρικοί σταθμοί διοδίων στους 
κόμβους Νέας Περάμου και Πάχης 
Μεγάρων».



οικονομία4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Ακόμα στο ίδιο  
έγγραφο αναφέρεται:

«…τον Δεκέμβριο του 2013 ο κ. Υπουρ-
γός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το Βήμα της 
Βουλής κατά τη συζήτηση του Νομοσχε-
δίου για την ‘Κύρωση των Συμφωνιών 
Τροποποίησης των Συμβάσεων Παρα-
χώρησης των Μεγάλων Οδικών Έργων’ 
σχετικά με τις αυξήσεις των τιμών των 
διοδίων διαβεβαίωνε, όπως αποτυπώνεται 
στα Πρακτικά, ότι ‘…Δεν υπάρχει καμία 
πρόβλεψη για αύξηση διοδίων, καμία 
απολύτως’ επεσήμανε δε ότι ‘…Μοναδική 
αλλαγή στη σύμβαση με τις παραχωρησι-
ούχους εταιρίες αποτελεί η εγκαθίδρυση 
αναλογικών υβριδικών διοδίων. Και όπου 
ακόμα δεν υπάρχουν αναλογικά διόδια, 
θα λειτουργήσουν εκπτώσεις της τάξεως 
του 50%, ενώ θα προχωρήσει και το θέμα 
της λειτουργικότητας’.

Ακόμα ο κ. υπουργός δήλωνε ότι: ‘…
Στο μόνο τμήμα που θα υπάρξει αύξηση 
είναι στο τμήμα από τις Αφίδνες έως τα 
Καμένα Βούρλα, γιατί προβλέπεται στη 
σύμβαση’.

Αναγνώριζε το πρόβλημα στο συγκε-
κριμένο σημείο με τους πολίτες της Ανα-
τολικής Αττικής και δήλωσε ότι: ‘…πρέπει 
να εφαρμόσουμε πολύ γρήγορα την αρχή 
που εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις. 
Δεν μπορεί να πληρώνει το ίδιο αντίτιμο 
ο κάτοικος των Αφιδνών και του Ωρω-
πού με αυτόν που πηγαίνει στη Λαμία. 
Είναι προφανές ότι εκεί πρέπει να το 
διαχωρίσουμε πλήρως και να έχουμε 
μια πολύ συγκεκριμένη χρέωση για τους 
ανθρώπους που το χρησιμοποιούν για 
5-10 χιλιόμετρα’.

Ακόμα δήλωνε: ‘…Οφείλουμε να εξα-
σφαλίσουμε στους πολίτες εναλλακτικό 
οδικό δίκτυο που θα τους οδηγεί στο σπίτι 
ή στην δουλειά τους και αυτό κάνει ένα 
δίκαιο κράτος. Εμείς, ακόμα και σήμερα, 
δεν έχουμε κατορθώσει όλα αυτά τα 
πράγματα που ανέφερα. Εγώ δεσμεύομαι: 
Πρώτον να κάνουμε πολύ γρήγορα εκεί 
που υπάρχουν ζητήματα και έχουν σχέση 
με τα εναλλακτικά δίκτυα, με τα παράλ-
ληλα δίκτυα, να λειτουργήσουν πλήρως’.

Ο υπουργός υποσχόταν: ‘…Θα εφαρμο-
στούν παντού αναλογικά διόδια τα οποία 
υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εκτός από τη Νέα 
Οδό, δηλαδή το τμήμα Αφίδνες μέχρι τα 
Καμένα Βούρλα, Δηλαδή στο τμήμα Αφίδ-
νες μέχρι τα καμένα Βούρλα θα υπάρξουν 
εκπτώσεις 50% για τους συχνούς χρήστες 
που θα πάρουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό 
μηχάνημα και 80% στο Αιγίνιο, γιατί εκεί 
υπάρχει ειδικότερο πρόβλημα’.

Τέλος ο υπουργός, στην προσπάθεια 
του να πείσει ότι δεν θα γίνουν αυξήσεις, 
έφτασε να κατηγορεί σύσσωμη την Αντι-
πολίτευση λέγοντας στο Κοινοβούλιο: ‘…
Άφησα όλη αυτή τη σπέκουλα που έγινε 
όλες αυτές τις μέρες για τις αυξήσεις στα 
διόδια για να φανεί που πάει το πράγμα. 
Σας άφησα να κάνετε λαϊκισμό αλλά το 
ψέμα έχει κοντά πόδια’.

Στις ανακοινώσεις του ο κ. υπουργός, 

για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα 
αναφέρει ότι: ‘…Οι αυξήσεις αυτές προ-
βλέπονται από τις αρχικές συμβάσεις’.

Υπουργέ οι δεσμεύσεις στις συμβάσεις 
είναι αμφίδρομες, όχι μόνο από τη μια 
πλευρά. Η διαπλοκή έχει όρια!

«Σήμερα που το εισόδημα των πολιτών 
έχει συρρικνωθεί δραματικά, οι τιμές των 
διοδίων θα έπρεπε να μειωθούν συστοί-
χως προς την οικονομική δυσπραγία της 
κοινωνίας. Η επίκληση της ‘ανωτέρας βίας 
λόγω οικονομικής κρίσης’ δεν μπορεί να 
ισχύει μόνο για την επιπλέον χρηματοδό-
τηση των παραχωρησιούχων.

Η ενεργοποίηση του συστήματος Fast 
Pass από πλευράς της παραχωρησιούχου 
εταιρίας της Νέας Οδού, αφορά την 
συχνότητα χρήσης και όχι την πραγμα-
τική αναλογική χρήση των οδών, δηλαδή 
την χιλιομετροχρέωση, που μόνο με το 
ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων μπορεί να 
εξασφαλιστεί.

Οι υποτιθέμενες εκπτώσεις που δια-
φημίζονται έντονα από τις παραχωρησι-
ούχους, αποτελούν απροκάλυπτο ψέμα. 
Οι εκπτώσεις πχ του 50% δίνονται στους 
χρήστες για διελεύσεις μετά την 50στη και 
όχι για προγενέστερες.(Δηλαδή ο χρήστης 
μέχρι τις 60 διελεύσεις το μήνα, παλαιότερα 
πλήρωνε 105 ευρώ και σήμερα καλείται 
να πληρώσει 157,45 ευρώ, ακόμα και με 
τις παρεχόμενες εκπτώσεις!

Τέλος οι εκπτώσεις δίνονται στα επιβα-
τηγά οχήματα και σε 4 μόνο (!) σταθμούς 
διοδίων. Αυτό δεν αποτελεί ούτε εκπτωτική 
πολιτική, ούτε ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού 
(άνεργοι, άτομα με αναπηρία).

Οδηγείται στις Ελληνικές καλένδες 
το πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα των 

διοδίων και η συμβατική υποχρέωση των 
παραχωρησιούχων να προωθήσουν την 
τήρηση των αρχών της Διαλειτουργικό-
τητας του Διευρωπαϊκού Δικτύου, επειδή 
αυτό εισφέρει λιγότερες εισπράξεις από 
τα διόδια. Αντίθετα τοποθετούνται από 
05.02.2014, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της ΕΛ.ΑΣ, Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές 
Συσκευές προς βεβαίωση παραβάσεων μη 
καταβολής διοδίου τέλους, σε σταθμούς 
διοδίων κατά μήκος της Εθνικής Οδού 
Αθηνών – Κορίνθου. Το πρόστιμο θα 
ανέρχεται στα 200 ευρώ, ενώ παράλληλα 
ο οδηγός θα χάνει άδεια και δίπλωμα 
για 20 μέρες.

Επειδή η αύξηση των διοδίων λειτουρ-
γεί μόνο υπέρ των παραχωρησιούχων, ως 
εισπρακτικό εργαλείο, χωρίς αντίστοιχη 
κοινωνική ανταπόδοση ή ωφέλεια, αλλά 
προς βλάβη της κοινωνίας. Επειδή η 
αστρονομική αυτή αύξηση υλοποιεί αντι-
λαϊκή πολιτική και περιορίζει υπέρμετρα 
και κατά παράβαση του Συντάγματος την 
ελευθερία κίνησης εντός της Επικρατείας, 
κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι 
αρμόδιοι υπουργοί:

Δεδομένου ότι οι αρχικές Συμβάσεις 
Παραχώρησης ανέφεραν αυξήσεις των 
τιμών των διοδίων το 2014 με βάση το 
αρχικό χρονοδιάγραμμα, όπου οι αυτο-
κινητόδρομοι θα πλησίαζαν στο στάδιο 
της ολοκλήρωσης, σκοπεύει το Υπουργείο, 
έστω και σήμερα, να διαπραγματευθεί με 

τους παραχωρησιούχους το μέγεθος της 
αναπροσαρμογής των τιμών των διοδίων 
προς όφελος των πολιτών, σύμφωνα με 
το νέο χρηματοδοτικό μοντέλο και τα νέα 
χρονοδιαγράμματα των έργων;

Θα ανακληθούν οι αυξήσεις των διοδί-
ων; Θα εξεταστεί μείωση του αριθμού των 
σταθμών σε όλους τους οδικούς άξονες;

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή ασφα-
λών παράπλευρων οδών σε όλο το εθνικό 
οδικό δίκτυο για την μετακίνηση των 
πολιτών;

Σκοπεύει η Κυβέρνηση να μεριμνήσει 
για την ανακούφιση ευπαθών ομάδων 
όπως χρονίως πασχόντων ‘η ασθενών 
και ατόμων με αναπηρία, να εφαρμόσει 
ειδικό τιμολόγιο;

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το σύστη-
μα τοποθέτησης ηλεκτρονικών διοδίων 
σύμφωνα με το Διευρωπαϊκό σύστημα 
διοδίων (αναλογική χρέωση βάσει χιλι-
ομετρικής χρήσης);

Θα σταματήσει η ποινικοποίηση των 
συλλογικών αγώνων όσων εναντιώνονται 
στα υπερβολικά διόδια και στις παράλογες 
αυξήσεις αυτών; Που ερείδονται τα μέτρα 
της ΕΛ.ΑΣ;»

Το παραπάνω είναι ολόκληρο το κεί-
μενο της επερώτησης των βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ, που περιμένουν ακόμα, όπως 
και ολόκληρος ο Ελληνικός λαός μια 
απάντηση! 

Τέλος, και αυτό είναι πέρα για πέρα 
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ, είναι το γεγονός ότι 
πέρασαν στον Κ.Ο.Κ. την ποινικοποίηση 
από την ΕΛ.ΑΣ. της μη πληρωμής διοδί-
ων. ΕΛΕΟΣ! Το κράτος εδώ λειτουργεί 
ΤΕΛΕΙΑ! Αυτό είναι το Ελληνικό κράτος 
της διαπλοκής, της συντεχνίας και της 
ρεμούλας!

Επερώτηση 42 βουλευτών της Αντιπολίτευσης 
στη Βουλή! Κατηγορούν Κυβέρνηση  
και εταιρίες για απάτη σε βάρος των πολιτών!

Οδηγοί και κάτοικοι  
της ΒΑ Αττικής  
έκαψαν σταθμούς διοδίων!
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Η αμαρτία της παράνομης 
χωματερής στην περιοχή του 
Συκάμινου είναι πολύ παλιά. 
Η δημοσίευση των στοιχείων 
γίνεται τώρα επειδή μόλις 

πριν από δύο εβδομάδες έφτασαν στα 
γραφεία μας τα έγγραφα και οι μελέτες 
που αποδεικνύουν τα εγκληματικά αυτά 
γεγονότα.  Στις 4 Οκτωβρίου 2011, μετά 
από πολλές καταγγελίες κατοίκων και 
φορέων ο Γενικός Επιθεωρητής Περι-
βάλλοντος του ΥΠΕΚΑ κ. Παναγιώτης 
Μέρκος ζήτησε από ομάδα επιστημόνων 
του ΙΓΜΕ και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
να επισκεφθεί την περιοχή, να διαπιστώσει 
την κατάσταση που επικρατεί και να κάνει 
δειγματοληψία στερών αποβλήτων. Στην 
ομάδα συμμετείχαν, εκτός από τον ίδιο τον 
κ. Μέρκο, οι Δρ. Δ. Ταρασίδης, γεωχημικός, 
Δρ. Π. Γιαννουλόπουλος, υδρογεωλόγος 
από το ΙΓΜΕ και οι Επιθεωρητές Περι-
βάλλοντος κα Θάλεια Κιαπόκα και κα Ελ. 
Ζαγκογιάννη. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν 
για ανάλυση στα εργαστήρια του ΙΓΜΕ 
και αφορούσαν μόνο στερεά απόβλητα. 
Στην αυτοψία ήταν παρών και ο Δήμαρχος 
Ωρωπού κ. Γιάννης Οικονομάκος ό οποίος 
και δήλωσε, τότε ότι έχει αναθέσει τον 
καθαρισμό του χώρου σε ιδιώτη (Αθανά-
σιος Κόντος) και ότι το έργο βρισκόταν σε 
εξέλιξη. Έκτοτε όμως δεν υπήρχε καμία 
ενημέρωση.

Η παράνομη χωματερή βρίσκεται 
δίπλα ακριβώς στην κοίτη του πολύπαθου 
Ασωπού και, όπως θα δούμε στη συνέχεια 
αποτελεί μια ακόμα πηγή ρύπανσης του. 
Απέχει μόλις 500 μέτρα από τον οικισμό 
του Συκάμινου στον δρόμο προς την 
Αυλώνα, μεταξύ δασικής έκτασης και της 
καλλιεργήσιμης ζώνης και καταλαμβάνει 
έκταση 3-4 στρεμμάτων. Στο ίδιο σημείο, 
παλαιότερα κατέληγαν βιομηχανικά από-
βλητα σε ορύγματα που είχαν διαμορφωθεί 
αυθαίρετα. Και όλα αυτά στη συμβολή δυο 
κλάδων υδρογραφικού δικτύου πρώτης 
τάξης, δηλαδή πολύ επικίνδυνου για τη 
δημόσια Υγεία. 

Η ενεργή κοίτη του Ασωπού βρίσκεται 
σε απόσταση μόλις 150, ενώ δεν υπάρχει 
κανένα έργο αποχέτευσης των ομβρίων 
υδάτων που καταλήγουν στον χώρο με 
αποτέλεσμα αυτά να χύνονται στο ποτάμι.

Η επιτροπή έρευνας των εμπειρογνω-
μόνων κατέδειξε επίσης ότι στο σύνο-
λο τους τα πετρώματα στο υπέδαφος 
της χωματερής, αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής, είναι υδροπερατά, γεγονός 
που κάνει άμεσο τον κίνδυνο μόλυνσης 
του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Θα 
πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι υδροφόροι 
ορίζοντες της περιοχής υφίστανται από 

χρόνια εντατική εκμετάλλευση, μέσω ενός 
πλήθους γεωτρήσεων, για κάλυψη αρδευ-
τικών και υδρευτικών αναγκών. Λόγω του 
προβλήματος της αυξημένης ρύπανσης των 
υπόγειων υδάτων τα τελευταία χρόνια, 
έχει περιοριστεί σημαντικά η αρδευτική 
χρήση τους. Μάλιστα σε απόσταση μόλις 
500 μέτρων από την παράνομη χωματερή 
βρίσκεται η γεώτρηση απ’ όπου υδρευόταν 
παλαιότερα ο οικισμός του Συκάμινου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας
Από την περιοχή της παράνομης χωμα-

τερής (ΧΑΔΑ πάρθηκαν 8 δείγματα στερών 
αποβλήτων από ισάριθμα σημεία.

Τα πρώτα 3 δείγματα «σωμάτων» 
με γκρίζο χρώμα αποκαλύφθηκαν σε 
εκσκαφή ορύγματος από υπηρεσίες του 
Δήμου Ωρωπού. Το δείγμα Νο 2 ήταν 
σαθρό και ανέδιδε έντονη δυσάρεστη 
μυρωδιά αμμωνίας. Τα δείγματα Νο 4 
και 5 είχαν ανοιχτότερο χρώμα, το δείγμα 
Νο 6 προερχόταν από φρεσκοσκαμμένο 
χώμα και τα δείγματα 7 και 8 από δια-
φορετικά σημεία. Όλα μεταφέρθηκαν στα 
εργαστήρια του ΙΓΜΕ όπου υποβλήθη-
καν σε ορυκτολογικές (XRD) και χημικές 
(XRF) αναλύσεις, που τα αποτελέσματα 
τους είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Στην 
σχετική μελέτη των εμπειρογνωμόνων 
βλέπουμε ότι οι τιμές των ιχνοστοιχείων 
και των βαρέων μετάλλων είναι κατά πολύ 

υψηλότερες από αυτές που συναντάμε 
συνήθως σε πετρώματα. 

Στο δείγμα Νο 1 είναι σαφές ότι το 
κύριο συστατικό του είναι το Αργίλιο 
και ακολουθούν το Μαγνήσιο, Κάλιο, 
Νάτριο, Πυρίτιο και ο Σίδηρος. Το δείγμα 
είχε σε ποσοστό 56,15% οξείδια βαρέων 
μετάλλων, πολύ επικίνδυνων για την 
δημόσια Υγεία.

Στην ορυκτολογική ανάλυση φάνηκε 
επίσης ότι το δείγμα περιείχε μεταλλικό 
Αλουμίνιο και διάφορες ενώσεις του ιδίου 
μετάλλου. Ακόμα Κορούνδιο (περίπου 
10%), Γραφίτη (Περίπου 5%), Τιτάνιο και 
Πυρίτιο σε ποσοστό έως και 3%, παραπρο-
ϊόντα επεξεργασίας και επιμετάλλωσης.

Το δείγμα Νο 2, αυτό με την έντονη 
μυρωδιά αμμωνίας, είχε παρόμοια χημική 
σύσταση με το προηγούμενο με μόνη σημα-
ντική διαφορά στο Πυρίτιο, τον Σίδηρο και 
στο Μαγνήσιο. Βρέθηκαν επίσης υψηλές 
τιμές Χαλκού, Ψευδάργυρου, Μόλυβδου, 
Χρωμίου, Νικελίου και Αντιμονίου.

Το δείγμα Νο 3 παρουσίαζε μεγαλύ-
τερη σκληρότητα από τα προηγούμενα 
και χαρακτηριζόταν από έντονα μπλε 
ψήγματα. Είχε παρόμοια χημική σύσταση 
με το δείγμα Νο 1 και, ανάμεσα στα άλλα, 
περιείχε οξείδια Σιδήρου, Μαγγανίου, 
Τιτανίου, Αλουμινίου, Μαγνησίου κα. 
Επίσης παρουσίαζε μεγάλη περιεκτικότητα 
σε Χαλκό, Μόλυβδο, Ψευδάργυρο, Βάριο 
και Χρώμιο. 

Τα δείγματα 4 ως 8 παρουσίασαν μικρά 
ποσοστά μετάλλων και αποτελούνταν 
κυρίως από Ασβέστιο και Πυρίτιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
τα συμπεράσματα της επιτροπής μετά 
τις αναλύσεις. Χωρίς να μπούμε εδώ σε 
καθαρά επιστημονικές λεπτομέρειες που, 

άλλωστε αφορούν περισσότερο τους 
ειδικούς, θα περιοριστούμε σε αυτά που 
επηρεάζουν το περιβάλλον και, δυνητικά, 
έχουν αντίκτυπο στην υγεία των κατοίκων 
του Συκάμινου, αλλά και των γειτονικών 
προς τον ποταμό Ασωπό περιοχών. Δια-
βάζουμε λοιπόν στο πόρισμα της σχετικής 
μελέτης:

«…Από τα παραπάνω εκτιμάται ότι τα 
δείγματα 1, 2 και 3 προέρχονται κυρίως 
από ‘σκουριές’ εκαμίνευσης υλικών από 
Αλουμίνιο, ενώ τα 4 και 5 είναι απορ-
ρίμματα ‘υγρής’ χημικής επεξεργασίας. 
Η πηγή προέλευσης των απορριμμάτων 
αυτών δεν είναι υποχρεωτικά μοναδική. 

Σε ότι αφορά στην ρυπαντική επιδε-
κτικότητα  των υποκείμενων εδαφικών 
υλικών αλλά και του υδρολογικού και 
υδρογεωλογικού περιβάλλοντος γενικό-
τερα, προκύπτει ότι τυχόν διαρροές και 
βαθύτερες διηθήσεις διαλυτών ουσιών 
από τα υλικά που έχουν αποτεθεί στον 
εν λόγω ΧΑΔΑ μέσω των δευτερογενών 
ασυνεχειών και της ρηξιγενούς ζώνης που 
διέρχεται από τον χώρο θα μπορούσαν να 
κατεισδύσουν βαθύτερα και να επιβαρύ-
νουν ποιοτικά, με όλα σχεδόν τα μέταλλα 
που προσδιορίστηκαν, τον υποκείμενο 
υδροφόρο ορίζοντα που υδροδοτούσε, 
τουλάχιστον στο άμεσο περιβάλλον του 
χώρου, την παρακείμενη γεώτρηση ύδρευ-
σης του Συκαμίνου, ενώ ρύποι από τυχόν 
επιφανειακές απορροές θα μπορούσαν να 
καταλήξουν άμεσα κατάντη στην κοίτη 
του Ασωπού ποταμού που απέχει περίπου 
150 μέτρα από το ΧΑΔΑ».

Και άλλη παράνομη χωματερή
Την επόμενη μέρα, στις 5 Οκτωβρίου 

2011, έγινε αυτοψία και σε δεύτερη 

Σε κίνδυνο η Υγεία των κατοίκων

O Υποψήφιος Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης 
Ιδιοκτήτης Παράνομης Χωματερής στο Συκάμινο!

Τόνοι επικίνδυνων τοξικών 
αποβλήτων ρυπαίνουν 
ανεπανόρθωτα το περιβάλλον.
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παράνομη χωματερή, εκτάσεως περί-
που 12 στρεμμάτων, στη θέση «Σταφί-
δα» ή «Παλιάμπελα» του Συκάμινου και 
σε απόσταση μόλις 100 μέτρα από τον 
οικισμό. Όπως διαβάζουμε στην έκθεση 
αυτοψίας ήταν και πάλι παρών ο Γενικός 
Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, κ. Μέρκος, 
η κα Μαργαρίτα Καραβασίλη, Ειδική 
γραμματέας της Επιθεώρησης Περιβάλ-
λοντος, ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Γιάννης 
Οικονομάκος και ο Πταισματοδίκης του 
Μαραθώνα κ. Παναγιώτης Φούρλης, ο 
οποίος είχε κληθεί από την ΕΥΕΠ για 
να εποπτεύσει την έρευνα στον χώρο. 
Επιθεωρητές ή οι κυρίες Θάλεια Καπιόκα, 
Χημικός Μηχανικός και Μαρία Νικηφοράκη, 
Χημικός Περιβάλλοντος. 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την 
έκθεση αυτοψίας είναι συγκλονιστικά και 
δείχνουν την ασυδοσία που επικρατούσε 
στην περιοχή με αποτέλεσμα την ρύπανση 
και καταστροφή του περιβάλλοντος επί 
σειρά ετών και συνεχίζεται ακόμα και 
σήμερα.

Η πρόσβαση στον χώρο γίνεται από 
τρεις χωματόδρομους. Ο πρώτος έχει 
διανοιχθεί κάθετα στην κοίτη του ποτα-
μού Ασωπού, χωρίς να έχει ληφθεί καμία 
μέριμνα για να γίνει διευθέτηση για την 
ελεύθερη ροή των υδάτων. Ο δρόμος 
έχει διαμορφωθεί με μπάζα και μείγματα 
μπάζων, οικοδομικών αποβλήτων, υλικών 
κατεδαφίσεων και αστικών αποβλήτων! 
Στην απέναντι πλευρά του χώρου περνάει 
ένας άλλος χωματόδρομος, ενώ ο τρίτος 
πηγαίνει παράλληλα με την δεξιά όχθη 
του Ασωπού. 

Σύμφωνα με το κείμενο της έκθεσης, 
«…η αυτοψία στο χώρο διενεργήθηκε 
εκτάκτως κατόπιν ανώνυμης καταγγε-
λίας για μακρόχρονη χρήση του χώρου 
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΗ Ο.Ε. 
που δραστηριοποιείται σε χωματουργικά 
έργα και κατασκευές τα μέλη της οποίας 

φέρονται ως ιδιοκτήτες και χρήστες του 
χώρου προς διάθεση αποβλήτων. Κλήθη-
κε από την ΕΥΕΠ η αρμόδια εισαγγελία 
Πλημμελειοδικών Αττικής, προκειμένου 
να παραστεί Πταισματοδίκης για την 

νομιμότητα της έρευνας και προς τούτο 
παρέστη ο Πταισματοδίκης Μαραθώνα κ. 
Φούρλης Παναγιώτης. Κρίθηκε σκόπιμο 
να διενεργηθούν διερευνητικές τομές 
στον χώρο για τον προσδιορισμό και 
την στοιχειοθέτηση της καταγγελθείσας 
χρήσης.

Ιδιοκτήτης και υπεύθυνος: 
Θωμάς Ρούσσης.

Προς τούτο, ο Δήμαρχος Ωρωπού 

διέθεσε χωματουργικό μηχάνημα. Με 
την έναρξη της πρώτης τομής προσήλθε 
στον χώρο ο κ. Ρούσσης Θωμάς, ο οποίος 
συστήθηκε ως ιδιοκτήτης του χώρου και 
ζήτησε να διακοπεί η διερευνητική τομή 
και να του επιδειχθεί εντολή Εισαγγελέα 
ή να παραστεί επιτόπου Εισαγγελέας, καθ’ 
ότι πρόκειται για επέμβαση σε ιδιόκτητο 
χώρο. 

Όταν ενημερώθηκε ότι ήδη είχε κληθεί 
ο Εισαγγελέας και ήταν καθ’ οδόν προς 
τον χώρο, δήλωσε ότι είναι νυν Δημοτι-
κός Σύμβουλος και πρώην Κοινοτάρχης 
Συκαμίνου και ότι παρίσταται για να 
προστατεύσει την ιδιοκτησία συνδημοτών 
του και ότι επιθυμεί να γίνει έρευνα και 
σε άλλες δύο χωματερές που θα μας 
υποδείξει.»

Στον χώρο διαπιστώθηκαν πρόσφατες 
επιφανειακές χωματουργικές εργασίες, 
αποθέσεις χώματος, αποθέσεις αμμοχά-
λικου, μεγάλοι όγκοι οικοδομικών απο-
βλήτων, υλικών καθαιρέσεων οικοδομών, 
ασφαλτικά υλικά κλπ. Και συνεχίζουμε με 
το κείμενο της έκθεσης αυτοψίας:

«…στον χώρο βρέθηκαν δύο χωμα-
τουργικά μηχανήματα, 3-4 σωροί με 
αναμεμειγμένα απόβλητα από κατεδαφί-
σεις, υλικά εκσκαφών, κλαδιά, ελαστικά, 
συσκευασίες φυτοφαρμάκων και άλλα 
απόβλητα σε μαύρους σάκους ή χύμα. Τα 
χωματουργικά μηχανήματα απομακρύνθη-
καν κατά την διάρκεια της αυτοψίας. Οι 
παρευρισκόμενοι (Δημοτικός Σύμβουλος, 
περίοικοι, Δήμαρχος Ωρωπού) αναγνώ-
ρισαν τα μηχανήματα ως ιδιοκτησία της 
εταιρίας ‘ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΗ Ο.Ε.’.

Οι απορροές ομβρίων  
από την χωματερή  
καταλήγουν στον Ασωπό

Βαρέα μέταλλα και εξασθενές 
χρώμιο στο έδαφος

Στις διερευνητικές τομές 
που διενεργήθηκαν σε διάφορα 
σημεία, κατόπιν υπόδειξης των 
επιθεωρητών, διαπιστώθηκαν:

α) Ένα επιφανειακό στρώμα 
χώματος βάθους 0.5 μ. περίπου.

β) Μείγματα αποβλήτων 
(αστικά απόβλητα, υλικά συσκευ-
ασία, απόβλητα φυτωρίων-θερ-
μοκηπίων, κενές συσκευασίες 
λιπασμάτων-φυτοφαρμάκων, 
υλικά κατεδαφίσεων, μονωτικά 
υλικά, μεγάλη ποσότητα big 
bags – μεγασάκων).

γ) Σε τομή πλησίον της κοί-
της του Ασωπού, διαπιστώθηκε 
από τους επιθεωρητές κατά την 
εκσκαφή του ορύγματος έντονη 
οσμή, προσομοιάζουσα αυτής 
των βοθρολυμάτων και ελήφθη 
δείγμα από το υλικό που εξορύ-
χθηκε από τον εν λόγω λάκκο 

– σκουρόχρωμο, κοκκώδες. Οι 
τομές έγιναν μέχρι βάθους 3 
μέτρων περίπου. Μείγμα απο-
βλήτων υπήρχε, εμφανώς, και σε 
μεγαλύτερο βάθος. Σημειώνεται 
ότι το ύψος του οικοπέδου είχε 
υπερβεί κατά 2-3 m το ύψος των 
γειτονικών οικοπέδων-αγροτε-
μαχίων με ελαιόδενδρα.

δ) Στα πρανή της όμορης 
όχθης του Ασωπού και στις δύο 
πλευρές-όχθες διαπιστώθηκαν 
ανεξέλεγκτες αποδόσεις πισ-
σώδους υλικού και αποβλήτων 
από εργασίες οδοποιίας, καθώς 
επίσης απόβλητα κατεδαφίσεων 
και οικοδομικών εργασιών εντός 
και εκτός σάκων, εκ των οποίων, 
σε 3 συσκευασίες διαπιστώθηκε 
ότι έφεραν τα στοιχεία της εται-
ρείας ‘ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΗ Ο.Ε.’, που 
έχει την ίδια επωνυμία/στοιχεία 

με τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη 
του χώρου.

Οι ως άνω παράνομες και 
ανεξέλεγκτες διαθέσεις απο-
βλήτων, σε χώρο εφαπτόμενο 
της κοίτης του Ασωπού, έχουν 
προκαλέσει ορατή αλλοίωση της 
κοίτης του ποταμού, νεροφαγώ-
ματα παραπλήσιων ιδιοκτησιών 
και αλλοίωση του φυσικού περι-
βάλλοντος».

Το θέμα με τις παράνομες 
χωματερές στην περιοχή του 
Συκάμινου φαίνεται ότι πάει 
πολύ πιο πίσω στον χρόνο, από 
το 2011 που έγιναν οι αυτοψίες, 
αλλά και συνεχίζεται ακόμα και 
σήμερα όπως μπορεί να δια-
πιστώσει κανείς πολύ εύκολα. 
Οι πρωταγωνιστές δε το δρά-
ματος της καταστροφής του 
περιβάλλοντος παραμένουν οι 

ίδιοι διαχρονικά! 
Από έγγραφο που έδωσε στην 

επιτροπή αυτοψίας ο Δήμαρχος 
Ωρωπού βλέπουμε ότι οι παράνο-
μες δραστηριότητες αποθέσεως 
επικίνδυνων λυμάτων γύρω από 
το Συκάμινου υπήρχαν τουλάχι-
στον από το 1995. Πρόκειται για 
το υπ’ αριθ. 5/1995 πρακτικού 
συνεδρίασης του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Συκαμίνου Αττικής 
με θέμα «Δημιουργία χωμα-
τερής άνευ αδείας (αρ. αποφ. 
31/1995)» στο οποίο αναφέρεται:

«Ο Κοινοτικός Σύμβουλος 
Θωμάς Δ. Ρούσσης είπε ότι το 
θέμα είναι πολιτικό και προσωπι-
κό. Ο ιδιοκτήτης της χωματερής 
θα κάνει ενέργειες για να βγάλει 
άδεια λειτουργίας, ο οποίος είναι 
ο υποφαινόμενος, και εάν δεν 
βγει άδεια, δεν θα σταματήσει, 

εάν δεν σταματήσουν όλες οι 
χωματερές στο Συκάμινο, χωμα-
τερές που διατηρούν ο Γεώργιος 
Σιδέρης του Ανδρέα και Ιωάννης 
Αθ. Κόντος και που δεν γίνεται 
παρατήρηση από το Κοινοτικό 
Συμβούλιο γι αυτούς».

Παράδειγμα για αποφυγή 
ο σημερινός Δημοτικός Σύμ-
βουλος και πρώην Κοινοτάρχης 
Συκαμίνου.

Αυτά έγιναν το 1995 και 
το 2011. Και σήμερα, 2014, με 
τις παράνομες χωματερές να 
λειτουργούν και να συνεχίζουν 
να καταστρέφουν το περιβάλ-
λον και να βλάπτουν την υγεία 
των κατοίκων της περιοχής του 
Συκάμινου, ο κ. Θωμάς Ρούσσης 
είναι υποψήφιος Δήμαρχος για 
τον Δήμο του Ωρωπού! Ελλάς 
το Μεγαλείο σου! 

Οι αποκαλύψεις της ντροπής και του εγκλήματος
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