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ΦΑΚΕΛΟΣ

ΜΚΟ: ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ  
ΤΑ ΚΛΕΜΕΝΑ!
☑   Χρησιμοποιούν εθελοντές «δήθεν» για ακτιβισμό, αλλά  

οι διευθυντές και τα «δήθεν» στελέχη παίρνουν παχυλούς μισθούς.
☑   Χορός εκατομμυρίων ευρώ… δίχως παραστατικά.
☑   Εκατομμύρια ευρώ για δράσεις που δεν έγιναν ποτέ.
☑   Γιωργάκης, Κωστάκης και οι συγγενείς  

και φίλοι μέσα στο… παιχνίδι με τα λεφτά ΜΑΣ.
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> 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.

2 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

ΔΕΗ: MAΣ ΚΛΕΒΕΙ  
ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ... ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Ο μεταλλαγμένος 
υπουργος ΠΕΚΑ   
Μανιάτης  
επιμένει

 Σελ. 30  

ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΖΩΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟ... 
ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

 Σελ. 30

ΠΕΡΑΜΑ  
ΚΑΙ ΚΟΥΦΑΡΙΑ 

ΠΛΟΙΩΝ ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ
 Σελ. 20

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΑΝ 
ΤΟΝ ΕΦΕΤ 

Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΑΘΗΝΩΝ  

«ΕΠΙΧΕΙΡΕI»
 Σελ. 20   

 Σελ.    4

 Σελ. 13-16
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Η κάθε κυβέρνηση όταν ανεβαίνει στην εξουσία, 
το πρώτο της μέλημα είναι να διαχειριστεί 
τον εθνικό «κουρβανά», των απανταχού ανά 
την Ελλάδα φόρων ή «δήθεν» εισφορών και 
το δεύτερο να βάλει στο «χέρι» το μαγαζί που 
λέγεται ΕΣΠΑ. Γι αυτό πάντοτε διαπλέκεται και 
συντονίζεται με τις «διαχειριστικές» αρχές όπως 
τις έχουν βαφτίσει οι μεγαλόσχημοι της Ε.Ε. Εν 
τούτοις, αυτές οι …αρχές έχουν πάρει το πάνω 
χέρι και ότι θέλουν κάνουν. Δίνουν προγράμματα, 
άλλοτε «νομότυπα» και άλλοτε παράνομα. 
Ελεγκτές και ελεγχόμενοι μπαίνουν σ’ ένα τραίνο 

που δεν σταματάει πουθενά. Συνεχώς τρέχει 
για να… απορροφήσει «δήθεν» τα κονδύλια, 
είτε εθνικά, είτε περιφερειακά λέγονται αυτά. 
Δικαιολογητικά και παραστατικά μπαίνουν σε μια 
ρουλέτα που σταματάει εκεί που… η διαχειριστική 
αρχή θέλει. Έτσι λοιπόν τα «λεφτά» μας πετάνε και 
κανείς δεν αναρωτιέται που πάνε και πως πάνε.
Ένα τεράστιο θέμα που το ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία 
με άλλους φορείς θα ξεκινήσει να ξετυλίγει το 
«κουβάρι» που πιστεύουμε δε ότι σ’ αυτό είναι 
πολλοί, μα πάρα πολλοί «κόμποι»  
που πρέπει να λυθούν. 

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
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Νομικοί Σύμβουλοι: 
Νίκος Κωνσταντόπουλος,
Περικλής Σταυριανάκης,
Σοφία Κέκου,

Επιμέλεια ύλης: 
Γιώργος Παντούλας,  
Βίκυ Διακουμοπούλου, 
Δέσποινα Αγοραστού 
Τεχνική επιμέλεια: 
Στέφανος Λ. Γούλατης 
Γραφεία: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28  
10683 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ: 
Νίκος Πουρτσίδης, Κουλόγλου 19, Κομοτηνή

Τηλέφωνα: 210 8100804 – 805,  
210 8101609, 210 7230505
Fax: 210 7230505
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

34 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 63.000 επισκέψεις σε 3 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

ΕΣΠΑ και διαχειριστικές αρχέςedi to 
rial



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

Πανεπιστημιακό - Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ  
στο KONTRA CHANNEL 

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

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟN ΩΡΑ ΜΗΔΕN
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Π. Χριστοδουλάκης: Ας έρθουμε σε ένα 
θέμα πολύ σοβαρό γιατί πάει να καταργηθεί 
ένας φορέας που λίγο πολύ μετράει και 
βρίσκει τις νοθείες στα τρόφιμα, ο Εθνικός 
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, του οποίου ο 
Σύλλογος Μονίμων Υπαλλήλων εξέδωσε ένα 
Δελτίο Τύπου και ουσιαστικά καταγγέλλει 
του Υπουργό, που αγνοώντας τα πάντα 
ρίχνει τον ΕΦΕΤ στις καλένδες. Θέλει να 
τον υποβαθμίσει ώστε να έχει το πάνω χέρι, 
βάζοντας τις υπογραφές στις αναλύσεις και 
σε όλα τα σχετικά που βγάζει. Έχουμε στην 
τηλεφωνική μας γραμμή τον κ. Σωτηρίου, τον 
Πρόεδρο του Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων 
του ΕΦΕΤ. Κ. Σωτηρίου γεια σας.  

Π. Σωτηρίου: Γεια σας. Το θέμα είναι σε 
ένα νομοσχέδιο, το οποίο είναι και το πρώτο 
του Υπουργείου αυτής της Κυβέρνησης, που 
ξεκίνησε ως ενιαίο κοινοτικό σύστημα, όπως 
το είχαμε ονομάσει εμείς. Είχε ξεκινήσει με 
πρωτοβουλία του ΕΦΕΤ για να δημιουργηθεί 
ένα ενιαίο κοινοτικό σύστημα για όλες τις 
υπηρεσίες που ασχολούνται με τον έλεγχο 
των τροφίμων. Το νομοσχέδιο αυτό κατέλη-
ξε να μπαίνει σε ένα πολυνομοσχέδιο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που όπως 
ξέρετε και εσείς ασχολείται με πάρα πολλά 
θέματα του Υπουργείου από τα φυτοφάρμακα, 
τις συνταγογραφήσεις, τα κατοικίδια. Μπήκε 
και αυτό το κομμάτι μέσα και ξαφνικά είδαμε 
και εμείς στο άρθρο 2 του συγκεκριμένου 
νομοσχεδίου να αφαιρείται από τον ΕΦΕΤ 
η αρμοδιότητα που είχε πάντα, να είναι η 
κεντρική αρμόδια αρχή για το έλεγχο των 
τροφίμων.  

Π. Χριστοδουλάκης:  Και την πρωτοκα-
θεδρία για αυτό παίρνει ο ίδιος ο Υπουργός, 
έτσι; Δηλαδή οποιοδήποτε αποτέλεσμα 
βγάζετε εσείς, οι οποιεσδήποτε καμπάνες 
ρίχνετε στις βιομηχανίες ή οποιεσδήποτε 
άλλες επιχειρήσεις θα περνάνε από τον 
Υπουργό, που θα ελέγχει, θα εγκρίνει , θα 
αφαιρεί ή θα προσθέτει κ.ο.κ. Έτσι είναι;

Π. Σωτηρίου: Έτσι είναι και το πρόβλημα 
είναι τεράστιο γιατί αφορά την υγεία του 
καταναλωτή και αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό 
επειδή εμείς θεωρούμε ότι με την κατάργηση 
του ΕΦΕΤ από την κεντρική αρμόδια αρχή 
θα διαλυθεί το σύστημα τροφίμων, που με 
τόσο κόπο φτιάξαμε αυτά τα χρόνια. Για αυτό 
δημιουργήθηκε ο ΕΦΕΤ για να σταματήσει 
αυτός ο κατακερματισμός, η πολυνομοθεσία, 
να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου 
τροφίμων στη χώρα και το κατάφερε ως ένα 
βαθμό με πολύ κόπο.

Π. Χριστοδουλάκης: Ως ένα βαθμό. 
Καλά το είπατε. Δεν τα κατάφερε πλήρως 
γιατί έχει τεράστιο πρόβλημα η διατροφή.

Π. Σωτηρίου: Σαφώς και έχει, αλλά 
εμείς νομίζω ότι προσπαθήσαμε στη σωστή 
κατεύθυνση πρώτα με τη διεπιστημονικότητά 
μας ως φορέας.

Π. Χριστοδουλάκης: Αυτά τα ξέρουμε 
κ. Σωτηρίου. Η ουσία είναι μία ότι αφαιρεί 
τις αρμοδιότητες από τον ΕΦΕΤ και τις 
μεταθέτει στον εαυτό του ο Υπουργός, σαν 
αυτοκράτορας. Ναι ή όχι;

Π. Σωτηρίου: Πριν ήταν δύο οι κεντρικές 
αρχές.  Ήταν το Υπουργείο για την πρωτογενή 
παραγωγή και ο ΕΦΕΤ για όλο το σύστημα 
τροφίμων.

Π. Χριστοδουλάκης: Που φθάνει στο 
πιάτο του καταναλωτή.

Π. Σωτηρίου: Ακριβώς.
Π. Χριστοδουλάκης: Αυτό είναι το ένα 

και πολύ σημαντικό, που το καταγγέλλουμε 
και εμείς. Μαζί με το δικό σας Δελτίο Τύπου, 
βγάλαμε και εμείς ένα χθες και το καταγγέλ-
λουμε. Το δεύτερο σημείο είναι και το πιο 
τραγικό ότι τις υπογραφές στις αναλύσεις που 
κάνουν οι χημικοί, έχουν το δικαίωμα να τις 
βάζουν μόνο οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι. 
Δηλαδή τις αναλύσεις τις κάνουν οι χημικοί 
αλλά οι κτηνίατροι και οι γεωπόνοι βάζουν 
υπογραφή. Ναι ή όχι;

Π. Σωτηρίου: Έτσι είναι ως ένα σημείο. Η 
άποψη μας είναι ότι πρέπει ένας επιστήμονας 
που υπογράφει χημικές μικροβιολογικές μορι-
ακές αναλύσεις να έχει εξειδίκευση σε αυτό. 
Καλώς ή κακώς βάση του βασικού πτυχίου 
είναι οι χημικοί που έχουν αυτό το θέμα.

Π. Χριστοδουλάκης: Για τις μικροβιο-
λογίες εγώ το αμφισβητώ λίγο.

Π. Σωτηρίου: Έτσι είναι για αυτό έχουμε 
πει ότι θα πρέπει να έχει μία εξειδίκευση 
στη χημική ανάλυση και στη μικροβιολογική 
ανάλυση.

Π. Χριστοδουλάκης: Σε αυτό συμφωνώ. 
Αλλά τις χημικές αναλύσεις είναι αδύνατον 
να τις υπογράφει ένας κτηνίατρος.

Π. Σωτηρίου: Τώρα δεν θα μπω σε 

αυτή τη λεπτομέρεια. Είναι καθαρό ότι αυτό 
είναι μία συντεχνιακή κατεύθυνση και το 
ίδιο είναι και η κατεύθυνση κατάργησης του 
ΕΦΕΤ από την κεντρική αρμόδια αρχή. Αυτή 
είναι η άποψη μας και για αυτό τόνισα τη 
διεπιστημονικότητα γιατί ο ΕΦΕΤ αυτό το 
παράδειγμα έδωσε. Για αυτό το ανέφερα 
και όχι για να αναπαράγω τα ίδια. Για να 
τονίσω ότι ακριβώς υπάρχει μία συντεχνιακή 
αντίληψη στο Υπουργείο για τα θέματα των 
τροφίμων γενικά, το οποίο το μόνο που έχει 
να κάνει είναι κακό στην υγεία του κατανα-
λωτή τελικά γιατί όπως καταλαβαίνετε το 
τρόφιμο είναι πολύ σύνθετο.

Π. Χριστοδουλάκης: Ιδιαίτερα για τα 
παιδιά.

Π. Σωτηρίου: Είναι πού σύνθετο και 
όπως καταλαβαίνετε πολλές ειδικότητες 
ασχολούνται με το τρόφιμο αλλά δε μπορεί 
να το διεκδικεί κάποιος και να λέει ότι εμείς 

είμαστε και το ξέρετε άρα όλοι οι υπόλοιποι 
δε μπορείτε να κάνετε τίποτα κλπ. Η ουσία 
είναι ότι αυτό το άρθρο δεν θα έπρεπε καν 
να υπάρχει. Θα μπούμε σε μία περιπέτεια 
όσον αφορά τους ελέγχους. Θα γυρίσουμε 
δεκαπέντε χρόνια πίσω, εκεί που ήμασταν 
που δεν ήξερε ο καθένας τι κάνει.

Π. Χριστοδουλάκης: Αυτό ψηφίστηκε 
ή πρόκειται να ψηφιστεί;

Π. Σωτηρίου: Πρόκειται να ψηφιστεί.
Π. Χριστοδουλάκης: Πότε υπολογίζεται; 

γιατί μήπως γίνει φάντασμα πολυνομοσχέδιο 
όπως ο ΕΟΠΥΥ εδώ. 

Π. Σωτηρίου: Όχι. Συζητείται στη Βουλή 
από χθες.

Π. Χριστοδουλάκης: Να αγρυπνούμε 
για αυτή την ιστορία γιατί είναι πολύ σοβαρό. 
Ευχαριστώ.

Π. Σωτηρίου: Ελπίζουμε να γίνει κάτι 
διαφορετικό. Ευχαριστώ πολύ.

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

Αφαιρούνται οι αρμοδιότητες του ΕΦΕΤ! 
Πως θα γίνεται ο έλεγχος των τροφίμων; 
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Π. Χριστοδουλάκης: Και πάλι μαζί και 
κοντά μας οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, 
ο κ. Οδυσσέας Βουδούρης, βουλευτής 
της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΩΤΑ, ο κ. Πισσίας 
Ευάγγελος υποψήφιος ευρωβουλευτής 
με τους Οικολόγους Πράσινους και ο κ. 
Περικλής Σταυριανάκης, ποινικολό�
γος, με τους οποίους θα συζητήσουμε 
σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα που 
απασχολούν την πατρίδα μας.

Θα έρθουμε τώρα σε τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον Δήμαρχο της Τήνου, 
κ. Παναγιώτη Κροντηρά, σχετικά με το 
πρόβλημα που προέκυψε με τις ανεμογεν�
νήτριες, που επιθυμεί να τοποθετηθούν σε 
ξερονήσια και βραχονησίδες ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής κ. Μανιάτης.

Π. Χριστοδουλάκης: κ. Κροντηρά 
γεια σας.

Π. Κροντηράς: Καλή σας μέρα από 
την Τήνο.

Π. Χριστοδουλάκης: Για πείτε μας. 
Προχθές διάβαζα ένα άρθρο του ������������
mist συγκεκριμένα, που έλεγε ότι οι ανε� συγκεκριμένα, που έλεγε ότι οι ανε�
μογεννήτριες και όλα τα φωτοβολταϊκά 
προκαλούν καταστροφές και στα πουλιά 
και στις πεταλούδες και στα έντομα. Χωρίς 
να αμφισβητεί κανείς ότι ενεργειακά είναι 
ανανεώσιμες πηγές μπορείτε να μας επι�
σημάνετε εσείς που είναι το πρόβλημα;

Π. Κροντηράς: Κατ’ αρχήν να σας 
πω ότι στις 23 Δεκεμβρίου ο Υπουργός 
υπέγραψε την έκδοση περιβαλλοντο�
λογικών όρων για την εγκατάσταση 95 
ανεμογεννητριών σε τέσσερα νησιά των 
Κυκλάδων, εκ των οποίων οι είκοσι είναι 
στην Τήνο, είκοσι δύο στην Πάρο, τριάντα 
στη Νάξο και είκοσι τρείς στην Άνδρο.  
Μιλάμε για ανεμογεννήτριες ύψους 170 
μέτρων και διαμέτρου 70 μέτρων. 

Π. Χριστοδουλάκης: Είναι στον 
οικιστικό ιστό της Τήνου;

Π. Κροντηράς: Ακριβώς σε τρία 
σημεία. Στο κέντρο της Τήνου το ένα 
αιολικό πάρκο. Το θέμα συζητιέται από 
το 2011. Υπάρχουν αρνητικές αποφάσεις 
του Δήμου της Τήνου και των άλλων 
Δήμων και του Περιφερειακού Συμβου�
λίου. Παρόλα αυτά όμως η απόφαση 
υπογράφηκε και πιστεύω ότι είναι μια 

ενέργεια που θίγει το νησί μας. Εμείς 
έχουμε ξεκαθαρίσει και με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ότι είμαστε υπέρ 
των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και 
της αιολικής, αρκεί όμως να γίνει σεβαστή 
η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του νησιού μας 
και των χαρακτηριστικών του.  

Π. Χριστοδουλάκης: Άρα οι περι�
βαλλοντικές επιπτώσεις στο νησί θα είναι 
πάρα πολλές. 

Π. Κροντηράς: Εννοείται ότι θα είναι 
πάρα πολλές. Εδώ υπάρχουν αποφάσεις 
του ΣτΕ, υπάρχει το χωροταξικό της 
Τήνου, υπάρχει μια απόφαση του 1997, 
με την οποία ως Πρόεδρος της Κοινότητας 
Κτικάδου τότε προσφύγαμε κατά των 
πυλώνων της Τήνου και δικαιωθήκαμε και 
δε μπήκαν ποτέ πυλώνες στο νησί. Αυτό 
που έχει το νησί μας είναι η φυσική του 
ομορφιά, είναι η ομορφιά της ενδοχώρας 
και πιστεύω ότι αν τοποθετηθούν οι ανε�
μογεννήτριες θα είναι μη αναστρέψιμες 
οι συνέπειες στο νησί μας.

Π. Χριστοδουλάκης: Για τα φωτο�

βολταϊκά πάρκα και τις γεννήτριες έχει 
αποδειχθεί περίτρανα ότι σαν ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας κ. Δήμαρχε είναι και 
οικονομικότερες και περιβαλλοντικά πιο 
συμφέρουσες, αρκεί να γίνονται σωστά 
και οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις 
είναι μηδενικές στο σημείο στο οποίο 
τοποθετούνται.  Αν δεν γίνεται αυτό τότε 
έχουμε πρόβλημα.

Π. Κροντηράς: Συμφωνώ και να 
ξέρετε ότι υπάρχουν έργα που ακολουθούν 
τέτοια αιολικά πάρκα. Είναι η διάνοιξη 
δρόμων, οι επιπτώσεις που θα έχει, το 
τσιμέντο που θα πέσει. Αυτό που ρωτάω, 
το οποίο δεν έχει προβλεφτεί είναι πως θα 
γίνει η μεταφορά της ενέργειας μετά, αν 
τοποθετηθούν αυτά τα αιολικά πάρκα; Με 
πυλώνες ή θα έρθει ο όποιος ανάδοχος να 
το βάλει υπόγεια με ένα τεράστιο κόστος, 
που είναι κάτι που δεν θα γίνει ποτέ; 

Π. Χριστοδουλάκης: Σας ευχαριστώ 
πολύ. Ο κ. Πισσίας, που είναι υποψήφιος 
ευρωβουλευτής με τους Οικολόγους 
Πράσινους θέλει να κάνει μία παρέμβαση. 

Ε. Πισσίας: Θέλω να πω ότι είμαστε 
σαφώς τοποθετημένοι με τις εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας, όμως το θέμα αυτό με 
τις ανεμογεννήτριες ιδιαίτερα με αυτές 
τις πολύ μεγάλες ανεμογεννήτριες πρέπει 
να εξεταστεί. Πρώτον ένα θέμα είναι η 
τοποθέτηση. Που τις βάζεις. Ένα δεύτε�
ρο θέμα είναι η χωρητικότητα του κάθε 
τόπου. Η χωρητικότητα των νησιών. Η 
Τήνος καταναλώνει κάποια ενέργεια. Θα 
δημιουργήσουμε εκεί μια παραγωγική 
ενεργειακή δύναμη, η οποία θα είναι 
δεκαπλάσια από αυτό που παράγει η 
Τήνος ή θα υπάρχει μία αντιστοίχηση με 
αυτό που καταναλώνει;

Π. Κροντηράς: Αυτό ακριβώς γίνεται 
στην Τήνο.

Π. Χριστοδουλάκης: Και με την εγκα�
τάσταση και τη διαμόρφωση όλης αυτής 
της διαδικασίας η περιβαλλοντολογική 
καταστροφή θα είναι πολύ μεγαλύτερη. 
Επομένως ποιο θα είναι το όφελος από 
την εφαρμογή της ενέργειας αυτής;

 Ε. Πισσίας: Και το τρίτο ζήτημα, που 

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL  
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Τρία καυτά περιβαλλοντικά  
προβλήματα ζητούν λύση! 
▶Τεράστιες ανεμογεννήτριες στα νησιά των Κυκλάδων

▶Σοβαρή ρύπανση του Έβρου από τα απόβλητα 1352 Τουρκικών βιομηχανιών!

▶Προβλήματα στην διαχείριση των σκουπιδιών στην Τρίπολη!

▶
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είναι πολύ σημαντικό είναι ότι επιμένουν 
εδώ και χρόνια σε αυτόν τον τύπο ανε-
μογεννητριών, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι 
υπάρχουν πολλοί τύποι ανεμογεννητριών, 
οι οποίοι δε φτάνουν τα 170 μέτρα, που 
έλεγε πριν και ο κ. Δήμαρχος αν το πτερύ-
γιο είναι κατακόρυφο και δε δημιουργούν 
τόσες σοβαρές επιπτώσεις. Πιθανόν να 
είναι λιγότερο αποδοτικές. Αλλά δεν είναι 
ο συντελεστής απόδοσης, γιατί πρέπει να 
λάβει κανείς υπόψη του τα εξωτερικά 
κόστη. Αν καταστρέφεις το περιβάλλον 
αυτό δεν είναι κόστος;

Π. Χριστοδουλάκης: Κ. Βουδούρη 
θα μας πείτε για τις ανεμογεννήτριες μία 
κουβέντα;

Ο. Βουδούρης: Συμφωνώ απολύτως 
με την τοποθέτηση του κ. Πισσία. Ο λόγος 
για τον οποίο υπάρχουν οι εναλλακτικές 
μορφές ενέργειας είναι για να σεβαστούμε 
το περιβάλλον. Είναι παράδοξο λοιπόν 
χρησιμοποιώντας κάποιες παραμέτρους 
αποδοτικότητας να πηγαίνουμε κόντρα 
στο βασικό σκοπό για τον οποίο υπάρχουν 
αυτές οι μορφές ενέργειας. Είναι γνωστό 
λοιπόν, το είπε ο κ. Πισσίας, το ξέρω και 
εγώ χωρίς να είμαι ειδικός, ότι υπάρχουν 
ανεμογεννήτριες, οι οποίες δουλεύουν σε 
πολύ πιο χαμηλό επίπεδο, μπορεί ο άνεμος 
να μην είναι τόσο δυνατός, όσο ψηλότερα, 
αλλά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές, 
δοκιμασμένες και προφανώς σέβονται 
περισσότερο το περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει 
επίσης και για τα φωτοβολταϊκά. Είμαι υπέρ 
της φωτοβολταϊκής ενέργειας, αλλά δε 
μπορούμε να καταστρέφουμε ολόκληρες 
περιοχές με αυτές τις κατασκευές χωρίς 
να λάβουμε υπόψη μας ότι ο πρωταρχικός 
σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούμε 
αυτές τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας 
είναι η προστασία του περιβάλλοντος. 
Άρα πρέπει να ενσωματώνονται στο 
πεδίο, να είναι μικρές οι μονάδες και να 
εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες. 

Π. Χριστοδουλάκης: Κ. Δήμαρχε 
σας ευχαριστούμε πολύ.

Π. Κροντηράς: Εγώ να σας ευχαριστή-
σω και να σας πω κλείνοντας ότι συμφωνώ 
απόλυτα με την τοποθέτηση ότι ίσως αυτές 
τις ανεμογεννήτριες τις χρησιμοποιούσαν 
στην Ευρώπη πριν από είκοσι χρόνια και 

πάνε να τις φέρουνε τώρα στην Ελλάδα 
και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ο 
Δήμος της Τήνου με ομόφωνη απόφαση 
προσφεύγει με αίτηση  ακυρώσεως κατά 
της υπουργικής απόφασης. 

Π. Χριστοδουλάκης: Κ. Δήμαρχε 
σε ένα περιοδικό διάβαζα ότι στη Δανία 
ξηλώνουν τώρα τις μεγάλες ανεμογεν-
νήτριες και τις αντικαθιστούν με άλλες 
που είναι το ένα τέταρτο της δικής τους 
διάστασης, με την ίδια απόδοση. Ευχα-
ριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε 
κ. Δήμαρχε. 

Βιομηχανικά απόβλητα  
από την Τουρκία 
 ρυπαίνουν τον Έβρο!

Ας έρθουμε τώρα να συζητήσουμε 
με τον κ. Θεοδωρίδη Θεόδωρο και 
την κ. Νικολάου, αντιπεριφερειάρχη του 
Έβρου το τραγικό πρόβλημα με τις 1.352 

βιομηχανίες στην Τουρκία, των οποίων 
τα απόβλητα έρχονται και καταλήγουν 
στον Έβρο και από εκεί μεταφέρονται 
παντού. Έχουμε ατέλειωτες εκτάσεις 
καλλιεργειών με οπορωφόρα και σιτη-
ρά. Τα βαριά μέταλλα από τα απόβλητα 
απορροφούνται, μπαίνουν στην τροφική 
αλυσίδα και καταλήγουν στο πιάτο μας. 
Φταίει όλη η υποδομή που έχουμε, καθώς 
δε μπορούμε διασυνοριακά να ελέγξουμε 
τίποτα. Υπάρχει διασυνοριακή ρύπανση, 
την οποία καταγγέλλουμε εδώ και τριάντα 
χρόνια και κανείς δε δίνει σημασία.

Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή 
την κ. Νικολάου, η οποία είναι αντιπεριφε-
ρειάρχης στον Έβρο. Δημιουργήθηκε ένα 
θέμα με κάποια απόβλητα 1.350 βιομη-
χανιών, όπως αναφέρει ένα δημοσίευμα 
στη Real News, την περασμένη Κυριακή, 
τα οποία περιέχουν βαριά μέταλλα και 
επικίνδυνες χημικές ουσίες και πέφτουν 
μέσα στο ποταμό Έβρο. Στον Έβρο, όπως 

γνωρίζετε και στο Δέλτα του συγκεκριμένα, 
καλλιεργούνται πάρα πολλές  εκτάσεις, τα 
προϊόντα των οποίων έρχονται στο πιάτο 
μας. Αν η τροφική αλυσίδα εμπεριέχει 
τέτοια προϊόντα, που είναι πολύ επικίν-
δυνα, μολυσματικά και ρυπικά λιπασμένα 
τότε τι ακριβώς συμβαίνει; Κα Νικολάου, 
πείτε μας τη γνώμη σας.

Γ. Νικολάου: Οπωσδήποτε υπάρχει 
ένα πρόβλημα, το διαβάσαμε στις εφη-
μερίδες.

Π. Χριστοδουλάκης: Δεν είχατε 
ενημερωθεί πριν από τις υπηρεσίες σας;

Γ. Νικολάου: Φυσικά είμαι ενημε-
ρωμένη από τις υπηρεσίες και δεν είμαι 
απλώς ενημερωμένη, αλλά έχουν ξεκινήσει 
έλεγχοι ένα τρίμηνο περίπου. Οι έλεγχοι 
πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες 
της Περιφέρειας. 

Π. Χριστοδουλάκης: Το 2008 φθά-
σαμε στην Αλεξανδρούπολη και πήραμε 
δείγματα με τον τότε νομάρχη κ. Ζουμπου-
λίδη διαφόρων υδάτων από τον Έβρο. 
Αναλύσαμε τα δείγματα τον Νοέμβριο του 
2008 και δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα 
σε ένα ένθετο που βγάζουμε στην εφη-
μερίδα μας «Αλεξανδρούπολη S.O.S» και 
δυστυχώς από τότε μέχρι τώρα κανείς δεν 
έδωσε σημασία. Βρισκόμαστε στο 2014, 
πέρασαν δηλαδή περισσότερο από πέντε 
χρόνια και δυστυχώς ο κ. Ζουμπουλίδης 
πήρε την έκθεσή μας, την οποία δωρεάν 
την προσφέραμε στη νομαρχία-δε μας 
έδωσαν ούτε κανένα ευρώ-και παρα-
ταύτα όμως μέχρι τώρα, που φθάνουμε 
στο σημείο μηδέν και διαπιστώνετε και 
εσείς ότι υπάρχει πρόβλημα τι λέμε; Πείτε 
μας, σας ακούω.

Γ. Νικολάου: Λέγαμε λοιπόν αυτή 
τη στιγμή ότι επειδή έχουμε ευθύνη για 
όλα τα ποτάμια, που είναι στην περιφέ-
ρεια μας, τα οποία πρέπει να ελέγχονται, 
γιατί τα νερά μας έχουν να κάνουν και 
με την υγιεινή και με την οικονομία όπως 
είπαμε της περιοχής, ο Έβρος είναι ένας 
λόγος παραπάνω γιατί είναι ένα ποτάμι 
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στο οποίο καταλήγουν ποτάμια από γει-
τονικές χώρες.  Αυτό είναι ένα στοιχείο, 
που θα μπορούσε να είναι ευλογία, είναι 
όμως και ένα δύσκολο κομμάτι γιατί δε 
μπορούμε να ελέγξουμε την άλλη πλευ-
ρά. Η άλλη πλευρά που έχει να κάνει με 
τον Εργίνη είναι λίγο δύσκολη. Τι λέμε 
όμως εμείς ως περιφέρεια από την ώρα 
που αναλάβαμε την περίπτωση, χωρίς 
να λέω ότι δεν έγιναν ενέργειες προη-
γουμένως; Να πούμε ότι ως περιφέρεια 
με την αρμοδιότητα και με τις υπηρεσίες 
τις οποίες έχουμε, φροντίζουμε αυτή τη 
στιγμή να υπάρχουν αυτές οι μετρήσεις 
οι οποίες έχουν ξεκινήσει σε ένα άλλο 
επίπεδο. Γίνονται δειγματοληψίες για να 
μπορούμε να βρούμε τι φθάνει στο ποτάμι, 
ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε 
την κατάσταση. Είναι αρμοδιότητα του 
Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, το ξέρετε αυτό, το οποίο 
δραστηριοποιείται μάλιστα τα τελευταία 
δύο χρόνια και γίνονται δειγματοληψίες 
στο ποτάμι. 

Π. Χριστοδουλάκης: Πάντως αυτή 
τη στιγμή διαπιστωμένο είναι κ. Νικολά-
ου ότι υπάρχει πρόβλημα υπερβολικών 
συγκεντρώσεων μολύβδου, νικελίου και 
χρωμίου. Αυτά λοιπόν τα τρία βαριά μέταλ-
λα είναι πάρα πολύ τοξικά και όταν μπαί-
νουν στην τροφική αλυσίδα δημιουργούν 
προβλήματα. Ιδιαίτερα όταν μπαίνουν σε 
τροφική αλυσίδα δημητριακών, τα παιδιά 
μας είναι επιρρεπή στις εγκεφαλίτιδες 
από το μόλυβδο. Τα γνωρίζετε αυτά, με 
το να συνεχιστούν  λοιπόν οι μετρήσεις  
και να φθάσουμε πάλι στο ίδιο σημείο, δεν 
κάνουμε τίποτα. Αυτό που εγώ πιστεύω ότι 
πρέπει να γίνει άμεσα, επειδή υπάρχουν 
η σύμβαση της βασιλείας για τη διασυ-
νοριακή ρύπανση και η σύμβαση που έχει 
υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 
για τη διασυνοριακή ρύπανση πριν δέκα 
χρόνια, είναι ότι όλα αυτά μπορείτε να τα 
εκμεταλλευτείτε για να λύσουμε το πρό-
βλημα από την πλευρά της Τουρκίας. Γιατί 
οι 1.350 βιομηχανίες, που λειτουργούν 
ανεξέλεγκτα στην περιοχή του Εργίνη δεν 
είναι βιομηχανίες που είναι σοβαρές, που 

παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα. 
Γ. Νικολάου: Δεν θα διαφωνήσω 

μαζί σας ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, 
ότι υπάρχουν βιομηχανίες από την άλλη 
πλευρά, ότι αυτή τη στιγμή από την πλευρά 
της Τουρκίας ανακοινώνουν- και δε ξέρω 
κατά πόσο μπορεί να είναι κανείς σίγου-
ρος-ότι από τότε και μετά θα αρχίσουν να 
γίνονται βιολογικοί καθαρισμοί, κλπ. Αυτά 
είναι ένα. Αυτό που μας αφορά εμάς για 
να μπορούμε πράγματι να υποστηρίξουμε 

είναι ότι έχουν ξεκινήσει οι πρώτες μετρή-
σεις. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί μία σειρά 
μετρήσεων, χρονοσειρά όπως αναφέρουν 
οι ειδικοί και με βάση τα στοιχεία αυτά 
να μπορέσουμε να απαιτήσουμε, γιατί δεν 
έχει να κάνει μόνο τον τόπο μας, που μας 
πονάει αρκετά, έχει να κάνει με το όπου 
πάνε τα προϊόντα μας. Εκείνο που μας 
ενδιαφέρει περισσότερο και δε θέλουμε 
είναι να «διαφημιστούν» τα προϊόντα 
της περιοχής μας γιατί από αυτά ζει ο 

τόπος μας. Είναι μία περιοχή γεωργική 
και κτηνοτροφική και οφείλουμε να την 
προστατέψουμε. Είναι γεγονός ότι έχει 
ξεκινήσει το λέω μιλώντας και με την 
Περιφέρεια, για να μπορέσουμε να έχουμε 
απτά αποτελέσματα στα χέρια μας και θα 
τα έχετε και εσείς στη διάθεσή σας αυτά, 
όταν αυτές οι μετρήσεις ολοκληρωθούν. 

Π. Χριστοδουλάκης: Σας προτείνω 
το εξής: Να έρθετε σε συνεννόηση από τη 
στιγμή που υπάρχει δεκαετής συνεργασία 
και συμφωνία με το αντίστοιχο τουρκικό 
τμήμα και να βγάλουμε μια άκρη ώστε να 
εξουδετερωθούν οι πηγές ρύπανσης από 
την πλευρά της Τουρκίας.  

Γ. Νικολάου: Θέλω να σας διαβε-
βαιώσω ότι αυτές είναι και οι κινήσεις 
μας. Πέρα από τις δικές μας παράλληλα 
θα αναζητήσουμε στοιχεία που υπάρ-
χουν τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε να 
τα χρησιμοποιήσουμε και αυτά στη δική 
μας την έκθεση.  

Π. Χριστοδουλάκης: Σας ευχαριστώ 
πολύ, γεια σας. 

Ας συζητήσουμε λίγο το θέμα, γιατί 
στεναχωρήθηκα λίγο με το θέμα του Έβρου. 
Είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Ελλάδας, 
μετά τον Αχελώο βέβαια, και δημιουργεί 
τεράστιο πρόβλημα και στην υποδομή που 
υπάρχει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει καμία υπο-
δομή όπως καταλάβατε. Λένε ότι κάνουνε 
μετρήσεις κ. Βουδούρη. Εδώ υπάρχουν 
εξαετής στοιχεία μετρήσεων. Το γιατί δεν 
το καταλαβαίνω. Εδώ καταστρέφονται 
τα προϊόντα έρχονται στο πιάτο μας, τα 
τρώνε τα παιδιά μας και βλέπετε την κ. 
Περιφερειάρχη να λέει ότι θα συνεχίσου- ▶
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με μετρήσεις. Κολλάμε στις μετρήσεις, 
αντί να έρθουμε σε συνεννόηση με την 
τουρκική κυβέρνηση, να βγάλουμε άκρη 
με την τουρκική πλευρά και να δούμε τι 
θα γίνει με τις πηγές που ρυπαίνουν, λέμε 
για τις μετρήσεις. Κ. Νικολάου δεν είναι 
σοβαρά πράγματα αυτά. Κάντε πρέπει να 
κάνετε άμεσα. 

Ο. Βουδούρης: Για να δούμε συνολικά 
την κατάσταση είναι γεγονός ότι ο Έβρος 
έχει την ιδιότητα ότι δεν είναι αμιγώς 
στο ελληνικό έδαφος. Είναι στα σύνορα. 

Π. Χριστοδουλάκης: Μα και ο Αξιός 
το ίδιο είναι κ. Βουδούρη αλλά υπάρχει 
συνεργασία. Εδώ να φανταστείτε κλεί-
σανε δύο εργοστάσια ναρκωτικών πάνω 
από την Αξιούπολη στα Σκόπια, ακριβώς 
γιατί έγινε παρέμβαση και δημιουργήθη-
κε ολόκληρη ιστορία. Τα κλείσαμε δύο 
εργοστάσια ναρκωτικών. 

Ο. Βουδούρης: Μπορούν να συμβούν 
ορισμένα γεγονότα, τα οποία εμείς δε 
μπορούμε να τα ελέγξουμε στην περί-
πτωση αυτή. Εμείς αυτό που οφείλουμε 
σαν κράτος είναι να είμαστε συνεχώς σε 
ετοιμότητα και να μην τρέχουμε πίσω 
από τα γεγονότα, αλλά να έχουμε τους 
μηχανισμούς, οι οποίοι σε χρόνο άμεσο 
μπορούν να διορθώσουν το πρόβλημα. 

Π. Χριστοδουλάκης: Για αυτό και 
έχουν υπογραφεί οι διμερείς συβάσεις, 
ώστε να μπορούμε να τις χρησιμοποιού-
με. Όταν λέμε ότι δε έχουμε μετρήσεις 
τι αξιοποίηση να κάνουμε των διμερών 
συμβάσεων.

Ε. Πισσίας: Τυχαίνει να είμαι και καθη-
γητής στο θέμα διαχείρισης των υδατικών 
πόρων. Είναι ένα θέμα, που το γνωρίζω. 
Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ξέρω 
ότι στη Γαλλία στις λεκάνες απορροής 
προβλέπεται αστυνομία υδάτων. Δηλαδή 
υπάρχουν και εργαλεία, τα οποία φθάνουν 
στην πηγή του ρύπου και εφαρμόζουν 
μέτρα. Δεν είναι κάτι που το διαχειρίζεσαι 
μόνο μέσα από τους θεσμούς, με το να 
ακολουθείς μακροχρόνιες διαδικασίες με 
τις μετρήσεις. 

Πρέπει να επέμβεις όταν έχεις φτιάξει 
αυτό το μηχανισμό. Αυτός ο μηχανισμός 
επεμβαίνει και αυτός ο μηχανισμός στα-
ματάει τον ρύπο. Και διασυνοριακά  θα 
πρέπει να γίνεται ακριβώς αυτό. Η οδηγία 
2000 του ΄60 στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
στην οποία θέλει να μπει και η Τουρκία, 
προβλέπει για τα διαχείριση λεκανών 
απορροής να κλείνουμε κατευθείαν στο 
ρύπο και εκεί πέρα να βάλουμε μέτρο. 
Πρέπει συνεπώς να ζητήσουμε να υπάρχει 
εφαρμογή μέτρων. 

Π. Χριστοδουλάκης: Όταν υπάρχει 
διμερείς συνεργασία, τότε λύνονται πολλά 
πράγματα. Όταν όμως επίσημα εδώ και 
8 χρόνια γίνονται μετρήσεις από τέσσε-
ρις- πέντε φορείς και έχεις τα στοιχεία 
και έρχεσαι και λες ως υπεύθυνη αντιπε-
ριφερειάρχης  ότι δεν έχουμε μετρήσεις 
και περιμένουμε να γίνουν, τότε τι να πει 
κανείς. Αλλά έχουμε στην γραμμή τον κ. 
Σμυρνιώτη, το Δήμαρχο της Τρίπολης. 

Γεια σας κ. Σμυρνιώτη. Πώς πάει το 
κρύο εκεί στην Τρίπολη, έχουμε πολύ;

Γ. Σμυρνιώτης: Γεια σας. Έχει χιόνι 
στο βουνό. Δε έχει κατέβει χαμηλά. Ελπί-
ζουμε να δούμε και στην πόλη χιόνι την 
επόμενη εβδομάδα.

Σοβαρό το πρόβλημα 
διαχείρισης σκουπιδιών  
στην Τρίπολη!

Π. Χριστοδουλάκης: Το χιόνι κάλυψε 
τα σκουπίδια της περιοχής εκεί; Το θέμα μας 
είναι ακριβώς η διαχείριση των σκουπιδιών. 
Σε ένα δημοσίευμα στην Εφημερίδα των 
Συντακτών διαβάζουμε «Ματ, κλούβες 
και αποχωρήσεις συμβούλων» για το 
πολύπλοκο αυτό θέμα της διαχείρισης 
των σκουπιδιών της Πελοποννήσου με 
την ΤΕΡΝΑ να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι 
έχοντας την κόρη του κ. Τατούλη, του 
περιφερειάρχη σας, που διαφήμιζε την 
ΤΕΡΝΑ για τα σκουπίδια αυτά. Το ξέρετε 
αυτό. Έχει γίνει καταγγελία για αυτό το 
πράγμα. Έπαιρνε λεφτά από την ΤΕΡΝΑ, 
διαφήμιζε το πρόγραμμα για τη διαχείριση 
των σκουπιδιών της Πελοποννήσου. Εσείς 
τη γνώμη έχετε;

Γ. Σμυρνιώτης: Δεν θέλω να κάνω 
κριτική τώρα για τους χώρους γιατί καλώς 
ή κακώς τώρα το θυμήθηκαν όλοι για-
τί όταν ξεκίνησε ο διαγωνισμός με τη 
σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
ήταν υποχρέωση του αναδόχου, μάλλον 
των προσφερουσών εταιρειών να προ-
λειάνουν χώρους, γιατί δυστυχώς δεν 
είχε χωροθετηθεί και δε λειτουργούσαν 
στην Πελοπόννησο ούτε ΧΥΤΑ, για πολλά 
χρόνια.

Π. Χριστοδουλάκης: Πέρασε πολλές 
περιπέτειες η Πελοπόννησος. Σε αυτή τη 
φάση εσείς τι γνώμη έχετε;

Γ. Σμυρνιώτης: Πρώτα από όλα η 
μία περιοχή η Παλιόχουνη είναι στο Δήμο 
Τρίπολης. Αλλά υπάρχουν και ευθύνες 
στην τοπική αυτοδιοίκηση γιατί κάποια 
στιγμή κανένας δεν έπαιρνε ευθύνη να 
διαχειριστεί τα απορρίμματά του και όλοι 
ήθελαν να τα πετάνε ο ένας στον άλλο.

Π. Χριστοδουλάκης: Αυτό το μπαλάκι 
γίνεται χρόνια όχι μόνο στα σκουπίδια σε 
όλη την πολιτική ζωή. 

Γ. Σμυρνιώτης: Αλλά κάποια στιγμή 
έπρεπε να τελειώσουμε. Δυστυχώς αυτή 
τη στιγμή η οικονομική κατάσταση είναι 
τέτοια, που πρέπει να δούμε πως θα 
μαζέψουμε και το κόστος.

Π. Χριστοδουλάκης: Ο κ. Τατούλης, 
ο περιφερειάρχης, καταγγέλλεται για τι 
γεγονός ότι έδωσε τα σκουπίδια, έδωσε 
το ΣΔΙΤ στην ΤΕΡΝΑ, αλλά χωρίς προδι-
αγραφές πόσα σκουπίδια επεξεργάζεται 
την ημέρα. Πώς τα έδωσε κ. Σμυρνιώτη;

Γ. Σμυρνιώτης: Για τις προδιαγραφές 
έχει γίνει και παρέμβαση από εμάς, αν 
και έχει φύγει η αρμοδιότητα από τους 
Δήμους από το 2010. Αυτό που κατορ-
θώσαμε τελοσπάντων είναι ότι μιλάγαμε 
για 200.000 τόνους μίνιμουμ εγγυημένης 
ποσότητας και πήγε στις 150. 

Π. Χριστοδουλάκης: Γιατί;
Γ. Σμυρνιώτης: Αυτό είναι υπέρ 

γιατί ξέρετε τι σημαίνει 200.000 τόνοι 
εγγυημένη ποσότητα; Ότι πήγαιναν δεν 
πήγαιναν 200.000 στη μονάδα διαχείρισης, 
πλήρωνες για αυτό. 

Π. Χριστοδουλάκης: Για να καταλή-
ξουμε κάπου τι θέση παίρνετε για όσα οι 
κάτοικοι φωνάζουν;

Γ. Σμυρνιώτης: Εγώ δεν έχω πρό-
βλημα με τις θέσεις των κατοίκων. Αυτό 
που πρέπει να διασφαλιστεί είναι αυτό 
που προτείνεται να γίνει. Αν γίνουν αυτά 
που μας ενημέρωσαν, γιατί δυστυχώς και 
εμείς είχαμε ενημέρωση από τον ανάδοχο 
φορέα διαχείρισης αποβλήτων, αν γίνουν 
αυτά που λένε ότι θα γίνουν, τότε στο 
μέλλον δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.  

Π. Χριστοδουλάκης: Αν γίνουν. Στην 
Ελλάδα του σήμερα, του χθες ή του 2000 
ξέρετε να γίνεται τίποτα από αυτά που 
λένε ότι θα γίνουν; Μνημόνια δεν ήθελαν. 
Μνημόνια έφεραν.

Γ. Σμυρνιώτης: Αυτή τη στιγμή δίπλα 
στην ίδια περιοχή που θα κατασκευαστεί 
η μονάδα, την Παλιόχουνη στο Δήμο 
Τρίπολης, περνάει ο αγωγός του φυσικού 

αερίου. Αυτό το έργο το έχουν αγκαλιάσει 
οι κάτοικοι και αφήνει και κάποια αντα-
ποδοτικά. Εκείνο το έργο γιατί γίνεται; 
Ένα έργο είναι και αυτό και αν πάμε με 
το επιχείρημα ότι εδώ είναι Ελλάδα και 
γίνονται όλα στο πόδι πρέπει να  κινδυ-
νεύουμε και από αυτό το έργο.

Π. Χριστοδουλάκης: Συγκρίνετε 
τον αγωγό του φυσικού αερίου με τη 
διαχείριση των σκουπιδιών με τη συγκε-
κριμένη διαδικασία καύσης ΧΥΤΥ, που 
έχει κάποιες προδιαγραφές; Aν αυτές 
τηρηθούν και πιστεύετε ότι θα τηρηθούν? 
Εδώ έχουμε 25 χρόνια ταλαιπωρούμαστε 
τη Φυλή και μετά από 25 χρόνια και 18 
δισεκατομμύρια πεταμένα λεφτά φθάσα-
με στο σημείο να μη λειτουργεί ούτε ο 
αποτεφρωτής νοσοκομειακών αποβλήτων. 
Κύριε Δήμαρχε πείτε μου συγκεκριμένα 
πιστεύετε εσείς ότι η ΤΕΝΑ θα τηρήσει 
αυτά που υπογράφει; 

Γ. Σμυρνιώτης: Δεν είναι το θέμα 
ότι θα πρέπει να τα τηρήσει. Θα υπάρχει 
ο μηχανισμός που θα το ελέγξει. 

Π. Χριστοδουλάκης: Σας πληροφορώ 
ότι εμείς δεν το πιστεύουμε. 

Γ. Σμυρνιώτης: Πρέπει να υπάρξει ο 
οργανισμός που θα το ελέγξει. Δεν ξέρω 
τι πιστεύει ο καθένας. Αν πηγαίνουμε με 
υποθέσεις τότε δεν πρέπει να κάνουμε 
τίποτα. 

Π. Χριστοδουλάκης: Μα έχουμε 
προηγούμενα δεδομένα σας λέω. Δε 
συζητάμε σε αφηρημένο πλαίσιο. 

Γ. Σμυρνιώτης: Γιατί μου λέτε για 
τη Φυλή, γιατί και εγώ στη Φυλή τα 
στέλνω γιατί δεν έχω τι να τα κάνω. 
Αλλά υπάρχει και ο ΔΙΑΔΙΜΑ, που είναι 
φορέας διαχείρισης σε περιφερειακό 
επίπεδο που δουλεύει με ΧΥΤΑ μια χαρά 
και με πολύ χαμηλότερο κόστος από ότι 
δουλεύει η Φυλή.

Π. Χριστοδουλάκης: Κ. Δήμαρ-
χε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την 
παρέμβασή σας. 
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Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Ας έρθουμε τώρα στο θέμα μας που 
είναι πάρα πολύ τοξικό και επίκαιρο και, 
θα έλεγε κανείς ότι, αγγίζει τα όρια της 
τρέλας, γιατί θα δούμε ότι οι παρανομίες 
που γίνονται ή «υπόγεια» είτε «επίγεια» 
είναι πάρα πολύ σημαντικές. 

Όταν ξεκινήσαμε το ΠΑΚΟΕ το 1979, 
μας κάλεσε ο δήμα ρχος Ολυμπιάδας, 
να εναντιωθούμε και να κάνουμε μια 
έρευνα σχετικά με την ποιότητα του αέρα 
και της θάλασσας στην Ολυμπιάδα που 
ήταν τουριστικό μέρος, σχετικά με τις 
εξορύξεις του χρυσού που γινόντουσαν 
τότε στην περιοχή. Εκεί ήταν το εργοστά-
σιο που τώρα, με το ζόρι, προσπαθούν 
να βάλλουν στις Σκουριές. Αποδείξαμε 
ότι υπήρχε πρόβλημα, κάναμε μεγάλες 
κινητοποιήσεις, και από την πλευρά των 
Δημοτικών Αρχών, αλλά συγχρόνως 
και από την Νομαρχία, είχαμε πλήρη 
συμπαράσταση και πετύχαμε αυτό που 
δεν κατάφεραν να πετύχουν οι σημερινοί. 
Ξεκίνησε σήμερα μια παλινωδία. 

 Πήγε στις Σάπες, από εκεί στην Αλε-
ξανδρούπολη, μετά πήγε πάλι πίσω στην 
Χαλκιδική όπου συνεχίζεται η διαδικα-
σία αυτή. Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες 
στρέμματα στις Σκουριές έχουν δεσμευθεί 
από το 2004 με πρωταγωνιστή τον τότε 
υφυπουργό Οικονομικών, τον κ. Πάχτα 
και με συνεργασία του κ. Μπόμπολα του 
«ΑΚΤΟΡΑ». Ο κ. Μπόμπολας είχε αγοράσει 
έναντι 11 εκατομμυρίων Ευρώ όλη αυτή 
την έκταση. Μιλάμε για 20 με 23 ορυχεία 
συνολικά τα οποία πούλησε μέσα σε ένα 
χρόνο στην εταιρία «Ελληνικός Χρυσός», 
στους Καναδούς δηλαδή, και εισέπραξε 
γύρω στα 350 εκατομμύρια. 

Όταν οι «θύτες»  
το παίζουν «θύματα»  
με τις «ευλογίες του ΣτΕ!

Έχουμε μαζί μας τον κ. Χριστοφορίδη, 
εκδότη της εφημερίδας «Το Χωνί» για να 
μιλήσουμε για το θέμα.

Γιώργος Χριστοφορίδης:  Μιλάμε 
για μια απίστευτη υπόθεση, ακριβώς όπως 
τα λέτε κ. Χριστοδουλάκη. Έχουμε γράψει 
για το θέμα πάρα πολλές φορές στην 
εφημερίδα «Το Χωνί». Όταν αγοράζει ο 
Όμιλος του κ. Μπόμπολα τα μεταλλεία 
αυτά για μόλις 11 εκατομμύρια Ευρώ. 
Αυτά τα χρήματα καταβάλλει στο Ελληνικό 
Δημόσιο, το οποίο ούτε αυτά τα χρήματα 
δεν κρατάει αφού τα δίνει στην DVX για 
να αγοράσει τα δικαιώματα του χρυσού. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Έχουμε επίσης κοντά μας και τον πατέρα 
Χριστόδουλο που έχει ασχοληθεί σημα-
ντικά με το θέμα. Δεν είναι παράξενο ότι 
πολλοί ιεράρχες ασχολούνται πραγματικά 
και σκύβουν πάνω στα θέματα και μας 
δίνουν τα φώτα τους για κάτι που είναι 
απίστευτο. Θα δούμε στο «κουβάρι» που θα 
ξετυλίξουμε κατά πόσο όλη αυτή η ιστορία 
είναι στημένη σε σαθρά θεμέλια. Δεν είναι 
καν κάτι το νόμιμο. Ξεκίνησε παράνομα, 
συνεχίζει παράνομα και πιστεύω ότι θα 
συνεχίσει παράνομα και με τις «ευλογίες» 
του Συμβουλίου Επικρατείας.

Ο πατήρ Χριστόδουλος είναι μια σπίθα 
φωτιάς για τον κόσμο εκεί γιατί, όπως 
μου έλεγε, 300 άνθρωποι, κάτοικοι εκεί-
νης της περιοχής έχουν κατηγορηθεί για 
κακουργήματα εναντίον της Ελληνικής 
Δημοκρατίας. Και τα κακουργήματα αυτά 
είναι επειδή θέλησαν να προασπίσουν το 
δημόσιο συμφέρον, την υγεία των παιδιών 
τους και το περιβάλλον. Τρεις βασικές 
έννοιες που είναι κατοχυρωμένες από 
το άρθρο 24 του Συντάγματος και, εν 
τούτοις, οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται 
και διώκονται συνέχεια. 

Γιώργος Χριστοφορίδης: Και στέ-
κονται απέναντι σε μια επένδυση, που 
όπως αποδείξαμε και από την εφημερίδα 
«Το Χωνί», με την βοήθεια του πατέρα 

Χριστόδουλου, λειτουργεί απολύτως 
παράνομα. Έρχεται, απειλεί την υγεία όλης 
της Χαλκιδικής, της Βόρειας Ελλάδας, την 
υγεία των παιδιών των ανθρώπων αυτών, 
και, βγαίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
κ. Χριστοδουλάκη, και στα μούτρα μας 
κοροϊδεύει από το Στρασβούργο, όπου του 
την πέσανε πολλοί ξένοι ευρωβουλευτές, 
και πολύ καλά κάνανε, και μας λέει ότι 
είναι μια καταπληκτική επένδυση, μια 
θεάρεστη επένδυση και ότι όλοι αυτοί που 
αντιτίθενται είναι παράνομοι εξτρεμιστές. 

Μήπως εξτρεμισμός είναι το να συνε-
χίζεις να υπερασπίζεσαι μια επένδυση 
λες και είναι κόρη οφθαλμού, την ώρα 
που είναι παράνομη; Μήπως αυτός είναι 
εξτρεμισμός, όπου είναι εξτρεμισμός της 
κυβέρνησης, και όχι των κατοίκων που με 
ηρωισμό και απέναντι σε πολύ σκληρές 
συνθήκες υπερασπίζονται το δημόσιο 
συμφέρον στο κάτω, κάτω;

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: Το 
θέμα είναι το εξής. Εξαρτάται από το πώς 
βλέπει ο καθένας το δημόσιο συμφέρον. 
Όταν από αυτή την επένδυση, με την οποία 
έχω ασχοληθεί εδώ και πολλά χρόνια, 
κάθε χρόνο το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει 
έσοδα μόλις γύρω στο 1,5 εκατομμύριο 
Ευρώ, και αν τα έχει, τότε τι να συζητάμε.

Γιώργος Χριστοφορίδης: Αυτό ξεκι-
νήσαμε να λέμε πριν. Πουλήσανε αυτά 

τα δικαιώματα στον Μπόμπολα για 11 
εκατομμύρια Ευρώ, και ο ίδιος, πριν 
περάσουν τρία χρόνια, έδωσε το 95% 
για 226 εκατομμύρια Ευρώ συνολικά.

Εξαγοράζουν υπηρεσίες  
και συνειδήσεις!

Πατήρ Χριστόδουλος: Θα πρέπει, 
κατ’ αρχήν να καταλάβουμε ποιά είναι 
η διαφορά μιας ιδιωτικής επένδυσης 
από την συγκεκριμένη. Αυτή η επένδυση 
επειδή αφορά τον εθνικό μας ορυκτό 
πλούτο έχει γίνει με μια εθνική σύμβαση 
η οποία κυρώθηκε με ένα εθνικό νόμο. 
Αυτό έγινε το 2004. Με αυτό τον νόμο, 
τον 3220 του 2004, έχουν ορισθεί οι όροι 
με τους οποίους πρέπει να υλοποιηθεί 
αυτή η επένδυση. Έτσι λοιπόν όρισε ο 
εθνικός νομοθέτης ότι βασική προϋπόθεση 
αυτής της επένδυσης είναι ότι πρέπει να 
καταθέσει ένας πλήρες και άρτιο επενδυ-
τικό σχέδιο ανάπτυξης του συνόλου των 
μεταλλείων της Κασσάνδρας τα οποία θα 
εκμεταλλευθεί, συνοδευόμενο απ’ όλες 
τις τεχνικές μελέτες. Δυστυχώς στη σύμ-
βαση που έκανε το Ελληνικό Δημόσιο και 
παραχώρησε τον εθνικό πλούτο θα έπρεπε 
να έχει γίνει έρευνα προηγουμένως για 
το τι πλούτο παραδίδει, πόσα μεταλλεία 

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

Παράνομη η λειτουργία των μεταλλείων  
της «Ελληνικός Χρυσός» στην Χαλκιδική! 
▶Άκυρη η σύμβαση αφού δεν υπάρχει Επενδυτικό Σχέδιο!

▶
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της βασικής και ουσιώδους διοικητής 
πράξεως της εγκρίσεως του Επενδυτικού 
Σχεδίου, η εταιρία δεν μπορεί να επιδει-
κνύει μια απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας με χιλιάδες αποφάσεις έχει πάγια 
αποφανθεί ότι δεν δύναται να προβεί 
σε υποκατάσταση της πραγματικής και 
νομικής βάσης μιας Διοικητικής Πράξεως. 
Αυτό είναι ξεκάθαρο.

Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι τον Ιανου-
άριο του 2007, όπου έπρεπε η διοίκηση να 
έχει καταληκτικά εγκρίνει το Επενδυτικό 
Σχέδιο, επειδή αυτό δεν είχε κατατεθεί 
πλήρες, άρτιο, συνοδευόμενο από τις 
σχετικές τεχνικές μελέτες κλπ. δεν εγκρί-
θηκε. Το άρθρο 4 της σύμβασης λέει ότι 
«όταν δεν πληρεί τους όρους κάποιο 
συμβαλλόμενο μέρος γίνεται αναστολή 
της σύμβασης, συνιστά λόγο καταγγελίας 
της και γίνεται αναστολή της σύμβασης 
και παύει να ισχύει. Αυτό λοιπόν δεν έγινε. 
Αλλά να δούμε τι έγινε. Άρχισε η παράνομη 
αδειοδότηση των όλων έργων. Όλα τα 
έργα που έχουν γίνει είναι παράνομα. 

Δεν μπορεί, εν συνεχεία, αποσπασματι-
κά, να κατατίθεται σε «δόσεις» Επενδυτικό 
Σχέδιο. Και γιατί. Γιατί το διαρκώς μετα-
βαλλόμενο και αποσπασματικό Επενδυτικό 
Σχέδιο δεν επιτρέπει αντικειμενικά τον 
προσδιορισμό και την ορθή αξιολόγηση, 
την συνολική περιβαλλοντική εκτίμηση 
των επιπτώσεων που θα έχει η επένδυση. 
Είναι άλλο, δηλαδή να πεις ότι θα κάνω 
ένα μεταλλείο στις Σκουριές και ένα στον 
Μαντέμ Λάκκο, και άλλο ξαφνικά το 2009 
να παρουσιάζεις 10 μεταλλεία. Όπως, 
για παράδειγμα η Τσικάρα είναι οκτώ 
φορές μεγαλύτερη από τις Σκουριές και 
η Πιάβιτσα τρεις φορές μεγαλύτερη από 
την Ολυμπιάδα. 

Συνεπώς ούτε το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας δεν μπορεί να εκτιμήσει τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον ούτε και το 
οικονομικό συμφέρον που θα υπάρξει. 
Δεν μπορεί να κάνει μια εκτίμηση. Το θέμα 
είναι ότι είναι παράνομα και δεν υπάρχει 
έγκριση. Ένας νόμος όταν γίνεται δεν 

είναι αντικείμενο ούτε συζήτησης, ούτε 
διαλόγου, ούτε δημοψηφίσματος, ούτε 
εκλογών. Είναι θέμα τήρησης. 

 Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: Όταν 
δεν υπάρχουν τα κότσια να εφαρμόσουν 
τον νόμο και βλέπουν ατραπούς που 
μπορούν να οδηγήσουν στην εξυπη-
ρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, 
τότε δεν τηρείται ο νόμος, έχουμε τους 
παράδρομους που λέμε, και τις υπόγειες 
διαδρομές, και δυστυχώς φτάνουμε σ’ 
αυτό το χάλι. 

Έγκλημα σε βάρος 
των κατοίκων και του τόπου!

Πατήρ Χριστόδουλος: Θα ήθελα να 
επισημάνω το εξής: Η εταιρία εξυπηρετεί 

το δικό της συμφέρον με τον καλύτερο 
γι αυτήν τρόπο. Προφανώς αυτοί που 
ασχολούνται με την πολιτική, θέλοντας 
να εξυπηρετήσουν τα κομματικά τους 
συμφέροντα, και αυτοί, λες προκειμένου 
να είναι στην εξουσία κλπ. «δικαιολογού-
νται» γι αυτά που κάνουν. 

Το μεγαλύτερο όμως έγκλημα, όπως 
θέλω να πω δημόσια εγώ, είναι η στάση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο 
οποίο προσέφυγαν οι πολίτες ως Ανώ-
τατο Δικαστήριο της χώρας. Όπου μετά 
από εκεί υπάρχει μόνο ο Θεός. Είναι 
ανέλεγκτο. Δεν μπορείς να προσφύγεις 
κατά της αποφάσεως του κάπου αλλού. 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, πριν 
βγάλει την απόφαση του ζήτησε από την 
Διοίκηση τις απόψεις της. Και ζήτησε 
λοιπόν από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

και το ΥΠΕΚΑ να στείλει φάκελο με τις 
απόψεις της Διοίκησης. Έστειλε, λοιπόν, 
στις 31.05.2012 ένα έγγραφο 16 σελίδων 
το Υπουργείο Ανάπτυξης, με το οποίο 
ενημερώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας 
ότι η εταιρία έχει καταθέσει Επενδυτικό 
Σχέδιο αλλά αυτό δεν έχει εγκριθεί. 

Το τονίζει ξεκάθαρα αυτό. Δηλαδή 
το Συμβούλιο της Επικρατείας λαμβά-
νει γνώση ότι δεν υπάρχει εγκεκριμέ-
νο  Επενδυτικό Σχέδιο και συνεπώς δεν 
δικαιολογείται καμιά άλλη αδειοδότηση 
και ενέργεια υλοποίησης του. Και ενώ το 
γνωρίζει πολύ καλά αυτό, το λέω δημόσια 
αναλαμβάνοντας την όποια ευθύνη της 
αλήθειας που λέω, ότι με πρόθεση και με 
δόλο, με πλήρη διαστροφή της αλήθειας, 
οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, κατέθεσαν 
στην απόφαση τους ψέματα ότι «η εταιρία 
συμμορφούμενη προς τις συμβατικές της 
υποχρεώσεις υπέβαλλε ολοκληρωμένο 
Επενδυτικό Σχέδιο ανάπτυξης των μεταλ-
λείων Κασσάνδρας, το οποίο εγκρίθηκε 
στις 27.03.2006». 

Η έγκριση που επικαλείται είναι η απλή 
επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης που 
λέει ότι δεν έχει κατατεθεί ούτε πλήρες, 
ούτε άρτιο ούτε περιλαμβάνει καμία μελέτη, 
τίποτα δηλαδή. Ενώ, δηλαδή, ενημερώ-
νει η Διοίκηση ότι δεν έχει εγκριθεί το 
Επενδυτικό Σχέδιο,  στην απόφασή τους 
οι δικαστές γράφουν ότι έχει εγκριθεί! Αν 
είχαμε ευνομούμενη κοινωνία, οι δικαστές 
αυτοί σήμερα θα ήταν σπίτι τους ή θα 
είχαν προσληφθεί ως νομικοί σύμβουλοι 
στην εταιρία «Ελληνικός Χρυσός». 

Αυτοί είναι η μεγαλύτεροι εγκληματίες 
και θα σας πω γιατί. Γιατί καταστρέφουν 
κάθε εναπομένον αίσθημα περί δικαίου 
στις ψυχές των ανθρώπων και τους φέρ-
νουν πλέον σε αδιέξοδο. Τους κάνουν να 
πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Αυτοί 
είναι οι μεγαλύτεροι εγκληματίες. Το 
λέω δημόσια! 

Συνειδητά εξαπατούν τον κόσμο!    
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παραδίδει κλπ. για να ορισθεί η τιμή πώλη-
σης. Δυστυχώς όλα αυτά απεκρύβησαν 
από την σύμβαση μεταβίβασης. Είπαν 
αφηρημένα «πάρε αυτή την έκταση των 
360.000 στρεμμάτων και πες μας εσύ το 
τι ακριβώς θα αναπτύξεις μεταλλευτικά 
σ’ αυτή την περιοχή». Και αυτό, ο νόμος, 
βάσει του άρθρου 3 επέβαλλε να το κάνει 
σε συγκεκριμένη καταληκτική ημερομη-
νία. Αυτή ήταν η 27.01.2006. Και μέχρι 
27.01.2007 η διοίκηση θα πρέπει να 
εγκρίνει το επενδυτικό σχέδιο μαζί με τις 
τεχνικές μελέτες, και αυτό θα ενσωματωθεί 
αμέσως στον κυρωθέντα νόμο 3220/2004, 
θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, θα 
δεσμεύει τα αντισυμβαλλόμενα μέρη και 
στο εξής θα νομιμοποιείσαι να αρχίσεις 
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 
Συνεπώς ο νόμος είναι σαφής και σωστός. 

Λέει λοιπόν το άρθρο 3 ότι μέχρι να 
κατατεθεί πλήρες και άρτιο επενδυτικό 
σχέδιο ανάπτυξης για να δούμε τι θα 
κάνεις στην περιοχή, διότι δεν μπορεί 
να τον αφήσει ανεξέλεγκτο το κράτος, 
ο επενδυτής μπορεί να κάνει μόνο τρεις 
εργασίες. Ένα να κάνει ο επενδυτής γεω-
φυσικές έρευνες για δει που υπάρχουν 
μεταλλεία, ώστε να φτιάξει το επενδυτικό 
του σχέδιο. Δεύτερον, υποχρεούται ο 
επενδυτής να συντηρεί την προστασία 
του περιβάλλοντος από τα όξινα νερά, 
τα τέλματα, τις στοές, και, τρίτον, εάν 
υπάρχει από την προηγούμενη εταιρία 
υπάρχει κάποια άδεια εκμετάλλευσης 
ενεργού μεταλλείου, η οποία δεν έχει 
ανακληθεί με κάποια δικαστική απόφαση, 
αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί ώστε να 
αρχίσει η παραγωγή. Συνεπώς, ο νόμος 
είναι σαφής.     

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: Το 
θέμα της ιστορίας της «Ελληνικός Χρυσός» 
είναι πραγματικά καυτό. Η εταιρία είναι 
καναδικής ιδιοκτησίας και συμφερόντων, 
παρά την ονομασία της «Ελληνικός Χρυ-
σός». Τον Ελληνικό χρυσό θα τον πάρουν 

λοιπόν σε δολάρια οι Καναδοί και εμείς 
εδώ πέρα θα κλαίμε τη μοίρα μας με 
τα απόβλητα και τα μπάζα που θα μας 
αφήσουν. Παρά τις καταγγελίες μας, το 
περασμένο καλοκαίρι, η «Ελληνικός Χρυ-
σός» συνεχίζει ακάθεκτη, έχει «καταλάβει» 
κάθε δημόσια υπηρεσία εκεί στην περιοχή. 
Είναι χορηγός από την αστυνομία έως τα 
σχολεία και την υγεία… Σ’ αυτό το χάλι 
φτάσαμε. Το περιπολικό της Αστυνομίας 
δεν έχει καύσιμα για να κινηθεί και έρχεται 
η «Ελληνικός χρυσός και λέει «… πάρτε 
παιδιά λεφτά. Πάρτε ότι θέλετε αλλά 
κινείστε το περιπολικό για να μας φυλάει 
από τους τρομοκράτες».

Είναι τρομοκράτες αυτοί που προα-
σπίζονται τα συμφέροντα της περιοχής. 
Είναι τρομοκράτες αυτοί που θέλουν να 
πίνουν καθαρό νερό τα παιδιά τους. Πριν 

από λίγες μέρες μας έφεραν από το ρέμα 
του Καρατζά δείγματα. Τα βαριά μέταλλα 
τα οποία περιέχει το νερό, νικέλιο, χρώ-
μιο, ακόμα και βανάδιο, ήταν 10 έως 20 
φορές πάνω από τα όρια! Ντροπή σας 
κύριοι της «Ελληνικός Χρυσός». Για ποια 
προστασία περιβάλλοντος μιλάτε! Επειδή 
έχετε «καταλάβει» όλα τα ΜΜΕ, επειδή 
έχετε «καταλάβει» την αστυνομία και τις 
δημόσιες υπηρεσίες, πιστεύετε ότι η κατα-
στροφή που θα κάνετε στο περιβάλλον 
δεν θα φαίνεται; 

Χωρίς Επενδυτικό Σχέδιο  
δεν υπάρχει Σύμβαση!

Γιώργος Χριστοφορίδης: Αυτό 
είναι και το χειρότερο κ. Χριστοδουλάκη. 
Βαφτίζουν το κρέας, ψάρι. Είναι αυτοί οι 

παράνομοι, κάτι που αποδεικνύεται με 
έγγραφα που έχουμε στη διάθεση μας. 
Είναι αυτοί οι παράνομοι και γυρνάνε με 
απίθανο θράσος και λένε «…όχι, εσείς 
είσαστε οι εξτρεμιστές.» Δηλαδή αυτοί 
που προσπαθούν να προστατεύσουν τη 
γη τους, τα παιδιά τους, τους εαυτούς 
τους για να έχουν μια ζωή στο μέλλον 
στον τόπο τους.

Είναι φοβερό το έγγραφο που φέραμε 
στη δημοσιότητα. Η σύμβαση προβλέπει 
ότι πρέπει να υπάρχει επενδυτικό σχέδιο. 
Δηλαδή αν δεν υπάρχει επενδυτικό σχέδιο, 
δεν υπάρχει σύμβαση! Και τι αποκαλύ-
φθηκε! Αποκαλύφθηκε ότι κατέθεσαν, 
την τελευταία μέρα, με την λήξη της 
προθεσμίας, το επενδυτικό τους σχέδιο, 
και όταν το έκρινε το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης έβγαλε ένα χαρτί που λέει ότι δεν 
εγκρίνεται! Βρίσκει 9 παραλείψεις, ούτε 
μία, ούτε δύο. Βρίσκει 9 παραλείψεις με 
πρώτη, πρώτη το ότι δεν τεκμηριώνεται 
το πώς θα επεξεργάζονται τα συμπυ-
κνώματα. Δηλαδή, το τι θα κάνουν με τα 
συμπυκνώματα, τι απόβλητα θα έχουν, τι 
ζημιά θα κάνουν στο περιβάλλον, δεν το 
τεκμηριώνουν οι άνθρωποι! 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα 
με το έγγραφο που έχουμε στα χέρια 
μας δεν εγκρίνει! Γράφει στο τέλος: «Επι-
φυλασσόμεθα για την διατύπωση της 
περαιτέρω αποφάσεως της υπηρεσίας 
μας, τόσο επί του Επενδυτικού Σχεδίου, 
όσο και επί των τεχνικών μελετών τις 
οποίες δεν έχετε υποβάλλει». Αυτό είναι 
το έγγραφο του 2006. Και αργότερα, το 
2010, έχουμε άλλο έγγραφο, της ίδιας 
υπηρεσίας, που λέει: «… Το Επενδυτικό 
Σχέδιο που έχει κατατεθεί από το 2006 
στην Επιτροπή της υπηρεσίας μας, δεν 
έχει εγκριθεί.» Και αυτό είναι το 2010! 
Και όλα αυτά τα χρόνια μας λένε ότι είναι 
μια καταπληκτική επένδυση που θα φέρει 
θέσεις εργασίας, που θα φέρει ανάπτυξη 
στον τόπο μας.

Να πούμε εδώ τι μας απάντησε η 
«Ελληνικός Χρυσός» μετά την δημοσιο-
ποίηση του παραπάνω εγγράφου. Φυσικά 
απάντησαν προφορικά, μέσω τηλέφωνου. 
Μας είπαν ότι τα πράγματα «δεν είναι 
έτσι». Όταν ρωτήσαμε τι δεν είναι έτσι 
και να μας εξηγήσουν, απάντησαν, πάντα 
προφορικά και με κανένα έγγραφο τους, 
ότι έχουν έγκριση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, προ-
φανέστατα παραπλανηθέν, λέει ότι έχει 
εγκριθεί. Που αποδεικνύουμε ότι δεν έχει 
εγκριθεί. Και όταν επιμείναμε να μας πουν 
το πώς λειτουργούν η απάντηση ήταν: «Ε… 
και τι θέλετε λοιπόν να κάνουμε. Να τα 
γκρεμίσουμε όλα; Να τα αφήσουμε και 
να φύγουμε;» Και η δικιά μας απάντηση 
ήταν «ναι… να τα γκρεμίσετε, εφ’ όσον 
δεν υπάρχει επενδυτικό σχέδιο, εφ’ όσον 
δεν υπάρχει αυτό που προβλέπεται από 
τον νόμο και να σηκωθείτε να φύγετε». 

Ποια είναι η λογική μιας εταιρίας που 
απαντάει, παραδεχόμενη, εμμέσως πλην 
σαφώς, προφορικά βέβαια πάντα, ότι δεν 
υπάρχει τίποτα. Και ο πρωθυπουργός της 
χώρας, ο Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο Στρασβούργο, έλεγε, ουσι-
αστικά ψέματα σε όλη την Ευρωβουλή.

Πατήρ Χριστόδουλος: Ελλείψει αυτής 
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Μέτρα για τη μείωση  
του ενεργειακού κόστους

Μέτρα για τη μείωση του ενεργει-
ακού κόστους των βιομηχανιών τόσο 
στο ηλεκτρικό ρεύμα όσο και στο φυσι-
κό αέριο επρόκειτο να ανακοινώσει 
την περασμένη Τετάρτη ο υφυπουργός 
ενέργειας, Μάκης Παπαγεωργίου, όπως 
η «διακοψιμότητα» που είχε παγώσει από 
την τρόικα και αφορά τη δυνατότητα 
που έχει ο Διαχειριστής του Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρισμού να διακόπτει την 
υψηλή τάση στην ηλεκτροδότηση όταν 
αυτό είναι απαραίτητο, με τη συναίνεση 
πάντα των βιομηχανιών οι οποίες και θα 
αποζημιώνονται για τη διακοπή αυτή. 

 Ο ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιεί κατά 
κάποιον τρόπο «μειοδοτικές δημοπρα-
σίες» για τη ποσότητα του ηλεκτρικού 
ρεύματος που επιθυμεί να διακόψει και 
οι βιομηχανίες με τη σειρά τους θα προ-
σφέρουν την ποσότητα του φορτίου που 
θέλουν να δώσουν,ζητώντας αντίστοιχα 
μια τιμή ανά Mwh. 

Η αποζημίωση των βιομηχανιών από 
την παραπάνω διακοπή ηλεκτροδότη-
σης, φαίνεται πως δε θα βαρύνει τους 
καταναλωτές αλλά τους ηλεκτροπα-
ραγωγούς. Το μέτρο αυτό αναμένεται 
να είναι μεταβατικό με ισχύ μέχρι την 
εφαρμογή του «ενιαίου μοντέλου της 
ευρωπαϊκής αγοράς» από το 2015, ενώ 
θα συμπληρώνεται από μέτρα για μείω-
ση του περιθωρίου κέρδους της ΔΕΠΑ 
για όλους τους καταναλωτές, η οποία, 
ταυτόχρονα με τη έκπτωση από την ανα-
μενόμενη συμφωνία της με τη Gazprom 
πρόκειται να επιφέρει μια σημαντική 

περικοπή του κόστους. Από την άλλη, η 
ΔΕΗ, δια στόματος Αρθούρου Ζερβού, 
υποστήριξε,στο συνέδριο του Economist 
στη Θεσσαλονίκη, πως «δεν έχει αυξήσει 
τα τελευταία 5,5 χρόνια τα τιμολόγια της 
υψηλής τάσης» και πως «τα νούμερα 
που παρουσιάζονται στον Τύπο για τα 
ενεργειακά κόστη δεν προκύπτουν από 
πουθενά», ενώ παραδέχτηκε πως ναι μεν 
η ελληνική βιομηχανία είναι σε δύσκολη 
θέση λόγω του ενεργειακού κόστους, 
εντούτοις δεν μπορεί η ΔΕΗ να πουλά 
κάτω του κόστους. 

Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο εισα-
γόμενος από την Αμερική φθηνός λιγνίτης 
επαναφέρει το ρυπογόνο αυτό καύσιμο 

στην κορυφή χρησιμοποίησης καυσίμων 
από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα 
σε μια Ε.Ε., που κατά τα άλλα, μάχεται 
για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΝΑ 
ΕΙΣΑΓΕΙ «ΔΗΘΕΝ» ΦΤΗΝΟ ΛΙΓΝΙΤΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ,ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ 
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΕΘΑΙ-
ΝΟΥΝ, ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΩΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΓΝΙ-
ΤΗ, ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. 
ΕΛΕΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ. ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΜΥΑΛΟ;

ΔΕΗ: ζημιές ύψους 74, 435 εκατομμυρίων ευρώ  
για έργο που δεν κατασκευαστηκε ποτέ 

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουρ-
γήματος ασκήθηκε εις βάρος του Τάκη 
Αθανασόπουλου και του Αρθούρου 
Ζερβού, πρώην και νυν προέδρου και 
διευθύνοντα συμβούλου της ΔΕΗ,καθώς 
και σε τέσσερα μέλη του συμβουλίου της 
εταιρείας, για το θέμα της κατασκευής 
του νέου εργοστασίου στη Νότια Ρόδο. 

Οι υπηρεσιακοί αυτοί παράγοντες 
κατηγορούνται για απιστία από κοινού, 
με το συνολικό ποσό της ζημίας να 
ανέρχεται σε 74, 435 εκατομμύρια ευρώ. 
Συγκεκριμένα, ενώ η ΔΕΗ είχε ξεκινήσει 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 
ανέγερση νέου εργοστασίου στη θέση 
«Πλάκα Στενή» στην Κατταβιά, κατέληξε 
να συνάπτει σύμβαση μίσθωσης με 
την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου 
για το ακίνητο που απαιτούνταν αλλά 
και με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την προμή-

θεια του κατάλληλου μηχανολογικού 
εξοπλισμού, χωρίς να έχει παραλάβει 
προηγουμένως την έγκριση της περι-
βαλλοντικής μελέτης αλλά και της 
έκδοσης πολεοδομικής άδειας. 

Οι απαραίτητες εγκρίσεις ουδέποτε 
δόθηκαν, ενώ η ΔΕΗ είχε ήδη προκα-
ταβάλει τεράστια ποσά στις παραπάνω 
εταιρείες για τις ανάγκες λειτουργίας 
ενός εργοστασίου που ουδέποτε κατα-
σκευάστηκε.

ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ 
ΔΕΗ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΩΣ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑ-
ΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ. ΕΝ 
ΤΟΥΤΟΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ «ΥΠΕΥ-
ΘΥΝΟΙ» ΤΗΣ ΝΑ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΥΠΟ-
ΛΟΓΙΖΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ ΠΟΥ ΣΤΡΙ-
ΜΩΧΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΥΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ …
ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ

 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ….Δ.Ε.Η. 

Την έντονη αντίδραση της Δ.Ε.Η. 
προκάλεσε η απόφαση της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να 
καταδικάσει την πρώτη σε ζημιά 
109 εκατομμυρίων ευρώ και να 
την υποχρεώσει να προμηθεύει 
την Αλουμίνιον με ρεύμα σε τιμές 
πολύ κάτω του κόστους μέχρι το 
τέλος του 2013. Η Αλουμίνιον και 
η Ρ.Α.Ε. φαίνεται να προσπαθούν 
τώρα να εμπλέξουν και την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού κάνοντας 
λόγο για κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης από την πλευρά της Δ.Ε.Η. 
Χαρακτηριστικό είναι πάντως πως η 
Αλουμίνιον διαθέτει δική της μονάδα 
που μπορεί να καλύψει πλήρως 
τις ανάγκες της σε ρεύμα η οποία 
μάλιστα κατασκευάστηκε με κρατικές 
επιχορηγήσεις ακριβώς για το σκοπό 
αυτό.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛOI ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.Η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ» 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΗΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ 
ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ. ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΠΟΥΛΑΕΙ ΣΕ 
ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ. ΟΙ 
ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ 
ΤΟΥΣ, ΟΥΤΕ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ.
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΠΕΡΣΙ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ 
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ.
ΟΜΩΣ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
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Π. Χριστοδουλάκης:  Γεια σας αγαπη-
τές φίλες και φίλοι, εκπομπή «Περιβάλλον 
Ώρα Μηδέν» στο «Κόντρα Channel». Η 
εκπομπή που κλείνει ήδη το τρίμηνο και 
ελπίζουμε να συνεχίσει. Η εκπομπή αυτή, 
«Περιβάλλον Ώρα Μηδέν», συνήθως 
σκέπτεται, μιλάει, εξωτερικεύεται, για 
διάφορα θέματα της επικαιρότητας και μη.

Σήμερα λοιπόν, επειδή από την πρώτη 
του χρόνου αναλάβαμε την Προεδρία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν Έθνος, θα 
μιλήσουμε για τα τρία βασικά θέματα που 
απασχολούν την Ελλάδα: Το περιβάλλον, 
την ενέργεια και την υγεία. Η οικονομία 
πάει κατά διαβόλου, κι έτσι ας μην την 
συζητάμε γιατί θα κλαίμε. 

Η μεγάλη κλοπή της ΔΕΗ!

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το πάγιο 
θέμα μας, τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μας κλέβει και 
μας σκοτώνει. Μας σκοτώνει γιατί η γκρίζα 
ενέργεια που παράγει είναι καρκινογόνα, 
τα αιωρούμενα σωματίδια που παράγει 
είναι και ραδιενεργά και καρκινογόνα, 
αλλά, δυστυχώς λένε, ότι είναι φθηνή 
αυτή η ενέργεια, οπότε, τι να κάνουμε, 
ας τα υποστούμε όλα. 

Αλλά μας κλέβει γιατί λέει ότι είναι 
φορέας κοινής ωφέλειας. Και στον λογα-
ριασμό μας, όπως έχουμε πει επανει-
λημμένα, υπάρχει ένα «τέλος Κοινής 
Ωφέλειας» που αντιπροσωπεύει το 40% 
της ενέργειας που καταναλώνεται. Και 
αυτό το τέλος έχει καταργηθεί από το 
2011. Είχε επιβληθεί με νόμο το 1999 
και το 2011 καταργήθηκε πάλι με νόμο, 
αλλά, δυστυχώς η ΔΕΗ το «ξέχασε» και 
συνεχίζει να το εισπράττει! Και από τότε 
έως τώρα έχει εισπράξει 12,5 δισεκατομ-
μύρια ευρώ! Τα τελευταία 4 χρόνια έχει 
εισπράξει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 
φαινόμενο της αιθαλομίχλης, που θα δείτε 
ότι είναι ένα φιάσκο, γιατί η ΔΕΗ δεν έχει 
ούτε μετρητές να μετρήσει την κατανα-
λισκόμενη ενέργεια ανά ώρα στα σπίτια, 
δεν μετράει ρύπους Σαββατοκύριακο γιατί 
είναι δημόσια υπηρεσία και μπορεί κάποια 
μηχανήματα να είναι καταγραφικά, αλλά 
τα αποτελέσματα βγαίνουν την Δευτέρα. 

Θα δούμε λοιπόν ότι αυτό το τέλος θα 
πρέπει να το πάρουμε πίσω! Θα πρέπει να 
το διεκδικήσουμε. Γιατί αν δεν μάθουμε 
να διεκδικούμε, αν δεν σηκωθούμε από 
την πολυθρόνα ή τον καναπέ, τότε, μας 
πήρε και μας σήκωσε. Μας έχει πάρει 
και μας έχει σηκώσει εδώ και τέσσερα 
χρόνια, αλλά τώρα λέμε ότι φτάνει πια! 
Φτάνει πια κυρία ΔΕΗ και κύριε Ζερβέ, 

γιατί, κυριολεκτικά, μας έχετε πρήξει! Και 
μας έχετε πρήξει γιατί αγνοείτε αυτό που 
λέμε ότι ο κόσμος δεν έχει πια να πληρώ-
νει, έρχεται και δηλώνει ανεπάρκεια και 
αδυναμία πληρωμής! Είπατε πριν από τα 
Χριστούγεννα ότι θα επανασυνδέσετε γύρω 
στις 300.000 συνδέσεις στην Αττική…, 
έτσι λέγατε, γιατί δεν έχουν ρεύμα, και 
τελικά, όπως είπατε, έως τις 2 Ιανουαρίου 
επανασυνδέσατε μόλις 5125 συνδέσεις. 

Και λέτε ακόμα ότι θα ξοδέψετε για 
το σύστημα της αιθαλομίχλης 40 εκατομ-
μύρια Ευρώ. Με έξη λεπτά την ώρα που 
θα δίνετε στον κόσμο, σε ένα κόσμο που 
δεν ξέρει πως θα τα παίρνει τα χρήματα 
αυτά, πως θα μετράει… Δηλαδή θα σβή-
νει το τζάκι και θα ανάβει το ηλεκτρικό 
καλοριφέρ; Από μια λέτε αυτό... Από την 
άλλη λέει η ΔΕΗ να μην καταναλώνετε 
πολύ ηλεκτρικό ρεύμα… πάνω από 2000 
κιλοβατώρες. Είναι ένας φαύλος κύκλος. 
Τα έχετε κάνει σαλάτα κύριε Μανιάτη! 

Επιτέλους βάλτε λίγο μυαλό. Ξεκαθαρίστε 
τι θέλετε. Δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε 
συνέχεια τον Ελληνικό λαό! Είσαστε τώρα 
πρόεδρος των Ευρωπαίων συναδέλφων 
σας στο περιβάλλον! Τρίχες κατσαρές 
περιβάλλον έχουμε.

Θυμάμαι το ’86, όταν φωνάζαμε για το 
φωτοχημικό νέφος, υπήρξαν  τεσσερισήμισι 
χιλιάδες νεκροί σε μια εβδομάδα ακριβώς 
από αυτό το φωτοχημικό νέφος. Τότε το 
δίδυμο, φωτοχημικό νέφος και καύσωνας 
είχανε πνίξει την Αθήνα! Τώρα πάτε να 
κάνετε το ίδιο με την αιθαλομίχλη. Είναι 
η δεύτερη χρονιά που συμβαίνει αυτό 
το φαινόμενο. Δεν μπορείτε να βάλετε 
καμία τάξη στο ενεργειακό, σας έχει 
ξεφύγει τελείως, δεν δίνεται καθόλου 
σημασία στο θέμα φυσικό αέριο για να 
«ξελασπώσει» λίγο ο τόπος από αυτή 
την ιστορία, δεν δίνετε καθόλου σημασία 
για το πώς θα λειτουργήσετε ενεργειακά 
αυτόν τον τόπο, και τολμάτε να λέτε, «…
ξέρετε 40 εκατομμύρια θα μας στοιχίσει… 
είναι πολλά». Δώστε μας πίσω τα 12,5 
δισεκατομμύρια που μας πήρατε… που 
μας κλέψατε κύριε Ζερβέ. Επιτέλους.

Λοιπόν, συνεχίζονται οι αιτήσεις στο 
ΠΑΚΟΕ για τις ομαδικές αγωγές. Σας 
είπαμε ότι κερδίσαμε και 40 άνθρωποι 
πήραν πίσω χρήματα από τις ομαδικές 
αγωγές που κάναμε. Ήταν από την επι-

στροφή του τέλους αυτού της «κοινής 
ωφέλειας». Από τις 15 του μήνα ξεκινάει 
πάλι η συλλογή αιτήσεων για τις ομαδι-
κές αγωγές, στα γραφεία του ΠΑΚΟΕ, 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 50ς όροφος.

Μας έγραψε κάποιος στο email του 
ΠΑΚΟΕ: «Κύριοι, αν αυτή η χρέωση που 
επιβάλλει η ΔΕΗ είναι αντίθετη στο νόμο 
και στις δικαστικές αποφάσεις σημαίνει 
ότι όλο το ΔΣ της ΔΕΗ παρανομεί. Προς 
τι λοιπόν το petition κατά του τέλους 
«κοινής ωφέλειας» και δεν γίνεται μαζική 
αγωγή κατά όλων των μελών του ΔΣ 
της ΔΕΗ με απαίτηση την δέσμευση των 
προσωπικών τους περιουσιών καθώς και 
μηνυτήριες αναφορές για περιφρόνηση 
του νόμου. Δημήτρης Σδούκος».

Ας έρθουμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. 
Ρυάκια με χάλκινο χρώμα, φυσαλίδες και 
αφρούς αντίκρισαν στο ρέμα του Καρατζά 
κάτοικοι της Ιερισσού που επισκέφθηκαν 
την περιοχή πριν λίγες μέρες. Το ρέμα 
του Καρατζά βρίσκεται σε δασική περι-
οχή και δίπλα του βρίσκεται μέρος των 
εγκαταστάσεων της εταιρίας «Ελληνικός 
Χρυσός». Το ρέμα του Καρατζά αποτελεί 
βασικό τροφοδότη για τις εγκαταστάσεις 
νερού στο Κρυονέρι απ’ όπου τροφοδο-
τούνται με πόσιμο και αρδευτικό νερό οι 
κατοικημένες περιοχές και τα χωράφια 
όλης της ευρύτερης περιοχής.

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

Περιβάλλον, Ενέργεια, Υγεία: 
Τρία θέματα που «καίνε» τον Έλληνα! 
▶Η «γκρίζα» ενέργεια της ΔΕΗ σκοτώνει!

▶

Συνεχίζεται το  
«Τέλος Κοινής Ωφελείας» 
 παρ’ όλο που έχει καταργηθεί 
από το 2011!
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Το θέμα είναι πράγματι τραγικό. Και 
αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν 
μπορούμε να συζητάμε για επένδυση 
«μεγατόνων» όπως λένε οι Καναδοί, της 
εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός», γιατί αυτή 
η ιστορία είναι «φούσκα»¨. Το Ελληνικό 
Δημόσιο θα πάρει μόλις το 5%, ήδη το 
άλλο 5% το έχει πάρει η εταιρία «ΑΚΤΩΡ»… 
και πάει λέγοντας! 

Τώρα ερχόμαστε σε ένα πρόσφατο 
επεισόδιο που έγινε στο «Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο» με τρόφιμα που προσφέρ-
θηκαν στους φοιτητές και περιείχαν DNA 
αλόγου. Αλογίσιο κρέας λοιπόν τρώνε τα 
παιδιά μας και κανείς δεν φαίνεται να 
δίνει σημασία στο θέμα! 

Αυτό που θα συζητήσουμε επίσης είναι 
το πώς θα προχωρήσει η Προεδρία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε αναλάβει, 
για θέματα περιβάλλοντος όπως είναι 
ο Θαλάσσιος Τουρισμός, η Θαλάσσια 
Χωροταξία, όπως την ονομάζουν, όπως 
είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως είναι 
τα ξενικά είδη, όπως είναι ο υπόγειος 
πλούτος, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά 
της Ευρώπης γενικότερα. Αυτά είναι τα 
θέματα της ατζέντας, της «Λευκής Βίβλου» 
όπως ονομάζεται, που θα συζητηθούν 
στην διάρκεια του εξαμήνου που η χώρα 
μας έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για τα θέματα αυτά θα μιλή-
σουμε με εξαιρετικούς επιστήμονες που 
θα αναφερθούν σε τρία θέματα: Το θέμα 
του περιβάλλοντος, όσο μπορούμε να το 
εντοπίσουμε στα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η Ελλάδα, στα προβλήματα της 
ενέργειας και στα προβλήματα της Υγείας. 

Στο πρόβλημα του περιβάλλοντος θα 
μας βοηθήσει εδώ ο κ. Μίλτος Βασιλόπου-
λος, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός. Θα 
ξεκινήσουμε με τα πιο βασικά προβλήματα 
όπως είναι αυτό της αιθαλομίχλης, που 
μας απειλεί τώρα και τα σκουπίδια, το 
αιώνιο πρόβλημα της Ελλάδας. 

Θα μιλήσουμε ακόμα με τον κ. Τάκη  
Παπανίκα ο οποίος είναι καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ειδικός σε 
θέματα ενέργειας. Τέλος με τον κ. Κώστα 
Λειβαδά, ο οποίος είναι γιατρός και Αντι-
πρόεδρος της ΕΥΝΑΠ θα μιλήσουμε για 

θέματα Υγείας. Στην συζήτηση θα βοηθή-
σει και ο κ. Λουκάς Τζαμτζής, Δήμαρχος 
Κερατσινίου και Δραπετσώνας, ο οποίος 
είναι και φαρμακοποιός.

Το αλαλούμ  
με την αιθαλομίχλη!

Ας ξεκινήσουμε όμως με τον κ. Βασι-
λόπουλο και ας δούμε ότι αφορά την 
αιθαλομίχλη. Τι γνώμη έχετε πάνω στο 
θέμα; Χρόνια τώρα το ΠΑΚΟΕ ασχολείται 
με το πρόβλημα, με μετρήσεις, έφερε στην 
επιφάνεια το φωτοχημικό νέφος και το 
νέφος της αιθαλομίχλης, ξεκίνησε με αυτή 

την ιστορία από το ’79 και περάσαμε από 
διάφορες Συμπληγάδες. Τελικά το έργο 
μας συνεχίζεται και θα συνεχίζεται απ’ ότι 
καταλαβαίνω, γιατί εμείς είμαστε άξιοι 
της τύχης μας ως χώρα. 

Μίλτος Βασιλόπουλος: Το θέμα το 
οποίο θίγετε είναι πάρα πολύ ενδιαφέ-
ρον γιατί έχει και πολύ μακριά ιστορία. 
Το 1956 πέθαναν 6000 άνθρωποι στην 
Καλιφόρνια από το φωτοχημικό νέφος 
σε συνδυασμό με καύσωνα. 

Π. Χριστοδουλάκης: Και το 1952 
στο Λονδίνο δεν πέθαναν άνθρωποι από 
την αιθαλομίχλη;

Μίλτος Βασιλόπουλος: Η αιθαλο-
μίχλη αυτή είναι ακριβώς το αντίθετο. 
Δηλαδή, το φωτοχημικό νέφος παρου-
σιάζεται το καλοκαίρι και η αιθαλομίχλη 
τον χειμώνα. Και αυτό γιατί, ανάλογα με 
την εποχή αλλάζουν οι συσχετισμοί των 
ρύπων. Στην μία περίπτωση, το καλοκαί-

ρι,  έχουμε όζον και διοξείδιο του αζώ-
του, τον δε χειμώνα έχουμε συνδυασμό 
σωματιδίων τα οποία προέρχονται από 
οποιαδήποτε μορφή καύσης στερεών 
καυσίμων από τα αυτοκίνητα και κυρίως 
αυτά με κινητήρες ντίζελ. Έχουμε ένα 
συνδυασμό, ένα «κοκτέιλ» διαφόρων 
ρύπων οι οποίοι συνεργικά επιτείνουν 
τα όποια φαινόμενα και τα οποία όπως 
στην περίπτωση της Καλιφόρνια το ’56 
και εν συνεχεία στο Λονδίνο, προκάλεσαν, 
πράγματι πολλά θύματα. 

Αντίστοιχα και εμείς εδώ στην Ελλάδα 
είχαμε ανάλογα φαινόμενα το καλοκαίρι 
του ΄78 με 2000 νεκρούς….

Π. Χριστοδουλάκης: Το ’86 είχαμε 
4.500 νεκρούς και τους πετάγαμε με τα 
σακιά κ. Βασιλόπουλε.

Μίλτος Βασιλόπουλος: Εκείνο το 
οποίο είναι σίγουρο είναι το εξής: Εάν 
έχουμε ατμοσφαιρικές συνθήκες οι οποίες 
δημιουργούν πάνω από το λεκανοπέδιο ή 
πάνω από οποιαδήποτε πόλη, Θεσσαλονίκη, 
Τρίπολη, μια θερμοκρασιακή αναστροφή, 
όπου δηλαδή τα αέρια εγκλωβίζονται και 
δεν εκχύονται στην ατμόσφαιρα έχουμε 
αύξηση των ρύπων, με άμεση κίνδυνο 
για την ανθρώπινη υγεία. Το ευαίσθητο 
κομμάτι του πληθυσμού όπως είναι για 
παράδειγμα τα παιδιά, ή οι άνθρωποι 
με καρδιακά ή αναπνευστικά νοσήματα 
υποφέρουν περισσότερο απ’ όλους τους 
άλλους και μεγαλώνει ο κίνδυνος να 
έχουμε θύματα. Η ιστορία αυτό απέδειξε. 
Ευτυχώς μέχρι στιγμής, και πέρυσι και 
φέτος δεν έχει παρουσιαστεί θερμοκρα-
σιακή αναστροφή, που θα μπορούσε να 
προκαλέσει συσσώρευση των ρύπων 
σε τέτοιο βαθμό και σε μεγάλο χρονικό 
διάστημα ώστε να υπάρχουν επιπτώσεις 
στην υγεία. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία 
τα οποία αφορούν το θέμα της προστασίας 
της υγείας.

Π. Χριστοδουλάκης:  Στο περιβάλλον 
έχουμε πάρει μηδέν. Και πήραμε μηδέν 
διότι ο κ. Μιχελάκης, ο Υπουργός Εσωτε-

Η αιθαλομίχλη  
πνίγει τη χώρα!
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ρικών, είπε σε δημόσια διαβούλευση ότι η 
Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση των 27, στην ορθολογιστική δια-
χείριση των σκουπιδιών. Το δήλωσε σε 
ημερίδα που έγινε με αφορμή τον τρόπο 
που λειτούργησε στην Δυτική Ελλάδα η 
διαχείριση στερεών αποβλήτων και που 
βραβεύθηκε από κάποια ξένη εφημερίδα. 
Με την ευκαιρία αυτή ο υπουργός είπε 
ότι η χώρα μας, με στοιχεία από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η τελευταία στην 
ορθολογιστική διαχείριση των σκουπιδιών. 

Κύριε Βασιλόπουλε με βάση αυτά που 
είπαμε για την αιθαλομίχλη και επειδή 
το πρόβλημα είναι τεράστιο για τι έχου-
με υποβάλλει μια μηνυτήρια αναφορά 
στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για 
την ολιγωρία του κ. Μανιάτη στο θέμα 
της αιθαλομίχλης, θέλουμε να πούμε τα 
εξής: Κορόιδεψε τον κόσμο με μέτρα 
που είναι και ήταν ανεφάρμοστα δίνο-
ντας δήθεν κοινωνικό τιμολόγιο στους 
πολίτες, δίνοντας, δήθεν, μείωση κατά 
70% στο τιμολόγιο στις μέρες που θα 
έχουμε φωτοχημικό νέφος με όριο τα 110 
μικρογραμμάρια στο κυβικό μέτρο ενώ το 
όριο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 
είναι 50. Αυτός το διπλασίασε.

Κύριε Μανιάτη, κάτι δεν πάει καλά. 
Κάτι δεν κάνετε καλά. Προσαρμοσθείτε, 
γιατί θα είναι αργά πια όταν προσγει-
ωθείτε. Και σας το λέω αυτό γιατί 34 
χρόνια που ασχολούμαι με το ίδιο έργο 
δεν έχω αλλάξει. 

Εσείς έχετε αλλάξει. Αρκετά. Και επειδή 
ακριβώς δεν το ξέρετε το έργο, και οι 
σύμβουλοι που έχετε μάλλον δεν σας τα 
λένε καλά, τα όρια είναι 50 μικρογραμ-
μάρια στο κυβικό μέτρο. Και αυτά δεν 
πρέπει να ξεπεραστούν μέσα στο έτος 
ούτε επτά φορές. Κάθε μέρα που περνάει 
οι τιμές στην Αθήνα, με μετρήσεις του 
δικού σας ΠΕΡΠΑ, και του ΠΑΚΟΕ και 
του Πανεπιστημίου της Αθήνας και του 
Πολυτεχνείου, ξεπερνάνε τα 65 μικρο-
γραμμάρια στο κυβικό μέτρο. 

Σ’ αυτές τις μέρες λοιπόν, εσείς θα 
δώσετε κάποια χρήματα… κάποια αποζημί-
ωση. Πως θα την δώσετε… με τι μετρητές 
λειτουργεί η ΔΕΗ… το Σαββατοκύριακο 
δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες σας… τα 
αποτελέσματα τα δίνεται τη Δευτέρα, 
ετεροχρονικά. 

Δηλαδή αν κάποιος αρρωστήσει θα 
πρέπει να περιμένει να δει ή να μυρίσει 
αν έχει αιθαλομίχλη. Με αυτές λοιπόν 
τις φαρσοκωμωδίες που εσείς παράγετε, 
προσέχετε γιατί όχι μόνο θα βρεθείτε 
μπλεγμένος, αλλά, τουλάχιστον συνειδη-
σιακά θα βρεθείτε έκπληκτος! Και τα λέω 
αυτά εν γνώσει κάθε πραγματικότητας 
που συμβαίνει σ’ αυτόν τον τόπο γιατί η 
αιθαλομίχλη δεν παίζει, δεν έπαιξε ποτέ 
με τους κατοίκους πουθενά στον κόσμο. 

Η αιθαλομίχλη από το κωκ, το ’52 
σκότωσε στο Λονδίνο 4.500 άτομα μέσα 
σε δυο μέρες. Αν λοιπόν συνεχιστεί αυτή 
η τακτική και αυτό το φάσμα των μέτρων 
που δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ποτέ, 
αφού εσείς λέτε σβήστε το τζάκι και 
ανάψτε ηλεκτρική σόμπα ή καλοριφέρ. Η 
ΔΕΗ έρχεται και ανακοινώνει μην ανάβετε 
ηλεκτρικά σώματα γιατί ανεβάζετε την 
κατανάλωση. Ποιος, λοιπόν παίζει με την 
υγεία του καθενός από εμάς; Και δεν σας 

δίνουμε κανένα δικαίωμα κ. Μανιάτη να 
παίζεται με την υγεία μας και την υγεία 
των παιδιών μας. Με την πολιτική μπορείτε 
να παίζετε. Πολιτικός είσαστε και παίζετε 
συνήθως. Αλλά με την υγεία μας δεν σας 
δίνει κανένας το δικαίωμα. 

Γι αυτό, κύριε Βασιλόπουλε αν έχετε 
να μας πείτε για συγκεκριμένα μέτρα που 
έπρεπε να έχουν παρθεί και δεν πάρθηκαν, 
συγκεκριμένα κονδύλια που φαγώθηκαν 
στην διάρκεια των υπόγειων διαδρομών 
μέσα στο ΥΠΕΚΑ, να μας τα πείτε.

Βασιλόπουλος: Μέχρι σήμερα το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος πάντα έπεται 
των φαινομένων και δεν υπάρχει πρόληψη. 
Δημιουργήθηκε στο υπουργείο απ’ όσο 
ξέρω, μια επιτροπή ύστερα από ενδιαφέρον 
της γραμματέως του Υπουργείου Υγείας, 
η οποία επιτροπή ανέθεσε σε κάποιους 
να μελετήσουν κάποια σχέδια. Τα σχέδια 
αυτά έμειναν στα χαρτιά, ασκήσεις δεν 
έγιναν, δεν έχει γίνει καμιά προετοιμασία 
της Κοινής Γνώμης, δεν έχει υπάρξει 
καμιά φροντίδα για συμμετοχή της Κοι-
νής Γνώμης, γιατί αν δεν συμμετέχει ο 
Έλληνας πολίτης δεν μπορείς να έχεις 
αποτελέσματα.

 Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει 
ένα σχέδιο επικοινωνίας. Τέτοιο σχέδιο 
δεν έχω δει ούτε από τα ΜΜΕ είτε από 
κάποιον άλλο φορέα. Έτσι λοιπόν, οτιδή-
ποτε ανακοινώνεται είναι περισσότερο 

για την ανακοίνωση και καθόλου για την 
αποτελεσματικότητα. Και, κλείνοντας θα 
ήθελα να πω το εξής: Ο Θεός να βάλει 
το χέρι του να μην έχουμε μακροχρόνια 
θερμοκρασιακή αναστροφή γιατί τότε 
και το Λονδίνο, και το Λος Άντζελες και 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση από το 
παρελθόν θα είναι πολύ μικρή μπροστά 
σε ότι θα συμβεί στον τόπο μας.  

Κανένας σχεδιασμός  
για ορθολογιστική  
διαχείριση της Ενέργειας                         

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Κύριε Παπανίκα, ας έρθουμε στο θέμα 
της ενέργειας, επειδή οι αρμόδιοι τα 
έχουν κάνει σαλάτα, θα θέλαμε, λόγω 
της μεγάλης εμπειρίας σας, να μας πείτε 
την γνώμη σας.

Τάκης Παπανίκας: Πρώτα απ’ όλα 
θα πρέπει να πούμε ότι κακή κατάσταση 
του περιβάλλοντος σημαίνει και κακή δια-
χείριση της ενέργειας σε Εθνικό επίπεδο. 
Και αυτό φαίνεται με το εξής παράδειγμα. 
Επί υπουργίας Μπιρμπίλη καταργήθηκε 
το Εθνικό Συμβούλιο Σχεδιασμού Ενέρ-
γειας. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή στο 
υπουργείο, από αξιόλογους επιστήμονες, 
αλλά, έως σήμερα, δεν έχουμε δει τίποτα. 

Και έρχεται πριν από λίγο καιρό ο 
υφυπουργός κ. Παπαγεωργίου και δήλωσε 
ότι, τώρα, αρχές του 2014 θα κάνουμε 
τον Εθνικό σχεδιασμό. Αυτό δείχνει ένα 
αλαλούμ. 

Σε σχέση τώρα με την Ευρωπαϊκή 
πολιτική θα πρέπει να πούμε ότι η Ευρω-

παϊκή Ένωση ασφαλώς και έχει ένα «οδικό 
χάρτη» για την ενέργεια. Αυτό σημαίνει 
απεξάρτηση από τις εισαγωγές, μείωση 
της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, 
και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Είναι απλές αρχές που θα πρέπει 
να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα διότι 
είναι αυτονόητες. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Πως θα εφαρμοστούν όταν εδώ πληρώ-
νουμε 35% παραπάνω το φυσικό αέριο 
απ’ ότι οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και 
έχουμε εδώ την «γκρίζα ενέργεια». Πως 
θα εφαρμοστούν λοιπόν;

Τάκης Παπανίκας: Αυτό σημαίνει 
ότι έχουμε ένα απόντα σχεδιασμό σε 
Εθνικό επίπεδο και δεν έχουμε φωνές 
να επιβάλλουν μια Εθνική πολιτική. Αλλά 
και οι φορείς που παράγουν ενέργεια, την 
διανέμουν και την διαχειρίζονται, δηλαδή 
ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ κλπ, δεν μπαίνουν 
στην πραγματικότητα να ορθολογικοποι-
ήσουνε την διαχείριση και, ιδιαίτερα, να 
μειώσουν το κόστος και να κάνουν πιο 
προσιτή την ενέργεια προς τον πολίτη, 
την οικογένεια και το νοικοκυριό. Διότι, 
καλά μιλάμε για μεγάλους σχεδιασμούς, 
αλλά, τελικά, ο λογαριασμός έρχεται στο 
σπίτι και την οικογένεια. 

 Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Ξέρετε κ. Παπανίκα πόσο τοις εκατό του 
πληθυσμού μας αντιπροσωπεύει το οικιακό 
φυσικό αέριο; Μόλις το 8%!

 Τάκης Παπανίκας:  Ακριβώς! Και 
εκεί γίνεται ένα μεγάλο έγκλημα διότι 
το φυσικό αέριο είναι ανταγωνιστικό της 
ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό πειράζει τη 

Παίρνουμε μηδέν  
στην Ενεργειακή πολιτική!

▶
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ΔΕΗ και πειράζει και άλλους. Και η ΔΕΗ 
είναι θηρίο και μπροστά της υποχωρούν 
οι υπουργοί. Το φυσικό αέριο θα έπρεπε 
να μπει σε κάθε νοικοκυριό διότι αυτό 
είναι που θα αντικαταστήσει τον ηλε-
κτρισμό στο μαγείρεμα, στην θέρμανση, 
στο ζεστό νερό. 

Αλλά, επειδή είναι ανταγωνιστικό, το 
φρενάρουνε. Αυτά είναι κεφαλαιώδη λάθη 
που τα πληρώνει ο κόσμος, τα πληρώ-
νουν ολόκληρες περιοχές, στην Δυτική 
Ελλάδα, μεγάλες πόλεις στις οποίες δεν 
φτάνει το φυσικό αέριο, και αυτό, όπως 
το τονίζετε πολύ καλά, είναι δείγμα κακού 
σχεδιασμού σε Εθνικό επίπεδο. 

Όπου και να πάει κανείς στην Ευρώ-
πη, και ιδίως στα Βαλκάνια, σε κάθε 
χωριουδάκι, δίπλα από τον δρόμο περνάει 
αγωγός φυσικού αερίου για να έχουν όλα 
τα νοικοκυριά. Σε μας δεν συμβαίνει κάτι 
τέτοιο. Και θα έρθει τώρα και η ΡΑΕ, να το 
γνωρίζετε αυτό γιατί το ανακοίνωσε, ότι 
θα επιβάλλει τέλος 1-2% στα τιμολόγια 
ενέργειας για την εξασφάλιση, όπως 
λέει, των πηγών φυσικού αερίου, για 
να έχει αποθέματα η Ελλάδα. Δηλαδή 
υγροποιημένο φυσικό αέριο κλπ. Ενώ, και 
αυτό είναι επίσης εγκληματικό, το φυσικό 
αέριο αποθηκεύεται γενικώς σε σπήλαια 
διεθνώς, δυστυχώς έως σήμερα δεν έχει 
γίνει καμία προσπάθεια στην Ελλάδα, να 
έχουμε αποθέματα για 15 μέρες, ένα μήνα, 
σε υπόγειες αποθήκες. Έχετε ακούσει 
ποτέ πολιτικές για εξασφάλιση αυτών 
των αποθεμάτων; 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Πείτε μου κ. Παπανίκα. Για να καταλάβει 
ο πολύς κόσμος, το φυσικό αέριο σε 
σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια ή την 
οποιαδήποτε άλλη μορφή ενέργειας, 
εκτός από το ότι είναι φιλικότερο προς το 
περιβάλλον, πόσο οικονομικότερο είναι; 

Τάκης Παπανίκας: Είναι πολύ πιο 
οικονομικό. Με τις σημερινές συνθήκες, 
παρ’ όλο που είναι ακριβότερο κατά 40% 
σε σχέση με την Ευρώπη, είναι 30 με 40% 
φθηνότερο από την ηλεκτρική ενέργεια. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Δηλαδή αν το παίρναμε όσο η υπόλοιπη 
Ευρώπη θα ήταν περίπου 80% φθηνότερο 
από το ηλεκτρικό ρεύμα!

Τάκης Παπανίκας: Ακριβώς. Περίπου 
80% φθηνότερο.

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: Το 
έχουν καταλάβει λοιπόν οι αρμόδιοι και ο 
κ. Σαμαράς ότι το φυσικό αέριο θα ήταν 
80% φθηνότερο; Και το έχουν εγκατα-
λείψει, πούλησαν το ΤΑΠ, πούλησαν το 
φυσικό αέριο στους Αζέρους, πούλησαν 
την ΔΕΣΦΑ, και τελικά αυτό το 80% δεν 
θα το πληρώσει ούτε ο Αζέρος, ούτε η 
ΔΕΣΦΑ. Θα το πληρώσει ο πολίτης! 

Θα ήταν 80% φθηνότερο το φυσικό 
αέριο σήμερα εάν είχε γίνει μια ορθή 
πολιτική και στρατηγική. Με τέτοια οικονο-
μική κρίση, να αγοράζουμε φυσικό αέριο 
30-35% ακριβότερο είναι παράλογο.

Μίλτος Βασιλόπουλος: Στο σημείο 
αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω και κάτι 
ακόμα. Υπάρχει η ηλεκτρική ενέργεια, 
που για να την φτιάξουμε ξοδεύουμε 
2 θερμίδες από τις 3 στην ατμόσφαιρα, 
την μετατρέπουμε σε ψύξη στο ψυγείο, 
ή σε θερμότητα στην ηλεκτρική κουζί-
να, με αποτέλεσμα να χάνουμε το 60% 

της ενέργειας που παράγεται. Συνεπώς, 
περιβαλλοντικά, αυτή τη στιγμή, εάν στην  
Αθήνα ή στην Ελλάδα είχαμε χρησιμο-
ποιήσει καθαρά, για όλες τις οικιακές 
χρήσεις φυσικό αέριο, δεν θα είχαμε 
πρόβλημα ούτε φωτοχημικού νέφους, 
ούτε αιθαλομίχλης.

Ανύπαρκτη η Πρωτοβάθμια 
Υγεία στην Ελλάδα!

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Ας φύγουμε από την ενέργεια και το 
περιβάλλον τώρα και ας έρθουμε σε ένα 
άλλο κορυφαίο θέμα που απασχολεί τον 
κάθε πολίτη. Αυτό της Υγείας. Ο κ. Κώστας 
Λειβαδάς είναι γιατρός και αντιπρόεδρος 
της ΕΙΝΑΠ. Νοσεί η Υγεία κ. Λειβαδά;

Κώστας Λειβαδάς: Όταν το περιβάλ-
λον που ζούμε νοσεί, δεν είναι δυνατόν 
οι άνθρωποι να ευημερούν. Η υγεία των 
ανθρώπων, λοιπόν, νοσεί. 

Είναι πολύ βασικό στην οριστική προ-
σέγγιση της υγείας θα πρέπει, επιτέλους 
και στη Ελλάδα, να πούμε ότι δεν αρκεί 
να είμαι μόνο εγώ καλά, αλλά και το 
περιβάλλον στο οποίο ζω να είναι καλά, 
για να μπορώ να συνεχίσω να έχω την 
υγειά μου. 

Η υγεία μεταπολεμικά, σε όλο τον 
κόσμο και στην Ευρώπη έχει αναπτυχθεί 
γιατί αυτή ήταν η απαίτηση της κοινωνίας. 
Η δημιουργία του κοινωνικού κράτους, 
που είναι ένα Ευρωπαϊκό φαινόμενο, 
αναπτύχθηκε στην δεκαετία του ’60 
και του ’70 για να μπορέσει να παρέχει 
στους εργαζόμενους των ανεπτυγμένων 

χωρών της Ευρώπης μια υγεία που θα 
χρησίμευε για το ευ ζην. 

Σήμερα, δυστυχώς δεχόμαστε μια 
συνολική επίθεση στην υγεία. Δεν έχου-
με μόνο την μείωση των δαπανών της 
υγείας, δεν έχουμε μόνο την διάλυση της 
ανύπαρκτης πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας και δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε 
την ασφαλιστική ιατρική που υπήρχε έως 
τώρα με την πρωτοβάθμια φροντίδα που 
δεν υπήρχε ποτέ. 

Εδώ και δέκα χρόνια που ψηφίστηκε 
ο νόμος για την πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Γιατί είναι 
πολλά τα συμφέροντα και θα χρειαζόταν 
πολύς χρόνος να τα αναφέρουμε. Αυτή 
τη στιγμή αυτό που πρέπει να περιμένουν 
οι πολίτες είναι μικρότερες και λιγότε-
ρες προσφερόμενες δωρεάν υπηρεσίες 
υγείας, και βαθύτερο χέρι στην τσέπη, 
για όποιον έχει.

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης:  
Δηλαδή φτιάχνουμε ελιτίστικες κοινωνίες. 
Οι 100 οικογένειες που μας κυβερνάνε 
φτιάχνουν τις υποοικογένειες τους και 
φτιάχνονται οι ελιτίστικες κοινωνίες 
ανθρώπων, που μόνο αυτοί θα επιβιώσουν. 
Σαν να είμαστε στα βιβλία του Orwell! 

Κώστας Λειβαδάς: Αυτή είναι ταξική 
πολιτική επιλογή. Η συρρίκνωση των 
παροχών στην υγεία είναι πολιτική επι-
λογή. Δεν μπορεί να είμαστε η πρώτη 
χώρα σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με 3,8% του ΑΕΠ, 
όταν η Ελβετία που είναι δεύτερη έχει 
3,3% του ΑΕΠ. Δίνω κάποια νούμε-
ρα για να μπορούν να καταλάβουν οι 

συμπολίτες μας. 
Εδώ και δύο χρόνια τα εργαστήρια 

του ΕΟΠΠΥ είναι ανενεργά. Σπρώχνουν 
τον κόσμο στην ιδιωτική υγεία. Αυτή τη 
στιγμή έχουμε 3,5 εκατομμύρια ανασφά-
λιστους. Έχουμε αύξηση στα δημόσια 
νοσοκομεία 30% της επισκεψιμότητας και 
πέρα από αυτό έχουμε 3,5 εκατομμύρια 
ανασφάλιστους. 

Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κάπου να 
πάνε. Μπορεί να έχουν ένα νόσημα που 
να είναι χρόνιο, ή να είναι επείγον. Εάν 
κάποιος έχει ένα μεταδοτικό νόσημα, 
και για παράδειγμα αναφέρω ότι έχουμε 
αύξηση των κρουσμάτων HIV κατά 57% 
μεταξύ του 2009 και του 2011. Να μην 
μιλήσω για την αύξηση των αυτοκτονιών 
κατά 22% το 2011. 

Ποια ψυχιατρική μεταρρύθμιση θέλει 
να εφαρμόσει το υπουργείο; Να βγάλει 
αυτούς τους ανθρώπους στον δρόμο; 
Όλοι αυτοί οι ψυχικά πάσχοντες θα κοι-
μούνται λοιπόν κάτω από γεφύρια ή στους 
δρόμους, γιατί δεν θα έχει το υπουργείο 
που να τους βάλει. 

Που είναι ο εξορθολογισμός; Τα 
8 νοσοκομεία που έκλεισαν το καλο-
καίρι ουδέποτε μετατράπηκαν σε κάτι 
άλλο. Παραμένουν κλειστά κουφάρια, η 
Πολυκλινική, το «Πατησίων», το «Αμαλία 
Φλέμιγκ» το έχουνε μισοκαταστρέψει, 
τα θεραπευτήρια του ΙΚΑ τα κλείσανε 
χωρίς να τα αντικαταστήσουνε, και τώρα 
εμείς θα αρχίσουμε να έχουμε ράντζα 
στα νοσοκομεία γιατί όλες αυτές οι 
κλίνες οι οποίες λείπουνε δεν έχουν 
αντικατασταθεί.



οικονομίαΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS / 17ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Α
ρχές Δεκεμβρίου έφτασε στ’ 
αυτιά μας η είδηση, πέρασαν 
τρεις μήνες και τα κόμματα, 
κυβέρνηση και οι «αρμόδιοι» 
φορείς ακόμα σκέπτονται και 

συσκέπτονται!
Αναστάτωση σε όλες τις χώρες της 

Μεσογείου έχει προκαλέσει η απόφαση 
της καταστροφής εν πλω του χημικού 
οπλοστασίου της Συρίας στην θαλάσσια 
περιοχή ανάμεσα σε Κρήτη και Σικελία. 
Οικολογικές και Περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις, φορείς και παράγοντες του τουρισμού, 
πανεπιστημιακοί, αλλά και εκατομμύρια 
απλοί πολίτες έχουν ενώσει τις δυνάμεις 
τους στην Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία,  σε μια 
προσπάθεια να πείσουν τον ΟΗΕ, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, αλλά και τις 
κυβερνήσεις των 17 χωρών που βρέχονται 
από την Μεσόγειο να ακυρώσουν την 
επιχείρηση αυτή λόγω του κινδύνου για 
ρύπανση με ιδιαίτερα τοξικά απόβλητα 
ολόκληρης της λεκάνης της Μεσογείου.

Από την πρώτη στιγμή καταγγείλα-
με την αδιαφορία και την προσπάθεια 
εφησυχασμού της κοινής Γνώμης από 
τον υπουργό Εξωτερικών κ. Βενιζέλο, 
συνεπικουρούμενο από δύο ΜΚΟ, την 
Greenpeace και την WWF. 

Στην Ελλάδα έντονες αντιδράσεις 
υπάρχουν στην Κρήτη λόγω του αντίκτυπου 
που θα έχει η επιχείρηση στον τουρισμό, 
την οικονομία και την υγεία των κατοίκων 
του νησιού. Με τις 185.000 κλίνες που 
διαθέτει σήμερα η πανέμορφη μεγαλόνη-
σος αποτελεί, αναμφισβήτητα την τουρι-
στική «ναυαρχίδα» της χώρας μας. Όλοι 
οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό φορείς 
του νησιού, αλλά και πανεπιστημιακοί των 
ανώτατων ιδρυμάτων που εδρεύουν εκεί, 
εξέφρασαν από την πρώτη στιγμή που 
έγινε γνωστό το θέμα τις ανησυχίες τους 
αλλά και την αντίθεση τους στην απόφαση 
αυτή. Οι ανησυχίες είναι εύλογες μια και 
οποιαδήποτε αστοχία στην διαδικασία 
καταστροφής των χημικών όπλων της 
Συρίας θα προκαλέσει κατακλυσμιαία 
οικολογική και περιβαλλοντική καταστροφή 
σε ολόκληρη την Μεσόγειο και θα έχει 
απρόβλεπτες συνέπειες στην υγεία των 
κατοίκων αλλά και την οικονομία των 
χωρών γύρω από αυτή.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η στάση 
της Ελληνικής Κυβέρνησης πάνω στο θέμα. 
Παρά τις πιέσεις που ασκούνται από τα 
ΜΜΕ, τους φορείς και τους πολίτες για να 
απαντηθούν καίρια ερωτήματα σε σχέση 
με την όλη επιχείρηση όλοι οι κυβερνητι-
κοί αρμόδιοι τηρούν εδώ και εβδομάδες 
σιγή ιχθύος. Τελικά ο αντιπρόεδρος της 

κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών 
κ. Ε. Βενιζέλος, κατόπιν πιέσεων, έκανε 
κάποιες γενικόλογες και εντελώς αόριστες 
δηλώσεις μετά την συνεδρίαση του Εθνικού 
Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, στα 
μέσα Φεβρουαρίου. 

Επίσης, τις τελευταίες εβδομάδες, 
έχει ξεκινήσει μια σοβαρή προσπάθεια 
ανάδειξης του θέματος από το Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» 
με σκοπό να ασκηθούν πιέσεις και να 
ματαιωθεί η συγκεκριμένη επιχείρηση 
πριν συμβεί το ανεπανόρθωτο. Μετά από 
σειρά επαφών που έγιναν στις Βρυξέλλες 
με εκπροσώπους της Επιτροπής Θαλασ-
σίων Υποθέσεων, ευρωβουλευτές και σε 
συνεργασία με άλλους περιβαλλοντικούς 
οργανισμούς και εξειδικευμένους επιστή-
μονες, ετοιμάστηκε ένα κείμενο-έκκληση 
προς τον ΟΗΕ και την Ε.Ε. Το κείμενο 
που, μέχρι στιγμής, έχουν υπογράψει 
περισσότεροι από 60 επιστήμονες και 
φορείς και βρήκε θετική ανταπόκριση 
σε 14 χώρες της Μεσογείου και της Ε.Ε.

Το θέμα ξεκίνησε μετά την απόφαση 
του ΟΗΕ για την καταστροφή του χημικού 
οπλοστασίου της Συρίας πριν από μερικούς 
μήνες. Αυτόματα μπήκε το θέμα του που 
και με ποιο τρόπο θα καταστραφούν αυτά 
τα άκρως επικίνδυνα και τοξικά χημικά 
όπλα, που ξεπερνούν τους 700 τόνους, 
μια ποσότητα ιδιαίτερα μεγάλη.

Το πόσο επικίνδυνη είναι η διαδικασία 
καταστροφής τους φαίνεται και από το 
γεγονός ότι χώρες όπως η Νορβηγία, 
η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία και η 
γειτονική μας Αλβανία που διαθέτουν 
εγκαταστάσεις με δυνατότητα διαχείρισης 
επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων αρνήθη-
καν να αναλάβουν την καταστροφή των 
χημικών όπλων της Συρίας στο έδαφός 
τους, επικαλούμενες «έλλειψη υποδομών». 
Και όπως τονίζουν οι επιστήμονες που 
είναι αντίθετη με την μέθοδο που έχει 
επιλεγεί, «…και σήμερα κρίνεται ασφαλής 
επιλογή η καταστροφή εν πλω σε διεθνή 
ύδατα, όπου ο έλεγχος είναι, ουσιαστικά, 
ανέφικτος».

Χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Το τραγικό είναι το ότι η επιχείρηση 
αυτή που, δυνητικά, μπορεί να καταστρέ-
ψει ολόκληρη την λεκάνη της Μεσογείου 
στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, 
χρηματοδοτείται κατά ένα μεγάλο μέρος 
της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρυ-

ξέλλες προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το 
θέμα και να το κρατήσουν όσο μπορούσαν 
μακριά από τα ΜΜΕ. Συγκεκριμένα θα 
δοθούν 12 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα 
των Ευρωπαίων φορολογουμένων, ποσό 
που αντιστοιχεί με το 50% του συνολικού 
κόστους της επιχείρησης που υπολογίζεται 
στα 25-30 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρει και 
γενικότερη υποστήριξη (logistic support) 
κόστους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Το θέμα είναι οξύμωρο. Από τη μια 
καλούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες και μαζί 
με αυτούς και εμείς, να χρηματοδοτούν μια 
επιχείρηση με αμφισβητούμενη ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα που μπορεί να 
καταστρέψει περιβαλλοντικά και οικονομι-
κά ολόκληρη την λεκάνη της Μεσογείου, 
και από την άλλη την απόφαση για την 
επιχείρηση να την έχουν οι Αμερικάνοι, 
Ρώσοι, Κινέζοι κλπ. 

Το σύνολο των επιστημόνων που 
ασχολήθηκαν με το θέμα της ασφάλειας 
της συγκεκριμένης επιχείρησης, διατηρεί 
τις επιφυλάξεις του. Ο λόγος είναι απλός. 
Κανείς δεν θέλει να πάρει το ρίσκο να 
μιλήσει για ασφάλεια 100% αφού και η 
ίδια η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί 
για την καταστροφή των άκρως τοξικών 
χημικών όπλων της Συρίας δεν δοκιμά-
στηκε ποτέ προηγουμένως σε μεγάλη 
κλίμακα. Πρόκειται για την μέθοδο Field 
Deployable Hydrolysis System η οποία 

Αντιδρούν επιστήμονες, 
περιβαλλοντικοί  
και οικονομικοί φορείς  
σε 14 Μεσογειακές χώρες!

ΑΝAΣΤΑΤΗ Η ΚΡHΤΗ. ΣΕ ΘEΣΗ ΜAΧΗΣ OΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕIΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΝHΣΟΥ!

Άμεσος ο κίνδυνος ολοκληρωτικής 
οικολογικής και οικονομικής καταστροφής!
▶ Σιωπή των κυβερνήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη!
▶ Για μήνες ΟΗΕ, ΗΠΑ και Ε.Ε. προσπάθησαν να κρατήσουν μυστική την επιχείρηση!

▶
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αναπτύχθηκε μόλις πριν από ένα χρόνο 
και έχει δοκιμαστεί μόνο μία φορά για 
την καταστροφή πολύ μικρής ποσότητας 
χημικών όπλων και όχι για 700 τόνους.

Έτσι 17 πανεπιστημιακοί και 20 οργα-
νώσεις και φορείς που δραστηριοποι-
ούνται σε θέματα περιβάλλοντος σε 14 
ευρωπαϊκές χώρες ζητούν να ακυρωθεί 
η επιχείρηση αυτή και να βρεθεί ασφαλής 
εναλλακτική λύση των τοξικών χημικών 
όπλων σε χερσαίες εγκαταστάσεις και όχι 
στη θάλασσα. Με τον τρόπο αυτό, όπως 
επιμένουν, η παρακολούθηση ενδεχό-
μενης ρύπανσης του περιβάλλοντος θα 
είναι εφικτή αλλά και ο κίνδυνος θα είναι 
ελεγχόμενος.

Οι επιστήμονες αυτοί, που είναι υπέρ 
της καταστροφής των χημικών όπλων της 
Συρίας στην στεριά, εκτός των άλλων, 
έχουν θέσει δυο βασικά ερωτήματα που 
αφορούν την επιλογή της τοποθεσίας, 
αλλά και για την όλη διαδικασία. Το ένα 
είναι το γιατί το πλοίο που θα μεταφέρει 
τα χημικά όπλα θα πρέπει να κάνει ταξίδι 
πάνω από 1000 μίλια από την Συρία προς 
την Ιταλία, σε μια θαλάσσια περιοχή στην 
οποία η παρακολούθηση της επιχείρησης 
καταστροφής είναι αδύνατη; Το πλοίο, 
λένε, θα μπορούσε να παραμείνει στα 
διεθνή ύδατα στα ανοιχτά της Συρίας. 

Το δεύτερο είναι, το γιατί η επιχεί-
ρηση γίνεται σε μια από τις βαθύτερες 
θαλάσσιες τάφρους της Μεσογείου; Θα 
πρέπει να πούμε εδώ ότι η συγκεκριμένη 
περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, έχει 
ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και ιστορι-
κό παράνομης απόρριψης τοξικών και 
πυρηνικών αποβλήτων και στην οποία 
η δυνατότητα εξακρίβωσης των πιθα-
νών περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι 
αδύνατη. Οι απαντήσεις που δίνουν οι 
επιστήμονες είναι ίσως πιο ανησυχητικές 
από τις ερωτήσεις. Λένε λοιπόν:

«…Η επιλογή της τοποθεσίας δεν έγινε 
τυχαία. Το γεγονός ότι πολλές χώρες 
της Μεσογείου αντιμετωπίζουν σήμερα 
σοβαρή οικονομική κρίση και πολιτική 
αστάθεια κάμπτει την αντίδραση και την 
εγρήγορση των πολιτών. Ο OPCW, υπεύθυ-
νος οργανισμός για την επιχείρηση εκμε-
ταλλεύεται αυτές τις συνθήκες και θέτει 
τον κίνδυνο μετατροπής της Μεσογείου 
σε μια περιοχή απόρριψης επικίνδυνων 
αποβλήτων. Αυτό είναι απαράδεκτο και 
πρέπει να καταδικαστεί αυστηρά από την 
διεθνή κοινωνία.»

Σε κάθε περίπτωση τα χρονικά περι-
θώρια είναι ασφυκτικά «…καθώς η κατα-
στροφή μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε 
ημέρα».

Το πλοίο USS Cape Ray

Παρά τις διαβεβαιώσεις από τον ΟΗΕ, 
τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τον 
Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημι-
κών Όπλων (OPCW) για την ασφάλεια της 
επιχείρησης, οι επιστήμονες δεν δείχνουν 
να πείθονται και διατηρούν τις επιφυλάξεις 
τους. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για μια 
ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία προκειμέ-
νου να καταστραφούν τα επικίνδυνα τοξικά 
χημικά όπλα, η οποία γίνεται πιλοτικά και 
κάτω από ασταθείς θαλάσσιες συνθήκες. 
Η μέθοδος Field Deployable Hydrolysis 

System που θα εφαρμοστεί, πέρα από το 
ότι δεν έχει δοκιμαστεί σε τέτοια μεγάλη 
κλίμακα, χρησιμοποιεί μια πληθώρα χημι-
κών παραγόντων και παράγει μεγάλες 
ποσότητες υγρών τοξικών αποβλήτων, 
δηλαδή εκροές, που, όπως φαίνεται θα 
πηγαίνουν στην θάλασσα. 

Το σκάφος του Αμερικανικού Πολε-
μικού Ναυτικού USS Cape Ray που θα 
χρησιμοποιηθεί έχει δοκιμαστεί σε ανάλογη 
αποστολή μόνο μια φορά στο παρελθόν 
για πολύ μικρή ποσότητα, 50 τόνων, 
χημικών όπλων που δεν είχε καμία σχέση 
με τους 700 τόνους των χημικών όπλων 
της Συρίας. Το πλοίο ναυπηγήθηκε για 
αποστολές μεταφοράς τροφίμων και 
εφοδίων σε άλλα πολεμικά πλοία πριν 
από 36 χρόνια. Το κύτος του έχει μονό 
τοίχωμα και το γεγονός αυτό το κάνει 
αυτόματα επικίνδυνο και ακατάλληλο να 
χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις υψηλού 
κινδύνου λόγω της αυξημένης πιθανό-
τητας ατυχήματος. Αυτό μας οδηγεί στο 
να εικάζουμε ότι μάλλον το προορίζουν 
για «ατύχημα» ή να το βυθίσουν με τα 
χημικά τοξικά όπλα. 

Ακόμα οι συνέπειες από μια πιθανή 
εκροή, εκούσια ή ακούσια, στερεών ή 
υγρών τοξικών αποβλήτων που παράγο-
νται κατά την διάρκεια της διαδικασίας 
καταστροφής των χημικών όπλων είναι 
κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς. 
Ο κίνδυνος διασποράς στην Μεσόγειο 
των επικίνδυνων αυτών τοξικών ουσιών 
μέσω των ισχυρών θαλασσίων ρευμάτων 
είναι υπαρκτός και ένα τέτοιο γεγονός 
μπορεί να σημαίνει ακόμα και ολοκλη-
ρωτική καταστροφή του περιβάλλοντος 
και του οικοσυστήματος. Όπως λένε οι 
επιστήμονες, «…Η διαδικασία καταστρο-
φής των χημικών όπλων στην καρδιά 
της Μεσογείου, ανάμεσα στην Κρήτη 
και την Σικελία, ενέχει σοβαρό κίνδυνο 
να οδηγήσει σε απελευθέρωση τόνων 
τοξικών αποβλήτων».

Έντονες αντιδράσεις

Όπως ήταν αναμενόμενο, μόλις έγινε 
γνωστό το θέμα της καταστροφής του 
χημικού οπλοστασίου της Συρίας στον 

συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο, προκλήθη-
καν έντονες αντιδράσεις των πολιτικών, 
επιστημονικών, περιβαλλοντικών και 
επιχειρηματικών φορέων στην χώρα μας.

Ο Δρ. Ε. Γιδαράκης , καθηγητής του 
Εργαστηρίου Διαχείρισης Τοξικών και 
Επικίνδυνων Αποβλήτων στο Πολυτεχνείο 
της Κρήτης, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«…Δεν είναι δυνατόν την στιγμή που 
απαιτείται εκποίηση περιβαλλοντικής 
μελέτης και δημόσιας διαβούλευσης για 
την κατασκευή ενός απλού βιολογικού 
καθαρισμού, τέτοιου είδους και κλίμακας 
διαδικασίες καταστροφής επικίνδυνων 
αποβλήτων να παραμένουν ασαφείς 
και να γνωστοποιούνται σε κράτη και 
αρμοδίους φορείς μέσω δημοσιευμάτων 
του Τύπου».

Στις 11 Φεβρουαρίου 2014 οι βου-
λευτές και μέλη της Επιτροπής Περιβάλ-
λοντος του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη, 
Ηρώ Διώτη, Απόστολος Αλεξόπουλος, 
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, Κώστας Ζαχαριάς 
και Κατερίνα Ιγγλέζη, ζήτησαν με επιστολή 
τους ειδική συνεδρίαση και ενημέρωση 
από τους αρμόδιους υπουργούς σχετικά 
με το θέμα της καταστροφής του χημικού 
οπλοστασίου της Συρίας και της απόρρι-
ψης τοξικών αποβλήτων στη Μεσόγειο, 
σε θαλάσσια περιοχή Δυτικά της Κρήτης.

Η επιστολή απευθύνεται προς την 
πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Προστασίας Περιβάλλοντος, κα Διονυσία 
Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και αναφέρει 
τα εξής:

«…Πυκνώνουν τις τελευταίες ημέρες οι 
ανησυχίες και οι αντιδράσεις επιστημόνων, 
φορέων, οικολογικών οργανώσεων καθώς 
και βουλευτών, ευρωβουλευτών, σχετικά με 
τις επικίνδυνες συνέπειες της, τουλάχιστον, 
αμφιλεγόμενης απόφασης καταστροφής 
των τοξικών χημικών της Συρίας πάνω στο 
Αμερικανικό πλοίο Cape Ray σε περιοχή 
της Μεσογείου, Δυτικά της Κρήτης.

Το σχέδιο προβλέπει απομάκρυνση 
των χημικών ουσιών μέσω υδρόλυσης 
και στην συνέχεια βύθιση τους σε διεθνή 
ύδατα μεταξύ Κρήτης, Λιβύης, Σικελίας 
και Μάλτας. 

Κοινή συνισταμένη των αντιδράσεων 
είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι που εγκυμονεί η 
προαποφασισμένη μέθοδος καταστροφής 
η οποία έχει δοκιμαστεί μόνο μια φορά στο 
παρελθόν και μάλιστα επί εδάφους.

Επειδή:
- Η Κοινή Γνώμη, ιδιαίτερα στην Κρήτη, 

βρίσκεται σε συναγερμό φοβούμενη οποια-
δήποτε εμπλοκή στη διαδικασία καταστρο-
φής που θα προκαλέσει ανυπολόγιστες 
περιβαλλοντικές και όχι μόνο συνέπειες.

- Τα χημικά όπλα της Συρίας θα μπο-
ρούσαν να υποστούν διαδικασία επί εδά-
φους όπου οι διαθέσιμες τεχνικές είναι 
ασφαλέστερες, πλην όμως σειρά κρατών 
υποδοχής που τους προτάθηκε αρνήθηκαν 
κατηγορηματικά, αναδεικνύοντας, αν μη τι 
άλλο, τους κινδύνους του εγχειρήματος.

- Τα θέματα αυτά είναι εξόχως σημαντι-
κά και άπτονται ζητημάτων που αφορούν, 
εκτός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
την εθνική κυριαρχία.
Παρακαλούμε κα Πρόεδρε
να προσκαλέσετε τους κκ.
Ε. Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης 
και Υπουργό Εξωτερικών.
Δ. Αβραμόπουλο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Ι. Μανιάτη, ΥΠΕΚΑ.
Μ. Βαρβιτσιώτη, Υπουργό Ναυτιλίας.

Για να ενημερώσουν τον Ελληνικό Λαό 
μέσω των συμμετεχόντων βουλευτών της 
Ειδικής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλο-
ντος για θέματα των αρμοδιοτήτων τους».

Από τις Βρυξέλλες, ο ανεξάρτητος 
Ευρωβουλευτής κ. Κρίτων Αρσένης, με 
ανακοίνωση του κατηγορεί την κυβέρνηση 
ότι μιλάει «…με ασάφεια και χωρίς τίποτα 
απτό» για τις ενέργειες που έκανε, αλλά 
και τις εγγυήσεις για την προστασία των 
πολιτών από τυχόν μόλυνση από την 
επιχείρηση καταστροφής των χημικών 
όπλων της Συρίας στην Μεσόγειο. Ακόμα, 
σε σχέση με τις δηλώσεις του αντιπρο-
έδρου της κυβέρνησης και υπουργού 
Εξωτερικών κ. Ε. Βενιζέλου για το ίδιο 
θέμα, ο κ. Αρσένης έθεσε τα παρακάτω 
ερωτήματα: 

• Που θα γίνει τελικά η καταστροφή 
των χημικών;

• Που βρίσκεται σήμερα το πλοίο που 
έχει αναλάβει την εξουδετέρωση του 
οπλοστασίου;

• Θα οριστούν ανεξάρτητοι παρατη-
ρητές από την Ελλάδα;

• Ισχύει ότι μέρος των χημικών θα 
εξουδετερωθεί εν πλω με υδρόλυση;

• Τι απαντά η κυβέρνηση στις ενστάσεις 
της επιστημονικής κοινότητας για την 
επάρκεια της μεθόδου;

• Τι θα γίνει με τα απόβλητα που θα 
προκύψουν από την εξουδετέρωση των 
χημικών;

Τουλάχιστον έως την στιγμή που γρά-
φονται οι γραμμές αυτές δεν έχει δοθεί 
απάντηση σε κανένα από τα παραπάνω 
ερωτήματα από επίσημη κυβερνητική 
πηγή! Μάλλον έτσι θα μας πιάσουν στον 
«ύπνο» με τετελεσμένα γεγονότα όπως 
έγινε με την Κύπρο και πρόσφατα με την 
Ουκρανία.

Kίνδυνος για ολοκληρωτική 
περιβαλλοντική καταστροφή 
της λεκάνης της Μεσογείου!
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Η ΤΡΟΦΗ  
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ 
ΒΡΕΘΗΚΕ  
ΣΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Στα χέρια τους αποφάσισαν να 
πάρουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης 
την τροφή τους, αφού με το άνοιγμα 
του πρώτου συνεταιριστικού, μη 
κερδοσκοπικού παντοπωλείου του 
καταναλωτικού συνεταιρισμού 
Θεσσαλονίκης «Bios Coup» μπορούν 
πλέον να προμηθεύονται προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, χαμηλής τιμής 
αλλά και οικολογικής ταυτότητας. Τα 
προϊόντα που βρίσκονται στα ράφια 
του παντοπωλείου, εκτός από τους 
ελέγχους του ΕΦΕΤ,περνάνε από 
καθημερινό εξονυχιστικό έλεγχο ώστε 
να διασφαλίζεται η ποιότητα των 
χαρακτηριστικών τους και η απουσία 
οποιωνδήποτε απαγορευμένων 
χημικών ή μεταλλαγμένων ουσιών 
στη σύστασή τους. Η χαμηλή τιμή 
τους διασφαλίζεται και από την 
απουσία μεσαζόντων, όπως δηλώνει ο 
εκπρόσωπός του, Κώστας Νικολάου.
ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΦΩΝΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΜΑΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΩΣ ΠΑΚΟΕ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ.

Επικίνδυνο αντιβιοτικό εντοπίστηκε 
σε κρέας πουλερικών της επιχείρησης 
«Υιοί Α. Μωραΐτη» κατόπιν ελέγχου 
σε δείγματα που εξετάστηκαν στο 
Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς στη 
Γαλλία. Το αντιβιοτικό αυτό, γνωστό 
με το όνομα Νιτροφουράνιο, περνάει 
μέσα από την τροφική αλυσίδα στον 
άνθρωπο και θεωρείται επιβλαβές.
ΑΜΕΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΕ 
ΦΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΥ «ΔΗΘΕΝ» 
ΠΡΟΣΤΕΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 
ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ; EMEIΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΣ ΤΡΩΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ. ΑΥΤΑ 
ΕΜΕΙΝΑΝ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΦΘΗΝΑ. 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟΝ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟ ΘΕΜΑ.

Ανακλήσεις επικύνδυνων 
τροφών από τον ΕΦΕΤ

Την άμεση ανάκληση επικίνδυνων 
για τη δημόσια υγεία προιόντων ζήτη-
σε ο ΕΦΕΤ,ενώ παράλληλα καλεί τους 
καταναλωτές να μη τα καταναλώσουν. 
Πρόκειται για το προϊόν Πυρηνέλαιο 
με την εμπορική ονομασία «ΑΒΕΑ», σε 
μεταλλικό περιέκτη των 5 lt και ημε-
ρομηνία λήξης 17/06/2015, στο οποίο 
ανιχνεύτηκε συγκέντρωση Πολυκυκλικών 
Αρωματικών Υδρογονανθράκων πάνω 
από τα επιτρεπτά όρια, το «Μέλι Ελάτης 
Μαινάλου» με ημερομηνία λήξης 30.09.15 
σε συσκευασία των 950 γρ. που παράγε-
ται από τον Κ.Μουρούτσο και στο οποίο 
διαπιστώθηκε παρουσία αντιβιοτικών, 
αλλά και το προϊόν «chilli pepper» με 
την εμπορική ονομασία “CAPTAIN’S”, σε 
γυάλινο περιέκτη των 26 γρ. με ημερο-
μηνία λήξης 02-12-2017 που παράγεται 
από την Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. 

ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΛΛΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ, ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΑΓ-
ΓΕΙΛΕΙ ΩΣ ΠΑΚΟΕ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΣΑ-
ΓΟΜΕΝΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 

ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΟΘΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Αλλά και οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν κατασχέσει τους τελευταίους δύο μήνες περισσότερους από 1.000 τόνους νοθευ-

μένων τροφίμων και ποτών σε όλο τον κόσμο, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η EUROPOL, που εδρεύει στη Χάγη. Η 
επιχείρηση «ΟΨΟΝ 3», με το όνομά της εμπνευσμένο από την αρχαιοελληνική λέξη για την τροφή, πραγματοποιήθηκε τον 
περασμένο Δεκέμβρη και Γενάρη,με σκοπό να πλήξει τα δίκτυα νόθευσης προϊόντων σε 33 χώρες της Ευρώπης και της 
Αμερικής. Συνολικά αποσύρθηκαν 131.000 λίτρα ελαιόλαδου, 80.000 μπισκότα και σοκολάτες και 45 τόνοι γαλακτοκομικών 
προϊόντων, ενώ στην Ιταλία εξαρθρώθηκε κύκλωμα που νόθευε σαμπάνιες και κατασχέθηκαν πάνω από 60.000 φιάλες. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΨΑΞΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 

Μεταλλαγμένο μέλί : Όχι ευχαριστώ
Στις πιέσεις ιδιοτελών συμφερόντων φαίνεται 

πως υπέκυψε η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλί-
ου,εφόσον ενέκρινε στις 16 Ιανουαρίου προτάσεις 
που ανοίγουν το δρόμο για την κυκλοφορία, άνευ 
σήμανσης, γενετικά τροποποιημένου μελιού. Το 
γεγονός προκάλεσε την αντίδραση των «Οικολό-
γων Πράσινων» Ευρωβουλευτών καθώς στρέφεται 
κατάφωρα ενάντια στον καταναλωτή, το περιβάλλον 
και τον μελισσοκόμο, ενώ η ελληνική προεδρία δεν 
έκανε καμιά ουσιαστική προσπάθεια να αποτρέψει 
μια τέτοια εξέλιξη, παρόλο που το ελληνικό μέλι 
διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα και ποικιλία του. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑΝΤΙΟ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ 
ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ. Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑ-
ΣΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ 
ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. 
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Με λουκέτο απειλούνται οι ελληνικές µονάδες 
παραγωγής γάλακτος, αν επιµηκυνθεί,ύστερα από 
την εισήγηση του ΟΟΣΑ, η διάρκεια του «φρέσκου» 
γάλακτος από πέντε σε δέκα ηµέρες, µε στόχο την 
αθρόα εισαγωγή του από τις χώρες του εξωτερι-
κού και την τελική µείωση της τιµής του για τον 
καταναλωτή. οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι τονίζουν 
ότι οποιοδήποτε γάλα µε διάρκεια ζωής πέραν των 
5 ηµερών δε θεωρείται και δεν είναι φρέσκο, ενώ 
αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να έρθει στο 
ράφι του σουπερµάρκετ φθηνότερο ξένο γάλα, 
συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους µεταφοράς.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓ-
ΓΕΙΛΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙ-
ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ. ΤΟ 
ΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΦΡΕΣΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΠΑΤΕΡΙΩΣΗ. ΕΠΕΙ∆Η 
ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΡΙΕΑ 
ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ, ΑΥΤΗ Η «ΜΑΚΡΟ-
ΗΜΕΡΕΥΣΗ» ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΑ 
TRΑST ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟ-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΑΙΣΧΟΣ. 

Γάλα: Τρόφιµο 
χωρίς ηµεροµηνία λήξης

ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ 
ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ 

Η ΤΡΟΦΗ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ

Οι κοτοµπουκιές, τα αναψυκτικά, το 
hotdog και τα επεξεργασµένα κρέατα, 
τα αρτοσκευάσµατα, τα δηµητριακά, 
και οι έτοιµες σάλτσες φαίνεται πως 
βρίσκονται πρώτες στη λίστα µε τις πιο 
ανθυγιεινές τροφές για τον οργανισµό 
µας. Συγκεκριµένα, οι περισσότερες 
από αυτές είναι γεµάτες ζάχαρη αλλά 
και γλυκαντικές ουσίες, όπως σιρόπι 
καλαµποκιού υψηλής φρουκτόζης, 
που µάλλον είναι και από γενετικά 
µεταλλαγµένο καλαµπόκι, που είναι 
χειρότερο από τη ζάχαρη και το οποίο 
περιλαµβάνεται στα αναψυκτικά, τα 
δηµητριακά που τρώµε το πρωί αλλά και 
τις µπάρες δηµητριακών.
ΜΕ ΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ 
ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΕ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΠΟΥΛΑΝΕ ΠΟΛΛΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, 
ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ 
ΤΟ 42% ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ 
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ . ΠΡΟΣΟΧΗ, 
ΛΟΙΠΟΝ, ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΑΣ.

Στα χέρια τους αποφάσισαν να πάρουν 
οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης την τροφή 
τους, αφού µε το άνοιγµα του πρώτου 
συνεταιριστικού, µη κερδοσκοπικού 
παντοπωλείου του καταναλωτικού 
συνεταιρισµού Θεσσαλονίκης «Bios 
Coup» µπορούν πλέον να προµηθεύονται 
προϊόντα υψηλής ποιότητας, χαµηλής 
τιµής αλλά και οικολογικής ταυτότητας. 
Τα προϊόντα που βρίσκονται στα 
ράφια του παντοπωλείου, εκτός από 
τους ελέγχους του ΕΦΕΤ,περνάνε 
από καθηµερινό εξονυχιστικό έλεγχο 
ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των 
χαρακτηριστικών τους και η απουσία 
οποιωνδήποτε απαγορευµένων χηµικών 
ή µεταλλαγµένων ουσιών στη σύστασή 
τους. Η χαµηλή τιµή τους διασφαλίζεται 
και από την απουσία µεσαζόντων, όπως 
δηλώνει ο εκπρόσωπός του, Κώστας 
Νικολάου.
ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΩΡΑ ΦΩΝΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ, Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΩΣ ΠΑΚΟΕ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ.

Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών φαίνεται πως 
προχωρά το σχέδιο σύστασης εταιρείας 
αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας µε 
βάση ρύθµιση που προώθησε η κυβέρ-
νηση στις αρχές του φθινοπώρου. Στο 
Νόµο 4182 που αφορά τις κοινωφελείς 
περιουσίες (ΦΕΚ ‘ 185/10/09/2013), 
περιλαµβάνονται οι λεπτοµέρειες για 
την «Εταιρεία Αξιοποίησης Εκκλησια-
στικής Ακίνητης Περιουσίας» η οποία 
καθιστά συνέταιρους το δηµόσιο και 
την εκκλησία της Ελλάδος, µε το µετο-
χικό της κεφάλαιο να αποτελείται από 
τριακόσιες χιλιάδες ευρώ. 

Πρόεδρος του ∆.Σ., σύµφωνα µε 
πηγές, θα είναι ο Πέτρος Σουρέτης, 
γνωστός ως διευθύνων σύµβουλος της 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ και διευθύνων σύµβουλος 
ο Αριστοµένης Συγγρός, ενώ στον ίδιο 
νόµο τονίζεται πως η αρχιεπισκοπή δεν 
παραχωρεί την κυριότητα των ακινήτων 
αλλά συνάπτει µακροχρόνιες συµβάσεις 
παραχώρησης, ακολουθώντας το µοντέ-
λο του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων και 
δίνοντας την δυνατότητα αξιοποίησης 
των ακινήτων της εκκλησίας µέσα από 
τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης 
Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Αξίζει να αναφερθεί πως η πρώτη 
ολοκληρωµένη καταγραφή της εκκλη-
σιαστικής περιουσίας της Αρχιεπισκοπής 
έγινε από την εταιρεία Price Water 
House Coopers, ενώ αναµένεται σύντο-
µα διαγωνισµός για την επιλογή του 
συµβούλου διαχείρισης. 

Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος προέ-

τρεψε και άλλες µητροπόλεις να προ-
χωρήσουν σε καταγραφή της περιουσίας 
τους ώστε να υπάρξει µια καθαρή εικόνα 
για τις συνολικά 81 µητροπόλεις της 
Ελλάδας, ενώ η πρώτη προσπάθεια αξιο-
ποίησης φαίνεται πως αφορά το γνωστό 
ακίνητο της Βουλιαγµένης Αττικής για το 
οποίο πρόσφατα εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 
από την πλευρά Αράβων επενδυτών. 
Τέλος, να σηµειωθεί πως στην κατοχή 
της Αρχιεπισκοπής βρίσκονται 25.000 
στρέµµατα στην Πεντέλη και 250 ακί-
νητα στην παραλιακή ζώνη για τα οποία 
υπάρχουν σθεναρές αντιδράσεις από 
τους κατοίκους των περιοχών, καθώς 
πρόκειται για περιοχές που επιβάλλεται 
να διαµορφωθούν σε προστατευόµενες 
δασικές εκτάσεις.

∆ΕΝ ΞΑΝΑΚΟΥΣΑΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙ-
ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΝΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ « ΕΙΣΑΙ ΦΤΩΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡ-
ΓΟΣ, ΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΓΗ 
ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ». ΑΝΤΙΘΕΤΑ 
ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆Ο-
ΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕ ΑΡΑΒΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 
.ΚΑΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΟΓΟ∆Ο-
ΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΚΟ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΕΚΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΠΟΥ ΡΟΥΦΗΞΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ. ΕΜΕΙΣ ΩΣ 
ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
«ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ».

Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών «Επιχειρεί»
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ΚΟΖΑΝΗ: ΠΙΝΟΥΝ 
ΝΕΡΟ ΜΕ ΧΡΩΜΙΟ 

ΧΑΛΚΟΣ-ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ 

Τον έλεγχο του νερού που πίνουν οι 
κάτοικοι των χωριών Ακρινής, Αγίου 
∆ηµητρίου, Ρυακίου και Κοιλάδας του 
∆ήµου Κοζάνης, από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ενέκρινε 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κοζάνης µε 
σχετική προγραµµατική σύµβαση. Στόχος 
είναι να εντοπιστεί αν το χρώµιο που 
εντοπίστηκε τον περασµένο Απρίλιο στο 
νερό προέρχεται από πετρώµατα του 
υπεδάφους ή αν είναι προϊόν ανθρώπινης 
δραστηριότητας. 
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΙΟΥΝΙΟ ΣΤΟΝ 
∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ «∆ΗΘΕΝ» 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ, ΜΕΤΑ 
ΑΠ’ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΟΤΙ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ «ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΕΣ» ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ 
ΤΟΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΟΝ ΤΟ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ 
ΧΡΩΜΙΟ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ΡΤΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΠΕΡΑΣΑΝ 10 
ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ… 
ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ∆ΗΘΕΝ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΠΘ ΚΑΙ ΝΑ ∆ΟΥΜΕ 
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΧΩΡΙΩΝ, ΠΟΣΟ Θ’ΑΝΤΕΞΟΥΝ ΣΤΟ 
ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ 
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ. 

Με εξαφάνιση απειλείται ο κόκκινος 
σολοµός της νοτιοδυτικής Αλάσκας, 
αλλά και άλλα είδη όπως άλκες και 
αρκούδες, από τη µεγάλης κλίµακας 
εξόρυξη χαλκού στη λεκάνη απορροής 
του κόλπου του Μπρίστολ, προειδοποιεί 
η αµερικάνικη Υπηρεσία Προστασίας 
Περιβάλλοντος. Οι εταιρείες, ωστόσο, 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
συνεχίζουν ανενόχλητες τη δράση τους, 
κάνοντας λόγο για «βιαστικά» ερευνητικά 
αποτελέσµατα.
ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡ∆ΟΥΣ 
ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΕΙ∆Η ΤΟΥ 
ΠΛΑΝΗΤΗ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ 
ΚΑΝΑ∆ΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΑΓΟΡΑΣΑΝ…
ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΛΑΘΟΣ ΚΥΡΙΟΙ. ΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΟΝ ∆ΑΝΕΙΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΩΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ.ΤΟ ΘΕΜΑ ΧΡΥΣΟΣ 
ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ, 
ΑΛΛΑ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ.

Οικολογικό εγκληµα 
στο οικοσύστηµα του Καϊάφα

Η τοπική αυτοδιοίκηση, η αστυνοµία και ένας 
υπόδικος εργολάβος φαίνονται να είναι οι πρω-
ταγωνιστές του οικολογικού….. εγκλήµατος που 
διαπράχθηκε την παραµονή των Χριστουγέννων 
στο προστατευόµενο οικοσύστηµα του Καϊάφα, όταν 
σκαπτικά µηχανήµατα «κατέβασαν» κοµµάτι του 
όρους Λαπίθα και το µετέφεραν στην παραλία για 
να προστατέψουν αυθαίρετες κατοικίες επωνύµων 
που βρίσκονται στο σηµείο αυτό. 

Να σηµειωθεί ότι, παρόλο που σε βάρος του 
συγκεκριµένου εργολάβου εκκρεµούν δεκάδες 
δικογραφίες για αντίστοιχες παράνοµες δραστηρι-
ότητες,ακόµα και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε 
βάρος πέντε αστυνοµικών, όταν τον συνέλαβαν να 
ρίχνει παράνοµα τα σκουπίδια της Καλαµάτας δίπλα 
στο Αλφειό πριν από µερικούς µήνες, ο ∆ήµος Πύργου 
εξακολουθεί να έχει το πρόσωπο αυτό σε θέση –κλειδί 
για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τη 
µεταφορά σκουπιδιών στην αναδασωτέα έκσταση 
Φραγκοπήδηµα.

ΚΑΙ ΟΜΩΣ, Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΝ…
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ∆Ε ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΕ-
ΤΑΙ. ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΜΥΝΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ 
∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

ΑΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
Με στόχο την «ορθολογική και αειφορική διαχείριση του πολύτιµου υδάτινου πόρου» κατά τον αναπληρωτή υπουρ-

γό Περιβάλλοντος, Σταύρο Καλαφάτη, ξεκινά η απογραφή των 10.000 περίπου γεωτρήσεων της χώρας σε ενιαίο 
ηλεκτρονικό µητρώο που θα δηµιουργηθεί από την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων. Οι ιδιοκτήτες και χρήστες γεωτρήσεων 
υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας, ενώ εκείνοι που 
υδροδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν τις 20 ∆εκεµβρίου του 2005, θα πρέπει ταυτόχρονα να υποβάλουν και νέα αίτηση 
για τη χορήγηση της σχετικής άδειας µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου. 

TO ΠΑΚΟΕ Ε∆Ω ΚΑΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΦΩΝΑΖΕΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ, 
ΩΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΠΩΣ, ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΚΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ «ΝΕΡΟ», ΟΜΩΣ ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ. 
∆ΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ,ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ 30.000-40.000 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 2005. ΚΥΡΙΕ ΚΑΛΑΦΑΤΗ, ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΕΙΤΕ 
ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΑΣΕΙ Α∆ΙΑΒΑΣΤΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ.

Καταστρεπτικές και για την τσέπη αλλά και για την υγεία, σε αρκετές περιπτώ-
σεις, είναι, όπως όλα δείχνουν, οι συνέπειες από την ιδιωτικοποίηση του νερού, 
όπου αυτή έχει εφαρµοστεί. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα χωρών όπου οι 
δηµόσιες επιχειρήσεις νερού πουλήθηκαν σε ιδιώτες, Στη Γαλλία, για παράδειγµα, 
όπου υπάρχουν δύο από τις µεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες νερού παγκοσµίως, η 
επιβάρυνση στην τσέπη του Γάλλου πολίτη ανέρχεται στο ύψος του 16%, ενώ στο 
Εκουαδόρ και την Ινδονησία η χρέωση του νερού αυξήθηκε κατά 180% και 258% 
αντίστοιχα, ενώ στην Αργεντινή οι τιµές διπλασιάστηκαν. Όχι µόνο αυτό, αλλά πολλές 
φορές η ιδιωτικοποίηση του νερού συνδέθηκε και µε αυξηµένα κρούσµατα ασθενειών 
όπως ηπατίτιδας στην περίπτωση του Εκουαδόρ, ή βρέθηκε µολυσµένο µε µεγάλες 
ποσότητες παράσιτων όπως συνέβη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Ε∆Ω ΚΑΙ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ –ΜΕΣΩ ∆ΗΘΕΝ ΤΗΣ 
ΤΡΟΙΚΑΣ-ΝΑ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙ ΣΕ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΗΝ ΕΥ∆ΑΠ, ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ ΣΤΑ 6,2 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ.ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ, Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 
ΠΡΟΧΩΡΑ ΑΚΑΘΕΚΤΗ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕ-
ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΝΕΡΟ

Είπαν το νερό... Νεράκι
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Εκτροπή Αχελώου: Η αµαρτία 

Την «ακύρωση» του σχεδίου εκτρο-
πής του Αχελώου, που είχε εγκριθεί µε 
νόµο που ψηφίστηκε από τη βουλή το 
2006, αποφάσισε το δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση του Συµβουλίου Της 
Επικρατείας. Σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
δικαστήριο, το εν λόγω σχέδιο παρα-
βιάζει την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 
νοµοθεσία και στηριζόταν σε ανεπαρκή 

στοιχεία για τις επιτρεπτές επεµβά-
σεις σε προστατευόµενες περιοχές 
Natura 2000, κάνοντας έτσι δεκτά όλα 
τα επιχειρήµατα που είχαν αντιτάξει 
οργανισµοί και φορείς στο παρελθόν. 

∆ΙΣ ΕΥΡΩ ΠΕΤΑΜΕΝΑ –ΓΙ’ΑΥΤΟ 
ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΛΙ-ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΕΙ 
ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΑΝΤΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΑ. 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ, ΟΛΟΙ 
ΞΕΚΟΚΑΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥ-
ΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡ∆ΟΥΝ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ; ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ Ε∆Ω 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ 
ΑΥΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ.

ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
Τριπλάσια από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια βρέθηκε να είναι η συγκέντρωση υδράργυρου στην Ξάνθη, ύστερα από το ατύχη-

µα που είχε γίνει ένα µήνα πριν έξω από εργαστήριο του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου. Οι µετρήσεις, που πραγµατοποιήθηκαν 
από την οµάδα του καθηγητή του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης και διευθυντή του 
εργαστηρίου ατµοσφαιρικής ρύπανσης,Σπύρου Ραψοµανίκη , φανερώνουν, κατά τον ίδιο, ότι ο καθαρισµός που έγινε µετά το 
ατύχηµα δεν ήταν επαρκής και τόνισε µάλιστα πως υπάρχουν ποσότητες υδραργύρου σε σηµεία από τα οποία διέρχεται καθη-
µερινά κόσµος και τα οποία πρέπει να αποκλειστούν αυστηρά µέχρι να γίνει πλήρης αποµάκρυνση των υπολειµµάτων. 

ΕΙΧΑΜΕ ΤΟΝΙΣΕΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΧΑΜΕ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ .∆ΥΣΤΥΧΩΣ, ΩΣ ΠΑΚΟΕ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΡΑΨΟ-
ΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ Ο Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΤΜΟΙ ΤΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ, ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ 
ΑΝΕΛΥΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΟΜΩΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ .ΤΟΣΗ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ 
∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ ∆Ε ΤΗ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΣΤΑΝ. ΚΥΡΙΕ ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΗ ΝΙΡΒΑΝΑ ΣΑΣ. 

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 
ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Η έγκριση της ειδικής περιβαλλοντικής 
µελέτης για το χαρακτηρισµό του 
υγροβιότοπου Βουρκάρι στα Μέγαρα 
ως περιφερειακό πάρκο είναι αυτό 
που προτείνουν οι Ηρώ ∆ιώτη, Νάσος 
Αθανασίου, Αλέξης Μητρόπουλος 
και Γιώργος Πάντζας προκειµένου να 
εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα για 
τον χαρακτηρισµό του ως περιοχής 
προστασίας της φύσης και του τοπίου. 
TO ΠΑΚΟΕ Ε∆Ω ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΧΕΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΑΥΤΟ 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ 
ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ ΣΤΑ 
ΜΕΓΑΡΑ. ∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΑΚΟΜΗ ΤΙΠΟΤΕ 
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΚΟΥΜΕ, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ 
ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. 

Πρόγραµµα απορρύπανσης του Ασωπού

ΤΙΜΑ ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Η ΠΙΕΡΙΑ

Με περιβαλλοντικές δράσεις τιµούν 
τη Παγκόσµια Μέρα Περιβάλλοντος, 
που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται 
στις 2 φεβρουαρίου, στη βόρεια 
Ελλάδα. Στα πλαίσια των δράσεων 
αυτών ήταν και η συναρµολόγηση 
του τηλεκατευθυνόµενου ροµπότ 
«Αλκυόνη» που πραγµατοποιήθηκε 
στο πάρκο ΤΗΘΥΣ της Πιερίας, από 
µαθητές γυµνασίου και λυκείου µε 
σκοπό την ευαισθητοποίηση των 
επισκεπτών του πάρκου γύρω από 
περιβαλλοντικά θέµατα. Ακόµα, ο 
Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Αξιού 
–Λουδία-Αλιάκµονα γιόρτασε 
την παγκόσµια µέρα υγροτόπων 
µε έκθεση φωτογραφίας στο 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης . 
ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΞΙΖΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ. 
ΕΥΓΕ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ.

Συνεχίζεται η ρύπανση µε εξασθενές χρώµιο στον Ασωπό, 
αφού πρόσφατα καταγράφηκαν τιµές άνω των 3.500 µικρο-
γραµµαρίων, όπως ανέφερε ο δήµαρχος Τανάγρας,κος Γεωργίου, 
στην οµιλία του στη διάρκεια της παρουσίασης του ετήσιου 
προγράµµατος κοινωνικής υπευθυνότητας του ΣΥ∆ΕΣΥΣ, του 
φορέα που ανακυκλώνει µπαταρίες οχηµάτων και βιοµηχα-
νιών, ενώ ακόµα δεν διασφαλιστεί καν καθαρό πόσιµο νερό 
για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού. Από 
την άλλη, ο πρόεδρος του ΣΥ∆ΕΣΥΣ, Λουκάς Χριστοδούλου, 
παρουσίασε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την προστασία του 
περιβάλλοντος, που περιλαµβάνει κύκλους εκπαιδευτικών και 
επιµορφωτικών δράσεων για την ευαισθητοποίηση πάνω σε 
περιβαλλοντικά ζητήµατα, και, κυρίως, την κατασκευή µονάδας 
απορρύπανσης νερού στον Ασωπό µε τη συνεργασία του Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης, η οποία θα χρησιµοποιεί 
εξελιγµένες τεχνολογίες εξουδετέρωσης συνθετικών χηµικών 
και φυτοφαρµάκων.

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΣΩΠΟΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ .ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΥΠΑΝΤΕΣ.ΓΙΑΤΙ Η ΣΥ∆Ε-

ΣΥΣ ΕΧΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΡΥΠΑΝΤΕΣ, 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΜΙΑ ΚΑΙ Η 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΟΥΜΕΝΟ ΜΟΛΥΒ∆Ο, ΑΠΟ∆I∆ΕΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ 
ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΣΤΗ ∆Ε ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΑΣΩΠΟΥ ΤΕΤΟΙΕΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 
25 ΠΕΡΙΠΟΥ.ΠΟΙΟΝ ∆ΟΥΛΕΥΕΤΕ ΚΥΡΙΕ; ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ 
ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΙΑΚΕΣ ΤΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΣ; 
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ΕΝΩΝΟΥΝ 
ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ Ι.Χ. 
ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

Η προστασία του οικοσυστήµατος του 
Κορινθιακού κόλπου είναι η βασική 
προτεραιότητα της Οµοσπονδίας 
Οικολογικών Οργανώσεων του 
Κορινθιακού Κόλπου «Η Αλκυών» 
που έχει έδρα στο Αίγιο. Όπως 
αναφέρουν τα µέλη της οµοσπονδίας, 
το τρίπτυχο της αειφόρου ανάπτυξης 
για τις περιοχές του Κορινθιακού 
Κόλπου θα πρέπει να είναι γεωργία, 
βιοτεχνία και τουρισµός και ζητούν 
από την πολιτεία να χαρακτηριστούν 
οι περιοχές του κορινθιακού κόλπου 
ως θαλάσσιες περιοχές Natura, ώστε 
να προστατευθούν τα τέσσερα είδη 
δελφινιών, τα δάση ποσειδωνίας και 
τα θαλάσσια κοράλια που βρίσκονται 
εκεί. Τέλος, ζητούν οριοθέτηση 
ποταµών και χειµάρρων καθώς 
και παύση της λήψης αµµοχάλικου 
µέσα από τις κοίτες των ποταµών 
του κόλπου. ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΟΜΩΣ 
∆Ε ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ 
ΛΑΣΠΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 
ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ. ΠΑΧΟΣ 30-40 
ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΣΠΗ ΑΥΤΗ 
ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΕΝΙΑΛΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΛΛΑ…
ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ. 

Την προσοχή ολοένα και 
περισσότερων Ελλήνων οδηγών 
προσελκύει πλέον η εναλλακτική 
της χρήσης φυσικού αερίου στην 
µετακίνηση µε αυτοκίνητο. H 
Wolkswagen έχει ήδη διαθέσει στην 
ελληνική αγορά το πρώτο αυτοκίνητο 
µε κινητήρα διπλού καυσίµου, 
δηλαδή βενζίνης και φυσικού αερίου, 
που όχι µόνο είναι οικονοµικότερο, 
αλλά φαίνεται να δίνει και λύση 
στο πρόβληµα της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης. Η ∆ηµόσια Επιχείρηση 
Αερίου δηµιουργεί τις υποδοµές και 
βάζει και την Ελλάδα στο χώρο της 
αεριοκίνησης που είναι ήδη εδώ και 
χρόνια διαδεδοµένη στην Ευρώπη και 
στον υπόλοιπο κόσµο.
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΡΚΕΙ Η ∆ΕΠΑ 
ΚΑΙ Η ∆ΕΣΦΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ 
ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 
∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ.

Αγωνία για τον πρώην Ιππόδροµο
Σε εργοτάξιο έχει µετατραπεί ο πρώην 

ιππόδροµος, στον οποίο πρόκειται να 
αναγερθούν η Εθνική Λυρική Σκηνή και 
η Εθνική Βιβλιοθήκη µε χρηµατοδότη 
το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. 

Ερωτηµατικά δηµιουργούνται γύρω 
από το αν οι εγκαταστάσεις αυτές απο-
καθιστούν την ενότητα του αστικού 
χώρου µε το παραλιακό µέτωπο, καθώς 
το κτίριο της Λυρικής Σκηνής θα στερεί 
από τους κατοίκους της περιοχής την 
οπτική επαφή µε τη θάλασσα, αλλά και 
το τεράστιο µέγεθος των εγκαταστάσεων 
φαίνεται πως θα αλλοιώσει το µικρο-
κλίµα της περιοχής αφού θα εµποδίζει 
την κυκλοφορία των ανέµων. 

Ασαφής παραµένει επίσης και ο 
ρόλος του Ιδρύµατος στη διαχείριση 
του συνολικού χώρου ύστερα από την 
ολοκλήρωση του έργου, παρά την αρχική 
του δέσµευση για παράδοση αυτού στο 
ελληνικό δηµόσιο, καθώς οι περιορι-
σµένοι πόροι του ελληνικού κράτους 
δύσκολα θα µπορούν να καλύψουν το 
κόστος συντήρησης τόσο των 2 πολι-
τιστικών χώρων, όσο και του πάρκου 
που θα επικαλύπτει τις εγκαταστάσεις.

ΤΩΡΑ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΚΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «Ι∆ΡΥΜΑ 
ΝΙΑΡΧΟΥ», ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ. 
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΕΠΙ∆ΕΙΞΕΙ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΤΟΥΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ. ΤΟΤΕ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ; ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΕΠΕΙ∆Η ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑ …  ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΑΠΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΙΣ-
ΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΟΥ∆ΕΠΟ-
ΤΕ ΑΥΤΟ. ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 
…ΚΑΜΜΙΑ …ΑΡΠΑΧΤΗ. ΝΤΡΟΠΗ 
ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ.

Απόφαση-καταπέλτης για την ανέλκυση του Sea Diamond
Το ύψος των δεκατεσσάρων (14) εκατοµµυρίων 

ευρώ φτάνει το πρόστιµο που υποχρεούται να κατα-
βάλει η εταιρεία στην οποία ανήκει το Sea Diamond 
στο ελληνικό δηµόσιο και το δήµο της Θήρας, ύστερα 
από απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΕΠΙΠΟΛΑΙΟ «ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ SEA DIAMOND. ΑΚΟ-
ΜΗ, ΟΠΩΣ ΣΩΣΤΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΠΡΙΝ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΕΚΛΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ ΚΑΤΑΛΟΙ-
ΠΑ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ 
ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΡΡΟΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ» 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΚΥΣΕΙ 
ΤΟ ΠΛΟΙΟ. 

ΜΕ… ΑΝΤΙΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΟ ΜΑΣΚΑ Η ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΨΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
Με έναν πρωτότυπο τρόπο διαµαρτυρήθηκε ο Γιώργος Χατζηµαρκάκης για την καταστροφή των χηµικών της Συρίας στη 

θάλασσα της Μεσογείου στην οµιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο ευρωβουλευτής των Γερµανών Φιλελευθέρων,που εµφα-
νίστηκε φορώντας αντιασφυξιογόνο µάσκα κρατώντας ένα πλακάτ µε σύνθηµα « Μεσόγειος SOS», τόνισε την αντίθεση της 
Ελλάδας και των άλλων χωρών στην επιλογή της Μεσογείου για την υδρόλυση των χηµικών όπλων. Ανήσυχος εµφανίστηκε 
όµως και ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην Επιτροπή Εξωτερικών για το ίδιο θέµα, ενώ παραδέχτηκε ξεκάθαρα για πρώτη φορά 
ότι η ρίψη των όπλων θα γίνει στη Μεσόγειο, ενώ δήλωσε πως αγωνίζονται για να κινητοποιήσουν και τις άλλες χώρες 
προκειµένου να επιλεγεί άλλη περιοχή, κάνοντας ταυτόχρονα γνωστό πως θα διοργανωθεί τηλεδιάσκεψη µε πρωτοβουλία 
της αρµόδιας υπηρεσίας των ΗΠΑ στην οποία οι Έλληνες επιστήµονες θα λάβουν διαβεβαιώσεις για την απόλυτη απαγό-
ρευση ρίψης αποβλήτων στη θάλασσα. Αντιρρήσεις εξέφρασε και ο κ.Παπαδηµούλης ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως η όλη 
διαδικασία θα εφαρµοστεί για πρώτη φορά στα παγκόσµια χρονικά, πειραµατικά και σε πλοίο 36 ετών, µονού τοιχώµατος. 

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ. 
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Σοβαρή αντίδραση προκάλεσε η επικεί-
µενη µεταφορά λυµάτων του βιολογικού 
καθαρισµού στην Γυράπετρα, αναδει-
κνύοντας το πρόβληµα του ανεπαρκούς 
βιολογικού καθαρισµού. 

Με επιστολή του Συλλόγου Λευκα-
δίων για την Προστασία του Περιβάλ-
λοντος και του Πολιτισµού θίγεται ένα 
ζωτικό ζήτηµα για όλη την ευρύτερη 
περιοχή της Λευκάδας. Πρόκειται για το 
ζήτηµα αποτροπής της µεταφοράς των 
λυµάτων του Βιολογικού Καθαρισµού 
του ∆ήµου Λευκάδας στην παραλία της 
Γύρας, Κάστρου, Αϊ Γιάννη, για το οποίο 
ο Σύλλογος κάνει προσπάθειες περισσό-
τερο από οκτώ χρόνια προς υπεράσπιση 
του γενικού συµφέροντος της πόλης 
του νησιού της Λευκάδας, αλλά και της 
απέναντι Ακαρνανίας.

Στην επιστολή του ο σύλλογος Λευ-
καδίων εξηγεί τη σηµασία της παραλίας 
της Γύρας, Κάστρου, Αϊ Γιάννη ως ένα 
από τα λίγα σπάνια φυσικά µνηµεία, 
ένα µόλις χιλιόµετρο από την πόλη της 
Λευκάδας, µε άµµο εξαιρετικής ποιότητας 
και θάλασσα εξαιρετικής καθαρότητας, µε 
τρεις γαλάζιες σηµαίες για τρία χρόνια, 
η οποία αποτελεί πόλο έλξης ελλήνων 
και ξένων τουριστών, αλλά και φίλων 
και αθλητών της ιστιοσανίδας από το 
όλο τον κόσµο. 

Το καταστροφικό έργο εναπόθεσης 
βιολογικών λυµάτων στην ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλους (όπως έχει χαρακτηρισθεί 
µε απόφαση του υπουργού πολιτισµού 
και Επιστηµών Κωνσταντίνου Τσάτσου το 
1974) περιοχή, ξεκίνησε από τους σύγχρο-
νους Λευκαδίτες το 2005, όταν ο ∆ήµος 
Λευκάδας χωρίς ωκεανογραφική µελέτη 
και χωρίς µελέτη θαλάσσιων ρευµάτων 
απαιτεί την υποβολή των λυµάτων σε 
επεξεργασία αυστηρότερη της δευτερο-
βάθµιας (αριθ. Απόφασης 211/28-6-2005) 
µε απευθείας έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων, χωρίς την προηγούµενη σύνταξη 
προκαταρκτικής µελέτης, κατά παράβαση 
των διατάξεων του Ν. 1605/1986, χωρίς 
να τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία χάραξης 
του αιγιαλού και παραχώρηση χρήσης 
αυτού και κατά παράβαση των οδηγιών 
85/337 ΕΟΚ και 91/271/ΕΟΚ.

Με αυτή την κίνηση τα λύµατα θα 
µολύνουν εξαιρετικά και την παραπλεύρως 
κείµενη λιµνοθάλασσα, η οποία αποτελεί 
βιότοπο ενταγµένο στο πρόγραµµα Natura 
2000, µε κωδικό GRR22410001, καθώς 
η περιοχή εκροής, που έχει επιλεγεί, επι-
κοινωνεί υπόγεια µε τη λιµνοθάλασσα.

Κατά τη διάρκεια εννέα σχεδόν χρόνων 
οι προτάσεις ένταξης και χρηµατοδότησης 
του ολέθριου αυτού έργου απορρίπτονται 
λόγω άκρας επικινδυνότητάς του, όταν 
ο ∆ήµος Λευκάδας αποφασίζει (αριθ. 

απόφασης 320-26-Σεπτρµβρίου-2014) 
να υιοθετήσει τις προτάσεις αναβάθµισης 
του υπάρχοντος βιολογικού καθαρισµού 
και χρήσης των λυµάτων για άρδευση και 
δηµιουργία βιολογικού πάρκου, τις οποίες 
διατύπωνε τα τελευταία οχτώ χρόνια ο 
Σύλλογος Λευκαδίων. 

Ωστόσο, ο ∆ήµος προβαίνει σε µία 
άλλη πρόταση, σύµφωνα µε την οποία 
τα λύµατα θα διατίθενται προς άρδευση 
µόνο κατά τους θερινούς µήνες, ενώ θα 
κατασκευασθεί ο καταστροφικός αγωγός 
ώστε τους υπόλοιπους εννέα µήνες να 
µεταφέρονται στην παραλία της Γύρας. 
Η συνολική πρόταση χρηµατοδότησης 
απορρίπτεται και ο ∆ήµος µε νέα απόφα-
σή του (αριθ. Αποφ. 405-11-12-2013), 
επανέρχεται στο ζήτηµα δηµιουργίας του 
καταστροφικού αγωγού µε νέα πρόταση 
ένταξης του έργου αυτού στο ΕΣΠΑ, 
(ΕΠΠΕΡΑΑ) και ζητάει από τον ανάδοχο 
µελετητή, DELCO ΕΠΕ, να επικαιροποι-
ήσει τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου 
διάθεσης των λυµάτων στην περιοχή της 
Γύρας, του Κάστρου και του Αϊ Γιάννη. 

Όπως αναφέρεται στην επιστολή 
του Συλλόγου Λευκαδίων:

 «Τα λύµατα θα µεταφέρονται στην 
παραλία της Γύρας. Από εκεί θα διαχέονται 
κατά τη φορά των θαλάσσιων ρευµάτων, 
σε όλη την έκταση της µοναδικής αυτής 
παραλίας, από το Αϊ Γιάννη ως τη Γύρα 
και το Κάστρο, και µε την παλίρροια θα 
εισχωρούν στο λιµάνι της Λευκάδας και θα 
επανέρχονται στις Αλυκές, (όπως σαφώς 
προκύπτει και από σχετική επιστολή του 
κυρίου Σεραφείµ E. Πούλου, Αναπληρωτή 

Καθηγητή του Τµήµατος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών). Σε 
όποιο βάθος και αν πέσουν τα λύµατα, 
στην παραλία του Κάστρου, της Γύρας, 
του Αϊ Γιάννη, θα εναποθηκεύονται όλοι οι 
καρκινογόνοι µικρο-ρύποι (εντοµοκτόνα, 
φυτοφάρµακα, ενδοκρινικοί διαταρακτές, 
κλπ) που κανένας από τους υπάρχοντες 
βιολογικούς δε διαλύει, ούτε ο τριτο-
βάθµιος (εκτός από την ηλεκτρολυτικής 
διαχείριση των λυµάτων), καθώς και 
η λυµατολάσπη που µεταφέρει άπειρα 
ανθεκτικά µικρόβια.»

Ο Σύλλογος Λευκαδίων στην επιστολή 
τους αναφέρει ενδεικτικά εναλλακτικές 
λύσεις, οι οποίες είναι η δηµιουργία Βιο-
λογικού Πάρκου και η ηλεκτρολυτική 
διαχείριση των λυµάτων (Τµήµα Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου 
Κρήτης), αποδεχόµενοι και οποιαδήποτε 
άλλη δυνατότητα της σύγχρονης τεχνο-
λογίας ως προς την επαναχρησιµοποίηση 
των λυµάτων.

Στο Βιολογικό Πάρκο (δάσος)) τα 
λύµατα µπορεί να πέσουν στην ξηρά και 
να δηµιουργηθούν νέα δάση ή αναδασώ-
σεις, µε άρδευση µόνο από τα λύµατα των 
Βιολογικών Καθαρισµών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα είναι η λεγόµενη τραχεία 
πεύκη, η οποία είναι άκρως δεκτική στην 
άρδευση από τα λύµατα των βιολογικών. 
Επίσης, δεν καθίσταται απαραίτητο οι 
βιολογικοί να αναβαθµιστούν σε τριτο-
βάθµιους, καθώς τα δέντρα απορροφούν 
τα βαρέα µέταλλα. Με αυτό τον τρόπο 
αναπτύσσονται καλύτερα, ενώ παράλ-

ληλα παράγεται ξύλο. Η Λευκάδα και 
πολύ περισσότερο η γειτονική Ακαρνανία 
διαθέτουν εξαιρετικές περιοχές για τη 
δηµιουργία Βιολογικού Πάρκου και έχουν 
τις βάσεις για µία νέα πραγµατικότητα µε 
περισσότερο πράσινο και δάση και για 
τις πάσης φύσεως δεκτικές καλλιέργειες 
από τα λύµατα των αναβαθµισµένων 
βιολογικών καθαρισµών. 

Όσον αφορά το ηλεκτρολυτικό σύστη-
µα, σύµφωνα µε τις πληροφορίες του 
Εργαστηρίου Βιοχηµικής Μηχανικής και 
Περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας, η απο-
τελεσµατικότητά του συνίσταται στο ότι 
δε δηµιουργείται λυµατολάσπη, λόγω 
απουσίας µικροοργανισµών από τον 
τρόπο επεξεργασίας. 

Χρησιµοποιούνται ισχυρά οξειδω-
τικά για την «χηµική καύση» του οργα-
νικού φορτίου και ως εκ τούτου δεν 
είναι δυνατή η διατήρηση οποιουδήποτε 
µικροοργανισµού (παθογόνου ή µη) στην 
έξοδο της εγκατάστασης. Επίσης όταν ο 
χρόνος παραµονής εντός της δεξαµενής 
οξείδωσης είναι ο κατάλληλος επιτυγ-
χάνεται σηµαντική µείωση του COD και 
BOD ώστε η έξοδος να είναι εντός των 
ορίων που επιβάλλει η νοµοθεσία. Επίσης 
η ηλεκτρολυτική επεξεργασία οδηγεί και 
στην αποµάκρυνση µικρο-ρύπων, δηλαδή 
ενώσεων που είναι εξαιρετικά επικίνδυνες 
για την υγεία, παρόλο που παρουσιάζονται 
σε χαµηλή συγκέντρωση στα λύµατα, ενώ 
µε τη χρήση οξειδωτικών επιτυγχάνεται 
και ολική απόσµησης της εγκατάστασης, 
χωρίς οχλήσεις σε κοντινές στον χώρο 
επεξεργασίας περιοχές. 

Η επιστολή- απάντηση του Συλλόγου 
Λευκαδίων στην καταστροφική λύση του ∆ήµου 
για τα βιολογικό καθαρισµό στην Γυράπετρα
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Με επερώτηση τους στη Βουλή, προς 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, οι βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη και Γιάννης 
Σταθάς επαναπροσδιορίζουν το πρόβλημα 
της ανεπαρκούς λειτουργίας του ΧΥΤΑ 
Λειβαδιάς και ενισχύουν τις ανησυχίες 
για την περιβαλλοντική ρύπανση στην 
περιοχή. 

Πρόκειται για το τμήμα του ΧΥΤΑ, 
που έχει υποστεί καταστροφές από την 
πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου, 
στο οποίο συνεχίζεται η εναπόθεση 
απορριμμάτων παρά την απόφαση για 
προσωρινή αναστολή λειτουργίας του, 
σύμφωνα με βεβαιωθείσες παραβάσεις 
της ΕΥΕΠ και την επιβολή προστίμων (αρ. 
πρωτ. 485/16-02-2010). Η δραστηριότη-
τα λοιπόν του ΧΥΤΑ Λειβαδιάς θα έπρεπε 
να συμμορφωθεί ως προς τις απαιτήσεις 
της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών 
όρων, αντ’ αυτού όμως συνεχίζεται η 
παράνομη λειτουργία του, εντείνοντας 
τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ένα καινούργιο στοιχείο μόλυνσης 
που είναι εμφανής σε τμήμα του ΧΥΤΑ 
Λειβαδιάς δημιουργεί νέα ερωτήματα. 
Πρόκειται για διαρροή στραγγιδίων, η 
οποία καταδεικνύεται σε οπτικό-φωτο-
γραφικό υλικό, που παρουσιάστηκε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Λειβαδέων στις 
16.1.2014.

Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί 
σε ήδη υπάρχοντα προβλήματα περι-
βαλλοντικής ρύπανσης στη λειτουργία 
του ΧΥΤΑ Λειβαδιάς, τα οποία έχουν 
αναδειχθεί στο παρελθόν. Τα προβλή-
ματα αυτά, που απειλούν την υγεία 
των κατοίκων της περιοχής, οφείλονται 
αρχικά σε κατασκευαστικές αστοχίες του 
έργου και στην ελλιπή στελέχωσή του. 

Σύμφωνα με νεότερες καταγγελίες και 
δημοσιεύματα τα νέα προβλήματα που 
αναδεικνύονται μέσα από την ύπαρξη 
διαρροής στραγγιδίων οφείλονται στην 
ανεπάρκεια του συστήματος διαχείρισης 
των υδάτων να επεξεργαστεί τα λύματα 
όπως προβλέπεται στην αρχική μελέτη.

Οι νέες ενδείξεις και η συνέχιση της 
προβληματικής λειτουργίας, χωρίς τη 
συμμόρφωση στις υποδείξεις των επιθε-
ωρητών, ανησυχεί την τοπική κοινωνία, 
καθώς όπως καταγγέλθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο αλλά και σε δημοσιεύματα 
του τοπικού τύπου, τα παραγόμενα 
στραγγίσματα από την εναπόθεση των 
παλαιών αλλά και των νέων απορριμμά-
των, καταλήγουν στην ευρύτερη περιοχή 
και απειλούν τη δημόσια υγεία.

Στο έγγραφό τους προς τον Υπουργό 
η κ. Καφαντάρη και ο κ. Σταθάς θέτουν 
τα εξής ερωτήματα: «Προτίθενται οι 
αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν 
αν τα στραγγίσματα που δημιουργούνται 
ρέουν στο περιβάλλον και πιθανόν ρυπαί-
νουν τους παρακείμενους αποδέκτες; 
Προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες να 
προχωρήσουν σε ανάλυση των εξερ-
χόμενων υγρών αποβλήτων; Υπάρχει 
τακτικός έλεγχος της εγκατάστασης 
για τυχόν διαρροές στραγγισμάτων 
στους ελευθέρους χώρους του ΧΥΤΑ; 
Είναι επαρκές το σύστημα συλλογής 
απορριμμάτων ώστε να μην διαφεύγουν 
στραγγίσματα στο έδαφος ή σε άλλο 
φυσικό αποδέκτη; Έχουν ληφθεί μέτρα 
ώστε τουλάχιστον η λειτουργία του ΧΥΤΑ 

να συμμορφωθεί ως προς τις απαιτήσεις 
της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών 
όρων, σύμφωνα με το πόρισμα ελέγχου 
της ΕΥΕΠ στις 25-9-2009; Αν όχι, ποιες 
άμεσες πρωτοβουλίες πρόκειται να 
αναληφθούν;»

Παράλληλα οι βουλευτές αιτούνται 
την κατάθεση του πορίσματος του περι-
βαλλοντικού ελέγχου της ΕΥΕΠ, η οποία 
διενέργησε αυτοψία στο χώρο του ΧΥΤΑ, 
μετά την καταστροφή που υπέστη από τη 
φωτιά τον Αύγουστο του 2013, καθώς 
και τη μελέτη και τη σύμβαση για την 
αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Λειβαδιάς από 
τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω της 
καταστροφικής πυρκαγιάς στο τέλος 
Αυγούστου 2013.

Νέες ανησυχίες προκαλεί η προβληματική 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Λειβαδιάς

Η σύμβαση και η ένταξη που υπογράφηκε από το 
αρμόδια Δημοτική Αρχή του Νοτίου Πηλίου με την 
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) 
είναι η αφετηρία της εφαρμογής του νέου προγράμ-
ματος ανακύκλωσης, που θα ξεκινήσει το Μάρτιο με 
την τοποθέτηση 136 μπλε κάδων σε όλα τα χωριά του 
Νοτίου Πηλίου.

 Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων, η σημαντική 
οικονομία στην αποκομιδή τους, η μικρότερη περιβαλλο-
ντική επιβάρυνση, καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας 
με την ανακύκλωση χρήσιμων υλικών, είναι τα άμεσα 
οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος μέσα από 
το οποίο θα γίνεται ανακύκλωση χαρτιού, χαρτονιού, 
γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών.

Όπως αναφέρει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ευάγγελος 
Νασιόπουλος «ο Δήμος Νοτίου Πηλίου αναγνωρίζει 
ότι η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μείζονος 
σημασίας ζήτημα για την εύρυθμη λειτουργία της κοι-
νωνίας και μεριμνά ώστε να λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα, φροντίζοντας για το καλύτερο δυνατό απο-

τέλεσμα, προβαίνοντας εν προκειμένω στη λύση της 
ανακύκλωσης». Προσθέτοντας είπε: «Η ανακύκλωση 
αποτελεί βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης 
απορριμμάτων συσκευασίας και της διαφύλαξης των 
αντίστοιχων πρώτων υλών παρασκευής τους. Για αυτό 
αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για εμάς η 
πρόσφατη υπογραφή της σύμβασης με την Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑ) και η ένταξη 
μας στο αντίστοιχο πρόγραμμα».

Επίσης σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας 
σε συνεργασία με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, που εφαρμόζεται από την ΕΕΑ, στην οποία 
συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, θα 
οργανωθεί η ξεχωριστή διαλογή, μεταφορά και ανα-
κύκλωση των υλικών συσκευασίας με δίκτυο ειδικών 
κάδων σε κεντρικά σημεία για τη συλλογή των υλικών, 
διάθεση ειδικού απορριμματοφόρου για τη μεταφορά 
των υλικών και διάθεση σε κάθε σπίτι της δικής του 
τσάντας ανακυκλώσιμων υλικών.

«Ως Δημότες του Νοτίου Πηλίου μπορούμε να 

συμβάλλουμε ενεργά και υπεύθυνα στην ανακύκλωση 
των συσκευασιών, που χρησιμοποιούμε, ξεκινώντας από 
τη διαλογή στην πηγή που είναι το σπίτι μας, η Τοπική 
Κοινότητα, ο Δήμος μας. Μπορούμε να συμμετάσχουμε 
στην προστασία και διαφύλαξη του πλούσιου φυσικού 
μας περιβάλλοντος και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής 
συνείδησης, μειώνοντας παράλληλα τους κινδύνους για 
τη δημόσια υγεία. Καλούμαστε όλοι να αγκαλιάσουμε 
αυτήν την προσπάθεια και να εντάξουμε στην καθη-
μερινότητα μας την ανακύκλωση, ως πρώτο και πιο 
σημαντικό βήμα για την οριστική λύση στο πρόβλημα 
της διαχείρισης των αποβλήτων και των χωματερών. Η 
συμμετοχή όλων μας στην ανακύκλωση των συσκευ-
ασιών αποτελεί ανάγκη και είναι επιβεβλημένη, γιατί 
μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε ε τις ενέργειες μας να 
διατηρήσουμε τον τόπο μας όμορφο και καθαρό, όπως 
αξίζει στα παιδιά μας», επισήμανε ο κ. Νασιόπουλος, 
δίνοντας στην κοινωνία του Νοτίου Πηλίου το έναυσμα 
για τη διαμόρφωση μίας νέας οικολογικής συνείδησης 
και συμπεριφοράς.

Έφθασε η ώρα για Ανακύκλωση στον Νότιο Πήλιο
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Μετά την ομόφωνη καταψήφιση της πρότασης 
νομοθεσίας από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, η 
οποία προέβλεπε την υποχρέωση των ελλήνων 
και των ευρωπαίων αγροτών να προμηθεύονται 
σπόρους αποκλειστικά από τις πολυεθνικές και η 
Επιτροπή Γεωργίας έρχεται να βάλει φρένο στον 
κερδοσκοπικό έλεγχο των πολυεθνικών, υπερψη-
φίζοντας την τροπολογία απόρριψης της πρότασης 
νομοθεσίας, την οποία κατέθεσε ο ανεξάρτητος 
βουλευτής, Κρίτων Αρσένης.

Οι δύο αρμόδιες επιτροπές στέλνουν ένα ηχηρό 
μήνυμα στις πολυεθνικές, οι οποίες έχουν ως στόχο 
την επιβολή μονοπωλίου στην εμπορία των σπόρων 
στην ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια αγορά, με 
την εμπορικής της αξία να φθάνει τα 9 δις και 45 

δις αντίστοιχα, επιδιώκοντας την οριστική απαλλαγή 
από τους ανταγωνιστές της (αγρότες, βιολογικούς 
κτηνοτρόφους, κ.α.).

Ο κ. Αρσένης με αφορμή τη νίκη αυτή ενάντια 
στο καθεστώς των πολυεθνικών δήλωσε: 

«Καταφέραμε σήμερα να στείλουμε ένα ακόμη 
μήνυμα στις πολυεθνικές των σπόρων. Πλέον η πρω-
τόγνωρη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα πρόταση που 
υποχρέωνε τους έλληνες και όλους τους ευρωπαίους 
αγρότες να αγοράζουν σπόρους αποκλειστικά από 
τις πολυεθνικές έχει απορριφθεί και από τις δύο 
αρμόδιες Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου. Αν χάναμε θα ήταν πρακτικά αδύνατο για τους 
αγρότες να διατηρούν και να αναπαράγουν σπόρους 
όπως έκαναν από την εφεύρεση της γεωργίας έως 

σήμερα. Η επόμενη μάχη θα δοθεί στην Ολομέλεια. 
Όταν τον Δεκέμβριο κατέθεσα τις τροπολογίες απόρ-
ριψης δεν περίμενα ότι αυτές θα υπερψηφίζονταν 
από τους Ευρωβουλευτές και των δύο Επιτροπών. 
Οι πρώτες αυτές νίκες είναι το προϊόν εντατικής 
δουλειάς αλλά και μαζικής κινητοποίησης της κοι-
νωνίας των πολιτών, που μέσω της αλληλογραφίας 
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατέκλεισαν 
με το αίτημα απόρριψης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Η νίκη αυτή καταδεικνύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο αντιδρά θετικά στο δημοκρατικό έλεγχο και 
πως η ευκαιρία για κάθε πολίτη να επηρεάσει την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι καθημερινή και δεν 
εξαντλείται την ήμερα των ευρωεκλογών.» 

Ηχηρό «Όχι» της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στον κερδοσκοπικό έλεγχο της τροφής από τι πολυεθνικές

Μία από τις σημαντικότερες φυσι-
κές περιοχές της χώρας μας, ο Εθνικός 
Δρυμός Αίνου στέλνει sos ύστερα από 
τα πολλαπλά χτυπήματα του εγκέλα-
δου. Οι σεισμοί προκάλεσαν πτώσεις 
βράχων και κατολισθήσεις στο βουνό, 
το οποίο καλύπτεται σχεδόν εξολοκλή-
ρου από την ελάτη της Κεφαλονιάς και 
φιλοξενεί πληθυσμούς σπάνιων άγριων 
αλόγων. Επίσης, στο όρος Ρούδι, τον 
δεύτερο πυρήνα του Εθνικού Δρυμού 
Αίνου, τα βράχια που αποκολλήθηκαν 
έχουν καλύψει τους δασικούς δρόμους, 
καθιστώντας το πρόβλημα εκεί πολύ 
σοβαρό, ειδικά ενόψει της αντιπυρικής 
περιόδου του καλοκαιριού, καθώς το 
δίκτυο κυκλοφορίας των πυροσβεστικών 
οχημάτων είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό 
απροσπέλαστο. 

Συνολικά, σε όλο το νησί έχουν 
καταγραφεί 150 κατολισθητικά περι-
στατικά από τους επιστήμονες, οι οποίοι 
εκφράζουν την ανησυχία τους για μεγα-
λύτερες μετατοπίσεις εδάφους, που θα 
προκληθούν από μελλοντικές βροχές. 
Όπως δήλωσε ο λέκτορας του τμήματος 
Γεωλογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος Χατζηπέτρος 
«Έγιναν περισσότερες κατολισθήσεις από 
αυτές που προλάβαμε να καταγράψου-
με. Είναι σαφές ότι υπάρχει κίνδυνος 
για ακόμα μεγαλύτερα κατολισθητικά 
περιστατικά, αν υπάρξουν ισχυρές βρο-
χοπτώσεις». 

Οι απαιτούμενες έρευνες για την 
καταγραφή όλων των κατολισθήσεων από 
το Δασαρχείο, την Περιφερειακή Ενότητα 
Κεφαλονιάς και το Φορέα Διαχείρισης 

του Αίνου βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ δεν 
έχει απελευθερωθεί το κονδύλι που θα 
χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση 
των ζημιών. Το γεγονός αυτό σε συνδυα-
σμό με τα στενά χρονικά περιθώρια που 
θα δημιουργηθούν μέχρι να προκηρυ-
χτεί διαγωνισμός ανάθεσης του έργου 
απομάκρυνσης των βράχων με ιδιωτικά 
μηχανήματα, προκαλεί αμφιβολίες για 
τον αν θα έχουν όλα ολοκληρωθεί πριν 
την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. 

Ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος 
Παρίσης στο πλαίσιο του ασφυκτικού 
χρονικού κλοιού απευθύνθηκε στο στρατό 
για βοήθεια λέγοντας: «Θα στείλουμε 
αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
προκειμένου να ζητήσουμε τη βοήθεια 
του για τον καθαρισμό των δασικών 
δρόμων στον Εθνικό Δρυμό».

Σήμα κινδύνου στέλνει η Κεφαλονιά 
για τον Εθνικό Δρυμό του Αίνου
Τη συνδρομή του Στρατού ζητά ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς

Το μεγαλύτερο 
ηλιοθερμικό πάρκο  
στον κόσμο

Ιβάνπα λέγεται το μεγαλύτερο παγκο-
σμίως ηλιακό πάρκο από φωτοβολτα-
ϊκά, το οποίο είναι έκτασης 13 τ.χλμ. 
και βρίσκεται στην έρημο Μοχάβε της 
Καλιφόρνια. Το ηλιακό πάρκο μαμούθ 
είναι πλέον έτοιμο να καλύψει το 1/3 
της συνολικής παραγόμενης ηλιακής 
ενεργείας στις ΗΠΑ και περιλαμβά-
νει τρεις πύργους σαράντα ορόφων 
και 350.000 καθρέπτες που έχουν το 
μέγεθος μία πόρτας γκαράζ.

Η Αλβανία δίνει  
τέλος στη λαθροθηρία 

Νέα μέτρα κατά της λαθροθηρίας, 
που θα βάλουν τέλος στην «ανομία» 
του κυνηγιού, προβλέπει ο νέος νόμος 
που άρχισε να ισχύει πρόσφατα στην 
Αλβανία. 

Σύμφωνα με την καινούργια νομο-
θεσία αναστέλλονται όλες οι άδειες 
κυνηγιού, το οποίο μάλιστα απαγορεύ-
τηκε σε συγκεκριμένες περιοχές για τα 
επόμενα δύο χρόνια. 

Στη διάρκεια αυτών των ετών σκοπός 
των Αρχών είναι η μελέτη της εφαρμο-
γής και της λειτουργικότητας των μέχρι 
τώρα κανονισμών για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. 

Το Ελ Νίνιο θα σπάσει  
τα θερμόμετρα

Σύμφωνα με νέα έρευνα του γερμα-
νικού Πανεπιστημίου του Γκίσεν το πιο 
ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί 
ποτέ, προβλέπεται να είναι αυτό του 
2014. Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 
τους επιστήμονες συνδέεται άρρηκτα με 
την επικείμενη εμφάνιση του φαινομένου 
Ελ Νίνιο ύστερα από απουσία δύο ετών, 
το οποίο επηρεάζει τους ωκεανούς και 
τα ρεύματα αέρα σε όλο τον πλανήτη. 
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Τατούλης και ΤΕΡΝΑ εγκληµατούν
Ανακρίβειες στοιχείων και παραβάσεις 

του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Πελοποννήσου 
καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Παλαι-
οχούνης Αρκαδίας στην Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας 
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία έχει αναλάβει 
τη διαχείριση απορριµµάτων της Πελο-
ποννήσου, µε αποτέλεσµα την υποβολή 
ακόµα και αντιπρότασης στις αρµόδιες 
υπηρεσίες από µια οµάδα πολιτικών 
µηχανικών, ηλεκτρολόγων µηχανικών, 
δασολόγων και γεωπόνων. Από την άλλη, 
ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος 
Τατούλης, όχι µόνο υπερψήφισε την ελλιπή 
µελέτη στις 25 Ιανουαρίου 2014, αλλά 
δήλωσε και υπερήφανος για το έργο αυτό, 
κάτι που µόνο …άσχετο δε φαίνεται να 
είναι µε το ότι το έργο αυτό, όπως και 
τα άλλα δύο ΜΕΑ-ΧΥΤΥ, κατακυρώθηκαν 
στην εταιρεία µε την οποία βρίσκεται σε 
συνεργασία η κατασκευαστική ΚΑΣΤΑΤ 
ΑΕ της οικογένειας Τατούλη. 

Τα κυριότερα σηµεία της αντιπρότασης 
των νέων επιστηµόνων που αντέδρασαν 
στην έγκριση της συγκεκριµένης µελέτης 
είναι τα εξής: Πρώτον, το σηµείο χωρο-
θέτησης του νέου ΧΥΤΥ.Συγκεκριµένα, 
ενώ το ΠΕΣ∆Α επιβάλλει ως ελάχιστη 
απόσταση από τα όρια οικισµού τα 500 
µέτρα, η µελέτη αναφέρει πως «λόγω 
µη διαθεσιµότητας των εγκεκριµένων 
ορίων των οικισµών της περιφέρειας, 
λαµβάνεται ως γενικό κριτήριο αποκλει-
σµού,ελάχιστη απόσταση ίση µε 0,5 χλµ. 
από το κέντρο κάθε οικισµού», ενώ οι 
επιστήµονες απαντούν πως τα όρια του 
κοντινότερου οικισµού εκτείνονται σε 
ακτίνα 800 µέτρων από το κέντρο του, 
σύµφωνα µε απόφαση της νοµαρχίας 
Αρκαδίας από το 1983, και,επιπρόσθε-
τα, µε βάση το χάρτη της περιοχής που 
υποβάλλουν,προκύπτει πως το έργο θα 
γίνει σε απόσταση µόλις 115 µέτρων από 
το τελευταίο σπίτι της Παλαιοχούνης! 
∆εύτερον, η θέση της Παλαιοχούνης η 
οποία έχει επιλεγεί για την εγκατάσταση 
της µονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων, 
έχει κριθεί αναδασωτέα,µε βάση απόφαση 
της γενικής γραµµατείας περιφέρειας 
Πελοποννήσου από το 2008, εφόσον 

ήταν από τις περιοχές που είχαν πληγεί 
από τις φωτιές του 2007, και κατά την 
ίδια απόφαση 60 περίπου στρέµµατα 
θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί από τη 
χωροθέτηση. Τρίτον, η επιλογή του χώρου 
κατασκευής του ΧΥΤΥ σε σχέση µε τις 
ανάγκες των περιοχών τις οποίες καλύπτει. 
∆ηλαδή, ενώ ο ΧΥΤΥ θα φιλοξενηθεί 
στην περιοχή της Αρκαδίας, καλύπτει 
µόνο το 21,4% του πληθυσµού και το 
αντίστοιχο ποσοστό των παραγόµενων 
απορριµµάτων, καθώς ο συνολικός πλη-
θυσµός της περιοχής ανέρχεται στους 
65.889 κατοίκους, όταν την ίδια στιγµή, 
αναµένεται να εξυπηρετεί τους νοµούς 
Κορινθίας και Αργολίδας που µετρούν 

περίπου 245.000 κατοίκους µαζί. Τέταρ-
τον, η ρύπανση την οποία υφίσταται η 
περιοχή, η οποία, σύµφωνα µε έκθεση 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 
2002, είναι αισθητή και έχει προκληθεί 
από τη δραστηριότητα της ∆ΕΗ στη 
Μεγαλόπολη. 

Οι κάτοικοι και φορείς της περιοχής 
κάνουν επίσης λόγο για ανακρίβειες 
όσον αφορά την αξιολόγηση πιθανών 
εναλλακτικών θέσεων, και βασιζόµενοι 
σε παλαιότερη µελέτη του ΕΜΠ τονί-
ζουν πως η περιοχή αποτελούσε στο 
παρελθόν «γεωργική καλλιεργούµενη 
γη, αρδευόµενη από υπόγεια ύδατα», 
σε αντίθεση µε τη µελέτη της εταιρείας 

που αναφέρει πως στην περιοχή της 
Παλαιοχούνης δεν υπάρχουν υπόγειες 
υδροφορίες, την ίδια στιγµή που σε από-
σταση 2 χιλιοµέτρων από την επίµαχη 
θέση βρίσκονται οι υδροληψίες και των 
τριών χωριών της περιοχής. 

Για όλους αυτούς τους λόγους οι 
κάτοικοι ζητούν από το ΥΠΕΚΑ την άµε-
ση απόσυρση της ΜΠΕ της ΤΕΡΝΑ, το 
οποίο ζήτησε ήδη µε έγγραφο στις 27 
Ιανουαρίου από τον Πέτρο Τατούλη να 
απαντήσει στις καταγγελίες των κατοί-
κων, ενώ η ΤΕΡΝΑ…παραπέµπει τους 
καταγγέλοντες στα αρµόδια όργανα της 
πολιτείας τα οποία αποφάνθηκαν θετικά 
επί της ΜΠΕ. 

Βιάζεται η κυβέρνηση να προχωρήσει 
τις διαδικασίες των διαγωνισµών για τους 
ανάδοχους διαχείρισης απορριµµάτων, από 
τη στιγµή που η Κοµισιόν δεν αστειεύεται 
και έχει µάλιστα ξεκινήσει τις διαδικασίες 
νέας παραποµπής της χώρας µας για την 
ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριµµάτων 
αλλά και τη λειτουργία παράνοµων χωµα-
τερών. Μέχρι στιγµής είναι τέσσερα τα 
έργα που έχουν προσωρινό ανάδοχο, µε 
το σχήµα Archirodon–Ιntrakat-Envitec να 
εµφανίζεται το πιο πιθανό να υπογράψει 

σύµβαση µέσα στην Άνοιξη για τις Σέρρες, 
το Άκτωρ-Ηλέκτωρ να έχει κερδίσει ήδη 
το διαγωνισµό για τη µονάδα της ∆υτικής 
Μακεδονίας, το έργο της Πελοποννήσου 
να έχει ανατεθεί στη ΓΕΚ-Τέρνα και το 
γκρουπ J&P Άβαξ-Μεσόγειος-ΑΑΓΗΣ για 
την Ηλεία, ενώ στην Αττική για τις µονάδες 
του Γραµµατικού και της Κερατέας έχουν 
περάσει στη β’ φάση του διαγωνισµού 
οι κοινοπραξίες Ακτωρ Παραχωρήσεις 
–Ηλέκτωρ, Archirodon-Intrakat-Envitec, 
ΜΕΤΚΑ-Χρ.∆.Κωνσταντινίδης, Novaera 

Hellas, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-∆ΕΗ και 
J&P ‘Αβαξ-Μεσόγειος. 

Ταυτόχρονα, λόγω των οικονοµικών 
δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι δήµοι, οι 
οποίοι καλούνται να πληρώσουν τις εται-
ρείες που θα διαχειριστούν τα εργοστάσια 
σκουπιδιών, οι υπουργοί Οικονοµικών και 
Εσωτερικών προβλέπουν την υπογραφή 
διπλής σύµβασης, τόσο µε τον εκάστοτε 
φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, 
όσο και µε το Υπουργείο Οικονοµικών, ώστε 
σε περίπτωση αδυναµίας από πλευρά ΟΤΑ, 

να εγγυάται το Υπουργείο Οικονοµικών 
ότι τα ποσά θα καταβάλλονται από τον 
κρατικό προυπολογισµό. 

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών 
επεξεργάζεται ρύθµιση µε την οποία, σε 
περίπτωση αδυναµίας πληρωµής των ΟΤΑ, 
η είσπραξη οφειλών από τους δήµους θα 
µπορεί να γίνεται από τα δηµοτικά τέλη 
µέσω του τιµολογίου της ∆ΕΗ και έτσι οι 
εργολάβοι θα µπορούν να εισπράττουν 
απευθείας τα οφειλούµενα ποσά από 
τη ∆ΕΗ.

Με ανταποδοτικά τέλη θα διασφαλίζονται οι εργολάβοι σκουπιδιών 
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Την ικανοποίησή του, για την 
ολοκλήρωση ενός µεγάλου έργου 
περιβαλλοντικής εξυγίανσης του 
νοµού Πέλλας, εξέφρασε ο Αντι-
περιφερειάρχης Πέλλας Θεόδωρος 
Θεοδωρίδης. 

Πρόκειται για την αποκατάσταση 
των τελευταίων έξι µη αποκατε-
στηµένων ΧΑ∆Α εντός της Πέλλας, 
έργο που ανέρχεται στο ποσό των 
1.808.100 ευρώ και το οποίο ανα-
µένεται να δηµοπρατηθεί εντός του 
Φεβρουαρίου.

Ανάµεσα στις προγραµµατισµέ-
νες εργασίες, που το καθιστούν και 
τόσο σηµαντικό, είναι η συλλογή 
απορριµµάτων, η αποκατάσταση του 

φυσικού ανάγλυφου, η διαχείριση 
στραγγισµάτων και η δηµιουργία 
αντιπυρικής ζώνης. Στις επιδιώ-
ξεις 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∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΠΡΟΧΩ-
ΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΧΑ∆Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
ΤΟΥ.

Συσσωρευµένα ιατρικά απόβλητα είναι για µέρες έξω από το 
νοσοκοµείο Αττικόν, εκτεθειµένα στη βροχή και τον ήλιο, όπως 
καταγγέλει το σωµατείο εργαζοµένων του νοσοκοµείου. Από την 
άλλη, η διοικητής του νοσοκοµείου Λίτσα Γιαννακάκου, όταν ρωτή-
θηκε για το θέµα, απάντησε πως από τον ΧΥΤΑ έχει δοθεί εντολή 
προς το ∆ήµο Χαϊδαρίου να συλλέγουν σκουπίδια µόνο τις µέρες 
∆ευτέρα, Τρίτη,Τετάρτη και Πέµπτη, µε αποτέλεσµα να συσσωρεύ-
ονται σκουπίδια κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων ηµερών και πως 
ήδη έχει διαβιβαστεί έγγραφο ώστε να γίνεται συλλογή σκουπιδιών 
Παρασκευή και Σάββατο.

ΤΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΒΡΑ-
ΧΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «∆ΗΘΕΝ» ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΞΕΡΟΥΝ 
ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΡΘΕΙ Η «ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ» ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙ-
ΨΗΣ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΟΠΟΥ ΒΡΟΥΝ ΟΙ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΑΥΤΗ Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ:ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΟ. 
ΤΙΠΟΤΑ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ. Ο ∆Ε ΥΠΟΥΡ-
ΓΟΣ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΑ.

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Παραµένουν για µέρες 
έξω απο το Αττικόν

ΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ 
ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ∆ΙΧΤΥΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Τα παράνοµα κυκλώµατα εργολάβων 
φαίνεται πως έχουν µπει για τα 
καλά στο χώρο της δηµόσιας υγείας, 
αφού το Εθνικό Σύστηµα Υγείας 
βρίσκεται υπό διάλυση. Οι εργολάβοι 
έχουν απλώσει τα δίχτυα τους 
από την καθαριότητα και τη σίτιση 
µέχρι την ασφάλεια, τις τεχνικές 
υπηρεσίες και την αποκοµιδή 
σκουπιδιών στα νοσοκοµεία. Η 
αστυνοµία παρόλαυτα αρκείται 
για το θεαθήναι σε επιχειρήσεις –
σκούπα κατά τις οποίες συλλαµβάνει 
ανασφάλιστες,αλλοδαπές 
νοσοκόµες, θύµατα των παραπάνω 
κυκλωµάτων, την ίδια στιγµή, που 
είναι γνωστό πως οι ασθενείς 
στα νοσοκοµεία αναγκάζονται να 
αγοράσουν από ορούς και σύριγγες, 
µέχρι να νοικιάσουν ασθενοφόρα, 
πληρώνοντας διπλά από την 
τσέπη τους για υπηρεσίες για τις 
οποίες έχουν ήδη φορολογηθεί, 
κάνοντας τα δηµόσια νοσοκοµεία 
να θυµίζουν µάλλον σούπερ 
µάρκετ. Χαρακτηριστικό είναι πως 
στον Ευαγγελισµό υπάρχουν µόνο 
2 νοσηλευτές τη νύχτα για να 
καλύψουν τις ανάγκες 40 ατόµων. 
TO ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΣΤΟ Η∆Η ΚΑΤΑΡΕΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΒΕΒΑΙΑ ∆ΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». ΓΙΑΤΙ ΠΛΕΟΝ 
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. 
ΟΠΩΣ ∆ΙΑΒΑΣΑΜΕ, ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ 
ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΛΟ : ΝΑ 
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟ ΣΕ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ΕΣΥ. 

ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 
Με γρήγορους ρυθµούς φαίνεται να προχωρά η κατασκευή του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Ευκαρπίας, του 

οποίου η πιλοτική λειτουργία αναµένεται την άνοιξη και η κανονική έναρξη της λειτουργίας του µέσα στον Ιούνιο, παρά τις 
συνεχιζόµενες αντιδράσεις των κατοίκων της δυτικής Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συν-
δέσµου Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, κάνει λόγο για ένα σπουδαίο 
περιβαλλοντικό έργο το οποίο, όχι µόνο θα κάνει καλό στο περιβάλλον, αλλά και θα ανακουφίσει παράλληλα τον οικογενει-
ακό προϋπολογισµό, καθώς θα επιφέρει µείωση των τελών καθαριότητας που επιβάλλουν οι δήµοι στους πολίτες. Ο ΣΜΑ 
κατασκευάζεται σε έκταση 100 στρεµµάτων, στα 70 από τα οποία θα γίνει δενδροφύτευση, ενώ ο δρόµος που θα συνδέει 
τον ΣΜΑ µε την κεντρική αρτηρία θα φυτευτεί επίσης και θα καθαρίζεται τρεις φορές την ηµέρα. Το έργο, που διαθέτει 71 
εγκρίσεις και δεκάδες άδειες από δηµόσιους φορείς, έχει στόχο τη βελτίωση της µεταφοράς των απορριµµάτων µε παράλληλη 
µείωση του κόστους αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και αναµένεται να εξυπηρετήσει όλη τη δυτική Θεσσαλονίκη. 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΧΡΟΝΙΖΕΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ,ΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2013. ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ, ΤΟ ΣΜΑ ΚΑΙ Ο «ΤΙΤΑΝΑΣ» ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ ∆Ι∆ΥΜΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΑΝΑ ΤΟ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ RDF ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΑΙΣΧΟΣ, ΚΥΡΙΟΙ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 

Πέλλα: Αποκατάσταση των τελευταίων έξι χώρων διάθεσης απορριµµάτων 
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17 ΦΟΡΕΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

∆εκαεφτά φορές περισσότερη από 
το κανονικό βρέθηκε να είναι η 
ακτινοβολία την οποία δέχεται ένας 
κάτοικος του Γαλατσίου λόγω της 
κεραίας κινητής τηλεφωνίας που έχει 
τοποθετηθεί απέναντι από το σπίτι 
του, ύστερα από επιτόπια µέτρηση 
που πραγµατοποίησαν ειδικοί του 
Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνίου 
στην οικία του. Το περιστατικό 
δεν είναι µεµονωµένο, καθώς το 
Γαλάτσι έχει µετατραπεί σε δάσος 
κινητής τηλεφωνίας, τον έλεγχο 
νοµιµότητας των οποίων αλλά και 
την άµεση αποξήλωση όλων των 
παράνοµων ζητούν τώρα οι κάτοικοι. 
Οι ειδικοί προτείνουν την θωράκιση 
των σπιτιών µε ειδικές µεµβράνες 
ή κουρτίνες που αντανακλούν την 
ακτινοβολία,το κόστος όµως ενός 
τέτοιου εξοπλισµού λίγα νοικοκυριά 
µπορούν πλέον να σηκώσουν,µε 
αποτέλεσµα να εκτίθενται σε µεγάλο 
κίνδυνο για την υγεία τους.
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. 
ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ 
ΝΑ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡ∆ΟΥΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

Στα καυσαέρια πνίγονται 
οι κάτοικοι της ελευσίνας 

Η λειτουργία των Ελληνικών 
Πετρελαίων συνεχίζει να προκαλεί 
την περιβαλλοντική υποβάθµιση στην 
περιοχή της Ελευσίνας και να απειλεί 
την υγεία των κατοίκων της, µε βάση 
καταγεγραµµένα επεισόδια ρύπανσης 
που η κίνηση πολιτών ECOELEUSIS 
έχει παραδώσει επανειληµµένως στις 
αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. Χαρακτη-
ριστικό είναι πως τα ΕΛ.ΠΕ. έχουν 
απενταχθεί από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Οικολογικής ∆ιαχείρισης λόγω των 
επανειληµµένων περιβαλλοντικών 
τους παραβάσεων,ενώ τα πρόστιµα τα 
οποία έχουν επιβληθεί την τελευταία 
3ετία από το ΥΠΕΚΑ δεν ξεπερνούν 
συνολικά τα 66.000 ευρώ, για µια 
επιχείρηση της οποίας ο τζίρος µόνο 
το πρώτο εξάµηνο του 2013 άγγιξε 
σχεδόν τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. 

Από την άλλη, ο γενικός Επιθεωρητής 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ Παναγιώτης 
Μέρκος, υποστηρίζει πως τα τελευταία 
χρόνια και πρόστιµα εκατοντάδων χιλιάδων 
ευρώ έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση αλλά 
και υποβάλλεται σε όλους τους νόµιµους 
ελέγχους, ενώ τονίζει ότι το ύψος των 
προστίµων εξαρτάται από παράγοντες 
σχετικούς µε την ένταση της ρύπανσης 
και όχι µε τον ετήσιο τζίρο της.

ΟΤΑΝ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ, ΣΕ ΕΚΠΟ-
ΜΠΗ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΕΙΧΑ-
ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙ-
ΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΠΕ ΜΕ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ, ΤΟΤΕ Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ 
ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ. ∆ΥΣΤΥΧΩΣ, ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙ-
ΜΕΝΟΥΜΕ. ΚΥΡΙΕ ΜΕΡΚΟ ∆Ε ΜΑΣ 
ΤΑ ΛΕΤΕ ΚΑΛΑ. ΠΟΤΕ ΠΗΓΑΤΕ ΣΤΑ 
ΕΛ.ΠΕ. ΠΡΟΣΦΑΤΑ;

Λιγότεροι ρύποι ο πρώτος στόχος για την Ελληνική προεδρία της Ε.Ε
Το νοµοθετικό πρόγραµµα της τρέ-

χουσας επιτροπής της ευρωκοινοβουλίου 
καλείται να προωθήσει η Ελλάδα κατά 
το πρώτο εξάµηνο του 2014 όπου και 
θα είναι η προεδρεύουσα χώρα για την 
Ε.Ε. Οι νέες κοινοτικές οδηγίες αφορούν 
κυρίως την ποιότητα της ατµόσφαιρας, τα 
αστικά απορρίµµατα, τα ξενικά είδη, την 
πράσινη ανάπτυξη αλλά και τη θαλάσσια 
χωροταξία. 

Συνοπτικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχε-
διάζει νέο πλαφόν στις εκποµπές αερίων 
ρύπων, λήψη µέτρων για αλλαγή συσκευ-
ασιών ή και φορολόγηση του πλαστικού 
µε στόχο τη µείωση των πλαστικών απορ-
ριµµάτων που καταλήγουν στη θάλασσα, 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέσα 
από πράσινες επενδύσεις,ενώ στόχος 
της είναι και η κατάρτιση λίστας µε τα 
απαγορευµένα είδη φυτών και ζώων 
ώστε να µπει φραγµός στη µείωση της 
ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας.

Η Ελλάδα καλείται να κερδίσει και 
το στοίχηµα της ανακύκλωσης,καθώς 
κινδυνεύει µε προσφυγή στα δικαστήρια 
για τη µη συµµόρφωσή της προς τις 
κοινοτικές οδηγίες. 

Θυµίζεται πως µέχρι το 2020 κάθε 
χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης θα πρέπει 
να ανακυκλώνει τουλάχιστον το 50% 

των σκουπιδιών της, µε την Ελλάδα να 
µην υπερβαίνει σήµερα ούτε το 10%. 

Η χώρα µας θα πρέπει να τακτοποιήσει 
άµεσα και το ζήτηµα των χωµατερών 

καθώς και της αξιοποίησης του νερού 
που παράγεται από τον βιολογικό καθα-
ρισµό της Ψυτάλλειας για την άρδευση 
δενδροφυτεύσεων.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΛΟΙ, ΟΜΩΣ ΟΙ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΛΙΓΕΣ. Η ΕΛΛΑ∆Α, 
ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΠΥΓΜΗ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙ-
ΩΝ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗΣ 
ΑΠΕ∆ΕΙΞΕ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΑΛΛΑ 
ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ, ΑΠΟ ΤΟ 
1979 ΠΟΥ Ι∆ΡΥΘΗΚΕ, ΦΩΝΑΖΕΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗΣ, 
∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΗΤΑΝ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΣΤΑΤΑ. ΕΒΓΑΛΑΝ ΤΩΡΑ 
ΑΠ’ΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΧΡΟΝΙΣΤΙΚΑ (ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΟΥ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ Κ.Α)

ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ. ΞΑΝΑΦΕΡ-
ΤΕ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ. 
ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΤΗΣ 
ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗΣ.
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Συμβιβασμός στην 
καταγραφή των ρύπων

Την επίτευξη συμφωνίας πάνω στο 
ζήτημα της καταγραφής ρύπων επιχείρησε 
ο Ευρωβουλευτής Θεόδωρος Σκυλα-
κάκης, προτείνοντας τροποποιήσεις επί 
της αρχικής πρότασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας 
ευρωβουλευτής εισηγήθηκε την εφαρ-
μογή του συστήματος Παρακολούθησης, 
Υποβολής Εκθέσεων και Επαλήθευσης 
αερίων ρύπων του θερμοκηπίου από 
όλα τα πλοία με ολική χωρητικότητα 
άνω των 400 κόρων αντί των 5.000 που 
προέβλεπε η πρόταση αρχικά, την ένταξη 
στο ΠΥΕ και των ρύπων οξειδίου του 
αζώτου καθώς και την υιοθέτηση μιας 
εισφοράς επί των ρύπων αυτών, αντίθετα 
με το σύστημα εμπορίας. 

Παρόλο που οι προτάσεις αυτές δεν 
έτυχαν θερμής υποδοχής από την ευρω-
παϊκή ναυτιλία, εντούτοις θωρείται πως 
ανοίγει ο δρόμος του συμβιβασμού, ενώ 
η ECSA, η οργάνωση που εκπροσωπεί 
τους εφοπλιστές των ευρωπαϊκών κρατών, 
προειδοποιεί ότι η προτεινόμενη μείωση 
του ορίου για τα πλοία και η συμπερίληψη 
και άλλων ρύπων στο σύστημα υπονομεύ-
ουν πιθανώς την προσπάθεια εξεύρεσης 
διεθνούς λύσης στο πλαίσιο του ΙΜΟ. 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ 
ΚΟΥΒΕΝΤΑ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ KAI TA ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ 

ΑΖΩΤΟΥ. Ο ΠΛΕΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΣ 
ΡΥΠΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗ-
ΠΙΟΥ, ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΛΟΙΠΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ. ΝΤΡΟΠΗ ΚΥΡΙΟΙ. 

Αντισυνταγματική η επιβολή του  
ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων 

Αντισυνταγματική έκρινε το δεύτερο τμήμα του 
Συμβουλίου Της Επικρατείας την επιβολή Ειδικού 
Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων. Το 
ΕΤΜΕΑΡ, όπως είναι γνωστό, το επιβαρύνονταν οι 
καταναλωτές μαζί με τις όποιες άλλες επιβαρύνσεις 
στους λογαριασμούς του ρεύματος. 

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια ύστερα από προ-
σφυγή της Motor Oil, κατά την οποία το ΕΤΜΕΑΡ 
συνιστά φόρο και όχι τέλος, καθώς ο καταναλωτής 
δεν έχει κάποιο άμεσο όφελος από την καταβολή 
του εν λόγω ποσού, αμφισβητείται δηλαδή ο αντα-
ποδοτικός χαρακτήρας του, και άρα και θα έπρεπε 
να επιβάλλεται με νόμο και όχι με απόφαση της ΡΑΕ, 
όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Η απόφαση αυτή του 
ΣΤΕ εγείρει αξιώσεις επιστροφής των χρημάτων 
που έχουν ήδη καταβάλει οι καταναλωτές, χρήμα-
τα που μπορεί να φτάσουν σωρευτικά και τα 600 
εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. 

ΤΟ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ. ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕΙ ΞΑΝΑ, ΤΟ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 
«ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ», ΓΙΑΤΙ Η ΔΕΗ 
ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ, ΟΠΩΣ 
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ  
Η ΕΛΛΑΔΑ

Σε ενεργειακό κέντρο και γέφυρα 
μεταξύ Ευρώπης και Αζερμπαϊτζάν 
φαίνεται να εξελίσσεται η χώρα 
μας με το ΥΠΕΚΑ να αναδεικνύει 
την ανάγκη ενίσχυσης εφοδιασμού 
της Ε.Ε. με δίκτυα ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων 
και ο TAP που μπαίνει πλέον στο 
στάδιο της ταχείας υλοποίησης 
του. Με στόχο τη διευκόλυνση των 
κρατών της ευρύτερης περιοχής 
εξετάζεται η δημιουργία νέων 
ενεργειακών διαδρόμων και κάπως 
έτσι ανοίγει την ελληνική προεδρία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Αθήνα, 
Κυρίαρχο ρόλο στην ατζέντα της 
ελληνικής προεδρίας φαίνεται 
ότι θα παίξουν το κόστος της 
ηλεκτρικής ενέργειας, η προστασία 
των ευάλωτων καταναλωτών, η 
διατήρηση των σημερινών θέσεων 
εργασίας στην βιομηχανία όλων των 
κρατών -μελών και η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας στον ενεργειακό 
τομέα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
υπουργός ΠΕΚΑ πως είναι αδιανόητο 
να έχουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά 
διπλάσιο και οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες τριπλάσιο ενεργειακό 
κόστος σε σχέση με τις Η.Π.Α. 
Ο ΥΠΕΚΑ κος ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΕΝ 
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΜΩΣ, ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε, ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
(35%)ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (40%) 
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, 
ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΧΕΔΟΝ ΑΥΤΑΡΚΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΣΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΤΟΤΕ 
ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
ΜΙΛΑΤΕ ΚΕ ΥΠΕΚΑ;
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ΤΙΤΑΝ

Eλεύθερη να προχωρήσει 
στην καύση απορριμμάτων 

Δεκτή έκανε στα τέλη Ιανουαρίου το ΥΠΕΚΑ την αίτη-
ση τροποποίησης της άδειας έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, ώστε η τελευταία 
να αντικαθιστά ελεύθερα από εδώ και στο εξής τα συμ-
βατικά καύσιμα που χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα με άλλα 
τα οποία θα προκύπτουν κατά τη μηχανική επεξεργασία 
απορριμμάτων. 

Η κυβέρνηση φαίνεται να επιμένει στην πρακτική της 
καύσης απορριμμάτων ως βασικό άξονα της διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων, ενώ τις σθεναρές τους αντιρρήσεις 
εκφράζουν οι κάτοικοι της περιοχής του δήμου Παύλου 
Μελά, που ήδη επιβαρύνονται σημαντικά από τις ρυπογόνες 
εταιρείες που λειτουργούν στην περιοχή, ενώ μάλλον επιβε-
βαιώνονται οι υποψίες τους για συσχέτιση της εγκατάστασης 
του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νέας Ευκαρ-
πίας με τα σχέδια του ΤΙΤΑΝΑ για καύση απορριμμάτων, 
αφού η χωροθέτηση του ΣΜΑ ήταν ακριβώς δίπλα στην 
τσιμεντοβιομηχανία και παρόλο που η εταιρία με δήλωσή 
της ένα χρόνο πριν ξεκαθάριζε πω ς δεν υπήρχε περίπτωση 
χρήσης του εργοστασίου για καύση απορριμμάτων. 

ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Η «ΚΑΥΣΗ» ΣΚΟΥ-
ΠΙΔΙΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ 
ΕΙΤΕ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΙΤΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΤΙΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ Η ΔΕΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΤΙΤΑΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ-
ΣΟΥΝ «ΔΗΘΕΝ»ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ΟΙ 
ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΟΞΙΝΩΝ ΤΗΣ 
ΚΑΥΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ. 
ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

ΜΥΣΤΙΚΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  
ΣΤΟΝ ΤΙΤΑΝ  
ΑΠΟ ΥΠΕΚΑ  
ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 
ΚΑΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 

Νέα αδειοδότηση για καύση 
εναλλακτικών δευτερογενών 
καυσίμων έδωσε ο υπουργός 
ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, στην 
«ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ», κατά 
τον ισχυρισμό του Αδάμ Δράγα, 
επικεφαλή της παράταξης 
«Δημοκρατία-Οικολογία-
Συμμετοχή», στην τελευταία 
συνεδρίαση της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής. Σημειώνεται πως ο 
δήμος Παύλου Μελά βρίσκεται ήδη 
σε αναστάτωση μετά από τη νέα 
άδεια που φαίνεται πως χορήγησε 
το ΥΠΕΚΑ στον ΤΙΤΑΝ για την 
καύση επτά εναλλακτικών καυσίμων 
ενώ το νομικό τμήμα του ήδη έχει 
ξεκινήσει τις διαδικασίες για την 
ακύρωση της απόφασης. 
Την ίδια στιγμή η 
τσιμεντοβιομηχανία διαψεύδει 
τα σενάρια συνεργασίας με τον 
ΣΜΑ Ευκαρπίας, απαντώντας με 
αυτόν τον τρόπο στις καταγγελίες 
της διοίκησης του δήμου Παύλου 
Μελά ότι έλαβε νέα αδειοδότηση 
για την καύση επτά εναλλακτικών 
καυσίμων, λέγοντας πως ουδέποτε 
ζήτησε ούτε πρόκειται να ζητήσει 
έγκριση για καύση αστικών 
απορριμμάτων, και πως η εταιρεία 
συμβάλει συμπληρωματικά και όχι 
ανταγωνιστικά στην ανακύκλωση 
καθώς κάνει αξιοποίηση υλικών 
των οποίων η κατάληξη θα ήταν 
η ταφή. Τέλος, τονίζει πως η 
τροποποίηση της Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων του εργοστασίου στη Νέα 
Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, επιβάλλει 
αυστηρότερους όρους σχετικά με 
τα όρια εκπομπών του εργοστασίου 
και συνάδει με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.

ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Ο ΤΙΤΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ 
«ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ» ΑΠΟ ΤΟ 2012 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ R.D.F. 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ 
ΕΥΚΑΡΠΙΑ. ΕΛΕΟΣ ΚΕ ΥΠΕΚΑ. 
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, ΘΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ; Ο ΛΑΟΣ ΖΗΤΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΝΑ ΕΙΣΠΝΕΕΙ ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΣΤΟΝ 
ΑΕΡΑ.

Δεκάδες φορτηγά μεταφέ-
ρουν επικίνδυνα στερεά από-
βλητα, στο χώρο των παλαιών 
λατομείων στη περιοχή του 
Μαρκόπουλου, σύμφωνα με 
καταγγελίες πολιτών, που ανα-
φέρουν πως ακόμα και η ίδια 
η δημοτική αρχή μεταφέρει 
σκουπίδια στον ίδιο χώρο. Κατά 
τους κατοίκους της περιοχής, 
το κύκλωμα είναι καλά οργα-
νωμένο και οι μεταφορές δε 
γίνονται τις ηλιόλουστες μέρες 
για να μη μπορούν να αερο-
φωτογραφηθούν τα φορτηγά. 
Εντύπωση προκαλεί πως ενώ το 
λατομείο των Αφών Σταύρου 
φυλάσσεται καθημερινά από 
περιπολικό της αστυνομίας, στο 
λατομείο Μερέντα ουδέποτε 
εστάλη αστυνομική δύναμη. 
Όλα αυτά για δύο λατομικούς 
χώρους που έχουν κηρυχτεί 
αρχαιολογικοί και ενώ από 

τα τέλη του 2004 έχουν υπο-
βληθεί πολλές προτάσεις για 
την επικερδή αξιοποίηση των 
χώρων αυτών προς όφελος 
της δημοτικής αρχής. 

ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ 
«ΚΑΤΑΝΤΙΑ» ΣΤΟ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΕΞΑΙ-
ΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ «ΝΤΑΜΑ-
ΡΙΩΝ» ΠΟΥ ΤΟ ΕΝΑ ΕΧΕΙ 
ΓΙΝΕΙ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ 
ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΔΙΑΙΤΕ-
ΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΜΕΡΕΝΤΑΣ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΑΚΤΩΡΑ» 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΠΟΜΠΟ-
ΛΑ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΓΙΑΤΙ 
ΚYΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ;

Στα χέρια της μαφίας απορριμμάτων  
το Όρος Μερέντα στο Μαρκόπουλο
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