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οικονοµία ΞΑΝΘΗ 2014
ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΕΛΕΟΣ! 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΤΕ! 
Οι δήµαρχοι και αυτοί που «δήθεν» προστατεύον 
τον πολίτη ασκώντας «εξουσία» , πρέπει κάποια 
στιγµή να καταλάβουν ότι… το «κουκούλωµα» 
είναι πάντοτε προσωρινό. Έτσι έγινε και µε το 
νερό της Ξάνθης. Οι πολίτες προς το παρόν 
µπερδεύτηκαν, αλλά µέσα τους υπάρχει πάντοτε 
η αµφιβολία. 
Πρέπει όµως να το ψάχνουν. 
Η ιστορία µε την Ξάνθη µας θυµίζει µια άλλη 
πρόσφατη (2010) ιστορία-µια που το ΠΑΚΟΕ 
στα 34 χρόνια που λειτουργεί έχει ζήσει πάµπολ-
λες τέτοιες ιστορίες-όταν ο τότε βουλευτής 
Μανιάτης , καθώς και ο δήµαρχος  Ναυπλίου 
στέκονταν αδιάφοροι, όταν εµείς φωνάζαµε ότι 
το πόσιµο νερό της πόλης είναι ακατάλληλο-για 
άλλη µια φορά ο σηµερινός υπουργός ΠΕΚΑ 
έλεγε στους πολίτες του Ναυπλίου να µην 
ανησυχούν. Το αποτέλεσµα ήταν να καταλήξουν 
στο νοσοκοµείο µέσα σε µια εβδοµάδα 500 
άνθρωποι –µεταξύ αυτών και 220 παιδιά- από 
δυσεντερία ,εξαιτίας του νερού. Αυτά για την 
ιστορία, κύριοι «εξουσιαστές» της Ξάνθης. 
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ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ «ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟ 
1. Γιατί κύριοι τόσα χρόνια …µετά το 2003 δεν ανακοινώνετε  ΤΑ ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ ότι πραγµατοποιείτε 
σε διάφορα «δήθεν» εργαστήρια;

2. Γιατί αφήνετε τους πολίτες της Ξάνθης τελείως ανενηµέρωτους στο 
τόσο σοβαρό θέµα της ποιότητας του πόσιµου νερού; Γιατί δεν απαλλάσ-
σετε τους κατοίκους από ύποπτες πηγές υδροδότησης;
Όταν απαντήσετε στους «εξουσιαζόµενούς» σας στα παραπάνω ερωτήµατα, 
τότε ελπίζουµε να µπορείτε να τους κοιτάξετε στα µάτια παρακαλώντας 
για την ψήφο τους. 

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ορθή επανάληψη του από 25/06/2013 υπ’αρ. 7544α εγγράφου)

α/α Σηµείο ∆ειγµατοληψίας Κολοβακτηρίδια  
cfc/100 ml νερού Όριο

1 Ταβέρνα «Παλαιά Πόλις» 5 0
2 Καφετέρια «Formula» 0 0
3 5ο γυµνάσιο Ξάνθης 0 0
4 4ο δηµοτικό σχολείο Ξάνθης 4 0
5 Νέστος Hotel 0 0

ΟΙΚΟνοµία - ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΑΚΟΕ (8σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης • Eπιµέλεια Ύλης: Βίκυ ∆ιακουµοπούλου 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609 - Fax 210 723 0505 

Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr 

ΑΝΙΣΩΡΩΠIΕΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: Τεύχος 40 (8σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης  
Eπιμέλεια Ύλης: Κρυσταλλένια Καζάκου-Παπαδονίκου • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609 

Fax 210 723 0505• Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr 

οικονομία ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
>  Εγκληματική αδιαφορία  

του Οικονομάκου με την... 
καθυστέρηση λόγω απένταξης

ΒΟΘΡΟΙ  
ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 3

ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΣΣΗΣ:
>  Δεν είναι  

δικός μου ο ΧΑΔΑ  
στο Σικάμινο

ΣΕΛ. 6

2 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ  
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ 
ΤΟΞΙΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Επικίνδυνα 
χημικά  
όπλα 
στην Κρήτη

 Σελ. 12  

ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ  
ΚΑΙ ΩΧΑΔΕΛΦΙΣΜΟΣ

 Σελ. 33

ΜΟΥΧΛΙΑΣΜΕΝΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ  

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
 Σελ. 14

7.000.000 ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΠΛΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 Σελ. 27

Το Μαρκόπουλο Μεσογαίας θεω-
ρείται κόμβος για το αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και 
σταυροδρόμι της παράνομης από-
θεσης σκουπιδιών αλλά και επι-
κίνδυνων τοξικών αποβλήτων , με 
την ανοχή της πολιτείας. Παρά τις 
μηνύσεις του Δημάρχου, παρά τις 
καταγγελίες και διαμαρτυρίες των 
πολιτών, η «Μερέντα», παράνομη 
χωματερή ιδιοκτησίας του σκου-
πιδάρχη Μπόμπολα, κάνει χρυσές 
δουλειές με σκουπίδια ιδιαίτερα της 
Πελοποννήσου.                    Σελ. 20

Ο Ασπρόπυργος γεμάτος 
παράνομες χωματερές, 
βιοτεχνίες, σκραπατζί-
δικα και παράγκες Ρομά 
είναι το χρυσωρυχείο των 
παράνομων νονών της 
«δήθεν» ανακύκλωσης. 
Και ο…Δήμαρχος προ-
σπαθεί να …εντάξει την 
παρανομία στην ένστο-
λη…νομιμότητα.  Σελ. 29

Ελλάδα 
το μεγαλείο σου.
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Κατά καιρούς ακούμε και διαβάζουμε στον 
τύπο από την κυβέρνηση ότι η αντιπολίτευση 
διαχειρίζεται τη «μιζέρια» πάρα πολύ καλά. 
Όμως, δυστυχώς, δεν απαντά στα καυτά 
προβλήματα των πολιτών που… υποφέρουν. 
Χαμηλές συντάξεις - μισθοί, τεράστια ανεργία 
και ιδιαίτερα στους νέους, οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις υποφέρουν, το δημόσιο χρέος 
από τους πολίτες συνεχώς πολλαπλασιάζεται, 
η αγορά έχει γονατίσει και όλα αυτά στο βωμό 
του αβάσταχτου χρέους και των μνημονίων. 
Και τελικά, ήρθε και το «πλεόνασμα». Αυτό, 

που σε αριθμούς κάθε τρίμηνο μεγαλώνει, 
αλλά οι κοινωνικές παροχές είναι στο ναδίρ. 
Πώς κύριοι της κυβέρνησης  μπορείτε 
να μιλάτε και να κακοχαρακτηρίζετε την 
αντιπολίτευση για «μιζέρια»  
και κριτική και δεν ευχαριστείτε τον ελληνικό 
λαό που ακόμα ανέχεται αυτή  
την «καταραμένη» πολιτική σας;  
Aυτό δε θα το καταλάβουμε ποτέ.  
Οι εκλογές όμως πλησιάζουν και θα μας 
δείξουν τι ακριβώς πιστεύει ο ελληνικός λαός 
για όλα αυτά. Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Θάνος Πετρογιάννης (Αντιπρόεδρος)
Δημήτρης Αθανασόπουλος 
(Γενικός Γραμματέας)
Δέσποινα Βαράκλα 
(Eιδικός Γραμματέας) 
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος) 
Νομικοί Σύμβουλοι: 
Νίκος Κωνσταντόπουλος,
Περικλής Σταυριανάκης,

Επιμέλεια ύλης: 
Βίκυ Διακουμοπούλου 
Τεχνική επιμέλεια: 
Στέφανος Λ. Γούλατης 
Γραφεία: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28  
10683 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙA ΘΡΑΚΗΣ: 
Νίκος Πουρτσίδης, Κουλόγλου 19, Κομοτηνή
Βαγγέλης Βασιλειάδης, Βενιζέλου 21-23, Ξάνθη

Τηλέφωνα: 210 8100804 – 805,  
210 8101609, 210 7230505
Fax: 210 7230505
Email: pakoe@pakoe.gr - pakoe@tee.gr, 
kekpakoe@pakoe.gr, 
oikosystima@pakoe.gr, lab@pakoe.gr
Website: www.pakoe.gr
Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40 €
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100 €

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

34 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 9.990 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. 

οικονομία

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0805,
210 810 1609

Μιζέρια και…ανοχή;edi 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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Όταν πάνω από μισό δισεκατομ-
μύριο άνθρωποι πεινούν. Όταν 
οι κύριες πηγές παραγωγής για 
την κάλυψη των διατροφικών 

αναγκών του πλανήτη μολύνονται, κατα-
στρέφονται, μένουν χέρσες.

Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλ-
λάσσονται και βομβαρδίζονται με χίλιες 
δύο χημικές ουσίες.

Όταν η αφύσικη διατροφή και η υπερ-
κατανάλωση εξακολουθούν να γίνονται 
τρόπος ζωής με όλα τα γνωστά επακό-
λουθα: παχυσαρκία, καρκινογενέσεις, 
καρδιοπάθειες, υπέρταση, διαβήτης, δεν 
πρέπει να γιορτάζουμε, αλλά να θλιβόμαστε 
και να διεκδικούμε καλύτερη ποιότητα 
ζωής όχι μόνο στις 15 Μαρτίου αλλά 
καθημερινά.

Εδώ και ένα χρόνο ένα τεράστιο 
διατροφικό σκάνδαλο με τα επικίνδυνα 
κρέατα που κυκλοφορούν εξαιτίας της 
πρόσμιξής τους με ντοπαρισμένα, μεταλ-
λαγμένα και άρρωστα άλογα, ταλανίζει 
την παγκόσμια και την ελληνική κοινωνία. 
Ο ΕΦΕΤ αδύνατος στην αρχή να παρα-
κολουθήσει το στυγερό αυτό έγκλημα, 
μετά από μετρήσεις επεσήμανε ορισμένα 
αποτελέσματα. Εν τούτοις όμως στην 
αρχή καθησύχαζε το κοινό λέγοντας 
ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα. Αυτό για μας αποτελεί εγκλη-

ματική αδιαφορία του ΕΦΕΤ σε βάρος 
της δημόσιας υγείας και σαν γεγονός το 
καταγγέλλουμε. Τώρα ξαναέρχεται το 
προ δεκαετίας διατροφικό σκάνδαλο με 
τις τρελές αγελάδες.

ΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2012 – 2013

Τριάντα τέσσερα χρόνια συνεχείς 
αγώνες και προσπάθειες, τριάντα τέσσε-
ρα χρόνια ερευνών και μελετών από το 
ΠΑΚΟΕ, με αδιάψευστα στοιχεία για τις 
νοθείες, τη ρύπανση – μόλυνση και την 
επικινδυνότητα των τροφίμων και του 
τρόπου ζωής μας.

Το Τμήμα του Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ 

έχει λάβει πολλές καταγγελίες μέσα στη 
διετία 2012- 2013. Έχει αξιολογήσει 
το περιεχόμενο τους και έχει πραγμα-
τοποιήσει δειγματοληψίες, χημικές και 
μικροβιολογικές αναλύσεις και έρευνες για 
ακατάλληλα τρόφιμα που κυκλοφορούν 
στην αγορά. Έχει προβεί μάλιστα και στις 
απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμέ-
νου να υπερασπιστεί την προστασία της 
δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα:
1. Σε διάφορα δείγματα που πάρθηκαν 
από σημεία πώλησης το 42% των δειγμά-
των για όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέθηκε 
νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση. 
Οι δε ετικέτες στα προϊόντα σε πολλά 

σημεία πώλησης κατά 55% ανύπαρκτες, 
30% ελλιπείς και 15% αλλοιωμένες.
2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε 
ποσοστό 20% των δειγμάτων βρέθηκαν 
με ληγμένες ημερομηνίες και μολυσμένα 
με κολοβακτηρίδια ενώ το 30% από αυτά 
είχαν σημαντική επιβάρυνση από αντιβιοτι-
κά. Επίσης ένα 10% των δειγμάτων αυτών 
νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτικότητα σε 
λίπος ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε 
ύπαρξη συντηρητικών και σε πολλά παγωτά 
η ανυπαρξία γάλακτος και η προσθήκη 
συνθετικών χρωμάτων. Παρατηρήθηκε 
επίσης νοθεία στη Φέτα που σερβίρεται 
σε ταβέρνες και εστιατόρια η οποία παρότι 
είναι «λευκός τυρός» πωλείται σαν τυρί 
φέτα από αιγοπρόβειο γάλα.
3. Στα αλλαντικά σε ποσοστό 65% των 
δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε νιτρώδη 
και νιτρικά, βρέθηκε υψηλότερη 100% 
του φυσιολογικού ορίου αλλά και σε 
επικίνδυνες και καρκινογόνες χρωστικές. 
4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές 
παραπλανήσεις του καταναλωτικού κοι-
νού ως προς το τι πραγματικά περιέχουν 
οι συσκευασίες, που αναγράφουν για 
διαφημιστικούς – marketing λόγους την 
φράση «φυσικός χυμός», ενώ περιέχουν 
ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών 
με άρωμα από φρούτο.
5. Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα του 
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Hμέρα ανύπαρκτης προστασίας του

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2014

▶ Την δημιουργία επιτροπών ελέγχου αγοράς.
▶  Τον εργαστηριακό έλεγχο στα πιστοποιημένα εργαστήρια του για τα εμφιαλωμένα 

νερά, αρτοσκευάσματα, κρέατα και γαλακτοκομικά. 
▶  Την οργάνωση εθελοντικών ομάδων ελέγχου τροφίμων (λαϊκές, super market κ.λ.π.)
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φυσικού χυμού σε ποσοστό 50% των δειγ-
μάτων, βρέθηκε χαμηλότερη κατά 20% από 
το επιτρεπτό όριο. Βρέθηκαν επίσης στην 
αγορά αναψυκτικά που μπορούν εύκολα 
να χαρακτηριστούν ως φαρμακευτικά 
προϊόντα ψυχοτρόπα και δεν θα έπρεπε 
να καταναλώνονται αβίαστα από παιδιά.
6. Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρή-
θηκαν σοβαρότατες παρατυπίες στους 
όρους διακίνησης, αποθήκευσης και 
διάθεσης τους. Ακόμα, σοβαρές ανακρί-
βειες που αναγράφονται στις ετικέτες 
και αφορούν τους ελέγχους του Γενικού 
Χημείου του Κράτους οι οποίες μάλιστα 
χαρακτηρίζονται ελλιπείς λόγω του ότι 
είναι εξαιρετικά περιορισμένες έως ελά-
χιστες για το πλήθος των εμφιαλωμένων 
νερών που κυκλοφορούν στην ελληνική 
επικράτεια. 
Η διακίνηση δε και η διάθεση των εμφια-
λωμένων νερών, ιδιαίτερα τους θερινούς 
μήνες και στις περιοχές των νησιών μας, 
γίνεται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες 
με ξεσκέπαστα φορτηγά κάτω από τον 
καυτό ήλιο και με θερμοκρασίες πάνω 
από 38ο βαθμούς Κελσίου όταν το όριο 
είναι 18ο βαθμοί Κελσίου. 
Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το μικρο-
βιακό φορτίο από κολοβακτηρίδια και 
εντερόκοκκους που βρέθηκαν στα εμφι-
αλωμένα νερά το οποίο ήταν επικίνδυνα 
υψηλό για τη δημόσια υγεία στο 15% 
των δειγμάτων.
7. Στα λαχανικά από εδαφολογικές έρευ-
νες διαπιστώθηκε η ύπαρξη φορτίου 

Το ΠΑΚΟΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΓΙΑ 
ΑΛΛΗ ΜΊΑ ΦΟΡΑ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

▶  Την αδιαφορία και ασυδοσία του 
κυκλώματος παραγωγής και διακίνη-
σης τροφίμων.

▶  Την έλλειψη υποδομής για τον συνεχή 
έλεγχο στα διακινούμενα προϊόντα.

▶  Την έλλειψη ευαισθησίας των αρμοδίων 
και ιδιαίτερα της Γ.Γ. του καταναλωτή 
για την προστασία του καταναλωτή 
από κάθε λογής νοθείες και υπέρμετρη 
χρήση βλαβερών χημικών ουσιών.

▶  Την εγκληματική αδιαφορία και ελα-
φρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν 
οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς τα αλλε-
πάλληλα προβλήματα που παρουσι-
άζονται συχνά πυκνά σε όλους τους 
χώρους των αγορών, τώρα μάλιστα 
που υποβαθμίστηκε ο ρόλος του ΕΦΕΤ. 

▶  Τη δημιουργία υπερκαταναλωτισμού 
άχρηστων και βλαβερών τροφίμων που 
περνάνε εύκολα από τα ΜΜΕ με την 
διαφήμιση στον καταναλωτή.

▶  Την παντελή έλλειψη ενημέρωσης του 
λαού πάνω στα θέματα διατροφής.

▶  Συστηματική και συνεχή ενημέρωση του 
λαού και ιδιαίτερα των παραγωγικών 
τάξεων για τα προβλήματα ποιότητας 
των τροφίμων από την πολιτεία.

▶  Να λειτουργήσει επιτέλους ο ΕΦΕΤ 
ουσιαστικά και να γίνει ένας πραγματικά 
ενιαίος φορέας ελέγχου με αρμοδιό-
τητες συντονισμού με εξειδικευμένο 
επαρκές προσωπικό και είναι πολύ 
θετικό το γεγονός ότι εντάθηκε στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, αλλά πρέπει να έχει και 
την τελική ευθύνη. 

▶  Εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων 
ανθρώπων στον τομέα δειγματολη-
ψίας και ελέγχου της ποιότητας των 
τροφίμων.

▶  Να μελετούν πολύ προσεκτικά στις ετικέτες τις ημερομηνίες λήξεως και τη σύν-
θεση των προϊόντων.

▶  Να καταγγέλλουν χωρίς φόβο κάθε τι που αντιλαμβάνονται σε αρμόδιους φορείς 
και υπηρεσίες και στο ΠΑΚΟΕ.

▶  Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα προσφερόμενα τεχνητά τυποποιημένα τρόφιμα (π.χ. 
κρέατα, κρέμες, γιαούρτια με άρωμα φρούτων, ποικιλόχρωμες σαλάτες, διάφορα 
παιδικά κατασκευάσματα).

▶  Να αποφεύγουν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
▶  Να αντισταθούν στον προβαλλόμενο υπερκαταναλωτισμό.
▶  Να μην αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ευάλωτων τροφίμων.
▶  Να αυτενεργούν και να ασχολούνται οι ίδιοι προσωπικά με το φαγητό τους ακο-

λουθώντας παραδοσιακές συνταγές και να μην υποκύπτουν στον πειρασμό του 
έτοιμου και τυποποιημένου.

φυτοφαρμάκων και νιτρικών στο καλλι-
εργούμενο έδαφος και στις ρίζες τους.
8. Στο ψωμί βρέθηκαν 6 απαγορευμένα 
βελτιωτικά και προσθετικά στο 40% των 
δειγμάτων.
9. Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε νοθεία 
σε ποσοστό 25% των δειγμάτων. Η παρα-
πλάνηση δε του καταναλωτή σε όσα 
αναφέρονται στις ετικέτες των φιαλών 
είναι απερίγραπτη.

Διαπιστώθηκε ότι: α) αναφέρονται 

ως ελαιόλαδα λάδια από τον πυρήνα του 
σπόρου της ελιάς, β) λάδια πολυκαιρισμένα 
με άσχημες οσμές αναμειγνύονται με λάδια 
νέας σοδιάς και κυκλοφορούν στην αγορά 
σαν ελαιόλαδα επίσης, γ) παρατηρήθηκε 
η ύπαρξη καρκινογόνων χρωστικών σε 
ποσοστό 25% των δειγμάτων.

ΕΠΕΙΔΗ

Το καταναλωτικό κοινό ανησυχεί για 
τα κατά καιρούς εμφανιζόμενα διατροφικά 

σκάνδαλα, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, 
το μολυσμένο νερό, τις επιβαρημένες 
με χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα 
καλλιέργειες και για αυτές τις ανησυχίες 
του δεν υπάρχει απάντηση από τους 
αρμόδιους. Για αυτό αναρωτιόμαστε 
όλοι: 15 Μαρτίου είναι μέρα γιορτής 
και επιτευγμάτων ή μήπως θα έπρεπε να 
θεωρηθεί, μέρα έντονου προβληματισμού 
και αντίστασης στις πολιτικές στρατηγικές 
που αδιαφορούν για την ανθρώπινη υγεία 
και για το περιβάλλον. 
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Ένα από τα σοβαρότερα προβλήμα-
τα, με το οποίο έχει ήδη αρχίσει να 
είναι αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, 
είναι η αδυναμία πρόσβασης 

μεγάλου μέρους του πληθυσμού της 
σε καθαρό νερό. Πολλοί γεωπολιτικοί 
αναλυτές έχουν εκφράσει, την τελευταία 
δεκαετία την ανησυχία τους σχετικά με την 
εμφάνιση των λεγόμενων «πολέμων του 
νερού» μετά το 2020, εξαιτίας ακριβώς 
αυτού του ζητήματος.

Η κατάσταση στον κόσμο και στην 
Ελλάδα

To 1/3 της ανθρωπότητας με πρό-
σφατα στοιχεία είναι μόνιμα άρρωστο, 
εξαιτίας του ακάθαρτου νερού και δέκα 
εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν το 
χρόνο από το νερό που πίνουν.

Τελικά η συνολική ποσότητα νερού 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών 
είναι μικρότερη από 200.000 km3 ,ποσο-
στό χαμηλότερο του 1% των συνολικών 
αποθεμάτων.

Η κατανάλωση νερού αναμένεται 
να αυξηθεί κατά 50% το 2025 στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και κατά 18% 
στις αναπτυγμένες χώρες.

Στο 70% των ευρωπαϊκών πόλεων με 
πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, 
τα υπόγεια ύδατα καταναλώνονται και 

μολύνονται με ρυθμούς ταχύτερους 
από ότι αναπληρώνονται.

Το 2025 εκτιμάται ότι τα 2/3 του 
παγκόσμιου πληθυσμού θα υποφέρει 
από έλλειψη νερού ικανού για ασφαλή 
κατανάλωση.

Καθημερινά, 2.500.000.000 τόνοι 
ανθρωπίνων αποβλήτων διατίθενται σε 
υδάτινους  φορείς.

Οι μισοί υγροβιότοποι  
του πλανήτη έχουν 
εξαφανισθεί από το 1900

Μεταξύ  1991 και 2010 περισσότεροι 
από 1, 5 (ενάμιση) εκατομμύριο άνθρω-
ποι έχασαν τη ζωή τους από φυσικές 
καταστροφές, εκ των οποίων το 90% 
συνδεόταν με το νερό.

Σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων 
Εθνών, απαιτούνται 20-50 λίτρα  καθα-
ρού νερού ημερησίως για την κάλυψη 
των βασικών αναγκών (πόση, μαγείρεμα, 
καθάρισμα) κάθε ανθρώπου.

Περισσότεροι από 1 (ένα) δισεκατομ-
μύριο  άνθρωποι παγκοσμίως (ποσοστό 
μεγαλύτερο του 17%) δεν έχει πρόσβαση 
σε αυτό το ποσό καθαρού νερού. Σε αυτά 
προστίθενται και 200.000.000 της Κίνας 
που πρόσφατα δημιουργήθηκε μεγάλο 
πρόβλημα. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διάρροια 
είναι μια από τις κυριότερες αιτίες θανά-
του. Περίπου το 92% των θανάτων από 
διάρροια οφείλεται στην έλλειψη κατάλ-
ληλων εγκαταστάσεων καθαρισμού και 
εξυγίανσης του  πόσιμου νερού.

Κάθε 15 δευτερόλεπτα ένα παιδί 
παθαίνει εξαιτίας της ελλιπούς υγιεινής 
του νερού.

Το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι, 
μπορεί από μόνο του να μειώσει την εμφά-
νιση περιστατικών διάρροιας κατά 47%.  

Στο 25% περίπου της συνολικής καλλι-
εργήσιμης γης παγκοσμίως εφαρμόζονται 
τεχνητοί τρόποι άρδευσης. Το εναπομείναν 
75% εκμεταλλεύεται το νερό της βροχής.

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η 
ποσότητα του χιονιού των Ιμαλάιων, το 
οποίο παρέχει τεράστιες ποσότητες νερού 
γεωργικής χρήσης στην Ασία, εκτιμάται 
ότι θα ελαττωθεί κατά 30% το 2030

Η ημερήσια απαίτηση σε πόσιμο νερό 
είναι 2-4 λίτρα ανά άτομο. Η παραγωγή, 
όμως, της απαιτούμενης ημερήσιας ποσό-
τητας τροφής χρειάζεται την κατανάλωση 
2.500 έως 7.000 λίτρων νερού.

Η οδηγία 2000/60 δίνει τις κατευ-
θυντήριες γραμμές γα την εμπορευμα-
τοποίηση του νερού, απελευθερώνο-
ντας το από την κρατική προστασία των 
περιβαλλοντικών υπηρεσιών μεταξύ 

αυτών η άρδευση και η αποχέτευση.                                                                                              
Μόνο το 2007 ο τζίρος στην παγκόσμια 
αγορά των υδάτινων πόρων ξεπερνούσε 
τα 40 δις δολάρια ενώ το 2010 ξεπέρασε 
το 1,5 (ενάμιση) τρις, όπου το 92% το 
εκπροσωπούν 10 μονοπωλιακοί όμιλοι.

Η Ελλάδα είναι δεύτερη στο σύνολο 
των Μεσογειακών χωρών πίσω από την 
Πορτογαλία, με 5.560 κμ ανά κάτοικο 
διαθεσίμων υδάτων, ενώ η συνολική 
κατανάλωση δεν ξεπερνά το 12,5% των 
εσωτερικών υδάτων.

Τα υδροηλεκτρικά έργα δεν έχουν 
ενταχθεί στις επιλέξιμες δαπάνες με βάση 
την κοινοτική οδηγία για τις ΑΠΕ, μιας 
και η απόσβεσή τους είναι  μακροχρόνια, 
ενώ η καύση SRF( σκουπιδιών) είναι 
επιλέξιμη ως ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας, περίπου 1,8 εκατομμύρια 
θάνατοι παγκοσμίως, κάθε έτος, μπορεί 
να αποδοθούν στην κατανάλωση κακής 
ποιότητας νερού.

Εκτιμάται ότι 2,8 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι παγκοσμίως στερούνται πρό-
σβασης σε νερό ικανοποιητικής εξυγίανσης. 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει 
ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, κάθε 
15 δευτερόλεπτα ένα παιδί χάνει 
την ζωή του εξαιτίας της ρύπανσης- 
μόλυνσης του νερού.

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 

Hμερα ντροπής και όχι γιορτής

70%
των ευρωπαϊκών πόλεων 
με πληθυσμό άνω των 
100.000 κατοίκων, 
τα υπόγεια ύδατα 
καταναλώνονται και 
μολύνονται με ρυθμούς 
ταχύτερους από ότι 
αναπληρώνονται.

92%
των θανάτων από 
διάρροια οφείλεται  
στην έλλειψη 
κατάλληλων 
εγκαταστάσεων 
καθαρισμού και 
εξυγίανσης του  
 πόσιμου νερού.
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Για το 92% των περιστατικών διάρροιας 
παγκοσμίως ευθύνεται η κακή ποιότητα του 
νερού. Σε παγκόσμια κλίμακα, η διάρροια 
μια από τις πιο συνήθεις αιτίες θανάτου.

Κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, το 
ήμισυ περίπου των νοσοκομειακών κλι-
νών παγκοσμίως, απασχολεί περιστατικά 
ασθενών που υποφέρουν από ασθένειες 
σχετικές με την κακή ποιότητα του νερού.

Και στην Ελλάδα
2 εκατομμύρια Έλληνες πίνουν επι-

κίνδυνο νερό για την υγεία τους. Έρευνες 
του ΠΑΚΟΕ και άλλων φορέων έδειξαν 
ότι το αρσενικό, το εξασθενές χρώμιο, 
παράγωγα χλωρίου, σίδηρος, αμμώνιο, 
νιτρώδη άλατα και άλλα επικίνδυνα χημικά 
συστατικά βρίσκονται στο νερό «ανθρώ-
πινης κατανάλωσης» πολλών Δήμων και 
ο εκάστοτε «αρμόδιος» δεν δίνει καμία 
σημασία. Συγκεκριμένα σε σαράντα πέντε  
(45) περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, 
δεκαοκτώ  (18) της Δυτικής Ελλάδας, 
δώδεκα  (12) της Ανατολικής Ελλάδος, 
είκοσι δύο  (22) της Στερεάς Ελλάδας, 
τριάντα πέντε  (35) της Πελοποννήσου 
και σε είκοσι πέντε  (25) νησιά, το νερό 
για την ανθρώπινη κατανάλωση θεωρείται 
ακατάλληλο και επικίνδυνο για την χρή-
ση αυτή. Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποιώντας 
μετρήσεις σε πολλές περιοχές ανέδειξε 
το πρόβλημα, όπως για παράδειγμα το 
επικίνδυνο νερό στον Βόλο, Χίο, Αλμυρό, 
Καρδίτσα, Ηράκλειο, Χαλκίδα, Ωροπός, 
Κορωπί, Θεσσαλονίκη, Ήπειρο κ.α. 

Παρατάθηκε για ένα χρόνο η αδειδό-
τηση στην ΛΑΡΚΟ για τα απόβλητά της 
που ρυπαίνουν με καρκινογόνες ουσίες 
τους υδροφορείς.

Τα ποτάμια της χώρας από μέτρια ως 
κακή η κατάσταση  τους σε ποσοστό 60,7%

15% της επικράτειας έχει χωριστεί 
σε ζώνες νιτρορύπανσης (Κάμπος Ημα-
θίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Θεσσαλικός 
Κάμπος, Κωπαΐδα, λεκάνη Στρυμόνα, 
Εβρος)

Πέρα όμως από τα επικίνδυνα συστατι-
κά που φτάνουν στον υδροφόρο ορίζοντα 
εξαιτίας βιομηχανικών και αγροτικών 
χρήσεων, στην Ελλάδα υπάρχει εντονό-
τατο πρόβλημα με το, σε μεγάλο βαθμό 

κατεστραμμένο και πεπαλαιωμένο δίκτυο 
της ΕΥΔΑΠ. 

 Οι σωλήνες είναι κατασκευασμένες 
από αμίαντο, ενός υλικού απαγορευμένου 
πια και κατηγορούμενο για καρκινογενέ-
σεις. Το δίκτυο αυτό φτάνει τα 7000 χλμ 
και είναι κυρίως κατασκευασμένο από 
αμιαντοσωλήνες (περίπου το 50%) και 
χρήζει άμεσης αντικατάστασης.

Πέρα από την χημική ρύπανση υπάρ-
χει και η μικροβιακή μόλυνση. Σύμφωνα 
με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, οι μικροβιακές 
αναλύσεις είναι περίπου 8.000 το χρόνο, 
που είναι πολύ λίγες για το συνολικά δια-
νεμόμενο νερό (360 εκατομμύρια κυβικά 
μέτρα). Το ΠΑΚΟΕ μετά από μετρήσεις 

ανέδειξε έντονα προβλήματα μικροβιακής 
μόλυνση του νερού, ειδικά στα σημεία 
όπου γίνεται ανάμιξη νερού κάποιας πηγής 
που εκμεταλλεύεται ιδιώτης με νερό της 
ΕΥΔΑΠ. Οφείλουμε όμως να δεχθούμε ότι 
συγκριτικά με άλλες χώρες και πόλεις το 
νερό της ΕΥΔΑΠ υπερτερεί.

Και τα εμφιαλωμένα νερά όμως είναι 
αμφιβόλου ποιότητας και πολλές φορές 
καθίστανται επικίνδυνα, με υψηλές συγκε-
ντρώσεις μικροβίων, κολοβακτηριδίων 
και σκληρότητας. Το Γενικό Χημείο του 
Κράτους από το 1995 μέχρι το 2012 είχε 
πραγματοποιήσει αναλύσεις σε 1950 
δείγματα, περίπου 180 το χρόνο.  Δηλαδή, 
χίλια εννιακόσια πενήντα  δείγματα σε 

εννιακόσια εκατομμύρια  λίτρα νερού.
Αξιόπιστο το ένα δείγμα στα 2,5  εκα-

τομμύριο μπουκάλια νερού;
Τα δε φίλτρα που υποτίθεται ότι λύνουν 

τα προβλήματα , σε πολλές περιπτώσεις 
δημιουργούν μεγαλύτερο (ιδιαίτερα σε 
μικρόβια) 

Σχεδόν 2.600 κυβικά μέτρα νερού τον 
χρόνο αναλογούν στην κατανάλωση κάθε 
κατοίκου της Ελλάδας, όταν ο αντίστοι-
χος παγκόσμιος μέσος όρος είναι 1.320 
κυβικά μέτρα.

Η τιμή αυτή καθιστά την Ελλάδα δεύτε-
ρη (!!!!!!) στη σχετική κατάταξη παγκοσμίως 
πίσω μόνο από τα Η.Π.Α.

Το 86% του νερού που καταναλώνεται 
σήμερα στην Ελλάδα αφορά την άδρευση, 
το 11% την ύδρευση, και το 3% καλύπτει 
ανάγκες της βιομηχανίας.

Το 60% του νερού που αντλείται 
στην Ελλάδα από λίμνες, και ποτάμια 
χάνεται λόγω απωλειών από το δίκτυο 
μεταφοράς του.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

▶  Συχνότερους και αποτελεσματικότε-
ρους ελέγχους

▶  Σωστή επεξεργασία του νερού όπου 
δεν πραγματοποιείται

▶  Σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων 
από την Πολιτεία

▶  Οικονομία στην κατανάλωση νερού 
από τους πολίτες

▶  Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου 
δικτύου

▶  Μεγαλύτερες πιέσεις στους «αρμόδι-
ους» και κυβερνώντες της χώρας για 
άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων 

▶  Να λειτουργήσουν επιτέλους το Εθνικό 
Συμβούλιο Διαχείρισης Νερού καθώς 
και τα αντίστοιχα περιφερειακά.

▶Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση για την ποιότητα και 
υγιεινή του νερού του δικτύου ύδρευσης σε 48 σχολεία 
της Αττικής.
▶Δημοσίευση άρθρων σχετικών με την επίπτωση από 
την ρύπανση των θαλασσών στη διατροφική αλυ-
σίδα και, τελικά, στην υγεία των ανθρώπων
▶Υδρολογική ανάλυση χημικών και βιολογικών παρα-
μέτρων δειγμάτων νερού από τον Πηνειό.
▶Δειγματοληψία πόσιμου νερού από την πόλη της Λάρι-
σας και ανάλυση των φυσικοχημικών του παραμέτρων, 
Τρίπολης, Κατερίνης και άλλες δέκα πόλεις.
▶Δειγματοληψία νερού από τον Ασωπό και άλλα σημεία 
της περιοχής.
▶Δειγματοληψία νερού από 240 παραλίες της Αττικής για 
τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους για κολύμβηση.
▶Έρευνα σχετικά με την ποιότητα των εμφιαλωμένων 
νερών.
▶Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού στο Βουρκάρι, 

τα Μέγαρα και την Σαλαμίνα για τη διαπίστωση της 
καταλληλότητας του για κολύμβηση.
▶Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού της παράκτιας 
ζώνης του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του 
Παγασητικού.
▶Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού σε 11 παραλίες 
στην ευρύτερη παράκτια ζώνη της Χαλκίδας.
▶Δειγματοληπτικοί έλεγχοι  του νερού της ευρύτερης 
περιοχής του Ρίο για τη διαπίστωση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων.
▶Χημική και μικροβιολογική ανάλυση του νερού ανθρώ-
πινης κατανάλωσης στη Νέα Μάκρη.
▶Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στη θαλάσσια 
περιοχή του Πόρου.
▶Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στον 
Βαρνάβα Αττικής.
▶Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο δίκτυο ύδρευσης του 
Δήμου Κορίνθου. 

▶Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού 
και πόσιμου) στις περιοχές: Πέραμα, Μέγαρα, Αλεποχώρι, 
Ψάθα, Πόρτο Γερμενό.
▶Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού 
και πόσιμου) στην Αίγινα.
▶Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού 
και πόσιμου) στην Σαλαμίνα.
▶Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού 
και πόσιμου) στα Μέθανα.
▶Καταγραφή πηγών ρύπανσης του Σαρωνικού με 26 
επιτόπιες δειγματοληψίες.
▶Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στα Ιωάννινα.
▶Μετρήσεις συνεχείς κολοβακτηριδίων και εξασθενούς 
χρωμίου στον Ωροπό, Δήλεσι, Οινόφυτα, Χαλκίδα.
▶Μετρήσεις νερών γεωτρήσεων και αποχετεύσεων 
στην Λευκάδα.
▶Μετρήσεις αποβλήτων στον Λατζιμά Ρεθύμνου  στην 
Κρήτη.

Δράσεις του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. την πενταετία  2008-2013 σχετικές με την ποιότητα των νερών

86%
του νερού που 
καταναλώνεται σήμερα 
στην Ελλάδα αφορά 
την άδρευση, το 11% 
την ύδρευση, και το 3% 
καλύπτει ανάγκες της 
βιομηχανίας.

60%
του νερού που αντλείται 
στην Ελλάδα από λίμνες, 
και ποτάμια χάνεται 
λόγω απωλειών από το 
δίκτυο μεταφοράς του.
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Στο τεύχος του Οκτώβριου, σε 
ειδικό ένθετο για το υγραέριο, 
είχαμε παραθέσει έναν πλήρη 
φάκελο με στοιχεία μέρους 
της έρευνας που είχε πραγ-

ματοποιήσει το ΠΑΚΟΕ στο χώρο της 
υγραεριοκίνησης, έρευνα που ξεκίνησε τον 
περασμένο Μάιο με σκοπό να αναδείξει 
τα κενά, τις ελλείψεις και τις εγκληματικές 
πολλές φορές παραβάσεις που συνιστούν 
καθημερινό φαινόμενο στο χώρο αυτό.  
Συγκεκριμένα, ύστερα από έναν αρχικό 
έλεγχο του ΠΑΚΟΕ σε σαράντα συνεργεία, 
διαπιστώθηκε ότι εικοσιτέσσερα  από 
αυτά δεν είχαν άδεια και λειτουργούσαν 
με αλλοδαπούς, δε διέθεταν συστήματα 
πιστοποίησης,ούτε πληρούσαν τους όρους 
ασφαλείας, ενώ αντίστοιχη έρευνα σε 
δεκαπέντε  πρατήρια έδειξε π λ ή ρ η 
απουσία ελέγχου καυσίμων αλλά και 
άλλες παραβάσεις,όπως ότι κανένα από 
αυτά δεν είχε βαλβίδα δειγματοληψίας 
στις δεξαμενές του  ούτε ανέγραφε στον 
πίνακα τιμών τον βαθμό οκτανίων στο LPG. 

Σαν να μην έφτανε αυτό, πέντε από 
αυτά βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής 
από σπίτια και τρία σχεδόν ήταν δίπλα 
σε σχολεία, παρόλο που η νομοθεσία  
απαγορεύει ρητά κάτι τέτοιο. Η εικόνα 
που παρουσίασαν τα συνεργεία και πρα-
τήρια LPG ήταν απελπιστική και άκρως 
επικίνδυνη. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
ήταν διαφωτιστικά, καθώς ανέδειξαν την 
τεράστια απουσία της κρατικής μηχανής και 
τα προβλήματα που προκύπτουν   σε όλα 
τα στάδια της διακίνησης του υγραερίου 
κίνησης, από τα διυλιστήρια, μέχρι τις 
καμένες βαλβίδες των αυτοκινήτων μας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΚΟΕ 

Συνοπτικά, όπως αναφέραμε και στον 
πλήρη φάκελο του τεύχους Οκτωβρίου, 
διαπιστώθηκε πλήρης απουσία κρατικού 
ελέγχου σε ό λ ε ς τις  εγκαταστάσεις, 
από πρατήρια και συνεργεία μέχρι δεξα-
μενές εμπόρων και κοινοπραξιών, ενώ 
οι ανανεώσεις αδειών φαίνεται πως 
επιτυγχάνονται απλά και μόνο με απλή 
υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού περί 
τήρησης σχεδίων που είχαν εγκριθεί 
αρχικά  από την πολεοδομία, ακόμα και 

αν έχει παρέλθει δεκαετία από τη αρχική 
άδεια λειτουργίας.  Επίσης, το καύσιμο 
δεν ελέγχεται ως προς την ποιοτική του 
σύσταση πουθενά και ποτέ. Το κράτος ΔΕΝ 
έχει την υποδομή να το ελέγξει.  Έλεγχοι 
γίνονται μόνο  στα διυλιστήρια από τις 
εταιρείες και μετά το πράγμα… αφήνεται 
στην τύχη του, ενώ κατά την εισαγωγή 
από εξωτερικό δεν υπάρχει χαρτί που να 
διασφαλίζει τη σύσταση και την ποιότητα 
του καυσίμου.  Και συνεχίζουμε. Ο νόμος 
δεν προβλέπει  διάταξη για λήψη δείγματος 
στα πρατήρια. Οι τεχνικοί δεν υποχρε-
ούνται από τον νόμο να προειδοποιούν 
για την άνοδο της θερμοκρασίας στον 
κύλινδρο για τις φθορές που προκαλεί  
σε εξαρτήματα του οχήματος και για την 
ακαταλληλότητα κάποιων μοντέλων για 
μετατροπή. Όλα δηλαδή, γίνονται ..καλή 
τη πίστη και άνευ κρατικού ελέγχου. 
Από τις εγκαταστάσεις, τις μεταφορές, 
την ποιότητα του καυσίμου ως και τον 
εξοπλισμό μετατροπής οχημάτων και την 
ίδια τη μετατροπή. 

ΟΥΤΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ  
ΞΕΡΕΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ 

Το ΠΑΚΟΕ, ξεκινώντας την έρευνά του 
πέρυσι, ύστερα από καταγγελίες πολιτών, 
προσπάθησε να βγάλει άκρη σχετικά με 

το ποιο είναι τελικά το αρμόδιο εκείνο 
όργανο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση 
του LPG.  Μίλησε με αρμόδια υπουργεία, 
ο ένας μας παρέπεμπε στον άλλον, και 
τελικά καταλήξαμε στο Γενικό Χημείο του 

Κράτους, το οποίο μας έδωσε να κατα-
λάβουμε πως ούτε αυτό πραγματοποιεί 
αναλύσεις καθώς στερείται εκπαιδευμένου 
προσωπικού για να συλλέξει δείγμα με τα 
κριτήρια και τη μέθοδο που επιβάλλει ο 
ΕΛΟΤ. Αλλά όλα αυτά τα έχουμε ξαναπεί. 
Πάμε να δούμε  τώρα και τη συνέχεια.

Ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΙ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ  
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Στις 15 Νοεμβρίου 2013, ο βουλευτής 
Νίκος Νικολόπουλος κάνει αναφορά προς 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος με θέμα την  
έρευνα του ΠΑΚΟΕ . Λίγες μέρες μετά, 
στις 28 του ίδιου μήνα, στέλνουμε στον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, 
με το υπ’αρ. 7656 διαβιβαστικό έγγρα-
φο, περιλήψεις τεσσάρων εκπομπών  με 
τίτλο «Περιβάλλον Ώρα Μηδέν» αλλά και 
αντίγραφα σε DVD, στις οποίες καταγ-
γέλλονταν προβλήματα λειτουργίας της 
κρατικής μηχανής πάνω στα θέματα αυτά. 
Και τώρα ξεκινά ένας…χορός αλλ/φίας, 
όπως θα διαπιστώσετε και μόνοι σας.

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ:

Προσοχή στη χρήση του

Το ΥΠΕΚΑ απαντά στην αναφορά του κ.Νικολόπουλου ξεκαθαρίζοντας πως 
«αρμόδια υπηρεσία για τη υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
(ΠΠΔ) καθώς και για τον έλεγχο αυτών των εγκαταστάσεων είναι η Υπηρεσία 
η οποία χορηγεί την άδεια ίδρυσης  και λειτουργίας, ήτοι η Υπηρεσία Μετα-
φορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εντός των ορίων της 
οποίας υπάγονται».
AΦΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ OI AΠΑΡΑΙΤΗ-
ΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ; 
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Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πράγματι παίρνει σειρά. 
Στις 09 Ιανουαρίου, με έγγραφό του στη Βουλή των Ελλήνων, εξηγεί πως 
«Για τη λειτουργία Πρατηρίου Αμιγώς Υγραερίου ή Μικτού Πρατηρίου 
απαιτείται Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 25 και 26 αντίστοιχα του π.δ. 595/1984» και συνεχίζει παρα-
κάτω «με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ανωτέρου π.δ. προβλέπονται, 
μεταξύ άλλων, για τα εν λόγω Πρατήρια και Μικτά Πρατήρια η διενέργεια 
Τακτικών Επιθεωρήσεων για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας τους 
και σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω π.δ., τα αρμόδια όργανα και οι 
Επιτροπές –συνεργεία που διενεργούν τις Επιθεωρήσεις αυτές, καθώς και 
οι ποινές που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβάσεων». Όσον αφορά 
τη λειτουργία Συνεργείων, αναφέρει πως απαιτείται Άδεια Ίδρυσης και 
Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 αντίστοιχα 
του π.δ. 78/1988, η οποία εκδίδεται από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία 
μεταφορών και επικοινωνιών. Με το ίδιο π.δ. προβλέπεται ακόμα  και η 
διαδικασία σφράγισης, όταν διαπιστωθεί λειτουργία Συνεργείου χωρίς την 
προβλεπόμενη Άδεια, κατά το κείμενο του Υπουργείου. Το Υπουργείο κατα-
λήγει:«οι αρμόδιες για την αδειοδότηση αλλά και την εξέταση καταγγελιών 
για συγκεκριμένα πρατήρια ή συνεργεία, είναι οι υπηρεσίες μεταφορών 
και επικοινωνιών των οικείων περιφερειακών ενοτήτων της χώρας» και 
διαβιβάζει την αναφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΟΙΠΟΝ 
ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΠΩΣ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ OTI  ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ. 
ΠΑΡΟΛΑΥΤΑ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΕ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ, 
ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ. 

Ακολουθεί το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  που απευθύνεται προς 
το Τμήμα Αναφορών της Βουλής, το οποίο, επισυνάπτοντας και την παρα-
πάνω απάντηση του ΥΠΕΚΑ, ξεκαθαρίζει ότι για τα ζητήματα που τίθενται 
αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή είναι το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς 
και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 



10 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝοικονομία ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Ποιος έχει σειρά; ο Υφυπουργός Οικονομικών, Γ.Μαυραγάνης. Εδώ μας ξεκα-
θαρίζει πως «το υγραέριο κίνησης προκειμένου να διατεθεί από τα διυλιστήρια 
στην εσωτερική αγορά ελέγχεται ποιοτικά ότι είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και εκδίδεται από τους εντεταλμένους χημικούς του ΓΧΚ το 
σχετικό Δελτίο Χημικής Ανάλυσης.»
ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΑΠΟΚΑΛΥ-
ΨΕ  ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΕΚEΙΝΟ ΚΑΤΟΡΘΩΝΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΛΟΓΩ 
ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΠΛΗΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο ΕΛΟΤ;

Όπως βλέπετε, το Υπουργείο Εσωτερικών δε φαίνεται να παίρνει και πολύ …
στα σοβαρά την έρευνα του ΠΑΚΟΕ, επικαλούμενο τον ιδιωτικό, μη κερδο-
σκοπικό χαρακτήρα του και το γεγονός ότι η έρευνα δεν είχε ολοκληρωθεί τη 
χρονική εκείνη στιγμή που το θέμα προωθήθηκε στη Βουλή. «Δεν παρέχονται 
πληροφορίες για το περιεχόμενο της έρευνας, τη μεθοδολογία της, δεδομένου 
ότι παρουσιάζονται πληροφορίες οι οποίες αποτελούν προϊόντα επιθεωρήσεων 
από αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τον τόπο διεξαγωγής της, ώστε 
να είναι δυνατή η αναζήτηση των αρμόδιων υπηρεσιών προς τις οποίες ενδε-
χομένως θα έπρεπε το Υπουργείο Εσωτερικών να απευθυνθεί σχετικά. Κατόπιν 
τούτων και δεδομένου ότι δι’ αυτής δεν καθίσταται   σαφής η αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, επί του παρόντος δεν είναι εφικτό να ενημερωθεί η 
Εθνική Αντιπροσωπεία.».
ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΕΓΙΝΕ ΣΑΦΕΣ. ΟΥΤΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙ…
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ. 

Με δυο λόγια:  
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ. 

Το ΠΑΚΟΕ αναμένει από 
την ελληνική κυβέρνηση να 
σοβαρευτεί  επιτέλους και 
να εφοδιάσει τις αρμόδιες 
αρχές με τα απαραίτητα μέσα, 
ώστε να ξεκινήσουν άμεσα 
οι έλεγχοι σε όλα τα στάδια 
διακίνησης και πώλησης του 
υγραερίου. Το θέμα είναι πολύ 
σοβαρό και δε σηκώνει άλλα 
περιθώρια αναβολής. 
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Πηγή αισχροκέρδειας  
τα σκουπίδια στην Πελοπόννησο 

Ας έρθουμε σε ένα δεύτερο μικρό θέμα 
που το έχουμε καταγγείλει εδώ και καιρό. 
Ο κ. Στρατούλης, ο οποίος είναι Περιφερει-
άρχης Πελοποννήσου έχει κάνει συντεχνία 
-θα έλεγε κανείς- με την ΤΕΡΝΑ μία άλλη 
εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση 
των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο. Μάλιστα 
ο κ. Στρατούλης είχε βάλει και την κόρη του 
να διαφημίσει για λογαριασμό της ΤΕΡΝΑ 
σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  το 
πρόγραμμά της. Αυτό είναι το τραγικό. Έχει 
δημιουργηθεί ένα σύστημα όπου τα σκουπίδια 
είναι πρόβλημα για εμάς, αλλά χρυσός για 
κάποιους, οι οποίοι θέλουν να αισχροκερδούν. 

Πορεία διαμαρτυρίας στον Κάκαβο 
Χαλκιδικής για την καταστροφική 
«Ελληνική Χρυσός»

Π. Χριστοδουλάκης: Ένα τρίτο θέμα είναι 
ότι η Ελληνικός Χρυσός, έχει ήδη κατακτήσει 
τη Χαλκιδική και την Κυριακή στον Κάκαβο 
σε ένα σημείο που έχει καταστραφεί τελείως 
κοντά στη Μεγάλη Παναγιά της Χαλκιδικής 
γίνεται μία πορεία και συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας από τους Θεσσαλονικείς και από τους 
κατοίκους της Χαλκιδικής. Εύχομαι να έχετε 
καλή επιτυχία στην πορεία και τη συγκέντρω-
ση γιατί το θέμα «Ελληνικός Χρυσός» είναι 
πάρα πολύ σημαντικό και για τον τόπο και 
για την Χαλκιδική και γενικότερα για την 
ελληνική κοινωνία. 

Πράσινο φως στη διακίνηση 
μεταλλαγμένου μελιού  
στην Ευρώπη

 Π. Χριστοδουλάκης: Ας έρθουμε τώρα 
σε έναν μεταλλαγμένο κύριο, ο οποίος είναι 
ο κ. Μανιάτης ο Υπουργός ΠΕΚΑ, ο οποίος 
ωρυόταν χθες στο Συμβούλιο Υπουργών 
Περιβάλλοντος ότι η Ελλάδα είναι η μόνη 
χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν 
δέχεται μεταλλαγμένα προϊόντα. Δεν ήξερε, 
δε ρώταγε, ας μάθαινε ότι μόλις προχθές ήδη 
πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το μέλι 
θα είναι μεταλλαγμένο και θα επιτρέπεται 
σε όλες τις χώρες της. 

17,5 χιλιάδες νεκροί τα θύματα  
της ανεπαρκούς ευρωπαϊκής  
μεταναστατευτικής πολιτικής  
την τελευταία δεκαετία

Π. Χριστοδουλάκης: Έχουμε στην 
τηλεφωνική μας γραμμή τον κ. Χρυσόγελο, 
ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πρασίνων 

για να κουβεντιάσουμε για ένα θέμα πάρα 
πολύ σημαντικό σχετικά με μία ανακοίνωση 
που έβγαλε ώστε να διερευνηθούν τυχόν 
ευθύνες ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών 
στο Φαρμακονήσι. 

Κ. Χρυσόγελε ας έρθουμε στο κείμενο, το 
οποίο συντάξατε και δώσατε στον Τύπο στις 
22 του μήνα και μάλιστα αναφέρεστε στους 
ανθρώπους που χάνονται κατά καιρούς με 
κάποια νούμερα, που είναι τραγικά. Όπως 
λοιπόν αναφέρετε: «Οι ενέργειες ή οι μη 
ενέργειες των ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων σε 
συνδυασμό με τις ανεπάρκειες της μετανα-
στευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχουν μετατρέψει τα νερά της Μεσογείου σε 
τόπο απώλειας 20.000 ανθρώπινων ζωών 
τα τελευταία δέκα χρόνια, κυρίως γυναικών 
και παιδιών. Στο Αιγαίο, τόσο στα παράλια 
της Ελλάδας όσο και στα παράλια της Τουρ-
κίας από τις 6/9/2012 μέχρι το Νοέμβριο 
του 2013 βρήκαν τον θάνατο 117 άτομα, 
μετανάστες ή πρόσφυγες εκ των οποίων 33 
παιδιά ενώ ως αγνοούμενοι καταγράφηκαν 
δεκαέξι, μεταξύ αυτών πέντε παιδιά και μία 
έγκυος.» Όλα αυτά τα στοιχεία πιστεύω να 
τα είχε και ο κ. Βαρβιτσιώτης, ο Υπουργός 
Ναυτιλίας και αφού τα είχε γιατί είπε: «Ελάτε 
να σας δώσω τα στοιχεία»; Ποια στοιχεία θα 
έδειχνε; Άλλα;

Ν. Χρυσόγελος: Αυτά είναι, όπως είπατε 
και εσείς, επίσημα στοιχεία. Είναι από τα 
επίσημα δεδομένα γιατί υπάρχουν και περι-
πτώσεις που δεν έχουν καταγραφεί. 

Π. Χριστοδουλάκης: Ήθελε να παρα-

πλανήσει ο κ. Βαρβιτσιώτης. 
Ν. Χρυσόγελος: Ήδη αυτά τα νούμερα, 

που λέτε ότι είναι όντως τραγικά, 17,5 χιλιάδες 
άνθρωποι στη Μεσόγειο μέσα σε μία δεκαετία, 
117 άτομα χωρίς τους αγνοούμενους και 
χωρίς τα πρόσφατα περιστατικά στο Ιόνιο 
και τώρα στο Φαρμακονήσι είναι τα επίσημα 
στατιστικά που δείχνουν ότι υπάρχει μία μεγάλη 
τραγωδία. Πολλές από αυτές τις ανθρώπινες 
ζωές θα είχαν σωθεί αν εφαρμοζόταν μία 
σωστή πολιτική. Θυμάμαι ένα περιστατικό 
που το σκάφος συγκρούστηκε στα βράχια 
και πνίγηκαν γυναίκες και παιδιά ανθρώπων 
που ζουν νόμιμα στην Ευρώπη και σύμφωνα 
με τη νομοθεσία θα μπορούσαν να ζητήσουν, 
αν υπήρχε νόμιμος δρόμος, να επανενωθούν 
με την οικογένεια τους, το σύζυγό τους και 
τον πατέρα των παιδιών τους.

Π. Χριστοδουλάκης: Όλα αυτά είναι 
μία ανάλυση μιας πολιτικής που αναφέρετε 
εσείς ότι δεν είναι σωστή. Αλλά εγώ θα σταθώ 
λίγο περισσότερο στο Φαρμακονήσι. Στην 
περίπτωση αυτή οι άνθρωποι μεταφέρονταν 
με σκάφος του λιμενικού αν δε απατώμαι. 
Άρα δηλαδή οι δικές μας λιμενικές αρχές 
δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Κάπως 
έτσι δεν είναι;

Ν. Χρυσόγελος: Βεβαίως. Το φως της 
δημοσιότητας είδαν πολύ τρομακτικές καταγ-
γελίες. Αν ισχύουν αυτά, τα πράγματα είναι 
πολύ χειρότερα. Εγώ δεν υιοθετώ εκ των 
προτέρων όλες τις καταγγελίες που ακού-
στηκαν αλλά αν ισχύουν αυτά, ότι πνίγονταν 
άνθρωποι, ότι τους κλωτσούσαν να πέσουν 
στη θάλασσα, κλπ, αυτό θα είναι τρομακτικό 

για μια χώρα που έχει ζήσει τη μετανάστευση 
και τη ζει ξανά σε μεγάλη ένταση. Τα παιδιά, 
εμείς είμαστε που πάμε ξανά μετανάστες. 

Π. Χριστοδουλάκης: Συμφωνώ. Για αυτό 
και εγώ ανησύχησα και αγανάκτησα γιατί 
τουλάχιστον να πνίγονται με σκάφη Τούρκων 
ή οποιωνδήποτε άλλων δε με ενδιαφέρει. Όχι 
όμως του λιμενικού σώματος. Εδώ συζητάμε 
για παιδιά και μωρά που πνίγηκαν. 

Ν. Χρυσόγελος: Για αυτό με την ερώτη-
ση που κατέθεσα  εκ μέρους των Πράσινων 
ζητάω και από την Κομισιόν, να παρέβη, να 
διερευνήσει το θέμα και ο ΟΗΕ ζητάει διε-
ρεύνηση του θέματος. Έχετε δει ότι η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ με ανακοίνωση ζητάει 
διευκρινήσεις για το περιστατικό και ελπίζω 
ότι θα είναι πειστικές και όχι καθησυχαστικές 
χωρίς τεκμηρίωση. Υπάρχει κατά σύμπτωση 
και μία εκδήλωση, που διοργανώνει η κ. 
Κοπά, ευρωβουλευτής από τη σοσιαλιστική 
ομάδα τη Δευτέρα στις 10π.μ. στο Γραφείο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι 
δύο δημοσιογράφοι από τη Λαμπετούσα 
που έχουν γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Οι 
άνθρωποι που έρχονται από την χώρα του 
πουθενά» για να ξέρουμε και εμείς ποιοι 
είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι εγκληματίες 
ή άνθρωποι απελπισμένοι που φθάνουν στις 
περιοχές μας και ζητάνε προστασία; Δηλαδή 
για παράδειγμα στο σκάφος 28 ήταν άνθρωποι 
από τη Συρία και από το Αφγανιστάν, δύο 
εμπόλεμες περιοχές. Κανονικά θα έπρεπε να 
έχουν παροχή προστασίας. Όλες οι οδηγίες 
και από τον ΟΗΕ δείχνουν ότι όταν πρόκειται 
για εμπόλεμες χώρες, όπως είναι η Συρία 

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

Συρία: Επικίνδυνα χημικά  
όπλα και ΕΟΠΥΥ

Οι απομαγνητοφωνήσεις όλων των εκπομπών και η σύνταξή των κειμένων πραγματοποιήθηκαν από τη  Δέσποινα Αγοραστού

25 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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και το Αφγανιστάν πρέπει να υπάρχει ειδικό 
καθεστώς προστασίας.

Π. Χριστοδουλάκης: Κ. Χρυσόγελε 
επειδή θα αφιερώσουμε μία εκπομπή για 
όλη αυτή την ιστορία θα είναι χαρά μας να 
σας έχουμε κοντά μας.

Ν. Χρυσόγελος: Ευχαρίστως. Άκουσα 
ότι μιλούσατε για το γενετικά τροποποιη-
μένο μέλι το οποίο μαζί με το καλαμπόκι 
είναι πολύ σημαντικά και τα διαχειρίζεται η 
ελληνική προεδρία. 

Π. Χριστοδουλάκης: Δεν τα διαχειρίζεται 
αφού ο Υπουργός είπε χθες ότι δεν υπάρχει 
πρόβλημα μεταλλαγμένων. 

Ν. Χρυσόγελος: Όταν λέω ότι τα δια-
χειρίζεται δε λέω ότι το κάνει πάντα με καλό 
τρόπο. Μπορεί να τα διαχειριστεί και με πολύ 
κακό τρόπο και να εκτεθούμε. 

Π. Χριστοδουλάκης: Η άγνοια όμως 
είναι αυτή που σκοτώνει πολλές φορές.

Ν. Χρυσόγελος: Αυτή τη στιγμή δεν 
υπάρχει δικαιολογία άγνοιας. Εγώ έχω ενη-
μερώσει τον Υπουργό από το Δεκέμβριο 
όταν είχε έρθει και του είπα ότι η Ελληνική 
Προεδρία θα διαχειριστεί πολύ επικίνδυνα 
θέματα. 

Υπάρχει και ένα άλλο θέμα με τα κλωνο-
ποιημένα ζώα και την κατανάλωσή τους και 
αν δεν υπάρχει καλή προετοιμασία και με τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των 
επιστημονικών φορέων, των ευρωπαϊκών 
δικτύων τότε θα χρεωθεί η Ελληνική Προ-
εδρία και η χώρα μας κατά συνέπεια τρία 
πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία απασχολούν 
όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Είναι κρίμα η Ελληνική Προεδρεία να τα 
χρεωθεί λόγω άγνοιας, λόγω κακής προετοι-
μασίας, λόγω άλλων πραγμάτων, δεν θέλω 
να μπω σε βαθύτερα νερά. 

Π. Χριστοδουλάκης: Κ. Χρυσόγελε σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε μία άλλη 
φορά. Να είστε καλά.

Στα χέρια των τρομοκρατών  
το 50% των χημικών 
 αποβλήτων προς πυρόλυση 

Π. Χριστοδουλάκης: Τώρα ας έρθουμε 
σε ένα άλλο θέμα που το έχουμε δει πάρα 
πολύ σοβαρά γιατί βρισκόμαστε σε μία χώρα 
που είναι περιτριγυρισμένη από μία λίμνη-
ουσιαστικά η Μεσόγειος είναι μία λίμνη ας 
τη λέμε θάλασσα-, η οποία έχει δεκαεπτά 
χώρες γύρω-γύρω. Αυτές οι χώρες ζουν από 
τη λίμνη αυτή είτε με τον τουρισμό είτε με 
την αλιεία είτε με διάφορες άλλες δραστηρι-
ότητες. Και όμως μερικοί οι οποίοι νομίζουν 
ότι είναι πλανητάρχες, Αμερικάνοι, Ρώσοι, 
Κινέζοι, θεωρούν ότι μπορούν να παίξουν 
με το περιβάλλον, την υγεία, την οικονομία 
ενός τόπου. Εάν τα απόβλητα αυτά από τη 
Συρία εναποτεθούν στο βυθό γύρω από την 
Κρήτη, φανταστείτε τι έχει να υποστεί το νησί. 
Πάει ο τουρισμός. 185.000 κλίνες έχουν στην 
Κρήτη. Πάει η γεωργία, πάνε όλα. Και όμως 
μερικοί επιμένουν. Έχουμε στο τηλέφωνο 
τον κ. Πισσία, υποψήφιο ευρωβουλευτή των 
Οικολόγων Πράσινων, που είναι στη Συρία. 
Καλησπέρα κ. Πισσία.

Β. Πισσίας: Καλησπέρα.
Π. Χριστοδουλάκης: Είστε στη Συρία 

αυτή τη στιγμή;
Β. Πισσίας: Αυτή τη στιγμή επέστρεψα 

στο Λίβανο.  
Π. Χριστοδουλάκης: Μας ήρθε ένα 

Δελτίο Τύπου από εσάς, μία ανακοίνωση 

που λίγο πολύ μιλάει για το πρόβλημα των 
τοξικών αποβλήτων γενικότερα στην χώρα 
που είναι πολύ ευαίσθητη και σαν θαλάσσια 
λεκάνη και σαν κράτος με τα τόσα δεινά που 
περνάει τα τελευταία πέντε χρόνια.

Π. Χριστοδουλάκης: Πείτε μου σας 
παρακαλώ πολύ για τα τοξικά αέρια ή στερεά, 
τα οποία λένε ότι θα εξουδετερωθούν με 
τη μέθοδο της πυρόλυσης. Εγώ ως χημικός 
αυτά δεν τα καταλαβαίνω, όταν μιλάμε 
για «μουστάρδα» 135 χιλιάδων τόνων, το 
παραλυτικό αυτό συστατικό. Φαντασθείτε 
τι έχει να γίνει.

Β. Πισσίας: Έτσι είναι.
Π. Χριστοδουλάκης: Πείτε μου εσείς, 

πώς το βλέπετε ως κοινωνικός επιστήμονας;
Β. Πισσίας: Έχουμε έναν πόλεμο στη 

Συρία με 130.000 νεκρούς μέσα σε δύο 
χρόνια και 6 χιλιάδες πρόσφυγες, που έχουν 
καταστραφεί απόλυτα. Δεν αντέχει το μάτι 
του ανθρώπου να βλέπει τι έχει συμβεί εκεί. 

Π. Χριστοδουλάκης: Πριν από έναν 
χρόνο, αν δεν απατώμαι, είχε γίνει ολόκληρη 
ιστορία και ήθελε η Αμερική να κάνει παρέμ-
βαση. Τότε όρμησε όλη Ευρώπη, η Ρωσία, η 
Κίνα να κάνουν διπλωματικό επεισόδιο και 
τελικά η επέμβαση αυτή δεν έγινε. 

Β. Πισσίας: Δεν θα ήταν ούτε αυτό 
λύση όμως. Αλλά να μην ξεφύγω και από το 
θέμα σας για τα χημικά απόβλητα, τα χημικά 
αέρια, τα οποία κάποιες χώρες τα παράγουν 
και τα εξάγουν. Φθάνουν σε κάποια χέρια, 
ακόμα και τρομοκρατικών οργανώσεων. Το 
ξέρετε αυτό;

Π. Χριστοδουλάκης: Το ξέρω και η 
ανησυχία είναι μεγάλη. 

Β. Πισσίας: Και τώρα λένε ότι θα τα 
καταστρέψουν και ξέρουμε πόσα από αυτά 
έχουν φύγει.

Π. Χριστοδουλάκης: Μα το 50% από 
αυτά έχει φύγει και έχει πάει σε χέρια τρο-
μοκρατών. Η Αλ Γκάιντα, από ότι διάβαζα 
σήμερα, έχει το 50% όλων αυτών των όπλων. 

Β. Πισσίας: Ακριβώς και αυτό το όπλο 
λένε ότι μπορεί να έρθει αύριο στην Ευρώπη, 
να το χρησιμοποιήσει κάποιος εδώ ή εκεί. 
Καταλαβαίνετε ότι παίζουμε.

Π. Χριστοδουλάκης: Ξέρετε γιατί παί-
ζουμε; Γιατί τα πάντα είναι ανεξέλεγκτα. 
Δεν υπάρχει ένας διεθνής φορέας που να 
εμπιστεύεται κάποια πράγματα. Η Διεθνής 
Αμνηστία θα επέμβει για το Φαρμακονήσι. Τι 
να κάνει τώρα για τα παιδάκια που πνίγηκαν; 
Τα κλώτσαγαν οι λιμενοφύλακες από το πλοίο 
και έπεσαν στη θάλασσα και σκοτώθηκαν. 
Ποιος να παρέμβει; Πείτε μου. Να κάνει τι; 
Βγαίνει ο Υπουργός ο κ. Βαρβιτσιώτης σαν 
«γλάστρα» και λέει ότι έχει τα στοιχεία και 
να έρθουν να τα πάρουν, απευθυνόμενος στο 
ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που τον κατηγορούν 
ότι λέει ψέματα. Είμαστε κοινωνία;

Β. Πισσίας: Θα γίνει και ένας καβγάς και 
θα τελειώσουμε με αυτό τον τρόπο. 

Π. Χριστοδουλάκης: Είμαστε κοινωνία 
κ. Πισσία; Είναι τραγικό το θέμα.

Β. Πισσίας: Η κοινωνία είναι σε ύπνωση. 
Πρέπει όμως να επιμείνουμε για την Κρήτη.

Π. Χριστοδουλάκης: Ξέρετε τι είναι να 
έχει η Κρήτη 185.000 κρεβάτια; Να έχουν 
αναπτύξει τα τελευταία είκοσι χρόνια με 
πολύ μεγάλο πόνο οι Κρητικοί τον τουρισμό 
και τώρα να θέλουν να φέρουν τα τοξικά 
απόβλητα; Δε μπορεί να παρέμβει κανένας; 
Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που 
κάναμε. 

Π. Χριστοδουλάκης: Στη συνέχεια 
θα μιλήσουμε λίγο ακόμα για το θέμα 
των χημικών όπλων και διαφόρων 
άλλων τοξικών, που θέλουν οπωσδήποτε 
οι μεγάλες χώρες, τα μεγάλα αφεντικά, 
οι πλανητάρχες Ρωσία, Αμερική, η Κίνα 
και η Ευρώπη ακόμα, να τα μεταφέ-
ρουν στο τρίγωνο Μάλτας, Κρήτης 
και Κύπρου. Να δούμε τι θα γίνει σε 
τελική ανάλυση. Χθες μάλιστα βγήκε ο 
Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Βενιζέλος 
και είπε ότι έκανε κάποια συζήτηση με 
κάποιες οικολογικές οργανώσεις, που 
τον διαβεβαίωσαν με τον επίτροπο για 
τις εξωτερικές υποθέσεις ότι δεν θα 
γίνει αυτή η εναπόθεση στην Κρήτη. 
Αλλά αυτό δεν έχει γίνει γραπτά. Δεν 
έχει συνταχτεί κανένα έγγραφο προς 
την ελληνική κυβέρνηση που να επιβε-
βαιώνει ότι τα τοξικά αυτά απόβλητα 
δεν θα έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό 
είναι η κορυφή του παγόβουνου όταν 
καθημερινά βλέπουμε στις ειδήσεις 
εικόνες με πέντε, δέκα, δεκαπέντε 
μικρά παιδιά την ημέρα να είναι στους 
δρόμους πεσμένα, σκοτωμένα από τις 
δυνάμεις του Ασάντ. Κάποιοι λένε ότι 
το ίδιο κάνουν και οι αντάρτες αλλά 
αμφιβάλλω για αυτό. Αυτό τι να το 
κάνουμε; Όταν μία γενική, πλανητι-
κή κοινωνία δεν έχει δυνατότητα να 
επιβληθεί σε ένα κράτος, το οποίο 
παρανομεί συνέχεια, σκοτώνει κόσμο 
και εμείς βλέπουμε στις οθόνες μας 
λόγω του ότι υπάρχει η τεχνογνωσία 
και η τεχνολογία για να βλέπουμε στις 
οθόνες μας, παιδάκια σκοτωμένα στους 
δρόμους. Είναι ντροπή μας. Ντροπή 
για όλους μας. Κ. ΥΠΕΞ, κ. Βενιζέλο 
τα ακούτε; Είναι ντροπή για όλους μας 
και για εσάς ως Υπουργός Εξωτερικών. 
Απλά ακούτε μία κουβέντα από κάποιον 
χωρίς να ακούτε συγκεκριμένη «νότα» 
ότι δεν θα περάσουν. Και που το ξέρου-
με; Ποιος το ελέγχει; Ποιος ελέγχει τη 
λεκάνη της Μεσογείου; Κανένας.

Ας δούμε το νομικό καθεστώς, που 
θα μας το αναλύσει ο προσκεκλημένος 
μας νομικός σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ, 

κ. Δικαίος Δαιμονάκος. Καλησπέρα. 
Δ. Δαιμονάκος: Καλησπέρα κ. 

Χριστοδουλάκη, καλησπέρα και στους 
ακροατές σας.

Π. Χριστοδουλάκης: Πείτε μας 
ποιο είναι το νομικό καθεστώς που διέπει 
όλη αυτή την ιστορία της εναπόθεσης 
τοξικών αποβλήτων στη Μεσόγειο; 

Δ. Δαιμονάκος: Καταρχήν να 
μιλήσουμε και για κάποιες ενέργειες 
που έκανε το ΠΑΚΟΕ συγκεκριμέ-
να, με αφορμή κάποιες πληροφορίες 
που συγκεντρώσαμε, την τελευταία 
εβδομάδα, σχετικά με τη μεταφορά 
στο θαλάσσιο χώρο τριγώνου Κρήτη- 
Μάλτα- Ιταλία. Εκτός από το Δελτίο 
Τύπου που εξέδωσε το ΠΑΚΟΕ και 
την καταγγελία του προς τον ΟΗΕ, θα 
έπρεπε να αναφέρουμε και το νομικό 
καθεστώς που ισχύει, όσον αφορά 
τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποί-
ες αντίκεινται ασφαλώς σε διεθνείς 
κανόνες και πρωτόκολλα όπως  ας 
πούμε η Σύμβαση του Δικαίου της 
Θάλασσας, η Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών δηλαδή, η οποία ακυρώθηκε το 
1982. Αντίκειται στη σύμβαση Marpol. 
Υπάρχει η σύμβαση της Βαρκελώνης, 
η οποία εξειδικεύεται στην προστασία 
της λεκάνης της Μεσογείου, η οποία 
σας πληροφορώ ακυρώθηκε με δύο 
νόμους από την Ελληνική Βουλή, το 
Νόμο 7855 του ‘78 και εν συνεχεία 
τον νόμο 1147 του ’81 και αφορά την 
προστασία της Μεσογείου από ρήψεις 
τοξικών αποβλήτων. Εκτός των άλλων 
υπάρχει δηλαδή ένα διεθνές πλαίσιο το 
οποίο προστατεύει και δεν τηρήθηκε 
στην προκειμένη περίπτωση. Κατά τη 
δική μας άποψη- και του ΠΑΚΟΕ και τη 
δική μου-θα μπορούσαν επιπρόσθετα 
τα τρία εμπλεκόμενα κράτη, Ελλάδα, 
Μάλτα Ιταλία, σύμφωνα με το άρθρο 
56 της Σύμβασης  του Δικαίου της 
Θάλασσας να δημιουργήσουν το ΑΟΖ, 
ώστε να μπορούν προστατέψουν τον 
παράκτιο θαλάσσιο χώρο τους.

Π. Χριστοδουλάκης:  Ευχαριστώ 
πολύ κ. Δαιμονάκο.

Ποιοι νόμοι εμποδίζουν την εναπόθεση  
των χημικών όπλων στο θαλάσσιο  
τρίγωνο Κρήτη - Μάλτα- Ιταλία 
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Π. Χριστοδουλάκης:  Ας έρθουμε 
τώρα στον κ. Προβατά, ο οποίος είναι 
γιατρός- ταμίας ΣΕΥΠ- ΕΟΠΥΥ Αττικής. 
Πείτε μας ένα νομοσχέδιο φάντασμα, 
που κυκλοφορεί εδώ και 25 μέρες, που 
είναι τώρα; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται; Ο 
Υπουργός είναι στις Βρυξέλλες τώρα. 

Σ. Προβατάς: Σύμφωνα με τη χθεσινή 
του δήλωση σήμερα θα το καταθέσει 
στη Βουλή. Το έχουμε ακούσει εδώ και 
πολλές εβδομάδες αυτό γιατί η κατάθεση 
αναβάλλεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. 

Π. Χριστοδουλάκης: Σας το έχει 
δώσει σαν σχέδιο να το δείτε;

Σ. Προβατάς: Το έχει δώσει.
Π. Χριστοδουλάκης: Τις αντιρρήσεις 

σας, τις έχετε υποβάλει;
Σ. Προβατάς: Τις έχουμε υποβάλει. 
Π. Χριστοδουλάκης: Στο καλάθι των 

αχρήστων του Υπουργού;
Σ. Προβατάς: Εκείνος τα πετάει εκεί 

πέρα. Το θέμα είναι ότι το νομοσχέδιο, 
αυτό που λέμε τόσο καιρό, διαλύει ουσι-
αστικά τις μονάδες υγείας ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ. 
Τις κλείνει παντελώς. Εφόσον ψηφιστεί, 
από εδώ και πέρα, η Δημόσια Υγεία για 
τον πολίτη τελειώνει.

Π. Χριστοδουλάκης: Ποια Δημόσια 
Υγεία; Το 85% είναι ιδιωτική υγεία. Όλοι 
πάνε στα ιδιωτικά. 

Σ. Προβατάς: Εγώ συμφωνώ ότι δε 
μπορεί να υπάρχει αποκλειστικά δημόσια 
υγεία. Πρέπει να υπάρχει μία συνεργασία 
μεταξύ δημόσιας και των ιδιωτών. Τη 
μεγαλύτερη ανάγκη όμως για τη Δημόσια 
Υγεία, την έχουν εκείνοι που δεν έχουν 
χρήματα, οι οποίοι τώρα με το νομο-
σχέδιο, κλείνοντας τις δομές αυτές του 
ΙΚΑ- ΕΟΠΥΥ, δε μπορούν να πάνε, κάτι 
που σημαίνει ότι θα πεθάνουν. Θεωρούμε 
και σαν Σύλλογος και σαν Ομοσπονδία 
ότι εσκεμμένα αυτό είναι ένα πρόγραμ-
μα γενοκτονίας του ελληνικού λαού. Το 
καταγγέλλουμε πραγματικά. Θέλουν με 
κάθε τρόπο να μειώσουν το κόστος της 
επιβίωσης του ελληνικού λαού, το κόστος 
που πληρώνουν τα ταμεία και το προσ-
δόκιμο μέσο όρο ζωής στην Ελλάδα κατά 
δέκα χρόνια, το οποίο σημαίνει λιγότερα 
φάρμακα, λιγότερες συντάξεις, λιγότερα 
νοσοκομεία.  

Εμείς οι γιατροί είναι η όγδοη εβδομάδα 
που απεργούμε. Δεν απεργούμε για τις 
θέσεις μας γιατί το δηλώνω και δημόσια 
ότι αυτά που χάνουμε από το δημόσιο 
όταν κλείσουν, θα τα βγάλουμε στο ιατρείο 
μας. Αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε 
τη δημόσια δομή της υγείας. Για αυτό 
αγωνιζόμαστε. Για αυτό δεν θέλουμε να 
περάσει το νομοσχέδιο και αυτό πρέπει 
να το καταλάβει και ο κόσμος. 

Π. Χριστοδουλάκης: Κ. Προβατά 
συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. 

Εγώ δεν πιστεύω ότι η Τρόικα θέλει να 
καταργηθεί οπωσδήποτε ο δημόσιος 
τομέας της υγείας. Δε νομίζω ότι μπαίνει 
στη μέση σε αυτές τις όχι ουσιαστικές 
λεπτομέρειες της κατάργησης της Πρω-
τοβάθμιας Υγείας. Υπάρχουν διάφορες 
μεθοδεύσεις. Μου είπαν προχθές ότι σε 
μία συνεδρίαση για την πρωτοβάθμια 
υγεία ήταν και ο κ. Σπανός, που έχει τη 
Βιοιατρική. 

Σ. Προβατάς: Η πρώτη διαβούλευση 
δημόσια που έγινε στη Βουλή, έπρεπε να 
γίνει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέ-

σεων, παρόντων των αντιπροσώπων του 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της δικής 
μας Ομοσπονδίας, του Συλλόγου. Ήταν 
παρών και ο κ. Σπανός. Τι δουλειά είχε ο 
Πρόεδρος των Ιδιωτικών Εργαστηρίων;

Π. Χριστοδουλάκης: Μα δεν είναι 
μόνο αυτό τώρα. Όλα τα ιδιωτικά νοσο-
κομεία, θα έλεγα ότι ευνοούνται πάρα 
πολύ. Δυστυχώς θα το καταγγείλω γιατί 
ήρθαν προχθές δύο άνθρωποι κλαίγοντας 
και μου είπαν ότι πήγαν σε ένα ιδιωτικό 
νοσοκομείο. Περιμένω την ενυπόγραφη 
καταγγελία τους για να καταγγείλω και 

εγώ με τη σειρά μου αυτό το γεγονός. 
Πηγαίνοντας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, 
σε κάποια ιατρεία, τους παίρνουν οι γιατροί, 
τους εξετάζουν, τους παίρνουν €70-€80 
χωρίς απόδειξη και αυτό είναι ιδιωτική 
υγεία. Πώς το βλέπετε αυτό κ. Προβατά;

Σ. Προβατάς: Το έχω ξανακούσει και 
στο νομοσχέδιο που θέλουν να περάσουν, 
θέλουν να περάσουν και τη «νοσηλεία μιας 
ημέρας» χωρίς να βάζουν νόμους και να 
διευκρινίζουν κάτω υπό ποιες συνθήκες θα 
γίνεται αυτή η νοσηλεία. Δεν έχει σημασία 
μόνο το πόσο, έχει σημασία και το πώς. 

Π. Χριστοδουλάκης: Εύχομαι η 
προσπάθεια που καταβάλετε, κάνοντας 8 
εβδομάδες τώρα απεργία, να γίνει κατα-
νοητή από τον Υπουργό, έτσι ώστε- όχι 
να βάλει νερό στο κρασί του- απλά να 
καταλάβει ότι χωρίς ασθενείς, οι οποίοι 
θα πεθάνουν, δεν υπάρχει Δημόσια Υγεία. 
Δεν υπάρχει σύστημα υγείας, δεν υπάρχει 
ΕΣΥ, δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο.

 Ο ΕΟΠΥΥ είναι τώρα μια επιφά-
νεια θα έλεγε κανείς. Φάνηκε ότι είναι 
μία φούσκα. Εύχομαι να διαμορφωθεί 
ένα τέτοιο σύστημα υγείας ώστε όλοι οι 
Έλληνες πολίτες να είναι ίσοι απέναντι 
σε αυτή τη λεγόμενη Δημόσια Υγεία. 
Πάντοτε έλεγαν δωρεάν Δημόσια Υγεία 
και τώρα βγαίνουν όλα τα «κουκιά» που 
πρέπει να πληρώσεις. Σας λέω, περιμένω 
τις καταγγελίες από ιδιώτες, οι οποίοι 
μου είπαν ότι πηγαίνουν σε ιδιωτικά 
νοσοκομεία, τους φωνάζουν οι γιατροί, 
πάνε στα ιατρεία τους, εξετάζονται και 
στη συνέχεια τους ορίζουν τιμή. 

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

Κατάργηση ΙΚΑ- ΕΟΠΥΥ: Ο χρόνος  
μετρά αντίστροφα για τη Δημόσια Υγεία
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Π. Χριστοδουλάκης: Ας έρθουμε στο 
κύριό μας θέμα σήμερα, εκείνο της αιθα-
λομίχλης. Έχουμε πει επανειλημμένα και 
το έχουμε τονίσει από αυτή την εκπομπή 
ότι η αιθαλομίχλη δεν είναι σημερινό φαι-
νόμενο. Έχω φέρει το αρχείο του ΠΑΚΟΕ, 
από το 1980. Έχουμε όλα τα αποκόμματα 
των εφημερίδων και όλες τις αναλύσεις, 
το δείχνουμε, είναι από το Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο 1980. Πριν από 35 χρόνια και 
τώρα λέμε τα ίδια. Η αιθαλομίχλη είναι 
τα ολικά αιωρούμενα σωματίδια, τότε 
βέβαια δεν είχαν εξειδικευτεί όπως τώρα, 
που τα αποκαλούμε pm10, pm5, pm2,5 
κ.ο.κ. Δυστυχώς το ΠΕΡΠΑ, Πρόγραμμα 
Ελέγχου Ρύπανσης του Περιβάλλοντος, 
μετράει μόνο τα pm10 και δεν μετράει 
καθόλου pm5 και pm2,5. Μετράει μόνο 
τις 5 ημέρες της εβδομάδας, το Σαββα-
τοκύριακο έχουν αργία οι υπάλληλοι. 
Τα στοιχεία δίνονται την επόμενη ημέρα 
και το πιο βασικό είναι ότι η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας δίνει όρια για τα pm10 
τα 50 μικρογραμμάρια/ κυβικό μέτρο και 
ο ΥΠΕΚΑ, ο κ. Μανιάτης, το διπλασίασε. 

Όταν λέμε όριο, εννοούμε ότι πάνω 
από αυτό, δημιουργείται πρόβλημα για 
τη Δημόσια Υγεία. Άρα λοιπόν τα 110 
μικρογραμμάρια/κυβικό μέτρο, που έθε-
σαν, είναι όριο θανάτου. Κ. Μανιάτη, το 
ακούτε; Τα έχουμε καταγγείλει, τα έχου-
με ξαναπεί, δυστυχώς όμως δε γίνεται 
τίποτα. Μετράμε συνέχεια, σαν ΠΑΚΟΕ, 
από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι 
και σήμερα. Καθημερινά βλέπουμε ότι οι 
τιμές των pm10 και pm5 είναι 70-140 
μικρογραμμάρια/κυβικό μέτρο, δηλαδή δύο 
και τρεις φορές πάνω από τα ανώτερα 
επιτρεπτά όρια. 

Ούτε συναγερμό ακούμε κ. Μανιάτη, 
ούτε κουβέντα ακούμε. Απλά λέτε να 
σβήσουν τα τζάκια, να μην χρησιμοποιούν 
ηλεκτρική θέρμανση, θα δοθεί το κοινωνικό 
τιμολόγιο, 40 εκατομμύρια θα δώσει η 
ΔΕΗ για όλη αυτή τη διαδικασία, κ.ο.κ. 
Και όμως δυστυχώς λυπάμαι που θα το 
πω, εσείς αγνοείτε τα πάντα, τη Δημόσια 
Υγεία, τον άνθρωπο που υποφέρει. Αγνο-
είτε ότι το όριο δεν το θέτει η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας για πλάκα. Το θέτει 
γιατί πάνω από αυτό το όριο υπάρχουν 
προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων. 
Πραγματικά πολλά προβλήματα. Οι ιώσεις 
είναι ιώσεις από την αιθαλομίχλη. 

Έχουμε κοντά μας τον πνευμονολόγο, 
τον κ. Τάσο Παλαμίδα, ο οποίος είναι 
στο «Σωτηρία». Πείτε μας ποια είναι τα 
συμπτώματα της αιθαλομίχλης στους 

ανθρώπους; Έχουμε τις τελευταίες μέρες 
έξαρση των συμπτωμάτων και τι συμβου-
λεύετε εσείς τον κόσμο να κάνει;

Τ. Παλαμίδας: Καταρχήν θέλω να 
σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά 
μου για τη συμμετοχή μου σε αυτή την 
κουβέντα και την ευκαιρία να μιλήσου-
με για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό 
θέμα. Θέλω να συμφωνήσω  καταρχήν 
μαζί σας για όρια στα σωματίδια. Ήδη ο 
Ευρωπαϊκός Πνευμονολογικός Οργανι-
σμός έχει εκδώσει το 2010 ένα βιβλίο 
και έχει προβλέψει για κάθε όριο των 
σωματιδίων αυτών διάφορες θεραπείες, 
συστάσεις με ανώτερο όριο το 50mg/m3 
και όχι το 110mg/m3 . Αυτό που θέλω να 
πω εγώ είναι ότι όντως δημιουργείται 
πρόβλημα και στο αναπνευστικό και το 
καρδιαγγειακό σύστημα. 

Οι άνθρωποι έρχονται με αυξημένη 
δύσπνοια, βήχα, πόνο στο στήθος, πονο-
κεφάλους, ευαισθησία στους οφθαλμούς, 
αλλά και τη μύτη. Αυτό, που μπορούμε 
εμείς, ως ειδικοί πνευμονολόγοι να συμβου-
λεύσουμε είναι να αποφεύγουν τις ώρες, 
κατά τις οποίες υπάρχει μεγάλο ποσό των 
σωματιδίων, να κάνουν δραστηριότητες 
και να εκτίθενται. Να περιορίσουν τη 
σωματική άσκηση, να επικοινωνήσουν 
με τον θεράποντα ιατρό τους ώστε να 
λάβουν κάποιες θεραπείες και το πιο 
σημαντικό είναι οι ασθενείς, που πάσχουν 
από αναπνευστικά προβλήματα, να τα 
έχουν καλώς ρυθμισμένα. Οι ασθενείς 
που πάσχουν από οποιοδήποτε άλλο 
νόσημα, να το έχουν καλώς ρυθμισμένο 
με συγκεκριμένη αγωγή. Έχει βρεθεί από 
μελέτες, που αναφέρονται στο βιβλίο 
που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Πνευ-
μονολογική Εταιρεία, ότι η θνητότητα 

μεταβάλλεται. Αυξάνεται με την αύξηση 
του αριθμού των σωματιδίων και μειώ-
νεται με τη μείωση του. Επίσης, θέλω να 
πω ότι όντως στο «Σωτηρία», που είναι 
ένα αμιγώς πνευμονολογικό κέντρο στην 
Αθήνα, έχουν αυξηθεί και οι εισαγωγές και 
η αναζήτηση από τους ασθενείς κάποιας 
φροντίδας από τους θεράποντες ιατρούς, 
αλλά έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό η 
προσέλευση του κόσμου. Παρατηρείται 
δηλαδή αυτό το φαινόμενο. 

Π. Χριστοδουλάκης: Τι θα συμβου-
λεύατε εσείς τον κόσμο, εκτός από το 
να αποφεύγει να βγαίνει έξω τις ώρες 
αιχμής της αιθαλομίχλης; Εδώ βλέπετε ότι 
πνιγήκαμε στην αιθαλομίχλη και κάναμε 
μια έρευνα πριν από δέκα ημέρες και 
διαπιστώσαμε ότι δυστυχώς στα σχολεία 
έβγαζαν έξω για να κάνουν γυμναστική τα 
παιδιά του Γυμνασίου και του Δημοτικού. 
Τραγικό. Από τις οκτώ έως τις 11 τουλά-
χιστον, που είναι η αιχμή του νέφους, δεν 
πρέπει καν να γίνεται τέτοια δραστηριό-
τητα και όμως γινόταν. Επίσης βλέπαμε 
ανθρώπους να κάνουν τζόκιν σε πάρκα 
δήθεν, ποια πάρκα; 0,2% πράσινο έχουμε 
στην Αθήνα. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. 
Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας. 
Για τη διατροφή, τι έχετε να πείτε;

Τ. Παλαμίδας: Σαφώς. Κοιτάτε να 
δείτε, όντως συμφωνούμε ότι η δρα-
στηριότητα πρέπει να περιοριστεί και 
είναι απαράδεκτο να βγάζεις ένα παιδί, 
το οποίο έχει και αυξημένο μεταβολισμό, 
να γυμναστεί, κάτι το οποίο σημαίνει ότι 
αυξάνεται η αναπνευστική συχνότητα, 
αλλά και το βάθος και η φόρτιση με τα 
σωματίδια στο αναπνευστικό σύστημα. 
Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει να 
δοθούν κίνητρα για να χρησιμοποιηθούν 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας και όχι 
να συνεχιστεί η καύση της βιομάζας, 
που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 
πηγές αύξησης της χρόνιας αποφρακτικής 
πνευμονοπάθειας και της όξυνσης του 
άσθματος. Από εκεί και πέρα μπορούμε 
να συμβουλεύσουμε τον κόσμο και σε 
θέμα διατροφής. Τα αντιοξειδωτικά, τα 
φρούτα, τα λαχανικά και η μεσογειακή 
δίαιτα όντως αποτελούν πηγές, στις οποίες 
μπορεί να βασιστεί ο κόσμος. 

Π. Χριστοδουλάκης: Είναι ασπίδα 
προστασίας.

Τ. Παλαμίδας: Βεβαίως. Αναφέρεται 
και στις μελέτες.

 Π. Χριστοδουλάκης: Σας ευχαριστώ 
πάρα πολύ. Ας έρθουμε τώρα να δούμε 
κατά πόσον από όλα αυτά που είπαμε 
σήμερα βγαίνει κάποιο συμπέρασμα, ένα 
δίδαγμα. Το δίδαγμα είναι ότι πρέπει να 
μάθουμε να ελέγχουμε, να διεκδικούμε 
και να αναρωτιόμαστε συνέχεια γιατί μας 
κρύβουν την αλήθεια πολλές φορές. Αυτό 
είναι το ζητούμενο σε όλα. Από τα σούπερ 
μάρκετ που πάμε μέχρι τις δημόσιες αρχές, 
μέχρι το Δήμο. Δηλαδή γίνονται τραγικά 
πράγματα. Αυτή τη στιγμή εξαιτίας του 
ότι υπάρχει αυτή η κρίση στην ελληνική 
κοινωνία, ο κάθε ένας, που είναι δημόσιος 
υπάλληλος και δημόσιος λειτουργός, 
προσπαθεί να βγάλει την ουρά του απέξω 
λέγοντας διάφορα ψέματα. Έχουμε γίνει 
κοινωνία φοβισμένη και ευθυνόφοβη. 
Πρέπει να το βγάλουμε αυτό από πάνω 
μας. Πρέπει να είμαστε ευθείς με τους 
συνανθρώπους μας γιατί σε μία κοινωνία 
που ζούμε, πρέπει να δούμε ότι υπάρχει 
δίπλα μας και άλλος άνθρωπος. Όχι 
μόνο εμείς. Στην επόμενη εκπομπή, το 
επόμενο Σάββατο θα δείτε ένα θέαμα, 
που ίσως να μην το έχετε ξαναδεί. Παιδιά 
που υποφέρουν στα δυτικά προάστια της 
Αθήνας, χωρίς στέγη, γονείς, φαγητό. 
Είναι γύρω στα 400 παιδιά, στα δυτικά 
προάστια, τα οποία από το πρωί μέχρι 
το άλλο πρωί τριβελίζουν γύρω από 
διάφορες πηγές, που μπορούν δήθεν να 
βρουν ένα κομμάτι ψωμί και ένα ευρώ. 
Τι γίνεται; Ανεξέλεγκτα τα πάντα. Κανείς 
δε δίνει σημασία. Συσσίτια ακούμε και 
συσσίτια δε βλέπουμε. Όλα είναι τόσο 
οργανωμένα, που η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
που δίνει χρήματα για τα συσσίτια, έχει 
αρχίσει να προβληματίζεται. 

Η εκπομπή έφθασε στο τέλος της. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ τους σημερινούς 
προσκεκλημένους. Το άλλο Σάββατο 
πάλι μαζί. 

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

Παράνομα τα όρια μέτρησης  
της αιθαλομίχλης του ΠΕΚΑ
▶Αύξηση των πνευμονολογικών παθήσεων λόγω της αυξημένης έντασης του φαινομένου
▶Τι πρέπει να προσέξουμε και πως μπορούμε να προστατευτούμε
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Έρμαιο άθλιων συνθηκών  
οι σεισμόπληκτοι Κεφαλλονίτες 
παρουσία-απουσία-της κρατικής 
μηχανής

Π. Χριστοδουλάκης: Αγαπητοί φίλες και 
φίλοι γεια σας. Σάββατο μεσημέρι και η εκπο-
μπή «Περιβάλλον ώρα μηδέν» κοντά σας με 
εκλεκτούς προσκεκλημένους. Ας ξεκινήσουμε 
με τα πιο βασικά. Αντί να ξεκινήσουμε με τη 
ΔΕΗ ως συνήθως, θα ξεκινήσουμε με την 
Κεφαλονιά. Κεφαλονιά ώρα μηδέν και αυτή, 
με τους απανωτούς σεισμούς επιφάνειας-θα 
έλεγε κανείς- να σοκάρουν το νησί, να σοκά-
ρουν όλο τον ελληνικό λαό. Αλλά δυστυχώς 
η κρατική μηχανή είναι τόσο σάπια, που δε 
εννοεί να καταλάβει τίποτα. Πήγαν κάποια 
παιδιά του στρατού για να στήσουν κάποιες 
σκηνές. Από τις 200 στήσανε τις 50, μέσα στις 
οποίες δε μπορεί να μπει κανείς εξαιτίας της 
υγρασίας, καθώς οι σκηνές αυτές δεν έχουν 
πάτωμα. Αυλάκια δεν έκαναν γύρω-γύρω, 
τίποτα απολύτως. Πριν δεκατέσσερις μέρες, 
που είχε πάει εκεί ο Πρωθυπουργός, αμέσως 
καταγγείλαμε το γεγονός ότι θα μπορούσαν 
τα 1.400 καινούργια τροχόσπιτα, που είναι 
παρκαρισμένα και εκτεθειμένα σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες, να πάνε κατευθείαν στην 
Κεφαλονιά. Δεν θα είχε καμία οικογένεια 
κανένα πρόβλημα. Θα έμπαιναν οι οικογέ-
νειες μέσα σε αυτά, δεν θα κρύωναν, δεν θα 
κοιμόντουσαν μέσα στα αυτοκίνητα. Και όμως 
αυτή τη στιγμή 1.100 οικογένειες σπαράσ-
σονται στη δίνη του καιρού, σπαράσσονται 
στην ανοργανωσιά ενός κράτους ανύπαρκτου 
και τελικά η ιστορία αυτή είναι ένα μπάχαλο. 
Εάν είχαν πάει τα τροχόσπιτα, όπως είχαμε 
καταγγείλει εγγράφως από την πρώτη μέρα, 
θα είχε λυθεί το στεγαστικό, ένα από τα τόσα 
προβλήματα των ανθρώπων αυτών, που 
τώρα τους βλέπουμε να λιμοκτονούν και να 
χάνουν το βιός τους χωρίς κανείς να κάνει 
τίποτα; Νερό δεν υπάρχει. Το συσσίτιο είναι 
της κακιάς ώρας. Οι συνθήκες είναι άθλιες. 
Κύριε Πρωθυπουργέ επιληφτείτε τουλάχιστον 
να πάνε έστω και τώρα τα τροχόσπιτα. Δεν 
έχετε να χάσετε τίποτα. Στον ΟΔΔΥ είναι 
παρκαρισμένα. Κάντε κάτι. 

Παράνομος και ο φόρος των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ας έρθουμε στη ΔΕΗ τώρα. Χθεσινό 
δημοσίευμα από το Συμβούλιο Επικρατείας 
λέει ότι είναι αντισυνταγματικό το μέτρο του 
τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκτός 
από αυτό, από το 2011 έχει καταργηθεί με 
νόμο το τέλος κοινής ωφέλειας, που αντι-
προσωπεύει όχι το 40% όπως λέγαμε τόσο 
καιρό, αλλά πάνω από το 200% της τιμής 
της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει 
μία οικογένεια. Πάρτε τους εκκαθαριστικούς 
λογαριασμούς να δείτε τι γίνεται. Εμείς εδώ 
και δέκα μήνες έχουμε ξεκινήσει μία σειρά 

αγωγών προς τη ΔΕΗ. Ομαδικές αγωγές των 
20-30 ατόμων. Ήδη έχουν εκδικαστεί οι τρεις 
και οι άνθρωποι έχουν πάρει πίσω τα λεφτά 
τους από το τέλος κοινής ωφέλειας, αλλά 
κανείς δε δίνει σημασία.

Αδιέξοδο η απόφαση του ΕΟΤ 
γα κλείσιμο του ξενοδοχείου-
«νεκροταφείου»  Ζενίθ

Ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, το κέντρο 
ης Αθήνας. Κάναμε μία έρευνα πριν ένα από 
ένα μήνα και διαπιστώσαμε στο κέντρο της 
Αθήνας πορνεία, ναρκωτικά, ιστορίες. Υπήρ-
χε και ένα ξενοδοχείο, το Ζενίθ, το οποίο 
έβγαλε απόφαση ο ΕΟΤ να κλείσει μετά από 
την καταγγελία που είχαμε κάνει γιατί τους 
νεκρούς από τα ναρκωτικά, τους  οποίους 
έβαζαν μέσα σε σακούλες τω σκουπιδιών 
και τους πέταγαν στα σκουπίδια. Αυτό είναι 
διαπιστωμένο και κανείς δεν έδινε σημασία. 
Έβγαλε λοιπόν μία απόφαση ο ΕΟΤ, η οποία 
λέει ότι κλείνει το ξενοδοχείο Ζενίθ. Στην 
απόφαση αυτή κάτω-κάτω λέει ότι αν κάνει 
ένσταση ο ιδιοκτήτης του Ζενίθ, την επόμενη 
ημέρα το ανοίγει. Είναι τραγικά πράγματα 
αυτά. Ασφαλιστικά μέτρα, βουλοκέρι και αν 
κάνει ένσταση, ότι και να λέει μέσα σε αυτήν, 
την επόμενη μέρα ξανανοίγει το ξενοδοχείο. 
Έλεος κύριοι. Πάρτε χαμπάρι ότι κάτι δεν πάει 
καλά σε αυτό τον τόπο. Δε μπορεί άλλο πια. 

Κληρονομική η απόκτηση έδρας 
Πανεπιστημιακού στο Πολυτεχνείο
Παρέμβαση του Πρύτανη:  
Καθηγητής πουλάει φυτοφάρμακα  
μέσα στο Ίδρυμα

Και ερχόμαστε σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευ-
τικό Ίδρυμα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Πρόσφατα την τελευταία δεκαετία, από τους 
130 καθηγητές οι 60 είναι γόνοι των παλιών 

καθηγητών. Παιδιά δηλαδή, ανίψια, εγγόνια, 
ο,τι θέλετε. Και έχουμε και μία καταγγελία, 
που είχαμε κάνει το 2011 για τον ΕΛΚΕ, τον 
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, βάση 
του οποίου ο κάθε καθηγητής του Πολυτε-
χνείου παίρνει για έρευνα όσα λεφτά θέλει. 
Μας ήρθε σήμερα μία απάντηση από τον 
πρύτανη που λέει ότι ένας καθηγητής, ο κ. 
Βλυσίδης συγκεκριμένα πρέπει να ελεγχθεί 
γιατί πουλάει φυτοφάρμακα. Έχουμε εδώ όλη 
την γκάμα των εγγράφων, που πραγματικά 
αποδεικνύει ότι αυτός ο καθηγητής πουλάει 
μέσα στο Πολυτεχνείο φυτοφάρμακα. Είναι 
τραγικό. Τι άλλο να πούμε δηλαδή; Πρόκει-
ται για Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
στα οποία μαθαίνουν ήθος και γνώσεις στα 
παιδιά μας. Κ. Βλυσίδη μόνος σας θα πρέπει 
να πάτε αυτόφωρο. Δεν γίνεται διαφορετικά. 
Έχουμε άλλους καθηγητές, όπως η Λοϊζίδου 
η καθηγήτρια, που έχει και τα δύο της παιδιά 
καθηγητές, δύο κότερα, πέντε βίλες, ο,τι 
θέλεις έχει. Και πήρε και 500.000€ από το 
Δήμο Μυκόνου για πλάκα και την κυνηγάνε. 
Έχουμε χιλιάδες τέτοια, χιλιάδες τέτοια. Δεν 
πρέπει κάποιος να κάνει έλεγχο σε αυτό 
τον ΕΛΚΕ, τον ειδικό λογαριασμό; Γιατί τον 
έβαλαν; Το Πολυτεχνείο δεν έχει λογιστήριο; 
Τα Πανεπιστήμια δεν έχουν λογιστήριο; Γιατί 
έκαναν λογαριασμό εκτός των Πανεπιστήμιων 
και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων; 
Ας μας απαντήσει κάποιος.

Επερώτηση στη Βουλή βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ για τη μόλυνση από τα 
στραγγίσματα του ΧΥΤΑ Λειβαδιάς

Ας έρθουμε τώρα στη Λειβαδιά. Πριν από 
οκτώ χρόνια, είχαμε κάνει μία έρευνα εκεί 
στο ΧΥΤΑ και είχαμε διαπιστώσει διάφορα 
σκάνδαλα, όπως θα έλεγε κανείς. Σκουπίδια 
και στραγγίσματα αποδώ και αποκεί. Ήρθαν 
λοιπόν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ η κ. Καφα-

ντάρη με τον κ. Σκιαδά και λένε τι γίνεται 
από το 2013 με το ΧΥΤΑ της Λειβαδιάς. Τα 
στραγγίσματα πηγαίνουν στα νερά με τα οποία 
αρδεύεται όλος ο κάμπος του Ορχομενού και 
της Λειβαδιάς και κανείς δε δίνει σημασία. 
Κ. Καφαντάρη η ερώτηση δε φτάνει. Πρέπει 
κάτι άλλο να κάνετε. 

Ως βουλευτής μεν νομότυπο είναι να 
κάνετε μία ερώτηση στη Βουλή αλλά δε 
φτάνει μόνο αυτό. Κάντε κάτι άλλο. Κάντε 
μήνυση σε κάποιον, κάντε αγωγή. Δεν πάει 
άλλο πια. Εμείς το 2008 κάναμε μετρήσεις, 
τις δώσαμε στο Δήμαρχο και τις έθαψε. Ο 
σημερινός Δήμαρχος έθαψε δύο φορές τις 
μετρήσεις που έγιναν για το ΧΥΤΑ και για τα 
νερά της περιοχής.

Γιάννης Μανιάτης:  
Ο,τι πουν οι βιομήχανοι

Ας έρθουμε τώρα στον αξιολάτρευτο κ. 
Μανιάτη, ο οποίος είναι ο γνωστός ΥΠΕΚΑ, 
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και «λομπίστας». Εννο-
ώντας ότι ήρθαν οι βιομήχανοι, ο ΣΕΒ και 
του λένε ότι δε μπορούνε να πληρώνουνε 
τέλος διοξειδίου του άνθρακα ή το αποτύ-
πωμα του άνθρακα και για αυτό το λόγο να 
απαλλαχτούνε από αυτή την ιστορία. Εκείνος 
λέει ότι εμείς εδώ θέλουμε λεφτά, θέλουμε 
εκατομμύρια, θέλουμε εργατικά χέρια και να 
σας απαλλάξουμε. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τον κορόιδευε. Ο ίδιος ως Υπουργός ΠΕΚΑ, 
που είναι και πρόεδρος όλων των υπουργών 
περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είχε πάρει μία απόφαση βάση της οποίας 
πρέπει να τηρηθούν κάποιοι συγκεκριμένοι 
κανόνες για το αποτύπωμα του διοξειδίου του 
άνθρακα και για τα αέρια του θερμοκηπίου. 
Δυστυχώς τώρα την πήρε πίσω. Το Ποντίκι 
γράφει «Τον πήρανε χαμπάρι» και γράφει 
όλα τα τραγελαφικά σε αυτή την ιστορία.

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

Αυθαίρετα, αιωρούμενα σωματίδια  
και ποιότητα ζωής 08 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Πρώτη δικαστική νίκη της Σαντορίνης 
για την υπόθεση Sea Diamond 
▶Συνεχίζεται ο αγώνας για την ανέλκυση του πλοίου

Π. Χριστοδουλάκης: Και πάλι μαζί 
σας αγαπητοί φίλες και φίλοι. Έχουμε στην 
τηλεφωνικής μας γραμμή τον Δήμαρχο 
της Θύρας τον κ. Ζώρζο. Γεια σας κ. 
Δήμαρχε, τι κάνετε; Πώς πάει το νησί 
της Σαντορίνης;

Ν. Ζώρζος: Καλή σας μέρα κ. Χρι-
στοδουλάκη. Πολύ καλά.

Π. Χριστοδουλάκης: Δεν ξέρω αν 
ακούσατε στις οικο-ειδήσεις ένα θέμα 
σχετικά με το Sea Diamond, επειδή έχουμε 
ασχοληθεί και εμείς λίγο πολύ με αυτό. 
Κατά τη γνώμη σας αυτό το πρόστιμο των 
14 εκατομμύριων που επιβλήθηκε από το 
Πρωτοδικείο του Πειραιά τι τύχη θα έχει;

Ν. Ζώρζος: Δε μπορώ να κάνω καμία 
πρόβλεψη. Δε μπορώ να προβλέψω τι τύχη 
θα έχει. Εμάς μας ικανοποιεί το γεγονός 
ότι δικαιωθήκαμε με τις αγωγές που 
καταθέσαμε και ελπίζω ότι τα ελληνικά 
δικαστήρια, λαμβάνοντας υπόψη το ότι 
υπάρχει πρόβλημα θα αποφασίσουν και 
στο μέλλον με τον ίδιο γνώμονα.

Π. Χριστοδουλάκης: Υπάρχει πια 
και ο θεσμός των κανονιστικών διατά-
ξεων στο πλαίσιο του Καλλικράτη, που 
προϋπήρχε και οι κανονιστικές διατάξεις 
μπορούν να βγουν όχι σαν πρόστιμο ή 
διοικητική ποινή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά 
σαν τέλος εξουδετέρωσης μίας ρύπανσης 
που προκαλεί μία πηγή και στην προκει-
μένη περίπτωση για εσάς είναι το πλοίο 
που βυθίστηκε επιπόλαια – για εμάς- και 
όχι ως ατύχημα γιατί δεν ήταν το πρώτο 
που πήγαινε στην περιοχή, έτσι; 

Ν. Ζώρζος: Ασφαλώς και δεν ήταν 
η συνήθης η πορεία του. 

Π. Χριστοδουλάκης: Οπότε μία 
επιπόλαιη κίνηση της εταιρείας μέσω του 
πλοιάρχου του ή οποιουδήποτε που ήταν 
υπεύθυνος για αυτό δεν έχει την ευθύνη 

για ένα νησί, το οποίο είναι αυτή τη στιγ-
μή το πρώτο στον κόσμο από πλευράς 
δημοσιότητας, τουρισμού και ανάπτυξης 
θα έλεγε κανείς. Το βασικό έσοδο που 
έχετε εκεί είναι ο τουρισμός.

Στην προκειμένη περίπτωση αν οι 
διαρροές από το πλοίο αυτό συνεχίζονται; 
Και θα συνεχίζονται. 

Όπως ξέρετε και η ΠΟΛΥΕΚΟ έκανε 
κάποιες αναδιπλώσεις όσον αφορά το 
περιμάζεμα των καταλοίπων, αλλά δεν 
έχει γίνει αυτή η δουλειά που θα έπρεπε 

να έχει γίνει και ξοδεύτηκαν αρκετά λεφτά. 
Ν. Ζώρζος: Αυτό το γνωρίζουμε 

και δε μας διαφεύγει της προσοχής ότι 
έχουμε ακόμη ένα όπλο, αυτό που εσείς 
αναφέρατε προηγουμένως και να είστε 
βέβαιος ότι θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό. 

Π. Χριστοδουλάκης: Είμαστε στη 
διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε. 

Ν. Ζώρζος: Ευχαριστώ για αυτό και 
θέλω να πω προς εκτίμηση των όσων 
είπατε ότι η Σαντορίνη είναι ο πιο εμβλη-
ματικός τουριστικός προορισμός. Είναι 
νομίζω η κορυφαία δύναμη στον του-
ρισμό. Η Ελλάδα μπορεί να βγαίνει στο 
εξωτερικό με τη Σαντορίνη. 

Για αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να 
έχει την ιδιαίτερη προσοχή της πολιτείας 
και φαντάζομαι ότι αυτό θα συμβάλλει 
σημαντικά και στις αποφάσεις των δικα-
στηρίων και στο μέλλον.

Π. Χριστοδουλάκης: Εγώ πιστεύω 
ότι πρέπει να πιεστούν οι πλοιοκτήτες 
να ανασύρουν το πλοίο. Γιατί αυτό που 
αναφέρουν ότι η έκθεση του διεθνούς 
φορέα αυτού λέει ότι είναι επικίνδυνη 
η ανέλκυση του δεν ισχύει, καθώς αν 
παραμείνει εκεί σαν κουφάρι και οι διαρ-
ροές είναι συνεχείς, τότε το πρόβλημα θα 
οξυνθεί περισσότερο στην περιοχή της 
Σαντορίνης και κάποια στιγμή θα πούμε 
ότι τα νερά δεν είναι καθαρά. Και αυτό 

είναι πρόβλημα. 
Ν. Ζώρζος: Ποια μελέτη αναφέρει 

ότι δε μπορεί να γίνει ανέλκυση; Δεν έχει 
συσταθεί καμία μελέτη.

Π. Χριστοδουλάκης: Ακριβώς αυτό 
σας λέω ότι ούτε μελέτη υπάρχει. Απλά η 
εταιρεία κάνει έφεση με το δεδομένο ότι 
δε μπορεί να γίνει ανέλκυση. Έτσι; Αυτό 
αναφέρεται νομίζω.

Ν. Ζώρζος: Ναι. Έχω ζητήσει από τον 
δικηγόρο του Δήμου, ο οποίος άλλωστε 
κρίνοντας εκ του αποτελέσματος αντι-
μετώπισε τα θέματα αυτά πολύ καλά, 
πληροφορίες για όλα αυτά τα θέματα 
που θίγετε και μάλιστα θα έχω συνάντηση 
μαζί του εντός των ημερών.

Π. Χριστοδουλάκης: Κ. Δήμαρχε η 
ουσία είναι μία ότι αν προχωρήσετε με 
κανονιστική διάταξη να ορίσετε τέλος 
διαρροής και διάχυσης ρύπανσης στην 
περιοχή σας θα είναι αναγκασμένοι εκ 
των πραγμάτων πια να θεσπίσουν και να 
πάρουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να γίνει 
η ανέλκυση. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να 
είναι και το ζητούμενο από την πλευρά 
σας και ο στόχος σας.

Ν. Ζώρζος: Αυτός θα είναι ο στόχος 
μας μαθαίνοντας ότι υπάρχει αυτός ο 
τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος.

Π. Χριστοδουλάκης: Ωραία. Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

08 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Π. Χριστοδουλάκης: Αγαπητοί φίλες και φίλοι έχουμε 
κοντά μας τρεις εκλεκτούς δημάρχους. Το χρονικό διάστημα 
μέχρι τις δημοτικές εκλογές θα αποδείξει αν ήταν εκλεκτοί 
στην πορεία της τετραετίας που πέρασε. Δεν θα το κρίνω 
εγώ αυτό, οι υποψήφιοι ψηφοφόροι τους θα το κρίνουν. 
Αριστερά μου είναι ο κ. Τζανής Δήμαρχος Κερατσινίου- 
Δραπετσώνας, δεξιά μου είναι ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος, 
Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου και ο Δήμαρχος Μαρκόπου-
λου- Μεσογαίας Σωτήρης Μεθενίτης.

Θα συζητήσουμε σήμερα για τα προβλήματα των 
Δήμων τους και για το τι έχουν κάνει τα τριάμισι χρόνια 
ουσιαστικά που πέρασαν, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσον 
αυτά τα προβλήματα θα μπορέσουν να λυθούν την επόμενη 
τετραετία ή θα μπουν στις καλένδες.

Το φαινόμενο της αιθαλομίχλης σκέπασε  
και το Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας. 
10.000 διακοπές ρεύματος στους δημότες  
από τη ΔΕΗ την τελευταία τριετία

Π. Χριστοδουλάκης: Ας μιλήσουμε όμως καταρχήν 
με τον Δήμαρχο Κερατσινίου- Δραπετσώνας σχετικά με 
το θέμα της αιθαλομίχλης γιατί έχει γίνει ένα τεράστιο 
πρόβλημα και το έχει αποδείξει μία μελέτη που έκανε το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σύμφωνα με το Π.Ε.Ρ.Π.Α., 
το Πρόγραμμα Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Αθήνας- 
και το ΠΑΚΟΕ με κάποιες μετρήσεις που έχει κάνει- από τις 
365 μέρες του χρόνου οι 230 είναι πάνω από τα όρια των 
αιωρούμενων σωματιδίων pm 10, pm 5 και των οξειδίων 
του αζώτου. Γεγονός που σημαίνει ότι με τα όρια των 30 
και των 50 κυβικών μικρογραμμαρίων στο κυβικό μέτρο του 
pm 10, η αιθαλομίχλη δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 7 ημέρες 
το χρόνο. Αν λοιπόν πούμε ότι είναι 230 όπως δείχνουν 
οι μελέτες αυτές, πρέπει ο ΥΠΕΚΑ στις 230 αυτές μέρες 
του χρόνου, δηλαδή στα 2/3 του χρόνου, να απαλλάσσει 
τους καταναλωτές των περιοχών αυτών που υπάρχει η 
αιθαλομίχλη όχι από το τέλος, αλλά από την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν 
τζάκι στο σπίτι τους. Επειδή όμως ο ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει ότι 
έδωσε 40 εκατομμύρια ανεξάρτητα από το αν έχει κλέψει 
η ΔΕΗ γύρω στα 12,5 δις από το τέλος κοινής ωφέλειας 
και με το ΑΠΕ που έχουν κλέψει 600 εκατομμύρια- αυτό 
το βάζω στην άκρη, δεν τους ενδιαφέρει-, δυστυχώς η 
κατάσταση είναι δραματική. Εσείς τι γνώμη έχετε;

Λ. Τζανής: Η γνώμη μου είναι ότι όταν έχεις να αντιμε-
τωπίσεις μία πολύ σκληρή πραγματικότητα, το κράτος δεν 
θα πρέπει να δείχνει ένα πρόσωπο ανάλγητο, θα πρέπει να 
βοηθάει τους Δημότες και ιδιαίτερα σε μας που κατοικούν 

περήφανοι άνθρωποι, αλλά άνθρωποι μεροκαματιάρηδες, 
άνεργοι και χαμηλοσυνταξιούχοι. Τα λαϊκά στρώματα. 
Έχουμε στο Δήμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
ΔΕΗ, 10.000 διακοπές ρεύματος την τελευταία τριετία.

Π. Χριστοδουλάκης: Ναι αλλά η ΔΕΗ δήλωσε ότι 
αυτό που μπόρεσαν να κάνουν είναι να συνδέσουν μόλις 
1.230 παροχές σε όλη την Αττική.

Λ. Τζανής: Είναι όμως και χιλιάδες κόσμος, ο οποίος 
έχει ενώσει «παράνομα». Γιατί όταν ο άλλος κρυώνει, όταν 
το παιδί του κάνει ινσουλίνη, η οποία πρέπει να είναι στο 
ψυγείο, δε μπορεί να έρχεται η ΔΕΗ να του κόβει το ρεύ-
μα. Θα το συνδέσει παράνομα. Ένα κράτος και μια ΔΕΗ, η 
οποία σε φέρνει σε κατάσταση εξαθλίωσης. Χίλια άτομα 
στα συσσίτια καθημερινά. 

  Χίλια άτομα σε ένα Δήμο των 92.000 χιλιάδων 
κατοίκων. Που είναι το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους; 
Και έρχονται οι Δήμοι να το καλύψουν αυτό. Παράλληλα 
βλέπετε πως επιβαρύνονται η ατμόσφαιρα, η ποιότητα ζωής 
μας γιατί ο κόσμος τι θα κάνει; Θα βάλει τις ξυλόσομπες 
για να ζεσταθεί, στις οποίες πολλές φορές δεν καίνε ούτε 
πέλετ ούτε ξύλο κατάλληλο αλλά ότι βρει. Κόντρα πλακέ, 
νοβοπάν, ο,τι παλιό έπιπλο που το αφήνουν στις γωνίες, 
έρχονται το παίρνουν, το τεμαχίζουν και το ρίχνουν στη 
σόμπα για να ζεσταθούν.

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

Τα προβλήματα των Δήμων και  
ο απολογισμός του έργου των Δημάρχων 
ενόψει των Δημοτικών Εκλογών
▶ Οι Δήμαρχοι Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Ραφήνας-Πικερμίου και Μαρκόπουλου-  

Μεσογείας δίνουν απαντήσεις και μιλούν για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν

Π. Χριστοδουλάκης: Έχουμε στην 
τηλεφωνικής μας γραμμή τον Δήμαρχο της 
Κοζάνης, τον κ. Μαλούτα Λάζαρο. Γεια σας 
κ. Δήμαρχε.

Λ. Μαλούτας: Γεια σας.
Π. Χριστοδουλάκης: Πείτε μας τι ακριβώς 

συμβαίνει σχετικά με το εξασθενές χρώμιο 
στην περιοχή τη δική σας;

Λ. Μαλούτας: Να πάω περίπου δέκα 
μήνες πίσω, αν μου επιτρέπετε μία μικρή 
αναδρομή. Από τις αρχές του 2013, τα δίκτυα 
ύδρευσης είχαν φύγει από τον πρώην καπο-
διστριακό δήμο και νυν καλλικρατικό, πήγαν 
στη ΔΕΥΑΚ και άρχισε πλέον συστηματική 
παρακολούθηση του πόσιμου νερού. 

Από τις αναλύσεις που διενεργήθηκαν 
εντοπίστηκε σε μία ευρύτερη περιοχή, στην 
περιοχή του πρώην Δήμου Ελλησπόντου, σε 
τέσσερις-πέντε οικισμούς που υδροδοτούνταν 
από συγκεκριμένες γεωτρήσεις ότι υπήρχε 
χρώμιο στο πόσιμο νερό. 

Αυτό διαπιστώθηκε περίπου τον Απρίλιο 
του 2013, οπότε άρχισε ένας αγώνας δρόμου, 
που σχετιζόταν πρώτον με την αντιμετώπιση 
του προβλήματος και κατά δεύτερον με τη 
διερεύνηση των αιτιών του προκείμενου να 
αποδοθούν και οι όποιες ευθύνες ώστε να μην 
αντιμετωπίσουμε ξανά κάτι τέτοιο. Σήμερα 

βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση, αρχικά 
να έχει αντιμετωπιστεί  το πρόβλημα με την 
έννοια ότι εξωτερικό υδραγωγείο- δίκτυο 
ύδρευσης αυτών των οικισμών διασυνδέθηκε 
με το υδραγωγείο της Κοζάνης, που σημαίνει 
ότι οι οικισμοί έχουν πλέον επαρκές νερό σε 
ποιότητα απολύτως ικανοποιητική, εξαιρετι-
κή. Δεύτερον, πρόσφατα πριν μία εβδομάδα 
περάσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης 
και μία προγραμματική με το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνή-
σουμε τα αίτια για την παρουσία χρωμίου 
στα υπόγεια νερά της περιοχής. Συνεπώς σε 
ένα χρόνο περίπου θα έχουμε τη δυνατότητα 

να γνωρίζουμε ακριβώς την 
αιτία που δημιούργησε το 
πρόβλημα και να συνεχίσουμε 
τις ανάλογες ενέργειες που 
πρέπει να κάνουμε. 

Π. Χριστοδουλάκης: 
Το χρώμιο και ιδιαίτερα το 
εξασθενές είναι επικίνδυνο, 
καρκινογόνο. Είχαμε πάρει 
κάποια δείγματα τον Ιού-
νιο, όταν αποκαλύφθηκε και 
συζητήθηκε το θέμα και δια-
πιστώσαμε ότι όντως υπήρχαν 
υψηλές συγκεντρώσεις εξα-
σθενούς χρωμίου της τάξης  

των 15-20 mg στο λίτρο. Σας έχουμε στείλει 
τα αποτελέσματα, δεν ξέρω αν τα έχετε 
πάρει. Δεν ξέρω κατά πόσο οι έρευνες που 
έχουν γίνει από τα Πανεπιστήμια, το Πανε-
πιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από δική 
σας πρωτοβουλία έχουν αποδείξει ότι είναι 
περισσότερο βιομηχανική η ευθύνη παρουσίας 
του εξασθενούς χρωμίου, παρά πετρογενής 
γιατί είχαμε κάνει και μία εκτίμηση ότι τα 
πετρώματα εκεί επειδή δεν είναι σαρπαντίνες.

Λ. Μαλούτας: Η έρευνα ουσιαστικά 
ξεκινάει τώρα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες 
εκτιμήσεις από παλαιότερες έρευνες που 

είχαν κάνει τα Πανεπιστήμια. 
Εδώ έχουμε και τον ανθρωπογενή παρά-

γοντα που επηρεάζει με τις αποθέσεις τέφρας 
κλπ που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. 
Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να βγά-
λω κανένα συμπέρασμα. Οι καθηγητές του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
θα εξαντλήσουν την έρευνα. 

Π. Χριστοδουλάκης: Κ. Δήμαρχε η ουσία 
είναι ότι ευτυχώς οι κάτοικοι των περιοχών 
αυτών δεν πίνουν νερό με εξασθενές  χρώμιο.

Λ. Μαλούτας: Από το Νοέμβριο κ. Χρι-
στοδουλάκη ένας-ένας οι οικισμοί τροφοδο-
τούνται από το καινούργιο δίκτυο. 

Βέβαια, πρέπει να ομολογήσω περά-
σαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι και πρέπει να 
ευχαριστήσω και τους κατοίκους για την 
ανοχή που έδειξαν όλο το διάστημα. Τους 
τροφοδοτούσαμε με εμφιαλωμένο νερό. 
Κουβαλούσαμε με βυτία νερό κατάλληλο 
για πόση και για χρήση, αλλά χωρίς την 
κατανόηση τους και την ανοχή τους δεν θα 
μπορούσαμε να περάσουμε το καλοκαίρι.

Π. Χριστοδουλάκης: Αυτή είναι και η 
ουσία. Να αρχίζει να καθαρίζει το σύστημα 
ώστε να αισθάνονται οι κάτοικοι ασφαλείς 
γιατί το εξασθενές χρώμιο δεν παίζει ποτέ με 
την υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κ. Δήμαρχε.

Άφοβα ξαναπίνουν νερό οι κάτοικοι των οικισμών στην Κοζάνη 
Μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα αναδείξει τα αίτια παρουσίας του εξασθενούς χρωμίου στην περιοχή
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Π. Χριστοδουλάκης: Ερχόμαστε τώρα 
πάλι να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο της 
Ραφήνας- Πικερμίου, τον κ. Χριστόπουλο. 
Κύριε Δήμαρχε για πείτε μας η εμπειρία 
σας τι δείχνει ότι έχει δώσει η «Kαλλι-
κράτεια» δύναμη; τι καλό έχει προσφέρει 
στο λαό του Πικερμίου και της Ραφήνας 
και σε τι στοχεύει για αυτούς; Εκτός αν 
είναι πειραματόζωα και αυτοί. Γιατί όλοι οι 
κάτοικοι της Ελλάδας με τον Καλλικράτη 
γίναμε πειραματόζωα.

Γ. Χριστόπουλος: Έτσι είναι όπως 
τα λέτε. Πραγματικά ως παραθαλάσσιος 
Δήμος, όπως είναι ο Δήμος Ραφήνας-
Πικερμίου, μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά 
ως νέος Kαλλικρατικός δήμος με πολλά 
προβλήματα. Όπως όλοι οι Kαλλικρα-
τικοί δήμοι ανά την Ελλάδα, είχαμε τα 
προβλήματα αυτά της συνένωσης δήμων, 
κοινοτήτων, κλπ, όπου υπήρξαν. Και εμείς 
είχαμε συγκεκριμένα προβλήματα μεταξύ 
της κοινότητας του Πικερμίου και του 
Δήμου της Ραφήνας. Δύο μικρές κοινότητες 
με μεγάλα προβλήματα όμως. Εγώ μπορώ 
να πω ότι παρ’ όλες αυτές τις δυσκολίες 
που όλοι οι Δήμαρχοι αντιμετωπίζουμε, 
κατορθώσαμε να ανταπεξέλθουμε και 
να τις υπερβούμε παρόλο που ήταν ένα 
πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα.

Π. Χριστοδουλάκης: Ποιες είναι 
οι βασικές δράσεις που κάνατε ώστε να 
ανακουφιστούν οι κάτοικοί σας;

Γ. Χριστόπουλος: Η πρώτη μου δου-
λειά ήταν να νοικοκυρέψω, να κάνω ένα 
οικονομικό μάζεμα στον ενιαίο δήμο 
γιατί βρήκαμε κάποια οικονομικά χρέη, 
όπως όλοι συνάδελφοι νομίζω. Αυτό 
είναι σημαντικό ώστε να μην υπάρχουν 
οφειλές που θα επιβαρύνουν τον δημότη. 
Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά που κάναμε 
μείωση των δημοτικών τελών για πρώτη 
φορά τον ενιαίο δήμο Ραφήνας-Πικερμίου 
και προχωρήσαμε σε δράσεις υποδομών 
στο Πικέρμι περισσότερο και λιγότερο 
στη Ραφήνα γιατί εκεί έλειπαν βασικά 
πράγματα, όπως είναι τα σχολεία, τα αθλη-
τικά κέντρα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρόσφατα 
έγινε μία αποδοχή μία γενναίας δωρεάς 
στο πρώην Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής, το ΠΝΑ όπως λέμε. Σύντομα θα 
ξεκινήσουν να λειτουργούν τα εξωτερικά 
ιατρεία, Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου όπως 
έχουν χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο, 
αλλά θα έχουμε δύο πτέρυγες, η μία 

θα είναι επειγόντων περιστατικών και 
βραχείας νοσηλείας και άλλη θα είναι 
τακτικών εξωτερικών ιατρείων με όλες 
τις ειδικότητες. 

Οπότε είναι τρία σημεία, στα οποία 
δώσαμε όλο το βάρος για να εξυπηρε-
τήσουμε το δημότη. Η παιδεία πρώτα 
με τα σχολεία, τα οποία είναι έτοιμα για 
να τα εγκαινιάσουμε τον επόμενο μήνα. 
Τρεις μονάδες στο Πικέρμι, νηπιαγωγείο, 
δημοτικό και γυμνάσιο. Επίσης μπορώ να 
πω ότι πριν δύο μήνες εγκαινιάσαμε το 
Ειδικό Σχολείο του Δήμου μας.

Π. Χριστοδουλάκης: Τι κοινωνικές 
δομές έχετε εκεί με την κρίση που περνάμε;

Γ. Χριστόπουλος: Έχουμε το κοινωνικό 
παντοπωλείο με τους εθελοντές μας και με 
προσφορές-χορηγίες, το κοινωνικό φρο-
ντιστήριο, την ένδυση για τους απόρους, 
τη σίτιση σε συνεργασία με την εκκλησία 
και 172 άτομα, οικογένειες μέσα στη 
Ραφήνα, που παίρνουν τα τρόφιμά τους 
από το κοινωνικό παντοπωλείο.

Π. Χριστοδουλάκης: Τα πλοία τα 
οποία διακινούν κόσμο μέσα από τη Ραφή-
να, ελέγχονται από τη δική σας πλευρά 
ή το Λιμενικό Ταμείο έχει την ευθύνη;

Γ. Χριστόπουλος: Όχι. Εκεί εμείς δεν 
έχουμε καμία αρμοδιότητα. Είναι αυτό 

το μειονέκτημα του Δήμου, υπάρχει μία 
διαχωριστική γραμμή θα έλεγα και είναι 
ο Οργανισμός Λιμένος.

Π. Χριστοδουλάκης: Δε συμμετέχει 
ο Δήμος στον Οργανισμό;

Γ. Χριστόπουλος: Καθόλου πλέον. 
Ούτε εκπρόσωπο δεν έχει.  

Π. Χριστοδουλάκης: Γιατί;
Γ. Χριστόπουλος: Δεν ξέρω. Συμμε-

τείχε ένας εκπρόσωπος, ο Δήμαρχος και 
με το νέο μοντέλο του Καλλικράτη, ούτε 
εκείνος συμμετέχει πλέον.

Π. Χριστοδουλάκης: Τουλάχιστον 
έχετε τίποτα αντισταθμιστικά;

Γ. Χριστόπουλος: Κανένα απολύτως.
Π. Χριστοδουλάκης: Τι εννοείτε;
Γ. Χριστόπουλος: Έχουμε τα διερ-

χόμενα αυτοκίνητα, που φεύγουν κατά 
χιλιάδες όλο το καλοκαίρι και όλο τον 
χρόνο βέβαια. Έχει αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια η διακίνηση και η μετακίνηση προς 
τα νησιά του Αιγαίου Άνδρο, Τήνο, Μύκονο.

Π. Χριστοδουλάκης: Να το ξεκαθα-
ρίσουμε γιατί μου φαίνεται λίγο παράξενο. 
Στη Σαλαμίνα για κάθε αυτοκίνητο που 
μπαίνει στο φέριμποτ και πηγαίνει απέναντι, 
έχει ο Δήμος ένα 2,5% επί του εισιτηρίου, 
μέσω του Λιμενικού Ταμείου, Πρόεδρος 
του οποίου είναι ο Δήμαρχος. Εσείς μου 

λέτε ότι δε μπαίνει κανένα ποσοστό επί 
του εισιτηρίου που είναι για τον Δήμο σας;

Γ. Χριστόπουλος: Έτσι ακριβώς. Αυτό 
ισχύει. Δε μπαίνει κανένα ποσοστό προς 
τον Δήμο. Ίσως στα νησιά και σε ορισμένα 
λιμάνια, εκεί όπου υπάρχουν τα Λιμενικά 
Ταμεία ο Δήμος να μπορεί. Αλλά εδώ 
έχουμε Οργανισμό. Είναι ο Οργανισμός 
Λιμένος, ο οποίος- θέλουμε δεν θέλου-
με- είναι κράτος εν κράτει. Αυτό είναι 
αδιανόητο και να φανταστείτε ότι αυτή 
την μικρή χρονική περίοδο της θητείας 
μου γίνονται ενέργειες διεκδίκησης της 
χερσαίας ζώνης. Δε μου ανήκουν ούτε οι 
ακτές σε ένα δήμο παραθαλάσσιο, όπως 
ο δικός μας.

Π. Χριστοδουλάκης: Άρα αποποιείστε 
και εσείς την ευθύνη σας αν η θάλασσα 
είναι λιπασμένη, έτσι; 

Γ. Χριστόπουλος: Δεν αποποιούμαι 
καθόλου. Εγώ συμμετέχω και βάζω και εκεί 
πόδι. Υπάρχει άψογη συνεργασία με τον 
Οργανισμό Λιμένος και με τον Πρόεδρό 
του και όπως εκείνος ελέγχει τα νερά και 
τις θάλασσες εκ παραλλήλου κάνω το ίδιο 
και εγώ. Διότι ασχέτως αν μου ανήκουν 
οι θάλασσες, μεθαύριο αν γίνει κάτι είμαι 
συνυπεύθυνος. Οι θάλασσες ελέγχονται 
και από τον Δήμο Ραφήνας.

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

Mείωση των δημοτικών τελών,  
ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα  
της παιδείας και της υγείας 
▶ Πρωταγωνιστούν στο έργο της αρχής που ολοκληρώνει  

τη θητεία της στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου
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Π. Χριστοδουλάκης: Έχουμε στην 
τηλεφωνική μας γραμμή τον κ. Θόδωρο 
Σκυλάκακη, τον ευρωβουλευτή. Γεια σας. 

Θ. Σκυλακάκης: Καλησπέρα, γεια σας.
Π. Χριστοδουλάκης: Διαβάσαμε 

στον Τύπο σχετικά με την απόφαση για 
την καταγραφή των πηγών. Μάλιστα είναι 
εδώ στο πάνελ και ο εκλεκτός Δήμαρχος 
Κερατσινίου- Δραπετσώνας ο κ. Λουκάς 
Τζανής, που ενδιαφέρεται και για το θέμα. 
Η καταγραφή, η οποία θα γίνεται τώρα-οι 
εφοπλιστές μάλιστα φωνάζουν για αυτό-, 
σχετικά με τη ρύπανση που φέρουν στα 
αέρια του θερμοκηπίου τα πλοία που έρχο-
νται στο λιμάνι. Τα αέρια του θερμοκηπίου 
κ. Σκυλακάκη όπως ξέρετε δεν είναι μόνο 
τα οξείδια του αζώτου και μονοξείδιο 
του άνθρακα. Είναι και τα αιωρούμενα 
σωματίδια, που είναι πολύ σημαντικά και 
δεν αναφέρονται στην απόφαση αυτή. 
Πείτε μας τι συμβαίνει.

Θ. Σκυλακάκης: Κοιτάξτε τα αιωρού-
μενα σωματίδια αναφέρονται στο ότι πρέπει 
να γίνει μελέτη επιπτώσεων για να δούμε 
πόσο μπορεί να επιβαρύνουν. Μιλάμε για 
την Εισήγηση της Επιτροπής Περιβάλλο-
ντος, που είναι στην ουσία κανονισμός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία 
εγώ είμαι ο εισηγητής. Η συγκεκριμένη 
απόφαση καλύπτει τα αέρια του θερμο-
κηπίου γενικότερα, δηλαδή το μονοξείδιο 
του άνθρακα, τα οξείδια του 
αζώτου. Από εκεί και πέρα 
για άλλα είδη αερίων του 
θερμοκηπίου ζητάμε να γίνει 
μία μελέτη.  

Π. Χριστοδουλάκης: Για-
τί έμειναν εκτός τα αιωρούμε-
να σωματίδια, τα pm 10 και 
pm 5, που είναι καρκινογόνα 
κ. Σκυλακάκη;

Θ. Σκυλακάκης: Τα αιωρούμενα 
σωματίδια ελέγχονται από άλλες Ευρω-
παϊκές νομοθεσίες που αφορούν την τοπική 
ρύπανση. 

Π. Χριστοδουλάκης: Στην είσοδο του 
λιμανιού, όπως ξέρετε, μπαίνουν διάφορα 
πλοία εκτοπίσματος 30 έως 500 κόρων.

Θ. Σκυλακάκης: Αυτά λοιπόν τα έχουμε 
ήδη νομοθετήσει σε προηγούμενη φάση 
περιορίζοντας δραστικά αυτούς τους 
ρύπους και μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια 
θα δείτε μία μεγάλη μείωση αυτών των 
ρύπων που αφορούν την τοπική ρύπανση.

Π. Χριστοδουλάκης: Αυτή τη στιγμή, 
εδώ και τέσσερα χρόνια, επειδή το ΠΑΚΟΕ 
κάνει κάποιες μετρήσεις, ενδεικτικά βέβαια, 
δεν είναι και Υπουργείο το ΠΑΚΟΕ, οι 
καμινάδες τω πλοίων που έρχονται στον 
Πειραιά ενοχλούν πάρα πολύ. 

Θ. Σκυλακάκης: Ψάξτε στα πλοία, 
ψάξτε το λαθρεμπόριο του πετρελαίου.

Π. Χριστοδουλάκης: Τώρα ας δούμε 

αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Αν αναλύσουμε 
το λαθρεμπόριο, το κόκκινο, το πράσινο και 
το μπλε πετρέλαιο θέλουμε έξι εκπομπές 
κ. Σκυλακάκη.

Θ. Σκυλακάκης: Το μεγαλύτερο κομ-
μάτι της ρύπανσης στο λεκανοπέδιο κατά 
τη γνώμη μου προέρχεται από λαθραίο 
πετρέλαιο, το οποίο είναι πολύ βαρύ. 

Π. Χριστοδουλάκης: Εδώ με τον κ. 
Μανιάτη δεν θα τα πάτε καλά. Τα τζάκια 
φταίνε για τον κ. Μανιάτη.

Θ. Σκυλακάκης: Μιλάμε για τρία χωρι-
στά πράγματα. Το πρώτο είναι η μέτρηση 

των ρύπων, που αφορά την 
κλιματική αλλαγή. Αυτοί οι 
ρύποι είναι παγκόσμιοι. Δεν 
αφορούν τοπική ρύπανση. Δε 
μιλάμε για τι επιπτώσεις έχουν 
τα σωματίδια ή τα οξείδια του 
θείου ή οτιδήποτε.

Π. Χριστοδουλάκης: 
Είναι παγκόσμια. Δε διαφωνώ. 
Είναι η λεγόμενη διασυνορι-

ακή ρύπανση.
Θ. Σκυλακάκης: Αυτή λοιπόν δεν 

επηρεάζει κανέναν σε τοπικό επίπεδο. Μας 
επηρεάζει όλους σε όλον τον πλανήτη. 
Αυτή τη νομοθετούμε και θα ξεκινήσουμε 
να τη μετράμε μέσα στα επόμενα δύο-
τρία χρόνια. 

Το δεύτερο για το οποίο μιλάτε είναι η 
τοπική ρύπανση από τα πλοία. Υπάρχει μία 
ισχυρή νομοθεσία, που θα ισχύσει μέσα 
στα επόμενα πέντε χρόνια. 

Θα υπάρχει μία δραστική μείωση και 
είναι θέμα το κατά πόσο θα εφαρμοστεί, 
κάτι που πρέπει να επιμεληθούν οι αρχές 
του κράτους. Και το τρίτο και μεγαλύτερο, 
κατά τη γνώμη μου, αφορά το λαθραίο 
πετρέλαιο θάλασσας, που είναι πάρα πολύ 
βαρύ και αν το κάψεις στη στεριά γίνεται 
κόλαση. Αυτό προστίθεται και στα τζάκια  και 
σε όλα τα υπόλοιπα και είναι μία υπόθεση 
με την οποία κανείς δεν έχει ασχοληθεί και 
κανείς δεν υπολογίζει. Αντίθετα πρέπει να 

σας πω ότι όποιες δικαστικές υποθέσεις 
πήγανε, δεν είχαν καλή τύχη. 

Λ. Τζανής: Δηλαδή φταίνε τα νοικο-
κυριά και όχι οι πλοιοκτήτες;

Θ. Σκυλακάκης: Τα νοικοκυριά δεν 
είναι λαθρέμποροι. Είναι οι τελευταίοι σε 
αυτή την υπόθεση. Είναι αυτοί που υπο-
φέρουν από αυτή την υπόθεση.

Λ. Τζανής: Εμείς αναπνέουμε τα κατά-
λοιπα όμως. Το καύσιμο αυτό εμείς το 
αναπνέουμε. 

Θ. Σκυλακάκης: Προφανώς. Αυτό σας 
εξηγώ. Προφανώς αυτό κάποιος το κάνει. 
Δεν έρχεται από τον ουρανό. Κάποιος 
παίρνει αυτό το πετρέλαιο και το εισάγει 
στο λεκανοπέδιο.

 Λ. Τζανής: Με συγχωρείτε δε μπορώ 
να  καταλάβω τη μελέτη που λέτε. Δεν 
είναι διαπιστωμένο ότι όταν υπάρχουν 
αυτά τα pm στα αιωρούμενα σωματίδια 
και όταν είναι πάνω από κάποιο όριο δεν 
γνωρίζουμε ότι προκαλούν καρκίνο σε 
παιδιά, σε ενήλικες; Τι μελέτη να κάνουμε 
δηλαδή περαίτερω; Δεν το καταλαβαίνω.

Θ. Σκυλακάκης: Δεν είπα για κάποια 
μελέτη. Δεν ακούσατε τι είπα. Νομοθετήσα-
με στην Ευρώπη, τη δραστική τους μείωση 
μέχρι την επόμενη πενταετία. Τώρα πια η 

υπόθεση είναι στο χέρι των ελληνικών 
αρχών. Να εφαρμόσουν τη νομοθεσία.

Π. Χριστοδουλάκης: Η ένσταση είναι 
στο ότι εσείς μιλάτε για τα οξείδια του 
αζώτου και το διοξείδιο του άνθρακα και 
έχετε βγάλει από το παιχνίδι τα αιωρούμενα 
σωματίδια, που είναι και τα πιο επικίνδυνα.

Θ. Σκυλακάκης: Καλύπτεται από άλλο 
νόμο. Πώς να σας το εξηγήσω;

Π. Χριστοδουλάκης: Δεν καλύπτεται 
κ. Σκυλακάκη από κανένα νόμο. Τα αέρια 
του θερμοκηπίου είναι ενιαία και περιέχουν 
και τα αιωρούμενα σωματίδια. 

Θ. Σκυλακάκης: Τα αιωρούμενα 
σωματίδια σε ότι αφορά τα αέρια του 
θερμοκηπίου έχουν κάτω από όλα 1% 
της σχετικής επίπτωσης.

Π. Χριστοδουλάκης: Κ. Σκυλακάκη σε 
μία άλλη εκπομπή θα τα πούμε καλύτερα. 
Ευχαριστώ πολύ. 

Θ. Σκυλακάκης: Άλλο θέλω να σας 
πω για να τελειώσω και τα λέμε σε όποια 
εκπομπή θέλετε. Τα αέρια του θερμοκηπί-
ου λοιπόν και τα αιωρούμενα σωματίδια 
μπορούν να έχουν επίπτωση ψύχρανσης 
του πλανήτη υπό κάποιες συνθήκες. Δεν 
πρέπει να τα φροντίσουμε σε αυτό τον 
τομέα. Είναι επικίνδυνα για την υγεία τοπικά 
και χρειάζεται νομοθεσία που αφορά τον 
περιορισμό τοπικά.

Π. Χριστοδουλάκης: Είναι επικίνδυ-
να για την υγεία διεθνικά όχι τοπικά. Τα 
αιωρούμενα σωματίδια στη διασυνοριακή 
ρύπανση κ. Σκυλακάκη συμμετέχουν 47%. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε κάποια 
άλλη φορά. Γεια σας.

Τι είναι αυτά που ακούμε; Θα τρελαθού-
με κάποια στιγμή. 34 χρόνια στο κουρμπέτι, 
έχοντας κάνει το ΠΑΚΟΕ 20.000 μελέτες 
για την ατμοσφαιρική ρύπανση, αυτά που 
άκουσα σήμερα, δεν τα έχω ξανακούσει. 
Κ. Σκυλακάκη να συναντηθούμε να μας τα 
εξηγήσετε καλύτερα γιατί και ο Δήμαρχος 
Κερατσινίου- Δραπετσώνας νομίζω ότι δεν 
τα κατάλαβε και είναι φαρμακοποιός και 
αυτός. Εγώ είμαι λίγο χημικός.

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

Εκτός της απόφασης για την καταγραφή 
πηγών ρύπανσης τα αιωρούμενα σωματίδια
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Τα αυθαίρετα νταμάρια και σκουπίδια: 
Ανεπάρκεια κράτους και αστυνομίας

Π. Χριστοδουλάκης: Ας έρθουμε 
όμως στον κ. Μεθενίτη. Κ. Δήμαρχε με 
τα αυθαίρετα, εδώ και σαράντα χρόνια, 
νταμάρια και τα σκουπίδια. Χιλιάδες 
στρέμματα και του κ. Σταύρου και το 
άλλο του Μπόμπολα, που είναι αυθαίρετα 
και τα δύο. Δεν έχουν άδεια, μπαίνουν 
μέσα σκουπίδια, μπαίνουν φορτηγά και 
πληρώνουν μαύρα λεφτά. Έρχονται από 
την Καλαμάτα. Έρχονται από την Τρίπολη. 
Έρχονται από τη Ζάκυνθο. Προχθές έμαθα 
ότι δύο φορτηγά με τοξικά κατάλοιπα  
ήρθαν από τη Ζάκυνθο. Το γνωρίζετε;

Σ. Μεθενίτης: Όχι.
Π. Χριστοδουλάκης: Μάθετέ το 

λοιπόν. Εσείς έχετε σηκώσει τα χέρια 
ψηλά. Όταν η αστυνομία δε μπορεί να 
λειτουργήσει, όταν το κράτος δε μπορεί 
να λειτουργήσει. Όταν ο Σγουρός ως 
Περιφερειάρχης δε μπορεί να κάνει τίποτα, 
παρά μόνο αναθέτει στον Μπόμπολα 180 
εκατομμύρια δουλειά, τι άλλο να κάνουμε 
τώρα για πείτε μας; Να βγούμε στους 
δρόμους με τα τουφέκια;

Σ. Μεθενίτης: Κοιτάτε να δείτε μία 
ευνομούμενη πολιτεία θα πρέπει να έχει 
συγκεκριμένα όργανα.

Π. Χριστοδουλάκης: Ποια είναι αυτή;
Σ. Μεθενίτης: Αυτή που θα έπρεπε να 

υπάρχει  στην Ελλάδα και την οποία πρέπει 
να φτιάξουμε κάποια στιγμή. Θα έπρεπε 
στην περίπτωση αυτή η αστυνομία να κάνει 
τη δουλειά της. Η αστυνομία επικαλείται 
λόγους που έχουν να κάνουν πρώτον με 
την υποστελέχωση της και δεύτερον με 
την έλλειψη μέσων. Τα δεδομένα είναι 
σαφή. Εμείς δε μπορούμε να πάρουμε τα 
όπλα και να κυνηγάμε πλέον αυτούς που 
νύχτα παράνομα και λαθραία μεταφέρουν 
ότι βρουν στα παράνομα νταμάρια.

Π. Χριστοδουλάκης: Όχι νύχτα και 
μέρα έρχονται. 

Σ. Μεθενίτης: Μέρα δεν έρχονται 
γιατί υπάρχει ένας έλεγχος από εμάς 
τους ίδιους. Από τους εργαζόμενους του 
σταθμού μεταφόρτωσης που είναι κοντά 
και είναι στο δρόμο των λατομείων. Μέρα 
δεν έρχονται επίσης γιατί υπάρχει ο δορυ-
φόρος, ο οποίος περνάει από πάνω και 
μπορεί να τους φωτογραφίσει την ώρα 
που κάνουνε παράνομη αποκομιδή μπαζών 
στα λατομεία. Αλλά νύχτα και κυρίως 
τις νύχτες του χειμώνα είναι δεδομένο 
ότι υπάρχει τέτοια μεταφορά ρύπων. 
Το θέμα είναι ότι το έχουμε καταγγείλει 
επανειλημμένα και χθες είχαμε πάλι ένα 
συγκεκριμένο κρούσμα. Συμπολίτης μου 
με ειδοποιεί ότι αυτή τη στιγμή, όπως 
το είδανε και οι εργαζόμενοι του Δήμου 
Μαρκοπούλου, στη μία περίπου το μεσημέρι 
ανεβαίνει ένα φορτηγό από τη Χαλκίδα 
προς τον χώρο διάθεσης απορριμμάτων, 
τον ανεξέλεγκτο, την παλιά χωματερή,  η 

οποία αυτή τη στιγμή περιφρουρείται από 
εμάς. Μόλις τον εντοπίσαμε, ειδοποιήσαμε 
αμέσως την αστυνομία. Μας είπαν από 
τον αστυνομικό σταθμό Μαρκοπούλου 
ότι δεν είχαν περιπολικό. Φανταστείτε να 
επρόκειτο για έγκλημα κατά της ανθρώπι-
νης ζωής για παράδειγμα. Το αποτέλεσμα 
ποιο ήταν; Θα σας πω δύο στοιχεία που 
είναι πολύ ενδιαφέροντα. Δύο λεπτά και 
είκοσι δευτερόλεπτα περιμέναμε στην 
αναμονή για να παραπεμφθούμε στην 
Άμεσο Δράση και αφού βγήκε η Άμεσος 
Δράση μας είπε ότι θα ειδοποιήσουμε 
κάποιο περιπολικό, που θα βρίσκεται σε 
απόσταση 10 χιλιομέτρων για να πάει. 
Φυσικά όταν πήγαν δεν εντοπίσανε τίποτα.

Π. Χριστοδουλάκης: Το φορτηγό 
αυτό πήγε τελικά στο νταμάρι;

Σ. Μεθενίτης: Το φορτηγό αυτό μόλις 
εντοπίστηκε και μόλις κατάλαβε ότι το 
παρακολουθούσαμε έκανε κάποια στιγμή 
αναστροφή και έφυγε. Δεν πρόλαβε να 
ξεφορτώσει. 

Π. Χριστοδουλάκης: Δεν είναι σοβαρή 
η πολιτεία. Εδώ ακούσατε προηγουμένως 
ότι 1.100 οικογένειες στην Κεφαλονιά κ. 
Δήμαρχε αυτή τη στιγμή πλήττονται από 
όλες τις κακές καιρικές συνθήκες και είναι 
στο δρόμο και υπάρχουν τροχόσπιτα στον 
ΟΔΔΥ που τα ξεπλένει η βροχή. 

Σ. Μεθενίτης: Αυτό που νομίζω ότι 
κάνουμε εμείς στη θέση της πολιτείας 
και για αυτό είμαστε περήφανοι όλοι 
οι δήμαρχοι είναι ότι ουσιαστικά εμείς 
είμαστε η τελευταία ασπίδα κοινωνικής 
προστασίας. Το έχουν κάνει φαντάζομαι 

και οι συνάδελφοι στο Δήμο Κερατσινί-
ου- Δραπετσώνας και στο Δήμο Ραφή-
νας- Πικερμίου, το κάνουμε και εμείς 
την επόμενη Κυριακή, έχουμε καλέσει 
όλους τους δημότες του Μαρκόπουλου 
να φέρουν τα είδη που μας ζήτησαν οι 
κάτοικοι της Κεφαλονιάς και ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου με τον οποίο 
ήρθαμε προχθές σε επαφή. Ρουχισμό, 
νερά, χυμούς, φρούτα, ξηρούς καρπούς. 

Εμείς θα τους σώσουμε. Τι να περι-
μένουν; Το κράτος; Το κράτος βλέπουμε 
τι κάνει. Στήνει τσαντίρια μέσα σε παγω-
μένους βαλτότοπους. Αυτό που δεν κάνει 
το κράτος, θα το κάνουμε εμείς οι Δήμοι 
και θα δείξουμε την αλληλεγγύη μας 
έμπρακτα στους πολίτες που δοκιμάζονται 
στην Κεφαλονιά. 

Π. Χριστοδουλάκης: Τι πρόταση 
έχετε για το συγκεκριμένο πρόβλημα των 
παράνομων νταμαριών; Έχετε συγκεκρι-
μένη πρόταση;

Σ. Μεθενίτης: Βεβαίως και έχουμε 
συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι 
να διαθέσει η πολιτεία μία οργανωμένη 
δύναμη 24ωρης φύλαξης του χώρου 
αυτού για ένα τρίμηνο με δύο περιπολι-
κά, που θα είναι εκεί συνέχεια. Τότε το 
πρόβλημα θα λυθεί. Όσο επικαλούνται ότι 
δεν υπάρχουν περιπολικά, δεν υπάρχουν 
μέσα για να κλείσουν και να ελέγξουν 
το συγκεκριμένο δρόμο το βράδυ, γιατί 
όπως έχουμε πληροφορηθεί και από τις 
καταγγελίες όλη η ιστορία γίνεται 11 το 
βράδυ με έξι το πρωί, δεν θα υπάρξει 
λύση στο πρόβλημα. Θα συνεχίσουν να 

έρχονται και να ρυπαίνουν ασύδοτα την 
περιοχή μας. Το τελευταίο που έχει μείνει 
στους κατοίκους της κοντινής περιοχής 
στα δυτικά του Δήμου Μαρκόπουλου 
είναι να βγουν να τους κυνηγήσουν με 
τις καραμπίνες. Είναι ζωή αυτή; Θα φθά-
σουμε στα όρια της αυτοδικίας για να 
μπορέσουν οι άνθρωποι να ζουν σε ένα 
πολιτισμένο περιβάλλον; Αυτά τα ξέρει και 
ο κ. Δένδιας στον οποίο έχει αποσταλεί 
έγγραφο από το Δήμο Μαρκόπουλου 
δύο φορές και οι σχετικοί διοικητές των 
αστυνομικών δυνάμεων και ασφαλείας 
της Νοτιοανατολικής Αττικής. Περιμένουμε 
να υπάρξει κάποια στιγμή ανταπόκριση. 

Π. Χριστοδουλάκης: Η εκπομπή αυτή 
έφθασε στο τέλος της και το επόμενο 
Σάββατο θα έχουμε δύο πολύ σημαντικά 
θέματα. Το ένα αφορά στο τι γίνεται στην 
Κρήτη με τα φονικά όπλα της Συρίας 
και το δεύτερο θέμα είναι το κέντρο 
της Αθήνας με τα ναρκωτικά και τους 
ανθρώπους που τους κουβαλάνε σε σακιά 
από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο, από το 
ένα παγκάκι στο άλλο και κανείς δε δίνει 
σημασία. Κ. Καμίνη μας ακούτε; Είστε 
ευπρόσδεκτος αλλά δε μας απαντάτε 
γιατί τέσσερα χρόνια δεν κάνετε τίποτα 
για αυτό. Γέμισε ναρκωτικά και πορνεία 
το κέντρο της Αθήνας. Κανείς δεν τολμάει 
να κάνει βόλτα εκεί. Το παλιό θέατρο 
του κέντρου της Αθήνας πλήττεται στην 
κυριολεξία. Κανείς δε μπορεί να μπει σε 
αυτό το θέατρο και όμως εσείς λέτε ότι τα 
πάτε καλά. Κακώς. Δεν τα πάτε καθόλου 
καλά. Γεια σας. 
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Πρόστιμο 20.000 ευρώ στη ΔΕΗ  
από την Αντιπεριφέρεια χάρη  
στην επέμβαση του ΠΑΚΟΕ

Π. Χριστοδουλάκης: Αγαπητές φίλες 
και φίλοι γεια σας. Σάββατο μεσημέρι 
και εμείς εδώ στο “kontra CHANNEL” 
με την εκπομπή «Περιβάλλον Ώρα 
Μηδέν» του ΠΑΚΟΕ. Σήμερα έχουμε 
πολλά και ζωντανά-θα έλεγε κανείς-θέμα-
τα. Ξεκινάμε από το σπίτι μας βέβαια και 
με μία επιτυχία που είχαμε εξαιτίας της 
παρέμβασης στο Λιμανάκι στο Κερατσίνι. 
Επιβλήθηκε στη ΔΕΗ πρόστιμο από την 
Αντιπεριφέρεια  20.000 ευρώ. Βέβαια σε 
σχέση με τη ρύπανση και μόλυνση, που 
έχει δημιουργήσει εκεί στο Λιμανάκι, που 
δε μπορεί να ακουμπήσει και να πλησιάσει 
κανένας, το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό. 
Αλλά η Αρχή που επέβαλε το πρόστιμο στη 
ΔΕΗ λέει ότι θα πρέπει να αποκαταστήσει 
τη ζημιά σε τακτό χρονικό διάστημα. 

Εν ψυχρώ δολοφονίες πολιτών από 
αστυνομικούς στην Ουκρανία σοκάρουν 
την παγκόσμια κοινή γνώμη

Αλλά ας έρθουμε στους φίλους μας, 
τους Ουκρανούς, οι οποίοι, όπως ξέρετε, 
έχουν συνταράξει την παγκόσμια κοινή 
γνώμη εξαιτίας του γεγονότος ότι ακρο-
βολισμένοι αστυνομικοί πυροβολούσαν 
εν ψυχρώ ανθρώπους μέσα στο δρόμο, 
μέσα στην πλατεία. 

Θα μου πείτε ότι δεν γίνεται για πρώτη 
φορά. Το θέμα όμως είναι ότι σήμερα οι 
ανθρώπινες ψυχές μπαίνουν στις συμπλη-
γάδες δύο μεγάλων δυνάμεων, της Ρωσίας 
και της Αμερικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
λέει απλά ότι θα τους βάλει εμπάργκο για 
ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι αστείο. 
Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι 
ότι πρόκειται για αστείο για τον απλού-
στατο λόγο ότι οι Ουκρανοί επειδή είναι 
πολύ αξιοπρεπής λαός θέλουν να ζήσουν 
ελεύθεροι. 

Ένα βίντεο, που έβλεπα χθες και δια-
κομίστηκε από 2,5 εκατομμύρια επισκέ-
πτες μέσα σε τέσσερις ώρες, ήταν μιας 
κοπέλας, η οποία έλεγε ότι «Εγώ είμαι 
Ουκρανή και είμαι ελεύθερη». Όμως αυτό 
δε συμβαίνει και οι εικόνες που βλέπουμε 
είναι εικόνες ντροπής, αλλά και μίσους-θα 
έλεγα-μεταξύ Ουκρανών. Ξέρετε πόσα 
παίρνει ένα αστυνομικός στην  Ουκρανία 
αυτή τη στιγμή; 120 ευρώ και η ζωή έχει 
ακριβύνει πάρα πολύ. 

ΜΚΟ: Οι οικονομικές θυσίες των 
Ελλήνων στο βωμό του εθελοντισμού 

Ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, αυτό 
των ΜΚΟ. Ξέρετε άραγε τι σημαίνει ΜΚΟ; 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Το ΠΑΚΟΕ 
ποτέ δεν θέλει να λέγεται μη κυβερνητική 
οργάνωση γιατί πάντα ήταν ενάντια στις 
επιβουλές των όποιων κυβερνήσεων πέρα-

σαν και ουδέποτε στηρίχτηκε οικονομικά 
σε αυτή την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτό 
σημαίνει μη κυβερνητική οργάνωση, δεν 
είναι κυβερνητική άρα είναι αντικυβερνη-
τική. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, 
πάρα πολλές ΜΚΟ, δυστυχώς από ότι 
διαβάσαμε χθες το 60-65% ανήκουν σε 
αυτό το λεγόμενο ορθόδοξο τόξο. 

Να φαντασθείτε ότι η Αλληλεγγύη, 
που ξεχάστηκε και αυτή, πριν από τέσσερα 
χρόνια είχε φάει 27 εκατομμύρια ευρώ. Η 
Αλληλεγγύη της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
Η λίστα που βγήκε από χθες και έχει και 
συνέχεια, είναι μία λίστα της ντροπής 
γιατί πάρα πολλές δήθεν μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, κατασπαταλούσαν τα δικά 
μας λεφτά, που δεν τα έχουμε πια. 

Όταν ένας άνθρωπος πάει στη δουλειά 
του και παίρνει μισθό 300 και 400 ευρώ, 
τότε πια δεν έχουμε λεφτά. Και ποιοι δεν 
έχουν λεφτά; Όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι, 
που έχουν μαζέψει το κεφάλαιο και τώρα 
βρήκαν ευκαιρία και λένε να πάρουν και 
μερικούς εργάτες γιατί είναι φθηνοί. Δεν 
είναι έτσι όμως. 

Αυτό που έχω να σας πω και να σας 
δείξω κιόλας είναι ότι από την 1/1/13, 
πριν ξεσπάσει το προχθεσινό σκάνδαλο, 
είχαμε στείλει έγγραφο στο Υπουργείο 
Εξωτερικών και ζητούσαμε να μας στείλουν 
τα παραστατικά και τις καταστάσεις των 
ΜΚΟ, οι οποίες έτρωγαν τον «αγλέορα». 
Όχι για εκχιονισμούς και για εκβραχισμούς 
και για αποσυνδέσεις ναρκών-πράγματα 
αστεία, που δεν έγιναν ποτέ- αλλά για 
περιβαλλοντικά έργα, για αναδασώσεις, 
όπως ακούσαμε προχθές και άλλα πολλά. 

Δε μπορούν αυτή τη στιγμή να λέγο-
νται μη κυβερνητικές οργανώσεις όταν 

Πρόεδρος μη κυβερνητικής οργάνωσης και 
συγκεκριμένα της Greenpeace είναι ένας 
εφοπλιστής, όταν ο γενικός διευθυντής 
παίρνει 4.000-5.000 ευρώ μισθό το μήνα. 
Εθελοντικά τα παίρνει και αυτά. Το ίδιο 
και για μία άλλη οργάνωση, τη WWF, ο 
διευθυντής της οποίας παίρνει ένα μισθό, 
όχι αξιοκρατικό. Πρέπει να ντρεπόμαστε. 
Πρέπει να ντρέπεστε όλοι εσείς οι κύριοι, 
που δήθεν στο βωμό του εθελοντισμού, 
σκορπάτε από εδώ και από εκεί τα δικά 
μας λεφτά.  

Εντολή λοιπόν από εμάς προς εσάς 
όλους που φάγατε τα λεφτά είναι, όπως 
το σλόγκαν, «Φέρτε πίσω τα λεφτά» μας. 
Αυτό θέλουμε. Και από αύριο και στην 
εφημερίδα του ΠΑΚΟΕ, που βγαίνει την 
επόμενη Τετάρτη, θα υπάρχει ένα δεκα-
εξασέλιδο αφιέρωμα για όλες αυτές τις 
ΜΚΟ, που επικαλούνται το περιβάλλον, την 
κοινωνία, την υγεία. Πόσα λεφτά έχουν 
πάρει από προγράμματα-και ξένα-που 
περνάνε μέσα από το δίαυλο της όποιας 
κυβέρνησης. 

Δυσφήμηση του νερού της ΕΥΔΑΠ 
προς χάριν διαφήμισης

Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα 
για το νερό. Χθες σε μία εκπομπή, σε ένα 
κανάλι ήταν τρεις άνθρωποι και μιλούσαν. 
Ο ένας πουλάει φίλτρα, ο άλλος είναι 
πρώην διευθυντής του «Δημόκριτου» και 
ο τρίτος ένας γιατρός δημόσιας υγείας. 
Μιλούσαν για το νερό και έλεγαν το εξής 
απλό αλλά εγκληματικό, ότι το νερό της 
ΕΥΔΑΠ βρίθει προβλημάτων. Είπαν για 
βαριά μέταλλα, για μολύνσεις από μικρόβια, 
για ό,τι θέλατε είπαν, για να βγάλουν στο 

τέλος το συμπέρασμα ότι το φίλτρο, που 
πουλάει ο ένας κύριος εξ’ αυτών, είναι το 
καλύτερο στον κόσμο. Ντροπή σας κύριοι. 
Ντροπή σας να βγαίνετε στην τηλεόραση 
και να λέτε ότι το νερό της ΕΥΔΑΠ είναι 
το χειρότερο που υπάρχει. Τη στιγμή που 
έχει αποδειχθεί, τοις πάσι, ότι το νερό της 
ΕΥΔΑΠ είναι το καλύτερο της Ευρώπης. 
Αυτό εμείς ξέρετε πως το λέμε; Εθνική 
προδοσία. Τίποτα άλλο.

Προβληματίζουν οι φυσικές 
καταστροφές στην Ευρώπη λόγω 
της κλιματικής αλλαγής. Πόσο 
προετοιμασμένοι είμαστε;

Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα σχετικά 
με τις καιρικές συνθήκες. Βλέπουμε εδώ 
και ένα μήνα σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα 
media, τις καταστροφές που γίνονται στη 
Βόρεια Ευρώπη, στην Αγγλία, τη Γαλλία, 
κλπ. Αυτές οι καταστροφές οφείλονται 
βέβαια στην κλιματική αλλαγή και στη 
μη οργάνωση. 

Έλεγε ο κ. Κάμερον ότι τα είχε οργα-
νώσει όλα, είχε φάει τα λεφτά, 14 εκα-
τομμύρια λίρες, για τα αντιπλημμυρικά 
έργα στο Λονδίνο και ο Τάμεσης πλημ-
μυρίζει συνέχεια. Δεν είναι όμως εκεί το 
θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει και εμείς 
να αυτοπροστατευθούμε γιατί τελικά 
όπως ξέρετε η Ελλάδα περιβρέχεται από 
15.000 χιλιόμετρα ακτών. Το 60-65% του 
πληθυσμού είναι παράκτιος πληθυσμός 
και φαντασθείτε τι γίνεται. 

Πριν από 20 χρόνια θυμάμαι, όταν 
ήμουν στο Πανεπιστήμιο, ένας συνάδελ-
φος, ο Μιχάλης Δερμιτζάκης, έκανε μία 
μελέτη στη Δυτική Κρήτη σε ένα μέρος 

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

Τοπική αυτοδιοίκηση και περιβάλλον
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που λέγεται Γραμβούσα. Είχε λοιπόν δια-
πιστώσει τότε, πριν από είκοσι χρόνια, ότι 
η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει κάθε 
χρόνο περίπου ένα εκατοστό. Πρόκειται 
για μία έρευνα που είχε γίνει και μπήκε 
και αυτή στα συρτάρια. 

Πείτε μου τώρα ένα Δήμο ή μία Περι-
φέρεια που έχει κάνει έστω και ένα έργο, 
ακριβώς για την περίπτωση που έρθει το 
νερό μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. 
Κανένα, απολύτως κανένα. Από τα 800 
λιμάνια της Ελλάδας, τα 650 βγήκαν άχρη-
στα και ακατάλληλα. Δεν είναι λιμάνια με 
προδιαγραφές. Είναι λιμάνια της πλάκας. 

Συνεχίζεται η πώληση φυτοφαρμάκων 
από πανεπιστημιακό στο εσωτερικό του 
Πολυτεχνείου

Είχαμε πει για το Πολυτεχνείο, όπου 
κατά δεκάδες οι καθηγητές έχουν βάλει 
τους γιους τους, τα εγγόνια τους, τα 
ξαδέρφια τους και όποιον μπορείτε να 
φανταστείτε και έγιναν και αυτοί καθηγη-
τές. Ταυτόχρονα όμως κάνουν και εμπόριο. 

Είχαμε πει ότι ένας καθηγητής, που 
ονομάζεται Βλησσίδης, πουλάει φυτο-
φάρμακα μέσα στο Πολυτεχνείο. 

Μάλιστα ο Πρύτανης, προς τιμήν του, 
σύνταξε και έγγραφο για να δει τι γίνεται. 
Τίποτα δεν έχει γίνει. 

Ακόμα πουλάει φυτοφάρμακα. Κ. 
Πρύτανη ακούτε; Ακόμα πουλάει φυτο-
φάρμακα, το μέλος της επιτροπής που 
έχετε εκεί, ο κ. Βλησσίδης. 

Η διοργάνωση των Χειμερινών 
Ολυμπιακών Αγώνων υιοθετεί 
την πρόταση του ΠΑΚΟΕ για την 
ανακύκλωση των πλαστικών 
μπουκαλιών

Ας πάμε κάπου αλλού τώρα, στο Σότσι 
όπου διεξάγονται οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί 
Αγώνες. Το 2004 το ΠΑΚΟΕ είχε κάνει μία 
πρόταση για τα πλαστικά μπουκάλια: στα 
κτήρια των γηπέδων να υπάρχουν μύλοι, 
που θα αλέθουν επί τόπου τα πλαστικά 
μπουκάλια και θα γίνονται πούδρα, η 
οποία θα χρησιμοποιείται ως δευτερογενές 
πλαστικό για τα σχολεία, την κατασκευή 
παιδικής χαράς, κλπ. 

Δεν εισακούστηκε η πρότασή μας. 
H Πρόεδρος των Ολυμπιακών Αγώνων 
προτίμησε να δώσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ 
για να μεταφερθούν στην χωματερή της 
Φυλής και όχι 300.000 ευρώ για το δικό 
μας πρόγραμμα. Φανταστείτε λοιπόν τι 
γίνεται και αυτή τη στιγμή τη δική μας 
πρόταση, μεθοδολογία και τεχνολογία 
την υλοποιούν στο Σότσι. 

Πριν ένα χρόνο μας επισκέφτηκαν, 
είχαμε κάνει την πατέντα αυτή για την 
μετατροπή του πλαστικού και τώρα το 
εφαρμόζουν. Μπράβο σας.

 
Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Χ. Πάχτα 
τρομοκρατεί όσους εναντιωθούν  
στην «Ελληνικός Χρυσός»

Ένα άλλο θέμα είναι εκείνο σχετικά  
με τον κ. Πάχτα, Δήμαρχο Αριστοτέλη 
Χαλκιδικής, ο οποίος εγγίζει την ιστορία 
με την «Ελληνικός Χρυσός». Για να τρο-
μοκρατήσει ο κ. Πάχτας, σε ένα Δελτίο 

που εξέδωσε προχθές λέει το εξής: «Ίσως 
οι εργαζόμενοι να κάψουν κανένα χωριό 
και θα έχουν ανθρώπινα θύματα». Τρο-
μοκρατεί δηλαδή ους ανθρώπους- γιατί 
δήθεν δεν θα έχουν δουλειά- ότι αν κάνουν 
κάτι εναντίον της «Ελληνικός Χρυσός», 
θα καούν τα σπίτια τους και θα πάθουν 
όλα εκείνα που αναφέραμε.

Αυτό είναι όνειδος γιατί όταν το 2006 
έγινε η εξαγορά της εκτάσεως για την 
«Ελληνικός Χρυσός», ο κ. Μπόμπολας 
την πήρε με 15 εκατομμύρια ευρώ και 
μέσα σε τρεις μήνες τη μεταπούλησε 
στην καναδική εταιρεία “Eldorado Gold” 
για 280 εκατομμύρια ευρώ. 

Κυριαρχία της Cosco 
στο Δήμο «φάντασμα» του Περάματος

Ας πάμε όμως στους σημερινούς μας 
προσκεκλημένους. Από αριστερά ο κ. Νίκος 
Ζουμπούλης, Δήμαρχος Περάματος, μιας 
πόλης που πλήττεται στην κυριολεξία από 
τη δήθεν ανάπτυξη. Δεξιά μου είναι ο κ. 
Νίκος Σοφιανός, ο οποίος είναι υποψή-
φιος Δήμαρχος με το ΚΚΕ για την Αθήνα, 
αντίπαλος του κ. Καμίνη και αυτός. Και πιο 
δεξιά ο κ. Φλωράς, ο οποίος είναι επιχει-
ρηματίας. Χαίρομαι που είμαστε σήμερα 
μαζί και θα συζητήσουμε. 

Το πρώτο θέμα θα το συζητήσουμε με 
τον κ. Ζουμπούλη και αφορά το Πέραμα 
και το τι συμβαίνει εκεί με τα ναυπηγεία 
και την όλη «κατάντια», που έχει η δήθεν 
ανάπτυξη στην περιοχή. 32% ανεργία, αν 
δεν απατώμαι, έχετε στην περιοχή σας κ. 
Δήμαρχε. Το ξέρετε; 

Ν . Ζουμπούλης: Να σας πω κάτι. Για 
ποια ανάπτυξη μιλάμε στο Πέραμα όταν 
άναρχα παίρνουν κομμάτια ολόκληρα, 
χωρίς να μας ρωτήσουν αν θέλουμε και 
αναπτύσσεται ένας όγκος που λέγεται 
“Cosco”; Μας έχει πιάσει όλα τα παράλια, 
είμαστε παράλιος Δήμος χωρίς να έχουμε 
παράλια και εμείς στο Δήμο δεν έχουμε 
πάρει από αυτούς ούτε ένα ευρώ. 

Π. Χριστοδουλάκης: Κ. Δήμαρχε 
εγώ, κάνοντας μία παρέμβαση, σας λέω 
ότι αν δείτε στην είσοδο του λιμανιού 
του Πειραιά, στο ακροκέραμα-που λέμε 
(δίπλα εκεί είναι το Κερατσίνι)-η “Cosco” 
έχει φτιάξει μία πλατφόρμα 180 μέτρων 
έξω από την οριογραμμή του λιμανιού. 
Αυθαίρετα, χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα. 

Είναι τεράστιο πρόβλημα, αλλά θα σας 
προκαλέσω και τους τρεις γιατί πέσατε και 
στη σημερινή ημέρα. 

Η Επιτροπή Αναφορών της Ε.Ε.  
εφιστά την προσοχή της ελληνικής 
κυβέρνησης για 4 ΧΥΤΑ

Σας διαβάζω τους τίτλους «Υιοθέτησε 
την Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών- 
Αυστηρές συστάσεις κόλαφος προς την 
Ελληνική Κυβέρνηση». Έστειλε λοιπόν 
η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης μία έκθεση στην ελληνική 
κυβέρνηση, η οποία μιλάει ουσιαστικά 
για 4 ΧΥΤΑ (χώρος υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων). Για το ΧΥΤΑ Γραμματικού 
γράφει το εξής: «Η χωροθέτηση δεν έγινε 
με επιστημονικά κριτήρια. Επανέλεγχος από 
μηδενική βάση του υπο-κατασκευή ΧΥΤΑ». 
Για το ΧΥΤΑ Φυλής: «Μνημείο περιβαλλο-
ντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου 
πόνου. Να γίνουν άμεσα τοξικολογικές 
και επιδημιολογικές μελέτες».  Και εδώ 
ο κ. Μπόμπολας παίρνει την ημέρα 2,5 
εκατομμύρια ευρώ για τη λειτουργία του 
ΧΥΤΑ και την απόρριψη των σκουπιδιών. 
Ο κάθε Δήμος και ο Δήμος Περάματος 
πληρώνει. Κ. Δήμαρχε πόσα δίνετε κάθε 
χρόνο  στον ΕΣΔΝΑ, 1,5 εκατομμύριο ευρώ;

Ν. Ζουμπούλης: Αμέ και παραπάνω. 
Π. Χριστοδουλάκης: Και παραπάνω. 

Μάλιστα.

«Ο ιός περνάει κάθε χρόνο» 
προειδοποιεί για τον ιό της 
γρίπης H1N1 η Ελληνική Εταιρεία 
Παχυσαρκίας: 
Τι πρέπει να προσέχουμε στην 
καθημερινότητα και τη διατροφή  
μας για να προστατευτούμε

Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή 
τον κ. Ευθύμιο Καπάνταη, Γενικό Γραμματέα 
της Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας. 
Τον παρακαλέσαμε να μας πει ορισμένα 
πράγματα εξαιτίας της έξαρσης της γρίπης 
H1N1. Εγώ τα στοιχεία που έχω είναι ότι 
μέχρι προχθές, οι νεκροί από τη γρίπη 
είναι 39. Σήμερα η απογραφή για όλη την 
Ελλάδα έδειξε ότι οι νεκροί είναι 50 και τα 
κρούσματα γύρω τα 150. Προς χάριν τίνος 
πεθαίνουν άνθρωποι από αυτή τη γρίπη; 
Υπάρχουν και άλλα συμπτώματα; Αλλά 
ας ακούσουμε τον κ. Καπάνταη, γεια σας.

Ε. Καπάνταης: Γεια σας.
Π. Χριστοδουλάκης: Θα ήθελα να 

πούμε δύο-τρία συγκεκριμένα πράγματα. 
Πρώτα από όλα αν έχετε εκείνα τα περιβό-
ητα στοιχεία σχετικά με το πόσοι πέθαναν, 
πόσοι νοσήσανε και πόσοι απόμειναν για 
να πεθάνουν αργότερα και το δεύτερο 

αφορά στα μέτρα προφύλαξης που πρέ-
πει να πάρει ο πληθυσμός και ιδιαίτερα ο 
παιδικός πληθυσμός  και τη διατροφή. Τι 
μπορεί να κάνει στη διατροφή του για να 
αυτοπροστευτεί ας πούμε; 

Ε. Καπάνταης: Καταρχήν επίσημα 
στοιχεία δεν έχουμε ως επιστημονική 
εταιρεία, τα παίρνουμε από τον Τύπο. 

Π. Χριστοδουλάκης: Το ΚΕΕΛΠΝΟ 
σήμερα έδωσε 50 νεκρούς. Προχθές έδω-
σε 39. 

Ε. Καπάνταης: Αυτό που πρέπει να 
κάνουμε είναι να καταλάβουμε ότι η γρίπη 
περνάει κάθε χρόνο. Έχουμε συμπτώματα, 
κρούσματα και θανάτου κάθε χρόνο. Θα 
πρέπει όλοι να λαμβάνουμε τα μέτρα μας 
και κυρίως τα άτομα που έχουν ήδη μια 
επιβάρυνση υγείας θα πρέπει να κάνουν 
απαραίτητα το εμβόλιο. Είναι ακίνδυνο 
και θα πρέπει να το κάνουν όλοι. Ειδικά οι 
διαβητικοί, οι καρδιοπαθείς και ιδιαίτερα, 
πάση θυσία, θα πρέπει να εμβολιάζονται 
οι πνευμονοπαθείς, όσοι έχουν μια χρόνια 
πνευμονική νόσο. Γενικώς σύμφωνα με 
τις οδηγίες των γιατρών τους, θα πρέπει 
να εμβολιάζεται πολύς κόσμος. Επίσης θα 
πρέπει να το κάνουν όλα τα άτομα που 
είναι πάνω από 60 χρονών γιατί πέφτει 
η άμυνα του οργανισμού. Ο εμβολιασμός 
είναι ένα βασικό μέτρο πρόληψης. 

Π. Χριστοδουλάκης: Τι άλλα μέτρα 
μπορεί να πάρει κάποιος που δεν έχει 
κάνει το εμβόλιο;

Ε. Καπάνταης: Θα πρέπει να απο-
φεύγει την πολυκοσμία. Να μην στρι-
μώχνεται στις ουρές. Θα πρέπει να είναι 
πάρα πολύ προσεχτικός στα Μέσα Μαζι-
κής Μεταφοράς. Αν έχει κάποιο κίνδυνο 
υγείας θα πρέπει να φοράει μάσκα και 
να μη ντρέπεται που τη φοράει για να 
προστατεύεται. 

Όλοι θα πρέπει να πλένουμε τα χέρια 
μας πάρα πολύ συχνά. Θα πρέπει  όταν 
βήχουμε να βάζουμε προστασία μπροστά 
στο στόμα μας γιατί βγαίνουν τα σταγο-
νίδια του σάλιου από το βήχα. Αυτά να 
φανταστείτε μπορούν να πάνε δύο μέτρα 
μακριά και να παραμείνουν αιωρούμενα 
στον αέρα επί μισή ώρα. 

Οπότε καταλαβαίνετε πόσοι άλλοι 
μπορούν να κολλήσουν από το βήχα 
κάποιου που έχει κολλήσει τον ιό της 
γρίπης. Θα πρέπει λοιπόν να βάζουμε το 
μαντήλι μπροστά στο στόμα μας και όχι 
το χέρι μας γιατί μετά πιάνουμε διάφορα 
αντικείμενα και μεταφέρουμε τον ιό. Θα 
πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα βασικά, 
τα «υγειονο-διοικητικά».  Δηλαδή τα 
παιδάκια που έρχονται από το σχολείο θα 
πρέπει να πλένονται, αν αλλάζουν ρούχα. 
Να κάνουν το μπάνιο το μεσημέρι και όχι 
το βράδυ πριν να κοιμηθούν για να μην 
υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης του ιού. 

Τώρα σχετικά με τη διατροφή. Μία 
σωστή, ισορροπημένη διατροφή θα 
βοηθήσει πάντοτε στην καταπολέμηση 
της οποιασδήποτε λοίμωξης. Κυρίως τα 
φρούτα και τα λαχανικά είναι απαραίτητο 
στοιχείο γιατί μας δίνουν κάποιες βιτα-
μίνες που βοηθούν το ανοσοποιητικό ή 
την αντίσταση στις ιώσεις. 

Εμείς έχουμε ξεχάσει τη σημασία 
των φρούτων και των λαχανικών. Πάρα 
πολλές οικογένειες και κυρίως παιδιά δεν 
τρώνε πια φρέσκα φρούτα και λαχανικά. 
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Όταν λένε φρούτα και λαχανικά εννοούμε 
πάντοτε φρέσκα και όχι κομπόστες ή 
βρασμένα λαχανικά γιατί οι βιταμίνες 
μπορούν να διασπαστούν έως και 70% 
με το βρασμό. Άρα λοιπόν φρέσκα, ωμά 
φρούτα και λαχανικά. 

Π. Χριστοδουλάκης: Δηλαδή αυτοί 
που πάνε στους τενεκέδες των σκουπι-
διών και μαζεύουν τις φλούδες από τα 
πορτοκάλια, καλά κάνουν και τα τρώ-
νε. Υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα κ. 
Καπάνταη.

Ε. Καπάνταης: Συμφωνώ απόλυτα 
αλλά εγώ γνωρίζω ότι δεν είναι ανάγκη 
να πάνε να τα πάρουν από τους τενεκέδες. 
Στο τέλος της λαϊκής μοιράζουν αυτοί 
που έχουν φέρει πορτοκάλια. Θα πρέπει 
να οργανωθούμε σαν κοινωνία. 

Π. Χριστοδουλάκης: Ακριβώς. Σας 
ευχαριστούμε πάρα πολύ κ. Καπάνταη. 
Γεια σας.  

Ν. Ζουμπούλης: Για την ιστορία να σας 
πω ότι εγώ σαν γιατρός έκανα διάγνωση 
της γρίπης σε ασθενή μου πρόσφατα στο 
Πέραμα και τώρα νοσηλεύεται στο Γενι-
κό Κρατικό Νοσοκομείο. Μάλιστα ήταν 
στην εντατική για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Πρέπει να έχεις μια εμπειρία 
για να μπορέσεις να τη διαπιστώσεις και 
να την αντιμετωπίσεις. 

50 κουφάρια βυθισμένων πλοίων 
ρυπαίνουν και καταδικάζουν τις 
τελευταίες ελπίδες αξιοποίησης  
περιοχής του Περάματος

Π. Χριστοδουλάκης: Ας επανέλθουμε 
όμως στο Πέραμα για να ολοκληρώσουμε 
την κουβέντα. Κ. Δήμαρχε εκεί οι πηγές 
ρύπανσης είναι αρκετές. Το Πέραμα είναι 
μία εργατόπολη, ήταν τα ταμπάκικα παλιά 
εκεί. Τα θυμάμαι με τα ποντίκια. Παλιές 
ιστορίες όχι διηγώντας τες να κλαις. Το 
θέμα είναι ότι και σήμερα το Πέραμα είναι 
σχεδόν μία πόλη-φάντασμα. Το λέω αυτό 
γιατί όλα τα ναυπηγεία που είναι εκεί 
δε συντηρούνται σχεδόν καθόλου γιατί 
οι ιδιοκτήτες τους λένε ότι έχουν πέσει 
έξω. Ο ΟΛΠ δε δίνει σημασία. Δίνει τις 
άδειες. Ποιος ελέγχει αν οι λειτουργίες 
των ναυπηγείων αυτών είτε αμμοβολές 
λέγονται είτε επισκευές γίνονται σωστά; 
Όλα τα απόβλητά τους, τα ρίχνουν μέσα 
στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό. 
Υπάρχουν γύρω στα 50 κουφάρια πλοίων. 
Κ. Δήμαρχε πως το βλέπετε το έργο εκεί; 
Και έχει και υψηλό ποσοστό ανεργίας. 

Ν. Ζουμπούλης: Μιας και μιλήσατε 
για την ανεργία για να ολοκληρώσω 
λέγοντας ότι είναι 45-48% στην πόλη 
και 95% στη ζώνη. Αυτό σημαίνει ότι 
δε δουλεύει σχεδόν τίποτα. Σε όλα όσα 
είπατε υπάρχουν μισές αλήθειες και μισές 
αναλήθειες, χωρίς να θέλω να αντιδικήσω 
μαζί σας. Να σας πω ότι τα ναυπηγεία 
επειδή ανήκουν σε ιδιωτική πρωτοβουλία, 
έχουν αναπτυχθεί και έχουν γίνει πάρα 
πολύ καλά. Το μόνο μας παράπονο ως 
Δήμος είναι ότι ο ΟΛΠ έδωσε την άδεια 
να κάνουν την επιχωμάτωση και έχουν 
φθάσει πάρα πολύ μέσα, έχουν γίνει 
πολύ μεγάλες-ας πούμε-επιχωματώσεις, 
που σχεδόν κοντεύουν να φθάσουν την 
Ψυτάλλεια. 

Π. Χριστοδουλάκης: Όσον αφορά 

τα ναυπηγεία, που λέτε ότι έχουν εκμο-
ντερνιστεί και φτιαχτεί. Έχουν βιοχημικούς 
καθαρισμούς για τα απόβλητα που παρά-
γουν; Γιατί παράγονται και απόβλητα. Έτσι 
δεν είναι; Αυτά δεν πάνε στη θάλασσα;

Ν. Ζουμπούλης: Όχι δεν έχουν. Τα 
απόβλητα δεν πάνε στη θάλασσα, απλά τα 
συγκεντρώνουν. Έχουν κάνει μία σύμβαση 
με τον ΟΛΠ, που μάλιστα μας απαγορεύει 
ως Δήμο να επέμβουμε και να πάρουμε τα 
απόβλητά τους. Έχουν κάνει μία συμφωνία 
με κάποια εταιρεία που τα παίρνει. Εμείς 
παίρνουμε μόνο τα στερεά. Αυτό όμως 
που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι έχουμε 
ένα κομμάτι κάτω στο Πέραμα, το τελευ-
ταίο κομμάτι, που είναι πανέμορφο και 
μπορεί να αξιοποιηθεί. Έχω προσπαθήσει 
για αυτό και μέσω τώρα της “Cosco” ως 
ανταποδοτικά και μέσω του κράτους, 
του ΟΛΠ. Εκεί πραγματικά υπάρχουν 
βυθισμένα, τα οποία μας δημιουργούν 
σοβαρό πρόβλημα ρύπων και έχουμε 
αφθονία τρωκτικών. 

Π. Χριστοδουλάκης: Μυοκτονία 
δηλαδή δεν έχει γίνει;

Ν. Ζουμπούλης: Γίνεται αλλά αυτό 
δεν εξουδετερώνει το πρόβλημα. Επειδή 
είχα ένα πάρα πολύ καλό κατάστημα εκεί, 
που λειτουργούσε, κάναμε κάθε χρόνο 
και κάνω συνέχεια. 

Π. Χριστοδουλάκης: Με τα κουφάρια 
των πλοίων μέσα στη θάλασσα, τα οποία 
είναι 50 χρονών, τι έχετε κάνει;

Ν. Ζουμπούλης: Ορισμένα έχουν 
βγει. Έχω κάνει μία σημαντική παρέμβαση 
στον Πρόεδρο τον κ. Ανωμερίτη και στον 
κ. Πετρουλή και ορισμένα πράγματι τα 
έβγαλαν και είναι και ορισμένα που δε 

μπορούν να τα βγουν γιατί είναι κατα-
σχεμένα. 

Π. Χριστοδουλάκης: Είναι 50 αυτά. 
Ν. Ζουμπούλης: Ναι. Δυστυχώς είναι 

ότι χειρότερο και πιο άσχημο υπάρχει σε 
εκείνη την περιοχή. 

Ναρκωτικά, πορνεία, οργανωμένο 
έγκλημα και παράνομοι μετανάστες 
κυριαρχούν στο Δήμο της Αθήνας 
και το ιστορικό της κέντρο.

Π. Χριστοδουλάκης: Ας έρθουμε 
τώρα στο δεύτερο καλεσμένο μας τον 
κ. Σοφιανό, ο οποίος είναι υποψήφιος 
Δήμαρχος για το Δήμο της Αθήνας με 
το ΚΚΕ. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ 
ποια είναι τα βασικά προβλήματα του 
κορμού της Αθήνας; Εκεί στηρίζεται και 
η ζωή της πόλης ουσιαστικά. 

Ν. Σοφιανός: Τώρα από πού να το 
πρωτοπιάσεις αυτό το θέμα.

Π. Χριστοδουλάκης: Ναι είναι χιλιά-
δες τα προβλήματα. Ας επικεντρωθούμε 
στα σημαντικότερα. 

Ν. Σοφιανός: Ρωτάω από πού να 
το πιάσεις γιατί και ως Δημοτικός Σύμ-
βουλος όλη αυτή την περίοδο, η σκληρή 
καθημερινότητα που αντιμετωπίζει η 
πλειοψηφία του λαού της Αθήνας (κόσμος 
μεροκαματιάρης, άνεργος, συνταξιούχος) 
δε διαφοροποιείται από αυτό που αντι-
μετωπίζει ο εργαζόμενος στο Πέραμα και 
τους άλλους Δήμους. Τα στοιχεία που 
δίνουν «διαφορετικότητα» στην Αθήνα 
είναι η συγκέντρωση προβλημάτων στο 
ιστορικό κέντρο. 

Π. Χριστοδουλάκης: Πείτε μας μερικά 
προβλήματα. 

Ν. Σοφιανός: Τα προβλήματα αυτά 

αφορούν και περιοχές που γειτνιάζουν 
με το κέντρο, ιδιαίτερα στο 1ο και το 
6ο  Διαμέρισμα και ένα από αυτά είναι 
η εγκληματικότητα. Όταν μιλάμε για 
εγκληματικότητα στο κέντρο, μιλάμε για 
80% οργανωμένο έγκλημα, για μαφίες. 
Επίσης το εμπόριο ναρκωτικών και υπο-
κατάστατών τους, η πορνεία σε όλες τις 
εκφράσεις της και την κατηγοριοποίησή 
της- γιατί έχουμε κατηγοριοποιήσει και 
την πορνεία (studios, οίκους ανοχής, η 
παράνομη πορνεία, μιας και έχουμε και 
τη νόμιμη)-και είναι φυσικά και το μεγάλο 
πρόβλημα από την εγκατάσταση εγκλωβι-
σμού χιλιάδων μεταναστών, που βλέπουν 
την Ελλάδα σαν δρόμο διαφυγής προς 
την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω 
της μεταναστευτικής πολιτικής εγκλωβί-
ζονται στο κέντρο και είναι αντικείμενα 
αλλοδαπών και ημεδαπών μαφιών για 
τη διαφυγή τους, η οποία κοστίζει. Αυτή 
είναι η περιγραφή των προβλημάτων. 

Π. Χριστοδουλάκης: Δεν είναι σημε-
ρινά τα προβλήματα που περιγράφετε. 
Είναι μιας δεκαετίας, έτσι δεν είναι;

Ν. Σοφιανός: Είναι μια κατάσταση, 
η οποία σαφώς με βάση τη ροή αλλά 
και την αντιμετώπιση μιας σειράς άλλων 
παραγόντων, αυξομειώνεται αλλά παρα-
μένει και πλήττει όχι μόνο το εισόδημα, 
την προοπτική όλων, αλλά και την στοι-
χειώδη ποιότητα ζωής. Για αυτό έχουμε 
μεγάλη πληθυσμιακή αλλαγή στην Αθή-
να, η οποία μέσα σε δέκα χρόνια έχασε 
133.000 δημότες, ενώ ειδικά το 1ο της 
Διαμέρισμα έχασε συνολικά το 20% του 
πληθυσμού της μιλώντας πάντα, φυσικά 
για τους δημότες. 

Π. Χριστοδουλάκης: Οι οποίοι μη 
έχοντας τα προς το ζην, σηκώθηκαν και 
έφυγαν. 

Ν. Σοφιανός: Θα έλεγα ότι μετα-
κόμισαν σε μεγάλο βαθμό, στα βόρεια 
προάστια και στην Ανατολική Αττική, στο 
καινούργιο άξονα, που φτιάχτηκε. 

Π. Χριστοδουλάκης: Αυτό είναι 
θετικό.

Ν. Σοφιανός: Μιλάω από πλευράς 
ποιότητας ζωής. Ταυτόχρονα όμως και 
αυτό πρέπει να το κρατήσουμε γιατί ακούμε 
πολλά και γίνεται ουσιαστικά εμπόριο πάνω 
στο μετανάστη και «μεταναστοφοβία». Η 
Αθήνα έχει 190.000 νόμιμο πληθυσμό, 
που δεν είναι δημότες. Η πλειοψηφία 
αυτού του κόσμου είναι μετανάστες, 
οικογένειες μεταναστών. 

Π. Χριστοδουλάκης: Υπάρχουν 
όμως και αρκετοί που δεν είναι νόμιμοι 
μετανάστες.

Ν. Σοφιανός: Έκανα ένα διαχωρισμό.
Π. Χριστοδουλάκης: Έχουν υπολο-

γιστεί η μη μετανάστες;
Ν. Σοφιανός: Δεν έχει υπολογιστεί 

και τα νούμερα που ακούμε είναι «στον 
αέρα». 

Π. Χριστοδουλάκης: Εσείς πόσους 
υπολογίζετε από τη γενική εικόνα εκεί που 
περιδιαβαίνετε γύρω-γύρω στην Αθήνα;

Ν. Σοφιανός: Δε μπορώ να υπο-
λογίσω. 

Π. Χριστοδουλάκης: Είναι του-
λάχιστον ίδιος ο αριθμός τους με τους 
νόμιμους ή λιγότεροι;

Ν. Σοφιανός: Μάλλον λιγότεροι γιατί 
έχουν μειωθεί και είσοδο διαφυγής έχει 
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ανοίξει και η Βουλγαρία από όσο γνω-
ρίζεται και η Ιταλία. Αλλά το πρόβλημα 
αυτό το εντοπίζω γιατί αυτός ο κόσμος 
είναι χιλιάδες οικογένειες μεταναστών, 
από τον οποίο ιδιαίτερα το αλβανικό 
κομμάτι έχει φύγει και έχει μετακομίσει 
στην Αλβανία λόγω και της κρίσης. Αυτό 
το κομμάτι των μεταναστών που ζουν 
στην Αθήνα, δουλεύουν νόμιμα, έχουν 
χαρτιά, πληρώνουν φόρους και πρέπει 
το ζήτημά τους να αντιμετωπιστεί στις 
σωστές του διαστάσεις.

Π. Χριστοδουλάκης: Άκουγα προ-
χθές σε μία εκπομπή ότι οι μετανάστες 
είναι νόμιμοι, αλλά τα παιδιά δεν έχουν 
όνομα, χαρτιά, τίποτα. Πρόκειται για 
τεράστιο πρόβλημα δηλαδή. Οι νόμιμοι 
μετανάστες, που αναφέρετε, έχουν κάνει 
τρία και τέσσερα παιδιά, τα οποία δε 
μπορούν να πάρουν όνομα, ιθαγένεια. 
Για ποια νομιμότητα μιλάτε και πώς την 
εξηγείτε εσείς κ. Σοφιανέ;

Ν. Σοφιανός: Η νομιμότητα αποδί-
δεται στο ότι πληρώνουν φόρους, τέλη. 

Π. Χριστοδουλάκης: Η νομιμότητα 
είναι μόνο για το θεαθήναι. Οι φόροι είναι 
δηλαδή το πρόβλημά μας; Δεν είναι ότι 
έχουν παιδιά που δεν έχουν όνομα;

Ν. Σοφιανός: Σας ερμηνεύω τη νομι-
μότητα. 

Π. Χριστοδουλάκης: Τα έχουμε 
ερμηνεύσει πολλές φορές. Χιλιάδες.

Ν. Σοφιανός: Εμείς θα σας πω τι 
είχαμε προτείνει. Κοιτάτε είναι σοβαρό 
θέμα. 

Π. Χριστοδουλάκης: Πάρα πολύ 
σοβαρό θέμα. Προχθές έβλεπα-και έλεγα 
τι είναι αυτά τα χάλια-20χρονη φοιτήτρια, 
την οποία έδειχνε η τηλεόραση και έλεγε 
ότι δεν έχει όνομα και δεν ξέρει ποια 
είναι. Δεν ξέρει ποια είναι. Οι γονείς της 
είναι νόμιμοι εδώ. Είναι τραγικό δηλαδή 
και μιλάτε για νόμιμους μετανάστες. Το 
θέσατε έτσι και εγώ στεναχωρήθηκα. 
Δεν είναι καθόλου νόμιμοι μετανάστες. 

Ν. Σοφιανός: Εγώ σας ξαναλέω 
το διαχωρισμό που γίνεται με βάση τα 
επίσημα στοιχεία. 

Π. Χριστοδουλάκης: Από αριθμούς 
πάμε καλά. Από ποιότητα ζωής όμως; να 
μην αναφέρω τη λέξη.   

Ν. Σοφιανός: Εννοείται. Αλλά. Υπάρχει 
ένα αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις. 
Μπορεί να υπάρχουν ειδικά δημοτολόγια 
στους Δήμους. Δε μπορεί να ταυτίζεται η 
ιθαγένεια, το να θέλει ο άλλος να είναι 
έλληνας πολίτης με τα νόμιμα δικαιώματα. 
Είναι άλλο πράγμα η ιθαγένεια. Εμείς 
θέλουμε ο μετανάστης να παραμείνει 
μετανάστης, δεν θέλουμε να τον κάνουμε 
Έλληνα. Πρέπει να έχει δικαιώματα. 

Π. Χριστοδουλάκης: Από τη στιγμή 
που γεννιέται ένα παιδί εδώ κ. Σοφιανέ 
να το ξεκαθαρίσω. 

Ν. Σοφιανός: Αν θέλει στην ενη-
λικίωση του να γίνει Έλληνας, να γίνει. 
Στην ενηλικίωσή του. Όχι να τον κάνουμε 
Έλληνα, να έχει δικαίωμα, να έχει όνομα 
και να έχει πρόσβαση από εδώ και από εκεί. 

Π. Χριστοδουλάκης: Δε λέμε να είναι 
Έλληνας από τα δύο του χρόνια. Ιθαγένεια 
δεν έχουν πάρει χιλιάδες άνθρωποι, οι 
οποίοι είναι σαράντα και πενήντα χρονών. 

Ν. Σοφιανός: Εγώ σας λέω τη δική 
μας θέση σαν κόμμα. Εμείς λέμε ότι μπορεί 

σήμερα ο Δήμος της Αθήνας να ανοίξει 
ειδικό δημοτολόγιο και να εγγράφει όλα 
τα παιδιά των μεταναστών που γεννιού-
νται στην Αθήνα. Σε ειδικό δημοτολόγιο. 
Όταν αυτά τα παιδιά ενηλικιωθούν και 
έχουν τη δική τους γνώμη, όχι τη γνώμη 
του πατέρα τους, έχουν δικαίωμα να 
αποκτήσουν ιθαγένεια εφόσον το θέλουν. 
Υπάρχει ο νόμος Ραγκούση. Δεν είναι η 
ιθαγένεια. Ο μετανάστης πρέπει να αντι-
μετωπιστεί σαν άνθρωπος με δικαιώματα. 
Δεν πρέπει να τον κάνουμε Έλληνα για 
να έχει δικαιώματα.

Π. Χριστοδουλάκης: Το ότι δεν 
έχει όνομα, πώς το ερμηνεύετε για να 
καταλάβω και εγώ;

Ν. Σοφιανός: Είναι μια πολιτική, η 
οποία δεν είναι μόνο ελληνική πατέντα, 
είναι μεταναστευτική πολιτική, είναι τα 
περιβόητα «Δουβλίνο 1» και «Δουβλίνο 
2», τα οποία κάποιοι τα θυμήθηκαν με 
καθυστέρηση δέκα χρόνων. 

Π. Χριστοδουλάκης: Ναι αλλά οι 
καιροί και οι συνθήκες αλλάζουν και οι 
άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ και βοήθησαν 
πάρα πολύ να αναπτυχθεί ο τόπος γιατί 
εμείς είμαστε τεμπέληδες.

Ν. Σοφιανός: Είμαστε πεισμένοι. 
Π. Χριστοδουλάκης: Επειδή ο χρόνος 

τελειώνει θα κάνουμε μία εκπομπή ειδικά 
για το κέντρο της Αθήνας. 

Το Υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΕ 
ληστεύουν τους ασφαλισμένους  
και παράνομα ακυρώνουν  
το δικαίωμά τους στη υγεία

Ας έρθουμε τώρα σε ένα τεράστιο 
θέμα με τον κ. Φλωρά, ο οποίος μας 
έστειλε ένα Δελτίο Τύπου και αναφέρε-
ται στον φορέα που λέγεται ΟΑΕΕ. Εκεί 
είναι ασφαλισμένοι όλοι οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες. 

Γ. Φλωράς: 750.00, όχι μόνο ελεύ-
θεροι επαγγελματίες και έμποροι και 
επιχειρηματίες γενικώς. 

Π. Χριστοδουλάκης: Μαζεύτηκαν 
λοιπόν μερικοί ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες, γύρω στους 80, πλήρωσαν τον κ. 
Μανιτάκη για να κάνει μία γνωμοδότηση, 
την έκανε και ακούστε τι γίνεται. Είναι 
παράνομα όχι όλα τα χρήματα που τους 
ζητά ο ΟΑΕΕ ως γνωμοδοτικές εισφορές 
αλλά είναι παράνομο το γεγονός ότι στην 
περίπτωση που δεν πληρώσουν κάποια ή 
κάποιες δόσεις- θα μας τα πει καλύτερα 
ο κ. Φλωράς- στερούνται το δικαίω-

μα φαρμακευτικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης. Είναι τραγικά αυτά που 
συμβαίνουν. Πείτε μας τι ακριβώς λέει 
αυτή η έκθεση κ. Φλωρά. 

Γ. Φλωράς: Θα πιαστώ από την προη-
γούμενη συζήτηση. 380.000 ασφαλισμένοι 
στον ΟΑΕΕ οφείλουν εισφορές. Αυτοί οι 
άνθρωποι αν αρρωστήσουν εύχονται να 
είναι λαθρομετανάστες. Γιατί ο λαθρομε-
τανάστης έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη ενώ εμείς που χρεωνόμαστε 
για αυτήν δεν τη λαμβάνουμε. Θα πάω 
κατευθείαν στο αποτέλεσμα, δεν κάνω 
το ιστορικό. Βγήκε μία γνωμοδότηση, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από έναν 
έγκριτο συνταγματολόγο, τον κ. Μανιτάκη, 
ένα από τα μεγάλα ονόματα, που λέει 
ότι τις εισφορές του ΟΑΕΕ όφειλε το 
Υπουργείο Εργασίας να τις έχει μειώσει 
από το 2009 και μετά. Δηλαδή δεν είναι 
στην ευχέρεια του Υπουργού. Για όσους 
δεν ξέρουν οι εισφορές του ΟΑΕΕ είναι 
σταθερά ψηλά από το 2009. Όμως πολύ 
απλά, με βάση τη νομοθεσία, όπως πέφτει 
το εισόδημα θα έπρεπε να πέφτουν και 
αυτές. Άρα έχουμε έναν ΟΑΕΕ, ο οποίος 
υπερχρεώνει 750.000 ασφαλισμένους, 
τους ληστεύει λέω εγώ πάρα πολύ απλά- 
είναι ληστές οι άνθρωποι- με εισφορές 
που πρέπει να τις κατεβάσει. 

Π. Χριστοδουλάκης: Και πρέπει να 
γυρίσει πίσω τις διαφορές. Έτσι;

Γ. Φλωράς: Φυσικά. Το δεύτερο 
συμπέρασμα είναι ότι ανεξάρτητα αν 
οφείλει κάποιος εισφορές του, είναι υπο-
χρεωμένο το Υπουργείο Εργασίας και ο 
ΟΑΕΕ να του παρέχουν ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη. Σε αυτούς λοιπόν τους 
380.000 που οφείλουν, τους οποίους τους 
χαρακτηρίζουν ως απατεώνες-που δεν 
είναι κατά τη γνώμη μου- οφείλουν να 
δώσουν περίθαλψη. Δεν τους τη δίνουν. 
Αν κάνετε τα μαθηματικά μιλάμε για 
χρωστούμενα, τα οποία ανέρχονται σε 
4 δις ευρώ. Προσέξτε, όταν δεν δίνεις 
την περίθαλψη σε έναν άνθρωπο που 
έχει 85% σκλήρυνση κατά πλάκας ή 
είναι καρκινοπαθής ενώ πρέπει (και στον 
λαθρομετανάστη την ίδια ώρα τη δίνεις 
δωρεάν), αυτός ο άνθρωπος πεθαίνει 
και υπαίτιοι είναι οι εγκληματίες που 
λέγονται Υπουργείο Εργασίας και ΟΑΕΕ. 
Φυσικά θα ζητηθούν πίσω τα χρήματα. Από 
την Κυριακή που βγήκε η γνωμοδότηση 
στον αέρα, επειδή συμμετέχω ενεργά σε 
αυτή την ιστορία, σας λέω ότι έχει γίνει 
πανελλαδικά χαμός. Γίνονται τεράστιες 

κινήσεις από ομοσπονδίες, συλλόγους, 
από φορείς δηλαδή των επαγγελματιών 
και θα κατατεθούν δεκάδες χιλιάδες 
προσφυγές κατά του ΟΑΕΕ, του Οργανι-
σμού αυτού και του Υπουργού Εργασίας, 
που μας κουνάει το δάχτυλο και λέει σε 
όσους χρωστάνε ότι είναι απατεώνες. 
Εμείς τους λέμε τώρα ότι «Είστε ληστές. 
Είστε απατεώνες, εγκληματίες και έχουμε 
χαρτιά για αυτό.» 

Π. Χριστοδουλάκης: Κ. Φλωρά, 
να δούμε λίγο πρακτικά το θέμα. Τώρα, 
άμεσα τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά 
με αυτό που λέτε ότι δεν έχουν ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη και θα πρέπει 
να την έχουν νόμιμα; Έτσι ώστε ένας 
άνθρωπος που δεν έχει αυτή τη στιγμή 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη να μπορεί 
να πάει στο φαρμακείο, στον γιατρό και 
να νοσηλευθεί. Γίνεται αυτόματα αυτό;

Γ. Φλωράς: Όχι δεν γίνεται. Μόνο 
με δικαστική προσφυγή. 

Π. Χριστοδουλάκης: Με δικαστική 
προσφυγή, η οποία θα κρατήσει δύο χρόνια.

Γ. Φλωράς: Όχι γίνεται πιο απλά 
Π. Χριστοδουλάκης: Με ασφαλιστικά 

μέτρα δηλαδή.
Γ. Φλωράς: Ακριβώς με ασφαλι-

στικά. Τα δικά μου δικάζονται σε δέκα 
μέρες γιατί ξεκίνησα κάποιες ενέργειες 
για λογαριασμό όλων. Δικάζεται λοι-
πόν η Αίτηση Προσωρινής Διαταγής σε 
δέκα μέρες στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. 
Ελπίζω σε μία θετική απόφαση, η οποία 
θα συμπαρασύρει και όλες τις άλλες 
αποφάσεις σε Προσωρινές Διαταγές. Δε 
γίνεται αλλιώς, δεν μας ακούνε. Η λύση 
θα έρθει αναγκαστικά από τα δικαστήρια. 

Ν. Σοφιανός: Πάντως έχει καταψη-
φιστεί πρόταση νόμου που καταθέσαμε 
στη Βουλή σε σχέση με την ασφάλιση. Να 
είναι υποχρεωτική η παροχή στο φάρμακο 
και την περίθαλψη. Δε μπορεί να είναι με 
βάση τα ένσημα γιατί αυτά ισχύουν. Στον 
ΟΑΕΕ είναι 400.000. Ταυτόχρονα πήγαν 
το όριο στο ένσημο του ΙΚΑ στα 120 και 
καταδικάζουν ουσιαστικά έναν κόσμο να 
μην έχει πρόσβαση στο φάρμακο. 

Ν. Ζουμπούλης: Όχι μόνο ως για-
τρός, θα σας πω ότι με την ανεργία που 
υπάρχει στο Πέραμα, εδώ και τρία χρόνια 
δεν έχουν ασφάλιση οι άνθρωποι. Είναι 
πολλοί οι ασθενείς, που έχουν ανάγκη 
από ινσουλίνη και από άλλα φάρμακα. 
Κάναμε μια κίνηση και παλιά το ΙΚΑ. 
Τώρα δεν υπάρχει ούτε ΙΚΑ ούτε ΕΟΠΥΥ, 
τίποτα. Εγώ συγκεκριμένα σήμερα είμαι 
σε διαθεσιμότητα. Πρέπει να λάβει μέρι-
μνα το Κράτος και το Υπουργείο για τις 
ευπαθείς ομάδες.

Π. Χριστοδουλάκης: Είναι διαλυμένο 
το Κράτος. Ποιο Κράτος; Λέμε αφηρημένα 
κουβέντες. Αφού δεν υπάρχει Κράτος. 
Είναι διαλυμένο όλο το σύστημα. 

Ν. Ζουμπούλης: Σας καταλαβαίνω. 
Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Κάποιος πρέπει 
να πάρει την ευθύνη για να πάρουν οι 
άνθρωποι τα φάρμακά τους. 

Π. Χριστοδουλάκης: Η εκπομπή 
έφθασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε 
πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. 
Ευχαριστώ κ. Δήμαρχε, και τους δυο σας 
κ. Σοφιανέ και κ. Φλωρά. Την επόμενο 
Σάββατο θα είμαστε μαζί την ίδια ώρα. 
Γεια σας. 
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Τέλος στην εκτροπή του Αχελώου από το Σ.Τ.Ε.
Απόφαση –σταθμό για την εκτροπή του 

Αχελώου πήρε η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. με 
την απόφαση 26/2014, θέτοντας σοβαρά 
ζητήματα νομιμότητας των σχεδίων για την 
εκτροπή του ποταμού, αμφισβητώντας την 
δυνατότητα της διοίκησης της εταιρείας 
για εκ των υστέρων «νομιμοποίηση» των 
περιβαλλοντικών όρων και την προσαρ-
μογή των σχεδίων διαχείρισης στα ήδη 
κατασκευασμένα έργα της εκτροπής. 

Για παράδειγμα, όλα τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά του έργου είναι υπολογισμένα 
για εκτροπή 1,1 δις κυβ. μέτρων νερού, 
όταν ύστερα από ακυρωτικές αποφάσεις 
του Σ.τ.Ε. και με τα νέα υπό έγκριση σχέδια 
διαχείρισης υδάτων Στερεάς Ελλάδας και 
Θεσσαλίας προβλέπονται μόλις 250 εκ. κυβ. 
μέτρων. Το Σ.τ.Ε. με την απόφαση αυτή 
φαίνεται πως κάνει δεκτές τις ενστάσεις 
περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων 
που ήταν ενάντιοι στα έργα της εκτροπής και 
πρέσβευαν σθεναρά ότι η περιβαλλοντική 
υποβάθμιση της περιοχής της Θεσσαλίας, 
η λειψυδρία και η υπεράντληση υδάτινων 
πόρων ήταν αποτέλεσμα μιας κυβερνητικής 
πολιτικής που δεν αναζήτησε ποτέ εναλλα-
κτικές λύσεις, βιώσιμες τόσο οικονομικά όσο 
και περιβαλλοντικά, αλλά, επικαλούμενη 
τους τεράστιους οικονομικούς πόρους 
που δαπανήθηκαν μέχρι τώρα, πιέζει για 
τη συνέχιση του περιβαλλοντικού αυτού 
εγκλήματος που χρυσοπληρώνει μεγαλο-
εργολάβους. 

Τονίζεται πως μέχρι τώρα έχουν σημει-
ωθεί τεράστιες υπερβάσεις στον προϋ-
πολογισμό του έργου, ενώ στη Θεσσαλία 
παραμένουν εν λειτουργία χιλιάδες νόμιμες 
και παράνομες γεωτρήσεις με τεχνικές 
άρδευσης που σπαταλούν το μεγαλύτερο 

μέρος του διαθέσιμου νερού άρδευσης, 
και ενώ, σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία, 
η κατασκευή αρδευτικού συστήματος –που 
στη Θεσσαλία αναμένεται να φθάσει το ύψος 
του 1 δις. ευρώ -βαραίνει τους αγρότες. 
Η απόφαση του Σ.τ.Ε. ταυτόχρονα βάζει 
φρένο και στην προοπτική απεμπλοκής 
του φράγματος της Μεσοχώρας και της 
λειτουργίας του ως αμιγώς ενεργειακού 
έργου. 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ…ΧΡΥ-
ΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΙΧΕ ΥΠΕΡΤΟΝΙΣΕΙ ΤΗ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ, ΣΤΑ ΜΕΧΡΙ 
ΤΩΡΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΧΘΟ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 4 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ «ΔΗΘΕΝ» ΞΟΔΕΥ-

ΤΕΙ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΙΑ 
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ. ΕΥΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 
ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2014 
ΜΠΑΙΝΕΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΕΞΕΙΣ 
ΤΟΥ «ΟΠΟΙΟΥ» ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΟΠΗΣ 
ΚΑΙ ΑΦΑΙΜΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΛΑΟΥ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΙΝ 32 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΙΧΕ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ…ΤΟΤΕ 
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ 
ΕΙΧΕ ΔΕΙΞΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ 
Ο ΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΟΠ, ΤΡΙΤΣΗΣ. 
ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ, ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ-
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ. 
ΞΕΡΙΖΩΘΗΚΑΝ 2,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΔΕΝΤΡΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΒΟΥΝΑ 
ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΣΑΝ ΚΑΙ 
2,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΥΒΙΚΑ ΤΣΙΜΕ-
ΝΤΟ. ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
–ΟΠΩΣ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ. 
ΟΜΩΣ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ 
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ-ΤΟ ΚΥΡΙ-
ΟΤΕΡΟ-ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΑ 
ΚΛΕΜΜΕΝΑ. 

Μια έκταση 937 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην 
κατοχή της Μονής Ιβήρων με τα «χρυσόβολα» στο Άγιο 
Όρος, φαίνεται πως διεκδικεί η «Ελληνικός Χρυσός» 
προκειμένου να τη διαμορφώσει σε χώρο απόθεσης 
βιομηχανικών αποβλήτων που θα προέρχονται από το 
μεταλλείο των Σκουριών. Η ιστορία δεν είναι καινούρ-
για, αφού ήδη με την απόφαση 7633/29.03.2012 του 
γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 
παραχωρήθηκε στην εταιρεία μια έκταση 3.273 στρεμ-
μάτων στο όρος Κάκαβος για τη δημιουργία μεταλ-
λείου, μέσα στην οποία βρίσκεται και το συγκεκριμένο 
τμήμα. Και ενώ οι προσπάθειες απόκτησής του έπεσαν 
αρχικά στο κενό, στη συνέχεια η Μονή φαίνεται πως 
αντιπρότεινε στην «Ελληνικός Χρυσός» τη μίσθωσή 
της για 20 χρόνια με την προϋπόθεση της πλήρους 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής μετά 
το πέρας της εικοσαετίας, πρόταση που δε βρήκε 
ανταπόκριση, αφού η εταιρεία ήταν κάθετη ως προς 
την επιθυμία της να αποκτήσει και όχι να μισθώσει 
την εν λόγω έκταση. 

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να διακόπηκαν, ήρθε 
όμως ο νόμος περί «αναγκαστικής απαλλοτρίωσης», 
που πέρασε με διαδικασίες του κατεπείγοντος από 

την ελληνική βουλή, να δώσει… έτοιμη λύση στην 
εταιρεία. Ο νόμος είναι πρωτοφανής, αφού ορίζει πως 
σε περίπτωση δημόσιου συμφέροντος προβλέπεται 
αναγκαστική απαλλοτρίωση στο όνομα του ενδιαφε-
ρόμενου επενδυτή και όχι του Δημοσίου, και κάπως 
έτσι συμπεριλήφθηκε και η συγκεκριμένη έκταση 
στη λίστα που αναρτήθηκε με τις προς αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ιδιοκτησίες το περασμένο καλοκαίρι, 
στο δημοτικό κατάστημα Μ. Παναγιάς. Και ενώ η Μονή 
Ιβήρων διαβεβαίωνε τότε τους κατοίκους της περιοχής 
πως, σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, 
θα λάβει όλα τα νομικά μέτρα για την ακύρωση της 
πράξης, και παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων της 
περιοχής, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Η «Ελληνικός 
Χρυσός», έβαλε στο παιχνίδι ακόμα και τους ίδιους 
της εργαζόμενους, οι οποίοι, με επιστολή τους προς 
τη Μονή, ζήτησαν την παραχώρηση της έκτασης για 
να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας τους. 

Σημειώνεται πως τα μεταλλεία Κασσάνδρας πουλή-
θηκαν το 2003 στην «Ελληνικός Χρυσός», με υπογραφή 
του τότε αρμόδιου υφυπουργού Χρήστου Πάχτα, μέσω 
του Μπόμπολα, χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσιος 
διαγωνισμός, όπως ορίζει το ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ 

το αρχικό επενδυτικό σχέδιο που υπέβαλε η εταιρεία, 
όπως υποχρεούταν από τον νόμο, αντίκειτο στους 
όρους της σύμβασης, καθώς δεν ήταν πλήρες και δε 
συνοδευόταν από τις απαραίτητες μελέτες. Η σύμβαση 
δεν καταγγέλθηκε και το 2009 η κομισιόν έστειλε τους 
αρμόδιους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγω-
νιστικότητας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, θεωρώντας 
την παράνομη κρατική ενίσχυση. Παρόλαυτα, και χωρίς 
να έχει εγκριθεί νέο επενδυτικό σχέδιο, το 2011 η 
κυβέρνηση με Κοινή Υπουργική Απόφαση ενέκρινε το 
έργο για πλήρη ανάπτυξη των μεταλλείων Κασσάνδρας. 

ΕΛΕΟΣ, ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕ 
ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΕΔΩ ΟΜΩΣ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΑΒΟΥ-
ΖΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΑΔΩΝ ΕΠΟΙΚΩΝ. 
ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΜΑΘΕΤΕ ΟΤΙ ΤΗ ΓΗ ΤΗ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΜΕ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩ-
ΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ. 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ 
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Σε απόγνωση βρίσκονται πολλοί αγρό-
τες-ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών, που τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια, από το Νόμο 
3851/2010, επί υπουργίας ΠΕΚΑ Τίνας 
Μπιρμπίλη, βάσει του οποίου προχώρησαν 
στις σχετικές επενδύσεις, ως και σήμερα, 
αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων.

Το αμεσότερο είναι η οκτάμηνη –κατά 
μέσο όρο-καθυστέρηση της πληρωμής 
τους τους τελευταίους 15 μήνες από τον 
Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
για τα συνολικά 2.700 εγκατεστημένα 
φωτοβολταϊκά, την ίδια στιγμή που το 
ελληνικό κράτος τους ζητά να καταβά-
λουν ΦΠΑ για τιμολόγια που δεν έχουν 
ακόμα εξοφληθεί. 

Και ενώ το Υπουργείο δεσμεύτηκε να 
προχωρήσει σε συμψηφισμό οφειλών και 
επιτάχυνση της διαδικασίας εκταμίευσης 
των οφειλόμενων, στο μεσοδιάστημα, δύο 
αγρότες υπερχρεωμένοι στις τράπεζες, 
λόγω φωτοβολταϊκών, έδωσαν τέλος 
στη ζωή τους. 

Τονίζεται πως οι περισσότεροι αγρότες 
υποθήκευσαν ακόμα και τα σπίτια τους 
προκειμένου να δανειοδοτηθούν από τις 
ελληνικές τράπεζες ακόμα και σε ύψος 
95% της συνολικής επένδυσης και μάλι-
στα με επιτόκια της τάξης του 7%- 12%. 

Για μεγάλες ευθύνες του Υπουργείου 
ΠΕΚΑ κάνει λόγο ο γραμματέας του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτο-
βολταϊκών, Κώστας Γιωτάκος, ο οποίος 
συμπληρώνει πως οι αγρότες δε φέρουν 
καμμιά ευθύνη για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, 
που μάλιστα δε δικαιολογείται, ακριβώς 
γιατί δημιουργήθηκαν λιγότερα πάρκα από 
τα αναμενόμενα, καθώς δεν επετεύχθη 
ο αρχικός στόχος της παραγωγής 750 
μεγαβάτ από αγροτικά φωτοβολταϊκά 

μέχρι το 2014, αντιθέτως έγιναν λιγό-
τερα και από τα μισά, αφήνοντας αιχμές 
για τους υπηρεσιακούς παράγοντες του 
ΥΠΕΚΑ που χορήγησαν άδειες, συσσω-
ρεύοντας τα ελλείμματα του ΛΑΓΗΕ. 
Μέλη του Συνδέσμου, που δε δέχονται 
την διάλυση των συμβάσεών τους, όπως 
τους γνωστοποίησε ο ίδιος ο κ. Παπαγε-
ωργίου, πραγματοποίησαν πανελλαδική 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 
κτίριο του ΥΠΕΚΑ στις αρχές του Μαρτίου, 
ενώ το υπουργείο τηρεί προς το παρόν 
σιγή ιχθύος για το νέο νομοσχέδιο που 
βρίσκεται υπό επεξεργασία.

Η ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΑΥΤΗ Η «ΟΙΚΟΛΟ-

ΓΑ» ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙ-
ΞΕΙ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ 
ΜΕΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡ-
ΓΙΑΣ ΤΗΣ, ΕΔΩΣΕ ΑΔΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑ-
ΣΗΣ ΣΤΗ «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ» ΚΑΤΑ 
200 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΜΠΑΖΩΝΟΝΤΑΣ 
ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΚΑΛΑ Τ’ΑΚΟΥΣΑΤΕ. 
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥ-
ΣΙΝΑ ΜΠΑΖΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕ-
ΝΑΣ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΣΗΜΑΣΙΑ. ΤΩΡΑ 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΑΠΙΟΥ ΚΡΑΤΙ-
ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΝΑ 

ΜΗΝ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΟΥ «ΔΗΘΕΝ» ΠΟΥ-
ΛΑΝΕ ΣΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ 
ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ 
ΤΟ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΣΕ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΔΥΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΜΑΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΑΝ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟ ΥΠΕΚΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΠΟΥ ΞΕΚΙ-
ΝΗΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΑΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. 

Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών

Mείωση ως και 35% στα τιμολόγια της ΔΕΗ προ-
βλέπεται για τις χαλυβουργίες, με τη χρέωση να πέφτει 
από 60 στα 47 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ παράλληλα 
προβλέπεται περαιτέρω μείωση της επιβάρυνσης κατά 
3-4 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αν εφαρμοστεί και το 
μέτρο της αντιστάθμισης του κόστους για τους ρύπους. 
Κάτι τέτοιο σημαίνει συνολικό όφελος της τάξεως των 
16-17 εκατομμυρίων για τη χαλυβουργία,με βασικό-
τερο στοίχημα πλέον την εφαρμογή του μέτρου της 
διασκοψιμότητας, κάτι που θα εξισώσει σχεδόν το 
κόστος του ηλεκτρισμού με εκείνο των Ευρωπαίων 
ανταγωνιστών. Για τις τσιμεντοβιομηχανίες, αλλά και 
για τον κλάδο της μεταποίησης αλουμινίου, προβλέ-
πεται μείωση του τιμολογίου της ΔΕΗ κατά 8 ευρώ τη 
μεγαβατώρα, κάτι που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 
7 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για ΑΓΕΤ και ΤΙΤΑΝ 
μαζί, και 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον όμιλο ΕΛΒΑΛ. Η 
Αλουμίνιον της Ελλάδος,ο μεγαλύτερος καταναλωτής 
στην υψηλή τάση, θα επωφεληθεί έκπτωσης των 10 
ευρώ τη μεγαβατώρα που μαζί με την αντιστάθμιση θα 
φτάσει τα 14 ευρώ. Ιδια έκπτωση, χωρίς την αντιστάθμιση 
αναμένεται και για τη ΛΑΡΚΟ, ενώ και οι καταναλωτές 
υψηλής τάσης, όπως τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ, της 
MOH και η χαρτοποιία ΜΕΛ θα δουν εκπτώσεις που 

θα φτάνουν το ύψος των 5 ευρώ τη μεγαβατώρα. Με 
τα νέα τιμολόγια η ΔΕΗ απασφαλίζει, στην ουσία, την 
εν δυνάμει βόμβα με την έρευνα που είχε ξεκινήσει η 
επιτροπή Ανταγωνισμού για δεσπόζουσα θέση. Αξίζει 
να αναφερθεί πως το χονδρεμπόριο ηλεκτρισμού στη 
χώρα μας εμφανίζει πάνω από το διπλάσιο κόστος 
συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και μάλιστα 
με καταγεγραμμένη την υπερδιαθεσιμότητα ισχύος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΧΕ ΤΟΝΙΣΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΒΟΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΡΗ ΜΑΥΡΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟ-
ΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΕΣ. ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 
«ΔΗΘΕΝ» ΜΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Η 
ΔΕΗ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΩΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ 
ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟ 
40% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΑΙΣΧΟΣ, ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΕΗ. 

Μεγάλες εκπτώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ για τις βιομηχανίες
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«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ»- 
ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Μαθητές όλων των βαθμίδων βρέθηκαν 
το Σάββατο 15 Μαρτίου στο Μουσείο 
Μπενάκη για να παρακολουθήσουν 
την παρουσίαση των καλύτερων 
πρωτοβουλιών του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Eco-schools, στο οποίο 
έλαβαν μέρος πάνω από 300 ελληνικά 
σχολεία με έπαθλο μια « Πράσινη 
Σημαία». Τα οικολογικά σχολεία, εξηγεί 
ο Σταμάτης Σκαμπαρδώνης, ένας από 
τους υπεύθυνους του προγράμματος και 
μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας 
Προστασίας της Φύσης, είναι ένα 
διεθνές δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν 
παιδιά από την Ασία, την Αμερική και 
την Ευρώπη. Τα ελληνικά σχολεία, 
που ανήκουν στο δίκτυο τα τελευταία 
20 χρόνια, επιλέγουν ανάμεσα στις 
κατηγορίες ενέργεια, απορρίμματα και 
νερό και προχωρούν στη συγκρότηση 
μιας περιβαλλοντικής επιτροπής, που 
αποτελείται τόσο από τους ίδιους τους 
μαθητές όσο και από εκπαιδευτικούς, 
γονείς αλλά και φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Επόμενο βήμα είναι 
η δημιουργία και υλοποίηση ενός 
περιβαλλοντικού σχεδίου δράσης που 
συνδέεται με το αναλυτικό πρόγραμμα 
του σχολείου, «αγκαλιάζει» όλη τη 
σχολική μονάδα και ανατροφοδοτείται 
μέσα από την τοπική κοινότητα. Μελανό 
σημείο αποτελεί η μόνιμη έλλειψη 
χρηματοδότησης από το Υπουργείο 
Παιδείας, ωστόσο «το σημαντικότερο 
είναι η διαμόρφωση περιβαλλοντικής 
συνείδησης, που δε χρειάζεται 
καθόλου χρήματα», τονίζει ο Σταμάτης 
Σκαμπαρδώνης. 
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΛΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ, 
ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ 
ΟΛΟΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ, ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ, 
ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ 
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 300 ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ 
ΧΩΡΑ ΜΑΣ. Η ΥΠΕΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ, Η 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ, ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΧΟΥΝ 
ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΕΙ ΜΕ ΟΣΑ 
ΔΕΙΝΑ ΑΥΤΗ Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ ΜΑΣ 
ΕΦΕΡΕ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ 
ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΑ 
ΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΣΕ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.

Σημαντικές φαίνεται να είναι οι προ-
οπτικές που προσφέρει η θάλασσα στην 
ευρωπαϊκή ανάπτυξη και στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, μέσω των μεταφορών, 
του τουρισμού, της ενέργειας αλλά και 
της αλιείας, σύμφωνα με επίσημες ευρω-
παϊκές μελέτες, οι οποίες κάνουν λόγο 
ακόμα και για 7.000.000 νέες θέσεις 
εργασίας συνολικά μέχρι το 2020, ενώ 
η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αναμέ-
νεται να φτάσει τα 600-700 δις ευρώ 
ετησίως ως την ίδια χρονιά, δεδομένου 
ότι το 75% των συνολικών εξωτερικών 
συναλλαγών της Ε.Ε. αλλά και το 37% 
των εσωτερικών γίνεται μέσω θαλάσσης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προ-
χωρήσει σε χρηματοδότηση ύψους 14 
εκατομμυρίων ευρώ για τη μελέτη τριών 
έργων που αφορούν το σχεδιασμό παρά-
κτιων πλατφορμών «πολλαπλών χρήσε-
ων» στις οποίες θα γίνεται ταυτόχρονα 
παραγωγή ηλιακής, αιολικής και κυματικής 
ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η συνεργατική αξιοποίηση των πόρων 
των ωκεανών προς την κατεύθυνση της 
βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής 
ανάπτυξης και παραγωγής ενέργειας. 

Ειδικότερα τα τρία έργα που έχουν 
επιλεγεί και χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Οcean for 
Tomorrow», είναι το «Mermaid”, συνο-
λικού προϋπολογισμού 7, 4 εκατ. ευρώ, 
το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή 
καινοτόμων υπεράκτιων πλατφορμών 
πολλαπλής χρήσης, το «Tropos», προ-
ϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ, 
το οποίο στόχο έχει τη δημιουργία ενός 
συστήματος ωκεάνιων πλατφορμών 
και το «Η2Ocean», ο προϋπολογισμός 
του οποίου φθάνει τα 6 εκατομμύρια 
ευρώ ενώ σκοπός της δημιουργίας του 
είναι η κατασκευή πλατφόρμας ανοικτής 
θάλασσας και πολλαπλών χρήσεων, 
πάνω στην οποία θα γίνεται παραγωγή 
αιολικής και κυματικής ενέργειας, μέρος 
της οποίας θα μπορεί να αποθηκευτεί 
και να σταλεί στην ακτή. Στα έργα αυτά 
δεν περιλαμβάνεται καμία μελέτη που να 
αφορά τις ελληνικές θάλασσες, τονίζει 
η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Συνδέσμου 
Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Φυσικών 

Πόρων, Φοίβη Κουντούρη. 
Η Ελλάδα, συνεχίζει η κυρία Κουντού-

ρη, αναμένεται να έχει σαφώς συγκριτικό 
πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών όσον 
αφορά τη οικονομική απόδοση τέτοιων 
επενδύσεων, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει 
συζήτηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ώστε να ξεκινήσουν οι 
απαραίτητες μελέτες για την ανάπτυξη 
αντίστοιχων έργων και στα ελληνικά 
ύδατα. 

ΠΡΙΝ ΔΕΚΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΣΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ, ΕΙΧΕ «ΤΟΝΙΣΕΙ» ΤΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΩΣ-
ΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 500.000 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΕΡΑΣΑΝ ΔΕΚΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ,ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΜΟΛΙΣ ΠΡΙΝ 

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ 
ΟΤΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΝ, 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
2020 ΠΕΡΙΠΟΥ 150.000 ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΟΜΩΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΙ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, Η ΑΛΙΕΙΑ 
-ΜΕ ΤΑ 15.000 ΧΛΜ ΑΚΤΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΠΛΟΥ-
ΣΙΑ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΤΩΝ 
«ΚΑΘΑΡΩΝ» ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΑΣ- ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ 5% ΤΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ. ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ «ΕΞΟΥ-
ΣΙΑΣ», ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ 1,5 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΕ 
ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΣΑΣ «ΤΕΡΤΙΠΙΑ» 
ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΤΕ. 

7.000.000 θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη από τη «μπλε» ανάπτυξη 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ «ΜΙΚΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ» 
Περισσότεροι από 400 μαθητές, από εννιά ως δεκαέξι χρόνων, έφτιαξαν τις δικές τους ρομποτικές κατασκευές,, στα 

πλαίσια του διαγωνισμού First Lego League, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο κέντρο διάδοσης 
επιστημών NOESIS στη Θεσσαλονίκη. Ο διαγωνισμός,θέμα του οποίου ήταν « Το περιβάλλον και τα καιρικά φαινόμενα», 
στόχο είχε να κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν την τεχνολογία και τις επιστήμες αναπτύσσοντας τη μεταξύ τους συνεργασία 
και άμιλλα, ενώ οι ομάδες που διακρίθηκαν, κέρδισαν και την συμμετοχή τους στο διεθνή διαγωνισμό του Ισραήλ, στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Ισπανία, αλλά και στο παγκόσμιο φεστιβάλ ρομποτικής στην Αμερική. 

ΕΥΓΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΟΧΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΛΛΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΟΥΣ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΘΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΜΕ ΟΣΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ. 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ:

Σκουπιδότοπος της περιφέρειας 
Για ανεύθυνους χειρισμούς όσον 

αφορά το θέμα της κατασκευής Μονάδας 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων κατηγορεί 
τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Ευάγ-
γελο Λαμπάκη, ο υποψήφιος δήμαρχος, 
Απόστολος Φωτιάδης.

 Ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης φαί-
νεται πως …καθυστέρησε να ξεκαθαρίσει 
ρητά πως η ΜΕΑ της Αλεξανδρούπολης 
θα δέχεται μόνο τα σκουπίδια του Έβρου 
και της Ροδόπης όπως και ότι απορρίπτει 
τη μέθοδο της καύσης αυτών, ανοίγοντας 
έτσι τον δρόμο για δριμεία κριτική από 
την αντίπαλη δημοτική παράταξη, η οποία, 
αν και παραδέχεται ξεκάθαρα την ανάγκη 
δημιουργίας Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων, δηλώνει πως αρνείται να 
μετατραπεί η Αλεξανδρούπολη σε υποδο-
χέα όλων των σκουπιδιών της περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

Ο Απόστολος Φωτιάδης τονίζει πως,αν 
και ο αρχικός προγραμματισμός πολύ 
καθαρά προέβλεπε τη δημιουργία δύο 
μονάδων στον ανατολικό και στο δυτι-
κό τομέα της περιφέρειας, στην πορεία 
μετονομάστηκε από «ΜΕΑ Αν. Τομέα» 
σε «ΜΕΑ της ΑΜΘ» με έδρα το δήμο 
Αλεξανδρούπολης, επισημαίνοντας παράλ-
ληλα πως καμιά άλλη περιοχή σε Ξάνθη, 
Καβάλα και Δράμα δεν είναι διατεθειμένη 
να δεχτεί στην περιοχή της τη ΜΕΑ Δυτ. 
Τομέα, δημιουργώντας τον κίνδυνο –και 
μέχρι να βρεθεί λύση-να δέχεται η Αλε-
ξανδρούπολη τα σκουπίδια όλης της 
ΑΜΘ. Ταυτόχρονα αφήνει αιχμές κατά 
του δημάρχου, λέγοντας πως υπέγραψε 
μια σύμβαση η οποία αφήνει ανοιχτό 
ακόμα και το ενδεχόμενο καύσης των 
σκουπιδιών,αν το επιλέξει ο ανάδοχος, 
εφόσον στη διακήρυξη αυτής αναφέ-
ρεται ρητά πως «η αναθέτουσα αρχή 

δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης 
τεχνολογίας επεξεργασίας», αλλά και 
φέρνει στην επιφάνεια τον… παράνομο 
χαρακτήρα της συσταθείσας επιτροπής 
για τη ΜΕΑ, λόγω του ότι έχει οριστεί 
πρόεδρος αυτής μηχανικός, υπάλληλος 
του δήμου, που με υπογραφή του ίδιου 
του δημάρχου και μόλις λίγες μέρες πριν 
την τοποθέτησή του στις 12/11/2013, 
είχε τεθεί σε προσωρινή εξάμηνη παύση 
με πλήρη στέρηση αποδοχών. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΠΤΑ ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΟΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-

ΠΟΛΗΣ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 
ΤΩΝ ΑΒΑΝΤΩΝ, ΕΙΧΕ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ 
ΣΤΟΝ ΤΟΤΕ ΝΟΜΑΡΧΗ ΤΑ ΕΝΤΟ-
ΝΑ ΚΑΙ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-
ΤΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΑΔΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΌΜΩΣ ΔΕΝ 
ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ. 

ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΚΟΥ-
ΠΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑ-

ΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, 
ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΤΟ ΔΕΥΤΕ-
ΡΟ ΤΡΩΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΟΤΙ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ.

ΕΛΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕ…ΕΝ ΜΕΣΩ 
«ΚΡΙΣΗΣ» ΘΑ ΜΑΣ ΠΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ 
ΜΟΡΦΗΣ ΚΡΙΣΗ, Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ…
ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟΣ.

Την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία, αλλά 
και τα κριτήρια χωροθέτησης παραβιάζει ο ΧΥΤΑ 
Γραμματικού, αφού κατασκευάστηκε πάνω σε ρέμα 
που καταλήγει στον Ευβοϊκό κόλπο, απεφάνθη το 
σώμα των Ελλήνων Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, 
με αποτέλεσμα την παραπομπή της περιφέρειας 
Αττικής και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας στον 
Εισαγγελέα. 

Η ύπαρξη του ρέματος επιβεβαιώθηκε κατά τις 
αυτοψίες από χάρτες της Γεωλογικής Υπηρεσίας 
Στρατού, από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρε-
σίας της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Αττικής 
αλλά και από ομολογία της ίδιας της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Περιβάλλοντος που αποδεικνύεται πως, 
ενώ γνώριζε την ύπαρξη του ρέματος, προχώρησε 
στην αδειοδότηση του έργου. Οι παραβάσεις όμως 
δε σταματούν εδώ. Ο υδροφόρος ορίζοντας είναι 
πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους ενώ η 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οριοθετεί 
το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα στα 90 μέτρα, 
αλλά και την ίδια στιγμή, η Πολιτεία καθορίζει πως 
πηγές και πηγάδια απαγορεύεται να βρίσκονται σε 

απόσταση μικρότερη των 1.000 μέτρων από ΧΥΤΑ. 
Επιτακτική κρίνεται, ύστερα από τις αποκαλύψεις, η 
άμεση παύση των εργασιών που σχετίζονται με το 
ΧΥΤΑ όπως και των διαδικασιών για την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου του εργοστασίου διαχείρισης 
απορριμμάτων, καθώς υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι 
για τον υδροφόρο ορίζοντα αλλά και την υγεία των 
κατοίκων.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΧΡΟΝΙΑ ΦΩΝΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ Σ’ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΔΝΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΣΓΟΥΡΟ. ΠΡΟΣΦΑΤΑ, ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣ-
ΠΑΘΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 1,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ. 

Παράνομος ο Χυτά Γραμματικού - στον εισαγγέλεα οι υπεύθυνοι
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Οικόπεδο-χωματερή στον Ασπρόπυργο ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ 
ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 

Σε …χορό παραβάσεων και παραλείψεων, 
επικίνδυνων ως και εγκληματικών για τη 
δημόσια υγεία, φαίνεται πως πέφτουν 
αρκετοί δήμαρχοι της χώρας. Μεταξύ 
αυτών ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, 
Ευθύμιος Κοτζιάς, ο οποίος οδηγήθηκε 
στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Ηλείας με την καταγγελία της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος, αφού πριν από 
λίγες μέρες και ύστερα από τηλεφωνική 
καταγγελία, άντρες της αστυνομίας 
τον συνέλαβαν σε παραποτάμια 
περιοχή του Αλφειού, στην περιοχή 
Λιναριά,μαζί με φορτηγά του δήμου 
γεμάτα απορρίμματα, ενώ σε κοντινή 
απόσταση είχε διανοιχθεί τάφρος 
στην οποία και εκτιμάται ότι θα τα 
άδειαζαν. Αλλά και η καταλληλότητα του 
πόσιμου νερού σε κάποιες περιοχές έχει 
ξανάρθει στην επιφάνεια. Αδιαφορία 
φαίνεται πως υπέδειξε η νυν διοίκηση 
Ωραιόκαστρου για τον νερό στην 
περιοχή του Δρυμού Μυγδονίας, με 
αποτέλεσμα η συγκέντρωση νιτρικών να 
ξεπεράσει σημαντικά το επιτρεπόμενο 
όριο ασφαλείας, προκαλώντας την 
παρέμβαση του εισαγγελέα, αν και 
ο δήμαρχος Δημήτρης Σαραμάντος 
δηλώνει πως ελήφθησαν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα όταν διαπιστώθηκε 
η ακαταλληλότητα του πόσιμου 
νερού το 2012 και πλέον δε θέτει 
σε καμιά περίπτωση σε κίνδυνο την 
υγεία των κατοίκων. Αλλά και το 
νερό της Ελευθερούπολης, Νέας 
Περάμου και Νικησιανής Καβάλας 
βρίσκεται σε…αναμονή, καθώς αυτές 
τις μέρες προβλέπεται να ληφθούν τα 
αποτελέσματα των πιο πρόσφατων 
αναλύσεων. Σημειώνεται πως τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων των 
τελευταίων μηνών για την περιοχή της 
Ελευθερούπολης έδειχναν αυξημένες 
τις τιμές του αρσενικού, προσεγγίζοντας 
το όριο 10, όπως και οι μετρήσεις 
της περιόδου Γενάρη-Φλεβάρη του 
2010 ενώ η ΔΕΥΑ Παγγαίου πιστεύει 
ότι οι αυξημένες τιμές είναι εποχικό 
φαινόμενο που οφείλεται κυρίως στις 
βροχοπτώσεις κατά τους χειμερινούς 
μήνες.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ, ΣΤΟ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ. 
ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΡΚΕΤΟΙ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ, ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ 
ΔΗΜΟΥΣ, ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ. 
ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ 
ΜΑΥΡΙΣΟΥΝ. 

Σε χωματερή είχε μετατρέψει μια 
έκταση 100 τ.μ. ένας 85χρονος στον 
Ασπρόπυργο, όπως διαπιστώθηκε ύστερα 
από έλεγχο που πραγματοποίησαν οι 
άντρες του Τμήματος Περιβαλλοντικής 
Προστασίας της Ασφάλειας Αττικής. 

Το οικόπεδο, που ήταν περιφραγμένο 
από μια πανύψηλη μάντρα, ήταν γεμάτο 
από κάθε είδους σκουπίδια και απόβλη-
τα,από σάπια τρόφιμα μέχρι και επικίνδυνα 
νοσοκομειακά απόβλητα, όλα ανακατεμένα 
μέσα σε ένα μαύρο βούρκο, με δυσοσμία 
που ξεπερνούσε τον ΧΥΤΑ,όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά και η αντιπεριφερειάρχης 
Δυτικής Αττικής, Σταυρούλα Δήμου, που 
ήταν παρούσα στην αιφνιδιαστική έφοδο 
που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 
Φεβρουαρίου. Το φαινόμενο βέβαια 
δεν είναι καινούργιο. Δεκάδες εταιρείες 
διαχείρισης ειδικών κατηγοριών επι-
κίνδυνων αποβλήτων χρησιμοποιούν 
χώρους κοντά στον ΧΥΤΑ Φυλής αλλά 
και στις βιομηχανίες της Ελευσίνας και 
του Ασπροπύργου, υψώνοντας τριγύρω 
τεράστιες μάντρες που δεν αφήνουν 
κανένα να καταλάβει τι ακριβώς «διαχεί-
ριση» γίνεται εκεί μέσα. Και ενώ κάνουν 
ένα πρώτο ξεδιάλεγμα για σίδερα και ό, 
τι άλλο έχει αξία, τα υπόλοιπα, αντί να τα 
πάνε στη Φυλή –και να πληρώσουν 65 
ευρώ ανά τόνο σκουπιδιών-τα ρίχνουν 
βράδυ στα λατομεία του Μαρκόπουλου, 
στη χωματερή στα Μέγαρα και στο ΧΥΤΑ 
της Χαλκίδας μόλις με 100 ευρώ. Στο 
ΧΥΤΑ της Φυλής στέλνουν μια στο τόσο 
ένα φορτίο σκουπιδιών σκεπασμένων 
μάλιστα με ανακυκλώσιμα υλικά ώστε 
να ξεγελούν τους ανθρώπους του ΧΥΤΑ 
ότι πρόκειται για υπολείμματα από ΚΔΑΥ, 
πληρώνοντας έτσι φθηνότερη είσοδο. Και 
όλα αυτά, την ίδια στιγμή που το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών περιμένει από τρεις (3) 

υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής να ελέγξουν χιλιάδες επι-
χειρήσεις. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του 
ελέγχου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής στις εγκαταστάσεις εταιρείας 
Διαχείρισης Απορριμμάτων στον Ασπρό-
πυργο ζητούν βουλευτές της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, ύστερα από δημοσιεύματα 
για νέα τοξική χωματερή στην περιοχή, 
γεμάτη νοσοκομειακά απόβλητα, σάπια 
τρόφιμα, μπάζα και παλιοσίδερα, με το 
ύψος του σωρού να φτάνει τα 7 μέτρα. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΑ 
ΕΧΕΙ ΤΟΝΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗ-
ΤΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ 
ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΘΕΙ, ΝΑ 
ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ –ΚΑΘΗ-

ΜΕΡΙΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΕΣ-ΠΑΡΑ-
ΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤEΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕ-
ΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΔΑΥ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΥΤΟ 
ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΝΑ 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 
ΑΥΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ,ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΣΑ ΕΧΟΥ-
ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ.

ΤΩΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
KAI ZHTOYN NA MAΘΟΥΝ ΤΙ ΑΚΡΙ-
ΒΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ. ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ, ΚΥΡΙΟΙ 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΕ;

Την –εδώ και δυόμιση δεκαετίες-αρχή του οικολογικού 
κινήματος «ο ρυπαίνων πληρώνει» φαίνεται πως έρχεται να 
συμπληρώσει μια νέα αρχή που θέλει τον απορυπαίνοντα 
να πληρώνεται. Πιο απλά, το φύτεμα ενός πάρκου, όχι μόνο 
δε θα έπρεπε να στοιχίζει σε χρήμα σε περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και πολίτες,αλλά θα έπρεπε να επιβραβεύονται 
οικονομικά για αυτό.

Αυτή μάλλον ήταν και η λογική του Συνεταιρισμού 
Αγροτών Παιανίας που,στο πλαίσιο των αγροτικών τους 
κινητοποιήσεων, παρέταξε πριν κάποιο διάστημα τρακτέρ στον 
δρόμο Αθηνών-Λαυρίου με το πανό «Αγροτική παραγωγή 
και προστασία του περιβάλλοντος». 

Το «πάντρεμα» της αγροτικής παραγωγής και του αστικού 
τοπίου προσφέρει περιβαλλοντική προστασία αφού απορ-
ροφά ατμοσφαιρικούς ρύπους, βελτιώνει το μικροκλίμα και 
αναβαθμίζει αισθητικά το τοπίο της πόλης, πάντα βέβαια με 
την προϋπόθεση ότι τηρούνται ήπιες διαδικασίες διαχείρισης 
και αποφεύγεται η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων. Αξιο-
σημείωτο είναι το παράδειγμα του Εναλλακτικού Σχολείου 
Οικολογικής Γεωργίας που εδρεύει στο κτήμα Αραβανή, 
εντός του Αθηναϊκού λεκανοπεδίου, που διαχειρίζεται με 
τις καλλιέργειες με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον. Να 

σημειωθεί βέβαια πως η καταγραφή τόσο των ρυπαντών όσο 
και των απορυπαντών προϋποθέτει έναν διαφανή κρατικό 
μηχανισμό, κάτι που δε φαίνεται να ισχύει στην πράξη. 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΑΠΟΡΥΠΑΙΝΩΝ ΝΑ ΑΜΟΙ-
ΒΕΤΑΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ; ΑΥΤΟΣ 
ΠΟΥ ΡΥΠΑΙΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ, ΟΤΕ ΚΛΠ) 
ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ –ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ-ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΑΠΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΗ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ, ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ, ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ «Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ» ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΑ «ΠΡΟΣΤΙΜΑ» 
ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 
ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΟΙ ΡΥΠΑΝΤΕΣ. ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΛΕΜΕ «ΟΥΣΙΑΣΤΙ-
ΚΑ», ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΤΟΤΕ Ο «ΡΥΠΑΝΤΗΣ» 
ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ, ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΣΟΒΑΡΟ, Ο 
ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΕΛΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΓΙΝΕΙ Η ΑΠΟΡΥΠΑΝΣΗ. 

Ο ΑΠΟΡΥΠΑΙΝΩΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
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Θα φτιάξουμε κτηματολόγιο 
χωρίς…δασικούς χάρτες 

Ερωτηματικά γεννά η απόφαση 
του υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη 
Μανιάτη, να προκηρύξει διαγωνισμό για 
την κτηματογράφηση 29 νομών, στους 
οποίους ανήκουν συνολικά 59.000.000 
στρέμματα, χωρίς προηγουμένως να 
έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη δασικών 
χαρτών και δασολογίου. Αυτό ήταν και 
το βασικό επιχείρημα της πανελλήνι-
ας κίνησης δασολόγων, η οποία τον 
περασμένο Νοέμβρη υπέβαλε στο ΣτΕ 
αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης 
αυτής του υπουργού.

Σχεδόν βέβαιη θα είναι η αδυ-
ναμία του ελληνικού δημοσίου να 
δηλώσει εγκαίρως την κυριότητά 
του επί πολλών δασικών εκτάσεων, 
κάτι που θα οδηγήσει, με μαθηματική 
ακρίβεια, σε ελλιπή καταγραφή αυτών, 
άρα και στον κίνδυνο να δηλώσει ο 
οποιαδήποτε ιδιώτης σαν ιδιοκτησία 
του δημόσια γη, εγγεγραμμένη πλέον 
και στο κτηματολόγιο. 

Το …μπάχαλο που θα προκύψει θα 
θυμίζει τα πρώτα στάδια του εθνικού 
Κτηματολογίου, όπου όποιος ιδιώτης 
δήλωνε δικαίωμα ιδιοκτησίας, ακόμη 
και επί …δασών, το αποκτούσε, με τους 
ΟΤΑ να εγγράφονται ως δικαιούχοι 
δημοσίων εκτάσεων μόνο όταν δεν 
είχε υποβληθεί προηγουμένως δήλωση 
από ιδιώτη, αντιστρέφοντας το εύλογο 
της υπόθεσης, ότι δηλαδή οι δασικές 
εκτάσεις είναι κατά τεκμήριο δημόσιες, 
μέχρι να αναγνωριστούν ως ιδιωτικές. 

Οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται 
στην απόφαση Μανιάτη θα είναι οι 
μόνες χωρίς δασικούς χάρτες, αφού 
στις παλαιότερες περιπτώσεις κτηματο-
γράφησης είχε προηγηθεί τουλάχιστον 
η σύνταξη δασικών χαρτών. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι πλέον η 
μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν 
έχει κτηματολόγιο, ενώ η διαδικασία 
είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα με τη 
γραφειοκρατία να παίζει για ακόμα 
μια φορά πρωταγωνιστικό ρόλο. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΦΩΝΑΖΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΝΣΚΥΨΕΙ ΤΟ 
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟ-
ΓΙΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΠΑΤΗ ΜΕ 
ΤΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (600) –ΝΑΙ, ΚΑΛΑ 
ΤΟ ΑΚΟΥΣΑΤΕ-ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ 
ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΑ 
ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΣΥΝ ΤΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗ Ε.Ε. ΤΩΝ ΔΕΚΑ 
(10) ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΠΙ 
ΒΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,ΤΟΤΕ 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 
ΕΤΣΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΟΠΟΥ 

Ο ΥΠΕΚΑ ΠΛΕΟΝ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΘΑ 
ΔΩΣΕΙ…ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙ-
ΕΣ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ. ΕΛΕΟΣ! ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΑΝΑΡΩΤΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΠΑΝΕ 
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΛΕΨΑΤΕ, 
ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ;

ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ  
ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ENANTIA 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στις πιέσεις του λόμπι της βαριάς βιομηχανίας 
φαίνεται πως υπέκυψε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνοντας μέτρα που θέτουν 
σαν προτεραιότητα το κέρδος των 
μεγαλοβιομηχάνων και όχι την προστασία του 
κλίματος. Συγκεκριμένα, ενώ το καλοκαίρι 
του 2009 οι κυβερνήσεις των χωρών με τη 
μεγαλύτερη συνεισφορά στην παγκόσμια 
ρύπανση και ο ΟΗΕ έθεσαν ως στόχο για τις 
βιομηχανικές χώρες τη μείωση μέχρι το 2020 
κατά 40%,σε σχέση με το 1990, των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, προβλέποντας 
παράλληλα περιορισμό της προβλεπόμενης 
αύξησης των εκπομπών των αναπτυσσόμενων 
χωρών κατά 15%-30% ως το 2030, έρχεται 
τώρα η κομισιόν να επιμηκύνει το χρονικό 
διάστημα επίτευξης του στόχου ως το 2030 
και μάλιστα χωρίς δεσμευτικά μέτρα για τα 
κράτη –μέλη σχετικά με την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την ανάπτυξη Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας. Η μονοδιάστατη πρόταση 
της κομισιόν, που αφήνει απέξω όλες τις άλλες 
απαραίτητες παραμέτρους για την προστασία 
του κλίματος μόνο τυχαία δεν είναι, όπως 
αποκαλύπτει έκθεση του Παρατηρητηρίου της 
Ευρώπης Των Πολυεθνικών και των Φίλων 
της Γης Ευρώπης, καθώς υπακούει ουσιαστικά 
στις προτάσεις του βιομηχανικού λόμπι. Αυτά, 
την ίδια στιγμή που η ατμοσφαιρική ρύπανση 
«σκότωσε» παγκοσμίως,από καρδιακές νόσους, 
εγκεφαλικά επεισόδια και καρκίνο του πνεύμονα, 
7 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο το 2012, όπως 
ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 
Τέλος, μια ακόμα δυσοίωνη πρόβλεψη έρχεται 
να προστεθεί στις οδυνηρές επιπτώσεις των 
ρυπογόνων πρακτικών: η δραματική αύξηση 
της θερμοκρασίας τα καλοκαίρια σε επίπεδα 
που- κάθε δεύτερο καλοκαίρι και για τα 25 
επόμενα χρόνια- θα αγγίζουν εκείνα του 2003 
που οδήγησε στο θάνατο περισσότερους από 
20 χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και που, μέσω 
της συγκράτησης μεγαλύτερων ποσοτήτων 
υγρασίας στην ατμόσφαιρα, θα προκαλούν 
συχνότερες και ισχυρότερες βροχοπτώσεις το 
χειμώνα.
TO ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΈΝΑ ΕΧΕΙ 
ΕΠΙΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ, 
ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΟΚΤΟΝΑ 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΞΟΥΣΙΑ» ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ 
ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ. 
ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΠΩΣ ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΟ ΛΟΜΠΙ 
ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΣΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΤΟ 3% ΤΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΗΡΑΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΒΩΜΟ 
ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ 
ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ. ΑΙΣΧΟΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ 
ΛΟΜΠΙ. ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΥΛΑΤΕ ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ; 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΖΕΟΛΙΘΟΥ 
Σε αναζήτηση ποινικών ευθυνών για τη ματαίωση της επένδυσης για εξόρυξη ζεόλιθου στον ‘Εβρο προχωρά 

η Βουλή, μετά από προκαταρκτική έρευνα που πραγματοποίησε η Εισαγγελία Ορεστιάδας. Τα πολιτικά πρόσωπα 
τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, είναι η τέως Υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, οι τέως 
υφυπουργοί Ανάπτυξης Καλαφάτης, Μπουγάς και Νεράτζης καθώς και ο σημερινός υφυπουργός ΠΕΚΑ Ασημάκης 
Παπαγεωργίου.

ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΙΝ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ 
ΦΩΝΑΖΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΝΑ. ΚΑΙ ΟΜΩΣ, ΠΑΡΑ 
ΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΟΥ … ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΟΛΟΙ, ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΥΠΕΚΑ ΜΑΝΙΑΤΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΥΦΥΠΕΚΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙ Η ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΟΥΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΕΣΚΕΜΜΕΝΕΣ ΔΗΘΕΝ «ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ» ΤΟΥΣ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟ. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ.
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ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
«ΧΤΙΖΕΙ» ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

Από το μισό υπουργικό συμβούλιο 
υπογράφτηκε πριν λίγες μέρες 
πολυνομοσχέδιο με εισηγητή τον 
αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, 
Σταύρο Καλαφάτη, που μάλλον θα 
κάνει τους απανταχού υποψήφιους… 
καταπατητές και εργολάβους να τρίβουν 
τα χέρια τους από ικανοποίηση. Το 
νομοσχέδιο-που σε κάποιους θυμίζει 
προεκλογική καμπάνια-προβλέπει 
μεταξύ άλλων εκτεταμένη δόμηση 
χωρίς όρους, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, 
κατασκευή ΧΥΤΑ κατά παρέκκλιση 
νομοθετικών διατάξεων και οικοδόμηση 
γηπέδων. Συγκεκριμένα, τα αυθαίρετα 
που τηρούν τους όρους δόμησης της 
περιοχής, ακόμα και αν αυτοί έχουν 
αλλάξει, νομιμοποιούνται πλέον μόνο 
με μια άδεια δόμησης μικρής κλίμακας, 
απαλλάσσοντας τους ιδιοκτήτες τους 
τόσο από το πρόστιμο αλλά ακόμα 
και από το κόστος κανονικής άδειας, 
ανοίγει ο δρόμος για τη δόμηση σε 
«τυφλά» οικόπεδα και σε γήπεδα, ενώ 
νομιμοποιείται η αλλαγή χρήσης κτιρίου 
χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας. 
Τα νομοσχέδιο προχωρά με αύξηση του 
ύψους των οικοδομών κατά ένα μέτρο, 
προσθήκη νέων ορόφων σε υπάρχουσες 
οικοδομές, συνένωση γειτονικών 
κτιρίων, αύξηση του πλάτος μπαλκονιών, 
παράταση της ισχύος οικοδομικών αδειών 
αλλά και… κατασκευή ΧΥΤΑ και έργων 
αποχέτευσης και ύδρευσης με μόνη 
προϋπόθεση την έκδοση άδειας εργασιών 
μικρής κλίμακας. Και συνεχίζει: δημόσια 
οικόπεδα που έχασαν το δασικό τους 
χαρακτήρα πριν από τις 11/06/1975 
δεν επαναχαρακτηρίζονται ως δασικές 
εκτάσεις, προβλέπει κατασκευή 
θερμοκηπίων χωρίς οικοδομική άδεια, 
ενώ ασαφείς αφήνει τις ρυθμίσεις σχετικά 
με την οριοθέτηση ρεμάτων σε εντός και 
εκτός σχεδίου περιοχές. 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ 
ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΙΤΕ 
ΛΟΓΩ ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗΣ, ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ 
ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΩΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ. 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΠΡΑΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ. ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 
ΨΗΦΙΣΑΝ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ 
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΣΕ ΓΙΑ ΝΑ … 
«ΤΟ ΣΩΣΕΙ» ΚΑΤΑ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΤΟΥ 
ΤΡΙΤΣΗ, ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΑΛΛΟ 
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, Ο ΑΝΤΙ 
ΥΠΕΚΑ,ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΔΙΝΕΙ ΑΔΕΙΕΣ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΡΚΕΙ… ΝΑ 
ΜΑΖΕΨΕΙ ΛΕΦΤΑ. ΌΜΩΣ ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ, ΟΤΙ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΛΛΙΠΕΣΤΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ…ΣΑΠΙΑΣ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ 
ΑΛΛΑΞΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΑΥΤΟ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. 

Εικόνα πλήρους εγκατάλειψης παρου-
σιάζει πια το Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, 
αυτής της υποτιθέμενης «ανάσας πρασί-
νου», που βρίσκεται στα όρια των δήμων 
Αγίων Αναργύρων, Ιλίου και Καματερού. 
Αυτή τουλάχιστον ήταν η πρόθεση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος το 2000,όταν 
ολοκληρώνονταν τα έργα υποδομών 
του πάρκου, μαζί με την επιπρόσθετη 
φιλοδοξία για οικονομική και διοικητική 
αυτοδυναμία του και χρήση ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας οι οποίες θα του 
εξασφάλιζαν και την παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Το πάρκο, που δίνει σε πολλά σημεία 
στον επισκέπτη την εντύπωση βομβαρ-
δισμένου τοπίου, καθώς οι κάδοι απορ-
ριμμάτων ξεχειλίζουν ενώ ρημαγμένα 
κτίρια βρίσκονται σε κοινή θέα, έχει 
φθάσει σε αυτό το σημείο λόγω της 
απουσίας σταθερής χρηματοδότησης 
από το κράτος, έλλειψης προσωπικού 
και ανεπανόρθωτης κακοδιαχείρισης, 
σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής 
και ενώ η κατασκευή του είχε κοστίσει 
στο ελληνικό δημόσιο περίπου πέντε 
δισεκατομμύρια δραχμές. 

Οι λίμνες που φιλοξενεί έχουν μετα-
τραπεί σε βούρκους, αφού το σύστη-
μα ανακύκλωσης νερού, δωρεά κατά 

700.000 ευρώ από το ίδρυμα Λάτση, 
δε λειτουργεί, αλλά και λόγω αδυναμίας 
συντήρησης και πληρωμής της…ΔΕΗ! Την 
έκταση των 900 στρεμμάτων «καλύπτουν» 
μόλις δύο κηπουροί, ένας φύλακας και 
ένας πρακτικός μηχανικός, όπως ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του 
Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
Αττικής Γιάννης Μιχαλόπουλος, που το 
διαχειρίζεται, ενώ, συνεχίζει, «το πάρκο 
λειτουργεί χωρίς λογιστή και δε μπορούμε 
να απαιτήσουμε τα ανεξόφλητα ενοίκια 
από τα καταστήματα διότι δεν έχουμε 
δικηγόρο». 

Τα χρέη του πάρκου ανέρχονται περί-
που στα 200.000 ευρώ και η Χρυσούλα 
Ρουσάκη, μέλος της Επιτροπής Σωτηρίας 
του Πάρκου, αναφέρει πως έχουν κατα-
σπαταληθεί τεράστια κονδύλια, ιδίως από 
τότε που είχαν τη διαχείριση οι δήμοι ως 
και το 2004, ενώ τονίζει πως εντός του 
χώρου του πάρκου υπάρχουν αυθαίρετες 
κατασκευές και δραστηριότητες που δε 
συμβαδίζουν με τον περιβαλλοντικό του 
χαρακτήρα. 

Όλα αυτά για ένα από τα τελευταία 
οικοσυστήματα της Αττικής, με δάσος, 
λίμνες, φιστικιές, που φιλοξενεί 190 
διαφορετικά είδη πουλιών, ανάμεσα στα 
οποία και σπάνια, όπως έχει καταγράψει η 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Ελλάδος. 
Οι αμφιβολίες για την ορθή χρήση 

των κονδυλίων ήρθαν και δια στόματος 
του Συνήγορου του Πολίτη, ο οποίος, 
απαντώντας σε προσφυγή της Επιτροπής 
για τη Σωτηρία του Πάρκου το 2012, 
επεσήμανε χαρακτηριστικά πως «η κατά-
σταση του Πάρκου εγείρει θέματα για τη 
χρηστή διαχείριση των κονδυλίων που 
έχουν διατεθεί για τη δημιουργία του 
ήδη από το 1995».

ΕΔΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΦΩΝΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ 
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
«ΤΡΙΤΣΗ»,ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕ ΔΙΝΕΙ 
ΣΗΜΑΣΙΑ. Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥ-
ΜΕΝΑ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ 
ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΩΝ 
ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ-ΔΗΜΟΥΣ, ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ. ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ, ΟΙ ΠΡΟΣ-
ΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΕΝΑ 
ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΟΛΑ ΤΑ …ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ, 
ΑΛΛΑ…ΔΕ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ. 

ΠΑΡΚΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»:

Βομβαρδισμένο τοπίο η άλλοτε 
«Όαση» της Αττικής 
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ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

Την άμεση απόσυρση του κρουασάν με 
την επωνυμία “Croissant Panini dolce” 
με γέμιση πραλίνας  φουντουκιού, σε 
συσκευασία των 150γραμ. και ημερομηνία 
λήξης στις 22/03/2014, απαίτησε 
ο Ε.Φ.Ε.Τ.,ύστερα από διερεύνηση 
καταγγελίας  για ανάπτυξη μούχλας 
πρασινωπής χροιάς στην επιφάνεια του 
προϊόντος.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ 
«ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.  

ΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ 

Από την ελληνική προεδρία  
και τον Υπουργο ΠΕΚΑ Μανιάτη 

Το τέλος των συζητήσεων δεκατεσ-
σάρων (14) ετών γύρω από την άδεια 
καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, φαίνεται πως έφερε η προεδρία 
στο Ευρωκοινοβούλιο του Υπουργού 
ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος πήρε 
την απόφαση να επιτρέψει, σε όσες 
χώρες το επιθυμούν,  την  καλλιέργεια 
των παραπάνω οργανισμών, ενώ όσες 
δε θέλουν θα  έχουν τη δυνατότητα 
να επικαλεστούν την προστασία της 
δημόσιας υγείας ή του περιβάλλοντος 
προκειμένου να δικαιολογήσουν την 
απόφασή τους αυτή. 

Η απόφαση, που αναμένεται να εφαρ-
μοστεί οριστικά στο τέλος του 2014, 
αφήνει απροστάτευτες και τις χώρες 
που θα πουν «όχι» στα μεταλλαγμένα, 
καθώς, με βάση την κοινοτική συνθήκη 
που επιβάλλει την ελεύθερη κυκλοφο-
ρία προϊόντων εντός της Ένωσης, δε 
θα μπορούν πλέον να εμποδίσουν την 
εισαγωγή μεταλλαγμένων φυτών και 
προϊόντων. Αξιοσημείωτο είναι πως, η 
Ελλάδα ΔΕΝ ήταν ανάμεσα τις χώρες 
οι οποίες αντίκεινται στην καλλιέργεια 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, 
αφού οι μόνες, μέχρι χθες, χώρες που 
ασκούσαν βέτο ήταν οι Μ. Βρετανία, το 
Βέλγιο, η Γερμανία και Γαλλία από τις 
οποίες μόνο το Βέλγιο εξακολουθεί να 
αρνείται κατηγορηματικά την  «συμβιβα-
στική» λύση που πρότεινε στην πραγμα-
τικότητα η κομισιόν, μέσω της ελληνικής 
προεδρίας και του Γιάννη Μανιάτη, η 
οποία ανοίγει  πλέον το δρόμο προς την 
καλλιέργεια μεταλλαγμένων. 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις 
ζητούν από τον έλληνα υπουργό ΠΕΚΑ 
να προχωρήσει σε τροποποίηση της πρό-
τασής του ώστε η συμβιβαστική «μέση 
οδός» που προτείνεται από την κομισιόν 
να εγκαταλειφθεί υπέρ της  οριστικής 
απαγόρευσης γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών στην επικράτεια των χωρών 
που το επιθυμούν.

Τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλείας Τροφίμων, EFSA,   δεν έχει 
γνωμοδοτήσει μέχρι σήμερα ποτέ αρνητικά 
για κάποιο μεταλλαγμένο οργανισμό και 
μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι υπέρ 
των πολυεθνικών βιοτεχνολογίας που 
προωθούν τους γενετικά τροποποιημέ-
νους οργανισμούς. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 
ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΚΑΘΕ 
ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΤΗ ΦΥΣΗ,ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ 
ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ.  ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΟΙ ΜΕΓΑ-
ΛΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕ ΚΟΡΩΝΙΔΑ 

ΤΗΝ MONSANTO,ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ 
ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗ-
ΤΗ, ΤΟ ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΨΑΡΙ 
ΚΑΙ ΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΙΠΕΡΙΑ. ΕΤΣΙ 
ΤΗ ΣΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝ ΟΤΙ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΡΕΨΕΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜ-
ΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ 
«ΤΣΙΜΕΝΤΟ», ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ 
ΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΜ-
ΒΕΙ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΖΙΡΟ-ΑΚΟΥΣ-
ΤΕ-ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 
ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ  ΕΤΗΣΙΩΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ 
Ο ΥΠΕΚΑ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΥΠΕΚΥΨΕ-ΓΙΑ 
ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ-ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ ΩΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ «ΑΦΕΣΗ» ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ 
ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΛΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ.  

Επικίνδυνα, για την υγεία του καταναλωτή, φυτοφάρμακα 
που εισάγονται παράνομα από Σκόπια, Βουλγαρία και Τουρ-
κία, εντοπίστηκαν σε αποθήκες αγροτών στη Θεσσαλία και 
τη Βόρεια Ελλάδα. Τα φυτοφάρμακα, η παράνομη εισαγωγή 
των οποίων επιφέρει οικονομικό όφελος για τον παραγωγό 
ως και 60%, μεταφέρονται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, από τα 
σύνορα και αποθηκεύονται μέσα στα χωράφια,σε χώρους που 
δύσκολα εντοπίζονται. Το φαινόμενο είναι γενικευμένο σε όλες 
τις βαλκανικές χώρες και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
προχωρά σχέδιο για δημιουργία μητρώου επιστημόνων -συντα-
γογράφων γεωργικών φαρμάκων το οποίο θα αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο και θα επικαιροποιείται κάθε δεκαπέντε ημέρες, τον 
καθορισμό των απαιτούμενων προδιαγραφών για τη συνταγή 
χρήσης αυτών, καθώς και τις ρυθμίσεις και τους τύπους για 
τη συνταγή χρήσης. Στόχος του είναι η καταπολέμηση της 
παράνομης διακίνησης μη εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων, η 

ορθολογική τους χρήση και η βελτίωση του τρόπου διάθεσής 
τους στην αγορά. Η απόφαση, που βρίσκεται υπό διαβούλευση, 
προβλέπει παρακράτηση 20% των κοινοτικών επιδοτήσεων 
για τους αγρότες που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις, ενώ όσοι 
συνταγογραφούν χωρίς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις 
του υπουργείου θα «τιμωρούνται» με αναστολή αυτής της 
δυνατότητας.

ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΩΝΤΑΣ 
ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΠΟΥ ΣΑΣ 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙ-
ΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΪΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ.ΟΠΟΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΤΙΔΗ-
ΠΟΤΕ, ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑ 
ΠΑΙΞΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ. 

Παράνομα φυτοφάρμακα σε Θεσσαλία και Β. Ελλάδα

ΜΑΦΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 
ΧΟΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 

Τεράστιες είναι οι ζημιές για τις νόμιμες 
εταιρείες ανακύκλωσης αλλά και για το 
κράτος από τη «μαφία» του χαλκού. Οι 
παράνομες μάντρες, όπως αποκάλυψε 
η έρευνα του Kontra News, στις οποίες 
καταλήγει ο κλεμμένος χαλκός καθώς 
και άλλα μέταλλα ξεφυτρώνουν σαν 
μανιτάρια. Κάθε χρόνο, πάνω από 
250.000 τόνοι σκραπ περνούν τα 
ελληνικά σύνορα με προορισμό τα 
Βαλκάνια από τα παράνομα κυκλώματα 
ανακύκλωσης χαλκού, ενώ οι κρατικές 
ζημιές υπολογίζονται στα 40 εκατομμύρια 
ευρώ ετησίως. Η ζημιά μόνο για το δήμο 
Αιγάλεω ανέρχεται στα 200.000-300.000 
ευρώ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
δήμαρχος, Χρήστος Καρδαράς. Και ενώ 
το κράτος επιβάλει τέλη ανακύκλωσης σε 
όλους τους Έλληνες πολίτες, που φτάνουν 
τα 130 εκατομμύρια ευρώ ετησίως,το 
πρόβλημα παραμένει, με το ανθρώπινο 
δυναμικό της αστυνομίας να μην 
επαρκεί να εξαρθρώσει τα εκατοντάδες 
κυκλώματα που δρουν καθημερινά 
και τους επιθεωρητές του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος να μην ξεπερνούν τους 
35 σε όλη τη χώρα. Στην δυνατότητα του 
καθενός να κάνει έναρξη επαγγέλματος 
στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να προσκομίσει 
απαραιτήτως εγκρίσεις περιβαλλοντικών 
όρων και άδεια λειτουργίας, αποδίδει 
ο Νίκος Μπακιρτζίδης, Πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανακυκλωτών, 
την έξαρση του φαινομένου. 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑ 
ΚΡΑΤΕΙ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, 
Ο ΕΟΑΝ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ. 
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Νοθεύουν το ελληνικό ελαιόλαδο
Στην επιφάνεια ήρθαν τελευταία 

απάτες με … «βαφτίσια» ιταλικού και 
ισπανικού ελαιόλαδου, τρίτης ποιό-
τητας ως «Έξτρα παρθένο ελληνικό», 
όπως ανακαλύφθηκε ύστερα από 
ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Με βάση επίσημα στοιχεία, μέχρι 
σήμερα πέρασαν τα σύνορα της χώρας 
1.255 τόνοι ελαιόλαδου με αποδέκτες 
14 επιχειρήσεις, που φαίνεται πως δεν 
έχασαν ευκαιρία να εκμεταλλευτούν 
τη φετινή χαμηλή ελληνική παραγωγή 
λόγω καιρικών συνθηκών, ενώ ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, 
δηλώνει πως θα ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία 
του καταναλωτή. Έλεγχοι πραγμα-
τοποιούνται και από τον ΕΦΕΤ, με 
μεγάλο μέρος αυτών να επικεντρώ-
νεται στο νησί της Κρήτης, καθώς 
απορροφά το 50% των εισαγόμενων 
κακής ποιότητας ελαίων που έρχονται 

στη χώρα. ο κέρδος για αυτούς που 
«ελληνοποιούν» τα εισαγόμενα λάδια 
είναι μεγάλο, αν αναλογιστεί κανείς 
πως η χαμηλότερη τιμή πώλησης 
ελαιολάδου στην Ελλάδα δεν πέφτει 
κάτω από τα 3 ευρώ το κιλό, όταν 
η τιμή πώλησης του το έξτρα παρ-
θένου ελαιόλαδου στην Ισπανία δεν 
υπερβαίνει τα 2,60 ευρώ το κιλό. Την 
ίδια στιγμή, η Τρόικα από τη πλευρά 
της πιέζει για επίσημη …νοθεία του 
ελληνικού ελαιολάδου με προσμείξεις 
σπορελαίων, πρόταση που εισηγείται 
ο ΟΟΣΑ ως μια διαρθρωτική αλλαγή 
που θα δώσει ώθηση στην ελληνική 
οικονομία. 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομη-
χανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου και 
όλοι οι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή 
και διακίνηση ελαιολάδου φορείς 
δηλώνουν πως κάτι τέτοιο θα σημά-
νει την καταστροφή του προϊόντος 
εγχωρίως και διεθνώς, ενώ με κοινή 
υπουργική απόφαση το Υπουργείο 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων από το 2009 
απαγόρευε τη πρόσμειξη ελαιολάδου 
που προορίζονταν για εσωτερική 
κατανάλωση με άλλα φυτικά έλαια, 
επιτρέποντας την πρακτική αυτή για 
τις προς εξαγωγή ποσότητες, όπως 
και την εισαγωγή αντίστοιχων ελαίων 
με προσμείξεις από το εξωτερικό. 

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΜΙΛΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΓΝΩ-
ΡΙΖΟΥΜΕ. ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΠΟΥ Ο 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΕΧΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑ-
ΝΙΑ ΕΙΧΑΜΕ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ ΛΑΔΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΟΠΩΣ Η ΙΤΑΛΙΑ 
ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΠΙΣΩ. 
ΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ, ΚΥΡΙΕ 
ΥΠΟΥΡΓΕ, ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΕΙΔΟΣ 
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, 
ΤΟ ΛΑΔΙ. 

Πρόστιμα συνολικού ύψους 240.000 
ευρώ επιβλήθηκαν σε 63 επιχειρήσεις 
τροφίμων από τον ΕΦΕΤ, μόλις μέσα 
στο διάστημα του Ιανουαρίου, για 
σωρεία παραβάσεων, από διάθεση μη 
ασφαλών για κατανάλωση ή νοθευμέ-
νων τροφίμων, ως παραπλάνηση του 
καταναλωτή και ανεπαρκές επίπεδο 
υγιεινής χώρων και εξοπλισμού των 
εταιρειών που τα παρασκευάζουν. Το 
σκάνδαλο παίρνει διαστάσεις θρίλερ, 
αν σκεφθεί κανείς πως μεταξύ των 
τροφίμων που αποσύρθηκαν από τα 
ράφια των σούπερ μάρκετ ήταν μου-
χλιασμένα κρουασάν, τρόφιμα γεμάτα 
έντομα, αλλά και ρύζι με …ψείρες! 
Μύκητες και σκουλήκια εντοπίστηκαν 
σε 21 τόνους λεμονιών, 78 τόνους 
μπανανών,14 τόνους από μαύρο πιπέρι, 
ενώ οι περιπτώσεις μοιάζουν να μην 
έχουν τελειωμό. Αδίστακτοι φαίνεται 
να είναι κάποιοι καταστηματάρχες, 
οι οποίοι στο βωμό του κέρδους δε 
διστάζουν να ρισκάρουν ακόμ

α και ανθρώπινες ζωές, με χαρακτη-
ριστικό το παράδειγμα ψητοπωλείου 
στην περιοχή της Μακύνειας Αιτωλο-
ακαρνανίας, στο οποίο οι αρμόδιες 
αρχές εντόπισαν περισσότερα από 
30 κιλά ακατάλληλου νωπού κρέατος 
αλλά και 60 κιλά κατεψυγμένου χωρίς 
σήμανση, 55 κιλά αλλοιωμένης φέτας, 
12 κιλά αλλοιωμένες κατεψυγμένες 
τυρόπιτες, δύο κατεψυγμένα κοτό-
πουλα, στην επιφάνεια των οποίων 
βρέθηκαν νεκρά έντομα, αλλά και 
πολλά άλλα, όλα έτοιμα προς διάθεση 

στους ανυποψίαστους πελάτες. Το 
μόνο «θετικό» της ιστορίας αυτής με 
τα άκρως επικίνδυνα -για τη δημόσια 
υγεία- τρόφιμα είναι ότι το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης έχει σκληρύνει 
τη στάση του απέναντι σε τέτοια κερ-
δοσκοπικά παιχνίδια, όπως μαρτυρούν 
τα πρόστιμα ως και 400.000 ευρώ ανά 
περίπτωση, οι ποινές φυλάκισης ως 
και 4 χρόνια,αλλά και η πρόβλεψη για 
διπλασιασμό των ποινών σε περιπτώ-
σεις επανάληψης των εγκληματικών 
αυτών ενεργειών, από κάποιο έμπορο 
ή καταστηματάρχη. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑ-
ΛΩΤΗ Η 15η ΜΑΡΤΙΟΥ. ΜΕ ΟΛΑ 
ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑ-
ΤΡΟΦΙΚΕΣ «ΑΠΑΤΕΣ», ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ; 

ΟΙ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 
ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ, 
ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ; 

ΓΙΑ ΑΥΤΟ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΤΑ 
ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 
ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ, ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΣΥΝΕ-
ΧΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ 
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΩΣΤΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ…ΚΛΕΙΝΟΥΝ. 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩ-
ΤΗ, ΣΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕ-
ΔΩΣΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ (www.pakoe.gr) 
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ 
ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2012-2013, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΤΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ. ΤΟ 
ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΤΩΡΑ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ. 

ΟΙ ΤΡΕΛΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ 
ΞΑΝΑΧΤΥΠΟΥΝ 

Ύστερα από 10 και πλέον χρόνια απουσίας 
από τη χώρα μας, η νόσος των τρελών αγε-
λάδων φαίνεται πως επανεμφανίζεται, όπως 
προκύπτει από δύο νέα κρούσματα σε αγελάδες 
ολλανδικής προέλευσης που βρέθηκαν νεκρές 
σε ελληνική φάρμα.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, τα αποτελέσμα-
τα της ανάλυσης των δειγμάτων εγκεφαλικού 
ιστού τους από τα εργαστήρια του «Δημό-
κριτου» ήταν θετικά ως προς τη «σπογγώδη 
εγκεφαλοπάθεια», όπως είναι η επιστημονική 
ονομασία της νόσου των τρελών αγελάδων. 
Το περιστατικό φανερώνει πως μάλλον δε 
τηρούνται σωστά οι απαιτούμενοι έλεγχοι στη 
χώρα προέλευσης των ζώων που εισάγονται 
στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα στη χώρα μας οι 
αντίστοιχοι έλεγχοι των ντόπιων ζώων είναι 
πολύ αυστηροί και αυτός είναι και ο λόγος που 
οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους καταναλωτές 
τα ντόπια προϊόντα. 

Σημειώνεται πως στα αμνοερίφια η μετά-
δοση μπορεί να γίνει και από ζώο σε ζώο, με 
χρόνο επώασης της νόσου τους δεκαοκτώ 
μήνες, ενώ στον άνθρωπο η νόσος των τρελών 
αγελάδων (που φέρει το όνομα Κρόιτσφελ-
Γιάκομπς) κυμαίνεται από 25 ως 30 χρόνια 
και η μετάδοσή της γίνεται από κατανάλωση 
μολυσμένου τροφίμου. 

ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΚΑΝ-
ΔΑΛΑ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ «ΤΡΕΛΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ». 
ΖΗΣΑΜΕ ΠΡΙΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ 
ΕΦΙΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ. 
ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΠΑΚΟΕ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΞΑΝΑΛΕΜΕ «ΕΣΤΙΑΣΤΕ ΤΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ». 

Θρίλερ με τα επικίνδυνα  
και μουχλιασμένα τρόφιμα της αγοράς



34 / ΟΙΚΟ... ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
οικονομία

ΚΑΡΤΕΛ  
ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ  
ΕΡΓΑ 

Στην τελική ευθεία φαίνεται 
πως έχει μπει ο έλεγχος 
που διενεργεί η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού σχετικά με 
την έρευνα στον κλάδο των 
κατασκευών. Σχολαστικά 
εξετάζονται 10.000 μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
ύστερα από αιφνιδιαστικό 
έλεγχο που πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία 6 εταιρειών πριν 
από ένα περίπου χρόνο. Οι 
εταιρείες είναι οι Ελλάκτωρ, J& 
P ΑΒΑΞ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΜΟΧΛΟΣ, 
ΙΝTRAKAT και ΑΕΓΕΚ, ενώ οι 
έλεγχοι έχουν επικεντρωθεί στις 
προσφορές που υποβλήθηκαν- 
από το 2008 και έπειτα κυρίως-
από τις εν λόγω εταιρείες 
σχετικά με την διεκδίκηση 
της ανάθεσης δημοσίων 
έργων, όπως κατασκευής 
νέων αυτοκινητόδρομων, 
μετρό, ΟΣΕ, έργων ΧΥΤΑ και 
πολλών άλλων. Μέχρι στιγμής 
υπάρχουν πληροφορίες που 
δείχνουν πως οι εν λόγω 
εταιρείες επιδίδονταν σε μια 
«μοιρασιά» των δημοσίων 
έργων ανά γεωγραφική περιοχή 
ή αναλόγως τις… προτιμήσεις 
τους, κάτι που, αν αποδειχτεί, 
θα επιφέρει όχι μόνο κυρώσεις, 
αλλά και τη διακοπή μεγάλων 
έργων,τα οποία γίνονται με 
κοινοτικά κονδύλια. Πρόκειται 
για το λεγόμενο « Bid rigging», 
δηλαδή την πρακτική των 
«στημένων» προσφορών», 
που ζημιώνει πάντα τον 
οργανισμό που συγκεντρώνει 
τις προσφορές, αλλά αντίθετα 
ωφελεί τα καρτέλ, αφού 
μοιράζονται μεταξύ τους την 
«πίτα» των δημόσιων έργων, 
κατανέμοντας ίσα τα κέρδη 
τους, χωρίς να ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους για μείωση των 
τιμών. 
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΕΠΕΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 
ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. 
ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑΤΕ, 
ΤΗ ΛΕΞΗ ΑΥΤΗ ΔΕ ΤΗ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΟΙ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΙ 
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, 
ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ.

Kαρτέλ και στη συλλογή αποβλήτων στα λιμάνια 
Καρτέλ και εκβιασμούς στον χώρο της περισυλλογής αποβλήτων 

στα λιμάνια κατήγγειλε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Επιβατηγού Ναυτιλίας Μιχάλης Σακέλλης στην εκδήλωση του 
Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών με θέμα 
«Κρίσιμες ώρες για την ακτοπλοϊα και τις συγκοινωνίες των 
ελληνικών νησιών, το πρόβλημα και οι πιθανές λύσεις» . 

Ο Ο.Λ.Π.,αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ, αύξησε τα τιμολόγια 
συλλογής απορριμμάτων κατά 60% το 2011, ενώ η αύξηση για το 
έτος 2013 έφτασε το 140%, και παράλληλα, με τις ευλογίες του 
κράτους, έχει δημιουργηθεί μονοπώλιο με τους ίδιους παρόχους 
υπηρεσιών σχεδόν σε όλα τα λιμάνια της χώρας. 

Ταυτόχρονα καταγγέλει πως το λιμεναρχείο Πάτρας επέβαλε 
σε ακτοπλοϊκή εταιρεία πρόστιμο 1.000 ευρώ επειδή παρέδωσε 

μαγειρικά έλαια σε πάροχο της επιλογής της και όχι στον προ-
στατευόμενο από τον οργανισμό λιμένος. 

ΠΛΩΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟ. ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΠΟΣΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ,ΧΩ-
ΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΕΙ;ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. 
ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΣ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ 
ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ». 

Ανοχύρωτη θα βρεθεί η Θεσσαλονίκη 
σε ενδεχόμενο βιομηχανικό ατύχημα, 30 
σχεδόν χρόνια μετά από εκείνο που συνέβη 
στις εγκαταστάσεις της Jet Οil, σύμφωνα 
με το συμπέρασμα της σχετικής ημερί-
δας που διοργάνωσε το Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου. 
Στην απουσία ενημέρωσης του κοινού 
για τη σωστή αντίδραση σε περίπτωση 
ατυχήματος αλλά, κυρίως, στην απουσία 
συντονισμένων ελέγχων λόγω κατακερ-
ματισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ διάφορων 
ελεγκτικών αρχών, αποδίδει το φαινόμενο η 
Χριστίνα Γιαννακίδου, στέλεχος της Δ/νσης 
Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλο-
ντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το τελευταίο 
εργατικό ατύχημα στα τέλη του Ιουνίου του 
2012 με θύμα ένα 52χρονο εργάτη στις 
εγκαταστάσεις της ΕΚΟ, ιδιοκτησίας Ελλη-
νικών Πετρελαίων, έφερε στην επιφάνεια 
το ζήτημα των εργολαβιών στις εταιρείες 
επεξεργασίας πετροχημικών. 

Συγκεκριμένα, ενώ οι μόνιμοι εργα-
ζόμενοι των ΕΛΠΕ λαμβάνουν τόσο την 
απαραίτητη εκπαίδευση όσο και τα απαι-
τούμενα μέτρα προστασίας, δε συμβαίνει 
το ίδιο και για τους εργαζόμενους των 
εργολαβιών, οι οποίοι στην πλειοψηφία 
τους είναι ανειδίκευτοι και εργάζονται 
συχνά χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα προ-
στασίας, όπως ειδικές στολές και κράνη, 
προκειμένου να συμπιεστούν περαιτέρω 
τα επιχειρηματικά κόστη. 

Αυτά καταγγέλλει ο Θεόδωρος Κυρια-
κίδης, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ, 
προσθέτοντας πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη 
εικόνα για τα προκληθέντα ατυχήματα, 
καθώς οι εν λόγω εταιρείες δε δηλώνουν τα 
εργατικά ατυχήματα στο Κέντρο Πρόληψης 
Επαγγελματικού Κινδύνου εντός 24 ωρών, 
όπως προβλέπει ο νόμος. 

Τα ΕΛΠΕ, από την άλλη, δια στόματος 
Βάσως Μουκριώτου, υποδιευθύντριας 
διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας, τόνισαν 
πως ο όμιλος δίνει προτεραιότητα στην 
ασφάλεια των εργαζομένων, μελετώντας 
δεκάδες σενάρια ακόμα και τα πιο απίθανα, 
ενώ τόνισαν πως διαθέτουν σχέδιο πρόλη-
ψης για φωτιά σε εγκαταστάσεις υγραερίου, 
πετρελαίου, αλλά βρίσκονται και σε πλήρη 
ετοιμότητα σε περίπτωση διαρροής αερίου 
που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη. 

Τονίζεται, ανεξάρτητα από τα σενάρια 
εργατικών ατυχημάτων, πως η επέκταση 
των ΕΛΠΕ στην περιοχή του Κορδελιού 
με την προσθήκη τεσσάρων δεξαμενών 
προκάλεσε την αντίδραση της δημοτικής 
αρχής και των πολιτών, αφού «ουδέποτε 
ρωτήθηκαν», ενώ, κατά τους κατοίκους της 
περιοχής, σημαντικές επιπτώσεις υπάρχουν 
στην υγεία του πληθυσμού με τα κρούσμα-
τα παιδικού άσθματος να παρουσιάζουν 
αύξηση. 

ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΠΕ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 
ΤΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ 
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ 
ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΥ-
ΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΣΩΣΤΑ 
ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠΕ, 
ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΤΕ 
ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΕΙ. 

Eπικίνδυνες …εργολαβίες στα διυλιστήρια 
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ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΞΑΝΑ ΤΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΚΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Με αφορμή την επανεμφάνιση του ραδιενεργού καισίου στη Θεσσαλονίκη, ίχνη του οποίου είχαν ανιχνευτεί τους περα-

σμένους μήνες στην ατμόσφαιρα της συμπρωτεύουσας,ύστερα από μελέτη που πραγματοποίησε ομάδα του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Χαρά Καφαντάρη και ο Τάσος Κουράκης πρότειναν τον συνυπολογισμό του φαινομένου 
για τη μείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να σημειωθεί πως το φαινόμενο συνδέεται με τη μεγάλη χρήση 
εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, όπως τζάκια και ξυλόσομπες. 

ΚΥΡΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ, ΤΟΤΕ ΛΥΠΟΥΜΑΤΣΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ 
ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΣΑΣ.ΜΑΘΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1986 ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 
ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ, ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΙΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ, ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΣΑΣ 
ΠΕΘΑΝΟΥΝ, ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΘΑ ΜΙΛΑΤΕ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ;

Με αδιάσειστα στοιχεία, που παρου-
σιάστηκαν στην Υποεπιτροπή Υδατικών 
Πόρων της Επιτροπής Προστασίας Περι-
βάλλοντος από επιστήμονες της ομάδας 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
αποκαλύπτεται καθαρά πλέον το περιβαλ-
λοντικό αλλά και κυριολεκτικό έγκλημα 
που συντελείται εις βάρος της υγείας 
των ανθρώπων γύρω από την περιοχή 
του Ασωπού. 

Οι επιστήμονες, αφού πραγματοποί-
ησαν μελέτη στην περιοχή, διαπίστωσαν 
υπέρβαση του ορίου εξασθενούς χρωμίου 
στο νερό κατά 70 ως και 140 φορές 
πάνω από το ανώτατο επιτρεπτό. Την 
κρατική αδειοδότηση των βιομηχανιών 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
και μολύνουν τον Ασωπό και όλο τον 
υδροφόρο ορίζοντα με το καρκινογόνο 
αυτό στοιχείο καταγγέλει ο Θανάσης 
Παντέλογλου, χημικός μηχανικός, ενώ 
ο ίδιος ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, 
Γιώργος Μουλκιώτης, επιβεβαίωσε πως, 
η τελευταία μέτρηση από τις υπηρεσίες 
της Περιφέρειας στον Ασωπό έδειξε 

συγκέντρωση 5.000 μικρογραμμαρίων 
εξασθενούς χρωμίου ανά λίτρο όταν το 
2011 ήταν 3.500. 

Η Πολυξένη Νικολοπούλου, καθη-
γήτρια Ιατρικής του Καποδιστριακού 
Πανεπιστήμιου Αθηνών, αναφέρει χαρα-
κτηριστικά πως, εκτός από τον διαπι-
στωμένο καρκίνο, τα βαρέα μέταλλα 
συνδέονται και με συγγενείς ανωμαλί-
ες στη σύλληψη και τη ανάπτυξη των 
εμβρύων ενώ δηλώνει πως λύσεις για 
τον καθαρισμό του Ασωπού, όπως η 
αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου σε 
τρισθενές, που υποτίθεται ότι είναι λιγό-
τερο βλαβερό, είναι ανεπαρκείς και δεν 
προφυλάσσουν σε καμία περίπτωση την 
υγεία του ανθρώπου. 

Αυτά, την ίδια στιγμή που εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος δεν έχουν 
εκφράσει καν την πρόθεση για λήψη 
μέτρων για την προστασία της ζωής 
των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής .

ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΤΗ ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΗΤΑΝ 

ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΟ ΤΟ 2010, ΜΕ ΤΙΣ 
ΦΑΝΦΑΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡ-
ΓΟΥ, ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 
«ΟΙΚΟΛΟΓΟΥ» ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ. 
ΔΕ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ 
ΠΟΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ 
ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ. Η ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕ-
ΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ, ΟΙ 
ΥΔΡΟΦΟΡΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΡΥΠΑΙ-
ΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕ ΔΙΝΕΙ 
ΣΗΜΑΣΙΑ. ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΩΠΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΡΥΠΑΙΝΟΝΤΑΙ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣ-
ΜΑ ΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. 
ΚΑΠΟΤΕ, ΤΟ 2007-2008, ΥΠΗΡΧΑΝ 
ΦΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΝ. 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΙΩΠΟΥΝ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡ-
ΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ. 

ΕΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ  
ΤΑ 16 ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΑ 
ΠΛΟΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

Δεκαέξι πλοία έχουν παραμείνει 
ημιβυθισμένα από τις αρχές του 1980 
μέχρι σήμερα στην περιοχή Λιμανάκι 
του Περάματος. Πρόκειται για πλοία 
«απορρυπαντικά», πλοία δηλαδή που 
χρησιμοποιούνταν για τον καθαρισμό 
μεγάλων πλοίων και ήταν επιφορτισμένα 
με την αποκομιδή πετρελαϊκών 
υπολειμμάτων που έμεναν στις δεξαμενές 
τους και τα οποία πλέον, σύμφωνα με 
έκθεση του ΟΛΠ, εκλύουν τοξικές ουσίες 
που τα καθιστούν ιδιαίτερα επιβλαβή για 
το περιβάλλον. Ο επίκουρος καθηγητής 
στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αριστοτέλης 
Αλεξόπουλος κάνει λόγο για τεράστιες 
επιπτώσεις στο βυθό της θάλασσας και 
τη ναυσιπλοϊα, ενώ τονίζει ότι κανένας 
φορέας δεν έχει αναλάβει να κάνει μέχρι 
αυτή τη στιγμή μελέτες στο βυθό ώστε 
να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της 
μόλυνσης που συντελείται. Από την άλλη, 
ο πρώην δήμαρχος Περάματος Νίκος 
Νικολαίδης, χαρακτηριστικά αναφέρει πως 
το θέμα της απομάκρυνσης των πλοίων 
αυτών συζητιέται έδω και 30 χρόνια χωρίς 
κανένα αποτέλεσμα, ενώ την ίδια στιγμή, 
διευθυντικό στέλεχος του ΟΛΠ τονίζει πως 
η απομάκρυνση αυτή, αν και αναγκαία, 
είναι δύσκολη από νομικής πλευράς, 
καθώς είναι φορές που είτε αγνοείται ο 
ιδιοκτήτης είτε το πλοίο έχει κατασχεθεί 
από κάποια τράπεζα. Τέλος, ο δήμαρχος 
Περάματος, Παντελής Ζουμπούλης, 
δηλώνει πως τα ναυάγια αυτά αποτελούν 
εμπόδιο στην υλοποίηση της ανάπλασης 
της περιοχής από την κινέζικη εταιρεία 
COSCO, η οποία έχει αναλάβει την 
υποχρέωση αυτή ως αντισταθμιστικό 
όφελος για την απόκτηση του ελέγχου του 
σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. 
ΠΕΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
ΟΜΗΡΟΙ ΟΙ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ –ΚΟΥΦΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΗΜΙ Ή ΒΥΘΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
ΤΟΥΣ. 
ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ 
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ 
Η ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΗΤΑΝ ΣΕ ΑΚΜΗ. ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΣΤΙΕΣ ΕΝΤΟΝΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΗΣ, ΜΕ 
ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ. 
ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η COSCO 
ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΝΑ 
ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΠΟ 
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΜΗΡΙΑ.

140 φορές πάνω από το επιτρεπτό 
το εξασθενές χρώμιο στον Ασωπό
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Προς τον
κ. Μιχαήλ Τσαμάζ
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΤΕ 

Αθήνα: 07/04/2014
Αρ.πρωτ: 7707

Αξιότιμε κ. Τσαμάζ, 
Όπως καλώς γνωρίζετε το ΠΑΚΟΕ είναι 

συνδρομητής επί 25ετίας της εταιρείας 
σας με αριθμό σύνδεσης 210 8100805 
και 210 8100804, και πρόσφατη έδρα την 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας αρ. 28. Κατόπιν ανα-
λυτικού λογαριασμού που μας αποστείλατε 
για τη γραμμή 2108100805 για χρέωση 
χρονικής περιόδου από 01.12.2013 έως 
31.01.2014 διαπιστώσαμε με αγανάκτηση 
ότι υποχρεωνόμαστε να καταβάλλουμε 
για ανεξόφλητο προηγούμενο λογαριασμό 
το ποσό των 126,20 ευρώ. Το ποσό αυτό 
των 126,20 ευρώ, όπως καλώς γνωρί-
ζετε, το έχουμε εξοφλήσει διαμέσου της 
Εθνικής Τράπεζας με κωδικό πληρωμής 
ΟΤΕ 000091545510. Την εν λόγω πλη-
ρωμή αναγνωρίσατε αποστέλλοντας μας 
απόκομμα λογαριασμού από 01/04/2013 
έως 31/05/2013, από το οποίο προκύπτει 
ότι αφαιρέσατε το ως άνω ποσό των 
126,20 ευρώ. Ακολούθως στο ως άνω 
λάθος έχετε προβεί επανειλημμένως 
συμπεριλαμβάνοντας το ποσό αυτό και 
σε έτερους λογαριασμός ήτοι σε αυτόν 
της χρονικής περιόδου από 01.06.2013 
έως 31.07.2013, με ημερομηνία έκδο-
σης του λογαριασμού την 01.08.2013, 
από 01/08/2013 έως 30/09/2013, από 
01/12/2013 έως 31/01/2014. Στο ως άνω 
λάθος έχετε προφανώς προβεί δεδομένου 
ότι διατηρούμε και έτερη τηλεφωνική 

γραμμή ήτοι 210 8100804 για την οποία 
εξοφλήσαμε ποσό 254,00 ευρώ με κωδι-
κό πληρωμής ΟΤΕ 000091545501, στο 
οποίο συμπεριλαμβανόταν και οφειλή 
από προηγούμενο λογαριασμό ποσού 
126,50 ευρώ. Δηλαδή έχουμε καταβάλλει 
και για τις δυο ως άνω γραμμές τόσο το 
ποσό των 126,20 ευρώ όσο και ποσό 
126,50 ευρώ.

Για την παράνομη αυτή και υπαίτια 
συμπεριφορά σας έχουμε παραπονεθεί 
τόσο προφορικώς στις υπηρεσίες σας 
όσο και εγγράφως δια του υπ΄ αριθμ. 
πρωτοκόλλου 102000606/03.09.2013 
παραπόνου μας, όπως επίσης έχουμε 
συνομιλήσει τηλεφωνικώς με τον κ. 
Καραντζούλη, υπάλληλο της εταιρείας 
σας. Καμία όμως έγγραφη απάντηση δεν 
έχουμε λάβει από εσάς.

Παρόλα αυτά μέχρι και σήμερα δεν 
έχετε προβεί ως οφείλατε σε απάλειψη 
από τους λογαριασμούς μας του ως 
άνω ποσού των 126, 20 ευρώ. Με την 
συμπεριφορά σας αυτή έχετε προκαλέ-
σει τεράστια βλάβη στην λειτουργία της 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας μας 
διότι εμφανιζόμαστε αφενός να οφείλουμε 
ποσό μεγαλύτερο από το πραγματικό και 
να κινδυνεύουμε με διακοπή της γραμμής 
μας εξαιτίας της δικής σας παράνομης 
συμπεριφοράς, και αφετέρου μέχρι σήμε-
ρα μας έχετε διακόψει τρεις φορές την 
γραμμή για το ως άνω ποσό.

Δια της παρούσης σας καλούμε όπως 
εντός προθεσμίας τριών ημερών διαγρά-
ψετε από τους λογαριασμούς μας και 
το λογισμικό σας σύστημα την ως άνω 

εξοφλημένη από εμάς οφειλή, άλλως 
σας δηλώνουμε ότι θα καταφύγουμε στα 
ελληνικά αστικά και ποινικά δικαστήρια 
για την διεκδίκηση τω ν εννόμων δικαιω-
μάτων μας, ρητώς επιφυλασσόμενοι για 
οποιοδήποτε άλλου εννόμου δικαιώματός 

μας, και ιδίως της ενημέρωσης της διοί-
κησης της εταιρείας σας για παράβαση 
καθήκοντος των υπαλλήλων της.

Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης.
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Ένα Κίνημα αυτοδιοίκησης και πολιτών, που 
εναντιώνεται στην άδεια καύσης απορριμμάτων 
από τη τσιμεντοβιομηχανία «Τιτάν» είναι η απά-
ντηση του Δήμου Παύλου Μελά στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη, ύστερα από 
σύσκεψη της διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία 
ζητά ακύρωση της άδειας που παραχωρήθηκε στο 
«Τιτάν» και συνάντηση με τον Υπουργό.

Η επιτροπή στη συνεδρίαση της υπό τον 
Δήμαρχο Διαμαντή Παπαδόπουλο εναντιώθηκε 
ομόφωνα στην χορήγηση άδειας καύσης απορ-
ριμμάτων στο «Τιτάν» και αποφάσισε να στείλει 
επιστολή διαμαρτυρίας στον πρωθυπουργό Αντώνη 
Σαμαρά και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτι-
κών κομμάτων, καθώς και να ενημερώσει όλους 
τους φορείς και τους παράγοντες της πόλης (τα 
δημοτικά συμβούλια, τους βουλευτές, τον περι-
φερειάρχη και τους υποψήφιους περιφερειάρχες) 
δημιουργώντας ένα κίνημα πόλης, που θα έχει ως 
στόχο να ανατρέψει την απόφαση του Υπουργού 
Μανιάτη. 

Επίσης αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί 
συνάντηση με όλους τους δημάρχους των Δυτι-

κών Συνοικιών για να συμπαρασταθούν στους 
κατοίκους και να ζητήσουν από την ΠΕΔ και την 
ΚΕΔ να πάρουν ανάλογες αποφάσεις, ενώ με 
απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ορίστηκε 
δικηγόρος που προχώρησε σε αίτηση θεραπείας 
για να ακυρωθεί η απόφαση του Υπουργού. 

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά 
Διαμαντής Παπαδόπουλος «Η διαμαρτυρία μας 
πρέπει να γίνει κίνημα πόλης, προκειμένου όλοι 
να ενημερωθούν, να πάρουν θέση και να μας 
συμπαρασταθούν. 

Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση ο τόπος 
μας, ο Δήμος μας, οι Δυτικές Συνοικίες, η Θεσ-
σαλονίκη να γίνει τόπος καύσης σκουπιδιών, είτε 
λέγεται «Τιτάνας» είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. 
Θα προστατέψουμε το περιβάλλον της περιοχής 
και την υγεία των δημοτών στο Δήμο Παύλου 
Μελά, στις Δυτικές Συνοικίες. Η απόφαση αυτή 
είναι για μένα προσωπικά αλλά και για όλους 
μας casus belli. Ο Δήμος θα συνεχίσει τον αγώνα 
αναλαμβάνοντας όλες τις πολιτικές και νομικές 
πρωτοβουλίες που απαιτούνται προκειμένου να 
ανατραπεί η απόφαση του ΥΠΕΚΑ».

Ακύρωση της άδειας που χορηγήθηκε στο 
«Τιτάν» ζητά ομόφωνα ο Δήμος Παύλου Μελά

Ο ΣΓΟΥΡΟΣ  
ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΙ  
ΤΟΝ ΜΠΟΜΠΟΛΑ

Την άμεση πληρωμή 
τεσσάρων δόσεων, 
συνολικού ύψους 
696.952,91 ευρώ, 
στην ΗΛΕΚΤΩΡ του 
ομίλου Μπόμπολα, 
που έχει αναλάβει την 
εκτέλεση έργων στη 
χωματερή της ΦΥΛΗΣ 
με υπογραφή σύμβασης 
ύψους 2.160.869,52 
ευρώ, τον Σεπτέμβριο 
του 2013, έσπευσε 
να πραγματοποιήσει 
ο περιφερειάρχης 
Γιάννης Σγουρός, 
πριν ακόμα εγκριθεί 
ο προϋπολογισμός 
του 2014 από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής. Η απόφαση 
πάρθηκε ύστερα από 
σύγκληση έκτακτης 
συνεδρίασης από την 
εκτελεστική επιτροπή του 
υπερχρεωμένου ΕΣΔΝΑ 
στις 20 Ιανουαρίου, χωρίς 
τη σύγκληση διοικητικού 
συμβουλίου. Σημειώνεται 
ότι με αντίστοιχες 
«έκτακτες» διαδικασίες 
είχε αναλάβει την 
εκτέλεση εργασιών στη 
χωματερή ο ίδιος όμιλος.

Νέα πρόταση ύψους 915 εκατομμυρί-
ων ευρώ, με προκαταβολή του 33% και 
εξόφληση σε δέκα έτη για την απόκτηση 
του συνόλου των μετοχών της Ελληνικό 
Α.Ε. κατέθεσε πριν λίγες μέρες η Lamda 
Development. Εκτός της προσφοράς της, 
που υπερβαίνει και την αποτίμηση ανεξάρ-
τητου εκτιμητή, η εταιρεία αναλαμβάνει 
την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών 
καθώς και του Ενιαίου Μητροπολιτικού 
Πάρκου, συνολικού κόστους 1,25 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ. 

Επιπλέον η Lamda Development δεσμεύ-
εται ταυτόχρονα με ποινικές ρήτρες ύψους 
5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 
της επένδυσης. 

Και ενώ το ΤΑΙΠΕΔ, που αναμένεται να 
αποφασίσει εντός των επόμενων ημερών 
για την ανακήρυξη ή μη προτιμητέου επεν-
δυτή, τονίζει πως αυτός θα αποδίδει στο 
ελληνικό δημόσιο τους προβλεπόμενους 
από τη νομοθεσία φόρους που ανέρχονται 
στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και ότι 
συγκεκριμένη έκταση στο Ελληνικό δεν χαίρει 

ειδικής φορολογικής μεταχείρισης, πολλά 
είναι τα ερωτηματικά που γεννιούνται γύρω 
από την αποτίμηση της πραγματικής αξίας 
της έκτασης, καθώς μέχρι σήμερα παραμένει 
εκτός σχεδίου πόλης, χωρίς υποδομές αστικής 
ανάπτυξης αλλά με τη δυνατότητα,βάση του 
Νόμου 4062, ανάπτυξης δεκάδων χρήσεων 
γης στο μέλλον. 

Τέλος, η πραγματική έκταση προς αξιοποί-
ηση δε θα υπερβαίνει τα 2.500 στρέμματα, 
εκ των οποίων με κτίσματα αναμένεται να 
καλυφθούν μόνο τα 900.

Νέα πρόταση 2,2 δις € για το ελληνικό από την Lamda 
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ΜΙΚΡΕΣ ΨΑΡΙΕΣ…
ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης 
Παράκτιων Αλιέων από διάφορες 
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας 
συγκεντρώθηκαν την περασμένη 
βδομάδα στην παραλία της 
Θεσσαλονίκης για να διαμαρτυρηθούν 
για τις απαγορεύσεις υπεραλίευσης 
που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Αφορμή στάθηκε η απόφαση 
του να παύσει η αλιεία του μπακαλιάρου 
όλο το μήνα Φεβρουάριο προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η μείωση του 
συγκεκριμένου είδους στις ελληνικές 
θάλασσες. Σύμφωνα με στοιχεία 
μελέτης του Ινστιτούτου Αρχιπελάγους, 
το διάστημα Ιανουάριος –Μάιος 2011 
είχαν μειωθεί οι εκφορτώσεις παράκτιας 
αλιείας στο Ανατολικό Αιγαίο κατά 50% 
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2010, με τη μείωση συγκεκριμένων 
ειδών, όπως η συναγρίδα, ο σαργός, η 
κουτσομούρα και το σκαθάρι να φτάνει 
μέχρι και το 88% σε σχέση με την ίδια 
περίοδο της προηγούμενης χρονιάς, και 
η οποία αποδίδεται στην υπεραλίευση, 
κατά τον διευθυντή του Ινστιτούτου. Από 
την άλλη, εκπρόσωποι του κλάδου των 
παράκτιων ψαράδων τονίζουν πως δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πως 
η αλιεία τους επιβαρύνει τον πληθυσμό 
του μπακαλιάρου και πως ο λόγος που 
προστέθηκαν στο διαχειριστικό σχέδιο 
για τη αντιμετώπιση της μείωσης του 
πληθυσμού των ψαριών, που είναι 
υποχρεωμένη η χώρα μας να υποβάλει 
πλέον στην Ευρωπαική Ένωση, είναι για 
να μην έχουν τριβή με τις μηχανότρατες. 

Μη ασφαλές κρίθηκε το «Μέλι Ελάτης 
Μαινάλου», με ημερομηνία λήξης 
30.9.15, σε συσκευασία των 950g, το 
οποίο παράγεται από τον Κ. Μαρούτσο 
στα Λαγκάδια Αρκαδίας.
Ο κίνδυνος οφείλεται στην παρουσία 
αντιβιοτικών (τετρακικλύνες) στο μέλι, 
η οποία διαπιστώθηκε από έλεγχο 
που πραγματοποιήθηκε από την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του 
ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Αρκαδίας, την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και το Κτηνιατρικό 
Κέντρο Χανίων. 
Την άμεση ανάκληση του προϊόντος 
απαίτησε ο ΕΦΕΤ, καλώντας τους 
καταναλωτές να μην καταναλώσουν το 
μέλι, εφόσον το έχουν προμηθευτεί, ενώ 
ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικοί έλεγχοι.

Η δημιουργία πλεονάσματος προσφο-
ράς, αλλά και η ανησυχία σχετικά με την 
ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων 
καλλιεργειών οδήγησε πέρυσι και για 
πρώτη φορά από το 1996, στον περιορισμό 
των εκτάσεων των καλλιεργειών αυτών 
στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. 
Τα νέα όμως δεν είναι ευχάριστα στον 
τομέα των αναπτυσσόμενων οικονομιών, 
στις οποίες η αγορά των τροποποιημένων 
προϊόντων ανθεί, καθώς οι οικονομίες 
αυτές αποτελούν τη βάση ζήτησης για 
τις μεγάλες εταιρείες βιοτεχνολογίας. 

Στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας 
για την Απόκτηση Εφαρμογών Αγροβι-
οτεχνολογίας (ISSAAA), δείχνουν ότι η 
καλλιεργούμενη έκταση στις βιομηχανικά 
αναπτυγμένες χώρες μειώθηκε κατά 20% 
και υποχώρησε στα 81 εκατ. εκτάρια 
τη χρονιά που μας πέρασε, καθώς ο 
Καναδάς καλλιέργησε λιγότερη κανό-
λα και η Αυστραλία λιγότερο βαμβάκι. 
Από την άλλη πλευρά, παρατηρήθηκε 
αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η 
καλλιεργούμενη έκταση είναι μεγαλύτερη 
στις χώρες αυτές από ότι στις αναπτυγ-
μένες, η οποία έχει φθάσει στα 94,2 

εκατομμύρια εκτάρια. 
Μεταφέροντας το αποτέλεσμα της 

εξασθένησης και της μείωσης των καλλι-
εργούμενων με μεταλλαγμένα προϊόντα 
εκτάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατη-
ρείται ένα νέο ρεκόρ, καθώς η επέκταση 
των καλλιεργειών αυτών είναι κατά 3% 

μεγαλύτερη από το 2012. 
Στην χώρα μας, η συνολική έκταση 

των γενετικά τροποποιημένων αυξήθηκε 
μόλις κατά 1% τη χρονιά που μας πέρασε, 
ενώ ταχεία ανάπτυξη των μεταλλαγμένων 
προϊόντων παρατηρείται στις αγορές της 
Λατινικής Αμερικής και ιδίως στη Βραζιλία. 

ΜΙΚΡOΤΕΡΕΣ ΟΙ ΕΚΤAΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟYΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜEΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜEΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

Νέα άνθηση τους στις 
αναπτυσσόμενες οικονομίες

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
Το Σάββατο 26 Απριλίου 2014 στο Μεσοχώρι του δήμου Παρανεστίου στο Ν.Δράμας θα διεξαχθεί η 14η Πανελ-

λαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών, μια ετήσια κεντρική εκδήλωση της εναλλακτικής κοινότητας  Πελίτι 
για τις ντόπιες ποικιλίες, τα αυτόχθονα ζωτικά προϊόντα και την αχρήματη οικονομία. Στην εκδήλωση, βασική  φιλο-
σοφία της οποίας είναι να μην είναι κανένας άνθρωπος εξαρτημένος από την αγορά σπόρων , αλλά να μπορεί να 
κρατάει το δικό του σπόρο, θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή παραδοσιακών σπόρων και φυτών αφού προηγουμένως 
ο επισκέπτης προμηθευτεί τα κουπόνια που του αναλογούν από τη γραμματεία της γιορτής. 

Απαντήσεις σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας τροφίμων 
για την προστασία του καταναλωτή αλλά και για τη διασφά-
λιση της ανταγωνιστικότητας δίνει η εταιρεία Συμβούλων 
Proactive Α.Ε. Σύμφωνα με αυτήν, το 2002 τέθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε εφαρμογή ο Κανονισμός 178/2002 με 
βάση τον οποίο καθορίζονται οι 5 βασικές αρχές που διέπουν 
την Αγροτική παραγωγή και Ασφάλεια των τροφίμων. 

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας 
της τροφικής αλυσίδας, η ανάλυση κινδύνου είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την ασφάλεια των τροφίμων, όλες ανεξαιρέτως 
οι επιχειρήσεις φέρουν την ευθύνη για την ποιότητα των προϊ-
όντων που εισάγουν, παρασκευάζουν, μεταποιούν ή διανέμουν, 
όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής και διακίνησης προϊόντων 
υποχρεούνται να παρακολουθούν την πορεία των προϊόντων 
τους μέχρι να φθάσουν στον καταναλωτή και, τέλος, τονίζεται 
και το δικαίωμα των καταναλωτών στην πληροφόρηση για 
την ασφάλεια των προϊόντων που καταναλώνουν. 

Η διασφάλιση της ποιότητας, συνεχίζει η εταιρεία, επιτυγ-
χάνεται με την εφαρμογή προτύπων και κανονισμών, όπως 

το πρότυπο GLOBALGAP, με παγκόσμια αναγνώριση, που 
εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια από παραγωγούς και το 
οποίο αναπτύχθηκε από τον ΜΚΟ οργανισμό FOODPlusGmbh, 
με πρωτοβουλία των μεγαλύτερων σούπερ-μάρκετ της 
Ευρώπης, ή το ανάλογης φιλοσοφίας QS GAP. 

Επιπλέον, πολλές αλυσίδες δεν αρκούνται στην εφαρμο-
γή αυτών των προτύπων από την πλευρά των παραγωγών, 
αλλά προκειμένου να είναι σίγουρες για την ποιότητα των 
προϊόντων που διαθέτουν στα ράφια τους ζητούν και δεύ-
τερους ελέγχους που διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους 
αντιπρόσωπους. 

Η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας από την πλευρά των 
παραγωγών προϋποθέτει μια σειρά από τεχνικές με στόχο 
την παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος, προστατεύοντας 
παράλληλα το περιβάλλον, διασφαλίζοντας την αειφόρο 
ανάπτυξη, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή τους 
εκπαίδευση που συντελεί στην μείωση του παραγόμενου 
κόστους, την ορθολογική χρήση των εισροών, την απόδοση 
προστιθέμενης αξίας στο αγροτικό προϊόν, κ.α. 

Οδηγίες πιστοποίησης ποιότητας τροφίμων 

ΕΠΙΒΛΑΒEΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΓΕIΑ ΤΟ ΜEΛΙ 
ΕΛAΤΗΣ ΜΑΙΝAΛΟΥ
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ΗΡΘΕ Η 
«ΓΕΝΝΑΙΩΔΩΡΗ 
ΤΣΑΝΤΑ» 

Μια πρωτότυπη έμπνευση που 
μετατράπηκε σε παγκόσμια 
επιχειρηματική πρωτοβουλία είχε η 
Νατάσα Αθανασιάδου, που θέλησε 
να «χρησιμοποιήσει» τη δύναμη του 
καταναλωτικού κοινού προς όφελος των 
αδυνάτων λαών που στερούνται ακόμα 
και τα βασικά ανθρώπινα αγαθά . Η 
«γενναιόδωρη» τσάντας, που γεννήθηκε 
όταν η νεαρή Ελληνίδα βρέθηκε μέσα 
σε 48 ώρες από μια φτωχική πόλη 
της Ινδίας στο πολυσύχναστο Λονδίνο, 
κατασκευάζεται από υλικό που προέρχεται 
από την ανακύκλωση 25 πλαστικών 
μπουκαλιών νερών, ενώ διατίθεται σε 
πολλά χρώματα που αντιπροσωπεύουν 
τα βασικά αγαθά της τροφής, της 
πρόσβασης σε πόσιμο νερό, της στέγης 
και της υγειονομικής περίθαλψης. Μέρος 
από τα έσοδα θα διατίθεται για την 
παροχή αυτών των αγαθών σε χώρες του 
αναπτυσσόμενου κόσμου, σε συνεργασία 
με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
με τον ίδιο σκοπό. 

Την άμεση απόσυρση από την αγορά 
προϊόντος “chilli pepper”, με την 
εμπορική ονομασία “Captain’s”, απαίτησε 
ο ΕΦΕΤ, από την επιχείρηση παραγωγής 
του Aθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε., (Αγ. Σωτήρος 
100, Αχαρναί, Αθήνα).
Κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήθηκε 
από τον ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα 
από την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Κρήτης σε συνεργασία με την Α’ 
Χημική Υπηρεσία Πειραιά του Γενικού 
Χημείου του Κράτους, στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Επίσημου Ελέγχου 
Ασφαλείας και Ποιότητας των Τροφίμων, 
η ανίχνευση υψηλής συγκέντρωσης 
αφλατοξινών κατέστησε το προϊόν σε 
γυάλινο περιέκτη των 26g και με Αριθμό 
Παρτίδας LEO1302, επιβλαβές για την 
υγεία του καταναλωτή, ο οποίος καλείται 
να μην καταναλώσει το συγκεκριμένο 
προϊόν, εφόσον το έχει προμηθευτεί.

Ο ΕΦΕΤ ΑΠΑΙΤΕΙ  
ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ  
ΜΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΤΣΙΛΙ 

Ολοκληρώθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης  
γιά τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα

Με επιτυχία στέφθηκε το πρόγραµµα έκτακτης ανάγκης για 
τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, σύµφωνα µε τις 
δηλώσεις του Περιφερειάρχη Αττικής και προέδρου του Ειδικού 
∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής, Γιάννη Σγουρού. 

Το πρόγραµµα, η εφαρµογή του οποίου ξεκίνησε ύστε-
ρα από τα αλλεπάλληλα κρούσµατα απόρριψης στον ΧΥΤΑ 
Φυλής µολυσµατικών ιατρικών αποβλήτων, ξεκίνησε στα τέλη 
∆εκεµβρίου και διήρκησε δύο µήνες, διάστηµα στο οποίο η 
«συµµόρφωση» των υγειονοµικών µονάδων έφτασε το 95%. 

Συνολικά 175 τόνοι από τους 1.815 που κατέληξαν στον 
ΧΥΤΑ Φυλής το δίµηνο των ελέγχων οδηγήθηκαν σε ειδική 
µονάδα αποτέφρωσης για ορθή περιβαλλοντικά επεξεργασία, 
ενώ τα ευρήµατα στάλθηκαν στους εισαγγελείς Περιβάλλοντος 
και Πρωτοδικών και πλέον αναµένονται διώξεις. 

Θλιβερή πρωτιά στις παραβάσεις είχαν τα δηµόσια νοσο-
κοµεία, ιδιαίτερα τα στρατιωτικά, µε τον συνολικό όγκο των 
επικίνδυνων απορριµµάτων να φτάνουν ως και το 25%, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, του συνολικού όγκου των σκουπιδιών 
που κατέληγαν στη Φυλή και τους ανυποψίαστους οδηγούς 
απορριµµατοφόρων του δήµου Αθηνών να συλλαµβάνονται 
µε τη διαδικασία του αυτόφωρου, κάτι που οδήγησε τους 
τελευταίους να ζητούν βεβαιώσεις από τα νοσοκοµεία ότι 
λαµβάνουν φορτία χωρίς µολυσµατικά απόβλητα. 

Ωστόσο η λήξη του σχεδίου στις 21 Φεβρουαρίου, κατά τον 
αντιδήµαρχο καθαριότητας Αθηνών, Ανδρέα Βαρελά, χαλάρωσε 
τους ελέγχους, ενώ ο Παναγιώτης Μέρκος, γενικός Επιθεω-

ρητής Περιβάλλοντος, επισηµαίνει την ανάγκη επαγρύπνησης 
απαντώντας στον Μιχάλη Γιαννάκο, Πρόεδρο της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Εργαζοµένων ∆ηµοσίων Νοσοκοµείων, που ισχυ-
ρίζεται πως µε αυτό τον τρόπο εξυπηρετούνται τα συµφέροντα 
του Ε∆ΣΝΑ και της κοινοπραξίας που διαχειρίζεται τη µονάδα 
αποτέφρωσης, επιβαρύνοντας τους ήδη ελλειµµατικούς προ-
ϋπολογισµούς των νοσοκοµείων, δεδοµένου πως το κόστος 
αποτέφρωσης στη Φυλή αγγίζει τα 1,70 ευρώ το κιλό, ενώ 
τα χρέη των υγειονοµικών µονάδων προς τον αποτεφρωτήρα 
έχουν φθάσει ήδη τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

Να σταµατήσει την παράνοµη και 
κοινωνικά και οικονοµικά επιβλαβή ιδιω-
τικοποίηση του νερού της Θεσσαλονίκης 
και της Αθήνας, ζητά από την κυβέρνηση 
ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κρίτω-
νας Αρσένης, ενόψει της εξέτασης την 
∆ευτέρα, 17 Φεβρουαρίου,  του απο-
τελέσµατος της επίσηµης ευρωπαϊκής 
νοµοθετικής διαδικασίας «Πρωτοβουλία 
Πολιτών»,µε την οποία συγκεντρώθηκαν 
2 εκατοµµύρια υπογραφές ενάντια στην 
ιδιωτικοποίηση του νερού. 

Όπως αναφέρει ο ευρωβουλευτής 
στο κείµενο των δηλώσεων του, « ο 
αριθµός αυτός ξεπερνά κατά πολύ το 
νοµικό απαιτούµενο του 1 εκατοµµυρίου 
των διασταυρωµένων υπογραφών ευρω-
παίων πολιτών, αλλά και της επαρκούς 
εκπροσώπησης από πολλές χώρες της 
Ε.Ε.» και συνεχίζει « Στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, µετά από κάλεσµά µου, 50 
ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές 
οµάδες και 18 χώρες της ΕΕ ζήτησαν 
από τις ενδιαφερόµενες για την εξαγορά 
της   εταιρείες να αποσυρθούν από το 
διαγωνισµό. 

Πρόσφατα το ΣτΕ έκρινε παράνοµη 
τη µεταβίβαση της ΕΥΑΘ και της ΕΥ∆ΑΠ 
στο ΤΑΙΠΕ∆, καθώς το νερό είναι δηµόσιο 
αγαθό και δε µπορεί να ιδιωτικοποιείται η 
παροχή του στους πολίτες. Η ΕΥΑΘ είναι 
µια κερδοφόρα επιχείρηση µε 18 εκατ. 
καθαρά κέρδη µετά φόρων το 2012, 

αλλά και αποθεµατικό 50 εκ. ευρώ, ενώ 
στις υποδοµές της πραγµατοποιούνται 
αυτή τη στιγµή επενδύσεις της τάξης 
των 100 εκ. ευρώ. 

Με βάση τη χρηµατιστηριακή τιµή 
της, ο αγοραστής θα έπρεπε να πληρώσει 
περίπου 110 εκ. ευρω για την εξαγορά 
του 51%, όµως ακόµα και αυτό το εξευ-
τελιστικό ποσό θεωρείται υψηλό από 

τους υποψήφιους αγοραστές.» 
Ο ευρωβουλευτής δεν παραλείπει να 

τονίσει πως όπου επιχειρήθηκε ιδιωτικο-
ποίηση του νερού, το αποτέλεσµα ήταν 
πολλαπλασιασµός της τιµής, αλλά και 
ραγδαία µείωση της ποιότητας του και 
κάλεσε την κυβέρνηση να σταµατήσει 
την παράνοµη και παράλογη πώληση του 
νερού της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Όχι στην πώληση του νερού 
από 2 εκατομμύρια πολίτες
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