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κολπίτιδες, σαλπιγγίτιδες, 
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ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ
►  Μας προστατεύουν από τον ήλιο  

ή είναι επικίνδυνα; 
►  Πως επιλέγουμε αντηλιακά προϊόντα; 
►  Τι πρέπει να προσέχουμε; ΣΕΛ. 2-5

ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΣΕΛ. 10-11

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΤΑ ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΑ

ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ  
ΧΡΩΜΙΟ ΣΕ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

ΣΕΛ. 7-9

ΓΥΑΛΙΑ 
ΗΛΙΟΥ...
ΟΡΑΣΗ...
ΟΧΙ ΣΤΥΛ

ΣΕΛ. 6

2 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

ΤΑ ΚΕΡAΣΙΑ κ. ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕ  
ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΜΟΥ

ΠΑΚΟΕ  
35 ΧΡΟΝΙΑ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ 
ΜΑΧΗΤΙΚΟ

 Σελ. 30

 Σελ. 11

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ 
ΠΟΝΟΣ ΕΔΙΩΞΕ 
ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

ΣΤΗ ΦΥΛΗ

 Σελ. 34

Ο,ΤΙ... ΛΑΜΠΕΙ  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ

ΕΤΣΙ ΕΣΒΗΣΕ  
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΧΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ  
ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ... 
ΜΕ ΤΙΣ... ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΠΡΟΛΑΒΕ ΤΗΝ

 Σελ. 3, ΕΝΘΕΤΟ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΑΡΑΠΛΑΝΑ  
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΠΑΡΑΘΕΤΟΝΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2013

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  
ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ  
ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ
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Οι εκλογές (αυτοδιοικητικές και 
ευρωεκλογές) τελείωσαν, οι κάλπες 
ανέδειξαν άρχοντες, προύχοντες, 
σκουπιδάρχες και αριστερούς, αλλά δεν 
ανέδειξαν 
-δυστυχώς- νέες ιδέες ώστε η μηχανή 
να λαδωθεί σωστά και να ξεκινήσει το 
ταξίδι για τη «δήθεν» ενωμένη Ευρώπη. 
Ο ψηφοφόρος στις συμπληγάδες 
των διλημμάτων και των εκβιασμών, 
φοβούμενος την ανασφάλεια και το «δήθεν» 
πισωγύρισμα παρέμεινε προβληματισμένος 

μέχρι τελευταίας στιγμής. Πολλοί ψήφισαν 
αγανακτισμένοι, μουδιασμένοι με το τι 
πρόκειται να ξημερώσει, βάζοντας τους 
υποψήφιους εξουσιαστές να ψάχνονται για 
κάλπικες συνεργασίες. 
Είμαι σίγουρος ότι όλοι…  
οι υποψήφιοι και αυτοί  
που καλύφθηκαν από τα… χρυσά σκουπίδια, 
πήραν ένα καλό μάθημα που μετατρέπεται 
σ’ ένα σίγουρο δίδαγμα: «Δεν θα πάρετε την 
εξουσία εάν δεν συνεργαστείτε με διαφάνεια 
και εντιμότητα».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: 
Δέσποινα Βαράκλα 
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

35 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 5.352 επισκέψεις το Μάϊο

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 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή επιλέξαμε 
να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια τα δικά 
μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπαραθέτουμε 
στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστοτε κυβερ-
νητικής κομματικής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός 
οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους 
έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.
 

34 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλήματα 
κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα περιοριστούμε 
σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείριση δασών, απόβλητα, 
τοξικές ουσίες και εφαρμογές εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας. Θα υψώνουμε τη φωνή μας απέναντι σε 
κάθε είδους ανομία. Και μέσα από την εφημερίδα μας 
και μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και μέσα από 
δελτία Τύπου και μέσα από ραδιοφωνικές ή τηλεο-
πτικές εκπομπές.

 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 
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Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0805,
210 810 1609

Ευρώ…. σκουπίδιαedi 
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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ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Νωπά ακόμη τα σημάδια της τραγωδίας 
στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ και της Βόρειας 
Ευρώπης δείχνουν την ανεξέλεγκτη και 
κακή δομή του κεφαλαίου στον πλανήτη 
με τις εκκρεμείς επιπτώσεις στον άνθρωπο. 

H περσυνή καταστροφή πολύ 
μεγάλης θαλάσσιας περιοχής εξ` 
αιτίας  της διαρροής πετρελαιοειδών  
στον πλανήτη, έδειξε πόσο είμαστε 
εξαρτημένοι από τα τεράστια οικο-
νομικά τραστ όπως αυτό της ΒΡ, της 
Φουκοσίμα και της Οκλαχόμα.

Όταν μόλις το 0.1% του πληθυσμού 
της γης έχουν στη διάρκεια της ζωής 
τους ασχοληθεί ευκαιριακά με τον εθε-
λοντισμό, όταν ο μισός πληθυσμός της 
γης είναι στα όρια της φτώχιας και της 
εξαθλίωσης, όταν στην Κεντρική Αφρική 
θερίζουν το έιτζ, η πολιομυελίτιδα, η  
σύφιλης και βλεννόρροια, όταν οι ρυθμοί 
της ερημοποίησης τρέχουν με 5 –7% 
κάθε χρόνο  - ιδιαίτερα στη ζώνη Σάχελ, 
όταν η στάθμη  των θαλασσινών νερών 
ανεβαίνει επικίνδυνα με αποτέλεσμα να 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξαφα-
νισθούν πόλεις με ιστορία εκατοντάδων 
χρόνων, όταν το φαινόμενο του θερμο-
κηπίου ολοένα γίνεται εφιάλτης, όταν 
μάστιγες όπως ο καρκίνος, το έιτζ και οι 
καρδιοπάθειες διάνυσαν μια χιλιετία και 
μπήκαν ακάθεκτες στην επόμενη, όταν ... 
όταν ... όταν τα αισιόδοξα μηνύματα  από 
την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου 
γενετικού κώδικα μάλλον θα χρησιμο-
ποιηθούν χωρίς δεοντολογία από elite 
κοινωνίες για εφαρμογές σε βάρος δισε-
κατομμυρίων ανθρώπων, όταν το γάλα 
και το βούτυρο στον βορρά πετιέται και 
άνθρωποι του νότου πεθαίνουν από 
ασιτία,  ο homo sapiens industrialis 
(βιομηχανικός άνθρωπος) να μη αυτοα-
ποκαλείται  άνθρωπος (άνω θρώσκων), 
αλλά κάτθρωπος και να ντρέπεται γι’ 
αυτή του την ύπαρξη στον πλανήτη, που 
δυστυχώς δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι 
τον δανείστηκε  από τις προηγούμενες 
γενεές και τον υποθηκεύει διαρκώς για 
τις επόμενες.

ΝΤΡΟΠΗ ΛΟΙΠΟΝ  
ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗ

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
Στις 16 Ιουνίου κλείνουν τριάντα 

τέσσερα (34) χρόνια λειτουργίας του 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ».

Το ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε το 1979 με τα 
ερευνητικά του προγράμματα δίνοντας 
μέσα από τον Τύπο συνεχώς στο λαό 
αποτελέσματα ερευνών, γιατί πίστευε 
και πιστεύει ότι έρευνες που δεν δίνονται 

στο λαό για την ενημέρωσή του δεν 
βοηθούν την κοινωνική πρόοδο, αλλά 
δημιουργούν τέλμα στην ποιότητα ζωής 
και μακροπρόθεσμα αποτελούν τροχοπέδη 
για την ευημερία του λαού.

Δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ ήταν ο πρώτος 
φορέας που, δημόσια και με δικά του 
στοιχεία, μίλησε για το φωτοχημικό νέφος 
της Αθήνας που το αγνοούσαν τελείως.

Από την ίδρυσή του ως σήμερα, το 
ΠΑΚΟΕ έχει οργανώσει και παρευρεθεί 
σε δεκάδες δημόσιες εκδηλώσεις, έχει 
συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές δια-
μαρτυρίας για το φωτοχημικό μανιτάρι 
και συγχρόνως, έδωσε πολλές δικαστικές 
μάχες για την υπεράσπιση του δικαιώματος 
της προφύλαξης της υγείας των πολιτών  
των μεγάλων μας πόλεων.  

Με τις επεμβάσεις, τις πιέσεις και τις 
έγκυρες ανακοινώσεις  του ΠΑΚΟΕ προς 
τις εκάστοτε κυβερνήσεις, διαφύλαξε και  
προασπίστηκε την ποιότητα ζωής των 
Ελλήνων και έτρεψε πολλές φορές τον 
ρου των γεγονότων από τις  ζημιογόνες 
αποφάσεις σε βάρος  του φυσικού μας 
περιβάλλοντος.  

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του 
ανέρχονται σε πολλές δεκάδες, εκ των 
οποίων κυριότερες κατά κατηγορίες και 
τόπο είναι:

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Στις περιοχές: Πειραιά, Δραπε-

τσώνα, Νίκαια, Μαρκόπουλο Αττικής, 
Άγιοι Ανάργυροι, Ρέντης, Νέα Ιωνία, 
Χαλάνδρι, βόλος, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, 
Εύοσμος, Κέρκυρα, Κερατσίνι, Μοσχά-
το, Ταύρος, Χολαργός, Πτολεμαΐδα, 
Μεγαλόπολη, Κρυονέρι, Άμφισσα, 
Μήλος, Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, ενώ 
καθημερινά σε σημεία της Αθήνας και 
του Πειραιά κάνει μετρήσεις για τη 
συχνότητα εμφάνισης του φωτοχημικού 
νέφους και το ύψος συγκέντρωσης 
των βασικών ρυπαντών.

2. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
Για  τριάντα τέσσερα (34) συνεχή  

καλοκαίρια, μετρήσεις σε ολόκληρο το 
Σαρωνικό, Κορινθιακό και Ευβοϊκό.

►  Σε όλες τις πόλεις της Κρήτης.
►  Στη Μυτιλήνη στον κόλπο της 

Γέρας.
►  Στον Πατραϊκό,  Παγασητικό και 

Μαλιακό  κόλπο.
►  Στον κόλπο Καβάλας, 

Αλεξανδρούπολης, Αστακού, 
Νάξου, Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, 
Μήλου, Ζακύνθου κ.λπ.

3.  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΕΡΕΥΝΕΣ
Πειραιάς ( για την επίδραση της 

ρύπανσης στη θνησιμότητα των κατοίκων).
Νίκαια και Κερατσίνι (σε 200 παιδιά 

για συγκεντρώσεις μολύβδου στο αίμα 
και ηπατίτιδα).

Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας ( σε 75 
παιδιά, γενικές αιματολογικές εξετάσεις, 
ηπατικές δοκιμασίες και συγκεντρώσεις 
μολύβδου στο αίμα).

Ταύρος  (σε 50 παιδιά, γενικές αιμα-
τολογικές εξετάσεις για μόλυβδο).

4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

► Μύτικας, χοιροστάσιο Βέρρη.
►  Κύμη, χοιροστάσιο «Πλατάνας» 

Ευβοίας.
►  Μαραθώνας, χοιροστάσιο « Μαρα-

θώνα».
►  Μυτιλήνη, βυρσοδεψείο Σουρλάγκα.
►  Άγιοι Θεόδωροι, Διυλιστήρια Βαρ-

δινογιάννη.
►  Ελευσίνα, ΕΣΧΑ, Διυλιστήρια 

ΠΕΤΡΟΛΑ.
►  Αθήνα, βιομηχανία SOFTEX, ΕΛΣΑ.
►  Μήλος, ΔΕΗ.
►  Ολυμπιάδα  Χαλκιδικής, βιομηχανία 

Χρυσού.

ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ
To ΠΑΚΟΕ με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος    

διακηρύσσει, καταγγέλλει και αναγγέλλει τα παρακάτω
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►  Ρεβυθούσα Μέγαρα, υγροποιημένο 

φυσικό αέριο.
►  Μαρκόπουλο Αττικής (Λατομείο)
►  ΑΓΕΤ Βόλος- Μηλάκι Εύβοιας
►  Βιομηχανική ρύπανση Εύβοιας
►   χθυοτροφεία Πόρου και Σκορ-

πονέρια
►  Μύκονος

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Φιλοθέη, Ν. Ιωνία, Ν. Μάκρη, Μύτικας, 

Βάρη, Κρήτη, Μενίδι, Μεγαλόπολη, Πτο-
λεμαΐδα, Χαλκιδική, Οινόφυτα Ωρωπός, 
Αργολίδα, Κορινθία, Αν. Αττική

6. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
 Έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες 

μετρήσεις στάθμης θορύβου σε πολλές 
περιοχές της χώρας.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Επειδή πιστεύουμε ότι το οικολογικό 
πρόβλημα παγκόσμια αλλά και τοπικά στον 
Ελλαδικό χώρο, πρέπει να αντιμετωπίζεται 
με ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και όχι εξυπηρε-
τώντας στενά και βραχυπρόθεσμα την 
κομματική πολιτική κάθε κυβέρνησης που 
έρχεται στην εξουσία, διακηρύσσουμε ότι:

Καθήκον κάθε Έλληνα και ειδικότερα 
φορέων που ασχολούνται με το πρόβλημα 
αυτό, είναι ο καθορισμός μιας αδέσμευτης 
και αυτόνομης οικολογικής πολιτικής, που 
θα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των Ελλήνων, μακριά από οποιαδήποτε 
κομματική εκμετάλλευση.

Γι’ αυτό με την ευκαιρία της Παγκό-
σμιας Ημέρας Προστασίας του Περι-
βάλλοντος Καλούμε κάθε Έλληνα 
πολίτη να συμβάλει στη διαμόρφωση 
και αποτελεσματικότητα αυτής της  
αδέσμευτης οικολογικής πολιτικής. 
Ζητάμε την ενεργό συμμετοχή στις 
ομάδες εργασίας του ΠΑΚΟΕ.

 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  

ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΕΡΑΣ
Για την ατμοσφαιρική ρύπανση από 

την αρχή της λειτουργίας του Κέντρου 
μας είναι: οι βασικές  πηγές ρύπανσης 
είναι δύο (βιομηχανία, αυτοκίνητα). Το 
ποσοστό συμμετοχής  των πηγών αυτών 
στη ρύπανση διαφέρει από περιοχή, αλλά 
και χρονικά από ώρα σε ώρα. Δηλαδή σε 
μια καθαρά αστική περιοχή (Παγκράτι) 
η ρύπανση τις πρωινές ώρες (7 –11) 
προέρχεται κατά κύριο λόγο από την 
αυτοκίνηση.

Αντίθετα στις περιοχές Ρέντη, Ελευσί-
νας  η ρύπανση τις ίδιες ώρες προέρχεται 
από τη βιομηχανία.

Επιπλέον οι βιομηχανικές αυτές  περι-
οχές δέχονται τα αερολύματα των βιο-
μηχανιών τις νυχτερινές ώρες (ιδιαίτερα 
τώρα που υποτίθεται ότι ελέγχεται η 
παραγωγή τους μόνο τη μέρα).

ΝΕΡΑ
Όσον αφορά το πρόβλημα της ρύπαν-

σης στα νερά (πόσιμα, αποχετευμένα, 

θαλασσινά), όπως και παλαιότερα στο 
Σαρωνικό, Ευβοϊκό και Κορινθιακό,  προ-
βλήματα ρύπανσης – μόλυνσης γενικά και 
τοπικά υπήρξαν και υπάρχουν έντονα.

Για το πρόβλημα των μολυσμένων 
νερών παλαιότερα διατυπώθηκε από  
κυβερνητική πηγή η θέση ότι: σε άλλες 
χώρες κολυμπούν με χιλιάδες κολο-
βακτηρίδια και αναφέρθηκαν αριθμοί 
αρκετά υψηλοί για όρια κολύμβησης 
σε θαλασσινά νερά και ότι τα δικά μας 
θαλασσινά νερά του Σαρωνικού είναι 
πολύ καθαρά.

Η δική μας θέση από τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων που έγιναν σε πλαζ  του 
Σαρωνικού, Ευβοϊκού και Κορινθιακού 
κόλπου δείχνουν ότι τα θαλασσινά νερά 
έχουν ρυπανθεί και μολυνθεί και αρκετές 
πλαζ είναι επικίνδυνες για τη δημόσια 
υγεία, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας 
– που ισχύει ακόμα – (ΕΙΒ/ 221/ 22 – 1 
– 65 υγειονομική διάταξη αλλά και της 
οδηγίας  2006/7 ΕΚ  Της Ε.Ε.).

Ακόμα κι αν έπειτα από τις τόσες πολ-
λές πιέσεις, όλα αυτά τα χρόνια, προς τις

κυβερνήσεις, άρχισε να λειτουργεί 
η Ψυτάλλεια  για τον καθαρισμό των 
λυμάτων που ρίχνονταν  στο Σαρωνικό,  
δυστυχώς αυτή η θεραπεία δεν έχει κανέ-
να σοβαρό αποτέλεσμα αφού η βλάβη 
αφέθηκε να γίνει μη αναστρέψιμη από 
την αδιαφορία των κρατούντων  τριάντα 
ολόκληρα χρόνια.

Οι γαλάζιες σημαίες μπορεί να δίνονται 
αυθαίρετα για λόγους «δήθεν» τουριστι-

κής ανάπτυξης   σε παραλίες που « οι 
ιδιοκτήτες τους » πληρώνουν τον φορέα 
που τις χορηγεί  δηλαδή( Γιάννης πίνει – 
Γιάννης κερνάει). 

Με αποτελέσματα του κρατικού μηχα-
νισμού της περασμένης χρονιάς, γενικά 
οι ακτές είναι απροστάτευτες και που 
όποιος θέλει αφήνει  μολυσμένα λύματα, 
σκουπίδια και μπάζα. 

Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το 
πρόβλημα; Ποια είναι η πολιτική της κυβέρ-
νησης και γιατί δεν δίνονται περισσότερες 
αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και «ανεξάρτητους»  φορείς για  να μπο-
ρέσουν  να προλάβουν την ανεξέλεγκτη 
καταστροφή;

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ

 Την προχειρότητα των μέτρων – 
πειραμάτων που αντιμετωπίζεται 
το χρόνια οξυμένο πρόβλημα της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθή-
νας και που τελικά με βασικούς υπαίτιους 
τις βιομηχανίες, το κύκλωμα των καυ-
σίμων και  με ευθύνη του δημιουργού 
του χωροταξικού χάους, τις επιπτώσεις 
του οποίου  τις πληρώνει ο λαός της 
Αθήνας που ταλαιπωρείται στις ουρές  
και το κέντρο που πλήττεται από αυτά τα 
μέτρα – ημίμετρα. Γιατί το φωτοχημικό 
νέφος δεν φεύγει με αγιαστούρες και 
μαγικά ραβδάκια ή μαγικές συνταγές 
κύριοι…της όποιας εξουσίας.

  Την  μη αντικειμενική ενημέρω-

ση για τα προβλήματα αυτά απ’ 
όλους τους φορείς που ασχολούνται. 
Σημειώνουμε ότι επανειλημμένα έχουν 
σταλεί δελτία τύπου του ΠΑΚΟΕ για 
διάφορα προβλήματα ρύπανσης και δεν 
ανακοινώνονται καθόλου, εξαιτίας των 
διαπλεκομένων εκδότες – διαφημιστές 
διάφοροι αλλά και εταιρείες.

 Τη λαθεμένη πολιτική στο καυτό 
πρόβλημα των μολυσμένων ακτών. 
Σημειώνουμε  εδώ ότι καταγγελίες που 
έχουν γίνει στο ΠΑΚΟΕ για διάφορες 
παθήσεις, αναφέρονται στα μολυσμένα 
νερά του Σαρωνικού και του Ευβοϊκού. 
Αλλά για το ίδιο θέμα αναφερόμαστε 
και στις  εκθέσεις του  ΠΕΡΠΑ που 
αναφέρουν ότι ο Σαρωνικός τη θερινή 
περίοδο δεν έχει καθόλου διαλυμένο  
οξυγόνο και θεωρείται νεκρός.

 Την πλήρη αδιαφορία για το θέμα 
της ηχορύπανσης (θορύβου) και 
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβο-
λίας για το οποίο θα κηρύξουμε 
σταυροφορία.

 Την σημερινή εικόνα του ΥΠΕΚΑ, σχε-
τικά με την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων στη σήραγγα του Υμηττού, 
στο Σχοινιά, στις ιχθυοκαλλιέργειες,  
στην Εγνατία Οδό, στην Παραλιακή 
Λεωφόρο τα έργα που καταστρέφουν 
το περιβάλλον, που στο πέρασμά τους 
δεν αφήνουν δέντρο όρθιο και που με 
την τσιμεντένια τους  θωράκιση  σκλα-
βώνουν το  φυσικό μας περιβάλλον.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ

Τη δημιουργία ερευνητικών προ-
γραμμάτων στους τομείς ΑΕΡΑΣ – ΤΡΟ-
ΦΙΜΑ – ΝΕΡΑ και εθελοντικών ομάδων 
εργασίας για την υλοποίηση αυτών των 
προγραμμάτων.

Τέλος πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα 
το πρόβλημα της υποβάθμισης του περι-
βάλλοντος, είναι Εθνική υπόθεση και 
ενδιαφέρει κάθε Έλληνα πολίτη

Στο σημείο αυτό διατυπώνουμε την 
εξής θέση: 

Η συνειδητοποίηση του προβλήματος 
είναι αντιστρόφως ανάλογη της ευθύνης 
των πολιτών. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη 
ευθύνη έχει για το πρόβλημα ο πολίτης 
τόσο λιγότερο συνειδητοποιείται και οργα-
νώνεται για τη λύση του.

Γι’ αυτό καλούμε κάθε Έλληνα πολίτη 
να βοηθήσει ενεργά στις προσπάθειες που 
γίνονται για τη λύση των προβλημάτων 
εντασσόμενος στις ομάδες εργασία του 
ΠΑΚΟΕ

Στην μακρόχρονη πορεία του το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις με 
ινστιτούτα και οργανισμούς όπως οι EPA, 
GSF, NAUMANN, BBC. Επίσης είναι μέλος 
των UNEP, ECOROPA, IUCN και IFOAM 
για την καλύτερη διαχείριση και προστασία 
του περιβάλλοντος και διαθέτει ιδιόκτητα 
πιστοποιημένα χημικά – μικροβιολογικά 
εργαστήρια.

Η επίμονη και ουσιαστική παρουσία 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε στα διάφορα περιβαλλοντι-
κά θέματα κερδίζει συνεχώς έδαφος σε 
Εθνικό επίπεδο και έχει σαν συνέπεια να 
θεωρείται ένας από τους σοβαρότερους 
και ανεξάρτητους φορείς στον τομέα του 
περιβάλλοντος.
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Δεν έχει τέλος  
το παράνομο τέλος 
κοινής ωφέλειας της ΔΕΗ: 
Μέχρι τις 15/3  
οι αιτήσεις για συμμετοχή  
στις αγωγές του ΠΑΚΟΕ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γεια σας 
φίλες και φίλοι. Σάββατο μεσημέρι και 
είμαστε κοντά σας με την Εκπομπή «Περι-
βάλλον Ώρα Μηδέν». 

Σήμερα έχουμε πάρα πολλά επίκαιρα 
θέματα, τοξικά θα έλεγε κανείς με την 
ακριβή σημασία της λέξης και όπως κάθε 
φορά θα ξεκινήσουμε με τη ΔΕΗ, η οποία 
και μας κλέβει και μας σκοτώνει. 

Έχουμε πει γιατί μας κλέβει, για τον 
απλούστατο λόγο ότι έχει βάλει εδώ και 
χρόνια ένα τέλος κοινή ωφέλειας, το οποίο 
εμείς το πληρώνουμε χωρίς να πρέπει να 
το πληρώνουμε γιατί έχει καταργηθεί ο 
νόμος. 12,5 δις έχει εισπράξει παράνομα 
ως τώρα η ΔΕΗ και επιμένει. 

Έχουμε κάνει αγωγές, προχωράμε σε 
άλλες και μέχρι τις 15 Μαρτίου δεχόμαστε 
αιτήσεις για όσους θέλουν να συμμετέ-
χουν σε αυτές. 

Το θέμα είναι ότι σε καμία περίπτωση 
η ΔΕΗ δεν έχει το δικαίωμα να βάζει λάδι 
στη φωτιά, την στιγμή που πολλοί λένε 
ότι τα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι πολύ πιο 
ακριβότερα από τη μέση τιμή της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Η κατασκευή εργοστασίου  
της ΔΕΗ που ζημίωσε 
το ελληνικό κράτος περίπου  
75 εκατομμύρια ευρώ 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθουμε 
επί ευκαιρία και σε ένα άλλο επίκαιρο θέμα 
σχετικά με τη μονάδα που θα έπρεπε να 
γίνει, καθώς έχει πληρωθεί η εταιρία για 
να γίνει, η ΤΕΡΝΑ συγκεκριμένα. Πρό-
κειται για το εργοστάσιο επεξεργασίας 
πετρελαίου, ουσιαστικά της ΔΕΗ, στη 
Ρόδο. Σκάνδαλο μεγάλο, έχουν μπει δύο 
εισαγγελείς. 

Ο Αρθούρος Ζερβός και ο Τάκης Αθα-
νασόπουλος κάτι έκαναν με τα χρήματα, 
τα οποία τα πήραν και είτε έδωσαν στην 
εταιρεία είτε όχι, το εργοστάσιο δεν έγι-
νε. Τα λεφτά εξαφανίστηκαν. Κ. Ζερβέ 
τι κάνετε; Πού είναι τα χρήματα; Δώστε 
τα πίσω. 

Αυτό που λένε: «Δώστε πίσω τα κλεμ-
μένα». Είναι πάγια τακτική και πάγιο το 
κοινό αίσθημα των Ελλήνων έτσι ώστε 
τα κλεμμένα να γυρίσουν πίσω τη στιγμή 
που λιμοκτονεί ο ελληνικός λαός. 36% 
έφθασε το όριο της φτώχειας του ελλη-
νικού λαού.   

Αδικαιολόγητα τα παράπονα  
των βιομηχάνων  
για τις αυξήσεις της ΔΕΗ 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτά λοι-
πόν με τη ΔΕΗ και τώρα έρχονται και οι 
βιομήχανοι και τα βάζουν μαζί της γιατί 
αύξησε το ηλεκτρικό ρεύμα στις μονάδες 
τους κατά 15%. 

Και όμως όλοι αυτοί που φωνάζουν 
(Μυτιληναίος, Στασινόπουλος, κ.α.) έχουν 
κάνει μονάδες από δικά μας λεφτά, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλες, με φυσικό 
αέριο. Ο Μυτιληναίος για παράδειγμα 
στα Άσπρα Σπίτια, έχει κάνει 485 MW και 
εισπράττει από τη ΔΕΗ αρκετά χρήματα 
πουλώντας το ρεύμα. Αυτά όλα όμως 
θα έλεγε κανείς ότι είναι λεπτομέρειες 
σε σύγκριση όλα αυτά που γίνονται στον 
περίγυρο της με ΔΕΗ ή και όλων αυτών 
που λυμαίνονται τον χώρο. 

Αβέβαιο το μέλλον  
από την εναπόθεση  
της φονικής «μουστάρδας»  
στο Κρητικό Πέλαγος

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθουμε 
σε ένα άλλο επίκαιρο θέμα σχετικά με 
τα φονικά όπλα της Συρίας στην Κρήτη. 

Ήδη αυτό που υποστήριζε ο Βενιζέλος, 
ότι δεν θα έρθουν στην Κρήτη απέτυχε 
παταγωδώς. Κ. Βενιζέλε θυμόσαστε πριν 
από δέκα μέρες τι λέγατε; Δεν θα έρθουν 
τα φονικά όπλα των Σύριων στην Κρήτη. 
Συνεπικουρούμενος και από την WWF και 
από την Greenpeace λέγατε το ίδιο και 

όμως τώρα έφθασε ο κόμπος στο χτένι 
και ο Paul Walker, ένας ειδικός στο θέμα 
λέει ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν 
θα γίνει ατύχημα στην Ανατολική Μεσό-
γειο, ειδικώς στα θέματα καταστροφής 
χημικών όπλων. 

Αμερικάνοι, Ρώσοι, Κινέζοι μπήκαν στο 
κόλπο για να βγάλουν λεφτά από αυτή 
την ιστορία, μιλάμε τώρα για χιλιάδες 
τόνους «μουστάρδας». Ξέρετε τι είναι η 
«μουστάρδα»; Το φονικό όπλο, το οποίο 
διοχετεύεται και παραλύει τα νεύρα των 
ανθρώπων και ιδιαίτερα των μικρών παι-
διών και των αμάχων. Τι άλλο να πούμε 
για αυτά; Ο τουρισμός θα εξαφανιστεί 
στην Κρήτη όταν αυτά τα όπλα μπουν 
στο Κρητικό πέλαγος και εναποτεθούν 
εκεί. Κανείς όμως δε δίνει σημασία. Κ. 
Βενιζέλε κάντε κάτι. 

Απολογούμενος στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο για την αυθαίρετη 
ανάθεση έργου ο Σγουρός

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τώρα πάμε 
σε ένα άλλο θέμα, που το έχουμε θίξει από 
τον Οκτώβριο του ‘12. Από τότε φωνάζαμε 
ότι έπρεπε να γίνουν διαγωνισμοί για την 
ανάθεση των λειτουργικών μονάδων στον 
ΕΣΔΝΑ στη χωματερή της Φυλής. Αυτό 
δεν ευόδωσε και το Γενάρη περίπου του 
’13 ο κ. Σγουρός είχε πει ότι προχωράμε 
σε διαγωνισμό. 

Το Μάρτιο το απέσυρε αυτό και έκανε 
ανάθεση έργου 180 εκατομμυρίων ευρώ 
στον «Ηλέκτορα» για την αναπροσαρμογή 

των μονάδων αυτών. Στο Ποντίκι διαβάζου-
με τον τίτλο «Ο Σγουρός που… μαράθηκε» 
και είναι κυριολεκτικά μαρασμός γιατί 
όταν φωνάζαμε εμείς από τον Οκτώβριο 
«κ. Σγουρέ μην αναθέτετε, αλλά κάντε 
διαγωνισμό», δεν έδινε καθόλου σημασία 
και έλεγε καθόλα ότι η ανάθεση των 180 
εκατομμυρίων ευρώ ήταν ομότυπη. 

Τώρα το Ελεγκτικό Συνέδριο λέει ότι 
είναι παράνομη αυτή η ανάθεση και καλεί 
τον Σγουρό σε απολογία. Τώρα πως θα 
είναι απολογούμενος και υποψήφιος 
περιφερειάρχης; Δεν ξέρω κατά πόσο 
συμβαδίζουν αυτά. 

Σκάνδαλο με την εξόρυξη 
ζεόλιθου στον Έβρο

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθουμε 
τώρα σε ένα άλλο θέμα, που έχει γίνει 
πια επίκαιρο και αυτό και πρόκειται για 
τον ζεόλιθο, ένα πέτρωμα που χρησιμο-
ποιείται και ως λίπασμα και στην υγεία 
και τη διατροφή, κλπ. 

Το βασικότερο από όλα είναι ότι έχουμε 
τεράστια κοιτάσματα στον Έβρο, πολύ 
καλής ποιότητας και δυστυχώς εδώ και 
δεκαπέντε χρόνια έχει πέσει στα γρανάζια 
όχι της γραφειοκρατίας, αλλά συγκεκρι-
μένων πρώην υπουργών (Μπιρμπίλη, 
Παπακωνσταντίνου, Μανιάτη, Παπαγε-
ωργίου), που είναι υπόλογοι. 

Ήδη το θέμα έχει φθάσει στη Βουλή 
από τον Άρειο Πάγο και έχουν υποβληθεί 
υπομνήματα από εφέτες ανακριτές του 
Έβρου και δυστυχώς είναι ένα τεράστιο 

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

O καταναλωτής έρμαιο των 
διαφημίσεων...και...προσφορών 15 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ



7 / ΕΚΠΟΜΠΕΣ   ΠΑΚΟE: 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣοικονομία ΜΑΪΟΣ 2014
οικονομίαοικονομία
πρόβλημα. Αλλού ήθελαν να τα δώσουν, 
δεν το πέτυχαν και αλλού πάνε τώρα να 
τα δώσουν. 

Στο έλεος των αυθαίρετων 
αυξήσεων των διοδίων  
οι πολίτες

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Στη συνέ-
χεια θα συζητήσουμε με τους εκλεκτούς 
προσκεκλημένους μας, τον κ. Νίκο Μελε-
τίου, Δήμαρχο Ασπρόπυργου και τον κ. 
Γιάννη Τσαβαρή, ο οποίος είναι Δήμαρχος 
Σαλαμίνας. Θα μιλήσουμε για δύο βασικά  
θέματα που είναι επίκαιρα και αυτά. Πρώτα 
το θέμα των διοδίων. 

Θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία  
με κάποιο Δήμαρχο, ο οποίος είναι επώ-
νυμος εκεί στην περιοχή που έχει 8 διόδια, 
τον κ. Οικονομάκο, Δήμαρχο Ωροπού για 
να μας πει και αυτός τις αποφάσεις που 
πήραν στο θέμα αυτό των διοδίων, που 
αυξήθηκαν κατά 50%, 60%, 70%. 

Όταν σε ένα κράτος, σε μία κοινωνία, η 
οποία παλεύει να ισορροπήσει, να σταθεί 
στα πόδια της, έτσι «ξεκούδουνα» βάζουμε 
διόδια, τα οποία αυξάνουμε κατά 50%, 
60% και 70%, αυτό είναι απαράδεκτο. 
Ναι μεν τα ξεπουλήσαμε όλα, δίνοντας 
στη «Νέα Οδό» και άλλες εταιρείες τα 
διόδια και την κατασκευή των δημόσιων 
δρόμων, αλλά αυτό δε λέει τίποτα. Δεν 
αποδεικνύεται ότι πρέπει να αυξηθεί κατά 
τέτοιο ποσοστό. 

Έπρεπε η συντήρηση των δρόμων 
αυτών να είναι της τάξης του ενός ευρώ 
το μάξιμουμ. Στην Ιταλία που οι δρόμοι 
είναι δεκαετίας και παραπάνω, το μέγιστο 
δίοδο είναι ένα ευρώ. Δε μπορεί ο άλλος 
να πηγαίνει στη δουλειά του και να δίνει 
επτά ευρώ την ημέρα με την επιστροφή. 
Απαράδεκτο. Κ. Χρυσοχοΐδη τι κάνετε; Και 
είπατε εσείς τη λύση ότι οι κάτοικοι του 
Ωρωπού θα εξαιρεθούν και θα δίνουν 
2,10 ευρώ, όσα έδιναν και πριν. Μα δεν 
είναι λύση αυτή. 

Ξανακοιτάξτε τις συμβάσεις και σταθεί-
τε σε αυτές που έχουν υπογραφεί μεταξύ 
του Δημοσίου και των ιδιωτικών εταιρειών. 
Είναι απαράδεκτο. Όπως το ίδιο ισχύει 
και για τα ΕΛΠΕ, που θα συζητήσουμε σε 
λίγο. Είναι απαράδεκτο κάποιες συμβάσεις 
φεουδαρχικές να λειτουργούν εδώ και 25 
χρόνια. Αλλάζουν τα πράγματα. Άλλαξαν. 

Εθελοντική συμφωνία συνεργασί-
ας με τις τσιμεντοβιομηχανίες δίνει  
την άδεια για την καρκινογό-
νο καύση του RDF: Υπάρχουν  
οι σωστές προδιαγραφές;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Στο βίντεο 
αυτό είδαμε μία οικο-είδηση σχετικά με 
τον «Τιτάνα», που είναι μία τσιμεντοβι-
ομηχανία αρκετά αναπτυγμένη. Έχουμε 
στα χέρια μας μια εθελοντική συμφωνία 
συνεργασίας για την πρόληψη και τον 
έλεγχο της ρύπανσης από τη τσιμεντοβιο-
μηχανία. Υπογράφηκε στις 29/3/2012 από 
το Γενικό Γραμματέα του ΠΕΚΑ κ. Νεκτάριο 
Αλεξόπουλο και την Ένωση Τσιμεντοβιο-
μηχανιών Ελλάδας. Αυτό είναι λοιπόν το 
μνημόνιο εθελοντικής συνεργασίας, έχει 
δώδεκα σελίδες, υπογράφεται και από τα 
δύο μέλη, την κυβέρνηση και την Ένωση 
Τσιμεντοβιομηχάνων και λίγο πολύ από 

το Μάρτιο του 2012 δίνει το πράσινο 
φως στη τσιμεντοβιομηχανία και ιδιαίτερα 
στον «Τιτάνα» να αρχίσει να καίει RDF. Η 
“Lafarge” δεν κάνει αυτό το πράγμα μέχρι 
τώρα γιατί έχει πολλές αντιδράσεις και 
στο Μηλάκι και στο Βόλο, ενώ ο «Τιτάνας» 
και στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη κάνει 
αυτή τη δουλειά. Λυπούμαστε που θα το 
πούμε αλλά οι διοξίνες είναι καρκινογόνοι 
ουσίες, οι οποίες μπαίνουν στον εγκέφα-
λο, ιδιαίτερα των μικρών παιδιών και το 
καθιστούν ανίκανο. 

Κι όμως εμείς θέλουμε το RDF, δηλαδή 
τα κατάλοιπα των σκουπιδιών, τα πλα-
στικά και ο,τι χαρτί έχει απομείνει. Από 
τα πλαστικά είναι ουσιαστικά οι διοξίνες 
που εκλύονται.

 Στη Βιέννη που καίνε το RDF, οι 
τεχνολογίες που εφαρμόζονται και οι 
περιβαλλοντικοί όροι που δίνονται είναι 
πάρα πολύ αυστηροί. Σας πληροφορώ 
ότι κάθε μέρα έχουν μετρήσεις από το 
πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Δυστυχώς δε 
μπορούμε να πούμε ότι συγκρινόμαστε 
με τους Βιεννέζους. Καλώς ή κακώς δεν 
υπάρχει σύγκριση κ. Μελετίου.  

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Θα συμφωνήσω και 
θα επικροτήσω αυτό που είπατε. Όμως θα 
πρέπει να κάνουμε κάτι για το RDF. Όπως 
γνωρίζετε σήμερα, το θάβουμε. Υπάρχει 
μια επεξεργασία, όπως είπατε και εσείς 
στο ΧΥΤΑ Φυλής από το Εργοστάσιο 
Μηχανικής Ανακύκλωσης.

Δυστυχώς δεν το εκμεταλλευόμαστε 
και το ξαναθάβουμε. Φυσικά αν διασφα-
λίσουμε σαν κράτος ότι θα γίνει η σωστή 
καύση, τύπου Βιέννης και διασφαλίσουμε 
ότι δεν θα προξενήσουμε ζημιά στο περι-
βάλλον-δεν απελευθερωθούν διοξίνες 
από την καύση του- βεβαίως είναι καλό 
να καίμε το RDF γιατί θα εξοικονομήσουμε 
ενέργεια από ένα υλικό, που σήμερα το 
θάβουμε.  

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Οι προϋπο-
θέσεις που λέτε, δηλαδή το να διασφα-
λίσουμε, είναι  σχεδόν αδύνατες για τον 
ελληνικό λαό και τις ισχύουσες κρατικές 

σάπιες μηχανές γιατί όπως ξέρετε πολύ 
καλά εδώ και δύο χρόνια σε νταμάρια 
στην Αθήνα, πηγαίνουν τα σκουπίδια και 
θάβονται ανεξέλεγκτα. Το ξέρετε πολύ 
καλά. Τώρα θα δείτε στον Ασπρόπυργο 
τι ακριβώς γίνεται. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Θα συμφωνήσω γιατί 
αυτό που λέτε συμβαίνει κατά κόρον και 
στον Ασπρόπυργο.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μπράβο 
αυτό λέω. Άρα δε μπορούμε αυτή τη 
στιγμή να έχουμε κάποια διασφάλιση από 
οποιαδήποτε κρατική μηχανή τη στιγμή 
που ο Περιφερειάρχης, ο κ. Σγουρός, 
παρανομώντας ανέθεσε ένα έργο στην 
«Ηλέκτορα» του Μπόμπολα και για αυτό 
καλείται σε απολογία από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Δηλαδή οι ίδιες οι Αρχές, ο 
Περιφερειάρχης Αττικής δηλαδή και όχι 
ένας Δήμαρχος κάποιας περιοχής. Ο 
Περιφερειάρχης Αττικής και είστε 66 
Δήμοι. Το ΕΣΔΝΑ λοιπόν είναι ο μόνος 
υπεύθυνος, που έχει την απόλυτη κυριαρχία 
στο παιχνίδι των σκουπιδιών. Δυστυχώς, 
όπως ξέρετε, αντί να πάνε στο ΕΣΔΝΑ 
στην χωματερή, τα πηγαίνουν σε διάφο-
ρες χωματερές από εδώ και από εκεί. Η 
χωματερή της «Μερέντα» είναι ιδιοκτησία 
του Μπόμπολα. Άρα όταν εκείνος διεκδικεί 
όλο αυτό το πακέτο, έχει το εργοστάσιο 
και το λειτουργεί μόνος του, πώς μιλάμε 
για διασφάλιση;

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Έγινε αυτός ο περί-
φημος περιφερειακός σχεδιασμός για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων, που δεν 
έχει εφαρμοστεί. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είδατε που 
το λέτε; Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί;

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Γιατί δεν έχουν την 
τόλμη σαν κυβέρνηση.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μπράβο. Άρα 
πως θα έχουν την τόλμη να διασφαλίσουν 
τις προϋποθέσεις; Ποια θα είναι η τόλμη 
της διασφάλισης;

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Συμφωνούμε και 
νομίζω ότι λέμε το ίδιο πράγμα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εγώ διαφω-

νώ. Δεν θα υπάρχει διασφάλιση.   
Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Θα πρέπει να ξεκι-

νήσουμε από το κεφάλι στο ψάρι. Θα 
πρέπει η πολιτεία να διασφαλίσει ορισμένα 
πράγματα. Καταρχάς, όπως είπατε, αυτά 
όλα τα υλικά απορρίπτονται ανεξέλεγκτα 
είτε σε χωματερές είτε σε παλιά νταμάρια 
είτε σε ελεύθερες περιοχές, όπου ο κάθε 
ασυνείδητος πάει τη νύχτα και αδειάζει 
ένα αυτοκίνητο απορρίμματα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όταν δεν 
υπάρχει έλεγχος γιατί είναι ασυνείδητος; 
Εμείς είμαστε ασυνείδητοι, που δεν έχουμε 
μηχανισμό ελέγχου και πληρωνόμαστε 
για αυτό.

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Συμφωνώ απόλυτα. 
Πρέπει να γίνει κάτι. Αρχικά δεν υπάρχει 
διαχείριση βιομηχανικών απορριμμάτων. 
Υπάρχει διαχείριση υπολειμμάτων από 
επαγγελματική επεξεργασία. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το RDF 
πάντως είναι βιομηχανικό απόβλητο. Από 
τα σύμμεικτα σκουπίδια, στα οποία γίνεται 
μία «μπαλοποίηση» και αυτό είναι το RDF. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Συμφωνούμε. Αλλά 
θα πρέπει και η κοινωνία κάποτε να απο-
δεχτεί ότι και αυτά τα σκουπίδια θέλουν 
κάποια διαχείριση. Όταν λοιπόν το 2003 
προσδιορίστηκε ένας χώρος, αντέδρασε 
όλη η τοπική με το δίκιο τους βέβαια.  

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για κάθε 
λεπτό που περνάει και μιλάμε εμείς κ. 
Δήμαρχε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η 
διαχείριση των σκουπιδιών στην Αττική 
κοστίζει 2.300 ευρώ. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Για το οικιακό σκου-
πίδι μιλάτε.  

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όταν λοιπόν 
ένας υπάλληλος παίρνει 400 ευρώ το 
οκτάωρο και μία δημόσια κρατική σάπια 
μηχανή ξοδεύει 2.300 ευρώ το λεπτό που 
περνάει, τι να συζητήσουμε; Ποια είναι η 
συζήτηση που πρέπει να κάνουμε;

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Ναι αλλά για αυτό 
κάποιοι έχουν διαχρονικές ευθύνες. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι αυτό 
ακριβώς λέω και για αυτό ρώτησα πως 
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θα τολμήσει τώρα ο κ. Σγουρός να βάλει 
υποψηφιότητα ως Περιφερειάρχης τη 
στιγμή που είναι απολογούμενος για πολλά 
πράγματα, όχι για αυτό μόνο.

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Εγώ δεν θέλω να πω 
για τον κ. Σγουρό. Θέλω να πούμε κάτι που 
είναι διαχρονικό και το εισπράττουμε όλοι. 
Δεν πάσχουμε από νομοθεσία. Πάσχουμε 
από εφαρμογή της νομοθεσίας. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και από 
έλεγχο. 

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Όταν λοιπόν είναι 
θεσμοθετημένες κάποιες προτεραιότητες 
και όταν υπάρχουν κάποια όρια και δεν 
τα τηρούμε, όσο άριστες επιστημονικά 
και αν είναι οι περιβαλλοντικές μελέτες, 
δε μπορούν να εφαρμοστούν. Άρα λοιπόν 
όσον αφορά τη φιλοσοφία της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων, είναι πράγματι 
το μείζον πρόβλημα που όσοι από εμάς 
επανεκλεγούμε, θα δούμε μπροστά μας. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ και 
πολλά χρονιά κ. Δήμαρχε έχουμε πει 
και το έχουμε τονίσει σαν ΠΑΚΟΕ, που 
έχουμε ασχοληθεί 34 χρόνια με το έργο 
αυτό ιδιαίτερα των σκουπιδιών, ότι οι 
μικροί Δήμοι θα μπορούσαν κάλλιστα 
να διαχειριστούν τα σκουπίδια τους. Για 
πάνω από 50 τόνους είναι βιώσιμη μία 
τέτοια επιχείρηση την ημέρα. Να αυτό-
διαχειριστούν και να κάνουν  ΚΔΑΥ (Κέντρα 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) και 
μία Μονάδα Κομποστοποίησης.  

Το σύστημα αυτό-διαχείρισης των 
σκουπιδιών στους μικρούς Δήμους 
είναι η λύση στο πρόβλημα της ανεπάρ-
κειας κρατικής μηχανής και ΕΣΔΝΑ.

Αλλαγή της νομοθεσίας και τελική 
διαχείριση των σκουπιδιών από τους 
δήμους προτείνουν οι Δήμαρχοι. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι μαζί 
αγαπητοί φίλες και φίλοι παρέα με τους 
δύο εκλεκτούς δημάρχους. Σας εύχομαι 
καλή επιτυχία στις εκλογές που έρχονται. 
Μιλάμε για τα σκουπίδια, για ένα πολύ 
σοβαρό θέμα, που το έχουμε συζητήσει 
επανειλημμένα. Ο κ. Μελετίου έχει έρθει 
τρεις φορές εδώ για τα σκουπίδια και 
όμως άκρη δε βγάλαμε γιατί έριχναν το 
μπαλάκι ο ένας στον άλλον. Οι Δήμοι το 
έριχναν στον Περιφερειάρχη, ο Περιφε-
ρειάρχης στους Δήμους, ένα μπέρδεμα. 
Έτσι δεν είναι;

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Εμείς τουλάχιστον 
στα Συλλογικά Όργανα της περιοχής 
μας έχουμε θέσει θέμα διαχείρισης των 
σκουπιδιών. Όποιος έχει τη δυνατότητα 
και τους χώρους στο Δήμο του να δια-
χειριστεί τα σκουπίδια του. Αυτό που 
είπατε και εσείς. 

Ένα ΚΔΑΥ δικό μας, να κάνουμε την 
κομποστοποίηση, το δικό μας RDF με 
προδιαγραφές και από εκεί και πέρα 
να λιγοστέψουμε και τους τόνους που 
ρίχνουμε στο ΧΥΤΑ.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό το 
έχουμε πει χρόνια. Ο Δήμαρχος της Σαλα-
μίνας, που έχει 100 τόνους την ημέρα 
και το καλοκαίρι 300, δίνει το χρόνο 
τουλάχιστον 2 εκατομμύρια στον ΕΣΔΝΑ. 
Χώρια τα πετρέλαια και όλες αυτές τις 
ιστορίες. Αν λοιπόν κάνει ένα ΚΔΑΥ και 
δε δίνει ούτε ένα ευρώ στον ΕΣΔΝΑ, δεν 
θα συμφέρει τους πολίτες της Σαλαμίνας;

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Κάτω από τις προϋ-
ποθέσεις, που είπε και ο συνάδελφος, του 
κατάλληλου χώρου, της τεχνογνωσίας 
και της περιβαλλοντικής προστασίας, 
φυσικά θέλουμε και επιζητούμε την αυτό-
διαχείριση. 

Φανταστείτε να φεύγουν από τη Σαλα-
μίνα οι τριαξονικές νταλίκες και να πηγαί-
νουν με ζημιές, εργατοώρες, πετρέλαια, 
προβλήματα, οικονομικά ανοίγματα. Ο 
Δήμος μας, όπως όλοι οι Δήμοι, έχουμε 
τεράστια προβλήματα. Προσδοκούμε 
ακόμη και από την πιο μικρή χαραμάδα 
να εξοικονομήσουμε χρήματα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εγώ πιστεύω 
ότι και οι Δήμοι φταίνε αρκετά στο γεγο-
νός ότι δεν χρησιμοποιούν συγκεκριμένα 
προγράμματα για να λύσουν αυτά τα 
προβλήματα.  

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Μα δεν επιτρέπεται 
στην Αττική άλλη διαχείριση. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποιος ορίζει 
ότι απαγορεύεται;

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Να το παλέψουμε. 
Συμφωνούμε.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πείτε μου κ. 
Δήμαρχε ποιος έχει θεσπίσει το απαγο-
ρεύεται και το επιτρέπεται;  Ξέρω πολύ 
καλά. Ο ΕΣΔΝΑ είναι κράτος εν κράτη 
αυτή τη στιγμή. Η νομοθεσία επιτρέπει 
σε κάθε Δήμο να έχει τη δικαιοδοσία 
να μπορεί να φτιάξει ένα ΚΔΑΥ και μία 
Μονάδα Κομποστοποίησης. Το άρθρο 
312 επικυρώνει αυτό το δικαίωμα. Το 
ξέρετε πολύ καλά. Γιατί δεν το κάνουν;

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Το δίνει αφού συμ-
βληθείς με την ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης). 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι δεν 
χρειάζεται καμία σύμβαση. Όχι αυτό το 
λέω γιατί η ΕΕΑΑ είναι αμαρτία. Το λέω 
ότι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης είναι μία μεγάλη αμαρτία. 
Σας δίνει λεφτά κ. Δήμαρχε;

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Όχι. Έχουμε να δούμε 
το ευρώ της εδώ και χρόνια.  

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μάλιστα. 
Της δίνετε όμως τα ανακυκλωμένα. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Βεβαίως και τα 
δίνουμε. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τα πουλάει, 
το ξέρετε; Εισπράττει. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Το γνωρίζω ότι τα 
πουλάει και δε μας δίνει. Μετά από πέντε 
χρόνια μας έστειλαν μπλε κάδους. 

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Υπάρχουν συμβάσεις 
υπογεγραμμένες  και είμαστε υποχρεω-

μένοι να της τηρήσουμε. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είστε υπο-

χρεωμένοι να της τηρήσετε όταν λειτουρ-
γούν αμφίδρομα οι συμβάσεις. Όταν δεν 
λειτουργούν αμφίδρομα, τις καταργώ 
και πήγαινέ με στο δικαστήριο να δεις τι 
γίνεται. Έτσι δεν είναι;

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Αυτή τη στιγμή στον 
Ασπρόπυργο, στους ελεύθερους χώρους 
γιατί έχουμε αρκετούς στο Θριάσιο Πεδίο, 
έχουμε μια χωματερή από αυτά τα ανε-
ξέλεγκτα μπάζα και σκουπίδια.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σε ποιον 
ανήκει αυτό το οικόπεδο της χωματερής; 
Έχει γίνει απαλλοτρίωση; Έχει μειωθεί; 
Αυτό που λέγαμε τότε;

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Ο Δήμος μας έχει 
ένα κομμάτι στο οποίο έχουν γίνει τώρα 
εγκαταστάσεις της εισόδου της χωματε-
ρής. Απαλλοτριώθηκε με απόφαση της 
Περιφέρειας Αττικής.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πληρώθηκε;
Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Δεν πληρώθηκε. 

Βγάλαμε διαταγή πληρωμής. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πόσα χρόνια 

δεν έχει πληρωθεί; 
Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Έξι χρόνια. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Από τον 

ΕΣΔΝΑ. 
Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Όχι αυτή την απαλ-

λοτρίωση την έκανε η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μέσω του 
ΕΔΝΑ όμως. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Ναι για τον ΕΣΔΝΑ. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μπράβο. Να 

το λέμε. Ο ΕΣΔΝΑ ξέρετε πόσα εισπράττει 
την ημέρα;

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Έχει έναν προϋπο-
λογισμό γύρω στα 100 εκατομμύρια 
τον χρόνο. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μόνο; 
Καλά…194 εκατομμύρια έβγαλε προχθές. 
Είστε μέλος μου φαίνεται, δεν είστε; 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Είμαι μέλος.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ωραία, ρωτή-

στε πόσο είναι. 
Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: 100 εκατομμύρια 

είναι ο προϋπολογισμός που ψηφίσαμε 
πρόσφατα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 194 εκα-
τομμύρια το 2012. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Μήπως συμπεριλαμ-
βάνονται τα έργα που θα γίνουν;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα είναι 
ότι πρόκειται για αλισβερίσι χρημάτων 
χωρίς αντίκρισμα στον πολίτη. Στα τέλη 

που πληρώνει ο πολίτης στους Δήμους 
συμπεριλαμβάνονται και τα σκουπίδια. 
Σε αυτή τη βάση αν ο πολίτης δεν έχει 
ανταπόκριση από τον Δήμο ή από τον 
ΕΣΔΝΑ, κάτι θα πρέπει να γίνει, κάτι 
φταίει. Έτσι δεν είναι κ. Δήμαρχε; Τι λέτε;

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Φυσικά.
Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Ακούστε, ανταπό-

κριση έχουμε και 66 Δήμοι της Αττικής 
ρίχνουν τα σκουπίδια τους πλέον στο 
ΧΥΤΑ Φυλής. Η λύση έχει δοθεί στις 
πόλεις. Τώρα ποιος την πληρώνει αυτή 
την ιστορία… Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό 
για να καταλάβει κανείς ότι το Θριάσιο 
Πεδίο καταστράφηκε από την χρήση της 
χωματερής εδώ και πέντε χρόνια. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα 
είναι ότι είναι ανεξέλεγκτη η χωματερή 
και δε φυλάσσεται. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Όχι είναι οι Ρομά. 
Γνωρίζετε ότι γύρω από τη χωματερή 
έχουν εγκατασταθεί και καταπατήσει 
ξένες ιδιοκτησίες οι Ρομά για να κάνουν 
τη σκηνή τους για να μείνουν. Αυτοί λοιπόν 
καθημερινά τα προστοζήν τα βρίσκουν 
από τη χωματερή, εκεί που πέφτουν 
τα σκουπίδια. Κάνουν μία διαλογή και 
παίρνουν το μέταλλο, το αλουμίνιο, κλπ. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό είναι 
λύση; 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Όχι βέβαια και έχουν 
γίνει και ατυχήματα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δε μπορεί να 
παρέμβει ο φορέας που λέγεται ΕΣΔΝΑ να 
κάνει μία δική του αστυνομία; Κ. Δήμαρχε 
τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές. Από 
τη στιγμή που ο ΕΣΔΝΑ έχει την ευθύνη 
της διαχείρισης των σκουπιδιών στη 
συγκεκριμένη χωματερή, θα πρέπει να 
διατηρεί αξιοπρεπώς τον περιβάλλοντα 
χώρο. Όταν σε αυτόν τον χώρο, στα 
20 μέτρα όπως είδαμε όταν κάναμε το 
ρεπορτάζ υπάρχουν καλύβες Ρομά τι 
πρέπει να κάνει;

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Δε μπορεί να κάνει 
κάτι. Δε μπορεί να το φυλάξει. Έχει κάνει 
προσπάθειες. Σήκωσε το τσιμεντένιο τοιχίο 
άλλα τρία μέτρα, το ξέρετε; 

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Μα το πρόβλημα δεν 
είναι ο ΕΣΔΝΑ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν 
υπάρχει σοβαρή ελληνική πολιτεία για να 
λύσει ένα πρόβλημα τα τελευταία δέκα 
τουλάχιστον χρόνια.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα ο ΕΣΔΝΑ 
είναι αυτόνομος φορέας. 

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Όταν η Πολιτεία δε 
βρίσκει εναλλακτικές προτάσεις, ο ΕΣΔΝΑ 
διαχειρίζεται το υπάρχον. Το πρόβλημα 
ποιο είναι; Να βρούμε εναλλακτικές προ-
τάσεις. Βρίσκουμε; Όχι.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σε αυτό 
έχετε εν μέρει δίκαιο. Όμως αυτό που 
έχει σημασία είναι το πώς διαχειρίζεται 
το υπάρχον. 

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Το θέμα είναι αν το 
διαχειρίζεται καλά ή καλύτερα; 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Βέβαια. 
Είναι και αυτό. 

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Η λύση όμως δεν είναι 
εκεί. Δεν είναι να βάλω δύο πόδια σε ένα 
παπούτσι, είναι να βρω δύο παπούτσια. 
Τώρα δε μπορούμε να βρούμε άλλον χώρο 
και για αυτό καθόμαστε εδώ μίζερα και 
συζητάμε το θέμα. Χρειάζεται λύση. Η 
Αττική για να μπορεί να ζήσει χρειάζεται 
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συγκεκριμένες παρεμβάσεις είτε αυτές 
είναι περιφερειακές είτε προέρχονται από 
μία συγκεντρωτική. Αλλά θέλει λύση. Δε 
μπορεί να γίνει διαφορετικά. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Πρέπει γενικότερα 
ο κάθε φορέας που έχει την ευθύνη για 
κάποιες αρμοδιότητες να ενεργοποιηθεί, να 
κάνει την προσπάθειά του, την υπέρβασή 
του για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, 
όπως π.χ. η φύλαξη που προαναφέρατε 
ή η επιβολή του νόμου σε αυτούς τους 
καταπατητές, σε αυτούς που ανάβουν 
φωτιές, που κλέβουν τα καλώδια, που 
εμπορεύονται τον χαλκό κλέβοντας το 
σιδηρόδρομο. Όπως είπε ο συνάδελφος 
υπάρχουν νόμοι, πρέπει να εφαρμοστούν. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ξέρετε τι 
συμβαίνει; 34 χρόνια στην ιστορία αυτή 
που λέγεται «Περιβάλλον» έχω δει και 
ακούσει πάρα πολλά. Υπάρχει η λέξη 
διαπλοκή και είναι «ελληνικότατη» η λέξη 
αυτή. Στις δημοτικές αρχές τις δικές σας, 
του Ασπροπύργου, της Φυλής, των Λιο-
σίων, της Ελευσίνας, της Μάνδρας, κλπ, 
οι αστυνομικές δυνάμεις είναι σχεδόν 
ανύπαρκτες και όπου υπάρχει ιδιωτική 
επιχειρηματικότητα, που έχει τεράστια 
συμφέροντα από τις δράσεις ορισμένων 
πραγμάτων, επιδοτεί. Προχθές κάναμε 
θέμα για την «Ελληνική Χρυσός» στην 
Χαλκιδική. Ο αστυνομικός σταθμός στην 
Ιερισσό επιδοτείται από την «Ελληνική 
Χρυσός» για το πετρέλαιο που βάζει στα 
αυτοκίνητά του. Πως λοιπόν θα αντιτάξει 
η Αστυνομία με την υπάρχουσα δύναμη 
τη δύναμη που χρειάζεται να έχει για να 
αντιμετωπίσει την «Ελληνική Χρυσός»; Τα 
βάζει με τον κόσμο και 300 είναι τώρα 
κατηγορούμενοι λες και αυτοί είναι επι-
χειρηματίες. Δεν η «Ελληνικός Χρυσός» 
είναι οι επιχειρηματίες. Καταλάβατε;

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Πρόεδρε υπάρχουν 
δομικά προβλήματα στην πατρίδα μας, 
τα οποία επιτείνονται με τη δυσχερή 
οικονομική συγκυρία αλλά δε μπορούμε 
να λέμε σε όλους ότι όλα είναι καλά. Αλλά 
θα πρέπει να αφήσουμε να δούμε πως 
θα πάει η «Ελληνική Χρυσός». 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αν έκανε 
καλά τη δουλειά της πολύ ευχαρίστως. 

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Αν την καλά τότε 
πρέπει να τη σεβαστούμε.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αλλά δεν 
την κάνει καλά. Αυτό είναι το θέμα. Δεν 
την κάνει καλά και είναι αποδεδειγμένο. 

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Συμφωνούμε. 
Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Εμείς όμως που γνωρί-

ζουμε πως λύνονται τα προβλήματα, γιατί 
δεν κάνουν κάτι οι φορείς που έχουν την 
ευθύνη; Είπατε για τη φύλαξη της χωματε-
ρής από τους Ρομά, είπαμε για τη φύλαξη 
του περιβάλλοντος του Θριασίου Πεδίου 
που καταστρέφεται από την απόρριψη 
μπάζων και σκουπιδιών από ασυνείδητους 
επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Είπαμε για 
τη συμπεριφορά κάποιας πληθυσμιακής 
ομάδος που κλέβει καλώδια και τα καίει 
το βράδυ. Όλα αυτά τα προβλήματα 
είναι ευθύνη του Δήμου; Όχι βέβαια. Η 
αποκατάσταση αυτής της πληθυσμιακής 
ομάδος είναι δική μας ευθύνη; Όχι βέβαια. 
Άρα λοιπόν ο κάθε φορέας που έχει την 
ευθύνη γιατί δε σηκώνει τα μανίκια για 
να δώσει λύση;

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Γιατί ο Δήμος είναι 

σάκος του μποξ. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κ. Δήμαρχε 

όλοι αυτοί που λέτε παίζουν στο δικό 
σας χωράφι. Πιστεύω ότι εσείς πρέπει 
να συνεργάζεστε με τις αρμόδιες αρχές 
και να ασκείτε πιέσεις. Συνεργασία δεν 
υπάρχει. Αν υπήρχε δεν θα έκλεβαν. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Τους πιέζουμε. Αν 
τους πιέζουμε… Συναντήσεις επί των συνα-
ντήσεων, χιλιάδες έγγραφα, προτάσεις…

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι σας απα-
ντούν;

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Εμείς έχουμε έναν 
οργανισμό του αστυνομικού τμήματος 
για 60 άτομα. Είναι όμως μονίμως 30. Ο 
οργανισμός αυτός έχει βγει εδώ και 20 
χρόνια, όταν ο Ασπρόπυργος είχε 15.000 
κατοίκους. Σήμερα που έχει 50.000 ισχύει 
ο ίδιος οργανισμός και έχουμε την ίδια 
δύναμη. Το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη λέει ότι δεν έχει δύναμη. Το ίδιο και 
η Πυροσβεστική. Την καλούμε να  σβήσει 
τις φωτιές τη νύχτα γιατί αναπνέουμε τις 
διοξίνες από την καύση του πλαστικού των 
καλωδίων και εκείνη απαντά ότι δε μπορεί 
γιατί δεν έχει συνοδεία αυτοκινήτων από 
την Αστυνομία. Ρωτάμε την πολιτεία τι θα 
γίνει με τους καταπατητές, που μπαίνουν 
σε περιβόλια, αγροκτήματα, οικόπεδα και 
απαντούν ότι θα βρουν μια πολιτική για 
να μοιράσουν στους Δήμους ορισμένες 
αρμοδιότητες.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα από τα 
λεγόμενά σας κ. Δήμαρχε δεν υπάρχει λύση.  

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Όχι γιατί κανένας 
φορέας που έχει την αρμοδιότητα δεν 
«ακουμπάει την καυτή  πατάτα» και έχει 
βρει τη λύση ο κάθε διαμαρτυρόμενος 
να πηγαίνει στο δήμαρχο, ο οποίος έχει 
γίνει ο κυματοθραύστης. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τότε θα 
πρέπει και οι Δήμαρχοι να μην εκλέγονται, 
να είναι μόνιμοι…

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Σήμερα τους Δήμους 
γιατί τους κατηγορούν; Τους κατηγορούν 
για κάποια γούβα ή για κάποια λάμπα. 
Όσοι τα κατάφεραν από το μνημόνιο και 
μετά να επιζήσουν και να διατηρήσουν τις 
δομές που είχαν ή να τις ενισχύσουν για να 
μην τις κλείσουν (όπως έκλεισαν γυμνα-
στήρια, κολυμβητήρια, ΚΑΠΗ, Πνευματικά 
Κέντρα), δεν έχουν να τους προσάψουν 
κάτι αλλά τους λένε για τις αρμοδιότητες 
άλλων φορέων, των οποίων την ευθύνη 
την επωμίζονται οι Δήμοι. Δηλαδή στον 
Ασπρόπυργό με ρωτούν τι γίνεται με τα 

μπάζα και τα σκουπίδια που έριξαν μέσα 
στο χωράφι και μου λένε να πάω να τα 
πάρω. Πάω και τα παίρνω και πληρώνω 
45 ευρώ τον τόνο στην χωματερή και 
άλλα 30 ευρώ το κόστος. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γιατί δεν 
κάνεις ένα δικό σου ΚΔΑΥ και μία Μονάδα 
Κομποστοποίησης;

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Αν μου το επιτρέψουν, 
να το κάνω.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γιατί; Το 
επιτρέπουν. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Δεν το επιτρέπουν. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποιος το λέει;
Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Ο μοναδικός φορέας 

διαχείρισης στην Αττική είναι ο ΕΣΔΝΑ. 
Χάσαμε την ευκαιρία πριν από πέντε χρόνια 
όταν ήταν να δημιουργηθούν και άλλοι 
φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων. Και 
αυτό ήταν το πρόβλημα και της Ανατολικής 
Αττικής, που δε δημιούργησαν ένα φορέα 
ώστε να διαχειριστούν τα σκουπίδια τους. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα 
είναι ότι τα λεφτά δεν τα βάζεις εσύ από 
την τσέπη σου. Τα δίνουν οι πολίτες. Με 
αυτή τη συλλογιστική λοιπόν πως μπορεί 
να δοθεί λύση στο θέμα, τη στιγμή που 
στον Ασπρόπυργο υπάρχουν χιλιάδες 
προβλήματα; Αν μπορέσουμε να τα απα-
ριθμήσουμε θα είναι πάνω από χίλια. 
Κάναμε ένα ρεπορτάζ, που το γνωρίζεις 
και το τι είδαμε δεν περιγράφεται με λόγια. 
Χθεσινό δημοσίευμα δείχνει τις χαβούζες 
και μία λίμνη από τοξικά απόβλητα, που 
έχουν γίνει στον Ασπρόπυργο. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Η πρόταση είναι να 
αλλάξουμε νομοθεσία. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποιος να 
αλλάξει τη νομοθεσία κ. Δήμαρχε;

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Στα Συλλογικά μας 
Όργανα έχει προχωρήσει η υπόθεση και 
από ότι ακούω το ΠΕΚΑ τη βλέπει με θετικό 
μάτι. Να μας επιτρέψει να διαχειριζόμαστε 
τα σκουπίδια μας. Όσον αφορά για το 
κόστος μεταφοράς, κοκ, εγώ σας λέω ότι 
7 χρόνια Δήμαρχος στον Ασπρόπυργο, 
δεν έχω αυξήσει ποτέ τα δημοτικά τέλη, 
παρ’όλες τις περικοπές. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πληρώνουν 
όμως οι δημότες δημοτικά τέλη για τα 
σκουπίδια. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Και με τη διαχείριση 
θα μειώσω τα δημοτικά τέλη.  

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Πρώτα από όλα να 
πούμε ότι η επόμενη πενταετία για όλους 
συναδέλφους, όπως είπα προηγουμένως, 

είναι σημαντική με πρώτο στόχο-νομίζω 
είναι κοινός παρανομαστής στην Αττική 
κυρίως- τη διαχείριση των απορριμμάτων. 
Για να μπορεί όμως να γίνει η διαχείριση 
αυτή με επιτυχία θα πρέπει να αλλάξει 
το νομικό πλαίσιο, ώστε να μας δίνεται 
η δυνατότητα να διαχειριστούμε εμείς 
τα απορρίμματά μας υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. Δε μπορείς σε μία χειμά-
ζουσα κοινωνία να αυξήσεις τα δημοτικά 
τέλη. Ούτε εγώ τα έχω αυξήσει παρόλο 
που δεν είναι ισοσκελισμένα. Όμως δε 
μπορεί κανένας να μας επιβάλλει να 
μην έχουμε κοινωνικές ευαισθησίες ως 
τοπικές δημοτικές αρχές και να αφή-
σουν το παραμύθι ότι το κάνουμε για 
προεκλογικούς λόγους. Και εμείς και οι 
προηγούμενες θητείες κρατάμε σταθερά 
γιατί οι κοινωνία έχει τεράστια προβλή-
ματα. Άρα λοιπόν όσον αφορά το θέμα 
των  απορριμμάτων χρειάζεται αλλαγή 
νομοθεσίας, κοινωνική ευαισθησία, τελική 
διαχείριση στους Δήμους. 

Πάμε σε ένα θέμα που αναφέρατε 
προηγουμένως για την αστυνόμευση 
ή την τήρηση της νομοθεσίας στους 
Δήμους. Είναι τεράστια προβλήματα και 
από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες 
αλλά και από συγκεκριμένους πολίτες, 
οι οποίοι χωρίς να γνωρίζω τους λόγους 
ρέπουν προς την παρανομία.

 Ξέρετε ότι πάνε και κλέβουν τα δίκτυα 
μέσα από παραλιακό φωτισμό και πάνε 
και τα καίνε; Κλέβουν τις μπαταρίες και τα 
λάστιχα από τα αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν 
τι πρέπει να γίνει;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν γινόταν 
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όμως αυτό πριν από πέντε χρόνια. 
Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Δεν φταίνε οι αστυ-

νομικοί που υπηρετούν, εξαντλούν κάθε 
δύναμη και δυνατότητα που έχουν. Στη 
Σαλαμίνα για παράδειγμα έχουμε το 50% 
των αστυνομικών. 

Μέχρι πριν δύο μήνες, το έχω ξαναδη-
λώσει, ξέρετε ότι είχαμε ένα περιπολικό 
και πήγε να βάλει καύσιμα στη Λ. Συγγρού; 
Πριν δυο μήνες μου έφεραν δεύτερο. 
Τρία χρόνια η Σαλαμίνα, 96 km², έχει 
ένα περιπολικό. Με 100.000 κατοίκους 
και 400.000 το καλοκαίρι γίνεται πάρτι. 

Αν λοιπόν θέλουν κάποιοι την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση να είναι κοινωνικό αμορτι-
σέρ γιατί έτσι πρέπει να είναι, να δίνει τα 
παράπονα στο Δήμαρχο γιατί έτσι πρέπει 
να είναι καθώς είμαστε δίπλα, ο ένας 
ξέρει τον άλλον, θα πρέπει να δώσει ο 
Καλλικράτης όχι μόνο τις αρμοδιότητες 
αλλά και οικονομικές δυνατότητες για 
να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Δε 
μπορεί ο κάθε Δήμαρχος να είναι ο Χάρι 
Πότερ, δεν γίνεται, δεν υπάρχουν μαγικά 
ραβδάκια. Θα πρέπει να σκύψουν πάνω 
από τις κοινωνίες, να στηρίξουν τους 
τοπικούς άρχοντες, να δώσουν θεσμο-
θετημένες λύσεις. 

Είδατε τι είπατε: «Τότε γιατί να βγαίνει 
ο Δήμαρχος»; Δηλαδή εκεί θέλουμε να 
φθάσουμε; Να τα υποβαθμίσουμε τελεί-
ως, σε πρώτο βαθμό; Αν γίνει αυτό τότε 
είναι τραγικό. Κ. Πρόεδρε ξέρετε πόσο 
μεγαλύτερο θα ήταν το πρόβλημα αν 
όλοι οι Δήμοι δεν είχαμε τέτοια κοινωνική 
ευαισθησία αυτά τα τρία χρόνια; Με τα 
παντοπωλεία, τα ιατρεία, τα φαρμακεία, 

τα φροντιστήρια. Αν αυτά δεν τα έκαναν 
οι Δήμοι διερωτώνται κάποιοι πως θα 
ήταν η κοινωνία;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα δε διε-
ρωτώνται. Ξέρετε όμως πόσα λεφτά έχουν 
φαγωθεί στο βωμό αυτής της κοινωνικής 
ευαισθησίας;

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Δεν το ξέρω και δεν 
είναι δουλειά μου να το κάνω. Δε λέω ότι 
δεν γίνεται. Πρόεδρε άλλο λέω, ότι δεν 
το ξέρω και δεν είναι δουλειά μου να το 
κάνω. Αν είναι κάποιοι να τους πάρουν 
από το αυτί και να τους πάνε στο δάσκαλο. 
Δε μπορούν όμως αν δεν έχουν στοιχεία 
να μας βάζουν όλους στο ίδιο σακί. 

ΟΧΙ λέει ομόφωνα ο Δήμος Ωρωπού 
στην αύξηση των διοδίων.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού μας αποκα-
λύπτει την αντιμετώπιση της παρά-
φορης αδικίας εις βάρος κατοίκων 
και επισκεπτών. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχουμε στην 
τηλεφωνική μας γραμμή τον. Κ. Γιάννη 
Οικονομάκο, Δήμαρχο του Ωρωπού. Κ. 
Δήμαρχε γεια σας.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Γεια σας.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πείτε μας τι 

αποφάσεις πήρατε σχετικά με τα διόδια 
που είναι ένα καυτό θέμα αυτή τη στιγμή. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Καταρχάς πήραμε 
ομόφωνη απόφαση και είναι πάρα πολύ 
σημαντικό στο Δήμο μας. Ομόφωνες 
αποφάσεις 7 δημοτικών παρατάξεων, 
κινημάτων διοδίων, κλπ.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποια είναι 
τα στοιχεία της απόφασης αυτής;

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Καταδικάσαμε 

βέβαια τη φυλάκιση της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης. Δεν δεχόμαστε τα δωράκια για 
εισαγγελείς που μας δίνει το Υπουργείο και 
αποφασίζουμε δυναμικές κινητοποιήσεις 
και νομικές διεκδικήσεις. Εκεί περίπου 
κυμαίνεται το ψήφισμα του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποιες είναι 
οι συγκεκριμένες αποφάσεις που πήρατε, 
τι προτείνετε εσείς να γίνει;

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Προτείνουμε να 
πάρει πίσω την αύξηση των διοδίων, που 
έχει δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό χάος 
στο δήμο Ωρωπού. Κάθε μέρα, το πρωί 
γίνεται μία ουρά πέντε-έξι χιλιομέτρων στον 
παράδρομο του Αγίου Στεφάνου και των 
Αφιδνών. Να ξεκινήσει μία συζήτηση από 
το μηδέν με το Δήμο Ωρωπού γιατί είναι 
πολύπλευρο, σύνθετο το πρόβλημα και 
είμαστε μια πολύ ειδική περίπτωση. Έχουν 
κάνει αύξηση εκτός από τα κεντρικά διόδια 
των Αφιδνών, τα οποία είναι γνωστά και 
στα υπόλοιπα διόδια στο Δήμο μας γιατί 
από ότι γνωρίζετε έχουμε οκτώ διόδια 
στο Δήμο Ωρωπού, μέσα στην Αττική. 
Υπάρχουν ομόφωνα σχεδόν ψηφίσματα 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παλιά 
και του Περιφερειακού Συμβουλίου για 
μεταφορά των διοδίων έξω από την 
Περιφέρεια, έξω από τον Νομό. Δε μπο-
ρεί ένας Δήμος να έχει οκτώ διόδια και 
κανένας άλλος Δήμος στην Αττική να μην 
έχει κανένα άλλο.

 Αυτή η ανταγωνιστικότητα του Δήμου 
μας, η επισκεψιμότητα και ο τουρισμός, 
από τον οποίο και μόνο ζει ο Δήμος 
Ωρωπού, τελειώνει. 

Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι 
γυρίζουν γύρω-γύρω απορριμματοφόρα, 
αυτοκίνητα του Δήμου, είναι υποχρεωμένα 
να πληρώσουν τα διόδια και αν σηκώσουν 
τη μπάρα είναι ποινικό αδίκημα και όχι 
μόνο αυτό, αλλά κινδυνεύουμε να τιμω-
ρηθούμε με το 20πλάσιο, καθώς έχουν 
έρθει στο Δήμο τιμωρίες να πληρώσουμε 
το 20πλάσιο αν δεν ακολουθούμε τους 
νόμους της «Νέας Οδού» και του Υπουρ-
γείου. Άρα έχουμε πολλά προβλήματα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Φαίνεται 
αυτό και ήδη έχει βγει και προς τα έξω. 
Το θέμα είναι ότι ξεκινώντας μία συζήτηση 
από μηδενική βάση, ποιες μεθοδεύσεις 
έχετε οργανώσει έτσι ώστε αυτό να ξεκι-
νήσει άμεσα;

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Στο Δήμο Ωρω-
πού όπου γεννήθηκε το θέμα των διοδίων, 
ξεκίνησε το κίνημα των διοδίων και το 
κόμμα «δεν πληρώνω», αυτά δεν έγιναν 
για πλάκα. Ξεκίνησαν γιατί ο Δήμος έχει 
δίκαιο. 

Θα πρέπει να ξεκινήσει το Υπουργείο 
να συζητήσει μαζί μας και πει ότι κύριοι 
δεν κάνω καμία αύξηση, τα παίρνω όλα 
πίσω, αν δεν βάλω χιλιομετρητή. Παρα-
δείγματος χάριν  ο δημότης του Ωρωπού, 
επισκέπτης και μόνιμος, δεν θα πρέπει 
να πληρώνει πάνω από 1,5 ευρώ γιατί 
δε διανύει το προϊόν που καταναλώνει 
περισσότερο από το 50% των 50 χιλιομέ-
τρων, που είναι η ζώνη που πληρώνουμε 
περνώντας τις Αφίδνες. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό λέγαμε 
και προηγουμένως.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Δε μπορώ να 
διανύω εγώ από τον Άγιο Στέφανο στο 

Καπανδρίτι, στα Κιούρκα στην Ιπποκρά-
τειο, στο Πολυδένδρι, στο μισό Δήμο 
μου 5 χιλιόμετρα Εθνικής Οδού και να 
πληρώνω για 51 χιλιόμετρα. Ποιος νόμος, 
ποια δημοκρατία το λέει αυτό;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Με το Δήμαρ-
χο του Ασπροπύργου κ. Μελετίου και το 
Δήμαρχο της Σαλαμίνας κ. Τσαβαρή που 
συζητάμε, αυτό που είπαμε προηγουμένως 
είναι ότι ουσιαστικά στην Ιταλία, από τη 
Ρώμη και κάτω, η μεγαλύτερη αποζημίωση 
διοδίων που πληρώνονται είναι ένα ευρώ.  
Εξαρτάται βέβαια από το αν ο δρόμος είναι 
άνω δεκαετίας και όπως ξέρετε η Εθνική 
Οδός είναι περίπου 17 χρονών. Εύχομαι 
καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο και οι 
κάτοικοι του Ωρωπού να απολαύσουν 
σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που 
δικαιούνται ουσιαστικά.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Να είστε καλά. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα 
που μου δώσατε να πω δυο πράγματα. 
Είναι πολλά, την Κυριακή έχουμε πάλι 
κινητοποιήσεις από εμάς, το Δημοτικό 
Συμβούλιο και ειρηνική συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ στο 
πάνελ έχετε την πλήρη συμπαράσταση και 
του Δημάρχου Σαλαμίνας κ. Τσαβαρή και 
το Δημάρχου Ασπρόπυργου κ. Μελετίου. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Και τη δική μου 
και την αγάπη μας έχουν. Είμαι πολύ τυχε-
ρός που έχω γνωρίσει τέτοιους φίλους 
Δήμαρχους δίπλα μου. Να είστε καλά. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές 
φίλες και φίλοι το πρόβλημα των διοδίων 
είναι καυτό και επίκαιρο, η πολιτεία πρέπει 
να σκύψει επάνω και να το δει γιατί δε 
μπορεί συνέχεια, επί χρόνια ολόκληρα να 
πληρώνει ο πολίτης κόστος σε ιδιωτικές 
εταιρείες, οι οποίες ναι μεν να βγάλουν 
ένα κέρδος, δεν αντιλέγει κανείς, αλλά 
τουλάχιστον αυτοί να μην αισχροκερδούν 
σε βάρος του ελληνικού λαού γιατί εκεί-
νος έχτισε τους δρόμους με το υστέρημά 
του. Τα λεφτά είναι του ελληνικού λαού. 

Τα ΕΛΠΕ και η ρύπανση που προ-
καλούν στο επίκεντρο της συζήτησης 
στην επόμενη εκπομπή «Περιβάλλον 
Ώρα Μηδέν».

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν προ-
λάβαμε να συζητήσουμε σήμερα το θέμα 
των ΕΛΠΕ, των «Ελληνικών Πετρελαίων», 
το οποίο θα το συζητήσουμε εκτενέστερα 
το επόμενο Σάββατο και θα δούμε το 
πρόβλημα που υπάρχει. Ρυπαίνουν και 
σκοτώνουν και αυτά. 

Όταν λέμε ρυπαίνουν, το κάνουν ασύ-
στολα γιατί και οι μονάδες που έχουν 
στην Ελευσίνα είναι προβληματικές από 
ότι φαίνεται. Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
και ο Πρόεδρος δε λένε το ίδιο. Βγάζουν 
και ανακοινώσεις και λένε ότι φταίει 
η πολιτεία γιατί δε συμμετέχει ενεργά 
δίνοντας επιδοτήσεις. 

Ποιο διυλιστήριο παίρνει επιδότη-
ση κ. Κωστόπουλε; Ποιο, για πείτε μας. 
Πληρώνουμε το πετρέλαιο εμείς στα 
διυλιστήρια, οι Έλληνες πολίτες και θέλετε 
και επιδότηση; Πείτε μας ποια, από πού, 
πως θα βγει αυτό; Το επόμενο Σάββατο 
πάλι μαζί στη μία και πιστεύουμε ότι τα 
«Ελληνικά Πετρέλαια» θα είναι η αιχμή 
του δόρατος για μία πολύ καλή συζήτηση. 
Γεια σας. 
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ΔΕΗ: ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ  
ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές φίλοι 
και φίλες γεια σας, Σάββατο μεσημέρι και 
εμείς κοντά σας με την εκπομπή Περιβάλ-
λον ώρα Μηδέν, για να σας ενημερώσουμε, 
ίσως και να σας καθηλώσουμε στον καναπέ 
που κάθεστε και να σας προβληματίσουμε. 
Εσείς αποφασίζετε. Εμείς λέμε τα γεγονότα 
και,σε τελική ανάλυση, προσπαθούμε να 
σας δείξουμε κάποια που, ίσως, άλλοι 
σταθμοί και άλλες εκπομπές δε μπορούν 
να τα δείξουν. Και ας έρθουμε πάλι στο 
θέμα της ΔΕΗ. 

Η ΔΕΗ είναι μια ανώνυμη εταιρεία, η 
οποία και μας σκοτώνει και μας κλέβει. Μας 
σκοτώνει, επειδή από τη γκρίζα ενέργεια 
που παράγει από τους λιγνιτικούς σταθ-
μούς –τώρα πια εισάγουμε και από την 
Αμερική λιγνίτη, φθηνότερο βέβαια, και η 
παραγωγή θα ανέβει γιατί τα αποθέματα 
τα δικά μας τελειώνουν - γιατί τέσσερις 
άνθρωποι την ημέρα πεθαίνουν, αποδε-
δειγμένα, επιδημιολογικά και στατιστικά, 
εξαιτίας αυτής της βρώμικης ενέργειας. 
Και μας κλέβει γιατί όλοι οι λογαριασμοί 
της είναι ένα αλαλούμ, τα νούμερα δε 
συμβαδίζουν με κάποιες-υποτιθέμενες-
μελέτες που έχουν γίνει και ταυτόχρονα 
βάζει τέλη τα οποία έχουν καταργηθεί. 
Το τέλος κοινής ωφέλειας και διάφορες 
άλλες χρεώσεις (ΑΠΕ) που δε θα έπρεπε 
να υπάρχουν και όμως υπάρχουν. 

Εμείς από τον περασμένο Μάρτιο 
έχουμε αρχίσει και κάνουμε αγωγές , ακόμα 
συνεχίζουμε και όποιος θέλει μπορεί να 
τηλεφωνήσει στο ΠΑΚΟΕ (210-8100805) 
για να δηλώσει ότι θέλει να κάνει αγωγή, 
η οποία είναι δωρεάν για τα μέλη μας.

 
ΕΦΕΤ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ  
ΤΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 

Ένα άλλο θέμα τώρα που προκύπτει 
είναι η Σαρακοστή, η οποία θα έλεγε κανείς 
ότι μας απαλλάσσει από πολλές αρρώστιες, 
αφού αυτά που τρώμε θεωρητικά ή και 
πρακτικά ακόμα μπορεί να αποδειχθεί ότι 
είναι υγιεινά. Ο ΕΦΕΤ, όπως κάθε χρόνο, 
έτσι και φέτος, έβγαλε μια ανακοίνωση 
σχετικά με το τι πρέπει να προσέχουμε 
στα θαλασσινά και τα χωρίζει σε τρεις 
κατηγορίες: νωπά, κατεψυγμένα και απο-
ψυγμένα. Και τα τρία, αλλά ιδιαίτερα 
τα νωπά, πρέπει να μυρίζουν θάλασσα, 
και όχι αμμωνία ή ο,τιδήποτε άλλο. Τα 
κατεψυγμένα δε πρέπει να είναι καθόλου 
μαλακά, πρέπει να έχουν ένα στρώμα πάγου 
πάνω τους και όταν τα αποψύχουμε να 
μυρίζουν θάλασσα. Στα δε αποψυγμένα 
εντοπίζεται το πρόβλημα στην αγορά 
γιατί αυτά αποψύχονται, πηγαίνουν σε 

κάποιους πάγκους, βρωμάνε αμμωνία, 
ποτέ δε μυρίζουν θάλασσα και θα πρέπει 
να προσέχουμε πάρα πολύ γιατί πολλές 
δηλητηριάσεις βρίσκονται στο πιάτο μας, 
χωρίς να το ξέρουμε. 

Έχουμε που έχουμε το Η1Ν1, τον ιό 
που θερίζει (το περασμένο Σάββατο είχαμε 
πει ότι μετράμε ήδη 50 νεκρούς, ενώ 
τώρα ανακοινώθηκε από το ΚΕΛΠΝΟ ότι 
έφθασαν τους 63) που ξεκίνησε σαν γρίπη 
των πουλερικών από την οποία έχει μείνει 
ένα στέλεχος και μας ταλαιπωρεί. Όσον 
αφορά τα γυαλιστερά πρέπει να είμαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να θυμόμαστε ότι 
όλα πρέπει να είναι ερμητικά κλειστά και 
όχι να «χάσκουν», που λένε. Και για τον 
ταραμά, που αναφέρει ο ΕΦΕΤ, λέει ότι 
πρέπει να είναι συμπαγής, να μη μυρίζει 
μούχλα, αλλά ταραμά. Οι δε τιμές που 
αναφέρονται (στο Δ.Τ. του ΕΦΕΤ) είναι 
σχεδόν ίδιες με τις περσινές και μόνο τα 
καλαμάρια έχουν αύξηση 5% αλλά και 
τα τουρσιά 40%. Αυτά όσον αφορά τη 
Σαρακοστή. 

ΥΓΕΙΑ- 4,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ  
ΧΩΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ας έρθουμε τώρα στο θέμα της υγείας 
που μας έχει απασχολήσει σε πολλές εκπο-
μπές. Θυμίζουμε ότι έχουμε κάνει τρεις 
εκπομπές για τον ΕΟΠΥΥ και δυστυχώς 
πέρασε το νομοσχέδιο με βάση τις μελέτες 
που είχε κάνει η Transfort, η γερμανική 
εταιρεία, για τις οποίες ο κύριος Γεωρ-
γιάδης κατέβαλε 4,5 εκατομμύρια ευρώ 
- λεφτά του Έλληνα πολίτη, και τις οποίες 

τηρεί κατά γράμμα και το αποτέλεσμα είναι 
ότι ο ΕΟΠΥΥ έκλεισε, τα προγράμματα 
πρωτοβάθμιας υγείας και αυτά έκλεισαν, 
τα εργαστήρια και τα διαγνωστικά κέντρα 
του ΙΚΑ που λειτουργούσαν 50 και 60 
χρόνια και αυτά έκλεισαν, και έχουμε 
ουρές στα νοσοκομεία. 

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ατελέ-
σφορης, θα έλεγε κανείς, και επιπόλαιης 
πολιτικής πάνω στο θέμα της υγείας. Κε 
Γεωργιάδη, μας ακούτε; Πήγατε ποτέ στα 
νοσοκομεία να δείτε τι γίνεται; Και όμως, 
υπουργός Υγείας είστε. Και είχαμε πει και 
την περασμένη φορά: κάντε κάτι. 

Δεν κάνατε όμως απολύτως τίποτα. 
Δεμένα τα χέρια σας. Γιατί; Tηρείτε κατά 
γράμμα τις μελέτες που έκανε η γερμανική 
εταιρεία αλλά δε μπορείτε να μη τηρήσε-
τε και το λόγο που δώσατε όταν γίνατε 
υπουργός Υγείας ότι θα επωμιστείτε το 
βάρος της υγείας και θα λύσετε τα προ-
βλήματα του Έλληνα πολίτη. Δε λύσατε 
κανένα πρόβλημα, αντίθετα προσθέσατε. 
Και ευθύνεστε πέρα για πέρα εσείς, με την 
πολιτική την οποία τηρείτε, και κανένας 
άλλος. 

ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ  
ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟ 
ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΦΑΡΜΑΚΟ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ 

Αλλά ας έρθουμε και σε ένα ευχά-
ριστο θέμα στον τομέα της υγείας. Ένα 
θαυματουργό φάρμακο αναφέρεται στην 
ειδησεογραφία ότι θα λύσει το πρό-
βλημα του διαβήτη τύπου 2, ο οποίος 

φέρνει καρδιακές προσβολές, τύφλωση 
και διάφορα άλλα. Σε δύο μήνες αγγλική 
εταιρεία υγείας και το αγγλικό ινστιτούτο 
που ελέγχεται από το αγγλικό Υπουργείο 
Υγείας , είναι στα πρόθυρα να βγάλουν 
αυτό το φάρμακο. Ευχόμαστε καλή επι-
τυχία και να περάσει στους ανθρώπους 
γιατί υποφέρουν πάρα πολύ. 

ΓΑΛΑ: ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΘΗΝΟ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

Ένα άλλο θέμα που συζητιέται πάρα 
πολύ είναι εκείνο του γάλακτος. Ο ΟΟΣΑ 
έβγαλε μια ανακοίνωση και ένα πόρισμα 
που λέει ότι το φρέσκο γάλα μπορεί να 
έχει διάρκεια μέχρι και 10 μέρες και 
ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κ. 
Χαρακόπουλος Μάξιμος, βγήκε και είπε 
ότι αυτά δε γίνονται και ότι η τιμή του 
γάλακτος δεν πρόκειται να πέσει. Κύριε 
αναπληρωτή Υπουργέ, όταν το γάλα στη 
Γαλλία, στη Γερμανία και στο Βέλγιο δεν 
ξεπερνά τα 0,6 ευρώ το λίτρο και εδώ 
φτάνει το 1,30 ευρώ, τι συζήτηση να 
κάνετε; Οι αγελαδοτρόφοι έχουν πανι-
κοβληθεί. Τι να πούμε ακριβώς όταν 
γίνονται οι εισαγωγές γάλακτος διάρκειας 
10 ημερών; Κοιτάξτε λοιπόν τι θα κάνετε 
γιατί το γάλα είναι πολύ σημαντικό για 
την υγεία, ειδικά των μικρών παιδιών. 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»:  
ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΧΕΡΙ -ΧΕΡΙ 

Και ένα άλλο θέμα που ταλανίζει τον 

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

Φαρμακογνωσία και...
φαρμακολαγνεία χέρι - χέρι 01 

ΜΑΡΤΙΟΥ
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ελληνικό λαό εδώ και αρκετά χρόνια, από 
το 2006, όταν ο ΑΚΤΩΡΑΣ, ο κ.Μπόμπο-
λας,αγόρασε την εταιρεία «Ελληνικός 
Χρυσός», ή μάλλον την έκταση 450.000 
στρεμμάτων έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, 
και σε μερικούς μήνες την πούλησε 280 
εκατομμύρια ευρώ. Διαβάζουμε στην ειδη-
σεογραφία τίτλους όπως «Συνεχιζόμενες 
παρανομίες της Ελληνικός Χρυσός και της 
ΕΛ.ΑΣ. στο εργοστάσιο των Σκουριών». 
Είχαμε κάνει μια εκπομπή εμείς για την 
«Ελληνικός Χρυσός» στην οποία ήταν 
παρών και ο κ. Χριστοφορίδης που είναι 
και σήμερα κοντά μας, όπως και η κυρία 
Κέκου που είναι δικηγόρος και νομική 
σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ. Τότε είχαμε κάνει 
μια συζήτηση με τον πατέρα Χριστόδουλο.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ:  Ήτανε μια εξαιρε-
τικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο πατέρας 
Χριστόδουλος έχει κάνει πολύ μεγάλο 
αγώνα και έχει δώσει πολύ μεγάλη μάχη 
για τα θέματα της «Ελληνικός Χρυσός» και 
τότε ήταν που η εφημερίδα «ΤΟ ΧΩΝΙ» 
είχε αποκαλύψει το έγγραφο που έδει-
χνε ξεκάθαρα ότι αυτή η επένδυση, που 
τόσο πολύ την έχουν «φροντίσει» όλες 
οι κυβερνήσεις μας, δεν είχε καν έγκριση 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Και όταν 
το είχαμε αποκαλύψει, όχι μόνο δε μας 
διέψευσε κανείς, όχι μόνο η εταιρεία 
το επιβεβαίωσε πλήρως, βεβαίως όχι 
εγγράφως αλλά προφορικώς…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δυστυχώς, το 
πιο σημαντικό είναι ότι και η Ελληνική 
Αστυνομία συνοδοιπορεί με την «Ελληνικός 
Χρυσός» και όπως είχε καταγγελθεί τότε, 
θυμόσαστε, τα αυτοκίνητα που κυκλοφο-
ρούν εκεί,τα περιπολικά, βάζουν βενζίνη 
με χρήματα της «Ελληνικός Χρυσός». 
Στα σχολεία το πετρέλαιο το βάζει η 
«Ελληνικός χρυσός».

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Όταν δεν το 
βάζει ο Σόρος, το βάζει η «Ελληνικός 
Χρυσός». Εκεί έχουμε καταντήσει την 
Ελλάδα μας στις εποχές του μνημονίου. 
Αυτό φωνάζουμε από το χωνί, δύο χρό-
νια τώρα. Και φωνάζουμε τον απόλυτο 
εξευτελισμό. Να βγάζουμε ένα έγγραφο 
δημοσίως το οποίο να λέει ότι δεν έχουν 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
να μας λένε «ε, και τι θέλετε να κάνουμε 
τώρα; Να τα ξηλώσουμε όλα;»

ΖΕΟΛΙΘΟΣ:  
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ένα άλλο θέμα,κ.
Χριστοφορίδη, το οποίο έχει τρέξει τελευ-
ταία, είναι το θέμα του ζεόλιθου. Του 
ζεόλιθου που υπάρχει στην Ελλάδα, στην 
περιοχή της Αλεξανδρούπολης, σε πολύ 
μεγάλα κοιτάσματα. 

Δυστυχώς,, για να εξυπηρετηθούν τα 
συμφέροντα ενός συγκεκριμένου βιο-
μήχανου, ο οποίος έχει ένα αντίστοιχο 
κοίτασμα στη Βουλγαρία, δεν εξορύσσεται, 
και έχουν βγει πορίσματα από εφέτες 
εισαγγελείς από την Αλεξανδρούπολη 
και λένε ότι πρέπει να αρθεί η ασυλία του 
κυρίου Μανιάτη, του κυρίου Καλαφάτη 
και του κυρίου Παπαγεωργίου, αλλά δε 
γίνεται τίποτα απολύτως, οι φάκελοι αυτοί 
είναι στα συρτάρια του Προέδρου της 
Βουλής, του κυρίου Βουλγαράκη, εδώ 
και δύο μήνες και δεν έχει κινηθεί καμία 

διαδικασία. Σαράντα εκατομμύρια ευρώ 
το μήνα χάνουμε από αυτή την ιστορία. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Και κατά τ’ άλλα, 
από το ίδιο το Μαξίμου γίνεται ο ντόρος 
με τα πετρέλαια και τα 150 δις, και λένε 
ότι θα’ ρθουν δισεκατομμύρια, ότι θα 
λυθούν όλα μας τα προβλήματα ….Εγώ 
πιστεύω ότι λανθασμένη ήταν η εικόνα 
που μας έδειχναν τα προηγούμενα χρόνια, 
ότι δηλαδή δεν υπάρχει πετρέλαιο ούτε 
για δείγμα …Μάλιστα θυμάμαι και την 
περιβόητη δήλωση του Πάγκαλου «Αν 
βρείτε ένα ποτήρι πετρέλαιο φέρτε το να 
το πιω» . Τώρα έχουν κάνει «κωλοτού-
μπα», στροφή 180 μοιρών, και μας λένε 
ότι υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα, αλλά 
δεν κάνουν τίποτα. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Βγαίνει ο Μανιά-
της και μιλάει για 150 δις…

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Και μας λένε 
πόσο μεγάλες προοπτικές έχουν τα ΕΛΠΕ, 
που θυμίζω, ήταν να τα πουλήσουν μέσω 
ΤΑΙΠΕΔ. Ξαφνικά αρχίζουν διαρροές ότι 
θα τα πουλήσουν μέσω χρηματιστηρίου, 
ταυτόχρονα κολλάνε και από δίπλα τις 
προβλέψεις ότι τα ΕΛΠΕ θα παίξουν 
τεράστιο ρόλο με τα κοιτάσματα, τα οποία 
ΕΛΠΕ δεν έχουν εξορύξει ποτέ στην 
ιστορία τους ούτε μια σταγόνα πετρέλαιο. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα δεν είδατε 
τι έγινε στα ΕΛΠΕ την περασμένη εβδο-
μάδα; Παραλίγο να τιναχτούν στον αέρα. 
Ευτυχώς μετά από παρέμβαση δική μας 
την έκλεισαν τη μονάδα. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Αφήνουν τις 
διαρροές ότι έρχονται τα πετρέλαια, για 
να παίξει η μετοχοποίηση περαιτέρω των 
ΕΛΠΕ μέσω του χρηματιστηρίου…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το παιχνίδι της 
αγοράς της Eurobank από το κράτος, σε 
αντάλλαγμα των ΕΛΠΕ από τον Λάτση, 
ήταν ακριβώς η λίθος που έπρεπε να πέσει 
για να ξεφτιλιστούν τελείως. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Γενικά, ο όμιλος 
Λάτση είναι από αυτούς που έχουν προ-
νομιακή σχέση.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το 46% στα 
ΕΛΠΕ. Και ξέρετε τι λέει ο Δ/νων Σύμ-
βουλος; Ότι δεν τον ενδιαφέρει αν μια 
μονάδα έχει και ένα πρόβλημα. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Να πούμε για το 
Golden Hall, το περίφημο IPC; Δώσανε 
για αποκρατικοποίηση- και πάλι με έναν 
ενδιαφερόμενο- ολόκληρο το ακίνητο 
και για περισσότερα χρόνια με μικρότερο 
ενοίκιο από ότι είχε το μισό!

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας πάμε όμως 

τώρα να δούμε τις οικοειδήσεις της εβδο-
μάδας που πέρασε.

(βίντεο με οικοειδήσεις)

Ο ΠΑΧΤΑΣ  
ΚΑΝΕΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Κ. Χριστοδουλάκη, 
να μην αφήσουμε ασχολίαστη την είδηση 
που είδαμε στο βίντεο (οικοειδήσεις) για 
τον Πάχτα και την «Ελληνικός Χρυσός», 
και να πούμε ότι είναι απίστευτο πώς ένας 
δήμαρχος πάει και κάνει αγωγή σε ένα 
κόμμα. Απίστευτοι άνθρωποι! Εμείς στο 
«ΧΩΝΙ» της Κυριακής, που κυκλοφορεί 
αυτή τη βδομάδα εκτάκτως το Σάββατο 
λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας, 
όπως όλες οι κυριακάτικες εφημερίδες, 
αποκαλύπτουμε και δημοσιεύουμε την 
αγωγή, τη μήνυση μάλλον, που κάνει 
πλέον η πρώην δικαστικός και γνωστή 
βουλευτής Α’ Θεσ/κης των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων, η κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα, κατά 
του κυρίου Πάχτα σχετικά με τις δηλώσεις 
του ότι,αν τυχόν ψηφιστεί και επικρατήσει 
κάποια δημοτική αρχή που είναι κατά της 
μεταλλευτικής δραστηριότητας, μπορεί 
να καούν και χωριά. 

Πολύ καλά κάνει η κ. Γιαταγάνα και τον 
καθίζει στο σκαμνί και το σκεπτικό είναι 
διπλό, και έχει αξία να το πούμε. Το ένα 
είναι η προτροπή σε διάπραξη κακουρ-
γήματος, όπως είναι ο εμπρησμός, και 
το άλλο είναι η προσπάθεια επηρεασμού 
των ψηφοφόρων, η οποία είναι ποινικός 
κολάσιμη. Για να καταλάβει ο κύριος 
Πάχτας ότι δε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει 
ανεξέλεγκτα εκεί πάνω στη Χαλκιδική. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ η τρο-
μοκρατία λειτουργεί σε ύψος, σε βάθος, 
σε μήκος, σε όλες τις διαστάσεις που 
υπάρχουν στην επικράτεια. Σήμερα μας 
ήρθε ένα σημείωμα σε κάποιο email που 
είχαμε στείλει στον κ. Ραψομανίκη σχετικά 
με τις μετρήσεις που είχε κάνει για τον 
υδράργυρο στην Ξάνθη. 

Πριν από τρεις εκπομπές είχαμε καταγ-
γείλει ότι, μετά από 10-20 μέρες, το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο είχε ενημε-
ρώσει την πολιτική προστασία ότι υπήρξε 
μια διαρροή υδραργύρου. Μιλήσαμε με 
τον κ. Μπότσαρη, τον αντιπρύτανη του 
Δημοκρίτειου, και μας είπε ότι αυτό ήταν 
5ml. Aν όμως τα διαιρέσουμε με τα 10 
μικρογραμμάρια στο κυβικό μέτρο αέρα, 
που είναι το όριο του υδραργύρου, είναι 
γύρω στις 1000 φορές. Κε Μπότσαρη, 

πιστεύω να σταθείτε στη θέση σας για-
τί ο κύριος Ραψομανίκης, αφού έκανε 
τις μετρήσεις και τις ανακοίνωσε, μας 
δηλώνει σήμερα, με ένα email που μας 
έστειλε, το εξής: «Μεγάλη μου επιθυμία 
να συμμετέχω (στη σημερινή συζήτηση).
Αδυνατώ όμως για νομικούς λόγους. 
Διεξάγεται προανάκριση και έχω κληθεί 
να καταθέσω επισήμως. 

Οι νομικοί μου σύμβουλοι απαγορεύουν 
οποιαδήποτε δήλωση τώρα πια πριν τη 
κατάθεσή μου. Από την επόμενη Τετάρτη 
και μετά θα μπορώ.»Κε Ραψομανίκη, 
καταλαβαίνουμε ότι σας έχουν τρομοκρα-
τήσει, δε χωρά αμφιβολία, αλλά αυτό που 
ουσιαστικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 
όλοι είναι ένα: ο υδράργυρος σκοτώνει. 
Είναι τοξικότατος και το ξέρετε πολύ 
καλά και δεν περιμένει προανακρίσεις 
για να βλάψει την υγεία των κατοίκων 
της Ξάνθης. Τίποτα άλλο. Αυτό έχω να 
πω εγώ. 

ΝΑΥΠΛΙΟ: ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 
ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ας έρθουμε 
τώρα στην ιστορία με το Ναύπλιο. Πριν 
από χρόνια είχαμε κάνει μετρήσεις και 
είχαμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν κολο-
βακτηρίδια στο πόσιμο νερό στο Ναύπλιο. 
Είχαμε ενημερώσει τότε το βουλευτή κ. 
Μανιάτη, ο οποίος είναι τώρα υπουργός 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, 
για το θέμα αυτό. 

Ούτε ερώτηση έκανε στη Βουλή ούτε 
τίποτα, και σε μια εβδομάδα το καλοκαίρι 
ξεσπάει η επιδημία και πεντακόσιοι άνθρω-
ποι πήγαν στο νοσοκομείο με δυσεντερία 
από την κακή ποιότητα του νερού.

 Κε Μανιάτη, τα ξέρετε πολύ καλά 
αυτά. Πρόσφατα κάναμε πάλι μετρήσεις 
στο πόσιμο νερό του Ναυπλίου, για να 
δούμε κατά πόσο ο κύριος Μανιάτης- που 
είναι και η εκλογική του περιφέρεια εκεί 
-φρόντισε τους κατοίκους του. Και διαπι-
στώσαμε, σε τρία δείγματα που πήραμε, 
από καφετέριες και από ένα σχολείο, ότι 
και τα τρία δείγματα ήταν μολυσμένα 
με κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους. 
Τίποτα άλλο κύριε Μανιάτη. 

Φροντίστε ώστε στην περιοχή που 
τώρα εκλέγεστε να υπάρχουν και ζωντανοί, 
γιατί αν δεν υπάρχουν ζωντανοί, ποιοι θα 
σας ψηφίσουν; Είναι και αυτό το ερώτημα. 
Έτσι δεν είναι κ. Χριστοφορίδη;

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ:  Έτσι είναι! (γέλια). 
Εκτός αν έχει ενημερώσει ποιος να πίνει 
και ποιος να μη πίνει νερό. 

Ο ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΙ 
ΤΟΝ ΜΠΟΜΠΟΛΑ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ερχόμα-
στε σε ένα άλλο θέμα, που αξίζει να το 
συζητήσουμε αρκετά και με τον κ. Χρι-
στοφορίδη και με την κ. Κέκου, το θέμα 
της νομιμότητας των δισεκατομμυρίων 
που διακινούνται, επίσημα, δε μπορώ να 
πω υπόγεια. 

Διαβάζουμε το εξής δημοσίευμα: «ο 
Σγουρός προπληρώνει τον Μπόμπολα», 
το οποίο δεν έτυχε απάντησης από τον 
κ.Σγουρό. Λέει το δημοσίευμα: «Την άμεση 
πληρωμή τεσσάρων δόσεων συνολικού 
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ύψους εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιά-
δων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ 
(696.952€) στην Ηλέκτωρ του ομίλου 
Μπόμπολα, που έχει αναλάβει την εκτέ-
λεση έργων στη χωματερή της Φυλής, η 
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.»

 Ένας λόγος που παραιτήθηκε ο κ.Κα-
λογερόπουλος από την αποκεντρωμένη 
διοίκηση είναι και αυτός (σχολιάζει ο κ. 
Χριστοδουλάκης).

Και συνεχίζει το δημοσίευμα: «Η από-
φαση 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.».

Πριν από τρεις μήνες, ίσως και περισ-
σότερο, είχαμε καταγγείλει αυτή τη δια-
δικασία της σύμβασης έργου απευθείας 
ανάθεσης στην Ηλέκτωρ του κ.Μπόμπολα 
για τη χωματερή της Φυλής. Και τότε οι 
πληροφορίες μας ήταν ότι το ποσό ήταν 
180 εκατομμύρια. Σήμερα διαβάζουμε ότι 
είναι δυόμισι περίπου δις. Είναι δυνατόν; 
Ας μας απαντήσει η νομική σύμβουλος 
του ΠΑΚΟΕ, η κ.Κέκου.

ΚΕΚΟΥ : Καταρχήν, η ανάθεση δημο-
σίου έργου σε ιδιώτη γίνεται κατόπιν 
διαγωνισμού.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν υπήρξε 
διαγωνισμός.

ΚΕΚΟΥ: Πρέπει να γίνει διαγωνισμός, 
να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και 
να γίνει και η δημοσίευση στην εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Μακάρι να γίνο-
νταν όλα αυτά στην Ελλάδα, όπως τα λέτε 
είναι. Όμως, όπως ξεκινήσατε να λέτε, 
στο ΧΩΝΙ που κυκλοφορεί σήμερα στα 
περίπτερα έχουμε την άλλη περίπτωση, 
της υπόθεσης της μονάδας ανακύκλωσης 
απορριμμάτων, η οποία είχε ανατεθεί 
σε κοινοπραξία,στην οποία συμμετείχε 
πάλι η ΗΛΕΚΤΩΡ του Μπόμπολα, και η 
οποία, ενώ είχε τρία χρόνια μπροστά του 
ο Σγουρός για να ετοιμάσει το διαγωνισμό 
και να αναλάβει ο επόμενος…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: (τον διακόπτει) 
Τρία χρόνια! Κατεπείγον δηλαδή!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: (συνεχίζει)…έρχε-
ται το Μάρτη του 2013 και λέει ότι θα 
ξεκινήσει να κάνει διαγωνισμό. Και μετά 
το ξεχνάει. 

Τα χαρτιά τα δημοσιεύουμε στο ΧΩΝΙ 
την Κυριακή . Και έρχεται τον Οκτώβριο 
της ίδιας χρονιάς και λέει ότι θα επεκτείνει 
τη σύμβαση με τους ίδιους, χωρίς να κάνει 
επαναδιαπραγμάτευση, δηλαδή με τις 
τιμές του 2009, ενώ στο μεταξύ οι μισθοί 
έχουν πέσει και έχουν κουρευτεί τα πάντα. 
Δεν έγινε καμία επαναδιαπραγμάτευση. 
Με τα ίδια λεφτά, ενώ θα μπορούσαν 
–με την κοινή λογική-να είναι και πολύ 
λιγότερα. Και λέει: «Η κρίση μας είναι 
στέρεη, καθώς εξυπηρετεί καλύτερα το 
δημόσιο συμφέρον. 

Άλλες διαδικασίες, όπως η επανα-

προκήρυξη νέου διαγωνισμού θα μας 
οδηγούσε σε πολύμηνες καθυστερήσεις 
που θα επιβαρύνουν και τα οικονομικά 
μας, γιατί η διακοπή της λειτουργίας του 
εργοστασίου θα έχει πολύ σοβαρές επι-
πτώσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
ζητήσει πίσω τα χρήματα που έχει διαθέσει 
για την κατασκευή του και παράλληλα η 
χώρα θα βρεθεί εκτός στόχων ανακύκλω-
σης για τους οποίους έχει δεσμευτεί.». 

Και παράλληλα αναρωτιέται ο απλός 
Έλληνας που το διαβάζει αυτό: είχε τρία 
ολόκληρα χρόνια να προετοιμάσει το δια-
γωνισμό. Δεν έκανε τίποτα και τελευταία 
στιγμή έρχεται και λέει ότι θα καθυστε-
ρήσουμε;!

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχει όμως, κ. 
Χριστοφορίδη, θράσος. Γιατί για μένα 
θράσος είναι,κ. Σγουρέ, να κατεβαίνετε 
πάλι υποψήφιος περιφερειάρχης. Δε 
θέλω να σας ευχηθώ να βγείτε και ξέρετε 
για ποιο λόγο; Γιατί πήγατε το θέμα των 
απορριμμάτων της Αττικής τουλάχιστον 
δέκα χρόνια πίσω. Σας είπα προχθές τι 
έγινε. Ήρθε η επιτροπή της Ε.Ε. και είπε 
ότι το ΧΥΤΑ της Φυλής είναι αξιοθρήνητο. 
Τοξικοί ρύποι και σκουπίδια και εσείς 
έχετε θράσος να λέτε ότι όλα πάνε καλά. 
Ο ΕΣΔΝΑ είναι υπερχρεωμένος με 4,5 
δισεκατομμύρια και εσείς δίνετε άμεσα 
λεφτά δικά μας, δυόμιση δις, με ανάθεση. 
Είστε τραγικός κε Σγουρέ.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Και μάλιστα 
βγαίνει στα ραδιόφωνα και λέει πόσο 
καταπληκτικά τα έχει κάνει όλα στην 
περιφέρεια και πώς η περιφέρεια είναι 
από τις καλύτερες στην Ευρώπη. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δυστυχώς ο 
Έλληνας έχει ένα DNA που αγγίζει τα 
όρια της λήθης. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Οι εποχές όμως 
πλέον είναι κρίσιμες και είμαστε και υπεύ-
θυνοι των πράξεων μας. Έρχονται οι 
εκλογές και πρέπει να κοιτάξουμε ποιον 
θα ψηφίσουμε. Αν ψηφίσουμε αυτούς που 
μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα και ενώ με 
χαρτιά, με ρεπορτάζ, με αποκαλύψεις, 
αποδεικνύουμε τα πεπραγμένα τους, αν 

πάμε και ψηφίσουμε τους ίδιους, είμαστε 
άξιοι της μοίρας μας τελικά. Εγώ πιστεύω 
πως ο κόσμος έχει ξυπνήσει πλέον, οι 
εποχές είναι κρίσιμες και ο κόσμος ξέρει 
τι συμβαίνει.

4,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Οποιοδήποτε 
έργο που γίνεται είτε σε ΟΤΑ είτε σε 
δημόσιο προϋποθέτει ένα διαγωνισμό. 
Με απευθείας ανάθεση ο δήμαρχος έχει 
δικαίωμα να «δίνει» έργα μέχρι 20.000 
ευρώ. Μετά γίνεται πρόχειρος διαγωνι-
σμός, μέχρι 60.000 ευρώ, και από εκεί και 
πέρα υπάρχουν οι διεθνείς διαγωνισμοί, 
οι οποίοι πρέπει να αναρτώνται στην 
εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων 
. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει, κ. 
Τζανή. Σας καλέσαμε σήμερα σαν φαρ-
μακοποιό, γιατί είπαμε για το θέμα της 
υγείας διάφορα πράγματα. 

Ο κ. Γεωργιάδης έδωσε 4,5 εκα-
τομμύρια ευρώ στην Fast Track, σε μια 
γερμανική εταιρεία για να διαλύσει το 
σύστημα. Έκανε τις μελέτες και τις τηρεί 
επακριβώς. Πάει η πρωτοβάθμια υγεία, 
πάνε τα εργαστήρια του πρώην ΙΚΑ, εκεί 
που δούλευαν επί πενήντα χρόνια δυόμισι 
χιλιάδες άνθρωποι. 

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ  
ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 

ΤΖΑΝΗΣ: Δε νομίζω ότι φταίει ο κ. 
Γεωργιάδης μόνο. Δε λειτουργεί αυτε-
ξούσια, Από κάπου δέχεται εντολές και ο 
κ.Γεωργιάδης. Υπάρχει συνολική ευθύνη. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σαν υπουργός 
έχει τη συγκεκριμένη ευθύνη όμως.

ΤΖΑΝΗΣ: Βεβαίως, γιατί βάζει την 
υπογραφή του. Και δυστυχώς υποβαθμί-
ζεται ακόμα περισσότερο η πρωτοβάθμια 
περίθαλψη, και σε μια περιοχή όπως 
το Κερατσίνι, που έχουμε του κόσμου 
τους ανασφάλιστους, τους άνεργους και 
φτωχούς ανθρώπους, και η πρωτοβάθμια 

περίθαλψη, η δωρεάν δημόσια υγεία είναι, 
όχι απλώς το ζητούμενο, αλλά το μάννα 
εξ’ ουρανού. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Νόμος που 
πέρασε τον Σεπτέμβριο λέει ότι ο πρώτος 
μικτός μισθός είναι 540 ευρώ από 760 
ευρώ που ήταν.

 Δηλαδή, στα χέρια του ο οποιοσδή-
ποτε υπάλληλος πρέπει να παίρνει 430 
ευρώ. Και εδώ λέμε ότι μοιράζουμε λεφτά 
αβέρτα. 4, 5 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 
δυο μήνες, σε μια εταιρεία για να κάνει μια 
μελέτη. Είναι λίγα λεφτά; Θα μπορούσε 
κάτι να κάνει στα νοσοκομεία.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Να ήτανε μόνο 
αυτό…Να πάρουμε το έγκλημα με τα μη 
συνταγογραφούμενα φάρμακα που θέλουν 
να τα πάνε στα σούπερ-μάρκετ. Με ποιες 
συνθήκες, από ποιους ανθρώπους να 
πωλούνται, ποιοι άνθρωποι θα τα δίνουν 
αυτά στον Έλληνα ασθενή; Ο στόχος 
είναι προφανής -το έχουν βάλει και σε 
αυτή τη «μούφα» έκθεση και μελέτη του 
ΟΟΣΑ με την οποία μας λιβανίζουν από 
το πρωί μέχρι το βράδυ –να κλείσουν τα 
φαρμακεία, να μη μπορούν να υπάρχουν 
πλέον ελληνικά φαρμακεία, να έρθουν οι 
ξένες αλυσίδες, του Ισραήλ κατά προτίμηση 
γιατί με αυτούς έχουν ήδη υπογράψει.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Να μας τα πει 
καλύτερα ο Τζανής ο Λουκάς, ο οποίος 
έχει και εφτά φαρμακεία (γέλια)

ΤΖΑΝΗΣ: Όχι, 25 έχω!(γέλια)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έτσι είχαν πει! 

Ότι έχει εφτά φαρμακεία στο Κερατσίνι 
ο κύριος Τζανής! (γέλια)

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Ο στόχος είναι να 
μην υπάρχει πια Έλληνας φαρμακοποιός. 
Ο στόχος είναι να γίνετε όλοι υπάλληλοι 
ξένων πολυεθνικών (απευθύνεται στον 
κ.Τζανή), θα έρθουν εδώ, θα καταλάβουν 
την αγορά, θα κάνουν ό,τι θέλουνε, γιατί 
πλέον δε θα υπάρχει κανένας ντόπιος 
ανταγωνισμός.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γιατί, στο real 
estate το ίδιο δε γίνεται; ;Έχουν γίνει 
εταιρείες στη Γερμανία, στο Μόναχο και 
στη Βιέννη,αυτή τη στιγμή, που πουλάνε 
σπίτια που έχουν κατασχεθεί από τις 
τράπεζες.Τραγικό.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Μείωσαν και το 
φόρο μεταβίβασης, ώστε τώρα που θα 
μας τα πάρουν, να τα πάρουν κοψοχρονιά, 
να μη πληρώσουν ούτε φόρο.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: (απευθύνεται 
στον κ. Τζανή) Λοιπόν, για τα μη συνταγο-
γραφούμενα φάρμακα, πείτε μας συγκε-
κριμένα.

ΤΖΑΝΗΣ: Υπάρχουν φάρμακα τα οποία 
είναι αξιόπιστα, τα οποία προέρχονται 
κυρίως από τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά σημασία έχει να είναι και η 
πρώτη ύλη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στα περισσότερα όμως η πρώτη 
ύλη έρχεται από Κίνα, Πακιστάν και Ινδία.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σου έχω πει 
την ιστορία με τη γάζα από το Μπαγκλα-
ντές;Moυ έτυχε ένα περιστατικό πριν από 
έξι μήνες. Είχα ένα λίπωμα στην κοιλιά 
και πήγα και το έβγαλα. Και μου βάζουν 
ένα χανζαπλάστ, το οποίο ήταν από το 
Μπαγκλαντές. Δεν είχαν πάρει γαλλικό, 
είχαν πάρει από το Μπαγκλαντές επειδή 
είναι δέκα λεπτά φθηνότερο το μέτρο. Και 
με πιάνει μια αλλεργία, αγαπητέ Λουκά, 
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τραγική. Υπέφερα ένα μήνα. Ξέρετε πώς 
ανακάλυψα ότι αυτό το χανζαπλάστ ήταν 
από το Μπαγκλαντές; Παίρνουν όλα τα 
απορρίμματα τα χάρτινα από τα ξενοδο-
χεία στο Μπαγκλαντές, τα βάζουν σε ένα 
μεγάλο καζάνι,από κάτω βάζουν φωτιά, 
τα βράζουν, βάζουν και λίγη κόλλα και 
κάνουν το χανζαπλάστ. Απλά!

ΤΖΑΝΗΣ: Απλά! Και τόσο απλά παθαί-
νει κανείς αλλεργίες. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Αυτά τα χανζα-
πλάστ βάζουν στους ασθενείς της Ελλάδας 
του Άδωνι Γεωργιάδη.

ΤΖΑΝΗΣ: Πάντως ο στόχος είναι 
αυτός που είπατε, ότι δηλαδή θέλουν να 
καταργηθεί στην καπιταλιστική κοινωνία 
η μεσαία τάξη. Είναι δομικό το πρόβλημα, 
δεν είναι θεσμικό. 

Θέλουν να μην υπάρχει ελεύθερος 
επαγγελματίας, ο οποίος να μην έχει 
εξαρτήσεις από κάποιον εργοδότη, να 
μη σκέφτεται το μεροκάματό του αύριο, 
γιατί αυτό ενοχλεί. Γιατί ο ελεύθερος 
επαγγελματίας σκέφτεται ελεύθερα και 
μιλάει και ελεύθερα. 

Ενώ ο εργαζόμενος μπορεί να σκέ-
φτεται ελεύθερα, έχει όμως το φόβο ανά 
πάσα στιγμή,όταν έχει να ζήσει οικογένεια, 
τι θα πει ο εργοδότης του την επόμενη 
μέρα. Άρα,λοιπόν, ο στόχος είναι να εξα-
φανίσουν τη μεσαία τάξη. 

ΑΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  
ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ένα θέμα που 
ακούσατε στις οικοειδήσεις είναι και το 
θέμα των γεωτρήσεων. Ο κύριος Καλα-
φάτης, όπως ακούσατε, είπε ότι 10.000 
γεωτρήσεις που είναι στην Ελλάδα πρέπει 
να ελεγχθούν. 

Από έναν έλεγχο που κάνουμε εδώ και 
δέκα χρόνια, εμείς σαν ΠΑΚΟΕ, έχουμε 
διαπιστώσει ότι οι γεωτρήσεις στην Ελλά-
δα ξεπερνάνε τις 40.000, εκ των οποίων 
γύρω στις 1.000 μόνο έχουν άδεια από 
το Υπουργείο Γεωργίας -παλαιότερα -και 
τώρα τη Γενική Γραμματεία Υδάτων. Ας 
θυμηθούμε το παράδειγμα του αργολι-
κού πεδίου, που τα ξινά πια δε βγαίνουν 
γιατί έχει περάσει θάλασσα από κάτω 
και βγάζουν θαλασσινό νερό από τις 
γεωτρήσεις ή τη λεκάνη του Ασωπού, 
με το βρώμικο νερό που πηγαίνει στον 
κάμπο του Ωρωπού, στη Θήβα, από εδώ 
και από εκεί, και όλα αυτά τα τοξικά 
κατάλοιπα από τα εργοστάσια,που έχουν 
επανειλημμένα καταγγελθεί, πηγαίνουν 
στο νερό αυτό. 

Οι γεωτρήσεις δεν πρέπει να ελέγχο-
νται; Βέβαια και πρέπει. Κ. Κέκου, τι λέει 
η νομοθεσία;

ΚΕΚΟΥ: Η διάνοιξη των γεωτρήσεων 
απαιτεί άδεια. Η άδεια δίνεται από τον 
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας του 
ακινήτου που ζητά να γίνει η γεώτρηση. 
Πάντοτε κατόπιν περιβαλλοντικής μελέτης 
και πάντοτε ελεγχόμενη. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είπαμε προη-
γουμένως ότι από τις 40.000 γεωτρήσεις 
έχουν άδεια μόνο οι 1.000. Σας λέω 
το εξής, επειδή μένω στην περιοχή του 
Ωρωπού, 560 γεωτρήσεις στον κάμπο 
του Ωρωπού είναι παράνομες. Δεν έχουν 
καν άδεια. Κ. δήμαρχε του Ωρωπού, κύριε 

Οικονομάκο, το ακούτε; Κάντε κάτι. Είναι 
αμαρτία από τον Θεό να βγαίνουν του 
κόσμου τα ζαρζαβατικά στον κάμπο του 
Ωρωπού, να πωλούνται σε όλες τις λαϊκές 
της Αθήνας και στο τέλος να λέμε ότι έχουν 
κατάλοιπα από νικέλιο, από χρώμιο, από 
νιτρικά, από φωσφορικά και από θειϊκά. 

Και όμως, αυτά τα τρώμε. Και κανείς 
δεν ελέγχει την ποιότητα. Κοιτάει πώς 
θα βγάλει να πάρει ένα κιλό πατάτες. 
Εισαγόμενες από την Κύπρο; Από την 
Αίγυπτο; Τις ελληνοποιούμε; Τις βάζου-
με σε δεξαμενές και τις λέμε ελληνικές; 
Χιλιάδες πράγματα γίνονται. 

Η διατροφή είναι πολύ σημαντική. 
Και επειδή αυτή είναι σε συνάρτηση με 
τον υδροφόρο ορίζοντα από τον οποίο 
ποτίζονται οι καλλιέργειες θέλει ιδιαίτερη 
προσοχή. Σκύψτε πάνω στο πρόβλημα, 
κ. Καλαφάτη, και βάλτε μια τάξη, και κ. 
Χαρακόπουλε, σας αναπληρωτής υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, κάντε κάτι. 

Είναι καιρός να σταματήσει αυτή 
η ασυδοσία όλων αυτών που θέλουν 
να καλλιεργούν και να βγάζουν και να 
βγάζουν και να βγάζουν… Πέρα από τα 
φυτοφάρμακα που τα ρίχνουν αβέρτα για 
να αυξήσουν τη σοδειά τους, έχουμε και 
αυτό το πρόβλημα του νερού. Κάντε κάτι.

Κ. Τζανή, θα ήθελα να σας ρωτήσω 
κάτι για τα φαρμακεία σε σχέση με αυτή 
την ιστορία με τον ΕΟΠΥΥ ή το δημόσιο-
τώρα έχουν μπερδευτεί τα πράγματα, δε 
βγάζεις άκρη. Βγήκε ο κ. Γεωργιάδης και 
είπε ότι σας έχει ξεπληρώσει. Ισχύει αυτό;

ΤΖΑΝΗΣ: Όχι, βέβαια. Είναι βέβαια 
κάποια ταμεία που ακόμα οφείλουν, αλλά 
όταν υπάρχει καθυστέρηση μηνών…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: (Τον διακόπτει) 
Είπε ότι μέχρι τον Δεκέμβριο σας πλήρωσε. 

ΤΖΑΝΗΣ: Όχι. Βγήκε μια ανακοίνωση, 
περιμένουμε να πληρωθεί και ο Δεκέμβρης 
και μη ξεχνάτε ότι οι φαρμακαποθήκες 
πιέζουν. Κάθε φορά που καθυστερείς να 
πληρώσεις ένα μήνα, μπαίνει τόκος. Και 
όταν το μικτό κέρδος του φαρμακοποι-
ού, να μην πω για το καθαρό, είναι ήδη 
μειωμένο, από εκεί και πέρα, κάθε μήνας 
που περνάει και καθυστερεί…. Δεν είναι 
τυχαίο το ότι έκλεισαν τόσα φαρμακεία. 
Γιατί έκλεισαν; Επειδή ευημερούν; Είναι 
συνέπεια αυτής της πολιτικής. 

Έχω φαρμακοποιό στο δήμο, ο οποίος, 
μην αντέχοντας άλλο τα χρέη και όλη 
αυτή την πίεση, άδειασε το φαρμακείο, 
έβγαλε ένα Σάββατο τα φάρμακά του 

έξω, τα έβαλε σε σακούλες, κλείδωσε 
το φαρμακείο και σηκώθηκε και έφυγε. 

Εξαφανίστηκε. Αυτά δεν είναι φαινό-
μενα τα οποία είχαμε ζήσει παλαιότερα. 
Ο κλάδος των φαρμακοποιών έχει έρθει 
σε απόγνωση. 

Συμπιεζόμαστε, και αντί το κράτος 
να στηρίζεται στον κοινωνικό ρόλο του 
φαρμακοποιού και σε αυτό που κάνει στην 
πρωτοβάθμια περίθαλψη, ουσιαστικά τον 
εξαφανίζει, μπαίνει το σούπερ-μάρκετ για 
γνωστούς λόγους που δεν είναι καν λόγοι 
οικονομίας. Ξέρετε τι οικονομία κάνουμε 
εμείς στο κράτος; Ξέρετε τι πρωτοβάθμια 
περίθαλψη παρέχει δωρεάν ο φαρμακο-
ποιός; Πόσα τραύματα περιποιείται, πόσες 
ενέσεις κάνει; Μετράει την αρτηριακή 
πίεση… Που θα πάει ο άλλος για όλα 
αυτά; Στο νοσοκομείο; 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το ότι δε βγαί-
νει ένα φαρμακείο από τα φάρμακα και 
μόνο είναι γεγονός. Όταν πας σε ένα 
φαρμακείο, βλέπεις στις προθήκες του 
οτιδήποτε άλλο εκτός από φάρμακα. 
Παπούτσια, καλλυντικά… προχθές είδα και 
αναψυκτικά Red Bull, σε ένα φαρμακείο. 
Λέω, είναι δυνατόν να πουλάτε και Red 
Bull; Και μου λένε «τι να κάνουμε; Αφού 
αλλιώς δε θα ‘βγούμε’».

ΤΖΑΝΗΣ: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. 
Για αυτό ακριβώς το κράτος πρέπει να 
υπερασπίζει τον επιστημονικό και κοι-
νωνικό ρόλο του φαρμακοποιού. Τι να 
κάνει ο οικογενειάρχης φαρμακοποιός; 
Εγώ λέω ότι θα πουλήσει και τρόφιμα 
αύριο. Τι να κάνει προκειμένου να ζήσει 
την οικογένειά του; Φτάνουν ένα κλάδο σε 
απόγνωση. Έναν κλάδο που, χρόνια τώρα, 
στηρίζει την πρωτοβάθμια περίθαλψη 
και την τοπική κοινωνία. Όπου υπάρχει 
ένα φαρμακείο, είναι σημείο αναφοράς: 
στηρίζει την τοπική κοινωνία.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Και να πούμε και 
το άλλο: Όταν έρθει η πολυεθνική, δε θα 
πάει να ανοίξει φαρμακεία στο τάδε χωριό 
και στο δείνα παράδρομο. Θα πάει να 
πάρει τα «φιλέτα». Τώρα, άμα πεθαίνουν 
οι Έλληνες ασθενείς επειδή δε βρίσκουν 
φαρμακείο ή επειδή είναι δέκα ή είκοσι ή 
πενήντα χλμ. μακριά, δε την ενδιαφέρει 
την πολυεθνική. Την πολυεθνική την 
ενδιαφέρει το κέρδος. 

Ο φαρμακοποιός σήμερα ξέρει όλη τη 
γειτονιά του, ξέρει τον καθένα ξεχωρι-
στά και είναι σε κάθε γειτονιά για να σε 
εξυπηρετήσει όταν θα έχεις πρόβλημα, 

ζωής ή θανάτου. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πολλές φορές 

παίρνει τα πράγματα ο πολίτης και τη 
συνταγή την πηγαίνει αργότερα γιατί ο 
γιατρός δεν του την έχει γράψει. Αυτό το 
κάνει ο φαρμακοποιός. 

ΤΖΑΝΗΣ: Όλοι. Κατά κανόνα. Και, 
ξέρετε, αν μου επιτρέπετε, έχω προλά-
βει δύο αλλεργικά σοκ, γιατί πολύ απλά 
γνώριζα στην 25ετή θητεία μου, ότι δύο 
περιστατικά είχαν αλλεργία στην ασπιρίνη. 
Δεν ενημερώθηκε ο γιατρός, πήγαν στο 
νοσοκομείο, και εγώ γνώριζα το ιστορικό 
της οικογένειας –γιατί δεν υπάρχει μόνο 
οικογενειακός γιατρός, υπάρχει και οικο-
γενειακός φαρμακοποιός-και επέμεναν και 
οι δύο να τους κάνω τις ενέσεις επειδή 
τους έδωσε ο γιατρός τα φάρμακα. Έκανα 
δύο ενέσεις λοιπόν, με το τάδε φάρμακο, 
το οποίο είναι παράγωγο της ασπιρίνης, 
και μου πάθανε και οι δύο αλλεργικό σοκ. 
Τους κράτησα βέβαια εκεί, κορτιζόνες, 
ανάνηψη και τους έστειλα στο νοσοκομείο. 
Φαντάζεστε να τον είχα διώξει και να 
είχε πάει σπίτι; Nα του είχα πει «πήγαινε 
σπίτι και κάνε τις ενέσεις σου»; Θα είχανε 
πεθάνει και οι δύο άνθρωποι. Πρέπει, 
λοιπόν ο φαρμακοποιός να στηρίζεται 
στη γειτονιά. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Δεν υπάρχει 
καμιά αμφιβολία ή τουλάχιστον εμείς δεν 
έχουμε. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν ξέρω 
τι αμφιβολίες έχει. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η εκπομπή ήρθε 
στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ 
που κάτσατε μαζί μας και μας ακούσατε.Κ. 
Χριστοφοριδη σας ευχαριστώ πολύ που 
ήρθατε. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Να εκμεταλλευτώ 
μόνο ένα δευτερόλεπτο από το χρόνο σας 
για να πω ότι το ΧΩΝΙ είναι από σήμερα 
στα περίπτερα και σήμερα κυκλοφορεί 
και στην υπόλοιπη Ελλάδα με το CD που 
περιλαμβάνει το τελευταίο τραγούδι που 
ηχογράφησε ο αξέχαστος φίλος μας, 
Σάκης Μπουλάς. Eίναι ένα στεφάνι της 
εφημερίδας προς έναν αγαπητό καλλιτέχνη 
και πολύ φίλο της εφημερίδας.Είναι ένα 
εξαιρετικό τραγούδι που περιλαμβάνεται 
στο cd του Ζουγανέλη και του Γεωργουσό-
πουλου με πολλούς άλλους καλλιτέχνες.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κερατσινιώτης 
ο Μπουλάς.

ΤΖΑΝΗΣ: Μαθητής της μητέρας μου!
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κ. Κέκου, σας 

ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
KEKOY : Και εγώ σας ευχαριστώ που 

με καλέσατε.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κ.Τζανή, το ίδιο.
ΤΖΑΝΗΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το επόμενο 

Σάββατο κοντά σας, με δύο πάρα πολύ 
καυτά θέματα, το ένα είναι η Ευκαρπία, 
ο Δήμος Παύλου Μελά, που έχει δύο 
τεράστια προβλήματα: έχει το ΣΜΑ, που 
δυστυχώς πάνε να το φορτώσουν εκεί 
χωρίς μελέτες και χωρίς περιβαλλοντικούς 
όρους, και τον ΤΙΤΑΝ, ο οποίος καίει 
ασύστολα το RDF, πήρε συγχωροχάρτι 
από την κυβέρνηση για να το καίει, και 
κανείς δε δίνει σημασία. Και ένα άλλο 
θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το 
φυσικό αέριο και τα ΕΛΠΕ. Ευχαριστούμε 
πάρα πολύ, το άλλο Σάββατο κοντά σας. 
Γεια σας. 
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Η ΔΕΗ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ  
ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Να δούμε 
θα σε αφήσουν και εσένα μικρούλη να 
μεγαλώσεις; Γιατί λέμε, τι θα κάνεις όταν 
θα μεγαλώσεις. 

Γεια σας αγαπητές φίλοι και φίλες, Σάβ-
βατο μεσημέρι και η εκπομπή «Περιβάλλον 
Ώρα Μηδέν» κοντά σας. Κοντά σας με 
πολύ καυτά θέματα, με προσκαλεσμένους 
εκλεκτούς συνεργάτες της εκπομπής και μη, 
και θα δούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει σε 
αυτό το μικρόκοσμο που λέγεται Ελλάδα. 
Γιατί πραγματικά είναι μικρόκοσμος σε 
σχέση με όσα γίνονται διεθνώς, από την 
Ουκρανία μέχρι όπου θέλεις, αποτελούμε 
ένα μικρόκοσμο. Μικρόκοσμο δυναμικό. 
Έχουμε DNA μεσογειακό.

Έχουμε πάλι σήμερα να ασχοληθούμε, 
ξεκινώντας από την περιπόθητη ΔΕΗ. Η 
ΔΕΗ μας κλέβει και μας σκοτώνει, το 
έχουμε πει χιλιάδες φορές και έχουμε 
ξεκινήσει αγωγές σε βάρος της, εξαι-
τίας ότι μας κλέβει με το τέλος Κοινής 
Ωφέλειας. Ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετές 
αγωγές, δύο τις έχουμε πετύχει, όπου και 
πήραν οι άνθρωποι τα λεφτά τους πίσω. 

Μέχρι τις 15 Μαρτίου, έχετε το δικαί-
ωμα σαν μέλη του ΠΑΚΟΕ να κάνετε 
δωρεάν αγωγές.

Και προχωράμε τώρα, στο ότι μας 
κλέβει η ΔΕΗ. Αυτό είναι γεγονός και έχει 
αποδειχθεί. Στο ότι μας σκοτώνει, και αυτό 
είναι γεγονός, γιατί με τους σταθμούς 
τους λιγνιτικούς που έχει και τον λιγνίτη 
που θα εισάγει από την Αμερική σχεδόν 
δωρεάν, στο ¼ της τιμής, τώρα εμείς 
λέμε τον λιγνίτη γιατί μη ξεχνάτε ότι στα 
λιγνιτοορυχεία της ΔΕΗ, απασχολούνται 
γύρω στα 18.000 άτομα. 

Οπότε είναι και κοινωνικό θέμα πια, το 
πρόβλημα της γκρίζας ενέργειας, όπως την 
λέμε. Μας σκοτώνει, γιατί έχει αποδειχθεί 
πως 3 με 4 άνθρωποι την ημέρα πεθαί-
νουν εξαιτίας αυτής της όλης ιστορίας 
που λέγεται, γκρίζα ενέργεια ή μαύρη 
ενέργεια της ΔΕΗ.

ΜΚΟ: Ο ΦΑΚΕΛΟΣ  
ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ας έρθου-
με σε ένα δεύτερο θέμα, το θέμα των ΜΚΟ, 
σημαίνει Μη Κυβερνητική Οργάνωση, 
NGO όπως το λένε Διεθνώς. Εδώ έχει 
γίνει ένα πάρτι. 

Πάρτι πολλά γίνονται από τον Γιωργά-
κη, τον Καραμανλή και από όλους αυτούς 
που ήθελαν δήθεν να σώσουν τον τόπο 
με την προβολή ορισμένων οργανώσεων 
που έφτιαχναν στα μέτρα τους και τους 
έδιναν λεφτά, πακτωλό εκατομμυρίων. Το 

τι γίνεται δεν μπορείτε να φανταστείτε. 
Ξεκινώντας από το Έργο Πολιτών του 
Καραμανλή, φτάνοντας στις ΜΚΟ όλης 
της οικογένειας Παπανδρέου, από την 
Μαργαρίτα μέχρι τον τελευταίο αδερφό 
του Γιωργάκη, φτιάχνανε ΜΚΟ δικές 
τους και έδιναν τα λεφτά όπου θέλανε. 
Το Υπουργείο Εξωτερικών με 340 ΜΚΟ, 
έδινε λεφτά όπου ήθελε. 

Έχουν υπολογιστεί γύρω στα 2,5 δις 
ευρώ που πήραν γύρω στην τελευταία 
δεκαετία γύρω στις 250 ΜΚΟ, οι οποίες 
ουσιαστικά έπαιζαν το παιχνίδι των εκά-
στοτε κυβερνήσεων. Αυτά όμως δεν είναι 
τίποτα γιατί και στον Πειραιά υπάρχει μία 
δήθεν αντιπροσωπεία της UNESCO, με 
ένα κ. Μαρωνίτη, ο οποίος είναι και Πρό-
εδρος της. Και πήρε για ένα πρόγραμμα 
που κάνει στη Νίκαια, ευτυχώς δεν το 
κάνει στο Κερατσίνι, γιατί τώρα έχουμε 
το Δήμαρχο του Κερατσινίου εδώ πέρα 
και θα μας έλεγε διάφορα. Στη Νίκαια, 
λοιπόν, δόθηκαν 2,7 εκατ. ευρώ για ένα 
πρόγραμμα ενάντια στη φτώχεια. Που 
πήγαν αυτά τα λεφτά στη Νίκαια και στην 
Κόρινθο, αυτές οι δύο περιοχές είναι οι 
ευάλωτες από τον κ. Μαρωνίτη με πρό-
σχημα την UNESCO, δεν το ξέρει κανείς. 
Ζητάμε, όχι εμείς, ήδη μπήκε το ΣΔΟΕ, 
ήδη μπήκε το Υπουργείο Οικονομικών στη 
μέση, για να βρούνε ίσως κάποια άκρη. 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι χιλιά-
δες άλλα πράγματα. Εδώ είχαμε το Έργο 
Πολιτών, που ο Πρόεδρος του, ο κ. Συρ-
μόγλου, (τον λέμε και κύριο), 10.000 το 

μήνα μισθό έπαιρνε. 
Μιλάμε για πάρτι οργίων, γιατί και 

τώρα μη νομίζετε ότι πάνε πίσω όλες 
οι ΜΚΟ. Το ΠΑΚΟΕ εδώ και 34 χρόνια 
υπολειτουργεί, είναι αποδεδειγμένο, 
είναι η δεύτερη ΜΚΟ που ιδρύθηκε στην 
Ελλάδα, η πρώτη ήταν η ΕΡΥΕΑ το 1979, 
δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ επιχορή-
γηση από το λεγόμενο Ελληνικό Κράτος 
μέσο των κυβερνητικών φορέων που 
λειτουργούν γι’ αυτό. Αλλά δεν είναι 
μόνο αυτό, κάναμε ένα αίτημα προχτές 
στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, και 
ζητάμε να κάνει επειγόντως μία έρευνα 
και να διαπιστωθούν που πήγαν τα λεφτά. 

Και λέμε σε όλους αυτούς μέσα από 
τις ΜΚΟ ή μέσα από τα προγράμματα 
που θα ακούσετε παραπέρα που έγιναν, 
να γυρίσουν πίσω τα λεφτά. Φέρτε πίσω 
τα κλεμμένα όπως λέμε. Γιατί δεν είναι 
το θέμα να μπουν κάποιοι φυλακή, θα 
τους πληρώνουμε κιόλας, το θέμα είναι 
να γυρίσουν τα λεφτά που έφαγαν. 

Δεν μπορούμε να λέμε ότι κάναμε 
αποναρκοθέτηση και βγάλαμε 300 νάρ-
κες, που δεν υπήρχαν καν νάρκες στην 
περιοχή αυτή, και πήραμε 9,5 εκατ. ευρώ. 
Είναι αδιανόητα όλα αυτά. Κύριε Στουρ-
νάρα εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα; 
Εσείς κ. Βενιζέλο που είστε και ΥΠΕΞ, με 
καθυστέρηση δέκα ημερών πήγατε στην 
Ουκρανία, στην Κριμαία για να πείτε τι, 
δεν είπατε τίποτα βέβαια. Αλλά τέλος 
πάντων, εσείς που είστε ΥΠΕΞ δεν βάζετε 
κάποια τάξη; 380 ΜΚΟ έχει μητρώο το 

ΥΠΕΞ. Πόσα λεφτά έχουν φάει, ατέλειωτα. 
Χορός εκατομμυρίων. Και όταν ήταν και 
ο Γιωργάκης ΥΠΕΞ, το τι γινόταν, άλλο 
πράγμα.

Αλλά ας έρθουμε σε δύο, χθεσινά σκάν-
δαλα και ζεστά. Το πρώτο είναι κομπίνα 
μαμούθ με Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις: «220 
εκατ. ευρώ τεράστια απάτη συνοδευόμενη 
από εγκληματικές επιθέσεις, παράνομες 
παρακολουθήσεις και άλλες παράνομες 
ενέργειες ερευνούν με κάθε μυστικότητα 
τους τελευταίους μήνες η ΕΛΑΣ, η ΕΥΠ, 
το ΣΔΟΕ, οι Δικαστικές Αρχές αλλά και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF). Αντικείμενο της έρευ-
νας είναι η παράνομη είσπραξη κοινοτι-
κών κονδυλίων, 220 εκατ. ευρώ κύριοι, 
από ομάδες ιδιωτών έχοντας πιθανώς 
συνεργασία με κρατικούς υπαλλήλους 
για προγράμματα που σχετίζονται με την 
κοινωνία της πληροφορίας.» Οι κρατικοί 
υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, του 
Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας, όπου έχει 180 ΜΚΟ 
και τις χρηματοδοτεί συνέχεια και κανείς 
δεν ξέρει γιατί, αυτοί κατευθύνουν. Όπως 
και είπε ο Λαμπρινίδης σε κάποια ιστορία 
για το Υπουργείο Εξωτερικών «αυτά τα 
αρχεία τα σκίζουμε εμείς, δεν υπάρχουν 
αρχεία παραστατικών, αυτά είναι μυστι-
κά κονδύλια τα κάνουμε ότι θέλουμε». 
Αυτή ήταν η απάντηση του Λαμπρινίδη, 
Υπουργού Εξωτερικών τότε. Αυτό, λοιπόν 
είναι το ένα σκάνδαλο που ξέσπασε χτες.

Το άλλο σκάνδαλο είναι, η Ζέτα Μακρή 

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

ΜΚΟ: Ένα βρώμικο  
και επικίνδυνο... άθλημα 08 

ΜΑΡΤΙΟΥ
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σαν γραμματέας Ισότητας των Δύο Φύλων 
έβγαλε 10 εκατ. σε ένα φορέα, ο οποί-
ος ήτανε και είναι κυβερνητικός και σε 
αντίθεση με όλες τις άλλες οργανώσεις 
τη ΓΣΣΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο κι όλες 
αυτές, έδωσε τα 10 εκατ. χάριν αστειό-
τητας θα το πούμε. 

Δεν πληρούσαν καμία προϋπόθεση, 
δεν πληρούσαν τίποτα, τους έδωσε τα 
10εκατ. και τα φάγανε. Πάει και αυτό.

Και τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο 
σκάνδαλο που θα ξεσπάσει και έχουμε μία 
λίστα εδώ με γύρω στις 75 επιχειρήσεις, 
οι οποίες λειτουργούν στα Media, και 
πήραν λεφτά από προγράμματα που δεν 
δικαιούνταν. Αυτό είναι ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ. 
Σαν ιδιωτική επιχείρηση πήραν λεφτά από 
προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας 
και του Περιφερειακού Προγράμματος 
της Αττικής που δεν δικαιούνται. 

Άλλη ιστορία και αυτή. Και αυτή πάει 
στο Εισαγγελέα, αλλά τι να κάνουν και 
αυτοί οι Εισαγγελείς, 180 είναι. Τι να 
πρωτοκάνουν, από το πρωί μέχρι το βράδυ 
όλο με σκάνδαλα ασχολούνται. Με κανένα 
αυθεντικό έργο δεν ασχολείται κανείς. 
Και ξέρετε, αυτό που είναι τραγικό είναι 
το ότι αυτά τα δύο τελευταία χρόνια το 
τι ρεμούλα και λαμογιά έχει πέσει, δεν 
λέγεται. Κλέβουν ασύστολα όλοι. Σου 
λέει τελευταίες μέρες μας είναι. 

Σαν να ήταν η Πομπηία. Είδατε τι 
έγινε στην Πομπηία. Ο σεισμός τα έριξε 
όλα κάτω, γιατί ήταν αρχαία αγάλματα, 
αρχαία μνημεία. Τώρα όλοι αυτοί λένε 
ότι είναι οι τελευταίες μας μέρες. Είναι 
1800 σκαθάρια, 1800 κοράκια. Τι να τα 
πρωτοκάνεις, από την κρατική μηχανή 
μέχρι όπου θέλεις. Αυτό το θέμα με τις 
ΜΚΟ θα το κάνουμε μία ειδική εκπομπή 
για να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει και τι 
σπατάλη γίνεται σε όλα αυτά. 

Αλλά δεν είναι μόνο οι ΜΚΟ, είναι οι 
κρατικοί υπάλληλοι, είναι τα Υπουργεία. 
Το Υπουργείο Εργασίας είναι η μεγάλη 
πέτρα του σκανδάλου. 17 δις την τελευ-
ταία πενταετία για προγράμματα Κοινής 
Ωφέλειας, τα οποία δεν ξέρουμε καν 
που πήγαν. Σας είπα ότι ένα απ’ αυτά 
ήταν του Μαρωνίτη της UNESCO, για 
ένα πρόγραμμα ενάντια στη φτώχεια. 
Δεν ξέρουμε τι έγινε. 130 εκατ. πήραν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στη 
φτώχεια. Στο Κερατσίνι πόσα πήρατε κ. 
Δήμαρχε από αυτά τα 130 εκατ.; 

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Δεν επιδοτείται ο δήμος.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εσείς κ. 

δήμαρχε;
Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: Τίποτα, μηδέν. 

Τι να πάρουμε;
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν πήρατε 

τίποτα. Όχι, να το δηλώσουμε αυτό για 
να ξέρουμε τι γίνετε, γιατί αν έχετε πάρει 
λεφτά, να το πείτε, ότι εμείς πήραμε λεφτά 
και τα δώσαμε στους φτωχούς μας.

Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: Εγώ είχα ζητήσει 
προσωπικά το πρόγραμμα να υλοποιηθεί 
από τους Δήμους και όχι από τις ΜΚΟ 
και δεν εισακούστηκα γιατί υπήρχε ο 
εύλογος λόγος.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι μόνο 
αυτό, και το άλλο της φτώχειας από το 
Υπουργείο Εργασίας λέω. Αυτό είναι 
άλλο πράγμα. 

Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: Τίποτα, δεν πήρα-

με, από πού να πάρουμε.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό λοιπόν. 

Και θα κάνουμε μία ειδική εκπομπή για 
τις ΜΚΟ, και όχι μόνο, αλλά και για τα 
Υπουργεία για προγράμματα που τρέχουν 
αυτή τη στιγμή και έχουν πάρει του κόσμου 
τα λεφτά. Αυτή η ιστορία σας λέω με τα 
220 εκατ. ξεκίνησε από την Ελλάδα, πήγε 
σε 27 Offshore στην Κύπρο, έκανε τη 
διαδρομή μέχρι το Λονδίνο και από εκεί 
ξαναγύρισε πάλι στην Ελλάδα και πήραν 
τα λεφτά πέντε ιδιώτες κουμπάροι. Θα 
τους βρούμε ποιοι είναι οι κουμπάροι.

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ:  
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΩΠΟΤΙ 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ερχόμα-
στε σε ένα άλλο θέμα τα σκουπίδια, που 
πιστεύω ότι αφορά και τους Δημάρχους 
που είναι κοντά μας αλλά και γενικότερα 
την Ελληνική Κοινωνία, που δυστυχώς 
αυτός ο ΕΣΝΑ, Η ΑΜΑΡΤΙΑ, που είναι 
μέλη οι Δήμαρχοι που παρευρίσκονται 
εδώ, έχουν έρθει για να δούμε ακριβώς 
τι συμβαίνει. 

Ο κ. Σγουρός έλεγε πριν από 15 μέρες 
ότι δεν έχει να πληρώσει τους μισθούς 
στον ΕΣΝΑ. Μόλις όμως πήγε ο κ. Μπό-
μπολας και του είπε εγώ θέλω λεφτά 
τώρα, για να προχωρήσουμε το ΕΜΑΚ 
και να προχωρήσουμε την απόθεση των 
σκουπιδιών από τους Δήμους, αμέσως 
του έβγαλε γύρω στα 800.000 ευρώ και 
2 – 2,5 εκατ. περίπου για άμεσες δαπάνες. 
Εκτός από τα 2 δις, που το είπαμε και την 
προηγούμενη φορά,, για ανάθεση έργου 
για όλο το εργοστάσιο της χωματερής της 
Φυλής. Και ερχόμαστε τώρα στο τραγε-
λαφικό. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
που κάνει έκθεση για τους πιο επιβαρυ-
μένους ΧΥΤΑ, και λέει: «Για το ΧΥΤΑ του 
Γραμματικού η χωροθέτηση δεν έγινε με 
επιστημονικά κριτήρια, επανέλεγχος από 
μηδενική βάση του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ.

ΧΥΤΑ Φυλής, εκεί που 
τρώγονται κάθε λεπτό  
800.000 ευρώ 

Κάθε λεπτό που περνάει και μιλάμε 
τόσα περίπου λειτουργεί το σύστημα. 
«ΧΥΤΑ Φυλής, μνημείο περιβαλλοντι-
κού χάους», αυτά τα λέει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή που ήρθε και έκανε έλεγχο, 
«αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου να 
γίνουν άμεσα τοξικολογικές και επιδη-

μιολογικές μελέτες.»
Έχει γεμίσει ο τόπος από επικίνδυνα 

ιατρικά απόβλητα που τα εναποθέτουν 
όπου θέλουν. Εκεί γύρω από τη χωμα-
τερή, στην περιοχή του Ασπροπύργου, 
βλέπεις διάφορες χωματερές, βλέπεις 
τους γύφτους που τα μαζεύουν. Διάφορα 
τέτοια φαινόμενα, που τα έχουμε δείξει 
και έχουμε κάνει εκπομπές γι’ αυτά.. Αλλά 
φτάνει πια. 

Υπάρχει ένα μέσον για να πούμε ότι 
φτάνει πια. Και όχι μόνο σε αυτό το θέμα 
των σκουπιδιών, που για πολλούς έχει 
αποδειχθεί ότι είναι χρυσός τα σκουπίδια, 
αλλά γενικότερα για την ποιότητα της ζωής 
μας που έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ και 
δυστυχώς δεν παίρνει κανείς χαμπάρι. 
Σας το διάβασα και το ξαναδιαβάζω, λέει: 
«Είναι περιβαλλοντικό χάος η χωματερή 
της Φυλής, αρρώστιας και ανθρώπινου 
πόνου.» Αυτά τα γράφει η Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη το 
ΧΥΤΑ της Λευκίμμης στην Κέρκυρα, που 
είναι νησί υψηλού βαθμού Τουριστικής 
Ανάπτυξης, λέει το εξής: «Προτείνουμε 
την εφαρμογή της πρόληψης και της μη 
λειτουργίας του έργου.» Ήδη στη Λευκίμμη 
λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός που 
πάει κατά διαόλου, αλλά και τα σκουπίδια 
καίγονται συνέχεια και αυτοαναφλέγονται. 
Και στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου λέει ότι: «Αν 
υπάρχουν διαρροές στα υπόγεια ύδατα, 
το έργο πρέπει να κλείσει αμέσως.» Αυτά 
όσον αφορά τα σκουπίδια και το τι γίνεται. 
Και έρχεται λοιπόν ο κ. Σγουρός, μετά από 
όλα αυτά, και αναθέτει συνέχεια έργα 
στον ΑΚΤΩΡΑ και σε άλλους. 

Το έργο των σκουπιδιών παίζει σε 
δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι αυτοί οι 
αρχισκουπιδιάριδες, που μέχρι τώρα 
πήγαιναν με τις λιμουζίνες και είχαν και 
τους μπράβους τους. 

Αυτοί οι μεγάλοι του ΑΚΤΩΡ, της ΤΕΡΝΑ 
και αυτοί που κάνουν ανακύκλωση δήθεν, 
Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλω-
σης κ.α., δεν μπορείτε να φανταστείτε, 
γίνεται χαμός. Κι όμως εμείς εκεί, λέμε 
τα σκουπίδια. Και έρχονται οι Δήμαρχοι, 
μαζεύουν τα σκουπίδια, τα πάνε και τα 
εναποθέτουν στη χωματερή της Φυλής, 
πληρώνουν δυσβάστακτα ποσά, 45 ευρώ 
τον τόνο. Εδώ απ’ ότι ξέρω ο δήμος 
Κερατσινίου δίνει γύρω στα 2 με 2,5 
εκατ., το Πέραμα δίνει 1,5 με 2 εκατ. 
Φανταστείτε τι γίνετε! Φανταστείτε 65 
δήμοι στην Αττική να δίνουν το χρόνο 
από 2 εκατ. ευρώ. 

Ο Δήμαρχος του Αμαρουσίου δίνει 
γύρω στα 4 εκατ. περίπου. Είναι πολλά 
λεφτά και αυτά τα λεφτά δεν ξέρουμε 
που πηγαίνουν. Η ανακύκλωση που γίνε-
ται στο ΕΜΑΚ είναι της τάξεως του 4%, 
αυτή τη στιγμή. Πηγαίνουν τα σκουπίδια, 
ανακυκλώνουν το 4% και τα υπόλοιπα 
τα θάβουν. Αυτή είναι η δουλειά μας, 45 
ευρώ τον τόνο. Και λένε να τον πάνε 
70 από του χρόνου άμα δεν απατόμαι. 
Φανταστείτε τι γίνετε.

Ο.Α.Ε.Ε. : 750.000 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ας έρθου-
με σε ένα άλλο θέμα του ΟΑΕΕ που θα το 
συζητήσουμε. Τι σημαίνει ΟΑΕΕ, κ. Φλωρά;

Γ. ΦΛΩΡΑΣ: Οργανισμός Αφαίμαξης 
Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ασφάλισης 
είναι, αφαίμαξης το λέμε τώρα, γιατί έτσι 
ακριβώς θα συμβεί. Να δούμε ακριβώς τι 
συμβαίνει μιλώντας με τον κ. Φλωρά, ο 
οποίος έχει ασχοληθεί αρκετά σημαντικά 
με το θέμα. 

Και ένα άλλο θέμα που τρέχει είναι το 
θέμα της Ευκαρπίας και του σκουπιδότο-
που που πάνε να κάνουν εκεί για όλη την 
Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι γύρω στους 
12 δήμους. Εκεί υπάρχει μεγάλη ένταση. 
Υπάρχει ο ΤΙΤΑΝΑΣ που θέλει να καίει το 
RDG, σαν αντίστοιχο των σκουπιδιών. 
Αντιδρά ο κόσμος, αλλά δυστυχώς μέτρα 
δεν παίρνει κανένας. Μάλιστα έχουμε 
βάλει ένα τίτλο εκεί που λέει ότι: «Οι 
Αρχές αδιαφορούν για το έργο αυτό». 
Χτες κάνανε συγκεντρώσεις, σήμερα 
έκαναν συγκεντρώσεις, αλλά δυστυχώς 
δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 
Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ,  
Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ  
ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΗ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ένα άλλο 
θέμα που θα συζητηθεί σήμερα είναι για 
τον δήμο του Αγ. Δημητρίου και τι ακριβώς 
συμβαίνει εκεί πέρα. Θα συζητήσουμε με 
τον κ. Θεοφάνη Οικονομάκο, ο οποίος είναι 
υποψήφιος δήμαρχος εκεί και θα μας πει 
τι ακριβώς συμβαίνει. Η ανακύκλωση των 
μπαταριών και όλα αυτά, γίνεται με ένα 
κέρδος άνευ προηγουμένου. 

ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ: 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΧΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ  
ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αλλά και ένα 
άλλο θέμα που παίζει στην επικαιρότητα, 
είναι το θέμα των όπλων της Συρίας. 
Μόλις πριν από δύο ώρες, πήραμε δύο 
μηνύματα από τη Βιέννη, όπου γίνεται 
η σύσκεψη για την αποπυρηνικοποίηση 
της Μεσογείου. 

Όλοι αντιδρούν στο να εναποτεθούν 
τα πυρηνικά όπλα της Συρίας στη θαλάσ-
σια περιοχή της Κρήτης, της Γαύδου κτλ. 
Μάλιστα, η Γαύδος και η Κρήτη έβγαλαν 
τις πρώτες ανακοινώσεις ότι δεν θα 
ψηφίσουν ούτε δημοτικές εκλογές, ούτε 
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ευρωεκλογές, εάν δεν βγει νόρμα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Αμερικά-
νους και τους Ρώσους, να αποσύρουν 
την απόφαση για την καταστροφή των 
πυρηνικών όπλων στην Κρήτη. 

Είναι οικονομικά τα συμφέροντα. Αυτό 
το αέριο της μουστάρδας, που είναι 270 
τόνοι, για να εξουδετερωθεί και να γίνει 
η υδρόλυση του, θα απαιτηθούν γύρω 
στα 2,5 δις δολάρια. Αυτό δεν πρόκειται 
να γίνει βέβαια. Θα πέσουν μέσα στη 
θάλασσα, θα καταστραφεί το θαλάσσιο 
οικοσύστημα, ο τουρισμός της Κρήτης με 
τις 180.000 κλίνες θα πάει κατά διαόλου, 
η Γαύδος θα εξαφανιστεί τελείως και 
πάει λέγοντας.

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ:  
Ο ΥΠΕΚΑ ΜΑΝΙΑΤΗΣ  
ΑΡΧΗΓΟΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ

 Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ερχό-
μαστε σε ένα άλλο θέμα, στον κύριο 
Μεταλλαγμένο..Ποιος είναι αυτός, θα 
μου πείτε; Ο κ. Μεταλλαγμένος είναι ο κ. 
Μανιάτης, ο ΥΠΕΚΑ. Μετά από 14 χρόνια 
αγώνες των οικολογικών οργανώσεων, 
ούτως ώστε να μην μπει στην Ελλάδα η 
έννοια της μετάλλαξης των σπόρων και 
όλων αυτών των τροφίμων, δυστυχώς 
ήρθε ο κ. Μανιάτης υποκλινόμενος στις 
εντολές των μεγιστάνων και των πολυ-
εθνικών της Αμερικής, την Monsanto 
συγκεκριμένα. 

Τον πείσανε και έπεισε τους συνεταί-
ρους του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως 
ώστε να ενταχθούν τα μεταλλαγμένα και 
να έρθουν και στην Ελλάδα. Μετά από 
14 χρόνια αγώνα. 

Γι’ αυτό και το Ποντίκι τον ονομάζει, ο 
Μεταλλαγμένος του Περιβάλλοντος. Έτσι 
και εμείς ακριβώς τον λέμε, ο Μεταλλαγ-
μένος Υπουργός. Κ. Μανιάτη, ότι και να 
σας πούνε εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα. 

Είναι δυνατόν να παίξετε αυτόν το 
ρόλο; Ο μοναδικός Υπουργός, που βγήκατε 
τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είστε 
ο πρώτος Προεδρεύων των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, να αποδεχτείτε και να 
δεχτείτε να γίνει η Ελλάδα και όλη Ευρω-
παϊκή ένωση τόπος που θα καλλιεργούνται 
και θα σπέρνονται όλα τα μεταλλαγμένα; 
Δηλαδή θα βλέπουμε το ψάρι να γίνεται 
αγγούρι. Το καλαμπόκι να γίνεται σόγια. 

Η σόγια να γίνεται τσιμέντο. Η σόγια 
αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τα 2,5 δις 
πληθυσμού της Γής. Φανταστείτε, λοιπόν, 
όλη η σόγια να είναι μεταλλαγμένη. Αυτή 
τη στιγμή είναι το 30% μεταλλαγμένο, 
φανταστείτε να γίνει το 100%. Όλα αυτά, 
είναι θέματα τα οποία συγκλονίζουν στην 
κυριολεξία την Ελληνική Κοινωνία. Αλλά το 
πιο συγκλονιστικό απ’ όλα είναι, ότι αυτή 
τη στιγμή το 37%, βγήκε ο ΟΟΣΑ προχτές 
και το είπε, των Ελληνικών οικογενειών 
είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Στη 
δεκαετία του 80, συζητάγαμε ότι το 12% 
είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας και 
μας συγκλόνιζε. 

Και αυτή τη στιγμή φτάνουμε το 40%, 
δηλαδή 4 στους 10 Έλληνες είναι κάτω 
από τα όρια της φτώχειας. Το μόνο που 
μας σώζει είναι, και δυστυχώς λυπάμαι 
που το λέω, το μαύρο χρήμα. 

Αυτό κυκλοφορεί τώρα. Ότι και να 
κάνουμε μαύρο χρήμα βλέπουμε. Λέει 
ο Γεωργιάδης 2,5 εκατ. είναι οι ανα-
σφάλιστοι, μαζί με τους εισαγόμενους 
λαθρομετανάστες. 

Υποθετικά ότι είναι 500.000 λαθρο-
μετανάστες, με ένα υπολογισμό πρόχειρο 
που κάναμε με τον κ. Φλωράς προηγου-
μένως, άρα 4δις το χρόνο είναι ακριβώς 
αυτό το μαύρο χρήμα, που κυκλοφορεί 
από 500.000 ανασφάλιστους μετανάστες. 
Λέει ο Γεωργιάδης ότι είναι 2,5 εκατ., για 
πολλαπλασιάστε το να δείτε, ότι είναι 25 
δις το χρόνο το μαύρο χρήμα. Αυτό είναι 
το χάλι μας αγαπητές φίλες και φίλοι.

Να σας παρουσιάσω τους προσκα-
λεσμένους μου, από αριστερά προς τα 
δεξιά. Από αριστερά είναι ο κ. Φλωράς, 
ο οποίος έχει κάνει αγώνα για το θέμα 
των ασφαλίστρων των εμπόρων και 
επαγγελματιών. 

Πιο αριστερά, είναι ο κ. Τζανής Λουκάς, 
ο οποίος είναι δήμαρχος στο Κερατσίνι 
Δραπετσώνα και δεξιά μου είναι ο κ. 
Θεοφάνης Οικονομάκος, ο οποίος είναι 
υποψήφιος δήμαρχος στον Αγ. Δημήτριο, 
στο Μπραχάμι, που σήμερα έχουμε πάρα 
πολλά να πούμε γι’ αυτό. Και πιο δεξιά 
είναι ο κ. Παντελής Ζουμπούλης, ο οποίος 
είναι δήμαρχος Περάματος. 

Σήμερα θα πούμε αρκετά για το Πέρα-
μα, για τα κουφάρια των πλοίων που 
σαπίζουν αλλά και για το λιμανάκι, όπου ο 
Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ 
αυτό και το μόνο που του έχει μείνει είναι 
ένα λιμανάκι. Πόσα μέτρα έχει πλάτος;

Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: 200 μέτρα.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 200 μέτρα 

πλάτος σε ένα δήμο που είναι παραθα-
λάσσιος.

Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: Είναι δήμος 
παραθαλλάσιος, χωρίς να έχει παραλία.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 200 μέτρα 
παραλία, τι άλλο θέλετε. Θα το κάνουμε 
πισίνα στο τέλος. Η ΚΟΣΚΟ θα το κάνει 
πισίνα. Ας κάνουμε ένα διάλλειμα και σε 
λίγο πάλι μαζί.

Διάλλειμα
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι μαζί 

αγαπητές φίλοι και φίλες μετά από το 
διάλλειμα που έγινε. Σαββάτο μεσημέρι, 
η εκπομπή «Περιβάλλον Ώρα Μηδέν» 
κοντά σας και ας δούμε τις Οικοειδή-
σεις της εβδομάδας που πέρασε και στη 
συνέχεια πάλι μαζί.

Οικοειδήσεις

O.A.E.E.: 750.000 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι 
αγαπητές φίλες και φίλοι μαζί, μετά από 
τις λίγες οικοειδήσεις που είδατε, γιατί 
σας επιφυλάσσουμε και άλλες στο τέλος 
του έργου. Ας έρθουμε, λοιπόν, να κου-
βεντιάσουμε με τους προσκαλεσμένους 
μας. Και ας ξεκινήσουμε με τον κ. Φλωρά. 

Τον είχαμε ξαναφέρει στην εκπομπή 
και μας είχε πει τότε μερικά πράγματα 
σχετικά με τους επαγγελματίες. 750.000 
ελεύθεροι επαγγελματίες είναι στην αγορά 
και δυστυχώς πολλοί από αυτούς δεν 
έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
αυτή τη στιγμή, εξαιτίας του γεγονό-
τος ότι ο ΟΑΕΕ που υποτίθεται ότι τους 
προστατεύει από οποιαδήποτε εξωτερική 
παρέμβαση, αυτή τη στιγμή τους οδηγεί 
σε μη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Και λέμε έλεος. Κύριε εσείς του ΟΑΕΕ, τι 
κάνετε; Γι’ αυτό και το ΠΑΚΟΕ αποφάσισε 
σε όλα τα μέλη του ΟΑΕΕ, σε 750.000, 
όσες μπορεί βέβαια, να κάνει αγωγές ή 
προσφυγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, 
για να διεκδικήσουν οι άνθρωποι αυτά 
που έχουν χάσει. 

Γιατί οι εισφορές που έχουν πληρώσει 
πολλές φορές φτάνουν τριπλάσιες και 
τετραπλάσιες αυτών που θα έπρεπε να 
πληρώνουν. Αλλά το βασικότερο απ’ όλα 
είναι, ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν 
έχουν πληρώσει το μηνιάτικο στον ΟΑΕΕ, 
για να συντηρηθούν οι καρεκλοκένταυροι 
εκεί πέρα, χάνουν την ιατροφαρμακευτική 
τους περίθαλψη. Τραγικό! Κύριε Φλωρά, 
πείτε μας εν συντομία.

Γ. ΦΛΩΡΑΣ: Είναι όπως τα λέτε. Για 
380.000 που δεν μπορούν να πληρώ-
σουν δεν υπάρχει ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, παρά το γεγονός ότι είναι 
υποχρεωμένος ο ΟΑΕΕ και ο Βρούτσης, 
να την παρέχουν. Αυτό οδηγεί ανθρώπους 
στο θάνατο.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ο Βρού-
τσης, να το πούμε καλά.

Γ. ΦΛΩΡΑΣ: Μα αυτός είναι ο υπεύ-
θυνος. Ο ΟΑΕΕ εκτελεί τις εντολές του 
Υπουργού Εργασίας. Ο Βρούτσης, επειδή 
έτσι έχει μάθει, μην ξεχνάμε ότι ήταν 
ένας εφοριακός «ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ», έχει 
ανταμειφθεί, έχει πάρει αυτή τη θέση και 
αποφασίζει να στείλει στο θάνατο αυτούς 
τους ανθρώπους. Όπως είχαμε πει και 
την άλλη φορά, βγήκε μία γνωμοδότηση 
ενός συνταγματολόγου, που δεν έχει τύχει 
καμίας αμφισβήτησης, ούτε από το ίδιο 

το Υπουργείο.
Χτες δικάσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα 

κατά του ΟΑΕΕ. Είναι η πρώτη φορά που 
φτάνει στα δικαστήρια μία υπόθεση,σε λίγο 
καιρό ελπίζω να έχουμε την απάντηση, 
και τέθηκε το θέμα της νομοδότησης του 
Μανιτάκη. Τα νομικά επιχειρήματα του 
ΟΑΕΕ ήταν ανύπαρκτα. Δεν απάντησε 
καν στα νομικά επιχειρήματα της νομο-
δότησης. Αυτή η είδηση, η οποία δώσατε, 
είναι πάρα πολύ σημαντική, σχετικά με το 
ΠΑΚΟΕ και την πρόθεση του να υποστηρίξει 
ελεύθερους επαγγελματίες να στραφούν 
νομικά κατά του ΟΑΕΕ. Το επόμενο βήμα 
είναι μόνο ένα, στα δικαστήρια.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επιμένω ότι 
αγωγές αυτές θα είναι δωρεάν για τους 
ανθρώπους αυτούς. Και μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με το 210-8100805, ούτως 
ώστε να τους δώσουμε τις κατάλληλες 
πληροφορίες.

Γ. ΦΛΩΡΑΣ: Εγώ αυτό που θα πω 
είναι, ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. 
Οποιαδήποτε εμπλοκή του ΠΑΚΟΕ, θα 
πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, 
γιατί οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, 
απογοητευμένοι και χρηματικά διαλυμέ-
νοι. Παρόλα αυτά, μια τέτοια βοήθεια θα 
είναι πολύ σημαντική. Μακάρι να επιτύχει.

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:  
Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ,  
Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ  
ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΗ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ωραία, ευχα-
ριστώ πολύ! Και να έρθουμε τώρα σε 
ένα άλλο θέμα, στο θέμα του δήμου Αγ. 
Δημητρίου. Το 2011, όταν ορκίστηκαν 
οι δήμαρχοι στην Αθήνα και σε όλη την 
Ελλάδα, μας είχε καλέσει η κ. Ανδρού-
τσου, η δήμαρχος Αγ. Δημητρίου, να τις 
κάνουμε διάφορες προτάσεις ούτως ώστε 
να βοηθήσουμε το δήμο να βελτιωθεί 
ενεργειακά αλλά και περιβαλλοντικά, 
γιατί ήθελε να λύσει το πρόβλημα του 
ρέματος Πικροδάφνης. 

Κάτσανε τρεις άνθρωποι δικοί μας 
ασχοληθήκανε, κάνανε προτάσεις, έκα-
ναν μελέτες, βρήκαν τα κονδύλια που 
θα έπαιρνε ο δήμος από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ασχολήθηκαν περίπου, 1,5 μήνα. 
Κάναμε τις προτάσεις, και αν εσείς,από το 
2011 μέχρι σήμερα, ακούσατε κάτι το ίδιο 
ακούσαμε και εμείς. Και τα προβλήματα 
είναι τεράστια και η Πικροδάφνη είναι 
ένα κομμάτι του Αγ. Δημητρίου, που 
δυστυχώς δεν μπορεί να αποκοπεί. Θα 
πρέπει να λυθεί, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 
γεμάτο σκουπίδια, μπάζα και ποντίκια. 
Ότι θες έχει, έκτος από μία αξιοποίηση 
του ρέματος που είχαμε προτείνει και η 
οποία δεν έγινε ποτέ. 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι χιλιά-
δες τα προβλήματα. Κύριε Οικονομάκο, 
που είστε υποψήφιος δήμαρχος και σας 
εύχομαι καλή επιτυχία, τι έχετε να πείτε 
για όλα αυτά; 

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Κοιτάξτε να 
δείτε. Ο δήμος Αγ. Δημητρίου, όσον αφο-
ρά τα θέματα τα περιβαλλοντικά, έχει 
πολλαπλά. Ξεκινώντας από το ρέμα της 
Πικροδάφνης, που η δήμαρχος η σημερινή 
δεν θέλει να προχωρήσει και να κάνει 
τίποτα, αλλά είναι και ένας δήμος που 
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έχει στον ιστό της πόλης τρία νεκροτα-
φεία του δήμου Αγ. Δημητρίου, Δάφνης 
και Καλλιθέας και ακριβώς στα σύνορα 
του, σε ιδιοκτησία που συνορεύει με τον 
δήμο, τα νεκροταφεία της Ν. Σμύρνης 
και του Παλαιού Φαλήρου. 

Επίσης, εκτός από το θέμα του ρέματος 
της Πικροδάφνης και των νεκροταφείων, 
έχει και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Αυτή 
είναι μία άλλη αμαρτωλή ιστορία για το 
συγκεκριμένο θέμα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είχαμε κάνει 
μία έρευνα και είχαμε διαπιστώσει, συγ-
γνώμη που σας διακόπτω κ. Οικονομάκο, 
ότι οι μπαταρίες με κλοφέν ακόμα κυκλο-
φορούνε εκεί και τα παιδιά παίζουν σε 
εκείνη την περιοχή. 

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Όχι, τα παιδιά 
μόνο. Ακριβώς απέναντι από τις εγκατα-
στάσεις της ΔΕΗ, λειτουργεί ένα σύνολο 
σχολείων από δημοτικό, νηπιαγωγείο, 
γυμνάσιο και λύκειο. 

Άρα όσον αφορά τα θέματα τα περι-
βαλλοντικά, η δήμαρχος δεν έχει κάνει 
τίποτα, δεν έχουν ακουμπήσει τίποτα, 
αυτά τα τρία χρόνια που βρίσκεται ως 
Δημοτική Αρχή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά 
προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις 
με τη δημιουργία κάποιου λαχανόκηπου, ο 
οποίος συνορεύει 6 μέτρα από τη μάντρα 
του νεκροταφείου της Καλλιθέας.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Λίπασμα 
είναι και αυτό. (γέλια)

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Είπαμε, βεβαίως 
είναι λίπασμα. Αλλά υπάρχει κάποια μελέτη 
όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια 
ή σχετικά με τον υδροφόρο ορίζοντα; 
Δεν συζητάμε εάν οι σπόροι αυτοί είναι 
φυσιολογικοί σπόροι ή μεταλλαγμένοι. 
Το ζητούμενο είναι ότι όποιον τομέα 
και αν πιάσει κάποιος από τον δήμο Αγ. 
Δημήτριο, είναι μία αρρώστια. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δυστυχώς, 
δεν είναι μόνο ο δήμος Αγ. Δημητρίου, 
είναι πολλοί δήμοι στην περιοχή και στην 
Αθήνα γενικότερα. Αλλά στο δήμο Αγ. 
Δημητρίου, που τον είχαμε ζήσει τότε γιατί 
ασχοληθήκαμε, δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. 
Από 14 κεραίες κινητής τηλεφωνίας που 
είχε, τις έχουν κάνει 23, εκμεταλλευόμενοι 
την άγνοια των ανθρώπων. Δεν έχω τίποτα 
άλλο να πω, σας εύχομαι καλή επιτυχία 
κ. Οικονομάκο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  
ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ας έρθου-
με τώρα στο δήμο Κερατσινίου και της 
Δραπετσώνας. Πάνε μαζί πακέτο, δεν 
είναι σαν της Νίκαιας με το Ρέντη. Για 
πείτε μου, επειδή εσείς κ. Λουκά έχετε 
να αντιμετωπίσετε αρκετούς αντιπάλους, 
πέντε, έξι εφτά, πόσοι είναι;

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Οχτώ.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Οχτώ και 

εσείς εννιά δηλαδή; 
Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Ναι.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εύχομαι, 

πάλι, καλή επιτυχία! 
Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Σε όλους.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή 

τώρα, πως θα γίνει αν τα μοιραστείτε,;
Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Η δημοτική αρχή δεν 

έχει αντιπάλους, πρέπει να βλέπεις τον 
«αντίπαλο» σου σαν συμπολίτη σου.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό είναι 
ένα θεωρητικό σήμα, αλλά ας μην κολ-
λήσουμε εκεί.

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Είναι και το πρακτικό.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η ουσία είναι 

μία. Πείτε μας τι στόχους έχετε άμα βγείτε 
ξανά. Ποιοι είναι οι πρωτεύων στόχοι σας 
για την περιοχή.

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Γνωρίζετε κ. Χριστοδου-
λάκη, ότι ο δήμος Κερατσινίου – Δραπε-
τσώνας είναι, χρόνια τώρα, ένας δήμος 
περιβαλλοντικά πάρα πολύ επιβαρυμένος. 
Έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ η ποιότητα 
της ζωής μας. Όπως πολύ σωστά είπε και 
ο δήμαρχος Περάματος, είμαστε παρα-
θαλάσσιοι δήμοι. Έχουμε και εμείς και το 
Πέραμα, 11,5 χιλιόμετρα ακτογραμμή ο 
καθένας μας, αλλά τη θάλασσα την βλέ-
πουμε πίσω από τα κάγκελα. Μπροστά 
υπάρχουν μία σειρά από δραστηριότητες 
των περιβόητων ΔΕΚΟ.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: ΔΕΚΟ, σημαί-
νει Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας. 
Τώρα που είναι η κοινή και η ωφέλεια; 
Τα βλέπετε εσείς κ. Ζουμπούλη;

Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: Αυτά είναι για 
να γελάμε.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, αλλά 
ο κόσμος υποφέρει.

Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: Χρειαζόμαστε 
μέσα στην κατάθλιψη μας να ακούμε και 
τέτοια, για να σκάμε κανένα χαμόγελο και 
για να έχουμε και μία μικρή αγαλλίαση. 

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Πάντως οι ΔΕΚΟ δεν 
υποφέρονται και οι ΔΕΚΟ, όπως σας είπα, 
ανερυθρίαστα, κάθε τέλος οικονομικής 
χρονιάς ανακοινώνουν την κερδοφορία 
τους.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 20.000 ευρώ 
πρόστιμο πήρε τώρα η ΔΕΗ.

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Το πρόβλημα δεν είναι 
τα 20.000 για τη ΔΕΗ, τα 20.000 για τη 
ΔΕΗ είναι ψιχία. Επιτέλους σε συνεργασία 
μαζί σας, γιατί έχουμε ξεκινήσει στενή 
συνεργασία εδώ και αρκετό καιρό η 
οποία αποβαίνει όχι μόνο επωφελής για 
το περιβάλλον αλλά και επωφελής για 
την κοινωνία και την οικονομία του δήμου 
μας. Δηλαδή, να ενημερώσουμε και τους 
τηλεθεατές ότι, το περιβαλλοντικό μειο-
νέκτημα που έχει ο δήμος αυτή τη στιγμή, 
και εμείς παλεύουμε να το εξαλείψουμε, 
προσπαθούμε να το κάνουμε οικονομικό 
και κοινωνικό πλεονέκτημα. 

Επιτέλους έσοδα για ένα δήμο και 
τους δημότες του. Ξέρετε στη Β Πειραιά 
κατοικούν λαϊκά στρώματα και χειμάζο-
νται πολύ περισσότερο από την οικονο-
μική κρίση. Αυτοί οι πολίτες είναι το ίδιο 
αξιοπρεπείς και έντιμοι, ίσως μπορώ να 
σας πω, περισσότερο από πολίτες άλλων 
περιοχών της Ελλάδας, οι οποίοι ζουν 
σε ένα περιβάλλον το οποίο ταιριάζει σε 
ένα Ευρωπαίο πολίτη. Εκεί, διαχρονικά, η 
πολιτεία μας θεωρεί αποθετήριο ψυχών. 
Λες και δεν υπάρχουμε. 

Η περιοχή ήταν αρχαίο νεκροταφείο, 
δυστυχώς σήμερα η σύγχρονη πολιτεία 
έχει συμπεριφερθεί στην περιοχή μας σαν 
να είναι ζωντανό νεκροταφείο. Λες και 
δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί. Και κάνουμε 
μία προσπάθεια, έτσι ώστε αυτό το περι-
βαλλοντικό μειονέκτημα, η υποβάθμιση 
την οποία χρόνια τώρα έχει υποστεί ο 
Δραπετσωνίτης και ο Κερατσινίτης, να 
την κάνουμε πλεονέκτημα κοινωνικό και 
οικονομικό. Πως; Επιβάλλοντας τέλη σε 
όλους αυτούς τους ρύπους, ρυπογόνες 
πηγές και εστίες, και σε όλα αυτά τα 
περιβαλλοντικά μειονεκτήματα στα οποία 
υπόκεινται οι πολίτες του Κερατσινίου και 
της Δραπετσώνας. 

Πρέπει κάποιος να τα πληρώσει. Δεν 
μπορεί αβίαστα να λέει ότι εμείς κερδο-
φορούμε μέσα από αυτήν τη διαδικασία 
και η τοπική κοινωνία, η οποία υπόκειται 
αυτής της ρύπανσης, να μην παίρνει αντα-
ποδοτικά ούτε ένα ευρώ. Γνωρίζετε και 
στην ΕΥΔΑΠ, ότι έχουμε επιβάλλει αρκετά 
εκατομμύρια ευρώ τέλη, γιατί καταλήγει 
σε εμάς ο κεντρικός αγωγός όλων των 
λυμάτων της Αττικής.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ξέρετε τι 
σημαίνει κεντρικός αγωγός; 800.000 
κυβικά μέτρα το 24ωρο. Αχελώος ποταμός. 
Και κανείς δεν δίνει σημασία. Μόνο τα 
κατάλοιπα που αφήνει η ιστορία με την 
αποψίλωση και την πρώτη εκσκάρωση 
που γίνεται, είναι τεράστια. Στη βάση 
αυτή κάτι πρέπει να γίνει. 

Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορείτε να 
κάνετε ορισμένες δράσεις και τις έχουμε 
συζητήσει κιόλας, όπως είναι η μετατροπή 
των τηγανέλαιων της περιοχής σε βιοντί-
ζελ. Έτσι θα μπορέσει και ο δήμος και τα 
σχολεία να έχουν αρκετά μεγάλα οφέλη. 

Και έχουμε πει και με το δήμο του 
Περάματος να γίνει κάποια τέτοια προσπά-
θεια, αλλά και ταυτόχρονα να σταματήσει 
αυτή η αιμορραγία των σκουπιδιών στην 

περιοχή σας, που όχι μόνο επιβαρύνει 
περιβαλλοντικά όλη τη διαδρομή, από 
εσάς μέχρι τη χωματερή της Φυλής, αλλά 
το ίδιο συμβαίνει και στο Πέραμα. Αλλά 
ταυτόχρονα θα έχει οφέλη και ο δήμος 
και δεν θα χρειάζεται να δίνει τα λεφτά 
στον ΕΣΝΑ, που είναι μία χαβούζα άδεια. 
Συμφωνείτε;

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Ακριβώς.
Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: Απόλυτα. Ο ΕΣΝΑ 

είναι στα όρια τα δικά μου, τον φιλοξενώ 
εγώ δηλαδή.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχετε ένα 
ΣΜΑ εκεί, αν δεν απατώμαι. Ένα χώρο 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 
Σας πληρώνει τουλάχιστον;

Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: Όχι. Έχω κατα-
φέρει και έχω ατέλεια. Αλλά αυτό δεν 
λέει τίποτα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό δεν 
πάει να πει τίποτα.

Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: Δεν πληρώνω 
τίποτα. Αυτά που μου παίρνει και μου 
κρατάει, που κανονικά πρέπει να μου 
αποδίδει και κάθε φορά μου τα κόβει. 
Έπαιρνα 800.000 και έχω φτάσει στα 
400.000 και αυτά συζητάνε να τα κόψουν 
ακόμα. Πρέπει να γίνει κάτι.

ΠΕΡΑΜΑ: ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΝΑΠΩΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πείτε μας 
εσείς σαν δήμαρχος βλέποντας το Πέραμα, 
που έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει, 
να έχει του κόσμου τα προβλήματα από 
τις δεξαμενές των πετρελαιοειδών μέχρι 
όλα τα ναυπηγεία που είναι εκεί, και τα 
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μικρά και τα μεγάλα που ρυπαίνουν την 
περιοχή αλλά και τη μπόχα από το λιμάνι 
του Πειραιά και της Ψυτάλλειας, ποιες 
είναι οι προτάσεις σας. 

Να φανταστείτε ότι στη Σαλαμίνα κάνα-
με έρευνα και τα αιωρούμενα σωματίδια 
από την Ψυτάλλεια πάνε στη Σαλαμίνα, 
πόσο μάλλον στο Πέραμα.

Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: Έτσι.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και να μην 

έχετε ούτε ανταποδοτικά τέλη από την 
ΕΥΔΑΠ, ούτε από κανέναν. Αυτό είναι 
απαράδεκτο. Και το θέμα δεν είναι αυτό 
μόνο. Εκτός από τα τέλη, που είπε ο κ. 
Τζανής, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει 
να γίνει και απορρύπανση.

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Έτσι ακριβώς.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν μπορεί 

αυτή τη στιγμή να λέει η ΔΕΗ ότι αυτή η 
πετρελαιοκηλίδα δεν είναι δικιά μου. Και 
να γίνετε ταυτοποίηση της πετρελαιοκη-
λίδας και να μην λέει τίποτα απολύτως 
και μετά την ταυτοποίηση. 

Ενώ ξέρουμε, ότι στο λιμανάκι του 
Κερατσινιού ρίχνει όλα τα απόβλητα 
της. Και να της βάζουν πρόστιμο, 20.000 
ευρώ, ενώ έπρεπε ουσιαστικά η ρύπανση 
που προκαλείται στο λιμανάκι να είναι 
τουλάχιστον της τάξεως των 5 – 6 εκατ. 
για να γίνει απορρύπανση. Με 20.000 
ευρώ, μπορείτε να κάνετε τίποτα στο 
λιμανάκι αυτό;

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Ούτε παιδική χαρά δεν 
φτιάχνεις.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είναι φοβερό, 
δηλαδή. Και το μόνο που σας έχει μείνει 
είναι ένα λιμανάκι και ο ΟΛΠ έχει βάλει 
από ότι ξέρω κάγκελα. Πως λειτουργείτε 

κ. Ανωμερίτη;
Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: Εγώ έχω ζήσει 

την ιστορία του ΟΛΠ, από παιδί. Πάντα 
θυμάμαι να ακούμε ΟΛΠ, ο οποίος μάλιστα 
θα έχει την διαχείριση του λιμανιού του 
Πειραιά, του οποίου τα όρια εκτείνονται 
μέχρι το Πέραμα. 

Όταν εγώ κίνησα αυτή τη διαδικασία 
να διεκδικήσω, μου είπαν, ναι μεν, αλλά 
ήταν ιδιωτική υπηρεσία, δεν ήταν του 
Περάματος. Οπότε μου την νοίκιασαν 
και έγινε αυτό το έκτρωμα που βλέπετε. 
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί 
προβάλατε πάλι το πρόβλημα του Περά-
ματος, διότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. 
Δυστυχώς δεν είναι μόνο η ρύπανση που 
προκαλούν και την σαπίζουνε. 

Αυτή η περιοχή είναι μία από τις πιο 
όμορφες περιοχές που μπορούσε να 

έχει η Αττική. Αν αξιοποιηθεί σωστά το 
λιμανάκι, θα είναι ένα κομμάτι που ακόμα 
και ο Όλμος θα υπολείπεται σε αυτή τη 
χαρά και την ομορφιά που θα έχουμε. Και 
φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε την 
ΚΟΣΚΟ να επεκτείνεται και την κυβέρνηση 
να την παρακαλάει να επεκταθεί…

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα έχει κάνει 
εξέδρα από την είσοδο του λιμανιού 150 
μέτρα, το ξέρετε;

Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ:  Έχω μία πρω-
τοβουλία, αυτές τις μέρες θα την έλεγα 
και στον φίλο μου και δήμαρχο κ. Τζανή, 
πρέπει εμείς τουλάχιστον να φωνάξουμε 
τον Μιχαλολιάκο του Πειραιά. 

Δεν ξέρω πια είναι τα συμφέροντα, 
αλλά τουλάχιστον εμείς που έχουμε κοινά 
συμφέροντα που μας καίνε, να κάνουμε 
μία συστράτευση, ένα κοινό μέτωπο να 
αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που 
λέγεται ΟΛΠ. 

Δεν είναι δυνατόν, να έχω επισκεφτεί 
τον Ανωμερίτη κατά επανάληψη. Του έχω 
πει για τα βυθισμένα, τα οποία βυθισμένα 
δεν τα βγάζει και είναι παλιές μαούνες 
που εκτελούσαν ξέρετε μεταφορές με 
υλικά μπάζα, βαρέλια κ.α.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εμείς αυτό 
που αποφασίσαμε στο διοικητικό συμ-
βούλιο του ΠΑΚΟΕ, με το νομικό τμήμα 
που είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος και ο 
κ. Αυριανάκης, είπαμε το εξής. Για το 
συγκεκριμένο θέμα με τα σκάφη αυτά, θα 
υποβάλουμε αγωγή και μήνυση στον ΟΛΠ 
για παράβαση καθήκοντος και ρύπανση 
του περιβάλλοντος. Που τεκμηριώνετε 
πάρα πολύ εύκολα. Το ίδιο ισχύει και για 
το Κερατσίνι.

Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: Θα είμαστε και 
εμείς μαζί σας. Δεν είναι μόνο τα βυθι-
σμένα, είναι και τα παραμελημένα. Πήγαν 
τα δέσανε και τα εγκαταλείψανε, με 
αποτέλεσμα να μένουν εκεί Πακιστανοί, 
άστεγοι και να τα έχουν κάνει σπίτια. 

Έχουμε πάρα πολλά τρωκτικά. Κάνουμε 
μυοκτονία δίνοντας πολλά λεφτά και είναι 
άκαιρη. Και δεν μπορούμε να σταθούμε 
ούτε να περπατήσουμε. Πρέπει να γίνει 
κάτι. Εγώ θέλω να επικαλεστώ τον δικό 
σας τον φορέα, για να κάνουμε ότι μπο-
ρούμε. Και όσο για την ΚΟΣΚΟ, εγώ της 
έχω κάνει αγωγή. Μάλιστα κατηγορούμαι 
ότι δεν ήμουν μαχητικός. Το να κατεβά-
σουμε πέντε – δέκα μαύρες σημαίες και 
να κλείσουμε μία, δυο,τρεις πόρτες, δεν 
λέει κάτι για μένα. 

Για μένα υπάρχουν νόμοι και υπάρχουν 
και δικαστές που πρέπει να κάνουν αυτό 
που κάνουν. Εγώ το έχω κάνει. Ήδη σας 
λέω όπως γνωρίζετε, κέρδισα τα πρώ-
τα χρήματα από τα τέλη που υπέβαλα 
σε υπόγεια δίκτυα, τα οποία τα κάνανε 
άναρχα. Πήρα μία επιταγή 625.000 ευρώ, 
από τα ελληνικά πετρέλαια για το 2012. 
Και έχουμε τη συνέχεια, όπου θα πάρουμε 
μεγάλο ποσό από το φωταέριο, και θα 
πάρουμε και από τον ΟΣΕ. 

Έχω φτάσει παντού. Να πω και κάτι. 
Πρέπει κάποτε η πολιτεία να καταλάβει 
ότι είμαστε κομμάτι του κοινωνικού ιστού 
και του κράτους, εμείς οι Περαματιώτες. 
Έχουμε την μπόχα από την Ψυτάλλεια και 
το κουνούπι που δεν μας αφήνει σε υσηχία. 

Μάλιστα σχεδιάσανε και σχεδιάζουν 
να φέρουν τα λύματα από την κεντρική 
Αττική, όπως ξέρεις κ. Τζανή γιατί ενδι-
αφέρει και εσένα. 

Θέλουν να τα φέρουν από το Σαρω-
νικό, το Κορωπί και από αλλού. Και όταν 
έκανα δίκη, μου απάντησαν ότι έχουμε το 
εργοστάσιο. Η λογική τους είναι δηλαδή 
ότι, και από την Στυλίδα επειδή έχουν 
και εκεί εργοστάσιο, θα μας τα στείλουν 
και αυτά.

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Υπερχειλίζει ήδη η Ψυτάλ-
λεια. Ο Ακροκέραμος και η περιοχή της 
Ψυτάλλειας. Και πάμε να της βάλουμε 
μεγαλύτερο φόρτο. Με ποιο σκεπτικό; 
Τι θα γίνει στο Σαρωνικό;

Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ: Επιβάλλεται να 
γίνει εργοστάσιο ανακύκλωσης σκουπιδιών. 
Δεν μπορούμε να ζούμε στον 20ο αιώνα…

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τώρα που 
θα ιδιωτικοποιηθεί η ΕΥΔΑΠ, με 300 
εκατ. που πάνε να τη ξεπουλήσουν, με 
περιουσιακά στοιχεία 3,5 δις, τώρα να 
δείτε τι έχει να γίνει.

Λ. ΤΖΑΝΗΣ: Και με 50 εκατ. το χρόνο 
κερδοφορία.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ακριβώς. Σας 
ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά 
μας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Μπορώ να 
διακόψω λίγο; Είπατε προηγουμένως ότι 
τρεις συνεργάτες δικοί σας κάνανε κάποια 
μελέτη το 2011, σχετικά με το δήμο Αγ. 
Δημητρίου, για το ρέμα της Πικροδάφνης, 
αλλά και για άλλες εγκαταστάσεις. Θα σας 
παρακαλέσω πάρα πολύ να μου δώσετε 
κάποια στοιχεία..

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όλα τα 
στοιχεία δικά σας είναι.

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Δεν μπορώ να 
βρω άκρη γιατί εδώ πέρα πιθανολογώ… 
γιατί στο δήμο μας έτσι προχωράμε.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τα ξέρω, 
έχει αναθέσει γύρω στα 2 εκατ. ο δήμος. 
Αγαπητές φίλες και φίλοι, η εκπομπή 
έφτασε στο τέλος της. 

Ευχαριστούμε που μας παρακολου-
θήσατε. Την άλλη εβδομάδα δύο καυτά 
θέματα: της ΜΚΟ αλλά ταυτόχρονα και τα 
ΕΛΠΕ. Ένα θέμα πολύ μεγάλο. Τα ΕΛΠΕ 
έχουν ρημάξει τον τόπο, είναι μέτοχοι 
παντού και δυστυχώς δεν δίνουν καθό-
λου σημασία. Με 46% που έχει μετοχές 
ο κ. Λάτσης, είναι επικαρπωτής όλης της 
διαδικασίας. Σας ευχαριστούμε πάρα 
πολύ, το επόμενο Σάββατο πάλι κοντά 
σας. Γεια σας.
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Η ΔΕΗ ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ  
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΟΑΕΕ  
ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές 
φίλες και φίλοι, γεια σας. Σάββατο μεση-
μέρι και η εκπομπή «Περιβάλλον Ώρα 
Μηδέν» πάλι κοντά σας. Έχουμε κάνει 
αρκετές εκπομπές, και σε κάθε εκπομπή 
στηλιτεύουμε την δράση και την αντί-
δραση της ΔΕΗ. 

Η ΔΕΗ, όπως ξέρετε, είναι μία δημόσια 
επιχείρηση κοινής «ωφέλειας». Και όπως 
λέμε η ΔΕΗ μας σκοτώνει και μας κλέβει. 
Και έχουμε πει γιατί μας κλέβει. Γιατί εδώ 
και τέσσερα χρόνια βάζει το τέλος κοινής 
ωφέλειας και εμείς κάνουμε συνέχεια 
αγωγές για να απαλλαχθεί ο λαός από 
αυτή την ιστορία. Έχουμε κερδίσει πολλές 
αγωγές και συνεχίζετε ο αγώνας. Και 
γιατί μας σκοτώνει; Γιατί κάθε μέρα που 
περνάει, πεθαίνουν εξαιτίας της γκρίζας 
ενέργειας από τους λιγνίτες  τρία με 
τέσσερα άτομα στην Ελλάδα. 

Και δυστυχώς αυτά τα άτομα δεν είναι 
μεγάλης ηλικίας, είναι μέχρι σαράντα 
χρονών. Η ΔΕΗ μας σκοτώνει , λοιπόν, 
χωρίς να δίνει σημασία στην παραγωγική 
ηλικία του τόπου. Και το τελευταίο χτύπη-
μα που έγινε και ανακοινώθηκε προχτές, 
είναι ότι αρχίζει η κατασκευή της μονάδας 
πέντε στην Πτολεμαΐδα, 660 MWh ιππο-
δύναμης. Λένε ότι θα χρησιμοποιηθούν 
3.000 εργάτες στην κατασκευή της και 
άλλοι 250 άνθρωποι θα δουλέψουν για 
την μονάδα. 

Ο λιγνίτης που θα χρησιμοποιείται για 
την επεξεργασία θα είναι Ελληνικός. Γιατί 
όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή, εισάγουμε 
λιγνίτη από την Αμερική, με το 1/3 της 
τιμής που δυστυχώς αγοράζουμε και από 
την Βουλγαρία. Και έρχεται, λοιπόν , ο κ. 
Μανιάτης και επικροτεί αυτή την ιστορία. 
Όλες οι εφημερίδες είναι σε βάρος του 
όπως και το ΒεΒεΕφ και λένε  ότι αυτή 
η ιστορία είναι καταστροφική. 2,5 δις 
εκατομμύρια είναι αυτή η επένδυση και 
κανείς δεν δίνει σημασία. 

Για φανταστείτε 2,5 δις να είχαμε 
επενδύσει σε ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας) όχι μόνο 250 άνθρωποι θα 
δούλευαν αλλά θα δούλευαν 7,5 χιλιάδες 
ανθρώποι. 

Άρα οι θέσεις εργασίας πολλαπλασι-
άζονται με τη δημιουργία Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, που δεν είναι ρυπα-
ντικοί και είναι λευκή ενέργεια, δεν είναι 
γκρίζα. Εμείς συνεχίζουμε τις αγωγές στη 
ΔΕΗ,  όπως σας είπα. Το τηλέφωνο των 
καταγγελιών και της ενημέρωσης είναι 
στην οθόνη σας.

Και ερχόμαστε στον ΟΑΕΕ. Τι δουλειά 
έχουμε εμείς με τον ΟΑΕΕ, θα μου πείτε. 

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
που είναι 750.000 άνθρωποι σε αυτόν 
τον τόπο, υποφέρουν. Και ξέρετε πολύ 
καλά ότι η κρίση ήρθε, ενέσκηψε και 
τους κατακρεούργησε όλους αυτούς. Και 
έρχεται ο ΟΑΕΕ με μία έκθεση βόμβα του 
κ. Μανιτάκη, που διήρκησε έξι μήνες, και 
αποφάνθηκε ότι οι εισφορές που δίνουν 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι τρεις 
φορές παραπάνω από αυτές που θα έπρεπε 
να δίνουν. Και το πιο τραγικό είναι ότι οι 
άνθρωποι που δεν πληρώνουν εισφορές 
στον ΟΑΕΕ εδώ και έξι μήνες δεν δικαι-
ούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Και όμως νόμιμα, δικαιούνται ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη. Βρούτσης λέγεται 
αυτός ο άνθρωπος που δίνει αυτές τις 
εντολές και κόβεται η ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη από τους ταλαίπωρους 
ανθρώπους, που κάνουν οποιαδήποτε 
δουλειά αυτή τη στιγμή, έχοντας κλείσει 
τις επιχειρήσεις τους. 750.000 εκ των 
οποίων οι 350.000 δεν έχουν αυτή τη 
στιγμή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Και βαυκαλίζεται ο Άδωνις Γεωργιάδης 
λέγοντας ότι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι 
αυτή τη στιγμή είναι ανασφάλιστοι. 2,5 
εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτό τον τόπο 
είναι ανασφάλιστοι. 

Φανταστείτε τι μαύρο χρήμα ρέει και 
αυτό συντηρεί αυτή την κοινωνία τώρα. Σε 
αυτό το χάλι έχουμε φτάσει. Αυτά είναι τα 
δύο βασικά θέματα. Και έχουμε ξεκινήσει 
για τον ΟΑΕΕ σαν ΠΑΚΟΕ αγωγές για να 

επιστραφούν οι επιπλέον εισφορές που 
έχουν δώσει οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 
αλλά ταυτόχρονα να τους επιστραφεί η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

15 ΜΑΡΤΙΟΥ: 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΗΜΕΡΑ 
ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ένα άλλο 
θέμα που πρέπει να θίξουμε σήμερα, και 
αφού είναι η εκπομπή δύο μέρες πριν,  την 
Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή. Αυτός ο 
καταναλωτής, ο έρημος, που δυστυχώς 
δεν προστατεύεται από κανένα. Πριν 
από δεκαπέντε μέρες, βγήκε ένα νομο-
σχέδιο που αφαιρεί τις αρμοδιότητες 
του ΕΦΕΤ και τις δίνει απ’ ευθείας στον 
Υπουργό. Ο Υπουργός θα υπογράφει αν 
το συγκεκριμένο τρόφιμο είναι κατάλληλο 
ή ακατάλληλο και όχι οι επιστήμονες του 
ΕΦΕΤ. Αυτό είναι το τραγικό. 

Πέρασε και αυτό από την Βουλή. 
Φανταστείτε λοιπόν τι συμβαίνει. Και 
ερχόμαστε και λέμε Παγκόσμια Ημέρα 
Καταναλωτή. Πολλά δισεκατομμύρια 
άνθρωποι υποφέρουν σε αυτό τον πλα-
νήτη και  τα τρόφιμα δυστυχώς είναι τα 
περισσότερα μεταλλαγμένα. 

Θα μιλήσουμε και γι’ αυτό το θέμα 
των μεταλλαγμένων, όπου ο Υπουργός 
Μανιάτης μετά από δεκατέσσερα χρόνια 
αγώνες που κάναμε όλες οι οικολογικές 
και περιβαλλοντικές οργανώσεις για μην 
εισέλθουν στην Ελλάδα τα μεταλλαγμένα 

τρόφιμα, μόλις πριν από μία βδομάδα 
υπέγραψε μαζί με όλους τους άλλους 
Υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
Πρόγραμμα, ώστε όλες οι Ευρωπαϊκές 
χώρες να καλλιεργούν μεταλλαγμένα 
τρόφιμα. 

Η μεταλλαγμένη σόγια, το αγγούρι θα 
γίνεται ψάρι, το ψάρι θα γίνεται αγγούρι 
και πάει λέγοντας. Αλλά η Ημέρα του 
Καταναλωτή πρέπει να μας προβλη-
ματίσει για πάρα πολλά πράγματα. Το 
πρώτο είναι δυστυχώς από έρευνα που 
έκανε το ΠΑΚΟΕ ,και έχει αναρτηθεί το 
Δελτίο Τύπου στο site του ΠΑΚΟΕ για 
την Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή, 
αναφέρει δύο βασικά πράγματα. 

Ότι το 60% των ετικετών που λει-
τουργούν στα Super Market και σε όλα 
τα καταστήματα εμπορίας τροφίμων και 
άλλων ειδών, δεν είναι εγγεγραμμένες στα 
ελληνικά. Να μου πείτε, είμαστε Ευρωπαϊκή 
Ένωση και μπορούμε να διαβάζουμε όλοι 
αγγλικά, και η κ. Μαρία, η κ. Κατίνα και 
όλοι οι άνθρωποι πρέπει να διαβάζουν 
αναγκαστικά αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά 
εκτός από ελληνικά. Η νομολογία και 
η νομοθεσία λέει ,σαφώς, ότι πρέπει η 
ετικέτα που αναγράφεται στο προϊόν να 
είναι γραμμένη με ελληνικούς χαρακτήρες, 
στο ίδιο μέγεθος και με τα ίδια γράμματα 
με την αρχική. Αυτό λέει η νομοθεσία 
που υπάρχει σε αυτό τον τόπο, την οποία 
καταστρατηγούν πάρα πολλά μαγαζιά 
και ιδιαίτερα μαγαζιά όπως το LIDL, το 
οποίο είναι Γερμανικό, όπου το 80% των 
προϊόντων τους δεν έχουν ελληνικές 

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

Ο καταναλωτής έρμαιο των 
διαφημίσεων...και...προσφορών 15 

ΜΑΡΤΙΟΥ
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ετικέτες. Δηλαδή δεν γράφουν τίποτα 
στα ελληνικά, παρά μόνο στις προσφορές 
βάζουν μεγάλες πινακίδες στα ελληνικά 
που λένε ότι αυτό είναι προσφορά και 
πουλιέται σε μία συγκεκριμένη τιμή. 

Άρα χρειάζεται προσοχή στις ετικέτες 
που διαβάζετε, το πρώτο και το βασικό-
τερο, και το άλλο και το πιο σημαντικό 
είναι η ημερομηνία λήξης. Αυτή τη στιγμή 
έχει περάσει νομοθεσία στη Βουλή που 
λέει, ότι μέχρι 15 μέρες πριν λήξουν τα 
προϊόντα, έχεις το δικαίωμα να τα βάζεις 
σε συγκεκριμένους πάγκους του  Super 
Market και να τα πουλάς λίγο φθηνότερα. 
Αυτό όμως δεν γίνετε. 

Αυτό που γίνεται είναι ότι αυτά τα 
προϊόντα με τις ημερομηνίες των 15 ημε-
ρών πάνε στα ίδια ράφια που υπάρχουν 
και τα άλλα προϊόντα, τα οποία έχουν 
την κανονική  διάρκεια ημερομηνίας. 
Αυτά είναι τα δύο σημαντικά που πρέπει 
να προσέχει ο καταναλωτής γιατί και η 
έρευνα που έχει κάνει το ΠΑΚΟΕ και θα 
τη διαβάσετε στο site του ΠΑΚΟΕ, www.
pakoe.gr, θα δείτε ότι γράφει πάρα πολλά 
πράγματα. 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΛΟΙΟ 
ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ: ΑΚΟΜΗ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΙΑ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ : Και ας 
φύγουμε από την Παγκόσμια Ημέρα 
του Καταναλωτή και ας έρθουμε σε ένα 
άλλο θέμα, σχετικά με το τουρκικό πλοίο 
στη Μύκονο. Αλλά να σας παρουσιάσω 
πρώτα τους εκλεκτούς προσκαλεσμένους 
μου. Από αριστερά είναι ο κύριος Γιάννης 
Μανώλης, πρώην Βουλευτής. 

Αλλά δεν πειράζει και η πρώην Υπουρ-
γοί όταν έρχονται εδώ πέρα απαιτούν να 
τους λέμε Υπουργούς, όχι πρώην. Δεξιά 
είναι ο κύριος  Θάνος Πετρογιάννης, 
Πολιτικός Μηχανικός και πιο δεξιά είναι 
ο κύριος Νίκος Ανδρουλακάκης, ο οποίος 
είναι Αντιπεριφερειάρχης στην Περιφέ-
ρεια της Αττικής. Γεια σας. Εύχομαι καλή 
εκπομπή και εύχομαι να κάνουμε μία συζή-
τηση εποικοδομητική για αυτόν εδώ τον 
τόπο, γιατί δυστυχώς πάμε κατά διαόλου. 
Αλλά αυτό που θα πω, πριν βάλουμε τις 
Οικοειδήσεις της εβδομάδας που πέρασε, 
είναι ότι ακόμα κ. Μανώλη ψάχνουν τους 
12 που πιάσανε στο τουρκικό πλοίο που 
έχει προσαράξει στη Μύκονο, έτσι ώστε 
να μπορέσουν  να τους ελέγξουν και να 
τους ανακρίνουν για να βρουν τα αίτια της 
προσάραξης. Το λιμεναρχείο της Μυκόνου 
και οι Λιμενικές Αρχές, ο Λιμενάρχης του 
Πειραιά, δεν έχει ακόμα ανακοινώσει τα 
αίτια της προσάραξης.

 Για μένα είναι σημαντικό μετά από 
δέκα ημέρες, να ψάχνουμε τα αίτια της 
προσάραξης. Και ακόμη  δεν έχει γίνει 
τίποτα για το θέμα της άντλησης του 
πετρελαίου που είναι 200 τόνοι μέσα σε 
αυτό το πλοίο και θέμα των περιεχομένων 
των κοντέινερ. 

Οι περισσότεροι εικάζουν ότι μέσα σε 
αυτά τα κοντέινερ υπάρχουν ναρκωτικά 
και κανείς δεν λέει τίποτα. Φανταστείτε 
ότι ο καθρέφτης της Ελλάδας είναι η 
Μύκονος. Φανταστείτε τι επιπτώσεις θα 
έχουμε αν πέσουν 200 τόνοι πετρελαίου 
στη θάλασσα. Αλλά, ας έρθουμε στις 

Οικοειδήσεις της εβδομάδας που πέρασε 
και στη συνέχεια πάλι μαζί.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι 
μαζί αγαπητές φίλες και φίλοι, Σαββάτο 
μεσημέρι,. Καλή σας όρεξη αν και δεν 
ξέρω κατά πόσο με αυτά που ακούτε θα 
σας βελτιωθεί η όρεξη. Αλλά στον καναπέ 
που είστε πρέπει να ξεσηκωθείτε λίγο, 
να ταρακουνηθείτε και να προβληματι-
στείτε. Γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή 
οι στρατιώτες μας να τρώνε ληγμένα 
προϊόντα και να μπαίνει αντί για Γκίζα, 
η χειρότερη μορφή τυριού που υπάρχει, 
ταλκ στις τυρόπιτες. 

Δεν γίνονται αυτά κύριοι, αλλά πέρα 
από αυτό, εμείς λέμε ότι χρειάζεται ιδι-
αίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί 
η κρίση αγγίζει και την ποιότητα της 
ζωής μας. Δεν είναι μόνο οικονομική. Η 
οικονομική είναι το αποτέλεσμα. Όταν 
η ποιότητα της ζωής μας φτάνει στο 
σημείο να έχουμε πρωτοφανές γεγονός 
στα νοσοκομεία Παίδων, παιδάκια πέντε 
χρονών με καρκίνο του παχέος εντέρου και 
του στομάχου, φανταστείτε. Φανταστείτε 
τι σκουπίδια δίνουμε στα παιδιά μας και 
τρώνε. Και ας κάνουμε ένα διάλειμμα και 
στη συνέχεια πάλι μαζί.

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΕΙ 
ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Και πάλι 
μαζί αγαπητές φίλες και φίλοι. Η εκπομπή 
«Περιβάλλον Ώρα Μηδέν», στο κανάλι 
Κόντρα. Και πραγματικά από αυτή τη 
θέση θέλω να ευχαριστήσω το Γιώργο 
Κουρή, που μας δίνει τη δυνατότητα όχι 
να εκτονωνόμαστε, αλλά να καταγγέλ-
λουμε αυτά που δεν καταγγέλλονται σε 
άλλα τηλεοπτικά κανάλια. Και αυτό είναι 
γεγονός. 

Έχουμε κοντά μας και δίπλα μας τον 
κ. Μανώλη, πρώην Βουλευτή και μετά 
από παλινδρομήσεις αρκετού καιρού, 
έχει βάλει τον εαυτό του μπροστά για 
να μπει υποψήφιος Περιφερειάρχης στην 
Πελοπόννησο.  Μία περιοχή η οποία 
πλήττετε στην κυριολεξία από σκουπίδια 
και από την Μεγαλόπολη, η οποία είναι 
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ στον τόπο.  

Από τον Λάδωνα, ο οποίος είναι αρχαί-
ος ποταμός και έχει γίνει μαύρος και 
άραχνος, και από χιλιάδες άλλα πράγματα, 
όπως από φυτοφάρμακα, από λιπάσματα 
και από τους δρόμους που έχουν γίνει. 
Και στο τέλος να έχουμε και ένα Περιφε-

ρειάρχη αυτή τη στιγμή, τον περιβόητο κ. 
Τατούλη, ο οποίος σώνει και καλά εδώ 
και δύο χρόνια τον τόπο.  

Τρέχει μαζί με την ΤΕΡΝΑ ώστε να 
προλάβουν να φτιάξουν αυτό το περιβόητο 
σύστημα διαχείρισης όλων των σκουπιδιών 
της Πελοποννήσου. Ακόμα όμως, από 
την Τρίπολη, Την Καλαμάτα, τον Πύργο 
έρχονται στην Αθήνα σκουπίδια. Γιατί ο 
δήμαρχος Καλαμάτας, αγρόν αγόρασε. 

Έχει μια ΜΟΛΑΚ εκεί και δεν τη  χρησι-
μοποιεί καθόλου, στα παλιά του παπούτσια 
και αυτός. Η διαχείριση σκουπιδιών παίζει 
ένα άγριο παιχνίδι, με άλλους ανθρώπους 
οι οποίοι είχαν βάλει υποψηφιότητα γι’ 
αυτήν την δουλειά. 

Και τελικά δεν τους πέρασε γιατί ο 
κ. Τατούλης θέλει να απομυζήσει ότι 
μπορεί, από όπου μπορεί. Τώρα εγώ έχω 
τέσσερα συγκεκριμένα θέματα να καταγ-
γείλω. Πρώτον, ότι όταν υπογράφτηκε η 
προγραμματική σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ, 
για τη διαχείριση των σκουπιδιών, την 
επόμενη μέρα η κόρη του κ. Τατούλη, το 
έχουμε καταγγείλει πέντε φορές από αυτή 
την εκπομπή, άρχιζε και μοίραζε λεφτά 
σε όλα τα ΜΜΕ στην Πελοπόννησο. Και 
χρήματα από λεφτά της ΤΕΡΝΑ. Αυτό 
είναι αποδεδειγμένο και οι αποδείξεις 
έχουν κατατεθεί στον Εισαγγελέα και 
ίσως προχωρήσει κάποια στιγμή κάποια 
προανάκριση. 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ:  
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Αλλά μιας 
που συζητάμε για την Πελοπόννησο, 
εκεί είναι και ο Πύργος, μία πόλη αρκετά 
σημαντική. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κ. 
Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, τον δήμαρχο 
του Πύργου. Γεια σας, κ. Δήμαρχε. Τι κάνετε;

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Γεια σας. 
Εδώ αγωνιζόμαστε.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:   Μιλάμε για 
την Πελοπόννησο και τώρα θα έρθουμε 
στον Πύργο για να μας πείτε ακριβώς τι 
συμβαίνει. Σε ένα δημοσίευμα προχτεσινό 
της Ελευθεροτυπίας καταγγέλθηκε ότι κάτι 
δεν πάει καλά με τα επικίνδυνα ιατρικά 
απόβλητα, με τα σκουπίδια τα οποία είναι 
χύδην εκεί και πάει λέγοντας. Πείτε μας 
εσείς, τι έχετε κατά νου. 

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ακού-

στε λοιπόν πως έχουν τα πράγματα με 
ψυχραιμία, γιατί δυστυχώς αυτό λείπει 
στο δημόσιο διάλογο. Πρώτα απ’ όλα θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όλοι 
μετά από καθυστέρηση δεκαετιών, και 
έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω, 
οι εφτά δήμοι του ν. Ηλείας συμφώνησαν 
και ανέταξαν στο ΕΣΠΑ την κατασκευή 
εργοστασίου διαχείρισης στερεών αποβλή-
των και κατασκευή χώρου υγειονομικής 
ταφής υπολειμμάτων. 

Βρήκαν το χώρο, τον οριοθέτησαν και 
τον χωροθέτησαν. Πήραν χρήματα και 
αυτή τη στιγμή έχουν δημοπρατήσει και 
από μέρα σε μέρα ξεκινούν αυτά τα δύο 
μεγάλα έργα, με προϋπολογισμό συνολικό 
γύρω στα 50 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει 
ότι ο ν. Ηλείας, είναι από τους πρώτους 
νομούς στη χώρα που θα αποκτήσουν 
επιτέλους ολοκληρωμένη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων. Αυτό είναι το πρώτο 
που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Δηλα-
δή δεν είμαστε στο σημείο μηδέν, αλλά 
είμαστε πολλά βήματα μπροστά σε σχέση 
με άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και 
γενικότερα της Ελλάδας. 

Εμείς υπολογίζουμε σε χρονικό ορί-
ζοντα περίπου 12 μηνών ότι θα είναι 
έτοιμο το εργοστάσιο μας. Ας είναι 18 
μήνες, ας είναι 24 μήνες αλλά το θέμα 
είναι ότι έχουμε κάνει βήματα και πίσω 
δεν γυρίζουμε.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Κ. δήμαρχε. 
Πάνω σε αυτό που είπατε τώρα εγώ έχω 
δύο ενστάσεις. Η πρώτη ένσταση είναι ότι 
μέχρι τώρα, το παραδεχτήκατε και εσείς, 
ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και τα 
σκουπίδια ήταν χύδην σε ένα ΚΑΔΑ ή ΧΥΤΑ.

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ήταν, 
θα σας πω.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Τώρα δεν 
μου λέτε ότι θα γίνει το εργοστάσιο. 
Γιατί θα γίνει, προφανώς γιατί κάτι δεν 
πήγαινε καλά.

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Προσέξτε. 
Είναι ένα θέμα γενικής πολιτικής που 
επικρατούσε στη χώρα. Σας λέω λοιπόν 
ότι από τότε που εμείς αναλάβαμε, δεν 
κάναμε τίποτε άλλο παρά μόνο να αγω-
νιζόμαστε για να αποκτήσουμε ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εσείς είχατε 
αποδεχτεί το σχήμα των μπαλοποιητών 
και δεματοποιητών;

 Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι 
να αποδεχτείς. Είναι να βρεις τρόπο δια-
χείρισης. Διότι αν δεν υπάρχει κανένας 
άλλος τρόπος. Όπως το 2007 που ανέλαβε 
η δικιά μας δημοτική αρχή δεν είχαμε 
καμία άλλη δυνατότητα παρά μόνο τη 
δεματοποίηση όπως στην αποδείκνυε το 
αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι το Υπουρ-
γείο, ο Περιφερειάρχης. Προσέξτε. Άλλο 
το Υπουργείο, άλλο ο Περιφερειάρχης. Το 
Υπουργείο είχε πει όχι.

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, αυτό 
ισχύει για την Αρκαδία, όχι για τον Ν. Ηλεί-
ας. Ο Ν. Ηλείας είναι Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας και δεν έχει καμία σχέση με αυτό 
που λέτε.  Η υπόθεση των δεματοποιητών 
που είχε γίνει από την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου, δεν είχε σχέση με την Δυτική 
Ελλάδα. Εμείς βρεθήκαμε χωρίς καμία 
δυνατότητα διαχείρισης. Δεν είχαμε ούτε 
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χώρο να χώνουμε τα σκουπίδια. 
Δεν είχαμε καμία δυνατότητα. Τα 

σκουπίδια θα έμεναν είτε μέσα στις πόλεις 
μας , είτε έπρεπε να βρούμε τρόπο να 
κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μας δεχόταν 
κανένας από τους γύρω ΧΥΤΑ. Δηλαδή η  
Αιτωλοακαρνανία δεν δεχόταν να πάρει 
σκουπίδια από άλλες περιοχές. 

Επομένως έπρεπε κάτι να κάνουμε για 
να ζήσουν οι κάτοικοι. Μέχρι πριν από 
ένα χρόνο, δεματοποιούσαμε για τρία 
χρόνια με δεματοποιητή που προμηθευτή-
καμε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και 
είχαμε βάλει τα σκουπίδια σε προσωρινή 
αποθήκευση προσδοκώντας ότι θα τρέξει 
γρήγορα το εργοστάσιο. 

Επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια όμως 
το Υπουργείο Πολιτισμού αρνούνταν να 
μας χορηγήσει βεβαίωση χρήσης. Έτσι 
ενώ εμείς λέγαμε ότι θα τελειώσουμε 
το εργοστάσιο το 2009 με 2010, ακόμη 
δεν έχουμε αρχίσει την κατασκευή, με 
αποτέλεσμα να ήμαστε σε αδιέξοδο. 

Πριν λοιπόν από 12 μήνες, επιχειρήσαμε 
μεταφορά του δεματοποιητή σε άλλο χώρο, 
τον αδειοδοτήσαμε και μόλις πήγαμε να 
εγκατασταθούμε, βρήκαμε κατοίκους της 
περιοχής οι οποίοι απέκλεισαν το χώρο. 
Προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας 
εναντίων του δήμου, έχασαν τη δίκη και  
κέρδισε ο δήμος. 

Και αυτή τη στιγμή υπάρχει η από-
φαση του Συμβουλίου Επικρατείας που 
μας λέει πηγαίνετε προσωρινά στο χώρο 
αυτό και υπάρχουν και οι κάτοικοι που 
μας εμποδίζουν. Είμαστε σε απόλυτο 
αδιέξοδο και μπήκαμε σε μία διαδικα-
σία προσωρινής, ντρέπομαι που το λέω 
γιατί πέρα από δήμαρχος του Πύργου 
είμαι Έλληνας πολίτης, μεταφέρουμε για 
ένα μήνα σκουπίδια στη Φυλή. Αν είναι 
δυνατόν, από την Ηλεία να τα πηγαίνεις 
στην κορεσμένη Αττική.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ από την 
Καλαμάτα πηγαίνουν στη Φυλή.

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά η 
επόμενη φάση είναι η πανούκλα στην 
πόλη. Διότι δεν υπάρχει κανείς να μας 
ακούσει. Είμαστε σε ένα απόλυτο αδι-
έξοδο, έχουμε αδειοδοτημένο χώρο και 
δεν υπάρχει πολιτεία να εφαρμόσει το 
νόμο. Αυτή είναι η αλήθεια.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή οι 
κάτοικοι κ. δήμαρχε σας εκλέγουν δήμαρχο 
και οι κάτοικοι αυτοί οι οποίοι διαφωνούν 
με τον αδειοδοτημένο χώρο, όπου οι 
αδειοδοτημένοι χώροι είναι σε ένα μεγά-
λο ποσοστό μαϊμού, με περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν ερευνηθεί. 
Οι περισσότερες μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων είναι καρμπόν γι’ αυτό το 
λόγο και οι κάτοικοι διαφωνούν γι’ αυτή 
τη διαχείριση των σκουπιδιών. Οι δεματο-
ποιητές είναι απαγορευμένη μεθοδολογία 
πανευρωπαϊκά.

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε 
μου να σας πω ότι δεν διαφωνούν γι’ 
αυτό το λόγο. Οι λόγοι είναι αποκλειστικά 
πολιτικής σκοπιμότητας.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μη μου τα 
λέτε αυτά. Μέχρι τώρα τα πήγατε πολύ 
καλά, αλλά όταν βρίσκουνε τα σκούρα οι 
πολιτικοί, οι δήμαρχοι και όλοι εκλεγμένοι 
λέμε ρίχνουμε τις ευθύνες αλλού εκτός 
από εμάς. Κ. δήμαρχε, το κατάλαβα το 

έργο. Εύχομαι να τελειώσετε από αυτό 
το σύστημα ούτως ώστε να απαλλαγείτε 
και από τη Φυλή. Πόσα λεφτά δίνετε για 
τον κάθε τόνο;

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Η μεταφορά 
στοιχίζει 130 ευρώ και 45 ευρώ η ταφή.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε δήμαρ-
χε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε 
κάποια άλλη στιγμή. Γεια σας.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ  
ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Και ας έρθου-
με πάλι στην Πελοπόννησο, μιας και αυτή 
τη στιγμή με το θέμα των σκουπιδιών 
έχει δημιουργήσει οξύ πρόβλημα και στη 
Φυλή. Οι Αθηναίοι πολίτες, οι πολίτες 
της Αττικής που το δέχονται, έχουν κάνει 
τεράστιες θυσίες και έχουν δοθεί πολλά 
λεφτά σε αυτό το χρυσοφόρο παιχνίδι 
των σκουπιδιών. 

Οι κάτοικοι δεν φταίνε σε τίποτα και 
υπάρχει απαγορευτικός νόμος να μετα-
φέρονται από μία Περιφέρεια σε άλλη 
Περιφέρεια σκουπίδια. Και εδώ υπάρχουν 
οι ευθύνες και του Περιφερειάρχη της 
Αττικής που δέχεται παράνομα σκουπίδια 
στην Αττική από άλλες πόλεις. Και το 
θέμα είναι το εξής. 

Ότι να τα πηγαίνουν στη Φυλή και να 
τα επεξεργάζονται κατά 10% ,που γίνετε η 
ανακύκλωση  και το υπόλοιπο να θάβεται 
εκεί στο κύτταρο της Φυλής, θα ήταν 
καλά ας το πούμε. Αλλά εδώ υπάρχει η 
ντροπή και το αίσχος της Μερέντα, ενός 
νταμαριού στο Μαρκόπουλο, που όλοι 
οι ιδιοκτήτες απορριμματοφόρων και 
παράνομων ακόμη, αλλά και του Δήμου 
πηγαίνουν και ρίχνουν τα σκουπίδια εκεί 
δίνοντας κάποια λεφτά, όχι 45 ευρώ, 
δίνουν 10 ευρώ στο φύλακα. 

Τα νταμάρια της ΜΕΡΕΝΤΑ ανήκουν 
στον κ. Μπόμπολα. Αντί νταμάρι έχει 
γίνει ένας σκουπιδότοπος. Ο δήμαρχος 
του Μαρκόπουλου αγανακτισμένος σε 
εκπομπές που έχει έρθει εδώ πέρα μας 
λέει ότι δεν ξέρει τι να κάνει. Τα περι-
πολικά δεν πηγαίνουν καθόλου και του 
λένε ότι δεν έχουν βενζίνη. Έτσι  γίνεται 
ένας φαύλος κύκλος. Εδώ με το θέμα 
του Τατούλη έχει μπλέξει τόσο πολύ η 
ιστορία, που δεν ξέρω αν θα αρχίσει 
ποτέ να  γίνεται  ένα νοικοκύρεμα με 
τα σκουπίδια της Πελοποννήσου. Κύριε 
Μανώλη τι έχετε να πείτε; 

Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ: Καταρχάς δεν έχουμε 
πολύ χρόνο, γιατί καλά κάνετε και ανοίγετε 
τέτοια θέματα. Αλλά θα σας έλεγα ότι δεν 
είναι απλά ότι υπάρχει πρόβλημα με τα 
σκουπίδια. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, 
παίζετε χοντρό παιχνίδι στα οικονομικά. 
Γίνεται χοντρό παιχνίδι ακόμη και με τη 
μεταφορά. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, 
είδατε πόσο κοστίζει η μεταφορά, δεν 
είναι πρόβλημα μόνο το θέμα του περι-
βάλλοντος λοιπόν είναι και το παιχνίδι 
που παίζετε με τα οικονομικά. Το ίδιο 
γίνεται και στην Πελοπόννησο. Υπάρχει 
μία απόφαση, κατά την άποψη μου ,και 
γνωρίζοντας κάποια πράγματα η απόφαση 
πάρθηκε εν κρυπτό. Επιλέγεται πρώτα η 
τεχνολογία για να φωτογραφηθεί ποιος 
θα πάρει το θέμα των σκουπιδιών και 
στη συνέχεια με βάση τα στοιχεία που 
υπάρχουν επιβαρύνεται οικονομικά και 
περιβαλλοντικά η Πελοπόννησος, με αυτή 
τη λύση που έχει δοθεί.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Κύριε Μανώ-
λη δύο είναι τα δεδομένα για τα οποία δεν 
έχουν  γραφτεί πουθενά η προγραμματική 
συμφωνία και οι συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί,. Το ένα είναι πόσος όγκος 
σκουπιδιών θα πηγαίνει στο εργοστάσιο 
που θα φτιαχτεί και δεν απαντάει κανένας.

Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ: Κανείς δεν απαντάει. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Πουθενά 

δεν έχει γραφτεί. Και το δεύτερο θέμα 
είναι ποιος θα τα ελέγχει τα επικίνδυ-
να ιατρικά απόβλητα και τα σύμμικτα 
απόβλητα που θα πηγαίνουν εκεί πέρα. 
Ούτε και αυτό έχει απαντηθεί. Όταν τα 
επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα πωλούνται 
1,5 μέχρι 3 ευρώ το κιλό, φανταστείτε 
τι γίνετε. Και παράγουμε 17,5 χιλιάδες 
τόνους τον χρόνο.

Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ: Εγώ αυτό που θέλω 
να πω είναι ότι αν εκλεγώ Περιφερει-
άρχης έχω δεσμευτεί ότι θα υπάρξει 
επανεξέταση αυτής της διαδικασίας από 
την αρχή. Και για τους λόγους που είπε ο 
κ. Χριστοδουλάκης, αλλά και για άλλους 
λόγους που έχουν να κάνουν με τα οικο-
νομικά ζητήματα. Δηλαδή τι πληρώνει η 
Περιφέρεια, πώς έγινε ο διαγωνισμός 
αυτός, με τι φωτογραφική διάταξη και 
όλα αυτά. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να 
γίνει, όπως πρέπει να γίνουν πολλά στην 
Πελοπόννησο. 

Είπατε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα, 
αλλά εγώ πιστεύω ότι η Πελοπόννησος έχει 
και πολλές δυνατότητες για να αναπτυ-
χθεί. Χρειάζεται όμως μία άλλη διοίκηση. 

Και στον πρωτογενή τομέα, ,όχι με τα 
μεταλλαγμένα του  κ. Μανιάτη και του κ. 
Τσαυτάρη που είναι ο Υπουργός Υγείας σε 
κατ’ εξοχήν θέματα μεταλλαγμένων και 
έχει κάνει μελέτες και έχει ασχοληθεί με 
το θέμα. Θα δημιουργηθεί λοιπόν μίας 
άλλης λογική Περιφέρεια και θα υπάρξει 
μετά τις εκλογές, πιστέψτε με. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ 
πολύ. Και ας έρθουμε στον κ. Νίκο Ανδρου-
λακάκη, ο οποίος είναι Αντιπεριφερειάρχης 
εδώ στην Αττική και θα συζητήσουμε ένα 
πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα των 
προγραμμάτων που δίνονται στην Περι-
φέρεια, μέσω των ΠΕΠ (Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα) αφενός 
και αφετέρου μέσα από τα εθνικά προ-
γράμματα που είναι συγκεκριμένα, είτε 
διοικητική μεταρρύθμιση λέγεται αυτή, 
είτε οτιδήποτε. Είτε αυτά τα ΤοσΠΑ τα 
λεγόμενα τα οποία δόθηκαν 90 με 120 
εκατ. ευρώ και δεν ξέρω κατά πόσο αυτά 
άφησαν κάποιο αποτύπωμα ενεργού 
άνθρακα θα έλεγα στην ελληνική κοινωνία. 
Πείτε μου κ. Ανδρουλάκη.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Πριν προ-
χωρήσω για τα έργα αυτά, ήθελα να πω 
επειδή αναφερθήκατε στον Περιφερειάρχη 
τον κ. Σγουρό. Η Περιφέρεια Αττικής δεν 
έχει να κάνει με την Περιφέρεια Αττικής, 
αλλά έχει να κάνει με τον Περιφερειάρ-
χη, ο οποίος είναι Πρόεδρος του ΕΣΝΑ. 
Δηλαδή η διαχείριση σκουπιδιών με νόμο 
γίνεται από τον ΕΣΝΑ.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είναι ταυτό-
χρονα και Περιφερειάρχης, δεν αλλάζουν 
τα ονόματα τώρα.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Ναι, αλλά 
είναι διακριτοί οι ρόλοι. Αν είναι κάτι που 
είναι στο πρόσωπο του μόνο ο ίδιος μπορεί 
να μιλήσει και δεν μπορώ να μιλήσω εγώ 
σχετικά με αυτό.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο Καλλι-
κράτης λέει πάντως ότι ο Περιφερειάρχης 
είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος του ΕΣΝΑ. 
Οπότε ταυτίζονται οι ρόλοι.

  Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Δυστυχώς 
του ανατέθηκε και αυτός ο επιπλέον ρόλος..

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν του 
ανατέθηκε, τον πήρε μόνος του. Να πάμε 
στο θέμα μας όμως.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Να πω για τα 
έργα της Περιφέρειας της Αττικής. Εκτός 
από το ΕΣΠΑ, τα λεγόμενα Αναπτυξιακά 
Προγράμματα, γίνονται με τους ίδιους 
πόρους στις Περιφέρειες. Δηλαδή, τα 
έργα που οδηγούν στην ανάπτυξη και στις 
βασικές υποδομές γίνονται είτε από τον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας, είτε από 
το ΕΣΠΑ. Όλα τα έργα είναι κωδικοποιη-
μένα. Έχουμε 313 εκατ. πλεόνασμα, μετά 
από μία χρηστή διαχείριση που υπήρχε 
τόσο επί Νομαρχίας της Αθήνας, όσο και 
τα τρία χρόνια που διοικούμε εμείς την 
Περιφέρεια.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Δηλαδή 
τα 500 εκατ. που είχε πλεόνασμα σαν 
Νομάρχης της Αττικής , τα μετέφερε στην 
Περιφέρεια;

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Δεν είχε 
500. Είχε 222 εκατ.
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Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είχε δηλώσει 
500 εκατ. και έγιναν 300.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: 220 είχε 
σαν πλεόνασμα η Νομαρχία της Αθήνας, 
από την χρηστή διαχείριση του τότε Περι-
φερειάρχη και νυν Νομάρχη κ. Σγουρού, 
και αυτή τη στιγμή είμαστε με 313 εκατ. 
συν 10 εκατ. αν βάλουμε από το ταμείο 
λαϊκών αγορών και είναι  συνολικά 323 
εκατ. απόθεμα, αλλά αυτό δεν έχει καμία 
σημασία.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σε αυτά περι-
λαμβάνονται και τα λεφτά που έχει πάρει 
από τα σκουπίδια για τον κ. Μπόμπολα;

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Όχι, αυτά 
δεν έχουν καμία σχέση. Και καταρχάς 
όσον αφορά τον κ. Μπόμπολα, επίσημα 
και ανεπίσημα δεν υπάρχει κάποια σχέση 
με την Περιφέρεια. Ο κ. Μπόμπολας έχει 
μία εταιρία, συμμετέχει σε διαγωνισμούς 
και σε αρκετούς διαγωνισμούς έχει βγει 
εκτός.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πριν από 
πέντε μήνες, ο κ. Περιφερειάρχης, ο 
Πρόεδρος του ΕΣΝΑ ανέθεσε στον κ. 
Μπόμπολα, στον ΑΚΤΩΡΑ 270 εκατ. 
ευρώ προγράμματα για τη διαχείριση των 
σκουπιδιών. Αυτό είναι αποδεδειγμένο.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Όχι, αυτό 
δεν είναι έτσι.

Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ: Ένα λεπτό να σας 
πω κάτι.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Τώρα μιλάμε 
για την Περιφέρεια Αττικής και μου λέτε για 
τον ΕΣΝΑ. Εγώ είμαι Αντιπεριφερειάρχης.

Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ: Ένα λεπτό. Αν πάτε σε 
δήμους, θα δείτε ότι σκόπιμα οδηγείται 
το μάζεμα των σκουπιδιών σε αδιέξοδο 
και μειώνετε το προσωπικό. Πηγαίνετε 
και ρωτήστε τους εργαζόμενους στους 
δήμους. Για να υπάρξει άλλη λύση και να 
έρθει από ψηλά. Κάποιος ενδιαφέρεται να 
πάρει τα σκουπίδια. Είναι φανερό, τώρα 
το ποιος θα τα πάρει…

  Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Ας περιμέ-
νουμε να δούμε ποιος θα τα πάρει.

Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ: Μισό λεπτό. Δεν είναι 
λύση όμως να καταργήσουμε τους εργα-
ζόμενους, να κλείσουμε τις υπηρεσίες που 
υπάρχουν για τα σκουπίδια σε πολλούς 
δήμους, μόνο και μόνο για να έρθει κάποιος 
και να τα απαξιώσει προς την κοινωνία και 
να πει ότι δεν μαζεύονται. Να επικαλεστεί 
ότι δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει 
τίποτα και να ζητηθεί να πάνε με το ζόρι 
τα σκουπίδια σε μία εταιρία.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Εγώ θα 
συνεχίσω με την Περιφέρεια Αττικής, 
άμα θέλετε. Έχω και τους πίνακες. Στην 
ουσία έχουμε δώσει 2,5 δις εκατ. ευρώ 
και έχουν δημιουργηθεί 1.173 έργα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η αποτελε-
σματικότητα των έργων αυτών σε αντι-
στάθμισμα των 2,5 εκατ. που επικαλείστε 
ότι ξοδέψατε, ποια είναι στην κοινωνία;  

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Έχουνε γίνει 
πάρα πολλά έργα κοινωνικά, αλλά και σε 
βασικές υποδομές, και αντιπλημμυρικά 
και για το περιβάλλον έργα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η ερώτηση 
μου είναι συγκεκριμένη κ. Ανδρουλακάκη. 
Από αυτά τα 2,5 δις του ελληνικού λαού 
που δώσατε σαν Περιφέρεια γι’ αυτά τα 
προγράμματα που λέτε, παρακαλώ πάρα 
πολύ, δεν ξέρω κατά πόσο έχει γίνει 

μία εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη 
μελέτη που να αποδεικνύει την αποτελε-
σματικότητα στις κοινωνίες της Αττικής 
αυτών των προγραμμάτων. Αυτό ρωτάω.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Στο τέλος 
του 2015, δημιουργούνται 100.000 θέσεις 
μόνιμης εργασίας.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μέχρι τώρα 
δηλαδή πόσες θέσεις εργασίας έχετε; Γι’ 
αυτά τα λεφτά που έχουν ξοδευτεί τώρα.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Είναι περίπου 
στις 70.000 με 80.000, αυτή τη στιγμή 
οι μόνιμες θέσεις εργασίας που έχουν 
δημιουργηθεί. Υπάρχουν και τα προγράμ-
ματα για τις ευπαθείς ομάδες που είναι τα 
ΤΟΠΕΚΟ, υπάρχουν τα τοπικά σύμφωνα 
απασχόλησης, θα διαφωνήσω μαζί σας 
δεν είναι 100εκατ. ευρώ είναι 24 εκατ.….

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποια; Τα 
ΤοπΣΑ;

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Ναι τα ΤοπΣΑ, 
Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης, αυτά είναι 
24 εκατ. ευρώ.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για την 
Περιφέρεια. Τα 90 εκατ. είπα ότι είναι 
για την Ελλάδα.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Εγώ θα 
μιλήσω για την Περιφέρεια. Υπάρχουν, 
λοιπόν, 5.000 θέσεις εργασίας από αυτά 
τα προγράμματα, έχουμε την κοινωφελή 
εργασία που γίνεται σε συνεργασία….

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτά τα 
ΤοπΣΑ είναι ερευνητικά;

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Δεν είναι 
ερευνητικά, προετοιμάζουν τους ανέργους 
σε συνδυασμό με τις άλλες θέσεις που 
δημιουργούνται από τα Αναπτυξιακά 
Έργα να μπορέσουν να απασχοληθούνε. 
Προβλέπει δηλαδή κάποια τετράμηνη ή 
πεντάμηνη απασχόληση σε κάποια εργασία.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αλλά δεν 
δημιουργούνται θέσεις εργασίας.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Όχι, δεν προ-
βλέπεται άμεσα. Κοιτάξτε να δείτε, πάνω 
σε αυτό το θέμα και εμείς δεν μπορού-
σαμε να κάνουμε κάτι. Η Περιφέρεια δεν 
διαχειρίζεται τα χρήματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, αλλά το Υπουργείο 
Εργασίας. Εμείς προσπαθούμε αυτές τις 
δράσεις οι οποίες έγιναν, να φέρουν το 
καλύτερο αποτέλεσμα, όπως και όσων 
αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  
όπου μαζεύτηκαν 6.200 προτάσεις  και 
δόθηκαν 130 εκατ. από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης. Η Περιφέρεια έβαλε μπροστά.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Από τα 4 

δις που είχε εξαγγείλει ο Υπουργός, καλό 
αυτό; Όχι να τα λέμε όλα γιατί εσείς λέτε 
τώρα 130 εκατ., ο Υπουργός έλεγε 4 δις 
για την Αττική.

Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ: 4 δις είχε πει.
 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Εγώ σας λέω 

με αυτά που έγιναν τώρα πρόσφατα, ό 
που τελείωσαν οι επιδοτήσεις και είναι στο 
στάδιο να υπογραφούν οι συμβάσεις για 
να υλοποιηθούνε. Ήταν 6.250 προτάσεις 
τις κοιτάξαμε μία – μία. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τουλάχιστον 
θα πληρώσουν τις εισφορές τους στον 
ΟΑΕΕ ή θα τους κυνηγάει ο ΟΑΕΕ;

Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ: Καταρχάς αυτά δεν 
έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Βρή-
κα άνθρωπο σήμερα, που βγήκε από τα 
γραφεία του ΟΑΕΕ και με γνώρισε και 
μου είπε ότι δεν έχει κάλυψη και μου λέει 
κάντε κάτι.  Τι να κάνεις;  Εδώ υπάρχει 
καταστροφή, υπάρχει ανεργία.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Ένα σημα-
ντικό όμως που δεν έχουμε θίξει, είναι τι 
κάνουμε για την ανεργία.

Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ: Μισό λεπτό να πω κάτι. 
Εγώ μάζεψα και είδα τα στοιχεία ανεργίας 
της Πελοποννήσου, που είναι μία περιοχή 
με τουρισμό και με αγροτικό τομέα. Από 
το 2010 που ανέλαβε ο Τατούλης μέχρι 
σήμερα, ο μέσος όρο αύξησης της ανεργίας 
είναι 77% και στην Πελοπόννησο είναι 
122%. Καταλαβαίνετε λοιπόν τα λεφτά 
του ΕΣΠΑ που πάνε και αν πιάνουν τόπο, 
αν έχουν αποτέλεσμα.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Δεν υπάρ-
χουν τώρα λεφτά του ΕΣΠΑ για την 
ανεργία, κ. Μανώλη.

Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ: Υπάρχουν για τις υπο-
δομές, που οι υποδομές στηρίζουνε τον 
τουρισμό  και οι υποδομές στηρίζουνε τον 
πρωτογενή τομέα, και όλα αυτά.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Στο καινούριο 
ΕΣΠΑ, στο επονομαζόμενο ΣΕΣ, εκεί θα 
παιχτεί το παιχνίδι και εκεί θα δώσουν 
λεφτά για την ανεργία των νέων. Και 
ένα μεγάλο πρόβλημα που θα πρέπει 
να αναδείξει η χώρα μας, και ίσως δεν 
το έχουν και το ξέρουν οι Ευρωπαίοι, κ. 
Χριστοδουλάκη, είναι ότι οι Ευρωπαίοι 
θεωρούν  τους νέους ότι είναι ηλικίας 
από 15 μέχρι 24 χρόνων. Δυστυχώς στην 
Ελλάδα και στην Αττική, η ανεργία των 
νέων είναι στο 60%, και το όριο είναι από 
25 – 29. Οπότε έχουμε κάποια λεφτά, 
για πολύ περισσότερο πληθυσμό, όσον 
αφορά την Ελλάδα και αυτό δυστυχώς 

δεν έχει ληφθεί υπόψη.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κατάλαβα. 

Κ. Πετρογιάννη, πείτε μας εσείς που 
είστε μηχανικός. Τα έργα αναπλάσεων 
πιστεύετε ότι γίνονται έτσι.  Γιατί χρόνια 
τώρα, και το ξέρει και ο κ. Μανώλης, 
τα έργα «βιτρίνα» που γινόντουσαν για 
πλατείες, θέατρα και λοιπά παραμένουν 
πάλι τα έργα βιτρίνα. Εγώ σας λέω ένα 
παράδειγμα. Εκεί που μένω εγώ στο 
Χαλκούτσι, υπάρχει το Συκάμινο ένα 
χωριουδάκι και εκεί υπήρχε μία πλατεία 
με ωραίο σιντριβάνι. Τώρα για να δώσουν 
300.000 ευρώ προεκλογικά, έκαναν ένα 
δρόμο χωρίς μελέτη, τον γκρέμισαν πάλι 
τον δρόμο και ξανά πάλι η ίδια ιστορία. 
Πείτε μου εσείς κ. Πετρογιάννη πως το 
βλέπεται το έργο να παίζει, τι θα κάνατε 
εσείς αν τυχόν σας έλεγαν πρέπει να 
κάνουμε αυτές τις αναπλάσεις, πως το 
βλέπεται εσείς.

Θ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Κοιτάξτε, 
καταρχήν δεν γίνονται πιστεύω σωστές 
μελέτες. Οι προϋπολογισμοί κατά την άπο-
ψη μου είναι φουσκωμένοι. Δεν μπορεί να 
έρχεται ένας και να δίνει 50%,60%,70% 
έκπτωση σε κάποιο προϋπολογισμό, κάτι 
δεν πάει καλά.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Δεν είναι 
καινούριο φαινόμενο, είναι πολύ παλιό. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Στην κρίση 
που έχουμε αυτά πρέπει να εξαλειφθούνε, 
καταλάβατε τι θέλω να πω; Μη λέμε ότι 
είναι παλιά, και ότι πρέπει να συνεχιστούνε.

Θ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Στην Ευρώπη 
υπάρχει μονοψήφιος αριθμός εκπτώσεων.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Αν κάποιος 
παίρνει το έργο με 5%, πάλι παράνομο 
είναι και πάλι θα φωνάζουμε. Πάντως σαν 
Περιφέρεια Αττικής εμείς δεν νομοθετούμε, 
να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.

Θ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να αλλάξει 
ο νόμος των δημοσίων έργων που είναι 
λάθος.

Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ: Πάντως εκεί γίνονται 
τα μεγάλα παιχνίδια. Εκεί που τα δίνει ο 
ένας στον άλλο.

 Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: Στην Περι-
φέρεια Αττικής δεν νομοθετούμε. Συμ-
φωνούμε να αλλάξει ο νόμος.

Θ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Από εκεί ξεκινάει 
το κακό. Μετά είναι ο ανάδοχος και στη 
συνέχεια η υπηρεσία που εγκρίνει αυτή 
την έκπτωση.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ δεν 
είδατε τι έγινε με το φιλέτο στην παρα-
λιακή. 75 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο 
πουλήθηκε. Ήταν ο μοναδικός πλειοδότης, 
μειοδότης. 

Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ: Προσέξτε, μετά το 
διαγωνισμό. Τριπλασιάστηκε η αξία της 
περιοχής για να τα κερδίσει ο μειοδότης.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ένας πλει-
οδότης, ένας μειοδότης. Αγαπητές φίλοι 
και φίλες η εκπομπή ήρθε στο τέλος της. 
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν 
μαζί μας. Κ. Μανώλη, κ. Ανδρουλακάκη, 
κ. Πετρογιάννη σας ευχαριστώ. Και το 
άλλο Σάββατο θα είμαστε κοντά σας, 
με ένα τεράστιο θέμα.  Τι γίνεται με το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και με τα θαλασ-
σοδάνεια που πήραν πάρα πολλοί εκδότες, 
δημοσιογράφοι και πάει λέγοντας. Λίστες 
οργίων. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο την 
ίδια ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
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ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ Η ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές 
φίλες και φίλοι, γεια σας. Σαββάτο μεσημέρι 
13.00 η ώρα και η εκπομπή «Περιβάλλον 
Ώρα Μηδέν» του ΠΑΚΟΕ κοντά σας με 
πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα και 
αρκετούς προσκαλεσμένους. Το θέμα 
μας, όπως ξεκινάμε κάθε φορά, είναι η 
ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, η οποία μας κλέβει, όπως 
βλέπεται στην καινούρια εφημερίδα του 
ΠΑΚΟΕ που βγήκε. 

Μας κλέβει γιατί μας βάζει ένα χαράτσι, 
το τέλος κοινής ωφέλειας, που εκτιμάτε 
ότι είναι το 40% της καταναλωμένης 
ενέργειας. Και μας σκοτώνει, γιατί από 
τη μαύρη ενέργεια και τη ρύπανση που 
προκαλεί, που θα μπορούσε να μην την 
προκαλούσε, πεθαίνουν τρεις με τέσσερις 
άνθρωποι καθημερινά εξαιτίας αυτής 
της ιστορίας. Αλλά τώρα αρχίζει και ένα 
βρώμικο παιχνίδι με την βρώμικη ενέρ-
γεια της ΔΕΗ, που λένε ότι θα κατατεθεί 
νομοσχέδιο, δεν ξέρουμε αν κατατέθηκε 
ή σε καμιά βδομάδα, το οποίο πουλάει 
τη «μικρή» ΔΕΗ. 

Τώρα βρήκαν πατέντα και τα κάνουν 
όλα «μικρά». Το παραλιακό μέτωπο το 
κάνανε «μικρό» στο Λάτση, με 75 ευρώ 
το τετραγωνικό μέτρο ενώ τα σπίτια εκεί 
πωλούνται με 2.000 – 3.000 ευρώ / m2. 
Και όμως το πουλήσανε με 75. Τώρα 
άρχισε το ΤΑΙΠΕΔ να λέει όχι 400 εκατ. 
ευρώ, δώσε μας 700 εκατ. και πάρε το. 
Εκεί βάζουν προμετωπίδα ότι θα δώσουν 
30.000 νέες θέσεις εργασίας. Το έδωσαν 
δώρο στο Λάτση εξαιτίας της ΠΕΤΡΟΛΑ 
και όλης της ιστορίας με τα ΕΛΠΕ. Και 
εξαιτίας της EUROBANK που είναι μία 
πολύ αμαρτωλή ιστορία, θα αναφερθούμε 
κάποια στιγμή σε αυτήν και θα φέρουμε 
στοιχεία στο τι έγινε, που ανακεφαλαι-
ώνονται συνέχεια. 280 δις δώσαμε τα 
τελευταία χρόνια για ανακεφαλοποιήσεις. 
Και έχουμε τον κ. Προβόπουλο με 70 
εκατ. το χρόνο μισθό. Καταλαβαίνετε τι 
λέμε; Υπάρχουν Υπουργοί και Βουλευτές 
που τα ανέχονται και λένε «Yes, men». 
Φτάνει πια όμως. 

Γιατί εγώ χτες είδα στη λαχαναγορά 
του Ρέντη έντιμους ανθρώπους γνωστούς 
μου, που πήγαιναν με τις γραβάτες να 
μαζέψουν τις σάπιες ντομάτες . Φτάνει 
πια. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. 
Και ερχόμαστε και λέμε πλεόνασμα. Συγ-
γνώμη για την αγανάκτηση. Αυτές οι 
εκπομπές κάθε Δευτέρα πρωί πάνε στον 
Εισαγγελέα σε DVD. Ήδη έχουν επιληφθεί 
δύο εισαγγελείς στις προηγούμενες εκπο-
μπές και έχουνε βγει διάφορα στοιχεία. 
Επίσης το ΠΑΚΟΕ που παράγει αυτή την 
εκπομπή και σε συνεργασία και με το 

ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL δεν έχει να κρύψει 
τίποτα. Τα βγάζει όλα στην επιφάνεια 
και δυστυχώς βγαίνουν πάρα πολλά. 
Καθημερινά καινούρια. Από το 2009 
μέχρι τώρα τι λαμογιές και τι ρεμούλες 
που έχουνε γίνει. Δεν συγκρίνονται οι 
λαμογιές του 2009 με 2007, του 2007 
με το 2004. Δηλαδή τώρα είναι ότι αρπά-
ξουμε. Εδώ έδωσε στον Βαρδινογιάννη 
ο κ. Θεοχάρης 500 εκατ. και έρχεται και 
λέει θα σας φορολογήσω το χιλιάρικο, 
και αυτός είναι γενικός γραμματέας του 
Υπουργείου Οικονομικών.

Α. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Λίγα λέτε κ. Χριστο-
δουλάκη.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Περισσό-
τερα ήτανε; Ο κ. Πετράκος, Βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κ. Πετράκε.

Α. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Καλησπέρα. Δυστυ-
χώς δεν ήτανε 500 εκατ., ήτανε πολύ 
περισσότερα. Κατετέθει και ψηφίστηκε 
από 142 Βουλευτές. Για πέμπτη φορά 
κατατέθηκε και αυτό δείχνει την επιμονή 
της κυβέρνησης του κ. Στουρνάρα και του 
κ. Σαμαρά να χαρίσουνε χρήματα στους 
πετρελαιάδες Βαρδινογιάννη, Λάτση, 
Μελισσανίδη, από βεβαιωμένες φορο-
λογικές παραβάσεις λόγω τριγωνικών 
συναλλαγών με off-shore. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτά είναι 
μαύρα λεφτά.

Α. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Και οι κύριοι αυτοί 
και κυρίως οι δύο πρώτοι, σύμφωνα με 
τις φορολογικές υπηρεσίες του κράτους 
εκτιμάν ότι κέρδισαν με αυτή τη φορολογία 
1,2 δις. Δηλαδή το περίφημο πρωτογενές 

πλεόνασμα, το πήραν οι κύριοι αυτοί. Και 
βγήκε ότι το 20% του ελληνικού λαού 
δεν έχει να αγοράσει τα βασικά τρόφιμα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Με βάση 
το υστέρημα μας. Γιατί κάθε μέρα ξέρετε 
πόσο υστέρημα έχουμε;

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  
ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αλλά ας 
προχωρήσουμε την εκπομπή γιατί έχουμε 
πάρα πολλά να πούμε και δεν έχουμε και 
χρόνο. Είναι πολύτιμος ο χρόνος όπως 
είναι και το νερό. Αύριο είναι η παγκόσμια 
ημέρα του νερού, 22 Μαρτίου και το 1/3 
της ανθρωπότητας των 6,5 δις υποφέρει 
εξαιτίας του μολυσμένου νερού. Κάθε 
15 δευτερόλεπτα αγαπητές φίλες και 
φίλοι, πεθαίνει ένα παιδάκι ηλικίας 0 έως 
3 ετών εξαιτίας του βρώμικου νερού. 
Στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο πρόβλημα 
πόσιμου νερού. 

Το νερό της ΕΥΔΑΠ θεωρείται πολύ 
καλύτερο από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, 
αλλά το δίκτυο του είναι απαρχαιωμένο, 
δεν έχει αντικατασταθεί εδώ και αρκετά 
χρόνια και έχει αμίαντο. 

Πολλά είναι τα προβλήματα της ΕΥΔΑΠ 
αλλά πολύ περισσότερα είναι τα προβλή-
ματα των πολλών πόλεων, γύρω στις 112 
σε όλη την Ελλάδα, που υποφέρουν από 
το βρώμικο πόσιμο νερό. Βρώμικο πόσιμο 
νερό, νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Α. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Που φτάσαμε; Το 
2014 κόσμος στα χωριά να πίνει νερό 

από αμιαντοσωλήνες.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν είναι 

μόνο αυτό. Εδώ έχουμε απόβλητα, κολο-
βακτηρίδια, δεν έχουμε βιολογικούς καθα-
ρισμούς και γίνεται ένα κοκτέιλ ακάθαρτων 
νερών σε πάρα πολλά μέρη, όπως είναι στα 
Βίλια στην περιοχή του δήμου Μάνδρας. 

Εκεί κάνανε μία επένδυση δήθεν. 
Βάλανε ρολόγια καινούρια, όπου τα έχουμε 
δείξει και σε άλλη εκπομπή. Θα τα πούμε 
όλα αυτά, γιατί εδώ κοντά μας είναι και 
ο κύριος Κώστας Μακρυνώρης, Γενικός 
Γραμματέας Δήμων Αττικής και τέως 
δήμαρχος Βιλίων. 

Θα τα πούμε στη συνέχεια μαζί. Αλλά 
κοντά μας είναι και ο Γιάννης Τσαβαρής, ο 
οποίος είναι δήμαρχος της Σαλαμίνας και 
θα συζητήσουμε τα προβλήματα που έχει 
και εκεί ο δήμος. Το νερό είναι πολύτιμο 
αγαθό. Είναι αγαθό ανεπαρκείας σήμερα 
στην Ελλάδα. 

Να φανταστείτε ότι μόλις το 11% σε 
όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, 
καταναλώνεται για την ύδρευση όλων 
των κατοίκων του πλανήτη. Το υπόλοιπο 
80% είναι για την αγροτική χρήση και ένα 
μεγάλο ποσοστό είναι για τη βιομηχανική 
χρήση. 

Και εκεί είναι ένα άλλο πρόβλημα. 
Το νερό το παίρνουν οι βιομηχανίες στο 
¼ της τιμής. Έχουμε πει τα καθαρισμένα 
απόβλητα της Ψυτάλλειας να πηγαίνουν 
στη βιομηχανική περιοχή της Ελευσίνας. 
Δυστυχώς εδώ και 7 χρόνια δεν έχει 
γίνει απολύτως τίποτα και τα νερά αυτά 
πέφτουν μέσα στο νερό, μολύνουν και 

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

NEΡΟ: αγαθό  
σε ανεπάρκεια 22 

ΜΑΡΤΙΟΥ
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την θάλασσα και μολύνουν όλες τις γύρω 
περιοχές.

ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ 
ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αλλά ας 
έρθουμε σε ένα άλλο τεράστιο θέμα και 
δυστυχώς λίγα είναι τα νησιά που είναι 
ο καθρέφτης του τουρισμού μας στην 
Ελλάδα. Είναι η Μύκονος, που μετά την 
Σαντορίνη που είχε το Sea Diamond και 
ακόμη ρυπαίνει την περιοχή, έχουμε το 
τούρκικο πλοίο που προσάραξε, όλο και 
περιέργως, εδώ και δύο βδομάδες στην 
Μύκονο. 

Παιδευόντουσαν 10 μέρες να βρουν 
άκρη τι φταίει. Το πετρέλαιο έχει πέσει στη 
θάλασσα, τα κοντέινερ έχουν ανοίξει και 
είχαμε υπόνοιες ότι μπορεί να είχαν και 
ναρκωτικά μέσα. Είχαμε πει να μαζευτούν 
τα κοντέινερ, αλλά ούτε και αυτό έκαναν. 
15 μέρες πέρασαν. Και ίσως έχουμε στην 
τηλεφωνική γραμμή τον κ. Συρμαλένιο, 
ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
στις Κυκλάδες για να μας πει ακριβώς 
τι συμβαίνει.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ  
ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Στη συνέχεια 
έχουμε ένα τεράστιο θέμα, που πρέπει 
να συζητήσουμε με την υπεύθυνη του 
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ, μίας Μη Κερδοσκοπικής 
Οργάνωσης, η οποία με μία έρευνα που 
έκανε από Πανεπιστήμια της Ευρώπης 
διαπιστώθηκε ότι σε τρία είδη ψαριών 
τους τόνους, τους γαύρους και τις σαρ-
δέλες, βρέθηκαν πλαστικές ίνες μέσα στο 
στομάχι τους. Φανταστείτε τι γίνετε από 
τα πλαστικά που υπάρχουν στη θάλασσα 
και εμείς τα τρώμε. Μέσα στο στομάχι 
των ψαριών 

βρέθηκαν πλαστικές ίνες οι οποίες 
είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

Η ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ  
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ερχόμαστε 
τώρα στο θέμα των ΑΠΕ, είναι μία βρώμικη 
ιστορία και αυτή. Φωνάζαμε τόσα χρόνια 
για την επέκταση των ανεμογεννητριών 
και των φωτοβολταϊκών ή και άλλων ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας εξαιτίας του 
ήλιου, του ανέμου και του νερού σε όλα 
τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας, μιας και 
έχουμε 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμών. 

Εντούτοις βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρ-
νηση παλινωδεί στην κυριολεξία, γιατί 
η Μπιρμπίλη έλεγε να αναπτύξουμε τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να βάλουμε 
φωτοβολταϊκά, πήγε ο κόσμος επένδυσε 
για τα σπίτια του, οι αγρότες επένδυσαν 
και τελικά έχουμε αυτοκτονίες αγροτών 
γι’ αυτή την ιστορία. Και τώρα ξανάρχε-
ται ένα άλλο νομοσχέδιο που λέει ότι το 
τιμολόγιο που έβαλε ο Παπακωνσταντίνου 
το 2012 το καλοκαίρι, δεν είναι τίποτα θα 
σας κόψουμε και ένα άλλο 30%. 

Φανταστείτε τι γίνεται απλά για να 
προωθήσουν την έννοια του λιγνίτη, 
την έννοια της βρώμικης ενέργειας της 

ΔΕΗ, η οποία μας κλέβει ασύστολα και 
μας σκοτώνει ταυτόχρονα. 

Όλα τα απαράδεκτα μεταξύ του Μανιά-
τη, Μπιρμπίλη και Παπακωνσταντίνου 
έχουν συμβεί. Ο Μανιάτης ο ΥΠΕΚΑ ο 
μεταλλαγμένος Υπουργός, γιατί είναι 
ο μόνος υπουργός που μετά από 15 
χρόνια αγώνων για τα μεταλλαγμένα τα 
αποδέχτηκε. 

Το τρίγωνο της αμαρτίας. Πέρασαν τρία 
ονόματα στο ΥΠΕΚΑ. Η Μπιρμπίλη που 
έκανε επιχωμάτωση στη χαλυβουργική. 
Αυτοκτονούν άνθρωποι εξαιτίας τους.

Α. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Απαράδεκτο. Πήρε 
στον λαιμό του τόσο κόσμο με τα φωτο-
βολταϊκά.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έγινε η πρώτη 
υποτίμηση επί Παπακωνσταντίνου τώρα 
κάνουν και μία δεύτερη υποτίμηση. 30% 
του ήδη υφιστάμενου τιμολογίου. Στα 
φωτοβολταϊκά δώσανε κάποιες τιμές και 
κάποιες επιδοτήσεις στην αρχή. Πολλές 
χώρες είχανε 0,20 λεπτά την κιλοβατώρα, 
την έκανε ο Παπακωνσταντίνου 0,14 για 
τα μεγάλα πάρκα και 0,12 για τα οικιακά 
και τώρα την κάνουν 0,10 για τα μεγάλα 
πάρκα και 0,06 για τα μικρά.

Α. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Όχι ο Παπακωνστα-
ντίνου, η κυβέρνηση αυτή την μείωσε. Ο 
Παπακωνσταντίνου και η Μπιρμπίλη ….

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η Μπιρμπίλη 
είχε κάποιες τιμές άλφα οι οποίες έτρεχαν 
από χρόνια.

Α. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αυτή η κυβέρνηση 
είχε δώσει τιμές υψηλότερες και από 
τη Γερμανία, παρότι η ηλιοφάνεια στην 
Ελλάδα είναι υψηλότερη από τη Γερμα-
νία. Για να πουλήσουν οι Γερμανοί την 
τεχνολογία και τα πάνελ τους, βάλανε 
τον κόσμο να αγοράσει. 

Δεν συνδυάστηκε, για ακόμη μία φορά, 
η ανάπτυξη των ΑΠΕ με την ανάπτυξη 
εγχώριας τεχνολογίας όπου τα Πολυ-
τεχνεία μας είναι πολύ σημαντικά και 
μπορούν να αναπτύξουν τεχνολογία. 
Βάλανε τον κόσμο έδωσε τις οικονομίες 
του, δανείστηκε από τις τράπεζες έκανε 
συμβόλαια με υψηλές πραγματικά τιμές 
και φτιάξανε τον περίφημο ΛΑΓΗΕ. 

Στη συνέχεια έρχεται ο κ. Παπακων-
σταντίνου και ονομάζει τις ομάδες ιδιω-
τών φυσικού αερίου και τις λέει ΑΠΕ και 
αυτές. Δηλαδή μονάδα του κ. Μυτιληναίου 
πληρώνετε σαν να είναι να είναι ανανε-

ώσιμη πηγή ενέργειας και πληρώνετε 
με 110 από την ΔΕΗ και τους ζητάει και 
αγοράζει με 40.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
 ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχουμε στη 
γραμμή την κ. Μήλιου Αναστασία, που είναι 
υπεύθυνη του Ερευνητικού Ινστιτούτου 
Αρχιπέλαγος. Γεια σας, κ. Μήλιου, τι κάνετε;

Α. ΜΗΛΙΟΥ: Καλησπέρα, μια χαρά. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κάνουμε 

μία εκπομπή εδώ και διαβάσαμε ένα 
δημοσίευμα σχετικά με τα ψάρια, για 
τους γαύρους, τους κολιούς και τους 
τόνους, όπου σε μία ανακοίνωση που 
έγινε σε ένα συνέδριο περιβαλλοντικής 
διαχείρισης στη Θεσσαλονίκη γράφτηκε 
ότι βρέθηκαν μέσα σε αυτά τα ψάρια 
πλαστικά κατάλοιπα και αυτό είναι πάρα 
πολύ ανησυχητικό. Γιατί όπως ξέρετε οι 
περισσότεροι Έλληνες καταναλώνουν 
αυτά τα ψάρια περισσότερο. Για πείτε 
μου λοιπόν; 

Α. ΜΗΛΙΟΥ: Καταρχάς είναι πάρα 
πολύ σημαντικό και δυστυχώς το πήρε ο 
τύπος και τα media χωρίς μεγάλη προσο-
χή. Είναι σημαντικό να μην αποτρέψουμε 
τον κόσμο το να καταναλώνει ένα είδος 
έναντι άλλου. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση 
αφορούσε τρία είδη. Έχουμε έρευνα σε 
πάνω 1000 ακτές της Ελλάδας και είχαμε 
ακατοίκητα νησιά του Αιγαίου να έχουν 
την ίδια περιεκτικότητα σε ίνες πλαστι-
κού με αυτές των περιοχών της Αττικής. 
Άρα ο πρώτος κώδωνας που κρούουμε 
είναι διασκόρπιση των πλαστικών στο 
περιβάλλον.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό το 
ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα 
ψάρια. Το ότι οι πλαστικές σακούλες σκο-
τώνουν ακόμα και φάλαινες το ξέρουμε 
πολύ καλά. Αυτό που θέλουμε να μας πείτε 
είναι ποιες είναι οι τιμές συγκεντρώσεων 
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στα ψάρια. Γιατί δεν έχω διαβάσει ποιες 
είναι οι τιμές των συγκεντρώσεων στα 
ψάρια και δεν τις βλέπω πουθενά. Για να 
συγκρίνουμε αν οι τιμές συγκεντρώσεων 
είναι επικίνδυνες βάση της Παγκόσμι-
ας Οργάνωσης Υγείας που έχει βγάλει 
συγκεκριμένες τιμές συγκεντρώσεων σε 
πλαστικά κατάλοιπα σε διάφορα ζώα. 
Γι’ αυτό σας πήρα τηλέφωνο. Γιατί όταν 
βγαίνει αυτό το δημοσίευμα, ο κοσμάκης 
τελικά δεν θα πάρει γαύρο.

Α. ΜΗΛΙΟΥ: Αυτό δεν σημαίνει ότι 
άμα πάρει μπαρμπούνι θα είναι καλύτε-
ρο. Απλώς η έρευνα η δικιά μας δεν έχει 
φτάσει σε πολλαπλά είδη.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν θα έπρε-
πε τότε να ανακοινωθεί. 

Α. ΜΗΛΙΟΥ: Αυτό το πήρε ο τύπος και 
το διαστρέβλωσε όπως κάνει συνήθως. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποιος τύπος; 
Αυτή η ανακοίνωση είναι δική σας από 
συνέδριο. Σε συνέδρια πάνε οι δημοσιο-
γράφοι . Και ακούσανε αυτά που λέγατε 
στο συνέδριο που κάνατε. Σας παρακαλώ 
θέλω να μου πείτε αν οι συγκεντρώσεις 
που βρέθηκαν είναι πάνω από τα ανεκτά 
όρια για την ανθρώπινη υγεία.

Α. ΜΗΛΙΟΥ: Δεν υπάρχουνε όρια 
στις ίνες πλαστικού ακόμα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ωραία. Πόσα 
μικρογραμμάρια ίνες πλαστικού βρέθηκαν;

Α. ΜΗΛΙΟΥ: Οι ίνες μετρήθηκαν ανά 
τεμάχια, που ήταν το πρώτο στάδιο της 
έρευνας που ανακοινώσαμε.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν είναι 
ίνες αμιάντου, τι εννοείτε ανά τεμάχια; 
Οι ίνες πλαστικών δεν μετρούνται, σε 
αντίθεση με τις ίνες αμιάντου.

Α. ΜΗΛΙΟΥ: Όταν κάνουμε αναλύσεις 
σε μικροσκοπικές ίνες πλαστικού, αυτές 
παγκοσμίως μετρόνται ανά αριθμό ινών. 
Έπειτα πάνε στο εργαστήριο για περαιτέρω 
ανάλυση όπου κοιτάνε και την χημική τους 
σύσταση. Όπως ξέρετε οι ίνες που κυκλο-
φορούν στην επιφάνεια της θάλασσας 
απορροφούν και χημικά και πλαστικά. Άρα 
σε πρώτη φάση βλέπουμε ότι τα ψάρια 
που τρέφονται τη μέρα έχουν μπλε και 
διάφανες ίνες. Τα ψάρια που τρέφονται τη 
νύχτα έχουν πολύχρωμες. Άρα βλέπουμε 
ότι υπάρχει κάποια επιλογή….

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό είναι 
ένα θεωρητικό κομμάτι. Το βασικότερο 
όμως…

Α. ΜΗΛΙΟΥ: Το δεύτερο είναι ότι 
αυτά τα πλαστικά περιέχονται το στομάχι, 
όπου στα πιο πολλά είδη ο κόσμος το 
αφαιρεί προτού το καταναλώσει. Αυτό 
που ξέρουμε σίγουρα και αυτό που λέμε 
στο κόσμο για να προφυλαχτεί στην 
καθημερινότητα του…

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η γνώμη 
μου είναι να βγάλετε ένα διευκρινιστι-
κό δελτίο τύπου για να πείτε αυτό το 
πράγμα. Γιατί εγώ που διάβασα τρία 
δημοσιεύματα, ανησύχησα που είμαι 34 
χρόνια στην αγορά των οικολογικών 
οργανώσεων. Και επειδή έχουμε και δικά 
μας εργαστήρια πιστοποιημένα, αυτό το 
πράγμα με ανησύχησε και γι’ αυτό σας 
πήρα και τηλέφωνο. 

Α. ΜΗΛΙΟΥ: Γι αυτό και το λέμε…
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, αλλά 

το να το λέτε σε μία εκπομπή και να το 
δημοσιεύετε στον ελληνικό τύπο είναι 

πολύ διαφορετικό. Κάντε μου τη χάρη και 
βγάλτε ένα διευκρινιστικό δελτίο τύπου.

Α. ΜΗΛΙΟΥ: Αυτό δρομολογείται ήδη.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι αλλά 

αυτό που διαβάζουμε είναι πολύ διαφο-
ρετικό από αυτά που μας είπατε. Ευχα-
ριστούμε πάρα πολύ κ. Μήλιου. Γεια σας.

Α. ΜΗΛΙΟΥ: Να είστε καλά. Γεια σας.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτά λοιπόν 

με τα ψαράκια. Οι κολιοί, οι γαύροι και 
τόνοι είναι ψάρια που τα τρώει ο Έλλη-
νας πολίτης και ειδικά οι φτωχές τάξεις 
των ανθρώπων. Γι αυτό θέλει ιδιαίτερη 
προσοχή στις ανακοινώσεις που κάνου-
με, γιατί πρέπει να είναι τεκμηριωμένες 
πάνω απ’ όλα. Εάν δεν μετρήσουμε τη 
συγκέντρωση πάνω στα ψάρια, για μένα 
αυτό το δημοσίευμα είναι άκυρο. 

Α. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Και σε πόση ποσότητα 
μετριέται. Πόσα ψάρια μέτρησαν;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μέτρησαν 
αρκετά, δεν παίζει ρόλο η ποσότητα . 
Το θέμα είναι οι συγκεντρώσεις των 
πλαστικών ινών.

ΜΑΝΙΑΤΗΣ  
ΕΝΑΝΤΙΟΝ NATURA 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ας έρθου-
με τώρα στον κ. Μανιάτη που είναι ο 
Υπουργός ΥΠΕΚΑ και σε ένα δημοσίευ-
μα στο Χωνί. Έχουν εναντιωθεί όλες οι 
Κυκλάδες, γιατί ο κ. Κοπελούζος θέλει 
να πάει να εγκαταστήσει γύρω στα 1500 
MW ανεμογεννήτριες. Και υπογράφει ο 
Μανιάτης για να γίνει αυτό και η Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου λέει όχι. Όλοι οι 
δήμαρχοι έχουν εναντιωθεί και λένε όχι. 
Και εκεί αυτοί να βάλουν ανεμογεννήτριες. 
Εκεί σώνει και καλά.

Α. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Όχι, να βάλει ο ιδιώτης 
ανεμογεννήτριες.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κ. Πετράκο, 
το θέμα είναι το εξής. Ότι στα νησιά αυτά 
των Κυκλάδων υπάρχουν ανεμογεννήτριες 
που καλύπτουν το ενεργειακό ισοδύναμο 
των νησιών αυτών. Αρά λοιπόν για ποιο 
λόγο να μπουν οι ανεμογεννήτριες; Για να 
μεταδοθεί η ενέργεια σε άλλες περιοχές 
και να πουλήσει ο κ. Κοπελούζος και 
άλλη ενέργεια. Φτάνει πια. Κάποιο όριο 
υπάρχει. Κύριε Μανιάτη είστε υπόλογος 
για πολλά πράγματα.

Α. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Το ίδιο γίνεται στην 
Ευρυτανία, γίνεται στο Βέρμιο. 485MW, 
μας κατήγγειλαν χτες.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ μην 

ξεκινήσουμε να μιλάμε. Μιλάμε για την 
Ελληνική Χρυσός που έχει ολόκληρη 
ιστορία και αμαρτία. Ερχόμαστε σε ένα 
ορυκτό τον ζεόλιθο που είναι διεθνώς 
γνωστός στην Ελλάδα. Δεν έχει εξορυ-
χτεί. 50 εκατ. τον μήνα χάνουμε εξαιτίας 
του ότι ένας βιομήχανος έχει αντίστοιχο 
κοίτασμα στην Βουλγαρία και το διεξάγει 
στην Ελλάδα. Είναι τραγικά πράγματα 
αυτά που συμβαίνουν. Βάλτε μυαλό κ. 
Μανιάτη. Σας ξέρω και με ξέρετε πολύ 
καλά. Την ιστορία με το νερό στο Ναύπλιο 
που φώναζα τόσο καιρό, τελικά έστειλαν 
500 ανθρώπους στα νοσοκομεία. Και εσείς 
λέγατε δεν πειράζει. Τους ρωτήσατε αυτούς 
τους 500; Για αυτό το λόγο προσέξτε τι 
ακριβώς συμβαίνει.

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΟ 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υπάρχει 
λίγος χρόνος μέχρι να κάνουμε διάλειμ-
μα και θα πω μόνο ένα πράγμα. Πολλοί 
δήμαρχοι είναι εξαιρετικοί και άλλοι 
είναι για τα μπάζα. Γιατί εδώ μιλάμε για 
ένα δήμαρχο της Καλαμάτας που έχει 
έναν εργολάβο τον Καράμπελα, ο οποίος 
έχει καταδικαστεί, έχει μπει φυλακή και 
εκείνος επιμένει να του δίνει τα σκουπί-
δια. Δήμαρχε, εκθέτεις και τους άλλους 
δημάρχους. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα 
και στη συνέχεια και πάλι μαζί.

(Διάλλειμα)
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι αγα-

πητές φίλες και φίλοι μαζί. Εκνευρισμένοι 
ξεκινήσαμε, εκνευρισμένοι είμαστε ακόμα 
με όλα αυτά που συμβαίνουν. Όχι μόνο για 
το περιβάλλον, αλλά και για την ποιότητα 
της ζωής μας. Και επειδή την ποιότητα 
της ζωής μας δεν την δανειστήκαμε από 
κανέναν και την διεκδικούμε, γι αυτό 
το λόγο εμείς είμαστε εδώ για να λέμε 
τα σύκα - σύκα και τη σκάφη – σκάφη. 
Αλλά ας έρθουμε στις Οικοειδήσεις της 
εβδομάδας και στη συνέχεια πάλι μαζί. 

Οικοειδήσεις

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: 
ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και πάλι 
αγαπητές φίλες και φίλοι μαζί, οι Οικο-
ειδήσεις τελείωσαν. Στη γραμμή κοντά 
μας έχουμε τον κ. Λαμπάκη, τον δήμαρχο 

Αλεξανδρούπολης. Χαίρετε κ. δήμαρχε, 
τι κάνετε;

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Καλησπέρα, μια χαρά.
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κάναμε μία 

περίληψη, ας το πούμε, του προβλήμα-
τος που έχει βάλει ο αντίπαλό σας, ο κ. 
Φωτιάδης για τα σκουπίδια. Θέλουμε 
να μας πείτε εσείς ο ίδιος τι ακριβώς 
συμβαίνει. Γιατί εγώ όταν είχα έρθει στην 
Αλεξανδρούπολη, κάναμε τότε κάποιες 
έρευνες και διαπιστώσαμε τότε ορισμένα 
πράγματα. Πείτε μου ακριβώς με λίγα 
λόγια τι ακριβώς συμβαίνει γιατί ο κ. 
Φωτιάδης σας κατηγορεί ότι είστε υπέρ 
της καύσης, έτσι κατάλαβα εγώ, και ότι 
θέλετε όλα τα σκουπίδια της Ανατολικής 
Θράκης να έρθουν σε εσάς. 

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Είναι τιμητικό να 
με κατηγορεί ο κ. Φωτιάδης, όταν τον 
ίδιο τον κ. Φωτιάδη τον κατηγορεί όλος 
ο λαός για την τυποποίηση του. Πάμε 
στο επόμενο θέμα, που είναι η ουσία 
της συζήτησης. Μιλάμε για μία μονάδα 
επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αλε-
ξανδρούπολη, σε μία από τις δύο ΜΕΑ 
που έχουν καθοριστεί από το 2009 με 
την τροποποίηση του Περιφερειακού 
Σχεδιασμού όλης της Ελλάδος. Τότε το 
2009 αποφασίστηκε με την διαδικασία 
των ΣΠΙΤ να γίνουν σε 13 Περιφέρεις 
από δύο ΜΕΑ.

Ήδη σε τέσσερις περιπτώσεις έχει 
τελειώσει η δεύτερη φάση του διαλόγου 
και έχουν καθοριστεί οι ανάδοχοι και 
είναι η πέμπτη μονάδα επεξεργασίας 
απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. 
Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση δεν 
μιλάμε για ΣΠΙΤ ή ΟΧ, είναι καθορισμέ-
να από το 2009. Και το δεύτερο περί 
καύσης. Ε, όχι βέβαια. Έχουμε πει χίλιες 
φορές ότι καύση δεν χωρά και επίσης 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από 
1 – 1,5 χρόνο περίπου της Περιφέρειας 
μας, το αποκλείσαμε. 

Το γεγονός ότι στην διακήρυξη η οποία 
μας ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών 
και συμπεριέλαβε μέσα όλα τα πιθανά 
σενάρια τα οποία προκύπτουν από την 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, σημαίνει ότι εμείς 
θα δεχτούμε οποιαδήποτε πρόταση από 
οποιοδήποτε ανάδοχο. 

Πάντως το γεγονός ότι στις τέσσερις 
ΜΕΑ, όπου έχουν προκριθεί ανάδοχοι με 
τις αντίστοιχες μελέτες οι οποίες έγιναν 
δεκτές, δεν υπάρχει ούτε σε μία καύση. 
Όχι μόνο σε αυτούς οι οποίοι προκρίθηκαν 
ανάδοχοι στις μονάδες αυτές, αλλά και 
αυτοί οι οποίοι απεκλήθησαν για άλλους 
λόγους, όπως οικονομικές προσφορές και 
λοιπά. Όχι όμως καύση. Δεν συμφέρει 
ούτε τον ανάδοχο.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποιος έχει 
επιλεγεί ανάδοχος κ. δήμαρχε; 

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Κανένας ακόμη. Εμείς 
τώρα μπαίνουμε στην δεύτερη φάση του 
ανταγωνιστικού διαλόγου όπου τώρα θα 
γίνουν και οι μελέτες και οι προτάσεις.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα διευ-
κρινίζουμε ότι δεν έχετε συζητήσει καν 
για καύση και είστε ενάντια. Σας θυμάμαι 
όταν το είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα 
με τον τέως νομάρχη και εσάς. Τι να πω; 
Είναι οι αντιπαλότητες κάτω από τη μέση 
που λέμε, που όμως με τέτοια κρίση και 
με τέτοια υπερβολή που συμβαίνει σε 
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αυτό τον τόπο, γίνονται και αυτά. Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια άλλη φορά 
θα τα πούμε καλύτερα.

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Παρακαλώ.

ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ Η ΔΕΗ  
ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ας έρθου-
με στον κύριο Γιάννη Τσαβαρή, ο οποίος 
είναι δήμαρχος της Σαλαμίνας. Πριν από 
μερικές μέρες κ. δήμαρχε διαβάσαμε ένα 
δημοσίευμα σχετικά με το διαλυτήριο πλοί-
ων που θέλουν να κάνουν στην Σαλαμίνα. 
Όπως είχατε αναφερθεί σε κάποια άλλη 
εκπομπή, είχατε πει η Σαλαμίνα είναι η 
χαβούζα της Αττικής. Κάπως έτσι;

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Το πτυελοδοχείο. Είναι 
πιο περιβαλλοντικό.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι ακριβώς 
συμβαίνει με το διαλυτήριο;

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Πριν ακριβώς φτάσουμε 
στο διαλυτήριο θα μου επιτρέψετε να κάνω 
ένα σύντομο σχόλιο πολύ συμπυκνωμένο 
σε αυτά που ακούσαμε. Πρώτα απ’ όλα 
να πω ότι τον απλό δημότη, τον απλό 
κάτοικο, τον απλό χρήστη, όσον αφορά 
τη ΔΕΗ, τον ενδιαφέρει πρώτα η κρατι-
κή περιουσία αν είναι πουληθεί να μην 
ξεπουληθεί, δεύτερον να έχει πολύ φθηνό 
τιμολόγιο χρήσης, φθηνότερο από αυτό 
που είχε με την όποια εξέλιξη. Ακόμη να 
έχει επαρκή ηλεκτρική ενέργεια και πάνω 
από όλα να μην δημιουργεί νέες θέσεις 
ανεργίας αυτή η ενδεχόμενη εξέλιξη. 

Πάμε στο κομμάτι του νερού. Στο 
κομμάτι του νερού μας ενδιαφέρει και 
το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα,ι-
διαίτερα, ότι καθημερινά στο Σαρωνικό 
χύνονται 750.000 κυβικά νερού, ένας 
μεγάλος ποταμός δηλαδή της Ελλάδος, 
το οποίο θα μπορούσε να ήταν προς 
εκμετάλλευση, αφού είναι κατάλληλο για 
άρδευση προς εκμετάλλευση σε όλη την 
Αττική και κυρίως για τη Σαλαμίνα. Όπου 
σας υπενθυμίζω ότι ο θαλάσσιος αγωγός 
είναι έτοιμος εδώ και κάποια χρόνια. 

Πάμε τώρα στην ενδεχόμενη, μάλλον 
στην διαφαινόμενη, ιδιωτικοποίηση του 
ΟΛΠ. Είμαστε απέναντι από αυτή τη 
διαδικασία κυρίως για ένα λόγο. Σήμερα 
γνωρίζετε ότι η Κυνόσουρα, το πιο ιστορικό 
κομμάτι της Ελλάδος όπου εκεί έλαβε 
χώρα το 400 π.Χ. η ιστορική Ναυμαχία της 
Σαλαμίνας, είναι ως προς τη χρήση του 
στον ΟΛΠ. Φανταστείτε να ιδιωτικοποι-
ηθεί ο ΟΛΠ, να πάει στους Κινέζους και 
του χρόνου ο δήμος Σαλαμίνας να πάει 
να πάρει άδεια για να κάνει εκδηλώσεις 
για τα Σαλαμίνια από τους Κινέζους. Θα 
πρέπει χτες να κάτσουν και να δουν τέτοια 
θέματα και πάντα στην κατεύθυνση να 
αξιοποιήσουμε…. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τώρα αγανα-
κτώ, ξέρεις γιατί δήμαρχε; Με συγχωρείς 
κιόλας που σου μιλάω στον ενικό. Γιατί 
η ΚΟΣΚΟ αυτή τη στιγμή έχει δημιουρ-
γήσει μία πλατφόρμα 150 μέτρα στην 
είσοδο του λιμανιού η οποία είναι πολύ 
επικίνδυνη και αυτό το ξέρουν όλοι οι 
βουλευτές. Και κανείς δεν δίνει σημασία. 
Κανείς δεν έχει κάνει καμία ερώτηση. Και 
όλοι πάνε, ιδιαίτερα ο πρωθυπουργός 
μας ο κ. Σαμαράς και χαιρετάει συνέχεια 
τους Κινέζους. 

Α. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ο κ. Δρίτσας και ο 
κ. Λαφαζάνης έχουν κατ’ επανάληψη 
ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα.

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Ένα λεπτό επιτρέψτε 
μου να τελειώσω. Άρα λοιπόν θέλουμε 
χτες να διασφαλίσουμε τις χρήσεις αυτών 
των ιστορικών περιοχών στον δήμο. Είναι 
ο μόνος τρόπος να αναπτυχθούμε επιτέ-
λους, εμείς πιστεύουμε και ως κράτος, 
μέσα από τέτοιες δραστηριότητες που 
μπορούν να αποτελέσουν ένα αναπτυ-
ξιακό εφαλτήριο για την πατρίδα μας. 
Τέλος θέλουμε χτες την απομάκρυνση 
των επικίνδυνων ναυαγίων στο χώρο 
που διεξήχθη η ναυμαχία. Είναι ντροπή 
ο επισκέπτης να βλέπει τα κουφάρια.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 50 κουφάρια
Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Τα είδατε πρόσφατα, 

κάναμε μία εκπομπή μαζί κ. Χριστοδου-
λάκη, και δείξατε από την εκπομπή σας 
την κατάσταση που επικρατεί. Άρα τα 
θέματα αυτά να κλείσουνε. Πάμε τώρα 
στην ερώτηση σας. Δεν υπάρχει περίπτω-
ση να δεχτούμε, και ήδη οφείλω να πω 
ότι και το δημοτικό συμβούλιο ομόφω-
να απέρριψε τη συγκεκριμένη πρόταση 
αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο 
με εισήγηση του κ. Κατσικάρη και του 
κ. Σγουρού, τη δημιουργία διαλυτηρίου 
στη Σαλαμίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση 
στη Σαλαμίνα. Κάποιοι να το βγάλουν 
από το μυαλό τους, ότι μπορεί να γίνει 
διαλυτήριο πλοίων ή οποιαδήποτε άλλη 
επέκταση ναυπηγικής δραστηριότητας 
στο χώρο. Σεβόμαστε τις καταστάσεις 
ως είναι σήμερα, είμαστε αντίθετοι σε 
οποιαδήποτε περεταίρω υποβάθμιση 
αυτών των περιοχών. Ζητούμε την ιστορική 
αξιοποίηση αυτών των περιοχών.

 Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κ. Δήμαρχε 
μία απλή ερώτηση. Η Ψυτάλλεια και η 
Μακρόνησος είναι ιστορικά μνημεία θα 
έλεγε κανείς. Το κάθε ένα έπαιξε τον 
ρόλο του. Η Ψυτάλλεια είναι ένα αρχαίο 
νησί που αυτή τη στιγμή είναι ιδιοκτησία 
του Μπόμπολα. 

Και όχι μόνο αυτό. Έχει μπει όλη η 
διαδικασία, όπου 850.000 κυβικά μέτρα 
αποβλήτων από όλο το λεκανοπέδιο της 
Αττικής πάνε εκεί και επεξεργάζονται. Εκεί 
υπάρχει λυματολάσπη και είναι εκεί ένας 
βοθρότοπος. Και σας ερωτώ πως έγινε 
ένα αρχαίο νησάκι ιδιοκτησία Μπόμπολα, 
πως έγινε κανείς δεν ξέρει. Βοθρολύματα 
και βοθρογκρεμίσματα με τη μέθοδο της 
ασβεστοποίησης πήγαν να εξαλείψουν τη 

μπόχα που ερχόταν στη Σαλαμίνα και σε 
όλη την ευρύτερη περιοχή. Οι εγκαταστά-
σεις της Ψυτάλλειας ρυπαίνουν αυτή τη 
στιγμή πάρα πολύ τη Σαλαμίνα είτε με 
το νερό, είτε τα αιωρούμενα σωματίδια 
ρυπαίνουν τον αέρα. Ποιος θα δώσει 
σημασία σε όλα αυτά κ. Μανιάτη, εσείς 
είστε ΥΠΕΚΑ. Αλλά είστε ο μεταλλαγμένος 
ΥΠΕΚΑ και σας δικαιολογούμε. 

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Να απαντήσω σε αυτό 
κ. Πρόεδρε. Η θέση μας είναι κάθετη 
και αδιαπραγμάτευτη, αν οποιοσδήποτε 
με οποιοδήποτε τρόπο υποβαθμίζει την 
ποιότητα της ζωής μας. Είμαστε απένα-
ντι τους και διεκδικούμε αυτά που πρέ-
πει. Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω. Δεν το 
παζαρεύουμε. Είναι η υγεία μας, είναι το 
μέλλον των παιδιών μας, είναι το υψηλό 
ποσοστό καρκίνου που αντιμετωπίζουμε 
στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου της 
Αττικής. Είμαστε απέναντι από τέτοιες 
λογικές.

 Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υπάρχουν 
μελέτες οι οποίες δείχνουν την επιβάρυν-
ση του περιβάλλοντος σε όλες αυτές τις 
περιοχές και εύχομαι να ληφθούν υπόψη 
για να γίνει κάτι. Το θέμα είναι το εξής. Σε 
ποιο βαθμό εμείς οι Έλληνες ανεχτήκαμε 
και ανεχόμαστε αντί να γίνει η ιστορία με 
τη Ψυτάλλεια στη Μακρόνησο να γίνει 
στη Σαλαμίνα, γιατί έχουν παιχτεί διάφορα 
έργα, όπως η Τροία και οι Σπαρτιάτες και 
έχουν διεθνή προβολή. Τώρα τελείωσε η 
ιστορία, το διαφημίζουν και στο εξωτερικό 
ότι είναι το καλύτερο έργο βιολογικού 
καθαρισμού που έχει γίνει. Από το 1950 
που ήταν Υπουργός Δημοσίων Έργων ο 
Καραμανλής έλεγε ότι «Αυτό είναι υπόγειο 
έργο, τι να κάνουμε τώρα αγωγούς και 
βιολογικούς καθαρισμούς». Και φτάσαμε 
το 1999 επί Λαλιώτη να εγκαινιαστεί η 
ιστορία Ψυτάλλεια με τον κ. Μπόμπολα 
προάρχοντα. Τι να πούμε για όλα αυτά.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

 Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και ας 
έρθουμε τώρα σε ένα άλλο εξίσου σημα-
ντικό μέρος της Αττικής, τη Μάνδρα 
– Ειδυλλία. Η Μάνδρα – Ειδυλλία, που 
έχει το αρχαίο φρούριο των Αιγοσθενών 
στον Πόρτο Γερμενό. Είχαμε κάνει ένα 
ρεπορτάζ εκεί και είχαμε διαπιστώσει 
διάφορα πράγματα. Στην εκπομπή που 
παίχτηκε το ρεπορτάζ ήταν παρών και ο 
κ. Κώστας Μακρυνώρης, ο οποίος είναι 

Γενικός Γραμματέας στην Ένωση Δήμων 
Αττικής και ταυτόχρονα είναι παλιός 
δήμαρχος Βιλίων. Ο κ. Δρίκος, δήμαρχος 
της Μάνδρας – Ειδυλλίας μόλις είδε αυτό 
το βίντεο είπε ότι λέμε ψέματα. Εμείς του 
λέμε «απέδειξε δήμαρχε ότι λέμε ψέματα», 
γιατί οι εκπομπές αυτές όπως είπα και 
στην αρχή πηγαίνουν στον Εισαγγελέα, 
και εκεί ελέγχονται και βγάζουν πορίσματα 
οι Εισαγγελείς. 

Όταν κάναμε τα ρεπορτάζ εκεί στην 
περιοχή των Αιγοσθενών, και ιδιαίτερα 
στο Πόρτο Γερμενό οι άνθρωποι μας 
είπαν ότι δεν πίνουν το νερό της ΕΥΔΑΠ 
γιατί είναι επικίνδυνο για την υγεία τους 
και βρωμάει. Ακόμη υπάρχουν διάφορες 
ατασθαλίες. Είδαμε σκουπίδια παντού 
και ο δήμαρχος περί άλλων τυρβάζει. 
Υπάρχουν προγράμματα τα οποία γίνανε 
και δεν γίνανε. Πείτε μας τι γνώμη έχετε 
εσείς για όλα αυτά, Κύριε Μακρυνώρη.

Κ. ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ: Κ. Χριστοδουλάκη, 
εγώ, και επειδή αύριο είναι η Παγκόσμια 
Μέρα για το νερό, έχω να πω το εξής. 
Ότι επειδή πλησιάζουν εκλογές πολύ 
σύντομα, σε δύο μήνες από σήμερα, να 
ευχηθώ στο φίλο μου τον Γιάννη Τσαβαρή 
καλή επιτυχία.

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κ. ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ: Αν έσπειρε καλά 

θα θερίσει, αν δεν έσπειρε καλά, θα του 
πάρουν την αλωνίστρα. Απλά τα πράγματα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν είναι 
έτσι όμως. Εδώ έχει κάνει πράγματα.
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Κ. ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ: Αν έχει κάνει θα 
του μείνει η αλωνίστρα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχει κάνει 
πράγματα; Εσείς τι λέτε; Τι έχει κάνει;

Κ. ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ: Εγώ πιστεύω 
ότι έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο, ο 
φίλος μου ο Γιάννης Τσαβαρής.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν μιλάμε 
για τον Τσαβαρή, μιλάμε για τον κ. Δρίκο, 
το δήμαρχο της Μάνδρας. Μην μπερδεύ-
ουμε τα πράγματα.

Κ. ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ: Εγώ λέω για τον 
φίλο μου τον Γιάννη. Κ. Χριστοδουλάκη, 
είναι βέβαιο ότι μετά από μία πενταετία 
έδωσε η πολιτεία 4 εκατ. ευρώ για να 
πάει το νερό στο Πόρτο Γερμενό. Όταν 
το νερό πήγε στο Πόρτο Γερμενό και 
έγιναν οι καινούριες συνδέσεις, ότι πήγε 
το καλό νερό, η τιμή για τη σύνδεση ήταν 
η ίδια που ήταν και στο βίντεο. Πιο είναι 
το παράδοξο και είναι και σοβαρό. Δεν 
μπορεί να δίνει η πολιτεία τόσα πολλά 
λεφτά και στον δήμο τέσσερα χρόνια 
τώρα το νερό να μην πίνετε. 

Εκτός ότι το δίκτυο είναι παλαιό και 
σε πολλά κομμάτια έχει αμίαντο, δεν έγινε 
καμία προσπάθεια να γίνει αντικατάσταση 
του δικτύου. Αυτό είναι απαράδεκτο. 
Και ενώ ήταν στις προγραμματικές του 
δηλώσεις δεν έκανε τίποτα γι’ αυτό και 
αυτό είναι πολύ σοβαρό. Επίσης αυτό που 
είναι πολύ σοβαρό, είναι αυτό το χάλι που 
είπατε ότι γινόταν με τα φρεάτια και με 
τα σκουπίδια, στα οποία εγώ δεν ήμουνα 

μαζί σας. Όταν όμως μου τα δείξετε στην 
εκπομπή ντράπηκα και πήγα και τα είδα 
και ο ίδιος. Μετά από ένα μήνα – δύο, 
έστειλαν και καθάρισαν μερικά σκουπίδια. 

Ποιο είναι όμως το θέμα. Όταν ένας 
δήμαρχος προεκλογικά εξαγγέλλει, πρέπει 
να ξέρει ότι κάποτε έρχεται η ώρα που 
πρέπει να λογοδοτήσει για αυτά που εξήγ-
γειλε. Τι θέλω να πω για αυτό. Δεν μπορεί, 
αν πάρετε το δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας 
που είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
δήμους της Ελλάδος, η σημερινή Δημο-
τική Αρχή να μην μπορεί δείξει ένα έργο, 
ώστε να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι καλά 
κάνουν και έχουν κουράγιο και ζητούν 
να τους ξαναψηφίσει ο κόσμος. Μα δεν 
έγινε κανένα, μα κανένα. 

Όχι μόνο αυτό. Αλλά και τα έργα τα 
οποία είχε προγραμματίσει η προηγούμενη 
Δημοτική Αρχή, ένα σχέδιο των Βιλίων που 
ήταν για μία τουριστική περιοχή, χάσανε το 
Σχέδιο Πόλεως επειδή κάποιος υπεύθυνος 
της πολεοδομίας έκανε λάθος και αντί να 
το στείλει στον αρμόδιο Περιφερειακό 
Διευθυντή, το έστειλε στο Νομάρχη. Έγινε 
καλώς-κακώς δεν ξέρω τι έγινε. Αυτό που 
ξέρω όμως και αυτό που καταγγέλλω και 
είναι πολύ σοβαρό είναι ότι δεν μπορεί 
ο Περιφερειάρχης, είτε Σγουρό τον λένε, 
είτε Αγγέλακα τον λένε να μην εφαρμόζει 
αυτά που προβλέπει ο νόμος. 

Τι προβλέπει ο νόμος; Όταν ένα δημοτι-
κό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα,όπως 
έχει γίνει η προγραμματική σύμβαση και 

αφού έχουν τελεσιδικήσει όλα τα αρμόδια 
συμπλεκόμενα όργανα να υπογράψει την 
πραγματική σύμβαση, αντί να την υπογρά-
ψει ο Δήμαρχος όταν πήραν ομόφωνη 
απόφαση στις 17/10/2012, όχι μόνο δεν 
έστειλαν να την υπογράψει αλλά έκανε 
και ένα δικό του έγγραφο, το οποίο έλεγε 
ότι μπορεί να το κάνει με λιγότερα και 
κακώς το κάνετε. 

Δεν έχει κανένα δικαίωμα, διότι η 
αποστολή του Δημάρχου είναι να εκτελεί 
τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
και αν έχει δική του άποψη την κατα-
γράφει στην απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία δεν λαμβάνεται 
υπόψη διότι έχει ψηφιστεί η προηγούμενη 
με ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα είναι να 
μην έχουμε σήμερα σχέδιο, να διώκεται η 
αντιπολίτευση για παράβαση καθήκοντος 
του Δημάρχου και να πληροφορούμε ότι 
ο Σγουρός, ο οποίος θέλει να είναι πάλι 
Περιφερειάρχης, να έχει κάνει νταλαβέρι 
με το Δρίκο «θα με ψηφίσεις θα σε ψηφί-
σω», μήπως καταφέρει και υπογράψουν 
την προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά είναι ντροπής πράγματα, όπως 
αυτό συνέβη και στο Κριεκούκι. Υπήρχε 
εργολάβος για τα λύματα για το δίκτυο 
ύδρευσης και λοιπά και τι έγινε εκεί; Δεν 
ξέρω για πιο λόγο ο εργολάβος έφυγε 
και έμαθα ότι προχθές χρηματοδοτήθηκε 
ένα έργο… Ακούστε, αυτά είναι σοβαρά 
κ. Χριστοδουλάκη. Εγώ εδώ ήρθα να πω 
ποιους ψηφίζουν, αυτοί που ψηφίζουν,. 

Όταν κάποιος έρχεται να σου ζητήσει τη 
ψήφο σημαίνει ότι κάτι δηλώνει. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η διαπλοκή 
της διαπλοκής. Αλλά εδώ το βασικότερο 
που δεν είπαμε για τον δήμο κ. Μακρυνώ-
ρη, είναι ότι υπάρχουν 330 βιομηχανίες. 
Κ. Πετράκο, ακούτε; Στην περιοχή του 
Ασπροπύργου μη καταγεγραμμένες, όπου 
το 50% - 60% δεν έχει άδειες αφενός 
και το βασικότερο απ’ όλα είναι ότι δεν 
έχουν διεξόδους. Οι δρόμοι είναι ο ένας 
κολλημένος στον άλλο. 

Κ. ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ: Κ. Χριστοδουλάκη 
ακούστε. Ένα απλό θα σας πω. Επειδή η 
περιοχή μας είναι τουριστική και βγήκε ο 
κ. Δρίκος σε μία εκπομπή στο Blue Sky, 
να πει ότι είναι καθηγητής της Παντείου 
και είναι και διδάκτωρ και μαθαίνει στους 
μαθητές του ανάπτυξη για την περιοχή 
του, είναι ντροπή. 

Είναι ντροπή ένας ηγέτης να λέει 
ψέματα. Και ακούστε και κάτι που θα σας 
πω. Τον Ιούνιου μήνα αντί να προσλάβει 
τον κόσμο για να έχει καθαρή την περιοχή 
του, την Ψάθα, το Πόρτο Γερμενό, το Αλε-
ποχώρι, τι έκανε; Δεν προσέλαβε κανένα, 
τους προσέλαβε τον Σεπτέμβριο για να 
τους έχει όμηρους να τον ψηφίσουν. Όλα 
αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει 
οι συμπολίτες όλοι να καταλάβουν ότι 
όποιος δουλεύει θα πληρώνετε. Όποιος 
δεν δουλεύει θα κάθεται σπίτι του. 

Α. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μια φράση να πω. 
Μιας και είναι αύριο η Παγκόσμια Ημέρα 
Νερού, είναι απαράδεκτο το ότι η κυβέρ-
νηση ιδιωτικοποιεί ακόμη περισσότερο 
την ηλεκτρική ενέργεια της χώρας που 
είναι δημόσιο αγαθό, το νερό πρώτα και 
δεύτερη η ηλεκτρική ενέργεια. Πουλάει 
το 30% της ΔΕΗ των καλών μονάδων, 
αυτό το «μικρό» να το αφήσουμε είναι 
παραμύθι, και το 40% που πουλάει είναι 
υδροηλεκτρικά έργα. Δηλαδή πουλάνε 
τα ποτάμια, το νερό και τον ορυκτό πόρο 
της χώρας.

Κ. ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ: Σας καταθέτω 
μία διαμαρτυρία της αντιπολίτευσης και 
θέλω να πάρετε τον Περιφερειάρχη τον κ. 
Αγγέλακα τον Γενικό Γραμματέα να δείτε τι 
κάνει για την παράβαση του καθήκοντος.

Α. ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μία φράση «Η ιδιωτι-
κοποίηση της ενέργειας που έχει γίνει τα 
τελευταία χρόνια, έχει αυξήσει την τιμή 
του ρεύματος 98%, από τη στιγμή που 
μπήκαν οι ιδιώτες».

 Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δήμαρχε 
πες μου μία φράση και εσύ.

Γ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ: Για πρώτη φορά 
δήμαρχος της Σαλαμίνας έχει στείλει 
στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καταγ-
γελία ενυπόγραφη για τη συνεχιζόμενη 
καταστροφή του φυσικού πλούτου στο 
αρχαίο λιμάνι και στην Κυνόσουρα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές 
φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος της 
εκπομπής. Με πιέζουν από την ροή, έχουν 
βουίξει τα αυτιά μου. Ευχαριστούμε πάρα 
πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την 
άλλη βδομάδα θα έχουμε ένα πάρα πολύ 
σοβαρό θέμα μεταξύ διατροφής, νερού και 
καρκίνου. Τι γίνεται με αυτά τα τρία; Θα 
το ακούσετε και θα το δείτε με ρεπορτάζ 
ανεπτυγμένα την επόμενη βδομάδα. Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
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Στην κορυφή των πιο μολυσμένων με φυτοφάρμακα 
φρούτων βρέθηκαν για ακόμα μία φορά τα μήλα, σύμφωνα με 
κατάλογο που κατάρτισε το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας, 
μετά από έρευνα σε 48 φρούτα και λαχανικά, ενώ ακολουθούν 
αμπελοφάσουλα, πατάτες, ντοματίνια, αγγούρια, νεκταρίνια, 
πιπεριές, σπανάκι, ροδάκινα, σέλινο, σταφύλια και φράουλες. 
Και ενώ η πρόσληψη φυτοφαρμάκων από τον ανθρώπινο 
οργανισμό συνδέεται με αναπτυξιακά προβλήματα, ακόμα και 
με καρκινοπάθειες, στην Ευρώπη προχωρούν οι συζητήσεις 
για την καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, 
με τα μέλη της Ένωσης να εμφανίζονται διχασμένα μέχρι 
αυτή τη στιγμή. 

Παρόλα αυτά, πληροφορίες κάνουν λόγο για επανέγκριση 
της εισαγωγής γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού για χρήση 
τόσο σε τρόφιμα όσο και σε ζωοτροφές, ενώ το ίδιο αναμέ-
νεται να συμβεί και με τροποποιημένη σόγια της Monsanto. 

Ωστόσο, και όσο ισχύει ακόμα για τα κράτη - μέλη, η 
ελευθερία επιλογής της καλλιέργειας ή μη μεταλλαγμένων, η 
Γαλλία ψήφισε νόμο με τον οποίο απαγορεύει την καλλιέρ-
γεια γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού, την ίδια στιγμή 
που ο Γενικός Γραμματέας της IFA τονίζει πως ο ευρωπαϊκός 
αγροτικός τομέας είναι δέκα χρόνια πίσω όσον αφορά την 
παροχή αδειών, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πως οι χώρες 
που καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένα είδη είναι πολύ 

ανταγωνιστικότερες από τις ευρωπαϊκές, καθώς έχουν δει 
την παραγωγή τους να αυξάνεται. 

Την άποψη αυτή φαίνεται πως υιοθετούν και οι Ιρλανδοί 
αγρότες αλλά και οι Βρετανοί συνάδελφοί τους, ενώ επιστημο-
νική επιτροπή που κλήθηκε από την κυβέρνηση της Βρετανίας 
να ερευνήσει τις πιθανές επιπτώσεις των μεταλλαγμένων, 
απεφάνθη πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι γενετικά τρο-
ποποιημένες τροφές είναι πιο επικίνδυνες για ανθρώπους και 
ζώα από τις συμβατικές.

ΠΡΙΝ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 
ΣΥΝΕΧΩΣ, ΕΚΑΝΕ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ 
ΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ. ΤΟΤΕ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥ-
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΣΗΜΕΡΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ 
ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ, ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 
ΑΦΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΓΕΝΕΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΟΥΝ ΟΙ 
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 

Σάλος ξέσπασε ύστερα από την 
πρωτοβουλία της Mc Donalds να απο-
σύρει την δέσμευση της σχετικά με τη 
μη διάθεση προϊόντων τα οποία περι-
έχουν διαγονιδιακά στοιχεία σε όλη 
την Ευρώπη, η οποία ήταν σε ισχύ από 
το 2001, και να ξεκινήσει τη διάθεσή 
αυτών από τη Γερμανία. 

Ο λόγος που επικαλείται η αμε-
ρικανική πολυεθνική είναι η μείωση 
του κόστους, καθώς η διατροφή των 
κοτόπουλων, με τα οποία κατασκευάζει 
κάποια από τα διάσημα μπέργκερ της, 
με μη γενετικά τροποποιημένη ζωοτρο-
φή είναι κοστοβόρα, με αποτέλεσμα η 
αύξηση αυτή του κόστους παραγωγής να 
μετακυλίεται στους καταναλωτές μέσω 
της αύξησης της τιμής, την ίδια στιγμή 
που η WWF κάνει λόγο για αύξηση 
μόλις …ενός λεπτού ανά μερίδα φαγη-
τού, τονίζοντας ότι η Mc Donalds θα 
καταλήξει να σερβίρει δηλητήρια στους 
καταναλωτές. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕ-
ΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ 
ΦΑΓΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ 
ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΛΟΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ 
ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΑΛΤΣΕΣ ΠΟΥ ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟ-
ΦΙΜΑ (ΝΤΟΜΑΤΕΣ, ΣΙΤΑΡΙ, ΣΟΓΙΑ 
ΚΑ). ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ, ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΝΑ ΣΑΜΠΟΤΑΡΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ 
ΤΟ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ Ο, ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ, ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ. 

Επικίνδυνα τρόφιμα  
με φυτοφάρμακα και μεταλλαγμένα

Η MCDONALDS θα 
σερβίρει κοτόπουλα που 
έχουν φάει μεταλλαγμένα 

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΑΡΝΙΑ ΤΟΥ LIDL

Σε εντατικοποίηση των ελέγχων 
στις σφραγίδες των κρεάτων έχει 
προχωρήσει ο ΕΦΕΤ ενόψει των 
πασχαλινών εορτών, πραγματοποιώντας 
διερευνητικούς ελέγχους και στα 
σούπερ μάρκετ LIDL, με αφορμή την 
πώληση από τη συγκεκριμένη αλυσίδα 
διαφημιζόμενου ελληνικού αρνιού που 
γεννά όμως υποψίες, καθώς η τιμή του 
είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή που 
επικρατεί στην αγορά. Υπενθυμίζεται για 
όλους τους καταναλωτές πως όλα τα 
αμνοερίφια, εγχώρια ή εισαγωγής από 
κοινοτικές χώρες, φέρουν υποχρεωτικώς 
σφραγίδα καταλληλότητας, τιρκουάζ 
ή ερυθρού χρώματος και ωοειδούς 
σχήματος, ενώ όσα εισάγονται από 
τρίτες χώρες φέρουν την αντίστοιχη 
σφραγίδα σε χρώμα καστανό, καθώς 
και σφραγίδα ίδιου χρώματος, στο 
εσωτερικό της οποίας αναγράφεται η 
χώρα προέλευσης. 
Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ LIDL 
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΩΣ ΠΑΚΟΕ. ΤΗΝ 
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΑΡΚΕΤΕΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ 
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. ΤΩΡΑ ΠΑΛΙ ΜΕ 
ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
ΜΑΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ «ΤΡΙΚ» ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΣΤΗ 
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ. ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΑ 
ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ, ΓΙΑΤΙ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.
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Αφορμή για την καταγγελία της παρούσας δημοτι-
κής αρχής από τους αντιπάλους της  για εξυπηρέτηση 
συγκεκριμένων  οικονομικών συμφερόντων  στο χώρο 
των κατασκευών και του Τύπου, προκαλεί η απόφαση 
για την κατασκευή Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμ-
μάτων στην περιοχή του Ελαιώνα μαζί  με τα τρέχοντα 
θέματα του ισλαμικού τεμένους, των χώρων πρασίνου 
της Ακαδημίας Πλάτωνος και της Διπλής Ανάπλασης. 

Η απόφαση για την κατασκευή του σταθμού, που προ-
βλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Αττικής, εγκρίθηκε ομόφωνα από την 
Εκτελεστική Επιτροπή του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων 
Αττικής, ενώ η επένδυση  που θα φτάσει τα 13,8 εκατομ-
μύρια ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το δήμο Αθηνών 
στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 

ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΒΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟ 

ΠΟΛΙΤΗ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΔΝΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ. ΜΑΛΛΟΝ, ΚΥΡΙΕ ΚΑΜΙΝΗ, ΨΑΧΝΕ-
ΤΕ ΓΙΑ ΧΑΧΟΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΘΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ. 

Την άμεση ανάγκη διενέργειας  
τοξικολογικής και επιδημιολογικής 
μελέτης από ανεξάρτητους διεθνείς 
φορείς στον πληθυσμό του δήμου 
Φυλής τόνισε η βουλευτής Ρένα Δού-
ρου σε πρόσφατη επίσκεψή της στις 
εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Φυλής, ενώ 
υπενθύμισε πως η Έκθεση Επιτροπής 
Αναφορών της Ευρωβουλής χαρακτη-
ρίζει τον συγκεκριμένο ΧΥΤΑ « Μνημείο 
Περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και 
ανθρώπινου πόνου τουλάχιστον για 
τις επόμενες τρεις γενιές». Πράγματι, 
σύμφωνα με προγενέστερες μελέτες 
του ΕΜΠ, ο υδροφόρος ορίζοντας της 
περιοχής είναι μολυσμένος και συνδέ-
εται άμεσα με τα αυξημένα κρούσματα 
καρκίνου που έχουν σημειωθεί στην 

ευρύτερη περιοχή. 
Η βουλευτής, σε συνάντηση με τον 

δήμαρχο Φυλής, Δημήτρη Μπουραϊμη  
ζήτησε την στήριξη των κατοίκων, επιση-
μαίνοντας πως σε αντίθετη περίπτωση 
θα νικήσουν τα συμφέροντα, ενώ ο 
απερχόμενος περιφερειάρχης Γιάννης 
Σγουρός φαίνεται να αρκείται μόνο,προς 
το παρόν,  στην παρουσίαση της Ψυτ-
τάλειας  ως την «πλέον ενδεδειγμένη 
και φιλική στο περιβάλλον λύση για τη 
διαχείριση υγρών αποβλήτων». 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ, ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ 
«ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ» ΟΤΙ Η ΛΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΓΙΓΑΝΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ «ΔΗΘΕΝ» 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ, ΑΛΛΑ Η 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ 
ΚΔΑΥ, ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ, ΟΙ ΣΚΟΥ-
ΠΙΔΑΡΧΕΣ ΑΚΤΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΝΑ 
ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥΝ 
ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ 
Ο…ΧΟΡΟΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ. ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡ-
ΔΕΙΑΣ ΤΩΝ «ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΧΩΝ». ΟΙ 
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΚΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΑΥΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΗΘΕΝ ΤΟΥΣ ΒΟΗ-
ΘΟΥΝ …ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΑ. ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΕΧΟΥΜΕ. ΑΙΣΧΟΣ, ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ. 

Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Ελαιώνα 

ΧΥΤΑ  ΦΥΛΗΣ

«Μνημείο περιβαλλοντικού χάους, 
αρρώστιας και ανθρώπινου πονου»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  
ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ  
ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ 

Πανελλήνια πρωτιά για τον δήμο Θέρμης 
που κατόρθωσε να μετατρέψει την 
πρώην χωματερή στη θέση «Καλαμάκι» 
των Ταγαράδων σε περιβαλλοντικό-
εκπαιδευτικό πάρκο, ύστερα από 
ανάπλαση συνολικής έκτασης 740 
στρεμμάτων,  εκπληρώνοντας έτσι 
τη δέσμευση του Φορέα Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής 
Μακεδονίας στους κατοίκους της 
περιοχής. Ο χώρος αυτός, που από 
το 1981 ως και το 2008 ήταν ο 
μοναδικός επίσημος χώρος ταφής 
απορριμμάτων για όλη τη Θεσσαλονίκη, 
δημιουργεί πλέον τόσο τις προϋποθέσεις 
οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
που προέρχεται από την ενεργειακή 
αξιοποίηση του βιοαερίου, όσο και 
ευκαιρίες αναψυχής  και βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων με τη  
δημιουργία 270 στρεμμάτων χλοοτάπητα, 
εγκατάσταση πρασίνου με 610 δέντρα 
περιμετρικά του χώρου, περίφραξη με 
αντιπυρική ζώνη πλάτους 10 μ.  και 
έλεγχο των επιφανειακών και υπόγειων 
νερών, ενώ στο πάρκο λειτουργεί και 
κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών παρέχοντας έτσι σε μαθητές και 
σπουδαστές τη δυνατότητα ενημέρωσης 
και εκπαίδευσης γύρω από  πρακτικές 
ορθής διαχείρισης απορριμμάτων. 
ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΔΩ 
ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΧΡΟΝΙΑ Η 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ 
ΤΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 
ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ 
ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΖΩΩΝ, 
ΠΑΛΙΟΣΙΔΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ Ο ΝΟΥΣ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ 
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΞΟΔΕΥΤΗΚΑΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ…
ΤΟΠΟ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ Η 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ ΑΝΤΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ.
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 Σε μίνι χωματερές έχουν μετατραπεί 
πολλοί από τους συνολικά 197 μικρούς 
«παραδείσους» της Κρήτης, ως αποτέ-
λεσμα της κρατικής αδιαφορίας και της 
ατιμώρητης παρανομίας. 

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 
Καρτερού ποταμού στο Ηράκλειο, που αν 
και αποτελεί το φυσικό τόπο για δεκάδες 
ζώα και φυτά, αλλά και καταφύγιο κάθε 
χρόνο για πλήθος αποδημητικών πουλιών, 
συρρικνώνεται ολοένα και περισσότε-
ρο, αφού στο σημείο που εκβάλλει στη 
θάλασσα «ξεφυτρώνουν» αυθαίρετες 
κατοικίες, γήπεδα και τροχόσπιτα. 

Σε ανάλογη κατάσταση βρίσκεται και 
η εκβολή του ποταμού Αποσελέμη, κοντά 
στο χωριό Ανάληψη, κομμάτι του οποίου 
επιχωματώθηκε από εργολάβο για την 
απόθεση σωλήνων, αλλά και ο υγρότοπος 
Αλμυρού ποταμού, 10 χλμ. δυτικά του 
Ηρακλείου, ο οποίος βρίσκεται πλέον 
κατά το ήμισυ καλυμμένος με μπάζα. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι από τους 
συνολικά 196 υγροτόπους που απογρά-
φηκαν στο νησί, μόνο οι 39 διατηρούν τον 
φυσικό χαρακτήρα τους, ενώ ιδιαίτερη 
υποβάθμιση χαρακτηρίζει κυρίως όσους 
βρίσκονται στη βόρεια παράκτια ζώνη, 
που προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από 
τη αυθαίρετη δόμηση. 

Ρυπαντές και καταπατητές φαίνεται 
πως παραμένουν ατιμώρητοι, ενώ η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης έχει 
στο παρελθόν αποτρέψει κατεδαφίσεις 
αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλούς, 
επικαλούμενη λόγους προστασίας της 
«εικόνας» μας στο εξωτερικό, ενόψει 
τουριστικής περιόδου. 

Η ΚΡΗΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣ-
ΤΙΚΟ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ. 
Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ, Η ΕΓΚΑ-
ΤΑΛΕΙΨΗ ΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΟ-

ΤΟΠΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ 
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΒΟΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. 
ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙ-
ΤΟΥΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ 

ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝΙΣΕΙ 
ΤΗΝ ΑΓΑΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΚΡΑ-
ΤΟΥΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ 
ΤΗ «ΒΙΤΡΙΝΑ»ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΟ-
ΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΕΙ ΟΤΑΝ 
ΣΠΑΣΕΙ ΑΥΤΗ. 

Kαταστρέφονται  
οι υγροβιότοποι στην Κρήτη

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΝΟΥΝ 
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 

Ξεκινούν ξανά οι διαδικασίες 
κατασκευής του περιφερειακού δρόμου 
Οίας –Αεροδρομίου στο νησί της 
Σαντορίνης παρότι εκκρεμεί απόφαση 
του ΣτΕ επί της αίτησης ακύρωσης του 
έργου, καθώς προκύπτουν διαφωνίες 
και εκφράζονται φόβοι σχετικά με την 
υποβάθμιση του φυσικού τοπίου του 
νησιού. Την αύξηση του τουρισμού 
και την επίλυση του κυκλοφοριακού  
επικαλούνται οι υπέρμαχοι του 
έργου με τον περιφερειάρχη Νοτίου 
Αιγαίου, Γιάννη Μαχαιρίδη, να κάνει 
λόγο για ένα έργο που έχει όλες 
τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές 
μελέτες και αδειοδοτήσεις, ενώ, 
κατά την ανεξάρτητη μελέτη ελέγχου 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
διενεργήθηκε από τον αρχιτέκτονα 
Αλέξανδρο Αρωνίδη και τον 
περιβαλλοντολόγο Βασίλη Γκορίτσα, 
φαίνεται πως δεν έγινε ποτέ Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση, δεν 
υπάρχουν στοιχεία από κυκλοφοριακή 
μελέτη αλλά ούτε και λαμβάνονται 
υπόψη πληθυσμιακά στοιχεία της 
Οίας.  Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 
δημιουργούνται ερωτηματικά γύρω από 
την δημιουργία δρόμων που τέμνουν 
κάθετα ρέματα και κατασκευάζονται 
πάνω στην κοίτη αυτών, ενώ το 
έργο προβλέπει την απαλλοτρίωση 
τουλάχιστον 112 αμπελώνων, των 
οποίων η προστασία προτείνεται από την 
Unesco ως «πολιτιστική κληρονομιά» 
. Τέλος, οι  όποιες ζημιές δε θα είναι 
προσωρινές καθώς  το οδικό δίκτυο θα 
διαγράψει μια για πάντα ένα τεράστιο 
οινικό ποιοτικό δυναμικό, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρόεδρος 
του Επαγγελματικού Κέντρου Οίνου 
και Αποσταγμάτων, Κωνσταντίνος 
Λαζαράκης. 
ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΠΟΥ ΟΠΩΣ 
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝΙΣΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ 
ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ 
ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΝΗΣΙ. ΕΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟ, ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. ΔΗΜΑΡΧΕ, 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ 
ΑΥΤΟ. 

ENA CENTRAL PARK ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Το δικό της «Central Park» φαίνεται πως θα έχει από εδώ και πέρα η συμπρωτεύουσα, ύστερα από τα εγκαίνια που 

πραγματοποιήθηκαν λίγες μέρες πριν στις εκτάσεις Ελαιορέματος Πυλαίας, η ανάπλαση του οποίου αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα  περιβαλλοντικά έργα που έγιναν ποτέ στη κεντρική Μακεδονία. Η περιοχή, συνολικής έκτασης 27.000 τ.μ., 
που κάποτε δεν ήταν παρά ένας μεγάλος βάλτος, μετατράπηκε σε χώρο πρασίνου με 3.000 δέντρα, μικρά και μεγαλύτερα 
πάρκα, υπαίθριο αμφιθέατρο, ενώ η ολοκλήρωση της ανάπλασής της περιλάμβανε πλήθος έργων, όπως απομάκρυνση 
110 στηλών της ΔΕΗ και 5.000 μέτρων εναέριων καλωδίων, ενώ υπογειοποιήθηκε δίκτυο της ΔΕΗ συνολικού μήκους 
10.000 μέτρων, κατασκευάστηκαν 4.000 μέτρα νέων πεζόδρομων και πολλά άλλα. Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από 
το ΕΣΠΑ με 6.500.000 ευρώ, άλλαξε τελείως την όψη της περιοχής, δείχνοντας πως «ακόμα και χωρίς εθνικούς πόρους 
μπορούμε να δράσουμε», όπως ανέφερε στην τελετή εγκαινίων και ο δήμαρχος Πυλαίας –Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 

ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ…ΠΟΛΛΑ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ 
ΟΜΩΣ, ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΟΛΛΑΜΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΜΑΣ…ΦΤΥΝΟΥΝ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΥΧΕ-
ΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
ΓΙΑ ΑΥΤΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ. 
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 Την κατηγορία της παράνομης κατάληψης και 
ρύπανσης της δασικής έκτασης στη περιοχή «Θέατρο 
Βράχων-Λατομεία Εργάνης», στη Β’ ζώνη Υμηττού, κατά 
τη θητεία του ως δήμαρχος Βύρωνα, αντιμετωπίζει ο 
Νίκος Χαρδαλιάς, υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ν. 
τομέα με τον Γιάννη Σγουρό, ύστερα από μήνυση που 
κατέθεσε το Δασαρχείο Πεντέλης, ζητώντας αποζημίωση 
που αγγίζει τα 2.000 ευρώ από τον συγκεκριμένο δήμο. 
Η μήνυση πραγματοποιήθηκε ύστερα από παρέμβαση 
της Διαδημοτικής Επιτροπής για την Προστασία του 
Υμηττού, σύμφωνα με την οποία, η περιοχή, που έχει 
κριθεί και αναδασωτέα, έχει μετατραπεί σε απέραντο 
σκουπιδότοπο. 

Όπως καταγγέλλει ο Δημήτρης Σουλιώτης, μέλος της 
Διαδημοτικής Επιτροπής για την Προστασία του Υμηττού, 
τα καπάκια των κάδων που είναι πεταμένα στην έκταση 
είναι από κάδους που αγοράστηκαν το 2010 και κόστισαν 
στο δήμο 300.000 ευρώ, χωρίς μάλιστα να προηγηθεί 

καμία αξιολόγηση των κάδων που χρησιμοποιούνταν 
μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Ανάλογες με το δήμο Βύρωνα καταγγελίες αντιμε-
τωπίζει και η εταιρεία «Γήγερτον ΑΕ», η οποία, κατά τις 
εργασίες ασφαλτόστρωσης στο δήμο το 2010, ξεφόρ-
τωνε τα μπάζα της στην παραπάνω δασική έκταση, ενώ 
η Επιτροπή είχε καταγγείλει από το 2010 αυτές τις 
περιβαλλοντικές παραβάσεις στο Δασαρχείο Πεντέλης 
και στον Επιθεωρητή Περιβάλλοντος. Το ίδιο μέλος 
συνεχίζει λέγοντας πως η δημοτική αρχή Χαρδαλιά, στο 
πλαίσιο των καλών σχέσεων με πολλούς εργολάβους, 
χρησιμοποιούσε παράνομα και επί πολλά χρόνια και 
την περιοχή του Κουταλά αλλά και τη μικρή έκταση 
του υδραγωγείου για την εξυπηρέτηση εργολάβων, 
ως χώρο αποθήκευσης οικοδομικών υλικών και χώρο 
στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων, εκσκαφέων και 
διάφορων άλλων μηχανημάτων.

Από την άλλη, ο περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός 

κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προειδοποιώντας για 
την αδυναμία του ΧΥΤΑ Φυλής να υποδεχτεί και άλλα 
σκουπίδια, μια που πλέον καταλήγουν σε αυτόν και τα 
απορρίμματα της Πελοποννήσου, τονίζοντας μάλιστα 
πως μέσα στο 2015 η επιπλέον χωρητικότητά του θα 
μηδενιστεί.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟ, ΒΑΖΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΟΙ 
ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙ-
ΚΟΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ. 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΜΑΣ, ΣΤΗΝ… ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΧΩΝ. ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ 
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΥΤΗ, ΑΛΛΑ ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ… 
ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ.

ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΚΥΡΙΕ ΣΓΟΥΡΕ ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ; 
ΤΩΡΑ ΚΡΟΥΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ;

Από τον Σπερχειό ξεκινά η απίστευτης 
έκτασης ρύπανση του Μαλιακού κόλπου, 
καθώς σε αυτόν καταλήγουν όχι μόνο 
αστικά και βιομηχανικά λύματα, αλλά και 
απόβλητα από τα πενήντα δύο ελαιοτρι-
βεία τα οποία βρίσκονται γύρω από τον 
ποταμό, αλλά και σφαγεία και αγροτικές 
εκτάσεις γεμάτες φυτοφάρμακα. 

Όλα αυτά, και μέχρι πρόσφατα μαζί 
με τις αποχετεύσεις της Στυλίδας, και 
χωρίς να υποστούν προηγουμένως καμία 
επεξεργασία, φαίνεται πως καταλήγουν 
στον Μαλιακό κόλπο, καταστρέφοντας 
τελείως την αλιεία, όσο και τη δυνατότητα 
εσόδων από τον τουρισμό. 

Ο πληθυσμός των ψαριών έχει μειωθεί 
κατά 50% κατά την τελευταία δεκαετία, 
όπως δηλώνουν οι αλιείς της περιοχής, 
ενώ το 2009 η ρύπανση μαζί με τις υψη-
λές θερμοκρασίες είχαν δημιουργήσει 
ένα τοξικό φύκι που είχε… αποδεκατίσει 
τους πληθυσμούς των ψαριών. 

Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα 
παραμένει η έλλειψη βιολογικών καθαρι-
σμών των λυμάτων που τελικά καταλή-
γουν στη θάλασσα μέσω του Σπερχειού 
ποταμού, ο οποίος δέχεται απευθείας 
ακόμα και τα λύματα των βυτιοφόρων 
από τους λειτουργούντες βόθρους. 

Την ακριβή κατάσταση των υδάτων 
τόσο του Σπερχειού ποταμού όσο και 
του Μαλιακού κόλπου καλούνται να 
ερευνήσουν και να αποτυπώσουν για 
πρώτη φορά Έλληνες επιστήμονες, στα 
πλαίσια του προγράμματος «ΚΡΗΠΙΣ» 
που έχει αναλάβει το Ελληνικό Κέντρο 
Θαλάσσιων Ερευνών. 

Η συνολική διάρκεια του προγράμμα-
τος είναι 20 μήνες, ενώ τελικό στόχο του 
όλου εγχειρήματος αποτελεί η κατάρτιση 
ενός σχεδίου διάσωσης του υδάτινου 
αυτού οικοσυστήματος.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΤΟ 2008 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ 
ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕ-
ΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ. Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΥΤΗ ΕΙΧΕ 
ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΞΕΒΡΑΣΜΑ 
ΨΟΦΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ΤΟΤΕ Ο ΝΟΜΑΡ-
ΧΗΣ ΚΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟ 

ΕΛΚΕΘΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΕ 
ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΛΚΕΘΕ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ… ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΝΤΑ-
ΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (500.000) ΕΥΡΩ, 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΧΡΟ-
ΝΙΑ, ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑ ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΔΡΟΥΝ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΘΑ ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ.

ΈΤΣΙ ΧΑΘΗΚΑΝ ΕΠΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ «ΕΞΟΥ-
ΣΙΑΣΤΩΝ» ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ 
Η ΡΥΠΑΝΣΗ. ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΟΙ.

Για τη ρύπανση του Υμηττού δικάζεται ο Χαρδαλιάς  
που έβαλε υποψηφιότητα για αντιπεριφερειάρχης με τον Σγουρό 

Ντόμινο ρύπανσης στον Μαλιακό
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Μέσω του ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή θα  μπορούν να μαθαίνουν από 
φέτος όλοι οι κάτοικοι της χώρας αν 
το σπίτι τους κινδυνεύει από πυρκαγιά 
αλλά και τι μπορούν να κάνουν για να 
το προστατεύσουν. Το συγκεκριμένο 
είναι ένα μόνο εργαλείο πρόληψης 
πυρκαγιών από όσα προβλέπει η 
μεθοδολογία INCA, η οποία είναι το 
αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τμή-
ματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου 
Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστη-
μάτων και Τεχνολογίας Δασικών 
Προϊόντων. 

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πιλο-
τικά το 2010 αλλά, εξαιτίας έλλειψης 
πιστώσεων, έμεινε στο...συρτάρι, ενώ 
η προσπάθεια επαναλήφθηκε με τα 
ίδια αποτελέσματα το 2012, για να 
φτάσουμε στην πρακτική  εφαρμογή της 
παραπάνω μεθοδολογίας το 2013 με τη 
χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 
δια του Πράσινου Ταμείου. Βασικός 
άξονας της μεθοδολογίας είναι η 
συνεργασία  των κατά τόπους φορέων 
που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν 
μια πυρκαγιά, από φυσικά πρόσωπα 
ως  σύλλογοι  και εθελοντικές  ομάδες,  
για τον εντοπισμό των προβλημάτων  
καθώς και τον από κοινού  καθορισμό 
των στόχων και την επίτευξη αυτών. 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 
οι συνολικές πιστώσεις για τον τομέα 
των δασών ανέρχονται περίπου στα 10 

εκατομμύρια ευρώ, αρκετά λιγότερες σε 
σχέση  με τις ήδη σημαντικά μειωμένες 
της περσινής χρονιάς, ενώ ο Νίκος 
Μπόκαρης, πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Ένωσης Δασολόγων  Δημοσίων 
Υπαλλήλων  αναφέρει χαρακτηριστικά 
πως δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί  
ένα πραγματικά αποτελεσματικό έργο 
πρόληψης με αυτά τα κονδύλια. Να 
σημειωθεί ότι η κατάσταση αναμένεται 
να επιβαρυνθεί περαιτέρω λόγω της 
μείωσης προλήψεων εποχικών υπαλ-
λήλων αλλά και της συνταξιοδότησης 

μεγάλου αριθμού πυροσβεστών. 
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ 

ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, 
ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ 
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ  ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΘΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΕΝΤΟΥ-
ΤΟΙΣ, ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ-
ΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΙΩΠΟΥΝ. 
ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ; TO ΠΑΚΟΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 

Προστασία από 
πυρκαγιές…διαδικτυακά

ΜΑΘΗΤΙΚΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ  
ΟΣΟΥΣ ΜΑΧΟΝΤΑΙ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πρωτότυπους τρόπους, όπως τη μουσική, 
το χορό και τη ζωγραφική, επέλεξαν 
εκατοντάδες μαθητές που συμμετείχαν στο 
δεύτερο περιβαλλοντικό μαθητικό συνέδριο 
στη Θεσσαλονίκη για να στείλουν το δικό 
τους μήνυμα για την ανάγκη προστασίας του 
περιβάλλοντος. Στο συνέδριο, που διοργανώθηκε 
από τον κεντρικό δήμο και το κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου-
Κορδελιού και Βερτίσκου, 550 μαθητές από 
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, 
έστειλαν ηχηρά μηνύματα για την καταπολέμηση 
της φτώχειας, την προστασία των θαλασσών 
αλλά και πρότειναν δράσεις για την ανάδειξη της 
ιστορίας και της αρχιτεκτονικής και την αύξηση 
του πρασίνου στις πόλεις τους. 
Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΓΙΖΕΙ ΜΟΛΙΣ 
ΤΟ 4%. ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΤΕΤΟΙΑ… ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ, ΩΣΤΕ 
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΑ ΠΕΡΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΓΕΝΕΕΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ. 

Στα  908 έφτασαν τα άτομα που σκοτώθηκαν 
μαχόμενα για τη σωτηρία του περιβάλλοντος 
από το 2002 ως το 2013 σε 35 διαφορετικές 
χώρες συνολικά, με τα μισά σχεδόν περιστατικά 
να καταγράφονται στη Βραζιλία ενώ ακολουθούν 
στη σειρά Ονδούρα και Φιλιππίνες. Τα νούμερα, 
όπως τα κατέγραψε η Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση  Global Witness, είναι ενδεικτικά 
μόνο, καθώς εκτιμούν ότι αντίστοιχα περιστατικά 
συμβαίνουν αλλά δεν καταγράφονται 
λεπτομερώς σε όλες τις χώρες της αφρικανικής 
ηπείρου. Σύμφωνα με ειδικούς η επανάληψη του 
φαινομένου αυτού οφείλεται στην ατιμωρησία, 
αφού μόλις 10 από τα συνολικά 908 εγκλήματα 
έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. 
ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ, ΟΠΩΣ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 
ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΦΡΙΚΗ, ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ 
ΟΠΟΙΟΝ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙ ΣΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΑ ΜΙΚΡΟΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΙΔΙΩΣ 
ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ …ΕΡΕΥΝΕΣ-
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ. ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΜΩΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΑΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ 
ΘΑ ΚΑΤΟΙΚΟΕΔΡΕΥΣΟΥΝ;

ΜΕ ΤΙΣ …ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ  
ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Συμμορφώθηκε με …τις υποδείξεις του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης 
Μανιάτης, ο οποίος «αναγκάστηκε» να τροποποιήσει το αρχικό Σχέδιο Νόμου που είχε παρουσιάσει ο ίδιος στα 
μέσα του περασμένου Γενάρη, και, συγκεκριμένα, τη διάταξη που αφορούσε τις υπαγόμενες στην οδηγία SEVESO 
εγκαταστάσεις, οι δραστηριότητες των οποίων είναι υψηλής επικινδυνότητας, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν 
σοβαρά ατυχήματα, όπως πυρκαγιές και εκρήξεις. Έτσι, ενώ η αρχική πρόβλεψη επέβαλε τη σημαντική μείωση 
των παραμέτρων επικινδυνότητας για όλες τις υφιστάμενες μονάδες SEVESO εντός δεκαετίας, ως αναγκαία προ-
ϋπόθεση χορήγησης άδειας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή παράτασης λειτουργίας, το τελικό Σχέδιο Νόμου 
που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση επιτρέπει «τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, όταν 
αυτός δεν αυξάνει την επικινδυνότητα της εγκατάστασης και επιβάλλει τη βελτίωση της ασφάλειας για όλες  τις 
μονάδες SEVESO εντός δεκαετίας, η οποία αποδεικνύεται με μελέτη ασφαλείας, όπως αυτή καταχωρίζεται.». Με 
την παραπάνω ρύθμιση και παρά τις αντιδράσεις του  Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, το ΥΠΕΚΑ υιοθετεί 
ρυθμίσεις που αναστέλλουν την ουσιαστική πρόληψη ατυχημάτων και κινδύνων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία 
και τη ζωή τόσο των εργαζομένων όσο και των κατοίκων της περιοχής.  

Ο ΥΠΕΚΑ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 14 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
ΤΩΝ ΜΚΟ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΑΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΑ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ, ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ, ΞΕΧΝΑ Ο ΥΠΕΚΑ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΠΛΑΝΗ ΙΤΑΛΙΑ (ΣΕΒΕΖΟ) ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΙΣΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ 
ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ 
ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ;
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Νέο ατύχημα από πυρκαγιά σε δεξα-
μενή, που όμως δεν έχει καταχωρηθεί 
ακόμα στα επίσημα Δελτία Τύπου της 
Πυροσβεστικής,  σημειώθηκε τα ξημε-
ρώματα της Μεγάλης Παρασκευής στα 
ΕΛΠΕ της Ελευσίνας. 

Μια ημέρα νωρίτερα μάλιστα , οι 
κάτοικοι έγιναν μάρτυρες ενός ακόμα 
μεγάλου επεισοδίου εκπομπών καπνού, 
κάνοντας  μάλιστα λόγο για χιλιάδες κυβι-
κά μέτρα καυσαερίων τα οποία κάλυψαν 
την ατμόσφαιρα μαζί με την αφόρητη 
δυσοσμία πετρελαίου και αερίου, που 
μπήκε σε  όλα τα σπίτια της περιοχής. Για 
τους κατοίκους της Ελευσίνας, αυτό ήταν 
το πιο σοβαρό επεισόδιο ρύπανσης από 
όσα συνέβησαν το τελευταίο δίμηνο και 
παρόλο που το  εργοστάσιο ήταν σε κατά-
σταση shutdown, αναφέροντας μάλιστα 
ότι τέτοια δυσοσμία είχε να ποτίσει την 
ατμόσφαιρα ίσως και από τις αρχές της 
προηγούμενης δεκαετίας, ενώ τόνισαν πως 
τις τελευταίες μέρες που το εργοστάσιο 
είναι σε φάση επανεκκίνησης  και καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας συμβαίνουν 
ανάλογα επεισόδια. 

Η πυρκαγιά,η οποία σημειώθηκε τα 
ξημερώματα της Μεγ. Παρασκευής και 
που  είχε ως αποτέλεσμα να αποκλει-

στεί από την κυκλοφορία για μια ώρα  
η παλαιά Ε.Ο. Αθηνών –Κορίνθου στο 
ύψος των ΕΛΠΕ, λέγεται ότι προκλήθηκε 

από κεραυνό, γεγονός που δημιουργεί 
αμφιβολίες περί ύπαρξης συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας. 

Εντυπωσιακό είναι πως πέρα από 
την απουσία Δελτίου Τύπου από την 
πυροσβεστική με την αιτιολογία  ότι δε 
χρειάστηκε η παρέμβαση των αντρών του 
σώματος, τα δύο  επεισόδια της Μεγάλης 
Εβδομάδας δεν ανακοινώθηκαν  επίσημα 
ούτε από τα ΕΛΠΕ. Υπενθυμίζεται πως το 
περασμένο Φεβρουάριο είχε παρέμβει η 
προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών, Παναγιώτα Φάκου, με αφορμή 
την παραμόρφωση του κέλυφους του 
αεριοποιητή στη μονάδα 32, κάτι που είχε 
ως αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά η 
μονάδα στην οποία εντοπίστηκε το πρό-
βλημα, ενώ λίγες μέρες πριν  δήλωνε πως 
δε συνέτρεχε κανένας  απολύτως λόγος 
ανησυχίας. Τα επεισόδια που σημειώθηκαν 
στο διάστημα Ιουνίου –Φεβρουαρίου 
του 2013, όπως τα κατέγραψε η κίνηση 
Πολιτών Ecoeleusis φθάνουν τα 25 και 
έχουν κατατεθεί όλα στα χέρια των αρμό-
διων ελεγκτικών αρχών, δίχως κάποια 
αντίδραση μέχρι στιγμής.

Κρυφή έμεινε για 5 μέρες πυρκαγιά στα ΕΛΠΕ 

Με συνοπτικές διαδικασίες επιχειρεί η κυβέρνηση να ξεπου-
λήσει «φιλέτα» της Δυτικής Ελλάδας και των Ιόνιων νησιών, εκ 
των οποίων κάποια  βρίσκονται εντός προστατευόμενων ζωνών 
Natura, όπως τρία οικόπεδα μέσα στη Α’ ζώνη απόλυτης προ-
στασίας στο προστατευόμενο από τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar, 
Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς, ανάμεσα στα οποία είναι 
και οι Αλυκές Λεχαινών, ο υγροβιότοπος μεγάλης οικολογικής  
σημασίας, το σημερινό καταφύγιο σπάνιων υδρόβιων πουλιών, 
αλλά  και το νησιωτικό Σύμπλεγμα Εχινάδων που ανήκει στο 
Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσογείου, το οποίο πωλήθηκε 

στον εμίρη του Κατάρ. 
Σύμφωνα με καταγγελίες του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ιόνιων Νήσων, στην Κέρκυρα επιχειρείται η οικοδόμηση έκτα-
σης 36.400 τ.μ. στον Ερημίτη ενώ εκκρεμούν δύο προσφυγές 
ενώπιων του ΣτΕ, στη Λευκάδα έχει ήδη συμφωνηθεί η παρα-
χώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ έκτασης 577.000 τ.μ. στις Αλυκές και στη 
Βασιλική, όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 14/11/2013, ενώ 
με το ίδιο ΦΕΚ ξεπουλιούνται 54 οικόπεδα στον Πόρο. Τέλος, 
άλλο ΦΕΚ (28.11.2013)  προβλέπει το ξεπούλημα 19.200 τ.μ. 
στα Καλυβάκια και τον άγιο Νικόλαο. 

Ξεπουλιούνται όλα τα «φιλέτα»  
της χώρας με συνοπτικές διαδικάσιες 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 

Την ανακύκλωση οχη-
μάτων με κοινωνική δράση 
σκέφτηκαν να συνδυάσουν 
στη Αναμέτ, θυγατρική εται-
ρεία του ομίλου Βιοχάλκο, 
αφού με  το νέο πρόγραμμα 
«Car4Care» για κάθε αυτοκί-
νητο που θα ανακυκλώνεται 
η εταιρεία  προσφέρει 50 
ευρώ σε κοινωνικό φορέα με 
αναγνωρισμένη δράση της 
επιλογής του ιδιοκτήτη του 
οχήματος, ενώ ταυτόχρονα  
φροντίζει για την εφαρ-
μογή των πιο σύγχρονων 
πρακτικών ανακύκλωσης 
με απόλυτη διαφάνεια στις 
οικονομικές συναλλαγές. 
Συγκεκριμένα, εάν ο ιδι-
οκτήτης του αυτοκινήτου 
δεν επιθυμεί να χρησιμο-
ποιήσει το χορηγούμενο 
πιστοποιητικό για την αγορά 
νέου, αλλά επιθυμεί να το 
μεταβιβάσει, θα εισπράξει 
το αντίτιμο σε χρήμα. 

Η εταιρεία έχει ανακυ-
κλώσει μέχρι τώρα περίπου 
650.000 οχήματα  ενώ το 
ποσοστό των ανακυκλού-
μενων οχημάτων φθάνει 
το 85% του βάρους τους. 

«ΜΕΛΕΤΗ» Ενοικιάσεις -  Πωλήσεις Μεταλλικών Ίκριωμάτων
Κυψέλης 21 Α - Κυψέλη  ΤΚ: 11257 - Τηλ: 210 8051543  - 6947 890810 Ε-mail: d.meleti@yahoo.gr
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Ο ρόλος του φυσικού αερίου  
για πόλεις χωρίς νέφος
Η ρύπανση του αέρα των πόλεων και 

ειδικότερα οι αυξημένες, υψηλές 
συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων, 

καθώς και καρκινογόνων πολυαρωματικών 
υδρογοναθράκων, αποτελεί μία σημαντική 
απειλή για την υγεία των κατοίκων των 
μεγάλων αστικών περιοχών. Το φαινόμενο 
του νέφους οφείλεται κατά κύριο λόγο σε 
δύο αιτίες - η μία αφορά στην κάλυψη των 
ανθρωπίνων αναγκών για θέρμανση, ενώ 
η άλλη έχει να κάνει με την κυκλοφορία 
πολύ μεγάλου αριθμού οχημάτων στους 
δρόμους των πόλεων - κάποια από τα 
οποία είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για το 
περιβάλλον.

Επιπλέον, και ειδικά στη χώρα μας, 
τους τελευταίους χειμώνες αντιμετωπί-
σαμε ακόμα ένα σημαντικό πρόβλημα. Σε 
ειδήσεις και συζητήσεις έγινε πρώτο θέμα 
- και όχι αδικαιολόγητα - η πολύ μεγάλη 
αύξηση της αιθαλομίχλης στα μεγάλα 
αστικά κέντρα, η έντονη επιβάρυνση της 
ατμόσφαιρας, ειδικά τις βραδινές ώρες, οι 
συχνές και μεγάλες υπερβάσεις στα όρια 
μικροσωματιδίων στον αέρα των μεγάλων 
πόλεων, κυρίως της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης. Πρόκειται για ένα φαινόμενο 
το οποίο προκλήθηκε από την επιβάρυνση 
της τιμής του πετρελαίου, που έστρεψε 
αρκετά νοικοκυριά για την κάλυψη των 
αναγκών τους για θέρμανση στην καύση 
ξυλείας, μεγάλο ποσοστό της οποίας είναι 
απολύτως ακατάλληλη.

Υπάρχει άραγε κάποια λύση στο σημα-
ντικό θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
των πόλεων; Υπάρχει! Πρόκειται για το 
φυσικό αέριο, το οποίο χάρη στις φυσικές 
του ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του, 
αποτελεί μία ουσιαστική και απτή λύση στο 
πρόβλημα της αναζήτησης για οικονομική 
θέρμανση και μετακινήσεις - μεταφορές, 
χωρίς επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα και 
γενικότερα στο φυσικό περιβάλλον. 

Μάλιστα, το οικολογικό συμβατικό 
καύσιμο, προσφέρει σημαντικά μικρότερες 
εκπομπές καυσαερίων όχι μόνο σε σχέση 
με το τζάκι, αλλά και σε σχέση με το ίδιο 
το πετρέλαιο. 

Το φυσικό αέριο είναι, από τη φύση 
του και σύμφωνα με τους επιστήμονες, 
το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο 
συμβατικό καύσιμο. Η καύση του δεν 
αφήνει στερεά κατάλοιπα, κάπνα, στάχτη 
ή άλλα υπολείμματα. Δεν δημιουργεί 
ενώσεις θείου που συνιστούν μία από τις 
σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης και προ-
καλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής, 
ούτε μονοξείδιο του άνθρακα – συνεπώς 
δεν είναι τοξικό. Ακόμα, παράγει λιγότε-
ρο διοξείδιο του άνθρακα και με αυτόν 
τον τρόπο - υποκαθιστώντας τα άλλα 
ρυπογόνα καύσιμα - μπορεί να συμβάλλει 
σημαντικά στη μείωση του φαινομένου 
του θερμοκηπίου. 

Όσον αφορά στην οικονομία, σύμφωνα 
με στοιχεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

για τη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης 
και του φυσικού αερίου κατά την χειμερινή 
περίοδο Οκτώβριος 2012 – Απρίλιος 2013, 
η εξοικονόμηση για τα νοικοκυριά που 

χρησιμοποίησαν το οικονομικό καύσιμο σε 
σχέση με εκείνα που επέλεξαν το πετρέ-
λαιο έφτασε το 40%. Συγκεκριμένα για το 
2013 – 2014, με βάση τις διεθνείς τιμές, 

κατά τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε η 
τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώθηκε 
στα 6,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η εξοικο-
νόμηση που προκύπτει από τη χρήση του 
έναντι του πετρελαίου θέρμανσης (τιμή 
αναφοράς 1,30 ευρώ ανά λίτρο) ήταν 
ακόμα μεγαλύτερη.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Τα νοικοκυριά 
που διαθέτουν φυσικό αέριο απολαμβάνουν 
υψηλής ποιότητας θέρμανση πετυχαίνο-
ντας ταυτόχρονα και σημαντική οικονομία 
- χωρίς τα δάση μας να αποψιλώνονται 
και τον αέρα στις πόλεις μας να γεμίζει 
βλαβερό καπνό από την καύση επικίνδυνων 
και ακατάλληλων υλικών.

Πέραν όμως από την οικιακή χρήση, 
το φυσικό αέριο δίνει τη λύση και όσον 
αφορά στην αυτοκίνηση – έναν επίσης 
πολύ σημαντικό παράγοντα μόνιμης επι-
βάρυνσης του αστικού περιβάλλοντος. Το 
φυσικό αέριο μπορεί να αποτελέσει και 
εκεί μία εξαιρετική εναλλακτική! Συγκρι-
νόμενη με τη χρήση βενζίνης, η χρήση 
φυσικού αερίου στα οχήματα προσφέρει 
τις εξής μειώσεις:
•  Διοξείδιο του άνθρακα, υπεύθυνο για 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου: -23 %
•  Σχηματισμό όζοντος και φωτοχημικό 

αέρα, που προκαλούν το νέφος στις 
πόλεις: -90%

•  Τοξικά αέρια: Αλδεϋδες -75% και 
Βουταδιένιο -95%

•  Αρωματικούς καρκινογόνους υδρογο-
νάνθρακες: -95%

Αν αυτά συνδυαστούν με το γεγονός 
πως ένα όχημα φυσικού αερίου μπορεί 
να προσφέρει ποσοστό εξοικονόμησης 
μέχρι 66% σε σχέση με τη χρήση βενζίνης, 
αντιλαμβανόμαστε γιατί τελευταία όλο 
και περισσότεροι φορείς και εταιρείες 
στρέφονται στην αντικατάσταση των οχη-
μάτων τους από νέα οχήματα σύγχρονης 
τεχνολογίας που κινούνται με φυσικό αέριο. 

Ήδη εδώ και χρόνια η ΔΕΠΑ τροφο-
δοτεί περισσότερα από 600 λεωφορεία 
και 100 απορριμματοφόρα της Αττικής, 
με μεγάλο όφελος τόσο για τον προϋ-
πολογισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
των αστικών συγκοινωνιών, όσο και για 
το περιβάλλον. Επιπλέον, το καλοκαίρι 
του 2013 κυκλοφόρησαν στην Αθήνα 
τα πρώτα πράσινα και οικονομικά ταξί 
φυσικού αερίου. 

Η εταιρεία έχει θέσει ως στρατηγική 
προτεραιότητα την ανάπτυξη του FISIKON-
όπως είναι η εμπορική ονομασία του φυσικού 
αερίου κίνησης στην ελληνική αγορά - τόσο 
με τη δημιουργία δικτύου ανεφοδιασμού, 
όσο και με την συνεργασία με άλλους 
φορείς για την αύξηση των ιδιωτικής και 
δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων φυσικού 
αερίου στους ελληνικούς δρόμους.  Έτσι, 
η διάδοση του φυσικού αερίου αναμένεται 
να συντελέσει ακόμα περισσότερο στην 
καθαρή ατμόσφαιρα των πόλεων μας. 

Το φυσικό αέριο μπορεί να προσφέρει την πολυπόθητη λύση στο πρόβλημα 
της αναζήτησης οικονομικής αλλά ταυτόχρονα οικολογικής θέρμανσης και 
μετακίνησης
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