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Ο 
Ασωπός είναι ποταμός που 
διατρέχει τα σύνορα των Νομών 
Βοιωτίας και Αττικής. Οι κύρι-
ες πηγές του βρίσκονται στον 
Κιθαιρώνα ενώ στην πορεία 

του συμβάλλουν και άλλα ρεύματα που 
προέρχονται από τους ορεινούς όγκους 
μεταξύ Πάρνηθας και Δερβενοχωρίων. 
Έχει συνολικό μήκος 57 χιλιόμετρα και 
διέρχεται από το Συκάμινο, τον Ωρωπό, 
το Σχηματάρι και τα Οινόφυτα, ώσπου 
χύνεται στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο.Ο 
ποταμός κινδυνεύει σοβαρά από την 
ρύπανση που επήλθε στον υδροφόρο 
ορίζοντα από τα ακατέργαστα λύματα που 
διοχετεύουν με παράνομους υπόγειους 
αγωγούς οι βιομηχανίες της ευρύτερης 
περιοχής. 

Γίνονται προσπάθειες ώστε να καθα-
ριστεί το ποτάμι από τα τοξικά λύματα 

καθώς επίσης και  να εφαρμοστούν  
νέοι τρόποι υδροδότησης της περιοχής. 

Επερώτηση για το εξασθενές χρώμιο

Η Χρυσούλα Καφαντάρη βουλευτής 
που ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα 
του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε στην συνεδρί-
αση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων 
στις 23 Μαρτίου 2016 λέγονταςότι είναι 
αναγκαία και επιβεβλημένη η  θέσπιση 
διακριτού ορίου για το εξασθενές χρώμιο 
στο πόσιμο νερό. 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-  Υγείας
-  Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Θέσπιση διακριτού ορίου 
για το εξασθενές χρώμιο στο 
πόσιμο νερό

Κατά τη διεθνή συνδιάσκεψη την 
15η Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα με 
θέμα “Κύρια συμπεράσματα της Συνδι-
άσκεψης για το Εξασθενές Χρώμιο στο 
Νερό” που πραγματοποιήθηκε από το 
τότε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέσω 
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  οι ελληνικές 
αρχές δεσμεύτηκαν να παρακολουθήσουν 
τις εξελίξεις στις Η.Π.Α και ειδικότερα 
στην Καλιφόρνια. Στη διάσκεψη διαπι-
στώθηκε, εκτός των άλλων, ότι: “…είναι 
βάσιμες οι απόψεις που υποστηρίζουν  
την αναγκαιότητα αναθεώρησης της 
νομοθεσίας για το πόσιμο νερό και της 
θέσπισης αυτόνομων ορίων για το εξα-
σθενές χρώμιο”. Το εξασθενές χρώμιο 
έχει αναγνωριστεί ως καρκινογόνο από 

πολλές επιδημιολογικές μελέτες αλλά και 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Παρόλα αυτά και τα διαπιστωμένα  
προβλήματα στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά 
το εξασθενές χρώμιο, εξακολουθεί να μην 
υπάρχει διακριτό όριο στο πόσιμο νερό, 
γεγονός που έρχεται σε ευθεία αντίθεση 
με την αρχή της προφύλαξης, η οποία, 
εν προκειμένω, λαμβάνει υπόψη της τον 
ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπι-
νη υγεία από την ύπαρξη εξασθενούς 
χρωμίου στο πόσιμο νερό. Στο πλαίσιο 
αυτό ήδη, από το 2011 ο Συνήγορος 
του Πολίτη, ζήτησε τον καθορισμό ορίων 
για το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο 
στο πόσιμο νερό, αφού, (http://www.
synigoros.gr/resources/docs/275114.
pdf) η εμφάνιση επιστημονικών δεδο-
μένων, επιτάσσει την εφαρμογή της 
Αρχής της Προφύλαξης, καθώς αρκεί 

ΑΣΩΠOΣ, EΝΑ ΣΥΝΕΧEΣ EΓΚΛΗΜΑ
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚO ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟY ΑΣΩΠΟY



οικονομία ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ  2016   | 3    

η ύπαρξη αμφιβολιών, γύρω από την 
ύπαρξη σοβαρών ή μη, αναστρέψιμων 
βλαβών στο περιβάλλον, ή στη δημόσια 
υγεία, για τη λήψη μέτρων εκ μέρους 
της πολιτείας. Σε νεότερη  παρέμβαση 
του (Απρίλιο 2015) ο Συνήγορος του 
Πολίτη ζήτησε από το καθ’ ύλην αρμό-
διο Υπουργείο, να εξετάσει εκ νέου 
την αναγκαιότητα θέσπισης διακριτού 
ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο 
πόσιμο νερό, με σκοπό την προστασία 
της δημόσιας υγείας, προτείνοντας μάλι-
στα να πραγματοποιηθεί  σύσκεψη των 
εμπλεκόμενων φορέων.

Η αναγκαιότητα της θέσπισης ορίου 
για το εξασθενές χρώμιο, ενισχύεται από 
το γεγονός ότι, σε διάφορες περιοχές 
της χώρας, έχουν διαπιστωθεί υψηλές 
συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου, 
όχι μόνο λόγω της βιομηχανικής ρύπαν-
σης, αλλά και λόγω της σύστασης του 
εδάφους, καθώς ο βαθμός επικινδυνό-
τητας μίας ουσίας για την ανθρώπινη 
υγεία είναι ανεξάρτητος από την πηγή 
προέλευσης. Επομένως, το υπουργείο 
Υγείας “επιβάλλεται” να καθορίσει άμεσα 
όρια και για το πόσιμο νερό με βάση την 
Αρχή της Προφύλαξης. Αναφέρεται ότι 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ιταλία έχει, 
ήδη από το 1999, θεσπίσει το όριο 
των 5 ppbεξασθενούς χρωμίου στα 
επιφανειακά ύδατα, που προορίζονται 
για πόσιμο νερό.  Στην Καλιφόρνια, το 
όριο των 10 ppbεξασθενούς χρωμίου 
στο πόσιμο νερό έχει πλέον τεθεί σε ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2014. Επισημαίνεται, 
ότι το θεσπισμένο όριο για το συνολικό 
χρώμιο στην Αμερική είναι τα 100 ppb, 
όταν η αντίστοιχη τιμή στην Ευρώπη 
είναι τα 50 ppb.¨

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτώνται 
οι κ.κ. υπουργοί:

• Πρόκειται να θεσπιστεί νομοθε-
τικά πανελλαδικό ασφαλές (ειδικό) 
χαμηλό όριο για το εξασθενές χρώ-
μιο στο πόσιμο νερό κατ› αναλογία 
αυτών που έχουν θεσπισθεί στην 
Καλιφόρνια η σε άλλα Ευρωπαϊκά 
κράτη και πότε;

• Πρόκειται να καθορισθεί πρότυ-
πη μέθοδος αναλύσεως, βασισμένη 
σε διεθνή πρότυπα (π.χ. ΑSTM);

• Θα διασφαλιστεί η δημοσιοποί-
ηση των στοιχείων των μετρήσεων, 
καθώς η πρόσβαση στις πληροφο-
ρίες αυτές συνδέεται στενά με το 
δικαίωμα στη δημόσια υγεία και 
την προστασία του περιβάλλοντος;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή 
υπουργό Περιβάλλοντος  
για το θέμα του Ασωπού 

Σύμφωνα με το Δελτίο τύπου του 
Γραφείο τύπου του Δήμου Ωρωπού που 
δημοσιεύτηκε στις 2 Μαρτίου 2016, 
διεξήχθη ευρεία σύσκεψη με τον Αναπλη-

ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος  κ. Ιωάννη 
Τσιρώνη και συμμετείχε ο Δήμαρχος 
Ωρωπού, κ. Θωμάς Ρούσσης, μετά από 
πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη 
Αττικής, κ. Πέτρου Φιλίππου. 

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης οι 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αθανάσιος 
Αναγνωστόπουλος, Ειρήνη Μεταξά, 
Ιωάννα Στεργίου και Μαρία Γιαννακάκη, 
οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Βελτανιώτης, 
Ανδρέας Γαζβινιάν και Κων/νος Δέδες, ο 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Ωρωπού Γιώργος Παναγόπουλος και 
τα μέλη της ΟΣΩ Χρήστος Παναγόπου-
λος και Μαρία Σταθάκη, ενώ από την 
πλευρά του υπουργείου παραβρέθηκε 
και ο συνεργάτης του αναπλ. Υπουργού 
Γιώργος Αμαξίδης. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής 
Αττικής Π. Φιλίππου ενημέρωσε τους 
παραβρισκόμενους, ότι ήδη έχουν γίνει 
τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα για 
τον Ασωπό, ενώ σε εξέλιξη είναι επι-
πλέον έργα που έχουν ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην προ-
σπάθεια να συζητηθούν λεπτομερώς όλα 
τα προβλήματα που έχουν προκύψει από 
τη ρύπανση του Ασωπού και να καθορι-
στεί το πλαίσιο των προγραμμάτων και 
των δράσεων που θα υλοποιηθούν στην 
κατεύθυνση της απορρύπανσης αυτού και 
της αποκατάστασης του περιβάλλοντος 
της περιοχής. Επιδίωξη της Περιφέρειας 
Αττικής, του Δήμου Ωρωπού και της 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού είναι 
η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου 

Εξυγίανσης (με την αξιοποίηση των 
διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλεί-
ων), εναρμονισμένου με την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία και με την 
προϋπόθεση ότι θα έχει εξασφαλιστεί 
προηγουμένως η απορρύπανση της 
περιοχής. Ειδικής σημασίας έργο είναι 
αυτό που θα ξεκινήσει για την εξυγίανση 
του Ασωπού με φορείς υλοποίησης το 
ΥΠΕΚΑ, την Περιφέρεια Αττικής και τον 
Δήμο Τανάγρας, το οποίο αποφασίστη-
κε να επεκταθεί και στα διοικητικά και 
γεωγραφικά όρια του Δήμου Ωρωπού. 

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να προ-
γραμματιστεί σύντομα νέα σύσκεψη, όπου 
θα υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση 
μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, της Περιφέρειας Αττικής, 
του Δήμου Ωρωπού και της ΕΥΔΑΠ που 
θα περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω 
δράσεις.

Οι επιπτώσεις από την ρύπανση 
του ποταμού Ασωπού

Μεγάλη αύξηση των θανάτων από 
σπάνιες μορφές καρκίνου στην περιοχή 
την τελευταία εντεκαετία αποδεικνύει 
επιδημιολογική μελέτη του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, η πρώτη του είδους στη χώρα 
μας. Ως κυριότερη αιτία θεωρείται η επί 
μακρόν πόση νερού, στο οποίο περιεχόταν 
εξασθενές χρώμιο, από τους κατοίκους 
των Οινοφύτων. Η έρευνα στην περιοχή 
συνεχίζεται έχοντας να αντιμετωπίσει την 
επιφυλακτικότητα όσων από χρόνια βλέ-
πουν την προσπάθεια να συγκαλυφθεί η 
ρύπανση του Ασωπού αλλά και τον φόβο 
ότι η αποκάλυψη του προβλήματος θα 
διώξει τις επιχειρήσεις, άρα πολύτιμες 

θέσεις εργασίας από την περιοχή...
Η επιδημιολογική μελέτη, πραγματο-

ποιήθηκε για λογαριασμό του Κέντρου 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
(ΚΕΕΛΠΝΟ) από πολυπληθή ομάδα επι-
στημόνων, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και επιστημονική υπεύθυνη 
την καθηγήτρια Επιδημιολογίας στην 
Ιατρική Σχολή, κ. Αθηνά Λινού. Η μελέτη 
αφορούσε τη θνησιμότητα των κατοίκων 
του Δήμου Οινοφύτων (Οινόφυτα, Άγιος 
Θωμάς και μέρος του Δηλεσίου, 5.842 
άτομα) κατά το διάστημα 1999-2009.

Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαι-
ώνουν κατ’ αρχάς τη σοβαρή επίδραση 
που έχει στην υγεία των κατοίκων της 
περιοχής η διαμονή (ή και εργασία) σε μια 
βιομηχανική ζώνη, αλλά και η πολυετής 
ρύπανση του Ασωπού, των υπόγειων 
νερών, του υπεδάφους. Από τους 474 
θανάτους που καταγράφηκαν στα έντεκα 
χρόνια που καλύπτει η μελέτη, οι 118 
(περίπου το ένα τέταρτο) οφείλονταν 
σε καρκίνο. Σε σχέση με τον υπόλοιπο 
πληθυσμό της Βοιωτίας, η θνησιμότη-
τα των κατοίκων των Οινοφύτων από 
καρκίνο τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν 
14% μεγαλύτερη.

Το αξιοσημείωτο όμως δεν είναι η 
μικρή διαφορά στους θανάτους από 
καρκίνο ανάμεσα σε περιοχές του ίδιου 
νομού, αλλά οι τεράστιες διαφορές στο 
είδος του καρκίνου. Σύμφωνα με τη 
μελέτη, οι θάνατοι από σπάνιες μορφές 
καρκίνου είναι ασυνήθιστα υψηλοί: από 
καρκίνο του ήπατος κατά 1.472% (!) 
μεγαλύτερη συχνότητα από τη λοιπή 
Βοιωτία, από καρκίνο στο ουροποιητικό 
σύστημα γυναικών κατά 841%, από 
καρκίνο χειλιών και στόματος κατά 240% 
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και από καρκίνο των πνευμόνων κατά 
145%. Μικρότερες (από στατιστικής 
άποψης) διαφορές παρουσιάζουν άλλες 
μορφές καρκίνου, όπως η λευχαιμία (70% 
περισσότερο από τη λοιπή Βοιωτία), 
ο καρκίνος του εγκεφάλου (34%), ο 
καρκίνος του μαστού (34%), ο καρκίνος 
του προστάτη (28%) και ο καρκίνος του 
στομάχου (20%).

Διεθνείς μελέτες

Συνδέεται η αύξηση συγκεκριμένων 
μορφών καρκίνου με τη βιομηχανική 
ρύπανση της περιοχής των Οινοφύ-
των; Η διατύπωση της κ. Λινού είναι 
ιδιαίτερα προσεκτική, αλλά δεν αφήνει 
περιθώρια παρερμηνείας. «Οι συγκεκρι-
μένες, σπάνιες μορφές καρκίνου έχουν 
σχέση με την περιβαλλοντική ρύπανση. 
Διεθνείς μελέτες σε ζώα συνδέουν την 
πειραματική έκθεσή τους σε νερό που 
περιείχε εξασθενές χρώμιο με την εμφά-
νιση καρκίνων επιθηλιακού τύπου και 
ιστολογικές μεταβολές στο ήπαρ. Άρα, 
είναι λογικό να πούμε ότι οφείλονται 
στην επί μακρόν παρουσία εξασθενούς 
χρωμίου στο νερό των Οινοφύτων. Ωστό-
σο χρειάζεται περαιτέρω επιστημονική 
διερεύνηση, καθώς δεν αποκλείεται να 
έχουν συμβάλει και άλλοι παράγοντες, 
όπως η ρύπανση σε νερό και αέρα», 
εξηγεί η κ. Λινού.

Η δραματική αύξηση των σπάνιων 
μορφών καρκίνου παρουσιάζει αυξο-
μειώσεις στα 11 χρόνια της έρευνας. 
Το 2000 η αύξηση της θνησιμότητας 
από καρκίνο στα Οινόφυτα είναι κατά 
56,6% μεγαλύτερη από τη λοιπή Βοιω-
τία. Μειώνεται λίγο μέσα στα επόμενα 
χρόνια για να κορυφωθεί στο τελευταίο 
έτος που εξετάζει η μελέτη, δηλαδή την 
περυσινή χρονιά: 92,5%!

Συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός 
πριν από αρκετά χρόνια, το οποίο οδή-
γησε στην κορύφωση των θανάτων 
από καρκίνο το 2009; «Όλες οι μορφές 
καρκίνου έχουν μεγάλο λανθάνοντα 
χρόνο. Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί 
ο καρκίνος έως τη στιγμή που θα οδη-
γήσει στον θάνατο θα περάσουν πολλά 
χρόνια. Με την έννοια αυτή, η απότομη 
αύξηση των θανάτων το 2009 μπορεί 
να οφείλεται στην εκτεταμένη ρύπανση 
της περιοχής στα 1980-1985. Ωστόσο 
η εκτίμηση αυτή είναι σε κάποιο βαθμό 
παρακινδυνευμένη, καθώς οφείλουμε 
να εξετάζουμε ξεχωριστά κάθε μορφή 
καρκίνου, πρέπει να βρούμε πότε νόσησε 
ο κάθε θανών, πρέπει εν γένει να λάβουμε 
υπόψη πολλά ακόμα στοιχεία».

Ποια είναι η ευθύνη της Πολιτείας 
για την επί σειράν δεκαετιών έκθεση σε 
κίνδυνο των κατοίκων των Οινοφύτων; «Η 
πρώτη υποψία ότι το εξασθενές χρώμιο 
συνδέεται με την εμφάνιση καρκίνου 
διατυπώθηκε στα 1980», εξηγεί η κ. 
Λινού. «Στη χώρα μας, όπως και αλλού, 
μέχρι και τις αρχές του ‘90 η έμφαση 
δινόταν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, 
που είναι και πιο άμεσα ορατή. Η επι-

στημονική κοινότητα δεν είχε αντιληφθεί 
τι συνέβαινε, πόσο μάλλον το κράτος. 
Τώρα όλοι γνωρίζουν και έχουν αρχίσει 
να παίρνουν μέτρα, καθώς δεν υπάρχει 
η δικαιολογία της άγνοιας. Φοβάμαι 
όμως ότι τα αποτελέσματα των όσων 
συνέβησαν στις προηγούμενες δεκαε-
τίες σε όλο τον κόσμο δεν έχουν ακόμα 
φανεί πλήρως».

Δεν προβλέπεται κανένα μέτρο  
για να σταματήσει η ρύπανση

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα 
στην εφημερίδα του ριζοσπάστη δεν 
πρόκειται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα 
για να σταματήσει το περιβαλλοντικό 
έγκλημα στον ποταμό Ασωπό. Σε ανησυ-
χητικά επίπεδα, όπως βεβαιώνεται από 
τις μετρήσεις, έχουν φτάσει το εξασθενές 
χρώμιο και άλλες καρκινογόνες ουσίες, 
τόσο στον Ασωπό, όσο και σε γεωτρή-
σεις ακόμα και μεγάλου βάθους, από τα 
απόβλητα που συνεχίζουν να ρίχνουν 
ανενόχλητοι οι βιομήχανοι σκορπώντας 
το θάνατο! Παρ› όλα αυτά, στο όνομα 
της κερδοφορίας του κεφαλαίου, δεν 
προβλέπεται κανένα ουσιαστικό μέτρο 
από την κυβέρνηση ώστε τα απόβλητα 
των βιομηχανιών να μη ρίχνονται ούτε 
στον Ασωπό ποταμό ούτε στο υπέδαφος, 
αλλά να υποχρεωθούν οι επιχειρηματίες 
σε τέτοια διαχείρισή τους ώστε να προ-
στατεύονται το περιβάλλον και η δημόσια 
υγεία. Έτσι μόνο μπορεί να σταματήσει 
το διαρκές έγκλημα. Αλλά η κυβέρνηση 
ασκεί πολιτική σε κατεύθυνση που δε 
λύνει το πρόβλημα.

Τα όσα αναφέρθηκαν στη διάρκεια 
της διήμερης συνεδρίασης (20 και 21 
Απρίλη) στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 
της Βουλής ήταν χαρακτηριστικά για 
τις προθέσεις της στην εφαρμογή της 
λογικής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ενδει-
κτικά είναι τα μέτρα που επεξεργάζονται 
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η 
κυβέρνηση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 
περιφερειάρχης Κ. Μπακογιάννης, είναι 
«η δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου 
εξυγίανσης της περιοχής, το οποίο θα 

συνδυάσει την προστασία του περιβάλ-
λοντος, την οργάνωση της οικονομικής 
αναρχίας, την εξυγίανση της περιοχής και 
την οικονομική της ανάπτυξη, αφού όχι 
μόνο θα ενισχύσει τους, ήδη, εγκαταστη-
μένους, αλλά θα καταστήσει ελκυστικό 
πόλο εγκατάστασης και ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων».

Ανέφερε ότι ήδη «έχουμε υπογράψει 
στις 7 Απριλίου κοινά μνημόνια συνα-
ντίληψης με το Σύνδεσμο Ελληνικών 
Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο 
Τανάγρας και το Επιμελητήριο Βοιωτίας». 
Όπως σημείωσε, η Περιφέρεια θα επι-
διώξει να αξιοποιήσει το νέο ΕΣΠΑ, να 
αντλήσει πόρους από διάφορα ευρωπαϊκά 
ταμεία, ενώ «έμπρακτο ενδιαφέρον» 
έχουν δείξει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βέβαια, 
από πουθενά δεν προέκυψε ότι οι βιο-
μήχανοι θα σταματήσουν να ρυπαίνουν.

Από την πλευρά του, ο ειδικός συνερ-
γάτης του αναπληρωτή υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμαξίδης, 
δείχνοντας ποιες είναι οι ...προθέσεις της 
κυβέρνησης και για την απορρύπανση 
του Ασωπού, ανέφερε ότι έγινε «η αρχή 
του καθαρισμού του Ασωπού», επειδή 
μία εταιρεία «δέχτηκε να απορρυπάνει 
το οικόπεδό της»! Μάλιστα, η Γ. Κοτίνη, 
γενική διευθύντρια του Σώματος Επι-
θεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, 
Ενέργειας και Μεταλλίων, συμπλήρω-
σε στο ίδιο «πνεύμα» ότι βιομηχανίες 
δέχτηκαν να ελεγχθούν οι γεωτρήσεις 
που βρίσκονται στο γήπεδό τους και «να 
χρηματοδοτήσουν κιόλας όλη αυτή την 
έρευνα». Αυτό είναι πολύ σημαντικό και 
καθοριστικό, διότι «ο ρυπαίνων πληρώ-
νει». Άρα, μπορεί να συνεχίζει να ρυπαί-
νει αρκεί να πληρώνει...  Ή πιο τυπικά, 
έχουν ρυπάνει και τώρα συμβάλλουν 
όπως λένε στην απορρύπανση, αλλά 
δεν τους επιβάλλεται κανένα μέτρο να 
σταματήσουν να ρυπαίνουν. Όπως είπε 
η Μ. Καραβασίλη, συνεργάτιδα του 
περιφερειάρχη Αττικής, η Περιφέρεια 
«από την πρώτη στιγμή στα ζητήματα της 
πρόληψης και της αποκατάστασης της 
ζημιάς, έδωσε έμφαση στην εφαρμογή 

«ο ρυπαίνων πληρώνει»». Στη βάση αυτή 
σημείωσε ότι «εγκαταστημένοι επενδυτές 
είναι διατεθειμένοι να συμβάλουν, και 
αλίμονο αν δεν ήταν», στην απορρύπανση. 
Μόνο που το κόστος είναι υψηλό και 
δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει πλήρης 
απορρύπανση.
Θα το λύσουν οι βιομήχανοι  
που το προκαλούν!

Όπως ανέφερε η Μ. Οικονόμου, 
καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας 
και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, παρουσιάζοντας σχετικές 
διαφάνειες, τα επίπεδα του εξασθενούς 
χρωμίου «είναι φοβερά και πολύ ανησυ-
χητικά». «Η βιομηχανική δραστηριότητα 
είναι γνωστή, με περισσότερες από 400 
και κατ’ άλλους και 700 βιομηχανικές 
μονάδες που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή του Ασωπού και αναμφισβήτητα 
είναι αιτία ρύπανσης. Το εντυπωσιακό 
είναι ότι στον Ασωπό ακόμα και σε βάθους 
γεωτρήσεις υπάρχει εξασθενές χρώμιο 
σε πολύ υψηλά επίπεδα»! Επισημάνθηκε 
ακόμα ότι το πρόβλημα δεν είναι τοπι-
κό αφού σε όλη την ελληνική αγορά 
διοχετεύονται καθημερινά προϊόντα 
από βιομηχανίες που χρησιμοποιούν 
μολυσμένο νερό!

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Στ. Τάσσος 
παίρνοντας το λόγο τη δεύτερη μέρα 
της συνεδρίασης επισήμανε ότι, όπως 
ακούστηκε, «το κόστος είναι ιδιαίτε-
ρα υψηλό και, επομένως, αυτοί που 
προκαλούν τη μόλυνση και τα προβλή-
ματα με τους καρκίνους και όλα αυτά, 
θα πρέπει να το κάνουν οικειοθελώς». 
Δηλαδή, δεν τους επιβάλλεται να στα-
ματήσουν τη ρύπανση. Ο βουλευτής του 
ΚΚΕ ανέφερε τις εγκληματικές ευθύνες 
της κυβέρνησης, που δεν είναι διατεθει-
μένη να πάρει μέτρα για να σταματήσει 
άμεσα η ρύπανση του Ασωπού και για 
τη γρήγορη απορρύπανσή του. Φαίνεται 
και από εδώ, όπως σημείωσε, ότι δεν 
μπορεί να γίνεται λόγος για ανθρώπινο, 
καθαρό περιβάλλον με τα μονοπώλια και 
τους πολιτικούς τους εκπροσώπους να 
κάνουν κουμάντο.



οικονομία ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ  2016   | 5    

Αθήνα 11/05/2016
Προς την
Κυρία Αναστασία Κατσούγκρη
Δ/ντρια Δημοτικού
Σχολείου Συκαμίνου

Κυρία Κατσούγκρη,
Σε συνέχεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε 

στις 19/04/2016,για την έναρξη της λειτουργίας του 
λαχανόκηπου απέναντι από το σχολείο, σας γνωρίζουμε 
τα παρακάτω

1. Πρέπει μέχρι τις 20/5/2016, όλα τα παιδιά να 
γράψουν μια έκθεση στο σχολείο –μέγιστο τριακοσί-
ων (300) λέξεων, ελάχιστο διακοσίων(200)-όπου θα 
περιγράφονται αφενός η γνώση και οι εικόνες που 
απέκτησαν εκείνη την ημέρα καθώς και η μετέπειτα 
εμπειρία τους από το πότισμα και το σκάλισμα (απο-
μάκρυνση χόρτων και ζιζανίων) από τα δικά τους δυο 

τρία φυτά και να πλέξουν και μια ιστοριούλα για αυτά. 
Οι εκθέσεις θα μπουν σε ένα φάκελο και θα κλειστεί 

με την υπογραφή τη δική σας και της/του δασκάλου 
της τάξης.Αυτό πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, επει-
δή οι είκοσι (20) καλλίτερες, που θα επιλεγούν από 
ομάδα ειδικών του ΠΑΚΟΕ, θα μπουν στη διαδικασία 
της επιλογής από δέκα (10) σχολεία των είκοσι (20) 
καλύτερων, δηλαδή το 1/10 όπου τα παιδιά αυτά θα 
πάνε το καλοκαίρι 15ημερες δωρεάν, σε οικοκατα-
σκήνωση στην Ιταλία. Επίσης άλλο 1/10 θα επιλεγεί 
για μια εκδρομή επτά (7) ημερών σε οικοφάρμες στην 
Βόρεια Ελλάδα. Οι εκθέσεις αυτές όλων των παιδιών 
πρέπει να παραδοθούν στις 24/5/2016 στον Πρόεδρο 
του ΠΑΚΟΕ Κο Χριστοδουλάκη σε επίσκεψη του στο 
σχολείο και να συνοδεύονται από τουλάχιστον είκοσι 
φωτογραφίες και ζωγραφιές των παιδιών από τις 
δράσεις τους στο λαχανόκηπο.

2. Σας υπενθυμίζουμε ότι:

α. Τα παιδιά πρέπει τουλάχιστον 3 φορές την 
εβδομάδα, συνοδεία των δασκάλων τους, να περι-
ποιούνται –τα φυτά τους- πότισμα, σκάλισμα ώστε να 
έχουν συχνή επικοινωνία με αυτά, για να εμπεδώσουν 
την έννοια του λαχανόκηπου.

β. Επειδή την ευθύνη για το όλο εγχείρημα την 
έχει το ΠΑΚΟΕ, σε συνεργασία αποκλειστικά με σας, 
σας παρακαλούμε με το λαχανόκηπο θα ασχολούνται 
τα παιδιά μαζί με τους δασκάλους και κανείς άλλος 
εξωσχολικός παράγοντας .

γ. Με το δεδομένο ότι το αυτόματο πότισμα πρέπει 
να λειτουργεί τις αργίες και το καλοκαίρι, τις υπόλοιπες 
μέρες πρέπει τα παιδιά να φροντίζουν τα φυτά.

δ. Επειδή όλο αυτό το εγχείρημα θα είναι και η εικό-
να προς την περιφέρεια, ούτως ώστε να πιέσουμε για 
την δωρεάν προμήθεια των είκοσι (20) ηλεκτρονικών 
υπολογιστών που έχουμε κάνει πρόταση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία σας είμαστε 

ΕΝΗΜEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤIΔΑ 
ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
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στη διάθεση σας. 

Η ευχαριστήρια επιστολή μας 
 προς τον σύμβουλο του Υπουργού

Αθήνα: 20/04/2016
Προς τον
Κύριο Θέμη Δημητρακόπουλο 
Σύμβουλο του Κύριου Νίκου Φίλη
Υπουργό Παιδείας
Κοιν.: κο Νίκο Φίλη
Υπουργό Παιδείας

Κύριε Δημητρακόπουλε,
Για την παρουσία σας στην έναρξη της λειτουργίας 

του πρότυπου λαχανόκηπου στο Δημοτικό Σχολείο 
Συκάμινου Ωρωπού, που υλοποίησε το ΠΑΚΟΕ, σας 
ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Το πρόγραμμα αυτό του ΠΑΚΟΕ, θα συνεχιστεί 
και σε άλλα εννέα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ευχαριστήρια επιστολή της κ. Βορύλλα

Αθήνα, 20/4/16 
Αγαπητέ κε Χριστοδουλάκη (και συνεργάτες)
Θα ήθελα να εκφράσω την χαρά μου που σας 

γνώρισα και να σας ευχαριστήσω και πάλι για την 
στήριξη που προσφέρετε στα σχολεία μας! Βρίσκομαι 
στην διάθεσή σας για μελλοντική συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Βέρα Βορύλλα
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης 

Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής

Πρότυπος Λαχανόκηπος του ΠΑΚΟΕ

Το ΠΑΚΟΕ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του 
την Τρίτη 19/04/2016 πραγματοποίησε τα εγκαίνιά 
της λειτουργίας ενός πρωτότυπου λαχανόκηπου στο 
Δημοτικό Σχολείο Συκάμινου Ωρωπού, παρουσία 
του Συμβούλου του Υπουργού Παιδείας  κου Θέμη 
Δημητρακόπουλου, της κας Βέρας Βορύλα Υπεύθυνης 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/
σης Ανατ.Αττικής και Εκπροσώπου του Δήμου. Την 
οργάνωση της παρουσίασης είχε η Διευθύντρια του 
σχολείου κα Αναστασία Κατσούγκρη.

Συγκεκριμένα τα 125 παιδιά του σχολείου φύτεψαν 
σε κατάλληλα διαμορφωμένα παρτέρια, δυο-τρία φυτά 
(ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές, μελιτζάνες, σκόρδα, 
μαρούλια, άνηθο, μαϊντανό κ.α.) που θα τα φροντίζουν 
καθημερινά και τα προϊόντα τους θα τους … ανήκουν. 
Τρία παιδιά που θα έχουν ιδιοκτησία τους τα φυτά και 
θα είναι τα πιο φροντισμένα, το ΠΑΚΟΕ θα τα πάει 
εκδρομή σε οικοκατασκήνωση το καλοκαίρι για δεκα-
πέντε ημέρες δωρεάν στην περιοχή Κόμο της Ιταλίας. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΑΡ-
ΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (19/04/2016)

08:30 – 09:10:  Παρουσίαση της δράσης λειτουργίας 
του λαχανόκηπου από τους γεωπόνους  του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Χριστίνα Παπαστολοπούλου, 
Χαρίκλεια Καβρουματζή, Βασιλική Θάνου, Δήμητρα 
Ελένη, στις τάξεις του σχολείου.

09:10-10:00: Προσέλευση Εκπροσώπων Ο.Τ.Α. 
και λοιπών φορέων.

10:00-10:05: Προσφώνηση και Χαιρετισμός κας 
Αναστασίας Κατσούγκρη Δ/ντριας Δημοτικού Σχολείου 
Συκαμίνου Ωρωπού.

10:05-10:10: Χαιρετισμός του κου Αθανάσιου 
Πετρογιάννη Αντιπρόεδρου του ΠΑΚΟΕ.

10:10-10:30:  Χαιρετισμός του κου Πέτρου Φιλίπ-

που Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής  Αττικής της Περι-
φέρειας Αττικής.

10:30-10:40:   Χαιρετισμός του Δημάρχου Ωρωπού 
κου Θωμά Ρούσση.

10:40-10:55:   Χαιρετισμός του κου Δημητρακό-
πουλου Θέμη Εκπροσώπου Υπουργού Παιδείας

10:55-11:10: Εισήγηση του κου Παναγιώτη Χρι-
στοδουλάκη Προέδρου του ΠΑΚΟΕ.

11:10-12:10:   Οργάνωση των ομάδων και φύτευ-
ση των φυτών στα Παρτέρια, εκ περιτροπής ανά τάξη 
ξεκινώντας από τις μικρές τάξεις δηλαδή Α& Β .

12 :10-13:30: Οικολογικά εδέσματα.
Το πρόγραμμα για την ημέρα μεταφύτευσης στο 

δημοτικό σχολείου Συκαμίνου
09:00 – 10:00:
• Γνωριμία με τους μαθητές
• Συζήτηση για το πρόγραμμα
• Παρουσίαση power point προσαρμοσμένη για 

κάθε τάξη (μέρη φυτών, διατροφή)

• Προετοιμασία μαθητών για την μεταφύτευση
10:00 – 11:30:
• Μεταφύτευση 
• Παράλληλα παρατηρούμε όσα είπαμε στην τάξη 

(μέρη φυτού, διαφορές στα φύλλα των φυτών)
• Μαθαίνουν να είναι υπεύθυνοι και να παρατηρούν 

τις μελλοντικές αλλαγές και ανάγκες των φυτών

Πράγματα που θα χρειαστούν:
-Προτζέκτορας
-Γάντια και μικρά εργαλεία για την μεταφύτευση
Η διευθύντρια του δημοτικού σχολείου, κα Αναστα-

σία Κατσούγκρη συγκεκριμένα δήλωσε: Η ενασχόληση 
με την Γη λένε οι ψυχολόγοι ότι βοηθάει στην ψυχική 
ανάπτυξη των παιδιών και στην ισορροπία τους. 
Έχουμε την τύχη να έχουμε στο σχολείο μας τον κ. 
Χριστοδουλάκη ο οποίος μας βοήθησε στην δημιουργία 
του λαχανόκηπου. Ήτανε εκείνος που «τρέξαμε» και 
ολοκληρώσαμε αυτό το πρόγραμμα. 
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Η αγάπη μας για τα παιδιά και η ενασχόλησή μας 
με αυτά και η πίστη μας ότι πρέπει να αναπτύσσονται 
στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και ολόπλευρα μας 
οδήγησε στην δημιουργία του πρότυπου λαχανόκηπου. 
Με πολύ μεράκι, πολύ φροντίδα και πείσμα στους 
δύσκολους καιρούς που διανύουμε προσπαθήσαμε να 
δώσουμε στα παιδιά ό,τι καλύτερο. Θα διαπιστώσουνε 
πως είναι ένα φυτό να μεγαλώνει, να το φροντίσουν 
και να δουλέψουμε όχι μόνο στην γνώση αλλά και 
στην ψυχούλα τους. 

Ο Σύμβουλος του υπουργού Παιδείας, Θέμης 
Δημητρακόπουλος, δήλωσε: Με μεγάλη μου χαρά 
βρίσκομαι σήμερα στο δημοτικό σχολείο Συκάμινου 
Ωροπού, εκπροσωπώντας τον υπουργό Παιδείας τον 
Νίκο Φίλη και όλους μας τους συνεργάτες στο υπουρ-
γείο. Βρισκόμαστε εδώ για τα εγκαίνια του πρότυπου 
σχολικού λαχανόκηπου με πρωτοβουλία του ΠΑΚΟΕ 
και της διευθύντριας του σχολείου και των δασκάλων. 
Αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία για τα παιδιά 

γιατί τα φέρνει σε ακόμα μεγαλύτερη επαφή με την 
φύση με τις διαδικασίες παραγωγής της τροφής μας 
και με αυτόν τον τρόπο συντελεί στην εκπλήρωση 
των στόχων που έχουμε βάλει σαν κυβέρνηση, για ένα 
ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο με βιωματική γνώση και 
προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία όχι τυπικά 
μόνο αλλά εναλλακτικά και πραγματικά προοδευτικά. 

Έπειτα ακολούθησε ολιγόλεπτη ομιλία και τοποθε-
τήσεις στο προαύλιο χώρο του σχολείου. Ακολουθούν 
τα λεγόμενα.

Κατσούγκρη: Είναι πραγματικότητα πια η λειτουρ-
γία του πρώτου πρότυπου λαχανόκηπου που γίνεται 
στο Συκάμινο. Για αυτό εργαστήκαμε πολύ σκληρά. 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάνω από όλα τον κ. Θέμη 
Δημητρακόπουλο, σύμβουλο του υπουργού Παιδείας, 
τον αντιπρόεδρο του ΠΑΚΟΕ κ. Αθανάσιο Πετρόγιαννη, 
τον πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ κ. Χριστοδουλάκη ο οποίος 
βοήθησε στην υλοποίηση του ονείρου μας. Επίσης την 
κ. Βορίλλα Βέρα, υπεύθυνη της περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης της διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας Ανατολικής 
Αττικής, τον Σύλλογο Γονέων, τον κ. Χρήστο Σαμπάνη 
που μας παραχώρησε το χωράφι του, την κ. Αλεξαν-
δράτου Ανδριάνα που είναι πρόεδρος της δημοτικής 
επιτροπής Παιδεία του δήμου Ωροπού. 

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που στη-
ρίξανε όλη αυτή την προσπάθεια. Το πρόγραμμα των 
λαχανόκηπων το έχουν αναλάβει οι τάξεις της πρώτης 
και δευτέρας δημοτικού. Αποτελεί μια προσπάθεια 
όλων μας για να φτιάξουμε αυτόν τον λαχανόκηπο. 
Στο δημοτικό σχολείο Συκαμίνου αυτό που κάνουμε 
είναι να αναπτύσσουμε ολόπλευρα την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του παιδιού όχι μόνο στο γνωστικό 
επίπεδο αλλά και στο συναισθηματικό και ψυχολογικό. 
Γίνονται προγράμματα όπως το μαθητικό κυλικείο, η 
ένταξη των παιδιών με αναπηρία στο τυπικό σχολείο 
γιατί για εμάς η διαφορετικότητα είναι ομορφιά, ότι 
διαφορετικό είναι και όμορφο. Σε αυτόν τον άξονα 
δουλεύουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ και καλώ τον κ. 
Δημητρακόπουλο.

Δημητρακόπουλος: Λίγα λόγια θα πω. Σχολείο 
βιωματικό, σχολείο εναλλακτικό, ανοιχτό και δημοκρα-
τικό. Αυτός είναι ο στόχος του υπουργείου. Βρίσκομαι 
εδώ με μεγάλη χαρά για αυτό το εξαίσιο πρόγραμμα 
του πρώτου σχολικού λαχανόκηπου. 

Ελπίζω τα λαχανικά να παράγονται σε αφθονία για 
πολύ καιρό και να ακολουθήσουν και άλλοι λαχανόκηποι 
αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που ομορφαίνουν και 
πλουτίζουν την ζωή μας. Και να είμαστε καλά και να 
χαιρόμαστε τους καρπούς των λαχανόκηπων και των 
σχολείων μας. Ευχαριστώ.

Κατσούγκρη: Ο κ. Πέτρος Φιλίππου αντιπερι-
φερειάρχης Ανατολικής Αττικής δεν θα μπορέσει να 
παρευρεθεί σήμερα όμως έστειλε μία επιστολή την 
οποία και θα σας την διαβάσω: 

Κύρια Πρόεδρε, κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε. 
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική 

πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει για την λειτουρ-
γία λαχανόκηπου στο δημοτικό σχολείο Συκαμίνου. 
Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αποτελούν ιδιαίτερης 
σημασίας καθώς ευαισθητοποιούν τα νέα παιδιά σε 
θέματα οικολογικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέ-
ροντος και κυρίως τα προτρέπουν να ενδιαφερθούνε 
και να ενημερωθούνε για την σπουδαιότητα αλλά και 
αναγκαιότητα του πρωτογενούς τομέα και κυρίως 
της γεωργικής καλλιέργειας και παραγωγής. Λυπάμαι 
πολύ που λόγω των ανειλλημένων υποχρεώσεων δεν 
μπόρεσα να παρευρεθώ στην εκδήλωση, σε αυτήν την 
τόσο σημαντική και συνάμα συμβολική πρωτοβουλία. 
Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα 
σας και θα είμαι δίπλα σας σε αυτήν την προσπάθεια.

Να δώσουμε τον λόγο τώρα στον κ. Χριστοδουλάκη 

που θα απευθύνει χαιρετισμό.
Χριστοδουλάκης: Αγαπητά μου παιδιά, κ. Δημη-

τρακόπουλε και όλοι εσείς που παρευρίσκεστε εδώ 
σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία. 
Ευχαριστούμε και τους συνεργάτες του ΠΑΚΟΕ που 
εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ιδιαί-
τερα τις γεωπόνους. 

Οι γεωπόνοι είναι επίσης εθελοντές στο ΠΑΚΟΕ 
και βοηθούν στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. 
Πιλοτικά ξεκινήσαμε από εδώ γιατί κατοικώ εδώ και 
θα συνεχίσουμε σε άλλα 9 σχολεία της Αττικής. Φτιά-
χνουμε τέτοιους λαχανόκηπους με την προοπτική αυτοί 
οι ίδιοι λαχανόκηποι να δίνουν σε εσάς τα παιδιά τους 
καρπούς των λαχανικών που θα φυτέψετε. 

Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε αυτήν την πρωτοβουλία 
με τον κ. Σαμπάνη που μας παραχώρησε την έκταση, 
δημιουργήσαμε τα παρτέρια που θα πάτε να φυτέψετε 
αλλά και φροντίσαμε για τα φυτά που πρόκειται να 
φυτέψετε. Την συντήρησή τους βέβαια θα την αναλάβει 
κάθε παιδί προσωπικά. Δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα 
θα πηγαίνετε με τα ποτιστήρια και θα ποτίζετε τα φυτά. 
Κάθε τάξη θα έχει το δικό της παρτέρι και κάθε παιδί 
το δικό του φυτό. Η συντήρηση είναι το πιο βασικό!

 Τρία από τα παιδιά που θα φροντίσουν καλύτερα 
τα φυτά τους θα τους επιβραβεύσουμε με επίσκεψη 
στην ιταλική πόλη του Κόμο σε μια οικοκατασκήνωση 
και εκεί θα μάθουν τα παιδιά πως λειτουργούν οι 
λαχανόκηποι. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ την κ. Κατσούγκρη η οποία 
στάθηκε δίπλα μας για να υλοποιηθεί αυτό το έργο, 
τις δασκάλες και του δάσκαλους που θα βοηθήσουν 
στην συντήρηση του συγκεκριμένου έργου. Και ελπίζω 
σε μια έκθεση που θα γίνει τον Σεπτέμβριο στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο όλοι οι λαχανόκηποι της Αττικής που 
θα έχουν πια υλοποιηθεί θα παρουσιάσουν το έργο 
το οποίο έχουν κάνει και εύχομαι το συγκεκριμένο 
δημοτικό σχολείο να έρθει πρώτο στην συγκεκριμένη 
έκθεση. Για αυτό φροντίστε όλοι να βγείτε πρώτοι και 
να φροντίζετε τα φυτά σας. 

Εύχομαι να βοηθήσετε όλοι, δάσκαλοι και γονείς, για 
να υλοποιηθεί το πρόγραμμα των λαχανόκηπων γιατί 
τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί όπως και εμείς. Η 
πανίδα και η χλωρίδα ενός τόπου είναι το Α και το Ω 
της επιβίωσής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την 
σημερινή σας παρουσία. 

Κατσούγκρη: Εγώ είμαι σίγουρη ότι το σχολείο 
μας θα πρωτεύσει γιατί έχουμε αξιόλογους δασκάλους 
και παιδιά. Η υπεύθυνη του κυλικείου είχε μια πάρα 
πολύ ιδέα: τα προϊόντα του λαχανόκηπου να χρησι-
μοποιηθούν σε μαθητικό μας κυλικείο. 

Νομίζω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα και 
αυτό θα πράξουμε. 

Ανδριάνα Αλεξανδράτου: Καλημέρα και επίσημα 
από εμάς. Συγχαρητήρια στο δημοτικό σχολείου Συκα-
μίνου. Η σημερινή πρωτοβουλία είναι μια ενέργεια με 
νόημα και συναισθήματα και κάνει διαφορετικό το δικό 
μας σχολείο. Ελπίζω αυτή η δράση να αντιγραφεί και 
από άλλα δημοτικά σχολεία της περιοχής. Ο δήμος 
Ωροπού θα στηρίζει αυτού του είδους τις ενέργειες, 
είμαστε δίπλα σε ότι χρειαστείτε και ελπίζω να έχετε 
καλή παραγωγή. 

Βέρα Βορίλλα: Εκλεκτοί καλεσμένοι και συντελε-
στές του σημερινού εγχειρήματος θα μου επιτρέψετε 
να απευθυνθώ στα παιδιά και να σας παιδιά ότι είστε 
πάρα πολύ τυχεροί που μπορείτε να βλέπετε χελιδόνια 
να φτιάχνουν τις φωλιές τους και να έχετε έναν υπέροχο 
κήπο, να βλέπετε την ζωή των φυτών να μεγαλώνει. 
Θέλω να δώσετε ένα μεγάλο χειροκρότημα στους 
δασκάλους σας και σε όλους αυτούς που σας βοήθησαν. 

Κατσούγκρη: Τώρα ήρθε η ώρα να κόψουμε την 
κορδέλα στον λαχανόκηπό μας!
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Η πρόσκληση μας στον Υπουργό Παιδείας  
και η απάντηση του

Αθήνα: 08/04/2016
Προς τον
Κύριο Νικόλαο Φίλη       
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Κύριε Υπουργέ,
Με αυτήν την επιστολή μας θέλουμε να σας προσκα-

λέσουμε την Τρίτη 19/04/2016 στις 10 το πρωί στον 
προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Συκαμίνου 
Ωρωπού, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, την δημιουρ-
γία του πρώτου οργανωμένου πιλοτικού σχολικού 
λαχανόκηπου στην Αττική και να κόψετε την κορδέλα.

Αυτή είναι μια από τις πολλές πρωτοβουλίες του 
ΠΑΚΟΕ που γίνονται αφενός για την απόκτηση από 
τα παιδιά μιας οικολογικής συνείδησης και αφετέρου 
την απόκτηση τροφίμων για τα παιδιά από τα παιδιά .

Ελπίζουμε να παραβρεθείτε αποδεικνύοντας ότι 
συμμετέχετε σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης 

Σας περιμένουμε.
H απάντηση του

Σας ενημερώνουμε ότι ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Φίλης δεν θα μπορέσει να 
παραστεί στην γιορτή για τη δημιουργία του πρώτου 
πιλοτικού σχολικού λαχανόκηπου, στο Δημοτικό Σχολείο 
Συκαμίνου Ωρωπού, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. 

 Αντιθέτως, τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρη-
σκευμάτων, κ. Ν. Φίλη, θα εκπροσωπήσει στη γιορτή 
για τη δημιουργία του πρώτου πιλοτικού σχολικού 
λαχανόκηπου, στο Δημοτικό Σχολείο Συκαμίνου Ωρωπού, 
ο Σύμβουλος Υπουργού, κ. Θέμης Δημητρακόπουλος, 
υπεύθυνος για θέματα Περιβάλλοντος και Δικαιωμάτων.

Από το Γραφείο Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & 
Θρησκευμάτων,

Σας ευχόμαστε Καλή Επιτυχία!

Η σημαντική βοήθεια του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών για την ολοκλήρωση  
του λαχανόκηπου

Αθήνα, 8/3/16
Κύριε Χριστοδουλάκη, 
Μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε 

σχετικά με τη δράση που οργανώνετε για τη δημιουργία 
λαχανόκηπου στον Ωρωπό και τη δυνατότητα συνδρο-
μής μας με προϊόντα (φυτά) και υπηρεσίες (συμβουλές 
όσον αφορά τις καλλιεργητικές φροντίδες κ.α.), θα 
θέλαμε να έχουμε και εγγράφως το αίτημά σας, με 
σκοπό να ενημερωθούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. 
Αναφορικά με το Θερμοκήπιο Καλλωπιστικών Φυτών 
του Πανεπιστημίου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι 
είμαστε ανοικτοί σε συνεργασίες και σε πιθανή δωρεά 
φυτών, ανάλογα βέβαια με τις δυνατότητες που θα 
έχουμε την τρέχουσα περίοδο ενδιαφέροντος.

Με εκτίμηση,
Χριστίνα Μιγκίρου
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Κηποτεχνίας ΓΠΑ

Η απάντηση μας  
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Αθήνα 8/3/2016
Προς την
Κυρία Χριστίνα Μιγκίρου
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Κηποτεχνίας ΓΠΑ

Κυρία Μιγκίρου 
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας γνωρίζουμε 

τα παρακάτω :

Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) είναι ένας μη κερδοσκο-
πικός Οργανισμός, ο οποίος από το 1979 ασχολείται με 
την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για το 2016, 
έχει προγραμματίσει την εγκατάσταση πιλοτικά σε 
δεκαπέντε (15) σχολεία στην Αττική, λαχανόκηπων 
που θα περιλαμβάνουν έξι (6) παρτέρια (10m X 2m) 
όπου θα φυτευτούν ¼ καλλωπιστικά φυτά και ¾ 
λαχανικά εποχικά.

Επειδή πιστεύουμε ότι μπορείτε να μας βοηθήσετε 
στην υλοποίηση του προαναφερόμενου προγράμματος, 

ξεκινώντας από ένα λαχανόκηπο σε ένα σχολείο στο 
Δήμο Ωρωπού, ο οποίος από τις 14/03/2016 θα είναι 
«τεχνικά» έτοιμος ο χώρος (όργωμα, περίφραξη, πόρτα 
κ.λ.π), θα θέλαμε αφενός να μας συμβουλεύατε πώς να 
διαχειριστούμε το θέμα και αφετέρου να μας συστή-
νατε δύο τελειόφοιτους φοιτητές που θα βοηθήσουν 
στην ενημέρωση των παιδιών ( τα έξοδα κίνησης τους 
τα επωμίζεται το ΠΑΚΟΕ), ώστε από 20 Μαρτίου να 
αρχίσει ουσιαστικά η ενημέρωση και η εργασία.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, περιμένοντας 
την απάντηση σας.
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Η παρουσίαση που έγινε στους μαθητές του δημοτικού σχολείου Συκαμίνου
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Στο επίκεντρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Διρφύ-
ων - Μεσσαπίων βρέθηκε το 
αποτέλεσμα των μετρήσεων που 
πραγματοποίησε το ΠΑΚΟΕ στη 

περιοχή όπου σε όλα τα δείγματα από το 
δήμο Μεσσαπίων ανιχνεύτηκε μεγάλος 
αριθμός ολικών κολοβακτηριοειδών 
καθώς και μια αποικία E.coli σε τρία από 
τα πέντε δείγματα. 

Ο Δήμαρχος Γιώργος Ψαθάς κατά την 
τοποθέτηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο 
τόνισε ότι το νερό που τρέχει στις βρύσες 
δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, αμφι-
σβήτησε τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, τον 
τρόπο και την μεθοδολογία με την οποία 
έγιναν καθώς και την εγκυρότητα των 
εργαστηρίων που έδωσαν τις αναλύσεις! 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
eviawelle.gr, ο Δήμαρχος Γιώργος Ψαθάς 
έκανε την τοποθέτηση του μετά από τις 
ερωτήσεις τις οποίες δέχθηκε κυρίως από 
τον κ. Ηλιάδη, σχετικά με την ποιότητα 
του νερού. Μάλιστα ενημέρωσε το σώμα 
ότι ο Δήμος προβαίνει τακτικά σε μετρή-
σεις και σε καμία περίπτωση ο ίδιος, η 
δημοτική αρχή αλλά και ο συνδυασμός 
της πλειοψηφίας όπως χαρακτηριστικά 
τόνισε, δεν έχουν σκοπό να παρουσιά-
σουν κενά σε ότι αφορά τις μετρήσεις 
αυτές, ή να αποκρύψουν οτιδήποτε. 
Επίσης, ανέφερε ότι σε δείγματα νερού 
κατά το παρελθόν έχει βρεθεί αρσένιο 
και βαρέα μέταλλα, αλλά αυτό πλέον 
αποτελεί παρελθόν  καθώς οι γεωτρήσεις 
οι οποίες σήμερα υδροδοτούν τα τοπικά 
διαμερίσματα που είχαν πρόβλημα στο 
παρελθόν δεν αντιμετωπίζουν κανένα 
απολύτως πρόβλημα. 

Αν και, όπως του επισήμανε ο επικε-
φαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κος 
Ηλιάδης, ότι στις μετρήσεις αναφέρεται 
μόνο το ολικό χρώμιο και όχι το εξασθενές. 

Κάτι για το οποίο έγινε μεγάλη συζή-
τηση στο Δ.Σ. Συζητήθηκαν τα όρια του 
εξασθενούς χρωμίου, αναφέροντας για 
ακόμη μία φορά ο Δημοτικός Σύμβου-
λος της πλειοψηφίας κος Χασάνδρας, ο 
οποίος είχε αναδείξει κατά το παρελθόν 
το μεγάλο αυτό θέμα μέσω του Οικο-
λογικού-Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Γαία», σύμφωνα με τον Παγκό-

σμιο Οργανισμό Υγείας το εξασθενές 
χρώμιο πρέπει να είναι μη ανιχνεύσιμο, 
ενώ υπάρχει και δικαστική απόφαση του 
πρωτοδικείου Χαλκίδας όπου αναφέρει 
ότι το εξασθενές χρώμιο πρέπει να είναι 
0,02 μg/l.

Το θέμα όπως τονίστηκε τόσο από 
τον Δήμαρχο, όσο και από τον Δ.Σ. της 
πλειοψηφίας κο Χασάνδρα αλά και τον 
πρώην Δήμαρχο κο Μπουροδήμο, ήταν 
γνωστό στην Δημοτική Αρχή Μπαζώτη 
αλλά κάποιοι απέκρυπταν τα στοιχεία. 

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης 
και πρώην αντιδήμαρχος κος Ρουμπής 
αντέδρασε έντονα αναφέροντας ότι 
ουδέποτε απέκρυψαν το θέμα και ότι οι 
αναλύσεις που είχαν γίνει στο ΙΓΜΕ, βρέ-
θηκαν πρώτα στα χέρια του νυν δημάρχου, 
πριν τα πάρουν οι ίδιοι. Κάτι το οποίο, 
όπως ειπώθηκε είναι αληθές, αλλά αν 
θέλουμε να μιλάμε για αλήθεια, όπως 
είπε ο κος Χασάνδρας, τότε θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι το θέμα ήταν γνωστό 
από το 2007 αφού είχε γίνει μελέτη από 
το ΕΚΠΑ, κάτι το οποίο απέκρυπτε, όπως 
αναφέρθηκε, ο πρώην Δήμαρχος του 
πρώην Δήμου Μεσσαπίων. 

Τα παραπάνω ανέφερε και ο πρώην 

Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων κος 
Μπουροδήμος, ο οποίος όμως προχώ-
ρησε ένα βήμα πιο πέρα και σημείωσε ότι 
σχετικά με την ύπαρξη του εξασθενούς 
χρωμίου το 80% δημιουργείται από το 
ίδιο το έδαφος και μόνο το 20% από 
ανθρώπινο παράγοντα. Αλλά λόγω των 
ασβεστολιθικών πετρωμάτων στις νυν 
γεωτρήσεις  δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

Σε εκείνο το σημείο υπήρξε η παρέμ-
βαση του κου Χασάνδρα, ο οποίος απευ-
θυνόμενος προς τον κο Μπουροδήμο 
του είπε ότι ο ίδιος ήταν μάρτυρας της 
Λάρκο για το θέμα αυτό, επομένως για 
αυτό και υποστηρίζει τα παραπάνω, ενώ 
αναφέρθηκε στο ότι το μεγαλύτερο μέρος 
του εξασθενούς χρωμίου προέρχεται 
από ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως 
έχει βέβαια αναφερθεί και κατά καιρούς 
στο παρελθόν. 

To ΠΑΚΟΕ με επιστολή του στις 
26/11/2015 είχε αναφέρει: 

Κύριε Δήμαρχε. Συννημένα σας στέλ-
νουμε  τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
και αναλύσεων ,που πραγματοποίησε  
επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στις  
19/11/2015 . Επειδή από τα αποτελέσματα 
διαπιστώσαμε ότι σε μερικά σημεία το 

νερό, είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη 
κατανάλωση και επειδή το θέμα είναι 
πάρα πολύ σοβαρό, ζητάμε την άμεση 
παρέμβασή σας, και την ενημέρωση μαςγια 
τις ενέργειες σας. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το πρόβλημα με την ύπαρξη εξα-
σθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό στη 
χώρα μας, πήρε μεγάλες διαστάσεις το 
2007 όταν ήρθαν στη δημοσιότητα πολύ 
υψηλές τιμές εξασθενούς χρωμίου στο 
πόσιμο νερό των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής του Ασωπού. Για τις υψηλές 
αυτές συγκεντρώσεις ευθυνόταν η έντονη 
βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή 
και η ανεξέλεγκτη διάθεση των βιομηχα-
νικών αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό. 

Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί 
πολλές μελέτες σχετικά με την ποιότητα 
νερού των περιοχών αυτών, αλλά και 
των γύρω περιοχών. 

Συγκεντρώσεις χρωμίου που υπερβαί-
νουν το ανώτατο επιτρεπτό όριο ολικού 
χρωμίου των 50 μg/l, έχουν ανιχνευθεί 
σε πολλές περιοχές όπως τα Οινόφυτα, 
την Αυλίδα, το Σχηματάρι, αλλά και τον 
Ωρωπό, τη Θήβα και την Εύβοια. Η υπο-
βάθμιση της ποιότητας του νερού στην 
περιοχή της Εύβοιας και πιο συγκεκριμένα 
στην κεντρική Εύβοια στους δήμους 
Μεσσαπίων, Χαλκίδας και Ερέτριας είχε 
ερμηνευθεί από την έντονη αγροτική 
δραστηριότητα στην περιοχή και από την 
ύπαρξη βιομηχανικής δραστηριότητας. 

Οι περιοχές αυτές υδροδοτούνται 
κυρίως από γεωτρήσεις με αποτέλεσμα 
να αναφέρονται υψηλές συγκεντρώσεις 
βαρέων μετάλλων αλλά και άλλων ρύπων, 
που έχουν περάσει στα υπόγεια νερά της 
περιοχής. Το ΠΑΚΟΕ, στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του, πραγματοποίησε 
έρευνα σχετικά με την ποιότητα του 
πόσιμου νερού των συγκεκριμένων περι-
οχών. Συγκεκριμένα, στις 19/11/2015, 
πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες 
πόσιμου νερού σε διάφορα σημεία των 
δήμων Χαλκίδας, Ερέτριας και Μεσσαπίων, 
με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητάς 
του, σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ. 

ΠΑΚΟΕ: «Σε όλα τα δείγματα από το δήμο 
Μεσσαπίων ανιχνεύεται μεγάλος αριθμός 

ολικών κολοβακτηριοειδών»
«ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΒΡΥΣΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ» 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΘΑΣ: 
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Συλλέχθηκαν συνολικά πέντε δείγματα 
από τον κάθε δήμο. 

Στα δείγματα, πραγματοποιήθηκαν 
αναλύσεις τόσο μικροβιολογικών όσο και 
φυσικοχημικών παραμέτρων, δίνοντας 
έμφαση στην παράμετρο του εξασθενούς 
χρωμίου, η οποία αποτελεί τον κυριότερο 
παράγοντα υποβάθμισης της ποιότητας 
του νερού των συγκεκριμένων περιοχών.

Η Δημοτική Αρχή σε σχετική ανα-
κοίνωση της επικαλείται δικές της 
μετρήσεις και αναφέρει τα εξής: 

Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχει 
ξεκινήσει μια σειρά συζητήσεων και 
δημοσιεύσεων με αφορμή την πρόσφατη 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας που διενεργήθηκε από επιστημο-
νικό συνεργείο του Πανελλήνιου Κέντρου 
Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) σχετικά 
με την ποιότητα του πόσιμου νερού και 
σε περιοχές της Εύβοιας μεταξύ άλλων, 
κατέστη αναγκαίο να γίνουν ορισμένες 
διευκρινίσεις, τουλάχιστον για την περί-
πτωση των περιοχών που αφορούν στο 
Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων ώστε, αφενός 
να αποκατασταθεί η αλήθεια, αφετέρου να 

αποφορτιστεί το έντονο κλίμα ανησυχίας 
που -δικαιολογημένα- έχει προκληθεί 
στους δημότες μας. 

Κατ’ αρχάς, αν και ένας επιστημονικός 
φορέας θα πρέπει εκ των πραγμάτων να 
μεριμνά για την τήρηση των κανόνων της 
επιστήμης στο σύνολο των δράσεών του 
(τόσο ως προς τη διεξαγωγή μιας έρευνας 
όσο και ως προς τη δημοσιοποίησή της), 
φαίνεται πως το ΠΑΚΟΕ αρκείται στο να 
κάνει απλές και γενικές αναφορές -και 
όχι ακριβή προσδιορισμό- σε τουλάχιστον 
2 από τα 5 σημεία απ’ όπου ελήφθησαν 
τα δείγματα νερού για την περίπτωση 
του δήμου μας. 

Συγκεκριμένα, για το ένα σημείο, 
περιορίζεται στο να το προσδιορίσει 
απλώς ως “Εκκλησία”, όταν στη γεω-
γραφική περιφέρεια του δήμου μας 
υπάρχουν δεκάδες εκκλησίες... Αλλά 
και για το δεύτερο σημείο, ακολουθεί 
την ίδια τακτική, ορίζοντάς το ως “Πτη-
νοτροφείο (Ψαχνά)”, όταν στα Ψαχνά 
δεν υπάρχει μόνον ένα πτηνοτροφείο…
Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι, 
χωρίς να κάνει την παραμικρή αναφορά 

στη μέθοδο της δειγματοληψίας που 
ακολουθήθηκε, το ΠΑΚΟΕ προβαίνει στη 
δημοσιοποίηση των όποιων αποτελεσμά-
των προέκυψαν, “ξεχνώντας” επιμελώς 
να μνημονεύσει, τόσο τα ονόματα των 
επιστημονικά υπευθύνων όσο και τις 
υπογραφές τους, τα οποία όφειλαν από 
κοινού να συνοδεύουν τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα…

Όμως, καθώς αδιαπραγμάτευτη προ-
τεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των 
δημοτών μας και η προστασία τους, για 
τις οποίες φροντίζουμε αδιάλειπτα εδώ 
και ένα χρόνο περίπου, θα ήταν τουλά-
χιστον ανευθυνότητα εκ μέρους μας αν 
δεν είχαμε ήδη μεριμνήσει για την τακτική 
διενέργεια ελέγχων του νερού. 

Πόσω μάλλον όταν, και πριν ακόμη 
από την επίσημη ανάληψη των καθηκό-
ντων μας, μόνον ευαισθησία έχουμε να 
επιδείξουμε, ειδικά στο θέμα του νερού 
που έχει ταλαιπωρήσει ποικιλοτρόπως 
το δήμο μας. 

Καθώς, λοιπόν, αόριστα δημοσιεύμα-
τα, μόνον ως ευκαιρία για ανάδειξη του 
υπεύθυνου έργου μας μπορούν να εκλη-

φθούν από μέρους μας, παρουσιάζουμε 
προς έγκυρη ενημέρωση του κοινού τα 
τελευταία πιστοποιητικά ανάλυσης νερού 
που εκδόθηκαν τέλη Σεπτεμβρίου 2015, 
από το συνεργαζόμενο με το δήμο μας 
εργαστήριο αναλύσεων νερού με την 
επωνυμία “ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ”. Όπως μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει, τόσο το όνομα όσο και η 
υπογραφή των επιστημονικά υπευθύνων 
προκύπτουν ξεκάθαρα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά. 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για πιστοποι-
ητικά που αφορούν σε δείγματα που 
ελήφθησαν από το Γυμνάσιο Ψαχνών (το 
3ο δηλαδή από τα 5 συνολικά σημεία δειγ-
ματοληψίας του ΠΑΚΟΕ στο δήμο μας), 
όσο και από το Γενικό Λύκειο Ψαχνών, που 
είναι ένα ακόμη σημείο εντός της πόλης 
των Ψαχνών, αφού στην τελευταία αυτή 
δειγματοληψία δεν παρελήφθη δείγμα 
από το δημοτικό κατάστημα Ψαχνών. 

Ωστόσο, επειδή στο πλαίσιο της ανω-
τέρω δειγματοληψίας, παρελήφθησαν 
επιπροσθέτως δείγματα νερού, τόσο 
από την Εκκλησία Αγ. Σπυρίδωνος της 
Τοπικής Κοινότητας (Τ.Κ.) Τριάδας, όσο 
και από την Κοινοτική Βρύση της Δια-
σταύρωσης Δάφνης της Τ.Κ. Νεροτριβιάς, 
δημοσιεύουμε και τα πιστοποιητικά που 
αντιστοιχούν στις εν λόγω περιοχές, 
για την απομάκρυνση οποιασδήποτε 
αμφιβολίας… Κλείνοντας, θέλουμε να 
διαβεβαιώσουμε τους δημότες μας με 
απόλυτη ειλικρίνεια ότι, ειδικά για την 
υδροδότηση του αστικού ιστού των περιο-
χών Ψαχνά, Καστέλλα, Τριάδα και Άτταλη, 
αξιοποιούνται 12 γεωτρήσεις, το νερό 
των οποίων διοχετεύεται σε δεξαμενές, 
που απολυμαίνονται και χλωριώνονται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για 
να ακολουθήσει η διαδρομή του νερού 
στις οικιακές και επιχειρησιακές παροχές. 

Ακόμη και στην περίπτωση, όμως, 
που ενδέχεται να αξιολογηθεί κάτι ως 
επισφαλές για τη δημόσια υγεία, θα 
πρέπει να υπάρχει σε όλους η απόλυ-
τη βεβαιότητα ότι, ως δημοτική αρχή, 
δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε την 
ασφάλεια των δημοτών μας. 

Το αντίθετο, αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη εγκαίρως, θα προσπαθήσουμε να 
κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για την πλήρη 
αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλή-
ματος, ενημερώνοντας τους δημότες 
μας με υπευθυνότητα, όπως κάνουμε 
εξάλλου πάντα μέχρι τώρα. 

Στόχος μας είναι, εντός των προσεχών 
μηνών, να προσφέρουμε τη δυνατότητα 
στο σύνολο των δημοτών μας, μέσω της 
δημοτικής ιστοσελίδας και της δημιουργίας 
ειδικής ενότητας για το νερό, να αποκτή-
σουν πρόσβαση -μεταξύ άλλων- και στα 
αποτελέσματα των αναλύσεων νερού 
που πραγματοποιούνται στο δήμο μας 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Μέχρι τότε, τούς ενημερώνουμε ότι 
μπορούν οποτεδήποτε να προσέρχονται 
στο δήμο και, με μια απλή αίτησή τους, να 
ζητούν τα αποτελέσματα για την περιοχή 
που τούς ενδιαφέρει.

Σημεία δειγματοληψίας:
Δήμος Χαλκίδας: Δεξαμενή ΔΕΥΑΧ, Νέα Αρτάκη, Παραλία Αυλίδας (Ναυπηγεία), Αφράτι, Μύτικας
Δήμος Μεσσαπίων: Δημαρχείο Μεσσαπίων, Γυμνάσιο Μεσσαπίων, Εκκλησία, Φούρνος  «Μεσάλι», Πτηνοτροφείο (Ψαχνά)
Δήμος Ερέτριας: Δημαρχείο Ερέτριας, Εκκλησία (κοιμητήριο), Fun Park, Καφενείο «Apollonion», Φούρνος «Sweet & Bakery»

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σημείο Δειγματοληψίας pH Θολερότητα Cr(VI) Ολικά Κολοβακτη-

ριοειδή/250 ml
E.coli Enterococci

Δήμος Χαλκίδας 
Δεξαμενή ΔΕΥΑΧ 7,23 0,24 5,8 0 0 0

Νέα Αρτάκη 7,29 0,29 2,1 0 0 0

Παραλία Αυλίδας (Ναυπηγεία) 7,19 0,31 9,6 0 0 0

Αφράτι 7,26 0,33 4,6 0 0 0

Μύτικας 7,12 0,31 2,1 0 0 0

Δήμος Μεσσαπίων
Δημαρχείο Μεσσαπίων 7,07 0,29 5,8 81 1 0

Γυμνάσιο Μεσσαπίων 7,02 0,24 3,3 21 0 0

Εκκλησία 7,1 0,26 10,8 41 1 0

Φούρνος  «Μεσάλι» 7,04 0,27 3,3 TNTC 0 0

Πτηνοτροφείο (Ψαχνά) 7,2 0,3 8,3 73 1 0

Δήμος Ερέτριας
Δημαρχείο Ερέτριας 7,26 0,43 5,8 0 0 0

Εκκλησία (κοιμητήριο) 7,29 0,44 7,1 0 0 0

Fun Park 7,24 0,38 4,6 0 0 0

Καφενείο «Apollonion» 7,1 0,29 4,6 0 0 0

Φούρνος «Sweet & Bakery» 7,19 0,3 5,8 0 0 0

Όριο  6,5-9,5 <1 0 0 0 0
Από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων φαίνεται ότι ανιχνεύεται εξασθενές χρώμιο στα νερά των περιοχών που ερευ-
νήθηκαν, ωστόσο οι συγκεντρώσεις αυτές είναι χαμηλές.  

Η θολερότητα και το pH όλων των δειγμάτων αναλύθηκαν είναι εντός των ορίων που προβλέπονται. Σε όλα τα δείγματα 
από το δήμο Μεσσαπίων ανιχνεύεται μεγάλος αριθμός ολικών κολοβακτηριοειδών καθώς και μια αποικία E.coli σε τρία από 
τα δείγματα. Από την άλλη, στις περιοχές των δήμων Χαλκίδας και Ερέτριας δεν ανιχνεύεται παρουσία παθογόνων μικροορ-
γανισμών.

Ανδριώτη Αμαρυλλίς
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Η 
κα Ναταλία μένει στον Ωρωπό 
και πριν λίγες μέρες βρήκε έξω 
από την αυλή του σπιτιού της 
ένα αδυνατισμένο και κακοποι-
ημένο σκυλάκι. Το περιμάζεψε, 

το φρόντισε του έδωσε τροφή - νερό και 
μια ζεστή γωνιά για να κοιμηθεί.

«Και τώρα τι;» αναρωτήθηκε για τον 
νέο τετράποδο φίλο της. Η ίδια, ενημε-
ρώθηκε και έμαθε για το πρόγραμμα 
περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
που έχει ξεκινήσει, εδώ και λίγες εβδο-
μάδες στον Δήμο Ωρωπού με σταθερό 
ραντεβού τα πρωινά της Τετάρτης, στο 
κτηνιατρείο της κας Νεφέλης Σίνου. 

Η εφημερίδας μας βρέθηκε εκεί, 
ανάμεσα σε ζωόφιλους που κρατάγανε 
ένα αδέσποτο ζωάκι στην αγκαλιά τους, 
περιμένοντας να έρθει η σειρά τους για 
να εξυπηρετηθούν από την γιατρό.  Η 
οικογένεια της, διατηρεί ένα μεγάλο 
νοσοκομείο για ζώα στη Χαλκίδα και 
πριν από 15 χρόνια αποφάσισε να κάνει 
μια επέκταση επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων στον Ωρωπό. 

Η ίδια μας λέει: «Σήμερα είναι η μέρα 
που τρέχουμε το πρόγραμμα του Δήμου 
Ωρωπού για τα αδέσποτα. Εθελοντές που 
έχουν περισυλλέξει αδέσποτα ζώα, τα 

φέρνουν εδώ, εμείς τα καταγράφουμε, 
τα πρωτοκολλούμε, κάνουμε εξετάσεις 
και αυτά που κρίνονται ότι πρέπει να 
στειρωθούν, στειρώνονται και επανε-
ντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον, 

από εκεί όπου περισυλλέχτηκαν.»

Σας ζητούν να τα κρατήσουν σπίτι 
τους;
Αν κάποιος θέλει να το υιοθετήσει, 

υπογράφει συμβόλαιο υιοθεσίας με το 
Δήμο γιατί από τη στιγμή που υπάρχει 
πρόγραμμα περίθαλψης - διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων, όλα τα αδέσποτα είναι 
υπευθυνότητα του Δήμου. Όταν κάποιος 
θέλει να υιοθετήσει ένα αδέσποτο που 
έχει περάσει από το πρόγραμμα, έχει 
μικροτσίπ, είναι εμβολιασμένο, είναι 
στειρωμένο κάνει συμβόλαιο υιοθεσίας 
απευθείας με τον Δήμο Ωρωπού. Πριν 
προκηρυχτεί το πρόγραμμα τα αδέσποτα 
τα φρόντιζαν οι εθελοντές

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;
Στείρωση, σήμανση, εμβολιασμό, απο-

παρασίτωση, αιματολογικές εξετάσεις και 
περιλαμβάνει και κάποια άλλα πράγματα, 
όπως για παράδειγμα αν ένα σκυλάκι έχει 
καλαζάρ, ψώρα ή κάτι επείγον μπορεί 
να θεραπευτεί μέσω του προγράμματος. 
Βέβαια είναι τόσα πολλά τα αδέσποτα της 
περιοχής που δεν φτάνει το μπάτζετ που 
μπορεί ο Δήμος να διαθέσει

Για τι ποσό μιλάμε; 
Είναι περίπου 10.000 ευρώ, φτάνει 

περίπου για 80 - 90 ζωάκια, για ένα 
χρόνο εκτός αν εξαντληθεί πιο νωρίς.

Ποιος είναι ο αριθμός των ζώων 

που έχουν περάσει από το κτηνι-
ατρείο σας ως τώρα;
Αυτή είναι η Τρίτη εβδομάδα που 

τρέχει το πρόγραμμα και έχουμε υπο-
δεχθεί 16 ζώα.  Υπολογίζουμε ότι μόλις 
τελειώσουμε σήμερα θα φτάσουμε τα 24.

Φτάσατε ήδη στα 24 ζωα και έχουμε 
ακόμα 11 μήνες
Ναι, αλλά θα προσπαθήσουμε να το 

τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. 
Θα τελειώσει ούτως ή άλλως με τους 
ρυθμούς που δουλεύουμε σε δέκα εβδο-
μάδες θα έχει τελειώσει. 

Και μετά τι γίνεται;
Είναι θέμα του Δήμου. 
Υπάρχει σύμβαση μεταξύ του κτη-
νιατρείου και του Δήμου;
Ναι, για αυτό το συγκεκριμένο διά-

στημα ή μέχρις εξαντλήσεως του προ-
ϋπολογισμού

 Λογικά θα έχουν δει πολλά τα 
μάτια σου αυτές τις 3 εβδομάδες 
και εννοώ το πόσο κακός μπορεί 
να γίνει ένας άνθρωπος και να το 
δείξει σε ένα ζωάκι.
Την κακοποίηση την βλέπουμε κάθε 

μέρα. Από τις φόλες που ρίχνουνε, από 
τα αυτοκίνητα που τα χτυπάνε επίτηδες, 
από τα χέρια που τα χτυπάνε επίτηδες. 
Είναι πάρα πολύ λίγοι οι άνθρωποι που 
ενδιαφέρονται πραγματικά και δυστυχώς 
είναι πάρα πολλοί εκείνοι που τους κάνουν 
κακό γιατί τους ενοχλούν… Τους ενοχλεί 
η παρουσία τους και μόνο. 

Οι δημότες ανταποκρίθηκαν όσο 
περιμένατε;
Είναι άνθρωποι εθελοντές από τον 

Ωρωπό, τον Κάλαμο, το Καπανδρίτι, τη 
Συκάμινο, το Μαρκόπουλο, οπότε κατα-
λαβαίνετε αναλογικά πόσο λίγοι είναι. 
Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι 
όσο περισσότερο ενδιαφερόμαστε τόσο 
λιγότερα θα είναι τα αδέσποτα. Η αλήθεια 
είναι ότι τα αδέσποτα δεν προκύπτουν 
επειδή πολλαπλασιάζονται μόνα τους. 
Ο μέσος όρος χρόνου επιβίωσης ενός 
αδέσποτου στο δρόμο είναι 2 χρόνια. Τα 
αδέσποτα πολλαπλασιάζονται από τα ζώα 
τα οποία δεν φροντίζονται όπως πρέπει. 

Για παράδειγμα, μια σκυλίτσα που 
γεννάει κάθε χρόνο και πετάνε τα κουτά-
βια της στο δρόμο, μεγάλα και ενήλικα, 
καταλαβαίνετε οτι μέσα σε 2 χρόνια το 
ένα σκυλί θα γίνει 16 σκυλιά! Αυτό που 
πρέπει να αλλάξει σε βάθος χρόνου είναι 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ

ΔΕΝ ΦΤAΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡHΜΑΤΑ, 
ΑΛΛA ΠΕΡΙΣΣΕYΕΙ Η ΑΓAΠΗ
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Εντύπωση προκαλεί η άποψη του Δημάρχου Ωρωπού 
Θωμά Ρούσση για τα διόδια, μιας και δείχνει συμβι-
βασμένος στην ιδέα πληρωμής τέλους με έκπτωση 
ή σε κόμιστρο που θα βασίζεται σε χρέωση ανά 
χιλιόμετρο! Ο επικεφαλής της Δημοτική Αρχής σε 

συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα μας, ήταν 
σαφέστατος σε σχετική μας ερώτηση για τα διόδια: «Τα 
διόδια θέλουμε να φύγουνε. Αν δεν φύγουν θα πρέπει να 
μειωθούν για τους επισκέπτες και τους μόνιμους κατοίκους 
ή να πληρώνουμε με κόμιστρο χιλιομετρικό, ώστε το ποσό 
που θα πληρώνουμε να είναι πάρα πολύ μικρό.»

O αγώνας ενάντια στα διόδια είναι πάντα επίκαιρο 
θέμα για τους κατοίκους του Ωρωπού και όχι μόνο. Οι 
«Ανισωρωπίες» έχουν αφιερώσει πολλές σελίδες παρου-
σιάζοντας τις θέσεις των εκάστοτε δημοτικών αρχών, τις 
κινητοποιήσεις των πολιτών και τις περιβαλλοντικές επι-
πτώ- σεις, χωρίς όμως ακόμα να έχουμε δει άσπρη μέρα 
από τους αρμόδιους φορείς. Το ΠΑΚΟΕ στέκεται δίπλα στο 
πλευρό των πολιτών και αντιτίθεται στην παράλογη ύπαρξη 
διοδίων. Οι τοπικοί άρχοντες πέρα από τα ευχολόγια και 
προτάσεις, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν έτσι ώστε με 
δυναμικές παρεμβάσεις πλέον και ριζοσπαστικά μέτρα να 
αντιμετωπίσουν το οξυμένο κοινωνικοπολιτικό πρόβλημα 
της περιοχής. Το ΠΑΚΟΕ έχει επισημάνει πως οι 500.000 
κάτοικοι και εργαζόμενοι στην βορειανατολική Αττική επι-
βαρύνονται και είναι υποχρεωμένοι καθημερινά να πληρώ-

νουν διόδια. Το παράπλευρο οδικό δίκτυο που λειτουργεί 
χωρίς διόδια δεν τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ 
αφόρητη είναι η κίνηση τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες. 
Συνεπώς η επιβάρυνση είναι αναπόφευκτη. Οι δημοτικές 
αρχές είναι ενάντια στην δημιουργία νέων σταθμών στη 
Μεταμόρφωση, τη Βαρυμπόμπη, τον Άγιο Στέφανο και 
στον κόμβο Καλυφτάκη. 

Εδώ αξίζει να θυμηθούμε τις μέρες του Δεκέμβρη, τότε 
στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 21/12/2014 
έπειτα από κάλεσμα της Περιφέρειας Αττικής και των δήμων 
Διονύσου, Κηφισιάς και Ωρωπού. Ο Θ. Ρούσσης είχε πει 
μεταξύ άλλων: «Δεν πρέπει να τοποθετηθούν νέα διόδια 
σε Βαρυμπόμπη και Αγ. Στέφανο αλλά μην ξεχνάμε και 8 
σταθμούς διοδίων που υπάρχουν. Είχαμε την στήριξη της 
Περιφέρειας, αλλά αυτό δεν φτάνει. Τα διόδια στον δήμο 
Ωρωπού θα πρέπει να απομακρυνθούν. Ήταν λάθος που 
τοποθετήθηκαν και χωρίζουν το Δήμο στα δύο. Θέλουμε να 
πάμε τα παιδιά μας στο γιατρό πρέπει να πληρώσουμε διόδια. 
Θέλουμε να τα πάμε στο σχολείο, διόδια. Είναι ανυπόφορη 
η κατάσταση και ειδικά εν καιρώ οικονομικής κρίσης. Είναι 
απαράδεκτο. Θα πρέπει να γίνει σχέδιο ευθύς εξ’ αρχής και 
να τοποθετηθούν διόδια στα σύνορα των δήμων. Δεν είναι 
δυνατό να μας ξέχασαν οι επισκέπτες μας, δεν γίνεται να 
μην έρχονται πλέον στον Ωρωπό. Κάτι συμβαίνει. Και πώς 
να έρθουν από τη στιγμή που χρειάζονται 7 ευρώ διόδια; Η 
ανάπτυξη του δήμου μας έχει μειωθεί λόγω των διοδίων». 

να φροντίζουμε όπως πρέπει τα σκυλιά 
μας και όταν βλέπουμε κάτι άδικο να 
συμβαίνει στο διπλανό σπίτι, να μιλάμε! 

Με την σιωπή και το «δεν είναι δικό 
μου πρόβλημα» κάποια στιγμή θα γίνει 
και δικό σου!

Παρόντες και έτοιμοι να εξυπηρε-
τήσουν τους δημότες ο Στυλιανός 
Σαμαράς και η Σίσσυ Ανδραμικλή 
από την 3μελή επιτροπή του Δήμου 
για το πρόγραμμα. 
«Τη μεγαλύτερη δουλειά την κάνουν 

οι εθελοντές και ιδιαίτερα τα φιλοζωικά 
σωματεία Ωρωπου - Καλάμου - Καπανδρι-
τίου που μαζευουν τα αδέσποτα. Αν δεν 
υπήρχαν δε  θα μπορούσαμε να τρέξουμε 
το πρόγραμμα. Κάθε Τρίτη δίνουμε 3 
με 4 ζώα κατά προτίμηση θηλυκά στο 
καταφύγιο SGS ( μια μη κερδοσκοπική 
εταιρία η οποία ασχολείται με τα αδέσπο-
τα σκυλιά) και κάθε Τετάρτη φέρνουμε 
8 με 10 ζώα εδώ στο κτηνιατρείο της 
κας Σίνου η οποία έχει κάνει σύμβαση 
με το Δήμο. Από τη  παρούσα δημοτική 
αρχή υπάρχει η διαβεβαίωση ότι το 
πρόγραμμα θα τρέχει με ανανεώσεις 
συμβάσεων κατ’ έτος με τη κα Νεφέλη 
Σίνου και με το SGS  όσο υφίσταται το 
καταφύγιο στο Κάλαμο. Υπάρχει άριστη 
συνεργασία και με τους δυο. 

Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή λόγο 
οικονομικών δυσκολιών μας πουν να 
μειώσουμε τον αριθμό των ζώων. Υπάρχει 
μια υπόσχεση από το Δήμαρχο για αύξηση 
του μπατζετ μέσα στο 2016, ο οποίος 
είναι θετικότος στην όλη προσπάθεια. 
Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με τα 
αδέσποτα στον Δήμο από ανθρώπους 
που τα παρατάνε. 

Αν καταλάβει ο καθένας ότι το σκυλάκι 
δεν είναι παιχνίδι για  ένα μήνα, ίσως 
διορθωθούν τα πράγματα.» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της επιτρο-
πής κ. Σαμαράς. «Κάποιοι φορείς αρνού-
νται να γίνουν ενημερωτικά σεμινάρια.

Ο κόσμος πρέπει να μάθει  ότι ο 
σκύλος δεν είναι ένα πακέτο από τσιγάρα 
που τέλειωσε και το πετάξαμε. Πρέπει 
να γίνουν σεμινάρια και εκδηλώσεις 
για ενήλικες και παιδιά με θέμα τη σχέ-
ση μας με τα ζώα! Να μην αφήνουμε 
τα θηλυκά μας να γενούν και μετά να 
μοιράζουμε τα μικρά τους στου κάδους 
των απορριμμάτων. 

Δεν γίνεται το 2016 να υπάρχουν 
άνθρωποι που πιστεύουν ότι τα ζώα 
δεν νιώθουν πόνο και μπορούμε να τα 
χτυπάμε. Είναι απαράδεκτο!» τόνισε με 
τη σειρά της η κα. Ανδραμικλή.

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

«ΘEΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦYΓΟΥΝΕ. 
ΑΝ ΔΕΝ ΦYΓΟΥΝ ΘΑ 

ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟYΝ»
Μείωση ή χρέωση ανά χιλιόμετρο βλέπει ο Δήμαρχος Θωμάς Ρούσσης
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Έπειτα από έντονες πιέσεις της διευθύντριας του δημοτικού σχολείου 
Συκαμίνου Αναστασίας Κατσούγκρη, στον δήμο Ωρωπού και την πρόεδρο της 
ΔΕΠ δήμου Ωρωπού Αλεξανδράτου Ανδριάνα ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση 
της παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου. 

Οι πιέσεις αυτές έγιναν με μόνο γνώμονα την εκπαίδευση και την ασφάλεια 
των μαθητών. Η παιδική χαρά ξηλώθηκε στις 8 Μαρτίου 2016 ενώ το αίτημα 
για αντικατάστασή της κατατέθηκε σον δήμο Ωρωπού από την διεύθυνση 
του σχολείου στις 11 Δεκεμβρίου 2015. 

Αναλυτικά το αίτημα της κ. Κατσούγκρη προς τον δήμαρχο Ωρωπού  κ. Θωμά 
Ρούση και την πρόεδρο της ΔΕΠ δήμου Ωρωπού κ. Ανδριάνα Αλεξανδράτου: 

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση Παιδικής Χαράς Δημοτικού Σχολείου 
Συκαμίνου»

Κύριε Δήμαρχε,
Σας ενημερώνουμε ότι
Η Παιδική Χαρά που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Σχολείου μας 

έχει φθορές στα όργανα του τάπητα και αποτελεί χώρο ακατάλληλο για 
χρήση από τους μαθητές μας. Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη χρονιά που 
έχει απαγορευτεί στους μαθητές να παίζουν στο χώρο αυτό τα διαλείμματα. 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου του 
ολοημέρου δηλαδή μετά τις 16:30, εισέρχονται άτομα εκτός σχολείου και 
προκαλούν φθορές στα παγκάκια στα όργανα της Παιδικής Χαράς και γενικά 
στον προαύλιο χώρο.

Για όλους αυτούς τους λόγους προτείνουμε το εξής:
1. ΑΜΕΣΗ αντικατάσταση της Παιδικής Χαράς, με απομάκρυνση των 

οργάνων τα οποία αποτελούν εστία κινδύνου για τους μαθητές. 
Διαμόρφωση του χώρου της Παιδικής Χαράς με γήπεδο τένις ή γήπεδο 

5Χ5 ποδοσφαίρου. Το δεύτερο θα θέλαμε να το αποφύγουμε να γίνει γιατί 
θα γίνει πόλος έλξης για εξωσχολικούς. 

2. Φύλαξη του χώρου από Σχολικό Φύλακα κατά τις ώρες 16:00 έως 
21:00 καθημερινά καθώς επίσης τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Αυτό 
αμέσως θα σημάνει μείωση του κόστους επισκευής του αύλειου χώρου από 
καταστροφές εξωσχολικών ατόμων.

3. Επειδή για εμάς η ασφάλεια των παιδιών του Σχολείου μας είναι 
πρωταρχικός μας στόχος και δεν το διαπραγματευόμαστε και επειδή για την 
περιουσία του σχολείου είμαστε συνυπεύθυνοι, παρακαλώ όπως προβείτε 
άμεσα σε ενέργειες που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των μαθητών και 
την προστασία της περιουσίας του Σχολείου.

Επιτυχημένη η αντικατάσταση της παιδικής χαράς στο δημοτικό Συκαμίνου

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  

ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ ΤΑΞΗ»

Προς τε γαρ οικονομίαν και προς πολιτείαν και προς τας τέχνας πάσας, εν 
ουδέν ούτω δύναμιν έχειν παίδειον μάθημα ή η περί τους αριθμούς δια-
τριβή»» Πλάτωνας ( 427 π.Χ - 347 π.Χ)

Στις 16 Φεβρουαρίου 2016 , πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Συκα-
μίνου Δειγματική Διδασκαλία στα Μαθηματικά με θέμα «Δημιουργικότητα και 
φαντασία στη διδασκαλία των Δεκαδικών Αριθμών στην Δ΄ Τάξη» Την διδασκαλία 
πραγματοποίησε η εκπαιδευτικός Φιλιπποπούλου Σοφία με τους μαθητές της Δ΄ 
τάξης και  με την παιδαγωγική καθοδήγηση του Σχολικού Συμβούλου της 50ης 
Περιφέρειας Αττικής κύριου Κουμπιά Εμμανουήλ.

Ο Ευγένιος Τριβιζάς αναφέρει «Η παιδική δημιουργικότητα και η φαντασία 
πρέπει να έχουν κυρίαρχο ρόλο στην εκπαίδευση..»  Εμείς στο Δημοτικό 
Σχολείο Συκαμίνου το έχουμε  κάνει πράξη. Η δημιουργικότητα και η φαντασία 
είναι μέρος της καθημερινής μας διδακτικής πρακτικής και έχουν κυρίαρχο ρόλο 
σε κάθε τομέα της εκπαιδευτικής μας πράξης 

 Στην Δειγματική διδασκαλία που παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί της Δ΄ τάξης 
των δημοτικών σχολείων του Δήμου Ωρωπού καθώς και  του Δήμου Διονύσου 
(1ο & 2ο Δ.Σ. Αγίου Στεφάνου),  παρουσιάστηκαν εναλλακτικοί τρόποι διδασκα-
λίας και με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην διδασκαλία των Μαθηματικών. 

 Οι μαθητές μας έδειξαν στους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν την 
Δειγματική Διδασκαλία πως οι μαθηματικές γνώσεις συνδέονται με τις προσωπικές 
εμπειρίες τους  και την καθημερινότητα τους. Γιατί  τα μαθηματικά βρίσκονται 
παντού στη φύση και τη ζωή μας. Βρίσκονται στα πράγματα που βλέπουμε κι 
αγγίζουμε. Είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα  και 
αγγίζουν κάθε πτυχή του σύγχρονου βίου. Είναι η ίδια η ζωή.

Οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν πως τα παιδιά διασκέδασαν με την χρήση 
των ΤΠΕ και αναγνώρισαν την προσθετική τους αξία στη διδασκαλία. Η γνώση 
βγήκε αβίαστα μέσα από παιχνίδια, με αποτέλεσμα τα παιδιά να δηλώσουν ότι 
τα Μαθηματικά είναι το καλύτερό τους μάθημα Με αυτό τον τρόπο αντιμετω-
πίζονται τα Μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο Συκαμίνου, δηλαδή σαν κομμάτι 
της καθημερινής ζωής των παιδιών, σαν παιχνίδι, ένα παιχνίδι γνώσης που κάνει 
τα παιδιά ευτυχισμένα και χαρούμενα. 

ΑΝΑΣΤΑΣIΑ ΚΑΤΣΟYΓΚΡΗ, 
διευθύντρια Δημοτικού Σχολείο Συκαμίνου Ωρωπού


