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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 170/03-08-2016

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΝ/2-8-2016


Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΠΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Επειδή στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου υπάρχουν αρκετά αδιευκρίνιστα σημεία όσον
αφορά την διαδικασία για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, κατ’ αρχήν θα θέλαμε ν’
απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα το Υπουργείο μιάς και είναι ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ φορέας
που παρακολουθεί με αναθέσεις σε τρίτους, τις αναλύσεις και τις μετρήσεις των νερών
κολύμβησης.
1.- Σε ποιο σημείο της χώρας βρίσκεται η μοναδική περιοχή που είναι ακατάλληλη για
κολύμβηση από τις 1.500 που αναφέρετε; Σας προσκαλούμε και σας προκαλούμε
παρουσία εισαγγελέα να επισκεφτούμε τουλάχιστον τριάντα (30) περιοχές στην Αττική
όπου η ακαταλληλότητα είναι τουλάχιστον εμφανής.
2.- Πώς τολμάτε, κύριοι του ΥΠΕΝ, να κοροϊδεύετε τον μισό πληθυσμό της χώρας, όταν
γνωρίζετε ότι:
i. Στην ανατολική Αττική και σε πολλά νησιά και άλλες περιοχές της χώρας η φράση
«βιολογικός καθαρισμός» είναι ανεφάρμοστη από τους εκάστοτε κρατούντες.
ii. ΄Όταν το αποχετευτικό σύστημα δεν έχει ακόμη σχεδιασθεί.
iii.
΄Όταν οι απορροφητικοί βόθροι στην χώρα είναι στην ημερήσια διάταξη και το
περιεχόμενό τους δεν είναι, όπως ξέρετε, μόνο βακτηρίδια αλλά βαριά μέταλλα
και άλλες επικίνδυνες για την δημόσια υγεία ουσίες.
iv.
Όταν οι επώνυμες καταγγελίες που μας έρχονται για ουρολοιμώξεις, κολπίτιδες
και άλλες αρρώστιες είναι αποδεδειγμένα προϊόντα μολυσμένης θάλασσας.
v.
Όταν μόλις προχθές το Λιμεναρχείο απαγόρευσε στην ακτή, στο ΕΔΕΜ, που
εκβάλει η Πικροδάφνη, την κολύμβηση για 10 ημέρες.
vi.
Όταν, δίδονται αφειδώς γαλάζιες σημαίες σε σημεία εκβολής αγωγών
(διαθέτουμε όλα τα στοιχεία) .
vii. Όταν, όταν, όταν …
ΤΩΡΑ ΑΣ ΕΡΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΣΘΕ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ
Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) λειτουργεί 37 συνεχή χρόνια και κάθε χρόνο, τον Ιούνιο, με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για το Περιβάλλον (5 Ιουνίου) δίνει στην δημοσιότητα
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τα αποτελέσματα ενδεικτικής έρευνας η οποία γίνεται τον Μάιο από ειδικούς
επιστήμονες – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ – στον Αργοσαρωνικό και Ευβοϊκό κόλπο.
Επειδή αναφέρεσθε στην έκθεση αυτή, σας πληροφορούμε ότι δόθηκε στην δημοσιότητα
στις αρχές Ιουνίου (2.6.2016) και μόλις τώρα, 2 Αυγούστου, το ΘΥΜΗΘΗΚΑΤΕ ότι «δήθεν»
υπάρχουν αοριστίες για τα εργαστήρια και την επιστημονικότητα του ΠΑΚΟΕ.
Επειδή, όμως, το ΠΑΚΟΕ εδώ και 37 χρόνια έχει αντιμετωπίσει κάθε είδους εξουσία, όπως
και την δική σας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1.- Από το 1979, όταν πρωτοανακαλύψαμε το «νέφος» της Αθήνας και με τον Υπουργό
Τρίτση χέρι – χέρι διαδηλώναμε γι’ αυτό, όταν, όμως, έγινε υπουργός, μας μήνυσε και μας
πήγε στα δικαστήρια, όπου ΑΘΩΩΘΗΚΑΜΕ παμψηφεί. Επειδή ως Υπουργός ΧΟΠ δήλωνε
ότι δεν υπάρχει νέφος. Το ίδιο έκανε και ο επόμενος, ο Κουλουμπής. Την ίδια τακτική
αντιμετωπίσαμε και με τους επόμενους της εξουσίας.
2.- Δεν φανταζόμαστε ποτέ, όμως, ότι μετά από 37 ολόκληρα χρόνια, θα
επαναλαμβανόταν το ίδιο έργο μ’ εσάς.
3.- Στον βωμό του τουριστικού μας προϊόντος που επικαλείσθε, πάει περίπατο η δημόσια
υγεία.
4.- Άραγε έχετε ποτέ αναρωτηθεί πόσο είναι το κόστος της θεραπείας για τις
ουρολοιμώξεις κάθε χρόνο και ποια είναι η διαφορά από την υλοποίηση έργων υποδομής
(αποχετευτικό, βιολογικοί καθαρισμοί κλπ);
5.- Αναφέρεσθε στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ που σας έχουμε επανειλημμένα προσκαλέσει
να επισκεφθείτε. Γι’ αυτό ζητάμε άμεσα σε συνεργασία με την Εισαγγελέα Περιβάλλοντος,
και με όποιους εσείς θέλετε, να έλθετε στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ.
6.- Πεντακόσιες και πλέον μελέτες, προγράμματα και έρευνες έχουμε υλοποιήσει με
φορείς του Δημοσίου (Υπουργεία, Περιφέρεια, Νομαρχίες, Δήμους κλπ).
7.- Οι μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούμε είναι για 37 χρόνια οι
ίδιες, σύμφωνα με τα διεθνή standards.
8.- Εάν για εσάς η ορθότητα των αποτελεσμάτων έγκειται στην ετεροχρονισμένη χρήση
από τους πολίτες, τότε πράγματι κοροϊδεύετε τους πολίτες. Γιατί αυτό κάνετε εσείς.
9.- Για ποιους λόγους τότε η αξιοπιστία σας που πραγματικά αγγίζει τα όρια του
παραλόγου – 1.499 παραλίες από τις 1.500 κατάλληλες για κολύμβηση, γελά και το
παρδαλό κατσίκι περνώντας τους πολίτες για κρετίνους – έχει πέσει στο ναδίρ ενώ έχει
εκατονταπλασιασθεί η αναγνώριση από τα ΜΜΕ του ΠΑΚΟΕ σε σχέση με την δική σας;
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10.- Σας επιστρέφουμε τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού ότι τα κοινωνικά αγαθά είναι
περιουσία του λαού και όχι της εκάστοτε εξουσίας και κυβέρνησης.
11.- Έτσι λοιπόν οι θάλασσές μας (15.000 km ακτών) είναι κομμάτι της ζωής μας και
έχουμε κάθε δικαίωμα (άρθρο 21 του Συντάγματος) να τις προστατεύουμε
αναδεικνύοντας τα προβλήματα.
Το ΠΑΚΟΕ άμεσα καταθέτει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου (και σχετική
αγωγή) για το προσβλητικό, υβριστικό, συκοφαντικό και ακατανόμαστο ανυπόγραφο
Δελτίο Τύπου της 2.8.2016 του ΥΠΕΝ.
Εάν σας ενδιαφέρει πρώτιστα το «τουριστικό προϊόν», εμάς μας ενδιαφέρει πρώτιστα η
Δημόσια Υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.-

Από την Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ
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