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Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε το 24ο Συνέδριο του
Πανελληνίου Δικτύου Οικολογι-
κών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)
στη Λίμνη Πλαστήρα 21-23 Νο-
εμβρίου 2014 με θέμα:

«Προστασία Λιμνών, Υδατι-
κών Πόρων και Βιοποικιλότη-
τας»

Συνδιοργανωτές του Συνε-
δρίου ήταν η ΚΕΔΕ και ο Δήμος
Λίμνης Πλαστήρα.

Παραβρέθηκαν οι βουλευτές
Καρδίτσας Τσιάρας Κώστας και
Ταλιαδούρος Σπύρος, ο εκπρό-
σωπος του Προέδρου της ΚΕΔΕ
κ. Γιώργος Κοτρωνιάς, ο Πρό-
εδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Κω-
τσός Γιώργος, οι Δήμαρχοι:
Δεσκάτης Γρεβενών Καραστέρ-
γιος Δημήτρης, Λίμνης Πλα-
στήρα Τσιαντής Δημήτριος,
Αργιθέας Τσιβόλας Λάμπρος,
Αχαρνών Κασσαβός Ιωάννης,
Μεταμορφώσεως Καρπέτας
Μιλτιάδης,  Τρικκαίων Παπα-
στεργίου Δημήτριος και Αγρά-
φων Μπαμπαλής Θεόδωρος,
Λειψών Μάγκος Φώτης, Ζηρού
Καλατζής Νίκος και Μεσσήνης
Αναστασόπουλος Στάθης, οι Αν-
τιδήμαρχοι: Καρδίτσας Ψημμέ-
νος Κ., Κέρκυρας Παγκράτης Π.,
Δωρίδας Αντωνόπουλος Κ.,
Αχαρνών Δασκαλάκης Δ, Πλα-

στήρα Γώγουλος Γ. και Μπου-
ραντάς Π., εκπρόσωπος του Μη-
τροπολίτη, οι εκπρόσωποι της
ΔΕΗ Αργυράκης Ιωάννης και
Αλεξόπουλος Ιωάννης, της Τρά-
πεζας Πειραιώς Γαβριήλ Προκό-
πης και Σκουλουδάκη Κατερίνα,
στελέχη του ΥΠΕΚΑ, καθηγητές
Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι των
Φορέων Διαχείρισης και εκπρό-
σωποι πολλών άλλων φορέων.

Όλες οι εισηγήσεις, που έγιναν
από ειδικούς επιστήμονες, ήταν
υψηλού επιπέδου και οι σύνε-
δροι τις παρακολούθησαν με με-

γάλη προσοχή.
Οι εισηγήσεις ανέλυσαν τα

προβλήματα που υπάρχουν στο
σύνολο σχεδόν των λιμνών της
Ελλάδας, τις έρευνες που γίνον-
ται σχετικά με την κατάστασή
τους, τους τρόπους αντιμετώπι-
σης των προβλημάτων, την υπο-
βάθμιση των νερών ποταμών
και λιμνών και τα προβλήματα
που αντίστοιχα αντιμετωπίζει η
πανίδα τους.

Στο τέλος του Συνεδρίου ψηφί-
στηκε ομόφωνα η ΑΠΟΦΑΣΗ
του 24ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Στις 21 έως 23 Νοεμβρίου

2014 πραγματοποιήθηκε στην
περιοχή της λίμνης Πλαστήρα,
του Νομού Καρδίτσας, το 24ο
ετήσιο συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ
με συνδιοργανωτές την ΚΕΔΕ
και τον Δήμο Λίμνης Ν. Πλα-
στήρα.

Το θέμα του συνεδρίου ήταν η
προστασία των λιμνών, των υδα-
τικών πόρων και της βιοποικιλό-
τητας. Σε αυτό παρουσιάστηκαν
πολλές σύγχρονες και επιστημο-
νικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις
από τους προσκεκλημένους ειδι-
κούς επιστήμονες από την ερευ-
νητική και ακαδημαϊκή
κοινότητα, εκπροσώπους φο-
ρέων και οργανώσεων, τον ιδιω-
τικό τομέα κλπ.

Η Ελλάδα έχει αξιόλογο υγρο-
τοπικό πλούτο με σπουδαία βιο-

ποικιλότητα, τμήμα του οποίου,
αποτελούν οι τεχνητές λίμνες.
Τα ύδατά τους αξιοποιούνται για
παραγωγή ενέργειας, ύδρευση,
άρδευση, τουριστικές υποδομές,
και περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Η ΔΕΗ έχει σημαντικό ρόλο για
τα ανωτέρω. Κοινός τόπος των
συμπερασμάτων είναι ότι οι υδα-
τικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλη-
τοι και απειλούνται από την
υπερκατανάλωση και την κακή
διαχείριση. Κανόνας πρέπει να
είναι όχι μόνο η διαχείριση της
προσφοράς σε νερό, η οποία συ-
νήθως οδηγεί σε ασύνετες πρα-
κτικές και υψηλό κόστος, αλλά
κυρίως η διαχείριση της ζήτησης
σε επίπεδο λεκάνης απορροής
με στόχο την μέγιστη δυνατή
εξοικονόμηση των υδατικών
πόρων. Επιβάλλονται κοινές
δράσεις από την κοινωνία των
πολιτών, την τοπική αυτοδιοί-
κηση, την πολιτεία και τις ιδιωτι-
κές “πράσινες” επιχειρηματικές
παρεμβάσεις. Όλες οι παρα-
πάνω θα πρέπει να υπακούουν
στην ανάγκη προστασίας της
βιοποικιλότητας, και γενικότερα
τόσο των φυσικών όσο και των
τροποποιημένων/τεχνητών οι-
κοσυστημάτων. Επιβάλλονται
σύγχρονοι, ελεγχόμενοι σχεδια-
σμοί, μακράς πνοής, οι οποίοι
θα τηρούν τις απαιτήσεις της ευ-
ρωπαϊκής και εθνικής νομοθε-
σίας, με ουσιαστικό και
αποτελεσματικό τρόπο. Οι ανω-
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τέρω σχεδιασμοί θα πρέπει να
στηρίζονται σε αξιόπιστα δεδο-
μένα βάσης μακράς παρακο-
λούθησης, καταγραφές των
πιέσεων και των επιπτώσεών
τους, ποσοτικοποίησής τους,
αξιόπιστα υδατικά ισοζύγια κ.λπ.
που θα προσφέρουν την απα-
ραίτητη επιστημονική τεκμη-
ρίωση για κάθε σχεδιασμό. Οι
χρήσεις σε μία λεκάνη απορ-
ροής (π.χ. γεωργία, ύδρευση,
βιομηχανία) πρέπει να συνά-
δουν με την φέρουσα ικανότητα
των υδατικών αποθεμάτων και
των οικοσυστημάτων που στηρί-
ζουν (οικολογική παροχή,
στάθμη κ.λπ.). Είναι απαραίτητη
η μείωση των απωλειών από τα
δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης,
η αντικατάσταση υδροβόρων
μεθόδων άρδευσης, η αναδιάρ-
θρωση των  καλλιεργειών και η
εξάλειψη του φαινομένου των
παράνομων γεωτρήσεων. Η
δράση για την αντιμετώπιση των
ανωτέρω είναι επιτακτική
καθώς τα υγροτοπικά οικοσυ-
στήματα κινδυνεύουν από τη
ρύπανση και τις αναμενόμενες
επιπτώσεις λόγω κλιματικής αλ-
λαγής. Το αναπτυξιακό μοντέλο
πρέπει να σέβεται το περιβάλλον
και να μη στηρίζεται σε ατομικά
και συντεχνιακά συμφέροντα. 

Όλα τα παραπάνω θα συμβά-
λουν στη διατήρηση του υγροτο-
πικού πλούτου και της
βιοποικιλότητας ευρύτερα και
στην εξασφάλιση των λειτουρ-

γιών τους και των αγαθών και
υπηρεσιών, που τα οικοσυστή-
ματα αυτά προσφέρουν  στον
άνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό είναι
σκόπιμη η ανταλλαγή εμπειριών
και τεχνογνωσίας για τη διάδοση
και εφαρμογή βέλτιστων πρακτι-
κών και παραδειγμάτων  στην
πράξη  (π.χ. επέκταση υγρών λι-
βαδιών στις Πρέσπες)

Περαιτέρω, τονίστηκε η σημα-
σία προστασίας και ανάδειξης
της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Σπουδαίο ρόλο για τη διατή-
ρηση και αειφορική διαχείριση
των υδατικών πόρων και των
υγροτοπικών οικοσυστημάτων
που στηρίζουν έχει η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση. Οι δράσεις και οι πα-

ρεμβάσεις της, όταν συμβάλ-
λουν στον ανωτέρω στόχο, ωφε-
λούν όχι μόνο τη φύση, αλλά και
τον άνθρωπο. Θετικά παραδείγ-
ματα αποτελούν οι δράσεις του
Δήμου Ν. Πλαστήρα για την προ-
στασία και ανάδειξη της λίμνης
Πλαστήρα καθώς και οι προσπά-
θειες του Δήμου Δωρίδος για
την προστασία των υδάτων της
τεχνητής λίμνης Μόρνου από τη
ρύπανση. 

Ειδικότερα ο Δήμος Ν. Πλα-
στήρα ζητά να σταματήσει
άμεσα η υπεράντληση των υδά-
των της λίμνης Πλαστήρα και να
τηρείται απαρέγκλιτα το οικολο-
γικό όριο ισορροπίας από όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Για τη προστασία της Τεχνητής
Λίμνης του Μόρνου που υδρο-
δοτεί σχεδόν το μισό πληθυσμό
της χώρας, ο Δήμος Δωρίδας
απαιτεί να ενταχθεί άμεσα και
με απόλυτη χρονική προτεραι-
ότητα στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

το έργο του Παραλίμνιου Αγω-

γού λυμάτων και να θεσπιστεί

ανταποδοτικό τέλος από την

ΕΥΔΑΠ για τη περιβαλλοντική

προστασία του οικοσυστήματος. 

Τέλος, σημαντικό ρόλο στη δια-

τήρηση των λιμνών της χώρας

και ευρύτερα του υγροτοπικού

πλούτου, έχει το δίκτυο προστα-

τευόμενων περιοχών Natura

2000. Η θεσμική θωράκιση των

προστατευόμενων περιοχών και

η ύπαρξη φορέων διαχείρισης

που λειτουργούν αποτελεσμα-

τικά (στελέχωση, αρμοδιότητες,

εξοπλισμός, χρηματοδότηση)

αποτελούν προϋποθέσεις διατή-

ρησης και αειφορικής διαχείρι-

σης των περιοχών αυτών. Oι

ευκαιρίες χρηματοδότησης δρά-

σεων και διατήρησης από το

ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι αξιοση-

μείωτες.
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Σημείωμα της σύνταξης
Η χώρα οδεύει προς εκλογές, σε μια

εποχή που τα προβλήματα της χώρας μας
εξακολουθούν να είναι μεγάλα, παρά τα
πέντε χρόνια λιτότητας που δημιούργησαν
μεγάλα ρήγματα στην Ελληνική κοινωνία. Ο
παραγωγικός ιστός της χώρας έχει διαρρα-
γεί και η κοινωνία έχει υποστεί μεγάλα
πλήγματα. Τίποτα δεν προοιωνίζει ότι η κα-
τάσταση αυτή μπορεί να μεταστραφεί σύν-
τομα και ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω
επιδείνωση, ανεξάρτητα από το ποια θα
είναι η νέα Κυβέρνηση της χώρας. Δυστυ-
χώς στα πέντε χρόνια που πέρασαν τα

πλήγματα δεν ήταν μόνο κοινωνικά. Πλήγ-
ματα δέχτηκε και το περιβάλλον, το οποίο
πέρασε σε δεύτερη μοίρα, αφού δόθηκε
προτεραιότητα στα οικονομικά προβλή-
ματα. Οι νόμοι που πέρασαν στο διάστημα
αυτό δεν  έχουν προηγούμενο. Παράδειγμα
αποτελεί η πρόσφατη και ευτυχώς αποτυ-
χημένη προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ να περάσει
δασοκτόνες και αντισυνταγματικές διατά-
ξεις εναντίον των δασών, προφανώς για να
εξυπηρετήσει συμφέροντα. Το ίδιο γίνεται,
χρόνια τώρα εναντίον της περιουσίας του
Ελληνικού λαού, στο όνομα των όποιων οι-
κονομικών προβλημάτων. Το ΤΑΙΠΕΔ ανα-
δεικνύεται σε εταιρεία ξεπουλήματος του

εθνικού πλούτου, χωρίς κοινωνικό έλεγχο
και αναφορά. Τα προβλήματα όμως δεν
σταματούν εκεί. Ο κοινωνικός ιστός έχει
διαρραγεί και όσον αφορά τις ΜΚΟ, οι
οποίες έχουν δυσφημιστεί συλλήβδην. Γιατί
δεν είναι όλες ίδιες. Υπάρχουν πολλές που
προσέφεραν και προσφέρουν πλούσιο κοι-
νωνικό έργο, με μεγάλες θυσίες των μελών
τους. Πολλές από αυτές οδηγήθηκαν στο
κλείσιμο από την κακή ερμηνεία, από τις
εφορίες, των εντολών του Γεν. Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιτζή. Το
κακό είναι ότι οι πληγές δεν επουλώνονται
εύκολα. Ο λόγος όμως ανήκει πλέον στον
Ελληνικό λαό.

Η συνδρομή της εφημερίδας ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
είναι πλέον αντί 20,00 ευρώ το χρόνο, μόνο 10,00
ευρώ. Μια μικρή επιβάρυνση για σας, μια μεγάλη 
βοήθεια για εμάς. Στην τελευταία σελίδα θα βρείτε
τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Καλή χρονιά
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l Πολλά έχω ακούσει αλλά αυτό,
αλλά το τελευταίο όχι. Είναι επικίν-
δυνο το άπλωμα ρούχων μέσα
στο σπίτι! Γιατί αυξάνουν την
υγρασία και δημιουργούν μούχλα.
Μια μπουγάδα βρεγμένων ρούχων
περιέχει δύο λίτρα νερό!
lΚαλά και πού να τα απλώνουμε
όταν βρέχει;

l Υπάρχουν ακίνητα που πω-
λούνται σε τιμές Ι.Χ.! Δεν καταλα-
βαίνω όμως γιατί υπάρχουν
οικογένειες που ζουν μέσα σε Ι.Χ.
Μπορούν κάλλιστα να πουλήσουν
το Ι.Χ. και με τα ίδια λεφτά να πά-
ρουν σπίτι! Κατά το «θα πουλήσω
το ρολόι»…
l Ο δαίμων του διαδικτύου
έκανε το Δήμαρχο Μεσσήνης
Στάθη Αναστασόπουλο, στο δελ-
τίο τύπου για το 24ο Συνέδριο του
ΠΑΝΔΟΙΚΟ: «πρώην». Όμως όχι
μόνο είναι δήμαρχος Μεσσήνης,
αλλά αντιμετώπισε με ψυχραιμία
και χιούμορ το θέμα.
l Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Θεσσαλονίκης αθώωσε τον πρώην
πρόεδρο του Συνδέσμου ΟΤΑ
μείζονος Θεσσαλονίκης, Δημή-
τρη Γαλαμάτη, για ρύπανση του
Θερμαϊκού κόλπου. Από χωμα-
τερή της περιοχής επέτρεψε να
διαρρεύσουν «σκουπιδόζουμα» σε
παρακείμενο ρέμα και από εκεί
στο Θερμαϊκό. Άρα τώρα είναι
ελεύθερος να το επαναλάβει…
l Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για
την προστασία της Μεσογειακής
φώκιας, έχουν αποδώσει. Έχει δια-
πιστωθεί αύξηση του πληθυσμού
τους σε όλες τις περιοχές ενδιαίτη-
σής τους. Πρόσφατα διαπιστώθηκε
ότι φώκιες έχουν φανεί ακόμα και
στις ακτές της Αττικής! Λέτε να
πήγαν για να δουν τη Δούρου;
l Σκότωσαν και κρέμασαν ένα

λύκο στον Παρνασσό. Ο λύκος
είναι είδος υπό εξαφάνιση.

l Μήνυση στον Χαϊκάλη έκανε
ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σα-
μαράς. Αν ακολουθήσει την πο-
ρεία των δικαστικών
διαδικασιών των «κοινών θνη-
τών», ούτε σε πέντε χρόνια δεν θα
υπάρξει αποτέλεσμα. Καλό είναι
λοιπόν και τα δημόσια πρόσωπα να
γεύονται τους «καρπούς των
κόπων τους».
l Μια απλή αποφασούλα πήρε
ο καημένος ο Διοικητής του ΙΚΑ
Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Ήρε την
κατάσχεση των τραπεζικών λογα-
ριασμών της αλυσίδας σούπερ
μάρκετ Αρβανιτίδη με αποτέλε-
σμα να κάνουν φτερά τα χρή-
ματα των λογαριασμών αυτών.
Τώρα διώκεται σε βαθμό κακουρ-
γήματος.
l Θυμάστε το, κατά μακαρίτη
Ευάγγελο Γιαννόπουλο, «κωλό-
σπιτο» του Ανδρέα Παπανδρέου.
Τώρα έχουμε το «κωλόσπιτο» της
Σοφίας Βούλτεψη. Η καημένη
έχει σπίτι μόνο 369 τετραγωνικών
μέτρων και κατηγορήθηκε από τον
ΔΕΗτζή Νίκο Φωτόπουλο ότι απέ-
κρυψε 140 τετραγωνικά για να γλι-
τώσει ΕΝΦΙΑ. Δάσκαλε που
δίδασκες…

l Ο Γιώργος Σούρλας, Γενικός
Γραμματέας Διαφάνειας έχει κάνει
πολλές προσπάθειες για να αντιμε-
τωπιστούν πολλά κακώς κείμενα
στη χώρα μας. Ιδιαίτερες προσπά-
θειες έκανε για τη νοθεία στα
καύσιμα του στρατού. Και δι-
καιώθηκε αφού ασκήθηκαν ποι-
νικές διώξεις έστω και αν, προς

το παρόν, είναι «κατ’ αγνώστων».
l Μπορεί να διαφωνεί κανείς
ριζικά με τις ιδέες και τη συμπερι-
φορά του Νίκου Ρωμανού. Πρέ-
πει όμως να παραδεχτούμε ότι
πάλεψε μέχρι τέλους για να επι-
βάλει την άποψή του.
l Η Ελλάδα είναι οι χειρότερη
χώρα της Ε.Ε. στην αντιμετώπιση
της διαφθοράς. Προς Έλληνες πο-
λιτικούς: Δε θέλουμε να μας σώ-
σετε περισσότερο. Δώσαμε,
δώσαμε!
l Κάθε Φθινόπωρο ξεκινούν  οι
έλεγχοι για το κάπνισμα στους δη-
μόσιους χώρους. Αλλά αποτέλεσμα
μηδέν! Και ξανά από την αρχή τον
επόμενο χρόνο. Στο μεταξύ όμως
το κάπνισμα ζει και βασιλεύει!
l Μαθητές αρχίζουν το κάπνι-

σμα από τα εννιά τους χρόνια!
Αφού οι μεγάλοι και κυρίως οι γυ-
ναίκες δεν το κόβουν…
l Και έφυγε και η Ζέτα που το
είχε πάρει… ζεστά!
l Κάπνισμα και παχυσαρκία
έχουν εκτοξεύσει τους θανάτους
από εμφράγματα και εγκεφα-
λικά. Το προσδόκιμο ζωής στην Ελ-
λάδα είναι 80,7 έτη, κάτω όμως
από Ισπανία και Ιταλία. Αιτία η υπο-
βάθμιση των παροχών υγείας
λόγω της οικονομικής κρίσης. Η κα-
τάσταση δε θα επιδεινωθεί μετά
το 2016.
l Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του
πιάνεται. Το Κράτος μπήκε συνε-
ταίρος στους Δήμους, όσον
αφορά την εκμίσθωση των παρα-
λιών.
l Μέχρι τώρα τα έσοδα πήγαι-
ναν στο ακέραιο στους Δήμους.
l Ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Μανιά-
της υπέγραψε απόφαση με την
οποία θα μελετηθούν οι επιπτώ-
σεις στα αρχαία μνημεία από
την ατμοσφαιρική ρύπανση. Δεν
κάνει κάτι και για τις επιπτώσεις
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
στους ανθρώπους; Γιατί οι πό-
λεις μας είναι πλέον αβίωτες

τους χειμερινούς μήνες.

l Έκθεση του Συνηγόρου του Πο-
λίτη αναφέρει ότι το 40% των παι-
διών στην Ελλάδα απειλούνται από
τη φτώχεια. Έπειτα από πέντε
χρόνια μνημόνιο το μεν χρέος έχει
αυξηθεί κατά 50%, η δε φτώχεια
έχει αγκαλιάσει την Ελληνική κοινω-
νία. Λοιπόν ποιοί έξυπνοι μας έβα-
λαν και μας κρατούν στο
μνημόνιο;

l Αυτό όμως δεν είναι το μονα-
δικό πρόβλημα της κοινωνίας μας.
Στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την
«Υγεία του Παιδιού και του Εφή-
βου» τονίστηκε ότι λόγω της κρί-
σης μειώθηκαν οι γεννήσεις κατά
10,3%.
l Η κλιματική αλλαγή φέρνει
περισσότερες γυναίκες. Ίσως
ισχύει το: γεννάτε Χριστιανοί γιατί…

l Το μόνο ευχάριστο είναι ότι αυ-
ξήθηκε ο μητρικός θηλασμός.
l Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας
Προστασίας «Αρχιπέλαγος» επι-
σημαίνει ότι με τις πρώτες βροχές
τόνοι πλαστικό παρασύρθηκαν
στη θάλασσα. Από εκεί μέσα από
την τροφική αλυσίδα (π.χ. ψάρια)
καταλήγουν στο πιάτο μας! Κάθε
φορά λοιπόν που πετάς στο
δρόμο ή οπουδήποτε αλλού, π.χ.
το κυπελάκι από το φραπεδάκι
σου, να ξέρεις ότι μπορεί να επι-
στρέψει στο πιάτο σου!

Ο Μπαξεβάνος



Λίγες μέρες πριν από την δια-
δικασία εκλογής Προέδρου της
Δημοκρατίας και με φοβερή
σπουδή (συζήτηση Σάββατο!!!),
το ΥΠΕΚΑ καταθέτει νομοσχέδιο,
που νόμιμα πλέον, δίνει κίνητρα
σε εμπρηστές και καταπατητές
δημόσιας γης. Νομιμοποιεί κατα-
πατήσεις που έγιναν τα τελευ-
ταία χρόνια και ανοίγει το δρόμο
για κατά περίπτωση αλλαγή των
δασικών χαρτών. Δασικοί χάρτες
που ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν
και χρόνια τους περιμένουμε. Το
πλέον εξωφρενικό και ευθέως
αντισυνταγματικό, είναι το εξής.
Εάν σε πέντε χρόνια δεν καταφέ-
ρει να αναγεννηθεί ένα καμένο
δάσος, δεν προστατεύεται
πλέον! Μια απίστευτη διάταξη,
δεδομένου ότι είναι πανεύκολο
να φροντίσουν οι εμπρηστές και
οι καταπατητές, να μην αναγεν-
νηθεί φυσικά ή να αναδασωθεί
τεχνητά, μια καμένη έκταση. 

Το έλλειμμα πολιτικής και διοι-
κητικής παιδείας εκτός από τα
παραπάνω απίθανα, φαίνεται
και από το πλήθος απίθανων
τροπολογιών που κατατίθενται,
που δεν έχουν σχέση με δάση
και αλσύλλια και που αφορούν
βολέματα και μόνον ημετέρων.
Μετατάξεις, μεταθέσεις προ-
αγωγές, προσλήψεις. 

Δεν γνωρίζουμε εάν οι Βουλευ-
τές που θα κληθούν να ψηφί-
σουν γνωρίζουν τί θα ψηφίσουν
«δι’ ανατάσεως της χειρός». Ελ-
πίζουμε να διάβασαν, έστω αυτή
τη φορά, περί τίνος πρόκειται
και να αποτρέψουν την νόμιμη
πλέον επέλαση εμπρηστών και
καταπατητών τα αμέσως επό-
μενα χρόνια. Επέλαση στην Δη-
μόσια περιουσία. Σε ότι έχει
απομείνει από Δημόσια περιου-
σία δηλαδή…

Η Εκτελεστική Γραμματεία του
ΠΑΝΔΟΙΚΟ
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ΨΗΦΙΣΜΑ
Του 24ου Συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ στη Λίμνη Πλαστήρα

21-23 Νοεμβρίου 2014
Οι σύνεδροι της Γενικής Συνέ-

λευσης του Πανελληνίου Δικτύου
Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ-
ΔΟΙΚΟ), που συνήλθε 22 και 23
Νοεμβρίου 2014 στη Λίμνη Πλα-
στήρα ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ το
ΥΠΕΚΑ διότι αγνοώντας τους
όρους συνετής διαχείρισης των
υδατικών πόρων, συνεχίζει να
αδειοδοτεί την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, που ανεξέλεγκτα
συνεχίζει το καταστροφικό της
έργο επάνω στον κύριο υδροφο-
ρέα της Χαλκιδικής.

Έτσι η εταιρεία αυτή:
Α. Διαχειρίζεται τους υδατι-

κούς πόρους, χωρίς να λαμβάνει
υπόψη της το συμφέρον και την
υγεία των πολιτών, αλλά των
δικών της συμφερόντων.

Β. Προγραμματίζει με γεωτρή-
σεις να υποβιβάσει τον υδρο-
φόρο ορίζοντα, ακόμη και κάτω
από την επιφάνεια της θάλασ-
σας, υποτιμώντας τον κίνδυνο ει-
σόδου της θάλασσας στον
υδροφόρο ορίζοντα.

Γ. Κάνει συνεχώς διερευνητι-
κές γεωτρήσεις για εκτίμηση με-
ταλλευτικών πεδίων που έχει σαν
αποτέλεσμα η υδρογεωλογική
λεκάνη της Χαλκιδικής να χαρα-
κτηρίζεται από κακής ποιότητας
νερό.

Δ. Απορρίπτει επικίνδυνα από-
βλητα στο περιβάλλον, κατα-
στρέφοντας τα επιφανειακά
νερά της περιοχής.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΛΟΓΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τις δραστηριότητες της εται-
ρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη
Χαλκιδική

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Βαγγ. Σπίθας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ-

ΔΡΙΟΥ 

Δ. Λυμπουρίδης 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Μαίρη Χουλιέρη

ΠΑΝΔΟΙΚΟ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάθε άλλο παρά Υπουργείο Περιβάλλοντος

Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Νίκος Ασλάνογλου (Βέροια), Γιάννης Βερβερίδης (Χαλκι-
δική), Κώστας Βολιώτης (Βόλος), Θανάσης Θεοδωρόπουλος
(Χαλανδρίτσα), Γιώργος Καλλιαμπέτσος (Αθήνα), Παναγ. Κα-

τσουλάκος (Μακρακώμη), Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα)
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Στο σφυρί τα φιλέτα της Αττικής
Το δημαρχείο Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, το

Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας, αθλητικές και
ολυμπιακές εγκαταστάσεις και πολλά χιλιόμετρα
ελεύθερων ακτών στον Σαρωνικό δόθηκαν «προ-
ίκα» στην ανώνυμη εταιρεία «Παράκτιο Αττικό
Μέτωπο», με σκοπό να τα... αναδείξει με όλους
τους πρόσφορους τρόπους και να υλοποιήσει το
όραμα του πρωθυπουργού για την «αθηναϊκή Ρι-
βιέρα»! Τα περισσότερα από τα συνολικά 19 πα-
ραθαλάσσια «φιλέτα» έχουν εκχωρηθεί κατά
χρήση στους δήμους, με συμβάσεις που λήγουν
μεταξύ 2018 και 2034, ενώ η συνολική τους επι-
φάνεια ξεπερνά τα 2,5 εκατ. τετραγωνικά
μέτρα! Στην επίμαχη ζώνη υπάρχουν δασικές
εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι και προστατευό-
μενες περιοχές NATURA, αλλά και ιδιωτικά ακί-
νητα που είχαν αποκτηθεί πριν πολλά χρόνια με
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για την κάλυψη
δημόσιου συμφέροντος, το οποίο σήμερα δεν
υπάρχει. Η διοίκηση της «Παράκτιο Αττικό Μέ-
τωπο» δεν φαίνεται να έπεισε τους έξι δημάρ-
χους των περιοχών και ήδη άρχισαν να
κατατίθενται προσφυγές που ζητούν την ανά-
κληση της κοινής υπουργικής απόφασης του Σε-
πτεμβρίου, με την οποία έγινε η μεταβίβαση των
παράκτιων ακινήτων. Η αρχή έγινε από τον δή-
μαρχο Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, που κινδυ-
νεύει με... έξωση! «Το κτίριο εξυπηρετεί δημόσιο

σκοπό» και γι’ αυτό «είναι ανεπίδεκτο απαλλο-
τρίωσης, δηλαδή μεταβίβασης της κυριότητας»,
αναφέρει στην προσφυγή του ο δήμαρχος Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος, που ζητά να κηρυχθεί
άκυρη η μεταβίβαση του δημαρχείου. Επτά δη-
μότες στρέφονται κατά της μεταβίβασης συνο-
λικά τεσσάρων παραθαλάσσιων ακινήτων. Εκτός
από το δημαρχείο, στη νέα εταιρεία έχουν πε-
ριέλθει δύο εκτάσεις, στο Μικρό Καβούρι και
στην παραλία της Βάρκιζας, στις οποίες υπάρ-

χουν αρχαιολογικοί χώροι, οριοθετημένοι και χα-
ρακτηρισμένοι με αποφάσεις του υπουργείου
Πολιτισμού! Επιπλέον, άλλη μια έκταση στην πα-
ραλία της Βάρκιζας έχει ενταχθεί, πάλι με υπουρ-
γική απόφαση, στο δίκτυο προστατευόμενων
περιοχών NATURA και ανήκει στην ίδια χωρική
ενότητα με τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Φαίνεται,
όμως, πως όλα αυτά είναι «ψιλά γράμματα» για
τους υπογράφοντες την κοινή υπουργική από-
φαση.

Δεν είναι «πλάκα»
«Κατεδάφιση» των προστα-

τευτικών διατάξεων που
έχουν θεσπιστεί για την Πλάκα
και τα Εξάρχεια προωθούνται
με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο
του υπουργείου Περιβάλλον-
τος, το οποίο δεν θα αφήσει
τίποτε όρθιο στον τόπο μας.
Οι αλλαγές γίνονται με νόμο
και όχι με προεδρικό διά-
ταγμα, το οποίο θα «σκόντα-
φτε» στο ΣτΕ. Μετά την
αποτυχημένη απόπειρα που
έγινε μέσα από το Ρυθμιστικό
της Αθήνας, γίνεται προσπά-
θεια να ακυρωθούν οι διατά-
ξεις που προέβλεπαν το
κλείσιμο των κέντρων με μου-
σικά όργανα μετά τη συντα-
ξιοδότηση ή τον θάνατο των
αρχικών ιδιοκτητών τους.
Στην περίπτωση της Πλάκας,
δίνεται επιπλέον το δικαίωμα
να αναπτυχθούν εμπορικές
χρήσεις και στον πρώτο
όροφο, ενώ είναι υπαρκτός ο
κίνδυνος να επεκταθούν σε
όλο το κτίριο, όπως επιθυμούν

μεγαλοεπιχειρηματίες της νυ-
χτερινής διασκέδασης. «Η
Πλάκα κινδυνεύει πάλι», προ-
ειδοποιεί η Επιτροπή Πρωτο-
βουλίας και υπενθυμίζει ότι η
πρώτη προσπάθεια κατα-
στρατήγησης του διατάγμα-
τος έγινε το 2008 και απέτυχε
κάτω από τις διαμαρτυρίες
των κατοίκων και φορέων της
περιοχής. Η Επιτροπή καλεί τη

δημοτική αρχή της Αθήνας να
σταθεί στο πλευρό των κατοί-
κων, σημειώνοντας ότι οι προ-
ωθούμενες ρυθμίσεις δεν
προβλέπουν παρουσία του
δήμου στη διαδικασία μεταβί-
βασης της άδειας λειτουργίας
ενός κέντρου διασκέδασης,
παρόλο που ανήκει στις αρμο-
διότητες της Αυτοδιοίκησης!

Μπρος ΧΥΤΑ 
και πίσω ρέμα!

Γνωμοδότηση του ειδικού γραμμα-
τέα Υδάτων, Κωνσταντίνου Τριάντη
εξαφάνισε «Υδατόρεμα ή υδατόρευμα
ή ρέμα» στο «Μαύρο Βουνό» Γραμμα-
τικού! Το βρήκε ότι «είναι (σχετικά)
ασήμαντο». Αντίθετα είχε γνωμοδοτή-
σει η Ειδική Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) η οποία διαπί-
στωνε σειρά παραβάσεων της περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας.

Η γνωμοδότηση του κ. Τριάντη επι-
καλείται τον νόμο 4258/2014, ο
οποίος ψηφίστηκε περίπου δύο μήνες,
πριν από τις εκλογές, και οι διατάξεις
του χαρακτηρίστηκαν «φωτογραφι-
κές» ή «δώρο» υπέρ της «Ελληνικός
Χρυσός». Τελείως συμπτωματικά η
γνωμοδότηση της ειδικής γραμμα-
τείας Υδάτων εκδόθηκε στις 29 Απρι-
λίου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Αττικής στις 27
Μαΐου! Δηλαδή  μετά το 2ο γύρο των
αυτοδιοικητικών εκλογών!



Ο λόγος, για την τελευταία προσπά-
θεια της Κυβέρνησης, να δώσει νό-
μιμα πλέον κίνητρα σε καταπατητές
και εμπρηστές, να συνεχίσουν τη «δου-
λειά» τους. Αναμφίβολα ήταν μια νίκη
προς όφελος της δημόσιας περιουσίας
και των δασών ειδικότερα. Νίκη που
οφείλεται σε αντιδράσεις της τελευ-
ταίας στιγμής, Βουλευτών, περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων και πολιτών. 

Όμως, και αυτή η υπόθεση, είναι
απλά ένα δέντρο, στο απέραντο
δάσος της κοινοβουλευτικής καθημε-
ρινότητας. Σε αυτό το σημείωμα, να
αφήσουμε το δέντρο και να δούμε
λίγο το δάσος

Αλήθεια, ποιοι πολιτικοί εγκέφαλοι
σκέφτηκαν να κατατεθεί στη Βουλή
κάτι τόσο εξοργιστικό; Πάλι δεν το διά-
βασε κάποιος τρίτος πριν δημοσιοποι-
ηθεί; Άποψή μας είναι ότι ήξεραν πολύ
καλά τι έκαναν. Και έκαναν αυτό που
επέβαλαν με ποικίλους τρόπους, συγ-
κεκριμένα οικονομικά και πολιτικά
συμφέροντα. Αδιαφόρησαν πλήρως
εάν αυτό θα έχει μη αναστρέψιμες συ-
νέπειες στα αμέσως επόμενα χρόνια
για την χώρα. Όπως αδιαφόρησαν και
για όσα πριν από σήμερα γίνονταν,
καταφανώς εγκληματικά για τον τόπο
και τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε
όλοι μας από το ταμείο. Τα ίδια πρό-
σωπα που κατέστρεψαν τη δομή της
πατρίδας μας, οι ίδιοι εξωκοινοβου-
λευτικοί θεσμοί που έκαναν ουσια-
στικά πολιτική, συνεχίζουν να
εποφθαλμιούν τα πάντα. Χωρίς

ντροπή ή φόβο. Απλά τώρα, έκαναν
μια τακτική υποχώρηση και σίγουρα
θα επανέλθουν. Και μέσα στο δάσος
του κοινοβουλευτικού ορυμαγδού ,
βλέπουμε καθαρότατα πως χάσαμε
την ανεξαρτησία μας. Την αξιοπρέ-
πειά μας, τους πολίτες μας, το αύριο
των παιδιών μας. Τον πόλεμο τον χά-
σαμε προ πολλού οικτρά. Τεράστιες οι
απώλειες. Και τον χάσαμε γιατί μπορεί
να είχαμε και έχουμε κωμικούς, τρα-

γικούς ακριβοπληρωμένους, αλυσοδε-
μένους  στρατηγούς, στράτευμα δεν
έχουμε. Πόλεμος δεν κερδίζεται με μια
καταρρακωμένη ψυχολογία και περι-
μένοντας κάποιος άλλος να «πολεμή-
σει» γενναία για εμάς. Χωρίς
σπουδαίους στόχους ως κοινωνία,
απλά γλύφαμε το κοκαλάκι και το
ψαχνό το ενθυλάκωναν οι λίγοι χωρίς
να τους ενοχλεί κανείς. Οι καθημερινοί
εμείς, οι υπεύθυνοι, πάντα και μέχρι

σήμερα, διεκδικούμε τα δικαιώματά
μας. Και ασφαλώς τα καταπατούν και
ασφαλώς και έχουμε. Από υποχρεώ-
σεις όμως; Θα μιλήσουμε ποτέ για
αυτές; Θα δούμε καμιά… αγωνιστική
κινητοποίηση για τις υποχρεώσεις μας
απέναντι στην κοινωνία μας, της
οποίας είμαστε κομμάτι;  Μέχρι τότε,
θα καίγεται το δάσος και θα χαιρόμα-
στε απλά που σώθηκε ένα δέντρο.
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Ήταν νίκη. Με τον πόλεμο τι γίνεται;
Του Νίκου Ασλάνογλου

Μέσα στο Δεκέμβριο κατατέθηκε
στη Βουλή από το ΥΠΕΚΑ, νομοσχέ-
διο που μεταξύ άλλων, αφορούσε
και στα πολύπαθα δάση μας. Ο ανα-
πληρωτής Υπουργός Ν. Ταγαράς,
πρότεινε πολλές ρυθμίσεις που ξεσή-
κωσαν αντιδράσεις και μέσα στη
Βουλή. Αυτή είναι η πολιτική των πο-
λιτικών στη χώρα μας. Ιδιαίτερα σε
προεκλογική περίοδο, «σπρώχνουν»
για ψήφιση οτιδήποτε, κατεπειγόν-
τως προκειμένου να εξυπηρετήσουν
οικονομικά συμφέροντα. Έτσι και
τώρα, άρον-άρον να περάσουν ως
νόμοι πλέον, ρυθμίσεις που θα ήταν
καταστροφικές για τα δάση και κίνη-
τρο σε κάθε τυχοδιώκτη, εμπρηστή
– καταπατητή. Ξέρουμε ότι η προ-
στασία των καμένων δασών, είναι
κατοχυρωμένη από το Σύνταγμά

μας. Και αυτό ήθελαν να το παρα-
βιάσουν. Προέβλεπαν δηλαδή ότι
εάν σε πέντε χρόνια δεν μπορούσε
ένα καμένο δάσος να αναγεννηθεί,
έπαυε να προστατεύεται. Σα να προ-
έτρεπε δηλαδή τους εμπρηστές, να
φροντίσουν, να μην γίνει αναγέν-

νηση ή αναδάσωση, πράγμα πανεύ-
κολο. Αυτή η διάταξη ήταν η κραυ-
γαλέα. Βέβαια, αυτό το νομοσχέδιο,
προέβλεπε και προβλέπει, πλήθος
διατάξεων, που ο μέσος πολίτης
είναι αδύνατον να διαβάσει και να
κατανοήσει. Κι ενώ θα έπρεπε οι πο-

λίτες να ενημερωθούν από τους
βουλευτές τους περί τίνος πρόκειται,
έγινε το αντίθετο. Οι πολίτες αντέ-
δρασαν σε χρόνο ελάχιστο. Μέσα σε
δυο ημέρες συγκεντρώθηκαν πάνω
από 45.000 ηλεκτρονικές υπογρα-
φές και τα βουλευτικά γραφεία , κα-
τακλύστηκαν από επιστολές
διαμαρτυρίας. 

Τελικά, αποσύρθηκαν διατάξεις,
όπως και η παραπάνω. Πίστευαν
μάλλον ότι θα περνούσε απαρατή-
ρητο, μέσα στην πρεμούρα εκλογής
ή όχι Προέδρου της Δημοκρατίας.
Πονηριές, της τελευταίας στιγμής.
Συνειδητή στόχευση στην δημόσια
περιουσία και εξυπηρέτηση συγκε-
κριμένων συμφερόντων. Όπως
πάντα.

Μόλις αποφύγαμε καταστροφή των δασών
Του Νίκου Ασλάνογλου
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Παρόλο που οι ποινές για τη λα-
θροϋλοτομία έχουν αυξηθεί, το
φαινόμενο δεν έχει εκλείψει. Στην
αυστηροποιημένη από πέρσι νομο-
θεσία, τα σχετικά αδικήματα ανά-
γονται σε πταίσμα, αν η ζημιά που
προκαλείται είναι έως 300 ευρώ,
σε πλημμέλημα από 300 έως
10.000 ευρώ και σε κακούργημα
για πάνω από 10.000 ευρώ. Επι-
πρόσθετα της ποινής, οι Διευθύν-
σεις Δασών επιβάλλουν και
διοικητικό πρόστιμο πενταπλάσιο
της αξίας των κατασχεθέντων
ξύλων, κατάσχονται τα ξύλα και
εκποιούνται άμεσα με δημοπρα-
σία, ενώ για τα αυτοκίνητα και τα
εργαλεία που κατάσχονται αποφα-
σίζουν τα δικαστήρια αν θα δημευ-
τούν. Γιατί όμως, παρόλα αυτά η
λαθροϋλοτομία ζει και βασιλεύει,
όπως παραδέχονται οι ίδιοι οι δα-
σικοί; Οι λόγοι που την εξέθρεψαν
έχουν να κάνουν με την αλόγιστη
αύξηση της τιμής του πετρελαίου
πριν τρία χρόνια. Σήμερα παρά
την αντίστοιχη μείωση, το φαινό-
μενο συνεχίζεται. Γιατί πρώτον κά-
ποιοι υιοθέτησαν  ως καύσιμη ύλη
το ξύλο και είναι δύσκολο να ξανα-
αλλάξουν, αλλά και επειδή υπάρ-
χουν και ορισμένοι αργυρώνητοι
δασικοί που κάνουν τα στραβά

μάτια στους λαθροϋλοτόμους. Επι-

πλέον οι λαθροϋλοτόμοι δεν έχουν

ωράριο όπως οι δασικοί. Η λύση

θα ήταν ο έλεγχος στους χώρους

αποθήκευσης της ξυλείας, αλλά

ποιος θα τον κάνει; 

Τραυματισμένος στο μάτι και τη
δεξιά φτερούγα, από σκάγια κυνη-
γού, βρέθηκε φιδαετός στα Ιωάν-
νινα. Ειδοποιήθηκε ο Φορέας
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου
Τζουμέρκων, που μερίμνησε για τη
μεταφορά του στο Δασαρχείο
Ιωαννίνων, όπου και δόθηκαν οι
πρώτες βοήθειες. O φιδαετός είναι
μεταναστευτικό πουλί που ξεχει-
μωνιάζει στην Αφρική. Έρχεται
στην Ήπειρο στα τέλη Μαρτίου-
αρχές Απριλίου και φεύγει μετά
την ολοκλήρωση της αναπαραγω-
γής του, κατά τον Σεπτέμβριο–
Οκτώβριο. Στην ίδια περιοχή

βρέθηκε πυροβολημένο ένα όρνιο
στο βουνό Τόμαρος, νότια των
Ιωαννίνων. Στο πτηνό αυτό, που
κατατάσσεται ως “τρωτό” στο
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων
Ζώων της Ελλάδας, είχε τοποθετη-
θεί δαχτυλίδι στο νησί Cres της
Κροατίας τον περασμένο Μάιο
προκειμένου να καταγραφούν οι
μετακινήσεις του από Κροάτες επι-
στήμονες. Την ίδια τύχη είχε και
ένας κραυγαετός. Πότε άραγε θα
πάρει τέλος αυτή η απίστευτη
ανευθυνότητα ορισμένων κυνη-
γών;

Κυνηγοί βάζουν στόχο άγρια πουλιά

Οι λαθροϋλοτόμοι δεν έχουν ωράριο!

… Ω Επιτροπή!

Μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής, άρχισαν οι Κυβερνητικές προσπά-
θειες για την αποδυνάμωση της Περιφέρειας αυτής από τις αρμοδιότητές της. Στην αρχή με νομο-
σχέδιο του Υπουργού ΥΠΕΚΑ αποσπάστηκε η αρμοδιότητα έγκρισης των Περιφερειακών Σχεδίων
Διαχείρισης αποβλήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο και δόθηκε στον εαυτό του, περιορίζοντας
σε γνωμοδοτικό τον ρόλο της Ρένας Δούρου(!). Στη συνέχεια στήθηκε «επιτροπάτο» με το όνομα
«Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδσιασμού», με πρόεδρο εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ, το οποίο
θα λειτουργεί ως υποεπιτροπή της Επιτροπής παρακολούθησης του ΠΕΠ! Δεν καταλαβαίνουν άραγε
ότι αυτά γυρίζουν πίσω, όπως το μπούμερανγκ;
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Τους πρώτους εννέα μήνες του 2014 οι
ΔΟΥ κατάσχεσαν την περιουσία 687.427 πο-
λιτών, όσος περίπου ο πληθυσμός της μεγα-
λονήσου. Μόνιμος εφιάλτης έχουν γίνει οι
κατασχέσεις για τα νοικοκυριά που αδυνα-
τούν να πληρώσουν τους φόρους του Μνη-
μονίου. 

Το Σεπτέμβριο καταγράφηκε νέο ρεκόρ
στις δεσμεύσεις μισθών, συντάξεων, επιδο-
μάτων και σε κάθε περίπτωση σπιτιών ή εξο-
χικών κατοικιών που πραγματοποιεί η
Εφορία εις χείρας τρίτων. Ο Σεπτέμβριος
ήταν ένας δύσκολος μήνας για περίπου
3.731 φορολογούμενους με οφειλές προς το
Δημόσιο. Οι κυβερνητικές δηλώσεις περί εξό-
δου από το Μνημόνιο και το ΔΝΤ ήταν «λόγια
του αέρα» για όλους αυτούς που έδιναν μάχη
για να σώσουν το σπίτι από τα «νύχια» του
φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Δεν τα κα-
τάφεραν. 

Τον Σεπτέμβριο η Εφορία ενέγραψε 290
υποθήκες σε ακίνητα οφειλετών, ενώ στις
τέσσερις «καυτές» βδομάδες του ίδιου μήνα
διενεργήθηκαν 909 προγράμματα πλειστη-

ριασμού. 

Από την αρχή του χρόνου μέχρι και τον Σε-

πτέμβριο πραγματοποιήθηκαν 11.226 πλει-

στηριασμοί ακινήτων ή άλλων περιουσιακών

στοιχείων οφειλετών, δηλαδή 1.247 κάθε

μήνα.

Η εφορία ρήμαξε την Κρήτη με κατασχέσεις
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Νόμιμα από το ΣτΕ τα αυθαίρετα
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας αποφάνθηκε ότι εναρμονίζεται με το
Σύνταγμα ο νόμος 4178/2013, παρά τις αν-
τίθετες , μέχρι σήμερα αποφάσεις του. Ο
νόμος αφορά τη νομιμοποίηση όλων των αυ-
θαιρέτων με την καταβολή προστίμου, το
οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την επιφά-
νεια και τον χρόνο κατασκευής τους. Η από-
φαση δίνει το «πράσινο φως» για τη συνέχιση
της υποβολής δηλώσεων, που αγγίζουν τις
800.000. 

Η προθεσμία λήγει στις αρχές Φεβρουα-
ρίου 2015. Με τον νέο θεσμό θα «φακελω-
θούν» σε βάθος δεκαετίας όλα τα ακίνητα,
ξεκινώντας από τις νέες οικοδομές. Θα υπο-
βάλλεται υποχρεωτικά σε κάθε συναλλαγή
(γονική παροχή, αγοραπωλησία, δάνειο, έκ-
δοση οικοδομικής άδειας, κ.λπ.). Σε περί-
πτωση που υπάρχουν παρανομίες οι οποίες
δεν έχουν νομιμοποιηθεί, θα μπλοκάρεται η

διαδικασία, επιπλέον το ακίνητο θα χαρακτη-
ρίζεται αυθαίρετο και θα επιβαρύνεται με
πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης. Όλα
δείχνουν ότι οι ρυθμίσεις γίνονται για το... τα-
μείο. Από τις δηλώσεις που έχουν έως τώρα

υποβληθεί, έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα άνω
των 2,2 δισ. ευρώ και με τις νέες συμμετοχές
αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3 δισ. Έχουν
ήδη εισπραχθεί δόσεις συνολικού ύψους 1,2
δισ. ευρώ.

Το δύο χιλιάδες ντιπ!

Ενώ έχουμε αναλάβει την  υποχρέωση
να έχουμε έτοιμο το κτηματολόγιο
μέχρι το 2020, αυτό προχωράει με
ρυθμό χελώνας. Δεκαοκτώ χρόνια από
την έναρξη των κτηματογραφήσεων
έχει καλυφθεί μόνον το 20% της
χώρας!

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάν-
νης Μανιάτης εξέφρασε την αισιοδοξία
του ότι «το 2014 θα είναι το έτος των
μεγάλων τομών στο Εθνικό Κτηματολό-
γιο». Θα προκάνει όμως; Το κτηματολό-
γιο έχει βαλτώσει από το 2008, παρά
το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων
σε 106 μεγάλους δήμους της χώρας

κατέβαλαν τότε «κτηματόσημο» 240
εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των
έργων. Μεταξύ των πόλεων περιλαμβά-
νεται η Αθήνα, όπου λόγω δικαστικών
εμπλοκών μεταξύ των υποψηφίων ανα-
δόχων και ατολμίας της πολιτικής ηγε-
σίας του υπουργείου δεν έχει
προχωρήσει η δεύτερη και πιο καθορι-
στική φάση του έργου. Δεν έχουν επί-
σης προκηρυχθεί διαγωνισμοί για τις
υπολειπόμενες περιοχές, ενώ πριν από
ένα χρόνο είχε ψηφιστεί νέος νόμος για
την επίσπευση των διαδικασιών δημο-
πράτησης και ανάθεσης των μελετών.

Κρήτη: Μια απέραντη… 
μπαταρία!

Η Κρήτη λόγω των κλιματικών και εδαφικών χαρακτηρι-
στικών της έχει μπει, τα τελευταία χρόνια, στο μάτι των
επενδυτών για την παραγωγή χιλιάδων MW ηλεκτρικής
ενέργειας, όχι μόνο για τις ανάγκες του νησιού, αλλά κυ-
ρίως για την αποκόμιση εσόδων μέσω πώλησης του ρεύ-
ματος στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης του νησιού.
Για να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις αυτές, έχουν ήδη
καταστραφεί μεγάλες εκτάσεις για την τοποθέτηση φωτο-
βολταϊκών πάνελ και ανεμογεννητριών, ενώ ήδη έχουν ξε-
κινήσει ασύμμετρες επενδύσεις για τη δημιουργία
ηλιοθερμικών και υβριδικών πάρκων παραγωγής ενέρ-
γειας. Μπροστά στον κίνδυνο μετατροπής του νησιού σε
μια απέραντη… μπαταρία οι πολίτες οργανώθηκαν συστή-
νοντας το Παγκρήτιο Δίκτυο κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ.

Αντιδράσεις για αιολικό-
υδροηλεκτρικό έργο 

στην Κρήτη
Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ εγκρίθηκαν οι περι-

βαλλοντικοί όροι για «Αιολικό – αντλητικό – υδροηλεκτρικό
σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημέ-
νης ισχύος 90,1 MW αιολικά και 100MW υδροηλεκτρικό
– αντλητικό» στους Νομούς Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου
και Λασιθίου της εταιρείας ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».
Για πρώτη φορά αδειοδοτείται στη χώρα μας ιδιωτικό
υδροηλεκτρικό έργο κι αυτό γίνεται παράλληλα με την προ-
σπάθεια ιδιωτικοποίησης των υδροηλεκτρικών έργων της
ΔΕΗ που περιλαμβάνονται στο «πακέτο» της «μικρής ΔΕΗ».
Τις προσφυγές συνυπέγραψαν 1134 πολίτες δημοτικά
συμβούλια και άλλοι φορείς.



Στις 28 Ιανουαρίου του 2015 θα
καθίσουν τελικά στο εδώλιο του
Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας οι ιδιο-
κτήτες και οι διευθυντές τριών βιο-
μηχανιών που βρίσκονται
εγκατεστημένες στον όρμο Μικρό
Βαθύ της Αυλίδας, οι οποίες κατη-
γορούνται για περιβαλλοντική ρύ-
πανση.

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε εναν-
τίον τους έπειτα από ελέγχους που
διενήργησε το Τμήμα Περιβάλλον-
τος της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας στις συγκεκριμένες βιομη-
χανίες το 2010 και ύστερα από
επανειλημμένες καταγγελίες κατοί-
κων της Αυλίδας και στρέφεται
κατά: 
● Της ιδιοκτήτριας των Ναυπηγείων

Χαλκίδας, Σίσσυς Ηλία, και του δι-
οικητικού στελέχους, Νίκου
Μπουλουγούρη, για την υπαίθρια
αποθήκευση αποβλήτων αμμο-
βολής και στερεών αποβλήτων
που κατατάσσονται στα «επικίν-
δυνα και τοξικά», καθώς και για
την εκροή στη θάλασσα μη βιο-
λογικά επεξεργασμένων λυμά-
των.

● Του πρώην διευθύνοντος συμβού-
λου της Νεοχημικής, Καρλ Φόερ-
στερ, επειδή δεν απέτρεψε την
εκροή ρυπασμένων από την επι-
χείρηση υδάτων και για την υπαί-

θρια εναπόθεση χημικών προϊόν-
των, γεγονός που εγκυμονούσε
άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια
υγεία. 

● Της προέδρου της ΙΝΤΕΡΚΕΜ,
Ιωάννας Τόρη, και των διευθυν-
τών των δύο εργοστασίων, Χαρά-
λαμπου Βαρελά και Σπύρου
Πορίκη, για τη διαχείριση επικίν-

δυνων υγρών αποβλήτων χωρίς
άδεια, την παράνομη αποθή-
κευσή τους, τη διοχέτευση στη
θάλασσα άλλων υγρών αποβλή-

των και για την έλλειψη του κα-
τάλληλου μηχανολογικού εξοπλι-
σμού για τον περιορισμό των
καυσαερίων.

ΕΛΛΑΔΑ
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Κατά εργοστασίων βιομάζας στη Θεσσαλονίκη
Αντιδρούν οι κάτοικοι των Βασιλικών και

Λακκιάς Θεσσαλονίκης στην κατασκευή δύο
εργοστασίων βιομάζας από εταιρεία του
πρώην υφυπουργού Ενέργειας της Ν.Δ. Γιώρ-
γου Σαλαγκούδη. Σχετική συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας έγινε στις 14 Δεκεμβρίου στην
εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου.

Σε πρώτη φάση, το δημοτικό συμβούλιο
Θέρμης γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θε-
τικά, αλλά παράλληλα έκρινε τις μελέτες επι-
στημονικά ανεπαρκείς και τεχνικά ελλιπείς.
Ανέπεμψε τον φάκελο, προκειμένου να ζητη-
θεί από τον μελετητή η συμπλήρωση και η
διόρθωση επί συγκεκριμένων 16 σημείων, τα
οποία ορίζει. Ωστόσο, η κοινότητα Βασιλικών
είναι κατηγορηματικά αντίθετη, διότι οι
εκτάσεις στις οποίες πρόκειται να γίνουν τα
εργοστάσια, βρίσκονται σε περιοχή γης υψη-

λής παραγωγικότητας.
Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να

παλέψουν ώστε να αποτρέψουν την εγκατά-

σταση αυτών των μονάδων. Ήδη έχουν συλ-
λέξει χιλιάδες υπογραφές και υπόσχονται να
επανέλθουν με νέες κινητοποιήσεις.

Από την Αυλίδα 
στο… σκαμνί!

ΤΑΒΕΡΝΑΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙΚΑΣΤΕΛΙ στιςστις ΑηδονοφωλιέςΑηδονοφωλιές

Εκδηλώσεις κέτεριν

Εξαιρετικό φαγητό
άριστοι μεζέδες

Λειτουργεί και ως μπαρ

Τηλ.: 24210 76677 - 24210 51043 l Κιν.: 6932201329
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Ο νέος ρόλος της Μαρίας

Νέα καταδίκη της Ελλάδας

Η Μαρία Δαμανάκη, από τότε που
ήταν πρόεδρος του Συνασπισμού είχε
επιδείξει ευαισθησίες για το περιβάλ-
λον. Η θητεία της ως Επίτροπος Αλι-
είας κρίνεται ως θετική. Η νέα θέση
της κυρίας Δαμανάκη είναι όμως αμ-
φιλεγόμενη, αφού αναλαμβάνει ως
επικεφαλής του Παγκόσμιου Προγράμ-
ματος για τους Ωκεανούς, δηλαδή του
Ιδρύματος «The Nature Conservancy».
Στο «topontiki.gr» αναφέρεται ότι «πρό-
κειται για Οργανισμό που λειτουργεί
ως το «πράσινο πλυντήριο» για εται-
ρείες - κολοσσούς που οι δραστηριότη-
τές τους είναι συνώνυμες με
δραματικές και μη αναστρέψιμες επι-
πτώσεις στο περιβάλλον και τη δημό-
σια υγεία, όπως η BP America, η
Chevron, η Dow Chemical και η Mon-
santo, η πολυεθνική των μεταλλαγμέ-
νων, που συμμετέχουν μάλιστα στο
Επιχειρηματικό Συμβούλιο του Οργανι-
σμού».

Η Ναόμι Κλάιν λέει: «Ένα από τα πιο

τρελά πράγματα που εντόπισα είναι
ότι το Nature Conservancy όχι μόνο
χρηματοδοτείται από εταιρείες ορυ-
κτών καυσίμων, όχι μόνο επενδύει
τους δικούς του πόρους σε εταιρείες
ορυκτών καυσίμων αλλά ότι έχει δική

του πετρελαιοπηγή στο Τέξας! Η πε-
τρελαιοπηγή είναι, μάλιστα, εντός προ-
στατευόμενης περιοχής αφού εκεί
διαβιεί ένα από τα περισσότερο απει-
λούμενα είδη πουλιών της Αμερικής, η
Μεγάλη Πέρδικα. 

Οι πρακτικές που χρησιμοποιεί ο Ορ-
γανισμός είναι άκρως αμφιλεγόμενες,
αφού έχει διαπιστωθεί ότι αγοράζει ιδι-
αίτερα σημαντικές οικολογικά εκτά-
σεις γης και στη συνέχεια τις
μεταπωλεί σε ιδιώτες σε χαμηλότερη
τιμή με συμβόλαια που διατυπώνουν
τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται χώροι αναψυ-
χής, άθλησης και μικρός αριθμός κα-
τοικιών. Οι ιδιώτες που αγοράζουν την
έκταση στη συνέχεια κάνουν δωρεά
προς την οργάνωση ίση με το ποσό της
έκπτωσης που τους έγινε κατά την
αγορά της έκτασης, κερδίζοντας έτσι
σημαντική έκπτωση φόρου»!

Θα πει κανείς ότι είναι καλύτερα
αυτός ο οργανισμός να διοικείται από
την κυρία Δαμανάκη, παρά από οποι-
οδήποτε άλλον, με την ελπίδα ότι θα
βάλει τη δική της πινελιά στη δράση
του. Στο τέλος θα κριθεί όμως το απο-
τέλεσμα.

Νέα καταδίκη κατά της Ελλάδα
εξέδωσε το Ευρωδικαστήριο για τη
διαχείριση των απορριμμάτων και
μάλιστα όχι για χωματερή, αλλά για
ΧΥΤΑ στο Κιάτο, που λειτουργεί
χωρίς άδεια από το 1990 και έχει
ήδη κορεστεί!  Λίγες ημέρες μετά το
βέβαιο πρόστιμο των 22 εκατ. ευρώ
και τις πρόσθετες «καμπάνες» για τις
χωματερές που συνεχίζουν να λει-
τουργούν στην Ελλάδα, το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο εξέδωσε
πρωτόδικη καταδίκη χωρίς πρό-
στιμο σε βάρος του Δήμου Κιάτου
Κορινθίας. Η νέα απόφαση έχει μια
ιδιαιτερότητα, γιατί δεν αφορά χω-
ματερή, αλλά χώρο υγειονομικής
ταφής (ΧΥΤΑ), ο οποίος όμως λει-
τουργεί χωρίς άδεια και έχει φτάσει
εδώ και 1,5 χρόνο στα όρια κορε-
σμού! Ο ΧΥΤΑ Κιάτου ξεκινά από τη
δεκαετία του 1990. Σχεδιάστηκε για
τις ανάγκες του προ-καποδιστρια-
κού δήμου και χρησιμοποιείται από
το 1998, αλλά η τότε δημοτική
αρχή δεν μερίμνησε για την έκδοση
άδειας λειτουργίας! Με την εφαρ-
μογή του «Καλλικράτη», ο δήμος
έφτασε τους 24.000 κατοίκους και
οι εγκαταστάσεις δέχονται πλέον 70

τόνους σκουπιδιών την ημέρα, που
αυξάνονται τους καλοκαιρινούς

μήνες. Οι εγκαταστάσεις είχαν σχε-
διαστεί για τη μισή ποσότητα, με

αποτέλεσμα να έχουν φτάσει πλέον
στα όρια κορεσμού.

Μελέτη συνολικού ύψους 1,5
εκατ. ευρώ, η οποία όμως δεν έχει
ακόμη εγκριθεί, προβλέπει τη μηχα-
νική διαλογή των σκουπιδιών για την
αξιοποίηση υλικών που θα πηγαί-
νουν στην ανακύκλωση, καθώς και
τη δημιουργία κομπόστ που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες
αποκατάστασης του ίδιου του ΧΥΤΑ,
ο οποίος πρέπει να πάψει να λει-
τουργεί. Υπολογίζεται ότι με αυτή τη
διαδικασία θα απομένει για θάψιμο
μόνον το 20% των σημερινών ποσο-
τήτων. 

Υπέρ της απαγόρευσης της καλλιέργειας μεταλλαγμέ-
νων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψήφισε η
Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ενώ περιόρισε τον ρόλο των εταιρειών βιοτεχνολογίας ως
«συνομιλητών» στη διαδικασία απαγόρευσης. Οι ευρω-
βουλευτές ψήφισαν, ώστε να βελτιώσουν το κείμενο του
νομοσχεδίου, που είχε προταθεί από τον υπουργό Περι-
βάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη, επί ελληνικής προεδρίας και
στο οποίο είχαν συμφωνήσει οι υπουργοί Περιβάλλοντος
τον Ιούνιο. Το προσχέδιο οδηγίας που είχε προτείνει ο Έλ-

ληνας υπουργός ήταν γεμάτο σοβαρά νομικά κενά και
άφηνε τα κράτη-μέλη εκτεθειμένα σε επιθέσεις από τις
πολυεθνικές των μεταλλαγμένων. Ακόμη χειρότερα, η ελ-
ληνική πρόταση τις μετέτρεπε σε «επίσημους συνομιλη-
τές» στη διαδικασία απαγόρευσης. Μπράβο λοιπόν στο
μεταλλαγμένο υπουργό μας. Με το βελτιωμένο κείμενο,
οι ευρωβουλευτές αποκατέστησαν το δικαίωμα των κρα-
τών-μελών να απαγορεύουν την καλλιέργεια μεταλλαγ-
μένων στην επικράτειά τους, εξαιτίας περιβαλλοντικών
ανησυχιών.

Σφαλιάρα της Ε.Ε. στο μεταλλαγμένο Υπουργό Περιβάλλοντος
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Ματιές στον πλανήτη μας Επιμέλεια: Μαρία Σρέτσκοβιτς

Λίμνη Αράλη: παράδειγμα προς αποφυγήν
Ανάμεσα στο Καζακστάν και το

Ουζμπεκιστάν ήταν κάποτε μια
λίμνη που τη λέγανε Αράλη. Πρό-
κειται για μια αλμυρή λίμνη,
επειδή η εξάτμιση του νερού είναι
μεγαλύτερη από την ποσότητα
του νερού που αναπληρώνεται. Η
Αράλη έχει φτάσει σε ένα νέο χα-
μηλό, κυριολεκτικά και μεταφο-
ρικά. Οι τελευταίες δορυφορικές
εικόνες της NASA έδειξαν ότι, για
πρώτη φορά στην ιστορία της, η
μεγαλύτερη λεκάνη απορροής
της έχει στερέψει παντελώς. Αι-
τίες η εντατική άρδευση και οι με-
ταβολές του κλίματος
παγκοσμίως. Η εντατική άρδευση
των φυτειών βαμβακιού στις ερή-
μους της δυτικής Σοβιετικής Ένω-
σης εμπόδισε το νερό να φτάνει
στην Αράλη. Αυτό με τη σειρά του
σκότωσε πολλά φυτά και ζώα,
εξαιτίας της υψηλής αλατότητας
των νερών της. Στη δεκαετία του
1950, η έκταση των αρδευόμε-
νων εκτάσεων για την καλλιέργεια
του «λευκού χρυσού» (όπως απο-
καλείται το βαμβάκι) αυξήθηκε
δραματικά από 4 δισ. στρέμματα
σε 8 δισ. στρέμματα, με το Ουζμ-
πεκιστάν να ανακηρύσσεται ένας
από τους μεγαλύτερους παραγω-
γούς βαμβακιού στον κόσμο. Για
να τροφοδοτηθεί η ακόρεστη ζή-
τηση του βαμβακιού για νερό, κα-
τασκευάστηκε το κανάλι
Καρακούμ, ένα από τα μεγαλύ-
τερα του κόσμου, με τα γνωστά
αποτελέσματα. Απέραντες εκτά-
σεις τοξικής άμμου έχουν απομεί-
νει εκεί που κάποτε ήταν η
μεγάλη Αράλη Την περίοδο 1987-
1988, η λίμνη χωρίστηκε στα δύο
και δημιουργήθηκαν δύο λεκάνες,
η μεγάλη και η μικρή Αράλη.
Έπειτα από διεθνείς προσπάθειες
για την προστασία της μικρής
Αράλης με την κατασκευή φραγ-
μάτων, η στάθμη του νερού σε
αυτή τη λίμνη ανέβηκε. Η μεγάλη
Αράλη εξακολούθησε να συρρι-
κνώνεται, χωρίστηκε και η ίδια σε
δύο λεκάνες, αλλά οι εικόνες της
NASA έδειξαν ότι έχει στεγνώσει
τελείως το καλοκαίρι που πέρασε.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από την αποξήρανση της Αράλης
ήταν καταστροφικές. Εκατοντά-
δες χιλιάδες άνθρωποι έχουν
εκτοπιστεί και εκατοντάδες είδη
έχουν εξαφανιστεί. Τοξικά μέ-
ταλλα και αγροχημικά (ζιζανιο-
κτόνα, φυτοφάρμακα,
εντομοκτόνα), που χρησιμοποι-
ήθηκαν για την πρόληψη των
ασθενειών και των παρασίτων

ώστε να μη μειωθούν οι αποδό-
σεις του βαμβακιού, βρήκαν τον
δρόμο τους προς τη λίμνη μέσω
των ποταμών της και αφού οι
ρύποι ποτέ δεν «ξεπλύθηκαν» πα-
ρασύρονται από τον αέρα προκα-
λώντας αύξηση των θανάτων και
των χρόνιων παθήσεων, ιδιαίτερα
σε νέους ανθρώπους. Οι πρόσφα-
τες μελέτες δείχνουν ότι η συρρί-
κνωση της λίμνης Αράλης από το

1960 προκλήθηκε από την κλιμα-
τική αλλαγή μόνο κατά 14%, με
την άρδευση να παραμένει μα-
κράν ο μεγαλύτερος ένοχος. Εάν
η άρδευση των ποταμών συνεχι-
στεί, τότε η καθαρή απώλεια του
νερού θα είναι ακόμη μεγαλύ-
τερη, καθώς η ροή των ποταμών
μέσα στη λίμνη ουσιαστικά θα
σταματήσει. Υπάρχει όμως η βού-
ληση για αυτό;



Θάνατος οικολόγου στη Γαλλία

Με διαδηλώσεις και πορείες σε περισσότε-
ρες από 2.600 πόλεις σε 166 χώρες, εκα-
τομμύρια πολίτες προσπάθησαν να
ευαισθητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα
απέναντι στη δραματική κλιματική αλλαγή,
ζητώντας παράλληλα από τις κυβερνήσεις
να λάβουν δραστικά μέτρα για τη μείωση
των ρύπων που ευθύνονται για απειλητική
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλα-
νήτη.

Παρόλες τις διαδηλώσεις, σε παγκόσμιο
επίπεδο, τα αποτελέσματα στη συνδιάσκεψη
της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια και στο
Περού, ήταν πενιχρά. Δυστυχώς ο πλανήτης
με ευθύνη των κυβερνήσεων, δεν έχει συνει-
δητοποιήσει το διακύβευμα. Η περιβαλλον-
τική επιβάρυνση, σε αριθμούς, μόνο τρόμο
προκαλεί, αφού ο άνθρωπος τα τελευταία
200 χρόνια έχει μολύνει τον πλανήτη με πε-
ρισσότερα από 1.950 δισεκατομμύρια τό-
νους διοξειδίου του άνθρακα και οι
επιστήμονες επισημαίνουν ότι, εάν φτάσουν
τα 3.670 δισεκατομμύρια, θα είναι εξαιρε-

τικά δύσκολο να μην αυξηθεί η μέση θερμο-
κρασία της Γης κατά 2 βαθμούς Κελσίου.
Ανάμεσα στους 300.000 που διαδήλωσαν
στους δρόμους της Ν. Υόρκης ήταν ο δήμαρ-
χος Μπιλ Ντε Μπλάζιο, ο υπουργός Εξωτερι-
κών της Γαλλίας Λωράν Φαμπιούς, ο πρώην

αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ, ο γ.γ. του
ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν και η υπουργός Περιβάλ-
λοντος της Γαλλίας, Σεγκολέν Ρουαγιάλ. Με-
γάλες συγκεντρώσεις έγιναν και στο Λονδίνο,
το Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις. Στην
Αθήνα υπήρχε μικρότερη συμμετοχή.

ΚΟΣΜΟΣ
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Επιμέλεια: Έφη Αξαρλή

Διαδηλώσεις για το κλίμα

Το απόγευμα του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου ο Ρεμί
Φρέις, ένας 20χρονος βοτανολόγος, βρέθηκε κοντά στο
δάσος του Sivens στη νοτιοδυτική Γαλλία μαζί με την κο-
πέλα του και μερικές χιλιάδες άλλους διαδηλωτές με
σκοπό να διαμαρτυρηθεί για τη δημιουργία ενός αρδευ-
τικού φράγματος. Λίγες ώρες αργότερα, ξημέρωμα Κυ-
ριακής, ο Ρεμί σκοτώθηκε από μια χειροβομβίδα κρότου
λάμψης της αστυνομίας. Το οικολογικό κίνημα στη Γαλ-
λία έχει πια τον πρώτο του μάρτυρα και η κυβέρνηση
άλλη μια εκρηκτική πολιτική κρίση στα χέρια της. Τεχνο-
κράτες της δημόσιας διοίκησης αποφασίζουν τη δημι-
ουργία εθνικών οδών, υδροηλεκτρικών φραγμάτων,
αεροδρομίων, σιδηροδρομικών γραμμών, πυρηνικών ερ-
γοστασίων, ειδικών οικονομικών ζωνών κλπ. Στη συνέ-
χεια οι πολιτικοί – συχνά Σοσιαλιστές και σύμμαχοι τους

– μοιράζουν αφειδώς δημόσιο χρήμα στους εμπλεκόμε-
νους φορείς. Τα έργα τελικά πραγματοποιούνται ερήμην
των (συχνά διαμαρτυρόμενων) τοπικών κοινωνιών, αλλά
προς όφελος εργολάβων και τοπικών αρχόντων. Όλο
αυτό το καλοκουρδισμένο σύστημα άρχισε να κλονίζεται
από τα τέλη της δεκαετίας του 90 λόγω της ισχυροποί-
ησης της οικολογικής συνείδησης σε όλο και μεγαλύτερα
κομμάτια του πληθυσμού, τη σταδιακή καταβαράθρωση
της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και
δη στους Σοσιαλιστές και• την αυξανόμενη δυνατότητα
πληροφόρησης, οργάνωσης και συντονισμού των οικο-
λογικών κινημάτων μέσω διαδικτύου. Μετά το θάνατο
του Ρεμί, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συγκεντρώσεις
στη μνήμη του παντού στη χώρα και οι εικόνες αυτές
έπαιζαν συνέχεια στις ειδήσεις.

Φουκουσίμα 
και συνέπειες

Το πυρηνικό ατύχημα στον αντιδρα-
στήρα της Φουκουσίμα της Ιαπωνίας,
που σημειώθηκε στις 11 Μαρτίου του
2011, έχει προκαλέσει γενετικές κα-
ταστροφές, μείωση των πληθυσμών
της βιοποικιλότητας αλλά και δραμα-
τικές αλλαγές στους μη ανθρώπινους
οργανισμούς, από τα φυτά και τις πε-
ταλούδες μέχρι και τα πουλιά της πε-
ριοχής.

Σύμφωνα με έρευνα Αμερικανών
και Ιαπώνων επιστημόνων που δημο-
σιεύτηκε πρόσφατα, «εμπειρικές μελέ-
τες για τα πουλιά, τις μαϊμούδες, τις
πεταλούδες και τα έντομα της περιο-
χής καταδεικνύουν ότι πολλά είδη
έχουν επηρεαστεί ραγδαία από το ρα-
διενεργό υλικό που απελευθερώθηκε
με το ατύχημα της Φουκουσίμα».

Παρ' όλα αυτά, οι επιστήμονες υπο-
θέτουν ότι μπορεί άλλα είδη πεταλού-
δων να γεννιούνται με φυσική
αντίσταση στη ραδιενέργεια, σύμ-
φωνα με τη θεωρία της εξέλιξης των
ειδών...



Έχοντας επεκτείνει εδώ και δε-
καετίες τη δραστηριότητά της στη
διαχείριση βιομηχανικών αποβλή-
των, η ναπολιτάνικη μαφία μόλυνε
συστηματικά εδάφη, υδροφόρους
ορίζοντες και αγροτική παραγωγή
στην περιφέρεια της Καμπανίας,
«ποτίζοντάς» τα με τεράστιες πο-
σότητες τοξικών ουσιών. Όχι τυ-
χαία, η περιοχή μεταξύ Νάπολης
και Καζέρτα είναι πλέον γνωστή
ως «Τρίγωνο του Θανάτου», εξαι-
τίας της κατακόρυφης αύξησης
των κρουσμάτων καρκίνου στον
τοπικό πληθυσμό. Το έγκλημα είναι
διαρκές και κρατά από το 1991,
όταν μαφιόζοι  έκαναν την «εξυπη-
ρέτηση» στις βιομηχανίες του
Βορρά να παίρνουν μισοτιμής τα
τοξικά απόβλητά τους, τα οποία
στη συνέχεια μετέφεραν προς
Νότο, τα στοίβαζαν σε χωματερές,
τα έκαιγαν ή απλά τα έθαβαν,
χωρίς καμία επεξεργασία.

Τα απόβλητα της «οικο-μαφίας»
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Στις 3ης Δεκεμβρίου του 1984, πάνω από
μισό εκατομμύριο άνθρωποι εκτέθηκαν σε
40 τόνους ισοκυανικού μεθυλίου, καθώς και
σε άλλες τοξικές ουσίες, έπειτα από μαζική
διαρροή που σημειώθηκε στο εργοστάσιο εν-
τομοκτόνων της Union Carbide India Limited,
στην πόλη Μποπάλ της Ινδίας. Τα ακριβή
αίτια της διαρροής δεν έγιναν ποτέ γνωστά.
Σύμφωνα, πάντως, με σχετικό Ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ινδική Union
Carbide, αν και θυγατρική της αμερικανικής
πολυεθνικής Union Carbide Corporation, δεν
εφάρμοσε ποτέ τα ίδια πρότυπα ασφαλείας
κατά το σχεδιασμό ή τη λειτουργία του εργο-
στασίου της Μποπάλ, όπως είχε κάνει στα ερ-
γοστάσια των ΗΠΑ. Άγνωστος παραμένει ο
αριθμός των θυμάτων της διαρροής. Μόνο
τις πρώτες  2-3 μέρες περισσότεροι από
7.000 άνθρωποι πέθαναν και πολύ περισσό-
τεροι τραυματίστηκαν, ενώ τα επόμενα 20
χρόνια 15.000 έως και 30.000 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που σχε-
τίζονται με τη διαρροή των τοξικών ουσιών.
Μέχρι σήμερα, οι χημικές ουσίες τις οποίες
άφησε πίσω της η Union Carbide εξακολου-
θούν να δηλητηριάζουν τον εφοδιασμό με
νερό, προκαλώντας καρκίνο και αναπηρίες
κατά τη γέννηση. Είναι ενδεικτικό πως  15
χρόνια μετά το ατύχημα, το 1999, εξετάσεις
στα υπόγεια ύδατα και στα ύδατα πηγαδιών

κοντά στον τόπο της διαρροής αποκάλυπταν
την παρουσία υδραργύρου σε επίπεδα από
20.000 έως 6 εκατομμύρια φορές ανώτερα
των αναμενομένων. Το 1989 η Union Car-
bide και το ινδικό παράρτημά της συμφώνη-
σαν σε νομικό διακανονισμό με την ινδική
κυβέρνηση, καταβάλλοντας 470 εκατ. δολά-
ρια για την κάλυψη όλων των αξιώσεων.
Μετά όμως την πληρωμή της αμοιβής των δι-
κηγόρων - αλλά και την πληρωμή ποσών για
δωροδοκία διεφθαρμένων ινδών αξιωματού-
χων - περιορίστηκε στο γελοίο ποσό των 300
δολαρίων για κάθε θύμα της καταστροφής,
ποσό ανεπαρκές ακόμη και για να καλύψει

τα βασικά ιατρικά τους έξοδα.
Περνώντας, τέλος, στο δικαστικό σκέλος

της υπόθεσης, το 2010 (προσέξτε την ημερο-
μηνία, μετά 26 χρόνια, ούτε Ελληνικά δικα-
στήρια να ήταν!) ανακοινώθηκε η
ετυμηγορία, σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν
ένοχοι 7 Ινδοί, ανώτερα στελέχη  της θυγα-
τρικής, ενώ ο πρόεδρος της αμερικανικής μη-
τρικής εμφανίστηκε σε πρώτη φάση ως
κατηγορούμενος και έπειτα φυγόδικος. Η
ποινή για «ανθρωποκτονία από αμέλεια» ήταν
μόλις δύο χρόνια κάθειρξης και πρόστιμο
100.000 ρουπίες (μεταξύ 1.500 και 2.000
δολαρίων). Αιδώς!

Μπομπάλ, 30 χρόνια μετά

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΤΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ 31 - ΤΗΛ.: 24210 24307 l ΜEDIA STROM: ΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ 29 - ΤΗΛ. - FAX: 24210 35355 



KOΣΜΟΣ

16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

lΚοτζάμ πριγκίπισσα, η Κριστίνα, αδελφή
του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας παραπέμπε-
ται σε δίκη για φορολογική απάτη, όπως ανα-
κοίνωσε το ανώτατο δικαστήριο των
Βαλεαρίδων νήσων. Πρόκειται για ποσό 6,1
εκατομμυρίων δολαρίων από δημόσιους πό-
ρους. Φαντάζεστε ότι θα μπορούσε να συμβεί
κάτι τέτοιο στην Ελλάδα;
l Ο κόσμος το είχε τούμπανο… Είναι κανείς
που δεν ήξερε ότι οι Αμερικανοί έκαναν
βασανιστήρια στους κρατούμενους στο
Γκουαντανάμο; Τώρα όμως έπεσαν όλοι από
τα σύννεφα! Ο ίδιος ο Ομπάμα δικαιολόγησε
την κατάσταση αυτή που προσβάλει τον
πολιτισμό και θίγει τα ανθρώπινα
δικαιώματα.

lΜετά τη Βουλή οι Ρεμπουμπλικάνοι στην

Αμερική κέρδισαν την πλειοψηφία και στη Γε-
ρουσία. Έτσι ο Ομπάμα είναι δέσμιος της αντι-
πολίτευσης. Και έχει ακόμα πολύ δρόμο στην
προεδρία…
lΕίναι γνωστός για την αντισυμβατικότητά του
ως πρόσωπο εξουσίας ο Πρόεδρος της Ουρου-
γουάης Χοσέ Μουχίκα, ο οποίος πάντοτε κυ-
κλοφορούσε χωρίς συνοδεία με το αυτοκίνητό
του, ένα σκαραβαίο του 1987! Πρόσφατα
απέρριψε πρόταση Άραβα Σεΐχη να του πουλή-
σει το σκαραβαίο του για 1 εκατομμύριο δο-
λάρια! Στη διάρκεια της Προεδρίας του δεν
έμενε στο Προεδρικό μέγαρο, αλλά στο σπίτι
του και διέθετε το 80% του μισθού του για κοι-
νωνικά προγράμματα. Ακριβώς όπως και οι Έλ-
ληνες πολιτικοί.

lΟ πρώτος διδάξας ήταν ο Ωνάσης. Πήρε
άμμο από τις Κουκουναριές της Σκιάθου και

τη μετέφερε στο Σκορπιό. Σήμερα οργιάζει η
παράνομη μεταφορά άμμου, κυρίως από τις
χώρες της Αφρικής. Στο Πράσινο Ακρωτήριο
η άμμος από πολλές ακτές έχουν εξαφανιστεί.
Μόνο στη Γερμανία μεταφέρθηκαν 235 εκα-
τομμύρια τόνοι άμμου, κυρίως για οικοδομικές
δραστηριότητες.
l Επιτέλους η Ρωσία αποφάσισε να διαλύσει
το «πλωτό Τσερνομπίλ» που έχει αποθηκευ-
μένα ραδιενεργά απόβλητα από υποβρύχια
του Σοβιετικού Στόλου.

lΑκτιβιστές της Greenpeace επέλεξαν λάθος
τρόπο για να προβάλουν το οικολογικό τους μή-
νυμα. Άπλωσαν ένα υφασμάτινο πανό σε μια
περιοχή με αρχαίες φιγούρες προκαλώντας
ζημιά στα μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονο-
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μιάς της Ουνέσκο, που χρονολογούνται από το
500 π.χ.
lΟ Πέπε Γρίλο στην Ιταλία κήρυξε την έξοδο
της χώρας του από το ευρώ. Αν φύγει η Ιταλία
ποιος θα μείνει τελικά. Θα καταντήσει να είναι…
μάρκο!
l Είχε να πλυθεί 5 χρόνια! Το σπίτι του δε
ήταν φίσκα σε κουτιά πίτσας και μπύρες!
Όταν κλήθηκαν οι άνδρες της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας να τον απεγκλωβίσουν, γιατί είχε
αναπνευστικά προβλήματα, αναγκάστηκαν να
φορέσουν αντιασφυξιογόνες μάσκες και να
γκρεμίσουν τοίχο γιατί από το πάχος του δεν
χωρούσε να βγει από την πόρτα!

l Μια Γαλλίδα 80χρονη γλίστρησε και κόλ-
λησε στην μπανιέρα. Χρειάστηκαν πολλές
μέρες ώστε ο ταχυδρόμος να καταλάβει ότι
κάτι της είχε συμβεί και να ανοίξουν την πόρτα

και να δουν τι συμβαίνει. Στο διάστημα αυτό η
80χρονη επέζησε πίνοντας νερό από την μπα-
νιέρα!
l Ρωσία και Ουκρανία τσακώνονται διεκδι-
κώντας και οι δύο την Μις Φυσική Ομορφιά,
η οποία παρουσιάζει το οικονομικό δελτίο. Πρό-
κειται για την Μία Ζάρινγκ, η οποία πήρε το
βραβείο του μεγαλύτερου στήθους το
2012(υπάρχει και αυτό!). Και μια που τα οικο-
νομικά των δύο χωρών έχουν φουντάρει, έρχε-
ται το πλούσιο στήθος της Μία να
ανακουφίσει, κυρίως τον ανδρικό πληθυσμό.

l Ελπίζω το παράδειγμά τους να το ακολου-
θήσουν και άλλοι. Στο Βερολίνο δύο γυναίκες
άνοιξαν σούπερ μάρκετ που τα προϊόντα του

δεν είναι σε συσκευασίες. Σκέφτεστε πόσο μι-
κρότερος θα ήταν ο όγκος των σκουπιδιών αν
αποφεύγαμε τις συσκευασίες; Ιδιαίτερα τώρα
τις γιορτές…
lΜια μοναχική γυναίκα βρήκε πρωτότυπο
τρόπο για να δώσει τέλος στη ζωή της, μη αν-
τέχοντας τη μοναξιά. Κλείστηκε μέσα στον κα-
ταψύκτη και έδωσε με αυτό τον τρόπο τέλος
στη ζωή της. Εκεί την βρήκαν οι πυροσβέστες
που ειδοποιήθηκαν από τους δικούς της. Και
ήταν μόνο 57 χρονών…
l Ο πρώην Διευθυντής του ΔΝΤ Στρος Καν, ο
«καμαριεράρχης», κήρυξε πτώχευση στην
επενδυτική εταιρεία του LSK Partners. Ευτυ-
χώς που έφυγε από το ΔΝΤ γιατί θα μπορούσε
να το φαλιρίσει και αυτό!

O Εισαγόμενος Μπαξεβάνος



Με ταχείς ρυθμούς αποψιλώ-
νονται τα πλανητικά δάση. Δορυ-
φορικές εικόνες δείχνουν ότι
περισσότερα από 30.000 εκτά-
ρια δάσους χάνονται καθημερινά,
αναφέρεται στην έκθεση: «Η εξα-
σφάλιση των δασών, εξασφάλιση
των δικαιωμάτων», που παρου-
σιάστηκε στο Περού κατά τη
διάρκεια των διεθνών συνομιλιών
για την κλιματική αλλαγή που βρί-
σκονται σε εξέλιξη. 

Τα δάση διαδραματίζουν καίριο
ρόλο στην απομάκρυνση του διο-
ξειδίου του άνθρακα από την
ατμόσφαιρα και ο αφανισμός
τους επιδεινώνει την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη. Κατά την τε-
λευταία δεκαετία, κατά μέσο όρο,
συνολικά 13 εκατομμύρια εκτά-
ρια δασών αποψιλώνονται σε ετή-
σια βάση, με τα τροπικά δάση να

πλήττονται ιδιαίτερα. Κατά τη
διάρκεια των τριών τελευταίων αι-
ώνων περισσότερα από τα μισά
δάση του κόσμου εξαφανίστηκαν
δίνοντας τη θέση τους στη γεωρ-
γική και αστική επέκταση, με τη

μεγαλύτερη αποψίλωση των
δασών να διαδραματίζεται κατά
τα τελευταία 50 χρόνια. Οι κοινό-
τητες των αυτοχθόνων, που ζουν
στα δάση του κόσμου, είναι συχνά
οι καλύτεροι υπερασπιστές της

γης για τη διατήρηση των δέν-
δρων και την επιβράδυνση της
κλιματικής αλλαγής. Όμως, η απο-
ψίλωση των δασών απομακρύνει
τους ιθαγενείς αυτούς από τις
εστίες τους, με ότι αυτό συνεπά-
γεται. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο
Περού, όπου παρουσιάστηκε η
έκθεση, τουλάχιστον 57 ακτιβι-
στές έχουν δολοφονηθεί από το
2002, το 60% από αυτούς τα τε-
λευταία τέσσερα χρόνια. Η αποψί-
λωση των δασών του Αμαζονίου
του Περού σχεδόν διπλασιάστηκε
το 2012, καθώς οι αγρότες, οι αν-
θρακωρύχοι και οι παράνομοι
υλοτόμοι μπήκαν πιο βαθιά μέσα
στο δάσος. Η Παγκόσμια Τράπεζα
εκτιμά ότι το 80% των εξαγωγών
ξυλείας της χώρας προέρχονται
από την παράνομη κοπή ξυλείας.
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Η Γη θερμαίνεται
Η χρονιά που φεύγει είναι η

θερμότερη που έχει καταγραφεί
στη Γηραιά Ήπειρο, σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετε-
ωρολογίας. Με βάση τις αρχικές
εκτιμήσεις, η μέση ετήσια θερμο-
κρασία από τον Ιανουάριο έως
τον Δεκέμβριο για την Ευρώπη
θα είναι 0,3 βαθμούς Κελσίου
πάνω από το προηγούμενο
ρεκόρ που κατέχει το 2007. Όλα
δείχνουν ότι αυτό συμβαίνει στις
εξής 19 ευρωπαϊκές χώρες: Αυ-
στρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχική
Δημοκρατία, Δανία, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιτα-
λία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,
Νορβηγία, Πολωνία, Σερβία, Σλο-
βακία, Σλοβενία, η Σουηδία και
Ηνωμένο Βασίλειο. Ο περυσινός
χειμώνας (Δεκέμβριος 2013-Φε-
βρουάριος 2014) ήταν πολύ ζε-
στός στο μεγαλύτερο μέρος της
Ευρώπης. Στην πραγματικότητα,
ήταν ο δεύτερος θερμότερος χει-
μώνας από το 1950. Η αφύσικα
υψηλή θερμοκρασία συνεχίστηκε
και την άνοιξη (Μάρτιος, Απρί-

λιος, Μάιος 2014). Η άνοιξη του
2014 κατατάσσεται επίσης ως η
θερμότερη από το 1950. Το κα-
λοκαίρι του 2014 ήταν κοντά
στο φυσιολογικό ή ακόμη πιο
κρύο στην Κεντρική και Νότια
Ευρώπη, αν και εξακολουθεί να
κατατάσσεται ως το ενδέκατο
θερμότερο καλοκαίρι από το
1950. Ένα μεγάλο μέρος της Ευ-
ρώπης βίωσε ποσοστά ηλιοφά-

νειας πάνω από τον μέσο όρο,
κυρίως η Γροιλανδία και τμή-
ματα της Βορειοανατολικής Ευ-
ρώπης (κυρίως η Φινλανδία, η
Πολωνία και η Ρωσία). Μεγάλες
ποσότητες βροχόπτωσης, πάνω
από το κανονικό, έπληξαν τη βό-
ρεια Ιταλία, τις χώρες της νότιας
Βαλκανικής και τη νότια Τουρ-
κία. Οι πλημμύρες στη Σερβία και
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη που σημει-

ώθηκαν στα μέσα του Μαΐου του
2014 συνδέονται με τις έντονες
βροχοπτώσεις. Η Κεντρική και η
Ανατολική Ευρώπη δέχτηκαν
βροχοπτώσεις κάτω του μέσου
όρου. Άνω του μέσου όρου βρο-
χοπτώσεις καταγράφηκαν στο
νοτιοδυτικό τμήμα της χερσονή-
σου της Σκανδιναβίας.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη
συνέβαλε σημαντικά στις υψηλές
θερμοκρασίες του 2014, σύμ-
φωνα με πρόσφατη έρευνα
τριών ανεξάρτητων επιστημονι-
κών ομάδων από τη Βρετανία,
την Ολλανδία και την Αυστραλία.

Όπως αναφέρεται σε αυτή,
«στις αρχές της δεκαετίας του
1900, πριν από την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη, οι πιθανότη-
τες να έχουμε μια χρονιά τόσο
ζεστή όσο το 2014 ήταν λιγότε-
ρες από μία στις 10.000. Πλέον,
στην Κεντρική Ευρώπη η πιθανό-
τητα για την εμφάνιση θερμο-
κρασιών ανάλογων με αυτές του
2014 είναι περίπου 40 φορές
υψηλότερη».

Αποψιλώνονται τα δάση του πλανήτη



Ένα ακόμη άτυχο ρινοδέλφινο
εντοπίστηκε νεκρό σε απόκρημνη
περιοχή της νότιας Σάμου. Η επι-
στημονική ομάδα του Αρχιπελά-
γους μετέβη στη δυσπρόσιτη
περιοχή και με τη βοήθεια αλιέων
περισυνέλεξε το άτυχο ζώο. Σύμ-
φωνα με τους ερευνητές του Ινστι-
τούτου Θαλάσσιας Προστασίας,
επρόκειτο για ένα ενήλικο αρσε-
νικό ρινοδέλφινο, μήκους τριών μέ-
τρων. 

Από τη νεκροψία που διενήργησε
επί τόπου η ομάδα του Αρχιπελά-
γους, διαπιστώθηκε πως ο θάνα-
τός του οφείλεται σε ασφυξία που
προκλήθηκε από κομμάτι πλαστι-
κού, μήκους σχεδόν ενός μέτρου,
το οποίο βρέθηκε σφηνωμένο
στον οισοφάγο του. Όπως προ-
έκυψε από τα στοιχεία που περισυ-
νελέγησαν, πιθανολογείται πως το
άτυχο δελφίνι, το οποίο τρεφόταν
φυσιολογικά με καλαμάρια έως
και λίγο πριν από το θάνατό του,
κατά τη διαδικασία αυτή, εν μέσω

κακοκαιρίας, κατάπιε το κομμάτι
πλαστικού με αποτέλεσμα να πε-
θάνει τελικά από ασφυξία.
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Πλαστικό κολυμπάει στις θάλασσες
Επιστήμονες από 6 χώρες μελέτησαν στοι-

χεία δεκάδων ερευνών από το 2007 ως το
2013 και υπολόγισαν πως στις θάλασσες «κο-
λυμπούν» σήμερα πάνω από 5,25 τρισεκα-
τομμύρια σωματίδια πλαστικού (πάνω από
250.000 τόνοι). 

Οι διαφορές στη ρύπανση των ωκεανών σε
βόρειο και νότιο ημισφαίριο είναι μικρές
(56,8% στο νότιο και 55,6% στο βόρειο). Βό-
ρειος Ειρηνικός και Ινδικός Ωκεανός είναι
σύμφωνα με την έρευνα οι πιο «πνιγμένες»
στο πλαστικό θάλασσες, με συνολικά πάνω
από 155.500 τόνους πλαστικού. 

Γεμάτη από πλαστικά είναι και η Μεσόγειος:
Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι στη «γειτονιά»
μας πλέουν τουλάχιστον 23.150 τόνοι πλα-
στικών σωματιδίων. 

Οι ερευνητές χτυπούν καμπανάκι κινδύνου,
αφού η μεγαλύτερη ποσότητα πλαστικών
(92%) είναι μικρο-σωματίδια σε μέγεθος κόκ-

κου άμμου, που καταπίνονται από τα ψάρια
και τελικά φτάνουν στο πιάτο μας. Τα μεγα-

λύτερα κομμάτια σκοτώνουν μεγάλους πλη-
θυσμούς θαλάσσιων ζώων και πουλιών. 

Τα πλαστικά 
σκοτώνουν
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Το WWF για την αιθαλομίχλη
Όλοι γνωρίζαμε ότι και φέτος το πρόβλημα με

την αιθαλομίχλη θα εκδηλωνόταν με την ίδια
ένταση. Παρόλα αυτά έπρεπε να φτάσουμε
στο Δεκέμβρη για να υπάρξει η πρώτη αντί-
δραση του ΥΠΕΚΑ, με την ανακοίνωση μιας
σειράς μέτρων. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι
αυτά τα μέτρα δε δίνουν λύσεις, αλλά αντιθέ-
τως μας προκαλούν μια σειρά από απορίες. 

Για παράδειγμα, θα θέλαμε να μας πει κά-
ποιος, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε καλά: Ανα-
φορικά με τη «μειωμένη χρέωση ρεύματος»,
όταν η χώρα δεν διαθέτει αξιόπιστο σύστημα
μέτρησης της ρύπανσης, αλλά ούτε η ΔΕΗ κά-
ποιο «έξυπνο» σύστημα άμεσης ενημέρωσης
των καταναλωτών, πώς ακριβώς περιμένει η
κυβέρνηση να ενημερώνεται κάποιος ότι ξεκι-
νάει στον λογαριασμό του η σχετική έκπτωση;
Με σήματα καπνού; 

Παρομοίως, όταν τα αποτελέσματα των με-
τρήσεων ρύπανσης αναρτώνται στην ιστοσε-
λίδα του ΥΠΕΚΑ με τουλάχιστον μια μέρα
καθυστέρηση, πώς εκτιμούν οι υπεύθυνοι ότι
μπορεί να προφυλαχθεί ένα παιδί με άσθμα ή
ένας ηλικιωμένος με καρδιακά προβλήματα;
Απλά μυρίζοντας την ατμόσφαιρα;

Επειδή όμως όλοι  θέλουμε να έχουμε μια
«Καλύτερη Ζωή» και να βελτιώσουμε τη δική
μας καθημερινότητα,  ας έχουμε κατά νου τις
πληροφορίες που έχουμε δημοσιεύσει με τη
βοήθεια ειδικών επιστημόνων:

Δείτε στο site του WWF:
• Πρακτικές συμβουλές για καλύτερη θέρ-

μανση
• Ασφαλή και αποδοτική χρήση τζακιών

• Ανάλυση κόστους και οφέλους διαφορετι-
κών πηγών θέρμανσης

• Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

Τι είν’ η αιθαλομίχλη;

Τι είναι η αιθαλομίχλη; Μην είν’ τα σύννεφα ψηλά στον αγέρα; Μην είν’ ο καθαρός αγέ-
ρας του βουνού; Μην είν’ νυχτερίδα και φανερώνεται τα βράδια; Μην είν’ σκιά ανάμεσα
στα πυκνά κτίρια των πόλεων; Μην είν’ μια καλή νεράιδα που φροντίζει την υγεία μας;
Μην είν’ βοήθεια φτωχών και ανήμπορων. Άρρωστων και κατατρεγμένων; Τίποτα από όλα
αυτά! Είναι το δώρο ενός «Στούρνου» προς τον Ελληνικό λαό, που τώρα έγινε αρχιτραπε-
ζίτης!

Το κάπνισμα στην Ελλάδα
Η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα που

δεν εφαρμόζεται ο αντικαπνιστι-
κός νόμος στους δημόσιους χώ-
ρους, είναι η Ελλάδα. Και όμως
κάποιοι κάνουν φιλότιμες προ-
σπάθειες να κόψουν ή να μει-
ώσουν το κάπνισμα. Δεν τους
αφήνει όμως το σύστημα της
ανοχής και παρανομίας που
υπάρχει. Σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία την τελευταία πενταετία
το κάπνισμα μειώθηκε κατά
30%. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο κα-
λύτερα θα ήταν τα πράγματα αν
εφαρμόζονταν ο νόμος.

Σε καφετέριες, ταβέρνες, νυ-
χτερινά κέντρα και μπαρ, τα τα-
σάκια «πιστοποιούν» από
περίοπτη θέση την αδυναμία
ενός κράτους να εφαρμόσει

τους νόμους του. Μελέτες έχουν
δείξει ότι σε ποσοστό 75% οι Έλ-
ληνες δηλώνουν... θυμωμένοι
που δεν εφαρμόζεται ο νόμος! 

Το ίδιο αισθάνονται και οι μισοί
καπνιστές (48%). Επιπλέον το
78% θεωρεί ότι η μη εφαρμογή
του νόμου προστασίας από το
παθητικό κάπνισμα αποτελεί ση-
μείο πολιτιστικής υποβάθμισης
της χώρας. Πάντως φαίνεται
πως οι γυναίκες είναι αυτές που
κόβουν πιο δύσκολα το κάπνι-
σμα. Όλο και περισσότερο σή-
μερα βλέπεις ζευγάρια στα
οποία η κοπέλα καπνίζει και όχι
ο άνδρας. Το ερώτημα είναι πώς
αυτό μπορεί να αλλάξει; Πώς
μπορεί να εφαρμοστεί επιτέλους
ο νόμος για το καλό όλων;



Καλό πράγμα είναι η οικονομική
ανάπτυξη της Κίνας, αλλά δεν γί-
νεται χωρίς συνέπειες. Με την ίδια
τους τη ζωή πληρώνουν οι Κινέζοι
το οικονομικό «θαύμα» της χώρας
τους, αφού αέρας, έδαφος, υπέ-
δαφος και ύδατα τρεχούμενα και
μη μολύνονται καθημερινά όλο και
περισσότερο και πλέον εκατοντά-
δες χωριά παρουσιάζουν σχεδόν
διπλάσια κρούσματα καρκίνου
από τον μέσο όρο της πολυπληθέ-
στερης χώρας του πλανήτη.
Ωστόσο στις πολλαπλές και αγω-
νιώδεις εκκλήσεις των κατοίκων
για ουσιαστική αντιμετώπιση του
δολοφονικού προβλήματος η κινε-
ζική κυβέρνηση απαντά υψώνον-
τας έναν τοίχο άρνησης και
απαξίωσης. 

Το πρόβλημα είναι εκρηκτικό
καθώς τα τελευταία 30 χρόνια το
ποσοστό θανάτων από νεοπλασίες
στην Κίνα έχει αυξηθεί κατά 80%,
καθιστώντας την επάρατο νόσο
πρώτη αιτία θανάτου. Στις πόλεις,
όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώ-
σει κανείς από τα ρεπορτάζ και τις
φωτογραφίες, που κάνουν τον
γύρο του κόσμου, η πρώτη αιτία
θανάτου είναι ο μολυσμένος
αέρας και στην επαρχία το μολυ-
σμένο νερό.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ
που δημοσιεύει ο βρετανικός
«Guardian» 460 χωριά, που βρί-
σκονται πολύ κοντά -λίγες εκατον-
τάδες μέτρα- από εξαιρετικά
ρυπογόνες χημικές, φαρμακευτι-
κές βιομηχανίες και εργοστάσια
παραγωγής ενέργειας, παρουσιά-
ζουν υπερδιπλάσια κρούσματα
καρκίνου. Στο συνέδριο του ΚΚΚ
τον Μάρτιο, στο οποίο εξελέγη
νέος πρόεδρος της χώρας ο Σι
Τζινγκπίνγκ, συναντήθηκαν ανώτα-
τοι αξιωματούχοι σε θέματα
υγείας και περιβάλλοντος και μετά
από πολύωρες συσκέψεις υποστή-
ριξαν ότι θα αντιμετωπίσουν δρα-
στικά το πρόβλημα, χωρίς ωστόσο
να αναφέρουν τους τρόπους. Ή
μάλλον βρήκαν τη λύση! Απαγό-
ρευσαν στα ΜΜΕ (είναι όλα ελεγ-
χόμενα) να αναφέρουν τη λέξη
καρκίνος!

Μόνο πέρυσι 17 εκατομμύρια

τόνοι υλικών που μολύνουν το πε-
ριβάλλον κατέληξαν από 72 ποτα-
μούς της Κίνας στον ωκεανό. Όσο
για τα ποτάμια και τις λίμνες, σύμ-
φωνα με κυβερνητικές εκθέσεις
πάνω από το 70% έχει μολυνθεί,
ενώ από αυτό το ποσοστό το 50%
είναι τόσο μολυσμένο που θεωρεί-

ται επικίνδυνη ακόμη και η επαφή
του με το ανθρώπινο σώμα. Ακόμη
πιο εξωφρενικό το γεγονός ότι
κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο θα-
λάσσιου ύδατος κοντά στις ακτές
περιέχει κατά μέσο όρο 4.400
κομμάτια πλαστικού, αριθμός που
φτάνει στα 55.000 κομμάτια ανά

τετραγωνικό χιλιόμετρο στις παρα-
λίες, υπογραμμίζεται στην έκθεση.
Τέλος σε ό,τι αφορά το έδαφος, η
κατάσταση είναι εξίσου τραγική,
αφού σε αναλύσεις δειγμάτων
έχουν εντοπιστεί βαρέα μέταλλα
και παρασιτοκτόνα, που απαγο-
ρεύτηκαν τη δεκαετία του ’80.
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Στην Κίνα πεθαίνουν νωρίς
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Πάχτας ο «διαπλεκόμενος» λέει δικαστήριο
Αγωγή εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε ο γνω-

στός τέως Δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη
και αποδέκτης ενισχύσεων του Δήμου από
την εταιρεία Eldorado Gold Χρήστος Πάχτας,
γνωστός και από άλλες δραστηριότητές του.
Ο κ. Πάχτας ζητούσε αποζημίωση αρχικά
240.000 ευρώ και τελικά 50.000 ευρώ, για
ηθική βλάβη. Τόσα του έλειπαν δηλαδή! 

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χαρακτηρίσει σε ανακοίνωσή
του «διαπλεκόμενο και υπόλογο για ένα από
τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της πολιτικής ιστο-
ρίας» τον Χρήστο Πάχτα. Το δικαστήριο δέ-
χτηκε ότι ο ισχυρισμός δεν είναι ψευδής
καθώς δέχεται ότι υπήρξε «παράνομη κρα-
τική ενίσχυση» στην Ελληνικός Χρυσός «κίνηση
που στοιχειοθετεί την έννοια της «διαπλοκής»
και σε πολιτικό επίπεδο του «σκανδάλου» Δη-
λαδή ο Πάχτας πήγε για μαλλί και γύρισε κου-
ρεμένος! Ο κ. Πάχτας κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ
ότι μαζί με μη κουκουλοφόρους έκαψαν 50
στρέμματα, κατέστρεψαν αυτοκίνητα της πυ-
ροσβεστικής που πήγαν να σβήσουν τις φω-
τιές, χτύπησαν τους πάντες, διέλυσαν τα
πάντα...»!

Το δικαστήριο με την υπ`αριθμό απόφαση
3765/2014 απέρριψε την αγωγή του Χρ.
Πάχτα δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι οι δηλώσεις
του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδεικνύεται ότι είναι ψευ-
δείς αλλά ούτε και με αυτά που ισχυρίζεται ο
Χρ. Πάχτας τις αναιρεί. Αντίθετα, όπως ανα-
φέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου η
πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας από
το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία Ελληνικός
Χρυσός τον Δεκέμβριο του 2003 την οποία
υπέγραψε ο Χρ. Πάχτας ως τότε υφυπουργός

Οικονομικών, υπέκρυπτε παράνομη σύμ-
φωνα και με το άρθρο 108 της συνθήκης για
τη λειτουργία της Ε.Ε. κρατική ενίσχυση στην
Ελληνικός Χρυσός ύψους 15,34 εκατ. Ευρώ.
Και αυτό γιατί σύμφωνα με την κρίση της
Ε.Ε.η πώληση των περιουσιακών στοιχείων
και της γης σε τιμή κατώτερη της αξίας της
(διαφορά 14 εκατομμύρια ευρώ) και η απαλ-
λαγή της υποχρέωσης καταβολής των συνδε-
όμενων με τη μεταβίβαση φόρων, ύψους
1,34 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την προ-
στασία της απασχόλησης και του περιβάλλον-
τος, καθώς και τη δημιουργία κινήτρου για
τους υποψήφιους αγοραστές των Μεταλ-
λείων Κασσάνδρας, είναι ασυμβίβαστη με
την εσωτερική αγορά.

Το δικαστήριο συνεχίζει την αναφορά στην
κρίση της Ε.Ε η οποία λέει ξεκάθαρα ότι η κα-

θαρή αξία των μεταλλείων κατά το χρόνο της
πώλησής τους ήταν πολύ μεγαλύτερη (25 εκ.
ευρώ)από αυτήν στην οποία πουλήθηκαν δη-
λαδή 11 εκατ. Ευρώ. Επιπλέον η απαλλαγή
της αγοράστριας από την υποχρέωση κατα-
βολής φόρου και από τη μείωση των δικηγο-
ρικών αμοιβών, ύψους 1,34 εκατομμυρίων
ευρώ, αποτελεί, σύμφωνα με το σκεπτικό της
παραπάνω απόφασης, πλεονέκτημα του
οποίου έτυχε η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός
Α.Ε.Μ.Β.Χ». Έτσι το δικαστήριο καταλήγει ότι
τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, που
διαπιστώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, ουδόλως ανακρούονται από τον ενά-
γοντα στην αγωγή του κατά του ΣΥΡΙΖΑ.

Ουσιαστικά δηλαδή το δικαστήριο μέμφεται
τον Χρ. Πάχτα για την αμέριστη στήριξη που
έχει υποδείξει στην εταιρεία. Πάχτας for ever!

Καθαρός πλέον ο Δήμος Αριστοτέλη
Ιστορικό ψήφισμα υιοθέτησε

ομόφωνα ο δήμος Αριστοτέλη,
σύμφωνα με το οποίο διακόπτει
όλες τις οικονομικές συναλλαγές
με την εταιρεία «Ελληνικός Χρυ-
σός», με τη μορφή δωρεών, χρη-
μάτων, ειδών ή έργων, που από το
2011 δεχόταν η προηγούμενη δη-
μοτική αρχή υπό τον κ. Πάχτα. Στο
ψήφισμα, που καταχειροκρότησαν
οι δημότες, εκφράζεται η αντίθεση
του Δήμου στην επέκταση της πα-
ραδοσιακής, υφιστάμενης μεταλ-
λευτικής δραστηριότητας στην
περιοχή, καθώς -όπως αναφέρε-
ται- η επέκταση των μεταλλείων

στις Σκουριές και σε άλλες περιο-
χές «μετατρέπει το σύνολο της πε-
ριοχής μας σε μία απέραντη
μεταλλευτική ζώνη βαριάς βιομη-
χανικής εκμετάλλευσης, η οποία
θα επιφέρει μη αναστρέψιμες βλά-

βες στα νερά, τα δάση, τον αέρα,
τον άνθρωπο και την οικονομία
της περιοχής». 

Σύμφωνα με το ψήφισμα ο
Δήμος διεκδικεί αποκατάσταση
του περιβάλλοντος όπου έχει επι-

βαρυνθεί, τόσο από την εταιρεία
όσο και από την πολιτεία και ζητά
από την πολιτεία τον αποχαρακτη-
ρισμό περιοχών από τον όρο «με-
ταλλευτικές». Επίσης, πιέζει για την
πλέον αυστηρή περιβαλλοντική
εφαρμογή αυστηρών όρων, μελε-
τών και κανόνων, ενώ σημειώνεται
ότι η αδειοδότηση ή η ακύρωση
αδειών των μεταλλευτικών δρα-
στηριοτήτων υπερβαίνει τις θεσμι-
κές αρμοδιότητες του Δήμου, ενώ
υπογραμμίζεται πως η νέα δημο-
τική αρχή «ανοίγει τον διάλογο
προς όλες τις κατευθύνσεις» για
την ανάπτυξη της περιοχής. 
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Ακούς φορολογούμενε;
Στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης πραγματοποι-

ήθηκε το Νοέμβριο διεθνής εκδήλωση για τη
μεταλλευτική δραστηριότητα στις Σκουριές και
το πού πηγαίνουν τα κέρδη της Eldorado Gold.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η έκθεση του
Κέντρου Ερευνών για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
SOMO και έγινε αναφορά πως η καναδική εται-
ρία χρησιμοποιεί τα «παραθυράκια» του νόμου,
έτσι ώστε μέσα από μια πολυδαίδαλη δομή θυ-
γατρικών εταιρειών να απολαμβάνει τον φορο-
λογικό παράδεισο των νησιών Μπαρμπάντος
και το ελληνικό κράτος να μην έχει κανένα κέρ-
δος. Αυτό θέτει προ των ευθυνών τους όλες τις
κυβερνήσεις που επέλεξαν να στηρίξουν βιαίως
την «επένδυση» μέσα από την ποινικοποίηση
της δράσης των κατοίκων της περιοχής και της
δίωξής τους ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης!
Η έρευνα αυτή, καταρρίπτει το βασικό επιχεί-
ρημα των μνημονιακών κυβερνήσεων ότι η
επένδυση στο μεταλλείο χρυσού της Χαλκιδικής
αποτελεί μέγα βήμα για την ανάπτυξη της
χώρας και τη διατύπωση μιας νέας στρατηγι-
κής για την έξοδο από την κρίση. Όπως σημει-
ώνει το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών
Δραστηριοτήτων: «Η υποτιθέμενη «ανάπτυξη»
και το περιβόητο «δημόσιο όφελος» από αυτά
τα έργα αποδεικνύονται όμορφες λέξεις κενές
περιεχομένου». 

Η Eldorado Gold χρησιμοποιεί τις 12 θυγατρι-
κές εταιρείες της για να χρηματοδοτεί τις δρα-
στηριότητές της στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την
Τουρκία και τον Καναδά και συνολικά 43 θυ-
γατρικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο με
κύρια λειτουργία την κατοχή και χρηματοδό-
τηση εταιρειών που κατέχουν μετοχές της
καθώς και την παροχή δανείων προς άλλες
εταιρείες του ομίλου.

Η Eldorado Gold (Ολλανδίας) έχει στην
ιδιοκτησία της την Eldorado Gold (Ελλάδας)

η οποία κατέχει το 95% της Ελληνικός Χρυ-
σός ΑΕ. 

Σύμφωνα με τη SOMO με τα τρικ της εται-
ρείας υπάρχει πιθανή απώλεια για το ελληνικό
δημόσιο από φορολογικά έσοδα περίπου
1.000.000 ευρώ σε παρακράτηση φόρων για
τα έτη 2009-2013. Το άκουσες συνεπή Έλληνα
φορολογούμενε;

Σημείωση: H SOMO είναι ένας ανεξάρτητος,
μη-κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας σε θέ-
ματα κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά.

Τα… «σπάνια» ατυχήματα των μεταλλείων
Oι Μεξικανικές αρχές έχουν επι-

βάλει περιορισμούς στην παροχή
νερού σε επτά πόλεις και κωμοπό-
λεις στο βόρειο τμήμα της χώρας,
συμπεριλαμβανομένης και της
πρωτεύουσα της Πολιτείας Σο-
νόρα, Hermosillo, μετά από μια
διαρροή ρυπασμένων υγρών απο-
βλήτων από το γειτονικό ορυχείο
χαλκού. Τα υγρά απόβλητα από το
Buenavista del Cobre, ένα ορυχείο
χαλκού που ανήκει στην  Grupo
Mexico, διέρρευσαν στον ποταμό
Bacanuchi στο βορειοδυτικό Με-
ξικό, σκοτώνοντας ψάρια και ζώα.

Εν τω μεταξύ, η Ομοσπονδιακή
Εισαγγελέας για την Προστασία
του Περιβάλλοντος (PROFEPA) του
Μεξικού έχει διατάξει την εταιρεία
εξόρυξης να σταματήσει τη διαρ-
ροή, να εξουδετερώσει το θειϊκό
οξύ με ασβέστη, να αντλήσει τα

ρυπασμένα νερά και να κατα-
σκευάσει φράγματα για να προλη-
φθούν μελλοντικές διαρροές. Οι
υπεύθυνοι του μεταλλείου δεν ενη-
μέρωσαν αμέσως για τη διαρροή,
αλλά απέκρυψαν το γεγονός για
δυο μέρες. Τα απόβλητα έχουν
προκαλέσει το θάνατο ψαριών και
ζώων και αρχίζουν να επηρεάζουν
τους παραγωγούς γαλακτοκομι-
κών προϊόντων της περιοχής. Η
Grupo Mexico ενημέρωσε τους δη-

μάρχους των δήμων που πλήττον-
ται από τη ρύπανση στον ποταμό
Σονόρα ότι υπεύθυνη για τη διαρ-
ροή ήταν μια εταιρεία υπεργολά-
βων. Η εταιρεία υπεργολάβων, η
Operadora de Minas e Instala-
ciones Mineras, S.A., απέδωσε τη
διαρροή στην έντονη βροχό-
πτωση. Από τον Άννα στον Κα-
γιάφα δηλαδή!

Αν επιβεβαιωθεί ότι η διαρροή
ήταν αποτέλεσμα αμέλειας και όχι

της βροχόπτωσης, η Grupo Méx-
ico θα πρέπει να πληρώσει πρό-
στιμο τουλάχιστον 1,5 εκατ. πέσος
(€ 85.000) και επιπλέον θα πρέπει
να αναλάβει το κόστος της αποκα-
τάστασης των ζημιών.

Από την ανάλυση των αποβλή-
των στο ποτάμι ανιχνεύθηκε η πα-
ρουσία βαρέων μετάλλων σε
συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν
τις επιτρεπτές για ανθρώπινη κα-
τανάλωση.



Αγαπητά μέλη της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας
Μαγνησίας, παλιοί και νέοι συνδρομητές της εφημερί-
δας ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, σας πληροφορούμε ότι η εφη-
μερίδα που αγαπήσατε πέρασε σε μια νέα εποχή.
Ύστερα από 17 χρόνια ευδόκιμης παρουσίας της εφη-
μερίδας μας στα οικολογικά πράγματα της χώρας μας,
υποχρεωθήκαμε να αφήσουμε την έντυπη έκδοση και
να περάσουμε στην ηλεκτρονική. Ήταν αδύνατο να συ-

νεχίσουμε αντιμετωπίζοντας
το κόστος της έντυπης έκδο-
σης (για το οποίο συνεισφέ-
ραμε, συνεχώς εξ ιδίων,
οικονομικά). Ιδιαίτερα μετά
την άδικη «επέλαση»της εφο-
ρίας εναντίον της Περιβαλ-
λοντικής Πρωτοβουλίας.
Στόχος τους να σβήσουν
κάθε φωνή που αντιστρα-
τεύεται στις επιδιώξεις τους.
Εμείς όμως θα συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε για καλύ-
τερο περιβάλλον και ποι-
ότητα ζωής Ελπίζοντας και
στη δική σας βοήθεια.

Με εκτίμηση
Η συντακτική ομάδα της

ΠΠΜ

ΕΛΛΑΔΑ

24 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Θα ξεπεράσω το όνειρο.
Θα σταθώ στα άκρα της υπομονής

Θα οπλίσω τις αξίες της αγάπης
με τα πιο εξαίσια δώρα της φύσης

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

1) Μαθηματικά
2) Φυσική
3) Χημεία
4) Αρχαία
5) Λατινικά
6) Κείμενα
7) Ιστορία

8) Έκθεση
9) Βιολογία
10) Ηλεκτρολογία
11) Βιοχημεία
12) Οικονομικά
13) Πληροφορική

Γυμνάσιο
Λύκειο (Ενιαίο, ΕΠΑΛ)

ΒΟΛΟΣ: Σουρή 3 – Τηλ.: 24210-46557, 52570 Fax: 24210-46557 – email: dias23@otenet.gr
Ν. ΙΩΝΙΑ: Αναπαύσεως 17 - Τηλ.: 24210-64830, Fax: 24210-64830 – email: ndias23@otenet.gr

Εκπαιδευτήριο Βόλου

Εκπαιδευτήριο N. Ιωνίας

Διδάσκονται

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ECDL
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lΣύμφωνα με έρευνα μαθητών του 3ου Γυμνα-
σίου Βόλου οι μαθητές της Μαγνησίας τρώνε
πολύ κρέας, δεν αγαπούν το ψάρι και τα
όσπρια και τρώνε όλο τους το φαγητό. Και
μετά απορούμε για την παχυσαρκία των μα-
θητών!
lΜετά τα καντήλια των νεκροταφείων οι
άθλιοι άρχισαν να κλέβουν τις προτομές δια-
φόρων επώνυμων. Τελευταία θύματά τους οι
προτομές των ευεργετών Νανοπούλου και
Καρτάλη στην Τσαγκαράδα.
lΜε τα πρώτα κρύα έκανε πάλι την εμφάνισή
του το θανατηφόρο νέφος στην πόλη του
Βόλου. Η κατάσταση είναι τραγική και τα
όποια μέτρα έχουν ληφθεί είναι ανεπαρκή.
Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις.
lΛόγω της κρίσης, αλλά και της ρύπανσης της
ατμόσφαιρας, εισάγονται 1.200 ασθενείς το
χρόνο στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκο-
μείου Βόλου. Αλλά και οι θάνατοι από καρ-
κίνο είναι αυξημένοι κατά 100% σε σχέση με
τα παγκόσμια στάνταρ. Και τα μέτρα που λαμ-
βάνονται είναι αποσπασματικά και ανεπαρκή.

lΚαλά πάει η πόλη του Βόλου. Ο καρκίνος
πάει σύννεφο. Ακόμα και η Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας φροντίζει γι’ αυτό, αφού έχει επιτρέψει
στην ΑΓΕΤ να καίει ότι γουστάρει! Συγκεκρι-
μένα εντοπίζονται στο νοσοκομείο του Βόλου
περίπου 200 περιστατικά καρκίνου το χρόνο.
Ενώ στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας 5-10
καρκίνοι του πνεύμονα την εβδομάδα!
l Οικολογικό βραβείο έλαβε η ΑΓΕΤ! Ξέρετε
γιατί; Για να καταλάβετε δηλαδή την αξία
αυτών των βραβείων. Γιατί αντικατέστησε τα
ορυκτά καύσιμα με υπολείμματα ανακύκλω-
σης, με τις ευλογίες της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας. Δηλαδή με RDF! Το οποίο όταν καίγεται
είναι σκέτος καρκίνος. Και για το λόγο αυτό
πήρε το βραβείο «ENVIRONMENTAL AWARD
2015». Στο μεταξύ ο καρκίνος στο Βόλο έχει
φουντώσει. Αλλά τί τον νοιάζει τον Περιφερει-
άρχη; Μήπως μένει στο Βόλο;

lΠρόσφατα έμαθα ότι η Περιφέρεια Θεσσα-
λίας σχεδιάζει να δώσει άδεια καύσης ελαστι-
κών σε ασβεστοποιΐα της Β΄ ΒΙΠΕ Βόλου.
Λεπτομέρεια είναι ότι όταν Νομάρχης Μαγνη-
σίας ήταν ο Π. Σκοτινιώτης αποτράπηκε, μετά
από κινητοποίηση της Περιβαλλοντικής Πρωτο-
βουλίας Μαγνησίας η προγραμματιζόμενη
καύση ελαστικών από την ΑΓΕΤ.
lΔεν υπάρχει επισκέπτης ή κάτοικος του
Βόλου που δεν έχει ταλαιπωρηθεί από τα σα-
μαράκια που έχει ο Εθνικός δρόμος, κοντά
στο Βελεστίνο. Ακούσατε για καμιά συνέπεια
στον εργολάβο που κατασκεύασε το έργο; Εγώ
όχι. Κατά τα άλλα συνεχώς ανακοινώνεται η
ανακατασκευή του έργου και ανακατασκευή
δε βλέπουμε. Ελπίζω κάτι να γίνει πριν θρηνή-
σουμε θύματα.
l Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κυκλοφο-
ριακά μέτρα στις οδούς Δημητριάδος και Ιά-
σονος του Βόλου πέτυχαν. Άρκεσαν όμως δύο
μέρες χαλάρωσης για να ξαναθυμηθούν οι Βο-
λιώτες τον άσχημο εαυτό τους, μέσα στις γιορ-
τές. Άρα τα μέτρα πρέπει να είναι συνεχή και
αυστηρά για να ξεσυνηθίσουν οι επιρρεπείς τις
κακές τους συνήθειες.

lΕίναι γνωστό ότι αν μερικοί μπορούσαν θα
ανέβαζαν το αυτοκίνητό τους στο διαμέρισμά
τους!
Πρόβλημα παρκαρίσματος των δικύκλων
υπάρχει πλέον στο Βόλο μετά τα νέα μέτρα σε
Ιάσονος και Δημητριάδος.
lΔόθηκε στην κυκλοφορία, μετά από δέκα
ολόκληρα χρόνια η σήραγγα της Γορίτσας.
Δεν έχω καταλάβει όμως γιατί χρειάζονται φύ-
λακες σε 24ωρη βάση. Και επίσης με τί κριτή-
ρια έγινε η επιλογή τους; Με το αν είναι
αρεστοί ή όχι στο Δήμαρχο;

lΜετράμε 2 φάουλ ήδη της υπηρεσίας πρα-
σίνου του Δήμου Βόλου. Το υπερβολικό κού-
ρεμα δέντρων στην οδό Ρήγα Φεραίου και το

αυτό στο Δημοτικό πάρκιν της Πορταριάς.
Λίγη ευαισθησία δεν βλάφτει….
lΣτα θετικά της Δημοτικής Αρχής είναι η
διαπραγμάτευση που ξεκίνησε με την ΑΓΕΤ
για την απόδοση νερού των γεωτρήσεων της
εταιρείας αυτής στο Δήμο Βόλου. Ας ελπίσουμε
ότι η κίνηση αυτή θα έχει αίσιο τέλος.
lΗ προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε ψηφίσει
κανονιστικές αποφάσεις για την εμφάνιση
των παραλιακών καταστημάτων του Βόλου.
Με τη νέα Δημοτική Αρχή τα μέτρα χαλάρω-
σαν με αποτέλεσμα να εμφανίζεται, η βιτρίνα
της πόλης του Βόλου, που είναι και τουριστική
πόλη, σε άθλια κατάσταση.

lΝομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων να
καθιερωθούν και να εφαρμοστούν κανόνες για
να εξωραϊστεί η παραλία του Βόλου.
lΟμηρικές μάχες πραγματοποιούνται για τα
αδέσποτα του Βόλου. Φιλοζωικές και αντιπο-
λίτευση του Δήμου εναντίον Μπέου. Η υπό-
θεση έχει μέλλον…
lΕμφανίστηκαν κρούσματα μόρβας σε δύο
σκυλιά στο καταφύγιο αδέσποτων. Και υπάρ-
χουν φόβοι μετάδοσης της νόσου και στα υπό-
λοιπα σκυλιά.
l Τα σχέδια διαχείρισης των απορριμμάτων
της πόλης του Βόλου είναι ακριβά. Αυτό σημαί-
νει ότι οι πολίτες θα ακριβοπληρώνουν τα σκου-
πίδια που παράγουν. Καμία συζήτηση όμως δεν
γίνεται για τρόπους μείωσης της παραγωγής
των απορριμμάτων.

lΜεγάλη αμαρτία η υπόθεση της ΕΡΓΗΛ για
τη ΔΕΥΑΜΒ. Ποιοι άραγε λειτούργησαν σε
βάρος των συμφερόντων της ΔΕΥΑΜΒ και
ποιες ήταν οι συνέπειες;
lΤο τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ δίνει
βάρος στην αποχέτευση και όχι στην
ύδρευση. Άρα ο Βόλος θα συνεχίσει να πίνει
νερό κακής ποιότητας και να το πληρώνει
ακριβά.

O Ντόπιος Μπαξεβάνος
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Εσύ τί κάνεις;
Πόσες ώρες αφιερώνουν οι γο-

νείς για τα μαθήματα και τις δρα-
στηριότητες των παιδιών τους;
Πολλές. Πόσες ώρες όμως αφιε-
ρώνουν για την υγεία των παιδιών
τους; Σχεδόν καθόλου. Πόσοι από
αυτούς συμμετέχουν στις οικολο-
γικές οργανώσεις, που παλεύουν
για καθαρό αέρα, νερό, και
τροφή; Ελάχιστοι. Στην έρευνα
του Ευρωβαρόμετρου όμως το
97% των Ελλήνων χαρακτηρίζει
την προστασία του περιβάλλον-

τος σημαντική για τους ίδιους
προσωπικά και το 85% θεωρεί ότι

η ατομική συμπεριφορά του μπο-
ρεί να παίξει ρόλο σε αυτήν. Το
93% των Ελλήνων που συμμετεί-
χαν στην έρευνα πιστεύει ότι τα

περιβαλλοντικά θέματα επηρεά-
ζουν άμεσα την καθημερινότητά
του. Τι κάνει όμως για αυτό; Η
προστασία του περιβάλλοντος

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και
για την ευρωπαϊκή οικονομία, με
το 88% να πιστεύει ότι μπορεί να
συμβάλει στην ανάπτυξή της και
το 62% να θεωρεί τα περιβαλλον-
τικά κριτήρια εξίσου σημαντικά με
τα οικονομικά για την εκτίμηση
της προόδου μιας χώρας. Το 91%
θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση
δεν κάνει αρκετά για την προστα-
σία του περιβάλλοντος (σε αυτό
έχουν δίκαιο), με έναν στους τρεις
πολίτες να ζητά αυστηρότερη πε-

ριβαλλοντική νομοθεσία. Συν
Αθηνά όμως…

Οι σύνεδροι της Γενικής Συνέ-
λευσης του Πανελληνίου Δικτύου
Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ-
ΔΟΙΚΟ), που συνήλθε 22 και 23
Νοεμβρίου 2014 στη Λίμνη Πλα-
στήρα ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ότι σε πολ-
λές περιπτώσεις η ορθή εντολή
του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιτζή να
γίνει έλεγχος, από τις κατά τόπους
εφορίες, στις ΜΚΟ που έχουν
λάβει, κατά οποιοδήποτε τρόπο
χρήματα από το Κράτος, έχει οδη-
γήσει ή οδηγεί πολλές ενεργές και
δραστήριες από αυτές σε κλείσιμο.
Αυτό οφείλεται στο ότι οι εφορίες
με πλημμελή και αυθαίρετο
τρόπο, καταλόγισαν υπέρογκα και
αδικαιολόγητα πρόστιμα σε ορ-
γανώσεις που έχουν σημαντικό
ενεργό  κοινωνικό έργο, όχι για δια-
σπάθιση και προσπορισμό χρημά-
των από τα μέλη τους, αλλά για
τυπικές παραβάσεις που, σε αρ-
κετές περιπτώσεις, αποτελούν
μνημείο αυθαιρεσίας και νομι-
κών ακροβατισμών. Και αυτό δυ-

στυχώς δεν αφορά σε οργανώ-
σεις-μαϊμούδες, που έλαβαν τε-
ράστια ποσά από το Κράτος, και
η κοινή γνώμη περιμένει τον ουσια-
στικό και πλήρη έλεγχό τους, αλλά
σε μικρές ΜΚΟ που έχουν λάβει,
μέσα από γνωστά προγράμματα
και διαφανείς διαδικασίες, μικρά
ποσά και είναι καθημερινά παρού-
σες στους κοινωνικούς αγώνες. Σε
αυτές περιλαμβάνονται και οργα-

νώσεις μέλη του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, που
είναι οργανώσεις της μαχόμενης
οικολογίας, με σοβαρή κοινωνική
προσφορά.

Η Γενική Συνέλευση του ΠΑΝ-
ΔΟΙΚΟ ζητάει να σταματήσει η
δίωξη, γιατί ουσιαστικά περί
αυτού πρόκειται, των υγιών και
καθαρών ΜΚΟ και ο έλεγχος να
στραφεί προς τις οργανώσεις-μαϊ-
μούδες που έχουν λάβει τεράστια

ποσά, τα οποία είναι άγνωστο πού
και πώς έχουν διατεθεί. Για
αυτές τις τελευταίες, στις οποίες
εμπλέκονται και πολιτικά πρό-
σωπα, για τις οποίες πολύς λόγος
έγινε στα ΜΜΕ, δεν μάθαμε
ακόμα τί απέδωσαν οι έλεγχοι που
έγιναν, αν έγιναν, σε αυτές. Η
κοινή γνώμη υποπτεύεται και όχι
αβάσιμα ότι αυτές ειδικά οι οργα-
νώσεις, που κατάπιαν παράνομα
άφθονο δημόσιο χρήμα, θα μεί-
νουν τελικά στο απυρόβλητο και
ότι κοντά στα ξερά αυτά, που δεν
«καίγονται» τελικά, θα καούν μόνο
τα χλωρά και αυτό είναι απαρά-
δεκτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Βαγγ. Σπίθας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Δ. Λυμπουρίδης 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Μαίρη Χουλιέρη

ΨΗΦΙΣΜΑ

Του 24ου Συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ
στη Λίμνη Πλαστήρα

21-23 Νοεμβρίου 2014

ΕΦΟΡΙΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ!



Ενώ έχουν αρχίσει οι προεκλο-
γικές διεργασίες των κομμάτων,
υπάρχουν πληροφορίες για προ-
εκλογική συσπείρωση φορέων
όπως η ΔΗΜΑΡ και οι Οικολόγοι
Πράσινοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν τελι-
κώς ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει τη συ-
νεργασία με τους Οικολόγους
Πράσινους θα προσφέρει πολύ
κακή υπηρεσία στον εαυτό του.
Ο οικολογικός χώρος δεν έχει
ανάγκη από κόμμα. Πρέπει τα
στελέχη του χώρου να διαχέον-
ται μέσα στα διάφορα κόμματα
του πολιτικού φάσματος και να
αγωνίζεται με όλους τους πολί-
τες, ανεξάρτητα από το πολιτικό
πιστεύω τους για τα ζητήματα
του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα το
κόμμα των Οικολόγων Πράσινων
έχει προσφέρει πολύ κακές υπη-
ρεσίες στο χώρο της οικολογίας.
Η εσωτερικές διαμάχες, οι δια-
σπάσεις και η παντελής απουσία
παρέμβασης στα οικολογικά
πράγματα της χώρας, το καθι-
στά ένα κακέκτυπο των Πράσι-
νων κομμάτων της Ευρώπης.
Και δεν μπορεί κανείς να παρα-

βλέψει την προσπάθεια του κόμ-
ματος αυτού να αλώσει το χώρο
του Πανελληνίου Δικτύου Οικο-
λογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ-
ΔΟΙΚΟ), πράγμα που οδήγησε το
ΠΑΝΔΟΙΚΟ σε αδράνεια για τρία
περίπου χρόνια.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
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Μετά την αποτυχία της εκλο-
γής Προέδρου της Δημοκρατίας
η χώρα οδηγείται σε εκλογές, σε
συνθήκες μεγάλης πόλωσης και
αβεβαιότητας για το μέλλον.
Εδώ και πέντε χρόνια η χώρα
μας έχει χάσει την Εθνική της
Ανεξαρτησία. Οι αποφάσεις,
ακόμα και για απλά ζητήματα
λειτουργίας του Κράτους, λαμ-
βάνονται εκτός της χώρας. Οι τε-
λευταίες Ελληνικές Κυβερνήσεις
έχοντας συνεχή ανάγκη κάλυ-
ψης των χρεών της χώρας, έσκυ-
βαν το κεφάλι στους δανειστές
και εφάρμοζαν πιστά τις εντολές
τους. Και αν το αποτέλεσμα,
μετά πέντε χρόνια λιτότητας και
μνημονίου, ήταν θετικό, αν η οι-
κονομία είχε πάρει μπρος, η πα-
ραγωγή και οι εξαγωγές είχαν
αναβαθμιστεί, η ανεργία είχε
υποχωρήσει και η κοινωνία είχε

πάρει βαθιές ανάσες, τα πράγ-
ματα θα ήταν καλά. Όμως, μετά
πέντε χρόνια, η ανεργία έχει
σπάσει κάθε ρεκόρ, το χρέος αυ-
ξήθηκε, αντί να ελαττωθεί, η πα-
ραγωγή έμεινε στάσιμη, πολλές

επιχειρήσεις έχουν κλείσει, τα
ασφαλιστικά ταμεία παραπαίουν
και η κοινωνία βιώνει συνθήκες
πρωτόγνωρης εξαθλίωσης. Κι
όμως κανένας δεν έχει διωχθεί
(πλην Τσοχατζόπουλου και των

συν αυτώ), για τις αιτίες και τους
ενόχους της σύγχρονης Ελληνι-
κής τραγωδίας. Στην πορεία των
τελευταίων χρόνων πολλά σκάν-
δαλα έχουν κουκουλωθεί. Κι
όμως οι πολίτες ζητούν απαντή-
σεις. Ζητούν την απόδοση ευθυ-
νών. Φυσικά και οι πολίτες έχουν
τις δικές τους ευθύνες, αλλά
αυτές δεν είναι δυνατόν να κα-
ταλογιστούν. Έτσι και αλλιώς
τώρα ο λόγος είναι στους πολί-
τες. Αυτοί θα αποφασίσουν για
την επόμενη κυβέρνηση της
χώρας. Δυστυχώς ο λόγος δίνε-
ται στους πολίτες μόνο με τις
εκλογικές διαδικασίες και τον
υπόλοιπο καιρό κάποιοι άλλοι
αποφασίζουν για λογαριασμό
του, αν όχι εναντίον του. Ότι και
αν αποφασίσει ο Ελληνικός λαός
είναι σεβαστό. Ας μη ξεχνάμε ότι
ο εχθρός καιροφυλαχτεί. 

Η ώρα του λαού

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Τι είναι το Μπαομπάπ
Το Μπαοπάπ είναι ένας φιλόξενος χώρος στο κέντρο 

του Χαλανδρίου από το 2010.

Είναι ένα κατάστημα που προτείνει ένα διαφορετικό 

πρωτότυπο  τρόπο εμπορικών συναλλαγών.

Προτείνει συναλλαγές χωρίς εκμετάλλευση, 

με γνώμονα την αλληλεγγύη και την αλληλοϋποστήριξη. 

Ένας αυτόνομος χώρος που δεν ανήκει σε κάποια 

μεγάλη εταιρεία ή σε κάποια αλυσίδα καταστημάτων όπου

μπορεί να βρει κάποιος πρωτότυπα αντικείμενα.

Στο Μπαομπάπ μπορείτε να βρείτε:
• Τρόφιμα και αντικείμενα δίκαιου 

και αλληλέγγυου εμπορίου (fair trade)

• Αντικείμενα από ανακυκλωμένα 

ή επαναχρησιμοποιημένα υλικά

• Τρόφιμα και αντικείμενα 

από μικρούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς

Αγίας Παρασκευής 30, Χαλάνδρι, Αθήνα, 210-6854325
URL: www.baobap.gr, Facebook:https://www.facebook.com/pages/Baobap/211713702190494
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Πατάτες και υγεία
Οι παρατηγανισμένες και ξεροψημένες τηγα-

νητές πατάτες είναι πιθανό να έχουν υψηλό-
τερα επίπεδα του επικίνδυνου χημικού
συστατικού ακρυλαμιδίου, που συνδέεται με
την εμφάνιση καρκίνου. Πρόκειται για χημική
ουσία που αναπτύσσεται σε τρόφιμα φυτικής
προέλευσης, όταν μαγειρεύονται σε υψηλές
θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και
σχηματίζεται από μια χημική αντίδραση των
σακχάρων με ένα αμινοξύ που ονομάζεται
ασπαραγίνη.

Άρα:
Α) Τηγανίζετε πάντα με ελαιόλαδο
Β) Μην τηγανίζετε στο ίδιο λάδι για πάνω από

2 – 3 φορές
Γ) Μην αποθηκεύετε τις πατάτες στο ψυγείο
Δ) Όταν κόβετε τις πατάτες, πριν τις τηγανί-

σετε βάλτε τις σε κρύο νερό για 30 λεπτά
Ε) Μην αφήνετε να σκουρύνουν οι πατάτες.

Μόλις αποκτήσουν ένα χρυσαφένιο χρώμα
βγάλτε τες από τηγάνι ή τη φριτέζα

ΣΤ) Μην τρώτε τις πατάτες ή τα κομμάτια της
τηγανιτής πατάτας που είναι πολύ σκούρα.

Διπλή χρήση,  διπλά κέρδη!

Κάθε χρόνο η βιομηχανία εκτροφής κοτόπουλων δολοφονεί
εκατομμύρια αρσενικά κοτόπουλα, αφού, σύμφωνα με τους
όρους της αγοράς, πρόκειται για άχρηστα προϊόντα- μη ωο-
τόκα, παραγωγή μικρής ποσότητας κρέατος. Πλέον σήμερα
γερμανική εταιρεία έχει δημιουργήσει μια νέα φυλή κοτόπου-
λων που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα: πρόκειται για
τα αποκαλούμενα κοτόπουλα «διπλής χρήσης», τα οποία θα
προμηθεύουν τους καταναλωτές και με αυγά και με κρέας,
βάζοντας  τέλος στη σφαγή των αρσενικών νεοσσών. Υπάρ-
χουν όμως προβλήματα, καθώς τα ζώα δεν είναι ακόμη πολύ
αποτελεσματικά, παρ’ όλες τις προσπάθειες των δημιουργών
τους. 

Φάτε αντιβιοτικά!

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε ότι
η ποσότητα των αντιβιοτικών που πωλούνται για χρήση στα εκτρεφόμενα
ζώα αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια (αυξήθηκε κατά 16% την
περίοδο 2009 – 2012), σύμφωνα με τον, γεγονός άκρως ανησυχητικό
σύμφωνα με τους ειδικούς, λαμβανομένων υπόψη των προσπαθειών που
γίνονται για την καταπολέμηση της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά των
μικροβίων στον άνθρωπο. Στην έκθεση, που αναφέρεται σε όλα τα είδη
των ζώων που εκτρέφονται για το κρέας τους, γίνεται και λεπτομερής ανα-
φορά στο πώς χρησιμοποιούνται τα αντιβιοτικά. Το 70% πουλήθηκαν ως
πρόσθετα ζωοτροφών και το 22% ως πρόσθετα στο πόσιμο νερό που κα-
ταναλώνουν τα εκτρεφόμενα ζώα. Συνολικά, το 97% των φαρμάκων που-
λιούνται ελεύθερα χωρίς ιατρική συνταγή, πρακτική που, σύμφωνα με τους
νέους κανόνες που έθεσε ο FDA, θα έπρεπε να σταματήσει το 2013.
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Γαληνεμένο ηλιοβασίλεμα στον Παγασητικό. Καλλιτεχνική δημιουργία στο πάρκο του Βόλου.

Με πήρες, με έπαιξες και με πέταξες εδώ. Και εγώ κλαίω τα βράδια ολομόναχος. Χωρίς την αγκαλιά σου.

Τι και αν με χτυπούν τα κύματα . 
Εγώ είμαι εδώ, ακλόνητος. Βράχος!

Δε με πειράζει η μοναξιά. 
Αρκεί να έρχεσαι να σε βλέπω.



ΕΛΛΑΔΑ

30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Επανένταξη τσακαλιού
Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 πραγ-

ματοποιήθηκε η επανένταξη στη φύση ενός
ενήλικου θηλυκού τσακαλιού στην ευρύτερη
περιοχή του υγροτόπου Μουστού. 

Το τσακάλι είχε βρεθεί το καλοκαίρι σε κον-
τινή περιοχή, χτυπημένο από αυτοκίνητο. Οι
εθελοντές της ΑΝΙΜΑ μετέβησαν επί τόπου,
μετά από πρόσκληση τοπικού κτηνιάτρου που
έδωσε στο ζώο τις πρώτες βοήθειες. Έμεινε
στο Σταθμό της ΑΝΙΜΑ όσο χρειάστηκε για τη
νοσηλεία του και για τις απαραίτητες διαγνω-
στικές εξετάσεις και κατόπιν μεταφέρθηκε σε
ειδικό μη επισκέψιμο χώρο στο Αττικό Ζωολο-
γικό Πάρκο. Στον ίδιο χώρο έχουν φιλοξενηθεί
άλλα δύο τσακάλια που έχει χειρισθεί η ΑΝΙΜΑ
και έχουν ήδη επανενταχτεί. Με την τοποθέ-
τηση του πομπού στο ζώο ήρθε η ώρα για την
επανένταξή του στο φυσικό περιβάλλον! 

Το ζώο μεταφέρθηκε σε τοποθεσία της πε-
ριοχής Απόλυτης Προστασίας της Φύσης του
υγροτόπου Μουστού, περιοχή με καταγεγραμ-
μένες αγέλες τσακαλιών, όπου και απελευθε-
ρώθηκε. 

Τσακάλι (Canis aureus)
Αποτελεί ένα από τα πλέον πα-

ρεξηγημένα ζώα μετά από το
λύκο, όχι μόνο στη χώρα μας
αλλά παγκοσμίως. Αν και ο χαρα-
κτηρισμός ενός ανθρώπου με το
όνομα του συγκεκριμένου ζώου
υποδηλώνει άτομο ιδιαίτερης εξυ-
πνάδας και ευφυΐας, παρόλα
αυτά έχει κατηγορηθεί για πολύ
περισσότερα απ’ όσα στην πραγ-
ματικότητα ευθύνεται και έχει κυ-
νηγηθεί έντονα ως «επιβλαβές
είδος» μέχρι το 1990. Το ζώο
αυτό είναι το τσακάλι, ο μεγαλύ-
τερος χερσαίος θηρευτής που
υπάρχει στην Πελοπόννησο. 

Το τσακάλι εξαπλώνεται σε πε-
ριοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας
και στη Σάμο, με την τωρινή κα-
τανομή του να αποτελεί μικρό
τμήμα της παλαιότερης κατανο-
μής του στον Ελλαδικό χώρο,
ελέω κυνηγίου. Μοιάζει με σκύλο
ή μικρό λύκο, αλλά είναι πιο λε-
πτόσωμο ζώο και με μακρύτερα
αυτιά, με μήκος σώματος μέχρι
και 1 μέτρο και βάρος μέχρι και
15 κιλά. Διαβιεί σε ελώδεις/ βαλ-

τώδεις περιοχές, δάση, αγροτι-
κές, ακόμα και περιαστικές πε-
ριοχές. Είναι δειλό και
ανθρωπόφοβο ζώο και για το
λόγο αυτό έχει υιοθετήσει κυρίως
νυχτερινό τρόπο ζωής. Η παρου-
σία του γίνεται αντιληπτή κυρίως
από το χαρακτηριστικό ουρλια-
χτό του. Δημιουργεί κοινωνικές
ομάδες αλλά απαντάται και μο-
νήρες. Παρότι ανήκει στην Τάξη
των «σαρκόφαγων», δεν είναι
αποκλειστικά σαρκοφάγο ζώο.
Μεγάλο μέρος της τροφής του

αποτελεί η φυτική ύλη, ενώ περισ-
σότερο χαρακτηρίζεται ως καιρο-
σκόπος παρά ως ενεργός
θηρευτής.  Αν και δεν χαρακτηρί-
ζεται πλέον ως «επιβλαβές είδος»,
παρόλα αυτά ακόμα δεν προστα-
τεύεται σε εθνικό επίπεδο. Παρο-
μοίως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
η προστασία του είναι «χαλαρή»
καθώς περιλαμβάνεται στους κα-
ταλόγους ορισμένων συμβάσεων.
Το τσακάλι επιτελεί ένα σημαντι-
κότατο οικολογικό ρόλο στα οικο-
συστήματα που διαβιεί, ιδιαίτερα

στην Πελοπόννησο. Όντας ο με-
γαλύτερος χερσαίος θηρευτής,
«ρυθμίζει» τους πληθυσμούς των
τρωκτικών και ερπετών, ενώ ως
πτωματοφάγο ζώο καθαρίζει τη
φύση από εστίες μολύνσεων. Η
μεγάλη προσαρμοστικότητά του
το καθιστά ικανό να επιβιώνει
ακόμα και σε περιόδους με έλ-
λειψη κυνηγιού, αφού τρέφεται
και με φρούτα και καρπούς.  

Οι άμεσες πιέσεις πάνω στους
πληθυσμούς του τσακαλιού (κυ-
νήγι, δηλητηριασμένα δολώματα)
αλλά και οι έμμεσες πιέσεις που
δέχονται μέσω της συρρίκνωσης,
υποβάθμισης και κατακερματι-
σμού των βιοτόπων τους δεν απο-
τελούν εχέγγυα για την επιβίωση
του τσακαλιού. Ένα μοναδικό
είδος που στην αρχαιότητα είχε
λατρευτεί ως θεότητα στην αρ-
χαία Αίγυπτο, κινδυνεύει να περά-
σει στο παρελθόν της Ευρώπης. 

Φορέας Διαχείρισης Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μου-
στού
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ΟΙΚΟ         γένεια

Μελέτη και εξωσχολικές δραστηριότητες
Οι εξωσχολικές δραστηριότη-

τες αποτελούν πειρασμό για τα
παιδιά ειδικά στις μεταβατικές
ηλικίες από 6 έως 8 που θέλουν
να πειραματιστούν με όλα. Όμως
το σχολείο σε λίγες μέρες αρχίζει
και ο χρόνος του μικρού σας θα
περιοριστεί σημαντικά. Και ενώ
η φυσική κίνηση και οι αθλητικές
δραστηριότητες είναι εξίσου ση-
μαντικές στη διαδικασία της
μόρφωσης, ο πολύς ενθουσια-
σμός μπορεί να κάνει το μικρό
σας να παραμελήσει το σχολείο.

«Νους υγιής 
εν σώματι υγιεί»

Ο συσχετισμός μεταξύ φυσικής
δραστηριότητας και μάθησης
υφίσταται από αρχαιοτάτων
χρόνων.  Η ενασχόληση με κά-
ποια φυσική δραστηριότητα
μπορεί να διδάξει τον εγκέφαλο
πώς να λειτουργήσει όταν πρέπει
να μάθει κάτι θεωρητικό. Η φυ-
σική δραστηριότητα, επομένως,
σύμφωνα και με πρόσφατες
έρευνες, είναι τόσο σημαντική
όσο και το σχολείο, ενώ σε πολλά
παιδιά παρατηρείται ότι η ενέρ-
γεια που χρειάζονται για τη γυ-
μναστική τα βοηθάει να
συγκεντρώνονται στην τάξη
αλλά και να έχουν μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση αν σημειώνουν
επιτυχίες σε κάποιο άθλημα. Αν
το σχολείο δεν έχει πολλές ώρες
γυμναστική επιλέξτε κάποια εξω-
σχολική αθλητική δραστηριό-
τητα ή καθιερώστε ώρες για
περπάτημα και ποδήλατο οικο-
γενειακώς. 

Ισορροπία 

Τι συμβαίνει, όμως, αν το
πάθος και ο ενθουσιασμός του
παιδιού σας για μια εξωσχολική
δραστηριότητα το κάνει να
χάσει το μέτρο, βάζοντας το σχο-
λείο σε δεύτερη μοίρα; Όλοι θα

θέλαμε ένα παιδί που να ενθου-
σιάζεται και να παθιάζεται με
αυτό που κάνει. Ωστόσο πρέπει
να το βοηθήσετε να βρει μια
ισορροπία ανάμεσα στα μαθή-
ματα και τις εξωσχολικές δρα-
στηριότητες.     

Προτεραιότητες.

Υπενθυμίστε στο παιδί σας ότι
η βασική του ασχολία είναι το
σχολείο και ότι η δραστηριότητα

που έχει επιλέξει βρίσκεται στη
δεύτερη θέση. Αν θεωρεί πως
χρειάζεται παραπάνω χρόνο για
τη δραστηριότητα, τότε θα πρέ-
πει να αποφασίσει να κλέψει
χρόνο από την κοινωνική του
ζωή και όχι το σχολείο και τη με-
λέτη. Στις προτεραιότητες ανή-
κει και ο χρόνος με την
οικογένεια, συζήτηση κατά τη
διάρκεια του δείπνου, βόλτες και
ομαδικές δραστηριότητες. Επί-

σης είναι σημαντικό να υπάρχει
και χρόνος ελεύθερος για παιδιά
που είναι εσωστρεφή και χρει-
άζονται ηρεμία για να χαλαρώ-
σουν. Με όλες αυτές τις
προτεραιότητες με πόσες δρα-
στηριότητες θα καταφέρει να
ασχοληθεί το μικρό σας;

Γνωρίστε τις δυνατότητες 
του παιδιού σας.

Έχει μεγάλη σημασία να γνω-
ρίζετε καλά το παιδί σας. Αν στα-
ματήσει να κάνει μια
δραστηριότητα που αγαπάει
πολύ, μπορεί να έχει αρνητικό
αντίκτυπο στην επίδοσή του στο
σχολείο, όπως και στη ζωή του
γενικότερα. Επίσης έχετε κατά
νου ότι δεν χρειάζεται να γίνουν
όλοι επιστήμονες καθώς η ενα-
σχόληση με κάποια δραστηριό-
τητα ή τέχνη να ανοίξει νέες
δυνατότητες στο μέλλον σχετικά
με το επάγγελμα του παιδιού
σας. 

Βοηθήστε τα παιδιά σας
να έχουν πιο ρεαλιστικές

προσδοκίες.

Για να τους δείξετε πόσες ώρες
χρειάζονται για καθετί κατά τη
διάρκεια της ημέρας φτιάξτε
ένα πινακάκι και χρωματίστε τις
ώρες που το παιδί σας έχει να
κάνει κάτι. Οι ώρες που περισ-
σεύουν πριν τον ύπνο είναι
αυτές που μένουν για να ακο-
λουθήσει μια νέα δραστηριό-
τητα. Αντί να αρνηθείτε αμέσως,
διατυπώστε τις σκέψεις σας έως
ότου το παιδί σας παραδεχτεί ότι
έχει μια στρατηγική που θα λει-
τουργήσει ώστε να προλαβαίνει
καταρχάς να φέρει εις πέρας τις
προτεραιότητές του ή να συνει-
δητοποιήσει ότι δεν είναι καλή
ιδέα. 

Από το happy parenting



Ο σταχτοτσικνιάς είναι ο περισσότερο
διαδεδομένος ερωδιός στην Ευρώπη και
ο πιο κοινός ερωδιός του υγροτόπου
Μουστού. Στην κοινή του ονομασία του
«σταχτοτσικνιάς», το πρώτο συνθετικό
περιγράφει το βασικό χρώμα του που
είναι το γκρι-σταχτί, και το δεύτερο συν-
θετικό υποδηλώνει την ομάδα στην
οποία ανήκει, την ομάδα των τσικνιάδων
ή ερωδιών. Μια άλλη κοινή ονομασία του
είναι «ψαροφάς», υποδηλώνοντας τις κύ-
ριες διατροφικές του προτιμήσεις που
περιλαμβάνουν τα ψάρια.  

Ο σταχτοτσικνιάς είναι ο πιο μεγαλόσω-
μος από τους ερωδιούς μαζί με τον αρ-
γυροτσικνιά, με μήκος σώματος να
φτάνει ή και να ξεπερνά το 1 μέτρο,
άνοιγμα φτερών κοντά στα 2 μέτρα και
βάρος στα 2 κιλά. Είναι γκρίζος στο ρα-
χιαίο τμήμα του σώματος και γκριζόλευ-
κος στο κοιλιακό. Το σώμα δείχνει
γεροδεμένο, ο μακρύς λαιμός καταλήγει
σε μεγάλο ίσιο γκριζοκίτρινο/πορτοκαλί
ράμφος και τα πόδια είναι μακριά και
γκρίζα/γκριζοκίτρινα/πορτοκαλί. Οι βιό-
τοποι που διαβιεί περιλαμβάνουν υγρο-

τοπικά οικοσυστήματα όπως λίμνες, λι-
μνοθάλασσες, ποτάμια και εκβολές, κ.λπ.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ψάρια
αποτελούν την κύρια πηγή τροφής, μαζί
με βατράχια, ασπόνδυλα ακόμα και τρω-
κτικά. Η κυνηγετική τεχνική του σταχτο-
τσικνιά χαρακτηρίζεται από την πλήρη
ακινησία του σε νερά κατάλληλου βά-
θους παραμονεύοντας το απρόσεκτο
θήραμα, στο οποίο επιτίθεται με ένα

αστραπιαίο τίναγμα του ράμφους.
Ο σταχτοτσικνιάς δεν απολαμβάνει

επαρκούς προστασίας τόσο σε εθνικό
όσο και σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο,
εξαιτίας της μεγάλης περιοχής εξάπλω-
σής του και του μεγάλου αριθμού των
πληθυσμών του στις περιοχές που κατα-
γράφεται. Δεν απειλείται άμεσα καθώς
δεν αποτελεί θήραμα ενώ και λόγω με-
γέθους δεν έχει πολλούς φυσικούς θη-

ρευτές. Παρόλα αυτά, οι πιο σημαντικές
απειλές είναι έμμεσες μέσω των πιέσεων
που δέχονται οι βιότοποι που διαβιεί.
Συγκεκριμένα, η συρρίκνωση και υπο-
βάθμιση των υγροτόπων, η υποβάθμιση
της ποιότητας των εσωτερικών υδάτων
και η μείωση του αριθμού των ψαριών
σε αυτά δεν αποτελούν εχέγγυα για ένα
σίγουρο μέλλον του σταχτοτσικνιά.

Ο επισκέπτης στον υγρότοπο Μουστού
θα δει τους σταχτοτσικνιάδες να ξεκου-
ράζονται στα κλαδιά των δέντρων περι-
μετρικά της λίμνης. Μέσα στο νερό θα
τους δει σχεδόν ακίνητους και αν διαθέ-
τει την απαιτούμενη υπομονή θα κατα-
φέρει να τους δει να ψαρεύουν με τη
μοναδική τεχνική που διαθέτουν. Η πα-
ρατήρηση αυτών των υπέροχων και με-
γαλοπρεπών πουλιών θα τον πείσει για
την ανάγκη να προστατευτούν και να
«κληροδοτηθούν» στις επόμενες γενιές!

Φορέας Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
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Η συμβουλή του
μήνα!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σας προσφέρει τώρα ένα εύκολο τρόπο για να

εξοφλήσετε τη συνδρομή σας. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική κατάθεση
στην ALPHA BANK, στον αριθμό λογαριασμού: 310-00-2786016087,
IBAN: GR95 0140 3100 3100 0278 6016 087 που είναι στο όνομα
της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας. Ως καταθέτη βάλετε το επώνυμό
σας πρώτα και μετά την οδό που μένετε. Π.χ. Αθανασίου, Νάξου 3

Χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο μόνο 

όταν είναι ανάγκη. Προτιμάτε να κάνετε

τις δουλειές σας με τα πόδια 

ή με ποδήλατο. Είναι γυμναστική 

και οικονομία.

Το ζώο της εβδομάδας: 

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Στείλε μου τη συνδρομή σου γιατί κρυώνω!


