
Οη αιπθέο Αλαβύζζνπ, ε πξάζηλε δεμακελή θαη ν 

νηθνινγηθόο θεξεηδέο 

Αδηεπθξίληζηνη παξακέλνπλ, κέρξη 

ζηηγκήο νη ζηόρνη, πνπ επηδηώθνληαη από 

ηελ παξέκβαζε ηεο νλνκαδόκελεο «Green 

Tank» (πξάζηλε δεμακελή) νκάδαο, ζηελ 

ππόζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αιπθώλ 

Αλαβύζζνπ. Καη είλαη ινγηθό λα 

δεκηνπξγνύληαη εξσηήκαηα κηα θαη θαηά 

γεληθή νκνινγία, πξόθεηηαη γηα έλα 

«θηιέην», ην νπνίν ζπγθεληξώλεη ην 

έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ δηαθόξσλ 

«επελδπηώλ». Είλαη έλα από ηα ζέκαηα ηα 

νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν 

αληηπαξάζεζεο θαηά ηελ πξνεθινγηθή 

πεξίνδν ησλ απηνδηνηθεηηθώλ εθινγώλ. 

Γηα ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηεο «πξάζηλεο δεμακελήο» νη νπνίεο επηδηώθεηαη λα θαιπθζνύλ, 

κέζσ ηνπ Γηώξγνπ Παληαγηά, θάησ από ηνλ καλδύα ηεο «Οηθνινγηθήο  Κίλεζεο Πνιηηώλ 

αξσληθνύ – Λαπξεσηηθήο», κόλν εηθαζίεο κπνξνύκε λα θάλνπκε. Να ζεκεησζεί όηη ε νκάδα 

ηνπ «Green Tank» απνηειείηαη από πνιιά ζηειέρε ηεο ΠΑΟΚηθήο λνκελθιαηνύξαο ηεο επνρήο 

εκίηε θαη δελ είρε θακία απνιύησο ζρέζε κε ηα κέιε ηεο Οηθνινγηθήο Κίλεζεο Πνιηηώλ, πιελ 

Παληαγηά, Δηαβάζηε εδώ ηα κέιε ηνπ Greentank 

Η Οηθνινγηθή Κίλεζε Πνιηηώλ αξσληθνύ – Λαπξεσηηθήο, ηδξύζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2010 κε 

ζθνπό ηελ παξέκβαζή ηεο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, πνπ ζα αθνξνύζαλ ηελ ρεξζόλεζν ηεο 

Λαπξεσηηθήο. Ωο ηδξπηηθά κέιε αλαθνηλώζεθαλ 14 πξνζσπηθόηεηεο ηνπ δήκνπ αξσληθνύ  θαη 

ζπκπιεξώζεθε κε 6 αθόκα κέιε. (Γηα ηελ ηδξπηηθή δηαθήξπμε θαη ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο 

Οηθνινγηθήο Κίλεζεο δηαβάζηε εδώ). 

Εμ΄ αξρήο ην ελδηαθέξνλ ηνπ θ. Παληαγηά επηθεληξώζεθε ζην ζέκα ησλ αιπθώλ, 

πξνζδηνξίδνληαο, όηη απηό ζα είλαη ην ζέκα πνπ ζα απαζρνιήζεη ηελ νηθνινγηθή θίλεζε. Μεηά 

από πηέζεηο κειώλ ηεο θίλεζεο, επηβιήζεθε ε άπνςε όηη σο νηθνινγηθή θίλεζε δελ κπνξεί λα 

είλαη κνλνζήκαληε θαη όηη έπξεπε λα έρεη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληόο ηεο θαη άιια επίζεο 

ζνβαξά ζέκαηα, πνπ απαζρνινύλ  ηνπο πνιίηεο, θαη ηα νπνία έπξεπε λα πξνβιεζνύλ ελόςεη  ησλ 

απηνδηνηθεηηθώλ εθινγώλ, όπσο: ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε ρσξνζέηεζε ηνπ 

Κέληξνπ Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ, ε πνηόηεηα ηνπ λεξνύ άξδεπζεο θαη ησλ ζαιαζζώλ, ηα ζρέδηα 

πόιεο θ.ιπ. Με απηό ην πιαίζην απνθαζίζηεθε λα δηνξγαλσζεί εκεξίδα ζηηο 2 Οθησβξίνπ, σο 

πξώηε παξέκβαζε ηεο Οηθνινγηθήο Κίλεζεο, κε ζέκαηα: α) ηε δηαρείξηζε ηωλ απνξξηκκάηωλ 

ωο δείθηεο πνιηηηζκνύ θαη πνηόηεηαο δωήο θαη β) ηνλ βηνινγηθό θαζαξηζκό, ωο άκεζε 

πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ απνξξύπαλζε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα. 

Με αθνξκή δεκνζηεύκαηα πνπ θέξνπλ ηελ θπβέξλεζε, λα επηδηώθεη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ, πνπ είρε πξνθεξύμεη ε πξνεγνύκελε εγεζία ηεο Ε.Σ.Α. θαη αθνξνύζε ηελ ηηο 

αιπθέο, ν θ. Παληαγηάο πξνζπάζεζε λα πείζεη ηα κέιε ηεο θίλεζεο, λα πηνζεηήζνπλ «κειέηε» 

γηα ηελ «αμηνπνίεζε» ησλ αιπθώλ, πνπ είρε εθπνλεζεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ «Green Tank». 

πγθεθξηκέλα επεδίσμε λα δηνξγαλσζεί εθδήισζε, όπνπ ζα παξνπζηαδόηαλ απηή ε κειέηε, σο 

πξόηαζε ηεο Οηθνινγηθήο Κίλεζεο. Η πξόηαζε δελ εγθξίζεθε από ηα κέιε ηεο θίλεζεο. 

http://attikosparatiritis.files.wordpress.com/2010/11/cf84ceb1-cebcceadcebbceb7-cf84cebfcf85-greentank.docx
http://attikosparatiritis.wordpress.com/2010/11/30/2010/07/23/%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BB/
http://attikosparatiritis.wordpress.com/2010/11/30/2010/07/23/%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BB/
http://attikosparatiritis.wordpress.com/2010/11/30/2010/10/04/%CE%B7-1%CE%B7-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF/
http://attikosparatiritis.wordpress.com/2010/11/30/2010/10/04/%CE%B7-1%CE%B7-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF/


Μία εβδνκάδα πξηλ ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο, ν θ. Παληαγηάο πξνζθάιεζε κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία θαη ρξεζηκνπνηώληαο θαηαρξεζηηθά ηνλ ηίηιν ηεο Οηθνινγηθήο Κίλεζεο, ηνπο 

ππνςήθηνπο δεκάξρνπο ηνπ δήκνπ αξσληθνύ, ζε μελνδνρείν ηεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπο παξνπζηάζεη ηελ κειέηε ηνπ «Green Tank», γηα ηηο αιπθέο Αλαβύζζνπ. Ο θ. Παληαγηάο 

ζεώξεζε όηη κπνξνύζε λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε απηήο ηεο ηδέαο, εμαζθαιίδνληαο (;) ηελ 

ζπλαίλεζε κόιηο ηξηώλ εθ ησλ 20 κειώλ ηεο θίλεζεο. 

Σν απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ θαηέιεμε ζε θόιαθν. Οη ππνςήθηνη δήκαξρνη, όρη κόλν 

αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ γηα ηνπο δηθνύο ηνπ ιόγνπο ν θαζέλαο, απαμηώλνληαο ηελ 

πξσηνβνπιία Παληαγηά, αιιά θάπνηνη εμ΄ απηώλ παξελέβεζαλ ώζηε λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί 

απηή ε εθδήισζε, ε νπνία θαη αθπξώζεθε. 

Παξά ηελ απνδνθηκαζία ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ από ηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο, ν θ. 

Παληαγηάο δελ θάλεθε λα πηνείηαη, αιιά ζπλέρηζε λα ηνπο απνζηέιιεη επηζηνιέο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζθξαγίδα ηεο θίλεζεο, κε έρνληαο ηελ ζπλαίλεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

κειώλ ηεο Οηθνινγηθήο Κίλεζεο, ηα κέιε ηεο νπνίαο άξρηζαλ κε δειώζεηο ηνπο έγγξαθεο ή 

πξνθνξηθέο λα απνζηαζηνπνηνύληαη από ηηο επηινγέο Παληαγηά, κε ζέινληαο λα ζπλαηλέζνπλ 

ζηα όπνηα «αδηεπθξίληζηα» ζρέδηα πξνσζνύλην κε πξνκεησπίδα ηελ θίλεζή ηνπο. 

Καη πάιη νη ππνςήθηνη δήκαξρνη, αγλόεζαλ ηηο επηζηνιέο θαη δελ απάληεζαλ ζηηο απόςεηο πνπ 

εμέθξαδε ν θ. Παληαγηάο. 

Σειεπηαία ελέξγεηα ήηαλ ην ζηήζηκν ελόο blog, κε ηνλ ηίηιν ηεο «Οηθνινγηθήο Κίλεζεο», ην 

νπνίν επίζεο δελ έρεη ηελ έγθξηζε ηνπιάρηζηνλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειώλ ηεο θίλεζεο, ελώ 

θέξνληαη σο έρνληεο ηελ πξσηνβνπιία νη: Γηώξγνο Παληαγηάο, Κσλζηαληίλνο Κνζθηλάο, 

Γηώξγνο Ρνπκειηώηεο, Γηώξγνο Χαηδεκαλώιεο θαη ην δεύγνο, Χξήζηνο θαη Ακαξπιιίο 

Καξακπάηζνπ.  Εμ΄ απηώλ, δύν ηνπιάρηζηνλ δελ έρνπλ παξαβξεζεί ζε θακία απνιύησο 

ζπλάληεζε ηεο Οηθνινγηθήο Κίλεζεο, αιιά αλαθεξόληνπζαλ  πάληα ηα νλόκαηά ηνπο, σο 

ζπλαηλνύληεο ζηηο πξνηάζεηο  Παληαγηά. 

Τα εξωηήκαηα πνπ αλαπόθεπθηα κπαίλνπλ είλαη: 

 Πνηνο είλαη ν πξαγκαηηθόο ιόγνο ηεο εκκνλήο ηνπ θ. Παληαγηά, λα πξνωζήζεη ηε 

κειέηε πνπ έρεη θαηαξηηζζεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ «Green Tank»; 

 Γηαηί δελ παξνπζηάδεη ηελ πξόηαζε – κειέηε ωο «Green Tank» αιιά επηδηώθεη λα ηεο 

βάιεη ην θεξεηδέ ηεο «Οηθνινγηθήο Κίλεζεο»; 

 Μήπωο ζεωξείηαη από θάπνηνπο ωο πιένλ «δεκηνπξγηθό», λα παξεκβαίλεη γηα 

ινγαξηαζκό ηνπο κηα «νηθνινγηθή θίλεζε», ώζηε κε ηνλ καλδύα ηεο λα απνθηήζνπλ 

νηθνινγηθή ρξεία θαη θνηλωληθή ζπλαίλεζε ηα αδηεπθξίληζηα ζρέδηά ηνπο;  

 Μήπωο ηέηνηεο πξωηνβνπιίεο, κε νηθνινγηθό ή όρη θεξεηδέ, έρνπλ ζθνπό λα πηέζνπλ 

ηελ θπβέξλεζε λα αλνίμεη ην παηρλίδη, ώζηε λα κπνπλ ζ΄ απηό θαη άιινη, νη νπνίνη 

είραλ κείλεη έμω από ηα επελδπηηθά ζρήκαηα ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ; 

Ιζηνξηθό: 

Η ππόζεζε ηεο «αλάπηπμεο» ησλ αιπθώλ, έρεη απαζρνιήζεη ηνπο πνιίηεο ηεο Αλαβύζζνπ θαη 

ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009, όηαλ ν δήκαξρνο Αλαβύζζνπ, θ. άββαο 

Γθέξαιεο, επεδίσμε  λα εγθξίλεη κέζσ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ην πεξηβόεην «κλεκόλην 

ζπλεξγαζίαο» δήκνπ Αλαβύζζνπ θαη Ε.Σ.Α.. θνπόο ηνπ κλεκνλίνπ ήηαλ ε άξζε ησλ 

δηθαζηηθώλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ δήκνπ, γηα ηελ αθύξσζε ηεο απαιινηξησζείζαο έθηαζεο 150 

ζηξεκκάησλ, ηδηνθηεζίαο ηνπ δήκνπ, κε αληάιιαγκα εθ κέξνπο ηεο Ε.Σ.Α. ηελ παξαρώξεζε 



κηθξώλ ηκεκάησλ ηεο παξαιίαο γηα εθκεηάιιεπζε από ηνλ δήκν, αιιά ζηελ νπζία γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπο από πνιηηηθνύο θίινπο ηνπ δεκάξρνπ. Σόηε κε πξσηνβνπιία εμσξατζηηθώλ 

ζπιιόγσλ θαη πνιηηώλ, όρη κόλν απεηξάπε ε ςήθηζε ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, αιιά 

αλεζηάιε ε νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα λα αθπξσζεί ηειηθά δύν κήλεο αξγόηεξα. 

ήκεξα, ζύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα, ε λέα εγεζία ηεο Ε.Σ.Α. εκθαλίδεηαη λα επηκέλεη ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ είρε δεκνζηνπνηήζεη ε πξνεγνύκελε δηνίθεζε. 


