
Συνέντευξη με μέλη της ομάδας “I can’t breathe” 

 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Συμμετείχαν η κυρία  Συμέλα Ελευθεριάδου, η κυρία Βίκυ Ζάχου και απηύθυνε χαιρετισμό η 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κ. Μπούτσκου Ευαγγελία. Οι ερωτήσεις ετοιμάστηκαν 

και εκφωνήθηκαν από τους μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Ελάφου 

Εξοχής.  

Ακολουθεί το απομαγνητοφωνημένο κείμενο: 

 

… γιατί βιώνουμε μια κατάσταση τα τελευταία χρόνια στην πόλη η οποία φέτος έφτασε στο 

αποκορύφωμά της και … στηρίζεται στο ότι κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς δεν σέβονται 

τα δικαιώματα των άλλων και δημιουργούν μια κατάσταση η οποία μας κάνει να ασφυκτιούμε, 

γιατί περιοριζόμαστε στα δικαιώματά μας και δεν μπορούμε κατά μία έννοια να ανασάνουμε 

κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όταν κάποιος σε πιέζει σου δημιουργεί μια δυσφορία, δεν 

μπορείς να ανασάνεις δεν μπορείς να ζήσεις όπως θέλεις. Να πω τον λόγο για τον οποίο 

δημιουργήθηκε η ομάδα…. 

Β.Μ. Έναν χαιρετισμό θα θέλαμε να απευθύνει η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κ. 

Μπούτσκου Ευαγγελία. Θυμάστε παιδιά την κ. Ευαγγελία, έτσι; 

Ε.Μ. Καλημέρα παιδιά! Θυμάμαι την τελευταία φορά που είχα έρθει στο σχολείο σας. Ήταν 

πρίν από ………… Θυμάμαι τι ωραία που περάσαμε όταν κάναμε μαζί εκείνο το μάθημα. Η 

αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να σας ξαναεπισκεφθώ. Με αφορμή την επίσκεψή μου θέλω να σας 

πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη γιατί βλέπω ότι αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες, απαντάτε στα 

ερωτηματολόγια με πολύ ωραίο τρόπο, και πραγματικά περιμένω αυτή τη συνέντευξη με 

μεγάλη χαρά, για να δω …………………. αλλά και πόσα πράγματα θα μάθετε από τους 

καλεσμένους. Όσο μπορώ θα είμαι στην τηλεδιάσκεψη ………  Θα ήθελα να σας πω ότι θα 

σας φέρω, μαζί με τον κ. Βασίλη, σε επαφή και με άλλα παιδιά, της Πιερίας πάλι, με τα οποία 

θα κάνετε παρόμοιο πρόγραμμα. Εύχομαι καλή επιτυχία και ευχαριστώ θερμά και τους 

σημερινούς καλεσμένους! 

Β.Μ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και ο λόγος στην κυρία Ζάχου για να 

μας πει μια καλημέρα. (ακολουθούν προβλήματα στη σύνδεση με την κυρία Ζάχου) 

 

Β.Ρ.  Για ποιο λόγο φτιάξατε αυτή την ομάδα; 

Σ.Ε. Λοιπόν για ποιο λόγο… Τα τελευταία χρόνια σε κάποιες γειτονιές στην Κατερίνη νιώθαμε 

μια δυσάρεστη μυρωδιά, ειδικά το καλοκαίρι. Φέτος η κατάσταση έφτασε στο αποκορύφωμά 

της έτσι ώστε σχεδόν όλη η πόλη, τα βράδια του καλοκαιριού και νωρίς το πρωί να είναι μέσα 

σε μια δυσάρεστη μυρωδιά η οποία δεν τους επέτρεπε  να καθήσουν στα μπαλκόνια τους, στις 

αυλές τους, να ζήσουν στο σπίτι τους όπως θα ήθελαν. Όλη αυτή την κατάσταση στην αρχή ο 

καθένας τη βιώναμε χωριστά και αναρωτιόμασταν από πού προέρχεται. Κάποια στιγμή 

κάποιοι κάτοικοι από τη συνοικία των Ευαγγελικών χρησιμοποίησαν τα καλά του διαδικτύου, 

χρησιμοποίησαν το facebook και κάναμε μια ομάδα όπου μέσα όσοι μπήκανε περιγράφανε την 

ίδια ανυπόφορη κατάσταση με την άσχημη μυρωδιά που επικρατούσε στην πόλη. Για αυτόν 

τον λόγο κάναμε την ομάδα και συζητούσαμε μέσα από αυτή τα προβλήματα που βιώναμε και 

τι θα μπορούσε να γίνει και ποια θα ήταν η λύση. Επικοινωνούσαμε μέσα από το facebook 

δηλαδή.  



Θ.Α. Τι επάγγελμα κάνετε; 

Σ.Ε. Εγώ είμαι δασολόγος. Υπηρετώ στη Δασική Υπηρεσία. Η κυρία Ζάχου είναι 

συνταξιούχος, δούλευε στα Δικαστήρια στην Υπηρεσία Ανηλίκων.  

Ε.Χ. Πώς μπορέσατε να φτιάξετε αυτή την ομάδα;  

Σ.Ε. Πολύ εύκολα! Έχουμε μια ομάδα στο facebook στο διαδίκτυο, όσοι μπήκαμε την 

κοινοποίησαν και σε όσους άλλους ήξεραν ο καθένας, μπήκανε και άλλοι μέσα στην ομάδα 

και έτσι έγινε γνωστή. Έτσι πήρε όλο και περισσότερη έκταση. Όλο και περισσότεροι 

συμπολίτες μας συμμετείχαν.  

Κ.Μ. Πώς ενημερώνετε τους ανθρώπους που σας ακολουθούν στο facebook; 

Σ.Ε. Κατ’ αρχήν μέσα από το facebook ανακοινώνουμε ό,τι νέο υπάρχει. Από κει και πέρα 

αρκετοί δημοσιογράφοι της περιοχής μας κάλεσαν από την πρώτη στιγμή, πήγαμε στο 

ραδιόφωνο, μας πήραν συνέντευξη, στην τηλεόραση στο Διον ΤV. Από κει και πέρα εμείς τον 

Σεπτέμβρη που μας πέρασε κάναμε μια ανοιχτή εκδήλωση, είχαμε ένα σταντ στον πεζόδρομο, 

μοιράζαμε φυλλάδια και ενημερώναμε τον κόσμο που περνούσε, και τους καλούσαμε μετά να 

υπογράψουνε και οι ίδιοι αν το ήθελαν, το αίτημα ότι κάτι πρέπει να γίνει και επιτέλους να 

δοθεί λύση στο πρόβλημα. Μέχρι στιγμής υπογράψανε δύο χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι 

ζητούν το ίδιο πράγμα, να δοθεί λύση, να προστατευθεί το περιβάλλον να προστατευθεί η 

δημόσια υγεία.  

Σ.Μ. Πόσα ήταν τα άτομα που ξεκίνησαν αυτή τη δράση;Πόσα μέλη έχει τώρα; 

Σ.Ε. Στην αρχή όπως είπα δύο άτομα κάνανε αυτή την ομάδα στο facebook, στη συνέχεια 

έμπαιναν όλο και περισσότεροι γινότανε μέλη αυτής της ομάδας. Μέχρι στιγμής τα άτομα που 

είναι στην ομάδα είναι περίπου 1970, από όπου συνεχώς ενημερώνονται από εμάς τη 

Συντονιστική Επιτροπή και δίνουνε νέες ιδέες για να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Δύο άτομα 

ξεκίνησαν λοιπόν την ομάδα, καθώς μεγάλωνε η ομάδα έγινε μια μικρότερη ομάδα επτά 

ατόμων η οποία και προγραμματίζει τις δράσεις και ό,τι γίνεται.  

Π.Μ. Πώς νιώθετε που ξεκινήσατε αυτή τη δράση; 

Σ.Ε Νιώθουμε καλά, γιατί κάνουμε κάτι που αφορά όλους μας, είμαστε εθελοντές και ο 

εθελοντισμός έχει οφέλη και για αυτόν που δρα αλλά και για το σύνολο το κοινωνικό όπου 

απευθύνεται. Νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι καλό, από αγάπη προς τους δικούς μας ανθρώπους 

από αγάπη προς τους συμπολίτες μας, από αγάπη προς τον πλανήτη όπου ζούμε και βιώνουμε. 

Νιώθουμε την ευθύνη ότι όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι για να τον προστατεύσουμε. Και 

νιώθουμε όλοι βέβαια ευθύνη μεγάλη γιατί όσο μεγαλώνει αυτή η ομάδα, οι επτά που 

αποτελούμε την Επιτροπή νιώθουμε μεγάλη ευθύνη για αυτό που κάνουμε, το πώς θα το 

κάνουμε, να μην προσβάλουμε κανέναν και κυρίως να το φτάσουμε μέχρι τέλους, μέχρι να 

βγει κάποιο καλό αποτέλεσμα.  

Μ.Μ. Καταφέρατε να αλλάξετε κάτι με αυτή την ομάδα που κάνατε; 

Σ.Ε. Καταφέρνουμε, βήμα βήμα όλο και κάτι το οποίο ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει στη λύση. 

Ξέρετε παιδιά, αυτές οι δράσεις απαιτούν χρόνο, απαιτούν φοβερή υπομονή και επιμονή για 

να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό που καταφέραμε μέχρι στιγμής είναι ότι 

μάθανε οι συμπολίτες μας κατ’ αρχήν ποια είναι η αιτία αυτής της κακής μυρωδιάς. Μάθανε 

τη ρίζα του προβλήματος. Βρήκαμε την πηγή του προβλήματος που είναι η ρύπανση της 

αντιπλημμυρικής τάφρου στην άκρη της πόλης. Εντοπίσαμε τις ενέργειες που κάνουν κάποιοι 

επιχειρηματίες της πόλης μας και ρυπαίνουν ρίχνοντας απόβλητα στα ρέματα τα οποία 

καταλήγουν στον Πέλεκα και κατ’ επέκταση στη θάλασσα. Όλα αυτά οδηγούν στη θάλασσα. 



Το τι πετάει καποιος σε ένα ρέμα μοιραία καταλήγει στη θάλασσα, όλη η βρωμιά που μπορεί 

να ρίχνει. Επομένως μάθανε όλοι τι συμβαίνει πραγματικά, μια επιτυχία είναι αυτή ότι όλοι 

πλέον ξέρουν τι συμβαίνει στην πόλη μας. Ολοι πλέον ξέρουν τι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το 

πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι να πιέσουμε να γίνουν αυτά που πρέπει  

έτσι ώστε όλοι να φροντίσουν, ο καθένας από την πλευρά του να μην ρυπαίνουμε το 

περιβάλλον που ζούμε.  

Μ.Τ. Πώς μάθατε από πού προέρχεται αυτή η μόλυνση; 

Σ.Ε. Όπως είπα στην αρχή, σε αυτή την ομάδα κάποια μέλη ξέρανε κάποια πράγματα, κάποια 

άλλα ξέρανε άλλα, οπότε είχαμε πληροφορίες από διάφορους ανθρώπους τις οποίες τις 

μελετούσαμε και από εκεί και πέρα ερευνήσαμε και πήγαμε επί τόπου, πήγαμε εμείς οι ίδιοι 

δηλαδή στο σημείο από όπου προέρχεται η μυρωδιά  και παρατηρήσαμε τον χώρο. Είναι 

εύκολο να βγάλει κανείς συμπεράσματα όταν βγαίνει στη φύση. Είναι εύκολο, βάζοντας το 

μυαλό του να δουλέψει βλέποντας την εικόνα να καταλάβει τι είναι αυτό που βλέπει, 

παρατηρώντας τι υπάρχει γύρω γύρω και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και παράλληλα 

μελετήσαμε και πολλά έγγραφα που ζητήσαμε από τις υπηρεσίες, όπως υπήρξαν και 

συμπολίτες μας που μας δώσανε άλλα έγγραφα σχετικά με το πρόβλημα. Έτσι μάθαμε ότι το 

πρόβλημα είναι παλιό δεν είναι τωρινό είναι από το 2013. Και έτσι προχωρήσαμε.  

Χ.Φ. Ξέρετε πού καταλήγουν τα λύματα από τις μονάδες αυτές; 

Σ.Ε. Όλα τα ρέματα καταλήγουν στη θάλασσα. Πρώτα καταλήγουν στα ποτάμια και μετά 

καταλήγουν στη θάλασσα. Είναι η αλυσίδα αυτή που κάνει το νερό. Από τα μικρά ρέματα, στα 

μεγάλα ρέματα, στους ποταμούς και από εκεί και πέρα στη θάλασσα.  

Λ.Ι. Ποιες περιοχές έχετε επισκεφθεί και βρήκατε μόλυνση; 

Σ.Ε. Έχουμε επισκεφθεί την αντιπλημμυρική τάφρο η οποία βρίσκεται στην άκρη της πόλης, 

είναι ένα κανάλι που κατασκευάσαμε εμείς είναι ανθρώπινο έργο, το οποίο έχει σκοπό να 

συγκεντρώνει τα νερά από τις έντονες βροχοπτώσεις και έτσι να προστατεύεται η πόλη από 

τις πλημμύρες. Πήγαμε λοιπόν εκεί, παρατηρήσαμε την περιοχή όλη, πήγαμε και κοντά στις 

επιχειρήσεις που υπάρχουν εκεί να δούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα, πήγαμε στον ποταμό τον 

Πέλεκα όπου καταλήγει το ρέμα και κάποιες φορές πήγαμε και στη θάλασσα. Αλλά δεν 

χρειάζεται να πηγαίνει πάντα επί τόπου, το διαδίκτυο αυτή τη διευκόλυνση επιτρέπει, δεν 

χρειάζεται να είναι όλοι παντού κάθε στιγμή. Ένας άνθρωπος να περάσει από κάπου, από την 

παραλία ή από τον ποταμό τον Πέλεκα, αυτομάτως ανεβάζει φωτογραφίες στην ομάδα στο 

facebook και όλοι μαθαίνουμε κατευθείαν τι συμβαίνει στην περιοχή μας κάθε φορά.  

Γ.Σ. Τι επιπτώσεις έχει η μόλυνση στην υγεία των ανθρώπων που ζουν κοντά στο ποτάμι; 

Σ.Ε. Οι επιπτώσεις μπορεί να μην φαίνονται άμεσα, αλλά υπάρχουν στη δημόσια υγεία.  

Δηλαδή όταν αυτά τα λύματα από τις επιχειρήσεις ρίχνονται σε ποσότητες στα ρέματα, 

δημιουργείται ένα μικροπεριβάλλον όπου αναπτύσσονται διάφοροι μικροοργανισμοί και κατ’ 

επέκταση κάποια στιγμή είναι μολυσματικό αυτό το περιβάλλον μπορεί να προκαλεί ασθένειες 

στον άνθρωπο. Όλα αυτά όταν καταλήγουν στη θάλασσα που κολυμπάμε εμείς το καλοκαίρι, 

δεν φεύγουν, δεν εξαφανίζονται υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν τα βακτήρια, υπάρχουν παθογόνοι 

μικροοργανισμοί και κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι επιπτώσεις θα έχει αύριο μεθαύριο. Να 

ξέρετε ότι ένα μολυσμένο περιβάλλον μια μολυσμένη κοίτη δεν μπορεί να στηρίξει τον 

άνθρωπο στην υγεία του. Έχει επιπτώσεις. Αργά ή γρήγορα αυτές οι επιπτώσεις θα 

φανούν.Ειδικά ζούμε τώρα μια πανδημία, έτσι τον covid. Ο οποίος λενε οι επιστήμονες ότι 

προέρχεται από ένα ζώο, τη νυχτερίδα. Από κάπου ήρθε. Όλα είναι αλυσίδα. Η φύση και μέσα 



στη φύση υπάρχει και ο άνθρωπος. Όταν νοσεί το περιβάλλον, όταν αρρωσταίνει το 

περιβάλλον, κάποια στιγμή θα νοσήσει και ο ίδιος ο άνθρωπος. ………… Ότι κάνουμε οι 

άνθρωποι στο περιβάλλον όπως δραστηριοποιούμαστε έχει επιπτώσεις. Αν δεν φερόμαστε 

σωστά τότε θα υπάρξουν επιπτώσεις. Η τρύπα του όζοντος ξέρετε ότι προέρχεται κι αυτή από 

τις δραστηριότητες των ανθρώπων, από τα κλιματιστικά, από τα αυτοκίνητα, έχουμε μάθει να 

κυκλοφορούμε παντού με ένα αυτοκίνητο. Αυτό προκαλεί την τρύπα του όζοντος, δεν μας 

προστατεύει το στρώμα του όζοντος  από την ηλιακή ακτινοβολία, υπάρχει υπερθέρμανση του 

πλανήτη και όλα έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα, τα οποία αφορούν και στην ποιότητα της 

ζωής μας αλλά και στην υγεία μας. Έχετε ακούσει για τις τρελές αγελάδες; 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Όχι. 

Σ.Ε. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις για τις οποίες μιλάμε, όχι ότι μόνο αυτές προκαλούν ρύπανση 

του περιβάλλοντος και άλλες επιχειρήσεις, αλλά αυτές για τις οποίες μιλάμε τώρα είναι 

επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής, έχουν ζώα δηλαδή. Αγελάδες, κότες, γουρούνια. Υπάρχει 

πλέον μια πολύ μεγάλη νομοθεσία που προστατεύει και βάζει κανόνες για το πώς θα 

λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές. Αυτοί οι κανόνες θεσπίστηκαν πριν χρόνια, όταν 

κυκλοφόρησε η νόσος των τρελών αγελάδων. Δηλαδή από τις αγελάδες, από τα αντιβιοτικά 

που χορηγούμε στις αγελάδες, στα ζώα δηλαδή κάποια στιγμή αρρώστησαν και αυτές οι 

ασθένειες μεταφέρθηκαν και στους ανθρώπους. Αυτό πριν χρόνια πολλά. Και αυτό ήταν η 

αφορμή για να μπούνε πολύ αυστηροί κανόνες σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να προστατεύεται 

ακριβώς η δημόσια υγεία.  

Γ.Α. Ποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για αυτή την κατάσταση; 

Σ.Ε. Όλοι έχουμε την ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Όλοι έχουμε ένα μέρος της ευθύνης.  

Βέβαια πρώτα και κύρια έχουν οι επιχειρηματίες οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με 

τους νόμους. Αν αυτοί δεν συμμορφώνονται με τους νόμους  την ευθύνη την έχουν οι 

υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα για να τους ελέγξουν. Και αν διαπιστώσουνε ότι δεν 

σέβονται το περιβάλλον πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις, τιμωρίες δηλαδή πρόστιμα. Και αφού 

μπουν τα πρόστιμα πρέπει να ελέγξουμε αν συμμορφώθηκε ο επιχειρηματίας σε αυτά. Από κει 

και πέρα όμως και οι πολίτες έχουν και την ευθύνη τους, όταν κάτι δεν γίνεται σωστά να 

απευθυνόμαστε εκεί που πρέπει και να ζητούμε να παρθούν μέτρα.  

Ε.Α. Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για τα λύματά τους;  

Σ.Ε.Υπάρχουνε κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορούνε να επεξεργάζονται τα λύματα. 

Παιδιά κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να μην υπάρξουν. Όλες οι 

επιχειρήσεις, όλες οι βιομηχανίες. Δεν μπορεί να μην υπάρξει μια επιβάρυνση στο περιβάλλον. 

Όμως μπορεί η επιβάρυνση αυτή να είναι η λιγότερη δυνατή.  Αυτή που να μην εγκυμονεί 

κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει μια εγκατάσταση που 

λέγεται βιολογικός καθαρισμός. Ένα, ας το πούμε σε εισαγωγικά, πλυντήριο. Αν μπορούμε να 

το πούμε έτσι. Σε αυτόν τον βιολογικό καθαρισμό πρέπει να μπαίνουν όλα τα λύματα, να 

επεξεργάζονται και στη συνέχεια αυτό που θα βγαίνει από τον βιολογικό καθαρισμό να είναι 

όχι καθαρό νερό αλλά να είναι διαυγές και να είναι απαλλαγμένο από όλα τα βλαβερά στοιχεία 

που έχουν τα λύματα. Αυτό για τα υγρά λύματα, γιατί μια επιχείρηση εκτός από αυτά έχει και 

τα στερεά λύματα. Τα στερεά λύματα, που είναι η κοπριά ή τα μέρη των ζώων που δεν 

προσφέρονται για κατανάλωση, όπως κεφάλια , πόδια, ουρές και άλλα, αυτά θα πρέπει η 

εταιρεία να έχει συμφωνία με μια άλλη εταιρεία η οποία να τα μαζεύει να τα επεξεργάζεται 

και αυτά και να τα κάνει τροφή πάλι για την ίδια την κτηνοτροφία. Υπάρχουν τρόποι αλλά 



έχουν κόστος για τον επιχειρηματία. Θα πρέπει να πληρώσει για τη διαχείριση των λυμάτων 

του και αυτό συνήθως το αποφεύγουν οι επιχειρηματίες.   

Ε.Τ. Έχει κάνει κάτι ο Δήμος Κατερίνης για να λυθεί το πρόβλημα; 

Σ.Ε. Ο Δήμος Κατερίνης έχει ενδιαφερθεί για το πρόβλημα. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, 

ό,τι κάνουμε εμείς οι πολίτες το έκανε κι ο Δήμος. Όταν λέω Δήμος εννοώ και ο Δήμαρχος και 

όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν επισκεφθεί ρέματα της περιοχής, έχουν όλοι δει την 

κατάσταση που επικρατεί και παράλληλα έχει απευθυνθεί και στον εισαγγελέα. Έχει 

καταθέσει φάκελο στον εισαγγελέα, ο οποίος έχει κι αυτός την αρμοδιότητα να ερευνήσει, να 

διατάξει περισσότερους ελέγχους και να επιβάλλει κυρώσεις.  

Χ.Γ. Πόσες καταγγελίες έχετε κάνει και σε ποια υπηρεσία; 

Σ.Ε. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει τρεις καταγγελίες, από τον Οκτώβρη μέχρι και τον 

Δεκέμβρη. Τις καταγγελίες αυτές τις κάνουμε σε πολλές πλευρές, γιατί η κάθε υπηρεσία είναι 

για συγκεκριμένο πράγμα αρμόδια. Κατ’ αρχήν την κάθε καταγγελία την κάνουμε στο 

αστυνομικό τμήμα και σίγουρα στις υπηρεσίες της Περιφέρειας που είναι το Τμήμα 

Περιβάλλοντος από τη μια και η η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας για το κομμάτι 

της υγείας. Σε τρεις πλευρές δηλαδή απευθύνουμε τις καταγγελίες. Οι υπηρεσίες αυτές 

οφείλουνε μετά να πάνε επί τόπου να πάνε εκεί που διαπιστώνεται η ρύπανση, να κάνουν 

έρευνα, να πάρουνε δείγμα από το ρέμα το οποίο ρυπαίνεται να το στείλουνε για ανάλυση σε 

κάποια εργαστήρια και να δούνε τι υπάρχει μέσα στο ρέμα.  

Χ.Μ. Δεν μπορεί ο Δήμος να σφραγίσει αυτούς τους αγωγούς που ρίχνουν τα βρώμικα νερά; 

Σ.Ε. Για αυτό ξέρουμε ότι στο Λιτόχωρο που υπήρχε ανάλογη περίπτωση, όχι όμως από 

επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής το έχει κάνει ο Δήμος αλλά ήτανε παράνομος. Εδώ υπάρχει η 

ιδιαιτερότητα, υπάρχει το χαρακτηριστικό ότι ο σωλήνας από τις επιχειρήσεις που καταλήγει 

στο ρέμα είναι νόμιμος. Και μάλιστα έχει δοθεί στην επιχείρηση και άδεια να ρίχνει μέσα στο 

ρέμα τα υγρά απόβλητα από την επιχείρησή του με τον όρο όμως αυτά να είναι επεξεργασμένα 

από τον βιολογικό καθαρισμό που σας είπα πιο πριν.  Δηλαδή έχει την άδεια ο επιχειρηματίας 

να ρίχνει μέσα στο ρέμα τα απόβλητα όταν όμως είναι επεξεργασμενα.  

Β.Ρ. Έχετε αναλάβει κάποια πρωτοβουλία καθαρισμού του ποταμιου; 

Σ.Ε. Μέχρι στιγμής όχι, έχουμε πολλά στο μυαλό μας να κάνουμε πολλές δράσεις, αλλά η 

πανδημία και τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω του 

covid δεν επιτρέπουν μέχρι σήμερα να κάνουμε τέτοιες δράσεις. Όσο θα χαλαρώνουν τα μέτρα 

όμως θα ξεκινήσουμε. Σκεφτόμαστε διάφορα.  

Θ.Α. Αν τα πράγματα χειροτερέψουν τι σκοπεύετε να κάνετε ως ομάδα; 

Σ.Ε. Εάν το πρόβλημα παραμείνει ως έχει ή χειροτερέψει ούτως ή άλλως εμείς θα 

απευθυνθούμε και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες έξω από τα όρια του νομού. Υπάρχουν και 

άλλα όργανα στα οποία μπορεί να αποτανθεί ο πολίτης. Υπάρχει η Αστυνομία Περιβάλλοντος 

στη Θεσσαλονίκη που θα αποτανθούμε, υπάρχουνε οι επιθεωρητές  περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και εκεί θα στείλουμε αναφορά υπάρχει ο Συνήγορος του Πολίτης 

ο οποίος στο παρελθόν έχει ασχοληθεί και με τέτοιες περιπτώσεις και έχει προτείνει μέτρα, 

έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτής της κατάστασης. Θα αποτανθούμε λοιπόν και στον 

Συνήγορο του Πολίτη και θα δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Μπορεί να δώσουμε 

μεγαλύτερη δημοσιοποίηση του θέματος.  

Ε.Χ. Γιατί επιτρέπουμε στους ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις να μολύνουν το περιβάλλον;

  



Σ.Ε. Δεν τους επιτρέπεται να μολύνουν το περιβάλλον, σε κανέναν δεν επιτρέπεται να μολύνει 

το περιβάλλον. Σε κανέναν. Υπάρχουν νόμοι τους οποίους πρέπει να τηρούμε όλοι. Αλλά 

δυστυχώς στη χώρα μας ενώ έχουμε πάρα πολλά καλά σαν λαός, έχουμε έναν πολύ σπουδαίο 

πολιτισμό, σε αυτό το κομμάτι, στην εφαρμογή των νόμων έχουμε κάποιο πρόβλημα. Υπήρχε 

ένας συγγραφέας πολύ παλιός, δεν τον γνωρίζετε, ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ο οποίος είχε πει 

κάποτε ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι ότι δεν έχουμε νόμους. Νόμους έχουμε πάρα 

πολλούς.  Το πρόβλημα είναι ότι δεν τους εφαρμόζουμε. Και καποτε πρέπει να μάθουμε να 

είμαστε πειθαρχημένοι στους νόμους. 

Κ.Μ. Έχετε μια πρόταση για τον ποταμό Πέλεκα ώστε να καθαρίσει και να γίνει πιο όμορφος; 

Σ.Ε. Ο ποταμός Πέλεκας θα μπορούσε να είναι ένα σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την πόλη 

της Κατερίνης αλλά για τον νομό ολόκληρο. Θα μπορούσε να γίνει ένας πνεύμονας πρασίνου 

ένας χώρος όπου θα μπορούσαν οι γονείς με τα παιδιά, όλοι οι πολίτες να πηγαίνουνε για 

περπάτημα, για άσκηση, για χαλάρωση, θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά στον ποταμό 

αυτό.  Το πρώτο που πρέπει να γίνει άμεσα είναι η θωρακιση του γιατί μετά τις τελευταίες 

καταστροφές που έγιναν πριν από τέσσερα χρόνια, θα πρέπει να γίνει πρώτα μια θωράκιση 

των πρανών. Ξέρετε τι είναι τα πρανή; 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Οχι  

Σ.Ε. Πρανή σε έναν ποταμό λέγονται οι όχθες. Επειδή ο Πέλεκας είναι χειμαρροπόταμος, 

δηλαδή δεν έχει σταθερή ροή όλο τον χρόνο αλλά όταν συμβαίνουν βροχοπτώσεις υπάρχει 

πάρα πολύ νερό το οποίο τρώει τα πρανή και πέφτουν. Πρέπει λοιπόν να σταθεροποιηθούν 

πρώτα τα πρανή με έργα τεχνικά. Να μπουν τείχη αντιστήριξης. Από κει και πέρα μπορεί να 

αναβαθμιστεί η περιοχή, να γίνουν πεζόδρομοι, να γίνουν γήπεδα, να γίνουν χώροι αναψυχής 

και επιτέλους να ζούμε αυτό το ποτάμι να το ζούμε πραγματικά. Γιατί τώρα δεν το ζούμε. Δεν  

απολαμβάνουμε τα καλά που έχει το νερό σε κάθε πόλη. Αυτή τη στιγμή το φοβόμαστε αυτό 

το ποτάμι. Ενώ δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είναι πηγή ζωής και χαράς ένα ποτάμι για μια 

πόλη και όχι απειλή.  

Σ.Μ. Τι μπορούμε να κάνουμε όλοι για το περιβάλλον; 

Σ.Ε.  Μπορούμε ο καθένας μόνος του να κάνει πάρα πολλά. Στην καθημερινότητά του, από το 

πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή για παράδειγμα, βλέπετε σκουπίδια στον δρόμο. Να μαζευτείτε 

η τάξη να κάνετε έναν καθαρισμό σε ένα ρέμα της περιοχής και να καλέσετε και τα κανάλια 

και δημοσιογράφους, να το κοινοποιήσετε να το δημοσιεύσετε, ότι εσείς τα παιδιά 

προσπαθείτε να διορθώσετε τα λάθη των μεγάλων, για να ντραπούν οι μεγάλοι και 

συμμορφωθούν και αυτοί. Ο καθένας ατομικά μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον. Να μην 

πετάει κάτω το σκουπιδάκι του και να μην τον νοιάζει τι κάνει ο διπλανός του. Εσύ τι κάνεις, 

εσύ να το προστατεύεις. Όσο μπορείς. Και κάποια στιγμή από σένα θα παραδειγματιστεί και 

ο διπλανός σου και θα συμμορφωθεί και ο ίδιος… Και να μιλάτε με τους γονείς σας. Μπορείτε 

να κάνετε μια εκδήλωση, να καλέσετε δηλαδή τους γονείς σας στο σχολείο και να κάνετε μια 

συζήτηση, μια κουβεντούλα, να τους πείτε ότι “θέλουμε να προστατεύσουμε όλοι μαζί το 

χωριό μας, τη φύση του”. Αν το κάνουν όλα τα παιδιά σε κάθε σχολείο όλος ο κόσμος θα γίνει 

καλύτερος.  

Π.Μ. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι; 

Σ.Ε. Βοηθάτε ήδη! Βοηθάτε με το που ενδιαφέρεστε για αυτό που γίνεται στην πόλη. Είναι 

πολύ σημαντικό. Το να κάνουν οι μεγάλοι κάτι και να μην ενδιαφέρονται οι νέοι είναι μια 

τρύπα στο νερό. Όταν ενδιαφέρονται οι νέοι για αυτό που κάνουν οι μεγάλοι μπορούν να 



κάνουν με τη σειρά τους ακόμα περισσότερα. Αυτό που ξεκινάνε οι μεγάλοι να το πάνε 

παραπέρα. Και οι μεγάλοι καμιά φορά δεν υπολογίζουν τους άλλους μεγάλους, αλλά τα παιδιά 

τους νέους τους υπολογίζουνε τους ακούνε. Έχετε μεγάλη δύναμη, μπορείτε να πείσετε τους 

μεγάλους. Ξεκινώντας από το σπίτι σας, στην αυλή σας, στο σχολείο σας, στην κοινωνία που 

ζείτε στο χωριό σας και ακόμα παραπέρα.  

Μ.Μ. Πώς νιώθετε για τη συμπαράσταση του κόσμου;  

Σ.Ε. Εάν δεν είχαμε τη συμπαράσταση του κόσμου δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Η 

συμπαράσταση και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι αυτό που μας δίνει δύναμη για να 

συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο. Πιο δυναμικά, πιο υπεύθυνα. Εάν δεν ενδιαφερόταν ο 

κόσμος τότε σε τι θα χρειαζόταν η ομάδα; Εμείς οι εφτά που είμαστε στην επιτροπή για ποιο 

λόγο να συνεχίζαμε αν δεν υπήρχε το ενδιαφέρον του κόσμου; Επειδή όμως υπάρχει το 

ενδιαφέρον του κόσμου και φαίνεται αυτό, τόσο εμείς όσο και οι υπηρεσίες αρχίζουν και έχουν 

δεύτερες σκέψεις και προσπαθούν να βρούνε τρόπους και αν δεν βρούνε θα τους πιέσουμε 

εμείς να το κάνουν.  

Μ.Τ. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε αν υπάρξει κάποια εξέλιξη για το θέμα; 

Σ.Ε. Βεβαίως, θα επικοινωνούμε με τον δάσκαλό και όποια εξέλιξη υπάρχει, ό,τι νεότερο θα 

σας ενημερώνει ο δάσκαλος.  

Β.Μ. Εδώ τελειώσαν οι ερωτήσεις, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας! 

Σ.Ε. Εμείς ευχαριστούμε και αν δοθεί η ευκαιρία και χαλαρώσουν τα μέτρα να ‘ρθούμε και 

στο σχολείο. Εγώ σαν δασολόγος όπως και κάποιος άλλος από την υπηρεσία να κάνουμε μια 

κουβέντα καλύτερη με τα παιδιά.  

Β.Μ. Να βγούμε και στο δάσος να το γνωρίσουμε καλύτερα γιατί τα παιδιά ζούνε δίπλα στο 

δάσος.  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 

 

 

 

 

 

 

  

     


