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Συνέντευξη Τύπου έδωσε ο Φυσιολατρικός Όμιλος «Υδάτινος» 
Μυτιλήνης σε αίθουσα ξενοδοχείου της Μυτιλήνης. Τα θέματα που 
σχολιάστηκαν ήταν αυτά των ΧΥΤΑ, της ανακύκλωσης, της 
συνεργασίας με τη Β΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία όσον αφορά στο θέμα 
των ΚΑΖ, καθώς και όσα έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό στον 
υγρότοπο της Χαραμίδας.

Στα θέματα των ΧΥΤΑ, των ΚΑΖ, του υγροτόπου της Χαραμίδας και της 
ανακύκλωσης, αφορούσε η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του 
Φυσιολατρικού Ομίλου «Υδάτινος», ενώ παράλληλα έγινε αναφορά και 
στην κυκλοφορία των τριών περιοδικών του Ομίλου.

Για τα ΚΑΖ
Στην πρόσφατη συνάντηση, που με πρωτοβουλία του «Υδάτινου» 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στο 
θέμα των ΚΑΖ φορέων, αναφέρθηκε αρχικά ο πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Ομίλου, κ. Παναγιώτης Χλίμπος, τονίζοντας ότι μπορεί να υπήρξαν 
πολλές διαφωνίες, αλλά έγινε ένα πρώτο βήμα, στο οποίο θα υπάρξει 
σύντομα συνέχεια, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το δημοσίευμα του
«Ε» για την τροποποίηση των ορίων των ΚΑΖ σε ορισμένες περιοχές, 
δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο περιφερειάρχης δεν είναι αγωνιστής, 
όπως παρουσιάζεται στο άρθρο, έχοντας προφανώς τα δικά του 
συμφέροντα, αλλά αυτός που ευθύνεται για το πρόβλημα».

Για τους ΧΥΤΑ
Σε σχέση με τη λειτουργία των ΧΥΤΑ (Χώρων Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων), ο κ. Χλίμπος τόνισε ότι έχει λήξει η προθεσμία που ο 
«Υδάτινος» είχε δώσει για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 
που αφορούν στη λειτουργία τους ως ΧΥΤΥ (Χώρους Υγειονομικής 
Ταφής Υπολειμμάτων) και το επόμενο βήμα θα είναι προσφυγή στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
«Είναι πολύ σημαντικό το θέμα», είπε ο κ. Χλίμπος χαρακτηριστικά. «Θα
μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική εμπορική και εξαγωγική 
δραστηριότητα στο νησί. Δεν είναι μόνο θέμα των δημάρχων, αλλά και 
της τοπικής κοινωνίας», συμπλήρωσε, ενώ αναφερόμενος συγκεκριμένα



στο δήμαρχο Μανταμάδου, κ. Στέφανο Αποστόλου, ο κ. Χλίμπος τόνισε 
ότι δε γίνεται να εναντιώνεται στη λειτουργία του εργοστασίου της ΔΕΗ 
στο δήμο του και την ίδια στιγμή να μην εφαρμόζει ο ίδιος τις 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Για την ανακύκλωση
Μιλώντας για το θέμα της ανακύκλωσης από το Λιμενικό Ταμείο 
Λέσβου, με τη συνεργασία της εταιρείας Αφοί Σαμιώτη Ο.Ε. «Χυτήρια 
Λέσβου» και την εποπτεία του «Υδάτινου», ο κ. Χλίμπος τόνισε την καλή
συνεργασία που υπάρχει μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στη 
συνέχεια, ο κ. Παναγιώτης Σινιόρος, καθηγητής στο ΤΕΙ Πειραιά και 
επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας «Χυτήρια Λέσβου», αφού 
έκανε μια παρουσίαση της ιστορίας και της λειτουργίας της εταιρείας, 
τόνισε ότι η ανακύκλωση στη Λέσβο είναι αποκομμένη από τις δράσεις 
της κεντρικής εξουσίας, ενώ περιορίζεται από τη μεγάλη απόσταση από 
την Αθήνα και το κόστος μεταφοράς. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι 
σημαντικό το ότι δραστηριοποιούνται οι πολίτες της Μυτιλήνης, 
«καλύπτοντας τα κενά», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τόνισε την 
ανάγκη επέμβασης της κεντρικής εξουσίας, λέγοντας ότι αυτή «θα 
πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, να αφήσει στην άκρη τα καθαρά 
οικονομικά συμφέροντα και πολύ γρήγορα να λάβει μέτρα που θα 
επικυρώνουν το ότι “ο ρυπαίνων πληρώνει”, ώστε η Λέσβος και το 
υπόλοιπο Βόρειο Αιγαίο να γίνουν πιο φιλικά στο περιβάλλον».
«Ο φόβος δεν είναι το να μην ανακυκλώνεις, αλλά το να μην έχεις τη 
δυνατότητα να διαχειριστείς τις ποσότητες που υπάρχουν», είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Σινιόρος, ο οποίος συμπλήρωσε ωστόσο ότι 
υπάρχει ενδιαφέρον από την κεντρική εξουσία για τη Λέσβο και θα 
πρέπει να υπάρξει αντίστοιχο ενδιαφέρον και από την άλλη πλευρά.

Για τη Χαραμίδα
Στο WWF Hellas για εξέταση έχει στείλει ο «Υδάτινος» φωτογραφίες 
από τις καταγγελλόμενες καταπατήσεις στον υγρότοπο της Χαραμίδας. 
Σύμφωνα με τον κ. Χλίμπο, στον Όμιλο κοινοποιήθηκαν οκτώ 
καταγγελίες που προορίζονταν για τον εισαγγελέα και αφορούσαν 
επιχωματώσεις, παράνομη λειτουργία χώρων αναψυχής (καντίνες) και 
παράνομη δόμηση. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να κρίνουν τι 
είναι σωστό και τι λάθος, με βασικό το να αντιμετωπίζονται όλοι το ίδιο,
όχι με δύο μέτρα και δύο σταθμά», τόνισε ο κ. Χλίμπος.
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