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ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ: 
ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟ  
ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ 

ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ 
ΓΕΡΜΕΝΟ

▶ ΣΕΛ. 4-5

ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ

ΣΤΗΝ UNESCO
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΔΕΛΦΩΝ
▶ ΣΕΛ. 6

ΔΕΚΑ ΛΑΧΑ-
ΝΟΚΗΠΟΥΣ ΣΕ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

ΑΠΟ ΤΟ  
ΠΑΚΟΕ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 
ΕΠΙΤΑΚΤΗΚΗ 

ΑΝΑΓΚΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

▶ ΣΕΛ. 3

EΙΔΙΚO ΕΝΘΕΤO

Νότιος Ευβοικός 1: 
Αυλίδα-Χαλκουτι

6Κ 9Α Σύνολο 15

40% 60%

Νότιος Ευβοικος 
2: Χαλκούτσι – Αγ. 
Αποστολοι

11Κ 12Α Σύνολο 23

47,83% 52,17%

Σαρωνικός 1: 
Πειραιάς Καβουρι

8Κ 9Α Σύνολο 17

47,05% 52,95%

Σαρωνικός 2: 
Βουλιαγμενη Σούνιο

 30Κ 9Α Σύνολο 39

76,92% 23,08%

Ανατολική Αττική:  
Σχοινιάς Λαύριο 

22Κ 9Α Σύνολο 31

70,96% 29,04%

Δυτική Αττική: 
Πέραμα Κόρινθος

19Κ 9Α Σύνολο 28

67,86% 32,14%

Εύβοια:
9Κ 6Α Σύνολο 15

60% 40%

Σαλαμίνα
7Κ 8Α Σύνολο 15

46,67% 53,33%

Αίγινα:
6Κ 7Α Σύνολο 13

46,16% 53,84%

Αγκίστρι:
2Κ 1Α Σύνολο 3

66,67% 33,33%

Ύδρα:
1Κ 1Α Σύνολο 2

50% 50%

Πόρος:
3Κ 4Α Σύνολο 7

42,86% 57,14%

Σπέτσες:
6Κ 2Α Σύνολο 8

75% 25%

Λ. Βουλιαγμένης:
4Κ 1Α Σύνολο 5

80% 20%

Αγ. Απόστολοι:
8Κ 0Α Σύνολο 8 

100% 0%

Ιτέα:
11Κ 7Α Σύνολο 18

61,11% 38,89%

Πόρτο Γερμενό:
9Κ 4Α Σύνολο 13

69,23% 30,77%

Κόρινθος-Ξυλοκαστρο:
15Κ 4Α Σύνολο 19

78,95% 21,05%

Μεσσηνιακός: 
15Κ 4Α Σύνολο 19

78,95% 21,05%

Μαλιακός:
9Κ 1Α Σύνολο 10

90% 10%

Παγασητικός:
14Κ 1Α Σύνολο 15

93,33% 6,67%

Πειραιάς:
 2Κ 5Α Σύνολο 7

28,57% 71,43%

Βούλα- Κερατέα: 
13Κ 4Α Σύνολο 17

76,47% 23,53%

Επίδαυρος-Aργολίδα:
18Κ 2Α Σύνολο 20

90% 10%

Ξυλόκαστρο Πάτρα: 
21Κ 3Α Σύνολο 24

87,5% 12,5%

ΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ AΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛIΕΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ 391 • ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 269 68,8 % • ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 122 31,2%

▶ ΣΤΟ 24 ΣΕΛΙΔΟ ΕΝΘΕΤΟ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΑΚΟΕ:  (8σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης • Επιµέλεια ύλης Χριστίνα Μαγουλά (Χηµικός)
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609 • Fax 210 723 0505

Email: pakoe@pakoe.gr- kekpakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ  

8 ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΓΩΤΑ

Σάλος µε επικίνδυνα χύµα παγωτά που κυκλοφορούν 
στο κέντρο της Αθήνας και καταλήγουν στα ευαίσθητα στοµάχια!

Αποκαλυπτική έρευνα του ΠΑΚΟΕ σε 10 επώνυµα ζαχαροπλαστεία!
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Είναι τραγικό το γεγονός όταν βλέπεις ένα 
πρόβλημα να στο καταγγέλλουν  
απλοί πολίτες και εσύ επειδή είσαι … ΕΞΟΥΣΙΑ 
να επιμένεις ότι το μαύρο είναι άσπρο.
Έτσι γίνεται και με ορισμένους Δημάρχους – 
Εξουσιαστές οι οποίοι στο βωμό του … θώκου 
και της διαπλοκής, ωρύουν  τα ιμάτιά τους 
ότι όλες οι θάλασσες που είναι στην … ευθύνη 
τους είναι καθαρές.
Και τους λες: Δήμαρχε,  
δεν έχεις αποχετευτικό σύστημα, ούτε 
βιολογικό καθαρισμό και όλοι οι … υπήκοοί 

σου αφοδεύουν σε … απορροφητικούς  
βόθρους οι οποίοι  καταλήγουν  
στη θάλασσα.
Τι σου φταίει το κοριτσάκι να πάθει 
ουρολοίμωξη ή κολπίτιδα, επειδή εσύ δεν 
θέλεις να αναδείξεις το πρόβλημα ώστε να 
πιέσεις για να λυθεί;
Είναι τραγικό Δήμαρχε να φωνάζεις και να 
διεκδικείς την αλήθεια όταν εσύ ασυστόλως 
και θρασύτατα ΨΕΥΔΕΣΑΙ!!
Το κουκούλωμα του προβλήματος έχει όπως 
και το ψέμα κοντά πόδια.

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης (Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνος Σολδάτος (Γ. Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος)
Γρηγόρης Μαλτέζος (Μέλος)

Νομικοί Σύμβουλοι: 
Περικλής Σταυριανάκης, 
Δημήτρης Φιλιπόπουλος, 
Iουλία Βαϊδή

Επιμέλεια ύλης: 
Μαγουλά Χριστίνα, Τσιοτινού Πολυξένη, 
Ευάγγελος Θεοχάρης

Κεντρικά Γραφεία: 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28 
10683 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 8100804 – 805, 
210 8101609, 210 7230505
Fax: 210 7230505

Email: pakoe@pakoe.gr,  
oikonomia@pakoe.gr, oikoen@pakoe.gr  
kekpakoe@pakoe.gr, 
oikosystima@pakoe.gr,
Website: www.pakoe.gr

Γραφεία Θράκης: 
Νίκος Πουρτσίδης, Κουλόγλου 19, Κομοτηνή
Βαγγέλης Βασιλειάδης, Βενιζέλου 21-23, Ξάνθη
Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

37 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 123.517 επισκέψεις τον Iούλιο

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979.
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλήματα 
που δημιουργεί η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανά-
πτυξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο 
αδέσμευτο δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντάς του 
το όνομα ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 
Ερευνών).
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.
Οι δικές μας μετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτοσέλιδα 
του αθηναϊκού Τύπου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή επιλέξαμε 
να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια τα δικά 
μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπαραθέτουμε 
στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστοτε κυβερ-
νητικής κομματικής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός 
οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους 
έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.
 

37 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλήματα 
κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα περιορι-
στούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρισης δασών, 
απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμογές εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε τη φωνή μας απέναντι 
σε κάθε είδους ανομία. Και μέσα από την εφημερίδα 
μας και μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και μέσα 
από δελτία Τύπου και μέσα από ραδιοφωνικές ή 
τηλεοπτικές εκπομπές.

 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

οικονομία

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0805,
210 810 1609

Ανάδειξη ή κουκούλωμαedi to  
rial

150.000

50.000



ΙΟΥΛΙΟΣ  2016
οικονομίαΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / 3

Οι μεγάλες ελληνικές πόλεις αποκτούν 
τα δικά τους πρατήρια φυσικού 
αερίου και προσφέρουν σε ιδιώτες 
και επαγγελματίες οδηγούς να 

επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα 
του «πράσινου καυσίμου».

Πρατήρια Fisikon στην Κεντρική 
και Βόρεια Ελλάδα

Στην Ελλάδα επεκτείνεται το δίκτυο 
ανεφοδιασμού σε όλες τις μεγάλες πόλεις. 
Τα πρατήρια Fisikon (εμπορική ονομασία 
με την οποία η ΔΕΠΑ προωθεί το φυσικό 
αέριο κίνησης) βρίσκονται σε κομβικά 
σημεία στη κεντρική και βόρεια Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα πρατήρια λιανικής πώλη-
σης για τον ανεφοδιασμό οχημάτων 
επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης με 
κινητήρα φυσικού αερίου ή διπλού καυσί-
μου λειτουργούν στην Αττική, στην Κηφι-
σιά (Λεωφόρος Κηφισίας 264), στην Νέα 
Φιλαδέλφεια (8ο Χλμ Εθνικής Αθηνών 
Θεσσαλονίκης - ρεύμα προς Λαμία), στην 
Ανθούσα (1ο χλμ Λεωφόρου Ανθούσας) 
και στα Άνω Λιόσια (Καραϊσκάκη και 
Νικηταρά). Ακόμη, στη Θεσσαλονίκη, στην 
Πυλαία (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
128) και στην Νέα Μαγνησία (Κων/νου 
Καραμανλή 136, Ιωνία), στη Λάρισα (Οδός 

Βόλου 65), στο Βόλο (Οδός Λαρίσης 202) 
και  τη Λαμία. (6ο-7ο χλμ. Π.Ο. Λαμίας-
Στυλίδας). 

Διπλασιάζεται η ζήτηση για 
φυσικό αέριο μέχρι το 2020

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Forbes, 
η ζήτηση για φυσικό αέριο στην κίνηση 
οχημάτων αναμένεται να διπλασιαστεί 
μέχρι το 2020. Η εκτίμηση αυτή είναι 
ενδεικτική της μεγάλης διείσδυσης που 
έχει το πράσινο καύσιμο στην αεριοκίνηση 
ενώ σύμφωνα με την ίδια μελέτη ήδη κατά 

το έτος 2011 το 
40% των φορτη-
γών που πωλήθη-
καν στην Αμερική 
ήταν οχήματα 
NGV. 

Η χρήση του 
φυσικού αερίου 
στ ις  μεταφο-
ρές μειώνει τη 
ρύπανση  (περι-
βαλλοντική και 
ηχορύπανση).

Η καύση του 
φυσικού αερίου 
είναι  πιο αθόρυ-

βη σε σχέση με τους κινητήρες βενζίνης 
και κατά πολύ πιο αθόρυβη από τους 
κινητήρες  πετρελαίου. Ακόμη, είναι το 
πιο καθαρό εναλλακτικό καύσιμο, εκπέ-
μποντας ως 30% λιγότερα αέρια του 
θερμοκηπίου σε σχέση με τα οχήματα 
βενζίνης και πετρελαίου.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), τα οχήματα 
φυσικού αερίου είναι πολύ φιλικά προς 
το περιβάλλον αναφορικά με τις εκπομπές 
αερίων ρύπων, δηλαδή τις εκπομπές 
που επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία 
όπως τα ιπτάμενα σωματίδια (PM), το 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα οξείδια 
του αζώτου (NOx) και των καρκινογόνων 
υδρογονανθράκων (HC). Τα οχήματα 
φυσικού αερίου έχουν σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές σωματιδίων γεγονός που τους 
δίνει μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των 
πετρελαιοκίνητων και αποτελεί έναν από 
τους βασικούς λόγους αντικατάστασης 
βαρέων οχημάτων diesel με αντίστοιχα 
φυσικού αερίου.

Παραμένει το πιο φθηνό καύσιμο
Παρά τις αυξήσεις που ανακοινώθη-

καν πρόσφατα στους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης στα καύσιμα, το φυσικό 
αέριο παραμένει το πιο φθηνό καύσιμο. 
Με βάσει τις τρέχουσες τιμές, η τιμή 
του φυσικού αερίου είναι περίπου 60% 
χαμηλότερη σε σύγκριση με τη βενζίνη, 
25%-30% χαμηλότερη σε σύγκριση με το 
πετρέλαιο και περίπου 40% χαμηλότερη 
σε σύγκριση με το LPG.  

Σε όρους απόδοσης, ένα κιλό φυσικό 
αέριο κίνησης περιέχει πολύ περισσότερη 
ενέργεια σε σχέση με ένα λίτρο από όλα 
τα άλλα υγρά καύσιμα. 

Ενεργειακά ισοδυναμεί με 1,6 λίτρα 
αμόλυβδης βενζίνης, 1,3 λίτρα πετρελαίου 
και 2 λίτρα υγραερίου.

ΤΟ ΦΥΣΙΚO ΑEΡΙΟ 
ΚIΝΗΣΗΣ ΠAΕΙ  
ΣΕ OΛΗ  
ΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ
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Με εντολή του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Δυτικής Αττικής 
στις 21/07/2016 εξεδόθη 
το  «ΕΠΕΙΓΟΝ» έγγραφο 
προς τον Δήμο Μάνδρας .

Στο έγγραφο αυτό φαίνεται ξεκάθαρα 
η αδυναμία του Δήμου να αντιμετωπί-
σει … το πρόβλημα της ύδρευσης του 
Διαμερίσματος στα Βίλια και στο Πόρτο 
Γερμενό   χρειάζεται δε η ύδρευση να 
… διακοπεί λόγω κακής ποιότητας του 
νερού. Η Δήμαρχος για μια ακόμη φορά 
➊ ΨΕΥΔΕΤΑΙ γιατί θέλει να «κουκουλώ-
σει» την ανεπάρκεια της στη λύση του 
προβλήματος που δυστυχώς για τους 
κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό ΧΡΟΝΙΖΕΙ 
σε βάρος της υγείας τους και των παιδιών 

τους. Ιστορικά λοιπόν όταν ο Κώστας 
Μακρυνώρης πρώην Δήμαρχος Βίλιων 
σε εκπομπή στο ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL 
δηλώνει ότι το νερό δεν …πίνεται  έχει 
σήμερα το … θράσος να ισχυρίζεται ότι 
➋ το νερό είναι … πεντακάθαρο . Έρχεται 
όμως καταπέλτης ο Αντιπεριφερειάρχης 
Βασιλείου με το πιο πάνω συνημμένο 
έγγραφο να διαψεύσει την Δήμαρχο και 
τον συνεργάτη της Μακρυνώρη.

Το ΠΑΚΟΕ στην μηνιαία εφημερίδα του, 
του Απριλίου-Μαΐου 2016 (κυκλοφόρησε 
20 Απριλίου) στις σελίδες 8-9 , δίνει στην 
δημοσιότητα τα αποτελέσματα των χημι-
κών –μικροβιολογικών αναλύσεων που 
έγιναν την 01/04/2016 και ταυτόχρονα 
καταγράφει τις θέσεις, απόψεις αγωνίες 

των κατοίκων όπου όλοι δηλώνουν ότι το 
νερό δεν πίνεται, Τα αποτελέσματα δε αυτά 
αποδεικνύουν ότι το νερό έχει πρόβλημα. 
Στις 19 Μαΐου –μετά ένα μήνα- ο Δήμος 
Μάνδρας-Ειδυλλίας βγάζει ανακοίνωση 
και ισχυρίζεται ότι το νερό είναι κατάλ-
ληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και ότι 
το δίκτυο υδρεύεται από την ΕΥΔΑΠ ❸ 
γεγονός που διαψεύδεται από την ίδια 
την  ΕΥΔΑΠ ➍ αλλά και από το έγγραφο 
της Περιφέρειας στις 21 Ιουλίου 2016. 
Όμως  η αδιαφορία και ανεπάρκεια της 
Δημάρχου και ιδιαίτερα του Προϊστάμενου 
των Τεχνικών υπηρεσιών Δασκαλάκη 
φαίνεται στο συνημμένο έγγραφο ➎ όπου 
από τις 16/03/2016 έχει διατεθεί ποσό 
15.000€ για την επισκευή και συντήρηση 

της δεξαμενής του πόσιμου νερού στο 
Πόρτο Γερμενό και δεν έχει γίνει ΑΠΟ-
ΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ.

Για αυτές όλες τις εγκληματικές πράξεις 
αφενός της Δημάρχου και αφετέρου του 
Δασκαλάκη, το ΠΑΚΟΕ θα προσφύγει στη 
Δικαιοσύνη για παράβαση καθήκοντος 
και απιστία.

Τα δε κολοβακτηρίδια φαίνονται, 
όπως φαίνεται και η παράβαση του ΚΟΚ 
της Δημάρχου που με την ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
Mercedes διασχίζει παράνομα τον πεζό-
δρομο  στο Πόρτο Γερμενό.

Επίσης παραθέτουμε πρόσφατα απο-
τελέσματα για τις παραλίες και το πόσιμο 
νερό στο Πόρτο Γερμενό (Δελτίο Τύπου 
162/14-7-2016)     

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
ΔΥΣΤΥΧΩΣ … ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ  ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ
ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ  ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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Αθήνα: 29/07/2016
Αρ.πρωτ.: 8153
Προς τον                                                             
Κύριο Νικόλα Βουλέλλη                                      
Κοιν.: Κύριο Τερζή 
Εφημερίδα των Συντακτών
Κύριοι, 
Με λύπη και αγανάκτηση 

διαβάσαμε το δημοσίευμα της 
Πέμπτης 28/07/2016, που με 
«πηχαίο» τίτλο «Δήμαρχοι κατά 
ΠΑΚΟΕ για τα νερά της Στερεάς 
Ελλάδας» και στον υπότιτλο 
αναρωτιέται ο συντάκτης 
εάν τα νερά της Βοιωτίας και 
της Εύβοιας είναι καθαρά; 
και συνεχίζει «Με μηνύσεις 
απαντά η Τ.Α στις γνωματεύσεις 
ακαταλληλότητας του ΠΑΚΟΕ.

Στα παραπάνω το ΠΑΚΟΕ, 
μιας και δεν έκανε το «αυτονόητο» 
ο συντάκτης σας, από καθαρή 
δεοντολογία να διαβάσει τα 
Δελτία Τύπου και στην συνέχεια 
να πάρει προφορικά ή γραπτά τις 
θέσεις του ΠΑΚΟΕ  που στα 37 
ολόκληρα χρόνια παρουσίας του 
, προσπαθεί «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ» 
να αναδείξει τα προβλήματα, 
ώστε να βρεθεί  η λύση τους, 
σας απαντάμε ως εξής:

Όσον αφορά τον Δήμο Δελ-
φών και την Βοιωτία 

1. Οι βιολογικοί καθαρισμοί 
Γαλαξιδίου και Ιτέας δεν λει-
τουργούν με αποτέλεσμα όλα 
τα …σκατά των Δήμων αυτών 
να κατευθύνονται ανενόχλητα 
στην θάλασσα και στο Δελτίο 
Τύπου του ΠΑΚΟΕ 161/13-07-

2016 (συνημμένο) αναφέρονται 
οι κατάλληλες και ακατάλληλες 
παραλίες.

2. Το πόσιμο νερό που 
πρόσφατα πήρε δείγματα το 
ΠΑΚΟΕ, βρέθηκε ακατάλ-
ληλο, επειδή δυστυχώς οι 
πηγές είναι ανεξέλεγκτες και 
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ  επικοινωνούν 
με βοθρολύματα και η χλωρίωση 
τους είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ .

3. Τον Φεβρουάριο του 2016 
όταν από καταγγελίες Σκανδινα-
βών τουριστών στο ΠΑΚΟΕ, στο 
αρχαίο μονοπάτι από την Κίρα 
στο Μαντείο των Δελφών πατού-
σαν στην κυριολεξία στα «σκα-
τά» , τότε το ΠΑΚΟΕ πήρε πάλι 
δείγματα και τα αποτελέσματα 
ήταν άκρως ανησυχητικά. 
Τότε το ΠΑΚΟΕ κατέθεσε σε 
βάρος του Δημάρχου και κατά 
παντός υπευθύνου μηνυτήρια 
αναφορά μέσω της Εισαγγελέως 
Περιβάλλοντος κας Μακρή.

4. Σε ένα 20σέλιδο αφιέρωμα 
(Μάρτιος 2016 – τεύχος 76) 
στην μηνιαία Εφημερίδα του 
ΠΑΚΟΕ με τίτλο « ΟΙΚΟνομία», 
αναλύεται όλο το ιστορικό της 
αμαρτωλής υπόθεσης στον καλύ-
τερο και πλέον αναγνωρίσιμο 
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών 
( www.pakoe.gr – Εφημερίδα 
ΟΙΚΟνομία τεύχος Μάρτιος 
2016-ένθετο Δελφοί).

5 .  Πως  μπορε ί  όμως 
θρασύτατα, ο Δήμαρχος των 
Δελφών να εκφοβίζει ότι 
προσέφυγε στη Δικαιοσύνη 

εναντίον του ΠΑΚΟΕ –έδειξε 
την μήνυση που «δήθεν» υπέβαλε 
κατά του ΠΑΚΟΕ στον συντάκτη 
σας; 

6.Πως μπορεί ο ίδιος ο  
Δήμαρχος να επικαλείται την 
καταλληλότητα των νερών όταν 
του έχουν επιβληθεί τέσσερα (4) 
πρόστιμα, μάλιστα το τελευταίο 
πρόσφατα 16/07/2016 για 
παράβαση καθήκοντος και 
παραλείψεις σε θέματα ποιότητας 
βιολογικών καθαρισμών και 
ύδρευσης; 

Β. Όσον αφορά την Εύβοια 
μπορείτε να ανατρέξετε στο 
Δελτίο Τύπου του ΠΑΚΟΕ  που 
είναι αναρτημένο στο www.
pakoe.gr.

Για όλα τα παραπάνω, σας 
ζητάμε να δημοσιεύσετε την 
παρούσα , στην εφημερίδα σας 
και επειδή 37 χρόνια είμαστε 
Εκδότες μηνιαίας Εφημερίδας 
και ιδιοκτήτες ιστοσελίδα, θα 
σας παρακαλούσαμε –επειδή 
πιστεύουμε στη δική σας αντι-
κειμενική πορεία- να επιστήσετε  
την προσοχή στον συντάκτη 
σας, να ακολουθεί τη δική σας 
τακτική.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ του ΠΑΚΟΕ 

Ο Πρόεδρος: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, 

Πανεπιστημιακός
Ο Γ. Γραμματέας: 

Κων/νος Σολδάτος,  
Ιατρός  

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΦΙΜΩΣΟΥΝ 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ

Ουτοπία ή πραγματικότητα  
τα standards;

Η συχνότερη και πιο αντιπροσωπευτική μορφή διοικητικών 
μέτρων που συναντάται στο πλαίσιο της σύγχρονης περιβαλ-
λοντικής πολιτικής είναι αυτή των προδιαγραφών (standards). 
Η οικονομική ανάλυση του μέσου των προδιαγραφών συνιστά 
ταυτόχρονα την αντιπροσωπευτική ανάλυση όλων των πιθανών 
μορφών που μπορεί να λάβει το μέσο των απαγορεύσεων. Για τον 
λόγο αυτό, τόσο το παρόν εγχειρίδιο όσο και στην πλειοψηφία 
αντίστοιχων εγχειριδίων παρουσιάζετε συστηματικά η οικονομικά 
ανάλυση του συστήματος των προδιαγραφών. Το σύστημα των 
προδιαγραφών συνίσταται στην ύπαρξη των ακόλουθων στοιχείων:

1) ενός επιπέδου ρύπανσης, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερα-
στεί. Το επίπεδο αυτό την προδιαγραφή που πρέπει να τηρηθεί

2) ενός συστήματος ποινών που υφίσταται ο ρυπαίνων εάν 
ξεπεράσει το επίπεδο ρύπανσης που καθορίζει η προδιαγραφή

3) μιας υπηρεσίας, ενός φορέα που παρακολουθεί την τήρηση 
των προδιαγραφών και επιβάλλει τις σχετικές ποινές σε περίπτωση 
που αυτές παραβιαστούν

Το επίπεδο της ρύπανσης που καθορίζουν οι προδιαγραφές 
μπορεί φυσικά να ταυτίζεται με το άριστο επίπεδο ρύπανσης. Όμως, 
όπως στην περίπτωση των αμιγώς οικονομικών μέσων, έτσι και 
στην περίπτωση των προδιαγραφών ο στόχος της περιβαλλοντικής 
πολιτικής εκτός από το άριστο επίπεδο μπορεί να είναι οποιο-
δήποτε ‘άλλο κριτήριο που καθορίζεται με οικολογικά κριτήρια.

Οι ποινές που συνοδεύουν τυχόν παραβίαση των προδιαγραφών 
διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. 
Τα κυριότερα συστήματα ποινών είναι τα ακόλουθα:

1) Το χρηματικό πρόστιμο. Στην περίπτωση αυτή η παράβαση 
προδιαγραφών συνεπάγεται για τον ρυπαίνοντα την καταβολή 
χρηματικού προστίμου. Εάν οι προδιαγραφές τηρηθούν, τότε καμία 
χρηματική επιβάρυνση δεν εμπίπτει στον ρυπαίνοντα.

2) Η υποχρεωτική έκδοση άδειας λειτουργίας της οχλούσας 
δραστηριότητας. Σε αυτή τη περίπτωση για να μπορέσει να αρχίσει 
τη λειτουργία της η οχλούσα δραστηριότητα πρέπει να αποδείξει 
ότι θα τηρεί τις σχετικές προδιαγραφές. Πολύ γνωστή περίπτωση 
που εμπίπτει σε αυτή τη κατηγορία είναι η κατασκευή αυτοκινήτων. 
Η εκπομπή ρύπων των αυτοκινήτων ορίζεται στον ευρωπαϊκό 
χώρο με σχετικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Για να κατασκευαστεί και να κυκλοφορήσει  ένα συγκεκριμένο 
μοντέλο αυτοκινήτου, αποδεικνύεται εκ των προτέρων ότι τηρεί 
τις προδιαγραφές αυτές, διαφορετικά δεν λαμβάνει τη σχετική 
πιστοποίηση – άδεια που απαιτείται για την κυκλοφορία του.

3) Το κλείσιμο της οχλούσας δραστηριότητας. Η ποινή αυτή 
μοιάζει με αυτή της προηγούμενης κατηγορίας. Η διαφορά συνίσταται 
στο ότι αφορά τη λειτουργία της οχλούσας δραστηριότητας στο 
χρόνο, ενώ η προηγούμενη περίπτωση αφορά μόνο την έναρξή 
της. Σε αυτή την περίπτωση καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της 
οχλούσας δραστηριότητας εάν αυτή δεν τηρεί τις προδιαγραφές 
εκπομπών ρύπανσης, διακόπτεται η λειτουργία της.

4) Η δικαστική δίωξη. Στην περίπτωση αυτή η παραβίαση των 
προδιαγραφών επιφέρει τη δικαστική δίωξη του ρυπαίνοντα είτε 
από το κράτος είτε από τους θιγόμενους. Ο ρυπαίνων θεωρείται 
υπευθυνος για την ρύπανση, επιπλέον του επιπέδου που ορί-
ζουν οι προδιαγραφές, όμως η ποινή που θα του επιβληθεί δεν 
είναι προκαθορισμένη. Σε αυτή την περίπτωση τα δικαστήρια θα 
κρίνουν και θα επιβάλλουν την ποινή ανάλογα με τις επιπτώσεις 
που επέφερε η ρύπανση.

5) Η κοινωνική κατακραυγή και η αντίθεση με την κοινωνική 
συνείδηση. Στην περίπτωση αυτή οι προδιαγραφές είναι ενδεικτι-
κές και όχι υποχρεωτικές. Η τήρηση τους είναι επιθυμητή, αλλά 
κανένα χρηματικό πρόσθημο ή διοικητικό μέτρο δεν συνοδεύει την 
παραβίασή τους. Ο ρυπαίνων απλώς εκτίθεται στη συνείδηση των 
πολιτών εάν δεν τηρεί τις προδιαγραφές. Ένα χαλαρό σύστημα 
προδιαγραφών που θα μπορούσαμε να κατατάξουμε σε αυτή 
την κατηγορία είναι τα συστήματα πιστοποιήσεων ISSO για το 
περιβάλλον. Σύμφωνα με αυτό, εάν μια δραστηριότητα – επιχεί-
ρηση τηρεί κάποιες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, τότε αποκτά 
το δικαίωμα να γνωστοποιεί στο αγοραστικό κοινό ότι τηρεί τις 
προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. Το αγοραστικό 
κοινό, εάν είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο, αναμένεται 
ότι θα προτιμήσει τα προϊόντα της δραστηριότητας αυτής έναντι 
παρόμοιων , των οποίον η παραγωγή δεν τηρεί τις προδιαγραφές 
του περιβάλλοντος. Σ’ αυτή την περίπτωση η δραστηριότητα, 
όντας περιβαλλοντικά ευαίσθητη, συμπορεύεται με την κοινωνική 
συνείδηση για την προστασία του περιβάλλοντος.
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Ονομάζεται Τόλιας Μιχάλης και ο Δήμαρχος Ωρωπού τον «έχρισε» πριν περίπου 
δυο χρόνια Πρόεδρο στο ΝΠΔΔ  που μέσα στο «μεγάλο» τίτλο του έχει και το 
περιβάλλον. Όμως αυτός ο «Κύριος» σε μια ιδιόκτητη πολυκατοικία που μένει 

και ο ίδιος ανενόχλητος μεταφέρει τα … σκατά της πολυκατοικίας με ένα πλαστικό 
σωλήνα στον ακάλυπτο χώρο  διπλανής … πολυκατοικίας… -εικάζεται ότι είναι δική 
του και αυτή-, χωρίς να τον ενοχλεί κανένας.

Ιδιοκτήτης άλλης όμορης πολυκατοικίας θέλησε να ξετυλίξει το κουβάρι και πήγε 
στο Δήμο , στο Αστυνομικό Τμήμα και στην Υγειονομική Υπηρεσία . Το αποτέλεσμα … 
του έδωσαν δυο … χαρτιά (συνημμένα) που περιγράφουν όχι το πρόβλημα … αλλά 
το χρονικό συμβάν.

Δήμαρχε πρέπει να μάθεις καλά ένα ρητό:
«Όσο δεν αναδεικνύεις τα προβλήματα και τα κουκουλώνεις αυτά … σε 

πνίγουν»
Στον Δήμο σου όμως τα «σκατά» και η προστασία του Περιβάλλοντος 

πάνε χέρι-χέρι.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
…ΑΦΟΔΕΥΕΙ ΣΕ ΑΚΑΛΥΠΤΟ  ΧΩΡΟ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ

Λίγες μέρες ή πολλές, με προορισμό 
τη θάλασσα ή το βουνό, οι διακοπές 
μαζί με τον άνθρωπό σας που πάσχει 

από άνοια χρειάζονται καλό σχεδιασμό 
και προσοχή. 

  Πολλοί παράγοντες (π.χ. η αύξηση 
της θερμοκρασίας και η προσωρινή αλλα-
γή κατοικίας) ενδέχεται να επιδράσουν 
αρνητικά στην νοητική κατάσταση και τη 
ψυχολογία του. 

  Η αλλαγή της ρουτίνας και η υιοθέ-
τηση νέων συνηθειών χρειάζονται επίσης 
ιδιαίτερη προσοχή. Για όσο διάστημα κι αν 
φύγετε για διακοπές υπάρχουν αρκετές 
δραστηριότητες τις οποίες μπορείτε να 
εντάξετε στην καθημερινότητά σας, ώστε 
να κρατήσετε τον άνθρωπό σας δραστήριο 
και να απολαύσετε τον ελεύθερο χρόνο 
σας μαζί του. 

    Μία από τις αγαπημένες δραστηρι-
ότητες των ηλικιωμένων ατόμων είναι η 
κηπουρική. Είτε είναι γλάστρες στο μπαλ-
κόνι, είτε είναι κήπος με δέντρα, λαχανικά 
ή λουλούδια, η κηπουρική περιλαμβάνει 
πολλά σωματικά και ψυχικά οφέλη για 
τα άτομα με άνοια. Αποτελεί μία πολύ 
καλή άσκηση για το μυαλό και το σώμα 
και βοηθά στη διατήρηση των ικανοτήτων 
των ασθενών. Δημιουργεί μία αίσθηση 
σκοπού στα άτομα που νοσούν και τονώνει 
την αυτοπεποίθησή τους (ιδίως όταν τα 
αποτελέσματα των κόπων τους γίνονται 
ορατά). Εξάλλου εκτός από το ότι είναι 
δημιουργική, η κηπουρική αποτελεί μία καλή 
ευκαιρία να περάσετε χρόνο έξω από το 
σπίτι. Να θυμάστε όμως ότι οι καλύτερες 
ώρες για να ασχοληθείτε με τον κήπο σας 

είναι οι πρωινές καθώς και το φως και η 
θερμοκρασία είναι ευνοϊκά για εξωτερικές 
δραστηριότητες.  Επιπλέον θυμίστε στο 
άτομο που νοσεί να φορέσει το καπέλο 
του και βοηθήστε τον με τη χρήση του 
αντηλιακού. Έχετε στο νου σας τη δυσκολία 
του ατόμου στη χρήση εργαλείων για να 
αποφύγετε τυχόν ατυχήματα.

  Το καλοκαίρι προσφέρεται επίσης 
για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και κάποιες 
από αυτές μπορείτε να τις αξιοποιήσετε. 
Σίγουρα αν περάσετε το καλοκαίρι στην 
πόλη, η ποικιλία των δραστηριοτήτων είναι 
μεγάλη. Ακόμη όμως και μικρά παραθα-
λάσσια μέρη και οι κοινότητες των χωριών 
με τη βοήθεια των τοπικών συλλόγων 
διοργανώνουν αρκετές εκδηλώσεις. 

  Μία επιλογή που μπορείτε να έχετε 
υπόψη σας είναι και ο θερινός κινηματογρά-
φος. Υπάρχουν στις περισσότερες πόλεις 
και νησιά και προβάλλουν έργα εποχής, 
ακόμη και παλιές ελληνικές ταινίες. Αν ο 
κινηματογράφος άρεσε στον άνθρωπό 
σας, τότε αξίζει να προσπαθήσετε να 
παρακολουθήσετε μαζί μία παλιά, αγα-
πημένη ταινία. 

  Επειδή η μουσική και το τραγούδι είναι 
από τις δραστηριότητες που κινητοποιούν 
περισσότερο τα άτομα με άνοια και καλύ-
πτουν την ανάγκη τους να εκφραστούν, 
ενημερωθείτε για τυχόν μουσικά δρώμενα 
που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή 
σας. Μεγάλες συναυλίες ή πιο μικρές 
μουσικές εκδηλώσεις από τη μπάντα του 
δήμου μπορεί να βοηθήσουν τον άνθρωπό 
σας να χαλαρώσει και να απολαύσει μία 
καλοκαιρινή βραδιά. Ακόμη όμως κι αν 

είναι δύσκολο για τον άνθρωπό σας να 
βρεθεί σε μία τέτοια παράσταση, μπορείτε 
να παρακολουθήσετε κάτι αντίστοιχο στην 
τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο. 

  Επιπλέον σε πολλές περιοχές, οι 
δήμοι και οι κοινότητες διοργανώνουν 
χορευτικές εκδηλώσεις. Χορευτικές ομάδες 
από διάφορα σημεία της χώρας παρου-
σιάζουν τους ιδιαίτερους χορούς του 
τόπου τους και μπορεί να αποτελέσουν 
μία καλή ευκαιρία να διασκεδάσετε μαζί 
με τον ασθενή σας. 

  Οι διακοπές είναι μία ευκαιρία να 
συναντηθούμε με φίλους και συγγενείς. 
Βγείτε λοιπόν από το σπίτι και συναντήστε 
αγαπημένους ανθρώπους. Συνδυάστε 
την καλή παρέα και τον καλό καιρό και 
πηγαίνετε για ένα πικνίκ. Έχετε μόνο 
στο νου σας ότι κάποιοι ασθενείς κου-
ράζονται πιο εύκολα και εκνευρίζονται 
όταν περιβάλλονται από πολύ κόσμο. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις προσπαθήστε να 
συναντηθείτε κάθε φορά με λίγα άτομα, 
για περιορισμένο χρόνο και όσο γίνεται 
σε πιο ήσυχα μέρη (π.χ. στο σπίτι).

  Για όσους από εσάς επισκεφθείτε 
ένα παραθαλάσσιο μέρος, είναι πιθανό ο 
άνθρωπός σας να θελήσει να κολυμπήσει. 
Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει σίγουρα 
να τον συνοδεύσετε στη θάλασσα. Διαλέξτε 
οργανωμένες παραλίες στις οποίες υπάρχει 
κάποιο εστιατόριο ή καφετέρια και προτι-
μήστε τις πρωινές ή απογευματινές ώρες. 

  Ακόμη κι αν το μπάνιο στη θάλασσα 
δεν είναι εφικτό, η βόλτα στην παραλία 
μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα βοηθητική, 
μιας και είναι χαλαρωτική τόσο για εσάς 

όσο και για το άτομο που πάσχει από άνοια. 
Για να τον κρατήσετε ακόμη πιο δραστήριο 
μπορείτε να του ζητήσετε να μαζέψετε 
μαζί κοχύλια τα οποία θα χρησιμοποιήσετε 
αργότερα ως διακοσμητικά.

  Για όσους όμως η θάλασσα δεν είναι 
κοντά, ένας περίπατος κάπου ήσυχα και 
κοντά στη φύση (ακόμη και σε κάποιο 
πάρκο, ή μικρό άλσος), αποτελεί μία καλή 
ευκαιρία για σωματική άσκηση.

Ό,τι κι αν κάνετε τελικά, έχετε υπόψη 
σας τα παρακάτω:

• Βοηθήστε τον άνθρωπό σας να προ-
σαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Ακόμη 
και αν το καλοκαίρι σας βρει στο εξοχικό 
σας, σε ένα σπίτι που είχατε για χρόνια, 
το άτομο με άνοια μπορεί να δυσκολευτεί 
να το συνηθίσει. Είναι πιθανό η αλλαγή 
περιβάλλοντος στις διακοπές να τροφο-
δοτήσει τον εκνευρισμό του καθώς και να 
του προκαλέσει περιπλάνηση. Προσπαθήστε 
λοιπόν να διαμορφώσετε το σπίτι ώστε να 
μη δυσκολεύεται να βρει το δωμάτιο που 
ψάχνει (π.χ. αφήστε κάποιο φως ανοιχτό 
ακόμη και το βράδυ).

• Για να αποφύγετε την αφυδάτωση, 
ενθαρρύνετε το άτομο με άνοια να πίνει 
αρκετά υγρά, καθώς ο ίδιος μπορεί να μην 
μπορεί πάντα να συνειδητοποιήσει και να 
εκφράσει τη δίψα του.

• Περιορίστε την έκθεση στον ήλιο 
ιδίως κατά τις μεσημεριανές ώρες.

• Θυμίστε του να χρησιμοποιεί καθη-
μερινά αντηλιακό.

ΕΥΑ ΝΤΑΝAΣΗ,
ΨΥΧΟΛOΓΟΣ 

Διακοπές στη πόλη για τους ανθρώπους με άνοια και τους φροντιστές

Τα μπάνια έχουν ξεκινήσει και πολλές μέλλου-
σες μητέρες θα πάνε διακοπές στη θάλασσα ή 
στο βουνό. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν, ότι 

το καλοκαίρι εμφανίζονται πολύ συχνότερα μερικές 
μολύνσεις,  ενώ  ιδιαιτερη σημασία πρε πει να  δινεται 
και  στη  διατροφη της .

«Λόγω της αφυδάτωσης, εμφανίζονται πολύ συχνά 
ουρολοιμώξεις, αλλά και λόγω των σεξουαλικών επα-
φών. Η λήψη δύο – τριών λίτρων υγρών (νερό, χυμοί, 
τσάι) μπορεί να τις προλάβει» επισημαίνει ο Γεώργιος 
Φαρμακίδης, καθηγητής μαιευτικής, γυναικολογίας 
και εμβρυομητρικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Stony 
Brook της Νέας Υόρκης.

-Σημαντικός είναι ο ρόλος της σωστής διατροφής με 
πολλά φρέσκα λαχανικά και φρούτα, τα οποία πρέπει να 
πλένονται σχολαστικά πριν από την κατανάλωσή τους.

-Η κατανάλωση αρκετών υγρών είναι ενδεδειγμένη. 
Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει πρόωρο τοκετό.   

Όταν μια έγκυος πηγαίνει στη θάλασσα ή στην πισίνα, 
πρέπει να προσέχει  επίσης τα ακόλουθα: 

-Μόλις βγει από το νερό, να αλλάζει το μαγιό της, 
ώστε να αποφεύγονται οι μυκητιάσεις, διότι λόγω της 
υγρασίας δημιουργείται υπόστρωμα για την ανάπτυξη 
μυκήτων. 

-Επίσης και η σεξουαλική επαφή μπορεί να προκαλέσει 
μυκητιάσεις, ειδικά αυτή την εποχή. Γυναίκες, που είναι 
επιρρεπείς στις μυκητιάσεις (όπως, για παράδειγμα, όσες 
έχουν διαβήτη), να καταναλώνουν αρκετό γιαούρτι και 

να χρησιμοποιούν διάφορα κολπικά υπόθετα με λακτο-
βάκιλους, που βοηθούν στην αποφυγή των μυκητιάσεων.

-Η έκθεση στον ήλιο προκαλεί αφυδάτωση της επι-
δερμίδας και χρειάζεται υψηλού δείκτη αντηλιακό, για 
την προστασία από το μελάνωμα. 

-Οι έγκυοι, μπορούν να κολυμπήσουν στη θάλασσα ή 
στην πισίνα, αλλά πρέπει τα νερά τους να είναι καθαρά, 
απαλλαγμένα από τα μικρόβια του έρπητα και από τα 
χλαμύδια.

-Απαγορεύονται τα μακροβούτια, διότι προκαλούν 
ταχυκαρδία. Όταν η μέλλουσα μητέρα αισθάνεται ότι 

τα πόδια της ζεσταίνονται, τότε το αίμα από την μήτρα 
πηγαίνει στα άκρα και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, 
ειδικά πρόωρο τοκετό .

-Όταν η έγκυος νιώθει πονάκια σαν της περιόδου, 
να αναπαύεται, να πίνει πολλά υγρά και να ενημερώνει 
τον γιατρό της. 

-Όταν βγαίνει από την θάλασσα, να κάθεται κάτω από 
ομπρέλα και να χρησιμοποιεί ειδικά, φυτικά αντηλιακά 
κατά προτίμηση.

-Πριν ξεκινήσει τα μπάνια, να μιλήσει με τον γιατρό 
της για το αν επιτρέπεται να κολυμπήσει – υπάρχουν 
περιπτώσεις που ο γιατρός το απαγορεύει.

-Στα ταξίδια με το αυτοκίνητο, να σταματά κάθε ώρα 
και να περπατά λίγο, ώστε να αποφύγει την θρόμβωση 
των κάτω άκρων. Εννοείται να φορά ζώνη ασφαλείας.

-Τα αεροπορικά ταξίδια επιτρέπονται μέχρι τις 36 
εβδομάδες, αλλά καλό είναι να συμβουλεύονται τον 
γυναικολόγο τους εάν το ταξίδι είναι πάνω από δύο 
ώρες ή υπερατλαντικό.

-Το τσίμπημα από μέλισσα ή άλλο έντομο κατά την 
εγκυμοσύνη, προκαλεί μεγαλύτερη αντίδραση από ό,τι 
στη μη έγκυο γυναίκα. Έτσι, λοιπόν, οι γυναίκες που είναι 
αλλεργικές, πρέπει να είναι κοντά σε κέντρα υγείας ή 
να συμβουλευθούν τον γιατρό τους.

-Προτιμότερο οι έγκυοι να πηγαίνουν διακοπές σε 
μέρη όπου υπάρχει νοσοκομείο, ώστε να τους παρα-
σχεθούν οι πρώτες βοήθειες, σε περίπτωση που, ο μη 
γένοιτο, υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Εγκυμοσύνη και διακοπές:Τι να προσέχετε;
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Τα δροσερά ροφήματα και τα εύκολα γεύματα 
είναι μεγάλο δέλεαρ για να αντιμετωπίσουμε 
τη ζέστη του καλοκαιριού αλλά οι επιλογές που 

κάνουμε συχνά δεν είναι οι καλύτερες.
Η Δρ. Κατερίνα Δούμα-Μιχελάκη, DDS, PhD, 

Ειδική Ορθοδοντικός Παιδιών & Ενηλίκων, εξηγεί 
ποια είναι τα σημαντικότερα λάθη που κάνουμε.

Σβήνουμε τη δίψα με αναψυκτικά
Αν και ένα ποτήρι κρύο αναψυκτικό με παγάκια ή 

ένα «υγιεινό» ισοτονικό ρόφημα μοιάζουν με το ιδανικό 
αντίδοτο στη ζέστη, το πρόβλημα είναι ότι περιέχουν 
ζάχαρη και έτσι κάθε φορά που πίνει κάποιος μια γουλιά, 
τα βακτήρια του στόματος την χρησιμοποιούν για να 
παράγουν οξέα που επιτίθενται στην εξωτερική επιφά-
νεια των δοντιών (αδαμαντίνη ουσία). Ακόμα χειρότερο 
είναι να απολαμβάνει κάποιος με τις ώρες οποιοδήποτε 
ρόφημα με ζάχαρη. Αν και ένα ή δύο ροφήματα με 
ζάχαρη την εβδομάδα δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερο 
πρόβλημα στα δόντια, να θυμάστε ότι τίποτα δεν είναι 
καλύτερο από το σκέτο, δροσερό (και όχι παγωμένο) 
νερό για να αισθάνεστε δροσεροί και να είστε καλά 
ενυδατωμένοι. Ακόμα, πάντως, κι αν ένα αναψυκτικό 
είναι χωρίς ζάχαρη (λάιτ), το ανθρακικό που περιέχει 
σε συνδυασμό με το κιτρικό οξύ και τα άλλα συστατικά 
του μπορεί να διαβρώσουν την αδαμαντίνη ουσία των 
δοντιών, σύμφωνα με έρευνα του 2009. 

Μασουλάμε παγάκια
Μοιάζει με πολύ καλή ιδέα διότι τα παγάκια απο-

τελούνται από σκέτο νερό και δεν έχουν θερμίδες. 

Ωστόσο δεν είναι φιλικά για τα δόντια, σύμφωνα με 
την Αμερικανική Οδοντιατρική Εταιρεία (ADA). Και 
αυτό γιατί μπορεί να προκαλέσουν μικροσκοπικές 
ρωγμές στην επιφάνεια των δοντιών, αφήνοντάς τα 
ευάλωτα σε τραυματισμούς όπως το σπάσιμο. Και 
παρότι κάποιοι νομίζουν ότι το να μασάνε τρίμματα 
πάγου είναι ασφαλέστερο, ούτε αυτό είναι καλή ιδέα.

Τσιμπολογάμε πατατάκια
Ή ποπκορν ή ανάλογα πρόχειρα φαγητά. Τα φαγητά 

που κολλάνε στα δόντια είναι ο χειρότερος εφι-
άλτης του στόματος, διότι ακόμα κι αν είναι υγιεινά 
(π.χ. αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί) παραμένουν 
περισσότερη ώρα στα δόντια όπου και τροφοδοτούν 
την ανάπτυξη των βακτηρίων. Ειδικά τα πατατάκια και 
τα άλλα ανάλογα τρόφιμα περιέχουν επιπλέον άμυλο 
που τείνει να «παγιδεύεται» στα δόντια. Αν επιλέγετε 
να τσιμπολογάτε τέτοιου είδους τρόφιμα πρέπει στη 
συνέχεια να ξεπλένετε το στόμα σας με άφθονο νερό 
και σε πρώτη ευκαιρία να βουρτσίζετε καλά τα δόντιά 
σας, καθαρίζοντας σχολαστικά τα ενδιάμεσα διαστή-
ματα με οδοντικό νήμα.

Πίνουμε πολλές μπύρες
 Το αλκοόλ προκαλεί αφυδάτωση και ξηροστομία. 

Όσοι κάνουν συστηματικά υπερκατανάλωση μπορεί να 
διαπιστώσουν ότι με τον καιρό μειώνεται η παραγωγή 
σάλιου στο στόμα τους, και αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε τερηδόνα και λοιμώξεις του στόματος όπως η 
ουλίτιδα. Τα αλκοολούχα ποτά με ζάχαρη καθώς και 
τα διάφορα γλυκά κοκτέιλ οινοπνευματωδών ποτών, 

έχουν και τα πρόσθετα μειονεκτήματα που τους 
προσδίδει η ζάχαρη. 

Τρώμε πολλά παγωτά 
Αν και αρκετά παγωτά έχουν ως κύριο συστατικό το 

γάλα και επομένως είναι πλούσια σε ασβέστιο, έχουν 
επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη η οποία είναι 
εχθρός των δοντιών. Να τα καταναλώνετε με μέτρο, 
προτιμώντας τα σκέτα και αποφεύγοντας όσα περιέ-
χουν πρόσθετες πηγές ζάχαρης (όπως καραμέλα, σος 
σοκολάτας) ή τεμάχια συστατικών (π.χ. μπισκότο, καρα-
μελωμένους ξηρούς καρπούς, σοκολάτα) που κολλάνε 
στα δόντια. Απαραίτητο είναι επίσης να βουρτσίζετε 
τα δόντια σας μετά την κατανάλωση. Μία άλλη καλή 
ιδέα είναι να επιλέγετε παγωτά χωρίς ζάχαρη. 

Πίνουμε φρουτοποτά
 Τα φρουτοποτά και οι χυμοί που αναγράφουν 

«νέκταρ» κατά κανόνα περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη 
και πολλοί δεν περιέχουν καν πολύ χυμό φρούτων. 
Όταν αγοράζετε χυμούς, να διαβάζετε την ετικέτα για 
να διαλέγετε όσους αναγράφουν ότι αποτελούνται 
100% από χυμό φρούτων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Παραμελούμε τη στοματική υγιεινή
Πολλοί κάνουν διακοπές και από το βούρτσισμα 

των δοντιών ή από τον καθαρισμό με οδοντικό νήμα, 
αλλά και τα δύο είναι πολύ κακές συνήθειες γιατί 
επιτρέπουν τη συσσώρευση βακτηρίων στο στόμα και 
το σχηματισμό οδοντικής πλάκας και τερηδόνας. 

Από το Χάρη Γεωργακάκη   
Κλινικό Διαιτολόγο – Διατροφολόγο, 
MSc - Επιστημονικό Διευθυντή 
διατροφικού portalneadiatrofis.gr

Βόλτα στην παραλία, θερινό σινεμά, 
παραλιακά μπαράκια είναι κάποιες 
από τις συνήθειες που είναι συνυφα-

σμένες με το καλοκαίρι. Ωστόσο πολλές 
φορές συνδυάζονται και με διατροφικές 
επιλογές που αν δεν προσεχθούν μπορούν 
πραγματικά να τινάξουν τη δίαιτά σας στον 
αέρα. Ας δούμε τα πράγματα αναλυτικά :

Παγωτό
Αποτελεί  το γλύκισμα του 

καλοκαιριού και λίγοι μπορούν να 
του αντισταθούν. Ωστόσο τα παγωτά 
και ειδικότερα οι επιλογές που περιλαμ-
βάνουν γεύσεις με κομμάτια σοκολάτας 
ή μπισκότων, ξηρούς καρπούς, σιρόπι ή 
επικάλυψη σοκολάτας, έχουν αυξημένη 
περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη -και 
συνεπώς θερμίδες-. Εύκολα να σας βγά-
λουν «εκτός πορείας» εάν δε δοθεί προσοχή 
στη συχνότητα και ποσότητα κατανάλωσής 
τους. Επομένως, καταναλώστε παγωτό με 
μέτρο, όχι συχνότερα από 1-2 φορές την 

εβδομάδα και μην το παρακάνετε με την 
ποσότητα. Επιπλέον, προτιμήστε απλές 
γεύσεις, όπως παγωτά τύπου σορμπέ ή 
παγωμένο γιαούρτι ή παγωτά 0%, που 
αποτελούν πιο «ελαφριές» επιλογές.

Γρανίτες – smoothies
Οι υψηλές θερμοκρασίες απαιτούν 

επαρκή ενυδάτωση και η θέα ενός κρύου 
smoothie ή μιας γρανίτας είναι συχνά 
δελεαστική. Ωστόσο, πρόκειται για επι-
λογές πλούσιες σε ζάχαρη. Tαsmoothies 
φρούτων περιέχουν αρκετά ευεργετικά 
συστατικά, αλλά ταυτόχρονα αποδίδουν 
αναλογικά πολύ περισσότερες θερμίδες 
από ένα φρούτο. Για αυτό, προτιμήστε 
ολόκληρα φρούτα έναντι των smoothies, 
τα οποία θα σας προσφέρουν μεγαλύτερο 
αίσθημα κορεσμού, με λιγότερες θερμίδες. 
Όσον αφορά τις γρανίτεςαν επιλέξτε να 
καταναλώσετε μία, αφαιρέστε ένα μικρό 
γεύμα ή σνακ από το διαιτολόγιό σας. 

Κρύα ροφήματα καφέ
 Ένας κρύο ρόφημα καφές τύπου – chi-

no  που περιέχει κάποιο σιρόπι, αφρόγαλα 
τύπου «κρέμα» ή αρκετή ζάχαρη, μπορεί 

να σας «φορτώσει» με πολλές θερμίδες. 
Επιλέξτε λοιπόν απλούς καφέδες, χωρίς 
πολλά επιπρόσθετα συστατικά. Αν πάλι 
επιλέξετε ένα ρόφημα καφέ, θεωρείστε 
το ως μικρό γεύμα.

Συχνότερες βραδινές έξοδοι
Το καλοκαίρι, οι έξοδοι με φίλους για 

φαγητό έχουν σίγουρα την τιμητική τους. 
Η αυξημένη συχνότητά τους όμως μπορεί 
να αποτελέσει εμπόδιο για τη δίαιτά σας, 
εάν δε δοθεί προσοχή στις διατροφικές 
σας επιλογές. Επομένως, όταν βγαίνετε 
έξω για φαγητό, φροντίστε να τηρήσετε 
τον κανόνα του μέτρου, αποφεύγοντας 
τις υπερβολές. Ξεκινήστε το γεύμα σας 
με σαλάτα, επιλέξτε κάποιο πιάτο σχάρας 
με γαρνιτούρα ρύζι ή ψητά λαχανικά και 
δώστε προσοχή στα συνοδευτικά και την 
κατανάλωση ψωμιού και ελαιολάδου. 

Αλκοόλ
 Το καλοκαίρι ρέει άφθονο. Εν τούτοις, 

η αυξημένη κατανάλωσή του μπορεί να 
επιδράσει αρνητικά όχι μόνο στην ένδειξη 
της ζυγαριάς, αλλά και στην υγεία. Προ-
σπαθήστε λοιπόν να τηρήσετε το μέτρο. 

Επιπλέον, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον 
είδος του ποτού που επιλέγετε και στα 
επιπλέον συστατικά που μπορεί να περι-
έχει, όπως αναψυκτικά, χυμούς, λικέρ ή 
σιρόπι. Σκεφτείτε πως, ενδεικτικά, ένα 
ποτήρι κρασιού παρέχει 80-100 θερμίδες, 
ένα κουτάκι μπύρας (330 ml) γύρω στις 
150 θερμίδες, μια μερίδα σκέτου ποτού 
όπως βότκα, ουίσκι, τζιν, ρούμι ή ούζο 
περίπου 100-120 θερμίδες, ενώ ένα 
κοκτέιλ μπορεί να περιέχει 200-300 ή και 
περισσότερες θερμίδες. Ακόμη, αποφύγετε 
ξηρούς καρπούς ή άλλα αλμυρά σνακ που 
σερβίρονται μαζί με το ποτό, καθώς είναι 
ιδιαίτερα πλούσια σε θερμίδες.

Ποπκορν – nachos
Το θερινό σινεμά είναι συνυφασμένο με 

τις ανέμελες στιγμές του καλοκαιριού. Μαζί 
με αυτό όμως ακολουθούν και εδέσματα 
όπως ποπ  κορν ή nachos. Μιλάμε βέβαια 
για επιλογές με αρκετά λιπαρά, βούτυρο 
και τηγάνισμα, που μπορεί να μας δίνει 
πάνω από 500 θερμίδες ανά μερίδα. Αν 
λοιπόν σκέφτεστε να πάτε ένα θερινό 
σινεμά και θέλετε να καταναλώσετε ένα 
ποπκορν ή μια συσκευασία nachos, βάλτε 
τα ως βραδινό γεύμα.

Καλοκαιρινές διατροφικές συνήθειες που μπορεί να διαλύσουν τη δίαιτά σας

Δόντια: τι πρέπει να προσέχουμε το καλοκαίρι;
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Τους καλοκαιρινούς μήνες δεν αλλά-
ζουν μόνο οι καιρικές συνθήκες, 
αλλά και οι συνήθειες και η διατρο-

φή μας, και αυτή η αλλαγή δημιουργεί 
πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη 
ωτορινολαρυγγολογικών προβλημάτων, 
όπως οι ωτίτιδες, οι ιγμορίτιδες και η 
αλλεργική ρινίτιδα.

 «Το αυτί είναι το όργανο που επηρε-
άζεται περισσότερο το καλοκαίρι λόγω 
της αυξημένης υγρασίας από τα πολλά 
λουσίματα εξαιτίας της ζέστης αλλά 
και από το μπάνιο στη θάλασσα και 
την πισίνα» μας εξηγεί η Δρ. Ανατολή 
Παταρίδου, MD, Χειρουργός Ωτο-
ρινολαρυγγολόγος, Επιστημονική 
Συνεργάτης του Νοσοκομείου Υγεία.

  Με τη βοήθεια του νερού, τα μικρό-
βια και οι μύκητες αναπτύσσονται πιο 
εύκολα στον έξω ακουστικό πόρο, προ-
καλώντας φλεγμονή με οίδημα, έκκριση 
υγρού (ωτόρροια), ερυθρότητα, έντονο 
πόνο (ωταλγία) και αίσθημα κνησμού. 
Το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα συχνή η 
εξωτερική ωτίτιδα, η οποία αναπτύσσεται 
λόγω της υγρασίας που κατακρατά το 
αυτί μετά από το κολύμπι (κυρίως στη 
θάλασσα) και τις βουτιές, αλλά και από 
την κακή χρήση της μπατονέτας όταν 
επιχειρούμε να καθαρίσουμε τα αυτιά 
μας μετά το μπάνιο.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
 Για την πρόληψη της εξωτερικής 

ωτίτιδας μπορεί κανείς να φορά σκουφάκι 
στη θάλασσα ή ειδικές ωτοασπίδες για 
μπάνιο, ενώ πρέπει να σκουπίζει καλά 
τα αυτιά του μετά το μπάνιο και να απο-
φεύγει τη χρήση μπατονέτας που μπορεί 
να προκαλέσει τραυματισμό, αλλά και το 
κολύμπι σε αμφίβολης καθαριότητας νερά.

  Αν παρόλα αυτά εμφανίσει κάποιο 
από τα συμπτώματα που προαναφέρθη-
καν, πρέπει να επισκεφθεί τον γιατρό ο 
οποίος θα τον εξετάσει, θα καθαρίσει 
τον έξω ακουστικό πόρο από το υγρό 
και πιθανώς θα λάβει δείγμα για καλλι-
έργεια η οποία θα αποκαλύψει το αίτιο 
της φλεγμονής. Θα χορηγήσει επίσης 
την κατάλληλη αγωγή που μπορεί να 
περιλαμβάνει αντισηπτικές, αντιβιοτι-
κές ή αντιμυκητιασικές σταγόνες ή και 
αντιβιοτικό φάρμακο από το στόμα, αν 
κριθεί απαραίτητο.

Η ιγμορίτιδα

  Ένα άλλο συχνό ωτορινολαρυγγο-
λογικό πρόβλημα του καλοκαιριού είναι 
η ιγμορίτιδα που μπορεί να οφείλεται σε 
μόλυνση από το κολύμπι σε μολυσμένα 
νερά και τις καταδύσεις με ανοιχτή μύτη ή 
και στη συνεχή έκθεση έκθεση στον κρύο 
και ανθυγιεινό αέρα των κλιματιστικών.

  Αν λοιπόν εκδηλώσει κάποιος συμπτώ-
ματα όπως ρινική συμφόρηση («μπού-
κωμα»), καταρροή (συνάχι), πονοκέφα-
λο, πυώδεις εκκρίσεις, διαταραχές στην 
όσφρηση και βήχα, είναι πολύ πιθανό να 
έχει ιγμορίτιδα. 

  Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να απευ-
θυνθεί άμεσα στον ωτορινολαρυγγολόγο 
ιατρό για να του χορηγήσει την κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή και να αποφύγει την 
εμφάνιση προβλημάτων σε άλλα, γειτονικά 
όργανα, όπως ωτίτιδες, προβλήματα στα 
μάτια ή ακόμα και στους βρόγχους. 

  Όταν τα συμπτώματα της ιγμορίτι-
δας επιμένουν και δεν αντιμετωπιστούν 
έγκαιρα, μπορεί να δημιουργήσουν χρόνια 
ιγμορίτιδα.

Αλλεργική ρινίτιδα   
και ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να εμφα-
νίσει έξαρση το καλοκαίρι, πιο συχνά σε 

ευάλωτα άτομα. Αυτό οφείλεται στο ότι 
ειδικά κατά την περίοδο των διακοπών, 
πολλοί αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειές 
τους και καταναλώνουν πολύ περισσότερα 
πρόχειρα φαγητά, βιομηχανοποιημένα 
σνακ και επεξεργασμένα τρόφιμα γεμάτα 
αλάτι και τρανς λιπαρά οξέα και αλκοόλ. 

 Ωστόσο η μεγάλη κατανάλωση αλατιού 
προκαλεί κατακράτηση υγρών και είναι 
επιβαρυντική για το αναπνευστικό σύστη-
μα, ενώ τα χημικά συστατικά αυτών των 
τροφίμων είναι πολλές φορές εκλυτικοί 
παράγοντες για την εμφάνιση αλλεργικής 
ρινίτιδας ή για την πρόκληση μιας κρίσης 
σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό.  

 Καλό είναι λοιπόν να ακολουθούμε 
όλοι, και το καλοκαίρι, τους κανόνες της 
μεσογειακής διατροφής, αποφεύγοντας 
τις τεχνητές τροφές. Η μεσογειακή δια-
τροφή είναι ιδανική για μικρούς και μεγά-
λους, διότι συνιστά άφθονη κατανάλωση 
φρούτων και λαχανικών τα οποία με την 
αντιοξειδωτική τους δράση λειτουργούν 
ευεργετικά στο αναπνευστικό σύστημα και 
συνολικά σε όλο τον οργανισμό.

Ποιοι κινδυνεύουν
 Τα ωτορινολαρυγγολογικά προβλή-

ματα του καλοκαιριού είναι πιο εύκολο 
να παρουσιαστούν σε  άτομα με παραμε-
λημένα προβλήματα της μύτης που χρή-

ζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Στους 
ασθενείς με υπερτροφικές αδενοειδείς 
εκβλαστήσεις («κρεατάκια»), διογκωμένες 
αμυγδαλές, στραβό ρινικό διάφραγμα, 
πολύποδες στη μύτη ή χρόνια ιγμορίτιδα, 
δημιουργείται χρόνιο οίδημα στην περιοχή 
της μύτης, γεγονός που τους καθιστά πιο 
ευάλωτους στο να προσβληθούν από έναν 
ιό ο οποίος θα εξαπλωθεί σε γειτονικά 
όργανα και ιστούς.

Καλό θα είναι λοιπόν να μην παρα-
μελούνται τα χρόνια προβλήματα ώστε 
να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής από 
συνεχείς εξάρσεις, διατρέχοντας παράλ-
ληλα αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσει 
επιπλοκές. 

«Με τις νέες χειρουργικές μεθόδους 
στην Ωτορινολαρυγγολογία, προβλήματα 
όπως το στραβό διάφραγμα, οι ρινικοί 
πολύποδες, οι υπερτροφικές αμυγδαλές 
και κρεατάκια, αλλά και η χρόνια ιγμορί-
τιδα, διορθώνονται πλέον χωρίς τομές, 
αλλά ενδοσκοπικά με τη χρήση κάμερας 
και με μεγάλη ακρίβεια στους χειρισμούς, 
χάρη στη μεγέθυνση, τον φωτισμό και τη 
χρήση της νευροπλοήγησης (navigation)» 
εξηγεί η Δρ. Παταρίδου.

  Πρόσθετο πλεονέκτημα της ενδο-
σκοπικής χειρουργικής είναι ότι ταυτο-
χρόνως, στην ίδια επέμβαση, μπορούν 
να διορθωθούν περισσότερα από ένα 
προβλήματα και μάλιστα χωρίς πόνο, 
με άμεση επούλωση και επιστροφή στις  
καθημερινές δραστηριότητες. Ο ειδικός 
ωτορινολαρυγγολόγος θα δώσει την έγκαι-
ρη ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση 
ανάλογα με το πρόβλημα του ασθενούς, 
προσφέροντας αναίμακτη και οριστική 
λύση χάρη στη βοήθεια της τεχνολογίας.

Πρακτικές συμβουλές για το καλοκαίρι:
• Να πάτε εγκαίρως πριν τα μπάνια σας 
στον ωτορινολαρυγγολόγο ιατρό για 
καθαρισμό της κυψελίδας από τα αυτιά 
σας, αν έχετε αυξημένη παραγωγή.
• Να αποφεύγετε τη χρήση μπατονέτας, 
η οποία μόνο σπρώχνει και δεν αφαιρεί 
την κυψελίδα
• Μην κάνετε μπάνιο σε βρώμικες θάλασ-
σες ή πισίνες.
• Μην χρησιμοποιείτε αντιβιοτικές σταγόνες 
για τα αυτιά ή τη μύτη χωρίς τη συμβουλή 
του ωτορινολαρυγγολόγου ιατρού.
• Να καλύπτετε τα αυτιά σας όταν λού-
ζεστε, ιδιαίτερα αν έχετε δερματίτιδα ή 
διάτρηση τυμπάνου.

Ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα το καλοκαίρι

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ
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Το καλοκαίρι είναι η εποχή της θάλασ-
σας  και οι δραστηριότητες και τα 
αθλήματα μέσα στο νερό, έχουν την 

τιμητική τους.
  Βέβαια, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, 

ελλοχεύουν ορισμένοι κίνδυνοι τραυμα-
τισμών μικρών ή μεγάλων και οι ειδικοί, 
μας καλούν να είμαστε προσεκτικοί. 

«Η πρόληψη, σαν όρος, δεν σημαίνει 
υπέρμετρη προφύλαξη ή φοβία, αλλά 
σύνεση στους πραγματικούς κινδύνους, 
που, δυστυχώς, η στατιστική τους επιβε-
βαιώνει», λέει χαρακτηριστικά ο Γιώργος 
Γουδέβενος, φυσιοθεραπευτής, Dr 
manual medicine αρθρώσεων και 
σπονδυλικής στήλης, επιστημονικός 
συνεργάτης Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα συνηθέστερα αθλήματα της επο-
χής στη χώρα μας, χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες: 

Η πρώτη, είναι αθλήματα χαμηλού 
κινδύνου και με μικρό ποσοστό κακώσε-
ων, καθότι είναι κοντά στην ακτή και δεν 
καταπονούν ιδιαίτερα το σώμα. Κολύμ-
βηση, ποδήλατο θαλάσσης, κανό και 
παιχνίδια παραλίας (βόλεϊ, ρακέτες).

Η δεύτερη κατηγορία, είναι τα αθλήμα-
τα μέσης και ανοικτής θαλάσσης, όπως σκι 
θαλάσσης, ιστιοσανίδα (windsurfing), 
wake board και κωπηλασία.

 «Σύμφωνα με αναφορές από το Κέντρο 
Ελέγχου και Πρόληψης Κακώσεων των 
ΗΠΑ, σχεδόν όλα τα ατυχήματα, ακόμη 
και τα τραγικότερα αυτών, μπορούν να 
αποφευχθούν, εάν δοθεί έμφαση στα μέτρα 
ασφαλείας και προφύλαξης. Αυτό, ισχύει 
ακόμη και για αθλήματα, που διαρκούν 
λίγο και συχνά, υποτιμώνται ως αθώα 
και αβλαβή», εξηγεί ο Δρ. Γουδέβενος.

 Στο κολύμπι, παρατηρούνται τραυ-
ματισμοί στον ώμο κατά την εκτέλεση 
του ελεύθερου και της πεταλούδας, από 
τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις των 
τεχνικών αυτών. 

Επίσης, παρατηρούνται έντονα τραυ-
ματισμοί και στο γόνατο, σε όλα τα στυλ 
κολύμβησης, ακόμα και στους αθλητές 
ολυμπιακής κατηγορίας.  Συγκεκριμένα, 
υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης κάποιας 
ενόχλησης κατά την εκτέλεση της τεχνικής 
του προσθίου, λόγω της πλάγιας κλήσης 
του γονάτου.

 Κίνδυνοι τραυματισμών σε ποσοστά:
• 86% έσω πλάγιος σύνδεσμος στο 

πρόσθιο 
• 65% τραυματισμοί του ώμου
• 40 κακώσεις ώμου ανά 10000 ώρες 

προπόνησης για τους άνδρες
• 38 κακώσεις ώμου ανά 10000 ώρες 

προπόνησης για τις γυναίκες
• 34% πόνος στην επιγονατίδα

ΤΟ  ΚΑΝΟ 
 Στο κανό, οι πιο κοινοί τραυματισμοί, 

συνήθως παρατηρούνται στο άνω άκρο 
(ώμο, αγκώνα, αντιβράχιο και καρπό). 
Συνήθεις είναι τενοντίτιδες και ρήξεις 
συνδέσμων (κυρίως στον καρπό). Επίσης 
εξαρθρήματα, κυρίως το πρόσθιο εξάρθρη-

μα ώμου, εμφανίζονται σε έντονους και 
επαναλαμβανόμενους ελιγμούς. Χρόνιοι 
μυϊκοί πόνοι εμφανίζονται ακόμη και στην 
πλάτη, οι οποίοι μπορούν να περιορίσουν 
τη δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 

Κίνδυνοι τραυματισμών σε ποσοστά:
• 32% ρήξεις συνδέσμων και δια-

στρέμματα 
• 20% τενοντίτιδες
• 14% χρόνιοι μυϊκοί πόνοι
• 9% απλοί μώλωπες 
• 8% μολύνσεις
• 3% εξαρθρήματα
• 2% εκδορές

WINDSURF
 Στην ιστιοπλοΐα και στην ιστι-

οσανίδα (windsurf), παρατηρούνται 
τραυματισμοί στο κεφάλι (από τις αλλαγές 
θέσεις του σκάφους), κακώσεις στους 
κοιλιακούς μύες, στους τετρακέφαλους 
και στους ισχιοκνημιαίους μύες, κατά 
την εξισορρόπηση του σκάφους από την 
δύναμη του αέρα, καθώς και κατάγματα 
και εξαρθρήματα, τόσο στο άνω, όσο και 
στο κάτω άκρο.

Κίνδυνοι τραυματισμών σε ποσοστά:

• 25% κατάγματα
• 16% ρήξεις τενόντων ή χόνδρων
• 14% διασείσεις
• 8% εξαρθρώσεις

Η ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
Στην κωπηλασία, έντονα είναι τα 

συμπτώματα εμφάνισης οσφυαλγίας, 
έστω και μία φορά, με ποσοστό 82% 
στους επαγγελματίες αθλητές. Στον γενικό 
πληθυσμό, το ποσοστό είναι 30% για τις 
γυναίκες και 20% για τους άνδρες.

ΤΟ  ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ
Το θαλάσσιο σκι, κύρια συμπτώματα 

είναι η εμφάνιση οσφυαλγίας -λόγω των 
επαναλαμβανόμενων δονήσεων και της 
θέσης τους σώματος-, οι έντονοι τραυ-
ματισμοί στο γόνατο -λόγω της συνεχούς 
αναπροσαρμογής της θέσης τους, κατά την 
διαδικασία των ελιγμών- και το σύνδρομο 
θωρακικής εξόδου, από την υπέρμετρη 
άσκηση πίεσης στους μύες του άνω άκρου, 
για την συγκράτηση του ιμάντα.  

Για την αποφυγή τραυματισμών, σημα-
ντικά είναι: η κατάλληλη ενδυμασία, η 
σωστή προθέρμανση, η εφαρμογή των 

κανονισμών, όπου αυτοί αναφέρονται και 
η κατάλληλη προετοιμασία και συντήρηση 
του σκάφους.

Οι παράγοντες κακώσεων, σύμφωνα 
με τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι τεχνικές, 
που αφορούν: στον εξοπλισμό του αθλητή 
(ένδυση, υπόδηση), στην άγνοια ή μη 
συμμόρφωση προς τους κανονισμούς, 
στην κακή τεχνική κατάρτιση του αθλή-
ματος, στην υπερεκτίμηση ή υποτίμηση 
του εαυτού ή των αντιπάλων, στην επι-
δειξιμανία, που οδηγεί σε απερισκεψία, 
στην επιπολαιότητα, στην απειρία, στον 
ελλιπή ή πλημμελή έλεγχο.

Η φυσικοθεραπευτική υποστήριξη για 
πρόληψη των τραυματισμών, σε συνδυα-
σμό με τις κλασσικές τεχνικές (μαλάξεις, 
διατάσεις, υπέρηχοι, laser κτλ), ενισχύεται 
με τη νέα τεχνολογία πρόληψης, με εργο-
μετρήσεις στην σπονδυλική στήλη και στα 
άκρα, με ειδικά μηχανήματα μέτρησης και 
αποκατάστασης των σταθεροποιητικών 
μυών, της σπονδυλικής στήλης και των 
άκρων, καθώς και από μετρήσεις με ειδι-
κούς πελματογράφους, για διόρθωση της 
στάσης και της ισορροπίας.

Εν κατακλείδι, η πρόληψη εξαρτάται 
από τον παράγοντα αυτοεκτίμηση, δηλαδή 
εκτίμηση της ίδιας της ζωής.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ:  Ποιους κινδύνους κρύβουν;
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Ο Ε.Φ.Ε.Τ, συνεχίζοντας τους 
ελέγχους για την προστα-
σία των καταναλωτών και 

της αυθεντικότητας του Ελληνι-
κού Ελαιολάδου, εντόπισε και σε 
συνεργασία με την Οικονομική 
Αστυνομία, ξεκίνησε η διαδικα-
σία  εξάρθρωσης συγκεκριμένου   
δικτύου διακίνησης νοθευμένων 
ελαιολάδων στη Βόρειο Ελλά-
δα. Ειδικότερα, η Περιφερειακή 
Διεύθυνση του Ε.Φ.Ε.Τ Κεντρικής 
Μακεδονίας, συνεργαζόμενη τόσο 
με τη Χημική Υπηρεσία Μακεδο-
νίας – Θράκης (Υποδιεύθυνση 
Θεσσαλονίκης – Τμήμα Α’) που 
διεξήγαγε τις χημικές αναλύσεις 
όσο και με την Υποδιεύθυνση 
Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου 
Ελλάδος, διαπίστωσε την εμπορία 
προϊόντων τα οποία, ενώ επι-
σημαίνονταν ως εξαιρετικά 
παρθένα ελαιόλαδα ή ως 
ελαιόλαδα, ήταν στην πραγ-
ματικότητα σπορέλαια τεχνη-
τά χρωματισμένα, αγνώστου 
προέλευσης. Ως παρασκευαστής 
φέρονταν ανύπαρκτο/α φυσικό/ά 
πρόσωπο/α, κάνοντας χρήση 
ανύπαρκτου/πλαστού κωδικού 
τυποποιητικής μονάδας ελαι-
ολάδου (κωδικός EL), ενώ η 
επισήμανση των προϊόντων παρά-
πεμπε σε τοπωνύμια γνωστά για 
την ποιότητα του παραγόμενου 
ελαιολάδου, χωρίς βέβαια να 
έχουν ουδεμία σχέση με αυτά.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 
την εμπορική επιχείρηση «ΜΑΡ-
ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» με 
έδρα τη Σταυρούπολη Θεσσαλονί-
κης και ΑΦΜ 041316453/Δ.Ο.Υ. 

Αμπελοκήπων, η οποία διακινούσε 
σε καταστήματα λιανικής στη 
Βόρειο Ελλάδα - ξεπερνούσαν 
τα εκατό -  νοθευμένα με σπο-
ρέλαια και χρωστικές ελαιόλαδα, 
που αφορούσαν στις εμπορικές 
επωνυμίες «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» σε 
συσκευασίες των 5 λίτρων και 1 
λίτρου, «ΠΙΘΑΡΙ» και «ΑΡΚΑΔΙ» 
σε συσκευασίες των 5 λίτρων 
(φωτογραφίες κάτωθι). Καλού-
νται οι καταναλωτές, που έχουν 
ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω 
προϊόντα, να μην τα καταναλώ-
σουν. Επιπλέον, οι καταναλωτές 
μπορούν να ενημερώνονται για 
τα νοθευμένα ελαιόλαδα που 

κατά καιρούς εντοπίζονται από 
τον Ε.Φ.Ε.Τ, επισκεπτόμενοι τον 
ιστότοπό του, στη σελίδα:

h t t p : / / w w w. e f e t . g r /
portal/page/portal/efetnew/
authorities_control/oliveoil.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ συνεχίζει τους 
ελέγχους στον κρίσιμο και  σημα-
ντικό για την Ελλάδα τομέα του 
ελαιολάδου για την εξάλειψη 
του φαινομένου της νοθείας και 
επισημαίνει για άλλη μια φορά 
στους καταναλωτές:

α) να προσέχουν την ετικέτα 
του ελαιολάδου που πρόκειται να 
αγοράσουν όπου, εκτός της ονο-
μασίας πώλησης του προϊόντος 

και των πληροφοριών για την 
κατηγορία του ελαιολάδου, πρέ-
πει υποχρεωτικά να αναγράφεται 
και ο αλφαριθμητικός αριθμός 
έγκρισης της μορφής EL-40-_ _ 
_ o οποίος είναι χαρακτηριστικός 
της μονάδας τυποποίησης,

β) να αποφεύγουν την αγορά 
ελαιολάδου από πλανόδιους και 
ανώνυμους πωλητές και 

γ) στην περίπτωση υποψίας 
λόγω ανεπαρκούς επισήμανσης, 
δελεαστικής τιμής ή οργανο-
ληπτικών χαρακτηριστικών του 
ελαιολάδου να επικοινωνούν με 
τον ΕΦΕΤ στο 11717. 

Οι δε επαγγελματίες του 

χονδρικού ή λιανικού εμπο-
ρίου ελαιολάδου θα πρέπει 
να επιλέγουν με προσοχή 
τους προμηθευτές τους, δια-
σφαλίζοντας τα πραγματικά τους 
στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν 
την αξιοπιστία τους (διεύθυνση 
επιχείρησης, εγκαταστάσεις παρα-
γωγής, εγκυρότητα τιμολογίων 
και άλλων παραστατικών) και 
τη νομιμότητα της διαδικασίας 
αγοραπωλησίας. Τονίζεται, ότι σε 
περίπτωση μη συμμορφώσεων 
φέρουν, σύμφωνα με το νόμο, 
ευθύνη για την οποία και θα 
τους επιβληθούν διοικητικές και 
ποινικές κυρώσεις.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε από την εταιρεία «ΙΚΕΑ» σχετικά με την ανάκληση έξι 
σοκολατοειδών προϊόντων λόγω μη ακριβούς αναφοράς της συχνής και όχι σποραδικής 
παρουσίας φουντουκιού και αμυγδάλου, αν και αναφέρεται πιθανή περιεκτικότητα. Τα 
φουντούκια  και τα αμύγδαλα είναι συστατικά  που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία 
και να επηρεάσουν άτομα με ευαισθησία σε αυτά.  

Πρόκειται για τα προϊόντα ανεξαρτήτως παρτίδας:
GODIS CHOKLADKROKANT MILK σε συσκευασία των 450gr, 
GODIS CHOKLADRÅN CHOC WAFERS σε συσκευασία των 168gr,
CHOKLAD NÖT CHOC HAZELNUTS UTZ σε συσκευασία των 100gr,
CHOKLAD LJUS MILK CHOC BAR UTZ σε συσκευασία των 100gr,
CHOKLAD LINGON & BLÅBÄR CHOC σε συσκευασία των 180gr,
CHOKLADKROKANT BREDBAR CHOC σε συσκευασία των 400gr,
οι  οποίες  διατίθενται μόνο από το  κατάστημα τροφίμων  των ΙΚΕΑ. 
Η εταιρεία ενημέρωσε  το καταναλωτικό κοινό με ανακοίνωσή της σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα. 
Από πλευράς ΕΦΕΤ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. 
Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τα  ανωτέρω προϊόντα  

(φωτογραφία κάτωθι) και παρουσιάζουν ευαισθησία στα φουντούκια και/ή τα αμύγδαλα 
να μην τα καταναλώσουν.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση σοκολατοειδών προϊόντων
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Στα χνάρια της VW 
και η ΤΟΥΟΤΑ;

Στην ανάκληση 3,7 εκατ οχημάτων 
προχώρησε η Toyota Motor εξαιτίας 
πιθανών προβλημάτων στους αερόσα-
κους και στα συστήματα ελέγχου των 
εκπομπών καυσαερίων.  Μέχρι στιγμής, 
δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί 
που να σχετίζονται με αυτά τα τεχνικά 
προβλήματα.

Επικίνδυνος 
ο αέρας που 
εισπνέουμε

Σε έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσί-
ας Ενέργειας (ΕΙΑ) αναφέρεται ότι η 
ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η τέταρτη 
σημαντικότερη απειλή για την ανθρώπινη 
υγεία,  μετά την υψηλή αρτηριακή πίεση, 
την κακή διατροφή και το κάπνισμα. 
Χρειάζεται να επέλθουν αλλαγές στον 
τρόπο με τον οποίο ο κόσμος παράγει 
και χρησιμοποιεί την ενέργεια. Η έκθε-
ση εκτιμά ότι 3 εκατομμύρια πρόωροι 
θάνατοι οφείλονται στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση και 3,5 εκατομμύρια προκα-
λούνται από την εισπνοή καυσαερίων 
από φούρνους κατοικιών. Ο αριθμός των 
θανάτων, ως αποτέλεσμα της οικιακής 
ρύπανσης, αναμένεται να περιορισθεί 
στα 3 εκατ. μέχρι το 2040, χάρη στη 
χρήση σύγχρονων μεθόδων παρασκευής 
φαγητού στον Τρίτο Κόσμο.

Επικίνδυνα 
όστρακα

Στην κατάσχεση ακόμα ενός φορτίου 
με απαγορευμένα προς κατανάλω-
ση όστρακα οδηγήθηκαν οι αρμόδιες 
αρχές.  Ένας τόνος με ψευδοαχιβάδες 
εντοπίστηκε σε επαρχιακό δρόμο στην 
Ξάνθη σε κομβόι τριών ΙΧ. 

Τα οστρακοειδή εξετάστηκαν από 
αρμόδιο κτηνίατρο, ο οποίος διαπί-
στωσε την ακαταλληλότητά τους και 
οδηγήθηκαν προς καταστροφή.

Σε εξωδικαστικό διακανονισμό για αποζημιώσεις πάνω από 
15 δις δολάρια καλείται να πληρώσει η Volkswagen στις ΗΠΑ 
για το σκάνδαλο παραποίησης των στοιχείων στις μετρήσεις 
των εκπομπών ρύπων. 

Το ποσό αυτό προβλέπει αγορά ή επιδιόρθωση και καταβολή 
αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες 475.000 οχημάτων. Επιπλέον, 
θα καταθέσει 2,7 δις δολάρια σε ταμείο για αντιμετώπιση περι-
βαλλοντικών ζημιών και θα επενδύσει 2 δις δολάρια για την 
προώθηση τεχνολογίας οχημάτων μηδενικών ρύπων. Ακόμη, 

η VW ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε διακανονισμό ύψους 603 
εκατ. δολαρίων με 44 πολιτείες των ΗΠΑ για αποζημιώσεις 
καταναλωτών. Αν, παρολ’αυτά, μέχρι τον Ιούνιο του 2019, η 
VW δεν έχει ανακτήσει ή επισκευάσει το 85% των 475.000 
οχημάτων, θα της επιβληθεί πρόστιμο 100 εκατ. δολαρίων. 
Όσον αφορά τους 8.500.000 ευρωπαίους πολίτες που εξα-
πατήθηκαν από το εν λόγω λογισμικό, δεν υπάρχει κάποια 
εξέλιξη μέχρι στιγμής, παρόλο που εκκρεμούν ποινικές και 
αστικές κατηγορίες εις βάρος της VW.

Το ΠΑΚΟΕ δικαιώνεται
Πριν ένα χρόνο καταθέσαμε αγωγή σε βάρος της VW.  
Περιμένουμε το αποτέλεσμα

Το έντονο πρόβλημα των αποτσίγαρων ερχέται 
να τονίσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος. 

Στην Ελλάδα, καταναλώνονται ετησίως 21,7 δισεκα-
τομμύρια τσιγάρα, στα οποία αντιστοιχούν 3.500 τόνοι 
φίλτρων. Το φίλτρο, περιέχει υπολείμματα καρκινογόνων 
ουσιών όπως η πίσσα και η νικοτίνη που μπορούν να 

προκαλέσουν απευθείας δηλητηρίαση εφόσον  έρθουν 
σε επαφή με το στόμα. Επίσης, τα αποτσίγαρα μολύνουν 
τις παραλίες και τον υδροφόρο ορίζοντα καθώς και τα 
θαλάσσια ζώα, ενώ μπορούν να προκαλέσουν κατα-
στροφικές πυρκαγιές και ευθύνονται για την έκλυση 
τοξικών διοξινών. 

Η πρόταση της ΕΑΕ είναι να δημιουργηθούν υπαίθριοι 

συλλεκτήρες για τις γόπες, ώστε να δίνονται τα φίλτρα 
για ανακύκλωση και η οξική κυτταρίνη (το βασικό τους 
συστατικό) να επαναχρησιμοποιείται σε σκελετούς γυα-
λιών, παγκάκια, φιλμ κ.λπ. Επίσης, να τοποθετηθούν από 
τους δήμους πινακίδες που να αποτρέπουν το πέταγμα 
των αποτσίγαρων στις παραλίες, στις παιδικές χαρές 
και στα θερινά σινεμά και θέατρα.

Εγκληματούν σε βάρος των παιδιών μας
Έγκλημα σε βάρος της υγείας των παιδιών μας, είναι  η δήθεν δράση για το μάζεμα  
των αποτσίγαρων από παιδιά –εθελοντές- μέσω της ΜΚΟ «Μεσόγειος SOS»

Ο Εύηνος… δεν τρέχει
Μέτρα προστασίας του ποτα-

μού Εύηνου και των υπόγειων 
νερών από τα οποία υδρεύεται 

το Μεσολόγγι και πολλά χωριά ζήτησε 
με ερώτησή που απεύθυνε στις 4.7.2016 
στους υπουργούς Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων οικολόγος βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς. Όπως σημει-
ώνεται στην ερώτηση εδώ και χρόνια μια 
σειρά παρεμβάσεις , συχνά αυθαίρετες, 
υποβαθμίζουν το περιβάλλον, την κοίτη και 
την ποιότητα του επιφανειακού νερού και 
του υδροφόρου ορίζοντα. Δραστηριότητες 
όπως οι εκτεταμένες αμμοληψίες, έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο καταγγελιών από 
περιβαλλοντικούς συλλόγους και τους 
Οικολόγους Πράσινους. 

Επίσης επισημαίνεται ότι έχει εγκα-
τασταθεί εργοτάξιο από την εταιρεία 
που κατασκευάζει την Ιόνια οδό μέσα 
στην Κοίτη του Εύηνου όπου η συνεχής 
παρουσία των μηχανημάτων εκσκαφής, 
φορτηγών και λοιπών οχημάτων που 
χρησιμοποιούνται για τις εργασίες έχουν 
πιθανά επιβλαβείς συνέπειες στον υδρο-
φόρο ορίζοντα της περιοχής από τις τυχών 
διαρροές λαδιών ή πετρελαίων και την 
απορρόφησή τους από τα αμμοχαλικώδη 
εδάφη. Όπως είχε τονίσει ο Γ. Δημαράς 
στην υπο-επιτροπή Υδάτινων Πόρων 
της Βουλής (25.2.2016): «Ο Εύηνος 

εκτός από τα επιφανειακά λιγοστά νερά 
λόγω εκτροπής έχει υπόγεια νερά από 
τα οποία υδρεύεται το Μεσολόγγι και 
όλα τα γύρω χωριά. Από εκεί λοιπόν 
παίρνουν αμμοχάλικα για την Ιόνια Οδό 
και η εταιρία πάνω στην κοίτη έχει το 
εργοτάξιο.

Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών έχουν 
βραχυπρόθεσμο όφελος διότι αρκετοί 
εργάζονται έργο, τούτο δεν σημαίνει 
ότι το υπέρτατο αγαθό η υγεία και η 

προστασία των υδάτων πρέπει να πέσουν 
σε δεύτερη μοίρα. Στην πραγματικότητα 
οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχαναν την 
δουλειά τους, απλώς θα κόστιζε στην 
εταιρεία λίγο παραπάνω το έργο. Αυτή 
είναι λίγο-πολύ η αντιμετώπιση του 
περιβάλλοντος από την κατασκευή των 
έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βλέπουμε 
δηλαδή την άμεση ωφελιμότητα και δεν 
βλέπουμε ποιο είναι μακροπρόθεσμα 
καλό ή κακό για όλους».
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Τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και διαμερίσματα κατατάσ-
σονται, σε αστέρια, (1-5), με βάση 

κριτήρια, που καθορίζονται, από τον Ε.Ο.Τ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Οι τιμές, διαμορφώνονται, ελεύθερα. 
Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει 
να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.

Ο ξενοδόχος πρέπει να:
• Ενοικιάζει τα κενά δωμάτια του 

ξενοδοχείου, σε κάθε πελάτη. Ο ξενοδόχος 
μπορεί να αρνηθεί την ενοικίαση, μόνο σε 
πελάτες, που είναι ασθενείς, μεθυσμένοι ή 
βρώμικοι. Επίσης, ο ξενοδόχος μπορεί να 
διακόψει τη μίσθωση, του καταλύματος, 
εάν ο πελάτης παραβεί τα χρηστά ήθη, 
ή ασθενήσει, από νόσο που προκαλεί 
ενόχληση, στους υπόλοιπους πελάτες, 
ή παραβεί τις υποχρεώσεις του, που 
αναφέρονται παρακάτω. 

• Απαντά, μέσα σε τρεις ημέρες, τηλε-
φωνικά ή γραπτά, αν αποδέχεται ή όχι 
την κράτηση δωματίων.

• Διαθέτει, στους πελάτες, τις ανέ-
σεις, που διαφημίζει, όπως π.χ. πισίνα, 
εγκαταστάσεις γυμναστικής, νυχτερινό 
κέντρο, κ.λπ.

• Mην αποδέχεται κρατήσεις, για 
δωμάτια ή κρεβάτια, περισσότερα, από 
αυτά, που διαθέτει.

• Mη ζητά προκαταβολή, πάνω από 
25% του συνολικού κόστους διαμονής, 
για όλο το χρονικό διάστημα της διαμο-
νής. Η προκαταβολή δε μπορεί να είναι 
μικρότερη, από το αντίτιμο της τιμής, για 
μια μέρα. Η κράτηση ολοκληρώνεται, όταν 
ο ξενοδόχος παραλάβει την προκαταβολή 
ή όταν απαντήσει, στον πελάτη, ότι απο-
δέχεται την κράτηση. 

Εάν κάνουμε κράτηση και δε χρη-
σιμοποιήσουμε το δωμάτιο, οφείλουμε 
αποζημίωση, στον ξενοδόχο, το μισό της 
συμφωνημένης τιμής. Απαλλασσόμαστε, 
όμως, από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης, 
εάν προειδοποιήσουμε τον ξενοδόχο 21 
ημέρες, πριν την έναρξη της ενοικίασης, 
ή για λόγους ανωτέρας βίας που απο-
δεικνύονται. 

• Στην περίπτωση αυτή, ο ξενοδόχος 
πρέπει να μας επιστρέψει την προκατα-
βολή, που τυχόν έχει λάβει, από εμάς. 
Υπάρχει περίπτωση ο ξενοδόχος να ορίσει 
μικρότερα χρονικά διαστήματα, για την 
ακύρωση της κράτησης, χωρίς ποινή, 
για τον καταναλωτή. Πριν «κλείσουμε», 
λοιπόν, ένα κατάλυμα, ζητάμε να μάθουμε 
τους όρους ακύρωσης. Όταν κάνουμε 
την κράτησή μας, πρέπει να γνωρίζουμε, 
με λεπτομέρειες, ποιες υπηρεσίες περι-
λαμβάνονται, στην τιμή, που μας ζητάει 
ο ιδιοκτήτης του καταλύματος. Πολλές 
φορές το πρωινό, η χρήση του κλιμα-
τιστικού και διάφορες άλλες υπηρεσίες 
μπορεί να χρεώνονται, χωριστά, επιπλέον 
της τιμής, που μας αναφέρει ο ξενοδόχος.

• Εάν ο ξενοδόχος αθετήσει τη συμ-

φωνία του, μαζί μας, υποχρεούται να 
επιστρέψει την προκαταβολή, έντοκα. Η 
αθέτηση της συμφωνίας επισύρει αυστη-
ρές διοικητικές κυρώσεις, από τον Ε.Ο.Τ.

• Ο ξενοδόχος πρέπει να διατηρεί 
ανοιχτό το ξενοδοχείο, καθ’ όλο το 24ωρο, 
έχοντας υπάλληλο, στην υποδοχή και να 
εξασφαλίζει, επίσης, τη λειτουργία του 
τηλεφωνικού κέντρου, όλο το 24ωρο. 

Ο πελάτης πρέπει να:
• Μη μαγειρεύει, μέσα στα δωμάτια 

των ξενοδοχείων. Η απαγόρευση δεν 
ισχύει, για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και 
διαμερίσματα.

• Μη χρησιμοποιεί καμινέτα κ.λπ.
• Μην πλένει ρούχα.
• Μην τοποθετεί αποσκευές, στους 

διαδρόμους του ξενοδοχείου.
• Μη μετακινεί τα έπιπλα, μέσα στα 

δωμάτια.
• Μην τοποθετεί καρφιά, στους τοίχους.
• Μην παίζει τυχερά παιχνίδια.
• Μη διαταράσσει την ησυχία των 

υπολοίπων ενοίκων.
• Φέρεται ευγενικά, στο προσωπικό.
• Μη δέχεται επισκέπτες, στο δωμάτιό 

του, αλλά στους χώρους υποδοχής του 
ξενοδοχείου.

• Αποζημιώνει τον ξενοδόχο, για τυχόν 
δαπάνες ή ζημιές, που προξένησε, (εξαιτίας 
π.χ. μεταδοτικής νόσου, παραφροσύνης, 
αυτοκτονίας, θραύσης υαλικών, βλάβης 
επίπλων, ειδών υγιεινής κ.λπ.)

Αν ο πελάτης παραβεί, τα παραπάνω, 
ο ξενοδόχος μπορεί να του ζητήσει να 
εκκενώσει το δωμάτιο, εντός 24ωρών.

Εάν το δωμάτιο, που έχουμε κλείσει, 
δεν είναι διαθέσιμο, ο ξενοδόχος πρέπει 
να εξασφαλίσει τη διαμονή μας, σε άλλο 
ξενοδοχείο, της ίδιας τουλάχιστον κατη-
γορίας, το οποίο θα βρίσκεται, στην ίδια 
πόλη και θα διαθέτει τις ίδιες ανέσεις και 
προϋποθέσεις διαμονής, όπως αυτές που 
διαφημίζει, για το δικό του ξενοδοχείο. 

Ταυτόχρονα, οφείλει να μας καταβάλει, τα 
έξοδα μεταφοράς, στο άλλο ξενοδοχείο 
και την τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής. Εάν 
δεν καταστεί αυτό δυνατό, ο ξενοδόχος 
πρέπει να μας αποζημιώσει, με το σύνολο 
του συμφωνημένου τιμήματος διαμονής.

Ο ξενοδόχος φέρει ευθύνη, για τυχόν 
απώλεια ή κλοπή των πολύτιμων αντι-
κειμένων και χρημάτων μας, μόνο αν τα 
παραδώσουμε, προς φύλαξη, λαμβάνοντας 
απόδειξη.

Η ημέρα της άφιξής μας χρεώνεται 
ολόκληρη, ακόμα και αν φτάσουμε, πολύ 
αργά.

Την ημέρα της αναχώρησης πρέπει 
να αδειάσουμε το δωμάτιο, μέχρι τις 12 
το μεσημέρι. Αν μείνουμε, μετά τις 12 το 
μεσημέρι και μέχρι τις 6:00 το απόγευμα, 
πρέπει να καταβάλλουμε το μισό της 
τιμής, για μια μέρα. Εάν μείνουμε και 
μετά τις 6:00 το απόγευμα πρέπει να 
πληρώσουμε το αντίτιμο της παραμονής, 
για μια ολόκληρη ημέρα. Εάν, όμως, το 
δωμάτιο έχει κρατηθεί και από άλλο 
πελάτη, ο ξενοδόχος έχει το δικαίωμα να 
απομακρύνει τα πράγματά μας.

Τα κατοικίδια ζώα απαγορεύονται, στα 
ξενοδοχεία, που δε διαθέτουν ειδικούς 
χώρους. Για το λόγο αυτό, ας φροντίσουμε, 
πριν ξεκινήσουμε, για το ξενοδοχείο, να 
μάθουμε, αν επιτρέπεται να έχουμε, μαζί 
μας, το αγαπημένο μας κατοικίδιο.

Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμε-
ρίσματα πρέπει να διαθέτουν το βασικό 
εξοπλισμό μίας οικίας, όπως π.χ. ψυγείο, 
κουζίνα, μαγειρικά σκεύη, χώρους υγιεινής, 
καθώς και να διαθέτουν σωστό φωτισμό. 
Επίσης, πρέπει να πληρούν τους κανόνες 
υγιεινής και καθαριότητας.

ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Όπως για τα ξενοδοχεία και τα 

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, έτσι και 

για τα κάμπινγκ, οι τιμές διαμορφώ-
νονται ελεύθερα. Ο καθορισμός των 
τιμών αφορά τις βασικές παροχές (π.χ. 
διανυκτέρευση ατόμου, στάθμευση 
οχήματος, χώρο για σκηνή, τροχόσπιτο 
κ.λπ., ηλεκτρικό ρεύμα, ενοικίαση σκη-
νής, ή δωματίου). Οι τιμές πρόσθετων 
παροχών (π.χ. χρήση ηλεκτρικής εστίας, 
σιδήρου, πισίνας κ.λπ.) καθορίζονται, 
ελεύθερα. 

Στα κάμπινγκ πρέπει να πληρούνται 
οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.

Για να αποδείξουμε ότι ο ξενοδόχος 
ή ο ιδιοκτήτης του δωματίου ή του 
κάμπινγκ, δεν τήρησαν τη συμφωνία 
τους, μαζί μας, πρέπει να υπογράψουμε, 
μαζί τους, μια γραπτή σύμβαση, στην 
οποία θα αναφέρονται, αναλυτικά, τόσο 
οι προσφερόμενες υπηρεσίες, όσο και 
οι χρεώσεις.

Επειδή αυτό είναι δύσκολο, όταν το 
κατάλυμα βρίσκεται, σε άλλη περιοχή, 
από αυτήν του τόπου διαμονής του 
καταναλωτή, καλόν είναι να ζητούμε να 
μας αποσταλεί η σύμβαση ταχυδρομικά 
ή με fax, πριν πληρώσουμε την προ-
καταβολή. Εάν και αυτό είναι αδύνατο 
τότε, αναγράφουμε τους όρους, στο 
έμβασμα της προκαταβολής. Η είσπραξη 
της προκαταβολής αποτελεί έμμεση 
αποδοχή των όρων, που αναγράφονται 
στο έμβασμα.

Αν κλείσουμε κάποιο κατάλυμα, μέσω 
διαδικτύου, καλό θα είναι να επικοινω-
νήσουμε και τηλεφωνικά, απευθείας, με 
τον ξενοδόχο, για να επιβεβαιώσουμε 
την κράτησή μας και τις παροχές, που 
μας υποσχέθηκαν.

Τέλος, πρέπει να γνωρίζουμε ότι 
οι σχέσεις ξενοδόχων και πελατών 
ρυθμίζονται, με κανονισμό, που έχει 
ισχύ νόμου και τον οποίο μπορούμε να 
διαβάσουμε στη διεύθυνση http://www.
grhotels.gr/Documents/sxeseis.pdf. 

Ευχάριστες διακοπές με γνώση   
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Πως αντιμετωπίζονται  
οι υψηλές θερμοκρασίες 
Το καλοκαίρι, όταν οι θερμο-

κρασίες ξεπερνούν τους 30-35 
βαθμούς Κελσίου, ή όταν παρα-

μένουμε, πολλές ώρες, στον ήλιο, 
κινδυνεύουμε, από θερμοπληξία. Τι 
πρέπει να κάνουμε;
• Το ντύσιμο πρέπει να είναι ελαφρύ, 
άνετο και ανοιχτόχρωμο, με ρούχα, 
από πορώδη υλικά, ώστε να διευκο-
λύνεται ο αερισμός του σώματος και 
η εξάτμιση του ιδρώτα.
• Η χρήση του καπέλου και γενικά 
καλύμματος, από φυσικά υλικά, επι-
βάλλεται, με τρόπο που επιτρέπουν 
τον καλό αερισμό του κεφαλιού.
• Η χρήση μαύρων, ή σκουρόχρωμων 
γυαλιών, που φέρουν ετικέτα UV400 
ή 100% protection και το σήμα CE, 
προστατεύει τα μάτια μας, από την 
έντονη ακτινοβολία, ή την αντανά-

κλαση του ηλίου.
• Αποφεύγουμε έκθεση στον ήλιο. 
Παραμένουμε σε σκιερά και δροσερά 
μέρη.
• Αποφεύγουμε χώρους, όπου επι-
κρατεί συνωστισμός.
• Αποφεύγουμε βαριές σωματικές 
εργασίες, ιδιαίτερα σε χώρους, με 
υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγά-
λη υγρασία.
• Αποφεύγουμε να τρέχουμε πολύ 
ώρα στον ήλιο.
• Κάνουμε πολλά χλιαρά ντους, κατά 
τη διάρκεια της μέρας. Καλό θα είναι 
να τοποθετούμε κάποιο υγρό πανί στο 
κεφάλι και στο λαιμό μας.
• Λαμβάνουμε άφθονα υγρά (νερό 
και χυμούς φρούτων). Αν η εφίδρωση 
είναι μεγάλη, συστήνεται η πρόσθε-
τη λήψη αλατιού, για να κρατηθεί 

το επίπεδο υγρών, στον οργανισμό. 
Επίσης, συνιστάται η αποφυγή λήψης 
οινοπνευματωδών ποτών.
• Λαμβάνουμε μικρά σε ποσότητα 
και ελαφρά γεύματα, με έμφαση στα 
φρούτα και λαχανικά και περιορίζουμε 
τα λιπαρά.
• Αποφεύγουμε πολύωρα ταξίδια, με 
διάφορα μέσα συγκοινωνίας.
•  Άτομα που πάσχουν, από χρόνια 
νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγει-
ακά, κλπ.),  θα πρέπει να συμβουλευ-
τούν το θεράποντα γιατρό τους για 
εφαρμογή ειδικών, για την περίπτωσή 
τους, οδηγιών. Ιδιαίτερα, όσοι παίρνουν 
φάρμακα να συμβουλευτούν το γιατρό 
τους, αν πρέπει να τα συνεχίσουν 
και σε ποια δοσολογία, γιατί μερικά 
έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν τη 
θερμοκρασία του σώματος.

Aνάκληση 
αποξηραμένων  
χόρτων θαλάσσης

Σε ανάκληση του προϊόντος «Clearspring 
–Japanese Kombu – Driedseavegetable 
- -wildharvested» προέλευσης Ιαπωνίας 
στο οποίο ανιχνεύτηκε υψηλή συγκέντρωση 
ιωδίου που υπερβαίνει την ανεκτή ημερήσια 
πρόσληψη (TDI) προχώρησε ο ΕΦΕΤ  ενώ 
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. 

Το εν λόγω προϊόν συσκευάζεται από 
την Βρετανική εταιρεία «ClearspringLtd», 
διακινήθηκε στην Ελλάδα από την εταιρεία 
«GreenBay & Company Ltd» και διατέθηκε 
στο καταναλωτικό κοινό από την εταιρεία 
«Ζωή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ – Παντοπωλείο 
Θεσσαλονίκης» σε συνολική ποσότητα 10 
τεμαχίων.

Σαλμονέλα  
σε τραπέζι βάφτισης

Σε τραπέζι βάφτισης 140 ατόμων στα 
Άσπρα πιάτα Βοιωτίας, το μικρόβιο σαλμονέλας 
προκάλεσε μαζική δηλητηρίαση με ένα νεκρό 
και 45 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. 

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υποστήριξε 
ότι ορισμένοι καλεσμένοι είχαν φέρει κρέατα, 
γλυκά και σοκολάτες από το σπίτι τους. Η 
αντιπεριφερειάρχης αποφάσισε την προσωρινή 
σφράγιση του καταστήματος ώσπου να βγουν 
τα αποτελέσματα των ελέγχων. 

Την ίδια στιγμή, ένα 8χρονο αγόρι είχε φάει 
το βράδυ του Σαββάτου και το μεσημέρι της 
Κυριακής στο εν λόγω κατάστημα και εμφάνισε 
και αυτό οξείας μορφής γαστρεντερίτιδα. 

Χρυσό ρύζι 
Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ 100 βρα-

βευμένων με Νόμπελ επιστημόνων και της 
περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace. 
Αιτία είναι η ασφάλεια των γενετικά τροπο-
ποιημένων τροφίμων και συγκεκριμένα, το 
«χρυσό ρύζι», μια «μεταλλαγμένη» ποικιλία 
ρυζιού η οποία έχει εμπλο

Λεοντόψαρο
Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της 

Φύσης (IUCN) επιβεβαίωσε την παρουσία του 
λεοντόψαρου (Pteroismiles), ενός επικίνδυνα 
τοξικού και άκρως επεκτατικού είδους, στα 
νερά της Μεσογείου και συγκεκριμένα στην 
Κύπρο και στην Τουρκία, απέναντι από το 
Καστελόριζο. 

Λίγους μήνες πριν, το Ελληνικό Κέντρο 
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) είχε τονίσει 
την κίνδυνο σχετικά με την εμφάνιση του 
είδους αυτού στα νερά της Ρόδου. Η επικιν-
δυνότητα έγκειται στο ότι τα αγκάθια του 
λεοντόψαρου είναι άκρως δηλητηριώδη για 
όποιον τρυπηθεί και μπορούν να οδηγήσουν 
μέχρι και στο θάνατο. 

Σε καταγγελίες σχετικά με τη διάθεση των βιομηχανικών 
αποβλήτων της μονάδας βιοαερίου που βρίσκεται στην 
περιοχή της Μαντινείας, έχει προβεί τοπική ιστοσελίδα 
(orthologika.blogspot.gr). 

Στην ενέργεια αυτή οδηγήθηκαν λόγω, όπως ανα-
φέρουν,«της ανευθυνότητας των βιομηχάνων και των 
αιρετών τους, αφού τα λύματα χύνονται στις καλλιέργειες, 
μεταφέροντας τα αδιαχείριστα απόβλητα του βιολογικού 
καθαρισμού στην πεδιάδα». Οι πρόσφατες πλημμύρες 
του Ιουνίου έφεραν την περιοχή «στα όρια της» κάτι που 

οδήγησε στην υπ’ αριθμ. 1700/01-04-2016 Διαταγή του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναστολή 
εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 1790/25-07-2012 Απόφασης που 
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της δραστηριότητας: 
«Εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας Βιοαερίου ισχύ-
ος 480kW», με αποτέλεσμα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου αποφάσισε την 
ανάκληση της άνω απόφασης. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει 
την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή και των 
καλλιεργειών όταν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα.

Μονάδα Βιοαερίου στην Μαντινεία 
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Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν 
από τους πιο υγιείς και κερδο-
φόρους ομίλους στην Ελλάδα 

της κρίσης που... επιμένει ελληνικά. 
Παρά τη μεγάλη φυγή κεφαλαίων τα 
προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό, 
έδειξε έμπρακτα την εμπιστοσύνη  του 
στο τραπεζικό σύστημα διατηρώντας 
το σύνολο των διαθεσίμων του σε 
ελληνικές τράπεζες. Με περισσότερους 
από 6.500 εργαζομένους σε 16 χώρες 
στην Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική 
και την Ασία, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα. 

Δραστηριοποιείται στις κατασκευές, 

στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρι-
κής ενέργειας, στις παραχωρήσεις, 
στη διαχείριση απορριμμάτων, στις 
μεταλλευτικές δραστηριότητες και στην 
ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, με 
συνολικές επενδύσεις που τα τελευταία 
χρόνια ξεπέρασαν τo 1,5 δισ. ευρώ. Το 
τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο της 
ΤΕΡΝΑ προσεγγίζει τα 3 δισ. Ευρώ. Η 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με πλειοψηφικό 
ποσοστό στους αυτοκινητοδρόμους Ιονία 
Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής 
Ελλάδας, ενώ διατηρεί  συμμετοχή και 
στην Ολυμπία Οδό.

Έχει επεκταθεί σε ένα ευρύ φάσμα 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων (νοσο-

κομεία, μουσεία, φράγματα, κ.α.) με 
το πιο πρόσφατο να είναι το Κέντρο 
Πολιτισμού  Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» 
στο Φάληρο.

 Στον τομέα της ενέργειας, η συνο-
λική εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται 
στα 664MW, έχοντας εγκαταστήσει 
394MW στην Ελλάδα, 138MW στις 
ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 
MW στη Βουλγαρία. Ο όμιλος δρα-
στηριοποιείται επίσης, στον τομέα της 
θερμικής ενέργειας  μέσω της συμμε-
τοχής του στην εταιρία ΗΡΩΝ Α.Ε.. Από 
τις πρόσφατες επενδύσεις του Ομίλου 
είναι η δραστηριοποίηση στα μεταλλεία 
λευκόλιθου στο Μαντούδι Ευβοίας.

Καραβάκια  
στο Θερμαϊκο

Στις αρχές του 2019 αναμένεται η 
ολοκλήρωση των εργασιών και η έναρξη 
χρήσης της θαλάσσιας αστικής συγκοινω-
νίας στον κόλπο το Θερμαϊκού.  

Όπως αναφέρει ο κ. Αντωνούδης, 
πρόεδρος της «Εγνατίας Οδός Α.Ε.», 
υπολογίζεται η δημοπράτηση του έργου 
κατασκευής των στάσεων να έχει ολοκλη-
ρωθεί μέχρι το 2017, ενώ οι  εργασίες να 
φτάνουν στο πέρας τους μέχρι το τέλος 
του 2018. 

Το έργο προβλέπει 6 στάσεις σε σημεία 
όπως η Πλατεία Ελευθερίας, το Δημαρ-
χιακό Μέγαρο, το Μέγαρο Μουσικής, 
η μαρίνα Καλαμαριάς, το αεροδρόμιο 
και οι Νέοι Επιβάτες ενώ, διερευνάται 
η υλοποίηση πρόσθετων στάσεων στο 
Δήμο Δέλτα, στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, 
στη Μηχανιώνα και τη Μίκρα. Ο φορέας 
που θα λειτουργήσει το έργο δεν είναι 
ακόμα γνωστός και την ανάδειξή του θα 
αναλάβουν η Περιφέρεια Μακεδονίας 
και οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς 
και Θερμαϊκού.  

Σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον και τις ακτές που ενδεχόμενα μπορεί 
να προκύψουν από το εν λόγω έργο, 
αυτές θα περιληφθούν στην περιβαλλο-
ντική μελέτη ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος προσβολής του περιβάλλοντος. 

Μολυσμένο  
αλεύρι με ecoli

Μολυσμένο αλεύρι βάρους 5 εκατ. 
κιλών που παράγεται από την GeneralMills 
βρέθηκε σε αποθήκη της εταιρίας στο 
Κάνσας. 

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε ο Αμερι-
κανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρ-
μάκων (FDA) που καλεί το καταναλωτικό 
κοινό όχι μόνο να μην καταναλώνει ωμή 
ζύμη, καθώς μπορεί να είναι μολυσμένη 
με κολοβακτηρίδια e.coli αλλά ούτε να 
χρησιμοποιείται ως παιχνίδι για τα παιδιά 
ή στη διακόσμηση. 

Τοματάκι Σαντορίνης
Το τοματάκι Σαντορίνης έχει υψηλή 

περιεκτικότητα σε λυκοπένιο σε σχέση 
με μια νωπή τομάτα μέσου μεγέθους που 
περιέχει 4,5-7 mg λυκοπενίου, λόγω της 
επίδρασης του εδάφους, του κλίματος 
και των καλλιεργητικών συνθηκών της 
περιοχής. Ερευνητές του πανεπιστημίου 
Purdue των ΗΠΑ, ανέπτυξαν με τη χρήση 
Βιοτεχνολογίας μία νέα ποικιλία τομάτας με 
ανώτερη διατροφική αξία καθώς περιείχε 
αυξημένες ποσότητες λυκοπενίου (2 έως 
3,5 φορές περισσότερο). 

Ενδεικτικά, όσον αφορά τα επεξεργα-
σμένα προϊόντα τομάτας, ένα φλυτζάνι 
τοματοχυμός περιέχει περίπου 22mg 
λυκοπένιο ενώ 2 κουταλιές της σούπας 
τοματοπελτές περιέχει 9mg.

Σωτήρας μας... η ΤΕΡΝΑ; 

ΚΑΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΡΝΑ: 

Επίτευγμα ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στο Κέντρο Νίάρχος

Ο ιδιωτικός τομέας έχει αρχίσει και αξιοποιεί τις ΑΠΕ, 
με μερικές μάλιστα περιπτώσεις, πρότυπα. 

Μια από αυτές είναι το ενεργειακό στέγαστρο του Κέντρου 
Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Το σημαντικό αυτό 
κατασκευαστικό ορόσημο είναι ένα από τα πλέον καινοτόμα 
στοιχεία του. Είναι κατασκευαστικό και τεχνικό επίτευγμα, 
τόσο για τις κατασκευές στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. 
Με συνολικό βάρος 4.700 τόνων, διαστάσεις 100 Χ 100 
μέτρα και το ψηλότερο σημείο του αγγίζει τα 46 μέτρα, θα 
περίμενε κανείς την αισθητική να υποκλίνεται στις ανάγκες 
της κατασκευής. Κι όμως το στέγαστρο δημιουργεί οπτική 
ψευδαίσθηση ανάλαφρης κατασκευής που αιωρείται πάνω 
από το ΚΠΙΣΝ και ενώνεται με τον ορίζοντα. Το στέγαστρο 
παράγει ετήσια ηλεκτρική ενέργεια 2GWh. Συμβάλλει έτσι 

στην κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος (ΕΒΕ), καθώς και στον στόχο για ελαχιστοποίηση 
των εκπομπών CO2 /ρύπων.

Με περίτεχνη σύνθεση και ιδιαίτερες κατασκευαστικές 
απαιτήσεις, το στέγαστρο στηρίζεται σε 30 υποστυλώματα 
και αποτελείται από 717 ξεχωριστά και προκατασκευασμένα 
τεμάχια, δεσπόζοντας πάνω από το κτίριο της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής. Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος αναφέρει: «Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμο-
νωμένη δωρεά του Ιδρύματος, ύψους €596 εκατομμυρίων, 
καθώς και την πιο δυνατή επιβεβαίωση της δέσμευσής του 
στο μέλλον της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας». 
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Η Μεσογειακή 
Φώκια «Αργυρώ» 
δεν είναι παιχνίδι  
της παραλίας

Η φώκια που οι Σαμιώτες φωνάζουν 
«Αργυρώ» είναι ένα σαρκοφάγο άγριο 
θηλαστικό, πάνω από 130 κιλά. Δεν 
παίζουμε μ’ αυτήν ούτε με τις όμοιές της. 
Όταν την προκαλούμε κι αυτή πάει να 
παίξει αλλά δαγκώνει. Κι όμως κάποια 
ΜΜΕ και ηλεκτρονικά μέσα της Αθήνας 
δεν φέρθηκαν όσο υπεύθυνα θα έπρεπε 
σε ένα θέμα ευαίσθητο όπως αυτό 
της προστατευόμενης πανίδας. Αυτά 
κατήγγειλε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας 
Προστασίας ‘Αρχιπέλαγος’ στις 11/7 
μετά από απαράδεκτη αναπαραγωγή 
σχετικών ειδήσεων και φωτο. Λουόμενοι 
προκαλούσαν τη φώκια σε παιχνίδι, 
κάτι όχι μόνο είναι παράνομο, αλλά 
και επικίνδυνο. Υπόψη πως πολλά 
αντίστοιχα «παιχνίδια» με τη φώκια 
κατέληξαν στο νοσοκομείο. 

Ακόμα χειρότερα, στα δημοσιεύ-
ματα γίνεται αυθαίρετη αναφορά του 
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας 
Αρχιπέλαγος μαζί με ένα παλιό βίντεο 
ένα χρόνο πριν.  

Όλο το χρόνο δεν υπάρχει κανέ-
να πρόβλημα με τους ντόπιους. Το 
καλοκαίρι δεν είναι εύκολο να μην τη 
παρενοχλούν οι επισκέπτες των λίγων 
ημερών. Τα ανεύθυνα δημοσιεύματα, 
ωθούν τους επισκέπτες να παρενο-
χλούν τη φώκια.

Ψαράδες, αγρότες, επαγγελματίες 
του τουρισμού, μαθητές, εκπαιδευτικοί 
και οι τοπικές λιμενικές αρχές με την 
αφιλοκερδή καθοδήγηση του Ινστιτού-
του έχουν αφιερώσει χιλιάδες ώρες 
παρακολούθησης και προστασίας της. 
από την πρώτη μέρα που εντοπίστηκε 
πριν από 2,5 χρόνια σε ηλικία λίγων 
μηνών. 

Στόχος η συστηματική απώθησή της 
προς το φυσικό της περιβάλλον. Όταν 
θα είναι ενήλικο ζώο, θα μπορέσει να 
επανενταχθεί στο φυσικό του περιβάλ-
λον. Κινείται, όμως σε μία ακτογραμμή 
20 μιλίων. Είναι αδύνατη η συνεχής 
παρακολούθηση της και γι αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντική να παροτρύνονται 
από τα ΜΜΕ οι επισκέπτες να ΜΗΝ 
παίζουν μαζί της - όχι το αντίθετο. 

Η φώκια δεν είναι μασκότ αλλά ένα 
άγριο ζώο, ένα μέλος ενός ιδιαίτερα 
απειλούμενου είδους. Οι άνθρωποι 
πρέπει να σταματήσουν να την παρε-
νοχλούν καθώς πλησιάζει σε αναπαρα-
γωγική ωριμότητα. Το Ινστιτούτο  κάνει 
έκκληση σε όσους την εντοπίζουν να 
επικοινωνούν άμεσα με το Αρχιπέλαγος 
(2273061191), ή το Λιμεναρχείο Σάμου. 
Για την ασφάλεια όλων απαραίτητη 
η παρέμβαση των ερευνητών για την 
απώθησή της από πολυσύχναστες 
παραλίες, αλλά και η αποτροπή από 
κάθε μορφή αλληλεπίδρασης.

Λαγοκέφαλοι έχουν κατακλύσει 
ορισμένες περιοχές του Αιγαίου. 
Τα επικίνδυνα - τοξικά αυτά ψάρια 

πρωτοεμφανίστηκαν στη Ρόδο το 2003 
και εξαπλώθηκαν γρήγορα, φθάνοντας 
ακόμη και στο Βόρειο Αιγαίο.

Τον τελευταίο καιρό αλιεύονται 
λαγοκέφαλοι που φθάνουν ακόμη και 
τα 5 κιλά βάρος και το 1 μέτρο μήκος. 
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το 
γεγονός αυτό αποτελεί απόδειξη της 
ταχύτατης εξάπλωσής τους και της 
κυριαρχίας τους έναντι άλλων ειδών 
στις ελληνικές θάλασσες. Πρόκειται για 
επικίνδυνα τοξικά ψάρια που, περνώ-
ντας από τη διώρυγα του Σουέζ, έχουν 
κατακλύσει το Αιγαίο. Ο πληθυσμός 
τους εκτοξεύτηκε το 2007 εξαιτίας των 
υψηλότερων θερμοκρασιών στα νερά 
του Αιγαίου Πελάγους.

Εισβολή εξωτικών ειδών 
Η θαλάσσια βιολόγος στον Υδροβι-

ολογικό Σταθμό Ρόδου του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) 
Μαρία Corsini - Φωκά επισημαίνει πώς 
περίπου τα 1.000 είδη είναι ξενικά (ψάρια, 
μαλάκια, ασπόνδυλά, φυτοπλαγκτόν, 
ζωοπλαγκτόν). «Αυτή η εισβολή ξένων 
ειδών ξεκίνησε με την κατασκευή της 
Διώρυγας του Σουέζ το 1869, η λειτουρ-
γία της οποίας αποτέλεσε ένα κανάλι 
επικοινωνίας του Ινδικού Ωκεανού και 
των ειδών του με τη Μεσόγειο. Αυτός 
είναι και ο λόγος που τα ξενικά αυτά 
είδη τα ονομά¬ζου¬με «λεσεψιανούς 
μετανάστες», από το όνομα του γάλλου 
μηχανικού της Διώρυγας του ΣΟΥΕΖ Φερ-
ντινάντ Λεσέψ. Θα πρέπει να αναφερθεί 
πάντως ότι η θάλασσα της Μεσογείου 

παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό 
βιολογικών εισβολών παγκοσμί¬ως», 
καταλήγει η κυρία Corsini – Φωκά.

Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη, 
67 είδη ψαριών άφησαν την Ερυθρά 
Θάλασσα για τα νερά της Νοτιοανα-
τολικής Μεσογείου.

Ο λαγοκέφαλος ή διαβολόψαρο 
περιέχει τη δηλητηριώδη τοξίνη Τετρα-
δοτοξίνη (ΤΤΧ), η οποία προκαλεί στον 
άνθρωπο που θα καταναλώσει το ψάρι, 
αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια 
του κυκλοφορικού συστήματος, μυϊκή 
παράλυση ακόμη και θάνατο. Μάλιστα 
δεν υπάρχει αντίδοτο για την τοξίνη. 
Έχει χαρακτηριστικό σχήμα σαν τορπίλη, 
δύο ασημένιες λωρίδες στις πλευρές 
του σώματός του, ενώ στη ράχη είναι 
γκριζωπό με έντονα σκούρα στίγματα 
και δεν έχει λέπια. Τα μάτια του είναι 
μεγάλα, ανοιχτόχρωμα, με μαύρη κόρη 
και μπροστά τους υπάρχει μία κηλίδα 
χρώματος ασημί. Διαθέτει τέσσερα 
χαρακτηριστικά δόντια (σαν ράμφος), 
δύο στην πάνω σιαγόνα και δύο στην 
κάτω, που θυμίζουν λαγό. Το πάνω 
μέρος του σώματος έχει πράσινο - λαδί 
- καφέ χρώμα με πολλές καφέ σκούρες 
ή μαύρες κηλίδες και δεν έχει λέπια.

Στα πλευρά έχει μία ασημένια ταινία 
και η κοιλιά του είναι ασπριδερή και λεία 
χωρίς αγκάθια και εξογκώματα, η οποία 
μπορεί να φουσκώσει σαν μπαλόνι. Είναι 
είδος που ζει σε ρηχά νερά, συνήθως 
από 15 έως 50 μέτρα, και σπανιότερα 
έως 100 μέτρα βάθους σε βραχώδεις 
βυθούς, κάθετα παράκτια βράχια και 
υφάλους.

Είναι είδος «χωροκατακτητικό». Τι 
είναι αυτά; Η χλωρίδα και η πανίδα της 

Γης εξελίχθηκαν στη διάρκεια δισεκατομ-
μυρίων ετών, ενώ ωκεανοί, θάλασσες, 
οροσειρές, έρημοι, ακόμη και μεγάλοι 
ποταμοί της παρεμβάλλουν φυσικά 
εμπόδια στη μετακίνηση των ζωικών και 
φυτικών ειδών, συμβάλλοντας σημα-
ντικά στην πλούσια βιοποικιλότητα του 
πλανήτη και στην ανάπτυξη ζωικών και 
φυτικών κοινοτήτων που θεωρούνται 
χαρακτηριστικές συγκεκριμένων περι-
φερειών ή τοποθεσιών. 

Υπό την επίδραση του ανθρώπου, 
όμως, αίρονται τα φυσικά εμπόδια χάρη 
στα οποία αναπτύχθηκε η περιφερεια-
κά διακριτή χλωρίδα και πανίδα και, 
τυχαία ή εσκεμμένα, φθάνουν είδη σε 
τοποθεσίες που απέχουν εκατοντάδες 
και χιλιάδες χιλιόμετρα από το φυσικό 
τους ενδιαίτημα. Σε πολλές περιπτώσεις, 
αυτά τα μη ιθαγενή είδη προσαρμόζονται 
ελάχιστα στο νέο περιβάλλον τους και 
γρήγορα εκλείπουν. Σε άλλες περιπτώ-
σεις, ωστόσο, επιβιώνουν, αναπαράγονται 
και εγκαθίστανται. 

Μερικές φορές, οι νέες αυτές αφί-
ξεις σημειώνουν τόση επιτυχία ώστε 
να μην αποτελούν πλέον βιολογικό 
αξιοπερίεργο, αλλά πραγματική απει-
λή, προκαλώντας σοβαρές ζημίες, όχι 
μόνο στα οικοσυστήματα, αλλά και στις 
καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο, 
διαταράσσοντας την τοπική οικολογική 
ισορροπία, επηρεάζοντας την υγεία του 
ανθρώπου και έχοντας σοβαρές οικο-
νομικές συνέπειες. Τα μη ιθαγενή είδη 
που έχουν τόσο αρνητικές επιπτώσεις 
είναι γνωστά ως χωροκατακτητικά είδη.

Ο λαγοκέφαλος ζούσε κυρίως στον 
Ινδικό και στον Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. 
Τώρα και στο Αιγαίο! Προσοχή!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικίνδυνοι λαγοκέφαλοι 
στο Αιγαίο - ΖΟΥΝΕ ΣΤΑ ΡΗΧΑ!
Διάφορα «ξενικά» είδη ψαριών έχουν παρεισφρήσει  
στις θάλασσες της χώρας μας και σε όλη τη Μεσόγειο
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Τα έργα και τις ημέρες του 
στην Ελλάδα διηγήθηκε 
σε γερμανική εφημερίδα 

ο Χανς Γιόακιμ Φούχτελ, περι-
γράφοντας μεταξύ άλλων τις 
αρμοδιότητές του και όσα έχει 
καταφέρει από το 2010 στην 
ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο πρόεδρος της Ελληνογερ-
μανικής Συνέλευσης, όμως, ο 
οποίος, όπως έγραψαν τα «Π», 
έχει επιστρέψει ενεργά στα 
καθήκοντά του τους τελευταί-
ους μήνες μετά από έναν χρόνο 
στο «ψυγείο» λόγω του ΣΥΡΙΖΑ, 
εμφανίστηκε ιδιαίτερα προκλη-
τικός απέναντι στους Έλληνες 
τοπικούς άρχοντες, μιλώντας 
για τις επαφές που είχε μαζί 
τους. Ωστόσο υπερασπίστηκε 
τους Έλληνες απέναντι σε προ-
κατειλημμένες ερωτήσεις του 
γερμανικού Μέσου.

«Οι Έλληνες δεν είναι περισ-
σότερο τεμπέληδες ή χαζοί απ’ 
ότι οι άλλοι λαοί στην Ευρώπη. 
Η χώρα είναι μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Οι πολίτες επέλεξαν την 
κυβέρνηση Τσίπρα και, ως 
δημοκράτες, οφείλουμε να το 
αποδεχτούμε. Ακούμε και δια-
βάζουμε δυστυχώς πάντα για 
τα προβλήματα, σπάνια ή ποτέ 
για τις ενδεχομένως υπάρχουσες 
πολλές μικρές επιτυχίες. Ναι, 
προχωράμε με μικρά, πολλές 
φορές πολύ μικρά βήματα. Σε 
κάποιον φαίνεται αυτό πολύ 
αργά, αλλά ποια θα ήταν η 
εναλλακτική λύση;», σημειώνει 
ο Φούχτελ στην «Bayerische 
Staatszeitung».

Αν και φιλέλληνας, ο ειδι-
κός απεσταλμένος της Αγκε-
λα Μέρκελ δεν συγκρατήθηκε 
όταν ρωτήθηκε για την προθυμία 
των Ελλήνων αξιωματούχων να 
δεχθούν τη γερμανική βοήθεια, 
δεδομένης της εχθρικής στά-
σης που έχει μεγάλο μέρος της 
κοινωνίας στη χώρα λόγω της 
συμβολής του Βερολίνου στην 
εγκαθίδρυση της μνημονιακής 
πολιτικής. «Οι Ελληνες δήμαρ-
χοι ψάχνουν εκλιπαρώντας για 
Γερμανούς που θα καταθέσουν 
σε αυτούς τη γνώση και την 
εμπειρία τους. Δεν μπορούμε να 
ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα 
που λαμβάνουμε!» ήταν η αλαζο-
νική απάντηση του κ. Φούχτελ.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. Μιλώντας στη 
συνέχεια για την αποστολή του 
στην Ελλάδα, ο Γερμανός υφυ-

πουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων τόνισε πως 
με τον προϋπολογισμό ύψους 
985.000 ευρώ που του παρέχεται 
από τη γερμανική κυβέρνηση 
στόχος είναι «να εντείνουμε τη 
γερμανο-ελληνική συνεργασία 
σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, αλλά 
και σε ότι φαντάζεται κανείς 
πέραν αυτού, σύμφωνα με την 
κλασική αδελφοποίηση. Μας 
ενδιαφέρει περισσότερο η γνώση 
και η μετάδοση τεχνογνωσίας». 
Έσπευσε να ξεκαθαρίσει, όμως, 
ότι αρμοδιότητά του είναι να 
παρέχει βοήθεια όποτε του ζητεί-
ται και όχι να δρα αυτοβούλως 
για την ανάπτυξη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Παρουσιάστηκε ιδιαίτερα 
επικριτικός, δε, για τη δομή 
και λειτουργία των δήμων και 
των νομαρχιών στο παρελθόν, 
κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά 
στα «ρουσφέτια», αλλά και στην 
παρέμβαση της Αθήνας για τη 
λήψη των αποφάσεων. Παράλ-
ληλα, χαιρέτισε την προσπάθεια 
μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση με τον «Καλλικράτη». 

«Η Ελλάδα έχει, ιστορικά, μια 

περίπλοκη δομή αυτοδιοίκησης. 
Πολλά αποφασίζονταν κεντρικά. 
Μία Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως 
αυτή της Γερμανίας δεν είναι 
γνωστή στους Έλληνες. Επιπλέον, 
υπάρχουν πολλές άλλες μορφές 
έκφρασης της κοινωνίας των 
πολιτών – για παράδειγμα, η συμ-
μετοχή σε τοπικά δημοψηφίσματα 
–, αλλά όχι ακόμα σε συγκρίσιμο 
βαθμό. Και μέχρι πριν από λίγα 
χρόνια η ελληνική δημοτική δομή 
ήταν κατακερματισμένη, ενώ 
υπήρχαν μεταξύ άλλων χιλιάδες 
μικρές κοινότητες. Αυτές ενώ-
θηκαν μετά σε 325 δημοτικές 
μονάδες με τον “Καλλικράτη”. 
Όποιος έχει βιώσει στη Γερμανία 
μια μεταρρύθμιση σε δημοτικό 
επίπεδο –για παράδειγμα στην 
πρώην Ανατολική Γερμανία μετά 
το 1990 ή στη Βαυαρία το 1970– 
ξέρει ότι αυτό είναι μια μακρά 
και δύσκολη διαδικασία».

«Συνέβαινε δυστυχώς στο 
παρελθόν, μετά τις εκλογές σε 
εθνικό, περιφερειακό ή δημοτι-
κό επίπεδο, να προσπαθούν οι 
νέοι επικεφαλής της διοίκησης 
να τοποθετήσουν πολλούς από 
τους πολιτικούς υποστηρικτές 

τους σε δημόσια αξιώματα. Όταν 
καταλαμβάνονταν οι θέσεις, 
δημιουργούνταν νέες και έτσι 
η διοίκηση φούσκωνε. Αυτό δεν 
είναι μόνο δαπανηρό, αλλά και 
αναποτελεσματικό. Εν μέρει 
εμποδίζουν αυτοί τις Αρχές και 
μάλιστα αμοιβαία».

Προτάσεις για σκουπίδια 
και τουρισμό

Ερωτηθείς για όσα έχει 
κατορθώσει από το 2010 στην 
Ελλάδα, ο Χανς Γιόακιμ Φούχτελ 
στάθηκε στη διαχείριση των σκου-
πιδιών και του αποχετευτικού 
συστήματος. Ωστόσο, επισήμανε 
πως η Ελλάδα παραμένει πολύ 
πίσω σε αυτόν τον τομέα σε 
σύγκριση με τη Γερμανία, αλλά 
απαιτείται χρόνος. «Χρειαστήκαμε 
40 χρόνια στη Γερμανία για να 
φτάσουμε στο σημερινό τεχνο-
λογικό και οικολογικό επίπεδο. 
Φυσικά, η Ελλάδα είναι πολύ 
πιο πίσω, αλλά αυτό μπορεί να 
είναι μια ευκαιρία. Θυμίζω πάλι 
τα καινούργια ομοσπονδιακά 
κρατίδια. Αυτά συμμετείχαν το 
1990 σε ένα πολύ μεταγενέστερο 
στάδιο αυτής της διαδικασίας και 

μπόρεσαν να αποφύγουν πάρα 
πολλά αρχικά λάθη των παλαιών 
ομοσπονδιακών κρατιδίων. Λέω 
πάντα στους Έλληνες εταίρους 
ότι ίσως μια μέρα θα μπορέσουν 
να οδηγήσουν την Ευρώπη».

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του 
στον τομέα του τουρισμού. Ο κ. 
Φούχτελ τόνισε την ανάγκη της 
χρονικής επέκτασης της τουρι-
στικής περιόδου, με στόχο την 
αύξηση των εσόδων, φέρνοντας 
ως παράδειγμα τη Μαγιόρκα. 
«Συνεισφέρει 20% στο Ακαθά-
ριστο Εγχώριο Προϊόν. Σχεδόν 
όλα τα έσοδα από τον τουρισμό 
αποκτώνται μόνο τρεις μήνες 
τον χρόνο. 

Εάν κατορθώναμε να επεκτεί-
νουμε αυτή τη χρονική περίοδο, 
τότε θα αυξανόταν το ΑΕΠ κατά 
ένα δωδέκατο κάθε επιπλέον 
μήνα. Θα ήταν δυνατόν να ενι-
σχυθούν ο πολιτιστικός τουρισμός 
και η πεζοπορία. Βασικά, ότι 
είναι δυνατόν στη Μαγιόρκα, 
όπου επικρατούν παρόμοιες κλι-
ματολογικές και τοπογραφικές 
συνθήκες με την Ελλάδα, θα 
πρέπει να είναι εφικτό και στην 
Ελλάδα»

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Ο γνωστός και μη εξαιρετέος  Χανς  Γιόακιμ Φούχτελ
Φούχτελ: «Οι Έλληνες δήμαρχοι εκλιπαρούν τους Γερμανούς για βοήθεια»
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Ο ποταμός Καλαμάς ή αλλιώς Θυαμίς  
είναι ο 7ος μεγαλύτερος σε έκταση 
ποταμός της Ελλάδας με συνολικό 

μήκος 115 χιλιομέτρων. Παράλληλα, 
αποτελεί ένας από τους σημαντικότε-
ρους υδροβιότοπους της Δ. Ελλάδας με 
πανάρχαια ιστορία για τους Θεσπρωτούς. 
Παρ’ όλη την σημασία του Καλαμά για 
το περιβάλλον αλλά και για την ιστορία 
της περιοχής, ο ποταμός έχει καταντήσει 
εστία περιβαλλοντικής μόλυνσης από τις 
πηγές μέχρι στις εκβολές στην θάλασσα. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 80, επρό-
κειτο να μετατρέψουν τον ποταμό σε 
τελικό αποδέκτη λυμάτων και βιολογικού 
καθαρισμού του νομού Ιωαννίνων. Με 
αγώνες των ευαισθητοποιημένων  κατοί-
κων των γύρω περιοχών αλλά και με τις 
δράσεις τοπικών σωματείων κατάφεραν 
να μεταφέρουν τα λύματα στην τάφροι 
της Λαψίστας αλλά τα έργα δεν τελείωσαν 
ποτέ με αποτέλεσμα να την «πληρώσει» 
ο ποταμός Καλαμάς. Μέτα από αυτήν 
την εξέλιξη, ο ποταμός άρχισε να γίνεται 
αποδέκτης όλων αυτών των λυμάτων. Ο 
ποταμός δέχεται κάθε είδους ρύπανση 
ενώ έντονες είναι οι εκχερσώσεις  και οι 
καταπατήσεις των περιοχών γύρω του 
ποταμού. Οι αγροτικές περιοχές γύρω του 
ποταμού Καλαμά που τροφοδοτούνται 
από τα νερά του, ζημιώνονται οικονομικά 
διότι τα αγροτικά προϊόντα που παράγουν 
αξιολογούνται σαφώς ως ακατάλληλα 
και επικίνδυνα προς κατανάλωση ενώ 
τα κρούσματα ασθενειών παίρνουν την 
ανιούσα.  Παρά το γεγονός ότι το δέλτα 
του ποταμού και οι περιοχές γύρω από τον 
ποταμό  έχουν κηρυχτεί ζώνες προστασίας 
της «Φύσης» και ανήκουν στο δίκτυο 
«Natura 200», η μόλυνση στον ποταμό 
έχει επεκταθεί σε μη αναστρέψιμο σημείο. 

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία 
καταγγέλλει τους αρμόδιους φορείς 
για την αδιαφορία και την αμέλεια που 
επιδεικνύουν για τον Καλαμά και στηρίζει 
πλήρως τις συλλογικές δράσεις για την 
σωτηρία του ποταμού. Η Συνομοσπονδία 
δηλώνει υπέρμαχος της αναβάθμισης 
της ποιότητας ζωής με σεβασμό προς 
το περιβάλλον, για να μπορέσουν και οι 
επόμενες γενεές να βιώσουν την ίδια 
ποιότητα ζωής. Η Συνομοσπονδία, επίσης, 
σκοπεύει να αποτρέψει τους νέους της 
Ηπείρου να εγκαταλείψουν την γενέτειρα 
τους προτείνοντας λύσεις για νέες θέσεις 
εργασίας.

Μια άλλη οργάνωση, που αγωνί-
ζεται έμπρακτα για την σωτηρία του 
ποταμού Καλαμά, είναι η Πανελλήνια 
Κίνηση Ενεργών Πολιτών, «Καθαρός 
Καλαμάς». Η οργάνωση αναφέρει ότι η 
πηγές ρύπανσης του Καλαμά είναι γνωστές 
στο ευρύ κοινό εδώ και 40 χρόνια με τις 
αρμόδιες αρχές αντί να επιληφθούν του 
προβλήματος και να αναζητήσουν κάποια 
λύση, εθελοτυφλούν. Οι λόγοι, για τους 
οποίους επικρατεί τόσα χρόνια αυτή η 
κατάσταση, δεν αποτελούν πλέον κοινό 
μυστικό. Όλες οι μονάδες που ασχολού-
νται με κτηνοτροφία, χοιροστάσια και 

βιομηχανίας ρίχνουν όλα τα απόβλητα 
τους στο ποτάμι ενώ και τα απόβλητα της 
πόλης των Ιωαννίνων καταλήγουν πάλι 
εκεί λόγω της μη επαρκούς λειτουργίας 
του σταθμού βιολογικού καθαρισμού. 
Επίσης, η μόλυνση από την αλόγιστη 
χρήση των φυτοφαρμάκων, το ξέπλυμα 
μηχανημάτων και μηχανών, ο λανθασμένος 
τρόπος άρδευσης αλλά και η χρήση του 
ποταμού από ασυνείδητους ως σκουπι-
δότοπο έρχονται να χειροτερέψουν την 
κατάσταση του ποταμού.

Για να σταματήσει αυτό το περιβαλ-
λοντικό «έγκλημα» κατά του Καλαμά, η 
οργάνωση έχει να προτείνει τα εξής μέτρα:

● Την συστηματική, επιστημονική και 
ενδελεχή καταγραφή όλων των ρυπα-
ντών του Καλαμά αλλά και το δημόσιο 
κατονομασμό του

●  Άμεσοι, αυστηροί και συστηματικοί 
έλεγχοι αλλά και πολύ σκληρή εφαρμογή 
των νόμων όσων αφορά τις δραστηριότη-
τες παντός είδους που εκτείνονται γύρω 
από την περιοχή του Καλαμά. Επανεξέταση 
και αναθεώρηση όλων των νόμων και των 
διατάξεων που αντί να απλοποιούν την 
κατάσταση, την περιπλέκουν περαιτέρω 
εξυπηρετώντας ουσιαστικά τα συμφέ-
ροντα των άμεσων ενδιαφερόμενων για 
την εκμετάλλευση του χώρου γύρω του 
ποταμού, που δεν είναι άλλοι από τις 
βιομηχανίες, τις κτηνοτροφίες κτλ

● Προσφυγή στα αρμόδια όργανα και 
υπηρεσίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο 
για την μη σωστή εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων και νόμων

● Οργάνωση και σύσταση δράσεων και 
εκδηλώσεων με σκοπό γνωστοποίηση του 
εγκλήματος και σε πανελλαδικό επίπεδο

● Τεκμηριωμένες αποφάσεις και λύσεις 
για την συνέχιση της ζωής στον τόπο και 
συνειδητοποίηση ότι ένας υγιής Καλαμάς 
αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα 
ανάπτυξης της περιοχής

Η Κίνηση Πολιτών επιδιώκει την αει-
φόρο ανάπτυξη που να στηρίζεται στην 
αξιοποίηση του φυσικού κάλλους του 
Καλαμά και όχι στην καταστροφή και 
αφανισμό του. Επιβάλλεται επίσης η προ-
στασία και η ανάδειξη του ποταμού αλλά 
και του κάλλους, της μεγάλης πολιτιστικής 
παράδοσης  και των τοπικών προϊόντων 
της περιοχής. 

Η νέα συνεδρίαση του Δ.Σ της 
Πα.Κ.Ε.Πο

Η ατζέντα της συνεδρίασης του Δ.Σ. 
της Κίνησης Πολιτών ήταν γεμάτη. Η 
συνεδρίαση αναλώθηκε στα θέματα της 
συμμετοχής του κόσμου στις δράσεις 
του Κινήματος, τη συμπλήρωση χιλί-
ων υπογραφών για το ψήφισμα, τις μη 
έγγραφες απαντήσεις στις επιστολές που 
είχαν σταλθεί το προηγούμενο μήνα και 
τη σύγχυση που δημιουργήθηκε τη μέρα 
υπόδειξης του αγωγού στην ΒΙΠΕ  , της 
σύνταξης ειδικής επιστολής προς  την Απο-
κεντρωμένη Περιφέρεια Θεσπρωτίας για 
την σύμβαση που επρόκειτο να υπογραφεί 
για το τοξικό φυτοπλαγκτόν στις εκβολές 
του Καλαμά, την μελλοντική συνεργασία 
του Κινήματος με το πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων για τις μετρήσεις και αναλύσεις 

δειγμάτων του νερού του Καλαμά αλλά 
και την διοργάνωση διαμαρτυρίας στο 
χώρο του ΒΙΠΕ στις 12 Φλεβάρη.

Σε ότι έχει να κάνει με την υπόδειξη 
του αγωγού, συνάντηση κανονίστηκε με 
την Περιφέρεια με την παρουσία ειδικού 
χημικού. Η περιφέρεια έστειλε μια τριμελή 
αντιπροσωπεία χωρίς όμως τον χημικό. 
Τα μέλη του Δ.Σ που ήταν παρόντες 
στην συνάντηση τόνισαν ότι δεν θέλουν 
να κλείσουν καμία επιχείρηση αλλά επι-
θυμούν την τήρηση των νόμων και της 
νομοθεσίας και την σωστή λειτουργία των 
επιχειρήσεων των ΒΙΠΕ . Η Περιφέρεια 
δήλωσε ότι γνωρίζει σε ποιον ανήκει ο 
αγωγός αυτός  και πως είναι νόμιμος αλλά  
έδειξε αδιαφορία στο να κάνει μετρήσεις 
για την καταλληλότητα και την ποιότητα 
του νερού. Η Κίνηση απαιτεί την έγγραφη 
απάντηση στα ερωτήματα που κατάθεσε. 

Επίσης, η Κίνηση επιδιώκει την βοή-
θεια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην 
εκπαίδευση μελών της Κίνησης για την 
δοσοληψία και ανάλυση των δειγμάτων.  

Ζητούνται διευκρινίσεις από την Περι-
φέρεια Θεσπρωτίας για την αναφορά της 
στο τοξικό φυτοπλαγκτόν που βρίσκεται 
στις εκβολές του Καλαμά  και από την 
Περιφέρεια Ηπείρου για τις μετρήσεις και 
ελέγχους του 2015. Τέλος, συμφωνήθηκε 
η ημερομηνία για την διαμαρτυρία στην 
ΒΙΠΕ  στις 12 του Φλεβάρη αλλά και 
συντάχθηκε κάλεσμα για την συμμετοχή 
πολιτών.

 Πέρασε πολύς χρόνος 
Τι απέγινε Κύριοι της Περιφέρειας;

Ο ποταμός Καλαμάς εκπέμπει S.O.S
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Μυρμήγκια «φύλακες» 
προστατεύουν τις σοδειές

Σίγουρα πολλοί από εσάς που μοχθείτε καθη-
μερινά πάνω από την ευλογημένη Γη σας, έχετε 
χρησιμοποιήσει πολλούς τρόπους με ή χωρίς τη 
βοήθεια φαρμάκων για να εξολοθρεύσετε έντομα 
που απειλούν τα σπαρτά σας. 

Στο Βιετνάμ οι αγρότες σκέφτηκαν ένα καλύτερο 
τρόπο για την εξόντωση των επικίνδυνων επισκεπτών, 
με την χρησιμο-
ποίηση μυρμη-
γκιών –φρου-
ρ ώ ν  ( γ έ ν ο ς 
Oecophy l la ) 
τα οποία κατά-
γονται από την 
Αφρική και την 
Ασία και τρώνε 
ή απομακρύ-
νουν τα επιβλα-
βή έντομα ! Το αποτέλεσμα είναι άκρος αποδοτικό 
τόσο για την υγεία τους όσο και για την παραγωγή και 
την τσέπη τους μιας και είδαν άμεσα τα εισοδήματα 
τους να αυξάνονται κατά 71% κάνοντας Δανούς 
ερευνητές να συμπεράνουν ότι πρόκειται για ην 
καλύτερη καταγεγραμμένη περίπτωση βιολογικού 
ελέγχου σε ανοιχτά συστήματα καλλιέργειας. 

Η ιδέα προστασίας των σπαρτών από τα έντο-
μα με μυρμήγκια  φύλακες ανήκει στους Κινέζους 
που το σκέφτηκαν πρώτοι πριν από 1700 χρόνια 
και αγόραζαν ολόκληρες αποικίες μυρμηγκιών. Η 
πρακτική αυτή εγκαταλείφθηκε με την εμφάνιση 
των πρώτων εντομοκτόνων.

Υγρότοποι  
για το Μέλλον μας

Την παγκόσμια μέρα υγροτόπων γιόρτασε σήμερα 
η Βόρεια Ελλάδα με θέμα «Υγρότοποι για το Μέλλον 
μας – Αειφορικός βιοπορισμός». Με εκδηλώσεις 
τονίστηκε η σημαντικότητα της αρμονικής συμβίωσης 
μας με τους υγροτόπους και της διαφύλαξης τους 
για τις μελλοντικές γενιές. 

Οι υγρότοποι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της καθημερινότητας μας αφού το εισόδημα πάνω 
από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων παγκοσμίως 
εξαρτάται άμεσα από αυτούς. Παρόλα το 40% των 
υγροτόπων τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί 
και αυτό επιτυγχάνεται κατά 1.5% κάθε χρόνο. 

Ο φορέας διαχείρισης Δέλτα Αξιού ανακοινώνει 
την ζωτική σημασία των υγροτόπων για την φύση 
αλλά και τον άνθρωπο. Εκτός του ότι αποτελούν 
υπέροχους τόπους αναψυχής προσφέρουν τρο-
φή και καταφύγιο σε ζώα και φυτά βοηθούν την 
γεωργία κτηνοτροφία και αλιεία και ρυθμίζουν την 
κλιματική αλλαγή. 

Οι φορείς διαχείρισης υγροτόπων διοργανώνει 
ξεναγήσεις και επιμορφώσεις μαθητών, παραδείγματος 
χάρη ο Φορέας διαχείρισης Λιμνών, Κορώνειας-Βόλβης 
υποδέχθηκε στο ανακαινισμένο κέντρο πληροφόρησης 
τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου. 
Ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας 
στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
της τοπικής κοινωνίας για τους υδροβιότοπους. 
Σημειώνει πως παρόλο που οι αποξηράνσεις έχουν 
μειωθεί κατά πολύ άλλα αίτια που υποβαθμίζουν τα 
υδροτροπικά οικοσυστήματα, όπως καταστροφές 
της φυσικής βλάστησης, παράνομη και αυθαίρετη 
δόμηση, υπεραλίευση, λαθροθηρία, υπεράντληση 
κλπ. Εξακολουθούν  να υπάρχουν. 

Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει υποβάλει δημόσιο 
νομοσχέδιο για την τακτοποίηση των ζητημάτων των δασικών 
συνεταιρισμών με στόχο τον τερματισμό της παράνομης 
υλοτομίας και την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου. 
Σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή υπ. Περιβάλλοντος, 
Γιάννη Τσιρώνη, θα γίνει προσπάθεια τερματισμού του 
κατεστημένου των δασικών συνεταιρισμών και πρόσληψη 
εξειδικευμένων εργατών. Τα έσοδα από την εκμετάλλευ-
ση των δασών είναι μεγάλα αλλά παρόλα αυτά χάνονται 
πολύτιμοι πόροι αφού δεν δηλώνονται. Έχει δοθεί χρονι-
κό περιθώριο δύο ετών στους δασικούς συνεταιρισμούς 
να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Το καινούργιο 
νομοσχέδιο όχι μόνο αυξάνει τον αριθμό των μελών ενός 
δασικού συνεταιρισμού από 7 σε 25 άτομα αλλά και απαιτεί 
αυτοί να είναι δασεργάτες. Επιπλέον  καθιερώνει μητρώο 
δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων και δασεργατών.

Νομοσχέδιο κατά της Παράνομης Υλοτομίας

Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ δήλωσε 
κατηγορηματικά ότι το αντιπε-
ριβαλλοντικό έργο εκτροπής 

του Αχελώου δεν θα πραγματοποι-
ηθεί οριστικά. Έτσι τριάντα χρόνια 
μετά τα «θα» το ΥΠΑΠΕΝ συντάσ-
σεται, με τις αποφάσεις του ΣτΕ 
και Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Το Υπουργείο πιστεύει ότι όλα 
αυτά τα χρόνια το θέμα της εκτροπής 
του Αχελώου λειτούργησε ανα-
σταλτικά για τον αγροτικό κόσμο 
της Θεσσαλία και τους στέρησε την 
κατασκευή μικρότερων έργων που 
θα αξιοποιούσαν τους υπάρχοντες 
σημαντικούς  υδάτινους πόρους.   

Ανακοίνωσε ότι θα προχω-
ρήσει το υδροηλεκτρικό φράγμα 
της Μεσοχώρας στα ορεινά του 
νομού Τρικάλων,  με σημαντικές 
βελτιώσεις. Το φράγμα της Συκιάς 
χωρητικότητας 530 εκατ. κυβικών 
μέτρων,  ακυρώνεται καθώς και η 
σήραγγα εκτροπής στον νομό Καρ-
δίτσας μήκους 18 χλμ. Σημειώνεται 
ότι οι διαστάσεις της σήραγγας 
παρέμειναν ίδιες παρόλο που η 
εκτροπή 1,2 εκατ. κυβικών μέτρων 
νερού μειώθηκε στο μισό. Έτσι η 
εκτροπή βαφτίστηκε «μερική». Με 
απόφαση του ΥΠΑΠΕΝ η εκτροπή 
αυτή ματαιώνεται, γίνεται δηλαδή 
«μηδενική».

Όσον αφορά στο φράγμα της 
Μεσοχώρας τα έργα βρίσκονται από 
χρόνια στο τελικό στάδιο. Έχουν 
διατεθεί 280 εκατ. ευρώ και απαι-
τούντα άλλα 25 εκατ. ευρώ για να 
τεθεί σε λειτουργία και να παρά-
γει ενέργεια. Η χωρητικότητα του 
φράγματος είναοι 250 εκατ. κυβικά 
μέτρα και μπορεί νμα εξασφαλίσει 
το 10% της παραγόμενης ενέργειας 
από υδροηλεκτρικά έργα.

Ο αρχικός σχεδιασμός για την 
εκτροπή του Αχελώου προέβλεπε την 

μεταφορά 1,1 δις. κυβικών νερού 
το χρόνο, κάτι που θα οδηγούσε σε 
μαρασμό την Αιτωλοακαρνανία. Το 
ΣτΕ απαγόρευσε την κατασκευή του 
έργου το 1994 και στην συνέχεια 
με άλλες τρεις αποφάσεις του (το 
2000, 2005 και 2006) υποχρέωσε 
την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ 
να μειώσει την ποσότητα νερού στα 
250 εκατ. κυβικά μέτρα, τα οποία 
στη συνέχεια απορρίφθηκαν με την 
απόφαση του ΣτΕ  26/2014. 

 Η απόφαση αυτή έκρινε ότι ο 

σχεδιασμός του έργου παραβίαζε 
την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης 
διότι έρχεται σε αντίθεση με το 
άρθρο 24 του Συντάγματος για την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
οδηγία 2000/60 για την ορθολο-
γική διαχείριση των υδάτων, την 
οδηγία 85/337 για την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την 
οδηγία 92/43 περί οικοτόπων και 
τη Σύμβαση της Γρανάδας για την 
προστασία της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς.

Τέλος στην εκτροπή του Αχελώου;
Τέλος δεν έχει αυτή η εκτροπή, μετά το Φλεβάρη ήρθε και ο Μάης  
και ο ΥΠΑΠΕΝ άλλαξε... γνώμη. Δεν ντρέπεστε κε Υπουργέ;
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Σκύλοι Δολοφόνοι
 
Το πρόσφατο και θλιβερό περιστατικό με το 

θάνατο ενός μικρού παιδιού στη Κοζάνη από 
επίθεση σκυλιών ράτσας ροτβαϊλερ μας έκανε 
να αναθεωρήσουμε την έννοια της φιλοζωίας 
που έχει παρεξηγηθεί στην Ελλάδα.

Το σοκαριστικό αυτό γεγονός δυστυχώς δε 
θα έπρεπε να μας προκαλεί έκπληξη, καθώς 
τέτοια περιστατικά με θανάτους από μεγαλόσωμα 
σκυλιά είναι καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Πιο 
συγκεκριμένα τα ροτβάιλερ που είναι η δεύτερη 
πιο φονική ράτσα σκυλιών μετά τα πίτμπουλ, 
ευθύνονται για το θάνατο ενός ανθρώπου κάθε 
98 μέρες, πολλών από αυτών μικρών παιδιών.

Που οφείλεται αυτό
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μόδα σε όλο 

τον κόσμο η απόκτηση μεγαλόσωμων σκυλιών 
και ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, τα οποία 
αναγκάζονται να ζήσουν τις περισσότερες των 
περιπτώσεων μέσα σε μικρά διαμερίσματα. Τα 
ροτβαιλερ στη προκειμένη περίπτωση είναι σκυλιά 
που έχουν δημιουργηθεί από προσμίξεις φύλων 
και διασταυρώσεις σε βάθος χιλιετιών και τα 
κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ο επιβλητικός 
χαρακτήρας τους, η φύλαξη του εδάφους τους, 
η μη φιλικότητα προς τρίτους, η χρήση βίας 
και η απίστευτη δύναμη που φτάνει τα 1460 
Newton με σκοπό τη προστασία όχι μόνο του 
αφεντικού τους αλλά και του χώρου που έχουν 
εκπαιδευτεί και συνηθίσει να φυλάνε. Η ράτσα 
αυτή δημιουργήθηκε για τη φύλαξη κυρίως 
κοπαδιών στην εξοχή και όχι για να ζήσουν σε 
ένα κλειστό χώρο, ενώ επίσης η εκπαίδευση 
τους πλέον περνάει σε δεύτερη μοίρα από τους 
ιδιοκτήτες κάνοντας τα ακόμα πιο επικίνδυνα.

Το ίδιο ισχύει φυσικά και για άλλες ράτσες 
που δεν προέκυψαν από τύχη αλλά για συγκε-
κριμένους σκοπούς, όπως ο γερμανικός ποιμε-
νικός που χρησιμοποιείται από την αστυνομία 
σε πολλές περιπτώσεις, το Γιορκσαιρ Τεριε το 
οποίο σκότωνε αρουραίους και βοηθούσε τους 
εργάτες των ορυχείων να βρίσκουν το δρόμο 
τους, και τα ντόπερμαν που χρησιμοποιούνταν 
από εμπόρους για να δένουν τα χρήματα τους 
επάνω τους ώστε να μη μπορούν να τα πάρουν 
οι ληστές. Τώρα όμως όλα αυτά χρησιμοποι-
ούνται ως κατοικίδια το οποίο είναι καθαρά 
ενάντια στη φύση τους.

Μια τεράστια και επικερδής βιομηχανία έχει 
στηθεί από κάποιους επιτήδειους που εκτός 
του να αναπαράγουν και να πουλάνε φθηνό-

τερα καθαρόαιμα σκυλιά, με διαδικασίες παράνομες 
και χωρίς να τηρείται κανένας κανόνας υγιεινής, 
δημιουργούν και  σκυλιά δολοφόνους έτοιμα να 
λάβουν μέρος σε κυνομαχίες. Τέτοια εκτροφεία 
ανακαλύφθηκαν σε Μέγαρα και Μαραθώνα τα 
οποία θυμίζουν κολαστήρια. 

Πως γίνεται όμως η παραγωγή σκυλιών δολο-
φόνων;  Διασταυρώνονται δυνατά σκυλιά μεταξύ 
τους, τους κάνουν ψυχολογικό πόλεμο, τα αφήνουν 
σε υπόγεια και κλουβιά χωρίς νερό και τροφή, με 
αποτέλεσμα να γίνονται επιθετικά αλλά και γεμάτα 
ασθένειες όντας επικίνδυνα ακόμα και για τους 
ίδιους τους ιδιοκτήτες και τους εκτροφείς.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η εκτροφή και 
αναπαραγωγή σκύλων έχει εξελιχθεί σε ένα είδος 
παράνομου εμπορίου και ένας τρόπος για εύκολο 
κέρδος αλλά και ότι η έννοια της φιλοζωίας έχει 
γίνει πλέον μόδα χωρίς να σκεφτόμαστε τις επιπτώ-
σεις όχι μόνο στα αθώα αυτά ζώα αλλά και τους 
συνανθρώπους μας.

Τα παράνομα εκτροφεία  
και οι σκύλοι δολοφόνοι

Ο «Εθνικός διάλογος για το 
κυνήγι» που ξεκίνησε με πρωτο-
βουλία του αναπληρωτή υπουρ-
γού Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη 
δείχνει ότι έχει πολλά κενά και 
προκαταλήψεις απέναντι στις 
κυνηγετικές οργανώσεις. 

Τα πρώτα σημάδια φάνηκαν 
όταν αναγκάστηκε το υπουργείο 
μετά από κατακραυγή να ανακοι-
νώσει ηλεκτρονική διεύθυνση 
στην οποία αναρτώνται οι έγγρα-
φες απόψεις των συμμετεχόντων 
στο διάλογο.

Επίσης δεν υπάρχει επιτρο-
πή αξιολόγησης των γνωμών 
που υποβάλλονται υπόψιν του 
κ. Ντινόκα, και άγνωστο είναι 
αν θα δημιουργηθεί μια τέτοια 
επιστημονική επιτροπή. Ακόμα 
εντύπωση προκαλούν τόσο η 
συμμετοχή φορέων με ακραία 

αντικυνηγετική ιδεολογία, τόσο 
και οι θέσεις περιβαλλοντικών 
οργανώσεων όπως η WWF και 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
οι οποίες έχουν αναπτύξει κατά 
το παρελθόν αρκετές συνεργασίες 
με τις κυνηγετικές οργανώσεις 
για τη προστασία και διαχείριση 
ειδών και οικοτόπων.

Το εμπόδιο  
των πράσινων πολιτικών

Οι περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις είναι γνωστό ότι υποστηρί-
ζουν τις «πράσινες πολιτικές» 
και οι Οικολόγοι Πράσινοι σε 
ανακοίνωση τους για το διά-
λογο περί κυνηγιού ανέφεραν 
μεταξύ άλλων ότι η Κυνηγετική 
Ένωση Ελλάδος κάνει αγώνα 
αμφισβήτησης των προστατευ-

όμενων περιοχών, υπονόμευσης 
των κρατικών δομών φύλαξης 
και ελέγχου, και επιδιώκει να 
εμφανίσει τους κυνηγούς ως 
διαχειριστές της φύσης και των 
προστατευόμενων περιοχών.

Όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει 
καθώς οι κυνηγετικές οργανώ-
σεις έχουν υποστηρίξει δεκαετίες 
τώρα τη δημιουργία του Δικτύου 
2000 και τη σωστή εφαρμογή 
των Περιβαλλοντικών Οδηγιών. 
Επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα 
δεν έχει καταδικαστεί από την 
Ε.Ε., σε αντίθεση με άλλες χώρες 
της, αποδεικνύει ότι το ισχύον 
κυνηγετικό σύστημα δε προκαλεί 
προβλήματα στο περιβάλλον. 
Ενώ τέλος το ελληνικό κυνηγε-
τικό σύστημα ωφελεί τις τοπικές 
κοινωνίες και παράγει υπεραξίες 
δημοσίου συμφέροντος.

Εθνικός διάλογος  
φιάσκο για το κυνήγι
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Δεν είναι ωραίες οι γενικεύ-
σεις και οι ρατσισμοί, αλλά 
αν πούμε ότι οι Αμερικάνοι 

τρώνε περιττώματα, είμαστε κοντά 
στην αλήθεια. Αλεσμένα υπολείμ-
ματα ζώων με πλαστικές πατάτες 
και χημικά αναψυκτικά θεωρείται 
«εθνικό γεύμα» των ταχυφαγείων. Στα 
σουπερμάρκετ τους πωλείται πλήθος 
προϊόντων που ο μέσος Ευρωπαίος 
δεν δίνει ούτε στο γατί του. Κι εκεί 
που θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει 
χειρότερο, ε, ναι υπάρχει. Στις ΗΠΑ, 
εδώ και λίγες ημέρες, επιτρέπεται η 
πώληση γενετικά τροποποιημένου 
σολομού. Είναι πιο τραγικό από όσο 
ακούγεται, απλώς έχουμε συνηθίσει 
την ιδέα του μεταλλαγμένου.

Η είδηση είναι εξίσου σημαντική 
με την επίθεση στο Παρίσι και την 
κατάρριψη του ρωσικού αεροσκά-
φους. Είναι σαφώς πιο σημαντική από 
τις αψιμαχίες ασήμαντων πολιτικών 
γύρω από μια καρέκλα. Εν τούτοις, 
δεν καταγράφονται αντιδράσεις. Δεν 
γίνονται πορείες για τα ψάρια που 
τρώμε, δεν αντέδρασε το Ευρωκοι-
νοβούλιο, δεν έγινε πολιτικό θέμα. 
Βεβαίως, το ζήτημα δεν είναι καινούρ-
γιο. Έχουν περάσει δυο δεκαετίες από 
την πρώτη συζήτηση για τη γενετική 
τροποποίηση του συγκεκριμένου 
είδους. Είναι όμως η πρώτη φορά 
που δίδεται άδεια για τη διάθεση 
μεταλλαγμένου ζώου.

Ο σολομός AquAdvantage, 
δημιούργημα της αμερικάνικης εται-
ρείας AquaBounty Technologies, 
μεγαλώνει ταχύτατα. Στους 18 μήνες 
ζυγίζει 3 κιλά, ενώ ο σολομός εκτρο-
φείου ζυγίζει 1,2 κιλά. Μεγαλώνει σε 
χερσαίες δεξαμενές στον Καναδά και 
στον Παναμά. Έχει την ίδια γεύση, 
την ίδια όψη και, όπως καθησυχά-
ζουν οι δημιουργοί του, την ίδια 
θρεπτική αξία. Επειδή είναι τόσο 
ίδιο κι απαράλλαχτο, πωλείται πλέον 
χωρίς ενδοιασμούς . Προκύπτουν δύο 
ερωτήματα. Πως ξέρουμε ότι δεν 

είναι επιβλαβές για τον καταναλωτή 
μακροπρόθεσμα και τι θα γίνει εάν 
πέσει το τροποποιημένο ψάρι σε 
φυσικό περιβάλλον ;

Για την υγεία του καταναλωτή 
δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι 
δεν θα επηρεάσει σε αλλεργίες και 
άλλα χειρότερα. Για τη δραπέτευση 
στα νερά του Ατλαντικού τα πράγματα 
είναι περίπλοκα. Ο τροποποιημένος 
σολομός θα μεγαλώνει υπερβολικά 
γρήγορα, θα τρώει τα πάντα μέχρι 
να εξαφανίσει τον κανονικό. Αν ζευ-
γαρώσει, με σολομό ή πέστροφα, οι 
απόγονοι θα είναι πολύ πιο δυνατοί 
και θα σαρώσουν τα πάντα ώστε να 
επιβιώσουν. Οι εκτροφείς διαβε-
βαιώνουν πως στις δεξαμενές θα 
μεγαλώνουν μόνο θηλυκά, στείρα 
ψάρια, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος.

Κάπου εδώ ο ευσυνείδητος κατα-
ναλωτής σηκώνεται από τον κανα-
πέ και λέει ότι δεν θα τον επιλέξει 
ποτέ για το πιάτο του. Ούτε το ψάρι 
ούτε όσα ζώα ακολουθήσουν. Θα 
ακολουθήσουν, αυτό είναι το μόνο 
βέβαιο. Έκπληξη ! Ο μεταλλαγμένος 
σολομός δεν θα έχει ταμπελάκι. Θα 
πωλείται δίπλα δίπλα με τον σολο-
μό ιχθυοτροφείου, χωρίς σήμανση. 
Κανονικά θα έπρεπε να είναι πολύ 
πιο φθηνός, αφού μεγαλώνει στον 

μισό χρόνο. Δεν ξέρουμε όμως ποια 
πολιτική θα ακολουθήσει η εταιρεία. 
Αφενός πρέπει να γίνει η απόσβεση 
των ερευνών, αφετέρου η εμφανώς 
χαμηλότερη τιμή θα προδίδει την 
καταγωγή του ιχθύος.

Οι δημιουργοί  του μεταλλαγ-
μένου σολομού έχουν οικονομικά 
σχέδια, έχουν και ιδεολόγημα. Αυτό 
έλειπε, να μιλούν μόνο για τα κέρδη. 
Λένε ότι οι τροποποιήσεις θα μειώ-
σουν τον υποσιτισμό στον πλανήτη. 
Άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα 
και κάτι οικολόγοι με παραξενιές 
ζητούν έλεγχο στα τρόφιμα. Έτσι 
τους παρουσιάζουν τους οικολόγους, 
σαν άτομα με εμμονή, σαν μάντεις 
του κακού που προδικάζουν ότι θα 
ακολουθήσουν κι άλλα ζώα.

Αυτό είναι, λοιπόν, το ψευτο-
δίλημμα, αν επαρκεί η παραγωγή  
ώστε να τραφεί όλος ο πλανήτης. 
Κι επειδή δεν επαρκεί, επιτρέ-
πονται μέθοδοι χωρίς εχέγγυα. 
Ακριβώς το ίδιο έχει γίνει στο 
φυτικό βασίλειο και μέρα με την 
ημέρα, χρόνο με τον χρόνο, τα 
μεταλλαγμένα σπόρια απλώνο-
νται και καταλαμβάνουν περισ-
σότερα στρέμματα. Καιρός να 
μετοικήσουμε σε άλλον πλανήτη. 

Κέζα Λώρη (ΒΗΜΑ)

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Το γενετικά τροποποιημένο ψάρι 
έρχεται στο πιάτο μας.  
Ποιο είδος θα ακολουθήσει; 

Δέσμευση Κουρουμπλή  
τα 700.000 ευρώ  
για το πάρκο Τρίτση!

Μετά από χρόνιες διαμαρτυρίες κατοίκων, φορέ-
ων και Δήμων, για την εγκατάλειψη του πάρκου 
Τρίτση, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης φαίνεται διατεθειμένο να δώσει 
ένα τέλος και να το νοικοκυρέψει, δαπανώντας το 
διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 700.000 ευρώ!

Ο αρμόδιος Υπουργός Π. Κουρουπλής κατά τη 
διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης του με 
τους Δημάρχους των Δυτικών Προαστίων και τον 
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε 
την οικονομική ενίσχυση προς το Πάρκο Τρίτση που 
εδώ και χρόνια η συντήρηση του πραγματοποιείται 
χάρη στο φιλότιμο και την ευαισθητοποίηση αυτό-
νομων οικολογικών ομάδων και κατοίκων. Το Πάρκο 
Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας Αντώνης Τρίτσης είναι 
ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου στην Αθήνα, 
με 1440 στρέμματα συνολική έκταση και ελεύθερη 
πρόσβαση στους πολίτες.   

Πόσα έχουν καταπατηθεί;
Οι συγκεντρώσεις των κατοίκων αυξάνει 

τους καταπατητές.

Οι Κινέζοι εισάγουν  
«αέρα» από τον Καναδά

Μια Καναδικής προελεύσεως πατέντα, εμφιάλωσης 
φρέσκου καθαρού οξυγόνου και εξαγωγής του στην 
Κίνα, ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας, 
προκαλώντας παγκόσμια έκπληξη! Εταιρία από 
τον Καναδά, συγκεντρώνει οξυγόνο από το Εθνικό 
πάρκο Μπανφ και τη λίμνη Λουίζ, μέσω συστήματος 
συμπίεσης, στη συνέχεια το τοποθετεί σε φιάλες 
αλουμινίου που διαθέτουν πώμα ψεκασμού ή μάσκα 
οξυγόνου και εξάγουν το προϊόν τους στην Κίνα, με 
κόστος αγοράς 21 ευρώ το μπουκάλι. Αν αναλογιστεί 
κανείς ότι κατά μέσο όρο, 4.000 άνθρωποι πεθαίνουν 
στην Κίνα καθημερινά εξαιτίας της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης που προέρχεται κυρίως από την καύση 
ορυκτών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή, τη βιο-
μηχανία και τις μεταφορές, τότε σίγουρα οι Καναδοί 
ήξεραν που θα απευθυνόντουσαν, προκειμένου να 
πουλήσουν ‘’αέρα’’.  

Σε λήψη έκτακτων μέτρων, λόγω ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης από παράνομη καύση 
προχωρά η αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης 
σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ίδια. 
Οι υπηρεσίες της, στο σταθμό μέτρησης στη 
Σίδνο, κατέγραψαν αυξημένη συγκέντρωση 
αιωρούμενων σωματιδίων τα οποία προ-
έρχονται από παράνομη καύση γεωργικών 

υπολειμμάτων, γεγονός που γνωστοποίησε με 
επιστολή του στον Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, 
ο Δήμαρχος Δέλτα Ευθύμιος Φωτόπουλος. 

Από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης και Ολυμπιονίκης, Βούλα 
Πατουλίδου ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρε-
σίες είναι μεν σε επιφυλακή αλλά θα πρέπει 

κάθε αρμόδιος φορέας να ενεργοποιηθεί 
και να κάνει αυτό που του αναλογεί, ώστε  
να μην μείνουμε μόνο στις συστάσεις. Η ίδια 
τόνισε ότι υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που 
μπορούν να οργώνουν ότι έχει απομείνει 
στο χωράφι μετά την αποκομιδή, ωστόσο η 
εύκολη λύση είναι η καύση και συμπλήρωσε 
:» Ακόμα και δορυφορικά πλέον μπορείς να 

βρεις ποιος είναι εκείνος που καίει παρά τις 
όλες συστάσεις και τις απαγορεύσεις». Η κα 
Πατουλίδου δεν παρέλειψε να παροτρύνει 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ να παρέμβει ουσιαστικά υπό 
την απειλή της διακοπής της επιδότησης 
σε εκείνους που καίνε παράνομα γεωργικά 
υπολείμματα. 

Ντροπή δεν υπάρχει καθόλου;

Ρύπανση της ατμόσφαιρας στη Θεσσαλονίκη από παράνομη καύση γεωργικών υπολειμμάτων
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Με αξιοσημείωτη περιβαλ-
λοντολογική συνείδηση 
και λίγη βοήθεια από 

τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, 
εθελοντές διαφόρων ηλικιών 
υλοποιήσαν, στην περιοχή της 
Ευκαρπίας, την δενδροφύτευση 
που οργανώθηκε το πρωί της 
Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016 
από τον Δήμο Παύλου Μελά και 
την Διεύθυνση Αναδασώσεων 
Κεντρικής Μακεδονίας. Με σκοπό 
την αναβάθμιση του τοπίου που 
καταστράφηκε λόγω της χρήσης 
της παλαιάς χωματερής Δερβε-
νίου, περισσότερα από 4.000 
δένδρα φυτεύτηκαν στα σύνορα 
του πολεοδομικού συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης και της δασικής 
έκτασης της Ευκαρπίας, στην 
περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα 
στο Περιβαλλοντολογικό πάρκο 
του Δερβενίου και το Ρέμα της 
Μήλου. Η δράση αυτή θα ευνο-
ήσει το μικρόκλιμα της περιοχής 
φυλάσσοντας το έδαφος και την 
ατμόσφαιρα από αέριους ρύπους 
και θα αναβαθμίσει την αισθητι-
κή του τόπου. Με την λήξη της 
αναδάσωσης ο Δήμαρχος Δημή-
τρης Δερμουτζίδης ευχαρίστησε 
τους εθελοντές, ανάμεσα στους 

οποίους συμμετείχαν στελέχη της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πράσινου, η Δημοτική Αστυνομία, 
εθελοντικές ομάδες πολιτικής 
προστασίας, η Ακαδημία Ποδο-
σφαίρου Λύκοι Δήμου Παύλου 
Μελά, σύλλογοι της περιοχής και 
37 μαθητές και εκπαιδευτικοί από 
το 2ο ΓΕΛ Πολίχνης και το 4ο 
Γυμνάσιο Σταυρούπολης.  Τόνισε 
επίσης ότι στόχος του Δήμου είναι 
η πληροφόρηση των πολιτών για 
ζητήματα που αφορούν το περι-
βάλλον και ότι σύντομα θα λάβουν 
μέρος παρόμοιες δράσεις για την 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση 
των κατοίκων και ιδιαίτερα των 
νέων.  Στην δενδροφύτευση, από 
την διοίκηση του Δήμου, δώσαν 
το παρόν ο Αντιδήμαρχος Καθα-
ριότητας Δημήτρης Αθάνατος, ο 
Κωνσταντίνος Στούπας, εκπρό-
σωπος σε θέματα της Δημοτι-
κής Αστυνομίας, ο Πρόεδρος 
της δευτεροβάθμιας επιτροπής 
Παιδείας Ιωσήφ Αραπόγλου, ο 
Πρόεδρος της ΙΡΙΣ Στέφανος 
Γιαννουλίδης, ο Πρόεδρος του 
Κοινωνικού Οργανισμού Σαράντης 
Καρβουνίδης και ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συμβουλίου Ευκαρπίας 
Γίωργος Ασλανίδης.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ: 

Εθελοντική «Δενδροφύτευση» στην Ευκαρπία

Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης  
Υπέρ της Εκμετάλλευσης  
της «Πράσινης» Ενέργειας

Η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης των Χανίων, έχοντας ως απώ-
τερο στόχο την εκμετάλλευση των φυσικών πηγών πλούτου του 
νησιού σχεδιάζει την σύσταση εταιρείας λαϊκής βάσης. Το σχέδιο 
αυτό βρίσκεται στην τελική του φάση. Η πρωτοβουλία αυτή βρίσκει 
αντίθετο το Παγκρήτιο δίκτυο κατά τον ΒΑΠΕ, μίας και θεωρείται 
πως η ενέργεια αυτή της Ορθόδοξης Ακαδημίας έχει ως στόχο την 
επίτευξη ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος του περιβάλλοντος και 
του δημόσιου χώρου.  Ο γενικός διευθυντής της ΟΑΚ, Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, αντικρούει τα παραπάνω δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει πρό-
θεση να επικεντρωθούν στα αιολικά μίας και υπάρχουν πολλές άλλες 
μορφές παραγωγής ενέργειας.  Μετά από σφοδρές αντιδράσεις της 
τοπικής κοινωνίας, η Γαλλική εταιρεία EDF ετοιμάζεται να παραιτηθεί 
από την διαχείριση των τριών ανεμογεννητριών του Αποπηγαδίου. 

Ο κύριος Ζορμπάς δηλώνει ότι η εταιρεία λαϊκής βάσης που 
θα δημιουργηθεί θα αγοράσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της 
EDF και τα κέρδη θα δοθούν στην τοπική κοινωνία. Αντίθετες είναι 
οι δηλώσεις του Κυρίου Κωστή Πετράκη, μέλους του Παγκρήτιου 
δικτύου κατά τον ΒΑΠΕ: «Κάθε εταιρεία έχει σκοπό το κέρδος και οι 
ορέξεις δεν σταματάνε ποτέ….οι  άδειες που έχουν εκδοθεί σαρώ-
νουν όλο το νησί, φτάνοντας μέχρι και τα έξι χιλιάδες μεγαβάτ.» Ο 
κ. Ζορμπάς είναι αισιόδοξος ότι η ενέργεια αυτή δεν θα καταλήξει 
σε χέρια ιδιωτών γιατί το καταστατικό βάζει περιορισμούς στην 
αγορά συνεταιριστικών μερίδων και θέτει δικλείδες ασφαλείας.  Το 
Παγκρήτιο δίκτυο κατά τον ΒΑΠΕ σχετίζει το όλο θέμα με την πρόθεση 
της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα. 

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στο Ινστιτού-
του Μαξ Πλανκ της Γερμανίας,  η αποδόμηση 
των νεαρών λευκών πελαργών επηρεάζεται 
δραστικά και μερικές φορές ακόμη, διακόπτεται 
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Ο Μάρτιν Βικέλσκι, διευθυντής του Ινστι-
τούτου υποστηρίζει ότι τα ανθρώπινα απόβλητα 
έχουν γίνει πηγή τροφής για κάποιους από του 
πληθυσμούς πελαργών. 

Με την χρήση GPS ερευνητές παρακολου-
θήσαν τις μετακινήσεις 8 πληθυσμών λευκών 
πελαργών που μεταναστεύουν κάθε χειμώνα από 
χώρες όπως η Ελλάδα, η Πολωνία, η Ρωσία, η 
Ισπανία, η Γερμανία και το Ουζμπεκιστάν, νότια 
προς την Αφρική.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν 
ότι οι πελαργοί ωφελούνται από την ανθρώπινη 
παρουσία, χρησιμοποιώντας τα ανθρώπινα 
απόβλητα ως τροφή με αποτέλεσμα να μειώ-
νεται η ανάγκη για μετανάστευση. 

Σε περιπτώσεις, όπως αυτή του πληθυσμού 
του Ουζμπεκιστάν η επίδραση της ανθρώπινης 
παρουσίας είναι τόσο σημαντική που διακόπτε-
ται τελείως η μετανάστευση των πτηνών. Το 
γεγονός αυτό έχει και θετική και αρνητική όψη. 

Η χρήση ανθρωπίνων πόρων από τους 
πελαργούς μειώνει την απόσταση αποδόμησης 
και κατά συνέπεια την ενέργεια που ξοδεύουν οι 
πελαργοί έχοντας ευεργετικά αποτελέσματα για 

τα πτηνά. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος, στο μέλλον 
να προκληθούν ανωμαλίες στην ισορροπία των 
οικολογικών πλεγμάτων στων οποίων βρίσκο-
νται οι πελαργοί αφού ρυθμίζουν την ύπαρξη 
επιβλαβών εντόμων για τα φυτά, μετακινούν 
σπόρους και ανακυκλώνουν διάφορα θρεπτικά 
στοιχεία μέσα στο οικοσύστημα. 

Παρόλα αυτά η έρευνα αυτή αφήνει μία 
θετική νότα αφού μας δείχνει ότι τα είδη 
άγριας ζωής προσαρμόζονται στον ραγδαία 
ανθρωποκεντρικά αναπτυσσόμενο κόσμο. 

Διαταραχή Μετανάστευσης Πελαργών  
Λόγω Ανθρωπίνων Δραστηριοτήτων
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Καταδίκη για  
τα λύματα στη Νάξο

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου 
,καταδίκασε τον πρώην δήμαρχο Δρυ-
μαλίας, Γιάννη Μπαρδάνη , σε φυλάκιση 
ενός έτους με τριετή αναστολή για την 
υπόθεση Της θαλάσσιας ρύπανσης από 
λύματα, που διέφυγαν από τον Βιολογικό 
Καθαρισμό του Απόλλωνα Νάξου στις 18 
Αυγούστου 2010. 

Ο πρώην δήμαρχος Δρυμαλίας και ο 
τότε συντηρητής του ΒΙΟ-ΚΑ Απόλλωνα,Κα-
τηγορήθηκαν «ως υπαίτιοι με ενδεχόμενο 
δόλο ότι προκάλεσαν θαλάσσιαρύπανση 
με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, δια 
της εκβολής και διαφυ-γής στη θάλασσα 
ουσιών και δη λυμάτων ,αποβαλλόμενων 
από το δίκτυοπροώθησης των αστικών 
λυμάτων, των οποίων η παρουσία στη 
θάλασσααλλοιώνει τη φυσική κατάσταση 
του θαλασσινού νερού και το καθιστά 
επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου ή 
στην πανίδα και στην χλωρίδατων βυθών 
και γενικά, ακατάλληλο για τις προβλε-
πόμενες χρήσεις του».Για την ρύπανση 
αυτή ,το Λιμεναρχείο είχε αρχικά επιβάλει 
χρηματικό πρόστιμο στον δήμαρχο και 
έπειτα η υπόθεση πήρε την οδό της Δικαι-
οσύνης,όπου πρωτόδικα το δικαστήριο 
αθώωσε τον τότε συντηρητή του ΒΙΟ-ΚΑ 
Απόλλωνα, Νικόλαο Δεσποτίδη και βρήκε 
ένοχο τον πρώην δήμαρχο Δρυμαλίας , 
Γιάννη Μπαρδάνη , επιβάλλοντας του 
φυλάκιση ενός έτουςμε τριετή αναστολή. 

Ο πρώην δήμαρχος άσκησε έφεση 
,οπότε  το σήριαλ θα έχει και άλλα επει-
σόδια … 

«Δεν πωλείται  
ο ΟΛΠ»

Άκρως αντίθετος με την ιδιωτικοποί-
ηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 
τίθεται ο δήμαρχος Περάματος, Γιώργος 
Λαγουδάκης, σύμφωνα με δηλώσεις του. 
Την αντίθεση του στην πώληση του ΟΛΠ 
συμμερίζονται η μεγαλύτερη μερίδα των 
κατοίκων της πόλης αλλά και το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Το λιμάνι δεν πρέπει να πέσει 
στα «χέρια» ιδιωτών, πρέπει να διατηρήσει 
τον δημόσιο χαρακτήρα του. Δεν πρέπει 
να έχει την μοίρα τόσων άλλων δημόσιων 
υπηρεσιών που ιδιωτικοποιήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια. Η πόλη του Περάματος 
συνδέεται άρρηκτα με το λιμάνι σε οικο-
νομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό επίπεδο 
και τυχόν «ξεπούλημα» του λιμανιού θα 
αποτελέσει την «ταφόπλακα» στην δυναμι-
κή της πόλης. Ο δήμαρχος κάνει έκκληση 
στην Πολιτεία να διακόψει την διαδικασία 
πώλησης έστω και την τελευταία στιγμή. 
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Περάματος σε συνεδρίαση του, τον Οκτώ-
βριο του 2015, ήταν κατηγορηματικά κατά 
της πώλησης του 67% των μετοχών του 
ΟΛΠ σε ιδιώτες μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και 
ευελπιστούν η κυριότητα της λειτουργίας 
και των λιμενικών δραστηριοτήτων του 
ΟΛΠ να μείνει σε ελληνικά χέρια. 

Τώρα τι γίνεται Δήμαρχε ;
Σήκωσες τα χέρια στον ουρανό ή 

ψάχνεις τις τσέπες σου ;

Αλλαγές στους δασικούς συνεταιρισμούς
Στην Ελλάδα λειτουργούν 810 δασικοί 

συνεταιρισμοί (στοιχεία 2009).  Είναι 
ομάδες 7 ατόμων που μισθώνουν 

από από το Κράτος η ιδιώτες ένα τμήμα 
δάσους, το οποίο εκμεταλλεύονται σύμ-
φωνα με τις υποδείξεις του δασαρχείου. 
Το 10% των εσόδων πηγαίνει στο Κράτος, 
το 5% δε στο Δήμο. 

Το ΥΠΑΠΕΝ θέλει να βάλει τέλος σε 
αυτούς τους συνεταιρισμούς που έχουν 
σαν χαρακτηριστικό την εκμετάλλευση 
των δασών από ανειδίκευτους εργάτες 
και με ένα Σχέδιο Νόμου που ήδη δόθηκε 
σε διαβούλευση προβλέπει την ανασύ-
σταση όλων των δασικών συνεταιρισμών, 
οι οποίοι θα αποτελούνται μόνον από 
δασεργάτες. Δίνει την δυνατότητα στους 
συνεταιρισμούς να ασχοληθούν και με 
άλλα δασικά προϊόντα όπως τα αρωματικά 
φυτά, τα μανιτάρια, κ.α. 

Τα στοιχεία του Υπουργείου για το 
2014 δείχνουν παραγωγή ξύλου από 
τους δασικούς συνεταιρισμούς 730.000 
κυβικά μέτρα από δημόσια δάση και 
390.000 κυβικά μέτρα από ιδιωτικά 
δάση. Τα συνολικά έσοδα από την εκμε-
τάλλευση των δασών είναι για το 2014  
9,2 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουρ-
γό ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη, οι δασικοί 
συνεταιρισμοί λειτουργούν στο κενό, διότι 
διέπονται από την αγροτική νομοθεσία 
περί συνεταιρισμών, η οποία δεν λαμβάνει 

υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους με απο-
τέλεσμα να καταλήγουμε σε ψεύτικους 
συνεταιρισμούς που δημιουργούνται από 
επιτήδειους επιχειρηματίες που βρίσκουν 
7 άτομα τους πληρώνει για να εγγραφούν 
σαν μέλη του συνεταιρισμού και έχουμε 
έτσι άσχετους ανθρώπους στο δάσος 
με καταστρεπτικές συνέπειες για την 
ασφάλεια των ανθρώπων αυτών αλλά 
και για την διαχείριση του δάσους. 

Παλαιότερα η κυβέρνηση Παπαδήμου 
δοκίμασε να εκσυγχρονίσει το καθεστώς 
των δασικών συνεταιρισμών αλλά η 
προσπάθεια αυτή δεν προχώρησε. 

Το σχέδιο νόμου δόθηκε σε διαβού-
λευση έως τις 10 Φεβρουαρίου 2016 
και προβλέπει μεταξύ άλλων :

1. Το νέο όνομα θα είναι «Δασικοί 
Συνεταιρισμοί Εργασίας» (ΔΑΣΕ), θα 
έχουν κατ’ ελάχιστον 25 μέλη, τα οποία 
θα είναι όλα υποχρεωτικά δασεργάτες. 
Μόνον οι Συνεταιρισμοί αυτοί θα μπο-
ρούν να αναλάβουν την εκμετάλλευση 
δασών με την συλλογή ξύλου και ρητίνης, 
αλλά και κάθε είδους καρπών από τα 
δάση. Επίσης πραγματοποιούν εργασίες 
δασοπροστασίας.

2. Πέντε η περισσότεροι ΔΑΣΕ του 
ίδιου νομού μπορούν να συστήσουν μία 
Ένωση, προκειμένου να ιδρύσουν μονάδα 
μεταποίησης προϊόντων.

Οι υπάρχοντες σήμερα δασικοί συνε-
ταιρισμοί πρέπει υποχρεωτικά να διαγρά-

ψουν τα μέλη που δεν είναι δασεργάτες 
και να συμπληρώσουν 25 μέλη ο κάθε 
συνεταιρισμός, σύμφωνα με τον νέο υπό 
ψήφιση νόμο.

Υπάρχουν χώρες με μικρότερο ποσοστό 
δασοκάλυψης από την χώρα μας, που 
έχει 25,5%,   που παράγουν από την 
εκμετάλλευση των δασών 2% του ΑΕΠ, 
ενώ στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό δεν 
φθάνει το 0,5%. Χρειάζονται επομένως 
αναπτυξιακά μέτρα για να αναπτύξουν 
οι ΔΑΣΕ τα δάση και να φθάσουν και να 
ξεπεράσουν το 2% του ΑΕΠ.

Στις επόμενες 10 ημέρες θα παρουσι-
ασθεί από το ΥΠΕΠΑΝ σχέδιο νόμου για 
την κατάρτιση των δασικών χαρτών.  Όσον 
αφορά δε το πάγωμα της κατεδάφισης 
των κτιρίων που είναι μέσα σε δασικές 
εκτάσεις, με το πέρας της διαδικασίας 
κύρωσης των δασικών χαρτών (σε 3 
χρόνια υπολογίζει το Υπουργείο) κάποια 
κτίρια μπορεί να νομιμοποιηθούν (π.χ. 
εάν υπάρχει ρυμοτόμηση σε μία περιοχή 
παύει να θεωρείται δασική, κλπ.).

Ευχόμαστε να μην είναι υπεραι-
σιόδοξο το Υπουργείο σχετικά με 
την τριετία που θα χρειαστεί για 
την κύρωση των δασικών χαρτών 
της χώρας και να μην διαψευστεί 
διότι μέχρι τώρα, μετά από κάποιες 
δεκαετίες, στους δασικούς χάρτες έχει 
κυρωθεί μόνον το 1% της έκτασης 
της χώρας. 



ΙΟΥΛΙΟΣ  2016
οικονομίαΟΙΚΟΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ/ 25

Δεν είμαστε σε θέση να 
γνωρίζουμε πόσα και ποια 
από τα Πρόστιμα που μας 

έχει επιβάλλει μέχρι σήμερα το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη 
συμμόρφωση όσον αφορά στους 
ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, Δίκτυα Αποχέτευσης, 
έχουν πληρωθεί.

Εάν πληρωθούν αυτά τα Πρό-
στιμα θα είναι περισσότερα χρήματα 
από όσα θα απαιτούντο για την 
συμμόρφωσή μας μες τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατάρ-
γηση όλων των ΧΥΤΑ και για την 
κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 
που δεν υπάρχουν ακόμα σήμερα, 
17 χρόνια μετά την λήξη της προ-
θεσμίας που έθεσε η ΕΕ. 

Έγινε σύσκεψη τέλος Σεπτεμ-
βρίου 2015 στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, με συμμετοχή εκπροσώπων 
από τα αρμόδια Υπουργεία, της 
Γενικής Γραμματείας Υδάτων, της 
ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδας. Ο Δήμαρχος Ραφήνας-
Πικερμίου κ. Βασίλης Πιστικίδης 
ειδοποιήθηκε την επόμενη ημέρα ! 

Οι δύο μεγαλύτεροι Δήμοι της 
Ανατολικής Αττικής που εξακολου-

θούν να μην έχουν αποχέτευση 
είναι οι παραπάνω αναφερόμενοι 
και για αυτούς θα μας έλθει στις 
29 Οκτωβρίου ο βαρύς μποναμάς 
από την ΕΕ.

Τα δύο εμπλεκόμενα Υπουργεία 
και η Περιφέρεια Αττικής ισχυ-
ρίζονται ότι το θέμα απαιτεί την 
συναίνεση των δύο Δήμων. 

Επίσης ο Ειδικός Γραμματέας 
Υδάτων κ. Ιάκωβος Γκανούλης 
θέλει συμφωνία του κοινού για να 
προχωρήσει. Σε ανάλογο επίπεδο 
κινείται και η ΕΥΔΑΠ, ο Πρόεδρος 
της οποίας κ. Κώστας Παπαδόπου-
λος λέει ότι η απόφαση ανήκει 
κυρίως στην Περιφέρεια και τους 
Δήμους. Η ΕΥΔΑΠ επεμβαίνει σε 
επίπεδο προδιαγραφών, παραλαβής 
και λειτουργίας του έργου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής 
και πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού 
κ. Πέτρος Φιλίππου πιστεύει ότι 
δεν πρέπει να αποκλειστεί η λύση 
δημιουργίας Βιολογικού καθαρι-
σμού στο Πλατύ Χωράφι Σπάτων, 
το οποίο επιλέχθηκε πριν είκοσι 
χρόνια όταν η περιοχή ήταν ερημιά, 
ενώ τώρα κατοικείται. Συζητείται 

το ενδεχόμενο να οδηγηθούν τα 
λύματα των περιοχών στον βιο-
λογικό καθαρισμό που είναι υπό 
κατασκευή κοντά στο Αεροδρόμιο 
η σε νέο βιολογικό καθαρισμό στο 
Αεροδρόμιο από την πλευρά των 
Σπάτων. 

Οι δύο Δήμοι πιστεύουν ότι 
είναι δυνατή η σύνδεσή τους με την 
Ψυττάλεια, αντί για την δημιουργία 
βιολογικού καθαρισμού.

Η υπόθεση είναι ακόμα σε 
εκκρεμότητα και χάθηκαν 250 
εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ !

Η περιφέρεια από την πλευρά 
της δεν μπορεί να ολοκληρώσει 
τον σχεδιασμό της για την Ανα-
τολική Αττική, εάν η ΕΥΔΑΠ δεν 
τελειώσει την σύνδεση της Παλ-
λήνης, Γέρακα και παραλιακών 
περιοχών του Δήμου Σαρωνικού με 
την Ψυττάλεια.  Έτσι τουλάχιστον 
ισχυρίζεται ο κ. Φιλίππου, ο οποίος 
λέει επίσης ότι δεν προχωράει 
ο σχεδιασμός επειδή αντιδρούν 
κάποιοι πολιτευτές του Πειραιά….

Τα Πρόστιμα δεν τα πλη-
ρώνουν όμως αυτοί, εμείς οι 
απλοί πολίτες.  Τ΄ακούσατε;

Πάλι Πρόστιμα για ανύπαρκτα δίκτυα Αποχέτευσης

Εργαζόμενοι  
στην Ανακύκλωση 

Στο ένα μετά το άλλο εργοστάσια ανακύ-
κλωσης ανά την Ελλάδα οι εργαζόμενοι έχουν 
ξεκινήσει κινητοποιήσεις, για τα δικαιώματά  τους 
γιατί αλλάζουν οι εργολάβοι και καταστρατη-
γούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Απολύονται υπάλληλοι, μειώνονται οι μισθοί 
, και δεν υπάρχουν μέτρα  για την προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, 
σε μια δουλειά που βασιλεύει η ηπατίτιδα ,όταν 
μαζεύοντας πλαστικές σακούλες, μπορούν να 
βρούνε από πλαστικά μπουκάλια έως  ανθρώ-
πινα οστά, ιατρικές σύριγγες, πτώματα ζώων  
και όλμους.

Το παρήγορο στις κινητοποιήσεις ,όμως είναι 
ότι έχουν κοντά τους Σωματεία Εργαζομένων ,από  
όλους τους χώρους  ,φοιτητικούς και μαθητικούς 
συλλόγους, δείχνοντας έτσι ότι δεν είναι κανείς 
μόνος του ,κανένας κλάδος δεν μπορεί σήμερα 
να μάχεται μόνος του.

Οι αγώνες τους αρχίζουν να αναγνωρίζο-
νται ,και αυτό φαίνεται με την πρώτη νίκη των 
εργαζομένων στη «Γενική Ανακύκλωση» στα 
Γιάννενα, αφού ανακοινώθηκε η ανάκληση των 
17 απολύσεων, και αποφασίσανε τη λήξη των 
κινητοποιήσεων τους.

Σε ότι αφορά τα αιτήματά τους βέβαια συνεχί-
ζουν τον αγώνα για να ενταχθούν οι εργαζόμενοι 
των εργοστασίων ανακύκλωσης σκουπιδιών σε 
βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και για την βελτίωση 
των συνθηκών ασφαλείας στο χώρο εργασίας.

Περιμένουμε να δούμε τώρα ,τι θα γίνει 
και με τους εργαζόμενους στην «Ανακύκλω-
ση» στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Είδος προς εξαφάνιση τείνει να γίνει η 
«περήφανη» Ελληνική αγροτιά, στα χρό-
νια της κρίσης, μιας και οι γηραιότεροι τα 
παρατάνε ενώ οι νεότεροι αν και μπήκαν 
στη διαδικασία, γρήγορα εγκατέλειψαν τη 
προσπάθεια χωρίς τα απαιτούμενα όπλα 
στο χωράφι. Με δεδομένο ότι το 82% των 
αγροτών εισπράττει επιδότηση που δεν 
ξεπερνά τα 5.000 ευρώ το χρόνο ολοένα 
και περισσότεροι νέοι αγρότες «πέφτουν 
στη μάχη» με αποτέλεσμα ο αριθμός των 
απασχολούμενων από τους 540.000 να 
πέσει στους 460.000 ( ποσοστό 15-20%) 
την περασμένη χρονιά. Μη ξεχνάτε ότι ο 
αγροτικός τομέας στην Ελλάδα προσφέρει 
το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ με ποσοστό 
20%, ο τουριστικός προσφέρει 18% και η 
μεταποίηση –βιομηχανία περίπου 7%.

Όλο και λιγοστεύουν οι Έλληνες αγρότες

Ο συνδυασμός των αρωματικών βοτάνων που απο-
τελούν το Κρητικό  Ίαμα μπορεί να «φρενάρει» τον ιό 
της γρίπης, το κρυολόγημα και να ενδυναμώσει τον 
οργανισμό μας, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου 
της Κρήτης που είχε επίκεντρο την αντιοξειδωτική δρά-
ση των βοτάνων. Η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Ρεθύμνου, με την υποστήριξη του Βοτανικού Κήπου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης συναινούν στην υποστήριξη 
για την καλλιέργεια των συγκεκριμένων βοτάνων, προ-
κειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την τοπική 
κοινωνία.’’ Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των μελετών μας 
είναι η ενσωμάτωση της εθνοβοτανολογικής γνώσης 

στη σύγχρονη πειραματική έρευνα και την παραγωγική 
διαδικασία. 

Το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο της εξέλιξης του 
Ιάματος είναι η αρμονική μακροχρόνια, εποικοδομητι-
κή παραγωγική και συμπληρωματική συνεργασία του 
πρωτογενούς και του δευτερογενούς αγροτικού τομέα, 
μιας ερευνητικής ομάδας και μιας φαρμακευτικής εται-
ρείας, οι οποίοι κατάφεραν, στην Ελλάδα της κρίσης να 
ξεκινήσουν, να προωθήσουν και να μετουσιώσουν σε 
πράξη μια ιδέα. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι συνηθι-
σμένα και για αυτό θα πρέπει να τονισθούν» ανέφερε ο 
Καθηγητής Η. Κατανάς. 

Πιο δυνατός ο οργανισμός με Κρητικό Ίαμα
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Παρουσιάστηκε από τον κ. Κεφάλα, 
μέλος της ΠΡΩΣΥΝΑΤ (Πρω-
τοβουλία Συνεννόησης για τη 

Διαχείριση των Απορριμμάτων) η απα-
ράδεκτη μέχρι τώρα κατάσταση και 
τις ευθύνες των κυβερνήσεων αλλά 
και, ειδικότερα, του αυτοδιοι-κητικού 
κατεστημένου της περιοχής. 

Το λόγο πήραν εκπρόσωποι από 
φορείς της Φυλής, και δημοτικές 
παρατάξεις από όμορους δήμους 
(Αγίους Αναργύρους-Καματερό, Ίλιον, 
Πετρούπολη) που τόνισαν πως το 
πρόβλημα τους αφορά όλους. Στόχος 
ο Περιφερειακός Σχεδιασμός να μη 
φτάσει για ψήφιση όπως έχει σήμερα. 
Παραβρέθηκαν και μίλησαν: Χρήστος 
Κουρνιώτης και Γιάννης Σαμοΐλης από 
τοπική ΕΛΜΕ, Κώστας Λουμιώτης 
(Ριζοσπαστική Κίνηση Φυλής, Γιώρ-
γος Κομμα-τάς (Δημοτική Κίνηση 
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Αγίων Αναργύρων 
- Καματερού), Κώστας Κάβουρας 
(ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ  Ιλίου), Νίκος 
Σακούτης (Ριζοσπαστική Αγωνιστικής 
Κίνησης Πετρούπολης), Στέλλα Κολιού, 
φαρμακοποιός, Κώ-στας Βάβουλας 
(πρώην δημοτικός σύμβουλος), Αγγε-

λική Τσολομύτη μέλος επιτροπής 
διαβούλευσης περιφέρειας Αττικής. 
Εγκρίθηκε ψήφισμα, για τους αρμό-
διους φορείς, για το οριστικό κλείσιμο 
του ΧΥΤΑ Φυλής

Πάνω από 50 χρόνια, η Φυλή και 
τα Άνω Λιόσια είναι ο βασικός σκουπι-
δότοπος της Αττικής. Δεκάδες εκατομ-
μύρια τόνοι δημοτικά σκουπίδια, και 
τεράστιες ποσότητες βιομηχανικών και 
επικίνδυνων αποβλήτων. Θάνατοι από 
καρκίνους, σοβαρά προβλήματα υγείας 
και τελευταία η βαριά δυσοσμία εξα-
κολουθούν να στηρίζουν τη λειτουργία 
της Αττικής με συνειδητή καταστροφή 
της περιοχής των δήμων Φυλής και 
Ασπροπύργου και στη συνεχιζόμενη 
και διαρκή υποβάθμιση ολόκληρης 
της Δυτικής Αττικής.

Η περιφερειάρχης εκλέχθηκε με 
το σύνθημα «η Φυλή θα κλείσει». 
Πολύ σύντομα ολοκληρώνεται ο νέος 
περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης 
αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), με έμφαση στην 
ανακύκλωση και στην αποκεντρωμένη 
διαχείριση αποβλήτων αλλά μόνο 
στα χαρτιά. Και ο ΕΔΣΝΑ ανανέωσε 
άδειες περιβαλλοντικών όρων και 

λειτουργίας, σύμβαση εκμίσθωσης 
του «πανελλαδικού» αποτεφρωτήρα 
υγειονομικών αποβλήτων και για τη 
λειτουργία του ιδιωτικού εργοστασίου 
επεξεργασίας σκουπιδιών (ΕΜΑΚ) με 
επέκταση από 250.000 τόνους ανά 
έτος, σε 350.000!!!... Ο κόσμος απαιτεί 
το άμεσο και οριστικό κλείσιμο του 
ΧΥΤΑ Φυλής. 

Με καμιά επέκταση δραστηριοτήτων 
και δυναμικότητας του ΕΜΑΚ Φυλής. 
Να απομακρυνθεί άμεσα ο αποτεφρω-
τήρας υγειονομικών-νοσοκομειακών 
αποβλήτων. Να μην επιτραπεί καμία νέα 
δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων, 
στην ευρύτερη περιοχή, όπως αυτές 
που σχεδιάζουν η εταιρεία WATT ΑΕ 
και ο Δήμος Αθήνας. Να αποσυρθεί το 
συγκεντρωτικό σχέδιο αναθεώρησης 
του ΠΕΣΔΑ, με επίκεντρο τη Φυλή. 
Να αναμορφωθεί ριζικά, με στόχο 
το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρι-
σης, την αποκέντρωση, την πρόληψη, 
την προδιαλογή και την ανακύκλωση 
των υλικών και με τη διαχείριση από 
δημόσιους φορείς. Όλες οι περιοχές 
να αναλάβουν το φορτίο που τους 
αναλογεί.

ΚΕΡΚΥΡΑ: Βοά  
ο κόσμος για το αίσχος 
των σκουπιδιών

Και πάλι μπαλώματα στο εκρηκτικό πρό-
βλημα για τα σκουπίδια στην Κέρκυρα. 

Για ένα ζήτημα που έπρεπε να έχει λυθεί 
από χρόνια χρειάστηκε να κινητοποιηθούν ο 
υπουργός Π. Κουρουμπλής, δύο βουλευτές 
Φ. Βάκης και Κ. Παυλίδης, ο Δήμαρχος Κ. 
Νικολούζος, ο Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσά-
τος, αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες 
για να δοθεί ΚΑΙ ΠΑΛΙ προσωρινή λύση.  
Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής απο-
φάσισαν την άρση του αποκλεισμού του 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ) στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας, για τους 
επόμενους δύο μήνες. 

Η Επιτροπή Αγώνα Τεμπλονίου και όμο-
ρων περιοχών αποφάσισε τελικά σε λαϊκή 
συνέλευσή της να κάνει ένα βήμα πίσω –υπό 
τον φόβο και της διαφαινόμενης αστυνομικής 
επέμβασης- μετά τον αποκλεισμό του ΧΥΤΑ 
για σχεδόν 3 εβδομάδες, που είχε αποτέλεσμα 
να «πνιγεί» το νησί στα σκουπίδια εν μέσω 
θερινής περιόδου, με σοβαρές επιπτώσεις 
τόσο στη δημόσια Υγεία, όσο και στον οικο-
νομικό-τουριστικό τομέα.

Η «λύση» βρέθηκε όταν κινδύνεψε να 
τιναχτεί στον αέρα ο τουριστικός τομέας που 
αποφέρει πάνω από 500 εκατ. ευρώ κάθε 
χρόνο ως άμεσες ταξιδιωτικές εισπράξεις 
και χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η κατάσταση επηρέασε επίσης τα ιδιόκτητα 
τουριστικά καταλύματα, του ταξιδιωτικούς 
πράκτορες και του εμπόρους, καθώς και 
τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών 
και της μαρίνας στα Γουβιά. Το ζήτημα είχε 
πάρει διεθνείς διαστάσεις. Παράπονα είχαν 
αρχίσει να δέχονται και οι ξένοι ταξιδιωτικοί 
οργανισμοί. Το 2015 οι αφίξεις από εξωτερικό 
ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο. Αλλά και 
φέτος η σεζόν που δεν είχε προβλήματα με 
μεταναστευτικό και προσφυγικό είχε θετικό 
ξεκίνημα. Η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας 
είχε κάνει λόγο «για 20ήμερη ομηρία της 
τουριστικής Κέρκυρας». Ο πρόεδρος της 
Ένωσης, κατάγγειλε πως η «υγεία των επισκε-
πτών και των κατοίκων κινδύνεψε». Επίσης 
πως «η καταστροφή ήταν μεγάλη καθώς τα 
ξενοδοχεία δεν είχαν χώρους ή ψυγεία, διότι 
όλα είχαν γεμίσει με τα απορρίμματα». Το 
χειρότερο: Οι τουρίστες παραπονιούνταν, 
ακύρωναν μέρες παραμονής και αναμε-
τάδιδαν χιλιάδες φωτογραφίες από κάθε 
γωνιά του νησιού. Οι αρχές δεσμεύτηκαν 
να ανατεθεί άμεσα μελέτη στο Πολυτεχνείο 
για αναζήτηση νέου χώρου για ολοκληρω-
μένη διαχείριση, όχι όμως στο Τεμπλόνι. Να 
αρχίζουν άμεσα εργασίες  αποκατάστασης 
του ΧΥΤΑ. Να ενταχθεί  το Τεμπλόνι στα 
ευρωπαϊκά προγράμματα ολοκληρωμένης 
χωρικής ανάπτυξης. 

Προτάθηκαν επίσης: καθορισμός συγκε-
κριμένων ανταποδοτικών οφελών στους 
κατοίκους του Τεμπλονίου -μειωμένο τιμο-
λόγιο ύδρευσης, ανταποδοτικών τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Όλες 
οι  διαδικασίες θα παρακολουθούνται από 
επιτροπή κάτοικων της περιοχής.

ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΩΣΥΝΑΤ  
ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΌ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ WATT.

H μεγαλύτερη χωματερή της 
Ευρώπης πρέπει να κλείσει
Άλλη μια φορά πολίτες και συλλογικότητες φώναξαν, βράχνιασαν, 
κατάγγειλαν - αλλά η χωματερή εκεί, τα στήλωσε και δεν φεύγει. 
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Ο πρόεδρός της Κεντρικής 
Ενωσης Δήμων Ελλάδας Γ. 
Πατούλης επανέλαβε πώς είναι 

σύμφωνη η ΚΕΔΕ στις Συμπράξεις 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 
για επεξεργασία αποβλήτων. «Η ΚΕΔΕ 
δεν είναι αντίθετη με κανένα τρόπο 
χρηματοδότησης και διαχείρισης 
των αστικών στερεών αποβλήτων» 
ανέφερε.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι για το ίδιο 
θέμα έκαναν παρέμβαση επισημαίνο-
ντας πως «Η κυβέρνηση δεν πρέπει 
να αποδεχθεί καταστρατήγηση της 
εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
για τη διαχείριση απορριμμάτων».  
Αυτό σχολίασε το Πανελλαδικό Συμ-
βούλιο των Οικολόγων Πράσινων 
σχετικά με πληροφορίες για έγκριση 
4 ΣΔΙΤ (Πελοπόννησος, Ηλεία, Σέρ-
ρες, Ήπειρος). 

«Τα ΣΔΙΤ δεν είναι συμβατά με 
τον εναρμονισμένο με την ευρω-
παϊκή νομοθεσία Εθνικό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Απορριμμάτων» και 
επισήμαναν: «Σε εποχές κοινωνικής 
και οικονομικής κρίσης δεν έχουμε 
δικαίωμα να ανεχθούμε όρους για 
ελάχιστες εγγυημένες ποσότητες 
για 28 χρόνια ή να δεχθούμε να 
επιβληθούν στους πολίτες κόστη δια-
χείρισης απορριμμάτων που αγγίζουν 
ή ξεπερνούν τα 100 ευρώ/τόνο”. 

Προειδοποίησαν επίσης για τον 
κίνδυνο ενεργοποίησης του δημο-
σιονομικού κόφτη, καθώς, σύμφω-
να με πρόσφατο έγγραφο της Ε.Ε. 

για τα ΣΔΙΤ, όταν η συμμετοχή του 
Δημοσίου είναι πάνω από 33%, ο 
τραπεζικός δανεισμός υπολογίζε-
ται στο έλλειμμα. Τα συγκεκριμένα 
ΣΔΙΤ είχαν σχεδιαστεί με σχέση 40% 
Δημόσιο - 60% ιδιώτης.

Από την άλλοι οι άμεσα ενδια-
φερόμενοι, 15 από τους 27 δήμους 
στην Πελοπόννησο δεν έχουν ακόμα 
καταθέσει καν δική τους πρόταση, 
ενώ 3 στους 5 νομούς δεν θέλουν 
ΧΥΤΑ στα όριά τους. Κι από την άλλη 
ακριβότερη θα είναι η δημιουργία 
αποκεντρωμένων εγκαταστάσε-
ων για τους δήμους, από 37,5 έως 
51,5 εκατ. ευρώ, για «καθημερινή» 
διαχείριση των απορριμμάτων σε 
σύγκριση με τη ανάθεσης όλου του 
«πακέτου» σε ιδιώτη. Η μελέτη του 
ΠΕΣΔΑ προτείνει δύο σενάρια: το 
1ο προτείνει αποδοχή του σχεδίου 
της Περιφέρειας για ΣΔΙΤ. Το 2ο 
προτείνει δημιουργία αποκεντρω-
μένων υποδομών. 

Εντυπωσιακή πάντως η αδράνεια 
πολλών δήμων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για ένα τόσο «καυτό» 
πρόβλημα. Τοπικό σχέδιο διαχείρι-
σης απορριμμάτων: Στην Αργολίδα 
κατέθεσε μόλις 1 δήμος από τους 
5. Στην Αρκαδία κατέθεσαν 3 από 
τους 5. Στην Κορινθία κατέθεσαν και 
οι 6. Στη Λακωνία κατέθεσαν 3 από 
τους 5. Στη Μεσσηνία 3 από τους 6. 
Τέλος, οι δήμοι Αργολίδας, Λακωνίας 
και Μεσσηνίας δεν προτείνουν θέση 
για ΧΥΤΥ στα όριά τους.

ΚΕΔΕ ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΣΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ 28

«Ναι» στις συμπράξεις με ιδιώτες για τα απορρίμματα

Διαχείριση στερεών απο-
βλήτων: Ένα από τα πιο κρίσιμα 
ζητήματα για την Ήπειρο. Η Περι-
φέρεια επείγεται, το Υπ. Περι-
βάλλοντος καθυστερεί. Πολλές 
οι εκκρεμότητες: Θα μεταφερ-
θούν στους ΧΥΤΑ της Ηπείρου 
απορρίμματα από Λευκάδα και 
Κέρκυρα; Θα γίνει μονάδας επε-
ξεργασίας στο Ελευθεροχώρι 
Δωδώνης;

10η Πανελλήνια Σύνοδο των 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (Φο. Δ.Σ.Α), πραγ-
ματοποιήθηκε προ ημερών στα 
Γιάννενα. 

Από την ερχόμενη Πέμπτη 
έως και το Σάββατο, 2 Ιουλί-
ου επιστήμονες με γνώση και 
εμπειρία στα θέματα διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων, την εναλ-
λακτική διαχείριση, τη νομοθεσία 
που διέπει τους ΦΟΔΣΑ, καθώς 
και εκπρόσωποι των συναρμό-
διων Υπουργείων και της ΚΕΔΕ, 

θα έχουν την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν, να προβληματιστούν 
και να ανταλλάξουν απόψεις στα 
πολλά και σημαντικά θέματα που 
τους απασχολούν. Την Πέμπτη 
θα βρεθούν στα Γιάννενα ο Υπ. 
Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης 
αλλά και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ 
Γιώργος Πατούλης.

«Πρέπει να 
συζητήσουμε…»

Σε συνέντευξη τύπου που 
παραχώρησε χθες το μεσημέρι ο 
Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ν. Ιωαν-
νίνων Σπύρος Κωνσταντόπουλος, 
έκανε λόγο για την ανάγκη να 
γίνει μία ολοκληρωμένη συζήτη-
ση και να βγουν συμπεράσματα 
για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων. Όπως είπε, το Συνέ-
δριο, που θα πραγματοποιηθεί 
στο ξενοδοχείο «Grand Serai», 
έχει ως κύριο θέμα την ανάλυση 
της υφιστάμενης κατάστασης 

καθώς και την προοπτική που 
δημιουργείται για την διαχείριση 
των απορριμμάτων εν’ όψει της 
ολοκλήρωσης των νέων ΠΕΣΔΑ 
και των χρηματοδοτήσεων της 
νέας προγραμματικής περιόδου 
(2014 - 2020). Στόχος είναι η 
ενημέρωση φορέων και πολι-
τών σε θέματα όπως τα στερεά 
απόβλητα και η ανακύκλωση.

Για το αίτημα της Λευκάδας
Όσον αφορά στο αίτημα για 

τη μεταφορά αποβλήτων από 
τη Λευκάδα που αντιμετωπίζει 
μεγάλο πρόβλημα στους τρεις 
ΧΥΤΑ της Ηπείρου (Ελληνικό, 
Καρβουνάρι, Βλαχέρνα), ο κ. 
Κωνσταντόπουλος υπήρξε κατη-
γορηματικός. Όπως σημείωσε, «η 
κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει 
ότι πρέπει να πάρει αποφάσεις 
αναφορικά με τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων κι αυτή 
είναι η κατασκευή εργοστασίου 

μέσω ΣΔΙΤ, γιατί θα έχουμε και 
πρόστιμα από την Ε.Ε.. Δε μπορεί 
να μπαίνουμε σε διαδικασίες του 
τύπου ‘δώσε εσύ τώρα, να σου 
δώσω εγώ σ’ ένα μήνα’».

«Όχι» κι από την Άρτα!
Αρνητικό στη μεταφορά των 

σκουπιδιών από τη Λευκάδα 
στον ΧΥΤΑ Βλαχέρνας Άρτας, 
εμφανίστηκε σε συνεδρίασή 
του το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου Διαχείρισης της 
3ης γεωγραφικής περιοχής. «Το 
κύτταρο του ΧΥΤΑ έχει ήδη κορε-
στεί, γι’ αυτό και δεν μπορεί να 
δεχτεί άλλα σκουπίδια», δήλωσε 
στην ΕΡΤ Ιωαννίνων ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου και Πρόεδρος 
του Φορέα Διαχείρισης Στε-
ρεών Απορριμμάτων Ηπείρου 
Ευστάθιος Γιαννούλης. Για το 
ίδιο θέμα συνεδριάζει αύριο και 
το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, 
το οποίο επίσης είναι βέβαιο 

πως θα πει «όχι» στη μεταφορά 
απορριμμάτων από τη Λευκάδα.

Πάντως, «πράσινο φως» έλα-
βε από το υπουργείο η κατασκευή 
νέου ΧΥΤΑ στη Βλαχέρνα και 
κληθείς χθες να σχολιάσει το 
θέμα, ο Σπ. Κωνσταντόπουλος 
είπε ότι εφόσον σύντομα θα 
υπάρχει νέος ΧΥΤΑ, θα μπορούσε 
να γίνει μία συζήτηση για το αν 
μπορεί να δεχθεί περισσότερα 
απόβλητα από τους άλλους δύο 
ΧΥΤΑ της Ηπείρου.

Εκπαιδευτικό Συνέδριο Στα 
Γιάννενα, παράλληλα με τη συνά-
ντηση των ΦΟΔΣΑ, συνέδριο της 
ΚΕΔΕ με θέμα την εκπαίδευση 
των εργαζομένων στην ανακύ-
κλωση. Ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Γ. Πατούλης ζήτησε «κοινή 
συστράτευση στην προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης των πολιτών 
στον τομέα της περιβαλλοντικής 
προστασίας και αλλαγής των 
καταναλωτικών προτύπων».

ΧΥΤΑ – Λευκάδα – Ελευθεροχώρι Δωδώνης παίζουμε την κολοκυθιά;
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«Τουλάχιστον 1 στους 4 Ευρω-
παίους έχει προβλήματα από 
την ηχορύπανση. Κυρίως δια-

ταράσσεται ο ύπνος του. Αλλά μπορεί 
να πάθει ακόμα και υπέρταση, καρδιακές 
παθήσεις και διαταραχές της ψυχικής 
υγείας» σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλ-
λοντος. Διότι ηχορύπανση, δεν είναι 
μόνο η δυνατή μουσική ή το γάβγισμα 
του σκύλου του γείτονα. Είναι η μακρο-
χρόνια έκθεση στον θόρυβο από την 
οδική κυκλοφορία, τους σιδηρόδρομους, 
τα αεροδρόμια και τη βιομηχανία. Η 
Οδηγία για τον Περιβαλλοντικό Θόρυβο 
(END - 2002/49 / ΕC) προσδιορίζει ως 
ήσυχες περιοχές έξω από τις πόλεις τις 
περιοχές εκείνες που οριοθετούνται 
από τις εθνικές αρχές ως ανενόχλητες 
από θορύβους που προέρχονται από 
την κυκλοφορία, τη βιομηχανία ή τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η έκθε-
ση «Ήσυχες περιοχές στην Ευρώπη: 
το περιβάλλον ανεπηρέαστο από την 
ηχορύπανση» του Οργανισμού παρέχει 
μια πρώτη χαρτογράφηση των πιθανών 
ήσυχων τόπων στις αγροτικές περιοχές 
της Ευρώπης. 

Περίπου το 18% της έκτασης της 
Ευρώπης μπορεί να θεωρηθεί ήσυχο, 
αλλά το 33% δυνητικά επηρεάζεται από 
την ηχορύπανση. Οι πιο θορυβώδεις 
περιοχές τείνουν να βρίσκονται σε χώρες 
με υψηλότερες πυκνότητες πληθυσμού, 
όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και 
η Ολλανδία. Απομακρυσμένες περιοχές, 
όπως οι Αλπεις ή κοντά στις ακτές της 
Μεσογείου, είναι κατά μεγάλο ποσοστό 
ήσυχες. Περίπου το 27% των προστα-
τευόμενων περιοχών Natura 2000 
στην Ευρώπη έχουν μεγάλες εκτάσεις 
που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
παράδεισοι της ησυχίας. Αντίθετα, 
σχεδόν το 20% των προστατευόμενων 
περιοχών του δικτύου Natura 2000 

εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα θορύ-
βου. Eκτιμάται ότι περισσότεροι από 
10.000 πρόωροι θάνατοι κάθε χρόνο 
οφείλονται στον θόρυβο.

Η ικανότητα ανάγνωσης σε τουλά-
χιστον 8 000 παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 
και 17 ετών επηρεάζεται αρνητικά από 
τον θόρυβο, κυρίως από τα αεροσκάφη 
και τις εργασίες κοντά σε αεροδρόμια. 
Ο ΠΟΥ κατηγοριοποιεί τον θόρυβο ως 
τη 2η χειρότερη περιβαλλοντική αιτία 
για κακή υγεία στην Ευρώπη, πίσω μόνο 
από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας του 
περιβάλλοντος.

Πρόβλημα για τα ζώα. 
Βλαβερές επιπτώσεις των ανθρω-

πογενών θορύβων εντοπίζονται στην 
άγρια πανίδα. Ενδεικτικό: στη φύση, 
πολλά είδη βασίζονται στην ακουστική 
επικοινωνία για σημαντικές πτυχές της 
ζωής, όπως εύρεση τροφής ή εντοπισμός 
συντρόφου. Η ηχορύπανση μπορεί ενδε-

χομένως να διαταράξει τις λειτουργίες 
αυτές και, ως εκ τούτου, να επηρεάσει 
αρνητικά τον πλούτο των ειδών, την 
αναπαραγωγική επιτυχία, το μέγεθος 
και την κατανομή των πληθυσμών. 

Καλές πρακτικές. Η έκθεση επιση-
μαίνει μια σειρά παραδειγμάτων με 
«καλές πρακτικές» σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Στο Δουβλίνο, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο προχώρησε σε έναν συνδυ-
ασμό μοντελοποίησης του θορύβου 
και μετρήσεων για τον εντοπισμό των 
μακροπρόθεσμων μέσων επιπέδων 
θορύβου που βλάπτουν την υγεία. Αυτό 
οδήγησε στη λήψη μέτρων προστασίας 
σε οκτώ περιοχές της πόλης. Στο Οσλο, 
οι αρχές επικοινώνησαν με ανθρώπους 
που γνώριζαν πιθανές ήσυχες περιο-
χές και στη συνέχεια αντιστοίχισαν τα 
επίπεδα θορύβου στις περιοχές αυτές. 
Αυτό οδήγησε στην ταυτοποίηση 14 
ήσυχων περιοχών.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τα δικαιώματα  
των επιβατών 

Οι επιβάτες έχουν και δικαιώματα! Πολύ 
ενδιαφέρον κι ας μη το ξέραμε συγκεκρι-
μένα μέχρι σήμερα. Το Κέντρο Προστασίας 
Κα-ταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) παρόλο που δεν 
είναι ικανοποιημένο από τους δυο Χάρτες 
Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές - 
επι¬βάτες (Χ.Υ.Κ.) που έχουν αναπτύξει ο 
Ο.Σ.Ε. http://goo.gl/IO9eVu και τα Κ.Τ.Ε.Λ. 
http://goo.gl/bsdYf0, και ζητάει από το 
Υπουρ¬γείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, 
να τους τροποποιήσει, μας ενημερώνει για 
ότι ισχύει μέχρι σήμερα. Τ

α δικαιώματα, όσα υπάρ¬χουν, είναι 
χρήσιμο να τα ξέρουμε - γι αυτό παραπέ-
μπουμε στις ιστοσελίδες για πλήρη ενη-
μέρωση. Λεωφορεία Ο.Σ.Ε. εξυπηρετούν 
μόνο δρομολόγια εξωτερικού για Τουρκία, 
Αλβανία, Βουλγαρία. Οι βασικοί κανόνες 
μεταφοράς, αναγράφονται, στο εισιτήριό 
μας. Εάν το χά¬σουμε, δε μπορούμε ούτε να 
ταξιδέψουμε, ούτε να το αντικαταστήσουμε, 
ούτε να πάρουμε τα χρήματά μας, πίσω. 

Εάν ζητήσουμε την ακύρωση του εισιτηρί-
ου μας, πριν την αναχώρηση του λεωφορεί-
ου, μπορούμε: Ή να αλλάξουμε ημερομηνία. 
Ή να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω. Αν 
ακυρωθεί το δρομολόγιο, με ευθύνη του 
Ο.Σ.Ε., μπορούμε: Ή να εισπρά¬ξου¬με το 
αντίτιμο του εισιτηρί¬ου. Ή να ταξιδέψουμε, 
με άλλο δρομολόγιο. Μεταφέρουμε, δωρε-
άν, αποσκευές βάρους, μέχρι 20 κιλά. Για 
περισσότερο βάρος, πληρώνουμε επιπλέον. 
Εάν καταστραφούν ή χαθούν οι αποσκευές 
μας, μπορούμε να διεκδικήσουμε, μέχρι 
150 ευρώ αποζημί¬ω¬ση. Σε περίπτωση 
ατυχήματος, η αποζημίωση ορίζεται, με βάση 
την ελληνική νομοθεσία. Ο Ο.Σ.Ε. παρέχει 
εκπτώσεις, στις τιμές των εισιτηρίων, σε 
συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. 

ΚΤΕΛ: κρατήσεις θέσεων. είναι υπο-
χρεωτική, για το Κ.Τ.Ε.Λ., έως και μία ώρα, 
πριν την εκτέλεση του δρομολογίου. Εάν 
χαθούν οι αποσκευές μας, δικαιούμαστε 
αποζημίωση τουλάχιστον 30 ευρώ.

Για παράπονα και καταγγελίες, για 
τα λεωφορεία του Ο.Σ.Ε., μπορούμε να 
απευθυνθούμε: Στους επικεφαλής των 
σταθμών. Στις υπηρεσίες πωλήσεων του 
Ο.Σ.Ε., Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα. Στην 
υπηρεσία πληροφόρησης και εξυπηρέτησης 
πελατών, ΟΣΕ τηλέφωνο 1110. Στη Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή, στο τηλέφωνο 
1520. 

Στη Συνήγορο του Καταναλωτή, εφόσον 
ο Ο.Σ.Ε. δεν έχει επιλύσει την καταγγε-
λία μας, στα τηλέφωνα 2103817208 και 
2103817133. Στο ΚΕ.Π.ΚΑ., στο γραφείο 
καταγγελιών του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο τμήμα 
εξυπηρέτησης Καταναλωτών: τηλ. 2310 
233.333, ώρες 09:00 – 14:30. Για παρά-
πονα - καταγγελίες, για τα ΚΤΕΛ: Στην 
υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της 
Νομαρχίας της έδρας του συγκοινωνιακού 
φορέα. ΚΕ.Π.ΚΑ, γραφείο καταγγελιών 
του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο τμήμα εξυπηρέτησης 
Καταναλωτών: τηλ. 2310 233.333, ώρες 
09:00 - 14:30.

Καινοτομία δήμου Θερμαϊκού η ανακύκλωση  
ρούχων, υφασμάτων υποδημάτων

ΕΥΡΩΠΗ ΗΧΟΡYΠΑΝΣΗ ΓΙΑ 1 ΣΤΟΥΣ 4 ΕΥΡΩΠΑIΟΥΣ 

Αναζητώντας ησυχία στην Ευρώπη 
Περισσότεροι από 10.000 πρόωροι θάνατοι κάθε χρόνο  
οφείλονται στον θόρυβο

Κάποιοι δήμοι δεν προωθούν ζωτικά προβλήματα και 
άλλοι, όπως ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ξεκίνησε  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ρούχων, υφασμάτων και υποδημάτων. 

Καινοτομική για τα ελληνικά δεδομένα, πρωτοβουλία 
στον τομέα της ανακύκλωσης από τον Δήμο Θερμαϊκού: 
Εγκαθιστά δίκτυο συλλογής μεταχειρισμένων ρούχων, 
υφασμάτων και παπουτσιών. 

Με αυτή την πρωτοβουλία της η Δημοτική Αρχή, μπαίνει 
στην πρωτοπορία. Ήδη η τοπική κοινωνία ανακυκλώνει γυαλί, 
πλαστικό, μέταλλο, συσκευασίες, μπαταρίες αφής, ηλεκτρι-

κές και ηλεκτρονικές συσκευές. Στην υλοποίηση του νέου 
προγράμματος υπάρχουν δύο ακόμη νεωτεριστικά στοιχεία. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει 
τα επαναχρησιμοποιημένα ρούχα, που βρίσκονται όμως σε 
άριστη κατάσταση, στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, 
προκειμένου για την υποστήριξη άπορων οικογενειών. 
Επιπλέον, αντί για την απόδοση οικονομικού αντιτίμου, 
έχει δεσμευτεί να εφοδιάζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου με είδη διατροφής και προϊόντα που έχει αυτό 
ανάγκη.
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ 

Μικραίνει  
η τρύπα του 
όζονυος όπως 
προβλεπόταν

Στα μέσα της δεκαετίας του 
1980 διαπιστώθηκε ότι 10 χιλιό-
μετρα πάνω από την Ανταρκτική 
δημιουργήθηκε μια τερά-στια τρύ-
πα στο στρώμα του όζοντος της 
ατμόσφαιρας. 

Το στρώμα αυτό προστατεύει 
τον πλανήτη από βλαβερές επι-
πτώσεις της υπεριώδους ηλιακής 
ακτινοβολίας και κάθε ζημιά σε 
αυτό εγκυμονεί σοβαρότατους 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
των ανθρώπων αλλά και γενικότερα 
προβλήματα στη χλωρίδα και την 
πανίδα. Έκτοτε γίνονταν μόνιμες 
παρατηρήσεις στην τρύπα και κάθε 
φορά παρουσιάζονται αυξήσεις στο 
μέγεθος της. Το 2000 η τρύπα  του 
όζοντος πάνω από την Ανταρκτική 
ήταν στο ζενίθ της. Αρκετά χρόνια 
πριν είχε συμβεί, όμως, κάτι πολύ 
σημαντικό. 

Μια διεθνής συμφωνία που είχε 
βάλει συγκεκριμένες προδιαγραφές 
που έπρεπε να τηρηθούν. Και τηρή-
θηκαν. Και είχε αποτέλεσμα. Πρόκει-
ται για τη Συνθήκη του Μόντρεαλ 
που υπογράφτηκε το 1987 για 
απαγόρευση των σπρέι με επιβλαβή 
αέρια (CFC) σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η τρύπα σήμερα συρρικνώθηκε 
κατά 4 εκατομμύρια τετραγωνικά 
χιλιόμετρα, περίπου όσο η μισή 
Ευρώπη. Η νέα έρευνα http://goo.
gl/iVwcZZ  έχει «ξαφνιάσει» τους 
επιστήμονες, οι οποίοι δεν περίμεναν 
τόσο γρήγορη ανάκαμψη, είναι όμως 
ικανοποιημένοι για τις αποφάσεις 
που πάρθηκαν χρόνια πριν. 

Η μελέτη έδειξε ότι αντί να 
μεγαλώνει η τρύπα παρουσιάζει 
αξιοσημείωτη συρρίκνωση. Η κυρί-
αρχη επιστημονική άποψη είναι ότι 
η παρατηρούμενη ανάκαμψη είναι 
κατά μεγάλο ποσοστό αποτέλεσμα 
της Συνθήκης του Μόντρεαλ, με την 
οποία όλες οι χώρες-μέλη του ΟΗΕ 
δεσμεύτηκαν να τερματίσουν στα-
διακά τη χρήση αυτών των αερίων. 

Μπορούμε να είμαστε πλέον 
σίγουροι για τις αποφάσεις που 
πήραμε για να οδηγήσουμε τον 
πλανήτη στο δρόμο της επούλωσης. 
Ξεφορτωθήκαμε τα επικίνδυνα 
χημικά και τώρα βλέπουμε τον 
πλανήτη να ανταποκρίνεται. Οι 
επιστήμονες προβλέπουν πως θα 
μπορέσει να κλείσει εντελώς η τρύ-
πα του όζοντος μέχρι τα μέσα του 
αιώνα, αν δεν υπάρξουν μεγάλες 
ηφαιστειακές εκρήξεις.

Δεν έχετε πλυντήριο; Δεν έχετε κουζίνα; 
Δεν έχετε ψυγείο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό 
υπολογιστή; ΕΛΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ, 
αυτή τη φορά ΧΩΡΙΣ ΛΕΦΤΑ, πραγματικά 
χωρίς λεφτά. Με μια προϋπόθεση: Οι 
συσκευές θα είναι μεταχειρισμένες. 

Και θα βρουν σε σας το ‘δεύτερό 
τους σπίτι’. Μέσα από την πρωτοβουλία 
«Second Home», η εταιρεία Κωτσόβολος 
αξιοποιεί για άλλη μια φορά το δίκτυο 
διανομής της προς όφελος της κοινωνίας.  
Διευκολύνει όσους θέλουν να προσφέρουν 
μια συσκευή που δεν χρειάζονται, αλλά 
και όσους δεν έχουν - προκειμένου να 
επαναχρη¬σιμοποιηθεί από οικογένειες 

που την έχουν πραγματική ανάγκη. Όποιος 
έχει μια ή παραπάνω συσκευές παλιά ή δεν 
τη χρησιμοποιεί, μπορεί να τις προσφέρει 
στην εταιρεία Κωτσόβολος, για να τους 
βρει ένα «Δεύτερο Σπίτι».

Αναλαμβάνει να παραλάβει τη συσκευή 
από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας 
δωρεάν, να την επισκευάσει και να την 
απολυμάνει. Η συσκευή ακολουθήσει 
μετά τον δρόμο για τη νέα της οικογένεια. 
Στην περίπτωση που η συσκευή δεν επι-
σκευάζεται, ο Κωτσόβολος αναλαμβάνει 
να την ανακυκλώσει για προστασία του 
περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία ξεκινά 
πιλοτικά με συνεργάτες 3 δήμους και τις 

δομές κοινωνικής τους στήριξης: Δήμο 
Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής. 
Με την αρωγή αυτών των δήμων το 
πρόγραμμα έχει ως αποδέκτες τις οικο-
γένειες αυτών των δήμων. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
«Δεύτερο Σπίτι», ο κ. Ανδρέας Αθανα-
σόπουλος, αντιπρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της Dixons South-East 
Europe-Κωτσόβολος, δήλωσε: «Αυτή η 
πρωτοβουλία αποτελεί την πρώτη μας 
οργανωμένη προσπάθεια, σε συνεργασία 
με κρατικούς φορείς, να προσφέρουμε σε 
συνανθρώπους μας και αυτό την κάνει 
ξεχωριστή».

«Δεύτερο Σπίτι» για τη συσκευή που δεν χρειάζεστε
Πρόγραμμα προσφοράς συσκευών μέσω κωτσόβολου

Οι κάτοικοι των Κουλεντίων δεν 
θέλουν την εγκατάσταση Βιομηχανι-
κών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-

ας. Και γι αυτό δυο από αυτούς τους πήγαν 
στα δικαστήρια την 1η Ιούλιου. Τους έκανε 
μήνυση η εταιρεία  WRE HELLAS Ανώ-
νυμος Εταιρία παραγωγής ενέργειας από 
τον άνεμο. Δικάζονται γιατί αντέδρασαν 
στην αυθαίρετη  εγκατάσταση μηχανισμού 
μέτρησης του Αέρα (ανεμουριών) που 
αποτελεί τον  προπομπό εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών. Οι κάτοικοι μιλούν για 
απόπειρα τρομοκράτησης. 

Η εταιρεία, μικρή κατά τους εκπροσώ-
πους της, στη πραγματικότητα θυγατρική 
άλλης μεγαλύτερης Γερμανικών συμφε-
ρόντων, ήταν η πρώτη εταιρεία  που κατέ-
βηκε μέχρι τη Λακωνία και συγκεκριμένα 
τα Κουλέντια του Δήμου Μονεμβασίας 
σε μια πρώτη διερευνητική απόπειρα, 
να μετρήσει να αντανακλαστικά των 
Λακώνων, τη δύναμης της εταιρείας και 
τελικά, μετά τις μετρήσεις του ανέμου, 
να εγκαταστήσει Β.ΑΠΕ. 

Αποφάσεις κατά  της εγκατάστασης  
Αιολικών Πάρκων  έχουν λάβει  όλοι  οι 
φορείς της περιοχής και ο Δήμος Μονεμ-
βασίας. Έχουν γίνει πολλές προσφυγές στο 
Συμβούλιο  Επικρατείας. Ειδικότερα για τη 
συγκεκριμένη περιοχή της Μονεμβάσιας 
έχουν εκδοθεί οι παρακάτω αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά 
από  αντίστοιχες προσφυγές του Δήμου: 
2569/2004 που αποτελεί απόφαση-σταθ-
μό στη νομολογία για τις ανεμογεννήτριες 
πανελλαδικά καθώς και οι 2570/2004, 
3364/2005 (βασική) και 3365/2005.

Αλλά η γνωστή Εταιρεία προσπαθεί 
και πάλι προκλητικά. «Αποτελεί», λένε οι 

κάτοικοι, «δικαίωμα των τοπικών κοινω-
νιών να επιλέγουν το σχήμα, το μοντέλο 
ζωής τους και ανάπτυξης της περιοχής  
αλλά και υποχρέωση τους  η προστασία  
του περιβάλ-λοντος από κάθε κίνδυνο και 
υποβάθμιση». Η ΛΑΕ Λακωνίας  μαζί  με 

το σύνολο των Λακώνων  που αντιδρούν 
στην εγκατάσταση των Βιομηχανικών 
Αιολικών Πάρκων, στηρίζει τον αγώνα 
τους για αποτροπή του εγκλήματος κατά 
του περιβάλλοντος και της πραγματικής 
ανθρωποκεντρικής προόδου   της περιοχής.

Ανεμογεννήτριες Μονεμβασιάς 
κάτοικοι εναντίον εταιρίας
Απόπειρα τρομοκράτησης των κατοίκων  
της περιοχής Κουλεντιων του Δήμου Μονεμβάσιας
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Παγκόσμια κυριολεκτικά κινητοποί-
ηση ανέβαλε - για λίγο, είναι αλήθεια 
μια απόφαση που θα σκλαβώσει σε 
αμφίβολης βιωσιμότητας επένδυση 
μια από τις πλουσιότερες από κάθε 
είδους προστιθέμενη αξία (αισθητική, 
περιβαλλοντική, πολιτιστική, βοτανο-
λογική, αρχαιολογική, ήπια τουριστική 
κλπ) περιοχές της Κρήτης, της Ελλάδας, 
της Μεσογείου. Το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας ανέβαλε τη συζήτηση σχετικά 
με την προσφυγή των 123 κατοίκων 
της Σητείας και 17 περιβαλλοντικών 
φορέων επί του Π.Δ. σχετικά με την 
επένδυση στο Κάβο Σίδερο. 

Αντί για τον Ιούλιο η υπόθεση θα 
εκδικαστεί στις 16 Σεπτεμβρίου. Τουλά-
χιστον "περίεργη" η σπουδή που επέδειξε 
το ΣτΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση, 
κάνοντας πολλούς να μιλούν ακόμα 
και για άλλου είδους παρεμβάσεις στο 
έργο της Δικαιοσύνης, ώστε να φανεί 
πως έρχονται επενδύσεις στη χώρα. 
Έτσι χαρακτήριζαν νομικοί κύκλοι την 
όλη υπόθεση. 

Δεν είναι τυχαίο πως ενώ αντίστοιχες 
περιβαλλοντικές υποθέσεις, που εκδι-
κάζονται μάλιστα και στην Ολομέλεια 
του ΣτΕ, περιμένουν περίπου ένα χρόνο 
για να φτάσουν στο ακροατήριο, η 
συγκεκριμένη προσφυγή κατατέθηκε 
μόλις στις 10 Μαΐου και η εκδίκασή 
της είχε οριστεί σε λιγότερο από δύο 
μήνες, και μάλιστα εν μέσω διακοπών 

για το ΣτΕ. Στο μεταξύ, μετά το γράμμα 
στον πρωθυπουργό από το Παγκόσμιο 
Αρχαιολογικό Κογκρέσο, παρεμβάσεις 
κατά της επένδυσης έκαναν κορυφαί-
οι Βρετανοί επιστήμονες, ιστορικοί, 
αρχαιολόγοι ακόμα και ερευνητές του 
τουρισμού. Κοινός τόπος στα μηνύ-
ματά τους είναι ο παραλογισμός της 
συγκεκριμένης επένδυσης τον οποίο 
επισημαίνουν παρά το γεγονός ότι 
η επενδυτική εταιρία Minoan Group 
προέρχεται από την ίδια τους τη χώρα.

Τι άλλο να πούμε; Τα μηνύματα 
των Βρετανών επιστημόνων, ηχηρές 
παρεμβάσεις από όλο τον κόσμο, τα 
λένε όλα. 

 «Το έργο αυτό θα προκαλέσει 
σοβαρή βλάβη σε ένα περιβάλλον που 
παραμένει ανέγγιχτο από την Ελληνική 
Αρχαιότητα και με μεγάλη σημασία 
ως προς τον βοτανικό του πλούτο. Η 
επένδυση δε στέκει ούτε με οικονο-
μικούς όρους. Peter Warren, μέλος 
της Βρετανικής Ακαδημίας, επίτιμος 
καθηγητής στο Bristol. Ο γνωστότερος 
μελετητής της κρητικής προϊστορίας.

 «Είναι μια περιοχή μεγάλης πολι-
τιστικής σημασίας που πρέπει να προ-
στατευτεί από την απειλή της τυφλής 
εμπορικής ανάπτυξης». David Blackman, 
Oxford University, πρώην διευθυντής 
της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, 
με έρευνα στην Κρήτη.

 «Σας παρακαλώ μην πουλήσετε τον 

φυσικό και αρχαιολογικό σας πλούτο 
σας για επιπόλαια πλούτη, και μάλιστα 
για γκολφ». Oliver Taplin, καθηγητής 
κλασικών σπουδών στην Οξφόρδη

  «Ο πλανήτης και οι άνθρωποι 
είναι πάνω από τα κέρδη. Πρόκειται 
για μια ανόητη επενδυτική πρόταση. 
Τόσο κακή τοποθέτηση στο τοπίο, το 
κλίμα και την οικολογία της Κρήτης. 
Είναι καταδικασμένη να αποτύχει». 
Christina Haywood, διευθύντρια του 
Ιρλανδικού Ινστιτούτου Ελληνικών 
Σπουδών στην Αθήνα. 

«Αυτό το σκανδαλώδες σχέδιο απο-
τράπηκε με επιτυχία στο παρελθόν 
και μπορεί και πάλι να αποτραπεί!» D. 
Graham Shipley, καθηγητής Αρχαιο-
λογίας στο Πανεπιστήμιο Leicester.

 «Η συγκεκριμένη επένδυση προκαλεί 
σημαντικές απειλές. Χρειάζεται μια πιο 
βιώσιμη προσέγγιση». Bernard Lane, 
διευθυντής του Journal of Sustainable 
Tourism, μίας από τις 5 κορυφαίες 
ερευνητικές  εκδόσεις για τον τουρισμό.

 «Πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το 
τοπίο» Nicoletta Momigliano, καθηγή-
τρια Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του 
Bristol, συνδιευθύντρια των ανασκαφών 
στο Παλαίκαστρο Σητείας.

 «Ολόκληρη η περιοχή σηματοδο-
τείται από την τεράστια πολιτιστική και 
περιβαλλοντική της σημασία. Η ζημιά 
που θα προκληθεί θα είναι μεγάλη 
ενώ το οικονομικό όφελος από ένα 

ξενόφερτο θέρετρο είναι αμφίβολο. Η 
μη αναστρέψιμη καταστροφή που θα 
επέλθει σε αυτή την άνυδρη περιοχή 
θα είναι μια τραγωδία». Peter Day, 
καθηγητής αρχαιολογίας, στο πανε-
πιστήμιο του Sheffield, ειδικός στην 
αρχαιολογία της Κρήτης.

 «Πρόκειται για μια περιοχή εξαι-
ρετικής φυσικής ομορφιάς με ελάχιστη 
ανθρώπινη επέμβαση. Η κατασκευή 
γηπέδου γκολφ είναι μια γελοία ιδέα». 
Alan Johnston, καθηγητής κλασικής 
Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο του Λον-
δίνου, μελετητής της αρχαιολογίας 
της Κρήτης.

 «Γνωρίζω καλά την περιοχή. Ο 
πλανήτης έχει αρκετά γήπεδα γκολφ. 
Η ιδέα να φτιάξεις γήπεδο γκολφ, 
(που απαιτεί τόνους νερού) σε μια από 
τις πιο άνυδρες περιοχές της Κρήτης 
συνιστά περιβαλλοντικό παραλογισμό. 
Η περιοχή πρέπει να προστατευτεί για 
τη μοναδική της περιβαλλοντική και 
αρχαιολογική αξία και όχι να κατα-
στραφεί προς όφελος κανενός άλλου 
παρά των επενδυτών». James Whitley, 
καθηγητής Αρχαιολογίας στο Κάρντιφ 
της Ουαλίας, με ανασκαφές στην Πραισό 
Σητείας, πρώην διευθυντής της Αγγλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής.

 Η συλλογή υπογραφών και απόψε-
ων συνεχίζεται: https://www.change.
org/p/to-the-prime-minister-of-greece-
save-the-kavo-s...

Παγκοσμια κινητοποίηση κάβο σίδερο φρένο στην άρον άρον εκδίκαση

Κοινωνικοί εταίροι; Τι είναι αυτό; … 
Θα ρωτούσε ένα δήμαρχος. Όχι 
όμως και ο Αντώνης ο Γκουντάρας, 

σαράντα χρόνια φούρ¬να¬ρης, συγνώμη, 
δήμαρχος. Ο Δήμαρχος Αγιάς έχει χρόνια 
εμπειρία στον τομέα των συνεργασιών με 
την Κοινωνία των Πολιτών, την Κοινωνική 
Οικονομία, τον Τρίτο Τομέα με όλες τις 
μορφές τους: ΜΚΟ, ΚοινΣεπ, ΤΟΠΣΑ, 
ΤΟΠΕΚΟ, άτυπες εθε¬λοντικές ομάδες 
ήταν πάντα δίπλα σε ότι χρειαζόταν η 
κοινωνία και ο δήμος. Με ευέλικτες λύσεις 
προχωρούσαν και προχωρούν και λύνονται 
όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας, 
με συμπράξεις και αξιοποίηση όλων των 
ανενεργών πόρων. 

Ολοκληρωμένη σύγχρονη λύση οι 
κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις που 
αξιοποιούνται με διάφορους τρόπους. Τα 
πεδία εφαρμογής δεν λείπουν. Αστικό 
πρά¬σινο, διαχείριση απορριμμάτων, κοι-
νωνικά ιατρεία, κοινωνικά αγροκτήματα, 
πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας σε 
αντικείμενα πολιτισμού και τουρισμού. 

Οι δραστηριότητες του Δήμου Αγιάς 
δεν σταματούν σε τοπικό επίπεδο. Προ-
χωρούν και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Από 
χρόνια μέλος του Συμφώνου Δημάρχων 
της κυριότερης ευρωπαϊκής κίνησης στην 

οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφε-
ρειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται 
εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή 
απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις περιοχές τους, 
μόλις ολοκλήρωσε αυτή την εποχή ως 

επικεφαλής εταίρος τις υποχρεώσεις του 
στο πρόγραμμα Focus αντικείμενο του 
οποίου είναι όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Έχει ενδιαφέρον ένα απόσπασμα από 
τα συμπεράσματα. «Τα κυριότερα συμπε-
ράσματα που προέκυψαν αφορούσαν στη 

δυσκολία κατανόησης των πολιτών της 
αξίας της εγκαθίδρυσης της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης και στην ελλιπή πληροφόρησή 
τους για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων, όπως και των δια-
δικασιών που ακολουθούνται κατά τη 
χάραξη δημόσιων πολιτικών. 

Επιπλέον, σχετιζόταν με την ανάγκη 
εμβάθυνσης της συζήτησης αναφορικά 
με το μέλλον και το είδος της Ευρώπης 
που επιθυμούν οι πολίτες της σε μια 
εποχή βαθιάς κρίσης, καθώς και τη σπου-
δαιότητα της ανταλλαγής εμπειριών και 
καλών πρακτικών γύρω από τις ευκαιρίες 
κοινωνικής ενασχόλησης, διαπολιτισμικής 
εμπλοκής και εθελοντισμού σε φορείς και 
δομές της κοινωνίας και της οικονομίας 
που προωθούν περαιτέρω την πολιτική 
ενασχόληση με τα κοινά σε ενωσιακό 
επίπεδο». 

Και ο δήμαρχος καταλήγει: «Τοπική 
ανάπτυξη δεν είναι μόνο και, κυρίως, 
μεγέθυνση παραγωγικών συντελεστών, 
πολύ δε περισσότερο οικονομικών μέσων 
όρων, αλλά η βελτίωση των όρων λει-
τουργίας και της ποιότητας ζωής του 
συνόλου των τοπικών κοινωνιών και η 
ενίσχυση της εδαφικής και κοινωνικής 
συνοχής με όρους αειφορίας». 

Σε συμμαχία Δήμοι και πολίτες Πρότυπο: Η Αγιά Λάρισας
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Υπάρχει ανάγκη μιας ενεργειακής ένωσης για προσιτή 
ασφαλή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή 
ενέργεια στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ 
που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο πολιτικών για το κλίμα και 
την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, η ΕΕ πρέπει να μειώσει 
τη συνολική της εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Να γιατί χρειάζεται το 
συντομότερο η ενεργειακή ένωση. Η οικοδόμηση της ένωσης 
θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, τη βελτίωση της 
ενεργειακής ασφάλειας και την καταπολέμηση της κλιμα-
τικής αλλαγής. Η δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ένωση 
δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου 
2015. Αποτελείται από 3 ανακοινώσεις:

1. Μια στρατηγική πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση, 
με λεπτομερή αναφορά των στόχων της ενεργειακής 
ένωσης και τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν για 
την επίτευξή τους

2. Μια ανακοίνωση που προσδιορίζει τις προσδοκίες της 
ΕΕ σχετικά με τη νέα παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα, 
που θα συμφωνηθεί στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 2015

3. Μια ανακοίνωση που καθορίζει τα μέτρα που απαι-

τούνται για την επίτευξη του στόχου του 10% για τη δια-
σύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020

Η ενέργεια στην ΕΕ σε αριθμούς: Έξι κράτη μέλη βασί-
ζονται σε ένα και μόνο εξωτερικό προμηθευτή για όλες 
τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Η ΕΕ εισάγει το 90% των 
αναγκών της σε αργό πετρέλαιο και το 66% των ανα-
γκών της σε φυσικό αέριο. Το 75% των κατοικιών της ΕΕ 
είναι ενεργειακά μη αποδοτικές. Το 94% των μεταφορών 
εξαρτώνται από πετρελαϊκά προϊόντα, εκ των οποίων το 
90% εισάγεται. 

Οι τιμές χονδρικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας 
αυξήθηκαν κατά 30% και οι τιμές χονδρικής πώλησης 
φυσικού αερίου είναι 100% υψηλότερες απ' ό,τι στις ΗΠΑ

Χρειαζόμαστε νέα νομοθετική δέσμη. Γιατί η ΕΕ είναι ο 
μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας στον κόσμο, με ποσοστό 
53% επί του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνει και 
ετήσιο κόστος περίπου 400 δισ. ευρώ. Πολλά κράτη μέλη 
της ΕΕ εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ένα περι-
ορισμένο αριθμό προμηθευτών, ιδίως για τον εφοδιασμό 
τους με φυσικό αέριο. Αυτό σημαίνει ότι είναι εκτεθειμένα 
στις διαταραχές του ενεργειακού εφοδιασμού.

«Η συμπεριφορά του jet stream 
προοιωνίζεται μαζικά πλήγματα 
στα αποθέματα τροφίμων του 

πλανήτη και ενδεχόμενες μαζικές γεω-
πολιτικές αναταραχές. Αυτήν τη στιγμή 
συμβαίνουν πολύ παράξενα πράγματα στον 
πλανήτη Γη», ανέφερε ο Πολ Μπέκουιθ, ο 
οποίος ειδικεύεται στην ωκεανογραφία, 
στην κλιματολογία και στα περιβαλλοντικά 
ζητήματα. «Καλωσορίσατε στο κλιματικό 
χάος. Πρέπει να κηρύξουμε μια παγκό-
σμια κατάσταση ανάγκης για το κλίμα», 
προειδοποίησε ο ερευνητής, εξηγώντας 
ότι «η συμπεριφορά του κλιματικού μας 
συστήματος συνεχίζει να παίρνει νέες 
και τρομακτικές μορφές που δεν έχουμε 
δει ποτέ στο παρελθόν ή που ποτέ δεν 
περιμέναμε να δούμε». Κι αν αυτά ακού-
γονται παράξενα, ας έχουμε υπόψη μας 
πώς ο άνθρωπος ξέρει τι λέει. 

Με την ευκαιρία, «jet stream» είναι 
στενές μεταβαλλόμενες λωρίδες πολύ 
ισχυρών, κυρίως, δυτικών ανέμων που 
περιτριγυρίζουν τη γη μερικά χιλιόμε-
τρα πάνω από το έδαφος, προϊόντα της 
ατμοσφαιρικής θέρμανσης λόγω της 
ηλιακής ακτινοβολίας. Υπάρχουν 2-3 σε 
κάθε από τα δυο ημισφαίρια - βόρειο και 
νότιο. Η διαπίστωση ότι το jet stream του 
βορείου ημισφαιρίου έχει διασχίσει τον 
Ισημερινό, προκαλώντας «άνευ προηγου-
μένου» αλλαγές στο κλίμα είναι η αιτία 
του συναγερμού. Υπεύθυνος, φυσικά, ο 

άνθρωπος. 
Η αλλαγή του jet stream προκα-

λεί συνέπειες «που αποσταθεροποιούν 
το κλίμα και γεννούν ακραίες καιρικές 
συνθήκες. Είναι ακριβώς η εικόνα της 
παραμόρφωσης του καιρού λόγω της 
κλιματικής αλλαγής. Κάτι που σίγουρα 
δεν θα συνέβαινε σε έναν φυσιολογικό 
κόσμο. Κάτι που αν συνεχιστεί βασικά 
απειλεί την ακεραιότητα των εποχών», 
σχολίασε ο Ρόμπερτ Σκρίμπλερ, ένας από 
τους επικεφαλής ερευνητές στο μπλογκ 
του πριν από μερικές ημέρες. Το «φράγ-
μα» ανάμεσα στα δύο jet streams είναι 
που δημιουργεί και τη μεγάλη αντίθεση 
ανά¬με¬σα στο καλοκαίρι και τον χειμώνα 
και ότι θα μπορούσε να επέλθει ο «θάνα-
τος του χειμώνα» αν αυτό το φράγμα 
πέσει, μόλις αρ¬χίσει ο θερμός καιρός να 
εισέρχεται στη «χειμερινή ζώνη» του έτους. 
«Καθώς οι πόλοι έχουν θερμανθεί λόγω της 
κλιματι¬κής αλλαγής που έχει προκληθεί 
από την ανθρώπινη δραστηριότητα, τα 
ημισφαιρικά jet streams μετακινούνται 
όλο και περισσότερο εκτός των μεσαίων 
γεωγραφικών πλατών. Το αποτέλεσμα είναι 
μια ανάμειξη των εποχών, που αποσταθε-
ροποιεί τον καιρό και δημιουργεί ακραίες 
καιρικές συνθήκες». «Αυτή η συμπεριφορά 
δείχνει ότι η καταστροφή του κλιματικού 
συστήματος συνεχίζε¬ται», έγραψε στο 
μπλογκ του ο καθηγητής Γεωγραφίας 
Πολ Μπέκουιθ.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΒΉΝΟΥΝ ΟΙ ΧΕΙΜΩΝΕΣ 

«Πρέπει να κηρύξουμε μια παγκόσμια  
κατάσταση ανάγκης για το κλίμα»

Προωθείται «Ενεργειακή Ένωση» στην ΝΑ Ευρώπη 
για περισσότερο αέριο / λιγότερο λιγνίτη κλπ
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ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-12:00
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

www.ertopen.com
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