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ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ 
ΑΣΦΑΛΗΣ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 
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ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΑ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Χωματερές ανεξέλεγκτες, ρέματα, 

ποτάμια, χαράδρες, χαβούζες είναι 

πλέον προσφιλείς τόποι που βρίσκουν 

χώρο αποθήκευσης και πρόσβασης 

μολυσματικά και τοξικά επικίνδυνα  

ιατρικά απόβλητα. Η ιστορία τους, η 

πορεία τους μέσα στα χρόνια που πέρασαν 

και επιτέλους συγκεκριμένες προτάσεις 

για την επεξεργασία τους, ώστε να 

πάψουν να είναι εφιάλτης για τη δημόσια 

υγεία και της διατροφικής αλυσίδας 

(Xώμα→νερό→καλλιέργειες)  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

#88 | ΜΑΪΟΣ 2017 |€1 Κωδικός ΕΛΤΑ 3089 | ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ 
ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗΝ!!!
Κατέθεσε στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας  

ΙΒΑΝ GR1001106570000065748000521,  
όποιο ποσό μπορείς από 5 έως 100 ευρώ.

Το ΠΑΚΟΕ οφείλει να σε ενημερώνει. 

Εσύ οφείλεις να το βοηθάς

Η ΕΛΠΙΔΑ ΣΒΗΝΕΙ  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
 ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 ΠΑΓΩΤΑ: ΜΙΑ ΓΛΥΚΙΑ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ: Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
 ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
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Τομάτες , αγγούρια και άλλα «ζαρζαβατικά» μαζεύουν 
οι μικροί μαθητές και μαθήτριες από επτά έως δώδεκα 
χρόνων, στους λαχανόκηπους που λειτουργούν οι ίδιοι 
στα σχολεία τους, που το ΠΑΚΟΕ οργάνωσε  με έξοδα 
του. Αυτό το θεωρούμε προϋπόθεση για την λειτουργία 
ενός πιλοτικού σ’ολόκληρη την χώρα προγράμματος, 
δημιουργίας «οικοφαρμών».
Μάλιστα επειδή η κρίση έχει χτυπήσει τους φτωχούς 
(ποσοστό 32 % κάτω από το όριο της φτώχειας) 
η πρόταση του ΠΑΚΟΕ εδώ και δυο χρόνια είναι 
να δημιουργηθούν είκοσι (20) οικοφάρμες των 20 
στρεμάτων δημόσιας γης, με δέκα οικογένειες η κάθε 
μια, όπου θα  καλλιεργούν διάφορα φυτά και θα 

εκτρέφουν ζώα. Απ΄αυτές τις δραστηριότητες  
θα υπάρχουν έσοδα με κέρδη και επίσης ταυτόχρονη 
προσπάθεια  λύσης του τεράστιου προβλήματος  
της ανεργίας, πέρα από το ότι πολλά από τα προϊόντα 
θα εξάγονται ως βιολογικά.

Η κυβέρνηση δυο χρόνια τώρα σιωπά στη 
προσπάθεια αυτή. Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Περιφέρεια Αττικής, Υπουργείο 
Οικονομικών, δεν μας έχουν ακόμη απαντήσει. 
Εμείς θα περιμένουμε , με στόχο να ελαττωθούν 
τα συσσίτια και όχι να αυξάνονται. 
Ελλάς το μεγαλείο σου… Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

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

Νομικοί Σύμβουλοι: 
Νίκος Κωνσταντόπουλος
Περικλής Σταυριανάκης,
Δημήτρης Φιλιπόπουλος, 
Ευστάθιος Ανδρέου Λεόντιος, Ηλίας Αλεξάνδρου

Επιμέλεια ύλης: 
Γίωργος Καρκαλάτος, Μελίνα Αποστολίδου

Κεντρικά Γραφεία: 
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα

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

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
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 0804,

210 810 0805

Λύση …η πρωτογενής παραγωγήedi to  
rial

Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

Νικ. Φλώρου 8 - Χάρτες Google https://www.google.gr/maps/place/Νικ.+Φλώρου+8,+Αθήνα+...

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

 Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα



ΜΑΪΟΣ  2017
οικονομίαΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΣΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΑΣ / 3

Πίνακας αποτελεσμάτων μικροβιακού φορτίου  νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις 
περιοχές: ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ – 

ΚΙΝΕΤΑ– ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΣΟΥΣΑΚΙ – ΙΣΘΜΙΑ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ στις 21/04/2017

Α/A
ΣΗΜΕΙΑ  

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Ώρα 
δειγ-
ματο-

ληψίας

Αριθμός βιώσιμων  
μονάδων(cfu)*/100 ml

Κολοβα-
κτηριδί-

ων
(fecal 
colifo-
rms)

E.coli. Εντερό-
κοκκοι

Pseudo-
monas 

sp.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ

1 Ξενοδοχείο ARGO (Λ. Αθηνών – Κορίνθου) 13:37 3 0 0 0
2 Ξενοδοχείο ALFA, οδός Βορείου Ελλάδος 13:43 0 0 0 0

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

3 VALIN Βενζινάδικο, (Λ. Αθηνών – Κορίνθου) 13:58 0 0 0 0

4 Σπίτι, οδός Κολοκοτρώνη 20 14:09 0 0 0 0

5 Σπίτι, οδό Λάμπρου Κατσώνη 18 14:17 10 2 0 0

ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ

6 Σπίτι, οδός Περικλέους 72 15:03 0 0 0 0

7 Εκκλησία Αγίας Τριάδος 15:09 0 0 0 0

ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ

8 Aegean Βενζινάδικο (έναντι στρατοπέδου) 15:23 0 0 0 0

9 Κατάστημα – Χρωματοπωλείο, οδός 28ης 
Οκτωβρίου 408 15:32 0 0 0 0

ΚΙΝΕΤΑ

10 Μαγαζί Ψωμί & Αλάτι, Π.Ε.Ο.Α.Κ 15:52 0 0 0 0

11 Εκκλησία Άγιος Χαράλαμπος 16:01 0 0 0 0

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

12 Σχολή Οδηγών, κοντά  Π.Ε.Ο.Α.Κ 16:27 0 0 0 0

13 ΕΛΤΑ, οδός Σπ. Λάμπρου 16:35 0 0 0 0

14 Φούρνος Καραβατής,  Π.Ε.Ο.Α.Κ 16:44 7 0 0 0

ΣΟΥΣΑΚΙ

15 Καφετέρια, οδό Σουσακίου 16:56 33 0 0 0

ΙΣΘΜΙΑ

16 Goody’s , Ίσθμια 17:15 10 0 0 0

17 Αξονική Τομογραφία Ισθμίων 17:21 9 0 0 0

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

18 Πάρκινγκ μαγαζιού «Στρούγκα» 17:39 2 0 0 0

19 Σπίτι, οδός Β. Υψηλάντου 48 17:49 1 0 0 0

20 Σπίτι, οδός  Σολωμού 32 18:09 0 0 0 0
21 Σπίτι, οδός Αγίου Φανουρίου 10 18:14 0 0 0 0

Πίνακας αποτελεσμάτων μικροβιακού φορτίου  νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις περιοχές: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
22 Κατάστημα Pest Control, οδός Δαμασκού 17 18:22 0 0 0 0

23 Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., οδός Αποστόλου Παύλου 25 18:32 0 0 0 0

24 Ψητοπωλείο,  οδός Αποστόλου Παύλου 44 18:35 0 0 0 0

25 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου 18:49 0 0 0 0

 Επιτρεπόμενα όρια 0 0 0 0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 195/27-4-2017

E.COLI και κολοβακτηρίδια στο νερό ανθρώπινης κατανάλωση 
σε τουριστικούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα

Ε πικίνδυνο το νερό σε βρύσες  επιχειρήσεων, σχολείων  και 
νοικοκυριών, ύστερα από το οδοιπορικό που πραγματοποίησε 
το επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στις  21/04/2017 

από το Σκαραμαγκά μέχρι την Κόρινθο.  Στον Λουτρόπυργο, στο 
Μεγάλο Πεύκο, στην Κινέτα, και στην Κόρινθο το νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης  είναι κατάλληλο για χρήση.  
Τα μείγματα νερού και κολοβακτηριδίων,  E.coli εμφανίζονται 

στον Ασπρόπυργο, στους Αγίους Θεοδώρους, στο Σουσάκι, στα 
Ίσθμια και στο Λουτράκι, με βάση τον παρακάτω πίνακα, 
όπου οι  τιμές είναι υψηλότερες από τα επιτρεπτά όρια.

Ο πίνακας δείχνει τ’ αποτελέσματα, την επικινδυνότητα και 
την ακαταλληλότητα του  νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
σε ποσοστό 32,25 % των δειγμάτων, όπου σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το ποσοστό αυτό δεν πρέπει 
να ξεπερνά το 2 – 3 %.

Χάρτες με τα σημεία δειγματοληψίας  
του επιστημονικού συνεργείου του ΠΑΚΟΕ  

στις 4 Απριλίου 2017

Δειγματοληψία από το Ξενοδοχείο  ARGO

Δειγματο-
ληψία από 
την εκκλησία 
Αγίας  
Τριάδος
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Πίνακας αποτελεσμάτων μικροβιακού φορτίου  νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις περιοχές: 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΜΟΣΧΑΤΟ – Π. ΦΑΛΗΡΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ –  

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΠΕΡΑΜΑ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ στις 24/04/2017

Α/A
ΣΗΜΕΙΑ  

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Ώρα 
δειγ-
ματο-

ληψίας

Αριθμός βιώσιμων  
μονάδων(cfu)*/100 ml

Κολοβα-
κτηριδίων

(fecal 
colifo-
rms)

E.coli. Εντερό-
κοκκοι

Pseudo-
monas 

sp.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

1 Δημαρχείο Καλλιθέας, 
 οδός Μαντζαγριωτάκη 76 09:51 0 0 0 0

2 Καθαριστήριο « Blanc Cleaners»,  
(έναντι Πρότυπου Νηπιοτροφείο) 10:07 0 0 0 0

3 Πολυκατοικία, οδός Φορνέζη 28, έναντι  
13ου Δημοτικού Καλλλιθέας 10:27 0 0 0 0

ΜΟΣΧΑΤΟ
4 Δημαρχείο Μοσχάτου - Ταύρου 10:42 0 0 0 0

5 Σπίτι, οδός Πλάτωνος 118 10:47 0 0 0 2

6 Σπίτι, οδός Σολωμού 121 10:56 1 0 0 1

Π. ΦΑΛΗΡΟ

7 Πολυκατοικία, οδός Αρτέμιδος 95,  
απέναντι από 10ο Δημοτικό Π.Φαλήρου 11: 26 0 0 0 0

8 Δημαρχείο Π. Φαλήρου 11:35 0 0 0 0

9 Σπίτι, οδός Σειρήνων 69 Β 11:52 0 0 0 0

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
10 Καφετέρια « Στάνη, Πλατεία Κοραή 12:20 0 0 0 0

11 Δημαρχείο Πειραιά 12:25 0 0 0 0

12 Συνεργείο, οδός Χατζηκυριάκου 32 12:40 2 0 0 0

13 Κατάστημα Everest , Ακτή Μιαούλη 12:46 0 0 0 0

14 Καφετέρια, οδό Σφακτηρίας 36 12:56 0 0 0 0

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

9 Βενζινάδικο Aegean, κοντά 3ο Δημοτικό 
Δραπετσώνας 13:05 0 0 0 0

10 Δημαρχείο Δραπετσώνας - Κερατσίνι 13:32 0 0 0 0

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
12 Εκκλησία Αγ. Παντελεήμονας 13:51 0 0 0 0

13 Αίθουσα εκδηλώσεων, οδός Ανακού 59 -61 13:59 0 0 0 0

ΠΕΡΑΜΑ
14 Μονοκατοικία, οδός Ελευθερίας 14 14:02 0 0 0 0

15 Σπίτι, δίπλα 2ο Γυμνάσιο Περάματος 14:17 0 0 0 0

Δημαρχείο Περάματος 14:32 0 0 0 0

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
16 Δημαρχείο Ελευσίνα 15:17 0 0 0 0

17 2ο Ενιαίο Λύκειο Πυρουνάκειο 15:27 0 0 0 0

18 Καφετέρια KusKus, δίπλα ΚΕΠ Ελευσίνας 15:38 0 0 0 0

19 ΙΚΑ Ελευσίνας, οδός Κελέου 34 15:47 0 0 0 0

Επιτρεπόμενα όρια 0 0 0 0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 198/12-05-2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΕΧΡΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ε πικίνδυνο το νερό σε βρύσες  επιχειρήσεων, σχο-
λείων  και νοικοκυριών, ύστερα από το οδοιπορικό 
που πραγματοποίησε το επιστημονικό συνεργείο 

του ΠΑΚΟΕ στις  24/04/2017 από το Καλλιθέα μέχρι τη 
Ελευσίνα.  Στη Καλλιθέα, Π. Φάληρο, στη Δραπετσώνα, 
στο Κερατσίνι, στο Πέραμα και στην Ελευσίνα το νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης  είναι κατάλληλο για χρήση.  
Από κει και πέρα αρχίζουν τα μείγματα νερού των 

κολοβακτηριδίων, ψευδομονάδων τόσο στο Μοσχάτο  όσο 
και στο Πειραιά. Στα δείγματα της δειγματοληψίας  στο 
Μοσχάτο   βρέθηκαν τιμές υψηλότερες από τα επιτρεπτά 
όρια ενώ στο Πειραιά ένα από τα πέντε δείγματα της δειγ-

ματοληψίας βρέθηκαν τιμές υψηλές από τα επιτρεπτά όρια.
Ο πίνακας δείχνει τ’ αποτελέσματα, την επικινδυνότητα 

και την ακαταλληλότητα του  νερού ανθρώπινης κατανά-
λωσης σε ποσοστό 12 % των δειγμάτων, όπου σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) , το ποσοστό 
αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά το 2 – 3 %.

Χάρτες με τα σημεία δειγματοληψίας  
του επιστημονικού συνεργείου του ΠΑΚΟΕ  

στις 24/04/2017

Πολυκατοικία στην οδό Αρτέμιδος 95 στο Παλιό Φάληρο

Προαύλιο 
στην εκκλη-
σία Αγ. 
Παντελεή-
μονας στο 
Κερατσίνι
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Εγκαινιάστηκε ο μεγαλύτερος σχολικός λαχανόκηπος
στην Ελλάδα που έφτιαξε το ΠΑΚΟΕ
Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017, 15:57
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Tην Τετάρτη 10 Μαΐου  εγκαινιάστηκε ο μεγαλύτερος σχολικός λαχανόκηπος στην Ελλάδα
έκτασης 300 τ.μ. στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.

Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του κ. Θέμη Δημητρακόπουλου, εκπρόσωπο του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νου Γαβρόγλου, του κ. Κώστα Ζουράρι
,Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του κ. Νίκου Φίλη, τέως υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της κας Μαρίας Μαυραγάνη, εκπρόσωπο του Γ. Γ.
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κου Παντή, του κ. Αθανάσιου Ανδρώνη, Δ/ντή
Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας, του κ. Ιωάννη Γαληνέα, Σχολικό Σύμβουλο Π.Ε. Β’ Αθήνας, την κα
Ευαγγελία Υφαντή, Δ/ντρια 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, την κα Αικατερίνη Παπαγιάννη,
Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Β’ Αθήνας, τον κ. Δημήτριο Γκότζο, υπέυθυνο
Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας, τον κ. Δημήτριο Δημητρίου, Δ/ντή
4ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων, τον κ. Ευθύμιο Κουράση, Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου
Χαλανδρίου, τον κ. Αντώνη Αμολοχίτη, υπεύθυνο Τμήματος Παιδείας και Φροντίδας Σχολικών
Μονάδων Δήμου Χαλανδρίου, την κα Αλεξάνδρα Ζούλου, Προϊσταμένη του 14ου
Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου.

Η πρωτοβουλία αυτή του ΠΑΚΟΕ

(http://www.pakoe.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-19608052017-
%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-
%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9-8010/) έχει
ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια με άλλους λαχανόκηπους που έχει δημιουργήσει στην Αττική. Η
φιλοσοφία της πορείας του ΠΑΚΟΕ, που λειτουργεί εδώ και 37 χρόνια, με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των Ελλήνων, στοχεύει στην ουσιαστική, βιωματική δράση της μαθητικής
και σπουδάζουσας νεολαίας, για τη δημιουργία πρωτογενούς παραγωγής, ώστε το αποτέλεσμα
της λειτουργίας του λαχανόκηπου να καλύπτει σε ένα βαθμό τη διατροφή των παιδιών αυτών.

Στην εκδήλωση αυτή μίλησαν ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας
Ζουράρις, ο τέως Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκος Φίλης, ο Δ/ντής
του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου, κ. Κώστας Αρβανιτάκης, ο Αντιπρόεδρος του
ΠΑΚΟΕ, κ. Μανώλης Μπαχλιτζανάκης και τέλος ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, κ. Παναγιώτης
Χριστοδουλάκης.

Μετά τον αγιασμό που έγινε στο χώρο φύτευσης των φυτών από τον πατέρα Λάμπρο
Ανδρεάκη, τα παιδιά ξεκίνησαν να φυτεύουν τα φυτά (μαρούλια, σαλάτα, ντοματιά, πιπεριά,
κολοκυθιά, μελιτζάνα και αγγουριά). Το κάθε παιδί φύτεψε τρία (3) φυτά με το ονοματεπώνυμο
του σε συγκεκριμένο ταμπελάκι. Στο τέλος υπήρχε μπουφές με οικολογικά εδέσματα. Την
επόμενη βδομάδα το ΠΑΚΟΕ θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια ενός ακόμα λαχανόκηπου στο
Αιγάλεω. Θα σας σταλεί δελτίο τύπου για την εκδήλωση αυτή. Ελπίζουμε στη δική σας
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Το ΠΑΚΟΕ δημιούργησε τον μεγαλύτερο σχολικό
λαχανόκηπο στο Χαλάνδρι
Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 9 Μαΐου 2017, 16:11
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Το ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία με το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου,σας προσκαλούν στα
εγκαίνια του μεγαλύτερου σχολικού λαχανόκηπου στην Ελλάδα, συνολικής έκτασης
300m2,που θα γίνουν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 στις 10:00 π.μ. στην οδό Κρίνων 24 μέσα
στο σχολείο.Το ΠΑΚΟΕ προσφέρει την τεχνογνωσία (εθελοντές, γεωπόνους),υλικά (
σκαλιστήρια, ποτιστήρια, ταμπελάκια) και τα φυτά (θ’ αντιστοιχούν 2-3 φυτά σε κάθε μαθητή). 

Το σχολείο προσφέρει το χώρο σε συνεργασία με το Δήμο Χαλανδρίου.Τα παιδιά θα φυτέψουν
με την καθοδήγηση γεωπόνων τα φυτά σε παρτέρια και αυλάκια και στη συνέχεια κάθε
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Νερό δηλητήριο στην Αττική
Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017, 20:30
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Στο στόχαστρο του χημικού εργαστηρίου του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών
(ΠΑΚΟΕ) (http://www.pakoe.gr/)μπήκε και φέτος η καταλληλότητα του πόσιμου νερού
πολλών περιοχών (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).

Στις 21 Απριλίου 2017, το επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε
οδοιπορικό από το Σκαραμαγκά μέχρι την Κόρινθο διαπιστώνοντας ότι το νερό σε βρύσες
επιχειρήσεων, σχολείων και νοικοκυριών είναι επικίνδυνο.

Ειδικότερα, στον Λουτρόπυργο, στο Μεγάλο Πεύκο, στην Κινέτα, και στην Κόρινθο το νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης είναι κατάλληλο για χρήση, ενώ, όπως θα δείτε και στον παρακάτω
πίνακα, στο Ασπρόπυργο, στους Αγίους Θεοδώρους, στο Σουσάκι, στα Ίσθμια και στο Λουτράκι
τα εμφανίζονται κολοβακτηρίδια E. Coli, με τις τιμές να είναι υψηλότερες από τα επιτρεπτά
όρια. 

Τα αποτελέσματα

zougla.gr
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Μ ε αφορμή την συνάντηση και συζήτηση 
με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής κ. 
Φιλίππου πέρα από τη σπουδαιότητα του 

θέματος Χ.Υ.Τ.Υ στο Πολυδένδρι και «Πράσινα Σημεία» 
ιδιαίτερη σημασία έχει και ο χειρισμός της υπόθεσης 
και η έννοια της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

Για παράδειγμα ,στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μια κυκλο-
φοριακή μελέτη. "Καλούνται λοιπόν όλοι οι φορείς, 
δημότες, κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής να 
εξετάσουν τη μελέτη'' όπως χαρακτηριστικά λέει και 

να κάνουν τις προτάσεις τους. Εδώ, στον Ωρωπό, η 
Δημοτική Αρχή για το σοβαρότατο θέμα της Διαχείρισης 
Απορριμμάτων, όχι Δημόσια Διαβούλευση δεν έκανε, 
αλλά ούτε εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, ούτε ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων 
υπήρξε, πόσο δε μάλλον να παρθεί απόφαση από το 
Δημοτικό Συμβούλιο !

Όλα στα κρυφά, στην αδιαφάνεια , χωρίς καμιά 
ενημέρωση και χωρίς διάθεση μεταμέλειας! Όσο για 
το περιεχόμενο και την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. είναι απλά 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ! Και μέσα σε όλα αυτά, να ακούς τους 

υποστηρικτές της Δημοτικής Αρχής και τους διάφορους 
«αριβίστες και επαγγελματίες» να λένε : «Σιγά μην 
ακούμε την κάθε κυράτσα και τον κάθε ξερόλα να λέει 
το μακρύ του και το κοντό του. Έτσι δεν θα κάνουμε 
ποτέ τίποτε!» Η σύγκριση ΧΑΟΤΙΚΗ!!!

Ωρώπεια Πάθη. Στα πάνω της η Δημοτική 
αρχή. Μπράβο Δήμαρχε και σ’ανώτερα . Ούτως 
η άλλως η έλλειψη «αποχετευτικού» και βιολο-
γικού, η Αμαρτία του Ασωπού και τα σκουπίδια 
φτιάχνουν ένα όμορφο δροσιστικό κοκτέιλ για 
το καλοκαίρι. 

Ούτε δημόσια διαβούλευση στον Ωρωπό

AΝΔΡΕΑΣ ΓΑΖΒΙΝΙΑΝ
Δημοτικός Σύμβουλος  

Δήμου Ωρωπού 

Ωρωπός 28 Απριλίου 2017
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ωρωπού κ. Στέργιο Γκικάκη
Κοινοποίηση: κ. Δήμαρχο Δήμου Ωρω-
πού
Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Ωρωπού

Κύριε Πρόεδρε,
Η ασχολία μου με τα κοινά του Ωρωπού, 

τον οποίο αγάπησα και δημιούργησα την 
οικογένειά μου, ήταν και είναι η διάθεσή 
μου για προσφορά στην ανάπτυξή του, με 
τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτω 
από την επιστημονική και επαγγελματική 
μου κατάρτηση. 

Εκτός από την τρίχρονη θητεία μου ως 
πρόεδρος του κρατικού Λιμενικού Ταμείου 
Σκάλας Ωρωπού και ως πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Χαλκουτσίου, πήρα 
μέρος σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, 
στις οποίες οι συνδημότες μου με τίμησαν 
στις υψηλότερες θέσεις της εμπιστοσύνης 
τους. Δυστυχώς όμως, λόγω των εκλογι-
κών συστημάτων, πήρα θέση στο δημοτικό 
συμβούλιο μόνο με τη δημοτική ομάδα 
του σημερινού δημάρχου Θωμά Ρούσση.

Στη διαδρομή μου ως δημοτικός σύμ-
βουλος, ήρθα πολλές φορές αντιμέτωπος 
με αποφάσεις που δεν συμβάδιζαν με το 

καλό του τόπου και της κοινωνίας του. 
Αντιθέτως, εξυπηρετούσαν λανθασμένες 
επιλογές που κατέληγαν σε βάρος του 
δήμου και της πλειονότητας των δημοτών, 
στοχεύοντας συνήθως σε προσωπικά συμ-
φέροντα λίγων.

Με τέτοιου είδους αποφάσεις, ήταν 
αδύνατο σε μένα να συνηγορήσω. Δεν ήταν 
λίγες οι φορές που βρέθηκα στο δίλημμα 
ή να στηρίξω τη διοικητική γραμμή της 
δημοτικής παράταξης που ανήκω ή να 
ακολουθήσω τη συνείδησή μου, τις αξίες 
μου και τον όρκο που έδωσα ως δημοτικός 
σύμβουλος. 

Επέλεγα πάντα αυτό που μου υπαγόρευε 
συνείδησή μου. Η σταθερή επιμονή μου 
όμως αυτή με γνώμονα την ευθύνη που 
μου εμπιστεύτηκαν οι συνδημότες μου, με 
τον καιρό, οδήγησαν σε φθορά τις σχέσεις 
μου, τόσο με το δήμαρχο Θωμά Ρούσση 
όσο και με τα επιλεγμένα από τον ίδιο μέλη 
της δημοτικής μας ομάδας, που είχαν και 
έχουν λόγο στη διοίκηση του δήμου.

Αποτέλεσμα όλων αυτών, με αποκο-
ρύφωμα την ενημέρωσή μου από τοπικά 
ΜΜΕ για την κρυφή απόφαση των λίγων 
περί το δήμαρχο, για δημιουργία ΧΥΤΥ και 
χωματερών στον Ωρωπό και φυσικά την 
κάθετη άρνησή μου να δεχθώ κάτι τόσο 
καταστροφικό για την περιοχή, ήταν η αντι-
κατάστασή μου από την αμισθί αντιδημαρχία 
που κατείχα, η οποία ήταν και η μοναδική 
αλλαγή  που αποφάσισε ο κύριος Θωμάς 
Ρούσσης. Μάλιστα για την αντικατάστασή 
μου ενημερώθηκα από είδηση στο διαδίκτυο, 

προφανώς, γιατί ο κύριος δήμαρχος δεν 
διέθετε την ευθύτητα και το θάρρος να 
στηρίξει μια αναιτιολόγητη απόφασή του.

Η ενέργειά του αυτή όμως, για την οποία 
φυσικά έχει το δικαίωμα, ήταν το λιγότερο 
άκομψη και ανεπίτρεπτη για έναν σοβαρό 
επικεφαλής μιας ομάδας που κρατά στα 
χέρια της την τύχη μιας περιοχής και την 
ποιότητα ζωής μιας ολόκληρης κοινωνίας. 
Ήταν όμως και προσβλητική προς το πρό-
σωπό μου, προς τον συνεργάτη του Ανδρέα 
Γαζβινιάν ο οποίος του άνοιξε την πόρτα 
της δημαρχίας του, χωρίς ποτέ να του έχω 
επιτρέψει να έχει έστω και υποψία δικαιώ-
ματος για τέτοια αντιμετώπιση! Αντιθέτως 
ο κύριος δήμαρχος, σε κάθε δημόσια ομιλία 
του και είναι καταγεγραμμένο αυτό, εξήρε 
την υπεύθυνη και παραγωγική εργασία μου 
ως αντιδήμαρχος οικονομικών του δήμου. 

Τα δεδομένα όμως, σύμφωνα με τον 
κύριο δήμαρχο, αλλάζουν αναλόγως με 
το δικό του συμφέρον και όχι με το δίκαιο 
και την κοινωνική ηθική. Έτσι, η υπεύθυνη 
εργασία μου στο δήμο, τελικά απαξιώθηκε 
από τον κύριο Θωμά Ρούσση, τον οποίο 
ενοχλούσε από την αρχή της συνεργασί-
ας μας, το αναφαίρετο δικαίωμά μου να 
υπάρχει στο αυτοδιοικητικό μου λεξιλόγιο 
η λέξη «όχι»! 

Τον ενοχλούσε να υπάρχει η ψήφος 
κατά συνείδηση, όπως και η ψήφος για το 
γενικό συμφέρον. Έπρεπε να έλεγα πάντα 
και σε όλα «ναι», για να ήμουν αρεστός 
τόσο σε αυτόν όσο και στην ολιγομελή 
διοικητική του ομάδα!

Αρεστός όμως χωρίς ηθικές και κοι-
νωνικές αξίες, ποτέ δεν ήθελα και ποτέ 
δεν πρόκειται να γίνω, επειδή διατηρώ 
την αξιοπρέπειά μου και το δικαίωμά μου 
να κοιτώ τον φίλο και συνδημότη μου 
στα μάτια, χωρίς να ελέγχομαι από τη 
συνείδησή μου.

Κύριε Πρόεδρε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

66 του Νόμου 3852/2010 και του άρθρου 
94 παρ. 4 του ΚΔΚ, οι παραπάνω λόγοι 
που σας ανέφερα, με υποχρεώνουν να 
δηλώσω – καταθέσω την ανεξαρτητοποίησή 
μου από τη δημοτική παράταξη «Πρώτα ο 
Δημότης», με την οποία αναδείχτηκα δημο-
τικός σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές της 
18ης Μαΐου του έτους 2014 και παραμένω 
στο δημοτικό συμβούλιο ως ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος.

Επίσης δηλώνω σαφέστατα ότι, από τη 
θέση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβού-
λου, θα συνεχίσω να υπηρετώ το συμφέρον 
του συνόλου των συνδημοτών μου, σύμφω-
να με τις αξίες που διατηρώ απαραβίαστες 
στη ζωή μου. Θα ασκώ καλοπροαίρετη 
κριτική και πάντα με δημιουργικές προτάσεις 
για το καλό του δήμου μας. 

Κάποιες αξίες δεν διαπραγματεύονται 
και δε θυσιάζονται, όπως είναι ο σεβασμός 
και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Με εκτίμηση
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΖΒΙΝΙΑΝ
Δημοτικός Σύμβουλος  

Δήμου Ωρωπού

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙ  
ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΕΙ

Σκουπίδια από... 
ατόφιο «χρυσάφι»!!!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017
Την ώρα που ο κ. Ρούσσης έφερνε ως θέμα στην 

Οικονομική Επιτροπή την ψήφιση κονδυλίου για την 
αποστολή κατασχετηρίων σε δημότες που οφείλουν πάνω 
από 140 ευρώ στο Δήμο, την ίδια ώρα «εκχωρούσε» 
την αποκομιδή απορριμμάτων σε ιδιώτη εργολάβο με 
6.500.000 ευρώ (!) περίπου.

Με την ενέργειά του αυτή «κατασπαταλεί» τα χρήματα 
των δημοτών και διακινδυνεύει το εργασιακό μέλλον των 
υπάλληλων στην καθαριότητα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, κατακυρώνει τον διαγω-
νισμό με έκπτωση«τεραστίων διαστάσεων» που έφτασε 
στο εξωπραγματικό ποσοστό του . . . 2% (!!!) , όταν σε 
παρόμοιους διαγωνισμούς φτάνει και ξεπερνά το 20 % 
! Ίσως να κοστίζει ακριβά η λειτουργία του ειδικού οχή-
ματος – ψυγείου για μεταφορά νεκρών πτηνών, όπως 
αναφέρεται στους όρους διακήρυξης.

Το χειρότερο, στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, είναι ότι ο κ. Ρούσσης ισχυρίστηκε ούτε λίγο, 
ούτε πολύ ότι δεν γνώριζε το ποσοστό έκπτωσης (!), «δεν 
το είχε πρόχειρο» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Εάν είναι δυνατόν, Δήμαρχος να κατακυρώνει εργο-
λαβία 6.500.000 ευρώ περίπου και να μην γνωρίζει το 
ποσοστό έκπτωσης που δόθηκε από τον εργολάβο.

Είναι τραγικό σε οποιαδήποτε εποχή, αλλά ακόμη 
περισσότερο σε περίοδο οικονομικής κρίσεως κάποιοι να 
διαχειρίζονται τα λεφτά των δημοτών με αυτό τον τρόπο.

Ενημερώνουμε του Δημότες του Ωρωπού αλλά και την 
Δημοτική Αρχή Ρούσση ότι ήδη έχουμε προσφύγει στον 
Ελεγκτή Νομιμότητας κατά των αποφάσεων 04/24-01-
2017 , 38/24-03-2017 και 77/26-04-2017της Οικονο-
μικής Επιτροπής με τις οποίες εγκρίνονται τα πρακτικά I , 
II και III του διαγωνισμού για την αποκομιδή – μεταφορά 
απορριμμάτων καθώς επίσης και ότι θα εξαντλήσουμε 
κάθε νόμιμο και ένδικο μέσο ώστε να προστατεύσουμε 
τα συμφέροντα του Δήμου Ωρωπού, των Δημοτών και 
των εργαζομένων.

Τέλος, ζητούμε την άμεση σύγκληση έκτακτου Δημοτι-
κού Συμβουλίου για ενημέρωση και λήψη απόφασης από 
το ανώτερο όργανο του Δήμου σχετικά με αυτό το θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δυναμικής Πολιτείας: 
Γιασημάκης Γιώργος, Αρμυριώτης Γιώργος, Δέδες Πέτρος, 
Παπαγιάννης Γιώργος, Ράπτης Σπύρος, Χατζηιωάννου 
Άγγελος.
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Τ ο φυσικό αέριο αναδεικνύεται 
ως το πιο οικονομικό καύσιμο 
στην πράξη καθώς τα drive tests 

καταδεικνύουν ότι με 10 ευρώ οι οδηγοί 
μπορούν να κάνουν «εκδρομές διαρκείας».

Η χρήση του φυσικού αερίου στις 
μεταφορές μειώνει τη ρύπανση  (περι-
βαλλοντική και ηχορύπανση). Πρόκειται 
για το πιο καθαρό εναλλακτικό καύσιμο, 
εκπέμποντας ως 30% λιγότερα αέρια του 
θερμοκηπίου σε σχέση με τα οχήματα 
βενζίνης και πετρελαίου.

 Ένα όχημα φυσικού αερίου που λει-
τουργεί σε σχετικά υψηλά φορτία συνήθως 
εκπέμπει περίπου 25% λιγότερο CO2 από 
ένα παρόμοιο όχημα που λειτουργεί με 
βενζίνη ή diesel.

Για μια συγκριτική προσέγγιση της 
εξοικονόμησης πρέπει να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν ότι το φυσικό αέριο μετριέται 
σε κιλά και όχι σε λίτρα.

Ακόμη, 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. 
Χάρη στο χαμηλό κόστος παραγωγής 
και διάθεσης, των παρεχόμενων φορο-
λογικών κινήτρων και των επιδοτήσεων 
οχημάτων CNG, το συμπιεσμένο φυσικό 
αέριο αποτελεί μια ιδιαίτερα οικονομική 
επιλογή για οδηγούς. 

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι ένα κιλό 
φυσικού αερίου κίνησης CNG (το συγκε-
κριμένο καύσιμο μετριέται σε κιλά και όχι 
σε λίτρα όπως η βενζίνη και το πετρέλαιο 
κίνησης) είναι ενεργειακά ισοδύναμο με 
1,5 λίτρο βενζίνης, 1,3 λίτρο πετρελαίου 
και περίπου 2 λίτρα υγραερίου. 

Το φυσικό αέριο «διανύει» 
361 χλμ με 10 ευρώ

Σε πρόσφατη δοκιμή που έγινε δια-
νύθηκαν 361 χιλιόμετρα με το Skoda 
Octavia 1.4 G-TEC στη διαδρομή Αθήνα-
Δελφοί-Αθήνα. Το κόστος ήταν μόλις 10 
ευρώ και η κατανάλωση ήταν μόλις 3,4 
κιλά/100 χλμ. φυσικό αέριο.

Συγκεκριμένα, κατά τη δοκιμή που 
πραγματοποίησε η ομάδα του Autogreek 
News, η εκκίνηση έγινε στο πρατή-
ριο ανεφοδιασμού φυσικού αερίου 
της Fisikon που βρίσκεται στη Ν. Φιλα-
δέλφεια και αφού γέμισε τις δύο δεξα-
μενές του φυσικού αερίου συνολικής 
χωρητικότητας 15 κιλών της Octavia 
1.4 G-TEC, μηδενίσε το trip computer. 
Στην εθνική οδό κινήθηκε σταθερά σχε-
δόν σε όλη τη διαδρομή με 120 χλμ./
ώρα (με 6η ταχύτητα ο κινητήρας έχει 
2.500 σ.α.λ.), μέχρι την έξοδο για τους 
Δελφούς. Από εκεί διένυσε 90 περίπου 
χιλιόμετρα ανηφορικής κυρίως ορεινής 
διαδρομής μέχρι το μαντείο των Δελφών, 
κινούμενη  με 80-100 χλμ./ώρα. Στα 

180 πρώτα χιλιόμετρα, το trip computer 
έγραψε κατανάλωση 3,8 kg/100 χλμ. 

Στην επιστροφή η διαδρομή έγινε μέσα 
από την εθνική οδό Θηβών – Λιβαδειάς 
με ταχύτητες γύρω στα 100 χλμ./ώρα 
για να βγει η ομάδα ξανά στην εθνική 
οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην έξοδο 
της Θήβας. 

Συνολικά, μέχρι το τέλος της δια-
δρομής διανύθηκαν την ίδια μέρα 361 
χιλιόμετρα με μέση κατανάλωση 3,4 
kg/100 χλμ., με ταχύτητες εντός των 
προβλεπόμενων ορίων, αλλά και λίγο 
πιο πάνω. Ποσά που ισοδυναμούν με 
μόνο 10,6 ευρώ για όλη τη διαδρομή 
(με τιμή φυσικού αερίου 0,869€/kg), ή 
με μόλις 2,95€/100 χλμ.

Φυσικό αέριο: 
Μεγάλες αποστάσεις  

με σχεδόν «άδειες τσέπες»

Οι ιδιώτες και επαγγελματίες οδηγοί 
μπορούν να προμηθευτούν φυσικό αέριο 
κίνησης και να απαλλαχτούν από το άγχος της 
ποιότητας του καυσίμου που χρησιμοποιούν.

Πρατήρια Fisikon υπάρχουν σε κομβικά 
σημεία στην Αττική, την Κεντρική και Βόρεια 
Ελλάδα και το δίκτυό τους διευρύνεται 
συνεχώς. Συγκεκριμένα πρατήρια λιανικής 
πώλησης για τον ανεφοδιασμό οχημάτων 
με κινητήρα φυσικού αερίου λειτουργούν 
στην Αττική, στην Κηφισιά (Λ. Κηφισίας 
264), στην Ν. Φιλαδέλφεια (8ο Χλμ Εθνι-

κής Αθηνών  Θες/νίκης), στην Ανθούσα 
(1ο χλμ Λ. Ανθούσας) και στα Άνω Λιόσια 
(Καραϊσκάκη και Νικηταρά). Ακόμη, στη 
Θεσσαλονίκη, στην Πυλαία (Λ. 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 χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας 
Στυλίδας). Παράλληλα, το νέο πρατήριο 
βρίσκεται  στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, στην οδό 
Καναπιτσερή 12 & Ηλ. Βενέζη 4 (Πρατήριο 
ΕΚΟ - Μ. Κρητικός & ΣΙΑ Ε.Ε.).

Από πού μπορούμε να προμηθευτούμε φυσικό αέριο κίνησης
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Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
Α λλεργία είναι η υπερβολική αντίδραση του 

αμυντικού συστήματος του οργανισμού 
σε ένα αθώο αντιγόνο που ονομάζεται 

αλλεργιογόνο. Για να αναπτυχθεί η αλλεργία 
πρέπει πρώτα να προηγηθεί η λεγόμενη ευαι-
σθητοποίηση σε ένα αλλεργιογόνο. 

Ευαισθητοποίηση ονομάζουμε τη διαδικασία 
κατά την οποία η άμυνα του οργανισμού ερχόμενη 
σε επαφή με ένα αλλεργιογόνο, αντί να το αγνο-
ήσει όπως θα ήταν το σωστό, δίνει το σήμα σε 
ειδικά κύτταρα να παράγουν αντισώματα για να 
καταπολεμήσουν το συγκεκριμένο αλλεργιογόνο. 

Η ευαισθητοποίηση μπορεί να συμβεί οπο-
τεδήποτε στη χρονική διάρκεια της ζωής του 
ατόμου, από την πρώτη φορά που θα έρθει σε 
επαφή με το αλλεργιογόνο κατά την παιδική 
ηλικία μέχρι την πολλοστή φορά στην ενήλικο 
ζωή. Τα αλλεργιογόνα μπορεί να εισέλθουν στον 
οργανισμό μας με τέσσερις τρόπους: 1) από το 
αναπνευστικό σύστημα με την εισπνοή 2) από 
το πεπτικό σύστημα με την κατάποση 3) από 
το δέρμα όταν η κατασκευή του παρουσιάζει 
μικρά κενά όπως στην ατοπική δερματίτιδα 4) με 
ένεση όπως συμβαίνει στην αλλεργία σε ενέσιμα 
φάρμακα και εκδηλώνονται με έναν από τους 
παρακάτω:
• ως ρινίτιδα, με φταρνίσματα, φαγούρα στη 

μύτη, καταρροή και μπούκωμα της μύτης
• ως επιπεφυκίτιδα, με φαγούρα, κοκκινίλα και 
δάκρυσμα των ματιών
• ως άσθμα, με βήχα και δύσπνοια
• ως δερματική αντίδραση, με κνίδωση
• ως αντίδραση από το πεπτικό, με ναυτία, εμε-
τούς, πόνο στην κοιλιά και διάρροια
• ως πτώση της πίεσης του αίματος, με ζάλη, 
διαταραχές στην όραση και λιποθυμία
• και τέλος, ως αναφυλακτική αντίδραση που 
αποτελεί συνδυασμό, σε άλλο βαθμό, των ανω-
τέρω εκδηλώσεων.

Ο τρόπος που εκδηλώνεται η αλλεργία είναι 
διαφορετικός για κάθε αλλεργιογόνο και για 
κάθε ασθενή. Αντίστοιχα, τα συμπτώματα για 
κάθε διαφορετικό ασθενή είναι ιδιαίτερα και 
χαρακτηριστικά για τον συγκεκριμένο ασθενή. 
Ωστόσο, τα συμπτώματα μπορεί να αλλάζουν 
με την πάροδο του χρόνου και η αλλεργία να 
εκδηλώνεται με σοβαρότερη συμπτωματολογία 
σε κάθε επόμενη έκθεση στο αλλεργιογόνο. 

Επίσης παρουσιάζει ισχυρή γενετική προδι-
άθεση αλλά δεν κληρονομείται άμεσα. Εάν και 
οι δύο γονείς είναι αλλεργικοί , η πιθανότητα 
υπερδιπλασιάζεται (μεγαλύτερη από 66%). 

Γεώργιος Σ. Σταυρουλάκης
Ειδικός Αλλεργιολόγος παίδων & ενηλίκων

ΤΡΟΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Υπάρχουν τροφές που μπο-
ρούν να ανακουφίσουν από τα 
ενοχλητικά συμπτώματα των 
αλλεργιών. Αυτές οι τροφές είναι:

1. Οι πολυφαινόλες του 
μήλου είναι ιδιαίτερα αποτελε-
σματικές στην αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων της αλλεργικής 
ρινίτιδας.

2. Το μπρόκολο περιέχει 
επίσης σουλφοραφάνη που 
καταπολεμά τις φλεγμονές 
στο αναπνευστικό, οι οποίες 
ευθύνονται για την εκδήλωση 
του άσθματος, της αλλεργίας 
και της χρόνιας αποφρακτικής 
πνευμονοπάθειας.

3.  Τα λιπαρά ψάρια όπως ο 
σολομός είναι πλούσια σε Ω-3 
λιπαρά οξέα, τα οποία καταπο-
λεμούν τις φλεγμονές

4. Το σκόρδο περιέχει κερ-
σετίνη και παράλληλα ενισχύ-
ει το ανοσοποιητικό ώστε ο 
οργανισμός να αντιστέκεται πιο 
σθεναρά στα αλλεργιογόνα.

5. Οι ξηροί καρποί κατα-
στέλλουν τις φλεγμονές στους 
ιστούς της ρινικής κοιλότητας 
και του λαιμού.

6. Τα προβιοτικά του γιαουρ-
τιού μπορούν να περιορίσουν την 
αλλεργική αντίδραση στη γύρη.

 Για εξωτερικούς χώρους
-Αποφύγετε την ύπαιθρο νωρίς το πρωί και το απόγευμα.
-Να οδηγείτε με κλειστά παράθυρα,  αναμμένο το κλιματιστικό 
και ενεργοποιημένο το σύστημα ανακύκλωσης αέρα
-Να στεγνώνετε τα ρούχα σας κατά τη διάρκεια της νύχτας.
-Να κάνετε τακτικά μπάνιο και να αλλάζετε τα ρούχα σας εάν 
περνάτε ώρα στην ύπαιθρο.

Για εσωτερικούς χώρους
-Πριν κοιμηθείτε να κάνετε μπάνιο
-Τα κατοικίδια να μένουν έξω από την κρεβατοκάμαρα και να 
πλένονται συχνά
-Να χρησιμοποιείτε υποαλλεργικά σκεπάσματα στον ύπνο σας 
και να πλένετε τα σεντόνια σας κάθε εβδομάδα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Το μουρουνέλαιο, πέρα από την πλού-
σια περιεκτικότητα του σε βιταμίνη D (10 
μg/5ml) αποτελεί εξαιρετική πηγή ωμέγα-3 
λιπαρών (DHA 600 mg/5ml και ΕΡΑ 400 
mg/5ml). Τα ωμέγα-3 λιπαρά είναι γνωστά 
για τις σπουδαίες αντιφλεγμονώδειςιδιότητες 
τους, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
ανοιξιάτικων αλλεργιών. Έτσι η θρεπτική 
υπεροχή του συγκεκριμένου συνδυασμού 
έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι προσφέρει 
ταυτόχρονα Ανοσορρυθμιστική και Αντιφλεγ-
μονώδη προστασία. 

Εάν στην εξίσωση προσθέσετε και το 
γεγονός της επίσης πλούσιας περιεκτικότητάς 
του σε βιταμίνη Α (250 μg/5ml) και βιταμί-
νη Ε (10 mg/5ml) για την αντιοξειδωτική 
προστασία των ωμέγα-3 (Mollers.gr), θα 
καταλάβετε γιατί θωρακίζει αποτελεσματικά 
το αμυντικό σύστημα και προσφέρει σπουδαία 
Ανοσοποιητική Θωράκιση.

Το μουρουνέλαιο στην αντιμετώπιση των ανοιξιάτικων αλλεργιών
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Ο Ιπποκράτης έδωσε το φάρμακο για 
τον καρκίνο πρίν πολλά χρόνια. Και 
θα υιοθετήσουμε την τακτική του 

πανεπιστήμονα Ιπποκράτη ο οποίος μας 
έλεγε ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Τι συμβαίνει 
όμως και υπάρχει στις ημέρες μας αυτή 
η έξαρση του καρκίνου;

Ας γνωρίσουμε την Ιπποκράτειο αντι-
καρκινική άμυνα η οποία στηρίζεται στην 
ισορροπία των 4 βασικών γεύσεων. Αυτός 
θεωρείται η κορυφή της ελληνικής ιατρικής 
γιατί πρώτος αυτός ασχολήθηκε με την 
ανατομία και φυσιολογία και διατύπωσε 
ως εξής τις αντιλήψεις του για την υγεία 
και την αρρώστια, που υιοθέτησε και ο 
Ιπποκράτης:

«Εκείνο που διατηρεί την υγεία είναι 
ισομερής κατανομή και ακριβής μείξη μέσα 
στο σώμα των δυνάμεων (= ισονομία) του 
ξηρού, του υγρού, του κρύου, του γλυκού, 
του πικρού, του ξινού και του αλμυρού. 
Την αρρώστια την προκαλεί η επικρά-
τηση του ενός (=μοναρχία). Η θεραπεία 
επιτυγχάνεται με την αποκατάσταση της 
διαταραχθείσας ισορροπίας, με τη μέθοδο 
της αντίθετης από την πλεονάζουσα δύνα-
μη». Οι αντιλήψεις αυτές τις βρίσκουμε 
ακέραιες στον Ιπποκράτη. Η ακριβής 
μείξη, η ισονομία, η συμμετρία, η αρμονία, 
βρίσκονται στη βάση των δογμάτων των 
Πυθαγορείων και του Ιπποκράτη. Γράφει 
χαρακτηριστικά ο Ιπποκράτης:

«Μέσα στον άνθρωπο υπάρχει και το 
πικρό και το αλμυρό, το γλυκό, το ξινό, το 
στυφό και το άνοστο και… τα συστατικά 
αυτά όταν αναμειγνύονται και ενώνονται 
μεταξύ τους, ούτε φαίνονται ούτε βλά-
πτουν τον άνθρωπο. Όταν όμως κάποιο 
απ΄ όλα διαχωριστεί και μείνει μόνο του 
τότε φαίνεται να προκαλεί βλάβη».

Έχει υποστηριχθεί, ότι με τον αποκλει-
σμό των πικρών ουσιών – μόνο ηδονή και 
ευχαρίστηση στο λάρυγγά μας είναι το 
σύνθημά μας – αποκλείσαμε μια από τις 
4 βασικές γεύσεις: αλμυρό, ξινό, πικρό, 
γλυκό. Πολλοί έχουν απορρίψει και το 
ξινό και έχουν επιλέξει το αλμυρό και 
το γλυκό. Έτσι έχει χαθεί η ισορροπία.

Ο Ιπποκράτης τόνιζε την ισορροπία, 
επηρεασμένος από τον πατέρα της ελλη-
νικής ιατρικής τον γιατρό Αλκμαίωνα. Αν 
τρώμε πολλά γλυκά και υδρογονάνθρακες 
και έχει γίνει το σώμα μας σοκολάτα και 
ζαχαροπλαστείο, έχει επέλθει ανισορροπία. 
Η επικράτηση των γλυκών σε βάρος του 
πικρού θα το πληρώσουμε και μάλιστα 
ακριβά.

Οι όγκοι είναι γεμάτοι από ζάχαρη.
Αυτό απέδειξε ο Warburg. Το 2001 ένα 
ιατρικό συνέδριο στην Καρλσρούη της 
Γερμανίας, επιβεβαίωσε την παροιμία: 
«ότι είναι πικρό στο στόμα, είναι καλό 
στο στομάχι». Τονίστηκε ότι οι πικρές 
ουσίες, συμβάλλουν αποφασιστικά στη 

συνολική διαδικασία της πέψης Το αμυ-
γδαλέλαιο λαμβάνεται από τους καρπούς 
του αμύγδαλου. Πλούσιο σε βιταμίνες Α, 
Ε, Β1, Β2, Β6, Β17 και ιχνοστοιχεία. Η 
βιταμίνη Β17 δεν είναι βιταμίνη. Είναι η 
παλιά ονομασία της αμυγδαλίνης, όπως 
διαβάσαμε σε άρθρο ειδησιογραφικού 
πόρταλ.

Η αμυγδαλίνη είναι το πικρό συστατικό 
των αμυγδάλων και μια πιθανή τοξίνη 
αφού μπορεί να απελευθερώσει κυανίδη 
στον οργανισμό. Η αμυγδαλίνη θεωρείται 
ότι έχει αντικαρκινικές ιδιότητες, αλλά 
αυτό δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά. 
Οι κινήσεις του στομάχου και του εντέρου 
εντείνονται και επιταχύνεται η προώθηση 
της τροφής. Διεγείρουν την έκκριση χολής 
και παγκρέατος, βελτιώνουν την πέψη 
των λευκωμάτων, πρωτεϊνών και λιπών. 

Μειώνεται η αίσθηση του φουσκώματος 
και εμποδίζονται οι διαδικασίες ζύμωσης 
και σήψης που συντελούνται στο έντερο.

Μέσω της βελτίωσης απορρόφη-
σης της βιταμίνης Β12, οι πικρές ουσίες 
υποστηρίζουν την παραγωγή αίματος, 
προάγουν την απορρόφηση των λιποδια-
λυτών στοιχείων, όπως και του σιδήρου. 
Οι πικρές ουσίες υποστηρίζουν και τη 
δημιουργία βάσε ων (αλκαλικό υψηλό 
ΡΗ) στον οργανισμό. Και δρουν μ” αυτό 
τον τρόπο ενάντια στην υπεροξείδωση 
του αίματος.

Κανόνας 1ος

Σε περίπτωση συστηματικής λήψης 
των πικρών ουσιών 1) δυναμώνει το 
συκώτι: Το συκώτι θέλει πικρά για να 

λειτουργήσει. Η χολή που παράγεται 
στο συκώτι είναι πικρή. Πως λοιπόν θα 
έχουμε παραγωγή πρώτης ποιότητας 
χολής, να διαλύει τα λίπη, αν δεν τρώμε 
πικρά; Τροφοδοτώντας με ζάχαρη το 
συκώτι δεν παράγουμε πικρή χολή. 2) 
Βελτιώνεται ο μεταβολισμός και με τον 
τρόπο αυτό μειώνεται και η χοληστερίνη.

Με τα πικρά μειώνονται και οι τιμές του 
σακχάρου. Ο καθένας το καταλαβαίνει. Το 
σάκχαρο προέρχεται από την κατάχρηση 
υδατανθράκων, όχι από την κατάχρηση 
πικρών ουσιών και η θεραπεία γίνεται με 
τα αντίθετα, έλεγε ο Ιπποκράτης. Πικρές 
ουσίες, όπως η Clucosonalat Sinigrin, 
είναι αντικαρκινικές. Πως δρουν οι πικρές 
ουσίες; Η περίπτωση του βερίκοκου Το 
κέντρο για τον καρκίνο είναι το συκώτι. 
Το συκώτι είναι για τον καρκίνο, ότι η 
καρδιά για το κυκλοφορικό. Το συκώτι 
είναι το κέντρο. Δυνατό συκώτι διώχνει 
τον καρκίνο. Ζαχαροποιημένο και σοκο-
λατοποιημένο συκώτι ίσον καρκίνος.

Η άμυνα και ο τερματοφύλακας του 
οργανισμού εναντίον του καρκίνου βρί-
σκονται στο συκώτι και το συκώτι θέλει 
πικρά για να λειτουργήσει σωστά, να απο-
θηκεύσει τις βιταμίνες. Γιατί δεν παρουσιά-
ζεται καρκίνος στο λεπτό έντερο;Ρωτήστε 
κάποιο γιατρό. Πολλοί δεν γνωρίζουν. 
Άλλοι απαντούν το ΡΗ, η μεγάλη ποσό-
τητα γ – σφαιρίνης (επηρεάζεται από το 
σελήνιο), ή λόγω της ταχείας διέλευσης. 
Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός, ότι – 
σύμφωνα με τη φυσιολογία- στο λεπτό 
έντερο χύνονται οι εκκρίσεις της χολής 
και του παγκρέατος που κάνουν αλκαλικό 
το ΡΗ του λεπτού εντέρου.

Τα παγκρεατικά ένζυμα (θρυψίνη, 
χυμοθρυψίνη) και η χολή, είναι βασικής 
σημασίας για το περίεργο γεγονός, ότι 
στο λεπτό έντερο δεν εμφανίζεται σχε-
δόν ποτέ καρκίνος. Ο συνδυασμός και 
των δύο. Γιατί και στο πάγκρεας και στο 
χοληδόχο πόρο εμφανίζεται καρκίνος; Να 
θέσω διαφορετικά το ερώτημα.

Αν είναι το ΡΗ ή η γ-σφαιρίνη η αιτία 
που το καρκίνου του λεπτού εντέρου 
είναι πρακτικά 0, γιατί δεν αυξάνουμε 
τις γ – σφαιρίνες ή δεν διορθώνουμε 
το ΡΗ του οργανισμού σε αλκαλικό; Ας 
θυμηθούμε τον Otto Warburg: 1) μεγάλη 
κατανάλωση γλυκόζης (γαλακτικό οξύ), 2) 
έλλειψη οξυγόνου, 3) χαμηλό (όξινο) ΡΗ.

Η τριάδα των χαρακτηριστικών των 
καρκινικών κυττάρων. Πράγματι στο λεπτό 
έντερο υπάρχει αλκαλικό ΡΗ. Τα ένζυμα 
είναι πολύ ευαίσθητα. Η θερμοκρασία 
τα καταστρέφει εντελώς. Για να έχουμε 
λοιπόν πολλά ένζυμα, πρέπει να κατανα-
λώνουμε ωμές τροφές. Έτσι θα ανεβά-
ζουμε το επίπεδο των πεπτικών ενζύμων 
του εντέρου και θα έχουμε περισσότερα 
παγκρεατικά ένζυμα.

ΟΙ 6 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ  
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
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Κανόνας 2ος

Τουλάχιστον το 50% των τροφών 
ενός καρκινοπαθή πρέπει να είναι ωμές, 
για άριστη λειτουργία των παγκρεατικών 
ενζύμων. Πώς το κουκούτσι του βερίκο-
κου σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα; Η 
Β17 που περιέχεται στο κουκούτσι του 
βερίκοκου, στα πικραμύγδαλα και τα 
αμύγδαλα, αποτελείται από δύο σάκχαρα 
(γλυκόζη) ένα βενζελδαύδη και ένα κυάνιο 
συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Όπως ο καθένας γνωρίζει, το κυάνιο 
είναι υψηλά τοξικό και σε μεγάλες ποσότη-
τες θανατηφόρο. Όμως σ” αυτή τη φυσική 
του μορφή είναι χημικά αδρανές. Υπάρχει 
μία ουσία, που μπορεί να ξεκλειδώσει το 
μόριο της βιταμίνης Β17 και να απελευθε-
ρώσει το κυάνιο του βερίκοκου. Η ουσία 
αυτή είναι το ένζυμο beta glucosidase 
(βήτα γλυκοσιδάση), που το καλούμε, το 
ένζυμο που ξεκλειδώνει.

Όταν η βιταμίνη Β17, έρχεται σε επαφή 
μ' αυτό το ένζυμο, όχι μόνο απελευθερώ-
νεται το κυάνιο, αλλά και η βενζελδαϊδη, 
η οποία είναι πολύ τοξική από μόνη της. 
Αυτές οι δύο ουσίες μαζί έχουν δηλη-
τηριώδη ισχύ 100 φορές περισσότερο 
απ΄όσο κάθε μια χωριστά. Αυτό καλείται 
συνεργιστικό αποτέλεσμα.Ευτυχώς, το 
ένζυμο αυτό δεν βρίσκεται οπουδήποτε 
στον οργανισμό μας σε επικίνδυνο βαθμό, 
εκτός από τα καρκινικά κύτταρα. Κάποτε 
δε 100 φορές περισσότερο απ΄ότι στα 
περιβάλλοντα υγιή κύτταρα.

Αποτέλεσμα: Το δηλητήριο που απε-
λευθερώνεται από το κουκούτσι του 

βερίκοκου και του αμύγδαλου στοχεύει 
στα καρκινικά κύτταρα και μόνο και τα 
σκοτώνει. Υπάρχει επίσης ένα άλλο ένζυμο, 
που καλείται ροδανάση. Το ονομάζουνε 
προστατευτικό ένζυμο, για την ικανότητά 
του να προστατεύει και να ουδετεροποιεί το 
κυάνιο μετατρέποντάς το σε υποπροϊόντα 
ωφέλιμα για την υγεία. Αυτό το ένζυμο 
απαντάται σε μεγάλες ποσότητες σε 
κάθε σημείο του οργανισμού μας, εκτός 
από τα καρκινικά κύτταρα, τα οποία δεν 
προστατεύονται.

Με λίγα λόγια η ροδανάση προστα-
τεύει τους ιστούς από το κυάνιο ενώ 
δεν υπάρχει στα καρκινικά κύτταρα. Β 
γλυκοσιδάση απελευθερώνει το κυάνιο 
που σκοτώνει τον καρκίνο. Βρίσκεται 
στα καρκινικά κύτταρα, δεν βρίσκεται 
στα υγιή. Προσοχή εδώ. Ένα παράδειγμα 
από την ιστορία.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν πως το 
αντίδοτο στη δηλητηρίαση από κυάνιο, 
είναι η ζάχαρη. 

Αναφέρεται στην ιστορική απόπειρα 
δολοφονίας με κυανιούχο κάλιο κατά 
του Ρασπούτιν, μισητό πρόσωπο στην 
προεπαναστατική Ρωσία. Μολονότι ο 
Ρασπούτιν δηλητηριάστηκε με κυάνιο, 
δεν έπαθε τίποτα, διότι το κυανιούχο 
κάλιο είχε τοποθετηθεί μέσα σε γλυκά 
και σε κρασί. Αν και η δόση ήταν μεγά-
λη παρουσίασε ελάχιστα συμπτώματα 
δευτερεύοντα της δηλητηρίασης, όπως 
λόξυγκα, σιελόρροια κ.λ.π.

Η ζάχαρη είχε εξουδετερώσει τη δρά-
ση του πολύ δραστικού δηλητηρίου. Τη 
λεπτομέρεια αυτή δεν τη γνώριζαν οι 

επίδοξοι δολοφόνοι. Ας φανταστούμε 
λοιπόν σήμερα έναν καρκινοπαθή που 
έχει καταναλώσει μεγάλες ποσότητες 
γλυκών, αναψυκτικών, ποτών, πατάτας, ή 
που η διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως 
υδατάνθρακες, αν είναι δυνατόν να πάθει 
κάτι με λίγα κουκούτσια από βερίκοκα, 
όπως τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ είπαν, 
ακολουθώντας τα κελεύσματα των κυρίων 
τους στου Μεμόριαλ.

Όπως δεν έπαθαν οι Χούντζας, όπως 
λέει η παράδοσή μας με το μυλωνά, όπως 
επιστημονικά το ανέλυσε ο Krebs με 
τη ροδανάση και τη Β γλυκοσιδάση, τα 
κουκούτσια από βερίκοκα είναι απολύτως 
ασφαλή. Αρχίζουμε σε περιπτώσεις δια-
γνωσμένου καρκίνου με 5 την ημέρα, την 
πρώτη βδομάδα., με 10 τη δεύτερη και 
χωρίς περιορισμό στη συνέχεια. Η όρεξη, 
η πέψη, ο μεταβολισμός, θα βελτιωθούν.
Τα βερίκοκα είναι φρούτα εποχής και τα 
προμηθευόσαστε από το μανάβη της γειτο-
νιάς. Από αυτό το αντικαρκινικό φάρμακο 
όχι μόνο δεν κερδίζουν οι φαρμακευτικές 
εταιρίες, αντίθετα ζημιώνουν.

Κανόνας 3ος

Τα καρκινικά κύτταρα έχουν όξινο 
(χαμηλό ΡΗ) Το ΡΗ το ισορροπεί το ασβέ-
στιο η βιταμίνη D, το μαγνήσιο, το κάλιο, 
το βόριο. Το λεμόνι, βοηθά στην απορ-
ρόφηση του ασβεστίου. Καταναλώνετε 
πολύ λεμόνι κάθε μέρα, όπως συστήνει 
η αντικαρκινική δίαιτα Μοερμαν στην 
Ολλανδία.

Τρώτε χέλια (τεράστια πηγή βιταμίνης 

Δ 5000 ΙΘ (μονάδες) στα 100 γραμ..
Φρούτα, ειδικά σταφύλι (τεράστια πηγή 
καλίου). Λαχανικά (μπρόκολο, λάχανο, 
μωβ – άσπρο)καρότα, λαχανίδες (τεράστια 
πηγή αφομοιώσιμου ασβεστίου), βλήτα 
(επίσης τεράστια πηγή ασβεστίου, βορίου), 
μαϊντανό (ειδικά για καρκίνο του πνεύμονα, 
ρόκα (ειδικά για καρκίνο των νεφρών), 
ραδίκια (με το ζουμί τους).

Η υποξία (χαμηλό οξυγόνο), είναι 
χαρακτηριστικό της καρκινογένεσης H 
χλωροφύλλη δίνει το οξυγόνο στα φυτά.

Σύμφωνα με το μεγάλο γιατρό Max 
Gerson (7) που θεράπευσε τον νομπελίστα 
Αλμπερτ Σβάϊτσερ και αποδεδειγμένα 50 
καρκινοπαθείς σύμφωνα με τις ακτινο-
γραφίες τους πριν και μετά τη θεραπεία.

Οι πράσινοι χυμοί, τουλάχιστον 5 την 
ημέρα, δίνουν το απαιτούμενο οξυγόνο και 
υγεία στα κύτταρα.Έχουμε έτσι απόπτωση 
(θάνατο, κυτταρική αυτοκτονία) των καρκι-
νικών κυττάρων. Οι χυμοί της τσουκνίδας, 
φύλλων ελιάς, σέλινου, μαϊντανού και 
καρότου παίζουν σημαντικό ρόλο.

Ο Gerson μάλιστα, χρησιμοποιούσε 
ειδικό, αποχυμωτή, για τη διατήρηση 
όλων των θρεπτικών συστατικών. Όταν 
παρουσίασε τις ανίατες περιπτώσεις στο 
Κογκρέσο με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία 
που τις συνόδευαν (εξετάσεις, ακτινογρα-
φίες κ.λ.π.). Αντί να τον συγχαρούν, άρχισε 
ένα ανελέητο κυνηγητό εναντίον του. 

Έτσι δρουν οι φαρμακευτικές εταιρίες. 
Καταδιώκουν την αλήθεια. Τα ίδια έγιναν 
και στη Γαλλία με τον Μπελανσονί, γιατρό 
του προέδρου Μιτεράν κ.λ.π..

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ Οργανισμός Ερευνας 
για τον Καρκίνο, από τον οποίο αντλεί 
τις πληροφορίες ο ΠΟΥ, έχει δημι-
ουργήσει μία λίστα 116 πραγμάτων 
που προκαλούν καρκίνο. Κι αν κάποια 
κόβονται, όπως το κάπνισμα, άλλα 
δεν είναι τόσο εύκολο να τα απο-
φύγει κανείς, όπως για παράδειγμα 
η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Αυτή είναι η λίστα του Οργανισμού, 
για τα πράγματα που προκαλούν καρκίνο:
1. Κάπνισμα
2. Σολάριουμ
3. Παραγωγή αλουμινίου
4. Αρσενικό σε πόσιμο νερό
5. Παραγωγή αυραμίνης
6. Κατασκευή και επισκευή παπουτσιών
7. Καθαρισμός καμινάδων
8. Αεριοποίηση άνθρακα
9. Απόσταξη πίσσας
10. Παραγωγή οπτάνθρακα (καύσιμα)
11. Κατασκευή επίπλων και ντουλαπιών
12. Εξόρυξη αιματίτη με έκθεση σε 
ραδόνιο
13. Παθητικό κάπνισμα
14. Χυτήριο σιδήρου και χάλυβα
15. Κατασκευή ισοπροπανόλης
16. Κατασκευή πορφυρής βαφής
17. Επαγγελματική έκθεση ως ελαιο-
χρωματιστής
18. Στρώσιμο πεζοδρομίων και οροφών 
με πίσσα
19. Βιομηχανία ελαστικών
20. Επαγγελματική έκθεση σε ισχυρά 

σταγονίδια ανόργανων ενώσεων που 
περιέχουν θειικό οξύ
21. Μείγματα φυσικών αφλατοξινών 
(που παράγονται από μύκητες)
22. Αλκοολούχα ποτά
23. Καρπός αρέκα, που συχνά μασιέται 
με φύλλα μπετέλ
24. Κομμάτια μπετέλ χωρίς καπνό
25. Κομμάτια μπετέλ με καπνό
26. Λιθανθρακόπισσα
27. Πίσσα
28. Εσωτερικές εκπομπές από οικιακή 
καύση άνθρακα
29. Καυσαέρια ντίζελ
30. Ορυκτέλαια, χωρίς ή με ήπια θεραπεία
31. Φαινακετίνη, αναλγητικό και αντι-
πυρετικό φάρμακο
32. Φυτά που περιέχουν αριστολοχικό 
οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται σε κινέζικα 
φυτικά φάρμακα
33. PCB, χρησιμοποιείται ευρέως σε 
ηλεκτρικές συσκευές και έχει απαγορευθεί 
σε πολλές χώρες από το ’70
34. Κινέζικα παστά ψάρια
35. Ελαια σχιστόλιθου
36. Αιθάλη
37. Προϊόντα καπνίσματος, δίχως καπνό
38. Σκόνη ξύλου
39. Επεξεργασμένο κρέας
40. Ακεταλδεΰδη
41. 4-Αμινοδιφαινύλιο
42. Αριστολοχικά οξέα και τα φυτά που 
περιέχουν τα
43. Αμίαντος

44. Αρσενικό και ενώσεις αρσενικού
45. Αζαθειοπρίνη
46. Βενζόλιο
47. Βενζιδίνη
48. Βενζοπυρένιο
49. Βηρύλλιο και οι ενώσεις του
50. Chlornapazine
51. Αιθυλενοχλωρυδρίνη
52. Χλωρομεθυλ-μεθυλαιθέρα
53. 1,3 βουταδιένιο
54. Βουτανεδιόλης διμεθανοσουλφονικό
55. Κάδμιο και οι ενώσεις του
56. Chlorambucil
57. Μεθύλ-CCNU
58. Ενώσεις χρωμίου
59. Κυκλοσπορίνη
60. Αντισυλληπτικά, ορμονικές, συνδυ-
ασμένες μορφές (εκείνες που περιέχουν 
και οιστρογόνα και προγεσταγόνα)
61. Αντισυλληπτικά, δια στόματος, 
εξακολουθητικές μορφές ορμονικής 
αντισύλληψης
62. Κυκλοφωσφαμίδη
63. Διαιθυλοστιλβοοιστρόλη
64. Βαφή μεταβολισμένη σε βενζιδίνη
65. ιός Epstein-Barr
66. Οιστρογόνα, μη στεροειδή
67. Οιστρογόνα, στεροειδή
68. Θεραπεία οιστρογόνων, μετά την 
εμμηνόπαυση
69. Αιθανόλη σε αλκοολούχα ποτά
70. Erionite
71. Οξείδιο αιθυλενίου
72. Etoposide, μόνο και σε συνδυασμό 

με σισπλατίνη και βλεομυκίνη
73. Φορμαλδεΰδη
74. Αρσενικούχο γάλλιο
75. Λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του 
πυλωρού
76. ιός Ηπατίτιδας Β (χρόνια μόλυνση)
77. ιός Ηπατίτιδας C (χρόνια μόλυνση)
78. Φυτικά σκευάσματα που περιέχουν 
φυτά τύπου αριστολόχια
79. Μόλυνση από ιό ανθρώπινης ανο-
σοανεπάρκειας τύπου 1
80. Ιός ανθρώπινου θηλώματος τύπου 
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59 and 66
81. Λεμφοτροπικός ιός κυττάρων τύπου Ι
82. Μελφαλάνη
83. Methoxsalen
84. 4,4-μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη)
85. MOPP και άλλες συνδυασμένες χημει-
οθεραπείες με αλκυλιωτικούς παράγοντες
86. Αέριο μουστάρδας
87. 2-ναφθυλαμίνη
88. Ακτινοβολία νετρονίων
89. Ενώσεις νικελίου
90. ΝΝΚ
91. Ν-νιτροζονορνικοτίνη
92. Λοίμωξη από Opisthorchis viverrini
93. Ατμοσφαιρική ρύπανση
94. Αιωρούμενα σωματίδια της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης
95. Φώσφορος 32
96. Πλουτώνιο 239 και τα προϊόντα 
διάσπασής του
97. Βραχύβια ισότοπα, ανάμεσά τους 

ιώδιο 131 από ατυχήματα σε ατομικούς 
αντιδραστήρες και από πυρηνικά όπλα 
(έκθεση κατά την παιδική ηλικία)
98. Ραδιονουκλίδια σωματίδια α
99. Τα ραδιονουκλίδια, σωματιδίων β
100. Ράδιο-224 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
101. Ράδιο-226 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
102. Ράδιο-228 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
103. Ραδόνιο 220 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
104. Λοίμωξη από Schistosoma 
haematobium
105. Πυρίτιο κρυσταλλικό, αν εισπνευστεί 
σε μορφή χαλαζία, σε επαγγελματικούς 
χώρους
106. Ηλιακή ακτινοβολία
107. Ταλκ που περιέχει ίνες asbestiform
108. Tamoxifen
109. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-
dioxin
110. Thiotepa
111. Θόριο-232 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
112. Treosulfan
113. Ορθο-τολουϊδίνη
114. Χλωριούχο βινύλιο
115. Υπεριώδης ακτινοβολία
116. Ακτίνες Χ και γ

116 πραγμάτα που προκαλούν καρκίνο 
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Κανόνας 5ος

Τρώτε άφθονο σκόρδο και κρεμμύδι 
μέχρι «σκασμού» Σκοτώνει τα καρκινι-
κά κύτταρα. Γιατί τεράστιες ποσότητες; 
Υπάρχουν πολλοί σκουπιδιάρηδες στον 
οργανισμό μας που τον καθαρίζουν από 
τις τοξίνες και τα δηλητήρια. Το γκλοκου-
ρονικό οξύ, είναι ένα απ΄ αυτά.

Έχετε ακούσει κάτι για την εξέταση 
Β-γλυκουρονιδάση; Ρωτείστε το γιατρό 
σας. Στα βιβλία της καρδιολογίας αναφέ-
ρεται ως εξέταση στο εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό και πως συναντάται υψηλή σε σε 
αδενοκαρκινώματα, λεμφώματα, καρ-
κινώματα από πλακώδη κύτταρα κ.λ.π.

Τι κάνει η γλυκουρονιδάση; Κατα-
στέλλει τη σύζευξη μεταξύ τοξίνης και 
του σκουπιδιάρη γλυκουρινικού οξέως 
με αποτέλεσμα οι τοξίνες να παραμένουν 
στον οργανισμό. Όσο περισσότερο σκόρ-
δο και κρεμμύδι καταναλώνουμε, τόσο 
περισσότερο καταστέλλεται η δράση της 
β-γλυκουρουνιδάσης και αποβάλλονται 
οι τοξίνες από τον οργανισμό.

Το ασβέστιο παίζει επίσης σημαντικό-
τατο ρόλο στη μείωση της δραστηριότητας 
της β-γλυκουρονιδάσης. 

Από την άλλη μεριά το γλυκουρονικό 
οξύ χρειάζεται μήλα μπρόκολα, ραπάνια, 
λάχανο (ειδικά μωβ), χαμομήλι. Επίσης τα 
κρεμμύδια μειώνουν σημαντικά τη γλυκό-
ζη, όσο και την απάντηση της ινσουλίνης 
στη γλυκόζη.

Το γλυκουρανικό οξύ συζεύγνυται με 
τη χολερυθρίνη από το ένζυμο UDT GT 
και απεκρίνεται στη χολή.

Έχουμε καλύτερη λειτουργία της χολής 
και του συκωτιού. Ο γιατρός Χαβάκης 
έγραφε πως στην Τρασυλβανία, όπου οι 
κάτοικοι που στη διατροφή τους έχουν 
μεγάλη θέση τα κρεμμύδια, ο καρκίνος 
είναι σχεδόν άγνωστος. Επειδή η δρά-
ση των κρεμμυδιών στο σάκχαρο είναι 
γνωστή και στην ιατρική.

Είναι αδιανόητο, οι καρκινοπαθείς 
και οι διαβητικοί να μην τρώνε πολλά 
κρεμμύδια. Ειδικά αν οι διαβητικοί τρώνε 
αρκετά φρέσκα κρεμμύδια, πέφτει ο δεί-
κτης του σακχάρου. Επίσης αν κάθε πρωί 
στίβουν ξερά κρεμμύδια και πίνουν μισό 
φλιτζάνι πέφτουν αισθητά η χοληστερίνη 
και το σάκχαρο.

Ο δεύτερος ρόλος του κρεμμυδιού 
είναι ότι παρεμβαίνει στην τυροσίνη 
κινάση. Το κρεμμύδι, το μήλο και το 
γκρέιπφρουτ, περιέχουν κουερσετίνη, 
ένα βιοφλανοειδές. Η κουερσετίνη είναι 
σημαντικότατη, γιατί σταματά τη δράση 
μιας κατηγορίας ενζύμων που λέγονται 
κινάσες της τυροσίνης. 

Tα ένζυμα αυτά βρίσκονται στην 
κυτταρική μεμβράνη και στο εσωτερικό 
της και όταν ενεργοποιούνται εντέλουν 
τα καρκινικά κύτταρα να διασπαστούν 
και έτσι προκαλούνται οι μεταστάσεις.

Για να μην δίδονται εντολές διαίρεσεις 
του κυττάρου και έτσι να αποτρέπονται 
οι μεταστάσεις, το μήνυμα είναι: τρώτε 
άφθονα κρεμμύδια. Υπάρχουν φάρμακα 
για την αναστολή δράσης της τυροσίνης 
κινάσης (Τυροφωστίνες). 

Ο στόχος των φαρμακευτικών εταιριών 
είναι σαφής: Θαυμάζουμε το Gleenvec ή τις 
τυροφωστίνες. Θαυματουργό το Gleenvec, 
καταπληκτική η επιστήμη! Μπράβο! Εμείς 

κερδίζουμε και οι καρκινοπαθείς είναι 
ευχαριστημένοι.! Κουβέντα όμως για το 
κρεμμύδι, που είναι το φυσικό Gleenvec.

Πείτε μου!
Είχε άδικο ο Ιπποκράτης, όταν έγραφε: 

«Πιστεύω, ότι για να ασκήσει αποτελε-
σματικά το επάγγελμά του ένας γιατρός, 
είναι ανάγκη να γνωρίζει και μάλιστα 
να προσπαθήσει σκληρά να μάθει, όλα 
τα περί φύσης, δηλαδή ποιά επίδραση 
ασκούν στον άνθρωπο, ή τροφή, το ποτό 
και οι διάφορες συνήθειες σε κάθε άτομο 
ξεχωριστά. Δεν αρκεί να νομίζει απλά, 
ότι το τυρί είναι κακή τροφή, επειδή 
προκαλεί πόνο σε όποιον καταναλώνει 
μεγάλες ποσότητες.

Πρέπει να μάθει, τι πόνο προκαλεί, για 
ποια αιτία και για ποιο, από όσα υπάρ-
χουν μέσα στο σώμα είναι ακατάλληλο. 
Γιατί υπάρχουν πολλές άλλες τροφές 
και ποτά που είναι από τη φύση τους 
βλαβερά και επιδρούν στον άνθρωπο με 
ποικίλους τρόπους. Κάποιοι μπορούν να 
φάνε μεγάλες ποσότητες τυρί, χωρίς να 
τους πειράξει καθόλου. Αντίθετα τονώνει 
θαυμάσια όσους ωφελεί. Άλλοι όμως το 
αφομοιώνουν δύσκολα.

Οι οργανισμοί είναι διαφορετικοί. Η 
γνώση αυτών θα θεράπευε τον άνθρωπο 
από τις αρρώστιες».

Το ερώτημα παραμένει. Έχουν σήμερα 
γνώσεις οι γιατροί για τη θεραπευτική 
αξία των τροφών; Τι διδάσκονται για τη 
θεραπευτική τους δύναμη; Έχει άδικο ο 
Ιπποκράτης;

Κανόνας 6ος

Περιορίστε την Αποκαρβοξυλάση της 

ορνιθίνης (ODC) Η Αποκαρβοξυλάση 
της ορνιθίνης είναι το ένζυμο κλειδί 
στη σύνθεση των πολυαμινών και παίζει 
σημαντικό ρόλο στη διαίρεση και ανά-
πτυξη του κυττάρου. Επανερχόμαστε στο 
μεγάλο ρόλο του συκωτιού. Η εξίσωση, 
συκώτι = καρκίνος και καρκίνος = συκώτι, 
παίζει και εδώ το ρόλο της.

Η αποκαρβοξυλάση της ορνιθίνης, 
είναι ηπατικό ένζυμο. Αν το σταματήσουμε, 
σταματούμε και την ανάπτυξη των όγκων. 
Η αποκαρβοξυλάση της ορνιθίνης κάνει 
πολύ παρέα με την ινσουλίνη. Είναι στενές, 
πολύ στενές φιλενάδες. Επιρεάζοντας 
τις πολυαμίνες, προκαλούν αύξηση των 
όγκων, μεταστάσεις, αύξηση του βάρους.

Επίσης ο συνδυασμός ινσουλίνης με 
σωματομεδίνες (IGF1 και IGF 2) είναι 
θανατηφόρος. Οι σωματομεδίνες (IGF1 
και IGF 2) μοιάζουν με την προϊσουλίνη 
και παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη 
ρύθμιση του πολλαπλασιασμού και της 
λειτουργίας των κυττάρων. Σε υποκλυ-
καιμία, σχετιζόμενη με όγκο η (IGF1) 
είναι υψηλή.

Ο όγκος έχει καταναλώσει όλο το 
σάκχαρο και ζητάει και άλλο. Γι΄αυτό 
έχουμε υπογλυκαιμία. Η IGF1, είναι ο 
κύριος παράγοντας για τη διέγερση των 
λιποκυττάρων, επιτάχυνση της ανάπτυξης 
των όγκων και πρόκλησης φλεγμονών. 
Η ινσουλίνη συνοδεύεται από την IGF1, 
που διεγείρει την κυτταρική ανάπτυξη.

Μεγάλη αύξηση της ινσουλίνης και 
των σωματομεδινών, διεγείρουν την αύξη-
ση των καρκινικών κυττάρων, αλλά και 
την ικανότητά τους να κάνουν μεταστά-
σεις (8). Μεγάλη κατανάλωση ζάχαρης, 
συνδέεται με αύξηση της ινσουλίνης με 
την παρέα της IGF σε μια προσπάθεια 
του οργανισμού να ρίξει το σάκχαρο. Τη 
σκυτάλη μετά την ινσουλίνη, παίρνουν 

οι σωματομεδίνες και αποκαρβοξυλάση 
της οπνιθίνης.

Αποτέλεσμα: Μεταστάσεις, αυξήσεις 
των όγκων. Ας δούμε μερικές έρευνες: 
Η S. Hankinson της ιατρικής σχολής του 
Χάρβαρντ, απέδειξε, ότι από μια ομάδα 
γυναικών, ηλικίας κάτω των πενήντα, 
εκείνες με το υψηλότερο IGF, είχαν εφτά 
φορές περισσότερες πιθανότητες να 
εμφανίσουν καρκίνο του μαστού (ομάδες 
ερευνητών από το Xάβαρντ, το Mac 
Gill κ.λ.π. έδειξαν το ίδιο αποτέλεσμα 
στον καρκίνο του προστάτη με 9 φορές 
μεγαλύτερη πιθανότητα στους άνδρες 
που είχαν ψηλές σωματομεδίνες (10). 

Άλλες μελέτες έχουν δείξει παρό-
μοια αποτελέσματα στον καρκίνο του 
παγκρέατος, του παχέος εντέρου, των 
ωοθηκών κ.λ.π. Πως μειώνουμε την 
ινσουλίνη και τις φίλες της τις σωματο-
μεδίνες; Κόβοντας με το μαχαίρι στους 
καρκινοπαθείς γλυκά, πατάτες, ψωμιά 
και γενικά τις επεξεργασμένες τροφές. Η 
εξέταση ινσουλίνης και σωματομεδινών 
(IGF1 και IGF2) είναι απαραίτητες.

Έρευνες έχουν δείξει, ότι η πλήρης 
αποχή από τροφές πλούσιες σε υδατάν-
θρακες μειώνει θεαματικά τα επίπεδα 
ινσουλίνης και IGF. Για την αναστολή της 
ODC (αποκαρβοξυλάση της ορνιθίνης), 
το σκόρδο, το τσάι, το ρόδι ο χυμός από 
φύλα ελιάς, τα καρύδια, τα κρεμμύδια, 
τα κεράσια και όλα τα πικρά παίζουν 
σημαντικότατο ρόλο. 

Όταν πέσουν η ινσουλίνη και οι σωμα-
τομεδίνες, ο οργανισμός αποβάλλει τα 
σάκχαρα. Το σώμα – ζαχαροπλαστείο, 
διώχνει τον καρκίνο πετώντας τα στοι-
χεία που τον θρέφουν. Άρα μειώστε τα 
γλυκά και αυξήστε τα πικρά… έτσι θα 
έχετε ευεξία και αντίσταση απέναντι 
στον Καρκίνο.
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Συμπτώματα για την 
λοίμωξη στα νεφρά

Βακτήρια που εισέρχονται στην ουρή-
θρα προκαλούν την λοίμωξη στα νεφρά. 
Στον ιατρικό χώρο, μια τέτοια λοίμωξη 
είναι γνωστή ως πυελονεφρίτιδα. Εάν 
δεν αντιμετωπιστεί, η λοίμωξη μπορεί να 
προκαλέσει μόνιμες βλάβες στα νεφρά. 
Τα συμπτώματα είναι : ο πόνος στη μία 
πλευρά, δυσφορία στη μέση και την 
περιοχή των γεννητικών οργάνων, πυρε-
τός, τα ρίγη και το τρέμουλο, μειωμένη 
όρεξη, η τάση προς έμετο, η διάρροια. 
Εάν συνοδεύεται με λοίμωξη στην κύστη, 
τα συμπτώματα είναι: πόνος και τσούξιμο 
κατά την ενούρηση, συχνή ενούρηση, 
μικρή ποσότητα ούρων κατά την ενού-
ρηση, αίμα στα ούρα,  έντονη μυρωδιά 
των ούρων, πόνος χαμηλά στην κοιλιά.   
Επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό σας 
εάν έχετε υψηλό πυρετό, αντιμετωπίζετε 
ισχυρούς πόνους ή έχετε παρατηρήσει 
την ύπαρξη αίματος στα ούρα.

Κίνδυνος  
για ηπατίτιδα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
ανακοίνωσε πως αυξήθηκαν οι θάνατοι 
από τον ιό της ηπατίτιδας , ενώ πάνω 
από 325 εκατομμύρια έχουν προσβληθεί 
και δεν το γνωρίζουν γιατί δεν έχουν 
φαρμακευτική περίθαλψη. Απαιτείται 
επείγουσα δράση καθώς εκατομμύρια 
άνθρωποι κινδυνεύουν από την εξέλιξη 
του ιού σε χρόνια ηπατική νόσο, καρκίνο 
ακόμη και πρόωρο θάνατο.

Και όλα αυτά εξαιτίας των επικίν-
δυνων και απαράδεκτων συνθηκών 
ζωής των ανθρώπων. Το ΠΑΚΟΕ 
έχει επανειλημμένα επισημάνει το 
πρόβλημα

Καρκίνος ανιχνεύεται 
από τεστ αίματος

Νέο τεστ αίματος (υγρής βιοψίας) 
που μπορεί να προβλέψει την υποτρο-
πή του καρκίνου των πνευμόνων ΠΡΙΝ 
ανιχνευθεί με ακτινογραφίες , ανέπτυξαν 
επιστήμονες από την Βρετανία, ανάμεσα 
τους δύο Έλληνες. Το τεστ ανιχνεύει 
το DNA του καρκινικού όγκου προτού 
γίνουν μεγάλοι. Στη συνέχεια κατάφε-
ραν να εντοπίσουν με ακρίβεια 92% τις 
περιπτώσεις που ο καρκίνος επρόκειτο 
να επιστρέψει μέσα σε ένα έτος. Προς 
το παρόν το κόστος του τεστ για κάθε 
ασθενή είναι υψηλό (περίπου 1.500 
ευρώ), αλλά μέσα στα επόμενα δύο 
έως τρία χρόνια αναμένεται να πέσει, 
καθώς το τεστ θα γίνει πιο απλό. Στην 
έρευνα συμμετείχαν και δύο Έλληνες 
επιστήμονες, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος 
του Τμήματος Θωρακοχειρουργικής 
του University College του Λονδίνου 
και ο Απόστολος Νάκας του Τμήματος 
Θωρακοχειρουργικής του Νοσοκομείου 
Γκλένφιλντ του Λέστερ.

Ο ι διατροφικές προτιμήσεις ενός 
ατόμου επηρεάζονται από τις 
συγκεκριμένες γονιδιακές μεταλ-

λάξεις , εντόπισαν Ισπανοί ερευνητές. 
Σύμφωνα με τις διατροφικές οδηγίες 
όπου συστήνεται η λήψη φρούτων , 
λαχανικών ,δημητριακών κ.α. πολλοί 
δεν μπορούν να συμμορφωθούν και να 
αντισταθούν στον πειρασμό που θέτουν 
οι ανθυγιεινές τροφές. Στη μελέτη που 
έγινε στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης οι 
ερευνητές ανέλυσαν γενετικά στοιχεία 
και τα συνέκριναν με τις διατροφικές 
τους συνήθειες. Η ανάλυση αποκάλυψε 
μια σειρά από γενετικές μεταλλάξεις που 
σχετίζονταν με συγκεκριμένες διατροφικές 
προτιμήσεις αλλά και με έναν αριθμό 
συμπεριφορικών και ψυχολογικών χαρα-
κτηριστικών, όπως το στρες, οι εξαρτήσεις, 
η παρορμητικότητα και η κατάθλιψη. 

Γονιδιακή η λατρεία  
για την σοκολάτα

Από μια μελέτη που δημοσιεύτηκε 
πρόσφατα αποδεικνύεται περίτρανα 
ότι η βασική αρχή που διέπει την 
ανθρώπινη φύση είναι: ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ 
ΑΡΙΣΤΟΝ!

Σκοπός της μελέτης είναι να 
αναλύσει τις διαφορές μεταξύ των 
διαφορετικών διατροφικών ομάδων 
παίρνοντας υπόψιν τις μεταβλητές 
που αφορούν την υγεία. Ο συνολικός 
αριθμός των ατόμων που συμμετεί-
χαν στην ανάλυση ήταν 1320 (όπου 

αναλογούσαν 330 άτομα για κάθε 
μορφή δίαιτας: χορτοφάγους, παμ-
φάγους με έμφαση στα φρούτα και 
λαχανικά, παμφάγους με λιγότερη 
έμφαση στο κρέας και παμφάγους με 
έμφαση στο κρέας). Τα αποτελέσματά 
έδειξαν ότι μια χορτοφαγική διατρο-
φή συνδέεται με χαμηλότερο Δείκτη 
Μάζας Σώματος και έχει λιγότερο 
συχνή κατανάλωση αλκοόλ. Επίσης, 
μας έδειξαν ότι μια χορτοφαγική 
διατροφή συνδέεται με προβλήμα-

τα υγείας (υψηλότερη συχνότητα 
εμφάνισης καρκίνου, αλλεργιών και 
διαταραχών της ψυχικής υγείας). Ως 
εκ τούτου, απαιτούνται προγράμματα 
δημόσιας υγείας, προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος για την υγεία 
της συγκεκριμένης πληθυσμιακής 
ομάδας, λόγω των διατροφικών 
τους παραγόντων.

Για το ΠΑΚΟΕ ο HOMO 
NEADERDALIS ήταν και θα είναι 
παμφάγο ζώο.

Xορτοφάγος ή παμφάγος;

Για το κιτρίνισμα των νυχιών ποιες 
είναι οι αιτίες και τι μπορείτε να κάνετε…
Χρησιμοποιείτε σκουρόχρωμα 
βερνίκια 

Τα σκουρόχρωμα βερνίκια, απορ-
ροφούν χημικές ουσίες οι οποίες προ-
καλούν οξείδωση και αλλοιώνουν το 
χρώμα τους. Για να αποφύγετε αυτό τον 
κίνδυνο, να χρησιμοποιείτε πάντα μία 
βάση πριν την εφαρμογή του βερνικιού
Μύκητες

Οι μύκητες προκαλούν κιτρίνισμα 
των νυχιών ενώ σταδιακά μπορεί να 
γίνουν και πολύ εύθραυστα. Αν υπο-
ψιάζεστε ότι έχετε «κολλήσει» μύκητες 
από το γυμναστήριο, συζητήστε το με 
τον δερματολόγο σας, ο οποίος θα 
σας συστήσει την κατάλληλη θεραπεία, 
ανάλογα με την αιτία και την έκταση 
του αποχρωματισμού.
Ανεπάρκεια βιταμινών

Πολλοί πάσχοντες από χρόνια πνευ-
μονική νόσο και ασθένειες του ήπατος, 
έχουν κίτρινα νύχια.
Κληρονομικότητα

Το Σύνδρομο Κίτρινων Νυχιών είναι 
εξαιρετικά σπάνιο. Τα νύχια γίνονται πιο 
χοντρά, η ανάπτυξή τους καθυστερεί 
και σταδιακά αποχρωματίζονται. 

4 βασικές αιτίες για το κιτρίνισμα των νυχιών
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ΤΙ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΤΕ 
ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΙΜΟΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΑΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η γενική αίματος είναι μια απαραίτητη προλη-
πτική εξέταση που πρέπει να γίνεται από άτομα 
κάθε ηλικίας περίπου κάθε δύο χρόνια. Αφού 
πάρετε τα αποτελέσματα, πρέπει να επισκεφτείτε 
τον γιατρό σας ώστε να τα ερμηνεύσει. Καλό θα 
ήταν να κάνετε στον γιατρό σας τις 5 παρακάτω 
ερωτήσεις ώστε να έχετε μια σαφή εικόνα της 
υγείας σας. 1. Βλέπετε κάποια ανωμαλία; 2. Τι 
σημαίνουν τα αποτελέσματα σε σχέση με το 
οικογενειακό μου ιστορικό; 3. Τι σημαίνουν τα 
αποτελέσματα σε σύγκριση με τις προηγούμε-
νες εξετάσεις μου; 4. Πρέπει να κάνω κάποια 
αλλαγή στις καθημερινές μου συνήθειες; 5. Πόσο 
αξιόπιστα είναι τα αποτελέσματα; 

ΤΡΙΑ ΕΣΠΡΕΣΟ  
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  
ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 
ΚΑΝΟΥΝ ΠΕΡΑ

Σύμφωνα με έρευνα του Μεσογειακού 
Νευρολογικού Ινστιτούτου Neuromed και του 
Εθνικού Ιταλικού Ινστιτούτου Υγεία, τρία εσπρέσο 
ημερησίως μειώνουν τον καρκίνο του προστάτη. 
Διαπιστώθηκε πως όσοι έπιναν πάνω από τρεις 
καφέδες είχαν μείωση κινδύνου κατά 53% . Τα 
ευρήματα δεν επιβεβαιώθηκαν με τον ντεκαφεϊνέ, 
κάτι που σημαίνει ότι η προστατευτική δράση 
του καφέ οφείλεται πιθανότατα στην καφεΐνη.

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ 14... 
ΣΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΪΜΟΥ

Γυαλιά μαϊμού έχουν κατακλίσει την αγορά 
παντού στην πόλη! Μπορεί να είναι οικονομικά 
όμως θέλουν προσοχή, πρέπει να είναι κατάλ-
ληλα για να μπορούν να προφυλάξουν τα μάτια 
μας από την υπεριώδη ακτινοβολία ειδικά τις 
ώρες από τις 11:00 πμ μέχρι τις 4:00 μμ. Για 
να είναι κατάλληλα θα πρέπει να: Φέρουν την 
σήμανση CE, προσέχουμε την ποιότητα των 
φακών, φροντίζουμε τα γυαλιά, ελέγχουμε το 
υλικό κατασκευής να μην προκαλεί ερεθισμούς 
και αλλεργίες στο δέρμα, συμβουλευόμαστε 
οπτικούς, αποφεύγουμε την αγορά από πλα-
νόδιους πωλητές.

Σε έρευνα του ΠΑΚΟΕ διαπιστώθηκε ότι 
το 90% των γυαλιών ηλίου είναι επικίνδυνα 
για την όραση μας. Επιτέλους θα υπάρξει 
ποτέ έλεγχος;

Ο ι γυναίκες που πάσχουν από 
ευρυαγγείες και κιρσούς ,αυτή 
την εποχή νιώθουν έντονο 

άγχος, διότι το καλοκαίρι πλησιάζει και 
θέλουν να έχουν την τέλεια εμφάνιση 
όταν φορούν σορτς, φούστες και μαγιό. 
Ευρυαγγείες μπορεί να αναπτύξει ο 
καθένας μεταξύ 34 και 64 ετών , ενώ 
κιρσούς μπορεί να αναπτύξουν όσοι 
είναι άνω των 40 ετών . Οι ευρυαγ-
γείες είναι διατεταμένες μικροσκοπικές 
φλέβες, που βρίσκονται πολύ κοντά 
στην επιφάνεια του δέρματος και τα 
συμπτώματα είναι κνησμός, καύσος 
και σπανιότερα πόνος. 

Οι κιρσοί είναι διατεταμένες φλέβες 
που βρίσκονται κάτω από το δέρμα και 
όσοι πάσχουν βιώνουν πόνο, καύσο, 
κνησμό, κράμπες κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, έχουν αίσθηση βάρους και ίσως 
παρουσιάσουν οίδημα, συμπτώματα 
που επιδεινώνονται το βράδυ. 

Παράγοντες είναι η κληρονομι-
κότητα, καταστάσεις που προκαλούν 
αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση, δερμα-
τικές βλάβες, προηγηθείσα φλεβική 
επέμβαση, αυξημένο σωματικό βάρος, 
παρατεταμένη ορθοστασία ή ανάρτη-
ση των κάτω άκρων, παρατεταμένη 
ακινητοποίηση και έκθεση στον ήλιο 
και τη ζέστη. Ειδικά για τις γυναίκες, 
οι ορμονικές μεταβολές στην εφηβεία, 
την κύηση και την εμμηνόπαυση, η 
λήψη αντισυλληπτικών και ορμονικής 
θεραπείας υποκατάστασης προδια-
θέτουν στην εμφάνιση ευρυαγγειών 
και φλεβεκτασιών, διευκρινίζει ο  κ. 
Παπουτσής, αγγειοχειρούργος MSc, 
υπεύθυνος του Αγγειοχειρουργικού 
τμήματος του Ιδιωτικού Πολυϊατρείου 
Ηλιούπολης. Η αρχική αντιμετώπιση 
περιλαμβάνει μη παρεμβατικά μέτρα, 

με σκοπό την ανακούφιση από τα 
συμπτώματα και την πρόληψη επι-
πλοκών και την εξέλιξη της νόσου 
σε σοβαρότερες μορφές. 

Η χρήση της ελαστικής κάλτσας 
διαβαθμισμένης συμπίεσης συνιστάται 
σε όλους τους ασθενείς, καθώς είναι 
αποδεδειγμένη η αποτελεσματικότητά 
της στην αντιμετώπιση του πόνου, 
του οιδήματος και της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής, εφόσον επιτευχθεί 
συμμόρφωση της τάξης 70-80%. 
Επιβοηθητικά συστήνονται μέτρα, 
όπως  η αποφυγή της ορθοστασίας, 
η ανάρροπη θέση των κάτω άκρων 
κατά την κατάκλιση, η διατήρηση 
φυσιολογικού σωματικού βάρους, η 
σωματική άσκηση (περπάτημα, κολύ-
μπι), η αποφυγή της θερμότητας και 

της έκθεσης στον ήλιο και τα ψυχρά 
ποδόλουτρα τους θερινούς μήνες. 

Για την αντιμετώπιση των φλεβικών 
παθήσεων υπαγορεύει την αντιμετώ-
πιση της παθολογίας στα μεγαλύτερα 
ανεπαρκούντα φλεβικά στελέχη και εν 
συνεχεία στα μικρότερα. Χρειάζεται 
οπωσδήποτε μια υπερηχογραφική 
εξέταση με triplex φλεβών, πριν επι-
χειρηθεί οποιαδήποτε παρέμβαση . 
Εφόσον αποφασιστεί παρέμβαση για 
ευρυαγγείες και φλεβεκτασίες, αυτή 
είναι ελάχιστα παρεμβατική, σχετικά 
ανώδυνη, γρήγορη και σε συνθήκες 
ιατρείου. 

Ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στις 
καθημερινές του δραστηριότητες, με 
σύσταση για περπάτημα και χρήση 
ελαστικών καλτσών.

Aπαλλαγείτε από τους 
κιρσούς και τις ευρυαγγείες

Oι κύριες γυναικολογικές εξετάσεις 
Οι γυναίκες δεν πρέπει να αμελούν τον τακτικό γυναι-

κολογικό έλεγχο που μπορεί να ανιχνεύει εγκαίρως πολλά 
και σοβαρά προβλήματα. Ο έλεγχος αρχίζει με τη λήψη 
του οικογενειακού και του ατομικού ιατρικού ιστορικού 
της γυναίκας, ώστε να αποκομίσει ο γυναικολόγος ιατρός 
μία πλήρη εικόνα για την κατάσταση της υγείας της. 
Επόμενο βήμα στον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο είναι 
η επισκόπηση και η ψηλάφηση των μαστών της γυναίκας 
και, σε περίπτωση που υπάρξουν ύποπτα ευρήματα, ο 
περαιτέρω έλεγχος με μαστογραφία ή/και υπερηχογρά-
φημα μαστών. Στη συνέχεια του γυναικολογικού ελέγχου, 
«πραγματοποιείται εξέταση και ψηλάφηση της κοιλιάς, 
καθώς και  έλεγχος των έξω γεννητικών οργάνων για 
τυχόν παθολογικά ευρήματα. Στη διάρκεια της κολπικής 
εξέτασης πραγματοποιείται και τεστ Παπανικολάου (τεστ 
Παπ), το οποίο πρέπει να αρχίζει μέσα σε ένα χρόνο από 
την έναρξη των σεξουαλικών επαφών της γυναίκας ή 
στην ηλικία των 18 ετών. Εκτός από το τεστ Παπ και το 

τεστ HPV, στη διάρκεια της κολπικής εξέτασης μπορεί να 
ληφθούν δείγματα για να γίνουν και άλλες εξετάσεις, 
όπως η καλλιέργεια κολπικού και τραχηλικού υγρού.

Ο τακτικός γυναικολογικός έλεγχος ολοκληρώνεται 
με ένα υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας, με το οποίο ο 
ιατρός ελέγχει τα έσω γεννητικά όργανα ώστε να έχει 
και οπτική απεικόνιση.

ΚΟΛΠΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΕΞ
Η βακτηριακή κολπίτιδα είναι πιθανόν να προκληθεί από το σεξ χωρίς προφυλακτικό διότι οδηγεί 

στην ανάπτυξη βακτηριακών στελεχών. Η βακτηριακή κολπίτιδα προκαλεί ασυνήθιστες κολπικές εκκρίσεις, 
αλλά όχι πόνο ή κνησμό. Η θεραπεία περιλαμβάνει συνήθως αντιβιοτικά ή ένα τζελ που εφαρμόζεται 
μέσα στον κόλπο. Στις γυναίκες που χρησιμοποιούσαν αντισυλληπτικό χάπι με προγεστερόνη, εμφάνισαν 
σταθεροποίηση της χλωρίδας του κόλπου και άρα μικρότερες πιθανότητες εμφάνισης λοίμωξης.
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Η βιταμίνη D μπορεί να βοηθήσει 
σημαντικά στην πέψη μετάλλων 
όπως είναι το ασβέστιο και ο 

σίδηρο. Ο κύριος τρόπος για να πάρετε 
την απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης D 
είναι μέσω της  απορρόφησης που γίνε-
ται στο δέρμα σας από τις ακτίνες του 
ήλιου. Ποια είναι τα συμπτώματα όμως 
σε περίπτωση έλλειψης βιταμίνης D. 
1. Μυϊκή Αδυναμία

Η μυϊκή αδυναμία μπορεί να παρουσι-
αστεί σε μια γενική κόπωση του σώματος
2. Πόνος των Οστών

Αποφεύγοντας τόσο τον ήλιο όσο και 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορεί να 
προκληθεί ανεπάρκεια σε βιταμίνη D, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε οστικό πόνο. 
3. Συνεχή Αναπνευστικά Προ-
βλήματα

Οι μελέτες δείχνουν ότι η βιταμίνη 
D μπορεί να βοηθήσει στην υπεράσπιση 
ενάντια σε κάποια αναπνευστική ασθέ-
νεια, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε παιδιά.
4. Ιδρωμένο Κεφάλι

Οι γιατροί συνήθιζαν παλιότερα να 
ρωτούν τις νέες μητέρες εάν τα κεφάλια 
των νεογνών τους ήταν ιδρωμένα περισ-
σότερο από το κανονικό. Αυτό μπορεί να 
είναι ένα πολύ πρώιμο σημάδι ότι ένα 
μωρό έχει ανεπάρκεια σε βιταμίνη D.
5. Κατάθλιψη

Μελέτες έχουν συνδέσει τα χαμηλά 
επίπεδα της βιταμίνης D με επεισόδια 
κατάθλιψης.
6. Χρόνιες Λοιμώξεις

Όταν υπάρχει μια υγιής ποσότητα της 
βιταμίνης D που επεξεργάζεται το σώμα 
σας, το ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι 
ανθεκτικό και μπορεί να καταπολεμήσει 
τις λοιμώξεις και τις ασθένειες.
7. Καρδιαγγειακές Παθήσεις 

Υπάρχει απόδειξη ότι η βιταμίνη 
D μπορεί να σχετίζεται με καρδιακά 
προβλήματα.
8. Ψωρίαση

Αν και η ψωρίαση δεν είναι πάντα 
συνδεδεμένη με έλλειψη της βιταμίνης 
D, η βιταμίνη χρησιμοποιείται μερικές 
φορές κατά τη διάρκεια της θεραπείας

9. Ο Χρόνιος Πόνος
Εάν αντιμετωπίζετε χρόνια, διάχυτο 

πόνο σε όλο το σώμα σας, αυτό μπορεί 
να οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη της 
βιταμίνης D
10. Κόπωση

Η βιταμίνη D είναι μια από τις απα-
ραίτητες βιταμίνες για το σώμα σας 
προκειμένου να παραχθεί ενέργεια, και 
χωρίς αυτή μπορεί να καταλήξετε να 
νιώθετε κόπωση το μεγαλύτερο μέρος 
της ημέρας.
11. Υπέρταση

Μελέτη του Πανεπιστημίου του Χάρ-
βαρντ έδειξε ότι οι γυναίκες με χαμηλά 
επίπεδα βιταμίνης D έχουν ένα 67% 
αυξημένο κίνδυνο για υπέρταση .
12. Ιδιοτροπία

Η βιταμίνη D επηρεάζει επίσης τα 
επίπεδα της σεροτονίνης στον εγκέφαλο, 
το οποίο είναι αυτό που επηρεάζει τη 
διάθεσή σας. Εάν αισθάνεστε εκκεντρι-
κός, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή 
δεν έχετε παράγει αρκετή σεροτονίνη!
13. Χρόνια Νεφρική Νόσο

Οι γιατροί έχουν ανακαλύψει πόσο 

σημαντική μπορεί να είναι η βιταμίνη D 
για την υγεία των νεφρών σας .
14. Μειωμένη Αντοχή

Οι ειδικοί στους αθλητικούς κύκλους 
συνειδητοποιούν ότι η βιταμίνη D είναι 
ζωτικής σημασίας για τα επίπεδα ενέργει-
ας, ειδικά όταν πρόκειται για την αντοχή.
15. Άνθρωποι άνω των 50

Αν είστε 50 ετών και άνω, οι πιθα-
νότητες είναι υψηλές ότι έχετε ήδη μια 
ανεπάρκεια βιταμίνης D. 

Το σώμα δεν παράγει τόση βιτα-
μίνη D καθώς γερνάμε.

Tα συμπτώματα της έλλειψης σε βιταμίνη D

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΙ
Ακόμα και οι αρχαίοι έπιναν νερό με λεμόνι ως αντίδοτο 

σε κάθε λογής δηλητήριο. Μέχρι και σήμερα έχουν  απο-
δοθεί δεκάδες διαφορετικές ιδιότητες ευεργετικές για την 
υγεία. Διάφορα γράφονται και λέγονται έχουν σχετικά με τα 
οφέλη αυτού το ποτού. Κάποιες ισχύουν, κάποιες όχι. Όπως 

Μύθοι: ενισχύει τον μεταβολισμό, ενεργοποιεί το 
συκώτι ώστε να απομακρύνει τοξίνες από τον οργανισμό, 
εξισορροπεί το pH του αίματος.

Αλήθειες: Ενυδατώνει τον οργανισμό, ενισχύει τα 
επίπεδα βιταμίνης C, είναι καλό υποκατάστατο του χυμού 
φρούτων. 

Οι καλύτερες ώρες να πιείτε νερό με λεμόνι: Το 
πρωί, όταν νιώθουμε πείνα, μετά τη γυμναστική.
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Σ ήμερα είπα να γράψω για κάτι δια-
φορετικό και όχι τόσο δημοφιλές 
Σίγουρα στο βωμό του πρωτα-

θλητισμού αλλά και της απλής άσκησης 
θα έχεις ακούσει για συμπληρώματα, 
κρεατίνη, αμινοξέα, αναβολικά, νιτρικό 
οξύ, καρνιτίνη, και πολλά άλλα.

Ωστόσο είναι σχεδόν απίθανο να έχεις 
ακούσει για την χρήση κάνναβης και 
τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην 
αθλητική απόδοση.

Ακούγεται αρκετά ενδιαφέρον για 
αυτό μείνε μαζί μου στην ανάγνωση και 
δεν θα χάσεις.

Γιατί όμως η χρήση της κέντρισε το 
αθλητικό ενδιαφέρον;

Το κύριο χαρακτηριστικό της (αν έχετε 
δοκιμάσει) είναι η ‘’ψυχαγωγική’’ της χρή-
ση προκαλώντας ένα αίσθημα ευφορίας, 
μειώνοντας το άγχος.

Επιπλέον οι χαλαρωτικές ιδιότητές της 
μπορεί να έχουν όφελος στη διάρκεια και 
την ποιότητα του ύπνου, προσδίδοντας 
έτσι κίνητρο στους αθλητές να κάνουν 
χρήση με αποτέλεσμα ο ποιοτικός ύπνος 
να οδηγήσει στη βελτίωση των επιδόσεων.

Τι καλύτερο δηλαδή πριν τον αγώνα 
να έχεις μια ουσία η οποία να σου μειώνει 
το άγχος και να σε διευκολύνει στην πίεση 
του επερχόμενου αγώνα!

Ωστόσο μπορεί να προκαλέσει και μια 
σειρά από αρνητικά συμπτώματα όπως η 
δυσφορία, διαταραχές πανικού, παράνοια 
και ψύχωση, μειωμένα αντανακλαστικά, 
προβλήματα στη μνήμη, οπότε ξανασκε-
φτείτε το για την δοκιμή (αν σας πέρασε 
από το μυαλό).

Η χρήση κάνναβης βεβαίως είναι στον 
κατάλογο απαγορευμένων ουσιών στον 
αθλητισμό, αν και οι θετικές τις ιδιότητες 
στην απόδοση δεν έχουν ακόμα αποδειχθεί.

Ας δούμε λοιπόν τι λένε οι επιστημο-
νικές έρευνες!

Σε μια μελέτη σε 12 υγιείς νέους 
ενήλικες όπου τους δόθηκε να καπνί-
σουν μαριχουάνα μειώθηκε ή μέγιστη 
απόδοση της άσκησης. Συγκεκριμένα 10 
λεπτά αφότου κάπνισαν και ποδηλάτησαν 
μέχρι εξάντλησης, φάνηκε ότι η διάρκεια 
της άσκησης μειώθηκε από τα 16 στα 15 
λεπτά, φέρνοντας την εξάντληση ένα 
ολόκληρο λεπτό νωρίτερα.

Επιπλέον σε αθλήματα όπου απαιτούν 
υψηλό επίπεδο εγρήγορσης και ταχύτατα 
αντανακλαστικά η χρήση κάνναβης θα είχε 
επίσης αρνητικά αποτελέσματα και θα 
βοηθούσε τον αθλητή μόνο να χαλαρώσει 
πριν τον αγώνα και να ξεχαστεί από οποια-

δήποτε κοινωνική πίεση μπορεί να έχει.
Επιπλέον μια πρόσφατη μεγάλη μετα 

ανάλυση το 2017 όπου ερεύνησε 15 
δημοσιευμένες μελέτες για τη σχέση 
μεταξύ της τετραυδροκαναβιννόλης (THC 
η δραστική ουσία της κάνναβης) σε σχέση 
με την άσκηση κατέληξε στο ότι η THC 
δεν ενισχύει την αερόβια άσκηση ή την 
αντοχή. Επιπλέον σε 2 από αυτές τις 
μελέτες φάνηκε μείωση της αντοχής και 
σε άλλες τα αρνητικά συμπτώματα της 
χρήσης κάνναβης οδήγησε τα υποκείμενα 
σε μη ολοκλήρωση του πρωτόκολλου 
άσκησης.

Αρκετά τα αρνητικά μέχρι στιγμής οπότε 
θα πρέπει να αναρωτιέσαι αν όντως έχει 
‘’θετικό ντοπάρισμα’’ όπως άλλες ουσίες.

Η αλήθεια είναι ότι η χρήση κάνναβης 
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μπορεί 
να έχει έμμεσα κάποια θετικά αποτελέ-
σματα. Η ευφορία και η μείωση άγχους 
που προκαλεί μπορεί να δράσει θετικά 
σε αθλητές που είναι αρκετά ανήσυχοι 
πριν από ένα σημαντικό αγώνα. Μπορεί 
επίσης να προσφέρει χαλάρωση σε αρκε-
τούς αθλητές αμέσως μετα το αγώνισμα 
ή από ένα παιχνίδι. Με αυτό τον τρόπο 
λοιπόν η κάνναβη μπορεί να θεωρηθεί 
προϊόν ντοπινγκ ως κύρια λειτουργία της 
να ηρεμεί το μυαλό.

Οπότε πρέπει οι αθλητές να την χρη-
σιμοποιούν βάση των παραπάνω;

Συμπερασματικά…
Θα ήθελα να τονίσω ότι αν μπουν τα 

θετικά και τα αρνητικά της χρήσης της 
σε μια ζυγαριά είναι σχεδόν σίγουρο ότι 
η ζυγαριά θα γύρει προς την αρνητική 
έκβαση. Και αυτό διότι η χρόνια χρήση 
κάνναβης μπορεί να έχει περισσότερα 
αρνητικά από ότι θετικά αποτελέσματα. 
Στο βωμό του αθλητισμού βέβαια αρκε-
τοί μπορεί να μπουν στο πειρασμό της 
χρήσης της και να εθελοτυφλήσουν στα 
μεσοπρόθεσμα και λίγα θετικά που μπορεί 
να αποκομίσουν.

Ωστόσο η βιβλιογραφία έμπρακτα 
υποστηρίζει ότι η κάνναβη δεν φαίνεται 
να έχει εργογόνο δράση στα αθλήματα 
και για αυτό μάλλον σοφά η απαγόρευση 
της συμβαδίζει και με την παρανομία όσων 
αφορά την διακίνησή της.

Αντωνίου Ιωάννης
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Bsc, 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο   
Eπιστημονικός Διευθυντής Nutripass

P.T. Base training
Life Coaching, Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο

Κάνναβη και αθλητική απόδοση

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΜΕ ΚΑΝΝΑΒΗ

Στην Αυστραλία το 14% όσων 
πάσχουν από επιληψία χρησιμο-
ποιούν φαρμακευτική κάνναβη 
για να ελέγξουν τις κρίσεις τους. 

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι 
το 90% όσων χρησιμοποιούσαν 
κάνναβη για να διαχειριστούν τις 
επιληπτικές κρίσεις τους και το 
71% των γονέων που τη χρη-
σιμοποιούσαν για να θέσουν σε 
έλεγχο την επιληψία του παιδιού 
τους, ανέφεραν ότι είχαν καλά 
αποτελέσματα. 

Τα προϊόντα της κάνναβης 
είναι συχνά αυτά στα οποία στρέ-
φονται οι άνθρωποι με επιληψία, 
όταν δεν μπορούν να ελέγξουν 
την πάθησή τους με τα συμβατικά 
φάρμακα», σημείωσε η Κάρολ 
Άϊρλαντ, μια από τους συγγρα-
φείς της μελέτης. 

Ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι ένα 
εξόγκωμα ή διόγκωση σε ένα αιμοφόρο 
αγγείο στον εγκέφαλο και μπορεί να 
παρουσιάσει διαρροή ή ρήξη, προκα-
λώντας αιμορραγία στον εγκέφαλο 
(αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο). 

Η ρήξη ανευρύσματος είναι άμεσα 
απειλητική για τη ζωή του ατόμου και 
απαιτεί κατεπείγουσα ιατρική θεραπεία. 
Τα συμπτώματα είναι : έντονη κεφαλαλ-
γία, ναυτία και έμετο, «πιάσιμο» στον 
λαιμό, θολή ή διπλή όραση, ευαισθησία 
στο φως, επιληπτική κρίση, βλεφαρόπτω-
ση, απώλεια της συνείδησης, σύγχυση. 

Όταν  ένα ανεύρυσμα μπορεί να αρχί-
σει να διαρρέει μόνο μία μικρή ποσότητα 
αίματος τότε μπορεί να προκαλέσει: μια 
πιο σοβαρή ρήξη, ανεύρυσμα που δεν έχει 
διαρραγεί (σπάσει) ακόμα, πόνο πάνω 
και πίσω από το ένα μάτι, η κόρη του 
ματιού μεγαλώνει, αλλαγές στην όραση 
ή διπλωπία (διπλή όραση), μούδιασμα, 
αδυναμία ή παράλυση της μιας πλευράς 
του προσώπου, βλεφαρόπτωση.

Ποιά τα συμπτώματα για το ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
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Β ρισκόμαστε σε μια εποχή που 
μαστίζεται από φάρμακα/ναρ-
κωτικά και χημικές ουσίες. Τα 

ναρκωτικά, τα ισχυρά διεγερτικά και τα 
ψυχοτρόπα συνταγογραφημένα φάρμακα 
έχουν εισχωρήσει σε κάθε επίπεδο της 
κοινωνίας και διαπιστώνουμε πλέον  την 
καταστροφική επίδραση που έχουν στην 
υγεία, τις ικανότητες και τη στάση των 
ατόμων απέναντι στη ζωή.

 Χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαβάσει το 
βιβλίο του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ, 
το οποίο πραγματικά τους  άνοιξε το 
δρόμο και τους   οδήγησε  να καταλάβουν  
περισσότερο σε τί κοινωνία ζούμε, εξη-
γώντας τους   με τι τρόπο το μολυσμένο 
περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τη ζωή 
μας. Το βιβλίο αυτό έχει τον τίτλο «ΚΑΘΑ-
ΡΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΝΟΥΣ» αποσπά-
σματα του οποίου θα σας παρουσιάσω 
εδώ, θέλοντας να μοιραστώ μαζί σας 
μια γνώση, που βοηθάει σε μεγαλύτερη 
κατανόηση των πραγμάτων.  Γι’ αυτό 
θέλω εκ των προτέρων να ευχαριστήσω 
την βιβλιοθήκη του Λ. Ρον Χάμπαρντ, για 
την άδεια να αναδημοσιεύσω απόσπασμα 
από το προστατευμένο με πνευματικά 
δικαιώματα έργο του. 

Στο ανωτέρω βιβλίο, ο Λ.Ρον Χάμπαρντ 
λέει: «Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι 
προσανατολισμένη στη χρήση χημικών. 
Τα φάρμακα/ναρκωτικά διεισδύουν στον 
κόσμο μας-από τα σκληρά ναρκωτικά 
και ιατρικά φάρμακα, μέχρι και τα πιο 
πρόσφατα φαρμακευτικά σκευάσματα 
που κάνουν κάποιον να «νιώθει καλά». 
Αν προσθέσουμε σε αυτά τις χιλιάδες 
τοξικών ουσιών στις οποίες εκθέτουμε 
τους εαυτούς μας σε καθημερινή βάση, 
συμπεριλαμβανομένων των χημικών για 
οικιακή χρήση, των συντηρητικών στα 
τρόφιμα και των παρασιτοκτόνων, είναι 
εύκολο να συμπεράνουμε ότι κανείς δεν 
είναι απρόσβλητος σε αυτήν την κρίση.

Xημεία
Ζούμε σε μια κοινωνία όπου τα πάντα 

περιστρέφονται γύρω από τη χημεία. Πολύ 
δύσκολα θα έβρισκε κανείς κάποιον στον 
σημερινό πολιτισμό που να μην επηρεάζεται 
απ’ αυτό το γεγονός. Καθημερινά, η μεγά-
λη πλειονότητα του κοινού υποβάλλεται 
σε μια λήψη από συντηρητικά τροφίμων 
και άλλων χημικών επιβλαβών ουσιών, 
μεταξύ των οποίων βλαβερές ουσίες και 
παρασιτοκτόνα που αιωρούνται στην 
ατμόσφαιρα. Σ’ αυτά προστίθενται τα 
παυσίπονα, τα ηρεμιστικά, τα ψυχιατρικά 
και άλλα ιατρικά φάρμακα που χορηγού-
νται από τους γιατρούς. Επιπροσθέτως, 
η διαδεδομένη χρήση μαριχουάνας, LSD, 
κοκαΐνης και άλλων σκληρών ναρκωτικών, 
επιτείνουν έντονα το σκηνικό.

΄Ολοι αυτοί οι παράγοντες συνιστούν 
μέρος του βιοχημικού προβλήματος. Η 
λέξη ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ σημαίνει την αλληλε-
πίδραση μεταξύ των μορφών ζωής και 
των χημικών ουσιών. ΒΙΟ- σημαίνει ζωή 

και παραπέμπει σε ζωντανά πράγματα, 
από τη λέξη βίος που σημαίνει ζωή ή 
τρόπος ζωής.

ΧΗΜΙΚΟ σημαίνει αυτό που ανήκει 
στις χημικές ουσίες ή σχετίζεται  με αυτές. 
Οι χημικές ουσίες, που μπορεί να είναι 
είτε απλές είτε πολύπλοκες, αποτελούν 
τα δομικά στοιχεία της ύλης.»

Αρκετοί άνθρωποι έχουν αποδεχτεί το 
γεγονός  ότι πρέπει να ζουν με φάρμακα, 
προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν  κάποιο 
σωματικό  πρόβλημα. Τα παυσίπονα είναι 
σχεδόν σε καθημερινή χρήση, όμως τα 
ηρεμιστικά και τα ψυχοφάρμακα  είναι 
τα πιο επικίνδυνα φάρμακα,  τα οποία 
κυριολεκτικά αλλάζουν τον τρόπο συμπε-
ριφοράς, με αποτέλεσμα, πολλές φορές, 
να καταλήγουν σε καταστροφή της ίδιας 
της  ζωής του ατόμου.  

Αναρωτιέμαι αν ποτέ κανείς  έχει 
διαβάσει τις παρενέργειες αυτών των 
ηρεμιστικών και ψυχοφαρμάκων,  ώστε 
να συνειδητοποιήσει σε τί περιπέτεια 
οδηγείται  και έτσι να πάρει την σωστή 
απόφαση και να αναζητήσει κάποια άλλη 
λύση (άθληση, βιταμίνες κ.λπ)

Η εκπαίδευση σε κάθε πεδίο δράσης, 
είναι εξαιρετικά σημαντική για όλους 
μας, ώστε να γνωρίζουμε τα δεδομένα 
και έτσι να αποφασίζουμε για το πώς 
θα προχωρήσουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο 
χρειάζεται να γνωρίζουμε τί είναι το 
ανθρώπινο σώμα, από τί αποτελείται και 

έτσι με ιατρική βοήθεια να επιλέξουμε 
την πιο ανώδυνη θεραπεία για το σώμα. 

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ στο ίδιο βιβλίο 
λέει:  «Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται 
από ορισμένες ακριβείς χημικές ουσίες 
και χημικές ενώσεις, και διαρκώς λαμβά-
νουν χώρα μέσα του πολύπλοκες χημικές 
διεργασίες. Μερικές ουσίες, όπως οι 
θρεπτικές ουσίες, ο αέρας και το νερό, 
είναι ζωτικές για τη συνέχιση αυτών των 
διεργασιών και για τη διατήρηση της 
υγείας του σώματος. Άλλες ουσίες είναι 
σχετικά ουδέτερες όταν εισέρχονται στο 
σώμα, μη προκαλώντας ούτε όφελος ούτε 
ζημιά. Κι άλλες ουσίες μπορούν να δημι-
ουργήσουν όλεθρο, παρεμποδίζοντας ή 
εκφυλίζοντας τις λειτουργίες του σώματος 
και κάνοντας το σώμα να αρρωστήσει ή 
ακόμα και σκοτώνοντάς το. 

ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, οι οποίες υπά-
γονται στη δεύτερη κατηγορία απ΄αυτές, 
είναι εκείνες οι οποίες αναστατώνουν 
την φυσιολογική χημική ισορροπία του 
σώματος ή παρεμβαίνουν στις διεργα-
σίες του. Ο όρος χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει φάρμακα/ναρκωτικά, χημικές 
ουσίες ή οποιαδήποτε ουσία που αποδει-
κνύεται δηλητηριώδης ή επιβλαβής για 
έναν οργανισμό. Η λέξη τοξικός είναι από 
την αρχαία λέξη «τοξικόν» που κανονικά 
σήμαινε ένα δηλητήριο στο οποίο βύθιζαν 
τα βέλη. 

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ είναι η δράση 

της απομάκρυνσης ενός δηλητηρίου ή 
του αποτελέσματος ενός δηλητηρίου 
από κάτι, π.χ. από το σώμα κάποιου. Το 
σημερινό περιβάλλον είναι διαποτισμένο 
με στοιχεία που είναι εχθρικά προς τη ζωή. 
Τα φάρμακα/ναρκωτικά, τα ραδιενεργά 
κατάλοιπα, οι ρυπαντές και οι χημικοί 
παράγοντες κάθε είδους όχι μόνο βρί-
σκονται παντού, αλλά επικρατούν όλο και 
περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου. 
Για την ακρίβεια, έχουν γίνει τόσο διαδε-
δομένες, ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να 
τις αποφύγει κανείς. 

Τα φάρμακα και τα ναρκωτικά είναι 
στην ουσία δηλητήρια. Η ποσότητα στην 
οποία τα παίρνει κανείς καθορίζει την 
επενέργειά τους. Μια μικρή ποσότη-
τα ενεργεί ως διεγερτικό (αυξάνει τη 
δραστηριότητα). Μεγαλύτερη ποσότητα 
ενεργεί ως κατευναστικό (καταστέλλει τη 
δραστηριότητα). Μια ακόμη μεγαλύτερη 
ποσότητα δρα ως δηλητήριο και μπορεί 
να σκοτώσει κάποιον. Αυτό αληθεύει για 
κάθε φάρμακο ή ναρκωτικό, αν και το 
καθένα προκαλεί αυτά τα αποτελέσματα 
με διαφορετικές ποσότητες. Η καφεΐνη 
είναι ναρκωτικό, άρα ο καφές είναι ένα 
τέτοιο παράδειγμα. Εκατό  φλυτζάνια καφέ 
πιθανότατα θα σκότωναν ένα άτομο. Δέκα 
φλιτζάνια πιθανότατα θα το αποκοίμιζαν. 
Δύο ή τρία φλιτζάνια είναι διεγερτικά. 
Αυτό είναι ένα πολύ κοινό ναρκωτικό. 
Δεν είναι πολύ βλαβερό, γιατί χρειάζεται 

Ένας κόσμος γεμάτος φάρμακα, τοξίνες      και ναρκωτικά!
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Ένας κόσμος γεμάτος φάρμακα, τοξίνες      και ναρκωτικά!
μεγάλη ποιότητα για να ενεργήσει. Έτσι 
είναι  γνωστό ως διεγερτικό. 

Το αρσενικό είναι γνωστό ως δηλη-
τήριο. Ωστόσο, σε πολύ μικρή ποσότητα 
αποτελεί διεγερτικό, σε μεγαλύτερη δόση 
αποκοιμίζει και μερικά εκατοστά του 
γραμμαρίου σκοτώνουν.»

Όταν ένα άτομο γνωρίζει τί είναι 
πραγματικά το ναρκωτικό και πώς μπο-
ρεί να επιδράσει  και να διαβρώσει τον 
οργανισμό μας,  τότε μπορεί να σκεφτεί 
και  να  πάρει τις δικές του αποφάσεις 
σχετικά με το πώς θέλει να προχωρήσει 
στη ζωή του. Θέλει να γίνει σκλάβος των 
φαρμάκων/ναρκωτικών ή θέλει να ζήσει 
ελεύθερος; 

Η ορθή κρίση θα τον οδηγήσει στον 
δρόμο της ελευθερίας.  Στη σημερινή 
εποχή της κρίσης των ηθικών αξιών, που 
οι άνθρωποι αγωνίζονται για την επιβίω-
σή τους,  προσπαθώντας να λύσουν τα 
καθημερινά τους προβλήματα,  εύκολα  
κάποιοι μπορεί  να παρασυρθούν σε 
δρόμους που οδηγούν σε  ψεύτικους 
παραδείσους  και απατηλά όνειρα... και 
τότε αρχίζει ο βασανιστικός κατήφορος 
του εθισμού των φαρμάκων/ναρκωτικών, 
τα άλλοτε γελαστά πρόσωπα αρχίζουν 
να γίνονται σκυθρωπά, τα αισθήματα 
να παγώνουν και ενώ ξεκίνησαν για να 
λύσουν κάποιο πρόβλημά τους, τώρα  
γίνονται  οι ίδιοι το πρόβλημα. 

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ  διαπίστωσε τις 
παγκόσμιες  διαστάσεις αυτού του προ-
βλήματος, και  γράφει στο βιβλίο του ότι:  
«Η έρευνα δείχνει ότι το πιο καταστροφικό 
στοιχείο που υφίσταται στο σημερινό μας 
πολιτισμό είναι τα ναρκωτικά. 

Η επιταχυνόμενη διάδοση της χρήσης 
ναρκωτικών, όπως το LSD, η ηρωίνη, η 
κοκαΐνη, η μαριχουάνα και μια παρέλαση 
νέων ναρκωτικών που πωλούνται παρά-
νομα στο δρόμο, παίζουν όλα ένα ρόλο 
στην εξουθενωμένη μας κοινωνία. Ακόμη 
και μαθητές του σχολείου ωθούνται στα 
ναρκωτικά. 

Και τα παιδιά από μητέρες που παίρ-
νουν ναρκωτικά γεννιούνται ως ναρκο-
μανείς. Έχει αναφερθεί ότι η μαριχουάνα, 
τόσο δημοφιλής στο φοιτητόκοσμο, μπορεί 
να προκαλέσει ατροφία στο εγκέφαλο 
των φοιτητών, οι οποίοι υποτίθεται ότι 
γίνονται έξυπνοι σήμερα έτσι ώστε να 
γίνουν τα αυριανά στελέχη.

Παρ' όλο όμως, ότι είναι σατανικά 
και επιβλαβή, τα ναρκωτικά που πωλού-
νται παράνομα στον δρόμο, στην ουσία, 
αποτελούν τμήμα μόνο του βιοχημικού 
προβλήματος. Τα ιατρικά και, ιδιαίτερα, ο 
μακροσκελής κατάλογος των ψυχιατρικών 
φαρμάκων (Ριταλίν, Βάλιουμ, Θοραζίν και 
λίθιο, για να ονομάσουμε μερικά μόνο) 
μπορούν να είναι εξίσου επιβλαβή όσο και 
τα ναρκωτικά που πωλούνται παράνομα 
στον δρόμο. Η διάδοση εκείνων που είναι 
σήμερα σε καθημερινή χρήση, θα ξάφνιαζε 
κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με το 
πρόβλημα. Τα ηρεμιστικά πολλές φορές 
χορηγούνται λες και αποτελούν πανάκεια 

για όλες τις ασθένειες. Ακόμα και από 
το 1951 πολλά άτομα είχαν συνηθίσει 
τόσο πολύ στην καθημερινή τους δόση 
υπνωτικών χαπιών ή παυσίπονων, ώστε 
δε θεωρούσαν εκείνα τα “μικρά χάπια” 
ως ναρκωτικά.»

Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός να 
βλέπουμε σήμερα πολλούς συνανθρώπους  
μας  να έχουν υποκύψει στην μάστιγα των 
ψυχοφαρμάκων και να είναι πεπεισμένοι 
ότι αυτό το μικροσκοπικό χαπάκι μπορεί 
να τους δώσει πίσω την ζωντάνια και 
όλο τον ευχάριστο συναισθηματικό τους 
κόσμο. Αγωνίζονται να κερδίσουν την 
ευτυχία, με ένα χάπι! 

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ αναφέρει σχετικά 
μ' αυτό «...Δυστυχώς , δε γίνεται αντιληπτό 
ότι ένα άτομο, ο πόνος του οποίου έχει 
απονεκρωθεί από κάποιο κατευναστικό, 
έχει απονεκρωθεί και το ίδιο από το 
φάρμακο αυτό και βρίσκεται πολύ πιο 
κοντά στον υπέρτατο πόνο του θανάτου.»

Ζώντας δυστυχώς σε μια βιοχημική 
κοινωνία, είμαστε «εξαρτημένοι» θα έλεγε 
κανείς από τις τροφές που καταναλώνου-
με και από τον αέρα που αναπνέουμε. 
Έχει γίνει πολύς λόγος για τα αγροτικά 
χημικά, την ακτινοβολία, τα προσθετικά 
και συντηρητικά τροφίμων. Μπορεί να 
αναρωτηθεί κανείς.  Μα υπάρχει άραγε 
κάποια λύση; Τι μπορώ να κάνω εγώ, 
αφού τίποτα δεν φαίνεται να εξαρτάται 
από μένα; Η απάντηση πάντα είναι μία: 
Ενημέρωση! ΓΝΩΣΗ! Ας ψάξουμε να 
βρούμε την αλήθεια για το τί συμβαίνει 
πραγματικά με τα φάρμακα, τα χημι-
κά, τις τοξίνες και οτιδήποτε άλλο έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις πάνω μας. Έτσι, θα 
σχηματίσουμε την δική μας γνώμη και θα 
είμαστε βέβαιοι για τις αποφάσεις που θα 
πάρουμε σχετικά με την διατροφή μας και 
όχι μόνο. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί 
άνθρωποι, επειδή νιώθουν συναισθη-
ματική κατάπτωση ή «κατάθλιψη», όπως 
συνήθως αναφέρεται και έχει αρχίσει να 
είναι «μόδα» στην κοινωνία μας, αμέσως 
οδηγούνται σε άλλες, εύκολες λύσεις,  
αντί να στραφούν πρώτα  σε ιατρικές  
εξετάσεις για να δουν πιο βιολογικό 
στοιχείο  λείπει από τον οργανισμό τους 
και να τον ενισχύσουν με τις σωστές 
τροφές, βιταμίνες και άσκηση.  

Σχετικά με την ατμόσφαιρα: Αναρω-
τιόμαστε, πόσο καθαρό αέρα αναπνέου-
με όλοι μας; Ή πώς θα μπορούσαμε να 
ενημερωθούμε για να ξέρουμε εκείνα 
τα δεδομένα, που θα προφυλάξουν την 
υγεία μας; 

Η απάντηση δίνεται στο βιβλίο «ΚΑΘΑ-
ΡΙΟ ΣΩΜΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΝΟΥΣ».

Ας δούμε τη ζωή μας λίγο διαφορετικά. 
Αξίζει να ζούμε καλύτερα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 
με τα έργα και τη ζωή του Λ. Ρον Χάμπαρντ 
μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη 
ιστοσελίδα www: lronhubbard.org 

Το κείμενο έγραψε  
η Φλωρίτα Γερασιμίδου

Ερευνα-ανατροπή για το πόσο κακό 
κάνουν τα τυριά στην υγεία

Η κατανάλωση τυριού, γιαουρτιού ή γάλατος δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγ-
ματος ή εγκεφαλικού, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη.

Μία μελέτη που έρχεται να καθησυχάσει τους φόβους των καταναλωτών ότι 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορεί να κρύβουν καρδιαγγειακούς κινδύνους.

Η μελέτη (μετα-ανάλυση προηγούμενων ερευνών) υποστηρίζει ότι ακόμη και 
τα πλήρη -όχι light- προϊόντα δεν αυξάνουν τον κίνδυνο για την καρδιά και για τα 
αγγεία του αίματος. μΤα γαλακτοκομικά έχουν ουδέτερη επίπτωση στην ανθρώπινη 
υγεία, δηλαδή ούτε την ωφελούν, ούτε τη βλάπτουν, σύμφωνα με τη νέα έρευνα.

Οι ερευνητές από τη Βρετανία, τη Δανία και την Ολλανδία, με επικεφαλής τον 
Τζινγκ Γκούο του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο ευρωπαϊκό περιοδικό επιδημιολογίας European Journal of Epidemiology, 
σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν», μελέτησαν στοιχεία από 29 έρευνες, που 
αφορούσαν συνολικά περίπου 939.000 ανθρώπους από όλο τον κόσμο και έχουν 
διεξαχθεί τα τελευταία 35 χρόνια.

Η μελέτη συμπέρανε ότι «δεν βρέθηκαν συσχετίσεις ανάμεσα στην κατανάλωση 
γάλατος και γαλακτοκομικών προϊόντων με κανονικά ή χαμηλά λιπαρά και στην 
καρδιαγγειακή υγεία των ανθρώπων ή στη θνησιμότητά τους». μ«Αν και υπάρχει 
μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη πως τα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορεί να 
είναι κακά για την υγεία, η έρευνά μας δείχνει ότι αυτό είναι λάθος» δήλωσε ο 
καθηγητής Ίαν Γκίβενς του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ.

Από την άλλη όμως, η υπερβολική κατανάλωση γαλακτοκομικών με πολλά λιπαρά 
μπορεί όντως να δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Τα κοινά αναλγητικά αυξάνουν  
τον κίνδυνο εμφράγματος

Οι άνθρωποι που κάνουν συχνή χρήση των Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών 
Φαρμάκων (ΜΣΑΦ) για τη θεραπεία του πόνου και της φλεγμονής, αυξάνουν τον 
κίνδυνο εμφράγματος, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα.

Ο κίνδυνος εκδήλωσης εμφράγματος μπορεί να εμφανισθεί από την πρώτη 
κιόλας εβδομάδα της χρήσης και είναι αυξημένος μέσα στον πρώτο μήνα λήψης 
αυτών των φαρμάκων, ιδίως σε υψηλές δόσεις, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων. Προηγούμενες μελέτες είχαν βρει μια συσχέτιση μεταξύ ΜΣΑΦ 
και εμφράγματος και η νέα μελέτη το επιβεβαιώνει, δίνοντας επιπλέον ενδείξεις 
για το πότε αρχίζει ο κίνδυνος και πώς αυξάνει με τη δόση.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επιδημιολόγο Μισέλ Μπαλί του Πανεπιστημίου 
του Μόντρεαλ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό 
«British Medical Journal», μελέτησαν στοιχεία για περίπου 447.000 ανθρώπους, 
από τους οποίους οι 61.500 είχαν πάθει έμφραγμα.

Η έρευνα προηγούμενων μελετών (μετα-ανάλυση) εστιάσθηκε σε συγκε-
κριμένα ευρέως συνταγογραφούμενα ΜΣΑΦ (ibuprofen, diclofenac, naproxen, 
celecoxib, rofecoxib). Διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση οποιασδήποτε δόσης ΜΣΑΦ 
για μια εβδομάδα, για ένα μήνα ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σχετίζεται με 
αυξημένο κατά 20% έως 50% κίνδυνο εμφράγματος. Ο κίνδυνος εμφράγματος 
λόγω της χρήσης ΜΣΑΦ υπολογίσθηκε κατά μέσο όρο σε περίπου 1% ετησίως.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται όσο μεγαλύτερη είναι η δόση 
των ΜΣΑΦ. Μετά τον πρώτο μήνα, ο κίνδυνος δεν φαίνεται να αυξάνεται άλλο.
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Κ ατά 50-60% αυξάνεται κάθε χρό-
νο αυτή την εποχή η ζήτηση για 
προγράμματα αδυνατίσματος, 

ενώ θραύση κάνουν κάθε άνοιξη και οι 
«μαγικές» δίαιτες.  

Παράτα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματά 
τους, όμως το μεγαλύτερο μειονέκτημά 
τους  παραμένει, όπως αναφέρει και  ο 
Σύλλογος Διαιτολόγων των ΗΠΑ,  η 
ανεπάρκεια μακροπρόθεσμων αποτε-
λεσμάτων στη διατήρηση της απώλειας 
σωματικού βάρους.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Διατροφής, κλινικός διαιτολόγος-διατρο-
φολόγος Χάρης Γεωργακάκης σχολιάζει 
τις πιο διάσημες δίαιτες και δίνει τους 
χρυσούς κανόνες του υγιεινού και μόνιμου 
αδυνατίσματος.

Πόσα κιλά πρέπει  
να χάνουμε τον μήνα;

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας και της διεθνούς 
επιστημονικής κοινότητας, μια σωστή 
απώλεια βάρους θα πρέπει να κυμαίνεται 
μεταξύ 2 – 4 κιλών το μήνα. Απώλεια 
βάρους της τάξης άνω των 4 – 5 κιλών 
το μήνα έχει ως συνέπεια την αυξημένη 
απώλεια υγρών και μυϊκού ιστού, με 
αποτέλεσμα αφενός να κουράζουμε πολύ 
γρήγορα το μεταβολισμό μας , αφετέρου 
τα κιλά που χάνονται να τα ξαναπαίρνουμε 
πολύ εύκολα

Πώς θα χάσουμε «έξυπνα» τα περιττά 
κιλά, αλλά και θα διατηρήσουμε το νέο 
βάρος; 

1. Μειώστε τις θερμίδες που προσλαμ-
βάνετε και αυξήστε αυτές που δαπανάτε 
καθημερινά Μια μείωση των θερμίδων 
κατά περίπου 600 – 800 ημερησίως 
από αυτές που ο οργανισμός χρειάζεται, 
οδηγεί σε μείωση του βάρους κατά μισό 
με 1 κιλό εβδομαδιαίως.

2. Μειώστε το λίπος που προσλαμβά-
νετε καθημερινά (π.χ. αντικαταστήστε το 
αρνί, το χοιρινό ή το κατσίκι με κοτόπουλο, 
ψάρι ή γαλοπούλα, τη φέτα και το σκληρό 
κίτρινο τυρί με ανθότυρο, τυρί τύπου κότατζ 
ή λάιτ κίτρινο τυρί, τα γλυκά με κρέμα ή 
σοκολάτα με γλυκό του κουταλιού, μέλι ή 
παγωτό λάιτ, τα τηγανητά με ψητά ή στον 
ατμό, τη μαγιονέζα με ξύδι και λεμόνι).

3. Να ξεκινάτε πάντα την ημέρα με 
καλό πρωινό.  

4. Να καταναλώνετε αρκετά σωστά 
γεύματα και μικρογεύματα (π.χ. ένα για-
ούρτι, φρούτα) ανά τακτά χρονικά δια-
στήματα μέσα στην ημέρα. 

5. Να πίνετε αρκετά υγρά. Οι φυσικοί 
χυμοί, εκτός από το νερό που περιέχουν, 
αποτελούν και μια σημαντικότατη πηγή 
μετάλλων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων, 
που βοηθά στην τόνωση του οργανισμού 
κατά τη διάρκεια της δίαιτας.

6. Ελέγξτε την κατανάλωση αλκοόλ.
7. Περιορίστε τροφές που περιέχουν 

πολύ αλάτι (π.χ. ζαμπόν, σκληρά τυριά, 
καπνιστά, γαριδάκια, τσιπς, σούπες σε 
σκόνη, έτοιμες σάλτσες, αλατισμένοι 

ξηροί καρποί).
8. Να θέτετε ρεαλιστικούς στόχους 

(π.χ. «θα τρώω πρωινό τουλάχιστον τις 
5 από τις 7 ημέρες της εβδομάδας», «θα 
τρώω 3 γεύματα κάθε ημέρα», «θα τρώω 
όλα τα γεύματα καθισμένος σε τραπέζι», 
«σε κάθε γεύμα μου θα αφιερώνω του-
λάχιστον 15 λεπτά», «θα σερβίρομαι σε 
μικρότερο πιάτο», «δεν θα τρώω βλέποντας 
τηλεόραση»).

9. Αυξήστε τη φυσική σας δραστη-
ριότητα, σύμμαχο στην προσπάθεια σας. 
Γραφτείτε σε ένα γυμναστήριο ή καλυμ-
βητήριο ή ξεκινήστε ένα άθλημα που σας 
ευχαριστεί και προσπαθήστε να πηγαίνετε 
τουλάχιστον 2 – 3 φορές την εβδομάδα.. 
Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να εντά-
ξετε την άσκηση σην καθημερινότητά 
σας. Δηλαδή, περπατήστε πριν ή μετά τη 
δουλειά (παρκάροντας το αυτοκίνητο πιο 
μακριά, κατεβαίνοντας δύο στάσεις πριν 
από το σπίτι), στα ψώνια χρησιμοποιήστε 
όσο δυνατόν περισσότερο τα πόδια σας, 
πηγαίνετε εσείς βόλτα το σκύλο σας, 
κάντε περισσότερες δουλειές του σπιτιού, 
χρησιμοποιείστε τις σκάλες (έστω και 
για το κατέβασμα) αντί για το ασανσέρ, 
μειώστε το χρόνο παρακολούθησης στην 
τηλεόραση.

Ποιά άλλα «μυστικά»   
θα μας βοηθήσουν;

Mην αποξενώνεστε από κοινωνικές 
εκδηλώσεις και παρέες, λόγω της δίαιτας. 
Μην ξαπλώνετε μετά τα γεύματα (να 

αφήνετε να περάσουν μιάμιση με δύο 
ώρες) .Να μην έχετε στο σπίτι τρόφιμα 
με πολλές θερμίδες και λιπαρά ( π.χ. γλυ-
κά), στα οποία ξέρετε ότι δε μπορείτε να 
αντισταθείτε.  Μη ζυγίζεσθε καθημερινά. 
Χρησιμοποιείστε ως μέτρο ελέγχου της 
προόδου σας παλιά ρούχα, που στην 
παρούσα φάση δεν σας χωράνε.

Η δίαιτα Aτκινς
To επιχείρημα
Η δίαιτα με πολύ χαμηλή περιεκτικό-

τητα υδατανθράκων και υψηλή ζωικών 
πρωτεϊνών και λιπαρών προάγει τη δια-
δικασία της κέτωσης (παραγωγή ουσιών 
που μειώνουν την όρεξη, λόγω καύσης του 
λίπους), με γρήγορα και αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικά
• Απαγορεύονται: άσπρη ζάχαρη, 

γάλα, γιαούρτι, άσπρο ρύζι, άσπρο αλεύ-
ρι, ζυμαρικά και άσπρο ψωμί, φρούτα, 
λαχανικά.

• Επιτρέπονται: κόκκινο κρέας, που-
λερικά, ψάρια, οστρακοειδή, τυρί πλήρες, 
βούτυρο και μαγιονέζα σε απεριόριστες 
ποσότητες.

• Τις δύο πρώτες εβδομάδες οι υδα-
τάνθρακες περιορίζονται σε 20 γραμμ. 
ημερησίως, κατόπιν αυξάνονται σε 40 
γραμμ. ημερησίως.

Σχολιασμός:
• Η υγιεινή διατροφή προϋποθέτει 

6-11 ισοδύναμα υδατανθράκων και 5-6 
ισοδύναμα φρούτων και λαχανικών την 
ημέρα.

• Το αλεύρι, η ζάχαρη και τα αμυλώ-
δη δεν θεωρούνται από κανέναν διεθνή 
οργανισμό απαγορευμένη τροφή.

• Διατροφικά ανεπαρκής ως προς την 
πρόσληψη βιταμινών Ε, Α, θειαμίνης, Β6, 
φυλλικού οξέος, ασβεστίου, μαγνησίου, 
καλίου και διαιτητικών ινών.

• Η αυξημένη πρόσληψη λίπους βλά-
πτουν το κυκλοφορικό σύστημα.

• Δεν έχουν δημοσιευθεί μελέτες της 
επίδρασης των λιπών στους οπαδούς 
της δίαιτας.

• Τα κιλά που χάνονται γρήγορα επα-
νέρχονται δριμύτερα.

• Οι άμεσες επιπλοκές της είναι η 
τριχόπτωση και οι πονοκέφαλοι.

Η δίαιτα της Ζώνης
Το επιχείρημα
Η ιδανική δίαιτα αδυνατίσματος είναι 

αυτή που διέπεται από την αναλογία 
40% των ημερησίως προσλαμβανόμενων 
θερμίδων από υδατάνθρακες, 30% από 
πρωτεΐνες και 30% από λιπαρά.

Χαρακτηριστικά
• Συγκράτηση της ινσουλίνης στη 

μεταβολικά ενεργή κατάσταση της ζώνης.
• Χαμηλή σε υδατάνθρακες, μέτρια 

σε λίπη και πρωτεΐνες.
• Λήψη πρωτεϊνών μόνο από άπαχα 

κρέατα, λιπών κυρίως από μονοακόρεστα 
λιπαρά οξέα, υδατανθράκων κυρίως από 
φρούτα και λαχανικά (σχεδόν καθόλου 
ψωμί, ρύζι και μακαρόνια).

• Σαφής σύσταση για συμπληρώματα 
ιχθυελαίων.

• Σε κάθε γεύμα και σνακ θα πρέπει 
η σύσταση υδατανθράκων, πρωτεϊνών, 
λιπών να είναι σταθερή

Σχολιασμός
• Δίαιτα δύσκολη στον υπολογισμό 

και στην εφαρμογή.
•  Αυστηρά υποθερμιδική.
• Οδηγεί σε κέτωση.
•  Υποστηρίζει λανθασμένα ότι η 

αυξημένη χοληστερόλη δεν οδηγεί σε 
καρδιαγγειακές παθήσεις (αλλά η υπεριν-
σουλιναιμία και τα «αρνητικά» εικοσανο-
ειδή, προϊόντα μεταβολισμού του λίπους).

• Δεν αναφέρει τίποτα για τη διατή-
ρηση της απώλειας βάρους και την υγεία 
όσων την εφαρμόζουν.

• Αν και χρησιμοποιεί την έννοια του 
γλυκαιμικού φορτίου, που αναμένεται να 
πρωταγωνιστήσει στο μέλλον, αμφισβη-
τείται από τους επιστημονικούς φορείς 
της Αμερικής.

Η δίαιτα Ντουκάν
To επιχείρημα
Τη γρήγορη απώλεια βάρους πρέπει να 

ακολουθούν σχήματα που αποκαθιστούν 
σταδιακά την ισορροπημένη διατροφή.

Χαρακτηριστικά
• Εχει 4 φάσεις: 1) Tην επίθεση για 

γρήγορη απώλεια βάρους (για διάστημα 
3-10 ημερών συνιστάται η κατανάλωση 
μόνο πρωτεϊνούχων τροφίμων και άφθονου 

Oι δίαιτες της άνοιξης κρύβουν παγίδες
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νερού). 2) Τον συνδυασμό για απώλεια 
1 κιλού την εβδομάδα (σταδιακά εντάσ-
σονται τα λαχανικά). 3) Την ενοποίηση 
(σταδιακά προστίθενται στη διατροφή οι 
υδατάνθρακες, τα λιπαρά και το αλκοόλ), 
με στόχο την αποφυγή επαναπρόσληψης 
βάρους. 4) Τη σταθερή φάση (τρώτε ό,τι 
θέλετε, αρκεί να τρώτε «μόνο πρωτεΐνες» 
μία ημέρα της εβδομάδας και καθημερινά 
3 κουταλιές δημητριακά - βρώμη).

• Η άσκηση θεωρείται βασική προ-
ϋπόθεση.

Σχολιασμός
•  Επειδή επιτρέπει την ελεύθερη 

κατανάλωση κόκκινου κρέατος, οδηγεί σε 
αυξημένη πρόσληψη κορεσμένου λίπους.

• Ο αποκλεισμός των υδατανθράκων 
στις αρχικές φάσεις μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα, ιδιαιτέρως σε άτομα με έντο-
νη δραστηριότητα, από εκνευρισμό έως 
έντονη αδυναμία, ζαλάδες και κόπωση.

• Δεν προάγει ευρύτερες διατροφικές 
αλλαγές στον τρόπο ζωής.

• Δεν μπορεί να ταιριάξει εύκολα με 
την καθημερινότητα.

Υποκατάστατα γευμάτων
Το επιχείρημα
Τα υποκατάστατα γευμάτων έχουν 

ακριβή θερμιδική απόδοση και περιέχουν 
σχεδόν όλα τα θρεπτικά συστατικά. Το 
μόνο που έχει να κάνει ο ενδιαφερόμενος 
είναι να αναμείξει τη μεζούρα σκόνης με 
νερό ή με άπαχο γάλα.

Χαρακτηριστικά
• Αντικατάσταση δύο κύριων γευμάτων 

και ενός ενδιάμεσου με ένα ισορροπημένο 
διατροφικά μιλκ σέικ από γλυκαντικές 
ουσίες, άπαχο γάλα σκόνη, φυτικές ίνες, 
βιταμίνες κτλ.

• Μερικές φορές, αντί για τα ροφή-
ματα, προσφέρονται μπάρες με θρεπτικά 
συστατικά (συνήθως υψηλή πρωτεΐνη), 
χαμηλά σε θερμίδες.

• Κάθε ρόφημα περιέχει περίπου 200 
θερμίδες και έως 3 γραμμάρια λίπος.

• Το τρίτο γεύμα είναι συνήθως ένα 
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά γεύμα με 
περίπου 600 θερμίδες, οπότε η συνολική 
ημερήσια πρόσληψη είναι 800-1.200 

θερμίδες.
Σχολιασμός
• Δίαιτα αρκετά ισορροπημένη και 

πρακτική.
• Επειδή τα ροφήματα είναι αρκετά 

γλυκά, ικανοποιούν όσους καταναλώνουν 
πολλά γλυκά.

• Η γεύση και το άρωμα των ροφημά-
των συχνά δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα.

• Απομονώνουν το άτομο από τις 
οργανοληπτικές ιδιότητες της πρωτο-
γενούς τροφής.

• Οσοι ακολουθούν αυτές τις δίαιτες 
δεν μαθαίνουν τίποτα για σωστές δια-
τροφικές συνήθειες.

• Συχνά γίνεται κακή χρήση των σκευ-
ασμάτων.

Η δίαιτα  
των ομάδων αίματος

Το επιχείρημα
Υποστηρίζει ότι οι λεκτίνες 
των τροφίμων (κατηγορία 
πρωτεϊνών) προκαλούν 
τη συγκόλληση των 

ερυθρών 
α ι μ ο -

σφαιρίων στα όργανα ή συστήματα 
του σώματος.

Χαρακτηριστικά
• Κάθε άτομο πρέπει να αποφεύγει 

ανάλογα με την ομάδα αίματός του 
τρόφιμα που περιέχουν συγκεκριμένες 
λεκτίνες.

• Ομάδα 0 (κυνηγοί): ανάγκη για 
έντονη σωματική άσκηση και κατανάλωση 
κρέατος, περιορισμός σε ψωμί, σιτηρά, 
δημητριακά.

• Ομάδα Α (καλλιεργητές): ανάγκη 
για φυτοφαγική δίαιτα.

• Ομάδα Β (νομάδες): ανάγκη για 
κατανάλωση γαλακτοκομικών και δια-
τροφή με ποικιλία.

• Ομάδα ΑΒ: ανάμειξη των Α και Β.
Σχολιασμός
• Η θεωρία παρουσιάζει πολλά επι-

στημονικά κενά.
• Δεν αναφέρεται πουθενά στη βιβλι-

ογραφία σύνδρομο δυσλειτουργίας ή 
ανεπάρκειας οργάνων λόγω θρομβώσεων 
προκαλουμένων από λεκτίνες.

• Δημιουργεί στέρηση βασικών θρε-
πτικών συστατικών.

• Δεν υπάρχει καμία βιβλιογραφική 
συσχέτιση της θεωρίας αυτής με την 
απώλεια βάρους.

Η δίαιτα  
των αρνητικών θερμίδων

Το επιχείρημα
Tροφές όπως το σπανάκι, το μπρό-

κολο, το κουνουπίδι, τα σπαράγγια κτλ. 
(αποκλειστικά φυτικές) έχουν τη δυνα-
τότητα να προμηθεύουν τον οργανισμό 
μας με τόσο μεγάλα ποσά βιταμινών και 

ιχνοστοιχείων, που προάγουν σε σημα-
ντικό βαθμό την ενζυμική δραστηριότητα 
του οργανισμού και συνεισφέρουν στο 
αδυνάτισμα.

Χαρακτηριστικά
• Προτείνει μεγάλη κατανάλωση 

τροφίμων (περίπου 100 χόρτα, λαχανικά, 
μυρωδικά και βότανα), τα οποία κατά την 

πέψη και την απορρόφησή τους «καίνε» 
περισσότερες θερμίδες από αυτές που 
προσφέρουν.

• Υπόσχεται απώλεια βάρους περίπου 
0,5 κιλό ανά ημέρα.

• Παρουσιάζει 3 απλές ασκήσεις, οι 
οποίες, αν επαναλαμβάνονται καθημε-
ρινά για 15 λεπτά, ενεργοποιούν τον 
μεταβολισμό κατά 85%.

• Προτείνει απλές συμβουλές αναπνο-
ής, για να εισάγει κάποιος στον οργανισμό 
του παραπάνω οξυγόνο και να κάνει 
περισσότερες καύσεις.

Σχολιασμός
• Η θεωρία αυτή δεν έχει τεκμηριωθεί 

από καμία μελέτη δημοσιευμένη σε επι-
στημονικό και έγκριτο ιατρικό περιοδικό.

• Οι αγκινάρες, τα ραδίκια, το πορ-
τοκάλι, ο ανανάς, το τσάι κτλ. είναι πολύ 
υγιεινές τροφές, αλλά δεν ασκούν «μαγι-
κή» δράση στον μεταβολισμό!

Η δίαιτα του συνδυασμού 
τροφίμων

Το επιχείρημα
Τα τρόφιμα περιέχουν ένζυμα και, 

όταν καταναλώνονται μαζί, αυτά αλλη-
λοεξουδετερώνονται, με αποτέλεσμα 
δυσπεψία και δυσαπορρόφηση. Ετσι, 
ορισμένοι συνδυασμοί μπλοκάρουν τον 
μεταβολισμό.

Χαρακτηριστικά
• Απαγορεύεται ο συνδυασμός 

κάποιων συγκεκριμένων τροφίμων (όπως 
το κρέας) με άλλες, όπως το ρύζι, τα 
μακαρόνια και οι πατάτες.

• Δεν συνιστάται η λήψη νερού κατά 
το γεύμα.

Σχολιασμός
• Σύμφωνα με τη βιολογία, κάθε 

θρεπτικό συστατικό απορροφάται σε 
διαφορετικό σημείο και με την υποβο-
ήθηση διαφορετικών ενζύμων. Γι’ αυτό 
η θεωρία είναι αβάσιμη.

• Δεν σχετίζεται πουθενά στη βιβλι-
ογραφία με απώλεια ή μη βάρους.  
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X άρη στη φήμη τους ως υπερτρο-
φές, η κινόα, το φαγόπυρο και 
ο αμάρανθος έγιναν πια μέρος 

της διατροφικής μας πραγματικότητας.
Θέλεις χάρη στο φουντουκένιο άρωμα 

που αναδύεται από την κατσαρόλα την 
ώρα που βράζουν, θέλεις χάρη στη φήμη 
τους ως υπερτροφές, η κινόα, το φαγό-
πυρο και ο αμάρανθος έγιναν πια μέρος 
της διατροφικής μας πραγματικότητας...

Παρόλο που τα χρησιμοποιούμε 
ως δημητριακά, ούτε η κινόα ούτε και 
ο αμάρανθος, οι δύο πανάρχαιες τρο-
φές των αρχαίων λαών της Νότιας 
Αμερικής, αλλά ούτε και το φαγόπυρο, 
το δικότυλο φυτό της Ασίας, με τους 
τριγωνικούς καρπούς, ανήκουν στη 
μεγάλη οικογένεια των δημητριακών, 
όπου ανήκει το σιτάρι, η σίκαλη, το 
καλαμπόκι, η βρώμη, το κριθάρι, το κεχρί 
και το μαυραγάνι. Τα τελευταία, όμως, 
χρόνια οι σπόροι αυτών των τριών αυτών 
ψευτο-δημητριακών κατέκτησαν μια 
θέση στο τραπέζι μας.Επιβλήθηκαν, μετά 
από πολλές προσπάθειες, μαζί με όλα 
εκείνα τα «ξεχασμένα» δημητριακά, που 
επανέφεραν στην επικαιρότητα κάποιοι 
παθιασμένοι νέο-αγρότες, που επιστρέ-
φοντας στα χωράφια, στη δεκαετία του 
’70 θέλησαν να κάνουν τη διαφορά.

Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα.  Πολύ 
λίγοι τα γνώριζαν κι ακόμα λιγότεροι τα 
κατανάλωναν. Στα μέσα της δεκαετίας του 
’90, που έτυχε να επιμελούμαι τη μετά-
φραση του βιβλίου Το Πράσινο Κουτάλι, 
όχι μόνο τα ψευτο-δημητριακά, αλλά 
και τα περισσότερα από τα «ξεχασμένα 
δημητριακά» ήταν ακόμα τόσο άγνωστα 
στο ελληνικό κοινό, που αναρωτιόμουν 
πόσοι θα σχηματίσουν εικόνα για το τι 
διαπραγματευόταν το εν λόγω βιβλίο, 
ακόμα κι αν έβλεπαν τις εικόνες με τις 
λεζάντες τους γραμμένες στα ελληνι-
κά.  Λέγοντας "ξεχασμένα δημητριακά" 
αναφερόμαστε στα δημητριακά που δεν 

συνηθίζαμε άλλοτε να μαγειρεύουμε: στο 
αποφλοιωμένο σιτάρι, στην πτισάνη (το 
αποφλοιωμένο κριθάρι), στο καμούτ, τη 
σίκαλη, τη βρώμη, την ολύρα (αγριοσί-
ταρο), τη ζέα (ή καπλουτζά), στο κεχρί 
και στο φιρέκ (το πράσινο, σιτάρι που 
θερίστηκε πριν ωριμάσει), αλλά και στο 
μαυραγάνι της Λήμνου, για τα οποία θα 
μιλήσουμε σε μια άλλη μας ενότητα.  

Τότε, οι μόνοι που έδειχναν ενδιαφέ-

ρον και τα αγόραζαν από τα ελάχιστα, την 
εποχή εκείνη, καταστήματα βιολογικών 
ειδών ήταν οι χορτοφάγοι-οπαδοί των 
ανατολικών θρησκειών κι όσοι αναζητού-
σαν τα μυστικά της μακροζωίας σε όλα 
αυτά τα φυτά και τα σιτηρά που σήμερα 
θεωρούνται μακροβιοτικά ή προτείνονται 
ως εναλλακτική λύση στο σιτάρι. Τότε 
αγόραζαν μπάρες δημητριακών και 
ειδικά ψωμιά, φτιαγμένα από αυτά τα 

ψευτο-δημητριακά και προσπαθούσαν 
να εξοικειωθούν με τις γεύσεις τους 
δοκιμάζοντάς τα στα λιγοστά χορτο-
φαγικά εστιατόρια, μαγειρεμένα, όπως 
το ρύζι σε πιλάφι ή αναμεμειγμένα σε 
κάποια σαλάτα ή τάρτα. 

Σημειώνω πως τότε δεν αναφερόταν 
ούτε ως πιθανότητα η «δυσανεξία» και 
ο όρος «γλουτένη» δεν είχε καν περάσει 
στο λεξιλόγιο μας…

ΚΙΝΟΑ, ΑΜΑΡΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΦΑΓΟΠΥΡΟ,  
ΤΑ ΨΕΥΤΟ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Τι πρέπει να κάνεις για να αποκτήσεις το σώμα 
που επιθυμείς: 
Μικρά και συχνά γεύματα. Η σταδιακή πρό-
σληψη τροφής βοηθάει τον μεταβολισμό να είναι σε 
διαρκή εγρήγορση.
Κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης. 
Έρευνες ανέφεραν πως άνθρωποι που καταναλώ-
νουν τρεις μερίδες δημητριακών ολικής αλέσεως 
ημερησίως έχουν 10% λιγότερο σπλαχνικό λίπος.
Κατανάλωση πράσινου τσαγιού. Βοηθά στην 
τόνωση του μεταβολισμού και στην καύση του κοι-
λιακού λίπους.
Αύξηση κατανάλωσης βοτάνων. Το τζίντζερ, 

η μέντα και το χαμομήλι φαίνεται να βοηθούν στην 
πέψη και μπορούν να μειώσουν το φούσκωμα της 
κοιλιάς.
Ελάττωση ζάχαρης. Είκοσι κουταλάκια του γλυκού 
ανέρχονται σε 325 κενές θερμίδες την ημέρα που 
αυξάνουν την παραγωγή ινσουλίνης, η οποία μπορεί 
να επιβραδύνει το μεταβολισμό.
Προτίμηση σε τροφές πλούσιες σε κάλλιο. 
Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο μπορούν 
να διατηρήσουν επίπεδη την κοιλιά σας.
Κατανάλωση τροφίμων με προβιοτικά. 
Καταπραΰνουν το φούσκωμα.
Καταναλώστε καλά λιπαρά. Τα μονοακόρεστα 

λίπη, όπως αυτά της ελιάς, των ξηρών καρπών και 
του αβοκάντο, φαίνεται να αυξάνουν την οξείδωση 
του λίπους ιδιαίτερα στην περιοχή της κοιλιάς.
Προσοχή στους απλούς υδατάνθρακες. 
Επιλέξτε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως 
είναι οι γλυκοπατάτες, το καστανό ρύζι, τα όσπρια, 
τα ζυμαρικά/δημητριακά ολικής αλέσεως, τα πρά-
σινα φυλλώδη λαχανικά και τα σπαράγγια τα οποία 
πέπτονται πιο αργά.
Ελάττωση αλατιού. Το σώμα χρειάζεται κάποια 
ποσότητα νατρίου για να λειτουργήσει, αλλά μεγάλη 
ποσότητα που μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση 
υγρών.

ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΟΙΛΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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Ένοχος για το θάνατο εκατοντάδων 
ανθρώπων ο «γκουρού της δίαιτας»

Γ αλλικό δικαστήριο απαγό-
ρευσε στον πασίγνωστο 
Πιερ Ντουκάν να ασκεί την 

ιατρική, εξαιτίας του «φονικού» 
φαρμάκου Mediator, που συντα-
γογραφούσε σε άτομα που ήθελαν 
να χάσουν κιλά

Βέτο στον «γκουρού της δίαι-
τας» Πιερ Ντουκάν άσκησε γαλλικό 
δικαστήριο, απαγορεύοντας του να 
ασκεί τα ιατρικά του καθήκοντα. 

Ο πασίγνωστος Γάλλος γιατρός 
βρέθηκε ένοχος για παράβαση 
της ιατρικής δεοντολογίας και 
ηθικής για τη συνταγογράφηση 
του φαρμάκου Mediator, καθώς 
αποδείχτηκε ότι ευθύνεται για το 
θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων 
που το χρησιμοποίησαν για να 
χάσουν κιλά.

Ο 72χρονος Ντουκάν βέβαια 
έχει ήδη αποχωρήσει οικειοθελώς 
από το επάγγελμα, από το 2012 και 
η απόφαση αυτή του δικαστηρίου 
θεωρείται συμβολική. 

Το φάρμακο αρχικά έκανε 
θραύση, αφού πάνω από πέντε 
εκατομμύρια άνθρωποι το χρη-
σιμοποίησαν μέχρι το 2009. Στην 
συνέχεια απαγορεύθηκε στη Γαλλία, 
ενώ είχε προηγηθεί η απαγόρευσή 
του σε Ιταλία και Ισπανία.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουρ-
γείο Υγείας 500 άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους από προβλήματα στις 
καρδιακές βαλβίδες που προκάλεσε 
το Mediator, ενώ υπάρχουν και 
μελέτες που ανεβάζουν τον αριθμό 
των θυμάτων σε 2.000.

Ωστόσο, ο Γάλλος γιατρός φαί-
νεται ότι έπαιξε με τις ανθρώπι-
νες ζωές προκειμένου ο ίδιος να 
πλουτίσει. 

Το βιβλίο του με την πασίγνω-
στη δίαιτα που φέρει το επώνυμο 
του , έσπασε ρεκόρ πουλώντας 
πάνω από 11.000.0000 αντίτυπα 
σε ολόκληρο τον κόσμο και απο-
φέροντας στον Ντουκάν κέρδη 38 
εκατομμυρίων ευρώ.

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ  
ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟ

Εάν είστε χορτοφάγος και θέλετε να λαμβάνετε την απαραίτητη ποσότητα σιδήρου, όπου 
για τους ενήλικες είναι 8-27 mg θα πρέπει να καταναλώνετε τις εξής χορτοφαγικές τροφές:
Σπανάκι: Τρία φλιτζάνια σπανάκι περιέχουν περίπου 18 mg σιδήρου, δηλαδή περισσό-
τερο από μία μπριζόλα.
Μπρόκολο: Το μπρόκολο δεν είναι μόνο πλούσιο σε σίδηρο και άλλα θρεπτικά στοιχεία
Φακές: Μόλις ένα φλιτζάνι φακές έχουν περισσότερο σίδηρο από μια μπριζόλα.
Κινέζικο λάχανο: Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α και έχει 1,8 mg σιδήρου ανά φλιτζάνι
Ψητή πατάτα: Μια μεγάλη ψητή πατάτα περιέχει σχεδόν τριπλάσια ποσότητα σιδήρου 
από μια μερίδα κοτόπουλο
Σουσάμι: Μία κουταλιά της σούπας σπόρων σουσαμιού περιέχει 1,3 mg σιδήρου
Κάσιους: Το ¼ του φλιτζανιού κάσιους περιέχει περίπου 2 γραμμάρια σιδήρου
Σόγια: Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένης σόγιας περιέχει περίπου 8-9 mg σιδήρου
Ρεβίθια: Ένα φλιτζάνι ρεβίθια περιέχουν 4,7 mg σιδήρου
Μαύρη σοκολάτα: Τα 30 γραμμάρια μαύρης σοκολάτας, περιέχουν 2-3 mg σιδήρου
Σέσκουλα, Τόφου μισό φλιτζάνι τόφου περιέχει 3 mg σιδήρου, 
Φασόλια περιέχουν 3-4 mg σιδήρου ανά φλιτζάνι

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΚΟΣΕΡ:  
Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Καταλύτης στάθηκε η ανα-
φορά στις Δικαστικές Αρχές της 
Πανελλαδικής Φιλοζωικής και 
Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας 
- Αναμένεται γνωμοδότηση του 
Τμήματος Κτηνιατρικής της Περι-
φερειακής Ενότητας Καβάλας

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης 
21 Μαρτίου 2017 κόσμος είχε 
συγκεντρωθεί έξω από το Σφαγείο 
όπου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
επρόκειτο να σφαγιαστούν κατά τη 
μέθοδο Κόσερ 200 αιγοπρόβατα. 
Στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
βρέθηκαν η περιφερειακή σύμβου-
λος και επικεφαλής της παράταξης 
Οικολογία-Αλληλεγγύη Κατερίνα 
Γεροστεργίου, από τους Οικολόγους 
Πράσινους και την Πολιτική Κίνηση 
Καβάλας ο Γιώργος Πασχαλίδης, 
εκπρόσωποι φιλοζωικών συλλόγων, 
(λίγοι, είναι η αλήθεια) μεμονωμένοι 
πολίτες αλλά και αρκετά άτομα 
από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. 
Η Αστυνομία ήταν επίσης εκεί, με 
περισσότερους από 20 άνδρες 
(ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ αλλά και Ασφάλεια).

Νωρίτερα, ο Γιώργος Ρουσό-
πουλος, είχε καταθέσει εκ μέρους 
της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και 
Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας 
(ΠΦΠΟ) αναφορά στην Εισαγγελία 
Καβάλας, με αποτέλεσμα η όλη 
διαδικασία να είναι «παγωμένη» 
και τις Κτηνιατρικές Αρχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 

να αναμένουν οδηγίες σχετικά από 
την κ. Εισαγγελέα.

Τα προς σφαγή αιγοπρόβατα 
βρίσκονταν ήδη στον χώρο -προ-
φανώς είχαν οδηγηθεί εκεί από το 
προηγούμενο βράδυ- όπως και 
συνεργεία σφαγέων. Λίγο μετά 
τις 10:00, κατέφθασε όχημα στο 
οποίο επέβαιναν τέσσερις ιερείς της 
ιουδαϊκής θρησκείας (ραβίνοι), η 
παρουσία των οποίων στη σφαγή 
θεωρείται απαραίτητη έτσι ώστε 
τα σφάγια να μπορούν να πάρουν 
την πιστοποίηση «kosher».

Λίγο μετά τις 12:00, η Εισαγ-
γελία αποφάσισε να ανασταλλεί 
η σφαγή των αιγοπροβάτων έως 
ότου λάβει από το Τμήμα Κτηνι-
ατρικής μία γνωμοδότηση που 
θα αναφέρεται ειδικά στο ποινικό 
σκέλος της υπόθεσης στο οποίο έχει 
και τη δικαιοδοσία. Αυτό σημαίνει 
ότι μέχρι την τελική απόφαση της 
Εισαγγελέως καμία σφαγή δεν 
πρόκειται να διενεργηθεί, με την 
όποια εξέλιξη για την επιχείρηση 
του Σφαγείου, είτε θετική είτε 
αρνητική, να αναμένεται το νωρί-
τερο την ερχόμενη Πέμπτη 23 
Μαρτίου 2017.

Σημειώνεται ότι η «άδεια» που 
έλαβε η επιχείρηση έχει ισχύ 14 
ημερών και «μετράει» από τις 14 
Μαρτίου 2017, οπότε το χρονικό 
περιθώριο ισχύει μέχρι την Τρίτη 
28 Μαρτίου 2017.
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Μ ε την επισήμανση ότι «Η βάση 
του νέου περιφερειακού σχεδίου 
δεν είναι πλέον ο χώρος διά-

θεσης στη Φυλή αλλά η αποκεντρωμένη 
διαχείριση, με δημόσιο χαρακτήρα και με 
διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση», η 
περιφερειάρχης Αττικής Δούρου με επιστο-
λή της προς τους 66 δημάρχους Αττικής, 
καλεί να αναλάβουν άμεσα πρωτοβου-
λίες, καθώς έχει εντοπιστεί «ανυπαρξία» 
προτάσεων χρηματοδότησης για δράσεις 
ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών 
αποβλήτων. 

Η περιφερειάρχης υπογραμμίζει: «Δεν 
αρκεί όμως η έγκριση του ΠΕΣΔΑ για την 
επίτευξη των στόχων που θέτει ο Εθνικός 
Σχεδιασμός (ΕΣΔΑ) για υψηλά ποσοστά 
ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και 
εκτροπής από την ταφή- ποσοστά που 
εναρμονίζονται με τους στόχους που 
θέτει η ευρωπαϊκή Πολιτική διαχείρισης 
των απορριμμάτων». 

Η κα. Δούρου επισημαίνει ότι είναι 
ανεπίτρεπτη η ανυπαρξία προτάσεων 
χρηματοδότησης και ο μόνος δρόμος 
είναι η δράση στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ, 
με συγκεκριμένη στοχοθεσία, σύστημα 
και σοβαρότητα, στη βάση του νόμου 
που όλοι οφείλουν να γνωρίζουν και 
ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένες και 
σαφείς αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης α ' και β' βαθμού στη διαχείριση 
των απορριμμάτων. 

Χειροπιαστή πραγματικότητα» χαρακτή-
ρισε η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δού-
ρου την υπογραφή 117 προγραμματικών 
συμβάσεων και τη δημοπράτηση έργων 
που είχαν ως αποτέλεσμα να «πέσουν» 
200 εκ. ευρώ στην αγορά. Η περιφερει-

άρχης αναφέρθηκε στα εν εξελίξει έργα 
διαμόρφωσης του Φαληρικού Όρμου, 
ύψους 150 εκ. ευρώ, χαρακτηρίζοντας το 
«έργο πνοής», που αποσκοπεί στην ανα-
βάθμιση της περιοχής. Επίσης αναφέρθηκε 
στην ψήφιση του περιφερειακού σχεδίου 
διαχείρισης απορριμμάτων.

Παράλληλα, η περιφερειάρχης αναφέρ-

θηκε στην επίλυση των σχολικών μετα-
φορών και στην εξοικονόμηση 401.000 
ευρώ από τη μεταφορά των υπηρεσιών 
του Νότιου Τομέα από 12 σε 8 κτήρια. 
Τέλος, η Ρ. Δούρου αναφέρθηκε στις 
δράσεις για την στήριξη των προσφύγων 
με τη σύσταση ταυ κέντρου logistics στο 
Φάληρο, όπου συγκεντρώνονται τρόφιμα 

και είδη πρώτης ανάγκης 
Καιρός είναι οι Δήμαρχοι να συνει-

δητοποιήσουν ότι η διαχείριση των 
σκουπιδιών είναι καθαρά δική τους 
αρμοδιότητα και πρέπει να εκμεταλ-
λευτούν όλες τις δυνατότητες που 
τους παρέχει η πολιτική. Το ΠΑΚΟΕ 
χρόνια τώρα φωνάζει γι’ αυτό.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΟΥΡΟΥ ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ 66 ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ

H Φυλή δεν είναι πλέον χώρος  
για τα απορρίμματα

Κάθε χρόνο, πάνω από 1.800.000 τόνοι 
σύμμεικτων απορριμμάτων οδηγούνται στη 
Φυλή για θάψιμο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
ο ΧΥΤΑ της Φυλής να γεμίσει μέχρι το φθινό-
πωρο του 2017 όποτε και θα πρέπει να δοθεί 
άμεσα μια λύση. Αυτή τη στιγμή όμως η μόνη 
διαθέσιμη λύση είναι να γίνει επέκταση του 
ΧΥΤΑ της Φυλής, όπου ήδη έχουν ξεκινήσει οι 
διαδικασίες επέκτασης του αν και η περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση δρομολογήθηκε μόλις τώρα.  

Οι διαρκείς επεκτάσεις είναι ασύμβατες με το 
στόχο του κλεισίματος του ΧΥΤΑ Φυλής καθώς 
είναι μόνο λόγια του αέρα και χρησιμεύουν για 
τη δημιουργία εντυπώσεων σε απληροφόρητους. 
Για αυτή όμως την κρίσιμη επιλογή δεν έχει γίνει 
η δημόσια διαβούλευση που περιλαμβάνει και 

συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο. 
Οφείλουν όμως να φέρουν το θέμα για 

συζήτηση , ομοίως και για τη μονάδα επε-
ξεργασίας της WATT. Έτσι λοιπόν το Δυτικό 
Μέτωπο απαιτεί: 
• Καμία επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, πέρα από 
τα όρια της αρχικής αδειοδότησης
• Καμία επέκταση υφιστάμενων δραστηριοτήτων 
(ΕΜΑΚ), καμία νέα δραστηριότητα (WATT).
• Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής
• Χρηματοδότηση και άμεση υλοποίηση των 
αναγκαίων  υποδομών αποκεντρωμένης δια-
χείρισης

Όλη η Αττική …ένας σκουπιδότοπος. Αυτό 
έχει στοχοποιήσει τη λεγόμενη ΕΠΕΚΤΑΣΗ. 
Το ΠΑΚΟΕ διαφωνεί ριζικά. 

Η …επέκταση του Χυτά της Φυλής
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Στις 12 Απριλίου 2017 ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γ. Σταθάκης δήλωσε: «Αποφάσεις 
των προηγούμενων κυβερνήσεων και των πολιτικών 
ηγεσιών του ΥΠΕΝ διαμόρφωσαν ένα καθεστώς προ-
βληματικό για επενδύσεις ΑΠΕ, το οποίο η παρούσα 
κυβέρνηση αναλαμβάνει να επιλύσει».

Ετοιμάζεται ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για 
τις ΑΠΕ, με γνώμονα την ενθάρρυνση και προώθηση 
επενδύσεων και με έμφαση στην περιβαλλοντική 
προστασία. Το Πλαίσιο αυτό θα τεθεί σε διαβούλευση 
με τις τοπικές κοινωνίες

Ωστόσο, πριν λίγες μέρες. στη Μάνη ξεκίνη-
σαν αιφνιδίως χωματουργικές εργασίες για την 
εγκατάσταση των 2 πρώτων ΑΣΠΗΕ «Σαγιάς» και 
«Μακρυλάκκωμα» παραβιάζοντας την Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  που απαγορεύει 
την εκτέλεση εργασιών κατά την αναπαραγωγική 
περίοδο της ορνιθοπανίδας στο διάστημα Μαρτίου-
Ιουνίου, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική. Για την 
αντιμετώπιση της παρανομίας έχουν ήδη κινηθεί 

διαδικασίες προς Εισαγγελία, Ελεγκτές Περιβάλ-
λοντος και Εφορία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ωστόσο 
οι εργασίες φαίνεται να μην έχουν ακόμα παύσει.

Η προσφυγή τοπικών φορέων και συλλόγων 
υποστηρίζεται από περιβαλλοντικές οργανώσεις 
πανελλήνιας εμβέλειας και εγνωσμένου κύρους 
καθώς το έργο χωροθετήθηκε σε Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας του δικτύου NATURA 2000. Ωστόσο, 
η περίπτωση του Σαγιά δεν είναι η μόνη περίπτωση 
περιβαλλοντικά προβληματικής χωροθέτησης ΑΠΕ. 
Δεκάδες αντίστοιχες περιπτώσεις σε Έβρο, Κρήτη, 
απρόσιτες έως σήμερα βουνοκορφές, νησιά και 
ακατοίκητες νησίδες  του Αιγαίου προχωρούν σε 
αδειοδότηση ή και επισπεύδονται υπό την κάλυψη 
του ακόμα ισχύοντος έωλου καθεστώτος. Ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα πρέπει να παγώσουν 
τις διαδικασίες αδειοδότησης Αιολικών Σταθμών και 
έκδοσης αδειών επέμβασης στις περιοχές NATURA 
2000 και όπου εκκρεμούν προσφυγές στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας.

Ο υγροβιότοπος του Βουρκαρίου 
Μεγάρων βρίσκεται ένα βήμα 
πριν από την απόκτηση πλαισίου 

για την προστασία του. Είναι ένα μέρος 
γεμάτο ζωή όπου έχουν καταγραφεί 151 
διαφορετικά είδη πουλιών, πολλά από τα 
οποία διέπονται από κάποιο καθεστώς 
προστασίας. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο 
σταθμό μεταναστευτικών πουλιών στη 
Δυτική Αττική. Παλιά έφθανε σε έκταση 
τα 5 τ. χλμ., σήμερα καταλαμβάνει μόλις 
1-2 τ. χλμ εξαιτίας των ανθρώπινων 
επεμβάσεων. Το 2011 οι εκπρόσωποι των 
συλλόγων της περιοχής έφθασαν μέχρι 
την τότε υπουργό Περιβάλλοντος, Τίνα 
Μπιρμπίλη, που έδωσε εντολή να εκπο-
νηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και 
σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την 
προστασία της περιοχής από τον Οργανι-
σμό Αθήνας. Η προστατευόμενη περιοχή 
χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Στην πρώτη 
ζώνη ισχύουν σημαντικοί περιορισμοί για 
την προστασία του υδροβιότοπου και του 
τοπίου, Στη δεύτερη ζώνη επιτρέπεται η 
γεωργική χρήση, η κατασκευή αποθηκών 
και συσκευαστηρίων γεωργικών προϊό-
ντων, καθώς και η κατοικία. Ενώ η τρίτη 
ζώνη περιλαμβάνει τον οικισμό Νέο Μελί. 

Το ΠΑΚΟΕ πριν είκοσι (20) χρόνια 
είχε πραγματοποιήσει έρευνα για 
την θάλασσα στο Βουρκάρι και για τ 
’αυθαίρετα κτίσματα όπου περνούσαν 
τις διακοπές τους χιλιάδες Μεγαρείς. 
Η επιμονή όμως πάντοτε βρίσκεται 
κερδισμένη. 

Tο Bουρκάρι προ των πυλών  
για περιφερειακό πάρκο

Η ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA



ΜΑΪΟΣ  2017
οικονομία 26 /  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Kατασχέθηκαν  
ντομάτες δηλητήριο!

Αυτό μας ταΐζουν ! 'Εξι τόνοι ντομάτες από 
την Αίγυπτο κατασχέθηκαν από επιχείρηση 
χονδρικού  εμπορίου αγροτικών προϊόντων 
στον Πειραιά όπου ανιχνεύτηκαν υπολείμμα-
τα εντομοκτόνου. Αμέσως μετά, οι έξι τόνοι 
ντομάτας αποσύρθηκαν από τnν αγορά και 
καταστράφηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας .

Πόσα άλλα προϊόντα κυκλοφόρησαν ανε-
ξέλεγκτα στις αγορές και σε καταστήματα; 
Κανένας δεν γνωρίζει . Το ΠΑΚΟΕ το τελευταίο 
τρίμηνο εντόπισε τόνους πατάτες που είναι 
επικίνδυνες -λόγου πράσινου χρήματος-στις 
αγορές κι όμως αυτές πουλήθηκαν παρά τις 
συνεχής μας καταγγελίες. 

Τα βότανα στην Ελλάδα
Η χώρα μας  είναι ένας παράδεισος φυτών 

και βοτάνων, μοναδικός στον κόσμο. Έχουμε 
6.500 φυτά εκ των οποίων τα 1.200 είναι 
ενδημικά. Μόνο ο Όλυμπος φιλοξενεί 1.700 
φυτά και ο βράχος της Ακρόπολης 300. Η 
προικισμένη ελληνική γη μπορεί να γίνει η νέα 
βαριά βιομηχανία της χώρας, μαζί με τον του-
ρισμό. Και τούτο διότι – παγκόσμια - τα πολύ 
μελετημένα βότανα είναι λιγότερα από 200, 
ενώ χώρες όπως Αγγλία και Γερμανία έχουν 
μόλις διψήφιο αριθμό ενδημικών φυτών! Τα 
περιθώρια της χώρας λοιπόν είναι τεράστια, 
στον τομέα αυτό. Για να πετύχει αυτό πρέπει 
να γίνει η κατεργασία των βοτάνων και να έχει 
νόημα η συμβολαιακή γεωργία. 

Υπογράψτε για βακίτα
Η βακίτα είναι ένα σπάνιο, χαριτωμένο 

και ντροπαλό υδρόβιο θηλαστικό που μοιάζει 
με μικροσκοπικό δελφίνι και είναι το μικρό-
τερο κητώδες στον κόσμο. Κινδυνεύει όμως 
να εξαφανιστεί σε λίγους μήνες. Πεθαίνουν 
γιατί μπλέκονται στα δίχτυα και πνίγονται. 
30 βακίτα έχουν απομείνει σε όλο τον κόσμο. 
Αυτήν τη στιγμή όμως το Μεξικό σκέφτεται να 
απαγορεύσει αυτά τα δίχτυα, αλλά οι ψαράδες 
αντιδρούν γιατί είναι η εύκολη λύση τα δίχτυα 
αυτά. Η Avaaz δημοσίευσε ένα ψήφισμα για 
την απαγόρευση του ψαρέματος αυτού, για να 
σώσει αυτό το ζώο. Έτσι ζητάει την υπογραφή 
και την εξάπλωση αυτού του ψηφίσματος από 
τον κόσμο για την επιβίωση των βακίτα.

Η υπογονιμότητα και οι παι-
δικοί καρκίνοι στην Κρήτη 
φαίνεται να σχετίζονται με 

την κατάχρηση φυτοφαρμάκων στις 
καλλιέργειες . Διακεκριμένοι γιατροί 
όπως ο Ανδρέας Γιαννόπουλος και ο 
Δημήτρης Πετράκης ανάφεραν σε 
ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου ότι 
πρέπει να στραφούν αποκλειστικά 
με την βιολογική γεωργία διότι η 
πιθανότητα κάποιος να νοσήσει από 
καρκίνο αν εκτεθεί σε φυτοφάρμακα 
είναι 90%. 

Οι μελέτες που βγαίνουν κατά και-
ρούς ότι δήθεν υπάρχει όριο ασφαλεί-
ας για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
είναι μύθος και χρήζουν εισαγγελικής 
παρέμβασης. 

Τα φυτοφάρμακα είναι τοξικό-
τερα και βλαπτικότερα κυρίως για 
το ενδοκρινολογικό μας σύστημα, 
όταν βρίσκονται σε απειροελάχιστες 
ποσότητες μέσα στο αίμα μας . Εκτός 
το ποσοστό στείρωσης στις γυναίκες 
αυξήθηκε και η υπογονιμότητα των 
ανδρών. Για όλους αυτούς τους λόγους 

πρέπει να καταργηθεί δια νόμου η 
χημική γεωργία και να επιβληθεί η 
βιολογική γεωργία. Η χώρα μας, λόγω 
κλίματος είναι η πιο ευνοημένη χώρα 
στον κόσμο για να παράγει βιολογικά 
προϊόντα σε πολύ χαμηλό κόστος έτσι 
ώστε οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι 
να αποκτούν επαρκές εισόδημα. 

Χρόνια το ΠΑΚΟΕ φωνάζει 
γι’αυτό. Όμως μπροστά στο κέρδος 
τι είναι η υγεία; Το ΠΑΚΟΕ εδώ 
και είκοσι εφτά χρόνια διαμαρ-
τύρεται γι΄αυτό.

Οι συνέπειες των 
φυτοφαρμάκων στα Χανιά

Η χρονιά 2016-2017 ήταν κρίσιμη για τα αγροτικά 
επαγγέλματα διότι υπήρξαν αλληλοσυγκρουόμενες 
τοποθετήσεις και δικαστήρια . Επίσης η χρονιά αυτή ήταν 
άνυδρη , με δυσμενής αλλαγές στα φορολογικά και η 
επιβίωση των ζωντανών οργανισμών να είναι αμφίβολη 
στην ξηροθερμική Αττική. 

Η υποτίμηση της πραγματικής τιμής της αγροτικής 
παραγωγής, και οι καταναλωτικές συνήθειες των συμπο-
λιτών μας, έφεραν σε απελπιστική κατάσταση όλη την 
αγροτική κοινωνία. 

Φαίνεται  ότι τα προβλήματα είναι ιδιαιτέρως έντονα 
στην ύπαιθρο της Αττικής, η οποία υφίσταται τόσο την 
αφόρητη πίεση της επέκτασης της τσιμεντοποίησης ), 
αλλά κυρίως λόγω του σχεδίου αστικοποίησης των 
εναπομεινάντων αγροτών. Η οικονομική κρίση, κυρίως 
στα αστικά κέντρα, αναπροσανατόλισε τους κτηματίες 
γεωργούς, ακόμα και στην εντατικοποίηση των μισοεγκα-
ταλειμένων χωραφιών τους επαναδιεκδικώντας πλήρη 
αξιοποίηση, όλων των δυνατοτήτων των χωραφιών τους 
στην ύπαιθρο της Αττικής. 

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, Γραμματέας του Κτηνοτρο-
φικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος» 
επισήμανε με έμφαση, ότι όλοι οι συγκάτοικοι της υπαί-
θρου της Αττικής μπορούμε να βρούμε , όχι απόλυτες, 
αλλά ικανοποιητικές λύσεις στα καινούργια προβλήματα 
της χρονιάς 2016-17. 

Ο κ Κώστας Μαντζουράνης, υπεύθυνος Δημοσίων 
Σχάσεων του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττι-
κής «Άγιος Γεώργιος» συμπλήρωσε: Σε ένα ευνομούμενο 
κράτος, οι δημόσιοι λειτουργοί μπορούν να εφαρμόσουν 
τις νομοθετικές προβλέψεις χωρίς να τραυματίζεται η κοι-
νωνική συνοχή. Η καταστροφή των ενδοεπαγγελματικών 
σχέσεων αλλά και η καταστροφή των ανθρωπίνων σχέ-
σεων της σημερινής κοινωνίας της υπαίθρου της Αττικής, 
εμφανίζεται με παράξενες-περίεργες «κακές» πρακτικές. 
Μόνο σε οριακές μεμονωμένες περιπτώσεις θα έπρεπε να 
αναζητείται η νομοθεσία και οι ποινές συμμόρφωσης, όχι 
εξόντωσης. Ως φαίνεται, η οικονομική κρίση δημιουργεί 
ή/& οφείλεται και σε κρίση αξιών.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προβλήματα στις σχέσεις της αγροτικής κοινωνίας
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Ο Κορινθιακός κόλπος αδειάζει από ψάρια , σύμφωνα με το 
Αλκυών (ομοσπονδία οικολογικών οργανώσεων κορινθιακού 
κόλπου). Η υπεραλίευση σε συνδυασμό με την καταστροφή των 
οικοσυστημάτων έχει αρνητικές επιπτώσεις στον θαλάσσιο περι-
βάλλον. Τα ιχθυαποθέματα τόνου και μπακαλιάρου έχουν μειωθεί 
90%. Τα γρι γρι και οι τράτες είναι έγκλημα να δραστηριοποιούνται 
σε αυτό το ευαίσθητο οικοσύστημα του Κορινθιακού. Θα πρέπει 
να απαγορευτούν οι μηχανότρατες, οι  παράκτιες τράτες και τα 
γρι-γρι που δραστηριοποιούνται στο κόλπο γιατί αλλιώς δεν θα 
μείνει ψάρι ούτε για δείγμα.

Εδώ και είκοσι (20) χρόνια το ΠΑΚΟΕ έχει χτυπήσει το 
καμπανάκι για τον ενάλιο πλούτο της χώρας μας και την 
απομάκρυνση και εξουδετέρωση των πηγών ρύπανσης. 
Κι όμως…

Aδειάζει από ψάρια ο Κορινθιακός

Τα οστά  
στο πέρασμα  
του χρόνου

Όταν ήμασταν μικροί, το γάλα 
βοηθούσε να αναπτυχθεί ο σκελετός, 
όπως λένε και οι γονείς. Μετά όμως 
πολλοί σταματούν να πίνουν γάλα 
χωρίς να σημαίνει ότι σταματάνε τα 
μέτρα για την εξασφάλιση γερών 
οστών. 

Η καλή σκελετική υγεία μετά την 
ενηλικίωση συνεπάγεται μικρότερο 
κίνδυνο οστεοπόρωσης στη μέση και 
τρίτη ηλικία. Στα 20-30 απαιτείται 
επαρκής πρόσληψη ασβεστίου και 
βιταμίνης D, σωματική άσκηση (βάρη 
και τρέξιμο) και αποχή από το κάπνι-
σμα. Από τα 30 και έπειτα η σωματική 
άσκηση πρέπει να είναι συστηματική 
και να περιλαμβάνει βάρη. 

Από τα 40 και μετά να προστε-
θούν στην άσκηση μερικά άλματα 
(σκοινάκι) για ενδυνάμωση ισχύων 
και μέση. 

Από τα 50 και μετά χρειάζεται 
αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου μέσω 
της διατροφής και διατήρησης της 
σωματικής δραστηριότητας. 

Το ντίζελ  
πέθανε

Απέτυχε λοιπόν το ντίζελ να πείσει 
τις κυβερνήσεις για τις καλές του 
προθέσεις. Στις αρχές του 2000 
τόσες χώρες προέτρεψαν τον κόσμο 
να αγοράσει ντίζελ για να γλιτώσουν 
από το διοξείδιο του άνθρακα, εάν 
οι κατασκευαστές θα συμμορφώνο-
νταν με τις νόρμες Euro5 και Euro6 
που, στα χαρτιά, έκαναν τους ντίζελ 
παραδεισένιους. 

Όμως οι κατασκευαστές δεν τήρη-
σαν τις υποσχέσεις τους και βρήκαν 
τρόπο να εξαπατούν τις μετρήσεις 
με πρώτη και καλύτερη την VW που 
ήταν 10 φορές πάνω από τα όρια. 

Με τους νέους τρόπους μετρή-
σεων από του χρόνου, τα ντίζελ θα 
μετρούνται σε συνθήκες δρόμου. 
Δεν έχουν καμία ελπίδα, και αυτό 
το ξέρουν οι κατασκευαστές. 

Δεν υπάρχει ούτε χρόνος, ούτε 
χρήμα, αλλά ούτε και αγορά πλέον 
που να κάνει την επένδυση σε εξέ-
λιξη νέων κινητήρων ντίζελ λογική 
κίνηση. Το ντίζελ πέθανε γιατί μας 
έπεισε πως είναι καθαρό και δεν ήταν. 
Υπάρχουν πλέον νέες τεχνολογίες 
χωρίς το στίγμα της «απάτης».

Ευχής έργο θα είναι να καταρ-
γηθεί το ντίζελ αλλά…Το ΠΑΚΟΕ 
έχει κάνει τεράστιους αγώνες για 
την κατάργηση του ντίζελ στην 
κίνηση αλλά τα μεγάλα Lobby 
δυστυχώς επικρατούν.

Μ ε πολύ σκληρή γλώσσα απά-
ντησε ο Χρήστος Σπίρτζης στον 
τομεάρχη Περιβάλλοντος της 

Ν.Δ. και τα όσα είπε σχετικά με την 
παραχώρηση των 14 περιφερειακών 
αεροδρομίων στη Fraport.

Από την συχνότητα του Real FM 
ο Κωστής Σκρέκας κατηγόρησε την 
κυβέρνηση ότι αμέλησε να ανανεώσει 
τους περιβαλλοντικούς όρους,  καθυ-
στερώντας έτσι την παράδοση των 
περιφερειακών αεροδρομίων και την 
καταβολή του κατ’ αποκοπή τιμήματος 
του 1,23 δισ. ευρώ. Λίγο αργότερα ο 

υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
πρόσθεσε μάλιστα ότι ούτε η Fraport 
δεν ζητάει αυτά που είπε ο κ. Σκρέκας.» 
Επί της ουσίας, ο αρμόδιος υπουργός 
διαβεβαίωσε ότι όλα τα αεροδρόμια 
διαθέτουν ανανεωμένες αποφάσεις 
περιβαλλοντικών όρων. Αποκάλυψε, 
όμως, ότι δύο αεροδρόμια, της Κέρκυρας 
και του Αράξου, λειτουργούσαν χωρίς 
αδειοδότηση. « Έχει πάντως ενδιαφέρον  
ότι ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε πως η 
Fraport έχει ζητήσει τον Νοέμβριο και τον 
Ιανουάριο την αναβολή της παραλαβής 
των αεροδρομίων, σημείωσε ότι η δια-

δικασία μεταβίβασης είναι σύνθετη και 
είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι ώριμη 
κατά τη γνώμη μου η Fraport. Δεν είχε 
το απαραίτητο προσωπικό. Υπήρχαν 
διαδικασίες και κάποιες συμβάσεις που 
έπρεπε να ολοκληρώσουν και με τα 
τραπεζικά ιδρύματα που συνεργάζονται,  
τελείωσε ο Κος Σκρέκας.

Το ΠΑΚΟΕ ανήμπορο να παρα-
κολουθήσει τις αγοροπωλησίες της 
περιουσίας του ελληνικού λαού σε 
ξένα συμφέροντα,  διαφωνεί ριζικά 
με την όποια πώληση του αεροδρο-
μίου στρατιωτικής σημασίας.

Σε αδιέξοδο η μεταβίβαση των 
14 περιφερειακών αεροδρομίων
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Ε
μείς δεν γνωρίζουμε τον Ιβάν 
Σαββίδη, ούτε από απόσταση 
χιλιομέτρων. Αυτά που είπε 
όμως σε μια πολυσήμαντη 
συνέντευξή του στο ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΜΑ για την ΣΕΚΑΠ και για την προϊ-
στορία της δικαιώνουν το ...απλό ρεπορτάζ 
που δημοσιεύσαμε ΠΡΙΝ μιλήσει και ο 
πρωθυπουργός στη Βουλή και ο Σαββίδης 
στην εφημερίδα.

Εμείς μόνοι εξ όλων ευθύς εξαρχής 
γράψαμε ότι η ΣΕΚΑΠ και ο χώρος της 
καπνοβιομηχανίας ήταν σκάνδαλο ΠΡΙΝ 
αγοραστεί από τον Σαββίδη.

Τώρα ο Ελληνας μεγιστάνας αποκα-
λύοπτει βαθύ και βρομερό παρασκήνιο 
σε βάρος του από τον Αντ. Σαμαρά και 
επιτίθεται με σφοδρότητα σε Κυριάκο 
Μητσοτάκη και Γιώργο Παπανδρέου, 
προαναγγέλλοντας ότι μπορεί και πολύ 
σύντομα να είναι υποψήφιος πολιτικός 
για την Ελληνική Βουλή!

Διαβάστε μέρος της συνέντευξης η 
οποία θα είναι μαζί με άλλες αποκαλύψεις 
για το χώρο αυτό θέμα στην τηλεοπτική 
εκπομπή την Τρίτη 2 Μαίου, (21.00, στο 
ΑΤΤΙCA) με τον Στέργιο Καλόγηρο κ.α.:

...Αυτός ο… κύριος όμως είπε πράγματα 
που ούτε καν αστεία δεν μπορώ να τα 
χαρακτηρίσω.

Ερώτηση: Αναφέρεστε στον κ. 
Μητσοτάκη;
Ιβάν Σαββίδης: Ναι! Να σας εξηγήσω 

για ποιο λόγο δεν είναι ούτε καν αστεία τα 
όσα είπε. Υπάρχουν έννοιες νομοθετικής 
πρωτοβουλίας. Ο βουλευτής έχει άμεσο 
καθήκον να είναι στις πηγές της νομο-
θετικής πρωτοβουλίας. Αυτός έχει τον 
πρώτο λόγο σαν παραγωγός νομοθεσίας. 

Όλα τα άλλα έχουν δευτερεύοντα 
χαρακτήρα. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει 
ότι «κάποιος βουλευτής από την Κοζάνη 
(σ.σ. ο κ. Σαββίδης αναφέρεται στον κ. 
Δημήτρη Δημητριάδη του ΣΥΡΙΖΑ), πήρε 
με τη νομοθετική πρωτοβουλία». Εδώ ο 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
επιδεικνύει πλήρη έλλειψη σεβασμού στη 
Βουλή κι απουσία πραγματικής επιθυμίας 
να μιλήσει επί της ουσίας.

Για ποιο λόγο όμως η ΣΕΚΑΠ να 
πονοκεφαλιάζει έναν πρωθυπουργό 
μιας χώρας με τόσα μεγάλα προ-
βλήματα;
Ιβάν Σαββίδης: Για δύο λόγους. 

Ο πρώτος ήταν γιατί αν δεν την έσω-
να, οδηγούνταν η βιομηχανία σε πλήρη 
πτώχευση. Τότε θα αποκαλύπτονταν οι 
προηγούμενες λανθασμένες πολιτικές 
αποφάσεις που χρέωσαν την επιχείρηση 
όπως η χρηματοδότηση εξοπλισμού της 
εταιρείας. Εξοπλισμό όμως τον οποίο δεν 
χρειαζόταν καν. 

Επρόκειτο για περίοδο και ΠΑΣΟΚ και 
ΝΔ οπότε έγιναν αυτά. Ο δεύτερος λόγος 
είναι πως κανένας δεν θα συγχωρούσε 
στον Σαμαρά ότι τουρκική εταιρεία θα 
αποκτούσε μια βιομηχανία της Θράκης. 
Ένα 24ώρο πριν τελειώσει η διορία του 

διαγωνισμού δέχθηκα με τρόπο επίμονο 
να συμμετάσχω στον διαγωνισμό. Και 
απέναντι στα λογικά επιχειρήματα κατά 
αυτής της επένδυσης και τοποθέτησης 
των χρημάτων μου, πήρα τελικά την 
απόφαση. Θέλω να σας εξομολογηθώ 
πως εάν δεν είχα δύο γιους θα είχα πάρει 
αρνητική απόφαση. 

Η σκέψη όμως και μόνο πως οι γιοί 
μου ενδεχομένως στο μέλλον θα μου 
έλεγαν ότι λόγω χρημάτων επέτρεψα να 
ενισχυθεί η θέση των Τούρκων στη Θράκη 
με ώθησε να πάρω την απόφαση. Έτσι 
είχα μόνο μια διέξοδο. Να καταθέσω την 
αίτηση έχοντας ουσιαστικά μόνο 24 ώρες 
χρόνο. Από εκεί και πέρα είναι έγκλημα 
της ΝΔ. Έγκλημα! Σαν Έλληνας θεώρη-
σα ότι έπρεπε να καταθέσω την αίτηση. 
Ντρέπομαι σήμερα και δεν θέλω να μιλάω 
για αυτά τα πράγματα. Για όλα αυτά σας 
λέω λοιπόν ότι ο Σαμαράς πούλησε τον 
πονοκέφαλο του. 

Εγώ θέλω να δω τον τότε πρωθυπουρ-
γό, να δω τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ μπροστά 
μου. Ή αν θέλετε διαφορετικά εγώ να 
βρεθώ μπροστά τους. Να με κοιτάνε στα 
μάτια και να μου πούνε τι κέρδος εγώ 
έχω πάρει από αυτή την ιστορία. Είναι 
ντροπή και ρεζίλι! Τι χρήματα μου έχουν 
χαρίσει; Δεν έχουν ανδρισμό στη ΝΔ και 
προσβάλλουν κάποιοι με τη συμπεριφορά 
τους τον εαυτό τουςΔιαβάζω στα ΜΜΕ 
πως «αντί η κυβέρνηση να κτίσει παιδικούς 
σταθμούς χαρίζει χρήματα στον Σαββίδη».

Δεν έχουν ανδρισμό στη ΝΔ και προ-
σβάλλουν κάποιοι με τη συμπεριφορά 
τους τον εαυτό τους. Έπρεπε να βγουν 
και να πουν πως η διαγραφή των χρεών 
είναι απαραίτητη. Εγώ ευχαριστώ το 
κόμμα του κ. Τσίπρα επειδή διορθώνει 
τα προηγούμενα λάθη. Η δική μου νομι-
κή ομάδα ήδη ξεκίνησε να ετοιμάζει την 

κατάθεση στα δικαστήρια δικόγραφου 
κατά του Κράτους επειδή με εξαπάτησε 
στην πώληση της ΣΕΚΑΠ.

Κάποιο άλλο αντάλλαγμα πήρατε 
για να αγοράσετε μια εταιρεία που 
όπως λέτε δεν τη θέλατε; Κάποια 
άλλη δουλειά; Το θέμα του προστί-
μου για την υπόθεση λαθρεμπορίας 
σας υποσχέθηκε κανείς πως θα το 
διευθετήσει;
Ιβάν Σαββίδης: Όχι. Δεν πήρα κανένα 

αντάλλαγμα. Υπάρχει μια άποψη ότι δήθεν 
μου υποσχέθηκαν πως θα μου διαγράψουν 
το πρόστιμο κι ότι εγώ γνώριζα πως κάτι 
τέτοιο θα γίνει. Η αλήθεια είναι πως δεν 
μπήκαμε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία 
καθώς δεν είχα καν χρόνο να μιλήσω και 
να μάθω κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. 
Κι αυτό επειδή η συναλλαγή αυτή δεν 
ήταν μια συναλλαγή επιχειρηματικής 
φύσεως αλλά έγινε με το κριτήριο «έτσι 
πρέπει»! Όταν μάθαμε εμείς το πόρισμα 
του due diligence, ήδη είχαμε καταθέσει 
την αίτηση αγοράς της ΣΕΚΑΠ. 

Σε αυτή την έκθεση δεν υπήρχε ανα-
φορά και επικέντρωση στο πρόβλημα του 
προστίμου. Απλά γράφτηκε ότι υπήρχε 
μια κάποια «αντιδικία». Διάφορες επι-
χειρήσεις σε τέτοιες διαδικασίες έχουν 
πάντα κάποιου είδους εκκρεμότητες. Σε 
τι συνίσταται όμως το έγκλημα εκείνης 
της κυβέρνησης; Μετά από δύο χρόνια 
μάθαμε πως η Εισαγγελία ερευνούσε 
κάποια πράγματα εκεί. Θα μπορούσε η 
κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ να πουλήσει τη 
ΣΕΚΑΠ έχοντας μια τέτοια εκκρεμότητα; 
Η απάντηση είναι όχι. Ποιος επενδυτής θα 
δεχόταν να αναλάβει τέτοιο βάρος; Τόσα 
πρόστιμα; Εγώ λοιπόν υποθέτω πως η 
εμπλοκή μου σε μια τέτοια εξαγορά ήταν 
συνειδητή. Ήθελαν να μου πουλήσουν 

δηλαδή μια εταιρεία και μετά να απο-
καλυφθεί το πρόβλημα του προστίμου 
για τη λαθρεμπορία. Είναι ανοησία εγώ 
αγοράζοντας μετοχές να μην μπορέσω να 
φανταστώ ότι αγοράζω και την προϊστορία 
της επιχείρησης.

Μα κύριε πρόεδρε συνεχίζεται και 
επί των σημερινών ημερών της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ το 
φαινόμενο αυτό.
Ιβάν Σαββίδης: Αυτό δεν μπορείς 

να το σταματήσεις με ένα χτύπημα του 
χεριού. Είναι σαν στον πάγο. Δεν μπορείς 
να πατάς απότομα το φρένο γιατί θα 
αναποδογυρίσει το αυτοκίνητο. Θέλει 
σιγά – σιγά να πατάς το φρένο. Αν εγώ 
θα έκανα μια πολιτική ή προεκλογική 
συζήτηση θα ήθελα μονάχα να πω με 
μια λέξη: «Να κρατηθείτε από τον Τσί-
πρα. Είναι η προϋπόθεση επιτυχίας του 
μέλλοντος. Της επόμενης ημέρας. Αυτός 
έχει τη μικρότερη ευθύνη για την κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. 
Μικρότερη ευθύνη έχει αυτός. Εγώ θα 
έλεγα δεν έχει μάλιστα καμία ευθύνη. 
Ενώ η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να 
αναγνωρίσουν την πλήρη ευθύνη τους.

Τολμώ να πω κύριε πρόεδρε πως 
δηλώσεις σαν και αυτήν που κάνατε 
πριν, είναι πρωτόγνωρες για τα 
ελληνικά δεδομένα. Είθισται οι 
επιχειρηματίες στην Ελλάδα και 
περισσότερο οι επενδυτές να μην 
τοποθετούνται τόσο ευθέως πολι-
τικά. Εσείς αυτό το ρίσκο δεν το 
φοβάστε; Κι επειδή από όσο αντι-
λαμβάνομαι δεν φοβάστε να πείτε 
την άποψη σας, μεγάλη εντύπωση 
έκανε η προ δύο μηνών εξώδικη 
διαμαρτυρία που στείλατε στον κ. 
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Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαίνεται να 
μην θέλετε να κρατήσετε πολιτικές 
ισορροπίες.
Ιβάν Σαββίδης: Όλοι εμείς είμαστε 

άνθρωποι. Πολύ συχνά μας οδηγούν η 
συνείδηση, το συναίσθημα μας κι ενδε-
χομένως μετά ο πραγματισμός. Σαφώς 
κατά την άποψη της απόλυτης πλειοψη-
φίας των συμμετεχόντων στα πολιτικά 
και οικονομικά δρώμενα στην Ελλάδα, 
αυτό που έχω κάνει είναι παράλογο. Για 
εμένα όμως είναι εντελώς αδιάφορο το 
τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης για εμένα. 
Μου είναι αδιάφορο. 

Εγώ δεν τον γνωρίζω και λένε ότι 
κάπου τυχαία κάναμε μεταξύ μας μια 
χειραψία. Δεν το θυμάμαι καν. Γνώριζα 
τον κ. Σημίτη. Δεν λέω ότι ήμασταν φίλοι. 
Έχω υπέροχη και φιλική σχέση με τον κ. 
ΚαραμανλήΓνώριζα τον κ. Σημίτη. Δεν 
λέω ότι ήμασταν φίλοι. 

Έχω υπέροχη και φιλική σχέση με 
τον κ. Καραμανλή. Εάν ο κ. Καραμανλής 
έκανε όσα κάνει ο Μητσοτάκης γενικώς 
εγώ μάλλον δεν θα προχωρούσα στις 
ίδιες ενέργειες επειδή τον σέβομαι πάρα 
πολύ και τον αγαπώ. Να γνωρίζετε ότι 
έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στην 
περίοδο Καραμανλή κι έχω βοηθήσει. Με 
τα μέλη της οικογένειας του κ. Μητσοτάκη 
με την κυρία Μπακογιάννη ξεκίνησα μια 
νορμάλ επαφή όταν ήταν ακόμα Δήμαρχος 
Αθηναίων. 

Επίσης παρακολουθούσα με πολύ 
προσοχή πολύ τη θητεία του πατέρα 
Μητσοτάκη στις αρχές του ’90. Δεν θα 
μπορούσα λοιπόν ποτέ να φανταστώ ότι 
ο γιος Μητσοτάκης θα μπορούσε ποτέ να 
κάνει τόσο σκληρά πράγματα.

Εγώ κύριε πρόεδρε μιλώ όμως για 
κάτι άλλο. Μιλώ για την πολιτική 
γραμμή των ΜΜΕ.
Ιβάν Σαββίδης: Εάν εσείς ως δημο-

σιογράφος επαγγελματίας αντικειμενικά 
θα επιτεθείτε επί της αδράνειας των 
πολιτικών με τους οποίους είμαι φίλος, 
θα το σεβαστώ. Αυτή θα είναι η δουλειά 
η δική σας και των δικών μου ΜΜΕ. Θα 
πρόκειται για μια αντικειμενική αντιμε-
τώπιση και οι πολιτικοί θα πρέπει να 
γνωρίζουν πως οφείλουν να κάνουν τη 
δική τους δουλειά σωστά. 

Δεν θα επιτρέψω όμως στα ΜΜΕ μου 
ποτέ βρώμικα σκάνδαλα. Υπάρχει κανένα 
όφελος στον Έλληνα από αυτό; Ας κάνουν 
οι άλλοι σκάνδαλα. Όχι εμείς. Θέλω να 
ξέρετε πως εγώ είμαι «γιος» του δικού 
μου λαού. Δεν θα επιτρέψω ανήθικες 
πράξεις. Αντιδρώ από μόνος μου. 

Η διαχείριση θα γίνεται από επαγ-
γελματίες. Μέχρι όμως να υπάρξει ένα 
άλλο, συγγενικό, θεματικό ειδικό κανάλι, 
θα πρέπει στο δίκτυο αυτό να βρεθεί 
οπωσδήποτε χώρος και για την Ορθοδοξία 
και για τον Πολιτισμό. Πρέπει να σας πω 
ότι ακόμα και για κακούς Έλληνες όταν 
είμαι εκτός Ελλάδος είμαι υπερήφανος.

Αν στον κ. Μητσοτάκη επιτεθούν από 
το εξωτερικό εγώ θα βάλω το στήθος 
μου μπροστά να τον καλύψωΕίναι αυτά 
τα στοιχεία που κράτησαν και συντήρη-
σαν εμάς ως λαό. Από τη μία είμαι πολύ 
ευγνώμων στους Έλληνες που πριν από 
200 χρόνια ζούσαν στον γεωγραφικό 

χώρο της Ελλάδας. Ενδεχομένως σε εμάς 
τους Έλληνες ήταν πιο εύκολο να είμαστε 
Έλληνες εντός της ρωσικής αυτοκρατο-
ρίας παρά με αυτούς που ζούσαν εντός 
Οθωμανικής.

 Κι αν θα αναρωτηθούμε τι μας κρά-
τησε ως λαό κι εγώ πάντοτε κάνω βαθιά 
υπόκλιση στη γη, είναι η Ορθοδοξία 
και ο Πολιτισμός. Αυτά τα στοιχεία μας 
κράτησαν και μας συντήρησαν. Κι ενδεχο-
μένως μας έκαναν να μαλώνουμε ο ένας 
με τον άλλο (γελάει). Πρέπει να σας πω 
ότι ακόμα και για κακούς Έλληνες όταν 
είμαι εκτός Ελλάδος είμαι υπερήφανος. 
Όχι όταν είμαι εντός λέω ότι είτε είναι 
κακός, είτε κακά πράττει. 

Αν στον κ.Μητσοτάκη επιτεθούν από 
το εξωτερικό εγώ θα βάλω το στήθος μου 
μπροστά να τον καλύψω. Αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι εδώ δικαιολογώ τις πράξεις 
του. Δεν με ξέρει και δεν γνωρίζει τι 
αντίδραση μπορεί να έχω εγώ κατά των 
προσβολών που απευθύνει σε εμένα. Αν 
βρίσκεται ακόμα στην κατάσταση άγνοιας 
τότε κακώς θεωρείται πρόεδρος του 
κόμματος του.

Ποιος ο λόγος που σας ώθησε να 
αναφέρετε «εγώ έκανα το καθή-
κον μου» μετά από μια ανεπιτυχή 
τουλάχιστον αρχικά διαδικασία 
να πάρετε τηλεοπτική άδεια; Ποιο 
ήταν αυτό το καθήκον;
Ιβάν Σαββίδης: Ξέρετε, σε μια φάση 

όλη η αδικία η οποία κατευθύνεται εναντίον 
μου κι εναντίον του λαού μου, μπορεί να 
σταματήσει εφόσον αποκτήσεις ΜΜΕ.

Με συγχωρείτε για τη διακοπή. 
Όταν αναφέρεστε σε «λαό σας» 
αναφέρεστε στους Έλληνες συνο-
λικά ή στον ποντιακό Ελληνισμό;
Ιβάν Σαββίδης: Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση αναφέρομαι στους Ρωσό-
φωνους Πόντιους παλινοστούντες. Αυτοί 
εδώ και 20 χρόνια βιώνουν ψυχολογική 
επίθεση.

Είναι υπό διωγμό αυτή η ομάδα 

από το επίσημο ελληνικό Κράτος;
Ιβάν Σαββίδης: Νομίζω πως ναι. 

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι 
είναι πάνω από 70 ετών δεν παίρνουν 
ούτε 50 ευρώ επίδομα. Και στην ερώτηση 
πώς να ζήσουν δεν υπάρχει απάντηση. 
Τότε πρότεινα στον κ. Σαμαρά να φτιάξω 
από το μηδέν μια επιχείρηση και με τους 
φόρους αυτούς να χρηματοδοτηθούν 
προγράμματα για αυτούς τους ανθρώπους. 
Ήθελα λοιπόν τα λεφτά που προέκυψαν 
από τις τηλεοπτικές άδειες και τα οποία 
δεν προβλέπονταν στον κρατικό προϋ-
πολογισμό να πάνε προς τα εκεί.

Ήθελα να πληρώνονταν μεγάλα ποσά 
για τα κανάλια έτσι ώστε στη συνέχεια να 
επιμένω αυτά τα χρήματα να κατευθύνονται 
στα αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Αυτό 
ήταν το περίφημο «καθήκον» μου. Ήμουν 
έτοιμος να πληρώσω και λυπάμαι πάρα 
πολύ, που το Συμβούλιο της Επικρατείας 
πήρε μια νόμιμη καθ’ όλα μα όχι ηθικά 
ακέραιη απόφαση να μην προχωρήσει ο 
διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. 
Ήταν νόμιμο το ΣτΕ όμως όχι ηθικό.

Το να αποκτήσω δηλαδή δικαίωμα 
να απαιτώ ή να ζητάω τα χρήματα από 
τις τηλεοπτικές άδειες να κατευθύνονται 
σε αυτή τη δράση ανακούφισης. Και η 
δική μου συνείδηση είναι καθαρή. Ήμουν 
έτοιμος να πληρώσω και λυπάμαι πάρα 
πολύ, που το Συμβούλιο της Επικρατείας 
πήρε μια νόμιμη καθ’ όλα μα όχι ηθικά 
ακέραιη απόφαση να μην προχωρήσει ο 
διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. 
Ήταν νόμιμο το ΣτΕ όμως όχι ηθικό. 
Οι πλούσιοι άνθρωποι μερικές φορές 
πρέπει να συντηρήσουν τους φτωχούς. 
Κι εγώ είμαι έτοιμος να κάνω αυτό που 
μου αναλογεί. 

Είμαι έτοιμος να δώσω χρήματα μέσα 
από τις άδειες για τους ανθρώπους που 
πεινάνε. Χθες έλαβα επιστολή από τη 
Λάρισα από μια ενορία όπου υπάρχει ένα 
κέντρο σίτισης. Εκεί ταϊζουν ανθρώπους 
που πεινάνε. Πάνω από 1.000 άτομα 
ζητάνε κάθε μήνα να τους δίνουμε χρή-
ματα. Είναι έγκλημα στον 21ο αιώνα να 
έχουμε τόσους πεινασμένους. Εγώ δεν 

έχω τόσες δυνατότητες. 
Δεν μπορώ να κυκλοφορώ και να 

μοιράζω χρήματα αλλά μέσω κάποιων 
εργαλείων θέλω και πρέπει να συμβάλλω. 
Αυτό λοιπόν ήταν το καθήκον μου. Γιατί 
οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών 
είναι μακράν μη φτωχοί άνθρωποι.

MEGA Channel ο στόχος σας; Θα 
το αγοράσετε; Ο ΔΟΛ, ο Πήγασος;
Ιβάν Σαββίδης: Έτσι κι αλλιώς θα 

πάρω ένα από τα κεντρικά τηλεοπτικά 
κανάλια. Έτσι κι αλλιώς! Πολύ σύντομα. 
Όταν λέω σύντομα, ενδέχεται να τελειώ-
σω μέχρι και τον Μάιο. Όσον αφορά τον 
Πήγασο και τον ΔΟΛ δεν κρύβω πως έχω 
ενδιαφέρον και για τα δύο.

Έχοντας όμως μια θλιβερή εμπειρία 
με τη ΣΕΚΑΠ περιμένω την ανάλυση κάθε 
σελίδας εκ μέρους των ειδικών και του due 
diligence. Κάποιοι μιλάνε για 100 εκατ. 
ευρώ, άλλοι για 500 εκατ. ευρώ άλλοι 
για 50 εκατ. ευρώ κούρεμα. Το κούρεμα 
όμως έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο σαν 
…νόρμα. Όλοι οι Έλληνες επιχειρηματίες 
λίγο πολύ μου λένε για τέτοιου είδους 
συμφωνίες τους. «Μην ανησυχείς. Αυτό 
θα το κόψουμε, αυτό θα το ράψουμε κι 
εκείνο θα το πληρώσουμε σε 25 χρόνια» 
(γελάει). Εγώ σαν επιχειρηματίας θεωρώ 
πως πρέπει ενεργά να διεξαχθούν οι πτω-
χεύσεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία 
να αναστήσουμε την οικονομία. 

Δεύτερον, πρέπει να διευρύνουμε τις 
δικαιοδοσίες των τραπεζών έτσι ώστε να 
έχουν δικαίωμα μέσω της Δικαιοσύνης 
προκαλώντας μονομερώς την αφαίρεση 
της υποθηκευμένης περιουσίας και να 
την πουλάνε σε ανοικτούς διαγωνισμούς. 
Κάπου θα κερδίσουν, κάπου θα χάσουν 
όμως το οικονομικό θεμέλιο θα παραμείνει.

Τη ΣΕΚΑΠ δεν πρέπει να την κοι-
τάτε μόνο σαν ΣΕΚΑΠ. Η ΣΕΚΑΠ πριν 
από την έλευση μου θα μπορούσε να 
πεθάνει και θα λέγαμε κάποια στιγμή 
πως 400 οικογένειες βρέθηκαν χωρίς 
δουλειά. Από την άλλη πρέπει να δούμε 
ότι συντηρήθηκε ένας οργανισμός που 
μπορεί να δουλέψει και να παράγει και 
σε αυτήν την περίοδο εξασφαλίστηκαν 
376 εκατ. ευρώ εσόδων στο Δημόσιο. 
Κι αυτό πρέπει να δούμε. Από αυτή την 
άποψη και ο ΔΟΛ και ο Πήγασος έχουν 
λόγο να περιμένουν και να ελπίζουν ότι 
σαν εργαλείο μπορούν να διατηρηθούν. 
Κι ας θέσουν και αυστηρούς όρους. 

Για παράδειγμα: για την περιουσία της 
επιχείρησης που έχει πτωχεύσει , όσο γίνε-
ται η διαδικασία αναδιάρθρωσης να είναι 
υποχρεωμένος ο επενδυτής να πληρώνει 
τους τρέχοντες φόρους. Πρόκειται για 
ζωντανά χρήματα που θα πηγαίνουν στα 
Δημόσια ταμεία. Αν δεν τους πληρώνει 
ο επενδυτής εγκαίρως, τότε να ξεκινούν 
οι επιβαρύνσεις. 

Οι προσαυξήσεις. Κι εγώ σαν επιχειρη-
ματίας θα σκέφτομαι ότι είναι καλύτερα 
κάθε μήνα να πληρώνω για παράδειγμα 
1 εκατ. ευρώ παρά τελικά να πληρώνω 
5 εκατ. ευρώ λόγω αυξήσεων. Να το 
κάνω ποιο σαφές. Για να αρμέγουμε την 
αγελάδα, πρέπει και να την έχουμε…
Εμείς επιλέξαμε «μερικώς» την συνέντευ-
ξη του Κου Σαββίδη στον Γιάννη Ντάσκα 
λόγω χώρου.
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Ε νόψει της συνάντησης που έχουμε 
ζητήσει με τη νέα Εισαγγελέα 
Εγκλημάτων Διαφθοράς, κα Ελένη 

Τουλουπάκη, ως Ομάδα Κοινωνικής 
Εγρήγορσης (ΟΚΕ), της αποστείλαμε 
υπόμνημα, στο οποίο παρουσιάζονται 
οι θέσεις μας και ο αγώνας μας για 
την εξυγίανση της Δημόσιας ζωής. 
Στο υπόμνημα αυτό αναφέρεται, ότι 
στην Αρχή, στην οποία προΐσταται η κα 
Τουλουπάκη, εκκρεμούν πολλά αιτήματα 
μας, τα οποία μένουν αναπάντητα μέχρι 
στιγμής. 

Μεταξύ αυτών και η σοβαρότατη 
υπόθεση των μεθοδευμένων ελέγχων, 
εις βάρος εταιρειών ή προσώπων τα 
οποία έχουν ασχοληθεί με ζητήματα 
διαφθοράς στον ευρύτερο Δημόσιο 
τομέα, κάτι που αφορά και κρατικούς 
λειτουργούς. 

Η ΟΚΕ είχε, από 9-6-2016, ζητήσει 
την ενεργό εμπλοκή των Αδιάφθορων 
της ΕΛΛΑΣ, σε υποθέσεις διαφθοράς και 
κυρίως στο σκέλος των κατευθυνόμενων 
ελέγχων, λόγω των αυξημένων τεχνολο-
γικών δυνατοτήτων, που διαθέτουν, για 
την αποκάλυψη αυτών που ενέχονται, 
στο στημένο αυτό παιχνίδι. 

Επειδή, όμως, από την Εισαγγελία 
Διαφθοράς, δεν είχε δοθεί η απαιτούμενη 
εντολή για την... διενέργεια προκαταρ-
κτικής έρευνας από τους Αδιάφθορους, 
απ' ότι γνωρίζουμε, απευθυνθήκαμε, 
στις 12-4-2017, προς την Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, κα Ξένη Δημητρίου, 
η οποία, στη συνέχεια, μεταβίβασε το 
αίτημα στον Προϊστάμενο της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών, κ. Ηλία Ζαγοραίο, 
από τον οποίο διαβιβάστηκε και πάλι 
στην Εισαγγελία Διαφθοράς. 

Άλλα θέματα, που εκκρεμούν στην 
Εισαγγελία Διαφθοράς, είναι η Μηνυ-
τήρια Αναφορά μας για το πρώην αερο-
δρόμιο του «Ελληνικού», η οποία είχε 
τεθεί στο αρχείο και ο Εποπτεύων Αντι-
εισαγγελέας κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου 
ζήτησε την εξέταση του αιτήματος μας, 
για ανάσυρση της δικογραφίας από το 
αρχείο. 

Και αυτό διότι, η εταιρεία των Ευάγγε-
λου και Δημητρίου Γούτου είχε υποβάλει, 
από 26-2-2014, δημόσια προσφορά, 
για το “Ελληνικό”, με ελάχιστο τίμημα 
21,8 δις ευρώ, υπολογίζοντας μάλιστα 
την αντικειμενική αξία του «Ελληνικού», 
στα 11,8 δις ευρώ και η προσφορά τους 
απερρίφθη, για να παραχωρηθεί τελικά 
η έκταση στα 915.000.000 € (!).

Ο κ. Παπαγεωργίου πληροφορηθήκα-
με, επίσης, ότι έχει ζητήσει την ανάσυρση 
και προγενέστερης δικογραφίας, με 
Μηνυτήρια Αναφορά μας, από το 2013, 
για τον Αστέρα Βουλιαγμένης, κατόπιν 
του από 30-11-2016 Δελτίου Τύπου 
μας, το οποίο τού χρεώθηκε, από την 
κα Δημητρίου. 

Αυτό συνέβη, γιατί είχαν επιβεβαιωθεί 
πανηγυρικά οι καταγγελίες της ΟΚΕ, η 
οποία, με κατηγορηματικό τρόπο, είχε 
αποκαλύψει, πως η επίμαχη έκταση του 

Αστέρα είναι Δημόσιο Δάσος, το οποίο 
βρίσκεται, παρά τις διάφορες «αλχημεί-
ες», εκτός σχεδίου πόλεως, κατόπιν της 
υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας, για 
την εν λόγω έκταση της Διεύθυνσης 
Δασών Πειραιά της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, για Δημόσιο Δάσος 
436,20 στρεμμάτων, το οποίο ανήκει, 
κατά πλήρη κυριότητα, στο Ελληνικό 
Κράτος. 

Το συγκεκριμένο, από 30-11-2016, 
Δελτίου Τύπου μας έχει αποσταλεί προς 
την  Εισαγγελία Διαφθοράς και από τον 
κ. Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, 
απ' ότι γνωρίζουμε, κατόπιν εγγράφου 

του Εποπτεύοντα τους Αδιάφθορους 
της ΕΛΛΑΣ, Αντιεισαγγελέα Εφετών, κ. 
Δημήτρη Πιέρρου, με ανάλογο αίτημα 
ανάσυρσης της δικογραφίας, με την 
Μηνυτήρια Αναφορά μας, για τον Αστέρα, 
από το αρχείο. 

Στις 15-12-2016, αποστείλαμε προς 
την κα Δημητρίου υπόμνημά μας, το 
οποίο χρέωσε στον κ. Παπαγεωργίου, ο 
οποίος, στη συνέχεια, το διαβίβασε προς 
την Εισαγγελία Διαφθοράς, σχετικά με 
τις διαδικασίες παραχώρησης ακινήτων, 
τις οποίες θα έπρεπε να ακολουθεί το 
ΤΑΙΠΕΔ. Η όλη διαδικασία θα έπρεπε να 
γίνεται, μέσω ανοικτού και ανταγωνιστι-

κού πλειστηριασμού, μια πρακτική που 
εφαρμόζεται στα περισσότερα κράτη-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Χρημα-
τοοικονομικά Πρότυπα και τις Οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ακίνητα του 
Δημοσίου, που εκποιούνται, θα έπρεπε 
να ξεκινούν με τιμή ανάλογη, με την 
αντικειμενική τους αξία, μια διαδικασία 
που θα εκτόξευε την αρχική τους τιμή, 
ακόμη και στο δεκαπλάσιο της τιμής, 
με την οποία παραχωρούνται σήμερα. 
Από 19-10-2016, η κα Δημητρίου απέ-
στειλε προς την Εισαγγελία Διαφθοράς 
αναφορά μας, με το περιεχόμενο του, 
από 10-10-2016, Δελτίου Τύπου μας, 
για το μείζον ζήτημα της υποθήκευσης 
της Ιδιωτικής Περιουσίας των Ελλήνων 
στους δανειστές, ώστε να διασφαλιστεί 
η αποπληρωμή του επαχθούς και επο-
νείδιστου χρέους χωρίς οι πολίτες να 
έχουν ποτέ ερωτηθεί ή τουλάχιστον να 
έχουν ενημερωθεί. 

Η πρώτη, αποικιακού τύπου, Μνη-
μονιακή Σύμβαση (8-5-2010), των 80 
δις ευρώ, την οποία υπέγραψε η τότε 
Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου και 
η οποία καθιστά συνυπεύθυνους τους 
ιδιώτες, παράλληλα με την υποχρέωση 
του Δημοσίου για την διασφάλιση της 
αποπληρωμής του δανείου, “που εκδό-
θηκε, κατ’ ουσίαν, σε πιστωτές, που είναι 
όλοι κάτοικοι της Ελλάδας”, συμπερι-
λαμβανομένων και των επιχειρήσεων, 
οι οποίες δηλώνουν σαν βασικό τόπο 
συναλλαγών τους την Ελλάδα, έρχεται 
σε ευθεία αντίθεση με το ισχύον Ελλη-
νικό Σύνταγμα. 

Πρόκειται για το άρθρο 8 της Σύμβα-
σης, όπου, επί λέξει, αναφέρεται ότι σαν: 
«Εξωτερικό Χρέος νοείται το συνολικό 
χρέος του Δανειολήπτη, που εκδόθηκε, 
κατ’ ουσίαν, σε πιστωτές, που είναι όλοι 
κάτοικοι της Ελλάδας ή σε οντότητες, 
που έχουν την έδρα τους ή τον βασικό 
τόπο των συναλλαγών τους, εντός της 
επικράτειας της Ελλάδας», δεσμεύοντας, 
έτσι, με αυτόν τον έμμεσο αλλά σαφή 
τρόπο, τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά 
τους στοιχεία. Όπως γίνεται αντιληπτό, 
πρόκειται για ζητήματα, που θα έπρεπε, 
ήδη, να έχουν διερευνηθεί διεξοδικά 
και να έχουν ήδη επιμεριστεί οι τυχόν 
ποινικές και διοικητικές ευθύνες, ώστε 
να επιτευχθεί η πολυπόθητη κάθαρση 
του Δημόσιου βίου.

Χωρίς ν’ αφαιρέσουμε ή να προ-
σθέσουμε ούτε λέξη, φιλοξενού-
με την ανάρτηση της ΟΚΕ (Ομάδα 
Κοινωνικής Εγρήγορσης) για την 
«Απραξία» της Εισαγγελικής Δια-
φθοράς για σοβαρότατα ζητήματα.

Εμείς επαναφέρουμε το προβλη-
ματισμό και την αγανάκτηση μας, 
όπου εκφράστηκε στο πρωτοσέ-
λιδο της εφημερίδας μας με τίτλο 
«ΑΔΙΚΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ» στο τεύχος 
86 του Μαρτίου 2017. Ελπίζουμε η 
Δικαιοσύνη από μερικούς Δικαστές 
να βρει άμεσα τον δρόμο της.

Διαφθορά και η αδιαφορία της …εξουσίας
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Πρόβατα... οι βουλευτές
Η Ραχήλ Μακρή είναι μια γυναίκα 

πολιτικός η οποία δεν περνάει απα-
ρατήρητη. Γίνεται στόχος γιατί λέει 

τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς να 
φοβάται. Έφυγε απο τα κόμματα γιατί κατά-
λαβε ότι οι αρχές που είχαν συμφωνηθεί 
δεν τηρήθηκαν. Θεωρεί πως οι Ευρωπαίοι 
πολιτικοί, δηλαδή οι υπάλληλοι των τραπεζι-
τών και των διεθνών τοκογλύφων εκτελούν 
πληρωμένα συμβόλαια θανάτου των λαών 
της Ευρώπης. Επέλεξε να ανακηρύξη τον 
πολιτικό της φορέα στην Κρήτη στο σπήλαιο 
του Μελιδονίου, γιατί τα κόκκαλα των 340 
ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί μαρτυρούν 
την αντίσταση κατά των Τούρκων και την 
άρνηση της παράδοσης.

Ποια ήταν η ανάγκη ώστε να δημιουρ-
γήσετε το νέο πολιτικό φορέα « ΜΕΤΩΠΟ 
ΝΙΚΗΣ», και να γίνει η ανακοίνωσή του 
ειδικά την 25η Μαρτίου στην Κρήτη;

Γιατί θεωρώ ότι ήρθε η ώρα ο ελληνικός 
λαός να συνειδητοποιήσει ότι το αδιέξοδο 
στην χώρα προήλθε από εκπροσώπους 
ενός πολιτικού συστήματος σάπιου από 
την διαπλοκή και την διαφθορά.

Ότι ήρθε η ώρα να ορθώσει το ανάστημα 
του, να πάψει να τους φοβάται, να πάψει 
να ανέχεται τις δολοπλοκίες του.

Ότι ήρθε η ώρα να πάψει να υποκύπτει 
σε ιδεοληπτικές τοποθετήσεις σε αριστερά, 
δεξιά και κέντρο, να αλλάξει αυτό το σάπιο 
πολιτικό σύστημα και να πάρει πίσω την 
εξουσία που του ανήκει.

Για να γίνει αυτό πρέπει να διαμορφω-
θούν νέες πολιτικές δυνάμεις.

Αποφάσισα να αναλάβω την πρωτο-
βουλία της δημιουργίας ενός μετώπου 
πολιτών, οργανώσεων, κινημάτων και 
συλλογικοτήτων έτσι ώστε να διαμορφωθεί 
ένας πολιτικός πυρήνας αντίστασης στην 
αναπόφευκτα αποτυχημένη μνημονιακή 
πολιτική της ύφεσης της ληστείας των 
πολιτών από τους τραπεζίτες, της διαφθοράς 
και της διαπλοκής και φυσικά της εθνικής 
υποτέλειας.

Ανακήρυξα το Μέτωπο Νίκης από το 
σπήλαιο του Μελιδονίου της Κρήτης, όπου 
βρίσκονται τα Κόκκαλα 340 γυναικόπαι-
δων και 20 αντρών που αρνήθηκαν να 
παραδοθούν στους Τούρκους προκειμένου 
να μην ζήσουν σκλάβοι. Που αρνήθηκαν 
την υποταγή και προτίμησαν τον θάνατο 
αντιστεκόμενοι με αρετή και τόλμη που σε 
κάνει να ντρέπεσαι για την δική μας παραί-
τηση ως λαού, απέναντι σε οικονομικούς 
κατακτητές και εφιάλτες.

Επέλεξα την 25 Μαρτίου 2017 για 
να μας θυμίζει την βαριά κληρονομιά που 
μας άφησαν οι πρόγονοι μας, το υπέρτατο 
καθήκον μας να παραδώσουμε στις επό-
μενες γενεές των Ελλήνων τον κόπο, τον 
ιδρώτα και το αίμα των προγόνων μας.

Πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί 
ζητούν την παράδοση «άνευ όρων» της 
χώρας μας, με τις συνεχείς πιέσεις που 
μας ασκούν;

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, δηλαδή οι 
υπάλληλοι των τραπεζιτών και των διεθνών 
τοκογλύφων εκτελούν πληρωμένα συμ-
βόλαια θανάτου των λαών της Ευρώπης.

Το πρόβλημα δεν είναι τι κάνουν οι 
ευρωπαίοι πολιτικοί, αλλά τι έπραξαν και 
τι πράττουν οι Έλληνες πολιτικοί.

Το 2009 ευρωπαίοι και Έλληνες πολι-
τικοί χρησιμοποιώντας ως βασική δικαι-
ολογία το χρέος, δημιούργησαν τεχνητά 
κρίση δανεισμού προκειμένου το Δ.Ν.Τ να 
εισέλθει στην χώρα.

Με το πρόσχημα της σωτηρίας της 
οικονομίας και της παραμονής της χώρας 
στην ΕΕ και στο ευρώ κατά παράβαση των 
ευρωπαϊκών συνθηκών, επέβαλαν κείμενα 
που με τις όποιες αναθεωρήσεις τους 
αντικατοπτρίζουν την οικονομική κατοχή 
της χώρας.

Το καλοκαίρι του 2015 η κυβέρνηση 
Τσίπρα - Καμμένου παραβιάζοντας την λαϊκή 
εντολή, χρησιμοποιώντας τις ίδιες απειλές, 
πρακτικές και μεθοδεύσεις τρομοκράτησης 
του λαού υπέγραψαν τρίτο μνημόνιο.

Το μόνο για το οποίο τους πιέζουν είναι 
για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων 
ηλίθιοι, όπως αποκάλεσαν τον πρωθυπουργό 
μαριονέτα των τραπεζιτών και διεθνών 
τοκογλύφων.

Το μόνο για το οποίο τους πιέζουν είναι 
για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων 
«ηλίθιε», όπως αποκάλεσαν τον πρωθυ-
πουργό μαριονέτα των τραπεζιτών και 
διεθνών τοκογλύφων.

Η χώρα παραδόθηκε άνευ όρων για 
πάνω από 100 χρόνια.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πολι-
τικού φορέα που δημιουργήσατε, που θα 
κινείται και ποιος θα είναι ο στόχος του;

Το Μέτωπο Νίκης είναι ένα ευρύ, ζωντα-
νό και ανοιχτό Μέτωπο πολιτών, κινημάτων 
και οργανώσεων που αρνούμαστε τις 
ιδεοληπτικές τοποθετήσεις σε αριστερά, 
δεξιά και κέντρο.

Που αρνούμαστε να μας απομυζούν 
και να μας εξευτελίζουν.

Που αρνούμαστε να γίνουμε συνεργοί 
στις υπόγειες συμφωνίες και δολοπλοκίες 

τους, που αρνούμαστε να σκύψουμε το 
κεφάλι και να ανοίξουμε την παλάμη για 
να μας πετούν σάπιες μαρμελάδες και 
αποφάγια όταν μας κλέβουν αυτά που 
δικαιούμαστε και την ώρα που αυτοί ζουν 
ως μεγιστάνες τρώγοντας φιλέτα σε σουίτες 
πανάκριβων ξενοδοχείων.

Που πρεσβεύουμε το νέο, το άφθαρτο, 
το καθαρό, την όρεξη για δουλειά και την 
αγάπη μας για την Πατρίδα. 

Που ενωνόμαστε για να ασκήσουμε το 
πατριωτικό μας καθήκον όπως αυτό προ-
κύπτει από το Σύνταγμα, να αγωνιστούμε 
για την ανατροπή των πρωταιτίων της 
σκηνοθετημένης και εγκληματικής κρίσης, 
για να ανακτήσουμε την εξουσία που μας 
ανήκει, για να σχεδιάσουμε τις εναλλακτικές 
προτάσεις και πλάνα για την έξοδο από το 
δημοσιονομικό τέλμα και την ανθρωπιστική 
κρίση που δημιούργησαν επίορκοι πολιτικοί 
σε συνεργασία με ξένους κατακτητές.

Για να σχεδιάσουμε ένα μοντέρνο, ευέ-
λικτο κράτος στο πλευρό του πολίτη, που 
θα προωθεί την Ανάπτυξη, την κοινωνική 
πρόνοια, την ελευθερία, την δικαιοσύνη 
και την Ειρήνη.

Θεωρείτε ότι η σημερινή κυβέρνηση 
έχει παραπλανήσει τον Ελληνικό λαό, και 
αν ναι πως;

Η σημερινή κυβέρνηση ψήφισε μνημόνιο 
κατ’ εντολή αποικιοκρατών, δηλαδή μια 
ακόμα αποικιοκρατική σύμβαση και τίποτα 
παραπάνω. 

Επέλεξε να εφαρμόζει σκληρά, παράλο-
γα και επιβλαβή για την ελληνική κοινωνία 
και οικονομία μέτρα που προσφέρει ως 
δώρο στους εμπνευστές και εκτελεστές 
του εκβιασμού της χώρας.

Επέλεξε να συμμαχήσει με τους τοκο-
γλύφους, επέλεξε να συμμαχήσει με τα 
κόμματα της διαπλοκής, αφού ξεγέλασε 
τον ελληνικό λαό και αφού τον πούλησε.

Φύγατε από την «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑΣ», ενώ όλοι είχαν την εντύπωση πως 
βρήκατε «πολιτικό λιμάνι». Τι συνέβη και 
υπήρξε αυτή η εξέλιξη;

Στήριξα την δημιουργία ενός πολιτικού 
φορέα στην βάση τήρησης θεμελιακών 
αξιών συνεργασίας.

Στην βάση δημιουργίας ενός πολιτικού 
σχηματισμού που να εκφράζει τις πεποι-
θήσεις και τις αρχές που έχω αναπτύξει 
στα τρία χρόνια της κοινοβουλευτικής μου 
θητείας και δυνάμει των οποίων συμμετείχα 
και συμμετέχω στην πολιτική.

Αυτές οι αρχές δεν τηρήθηκαν.
Δήλωσα ότι δεν μπορώ να υπηρετή-

σω κάτι διαφορετικό από αυτό και απλά 
αποφάσισα να μην συνεχίσω.

Τι έχετε αποκομίσει από την έως τώρα 
πολιτική σας δράση; Είναι ελεύθεροι οι 
βουλευτές να πούνε τις απόψεις τους και 
να κάνουν πράγματα τα οποία πιστεύουν;

Κατά το Σύνταγμα, οι βουλευτές απο-
φασίζουν και ψηφίζουν με βάση τη συνεί-
δησή τους.

Στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτό δεν 
ισχύει και οι βουλευτές ψηφίζουν βάσει 
εντολών κομματικών γραμμών και εντολών 
αρχηγών κομμάτων.

Είναι απλά καλοπληρωμένα πρόβατα 
που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η 
βουλευτική τους επιβίωση για οικονομι-
κούς λόγους.

Δεν δίστασαν εν γνώση τους να βάλουν 
την υπογραφή τους σε αποικιοκρατικές 
συμβάσεις παράδοσης του λαού μας για 
τα επόμενα 145 χρόνια και να βγαίνουν 
με θράσος να δηλώνουν ότι θα περάσουν, 
καθώς είναι λιγότερα από τα 400 χρόνια 
σκλαβιάς της τουρκοκρατίας.

Οι βουλευτές αυτοί είναι επίορκοι και 
κατά το Σύνταγμα πολιτικά υπόδικοι έσχα-
της προδοσίας αφού κατέλυσαν εν γνώση 
τους το πολίτευμα και ως τέτοιοι πρέπει 
να αντιμετωπιστούν όταν αποκατασταθεί 
η δημοκρατία στην χώρα μας και αρχίζει η 
ενεργοποίηση του άρθρου 120 του Συντάγ-
ματος που τόσο θέλουν να καταργήσουν 
για να νομιμοποιήσουν τα εγκλήματα τους.

Για αυτό και το Μέτωπο Νίκης ήδη έχει 
ξεκινήσει να επεξεργάζεται το σχέδιο λει-
τουργίας συνταγματικού δικαστηρίου στην 
χώρα, την κατάργηση του νόμου περί μη 
ευθύνης υπουργών που θεσπίστηκε από 
την χούντα των συνταγματαρχών και την 
ενεργοποίηση της συντακτικής πράξης 
του 1945.

Για τα πιστεύω σας μείνατε εκτός βου-
λής. Δεν θα προτιμούσατε να είστε εντός 
και να δίνατε τη μάχη σας;

Εάν είχα κάνει την «γυναικούλα» και 
δεν έκανα Ερωτήσεις που ενόχλησαν 
επιχειρηματίες και πολιτικά κατεστημένες 
οικογένειες δεν θα είχα διαγραφεί από 
τον Πάνο Καμμένο, ο Αλέξης Τσίπρας θα 
με είχε κάνει Υπουργό, θα είχα ψηφίσει 
μνημόνια και θα είχα διορίσει όλους τους 
συγγενείς και φίλους.

Θα εξασφάλιζα το μέλλον των παιδιών 
μου για να χαντακώσω το μέλλον των 
υπολοίπων.

Εάν ήθελα να είμαι Βουλευτής θα ήμου-
να και μάλιστα εκλεγμένη, όχι διορισμένη. 

Προτιμώ να κρατήσω τις αρχές και 
αξίες που έδωσε ο συνταξιούχος εργάτης 
πατέρας μου και η μάνα μου.

Τους χαρίζω λοιπόν τις καρέκλες τους, 
εξάλλου τις κατέχουν έχοντας εξαπατήσει 
αυτούς που τους τις έδωσαν και συντη-
ρούνται σε αυτές εκμεταλλευόμενοι την 
ανεργία και την ανέχεια ψηφοφόρων τους 
που προτιμούν να ανοίγουν την παλάμη 
τους για να επαιτούν και όχι να διεκδικούν 
αυτά που τους ανήκουν.

Εγώ έμαθα την γροθιά να την υψώνω 
ψηλά, να διεκδικώ αυτά που μου ανήκουν, 
όχι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και για 
τον συνάνθρωπο μου, όπως μου έδειξε 
να πράττω ο Κύριος και Θεός μου, Ιησούς 
Χριστός και να υπάρχω για το όνειρο μου 
να δω την πατρίδα μου στο βάθρο που 
της αξίζει.

Εξάλλου το μέλλον ανήκει σε αυτούς 
που πιστεύουν, στην ομορφιά των ονεί-
ρων τους.

ΤΑΔΕ ΕΦΗ  
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ
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Δ εύτερη χειρότερη δίωξη για Σάλ-
λα - Προβόπουλο. Τον είδαν, λέει, 
πετυχημένο και τον έστειλαν για 

κακούργημα οι ανταγωνιστές των ...επεν-
δύσεων. Και βρίσκουν αμέσως φιλόξενους 
χώρους να καταχωρείται πρώτα η απά-
ντησή τους και ΜΕΤΑ το ρεπορτάζ με τα 
εισαγγελικά πορίσματα!!!

Αναφερόμαστε  
στον Μιχ. Σάλλα

Τον 24χρονο του 1974 που ήρθε από 
Γερμανία μεριά και αμέσως έγινε στέλεχος 
στο Κίνημα...Ένα ήταν τότε το Κίνημα...Και 
τον μάθαμε ως κομματικό στέλεχος πιστό 
στον Ανδρέα Παπανδρέου με την ίδια πίστη 
που έδειχναν τότε οι συνομίληκοί του και 
σύντροφοί του Πέτρος Λάμπρου, Κώστας 
Λαλιώτης και μια ομάδα που "έχτισε" την 
εξουσία ΠΑΣΟΚ στο χώρο των ΜΜΕ, των 
Τραπεζών, των επιχειρηματιών.

Ο Μιχ.Σάλλας "τυλίχτηκε" σε 52 κόλλες 
χαρτί από τον γνωστό για τις έρευνές του 
για τον Ψυχάρη και τα θαλασσοδάνεια του 
ΔΟΛ με τις οφ σόρ κλπ. Αναφερόμαστε 
στον εισαγγελέα Γαληνό Μπρη.

Στο πόρισμά του που αποκάλυψε το 
DOCUMENTO του Κ.Βαξεβανη (ρεπορ-
τάζ της έμπειρότατης Κατερίνας Κατή) ο 
κ. Μπρης κατηγορεί τον Μιχ.Σάλλα και 
άλλα στελέχη της Τράπεζας για "παιχνίδι 
με ακίνητα και ζημιές και κέρδη. Και τους 
στέλνει για κακουργήματα ικανά για 
προφυλακίσεις κιόλας αν...

Εκείνος απαντά αμέσως ότι τον στο-
χοποίησαν επειδή ανακοίνωσε επενδυτικά 
σχέδια...

Πριν σας παραθέσουμε ένα ρεπορτάζ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ για την υπόθεση εμείς 
ας τον ρωτήσουμε:
1. Πόσα είχε στη "μπάντα" το 1974 για 
επενδύσεις και αν είχε γιατί έγινε κομμα-
τικό στέλεχος και διοριζόταν στις κρατικές 
ψωροτράπεζες κουμανταδόρος;
2. Mήπως έσπευσε να ανακοινώσει 
"επενδυτικά" σχέδια σε συνεταιριστική 
τράπεζα επειδή ήξερε ότι έρχεται τσουνάμι 
αποκαλύψεων;
3. Tι είδους επενδύσεις έκανε με τον 
προφυλακισμένο "ηγέτη" του Ερυθρού 
Σταυρού-Ερρίκος Ντυνάν όσο ήταν στην 
Τράπεζα Πειραιώς ηγέτης;
4. Tο "πιστοποιητικό" που έχει για το 
"καλώς έχει" της Τράπεζας της Ελλάδας 
ποιοί το υπογράφουν;
5. Τι γνώμη έχει για τα εγκλήματα της 
Τράπεζας της Ελλάδας γενικά και ειδικά 
στις συνεταιριστικές τράπεζες, όπως 
αυτή της Λαμίας, της Δωδεκανήσου, της 
Εύβοιας, της Αχαϊας;
6. Ποιοί "κονόμησαν" με τη λεηλασία των 
Τραπεζών αυτών;
7. Η τράπεζα στην οποία κάνει τώρα 

επενδύσεις είχε την ίδια μεταχείριση με 
τις άλλες συνεταιριστικές τράπεζες;
8. Μπορεί, ως ειδικός στις Τράπεζες και τις 
επενδύσεις, να μας γράψει -με επαγγελ-
ματικούς όρους ντε - με τα πεντακάθαρα 
χεράκια του μια μελέτη για την Τράπεζα 
αυτή και τις άλλες συνεταιριστικές και 
μαζί για το 'Ερρίκος Ντυνάν" και να την 
δώσει να την συνυπογράψει και ο Ανδρέας 
Μαρτίνης;
9. Ο Εισαγγελέας Γαληνός Μπρής είναι 
ικανός ή δεν καταλαβαίνει γρι ή εξυπηρε-
τεί άλλα σχέδια ανθρώπων που θέλουν 
να πλήξουν τα καμάρια της ελληνικής 
οικονομίας όπως οι Σαλλα-Ψυχάρηδες
10. Με ποιούς μεγαλοεπιχειρηματίες και 
μεγαλοδημοσιογράφους έχει βρεθεί σε 
κοινά τραπέζια για πάνω από 200 φορές 
στα χρόνια της δόξας του, αν φυσικά 
έχει βρεθεί;
11. Ποιούς δικαστικούς λειτουργούς 
εκτιμά και γιατί;
12. Τι γνώμη είχε μέχρι το τέλος για τον 
Ανδρέα Βγενόπουλο;

Iδού το μακροσκελές ρεπορτάζ από 
το PRESS.GR για Σάλλα-Εισαγγελέα κλπ 
και αναμένουμε απαντήσεις του:

Η ΔΙΩΞΗ για κακούργημα και η απά-
ντηση! Στο στόχαστρο ο Σάλλας για την 
Τράπεζα Πειραιώς

Για "απόπειρα στοχοποίησης" του κάνει 
λόγο ο μέχρι πρότινος ισχυρός άνδρας και 
πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης 
Σάλλας ύστερα από την σε βάρος του 
ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, 
για ακίνητα που είχε αγοράσει η Τράπεζα 
Πειραιώς το 2006. Ο κ. Σάλλας κατηγο-

ρείται ότι χρησιμοποίησε την τράπεζα 
για να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων 
και αγορές μετοχών μέσω εταιρειών 
συμφερόντων του ίδιου και μελών της 
οικογένειάς του, ζημιώνοντας έτσι την 
Πειραιώς με εκατομμύρια ευρώ.

Ολόκληρη  
η δήλωση Σάλλα:

Πληροφορήθηκα από τον Τύπο ότι 
έχει ασκηθεί και σε βάρος μου ποινική 
δίωξη για ακίνητα που είχε αγοράσει 
με διαδικασίες τυπικές και διαφανείς η 
Τράπεζα Πειραιώς το 2006. 

Με εξίσου διαφανείς και νόμιμες 
διαδικασίες πώλησε τα ακίνητα αυτά, 
δέκα χρόνια μετά στην τιμή που τα είχε 
αποκτήσει, δηλαδή χωρίς καμία ζημία και 
μάλιστα αφού εν τω μεταξύ τα ιδιοχρησι-
μοποίησε για δέκα χρόνια εγγράφοντας 
και σημαντικά κέρδη. 

Το γεγονός ότι η αγορά των ακινήτων 
δεν έχει προξενήσει ζημία στην Τράπεζα 
Πειραιώς έχει επιβεβαιώσει και η Τράπεζα 
της Ελλάδος σε σχετικό έλεγχό της. 

Μολονότι μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν 
έχω λάβει επισήμως γνώση της δίωξης 
και του πορίσματος στο οποίo βασίζεται, 
δεν θεωρώ τυχαίο το χρόνο άσκησής της 
αφού συμπίπτει με την ανακοίνωση των 
νέων επενδυτικών μου σχεδίων.

Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για μία 
προσπάθεια στοχοποίησής μου, η οποία 
είμαι βέβαιος πως δεν θα τελεσφορήσει 
λόγω της έλλειψης ζημίας της Τράπεζας. 
Λυπάμαι ωστόσο για το γεγονός πως μαζί 

μου, αδίκως ταλαιπωρούνται 30 ακόμη 
άνθρωποι της αγοράς και στελέχη της 
Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Κατερί-
νας Κατή, που αποκάλυψε το θέμα της 
δίωξης, συντάχθηκε πόρισμα-κόλαφος 
από τον οικονομικό εισαγγελέα για ζημία 
εκατομμυρίων της Τράπεζας Πειραιώς 
από αγοραπωλησίες για ίδιον όφελος

Το ρεπορτάζ αναφέρει τα εξής:
Στο «δόκανο» της Δικαιοσύνης ο επί 

εικοσιπενταετία «τιμονιέρης» του ομίλου 
της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας. 
Με όχημα ένα πόρισμα-καταπέλτη, ο 
οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης 
Αθανασίου έχει παραγγείλει την άσκηση 
ποινικής δίωξης για απιστία κατ’ εξακολού-
θηση σε βαθμό κακουργήματος κατά του 
πρώην προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς 
Μ. Σάλλα, του πρώην αντιπροέδρου 
της Θεόδωρου Πανταλάκη και πολλών 
ακόμη μεγαλοστελεχών του πιστωτικού 
ιδρύματος.

Σύμφωνα με το πόρισμα 52 σελίδων 
του αναπληρωτή εισαγγελέα Οικονομικού 
Εγκλήματος Γαληνού Μπρη ο οποίος 
διερεύνησε την υπόθεση, ο Μ. Σάλλας 
χρησιμοποίησε την τράπεζα για να κάνει 
ένα ασύλληπτο «παιχνίδι» με αγοραπωλη-
σίες ακινήτων και αγορές μετοχών μέσω 
εταιρειών συμφερόντων του ίδιου και 
μελών της οικογένειάς του, ζημιώνοντας 
έτσι την Πειραιώς με εκατομμύρια ευρώ.

Στο απίστευτο αλισβερίσι, όπως περι-
γράφεται λεπτομερώς στο εισαγγελικό 
πόρισμα, εμπλέκονται και τότε στενοί 
συνεργάτες του στην Πειραιώς, όπως ήταν 
ο Θ. Πανταλάκης, αλλά και παρένθετα 
πρόσωπα που εμφανίζονταν να αγορά-
ζουν το 2006 «κοψοχρονιά» τα επίμαχα 
ακίνητα (καταστήματα) από τις εταιρείες 
συμφερόντων οικογένειας Σάλλα και 
μέσα σε ελάχιστο χρόνο να τα πουλάνε 
στην τράπεζα σε τιμή πολύ μεγαλύτερη 
από την πραγματική τους.

 Δηλαδή η τράπεζα δανειοδοτεί τις 
εταιρείες συμφερόντων της οικογένειας 
Σάλλα ώστε να αγοράσουν τα ακίνητα, 
τα οποία στη συνέχεια αγοράζει η ίδια 
σε υψηλότερες τιμές με εντολή Σάλλα.

Όπως εμφατικά επισημαίνει ο εισαγ-
γελέας στο πόρισμά του: «Οι πρώην 
ιδιοκτήτριες των ακινήτων εταιρείες 
(ΩΚΥΘΟΗ ΑΕ, ΑΛΚΜΑΩΝ ΑΕ, MGS REAL 
ESTATE ΑΕ, ΕΡΕΧΘΕΑΣ ΑΕ, ΑΓΑΛΛΩΝ ΑΕ) 
συνδέονται άμεσα με τον Μιχαήλ Σάλλα, 
πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, ή (και) 
μέλη της οικογενείας του και ειδικότερα 
τη σύζυγό του Στάικου Σοφία και τα τέκνα 
του Γεώργιο και Μυρτώ Σάλλα. Τούτο 
καταδεικνύει και το γεγονός ότι όλες 
τις πωλήτριες εταιρείες εκπροσώπησε 
κατά την υπογραφή των συμβολαίων 
αγοραπωλησίας το ίδιο πρόσωπο».

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ…ΤΡΑΠΕΖΕΣ…
ΕΚΛΕΒΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ
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Η διαδρομή  
των ακινήτων  
και του χρήματος

Από την εισαγγελική έρευνα προέκυ-
ψε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο όσον 
αφορά τη «διαχείριση» των ακινήτων. 
Συγκεκριμένα:

- Οι πέντε εταιρείες που σχετίζονταν 
με τον Μ. Σάλλα είχαν αγοράσει τα συγκε-
κριμένα ακίνητα (τα δύο μάλιστα από την 
ίδια την Πειραιώς, το 2003) με δάνειο το 
οποίο τους είχε χορηγήσει η... Πειραιώς 
για τον σκοπό αυτό. Στη συνέχεια εξο-
φλούσαν το δάνειο πάλι με χρήματα της… 
Πειραιώς, και συγκεκριμένα με μέρος των 
χρημάτων που έπαιρνε ο παρένθετος από 
την πώληση του ακινήτου στην ίδια την 
Πειραιώς.

- Μέσα δε σε διάστημα μόλις πέντε 
ημερών η Πειραιώς αγόραζε από τον 
παρένθετο τα ίδια ακίνητα σε πολλα-
πλάσια τιμή.

«Είναι εκτός λογικής», αναφέρει μεταξύ 
άλλων ο εισαγγελέας, «να καταβάλλει η 
τράπεζα μείζον τίμημα για την αγορά ενός 
ακινήτου επειδή το αναβάθμισε η ίδια ως 
μισθώτρια και μάλιστα σε ένα πρόσωπο 
που το είχε αποκτήσει προ ολίγων ημερών 
αντί τιμήματος κατά πολύ χαμηλότερου 
εκείνου το οποίο τελικώς κατέβαλε η ίδια».

- Για τα επίμαχα ακίνητα η Πειραιώς 
είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον πολύ προτού 
αγοραστούν από τις εταιρείες. Απώτερος 
στόχος αυτής της δραστηριότητας του 
Μ. Σάλλα και των δικών του ανθρώπων 
στην Πειραιώς ήταν, κατά την εισαγγελική 
εκτίμηση, το προσωπικό όφελος. Όπως 
τονίζεται στο πόρισμα, που είναι προϊόν 
πολυετούς, ενδελεχούς έρευνας, όλα 
έγιναν προκειμένου «οι υπεύθυνοι της 
εταιρείας Τράπεζα Πειραιώς να προσπο-
ρίσουν παράνομο όφελος στον εαυτό 
τους ή και στις εταιρείες συμφερόντων 
τους, με αντίστοιχη βλάβη της περιουσίας 
της τράπεζας».

Στο παζλ των μεθοδεύσεων ο εισαγ-
γελέας προσθέτει κι ένα γεγονός που 
σημειώθηκε μετά την έναρξη της έρευ-
νάς του για την υπόθεση και αφορά την 
πώληση, δέκα χρόνια μετά την αγορά 
τους, των επίμαχων ακινήτων.

Οπως τονίζει: «Η πώληση των επίμα-
χων καταστημάτων τον Φεβρουάριο του 
έτους 2016, με το ίδιο περίπου τίμημα που 
είχε καταβληθεί για την αγορά τους το 
2006, σε μια κυπριακή εταιρεία, η οποία 
συνεστήθη δύο μήνες πριν, δηλαδή τον 
Δεκέμβριο του έτους 2015 (και ενώ ήδη 
είχαν κληθεί για εξηγήσεις οι υπεύθυνοι 
της τράπεζας και διενεργείτο πραγματο-
γνωμοσύνη), ευλόγως δημιουργεί υπόνοιες 
περί του ότι η συγκεκριμένη ενέργεια είναι 
μεθοδευμένη, ακριβώς για να παρασχεθεί 
δυνατότητα προβολής του επιχειρήματος 
περί μη υπάρξεως ζημίας». Ο εισαγγελέας 
θεωρεί δηλαδή ότι όταν άρχισε η έρευνα 
τα ακίνητα πωλήθηκαν από την τράπεζα 
μεθοδευμένα σε υψηλές τιμές, ώστε να 
μην ασκηθεί από την εισαγγελία έρευνα 
ζημιών.

Συνολικά ο εισαγγελέας διέγνωσε οικο-
νομική ζημία της Πειραιώς για πέντε από 
τα έξι ακίνητα, καθώς από την παραγγελία 
για άσκηση της ποινικής δίωξης εξαιρεί-

ται το ακίνητο επί της οδού Ομήρου στη 
Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με το εισαγγελικό 
διά ταύτα, που στηρίζεται και σε έρευνα 
ελεγκτών του ΣΔΟΕ καθώς και σε τρεις 
διαφορετικές πραγματογνωμοσύνες, 
από τις επίμαχες αγοραπωλησίες «αντί 
τιμήματος υπερβαίνοντος την εμπορική 
αξία τούτων, τουλάχιστον, κατά το ποσό 
των 3.929.000 ευρώ συνολικά, προκλή-
θηκε συνολική ζημία στην περιουσία της 
τράπεζας ύψους τουλάχιστον 3.929.000 
ευρώ».

Οι επίμαχες 
αγοραπωλησίες

Όπως αναφέρεται στο εισαγγελικό 
πόρισμα, η Τράπεζα Πειραιώς προέβη 
στην αγορά:
• ακινήτου (καταστήματος) επί των οδών 
Κωνσταντινουπόλεως 26 και Γρηγορίου 
Λαμπράκη στη Σταυρούπολη Θεσσαλο-
νίκης, από την εταιρεία ΩΚΥΘΟΗ ΑΕ,
• ακινήτου (καταστήματος) επί της οδού 
Ομήρου 70 στη Νέα Σμύρνη Αττικής, από 
την εταιρεία ΑΛΚΜΑΩΝ ΑΕ,
• ακινήτου (καταστήματος) επί της λεωφ. 
Γρ. Λαμπράκη 142 και Δημητρακοπού-
λου στον Κορυδαλλό, από την εταιρεία 
ΑΛΚΜΑΩΝ ΑΕ,
• ακινήτου (καταστήματος) επί των οδών 
Πατησίων 70 και Κότσικα (πρώην Ρηνείας) 

στην Αθήνα, από την εταιρεία ΕΡΕΧΘΕΑΣ 
ΑΕ,
• ακινήτου (καταστήματος) επί των οδών 
Μιχαλακοπούλου 157 και Εβρου 106 
στην Αθήνα, από την εταιρεία MGS REAL 
ESTATE ΑΕ και
• ακινήτου (καταστήματος) επί των οδών 
Ιπποκράτους 80 και Μεθώνης 4 στην 
Αθήνα, από την εταιρεία ΑΓΑΛΛΩΝ ΑΕ.

- Ολα τα ακίνητα περιήλθαν στην 
κυριότητα των πωλητριών εταιρειών 
με δάνεια που είχε χορηγήσει σ’ αυτές 
η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και μάλιστα 
υψηλότερα του τιμήματος αγοράς τους.

- Οι εταιρείες, ενδιαφερόμενες να 
προβούν στην πώλησή τους, δεν απευθύν-
θηκαν στη μισθώτρια τούτων Πειραιώς, 
που τους είχε μάλιστα χορηγήσει δάνεια 
για την αγορά τους, τα οποία δεν είχαν 
ακόμη εξοφλήσει ολοσχερώς, παρότι η 
τελευταία σχεδίαζε ήδη την αγορά τους, 
αλλά τα μεταβίβασαν λόγω πωλήσεως 
σε φυσικά πρόσωπα, αντί τιμήματος κατά 
πολύ μικρότερου της πραγματικής τους 
αξίας, το οποίο μάλιστα ο αγοραστής δεν 
κατέβαλε κατά τη σύναψη της συμβάσεως 
αγοραπωλησίας αλλά υποσχέθηκε να 
καταβάλει εντός μηνός από την ημερο-
μηνία υπογραφής του αγοραπωλητηρίου 
συμβολαίου.

- Ενώ η Πειραιώς είχε εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για αγορά των συγκεκριμένων 

ακινήτων, έχοντας προβεί σε προγενέστερο 
χρόνο σε εκτίμηση της αγοραίας αξίας 
τους, δεν απευθύνθηκε, όπως θα ήταν 
λογικά αναμενόμενο, στις εκμισθώτριες 
– κυρίες των ακινήτων, τις οποίες είχε 
δανειοδοτήσει για την αγορά τους και με 
τις οποίες τη συνέδεε συμβατική σχέση 
μισθώσεως, αλλά προέβη στην αγορά 
τους αντί τιμήματος υπερβαίνοντος την 
αγοραία αξία τους (πλην του ακινήτου επί 
της οδού Ομήρου 70 στη Νέα Σμύρνη) από 
τρίτα («παρένθετα») πρόσωπα, στα οποία 
οι ιδιοκτήτριες εταιρείες είχαν πωλήσει 
και μεταβιβάσει αντί πολύ μικρότερου 
τιμήματος τα συγκεκριμένα ακίνητα.

Τα πρόσωπα  
που εμπλέκονται

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, προ-
κύπτουν επαρκείς ενδείξεις για κακουρ-
γηματική απιστία κατ’ εξακολούθηση σε 
βάρος της τράπεζας εναντίον των:
1. Μιχαήλ Σάλλα, προέδρου του ΔΣ, 
διευθύνοντος συμβούλου και νομίμου 
εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ
2. Θεόδωρου Πανταλάκη, αντιπροέδρου 
– αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου
3. Κωνσταντίνου Γεωργίου, γενικού 
διευθυντή της Τράπεζας
4. Ιωάννη Σγουροβασιλάκη, γενικού 
διευθυντή
5. Κωνσταντίνου Λιάπη, διευθυντή Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Λείας-Ελισάβετ Μπαλόγλου και 7. 
Χρήστου Μπουλέ, υπαλλήλων της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Εργων και Επιμελητείας 
– Τομέας Περιουσίας και Ασφαλείας της 
Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, των 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 
6ης και 7ου μελών της Επιτροπής Έγκρισης 
Δαπανών της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι λοιποί εμπλεκόμενοι
Ακόμη ο εισαγγελέας ζητά τη δίωξη 

και προσώπων που είτε φέρονται ως 
οι παρένθετοι στις αγοραπωλησίες είτε 
ενεπλάκησαν στα επίμαχα συμβόλαια 
(εκτιμήσεις τιμήματος κ.ά.).

Στρέφεται ειδικότερα εναντίον των 1. 
Εμμανουήλ Νιώτη, 2. Ιωάννη Λεφάκη, 3. 
Philippe Moufarrige και 4. Αλεξάνδρου 
Σύρπη, για άμεση συνέργεια σε απιστία από 
κοινού κατ’ εξακολούθηση και εναντίον 
των 1. Ιωάννη Καλημέρη, 2. Βασιλικής 
Ντάλη, 3. Μαρίας Προεστού, 4. Αναστασίου 
Τσούφη, 5. Στυλιανού Νιώτη, 6. Παναγιώτη 
Λιάπη, 7. Κωνσταντίνου-Ανδρέα Αυγουστή, 
8. Μαρίας Βελμάχου, 9. Αντωνίου Κοντέα, 
αρχιτέκτονα και 10. Ευθυμίου Βασιλείου 
του Γεωργίου, πολιτικού μηχανικού, για 
απλή συνέργεια σε απιστία από κοινού 
κατ’ εξακολούθηση και μη.

Προκύπτουν επίσης επαρκείς ενδείξεις 
για την ίδια πράξη όσον αφορά την αγορά 
των μετοχών των εταιρειών EUROTERRA 
ΑΕ, REBIKAT ΑΕ και ABIES ΑΕ εναντίον των 
1. Δημητρίου Βούκα του Αντωνίου και 2. 
Ξενοφώντος Αποστολόπουλου, στελεχών 
του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ.

Πώς είχε στηθεί η «Μονόπολη» με τα 
ακίνητα που μοσχοπούλαγαν στην Πειραιώς

Η τράπεζα είχε εκδηλώσει επιθυμία 
να τα αγοράσει, αλλά την προλάβαιναν 
εταιρείες και πρόσωπα γύρω από την 

ΝΕΑ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΣΑΛΛΑ- ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ!
Πριν κοπάσει ο σάλος από την πρώτη αποκάλυψη για κακουργηματική 

δίωξη Σάλλα και άλλων, ως προς τα ακίνητα η εφημερίδα DOCUMENTO 
,στην ηλεκτρονική της έκδοση αποκαλύπτει νέα βαρύτερα ακόμα ποινική 
δίωξη ,η οποία αφορά την Τράπεζα της Ελλάδας και "παιχνίδι" που έκανε 
με την Τράπεζα Πειραιώς, όταν στις ηγεσίες των δυο τραπεζών ήταν οι 
κ.κ. Προβόπουλος και Σάλλας.

Γράφει μεταξύ άλλων το DOCUMENTONEWS:
"...Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του documentonews, μετά 

από παραγγελία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτη 
Αθανασίου, προς τον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών, ασκείται ποινική 
δίωξη για απιστία στην υπηρεσία, κατ' εξακολούθηση και μάλιστα με 
τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του 
Δημοσίου χρήματος, σε βάρος του Γιώργου Προβόπουλου, και για ηθική 
αυτουργία στο εν λόγω κακούργημα σε βάρος του πρώην προέδρου του 
ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλη Σάλλα.

Η ποινική δίωξη, που αφορά σε "δόλια κακοδιαχείριση" από την ΤτΕ 
αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων και Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου Δικαίου τα οποία εξαιτίας των χειρισμών του "θεματοφύλακα" τους 
έχασαν εκατομμύρια προς όφελος και μόνον της Τράπεζας Πειραιώς, 
στρέφεται επίσης και :

- Σε βάρος στελεχών της ΤτΕ κατά το επίδικο χρονικό διάστημα (πρώτο 
εξάμηνο του 2009) .

- Στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς, ανάμεσα στα οποία είναι και ο τότε 
αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Θεόδωρος Πανταλάκης

- Σε βάρος του Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσί-
μων και Χρηματαγορών της Τράπεζας Πειραιώς, ως αρμόδιου υπηρεσιακού 
στελέχους την επίμαχη περίοδο, Αθανάσιο Αρβανίτη

Η παραγγελία-φωτιά του Οικονομικού Εισαγγελέα, βασίζεται σε ενδελεχή 
έρευνα της επίκουρης εισαγγελέως του Τμήματος του, Ελένης Μιχαλοπού-
λου, ενώπιον της οποίας είχαν δώσει τις εξηγήσεις τους οι εμπλεκόμενοι 
και είχαν υποβάλλει και εκθέσεις των τεχνικών τους συμβούλων..."

Στο μακροσκελές ρεπορτάζ αναφέρεται με λεπτομέρειες στις έρευνες 
της Δικαιοσύνης.

Το ποσό των 44 εκατομ ευρώ που είναι η "σπονδυλική στήλη" της νέας 
δίωξης είναι από αυτά που στηρίζουν την επιβαρυντική περίπτωση του 
νόμου περι καταχραστών του δημοσίου χρήματος ,η οποία συντρέχει στη 
νέα δίωξη...
Ατόφια η έρευνα –ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ του Γιάννη Ντάσκα στο ntokoumenta.gr.
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οικογένεια Σάλλα
Αν πάρουμε ενδεικτικά μία από τις πέντε 

περιπτώσεις ακινήτων, όπως καταγράφεται 
αναλυτικά στο εισαγγελικό πόρισμα, θα 
δούμε πώς ακριβώς παιζόταν το παιχνίδι 
με τις αγοραπωλησίες και γιατί απέβαινε 
σε ζημία της τράπεζας.

- Την 1η Αυγούστου 2003 η ιδρυθείσα 
στις 26.3.2003 εταιρεία ΑΓΑΛΛΩΝ ΑΕ 
αγόρασε το ακίνητο επί των οδών Ιπποκρά-
τους 80 και Μεθώνης αντί 950.000 ευρώ 
(η εταιρεία, με μόνο οικονομικό στοιχείο 
το μετοχικό της κεφάλαιο 60.000 ευρώ, 
κάλυψε το τίμημα με δάνειο 1.500.000 
ευρώ, το οποίο έλαβε την ίδια ημέρα 
από την Τράπεζα Πειραιώς) και στις 25 
Αυγούστου 2003 το εκμίσθωσε στην 
Τράπεζα Πειραιώς.

Όσον αφορά την εταιρεία ΑΓΑΛΛΩΝ 
ΑΕ, ιδρυτές-αρχικοί μέτοχοί της ήταν οι 
εταιρείες: 1. ΕΡΕΧΘΕΑΣ ΑΕ, σε ποσοστό 
97%, με μετόχους το 2003 τους Μιχαήλ 
Σάλλα, σε ποσοστό 50%, και Στάικου 
Σοφία, σε ποσοστό 50%, και 2. MGS 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, σε ποσοστό 3%, 
με μετόχους το έτος 2003 τους Μιχαήλ 
Σάλλα, σε ποσοστό 89%, και Στάικου 
Σοφία, σε ποσοστό 11%, ενώ στη μετοχική 
της σύνθεση εμφανίζονται ακολούθως η 
offshore εταιρεία της Κύπρου DEALAND 
ENTERPRISES LTD καθώς και δύο ακόμη 
offshore της Κύπρου, οι SHELBOURNE 
LIMITED και SIENNA STAR LIMITED.

- Στις 28 Φεβρουαρίου 2006 ο αρχι-
τέκτονας Αντώνιος Κοντέας, κατόπιν 
εντολής της μισθώτριας του ακινήτου 
Τράπεζας Πειραιώς, προέβη σε εκτίμηση 
της αξίας του, την οποία προσδιόρισε 
σε 2.100.000 ευρώ, και στη σύνταξη 
σχετικής έκθεσης εκτίμησης. Στη συνέ-
χεια η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και 
Επιμελητείας – Τομέας Περιουσίας και 
Ασφαλείας της τράπεζας εισηγήθηκε στην 
Επιτροπή Εγκρισης Δαπανών την αγορά 
του ακινήτου, με εκτιμώμενη αξία από 
τον μηχανικό 2.000.000 ευρώ, τίμημα 
αγοράς 2.050.000 ευρώ μετρητοίς και 
με εκπροσώπηση της τράπεζας για την 
υπογραφή του συμβολαίου από τον γενικό 
διευθυντή Κωνσταντίνο Γεωργίου, εν συνε-
χεία δε η αγορά του ακινήτου εγκρίθηκε 
ενυπογράφως από την αρμόδια επιτροπή.

- Στις 5 Απριλίου 2006 η ΑΓΑΛΛΩΝ 
ΑΕ, εκπροσωπηθείσα από τον Ιωάννη 
Καλημέρη κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ 
αυτής και αφού είχε προηγηθεί η ομό-
φωνη απόφαση της ΓΣ, μετεβίβασε λόγω 
πωλήσεως το ακίνητο στον Αλέξανδρο 
Σύρπη του Δημητρίου αντί 955.000 ευρώ, 
αντίτιμο το οποίο ο αγοραστής υποσχέθηκε 
να καταβάλει εντός μηνός.

- Στις 11 Απριλίου 2006, δηλαδή έξι 
ημέρες αργότερα, ο Αλέξανδρος Σύρπης 
μεταβίβασε λόγω πωλήσεως το ακίνητο 
στην Πειραιώς, η οποία εκπροσωπήθηκε 
στη συγκεκριμένη σύμβαση αγοραπωλησίας 
από τον γενικό διευθυντή αυτής Κωνστα-
ντίνο Θεόδ. Γεωργίου, αντί 2.050.000 
ευρώ, ποσό το οποίο ο πωλητής εισέ-
πραξε με επιταγές. Στη συνέχεια ποσό 
955.000 ευρώ μετέφερε σε λογαριασμό 
της ΑΓΑΛΛΩΝ ΑΕ προς εξόφληση του 
δανείου το οποίο η εταιρεία είχε λάβει 
από την Τράπεζα Πειραιώς, ποσό δε 
1.095.000 ευρώ ανέλαβε σε μετρητά. 

Στη συγκεκριμένη αγοραπωλησία την
αγοράστρια τράπεζα εκπροσώπησε ο 

Κωνσταντίνος Γεωργίου, κατόπιν ειδικής 
εντολής και πληρεξουσιότητας που έλαβε 
από τον πρόεδρο του ΔΣ Μιχαήλ Σάλλα.

Στη συνέχεια ο πωλητής, ενώ διενερ-
γείτο ήδη η προκαταρκτική εξέταση σχε-
τικά με την αγοραπωλησία των ακινήτων, 
προέβη σε υποβολή συμπληρωματικής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για 
το 2006, στην οποία συμπεριέλαβε και 
το ποσό του τιμήματος από την πώληση 
του ακινήτου, βάσει δε νέας εκκαθάρι-
σης του καταλογίστηκε επιπλέον φόρος 
εισοδήματος, ποσού 237.478,35 ευρώ, 
το οποίο και εξόφλησε.

Ωστόσο η εμπορική αξία του ακινή-
του κατά τον χρόνο αγοράς του από την 
Τράπεζα Πειραιώς κυμαινόταν μεταξύ 
1.215.000 και 1.342.000 ευρώ και κατά 
συνέπεια από την αγοραπωλησία προκλή-
θηκε ζημία στην περιουσία της τράπεζας 
ύψους τουλάχιστον 708.000 ευρώ.

Τι ισχυρίζονται  
οι εμπλεκόμενοι

Οι ίδιοι εμπλεκόμενοι διατείνονται:
- Η μεταβίβαση των ακινήτων στα 

φυσικά πρόσωπα (παρένθετοι) έγινε εν 
αγνοία της τράπεζας.

- Οι ορισθέντες πραγματογνώμονες 
κατέληξαν σε εσφαλμένη εκτίμηση για 
την αξία των ακινήτων, γιατί δεν συνυ-
πολόγισαν την ειδική αξία τους.

- Δεν υπήρξε ζημία από την αγορά το 
2006, καθώς τα συγκεκριμένα καταστήμα-
τα πουλήθηκαν τον Φεβρουάριο του έτους 
2016 αντί σχεδόν ισόποσου τιμήματος 
στην κυπριακή COPIUSO HOLDINGS 
LIMITED (συνεστήθη το 2015 και εδρεύει 
στη Λεμεσό της Κύπρου).

Τι απαντά ο εισαγγελέας
Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, 

οι ισχυρισμοί τους δεν αντέχουν στην 
κοινή λογική, καθώς:
1. Η τράπεζα είχε ήδη εκδηλώσει το ενδι-
αφέρον της για την αγορά των επίμαχων 
ακινήτων πολύ προτού αυτά μεταβιβαστούν 
στα φυσικά πρόσωπα (έναντι των οποί-
ων οι πρώην ιδιοκτήτριες των ακινήτων 
εταιρείες δεν είχαν δεσμευτεί με συμβο-
λαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης), 
αφού είχε δώσει εντολή σε εκτιμητές να 
προβούν σε εκτίμηση αξίας.
2. Οι πρώην ιδιοκτήτριες των ακινήτων 
εταιρείες συνδέονται άμεσα με τον Μιχαήλ 
Σάλλα ή (και) μέλη της οικογενείας του.
3. Δεν προέκυψαν ιδιαίτεροι επιχειρημα-
τικοί – οικονομικοί λόγοι που επέβαλαν 
την πώληση των ακινήτων από τις πρώην 
ιδιοκτήτριες εταιρείες.
4. Η ειδική αξία τους έχει συνυπολο-
γιστεί από τους πραγματογνώμονες. 
Αντιθέτως, η σχέση αφενός των πρώην 
ιδιοκτητριών των ακινήτων εταιρειών και 
αφετέρου της Πειραιώς με τον Μιχαήλ 
Σάλλα καταδεικνύει ότι μεθοδεύτηκε η 
μέσω παρένθετων προσώπων πώλησή 
τους στην Πειραιώς. Με τον τρόπο αυτό 
επιτεύχθηκε η εξόφληση του υπολοίπου 
των δανείων που οφείλονταν στην Πει-
ραιώς και η ανάληψη από τα παρένθετα 

πρόσωπα του υπόλοιπου ποσού του 
τιμήματος σε μετρητά και επομένως η διά-
θεσή του χωρίς την τήρηση διατυπώσεων. 
Επιτεύχθηκε έτσι η καταβολή μειωμένου 
φόρου μεταβίβασης. Τελικά το δημόσιο 
εισέπραξε ως φόρο εισοδήματος των 
παρένθετων ποσό 3.952.871,18 ευρώ 
βάσει συμπληρωματικών δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος, τις οποίες υπέβαλαν 
μεταγενέστερα, προφανώς λόγω του ότι 
διενεργείτο ήδη προκαταρκτική εξέταση.
5. Η πώληση των επίμαχων καταστη-
μάτων ύστερα από δεκαετία αντί του 
υπερβάλλοντος τιμήματος στο οποίο 
είχαν αγοραστεί το έτος 2006 δεν απο-
καθιστά τη ζημία στην περιουσία της 
τράπεζας, λόγω απώλειας των καρπών 
από τη μη εκμετάλλευση του εν λόγω 
ποσού (3.929.000 ευρώ τουλάχιστον) 
επί δεκαετία.

ΚΑΙ «ΚΟΜΠΙΝΑ»  
ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Το ίδιο ακριβώς παιχνίδι γινόταν σύμ-
φωνα με τους εισαγγελείς και με την 
αγορά από την Πειραιώς μετοχών από 
εταιρείες συμφερόντων Σάλλα και μελών 
της οικογένειας του.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα:
*Η κυπριακή DEALAND ENTERPRISES 

LIMITED πούλησε στην Πειραιώς, αντί 
πολλαπλάσιου τιμήματος μετοχές των 
εταιρειών EUROTERRA Α.Ε., REBIKAT 
Α.Ε. και ABIES Α.Ε. Τις μετοχές η κυπρι-
ακή εταιρεία τις είχε αγοράσει λίγε μόλις 
ημέρες πριν τις πουλήσει στην Πειραιώς, 
και συγκεκριμένα είχε αγοράσει στις 
16 Οκτωβρίου 2008 από την MGS Α.Ε. 
(σχετίζεται με Σάλλα) τις μετοχές των 
τριών εταιριών αντί 1.892.794,94 ευρώ 
και μετά από 11 ημέρες τις πούλησε στην 
Πειραιώς αντί 7.995.000,00 ευρώ.

Γι’ αυτό το σκέλος της δικογραφίας 
όταν ζητήθηκαν από τους εισαγγελείς 
εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους από 
την Τράπεζα, αυτοί ισχυρίσθηκαν , ότι 
αγόρασαν τις μετοχές στην τιμή, την 
οποία είχαν καταχωρήσει στα βιβλία της 
Τράπεζας ,ως αξία, για τις υπόλοιπες 
μετοχές των συγκεκριμένων εταιριών , 
τις οποίες είχε ήδη στην κατοχή της η 
Τράπεζα , καθώς και ότι στην ίδια τιμή 
αγόρασε μετοχές των εν λόγω εταιριών 
η Τράπεζα και σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
Σύμφωνα όμως με το πόρισμα του 

Εισαγγελέα Γαληνού Μπρή:
*Ο ισχυρισμός περί αγοράς μετοχών 

των εταιριών EUROTERRA Α.Ε., REBIKAT 
Α.Ε. και ABIES Α.Ε., στην τιμή, που είχε 
καταχωρηθεί στα βιβλία της Τράπεζας , 
ως αξία , για τις υπόλοιπες μετοχές των 
συγκεκριμένων εταιριών , τις οποίες είχε 
ήδη στην κατοχή της η Τράπεζα , δεν 
αναιρεί το αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι 
τις ίδιες μετοχές , άλλη εταιρία , μόλις προ 
11 ημερών , είχε αγοράσει και μάλιστα 
από εταιρία σχετιζόμενη με τον Πρόεδρο 
της Τράπεζας ( MGS Α.Ε.) , αντί τιμήματος 
κατά τέσσερεις και πλέον φορές μικρό-
τερου απ’ αυτό που κατέβαλε η Τράπεζα.

Έτσι σύμφωνα με το πόρισμα, προκύ-
πτουν επίσης επαρκείς ενδείξεις για την 
ίδια πράξη, όσον αφορά την αγορά των 

μετοχών των εταιρειών EUROTERRA ΑΕ, 
REBIKAT ΑΕ και ABIES ΑΕ, εναντίον των:

1. Μιχαήλ Σάλλα, 2. Θεόδωρου Παντα-
λάκη, 3. Αλέξανδρου Μάνου, διευθύνοντος 
συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς, 4. 
Σταύρου Λεκκάκου, 5. Χριστόδουλου 
Αντωνιάδη, 6. Σπυρίδωνος Παπασπύρου 
και 7. Ηλία Μίλη, αναπληρωτών διευ-
θυνόντων συμβούλων, όλων μελών του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ομίλου 
Πειραιώς.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα
Η μεγάλη εισαγγελική έρευνα ξεκίνη-

σε με αφορμή καταγγελίες το 2011 της 
πρώην υποδιευθύντριας της Τράπεζας 
Πειραιώς στη Ζάκυνθο Αγγελικής-Θεο-
δοσίας Αγούλου αλλά και σχετικό δημο-
σίευμα του Reuters και συγκεκριμένα των 
δημοσιογράφων Στίβεν Γκρέι και Νικόλα 
Λεοντόπουλου.

O τότε οικονομικός εισαγγελέας Γρη-
γόρης Πεπόνης παρήγγειλε έρευνα από 
το ΣΔΟΕ, που είδε και... έπαθε μέχρι να 
βγάλει άκρη με τις εταιρείες, ελληνικές 
και offshore, με τις οποίες σχετιζόταν ο 
Μιχ. Σάλλας.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα εκείνης 
της έρευνας ο τότε πρόεδρος της Πειραιώς 
σχετιζόταν με περίπου δέκα ελληνικές 
εταιρείες, 14 offshore με έδρα την Κύπρο, 
άλλες τέσσερις με έδρα τον Παναμά και 
μία ακόμη offshore με έδρα τη Λιβερία.

Μεγάλες περιπέτειες είχε όμως και η 
καταγγέλλουσα κ. Αγούλου, που κατηγο-
ρήθηκε για υπεξαίρεση. 

Η ίδια από την αρχή κατήγγειλε ότι η 
υπόθεση ήταν κατασκευασμένη προκει-
μένου να αποδομήσουν την αξιοπιστία 
της ως μάρτυρα. Υστερα από πολύχρονες 
διαδικασίες, όμως, η κ. Αγούλου καταδικά-
στηκε σε βαριά ποινή. Σε βάρος της –όπως 
αποκαλύφτηκε– είχε στηθεί και επιχείρηση 
συκοφάντησης από ομάδα παρακρατι-
κών. Η ομάδα θα έβαζε ναρκωτικά σε 
κατάστημα της οικογένειας Αγούλου τα 
οποία στη συνέχεια θα ανακάλυπτε η 
αστυνομία, παρουσία μάλιστα καναλιών, 
για να αχρηστευτεί η κ. Αγούλου ως 
μάρτυρας. Επρόκειτο για την ίδια ομάδα 
που είχε στήσει και το σχέδιο εξόντωσης 
του Κώστα Βαξεβάνη.

Τα 5 επίμαχα ακίνητα
* Ιπποκράτους 80 και Μεθώνης 4, Αθήνα
Αγοράστηκε από την ΑΓΑΛΛΩΝ ΑΕ
* Μιχαλακοπούλου 157 και Εβρου 106, 
Αθήνα
Αγοράστηκε από την MGS REAL ESTATE 
ΑΕ
* Πατησίων 70 και Κότσικα (πρώην 
Ρηνείας), Αθήνα. Αγοράστηκε από την 
ΕΡΕΧΘΕΑΣ ΑΕ
* Γρ. Λαμπράκη 142 και Δημητρακοπού-
λου, Κορυδαλλός
Αγοράστηκε από την ΑΛΚΜΑΩΝ ΑΕ
* Κωνσταντινουπόλεως 26 και Γρηγορίου 
Λαμπράκη, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης
Αγοράστηκε από την ΩΚΥΘΟΗ ΑΕ
€3.929.000 τουλάχιστον η συνολική 
ζημία που προκλήθηκε στην περιουσία 
της τράπεζας από τη μεθόδευση των 
αγοραπωλησιών.
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ΤΙ ΛΟΙΠΟΝ 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ  
ΤΙΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ 
ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Το πιο συχνό αίτιο που πυρο-
δοτεί τις εποχικές αλλεργίες είναι 
η γύρη, μικροσκοπικοί κόκκοι της 
οποίας απελευθερώνονται στον 
αέρα από τα δέντρα, τα λουλούδια 
και το γρασίδι. 

Η είσοδος της γύρης στην ρινική 
οδό κάποιου ο οποίος είναι αλλερ-
γικός προκαλεί την αντίδραση του 
ανοσοποιητικού του συστήματος. 
Το ανοσοποιητικό σύστημα λαν-
θασμένα βλέπει τη γύρη σαν ξένο 
εισβολέα, για αυτό και απελευθε-
ρώνει αντισώματα(τις ουσίες που 
φυσιολογικά αναγνωρίζουν και 
επιτίθενται σε βακτήρια και ιούς).

Τα αντισώματα επιτίθενται στα 
αλλεργιογόνα τα οποία απελευθε-
ρώνουν στο αίμαχημικές ουσίες, 
οι οποίες ονομάζονται ισταμίνες. 
Οι ισταμίνες προκαλούν ρινική 
καταρροή και φαγούρα στα μάτια.

Τα τελευταία χρόνια γνωρί-
ζουμε τον απόλυτο ρόλο και τη 
σπουδαιότητα της βιταμίνης D 
στη ρύθμιση των λειτουργιών του 
ανοσοποιητικού. 

Με αυτό το δεδομένο και λόγω 
αυτής της ιδιαιτερότητας είναι 
περίπου αναμενόμενη η κομβική 
εμπλοκή της βιταμίνης D στις ανοι-
ξιάτικες αλλεργίες. Πέρα όμως από 
το θεωρητικό υπόβαθρο υπάρχουν 
και οι επιστημονικές επισημάνσεις, 
οι οποίες τονίζουν ότι οι ανοι-
ξιάτικες αλλεργίες μπορούν να 
οφείλονται στα χαμηλά επίπεδα 
της βιταμίνης D στο σώμα. 

Απολύτως λοιπόν λογικά μέχρι 
την άνοιξη (Μάρτιο και Απρίλιο) και 
εφόσον το χειμερινό ηλιακό φως 
δεν επαρκεί για την σύνθεση της 
βιταμίνης D στο δέρμα (Holicketal. 
1994), προοδευτικά τα επίπεδα 
της βιταμίνης D βρίσκονται στα 
χαμηλότερα ετήσια επίπεδά τους.

Στην πραγματικότητα σε 10 μήνες μπορεί να υπάρξει 
μεγαλύτερη απώλεια κιλών με βάση κάποιους παράγοντες. 
Σίγουρα όμως είναι και πολλοί που θέλουν αποτελέσματα 
μέσα σε λίγες μέρες καταφεύγοντας σε ανορθόδοξες μεθό-
δους που όμως δεν αποδίδουν πάντα. Η γρήγορη απώλεια 
κιλών μπορεί να σε οδηγήσει σε αισθητή μείωση μεταβο-
λισμού, απώλεια υγρών και μυικής μάζας, μη διατήρηση 
αποτελέσματος και τέλος σε αυξημένη στέρηση φέρνοντας 
πίσω εύκολα τα κιλάκια που έχασε. Υπάρχει όμως και το 

θετικό της υπόθεσης που είναι η ψυχολογική ανάταση που 
νιώθει κάποιος με τα πρώτα γρήγορα αποτελέσματα. Όμως 
δε θα χει χτίσει υγιεινές συνήθειες  που θα οδηγούσαν στη 
διατήρηση των αποτελεσμάτων σε πολλαπλάσιο χρονικό 
διάστημα καθώς από τα απλά, βασικά και συστηματικά 
πράγματα έρχονται τα αποτελέσματα και όχι από τα πολλά 
υποσχόμενα σκευάσματα. Η αλλαγή πρέπει να είναι μακρο-
χρόνια , διατηρήσιμη, ελέγχοντας τις σκέψεις, τον εαυτό του 
και τα αποτελέσματα που θέλει να πετύχει.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ ΣΕ 10 ΜΗΝΕΣ 10 ΚΙΛΑ

Η Eurocert Academy οργανώνει προγράμματα εκπαι-
δευτικού χαρακτήρα για την περίοδο του Μαΐου στην 
Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Υπάρχουν 

ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους. Τα προγράμματα είναι:

Για την Αθήνα:
08 & 09/05/2017
ISO 9001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
08 - 12/05/2017
ISO 9001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕ-
ΩΡΗΤΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
15 & 16/05/2017
ΟHSAS 18001:2007-ΕΛΟΤ 1801:2008 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
22/05/2017
METABAΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015 
23/05/2017
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015 
22 - 24/05/2017
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
26/05/2017
RISK MANAGEMENT - ISO 31000:2009
26/05/2017
HACCP - BRC - IFS: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
29 & 30/05/2017 
ΕΝ 15224:2012 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ EN ISO 9001:2015
29 & 30/05/2017 
ΙSO 14001:2015 - EΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
29/05/2017 - 02/06/2017 
ΙSO 14001:2015 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕ-
ΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Για την Θεσσαλονίκη:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

08 - 10/05/2017 
ΙSO 50001:2011 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08 - 12/05/2017 
ΙSO 50001:2011 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕ-
ΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15 & 16/05/2017 
OHSAS 18001:2008 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΩΝ YΓΕΙΑΣ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
15 -19 /05/2017 
OHSAS 18001:2008 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙ-
ΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
YΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
22 /05/2017 
ISO 22000:2005 – FSSC 22000:2010: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
22 & 23/05/2017 
ISO 22000:2005 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
22 - 26/05/2017 
ISO 22000:2005 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕ-
ΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Για το Ηράκλειο:
04 & 05/05/2017 
ΑGRO 2.1 & 2.2 και GLOBAL.G.A.P. IFA v5.0 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
15 & 16/05/2017
ΙSO 9001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
15 - 19/05/2017
ΙSO 9001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩ-
ΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε σε 6 χώρες της 
Ευρώπης αποδείχθηκε πως οι επιβάτες στην Ε.Ε. σπάνια 
λαμβάνουν τη φροντίδα και τα δικαιώματα που δικαιού-
νται. Σε περίπτωση αποζημίωσης για καθυστέρηση πτήσης 
εφαρμόζεται μόνο το 25% και 46% να λαμβάνουν φαγητο 
και ποτό δωρεάν για τον ίδιο λόγο. 

Η Γ.Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων 

Καταναλωτών (BEUC), κ. Μονίκ Γκόγιενς δυσαρεστήθηκε 
με τα αποτελέσματα και κάνει έκκληση στις αεροπορικές 
εταιρίες να δίνουν αποζημίωση και να φροντίζουν τους 
επιβάτες. Η έρευνα καλύπτει, επίσης την Αυστραλία και τη 
Βραζιλία και αποτελεί μέρος μιας διαρκούς εκστρατείας, 
που διεξάγεται, από μια διεθνή συμμαχία Ενώσεων Κατα-
ναλωτών.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
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ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ  
ΒΡΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ  
ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ

Τις αρχαίες βιβλιογραφικές αναφορές σύμφωνα 
με τις οποίες n περιοχή της σημερινής  Γλυφάδας 
ήταν πλούσια  σε ιαματικά νερά επιβεβαίωσαν οι 
έρευνες που έγιναν στο υπέδαφος και πλέον ο 
δήμος ξεκινά τον σχεδιασμό της αξιοποίησης τους .

 Ο γενικός γραμματέας του δήμου Μάριος 
Τσάκας, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για την εκπό-
νηση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου, εξηγεί ότι οι 
κάτοικοι της περιοχής μιλούσαν για πηγάδια από 
τα οποία βγαίνει ζεστό νερό. Ο δήμαρχος Γιώργος 
Παπανικολάου λέει ότι ήταν ένα θέμα για πολλές 
γενιές. Εκπονήσαμε υδρογεωλογικές μελέτες ,κάναμε 
χημικές αναλύσεις και συνεχίσαμε με αντίστοιχες 
ενέργειες και πρωτοβουλίες. Το αποτέλεσμα μας 
δικαίωσε. Πρόκειται για τη μοναδική αναγνωρισμένη  
ιαματική πηγή σε ολόκληρη την Αττική

Το ΠΑΚΟΕ περιμένει να δει την αξιοποί-
ηση και διερωτάται ! Τα υπόγεια νερά είναι 
καθαρά ή μόνο θερμά;

ΠΑΡΑΝΟΜΟ  
ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ

Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ, 
υπάρχει η χρέωση «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας», 
για να εισπράττει η ΔΕΗ το δικό της χαράτσι. 
Υποτίθεται ότι με τα χρήματα αυτά καλύπτονται 
όσοι είναι ενταγμένοι στο “κοινωνικό τιμολόγιο 
της ΔΕΗ” κ.λ.π. Όμως η είσπραξη αυτού του χαρα-
τσιού είναι παράνομη,  αφού ο Νόμος 2773/99 
άρθρο 29 έχει καταργηθεί από τον Αύγουστο του 
2010 και έχει εγκατασταθεί με νεότερο που έχει 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως! 
Εφόσον ασκηθούν οι νόμιμες διαδικασίες , η 
ΔΕΗ θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τα ποσά που 
παρανόμως παρακράτησε.

Το ΠΑΚΟΕ από το 2009 ΦΩΝΑΖΕΙ. Η ΔΕΗ 
ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ FACEBOOK

Δύο γονείς από το Βερολίνο ήρθαν σε δικαστι-
κή διαμάχη με το Facebook , μετά το θάνατο της 
κόρης τους ώστε να τους επιτραπεί η πρόσβαση 
στο λογαριασμό της μήπως μάθουν την ακριβή αιτία 
για τον θάνατο της. Στην πρώτη δίκη, οι δικαστές 
είχαν δικαιώσει την οικογένεια, «αναγκάζοντας» 
την πλατφόρμα να παραχωρήσει την πρόσβαση 
στον λογαριασμό της νεαρής. 

Η εταιρία άσκησε έφεση όσον αφορά την από-
φαση και βάσισε την επιχειρηματολογία της πάνω 
στο σκεπτικό ότι η απόφαση αυτή επηρεάζει την 
ψηφιακή ζωή και τα δικαιώματα των υπόλοιπων 
χρηστών. Αυτή τη στιγμή το ζήτημα έχει ανοίξει 
μια δημόσια συζήτηση η οποία πραγματοποιείται 
και στην αίθουσα του ανώτατου δικαστηρίου στο 
Βερολίνο. 

Αυτό που συμβαίνει μόλις το facebook γνωρίσει 
πως υπάρχει θάνατος χρήστη, τότε βάζει αυτόματα 
τον λογαριασμό σε κατάσταση «εις μνήμη». Το 
περιεχόμενο του timeline είναι ορατό ενώ άλλοι 
χρήστες μπορούν να ποστάρουν ότι επιθυμούν 
στον τοίχο του εκλιπόντος. 

Στην περίπτωση των γονιών αλλά και σε κάθε 
άλλο που προσπαθεί να κάνει login σε έναν λογα-
ριασμό που βρίσκεται σε κατάσταση «εις μνήμη» 
είναι πως… δεν μπορεί.

Ο νέος νόμος για τις δασικές 
εκτάσεις , βρίσκει τους Οικο-
λόγους Πράσινους ασύμφω-

νους , διότι εισάγει ρυθμίσεις προς 
όφελος αντι-περιβαλλοντικών έργων 
και δίνει δυνατότητα νομιμοποίησης 
των παράνομων εκχερσώσεων. 

Ειδικότερα: Την εξαίρεση των 
πεδινών χορτολιβαδικών εκτάσεων 
από τις προστατευτικές διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας, που ως τέτοια 
αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα 
απειλούμενων ειδών της βιοποικι-
λότητας της χώρας, συχνά θύματα 
καταπατήσεων, εκχερσώσεων και 
παράνομης αλλαγής χρήσης χωρίς 

να προστατεύονται ουσιαστικά από 
κάποια άλλη υπηρεσία του δημοσίου. 
Τη δυνατότητα αξιοποίησης των 
ένορκων βεβαιώσεων ως τεκμήριο 
κατοχής και εκχέρσωσης δασικών 
εκτάσεων, τη διατήρηση και διευ-
κόλυνση της δυνατότητας χρήσης 
εκχερσωμένης δασικής έκτασης 
και δασών, την παράταση κατά ένα 
εξάμηνο της περιόδου κατά την 
οποία οι σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ 
θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία 
(κανονική ή δοκιμαστική) ώστε να 
έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε 
νέες ανταγωνιστικές διαδικασίες 
για τους μεγάλες μονάδες ΑΠΕ. 

Την παραχώρηση χρήσης αιγιαλών 
και παραλιών σε προστατευόμενες 
περιοχές. 

Θα πρέπει: 
Να διορθωθούν τα προβλήματα 

του νόμου με νέα νομοθετική ρύθμι-
ση. Να συνεχίσει και να επιταχυνθεί 
η ανάρτηση και κύρωση των δασι-
κών χαρτών σε όλη την Ελλάδα. 
Να προχωρήσει η ανάπτυξη του 
πρωτογενούς τομέα. Να παύσει η 
κατάχρηση των τροπολογιών και η  
αιφνιδιαστική κατάθεση νομοσχεδίων 
προς ψήφιση στη Βουλή. 

Στο άρμα της κυβέρνησης 
όμως είναι …οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ.

Για τις δασικές εκτάσεις  
οι οικολόγοι πράσινοι

Διόδια από το 2018, θα τοποθε-
τηθούν στην Βαρυμπόμπη και στον 
Άγιο Στέφανο. Για όσους θα χρησι-
μοποιούν τις εισόδους-εξόδους της 
Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στον 
κόμβο της Βαρυμπόμπης και στον Αγ. 
Στέφανο, θα πρέπει να καταβάλουν 
και το αντίστοιχο τέλος όπου με τα 
τωρινά δεδομένα η χρέωση θα γίνεται 
αναλογικά βάσει της διανυθείσας 
απόστασης και όχι με κάποιο «φιξ» 
ποσό. 

Το ενδεχόμενο επιστροφής κονδυ-
λίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον 
δεν ολοκληρωθεί το έργο είναι υπαρ-
κτό με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 
πίεση για την δημιουργία των σταθμών 
διοδίων, παρά τις έντονες αντιδράσεις 
των κατοίκων της περιοχής.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ…ΔΕΝ ΠΛΗ-
ΡΩΝΩ. Το ΠΑΚΟΕ μπροστάρης 
στην κίνηση αυτή.

Διόδια στον Άγιο Στέφανο και στην Βαρυμπόμπη
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ…

Επιχειρηματίες που τόλμησαν να καταγγείλουν φαινόμενα διαφθοράς στον 
Δημόσιο Τομέα ,βρέθηκαν με εξοντωτικές οφειλές προστίμων από τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς. Κάποιοι μάλιστα καταστράφηκαν ολοκληρωτικά , άλλοι εξαναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν την χώρα και άλλοι περιήλθαν σε δεινή οικονομική κατάσταση. 

Το φαινόμενο εντοπίστηκε από την Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης (ΟΚΕ) και 
το ανακοίνωσαν στις 28-2-2017 όπου διαβιβάσθηκε στην πρώην Εισαγγελέα 
Διαφθοράς Ελένη Ράικου, από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου. 

Τα ίδια συμβαίνουν και με το ΠΑΚΟΕ. Αλλά εμείς είμαστε και δηλώνουμε 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ και με την συνεργεία των συνδρομητών μας συνεχίζουμε. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 Τεράστιοι είναι οι κίνδυνοι για την παγκόσμια ασφάλεια από την λειτουργία 
των πυρηνικών εργοστασίων στα αναπτυγμένα αλλά και στα υποανάπτυκτα κράτη. 
31 χρόνια πέρασαν από το ατύχημα στο ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ (26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1986 - 26 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017) και ακόμα οι συνέπειες δεν έχουν εξαλειφθεί τελείως. Μπορεί να 
παρέχουν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και να συμβάλλουν σημαντικά στην βιομηχα-
νική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών όπου λειτουργούν, όμως οι κίνδυνοι που  
παραμονεύουν από τυχόντα πυρηνικά ατυχήματα θα πρέπει να είναι παράγοντες 
ανασταλτικοί για την λειτουργία τους, καθώς μπορεί να προκαλέσουν χιλιάδες 
θανάτους , αναπήρους αλλά και χρόνιες ασθένειες που θα ταλαιπωρούν τις επό-
μενες γενιές. ΟΧΙ! Λέμε λοιπόν  με δυνατή φωνή, στα πυρηνικά εργοστάσια για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ΟΧΙ στην χρήση της βιομηχανικής και οικονομικής 
«ανάπτυξης» των κρατών.  

Το ΠΑΚΟΕ βροντοφωνάζει ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  
ΑΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΕΣΠΑ  

Σε διαρκή εκστρατεία επικοινωνίας  
σε περιφερειακές ενότητες και Δήμους  
βρίσκεται η κυρία Ράνια Αντωνοπού-
λου για την προώθηση της κοινωνικής 
οικονομίας. 

Ως κοινωνική οικονομία βαπτίζονται 
τα προγράμματα ΕΣΠΑ όπου συγκαλύ-
πτονται βραχυχρόνιες προσλήψεις από το 
κράτος και στην πραγματικότητα έχουμε 
προσλήψεις με πόρους του ΕΣΠΑ που 
διογκώνουν την κρατική γραφειοκρατία 
και δεν είναι τίποτε διαφορετικό από  τα 
καταργημένα από το 2009 STAGE που 
επανήλθε με άλλο όνομα. 

Για αυτό  το σκοπό υπάρχει πλέον 
το κατάλληλο θεσμικό εργαλείο: Ο νέος 
νόμος 4430/16 για την κοινωνική και 
αλληλέγγυα οικονομία που ψηφίστηκε 

από ευρύτατη πλειοψηφία της βουλής σε 
αντικατάσταση του παλαιού ν.4019/11, 
δείχνει την ευρύτατη συναίνεση των 
κομμάτων, γεγονός ελπιδοφόρο ώστε να 
ξεκινήσει μια διαδικασία για να καλυφθεί 
η υστέρηση της κοινωνικής οικονομίας 
στην χώρα (κάτω του 2%) σε σχέση με 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (10%). 

Τα κυκλώματα συνεχίζουν να λει-
τουργούν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερα 
στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Περιβάλλοντος και Εργασίας 
έχουν δημιουργήσει τα δικά τους 
κυκλώματα και μετά συζητάμε για 
αξιοκρατία. Το ΠΑΚΟΕ, το γεύεται 
και αυτό το έργο καθημερινά. Άλλα 
κύριοι της εξουσίας, πάντοτε η σοβα-
ρή εργασία αυτοανταμείβεται.
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ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΤΡΥΓΟΝΙΩΝ

Τα Τρυγόνια ξεκινούν το μακρινό τους ταξίδι από 
την Αφρική κάθε Απρίλη για τον ευρωπαϊκό βορρά για 
να αναπαραχθούν. Στα Ιόνια νησιά όμως κάθε χρόνο 
η καταδίωξη τους τα έχει αποδεκατίσει κατά 70% του 
πληθυσμού του. Γι’ αυτό το λόγο, οι Οικολόγοι Πράσι-
νοι, απευθύνουν έκκληση στις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Πολιτείας να κάνουν φέτος αποτελεσματικότερα το 
καθήκον τους ώστε να γίνει αισθητή η παρουσία των 
ελεγκτικών αρχών σε κομβικά σημεία των περιοχών 
όπου γίνεται η λαθροθηρία και να μην επικρατεί η 
εικόνα της άκρατης ανομίας. Τα πουλιά είναι για τον 
ουρανό και όχι για την κατάψυξη ορισμένων!

Πουλιά είναι ας τα τουφεκίσουμε! Έτσι λένε 
οι 300.000 κυνηγοί. Το ΠΑΚΟΕ όμως διαφωνεί.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ

Η υπουργική απόφαση Α2-718/2014 αποτελεί 
τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών όπου τέθηκαν σε δημόσια 
διαβούλευση στις 12/4. Την κωδικοποίηση των Κανό-
νων επεξεργάστηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή. Η διαβούλευση θα διαρκέσει 
μέχρι τη Δευτέρα, 24/04/2017 και ώρα 15:00. Για 
ότι αφορά τον τομέα του κρέατος περιέχονται στο 
Κεφάλαιο 4 του σχετικού κειμένου. Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση για τη διαβούλευση είναι: http://www.
opengov.gr/ypoian/?p=8097

ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ  
Η ΑΙΤΙΑ

Η σκωληκοειδίτιδα εκδηλώνεται στις ηλικίες 10 έως 
30 ετών, το 5-7% των κρουσμάτων εμφανίζεται σε 
άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και είναι η φλεγμονή 
της σκωληκοειδούς απόφυσης, ενός μικρού «σάκου» 
που έχει μέγεθος δαχτύλου και κρέμεται ανάμεσα στο 
λεπτό και στο παχύ έντερο. Συνήθως εγχειρίζεται ή 
αντιμετωπίζεται με φάρμακα. Κύριο σύμπτωμα είναι 
ο πόνος στην κοιλιά αλλά υπάρχουν κι άλλα όπως:  
Απώλεια της όρεξης, Ναυτία και/ή εμετός, Κοιλιακό 
πρήξιμο, Πυρετός, Επώδυνη ούρηση, Κράμπες, Δυσκοι-
λιότητα ή διάρροια.   

Η έγκαιρη διάγνωση της σκωληκοειδίτιδας είναι 
πολύ σημαντική.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου 
της Ουάσιγκτον, στο Σαιντ Λούις όσοι ζουν κοντά σε 
ρυπογόνες περιοχές έχουν μειωμένα επίπεδα καλής 
χοληστερόλης (HDL). Η μελέτη περιέλαβε 6.654 άτομα 

ηλικίας 45-84 ετών και εξέτασε τα επίπεδα της HDL 
χοληστερόλης τους σε συνάρτηση με την αιθάλη και 
τα μικροσκοπικά αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 
μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα (PM2,5). Η μείωση 
πάντως ήταν μεγαλύτερη στις γυναίκες από ό,τι στους 
άνδρες. Ο μηχανισμός με τον οποίο η ρύπανση μειώνει 
τη χοληστερόλη είναι άγνωστος, ωστόσο οι ερευνητές 
εκτιμούν ότι παίζουν ρόλο ορισμένες φλεγμονώδεις 
διεργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλούν αλλαγές 
στα μόρια της HDL.

Όταν το ΠΑΚΟΕ φώναζε χρόνια τώρα όλα 
ήταν υπερβολές. Τώρα κύριοι της εξουσίας τι 
έχετε να πείτε; 

5Η ΓΙΟΡΤΗ ΣΠΟΡΑΣ  
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Την Κυριακή 7 Μαΐου στο πάρκο Καρατάσου οι 
Περιαστικοί Καλλιεργητές οργάνωσαν την 5η Γιορτή 
Σποράς και Δημιουργίας με διάφορες εκδηλώσεις και 
πικνικ μετά μουσικής.

O ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ  
ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ  
ΣΤΗΝ ΤΣΕΤΣΕΝΙΑ

Η Avaaz μόλις ανακοίνωσε πως ο πρόεδρος της 
Τσετσενίας θα αφανίσει μέσα σε έναν μήνα όλους 
τους γκέι της περιοχής ! Τους κλείνουν σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και τους δολοφονούν αν δεν αποκα-
λύψουν κι άλλα ονόματα. Έχει στηθεί ένα μυστικό 
δίκτυο διάσωσης για να σωθούν αλλά δυστυχώς δεν 
αρκεί. Χρειάζονται χρήματα για καταλύματα ,νομική 
υπεράσπιση, και εκστρατείες ενάντια στην παρανοϊκή 
νομοθεσία. Πάνω από ένα εκατομμύρια κόσμος και 
αρχηγοί κρατών μεταβίβασαν το μήνυμα στον Πούτιν 
αλλά ανακαλύφθηκαν 4 κρυφά στρατόπεδα. Η δράση 
φέρνει αποτέλεσμα , όπως είχε γίνει και στην Ουγκάντα 
και αγωνίστηκε ενάντια στην επιβολή της θανατικής 
ποινής για τους γκέι, σώζοντας αμέτρητες ζωές

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ  
ΤΗΣ ΣΦΙΧΤΗΣ ΓΡΑΒΑΤΑΣ

Αρκετοί είναι οι άνδρες που φορούν γραβάτες σε 
καθημερινή βάση . Αυτό που δεν γνωρίζουν όμως 
ότι το σφιχτό δέσιμο εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για 
την υγεία. Προκαλεί αύξηση της πίεσης των ματιών 
παράγοντα που οδηγεί στο γλαύκωμα, μια από τις 
κυριότερες αιτίες τύφλωσης. 

Γιατροί εξέτασαν την επίδραση που έχει μια σφιχτή 
γραβάτα σε 40 άνδρες μετρώντας την οφθαλμική πίεση 
και διαπιστώθηκε ότι οι γραβάτες που είναι σφικτές 
γύρω από το λαιμό, αυξάνουν την ενδοφθάλμια πίεση 
τόσο σε άνδρες που είναι υγιείς όσο και σε άνδρες 
που πάσχουν από γλαύκωμα. 

Η κατάσταση αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του γλαυκώματος. 
Η προειδοποίηση είναι ο κόμπος να είναι χαλαρός και 
να μη σφίγγει καθόλου τον λαιμό.

ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΙΒΑΔΙΑ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ  
ΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ  
ΚΑΙ ΤΟ UNIVERSITY  
OF THE WEST OF ENGLAND

Το  Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος ξεκίνησε συνεργασία 
με το University of the West of England για την 
έρευνα και τη διαχείριση των θαλάσσιων λιβαδιών 
Ποσειδωνίας,  τα οποία θεωρούνται ως τα δάση των 
θαλασσών μας.

Συναντώνται μόνο στη Μεσόγειο από τα ρηχά νερά 
έως και βάθη 50 μέτρων. 

Η έρευνα θα διεξαχθεί στην περιοχή της βορείου 
Δωδεκανήσου, με επίκεντρο το νησί των Λειψών. 
Περισσότερα από 300 είδη φυκών και πάνω από 1000 
είδη θαλάσσιων ζώων ζουν στα λιβάδια Ποσειδωνίας, 
συμπεριλαμβανομένου και ενός μεγάλου αριθμού 
ψαριών εμπορικής σημασίας, όπου θεωρούνται από 
τις σημαντικότερες εκτάσεις λιβαδιών που έχουν 
εναπομείνει παγκοσμίως.

ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΛΑΣΕΣ
Η ομάδα του MEDASSET κάνει ορθοπεταλιές για Καθαρές Θάλασσες και μας καλεί σε συμμετοχή στον 

24ο Ποδηλατικό Γύρο της Αθήνας, την Κυριακή 7 Μαΐου 2017.  Διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων και αποτελεί ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Δήλωσε 
συμμετοχή στην ομάδα του MEDASSET! Συμπλήρωσε τη ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και στείλε την στο irene.
gkioulakou@medasset.org μέχρι τις 3/5/2017!

Ωραίες οι …φιέστες. Αλλά να έχουμε και αποτέλεσμα και όχι παιδιά και μεγάλοι μετά το θαλάσ-
σιο μπάνιο να περνούν έναν εφιάλτη με την μόλυνση.
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Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΤΑΝ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΑΣ ΚΟΥΦΑΙΝΕΙ 
↘ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α∆ΙΑΦΟΡΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ
↘  Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΣΠΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ.
↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10    □20     □30    □50

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ

Στη διεύθυνση: Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα ή µε Fax στο 210 810 1609
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