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 Δήμος μετά τις βροχές κάνει εσπευσμένα έργα μπροστά στα σχολεία

ΣΟΒΑΡA ΚΑΙ ΧΡOΝΙΑ  
ΤΑ ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ  

ΣΤΟΝ ΩΡΩΠO
Σκάλα Ωρωπού: Όταν βρέχει, τα παιδιά χρειάζονται… βάρκα για να πάνε στο σχολείο.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε.δίπλα στους αγώνες και στις αγωνίες των κατοίκων
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ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και κοινωνία
Αλληλέγγυα Οικονομία:

ΟΥΤΟΠΙΑ ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;
1ο ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ: 1-3 Νοεμβρίου 2017, ΚΑΛΟ ATHENS EXPO ’17: Οι εκδηλώσεις της έκθεσης

2η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Συνδιάσκεψη ΠΑΚΟΕ – φορέων ΚΑΛΟ, Μάρτιος 2018

Εταιρείες πωλούν 
επικίνδυνα τρόφιμα 

και ο ΕΦEΤ... κοιμάται
 ▶ ΣΕΛ. 52-53

ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΚΟΕ ΣΕ ΕΥΒΟΙΑ - 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ
▶ ΣΕΛ.  14-16

ΜΑΝΔΡΑ: Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΜΕ 23 ΝΕΚΡΟΥΣ
▶ ΣΕΛ 17-18 
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Περιβάλλον

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ  
ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ  

ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
▶ ΣΕΛ 3-6;
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Μελέτη- πρόταση του ΠΑΚΟΕ από το 2012 για τα 
τεράστια προβλήματα του Δήμου, Μάνδρας –Ειδυλλίας, 
μπήκε στα συρτάρια του τέως …..Δημάρχου Δρίκου 
αλλά και οι περυσινές καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ στην 
σημερινή Δήμαρχο Κριεκούκη, για τα αυθαίρετα στο 
Πόρτο Γερμενό, δεν απέδωσαν, ώστε να μην θρηνήσουμε 
τους 23 νεκρούς αλλά και τις βιβλικές καταστροφές 
στους δρόμους και στα σπίτια της πόλης.

Δεν μπορούμε όμως να σταθούμε στις εγκληματικές 
παραλήψεις της προηγούμενης και της σημερινής 
Διοίκησης στην  Περιφέρεια Αττικής και γιαυτό, το 
ΠΑΚΟΕ ετοιμάζεται να καταθέσει στοιχεία στον 

Πρόεδρο του Αρειου Πάγου, ώστε κάποια στιγμή 
να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι «εγκληματικά» 
υπεύθυνοι. 

Είναι τραγικό να υπάρχουν στην Μάνδρα 300 
βιομηχανίες- βιοτεχνίες ανεξέλεγκτα  δομημένες με 
τις περισσότερες χωρίς άδεια και τώρα οι….. Αρχές 
να σιωπούν.

Το ΠΑΚΟΕ στα πλαίσια των δυνατοτήτων του 
προαναγγέλλει ένα διήμερο προσφοράς και ανθρω-
πιάς πριν τα Χριστούγεννα για τους κατοίκους της 
πονεμένης Μάνδρας.

Ντροπή σας! Κυρίες και Κύριοι της Εξουσίας.Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

38 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.
 

38 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. 

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0804,

210 810 0805

Η …. Ειδυλλιακή Μάνδρα με τους 23 νεκρούςedi to  
rial
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 Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα
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Ε ίκοσι (20) μήνες πρω-
τόδικα καταδικάστηκε ο 
πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 

καθηγητής κύριος Παναγιώτης 
Χριστοδουλάκης, επειδή «τόλ-
μησε» να καταγγείλει το γεγονός 
ότι στην παραλία, δίπλα στην 
θάλασσα του Παλαιού Φαλήρου, 
ο επιχειρηματίας ….. Σαλαπάτας 
λειτουργεί χωρίς άδεια, παρά-
νομα, εστιατόριο- ταβέρνα με 
εκατοντάδες τραπεζοκαθίσματα.

Η καταγγελία γράφτηκε στην 
εφημερίδα του ΠΑΚΟΕ «ΟΙΚΟ-
νομία» το 2015.

Με αφορμή αυτή την άδι-
κη καταδικαστική απόφαση, το 
Δ/Σ του ΠΑΚΟΕ αποφάσισε να 
καταθέσει σήμερα 1/12/2017 
«καταγγελία- αναφορά» στον 
Πρόεδρο του Αρειου Πάγου και 
στην εισαγγελέα επίσης.

Ακολουθεί το κείμενο της 
«καταγγελίας-αναφοράς»:

ΕΝΩΠΙΟΝ  
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α –  

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α
Της Αστικής μη Κερδοσκο-

πικής Εταιρείας με την επωνυ-
μία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» 
και τον δ.τ.: «ΠΑ.Κ.Ο.Ε.», που 
εδρεύει στην Αθήνα, επί της 
οδού Νικολάου Φλώρου αρ 8 και 
εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 
090073130 – Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού) 
(Email: pakoe@pakoe.gr), όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. 
Παναγιώτη Χριστοδουλάκη του 
Εμμανουήλ.

Κ Α Τ Α
1. Της Ανώνυμης Εταιρείας 

με την επωνυμία: «ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣ-
ΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο 
Παλαιό Φάληρο Αττικής Λεω-
φόρος Ποσειδώνος 72, όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται.

2. Του Ζαχαρία Σαλαπάτα 
του Σωτηρίου, κατοίκου ομοίως 
ως άνω.

3. Παντός υπευθύνου για την 
οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση 
συμμετοχή του στην τέλεση των 
κάτωθι παράνομων πράξεων κατ’ 
άρθρα 45 – 49 ΠΚ. 

Π Ρ Ο Σ
1. Τον Πρόεδρο του Αρείου 

Πάγου κ. Βασίλειο Πέππα. 

2. Την Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου κ. Ξένη Δημητρ ίου-
Βασιλοπούλου.

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ι. Αξιότιμοι κ. Πρόεδρε και κ. 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
εξαναγκαζόμαστε να Σας υπο-
βάλλουμε την παρούσα καταγ-
γελία-αναφορά μας διότι η α’ 
καταγγελλόμενη διά του νομίμου 
εκπροσώπου της και β’ καταγ-
γελλομένου, εξακολουθεί να 
εκμεταλλεύεται για πολλά έτη την 
παραλία του Παλαιού Φαλήρου 
παρά το γεγονός ότι αφενός 
στερείται άδειας λειτουργίας και 
αφετέρου ότι έχει καταγραφεί από 
τις οικίες υπηρεσίες εις βάρος της 
πληθώρα παραβάσεων. 

Ειδικώτερα Σας καταγγέλ-
λουμε-αναφέρουμε τα κάτωθι: 

Β.  ΕΥΣΥΝΟΠΤΗ ΠΕΡΙ-
ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΣ

Είμαστε μία Αστική Μη Κερ-
δοσκοπική εταιρείας με την επω-

νυμία ΠΑΚΟΕ, η οποία συστήθηκε 
το έτος 1979, που μεταξύ των 
καταστατικών της σκοπών περι-
λαμβάνονται και οι εξής: «Η Προ-
στασία του Περιβάλλοντος και 
της υπαίθρου από την αλόγιστη 
καταστροφή της. Η διάσωση 
του φυσικού περιβάλλοντος 
από την παραπέρα ανάπτυξη 
της ρύπανσης και από την 
απάνθρωπη και αντικανονική 
δραστηριότητα αυτών που την 
προκαλούν», «Η κινητοποίηση 
όλων των ανθρωπίνων δυνά-
μεων για την διάσωση του 
φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος και για την 
βελτίωση των επελθουσών 
ζημιών», «Η  εξυγίανση από 
κάθε μολυσματική και νοσο-
γόνο αιτία». Για δε την επιδίω-
ξη των σκοπών μας, ο φορέας 
μας μπορεί να: «επισημαίνει με 
όλα τα νόμιμα μέσα, τις εστίες 
καταστροφής του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλο-
ντος, να πραγματοποιεί έρευνες 
μελέτες και ανακοινώσεις για 

την ρύπανση του αέρα, των 
νερών και εν γένει της χλω-
ρίδας και πανίδας, και γενικά 
να προασπίζεται το περιβάλλον 
από την αλόγιστη καταστρο-
φή του. Να θέτει τις δημόσιες 
υπηρεσίες και τους ισχυρούς 
παράγοντες της βιομηχανίας 
… προ των ευθυνών τους και 
την δραστηριότητα τους που 
αποβαίνει επιβλαβής για το 
περιβάλλον» (ΣΧΕΤ. 1α και 
1β). Το ΠΑΚΟΕ είναι διαπιστευ-
μένη εταιρεία από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ) 
με αριθμό πιστοποιητικού 3 και 
πιστοποιημένο σύστημα ΕΛΟΤ ISO 
9001:2000 αριθμ. πιστοποιητικού 
799/Δ/2008 και διαθέτει μεγάλη 
πείρα και εκτεταμένη τεχνογνωσία 
στην παροχή υπηρεσιών, που 
αφορούν τα προαναφερθέντα 
θέματα περιβάλλοντος (ΣΧΕΤ. 2). 

ΙΙ. Συνεπώς, όπως προκύπτει 
από τους καταστατικούς μας 
σκοπούς είμαστε μία αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία 
έχει ως στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος και 
την προστασία του καταναλω-
τή. Στη μακρόχρονη πορεία του 
το ΠΑΚΟΕ έχει φέρει εις πέρας 
περισσότερες από είκοσι χιλιάδες 
(20.000) έρευνες και μελέτες επί 
ποικίλων περιβαλλοντικών θεμά-
των μείζονος ενδιαφέροντος, σε 
συνεργασία και για λογαριασμό 
Διεθνών και Εθνικών φορέων. 
Επίσης το ΠΑΚΟΕ εκδίδει την 
πανελλαδικής κυκλοφορίας 
μηνιαία εφημερίδα, υπό τον τίτ-
λο: «ΟΙΚΟνομία» (ΣΧΕΤ. 3). Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
αριθμεί σήμερα 35.000 μέλη και 
είναι μέλος της συσπείρωσης μη 
κυβερνητικών οργανώσεων της 
χώρας, μετέχοντας παράλληλα 
στο προεδρείο της δυναμικής 
συμμαχίας των ΜΚΟ, μίας ένω-
σης 56 ΜΚΟ και 10 δικτύων. 
Ο φορέας μας, καταξιωμένος 
από τους αγώνες του για μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής, έχει 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 
εκείνες, ώστε να αλλάξει ο τρόπος 
αντιμετώπισης των οικολογικών 

Kαταδικάστηκε ο πρόεδρος  
του ΠΑΚΟΕ επειδή κατάγγειλε αυθαίρετες 

κατασκευές στο Παλαιό Φάληρο
Μετά από 38 χρόνια αγώνες το ΠΑΚΟΕ ουδέποτε έχει καταδικαστεί, αλλά έχει καταδικάσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ  και ο 
Νομικός Σύμβουλος Νίκος Διαλυ-
νάς καταθέτουν στον Άρειο Πάγο.
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προβλημάτων, τόσο σε επίπεδο 
ηγεσίας όσο και στο επίπεδο των 
πολιτών της χώρας. Στα πλαί-
σια της ευρείας δραστηριότητας 
του, το ΠΑΚΟΕ έχει οργανώσει 
επιστημονικά εργαστήρια και 
ομάδες από εμπειρογνώμονες 
και ερευνητές με σκοπό τη μελέτη 
των περιβαλλοντικών προβλημά-
των και την εκπόνηση διαφόρων 
μελετών για ολοκληρωμένες και 
εφικτές σε αυτά λύσεις. Επιπλέον, 
προσπαθεί να κινήσει το ενδι-
αφέρον της κοινής γνώμης σε 
περιβαλλοντικά θέματα με εκπαι-
δευτικά σεμινάρια, εκστρατείες 
διαφώτισης, εφημερίδες, έντυπα 
και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. 
Τα πεδία ενδιαφερόντων του 
ΠΑΚΟΕ καλύπτουν μια ευρεία 
περιοχή δραστηριοτήτων, όπως 
μετρήσεις ρύπανσης — μόλυν-
σης στη θάλασσα, στον αέρα, 
στο έδαφος σε πόσιμα νερά και 
τρόφιμα, συνέπειες της ρύπανσης 
στα οικοσυστήματα και στη δημό-
σια υγεία, ποιότητα εργασιακού 
περιβάλλοντος, διαχείριση και 
προστασία δασών, βιοτόπων και 
ειδών υπό εξαφάνιση, εφαρμογές 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 
διαχείριση αποβλήτων και τοξικών 
ουσιών, περιβαλλοντικές μελέτες, 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε 
τομείς διαχείρισης περιβάλλοντος, 
ενέργειας και τροφίμων, έλεγχο 
και διάθεση οικολογικών προϊό-
ντων γεωργίας. Στη μακρόχρονη 
πορεία του, το ΠΑΚΟΕ ανέπτυξε 
διεθνείς σχέσεις με ινστιτούτα και 
οργανισμούς, όπως οι WWF, EPA, 
GSF, NAUMANN, BBC. Επίσης, 
είναι μέλος των UNEP, ECOROPA, 
IUCN IFOAM για την καλύτερη 
διαχείριση και προστασία του 
περιβάλλοντος. Η επίμονη και 
ουσιαστική παρουσία του ΠΑΚΟΕ 
στα διάφορα περιβαλλοντικά 
θέματα κερδίζει συνεχώς έδαφος 
σε εθνικό επίπεδο και έχει σα 
συνέπεια να θεωρείται ένας από 
τους σοβαρότερους και ανεξάρ-
τητους φορείς στον τομέα του 
περιβάλλοντος. 

Γ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ι .  Αρχικώς είχε εκδοθεί 

στο όνομα του πατρός του 
β’ καταγγελλομένου Σωτή-
ριου Σαλαπάτα, η με αριθμ. 
πρωτ.: 3303/1996 άδεια ίδρυ-
σης και λειτουργίας από τον 
Δήμο Παλαιού Φαλήρου, η οποία 
αφορούσε σε εστιατόριο-μπαρ 
εντός του ξενοδοχείου καθώς 
και την ανάπτυξη 71 τραπεζο-
καθισμάτων στην παραλία για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του έναντι ξενοδοχείου με την 
επωνυμία «ΠΟΔΕΙΔΩΝ». Στην εν 
λόγω άδεια υπήρχε ρητή μνεία 
ότι: «Η άδεια αυτή δεν ισχύει 
σε περίπτωση αλλαγής του 
προσώπου για τον οποίο χορη-
γήθηκε η άδεια ή μεταφοράς 

ή μεταρρύθμισης του χώρου 
και των όρων Υγειονομικού 
ενδιαφέροντος» (ΣΧΕΤ. 4). Εν 
συνεχεία, με την με αρ. πρωτ.: 
7640/2005 πράξη επαναπροσ-
διορισμού τραπεζοκαθισμάτων 
του ιδίου Δήμου, δόθηκε άδεια 
στον πατέρα του β’ καταγ-
γελλόμενου, ως εκπροσώπου 
της ίδιας επιχείρησης με την 
επωνυμία: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Σ. & Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Α.Ε.» για την 
ανάπτυξη 300 τραπεζοκαθισμά-
των στην παραλία αντί των 71 
για την εξυπηρέτηση του έναντι 
ξενοδοχείου υπό την επωνυμία: 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ», σύμφωνα πάντα 
με τις προϋποθέσεις της αρχικής 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του έτους 1996. Σημειωτέον, ότι 
και σε αυτή την άδεια υπήρχε 
ρητός όρος σύμφωνα με τον 
οποίο: «Η άδεια αυτή δεν ισχύει 
σε περίπτωση αλλαγής του 
προσώπου για τον οποίο χορη-
γήθηκε η άδεια ή μεταφοράς 
ή μεταρρύθμισης του χώρου 
και των όρων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος» (ΣΧΕΤ. 5).

Τον Μάρτιο του έτους 2013, 
η αρχική άδεια λειτουργίας του 
εν λόγω καταστήματος αντι-
καταστάθηκε, λόγω αλλαγής 
υπευθύνου (ΣΧΕΤ. 5 α και 
5β), από την με αριθμ. πρωτ.: 
1679/12.03.2013 άδεια, η οποία 
χορηγήθηκε από την Περιφερει-
ακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής 
του ΕΟΤ, ως αρμόδια υπηρεσία, 
λόγω νομοθετικής μεταβολής που 

μεσολάβησε για την αρμοδιότητα 
έκδοσης άδειας λειτουργίας για 
τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος που λειτουργούν 
εντός των εγκαταστάσεων κυρί-
ων τουριστικών καταλυμάτων, 
σύμφωνα με το αρθρ. 80 παρ. 
8 του ν. 3463/2016 (ΣΧΕΤ. 6).  

Την 14.08.2013 κατόπιν 
αιτήσεων της α’ καταγγελλο-
μένης προς την Π.Υ.Τ. Αττικής, 
εκδόθηκαν οι με αριθμ. πρωτ.: 
4639/2013 και 4640/2013 νέες 
άδειες ίδρυσης και λειτουργίας 
για τα καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος που λει-
τουργούν εντός του ξενοδοχείου 
(ΣΧΕΤ. 7 και 8). Στη συνέχεια, 
δυνάμει της με αριθμ. πρωτ.: 
4737/19.08.2013 απόφασης 
της, η Π.Υ.Τ. Αττικής του Ε.Ο.Τ. 
ανακάλεσε την με αριθμ. πρωτ.: 
1679/12.03.2013 πράξη της 
(ΣΧΕΤ. 9). Η ανάκληση συντε-
λέσθηκε, όπως προκύπτει από το 
σώμα της ανακλητικής πράξης, 
λόγω της προηγούμενης έκδοσης 
της ως άνω 4639/14.08.2013 
νέας άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος εντός του ξενο-
δοχείου, μετά από προηγούμενη 
αίτηση της α’ καταγγελλομένης. 
Έκτοτε, η α’ καταγγελλόμενη 
δεν έχει προβεί σε καμμία 
ενέργεια για την αδειοδότηση 
του χώρου της παραλίας, το 
οποίο συνεχίζει να εκμεταλ-
λεύεται. Αυτό βεβαιώνεται 
και από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα και ειδικώτερα: 

Στις 23.04.2015 διενεργήθη-
κε στο χώρο της παραλίας, που 
ευρίσκεται έμπροσθεν του ξενο-
δοχείου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» αυτοψία 
(1736/106/27.04.2015) από το 
τμήμα του υγειονομικού ελέγχου 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Νοτίου Τομέα Αττικής κατά την 
οποία διαπιστώθηκε ότι ο εν 
λόγω χώρος λειτουργεί άνευ 
αδείας, αφού η αρχική άδεια 
του 1996 και η συμπληρωματική 
ως προς τον αριθμό των τραπε-
ζοκαθισμάτων του έτους 2005 
δεν ισχύον μετά την ανακλητική 
απόφαση 4737/19.08.2013 της 
Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. Επιπλέον, η εν 
λόγω υπηρεσία έχει διαπιστώσει 
επέκταση και ουσιώδη τροπο-
ποίηση των υγειονομικών όρων 
λειτουργίας αυτού, δεδομένου 
ότι ουδεμία πρόβλεψη υπήρχε 
για τις εγκαταστάσεις και 
συγκροτήσεις που περιγρά-
φονται στην εν λόγω έκθεση 
(ΣΧΕΤ. 10). 

Επίσης, το αστυνομικό 
τμήμα Παλαιού Φαλήρου 
έχει βεβαιώσει τέσσερις (4) 
παραβάσεις σε βάρος της α’ 
καταγγελλομένης για στέρηση 
αδείας λειτουργίας και άδειας 
χρήσης μουσικών οργάνων και 
έχει υποβάλλει τις αντίστοιχες 
μηνύσεις (ΣΧΕΤ. 11).

ΙΙ. Η δε άποψη της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, όπως αυτή αποτυ-
πώθηκε στη με αριθμ. πρωτ.: 
23459/26.08.2015 γνωμοδότη-
ση του Κου Κατσέλη, Δικηγόρου 
του Δήμου, με έμμισθη εντο-
λή, ότι η ανακληθείσα άδεια με 
αριθμ. 1679/2013 θεωρείται 
ως μηδέποτε εκδοθείσα, με 
αποτέλεσμα να αναβιώνει το 
νομικό καθεστώς ου ίσχυε πριν 
την έκδοσή της, ήτοι να αναβιώσει 
η υπ’ αριθμ. 3303/13.02.1996 
(ΣΧΕΤ. 12 και 13) άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήματος 
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
7640/5/405/05.04.2005 Πράξη, 
είναι νομικά αβάσιμη για τους 
κάτωθι λόγους:

Η Π.Υ.Τ. Αττικής, με την αριθμ. 
πρωτ.: 4737/19.08.2013 από-
φασης της, προέβη στην ανά-
κληση της με αριθμ. πρωτ.: 
1679/12.03.2013 αδείας λει-
τουργίας. Η ανάκληση συντελέ-
σθηκε, όπως προκύπτει από το 
σώμα της ανακλητικής πράξης, 
λόγω της προηγούμενης έκδοσης 
της ως άνω 4639/14.08.2013 
νέας άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος εντός του ξενο-
δοχείου, μετά από προηγούμενη 
αίτηση της α’ καταγγελλομένης 
και όχι προφανώς, όπως αναφέ-
ρεται στην εν λόγω γνωμοδότηση 
λόγω της αναρμοδιότητας της 
ανωτέρω υπηρεσίας να αδειο-

δοτεί τους χώρους εκτός του 
ξενοδοχείου. Δηλαδή με την 
έκδοση της νέας άδειας ίδρυ-
σης και λειτουργίας έπαψε να 
ισχύει η οποιαδήποτε προγε-
νέστερη άδεια, αφού ζητήθηκε 
από την ενδιαφερόμενη α’ 
καταγγελλόμενη να γίνει νέα 
για το μέλλον ρύθμιση, λόγω 
μεταβολής των πραγματικών 
και νομικών συνθηκών. Σύμ-
φωνα δε με τους ισχυρισμούς 
της α’ καταγγελλόμενης, η εν 
λόγω εταιρεία ζήτησε την έκδο-
ση της νέας άδειας λειτουργίας 
λίγες ημέρες μετά την απόφαση 
σφράγισης του Κ.Υ.Ε. εντός του 
ξενοδοχείου, με το υπ’ αριθμ. 
4211/12.07.2013 έγγραφο της 
Π.Υ.Τ. Αττικής. Η εν λόγω κύρωση 
επιβλήθηκε λόγω λειτουργίας 
του Κ.Υ.Ε. δίχως την απαιτούμενη 
άδεια δεδομένου ότι οι όροι της 
κατά το χρόνο εκείνο υφισταμένης 
υπ’ αριθμ. 1679/2013 αδείας 
είχαν ουσιωδώς τροποποιηθεί 
λόγω επέκτασης του χώρου που 
αφορούσε, όπως προκύπτει από 
το υπ’ αριθμ. 4068/12.07.2013 
έγγραφο της Π.Υ.Τ. Αττικής. 
Σύμφωνα δε, με την υπ’ αριθμ. 
1654/1996 απόφαση του ΣτΕ, 
η έκδοση νέας άδειας ιδρύσεως 
και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
στο ίδιο ή άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο έχει ως συνέπεια την 
αυτόθροη κατάργηση της προ-
γενέστερης αυτής αδείας και 
ότι η αρμόδια αρχή οφείλει να 
προβαίνει στη σφράγισης του 
τυχόν λειτουργούντος, χωρίς 
άδεια πλέον, καταστήματος.   

   Το εν λόγω κατάστημα 
στην παραλία ουδέποτε αδει-
οδοτήθηκε για να λειτουργή-
σει ως αυτοτελές κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Η αρχική άδεια ίδρυσης και λει-
τουργίας αφορούσε στο εστιατό-
ριο-μπαρ εντός του ξενοδοχείου 
και στην ανάπτυξη τραπεζοκα-
θισμάτων στην παραλία για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του ξενοδοχείου, ήτοι μόνο ως 
συμπληρωματικός χώρος. 
Επομένως, η αδειοδότηση του 
χώρου αυτού ακολουθεί την 
αδειοδότηση του καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος για 
το οποίο είχε εκδοθεί, η οποία 
όμως, έπαψε να ισχύει μετά 
την έκδοση της νεότερης άδειας 
λειτουργίας. 

Στο σημε ίο  αυτό πρέ-
πει να αναφερθούν τα ΑΑΤ 
483/09 .03 .2015 και ΑΑΤ 
0549/18.03.2015 απαντητικά 
έγγραφα της Π.Υ.Τ. Αττικής και 
της Περιφερειακής Δ/νσης Του-
ρισμού Αττικής του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού υπηρεσίες τους 
προς τον Δήμο Παλαιού Φαλή-
ρου και το Τμήμα Υγειονομικού 
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Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής 
αντίστοιχα, από το περιεχόμενο 
των οποίων ρητά προκύπτει η 
αρμοδιότητά τους για την αδει-
οδότηση μόνο των Κ.Υ.Ε. εντός 
της ξενοδοχειακής επιχείρησης, 
ενώ για τους παρακείμενους 
χώρους εξυπηρέτησης του κοινού 
που αποτελούν παράστημα κατα-
στημάτων που ήδη λειτουργούν 
εντός του τουριστικού καταλύ-
ματος απαιτείται προγενέστερη 
έκκριση του αρμόδιου φορέα 
και ο έλεγχος και η παροχή 
γνωμοδότησης από την οικεία 
υγειονομική υπηρεσία. Επιπλέον, 
για το ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 
αναφέρεται ρητά ότι, η με α.π. 
1679/2013 άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας ΚΥΕ που προέβλε-
πε την ανάπτυξη στην παραλία 
καθισμάτων έχει ανακληθεί με 
την 4737/17.08.2013 απόφαση 
της υπηρεσίας τους (ΣΧΕΤ. 14 
και 15).     

Εκτός από τη διαπίστωση 
λειτουργίας του εν λόγω κατα-
στήματος άνευ αδείας λειτουργίας 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, 
η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου 
Ελληνικού-Αργυρούπολης, με 
την υπ’ αριθμ. 12/04.02.2014 
έκθεση αυτοψίας, διαπίστωσε και 
βεβαίωσε αυθαίρετες κατασκευές 
στον εν λόγω τμήμα της παραλίας 
(ΣΧΕΤ. 16). Κατά της εν λόγω 
έκθεσης αυτοψίας, η θιγόμενη 
α’ καταγγελλόμενη έχει ασκήσει 
ένσταση, η οποία εκκρεμεί προς 
εκδίκαση ενώπιον του Συμβου-
λίου Πολεοδομικών Θεμάτων 
και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΕΘΑ) 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Νοτίου Τομέα Αθήνας. Σύμφωνα 
με πάγια νομολογία του ΣτΕ, 
εάν η Διοίκηση διαπιστώσει ότι 
υπάρχουν πολεοδομικές παρα-
βάσεις, οι οποίες βεβαιώνονται 
με σχετική πράξη του αρμοδίου 
πολεοδομικού γραφείου, η αδει-
οδοτούσα αρχή είναι υποχρεω-
μένη να ανακαλέσει την άδεια 
λειτουργίας και να διατάξει τη 
σφράγιση του καταστήματος. 
Ειδικώτερα, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 470/2010 απόφαση του 
ΣτΕ πριν την ανάκληση αδείας 
λειτουργίας ΚΥΕ η Διοίκηση δεν 
υποχρεούται να αναμένει την 
εξάντληση της ενδικοφανούς 
διαδικασίας που προβλέπεται 
στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων 
(ΣΧΕΤ. 17).

Επιπλέον, η αρμόδια Υγει-
ονομική υπηρεσία , με το 
82/02/21.01.2015 έγγρα-
φό της, βεβαίωσε ότι από τον 
χρόνο έκδοσης των 4639 και 
4640/2013 αδειών (δηλαδή την 
14.08.2013) δεν έχει γνωμο-
δοτήσει για ανάπτυξη τραπε-
ζοκαθισμάτων στον απέναντι 
του ξενοδοχείου χώρο της 
παραλίας, ώστε να εκδοθεί 
σχετική άδεια από την αρμόδια 

αρχή (ΣΧΕΤ. 18).
III. Επίσης, η λειτουργία ΚΥΕ 

δίχως την άδεια λειτουργίας επι-
σύρει την ποινή της σφράγισης. 
Σύμφωνα δε με το αρθρ. 80 παρ. 
6 του Ν. 3463/2006 αρμόδιο 
όργανο να παρέχει την εντολή 
για τη σφράγιση των καταστη-
μάτων που λειτουργούν χωρίς 
άδεια είναι ο Δήμαρχος, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων 
(ΣΧΕΤ. 19).   

 Επιπλέον, σύμφωνα με τα 
ως άνω αναφερόμενα έγγρα-
φα της ΠΥΤ Αττικής, με αριθ. 
Πρωτ. ΑΤΤ/483/09.03.2015 και 
0549/18.03.2015 (ΣΧΕΤ. 14 
και 15), προς τον Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου και την αρμόδια Υγει-
ονομική Υπηρεσία, αντιστοίχως:

«Η υπ’ αριθ. 1679/12.03.2013 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
ΚΥΕ που προέβλεπε ανάπτυξη 
στην παραλία κινητών καθι-
σμάτων έχει ανακληθεί με την 
4737/19.08.2013 απόφαση 

της Υπηρεσίας μας, οι δε μετα-
γενέστερες άδειες ΚΥΕ που 
εξεδόθησαν δεν συμπεριλαμ-
βάνουν την πρόβλεψη αυτή». 
Ως τέτοιες μεταγενέστερες άδειες 
ΚΥΕ εννοούνται οι 4639 και 
4640/2013 τέτοιες της ΠΥΤ 
Αττικής, οι οποίες αναφέρονται 
μόνο σε χώρους ΕΝΤΟΣ του 
ξενοδοχείου.

Ενώ όπως προαναφέρθη-
κε, την 23.04.2015 διενεργή-
θηκε στο χώρο της παραλίας 
που βρίσκεται μπροστά από το 
ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» επί της 
Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 72 
αυτοψία από την Υγειονομική 
Υπηρεσία. Συγκεκριμένα βάσει 
της 1736/106/27.04.2015 
έκθεσης αυτοψίας του τμή-
ματος Υγειονομικού Ελέγχου 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Νοτίου Τομέα Αττικής, απευθυ-
νόμενης προς τον δήμο Παλαιού 
Φαλήρου, στον χώρο της παρα-
λίας έμπροσθεν του ξενοδοχείου 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ» διαπιστώθηκαν να 

υπάρχουν:
«α) τραπεζοκαθίσματα για 

την εξυπηρέτηση πελατών
β) υπαίθρια επιχείρηση Ανα-

ψυχής, με τη σχετική συγκρό-
τηση: μπαρ με δύο λάντζες, 
ποτήρια, κλειστές προθήκες 
κ.λπ., η οποία ήταν στεγασμέ-
νη με καλαμωτή και κλειστή 
στην πλαϊνή πλευρά της με 
νάιλον κατασκευή. Στο πίσω 
μέρος της επιχείρησης υπήρχε 
μικρός κτιστός χώρος, μέσα 
στον οποίο υπήρχε ένα πλυ-
ντήριο και λοιπή συγκρότηση 
για την εξυπηρέτησή της.

γ) Σε διπλανό χώρο, από 
την υπαίθρια επιχείρηση Ανα-
ψυχής, στον οποίο γίνονταν 
εργασίες ανακαίνισης, υπήρχε 
πάγκος σερβιρίσματος με κλει-
στές προθήκες, ο οποίος ήταν 
στεγασμένος με καλαμωτή 
και πίσω από αυτόν υπήρχε 
μικρός κτιστός χώρος, μέσα 
στον οποίο υπήρχε λάντζα και 
λοιπή συγκρότηση.

Επειδή α) η επιχείρηση μαζι-
κής εστίασης και παρασκευής 
και διάθεσης πλήρους γεύμα-
τος και επιχείρηση αναψυχής 
της «ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» 
λειτουργεί με την αρ. πρωτ. 
4639/14.08.2013 άδεια ίδρυ-
σης και  λειτουργίας που της 
χορηγήθηκε από τον ΕΟΤ, για 
τους χώρους που αναφέρονται 
σε αυτή και οι οποίοι βρίσκο-
νται εντός του ξενοδοχείου 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ».

β) ο ΕΟΤ έχει ανακαλέσει με 
το αρ. πρωτ. 4737/19.08.2013 
έγγραφό του, την αρ. πρωτ. 
1679/12.03.2013 άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας Εστιατορίου 
– Μπαρ, στην οποία αναφερό-
ταν η ανάπτυξη καθισμάτων 
στην παραλία και στεγασμένος 
χώρος των 9,40 τμ και

γ )  η  α ρ .  π ρ ω τ . 
7640/5/4105/05.04.2005 Πρά-
ξη Επαναπροσδιορισμού τρα-
πεζοκαθισμάτων στην παραλία 
του ξενοδοχείου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 
χορηγήθηκε από τον Δήμο Π. 
Φαλήρου, βάσει της με αρ. 
πρωτ. 3303/13.02.1996 αρχικής 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Εστιατορίου-Μπαρ στην εται-
ρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Σ. & Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΑΕ» με 
εκπρόσωπο τον κ. Σαλαπάτα 
Σωτήριο,  που πλέον δεν ισχύ-
ουν, παρακαλούμε να προβείτε 
στις δικές σας ενέργειες ως 
Αδειοδοτούσα Αρχή. 

Επίσης παρακαλούνται οι 
Υπηρεσίες στις οποίες κοινο-
ποιείται το παρόν έγγραφο 
για τις δικές τους ενέργειες» 
(ΣΧΕΤ. 10).

ΙV. Μετά ταύτα, η Γενική Γραμ-
ματέας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής εξέδωσε σε απάντηση 
το 40240/22091/15.06.2015 
έγγραφό του, απευθυνόμε-
νο προς τον δήμο Παλαιού 
Φαλήρου.

Με το έγγραφο αυτό, η Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ 
άλλων:

-  Τη ν  α ν ά κ λ η σ η  τ η ς 
1679/2013 άδειας λειτουργί-
ας του ΕΟΤ με την 4737/2013 
πράξη του τελευταίου,

- Την 1736/106/27.04.2015 
έκθεση αυτοψίας της Υγειονομι-
κής Υπηρεσίας,

- Την παύση ισχύος της 
3303/1996 άδειας λειτουρ-
γίας εστιατορίου-μπαρ και της 
7640/4105/2005 πράξης επανα-
καθορισμού τραπεζοκαθισμάτων 
στην παραλία, που εκδόθηκαν 
από τον Δήμο Π. Φαλήρου,

- Την τέλεση σωρείας πολε-
οδομικών παραβάσεων δυνάμει 
της 12/2014 έκθεσης αυτοψίας 
της ΥΔΟΜ του Δήμου Ελληνικού-
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Αργυρούπολης,
- Τη μη συμμόρφωση της 

εταιρείας στους όρους της σύμ-
βασης μίσθωσης του χώρου της 
παραλίας,

- Τη χρήση μουσικής χωρίς 
την απαιτούμενη άδεια μουσικών 
οργάνων, καθώς και

-  « … Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι:

- στον επίμαχο χώρο λει-
τουργεί ΚΥΕ χωρίς καμία αδει-
οδότηση ενώ δεν έχει προσκο-
μιστεί στην Υπηρεσία μας (ενν. 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής) κανένα λοιπό στοιχείο 
νομιμότητας της επιχείρησης 
(π.χ. γνωμοδότηση της υγειο-
νομικής υπηρεσίας κ.λπ.),

- Οι άδειες που έχουν χορη-
γηθεί από τον Δήμο Παλαι-
ού Φαλήρου έχουν παύσει 
να ισχύουν, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω»,

και στη συνέχεια υπέδειξε 
στον δήμο Παλαιού Φαλήρου 
να επιβάλει τις απαραίτητες 
κυρώσεις, δηλαδή τη σφράγιση 
της επιχείρησης σύμφωνα με το 
αρ. 80§6 ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) 
(ΣΧΕΤ. 20).

V. Στη συνέχεια, ακολούθη-
σε το - σε συμμόρφωση προς 
την παραπάνω απάντηση - 
18452/29.06.2015 έγγραφο 
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου 
(Τμήμα Αδειών καταστημά-
των) προς την εταιρεία με την 
επωνυμία «ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΞΕΝΟ-
ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΕ», με 
κοινοποίηση στον Γ.Γ. Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
με το οποίο ο εν λόγω Δήμος, 
ακριβώς λόγω της άνευ νομίμου 
αδείας λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 
στην παραλία από την ως άνω 
επιχείρηση και της διαπίστωσης 
σωρείας πολεοδομικών παρα-
βάσεων με την 12/04.02.2014 
έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης 
ΥΔΟΜ του Δήμου Ελληνικού 
– Αργυρούπολης, απαίτησε τη 
συμμόρφωση της επιχείρησης και 
απείλησε με την άμεση επιβολή 
κυρώσεων και συγκεκριμένα τη 
σφράγιση του καταστήματος 
(ΣΧΕΤ. 21).

Κατόπιν, με το με αρ. πρωτ. 
20277/20.07.2015 έγγραφό 
του, ο ίδιος ο Δήμος Παλαιού 
Φαλήρου και συγκεκριμένα το 
Τμήμα Αδειών Κατ/των ενημερώ-
νει τόσο τον Δήμαρχο όσο και 
τον Αντιδήμαρχο ότι: «αποτελεί 
δέσμια αρμοδιότητά μας να 
εφαρμοστούν οι προβλεπό-
μενες εκ του νόμου κυρώσεις» 
(ΣΧΕΤ. 22).

Παράλληλα, μετά από σχετική 
αναφορά, επελήφθη και η Ανε-
ξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου 
του Πολίτη, ο οποίος, με το 
202612/35954/28.09.2015 

έγγραφό του  προς τον δήμο 
Παλαιού Φαλήρου, έχοντας 
λάβει γνώση του συνόλου των 
εγγράφων που αφορούν την 
συγκεκριμένη υπόθεση, κατέληξε 
μεταξύ άλλων στην ακόλουθη 
διαπίστωση: « … Το εν λόγω 
κατάστημα στην παραλία ουδέ-
ποτε αδειοδοτήθηκε για να 
λειτουργήσει ως αυτοτελές 
κατάστημα υγειονομικού ενδι-
αφέροντος». 

Η ίδια ως άνω Αρχή με το 
202612/43682/23.11.2015 
έγγραφό της, κοινοποιούμενο 
στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, αυτόματα 
απέρριψε όλους τους προφανώς 
αβάσιμους ισχυρισμούς που είχαν 
προβληθεί από τον δήμο Παλαιού 
Φαλήρου, διαπιστώνοντας μάλι-
στα την «εμμονή» του Δημάρχου 
(ειδικότερα  στο έγγραφο αυτό 
αναφέρει επί λέξει: «Ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη διαφωνεί με 
το περιεχόμενο του ανωτέρω 
απαντητικού εγγράφου (ενν. 
του δήμου Παλαιού Φαλήρου) 
και εμμένει στις απόψεις που 
έχει διατυπώσει στην με αρ. 
πρωτ. 202612/35954/2015 
επιστολή του προς τον Δήμαρ-
χο Παλαιού Φαλήρου, από 
την οποία προκύπτει ότι το εν 
λόγω κατάστημα λειτουργεί 
άνευ αδείας και, ως εκ τού-
του, ο Δήμαρχος υποχρεούται 
να προβεί στη σφράγισή του, 
σύμφωνα με το α. 80 του ν. 
3463/2006») (ΣΧΕΤ. 23).

Στη συνέχεια, η Γ.Γ. Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με το 93697/50419/29.12.2015 

έγγραφό του προς τον δήμο 
Π. Φαλήρου, παραπέμποντας 
στα προβλεπόμενα περί σφρά-
γισης καταστημάτων που λει-
τουργούν άνευ νομίμου αδείας 
(αρ. 80 § 6 εδ. γ’ & δ’ του 
ν. 3463/2006), ενέμεινε και 
εκείνος στις θέσεις του, κατα-
λήγοντας στο εξής συμπέρασμα: 
«Κατόπιν των προαναφερο-
μένων, καθώς και του υπ’ αρ. 
202612/35945/2015 εγγράφου 
του Συνηγόρου του Πολίτη και 
του υπ’ αρ. 40240/22091/2015 
εγγράφου της υπηρεσίας μας 
προς εσάς, με τα οποία είχατε 
ενημερωθεί επί των διαπιστώ-
σεων που αφορούν την άνευ 
αδείας λειτουργία του εν λόγω 
Καταστήματος Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος, παρακαλούμε 
εντός δεκαπέντε ημερών από 
την λήψη του παρόντος να προ-
βείτε σε όλες τις ενδεδειγμένες 
ενέργειες προς αποκατάσταση 
της νομιμότητας, ενημερώνο-
ντας την Υπηρεσία μας, καθώς 
και τον Συνήγορο του Πολίτη» 
(ΣΧΕΤ. 24).

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος 
Π. Φαλήρου αγνόησε επιδει-
κτικά το ως άνω με αρ. πρωτ. 
93697/50419/29.12.2015 
έγγραφο της Γ.Γ. Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής και 
παρά το νόμο δεν σφράγισε 
την επιχείρηση υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  της πρώτης 
εναγομένης. Συνεπεία αυτής 
της παράβασης και αφού πλέον 
είχαν παρέλθει τρείς (3) μήνες 
από την αποστολή του άνω 
εγγράφου της Γ.Γ. Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης Αττικής, ήταν 
να αποσταλεί στο δήμαρχο Π. 
Φαλήρου το με αριθμ. πρωτ. 
τ.τ. 8489/3277/07.03.2016 
νέο έγγραφο της Γ.Γ. Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, με το οποίο κλήθηκε 
σε απολογία για παράβαση 
καθήκοντος σε σχέση με 
τη λειτουργία άνευ αδείας 
ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος της πρώτης 
εναγομένης. 

Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  τ ο 
άνω με αριθμ .  πρωτ.  τ .τ . 
8489/3277/07.03.2016 έγγρα-
φο της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής με το οποίο κλή-
θηκε σε απολογία ο δήμαρχος 
Π. Φαλήρου αναφέρει επί λέξει 
τα εξής: «Κατόπιν των ανωτέ-
ρω σχετικών, που αφορούν 
στην λειτουργία άνευ αδείας 
ίδρυσης και λειτουργίας του 
Καταστήματος Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος της εταιρεί-
ας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Σ. & Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Α.Ε.» με 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμά-
των σε τμήμα της παραλίας 
έμπροσθεν του ξενοδοχείου 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ», σας ενημερώ-
νουμε η υπηρεσία μας έχει 
προβεί σε έναρξη της πει-
θαρχικής διαδικασίας εις 
βάρος του Δημάρχου Παλαι-
ού Φαλήρου ως αρμοδίου 
προς επιβολή της διοικητικής 
κύρωσης της σφράγισης του 
ως άνω Κ.Υ.Ε. οργάνου με την 
υπ’ αριθμ. 8489/3277/2015 
κλήση σε απολογία για παρά-
βαση καθήκοντος από δόλο ή 
βαριά αμέλεια των διατάξεων 
… » (ΣΧΕΤ. 25). 

Ενώ με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 
19857/11703/12-08-2016 
έγγραφό της, η Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση Αττικής κατέστησε 
σαφές στο Δήμο Παλαιού Φαλή-
ρου ότι κατά δέσμια αρμοδιότητα 
πρέπει να ανακληθεί η άδεια 
ίδρυσης της εν λόγω επιχειρή-
σεως λόγω πολεοδομικών παρα-
βάσεων καθώς δεν υφίσταται 
ανασταλτικό αποτέλεσμα με την 
άσκηση προσφυγής από την α’ 
καταγγελλόμενη ενώπιον του 
αρμοδίου ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. εις βάρος 
πορισμάτων των ελεγκτών δόμη-
σης ή πράξεων/παραλείψεων 
των οργάνων των Υ.ΔΟΜ (ΣΧΕΤ. 
26). Στο τέλος δε του εγγράφου 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: « 
… παρακαλούμε για τις δικές 
σας ενέργειες εντός του πλαι-
σίου αρμοδιοτήτων σας. Σε 
διαφορετική περίπτωση σας 
γνωρίζουμε ότι δύναται να 
στοιχειοθετηθεί εις βάρος σας 
το πειθαρχικό παράπτωμα της 
παράβασης καθήκοντος από 
δόλο ή βαριά αμέλεια των 

διατάξεων)» (ΣΧΕΤ. 27).   
Επειδή προσάγουμε και επι-

καλούμαστε τα ως άνω αναφε-
ρόμενα σχετικά έγγραφα καθώς 
και δέκα φωτογραφίες που απο-
τυπώνουν τις αυθαιρεσίες των 
καταγγελλομένων, ήτοι συνολικά 
τριάντα επτά (37) σχετικά έγγρα-
φα (βλ. ΣΧΕΤ. 1 - 37).

Επειδή μάρτυρες προτεί-
νουμε τους:

1. Παναγιώτη Χριστοδου-
λάκη του Εμμανουήλ, κάτοικο 
Αθηνών, στην οδό Ν. Φλώρου 
αρ. 8.

2 . Παναγιώτη Ράπτη , 
κάτοικο Παλαιού Φαλήρου 
Αττικής, στην οδό Δήμητρας 
αρ. 13 -15.  

Ε Π Ε Ι Δ Η
Θεωρούμε αδιανόητο στην 

πρωτεύουσα μίας χώρας μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν 
εμπλακεί τόσες δημόσιες υπηρε-
σίες, να έχει καταγραφεί σωρεία 
παραβάσεων, να έχει κληθεί σε 
απολογία ακόμη και ο Δήμαρχος 
της περιοχής και να συνεχίζει να 
λειτουργεί μία επιχείρηση στην 
παραλία του Παλαιού Φαλή-
ρου χρησιμοποιώντας μάλιστα 
δημόσιους χώρους δίχως καν 
να έχει την απαιτούμενη άδεια 
λειτουργίας. 

Γ Ι Α   Τ Ο Υ Σ   Λ Ο Γ Ο Υ Σ
Α Υ Τ Ο Υ Σ

Και με τη ρητή επιφύλαξη 
παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Λ Ο Υ Μ Ε  
1. Την Ανώνυμη Εταιρεία με 

την επωνυμία: «ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣ-
ΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο 
Παλαιό Φάληρο Αττικής Λεω-
φόρος Ποσειδώνος 72, όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται.

2. Του Ζαχαρία Σαλαπάτα 
του Σωτηρίου, κατοίκου ομοίως 
ως άνω.

3. Κάθε υπεύθυνο για την 
οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση 
συμμετοχή του στην τέλεση των 
κάτωθι παράνομων πράξεων, κατ’ 
άρθρα 45 – 49 ΠΚ.   και 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε  
Όπως, διενεργήσετε έρευνα 

για τα ως άνω καταγγελλόμενα 
με σκοπό να ληφθούν τα κατάλ-
ληλα μέτρα για την προάσπιση 
της υγείας της και της δημόσιας 
περιουσίας των πολιτών καθώς 
και να αποδοθούν οι ευθύνες που 
αναλογούν στους υπαίτιους των 
άνω πράξεων και παραλείψεων.

Αθήνα, 30/10/2017
Μετά ιδιαιτέρας τιμής

Ο διαχειριστής και 
νόμιμος εκπρόσωπος της 

άνω εταιρείας με την 
επωνυμία:

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
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Ο 
∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. ∆ιονύσης 
Χατζηδάκης, εγκληµατικά αδιαφορεί εγκλη-
µατικά για τις παρεµβάσεις: α) του Υπουρ-
γείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & 
Τουρισµού, β) της Αποκεντρωµένης ∆ιοί-

κησης Αττικής, γ) της Υγειονοµικής ∆ιεύθυνσης της 
Περιφέρειας Αττικής, δ) της Κτηµατικής Υπηρεσίας 
Πειραιά, ε) της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης του 
∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στ) του Συνη-
γόρου του Πολίτη και µε το «έτσι θέλω» επιτρέπει 
στην εταιρεία «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ. & Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Α.Ε.» να λειτουρ-
γεί παράνοµα υπερ… κατάστηµα υγειονοµικού ενδι-

αφέροντος (ΚΥΕ) και ν’ αναπτύσσει -επίσης παρά-
νοµα- τραπεζοκαθίσµατα στον χώρο της παραλίας 
επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος 72, µπροστά δηλα-
δή από το ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» που της ανήκει, 
µε δυο ορόφους …αυθαίρετους για πολλά χρόνια.  

Μήπως το υψηλό ποσοστό (65,84%) µε το οποίο 
επανεκλέχτηκε ∆ήµαρχος Π. Φαλήρου το 2014, 
έχει «φουσκώσει» τα µυαλά του, ωθώντας τον σε 
απολυταρχικές συµπεριφορές – πολιτικές, τύπου 
Αντόνιο ντι Ολιβέιρα Σαλαζάρ ή µήπως ξεπληρώ-
νει «οφειλές» προς φίλους, συνεργάτες και χορη-
γούς προεκλογικών αγώνων;

Ποια τα κίνητρα του κ. Χατζηδάκη που τον 

ωθούν στο να ευνοεί σκανδαλωδώς την επιχείρη-
ση των κ κ. ΣΑΛΑΠΑΤΑ, η οποία έχει κάνει «κατά-
ληψη» µπροστά στην παραλία, σ’ ένα χώρο 4.000 
τετραγωνικών µέτρων, τοποθετώντας τραπέζια, 
καρέκλες, ξαπλώστρες, οµπρέλες, δηµιουργώντας 
πάρκινγκ αυτοκινήτων και οικειοποιούµενος ακόµα 
και τις δηµόσιες τουαλέτες, για την εξυπηρέτηση 
του αυθαίρετου καταστήµατος υγιειονοµικού ενδι-
αφέροντος -µπροστά από το ξενοδοχείο και πάνω 
στον αιγιαλό- , το οποίο ειρήσθω εν παρόδω δεν 
κατέχει νόµιµη άδεια λειτουργίας, όπως αποφαίνο-
νται έξι (6) ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, πλην του ∆ήµου 
Παλαιού Φαλήρου;

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΣΤΑ ΑΡΠΑΧΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Κάτω αριστερά στην 
φωτογραφία διακρί-
νονται οι δηµοτικές 
τουαλέτες οι οποίες 
έχουν περιφραχτεί 
από την επιχείρηση. 

Για παράνοµο παρ-
κάρισµα στα πεζο-
δρόµια γνωρίζαµε. Το 
παρκάρισµα αυτοκι-
νήτων στην παραλία 
µας διέφευγε…
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Π αλλαϊκή συγκέ-
ντρωση διαμαρτυ-
ρίας και συναυλία 

διοργάνωσε την Παρα-
σκευή, 6 Οκτωβρίου, η 
κίνηση πολιτών «Δυτικό 
Μέτωπο» σε συνεργασία 
με τοπικούς φορείς της 
δυτικής Αττικής με αίτημα 
την οριστική κατάργηση 
του ΧΥΤΑ Φυλής.

Κεντρικός ομιλητής της 
εκδήλωσης ήταν ο κ. Νίκος 
Σακούτης, δημοτικός σύμβου-
λος Πετρούπολης και εκπρό-
σωπος του «Συντονισμού 
Αιρετών για μια Ριζοσπαστική, 
Εναλλακτική Πορεία στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ο κ. Σακούτης αντιτάχθη-
κε στην απόφαση της κυβέρ-
νησης και της Περιφέρειας 
Αττικής να προχωρήσουν 
στην καύση των απορριμ-
μάτων και στη διάθεση της 
διαχείρισής τους σε ιδιώτες, 
ενώ τόνισε ότι υπάρχει γενική 
βεβαιότητα για το ότι δεν 
πρόκειται να επιτευχθεί 
ο αρχικός σχεδιασμός για 
ανακύκλωση του 50% 
των απορριμμάτων μέχρι 
το 2020. Σε σχέση με τον 
συγκεκριμένο στόχο υποστή-
ριξε ότι δεν έχουν δημιουρ-
γηθεί οι προαπαιτούμενες 

βασικές υποδομές (ανακύ-
κλωση, κομποστοποίηση, 
επαναχρησιμοποίηση) και 
ότι η χρηματοδότηση του 
προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ 
αποτελεί άλλοθι.

Στη συνέχεια, αφού 
αναφέρθηκε στη χαμηλή 
αποδοτικότητα του ΕΜΑΚ 
Φυλής και στον συγκεντρω-
τισμό των δομών διαχείρισης 
απορριμμάτων, ο κ. Σακούτης 
υπογράμμισε την αντίφαση 
ανάμεσα στην εκλογή της 

σημερινής περιφερειακής 
Αρχής με βασικό σύνθημα το 
κλείσιμο του ΧΥΤΑ και στη 
συνέχιση της λειτουργίας του. 
Όπως τόνισε, στην ουσία θα 
έχουμε επέκταση του ΧΥΤΑ, 
επειδή οι εναλλακτικές λύσεις 
που προτείνονται από την 
κεντρική Διοίκηση περιλαμ-
βάνουν τη χρησιμοποίηση 
γειτονικών λατομείων. Ο 
ομιλητής καυτηρίασε επίσης 
την ανοικτή υποστήριξη των 
δευτερογενών καύσιμων 

υλικών τύπου RDF, τα οποία 
όμως απαγορεύονται από τον 
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρι-
σης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ), 
εκ μέρους του αναπληρωτή 
υπουργού Περιβάλλοντος.

Ο κ. Σακούτης έκλεισε 
την ομιλία του με την υπό-
σχεση ότι ο αγώνας για να 
κλείσει οριστικά ο ΧΥΤΑ 
Φυλής θα συνεχιστεί και 
ζήτησε τη συμπαράσταση 
των φορέων και των πολιτών 
της δυτικής Αττικής.

«Δυτικό Μέτωπο»:  
Να κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής

Προκηρύχθηκε  
ο νέος κύκλος των 
Ευρωπαϊκών Βραβείων 
Επιχειρήσεων  
για το Περιβάλλον

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) 
και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχει-
ρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος 
(ΠΑΣΕΠΠΕ) ανακοίνωσαν την προκήρυξη 
του νέου κύκλου των Ευρωπαϊκών Βρα-
βείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 
(European Business Awards for the 
Environment – EBAE).

Τα βραβεία αυτά απονέμονται κάθε 
2 χρόνια σε όσες επιχειρήσεις των 28 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών 
διακρίθηκαν για τις περιβαλλοντικές 
τους επιδόσεις, την καινοτομία και την 
προσήλωσή τους στην κυκλική οικονομία. 
Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό 
Ευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος έχει ως 
στόχο να παρακινήσει τις Ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πολιτικών 
προστασίας του περιβάλλοντος και βιώ-
σιμης ανάπτυξης.

Η πρώτη διοργάνωση ανάγεται στο 
1987, ενώ στην Ελλάδα διοργανώθηκαν 
πρώτη φορά πριν από 13 χρόνια. Δικαίωμα 
συμμετοχής στον εθνικό διαγωνισμό έχουν 
όλες οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην 
Ελλάδα και ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. 
Στη συνέχεια οι ελληνικές επιχειρήσεις 
διαγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η τελευταία πανευρωπαϊκή απονομή 
έλαβε χώρα το 2016 στο Ταλίν, όπου 
συμμετείχαν συνολικά 148 επιχειρήσεις 
από 24 χώρες (αριθμός ρεκόρ), εκ των 
οποίων 9 ήταν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες βραβεύτηκαν στην Αθήνα σε ειδική 
τελετή τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Οι κατηγορίες βράβευσης είναι οι εξής:
– Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης 

(Management Award)
– Βραβείο Προϊόντος (Product Award)
– Βραβείο Διεργασίας (Process Award)
– Βραβείο Διεθνούς Επιχειρηματικής 

Συνεργασίας (International Business 
Cooperation Award)

Οι βραβευθέντες στις παραπάνω 
κατηγορίες διαγωνίζονται και στην υπο-
κατηγορία Βιοποικιλότητα (Biodiversity). 
Η πρώτη κατηγορία χωρίζεται σε δύο 
υποκατηγορίες: Βραβείο Οργάνωσης και 
Διοίκησης για πολύ μικρές (micro) και 
μικρές (small) επιχειρήσεις και Βραβείο 
Οργάνωσης και Διοίκησης για μεσαίες 
(medium) μεγάλες (large) επιχειρήσεις. 

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσε-
ων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής τελούν υπό την αιγίδα των 
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

πηγή: greenbusiness.gr, 10/10/2017

Ευρεία πλειοψηφία εξασφάλισε η 
ψήφιση του νομοσχεδίου «Έλεγχος και 
προστασία του δομημένου περιβάλλο-
ντος», δεδομένου ότι «υπέρ» της αρχής 
τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ αλλά και ΝΔ, 
Δημοκρατική Συμπαράταξη και Ποτάμι. 
«Κατά» του νομοσχεδίου τάχθηκαν το 
ΚΚΕ και η ΧΑ και «παρών» δήλωσε η 
Ένωση Κεντρώων. 

«Έγιναν αρκετές αλλαγές, όχι μόνο 
στο πλαίσιο της Ολομέλειας, αλλά και τις 
προηγούμενες εβδομάδες στη συζήτηση 
του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική 
επιτροπή με τους φορείς, όπως και στη 
διαβούλευση που προηγήθηκε τους 
προηγούμενους μήνες. 

Θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει 
ένα νομοσχέδιο μεγάλης σύγκλισης, και 
αυτό θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς 
πάσα κατεύθυνση, ότι μαζί θέλουμε να 
δουλέψουμε τα μεγάλα θέματα του 
νομοσχεδίου και να υπάρξει η καλύτερη 
δυνατή λύση», είπε λίγο πριν από την 

έναρξη της ψηφοφορίας ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος 
Σταθάκης. 

Ο υπουργός ανέφερε ότι με το νομο-
σχέδιο απλοποιείται η διαδικασία της 
αδειοδότησης και άρα διευκολύνεται 
η κατασκευή κτηρίων, η οποία υπόκει-
ται πλέον στην ευθύνη του μηχανικού 
και των επιθεωρητών. Ο κ. Σταθάκης 
υπογράμμισε επίσης ότι δημιουργείται 
πλέον ένας μηχανισμός ελέγχου που 
μπορεί να λειτουργήσει και να κάνει 
τη δουλειά του σε περιφερειακό και 
αποκεντρωμένο επίπεδο. 

Επίσης, αναφέρθηκε στα δρακόντεια 
μέτρα για την αποτροπή νέας γενιάς 
αυθαιρέτων και επισήμανε ότι μαζί με τα 
μέτρα για δάση, κτηματολόγιο, χωρικό 
σχεδιασμό στους Δήμους, τα τοπικά 
χωρικά σχέδια για κατοικία, τουρισμό 
κ.λπ., αλλάζει η νοοτροπία στο θέμα της 
αδειοδότησης και του ελέγχου. Ταυτό-
χρονα, επισήμανε πως στο σκέλος των 

προστίμων εισάγονται δύο καινούργιες 
κοινωνικές ομάδες, με πολύ ελαφρύτερα 
πρόστιμα για ανέργους και για εκείνους 
που λαμβάνουν κοινωνικό εισόδημα 
αλληλεγγύης, ενώ διευκολύνεται και 
η ιδέα της τακτοποίησης. 

Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά 
στο ζήτημα της μεταφοράς του συντε-
λεστή, για να υπογραμμίσει πως οι απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 
είναι απόλυτα σαφείς και απαγορεύουν 
την εμπορευματική μεταφορά. Ταυτό-
χρονα, όπως σημείωσε, με το σχέδιο 
και την πρόκληση να προχωρήσουν οι 
Δήμοι στα τοπικά χωρικά σχέδια, είναι 
διαφορετική η κλίμακα πάνω στην οποία 
θα σχεδιάζουν, ώστε να αποκτήσουν 
χώρους υποδοχής και να αποκτήσει 
νόημα η μεταφορά συντελεστή στη 
δόμηση χωρίς εμπορευματική χρήση, 
τηρώντας απόλυτα την απόφαση και 
τη νομολογία του ΣτΕ.

πηγή: 4green

Υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου  
για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος
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Τ ο ΠΑΚΟΕ, σε συνεργα-
σία με την Envia ΑΕ, στα 
πλαίσια των προσπαθειών 

του και των δραστηριοτήτων του 
για καλύτερη ποιότητα ζωής, 
υλοποίησε ένα πρόγραμμα αξι-
ολόγησης των εκπεμπόμενων 
ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως 
αιωρούμενα σωματίδια και οξεί-
δια του αζώτου, από πετρελαιοκί-
νητα ταξί και ταξί φυσικού αερί-
ου. Τα πειράματα διεξήχθησαν 
στις 25-26/1/2017 (ΚΤΕΟ Car 
Control, οδός Πέτρου Ράλλη), 
στις 27/1/2017 (πρατήρια ΕΚΟ 
λεωφ. Κηφισίας και Ν. Φιλα-
δέλφειας) και στις 28/1/2017 
(πρατήριο ΕΚΟ Ρέντη).

Οι λόγοι για τους οποίους 
επιλέχθηκαν να μετρηθούν αυτές 
οι παράμετροι είναι επειδή τα όρια 
των PM και NOx είναι αρκετά 
υψηλά σε σύγκριση με άλλες 
παραμέτρους και, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, τα 
ΚΤΕΟ δεν κάνουν μετρήσεις 
στις παραμέτρους αυτές.

Η μελέτη αυτή έχει εκπο-
νηθεί δωρεάν από το ΠΑΚΟΕ 
και έχει κατατεθεί (αρ. πρωτ. 
8317/22.02.2017) στον ανα-
πληρωτή υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη 
Φάμελλο με τα πλήρη στοιχεία 
της, έκτασης 200 σελίδων. 
Εκείνος ακόμη… τη μελετά, 
ενώ οι Αθηναίοι πεθαίνουν 
από τις εκπομπές των πετρε-
λαϊκών ρύπων.

Το Φυσικό Αέριο σήμερα είναι 
το πλέον περιζήτητο καύσιμο 
εξαιτίας της υψηλής θερμογό-
νου δύναμης, της μειωμένης 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 
και της αποδοτικής του καύσης. 

Πρόκειται για ένα μείγμα 
καυσίμων αερίων, με το μεθά-
νιο κυρίαρχο συστατικό, που 
βρίσκεται σε κοιλότητες του 
υπεδάφους, συνήθως μαζί με 
άλλα ορυκτά καύσιμα. Είναι ελα-
φρύτερο του αέρα και άοσμο, 
για λόγους όμως ανίχνευσης σε 
περίπτωση διαρροής προστίθεται 
σε αυτό ουσία η οποία του προσ-
δίδει χαρακτηριστική οσμή. Πριν 
διατεθεί για χρήση, υφίσταται μια 
επεξεργασία κατά την οποία δια-
χωρίζονται και κατακρατούνται 
ποικίλα ανεπιθύμητα συστατικά 
και ενώσεις από τη μάζα του. Το 
τελικό προϊόν, το οποίο συλλέγε-
ται και μεταφέρεται με αγωγούς 
από τον τόπο εξόρυξης προς 

την τελική κατανάλωση, είναι 
απαλλαγμένο από υδρατμούς, 
από βαρύτερους του μεθανίου 
υδρογονάνθρακες και από άλλα 
στοιχεία και ενώσεις.

Υπάρχουν τεράστια καταμε-
τρημένα αποθέματα Φυσικού 
Αερίου. Τα μεγαλύτερα είναι της 
Ρωσίας, τα οποία φθάνουν στο 
ένα τρίτο περίπου των παγκόσμι-
ων αποθεμάτων. Άλλες μεγάλες 
ποσότητες βρίσκονται στο Ιράν, 
στο Κατάρ και στη Σαουδική 
Αραβία. Ανάλογα με το τόπο 
προέλευσής του, η σύστασή του 
διαφοροποιείται.

Θεωρείται η καθαρότερη πηγή 
ενέργειας μετά τις Ανανεώσιμες, 

λόγω της ποιότητας της καύσης 
του και της χαμηλής περιεκτικό-
τητας των καυσαερίων του σε 
ρυπογόνες ουσίες. Έχει πλέον 
επικρατήσει ως το κατεξοχήν 
καύσιμο των πόλεων που θέλουν 
να σέβονται το περιβάλλον και 
τους πολίτες τους, διότι:

1. Επιτυγχάνει μεγαλύτε-
ρη ενεργειακή απόδοση από 
όλα τα άλλα καύσιμα σε όλους 
τους τομείς της παραγωγής, με 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τη μείωση του 
ενεργειακού κόστους

2. Είναι πολύ πιο φιλικό στο 
περιβάλλον, καθώς επιβαρύνει 
κατά τουλάχιστον 38% λιγότερο 

από τον άνθρακα, 28% λιγότερο 
από το μαζούτ και 24% από το 
πετρέλαιο ντίζελ.

3. Παρέχει μεγαλύτερη ευε-
λιξία, ευκολία χρήσης και δια-
χείρισης σε σχέση με τα άλλα 
καύσιμα, τόσο στις οικιακές όσο 
και στις εμπορικές και βιομηχα-
νικές εφαρμογές.

 Άρα, βρίσκει ευρύτατη εφαρ-
μογή στο σπίτι για το μαγείρε-
μα και τη θέρμανση νερού και 
χώρων, στον κτηριακό τομέα για 
την κεντρική θέρμανση, στις μετα-
φορές και στις συγκοινωνίες, στη 
βιοτεχνία, στη βιομηχανία και στην 
ηλεκτροπαραγωγή. Ειδικά στην 
ηλεκτροπαραγωγή, τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζεται μεγάλη 
διείσδυση του Φυσικού Αερίου. 
Με δεδομένο το δίκτυο μεταφο-
ράς και διανομής, εγκαθίστανται 
πολλές νέες μονάδες παγκόσμια, 
παράλληλα δε προγραμματίζεται 
η αντικατάσταση παλαιότερων 
ρυπογόνων μονάδων άλλων 
τεχνολογιών με Φ/Α.

Σταθερότητα  
στην ποιότητα

Το φυσικό αέριο εισήχθη στην 
χώρα μας από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια 
Επιχείρηση Αερίου) το 1988, ενώ 
το 1996 το δίκτυο του Φυσικού 
Αερίου στην Αθήνα υποδέχεται 
το φυσικό αέριο που εισάγεται 
από τη Ρωσία μέσω αγωγού και 
λίγο αργότερα από την Αλγερία 
με ειδικά δεξαμενόπλοια. Τα 
οφέλη της ελληνικής βιομηχανίας 
προέρχονται από τη χρήση του 
φυσικού αερίου ως βασικού καυ-
σίμου, με πλεονεκτήματα τη μη 
δυνατότητας νόθευσης, τη στα-
θερότητα της ποιότητας και της 
απόδοσής του, τις χαμηλότερες 
εκπομπές ρύπων (σχεδόν μηδενι-
κές), τη μέγιστη αυτονομία με το 
μικρότερο κόστος, τη διατήρηση 
καθαρού κινητήρα, το μικρότερο 
κόστος συντήρησης, μεγαλύτε-
ρες αποδόσεις με χαμηλότερο 
κόστος και μειωμένες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα.

Επιδράσεις  
στην υγεία

 Οι επιδράσεις στην υγεία 
από τα αιωρούμενα σωματίδια 
εξαρτώνται πολύ από το μέγεθος 
των σωματιδίων και τη σύστασή 
τους. Όσο μικρότερα σε μέγεθος 
είναι τα σωματίδια, τόσο βαθύτε-
ρα εισχωρούν στο αναπνευστικό 
σύστημα του ανθρώπου. Γενικά, 
σωματίδια με μέγεθος μεγαλύ-
τερο από 10 μm δεν εισχωρούν 
στο αναπνευστικό σύστημα. Τα 
μικρότερα από 10 μm σωματίδια 
επηρεάζουν την αναπνοή και 
προκαλούν ασθένειες στο ανα-
πνευστικό. Τα μικρά σωματίδια 
PM 2.5 δεν απομακρύνονται 
από το αναπνευστικό σύστημα, 
ξεπερνούν τα αντανακλαστικά 
του φτερνίσματος και του βήχα 
και κατεβαίνουν στις κυψελίδες. 

Ομάδα υψηλού κινδύνου απο-
τελούν ηλικιωμένοι, παιδιά και 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αρ. Πετρελαι-
οκίνητου ταξί ΝΟ2 (mg/m3) ΝΟ (mg/m3) Μέσος Όρος PM 

2.5 (μg/m3)

Μέσος Όρος  
PM 10
(μg/m3)

T.P.M. (μg/m3)

1 1.01 5.29 12.54 27.85 44.95

2 0.81 2.64 17.67 44.48 75.55

3 8.1 17.2 69.28 145.35 199.8

4 2.63 0 506.04 3311.11 7656.47

5 5.06 18.5 64.47 132.38 185.22

6 0 0 142.85 262.87 343.4

7 0.203 5.29 8.8 27.6 55.29

8 7.9 18.5 24.63 80.68 141.83

9 0.81 0 26.9 68.8 107.77

10 1.42 1.32 82.13 165.83 242.29

11 4.66 6.61 53.74 492.48 1013.45

12 0 0 56.42 209.53 338.45

13 2.23 3.96 422.9 929.95 1071.45

14 2.03 0 92.66 135.54 182.78

15 1.62 0 43.71 91.52 144.72

16 15.6 46.2 51.7 82.48 120.34

17 1.42 0 30.26 73.52 155.03

18 3.24 1.32 18.83 67.31 139.38

19 1.62 5.29 20.58 55.59 99.45

20 4.46 10.6 146.43 954.43 2474.09

21 0.81 0 47.62 141.02 252.47

22 1.01 0 36.83 100.45 174.73

23 16 30.4 25.49 71.21 134.44

24 8.1 7.93 52.62 153.81 232.77

25 1.82 0 51.99 119.96 198.45

26 0.203 0 69.12 197.52 284.89

ΟΡΙΑ

8-hour TWA:  
1,01 mg/m3 

STEL (15min):  
2,03 mg/m3

8-hour TWA:   
2,64 mg/m3

Ετήσια  
Οριακή τιμή:  

25 μg/m3

24-ωρη  
Οριακή τιμή:  

50 μg/m3

Οριακή τιμή:  
260 μg/m3

Επιστημονική μελέτη του ΠΑΚΟΕ για το φυσικό αέριο:

Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων σε 
Πετρελαιοκίνητα Ταξί και Ταξί Φυσικού Αερίου
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άτομα που πάσχουν από άσθμα. 
Τα αιωρούμενα σωματίδια προ-
καλούν επίσης φθορές στα υλικά 
και μειώνουν την ορατότητα. Επη-
ρεάζουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες 
της ατμόσφαιρας συντελώντας 
στη δημιουργία νεφών ως πυρήνα 
συμπύκνωσης και επιδρούν στο 
κλίμα μεταβάλλοντας το ισοζύγιο 
ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. 

 Τα οξείδια του αζώτου συντε-
λούν στην πρόκληση ασθματικών 
καταστάσεων και αναπνευστικών 
προβλημάτων, καθώς σε συνθή-
κες βροχής σχηματίζουν, αντι-
δρώντας με το νερό, νιτρικό οξύ 
(όξινη βροχή), ενώ σε συνθήκες 
υψηλής υγρασίας σχηματίζουν 
ατμούς νιτρικού οξέως, οι οποίοι 
είναι δυνατόν να εισχωρήσουν 
στο αναπνευστικό σύστημα προ-
καλώντας του σοβαρές βλάβες. 
Τα μικροσωματίδια που σχημα-
τίζονται μπορεί να εισχωρήσουν 
στα πλέον ευαίσθητα σημεία 
των πνευμόνων και να προκαλέ-
σουν εμφύσημα και βρογχίτιδα 
και να επιδεινώσουν καρδιακές 
παθήσεις. 

Μία από τις επιδράσεις των 
οξειδίων του αζώτου στο περι-
βάλλον είναι η καταστροφή της 
οζονόσφαιρας, που χρησιμεύει για 
την προστασία των οργανισμών 
από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Η όξινη βροχή, στον σχηματισμό 
της οποίας συμμετέχουν τα οξεί-
δια του αζώτου, είναι υπεύθυνη 
για σημαντικές καταστροφές σε 
δάση και άλλες φυτικές μορφές 
ζωής, ενώ σημαντικές είναι και 
οι επιδράσεις της στις λίμνες και 
στα ποτάμια. 

Μεταβάλλει το PH του οικο-

συστήματος με το οποίο έρχεται 
σε επαφή παρεμποδίζοντας τους 
ζώντες οργανισμούς να απορρο-
φήσουν θρεπτικά συστατικά από 
το έδαφος ή τις λίμνες αντίστοιχα, 
ενώ παράλληλα μειώνεται η βιο-
ποικιλότητα και ο πληθυσμός και 
άλλων οργανισμών, σημαντικών 
κρίκων στον τροφικό πλέγμα. 

Οι μετρήσεις έγιναν σε 43 
οχήματα, εκ των οποίων τα 26 
ήταν πετρελαιοκίνητα, ενώ τα 

υπόλοιπα 17 ήταν οχήματα φυσι-
κού αερίου. Τα οχήματα αυτά 
ήταν διαφορετικού κυβισμού 
και παλαιότητας και οι μετρή-
σεις διεξήχθησαν εντός ειδικά 
διαμορφωμένου χώρου για να 
αποφεύγονται τυχόν παρεμ-
βολές από εξατμίσεις άλλων 
οχημάτων και από τον αέρα. 
Από τις μετρήσεις προέκυψαν 
τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
(Πίνακας 1), όπου, TWA είναι η 

χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή 
της συγκέντρωσης μίας χημικής 
ουσίας για μία συνηθισμένη μέρα 
εργασίας 8 ωρών, στην οποία 
όλοι σχεδόν οι εργαζόμενοι μπο-
ρούν να εκτεθούν κατ’ επανάλη-
ψη, καθημερινά, χωρίς αρνητικές 
επιδράσεις στην υγεία τους, και

STEL είναι η οριακή τιμή 
έκθεσης μικρής διάρκειας, δηλα-
δή η συγκέντρωση στην οποία 
οι εργαζόμενοι μπορούν να εκτί-

θενται συνεχώς για μια σύντο-
μη περίοδο (15 λεπτά), χωρίς 
να υποφέρουν από ερεθισμό ή 
χρόνια ή μη αναστρέψιμη κατα-
στροφή ιστών ή νάρκωση, έτσι 
ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα 
τραυματισμού από ατύχημα, να 
εμποδίζεται η αυτοπροστασία ή 
να μειώνεται ουσιωδώς η από-
δοση της εργασίας. 

Από το σύνολο των μετρή-
σεων, εξάγεται το συμπέρασμα 
ότι οι τιμές των οξειδίων του 
αζώτου που καταγράφηκαν για 
τα πετρελαιοκίνητα οχήματα ήταν 
ιδιαίτερα αυξημένες και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις αρκετά πάνω 
από τα επιτρεπόμενα όρια, ενώ 
για τα οχήματα φυσικού αερίου 
οι τιμές αυτές είναι μηδενικές. 

Όσον αφορά τον μέσο όρο 
των τιμών των αιωρούμενων 
σωματιδίων που καταγράφη-
καν, εξάγεται το συμπέρασμα 
ότι όλων των κατηγοριών τα 
οχήματα σε ορισμένες περιπτώ-
σεις υπερβαίνουν από ελάχιστα 
έως αρκετά το ημερήσιο όριο 
των 50 μg/m3 για τα PM 10 και 
των 25 μg/m3 για τα PM 2.5. 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα 
PM 2.5, το ποσοστό υπέρβασης 
των ορίων για τα πετρελαιοκίνητα 
είναι 77%, ενώ στα ταξί φυσικού 
αερίου είναι 30%. Στα PM 10 το 
ποσοστό υπέρβασης είναι 88,5% 
στα πετρελαιοκίνητα ταξί και 
53% στα ταξί φυσικού αερίου, 
ενώ για τα ολικά αιωρούμενα 
σωματίδια παρατηρούμε ότι το 
ποσοστό υπέρβασης είναι 27% 
για τα πετρελαιοκίνητα έναντι 
41% που είναι στα ταξί φυσικού 
αερίου.

Αρ. ταξί 
φυσικού 
αερίου

ΝΟ2 (mg/m3) ΝΟ (mg/m3) Μέσος Όρος 
PM 2.5 (μg/m3)

Μέσος Όρος 
PM 10 (μg/m3) T.P.M. (μg/m3)

27 0 0 257.13 3063.76 16121.9

28 0 0 63.06 1216.66 5847.2

29 0 0 18.51 438.22 3880.55

30 0 0 70.74 2077.54 15815.13

31 0 0 183.23 4325.96 20828.74

32 0 0 15.92 35.33 42.73

33 0 0 7.76 24.34 35.25

34 0 0 7.71 28.43 40.36

35 0 0 14.59 52.05 76.37

36 0 0 22.04 261.09 649.65

37 0 0 99.73 2385.25 11023.74

38 0 0 15.67 51.23 80.81

39 0 0 11.18 22.28 36.8

40 0 0 11.77 23.63 39.9

41 0 0 15.29 35.31 58.51

42 0 0 21.51 35.9 51.16

43 0 0 20.49 32.06 42.79

ΟΡΙΑ

8-hour TWA:  
1,01  mg/m3 

STEL (15min): 
2,03 mg/m3

8-hour TWA:   
2,64 mg/m3

Ετήσια Οριακή 
τιμή: 25 μg/m3

24-ωρη Οριακή 
τιμή: 50 μg/m3

Οριακή τιμή:  
260 μg/m3
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Ν έα ώθηση στην αεριοκίνηση δίνει 
δέσμη κινήτρων για τη χρήση του 
φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Τα 

έργα υποδομών προχωρούν με εντατικό 
ρυθμό, ώστε να διευρυνθεί το δίκτυο 
εφοδιασμού, ενώ η αγορά προσφέρει 
διευκολύνσεις προκειμένου οι οδηγοί να 
αποκτήσουν το δικό τους όχημα φυσικού 
αερίου. 

Η ΔΕΠΑ επενδύει σε υποδομές και 
δημιουργεί ένα διευρυμένο δίκτυο πρατη-
ρίων FISIKON στις μεγαλύτερες ελληνικές 
πόλεις, προκειμένου να εξασφαλίσει την 
αυτόνομη και οικονομική μετακίνηση για 
όλο και μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος 
της ΔΕΠΑ, Δημήτρης Δημητριάδης, 
σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
metaforespress.gr, «στο εγγύς μέλλον 
στόχος είναι τα πρατήρια να αυξηθούν, 
τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια. 
Προσβλέπουμε, την προσεχή 10ετία, να 
έχουμε φτάσει συνολικά τα 30-35 πρα-
τήρια φυσικού αερίου».

O σχεδιασμός της ΔΕΠΑ προβλέπει, 
επίσης, τη δημιουργία πρατηρίων κατά 
μήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόμων 
(ΠΑΘΕ και Εγνατίας Οδού), καθώς και 
στην Πελοπόννησο.

Πρατήρια φυσικού αερίου 
στην Ευρώπη  
και στην Ελλάδα 

Ήδη στην Ευρώπη υπάρχουν 3.307 
πρατήρια, ενώ στην Ελλάδα με πρωτο-
βουλία της ΔΕΠΑ, η οποία συνεργάζεται 
με τις BP & ΕΚΟ, επεκτείνεται το δίκτυο 
πρατηρίων φυσικού αερίου με την επω-
νυμία Fisikon. Τα πρατήρια Fisikon εξυ-
πηρετούν ΙΧ, επαγγελματικά οχήματα και 
ταξί, λεωφορεία και απορριμματοφόρα 
που καίνε φυσικό αέριο. Η ΔΕΠΑ έχει 
αναπτύξει σειρά δράσεων για την περαι-
τέρω διείσδυσή του, με την κατασκευή 
πρατηρίων φυσικού αερίου και τη παροχή 
κινήτρων σε επαγγελματίες και ιδιώτες 
για την αγορά ή μετατροπή αυτοκινήτων 
σε οχήματα φυσικού αερίου.

Πόλεις όπως η Αθήνα (Κηφισιά, Ηλι-
ούπολη, Ανθούσα, Κορωπί, Ασπρόπυργος, 
Νέα Φιλαδέλφεια, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 
Άνω Λιόσια), η Θεσσαλονίκη (Πυλαία, 
Νέα Μαγνησία), η Λαμία, η Λάρισα, ο 
Βόλος, τα Ιωάννινα (Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννί-
νων) αποκτούν πρατήρια φυσικού αερίου 
ενθαρρύνοντας την οικονομική οδήγηση.

Επιδότηση για αγορά ή 
μετατροπή επαγγελματικών 
οχημάτων φυσικού αερίου 

Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα επι-
δότησης (αναλυτικές πληροφορίες: http://
www.fisikon.gr/collaborations.html) για 
επαγγελματικά οχήματα φυσικού αερίου 

που υλοποιεί η ΔΕΠΑ σε συνεργασία με 
τις αντιπροσωπείες Volkswagen, Skoda 
και Mercedes. Η επιδότηση ξεκινά από 
τα 1.500 ευρώ και φθάνει ως τα 10.000 
ευρώ για αγορά ενός καινούργιου εργο-
στασιακά κατασκευασμένου οχήματος, ενώ 
επιδοτήσεις υπάρχουν και για τη μετατροπή 
βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων σε 
διπλού καυσίμου, καλύπτοντας ποσό 800 
ευρώ για βενζινοκίνητα και έως 12.000, 
ήτοι όλο το κόστος μετατροπής, για τα 
πετρελαιοκίνητα.

Κίνητρα για την αεριοκίνηση

Κίνητρα για τη χρήση του φυσικού 
αερίου στις μεταφορές υιοθετούνται σε 

εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για την 
επίτευξη του στόχου 20/20/20 για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 
τη μετάβαση σε μια νέα εποχή απεξάρτησης 
από τις συμβατικές μορφές ενέργειας:

Μπλε διάδρομοι: Αυξάνονται τα 
σημεία ανεφοδιασμού στους λεγόμενους 
«μπλε διαδρόμους» σε όλο τον κόσμο, με 
αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος θεσμός να 
συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του και 
να «ανοίγει» τον δρόμο παγκοσμίως στο 
πράσινο καύσιμο.

Ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας: 
Τα οχήματα φυσικού αερίου επιτρέπεται 
να κυκλοφορούν σε ζώνες περιορισμένης 
κυκλοφορίας (δακτύλιος κ.λπ.).

Φοροαπαλλαγές: Η ελληνική κυβέρ-

νηση προωθεί συγκεκριμένα μέτρα προκει-
μένου να επωφεληθούν οι καταναλωτές 
από τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου, 
με πιο πρόσφατη πρωτοβουλία την απαλ-
λαγή των αυτοκινήτων που κινούνται με 
φυσικό αέριο από την καταβολή τέλους 
αδείας.

Επιδοτήσεις: Η ΔΕΠΑ σε συνεργα-
σία με αυτοκινητοβιομηχανίες επιδοτεί 
την αγορά επαγγελματικών οχημάτων 
φυσικού αερίου.

Μειωμένες τιμές: Το φυσικό αέριο 
διατηρεί μειωμένη τιμή, έως και 60%, σε 
σύγκριση με τα υπόλοιπα καύσιμα χάρη 
στις συμφωνίες χαμηλής τιμής προμήθειας 
και τη μετακύληση των εκπτώσεων στους 
καταναλωτές.

Αυξάνονται οι προοπτικές  
για το φυσικό αέριο κίνησης

τώρα ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ και στην ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ  
με τα πρατήρια FISICON της ΔΕΠΑ
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Η επιλογή του φυσικού αερίου 
φαίνεται να είναι η σωστή για 
φέτος τον χειμώνα. Η τιμή του 

συμφέρει συγκριτικά με άλλα καύσιμα 
και το φυσικό αέριο ταξιδεύει σε ολοένα 
και περισσότερες περιοχές της χώρας. Η 
τιμή του φυσικού αερίου φέτος βρίσκεται 
42% χαμηλότερα από το πετρέλαιο και 
68% έναντι του ρεύματος.

Στα ύψη διατηρείται η τιμή στο πετρέ-
λαιο θέρμανσης καταγράφοντας νέα 
αύξηση κατά 2 λεπτά το λίτρο στη μέση 
τιμή σε σύγκριση με τα μέσα Οκτωβρίου. 
Η τιμή διαμορφώνεται στα 0,976 ευρώ 
το λίτρο έναντι 0,936 από την έναρξη 
διάθεσής του στα μέσα Οκτωβρίου.

Από την άλλη μεριά το φυσικό αέριο 
καταγράφει πτωτικές τάσεις, κάτι που 
σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πληρώσουν 
οριακά χαμηλότερα ποσά συγκριτικά με 
πέρυσι, για να ζεσταθούν. Τον Σεπτέμβριο 
η μέση τιμή φυσικού αερίου βρισκόταν 
στα 5,4 λεπτά η κιλοβατώρα. Πλέον, η 
τιμή Νοεμβρίου που έχει θέσει σε ισχύ 
η ΕΠΑ Αττικής, διαμορφώνεται στα 5,1 
λεπτά/κιλοβατώρα, ενώ πέρυσι ο μέσος 
όρος τιμών για τη χειμερινή περίοδο είχε 
κυμανθεί στα 5,6 λεπτά.

Στην ουσία, αυτό σημαίνει ότι η μέση 
τιμή φυσικού αερίου διαμορφώνεται 
φέτος σε επίπεδα 42% χαμηλότερα του 
πετρελαίου θέρμανσης και 68% έναντι 
του ρεύματος.

Ολοένα νέες περιοχές έχουν τη 
δυνατότητα να συνδεθούν: το φυσικό 
αέριο ταξιδεύει!

Σε περισσότερες από 50 περιοχές και 
Δήμους της ηπειρωτικής χώρας αλλά και 
σε μεγάλα νησιά αναμένεται να επεκταθεί 
το δίκτυο φυσικού αερίου, με ορίζοντα 
ολοκλήρωσης το 2023, σύμφωνα με τα 
επενδυτικά σχέδια των εταιρειών διανομής.

Για την Αττική, όπως επισήμανε ο 
διευθυντής Διανομής της ΕΔΑ Αττικής 
Αναστάσιος Τόσιος, η έμφαση τα επόμενα 
χρόνια θα δοθεί στην προσέλκυση νέων 
συνδέσεων στο υφιστάμενο δίκτυο και 
όχι στην επέκτασή του.

Επίσης, η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσ-
σαλίας προχωρά σε επέκταση του δικτύου 
σε 12 νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη και 
σε άλλες 12 στη Θεσσαλία, η πλειονότητα 
των οποίων θα τροφοδοτηθεί μέχρι το 
τέλος του χρόνου μέσω αγωγού ή με τη 
μεταφορά του καυσίμου σε συμπιεσμέ-
νη μορφή, εφόσον κρίνεται ότι ο όγκος 

των καταναλώσεων δεν δικαιολογεί την 
επένδυση κατασκευής αγωγού.

Το νέο πλαίσιο αυτόνομης θέρμανσης 
επιτρέπει την εγκατάσταση φυσικού αερίου!

 Η απελευθέρωση της αυτονόμησης 
ενός διαμερίσματος από την κεντρική 
θέρμανση και το ευνοϊκό πρόγραμμα 
επιδότησης που έτρεξε η ΕΔΑ Αττικής 
(έληξε στις 9 Οκτωβρίου, αλλά θα τρέξει 
καινούργιο μέσα στο 2018) στέλνουν τους 
καταναλωτές στο φυσικό αέριο, καθώς 
καταγράφονται νούμερα ρεκόρ για νέες 
συνδέσεις.

Και ενώ διανύουμε τον δεύτερο μήνα 

από την έναρξη της σεζόν του πετρελαίου 
θέρμανσης, κανείς δεν γνωρίζει τι θα 
ισχύσει φέτος με το επίδομα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το διαθέ-
σιμο κονδύλιο για επίδομα θέρμανσης 
μειώνεται φέτος από τα 110 εκατ. ευρώ 
στα 50 εκατ. ευρώ, και άρα το Υπουργείο 
Οικονομικών προχωρεί στον επανασχε-
διασμό του μέτρου, με τη θέσπιση πιο 
αυστηρών εισοδηματικών και περιου-
σιακών κριτηρίων ή και με την επιβολή 
μειώσεων στο ύψος του επιδόματος 
ανά λίτρο αγοραζόμενου πετρελαίου 
θέρμανσης.

Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη  
του φυσικού αερίου

«Έκρηξη» των νέων συνδέ-
σεων φυσικού αερίου σε Αττική, 
Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία κατα-
γράφουν οι Εταιρίες Διανομής 
(ΕΔΑ), καθώς σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία η αύξηση σε 
σύγκριση με πέρυσι είναι της 
τάξης του 60-100%.

Βασική αιτία για την αύξηση 
της ζήτησης είναι η σημαντική 
εξοικονόμηση πόρων για τα νοι-
κοκυριά σε σχέση με το πετρέλαιο 
θέρμανσης. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκί-
νησε να διατίθεται από τις 15 
Οκτωβρίου και οι τιμές του εκτι-

μάται ότι θα διαμορφωθούν στα 
95-99 λεπτά το λίτρο, με βάση και 
τα τωρινά δεδομένα των διεθνών 
τιμών και της ισοτιμίας του δολα-
ρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι 
αυξημένες από 3 μέχρι 5 λεπτά 
οι τιμές πετρελαίου θέρμανσης 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΕΔΑ Αττικής, οι νέες συνδέσεις 
φυσικού αερίου στο εννεάμηνο 
ήταν εφέτος 17.500, αριθμός 
υπερδιπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, 
ενώ σε Θεσσαλονίκη-Θεσσαλία 
στο εξάμηνο οι συνδέσεις ήταν 

5.837 εφέτος από 3.642 πέρυσι 
(αύξηση 60%).

Η αύξηση των συνδέσεων 
αποδίδεται στο χαμηλότερο 
κόστος θέρμανσης συγκριτικά 
με το πετρέλαιο, ενώ στην Αττική 
εφαρμόστηκε επιπλέον πρόγραμμα 
επιδότησης για την αντικατάσταση 
καυστήρων και την τοποθέτηση 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, 
το οποίο ολοκληρώθηκε στις 9 
Οκτωβρίου (καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής αιτήσεων) και 
αναμένεται η προκήρυξη νέου 
για το 2018.

πηγή: 4green.gr

Κατακόρυφη αύξηση νέων συνδέσεων  
με το «καθαρό» καύσιμο συγκριτικά με πέρυσι 
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Σ τον φιλόξενο χώρο του Πολιτιστι-
κού Κέντρου Κάτω Πετραλώνων 
του Δήμου Αθηναίων διοργανώ-

θηκε και περαιώθηκε στις 19 Νοεμβρίου 
με επιτυχία η Ημερίδα του ΠΑΚΟΕ για 
το φυσικό αέριο. Συνδιοργανωτές της 
Ημερίδας ήταν η ΔΕΠΑ, η ΕΥΔΑΠ και 
ο Δήμος Αθηναίων. Ομιλητές στην 
εκδήλωση, που περιέλαβε συζήτηση με 
το κοινό και προσφορά οικολογικών 
εδεσμάτων, ήταν πανεπιστημιακοί και 
επιστημονικοί συνεργάτες του ΠΑΚΟΕ.

Στην προσφώνησή του ο αντιπρόεδρος 
του ΠΑΚΟΕ κ. Μανώλης Μπαχλιτζανάκης 
σχολίασε επιτιμητικά το ολιγάριθμο του 
ακροατηρίου. Ευχήθηκε να ευαισθητο-
ποιηθούν περισσότεροι συμπολίτες μας 
για τα οικολογικά θέματα στο όχι μακρινό 
μέλλον και έδωσε τον λόγο στον πρόεδρο 
του ΠΑΚΟΕ κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη.

Μάνδρα: έγκλημα, όχι δυστύχημα
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο πρόεδρος 

του ΠΑΚΟΕ αναφέρθηκε αρχικά στον 
τραγικό απολογισμό από τις πλημμύ-
ρες της Μάνδρας, επισημαίνοντας τις 
διαχρονικές ευθύνες των κατά καιρούς 
αρμοδίων για το οικιστικό και γενικότε-
ρο περιβαλλοντικό χάος στο οποίο έχει 
περιέλθει η δυτική Αττική. Αναφέρθηκε 
ειδικότερα στη μελέτη που το ΠΑΚΟΕ έχει 
εκπονήσει και καταθέσει από το 2012 για 
την ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής, 
τονίζοντας ότι, αν είχαν εφαρμοστεί και 
λίγες έστω από τις προτάσεις του ΠΑΚΟΕ, 
η Μάνδρα και η ευρύτερη δυτική Αττική 
θα γνώριζαν γενικότερη περιβαλλοντική 
αναβάθμιση μέσω της δημιουργίας των 
κατάλληλων υποδομών.

Ο κ. Χριστοδουλάκης επισήμανε με 
ιδιαίτερη έμφαση την παράνομη λειτουργία 
εκατοντάδων βιοτεχνιών και βιομηχανιών 
στην περιοχή, οι οποίες λειτουργούν συχνά 
χωρίς άδεια και άρα δεν υπόκεινται σε 
κανέναν έλεγχο. Στο σημείο αυτό έδωσε 
συγκεκριμένα παραδείγματα που αποδει-
κνύουν την ύπαρξη διαπλοκής μεταξύ 
επιχειρηματιών και τοπικών Αρχών, όπως 
ήταν η πρόταση του ΠΑΚΟΕ να καταγρά-
ψει τις βιομηχανίες της περιοχής, σχέδιο 
που τελικά ναυάγησε με ευθύνη του τότε 
δημάρχου. Στη συνέχεια μίλησε για τη 
γενικότερη «εγκληματικά αδιαφορία», όπως 
είπε, των Αρχών για τα προβλήματα της 
Δ Αττικής και ανέφερε χαρακτηριστικά 
την απάντηση ενός εν ενεργεία υπουργού 
στο σχετικό καταγγελτικό Δελτίο Τύπου 
του ΠΑΚΟΕ, ο οποίος είπε: «Δυο χρόνια 
έχουμε στην κυβέρνηση, βρε παιδιά. Τι 
να προλάβουμε να κάνουμε;». Κατά τον 
ομιλητή, θα έπρεπε να μπουν στη φυλακή 
τόσο η περιφερειάρχης όσο και ο πρώην 
νομάρχης και οι πρώην και νυν δήμαρχοι 
Μάνδρας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ μίλησε επίσης 
για άλλα ζωτικά θέματα, όπως είναι η 
τραγική κατάσταση του οδικού δικτύου 

που ευθύνεται για το ότι είμαστε η πρώτη 
χώρα στην Ευρώπη σε θανάτους από 
τροχαία, συνδέοντάς τα πάντοτε με την 
έλλειψη ευαισθητοποίησης εκ μέρους 
της Πολιτείας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση από 
το ακροατήριο, ο κ. Χριστοδουλάκης έψεξε 
τη γενικότερη αδιαφορία που συνα-
ντούμε στις μέρες μας για τα κοινά, 
προτάσσοντας ως αιτία την παθητικοποίηση 
στην οποία έχουμε περιέλθει καθώς και 
την έλλειψη αυτοκριτικής. Διαφώνησε 
ριζικά με την άποψη ότι οι αυξημένες 
βιοτικές φροντίδες των καιρών μας είναι 
ικανή δικαιολογία για την έλλειψη ευθύνης 
προς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, 
φέρνοντας ως παράδειγμα την απουσία 
ενδιαφέροντος εκ μέρους του κοινού για 
εκδηλώσεις προβληματισμού που διοργα-
νώνουν άλλες οικολογικές οργανώσεις. 
Την ίδια παθητικοποίηση διαπίστωσε και 
ως προς την καταναλωτική συμπεριφορά 
σε σχέση με τα ακατάλληλα τρόφιμα, 

τονίζοντας ότι παρά τις αποκαλύψεις του 
ΠΑΚΟΕ οι καταναλωτές εξακολουθούν να 
προμηθεύονται τρόφιμα που είναι ακόμη 
και επικίνδυνα για την υγεία.

Φυσικό αέριο: ευεργετικό 
για το περιβάλλον, αλλά…

Ερχόμενος στο κύριο θέμα της εκδή-
λωσης και προλογίζοντας τον πανεπιστη-
μιακό κ. Παπανίκα, ο κ. Χριστοδουλάκης 
τόνισε τη σημασία που έχει η διάδοση της 
χρήσης του φυσικού αερίου για τη χώρα, 
και ιδίως για τα νησιά μας. Παρά ταύτα, 
ενώ η ΔΕΠΑ και τα «Ελληνικά Πετρέλαια» 
(ΕΛΠΕ) θα έπρεπε να συνεργάζονται για 
την ευόδωση αυτού του σκοπού καθώς τα 
ΕΛΠΕ συμμετέχουν στη ΔΕΠΑ σε ποσοστό 
35%, αυτό δεν συμβαίνει. Ο λόγος είναι, 
όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, ότι 
υπάρχουν ισχυρά πετρελαϊκά συμφέρο-
ντα που ενδιαφέρονται ακριβώς για την 
ηλεκτροδότηση των νησιών.

Στη δική του εισήγηση ο κ. Παπανίκας 
αναφέρθηκε κυρίως στις θετικές συνέπειες 
από τη χρήση του φυσικού αερίου στη 
βιομηχανία, στην αυτοκίνηση και στις 
οικίες. Ενημέρωσε αρχικά το κοινό για τις 
εισαγωγές φυσικού αερίου, που γίνονται 
κυρίως από τη Ρωσία και την Αλγερία, και 
διέκρινε το φυσικό αέριο από το υγραέριο, 
το οποίο είναι υποπροϊόν του πετρελαίου 
και ρυπαίνει το περιβάλλον περισσότερο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη χρήση 
του φυσικού αερίου στην αυτοκίνηση, 
τονίζοντας ότι είναι εξίσου ασφαλής με 
αυτήν της βενζίνης, διασκεδάζοντας έτσι 
τους σχετικούς φόβους. Επισήμανε όμως 
την πολύ μεγάλη έλλειψη πρατηρίων 
φυσικού αερίου, γεγονός που δυσχεραίνει 
ιδιαίτερα όσους θα ήθελαν να αγοράσουν 
αυτοκίνητο ανάλογης τεχνολογίας ή να 
μετατρέψουν τον βενζινοκινητήρα σε 
κινητήρα φυσικού αερίου. Συμπέρανε 
ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα για την 
προμήθεια αυτοκινήτων που θα κινούνται 
με το φυσικό αέριο.

Για τις ευεργετικές επιδράσεις του 
φυσικού αερίου στο περιβάλλον, ο κ. 
Παπανίκας εξήγησε ότι το φυσικό αέριο 
παράγει μόλις το 60% των ουσιών που 
δημιουργούν το νέφος, ενώ δεν παράγει 
καθόλου αιωρούμενα σωματίδια. Στο 
σημείο αυτό αναφέρθηκε σε πορίσματα 
πανευρωπαϊκής μελέτης, σύμφωνα με τα 
οποία περίπου 400.000 θάνατοι τον χρόνο 
–8.000-10.000 θάνατοι στην Ελλάδα– 
αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Καταλήγοντας, ο ομιλητής τόνισε με 
έμφαση την αβελτηρία της ελληνικής 
Πολιτείας, που εδώ και είκοσι χρόνια, 
παρά την ύπαρξη επιστημονικών μελετών 
και την παροχή υποσχέσεων, το φυσικό 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση 
του ΠΑΚΟΕ για το φυσικό αέριο
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αέριο δεν έχει φτάσει ούτε σε περιοχές 
που απέχουν ελάχιστα από την Αθήνα. 
Ως βασική αιτία ο κ. Παπανίκας ανέφερε 
την αντι-επενδυτική και καιροσκοπική 
τακτική των εκάστοτε επιχειρηματιών, η 
οποία συνάδει με την απρογραμμάτιστη 
κεντρική πολιτική.

Φυσικό αέριο και 
ενέργεια: απαίτηση για 
συμπληρωματικές πολιτικές

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η πανεπι-
στημιακός κ. Βροντίση, η οποία ανέλυσε 
και σχολίασε τις οικονομικές-τεχνικές 
όψεις της χρήσης του φυσικού αερίου 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην αρχή της ομιλίας της η πανεπι-
στημιακός κ. Βροντίση αναφέρθηκε στις 
πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τη μείωση και την πλήρη 
εγκατάλειψη της χρήσης του άνθρακα 
για παραγωγή ενέργειας ως το 2030 με 
παράλληλη εφαρμογή πολιτικών εξοικο-
νόμησης ενέργειας.

Ερχόμενη στην εγχώρια νομοθεσία, η 
ομιλήτρια τόνισε την πρόβλεψη για πλήρη 
εγκατάλειψη του ηλεκτροπαραγωγού 
άνθρακα μέχρι το 2050. Όπως είπε, η 
παραμονή του φυσικού αερίου στον 
ενεργειακό χάρτη όχι μόνο θα ωφελήσει 
περιβαλλοντικά, καθώς είναι το πιο φιλικό 
προς το περιβάλλον ορυκτό καύσιμο, 
αλλά και οικονομικά θα συνεισφέρει, 
επειδή η χρήση του θα εξασφαλίσει ότι τα 
ενεργειακά αποθέματα θα παραμείνουν 
σταθερά. Ο εξισορροπητικός ρόλος 
του φυσικού αερίου προβλέπεται και 
για την εγχώρια παραγωγή ενέργειας, με 
την έννοια ότι, αν για κάποιο λόγο δεν 
επαρκέσει η ηλεκτροπαραγωγή από ήπιες 
μορφές ενέργειας, οι μονάδες φυσικού 
αερίου θα διασφαλίσουν την επάρκεια 
του ενεργειακού συστήματος.

Στη συνέχεια η κ. Βροντίση αναφέρ-
θηκε στις οικονομικές επιπτώσεις που 
θα έχει η χρήση του φυσικού αερίου 
πανευρωπαϊκά, καθώς θα σημάνει την 
οικονομική απεξάρτηση της Ευρώπης 
από τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες. 
Η γεωπολιτική διάσταση της προοπτικής 
αυτής είναι εμφανέστατη. Προσέθεσε, 
όμως, ότι απαιτείται η χορήγηση ισχυρών 
κινήτρων προς τους επίδοξους επενδυτές 
του τομέα, ακριβώς επειδή οι μονάδες 
φυσικού αερίου θα έχουν συμπληρωματικό 
μόνο ρόλο στην παραγωγή ενέργειας.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως επενδύει 
ακόμη στον λιγνίτη»

Σε παρέμβασή του στο σημείο αυτό, 
ο κ. Χριστοδουλάκης παρατήρησε ότι, 
παρά τη νομοθεσία, τις διακηρύξεις και 
τα μεγαλόπνοα σχέδια, στην Ελλάδα η 
κυβέρνηση εξακολουθεί να επενδύει 
στη «βρώμικη» ενέργεια. Ως χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα έφερε τις νέες 
επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για νέες λιγνιτικές μονάδες.

«Συνεπώς», κατέληξε, «το θέμα δεν 
είναι αν υπάρχουν σχέδια, αλλά κατά πόσο 
αυτά εφαρμόζονται στην πράξη και να 
δούμε γιατί δεν εφαρμόζονται». Παράλ-
ληλα, έψεξε την άδικη τακτική της ΔΕΗ, 

η οποία διώκει τους μικρούς οφειλέτες, 
ενώ αφήνει ατιμώρητους τους μεγάλους 
χρεώστες, κυρίως επειδή τυχαίνει να 
είναι ταυτόχρονα προμηθευτές της. Και 
ο κ. Παπανίκας σχολίασε σχετικά ότι σε 
όλες σχεδόν τις επενδυτικές περιπτώσεις 
υπεισέρχονται αθέμιτα οικονομικά 
συμφέροντα, που γίνονται ανεκτά από 
την κεντρική διοίκηση και υπονομεύουν 
τελικά το περιβαλλοντικό μας μέλλον.

Η κ. Βροντίση αποδέχθηκε την ύπαρξη 
στρεβλώσεων στην αγορά, δήλωσε 
όμως αισιόδοξη για το ότι η συμπόρευση 
της χώρας με την ΕΕ και στον ενεργειακό 
τομέα θα έχει θετικά αποτελέσματα. Από 
την άλλη πλευρά, συμφώνησε με τον κ. 
Χριστοδουλάκη ότι υπάρχει μία σοβαρή 
έλλειψη, αυτή της αποθήκευσης φυσικού 
αερίου.

Μελέτη του ΠΑΚΟΕ: φυσικό 
αέριο και αυτοκίνηση

Στη δική της εισήγηση η χημικός κ. 
Τσουμάρη, επιστημονική συνεργάτιδα του 
ΠΑΚΟΕ, ανέφερε τα πορίσματα έρευνας 
του ΠΑΚΟΕ για την αεριοκίνηση, που 
διεξάχθηκε στην Αθήνα. Τα πειράματα 
διεξάχθηκαν στις 25-26/1/2017 (ΚΤΕΟ 
Car Control, οδός Πέτρου Ράλλη), στις 
27/1/2017 (πρατήρια ΕΚΟ λεωφ. Κηφισίας 
και Ν. Φιλαδέλφειας) και στις 28/1/2017 
(πρατήριο ΕΚΟ Ρέντη).

Οι μετρήσεις έγιναν σε 43 οχήματα, 

εκ των οποίων τα 26 ήταν πετρελαιοκί-
νητα, ενώ τα υπόλοιπα 17 ήταν οχήματα 
φυσικού αερίου. Τα οχήματα αυτά ήταν 
διαφορετικού κυβισμού και παλαιότητας 
και οι μετρήσεις διεξήχθησαν εντός ειδικά 
διαμορφωμένου χώρου για να αποφεύ-
γονται τυχόν παρεμβολές από εξατμίσεις 
άλλων οχημάτων και από τον αέρα.

Από το σύνολο των μετρήσεων, εξά-
γεται το συμπέρασμα ότι οι τιμές των 
οξειδίων του αζώτου που καταγρά-
φηκαν για τα πετρελαιοκίνητα οχή-
ματα ήταν ιδιαίτερα αυξημένες και σε 
ορισμένες περιπτώσεις αρκετά πάνω από 
τα επιτρεπόμενα όρια, ενώ για τα οχήμα-
τα φυσικού αερίου οι τιμές αυτές είναι 
μηδενικές. Όσον αφορά τον μέσο όρο των 
τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων που 
καταγράφηκαν, εξάγεται το συμπέρασμα 
ότι  όλων των κατηγοριών τα οχήματα 
σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν 
από ελάχιστα έως αρκετά το επιτρεπτό 
όριο. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα PM 
2.5, το ποσοστό υπέρβασης των ορίων 
για τα πετρελαιοκίνητα είναι 77%, ενώ 
στα ταξί φυσικού αερίου είναι 30%. Στα 
PM10 το ποσοστό υπέρβασης είναι 88,5% 
στα πετρελαιοκίνητα ταξί και 53% στα 
ταξί φυσικού αερίου, ενώ για τα ολικά 
αιωρούμενα σωματίδια παρατηρούμε ότι 
το ποσοστό υπέρβασης είναι 27% για τα 
πετρελαιοκίνητα έναντι 41% που είναι 
στα ταξί φυσικού αερίου.

Άρα, και αυτή η μελέτη απέδειξε γιατί 

το φυσικό αέριο θεωρείται η καθαρότερη 
πηγή ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες, 
λόγω της ποιότητας της καύσης του και 
της χαμηλής περιεκτικότητας των καυσα-
ερίων του σε ρυπογόνες ουσίες.

Φυσικό αέριο και ελληνικό νομο-
θετικό πλαίσιο

Τελευταίος πήρε τον λόγο ο νομικός 
και συνεργάτης του ΠΑΚΟΕ κ. Αλεξάνδρου, 
οποίος ανέλυσε την εγχώρια νομοθεσία 
που διέπει τη χρήση και κατανάλωση του 
φυσικού αερίου.

Στην εισήγησή του σχολίασε ότι, παρά 
το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο 
εμφανίζεται πλήρες, στην πραγματικότητα 
οι υποδομές την υλοποίηση των οποίων 
προβλέπει έχουν μόνο στο ελάχιστο δημι-
ουργηθεί (για παράδειγμα, η έκταση του 
δικτύου παραμένει πολύ μικρή, με αποτέ-
λεσμα να είναι λίγες οι συνδέσεις). Άμεση 
συνέπεια αυτού είναι η οικιακή χρήση 
του φυσικού αερίου να παραμένει σε 
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με συνα-
κόλουθη οικονομική και περιβαλλοντική 
επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και για το 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ίδιους λόγους μένουν σε 
μεγάλο βαθμό ανενεργές οι ευνοϊκές 
νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν 
παροχή κινήτρων για οικιακές εγκατα-
στάσεις φυσικού αερίου καθώς και για 
δωρεάν συνδέσεις.

Φυσικό αέριο και διεθνής πολιτική: 
μια παρτίδα σκάκι

Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση με το 
ακροατήριο, από την οποία αναδείχθηκε 
γόνιμος προβληματισμός, που εστιάστηκε 
κυρίως σε δύο σημεία.

Το πρώτο ήταν γιατί χώρες με παρα-
γωγή φυσικού αερίου, όπως το Κατάρ, 
εμμένουν στην πετρελαϊκή πολιτική. Η 
απάντηση που δόθηκε από τους ομιλητές 
ήταν ότι βασική αιτία της εμμονής στο 
πετρέλαιο είναι η γεωπολιτική σημα-
σία και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι 
πετρελαιοπαραγωγοί χώρες στον διεθνή 
συσχετισμό δυνάμεων, σε συνάρτηση 
με τις μεγάλες δυνάμεις. Το θέμα δεν 
αφορά μόνο το πετρέλαιο ή το φυσικό 
αέριο, αλλά συνδέεται γενικότερα με την 
κατοχή των ενεργειακών πηγών και 
τη νομή της ενέργειας σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Το δεύτερο ζήτημα αφορούσε την 
πηγή προέλευσης του φυσικού αερίου 
και τη σημασία που έχει από πολιτική 
άποψη. Η χώρα μας, όπως εξήγησαν οι 
ομιλητές, εισάγει φυσικό αέριο κυρίως 
από τη Ρωσία, ενώ μύχια κυβερνητική 
επιθυμία είναι να αντικατασταθεί η χώρα 
εισαγωγής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
παρά το ότι το αμερικανικό φυσικό αέριο 
(όπως εξήγησε ο κ. Χριστοδουλάκης) 
παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους κατά 
την άντλησή του για γεωλογικούς λόγους. 
Ανάλογα με τη χώρα εισαγωγής, 
διαμορφώνονται τόσο τα οικονομικά 
συμφέροντα όσο και οι πολιτικές 
σχέσεις, όπως είναι προφανές.

Το τέλος της Ημερίδας ήταν ιδιαίτερα 
ευχάριστο για τους συμμετέχοντες, που 
είχαν την ευκαιρία να ανανεώσουν τη 
συνάντησή τους σε μελλοντική εκδήλωση 
οικολογικού ενδιαφέροντος και να γευτούν 
νόστιμα, παραδοσιακά εδέσματα.
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Τ ο πρόβλημα με την ύπαρξη 
εξασθενούς χρωμίου στο πόσι-
μο νερό στη χώρα μας πήρε 

μεγάλες διαστάσεις το 2007, όταν 
ήρθαν στη δημοσιότητα πολύ υψηλές 
τιμές εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο 
νερό των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής του Ασωπού.

Η υποβάθμιση της ποιότητας του 
νερού στην περιοχή της Εύβοιας, και 
πιο συγκεκριμένα στην κεντρική Εύβοια, 
στους Δήμους Μεσσαπίων, Χαλκίδας 
και Ερέτριας, είχε ερμηνευθεί από την 
έντονη αγροτική δραστηριότητα στην 
περιοχή και από την ύπαρξη βιομηχανι-
κής δραστηριότητας. Οι περιοχές αυτές 
υδροδοτούνται κυρίως από γεωτρήσεις, 
με αποτέλεσμα να αναφέρονται υψηλές 
συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων αλλά 
και άλλων ρύπων, που έχουν περάσει 
στα υπόγεια νερά της περιοχής.

Το 2009 οι επιθεωρητές Περιβάλλο-
ντος αλλά και ερευνητές του Τμήματος 
Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
έλεγξαν για πρώτη φορά νερό από ιδιωτι-
κές γεωτρήσεις και πηγάδια της περιοχής 
και διαπίστωσαν αυξημένες συγκεντρώ-
σεις ολικού και εξασθενούς χρωμίου. 
Τα πρώτα αποτελέσματα κατέδειξαν 

παρουσία του εξασθενούς χρωμίου σε 
ποσοστά που σε ορισμένες περιπτώσεις 
υπερβαίνουν το 90% του ολικού. Σύμφωνα 

με την τότε υπουργό, «η ρύπανση αυτή 
συνδέεται όχι μόνο με ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες αλλά και με φυσικά αίτια, 

δηλαδή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό 
στην εκτεταμένη παρουσία οφιολιθικών 
πετρωμάτων και νικελολατεριτών, που 
αποτελούν πηγή χρωμίου στο έδαφος». 
Όπως είχε ανακοινώσει η κ. Μπιρμπίλη, 
είχε εξασφαλιστεί ποσό 800.000 ευρώ 
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
το οποίο επρόκειτο να διατεθεί για την 
άμεση απομάκρυνση επικίνδυνων και μη 
αποβλήτων και την ασφαλή μεταφορά 
τους, μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών, 
σε ειδικούς χώρους επεξεργασίας.

Το πρόβλημα του επιβαρημένου με 
βαρέα μέταλλα εξασθενούς χρωμίου αλλά 
και των νιτρικών στο νερό της περιοχής 
της Μεσσαπίας-Νέας Αρτάκης-Πισσώνα 
«πλησιάζει» επικίνδυνα και τη Χαλκίδα. 
Η περιοχή βρίσκεται περικυκλωμένη από 
πολλά μέτωπα ρύπανσης. Νοτιότερα 
από τη ΛΑΡΚΟ, στον Πισσώνα, περισ-
σότερες από είκοσι χοιροτροφικές και 
πτηνοτροφικές μονάδες και σφαγεία, 
όπως καταγγέλλει το Δίκτυο Κινήσεων 
Πολιτών και Συλλόγων Περιβάλλοντος 
Ν. Ευβοίας, «λειτουργούν εδώ και πολλά 
χρόνια ανεξέλεγκτα και έχουν δημιουργή-
σει μια ανεπανόρθωτη ζημιά στα ποτάμια 
Λήλαντα και Μεσσάπιο, στις αγροτικές 
εκτάσεις της Μεσσαπίας και στο Ληλάντιο 
πεδίο, καθώς και στον υδροφόρο ορίζοντα».

Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες και 
για μεταφερόμενα τοξικά απόβλητα. Αυτά 
παράγονται σε εταιρείες επεξεργασίας 
μετάλλων της Βοιωτίας και επιτήδειοι τα 
αποθέτουν σε εγκαταλελειμμένα νταμάρια     
ή σε δασικές περιοχές της Μεσσαπίας. Το 
2008 και το 2009 κάτοικοι της περιοχής 
εντόπισαν περίπου 900 τόνους «ορφα-
νών» αποβλήτων με βαρέα μέταλλα στις 
περιοχές του δάσους της Τριάδας, της 
Καμαρίτσας, του Κυπαρισσιού και του 
δάσους των Ψαχνών.

Ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές 
της Μεσσαπίας –αν όχι ο μεγαλύτερος– 
είναι η ΛΑΡΚΟ, η οποία λειτουργεί στην 
περιοχή από το 1969. Η υπόθεση της 
ΛΑΡΚΟ είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις 
το 1998, όταν μέλη της Greenpeace 
είχαν καταλάβει για έξι ημέρες τις εγκα-
ταστάσεις της στη Λάρυμνα, ζητώντας 
να σταματήσει η ρύπανση του βόρειου 
Ευβοϊκού. Το 2010, δώδεκα χρόνια, 
μετά η κατάσταση δεν είχε βελτιωθεί. Η 
ΛΑΡΚΟ έχει μετατρέψει το ορεινό τμήμα 
της Μεσσαπίας σε σεληνιακό τοπίο με 
πολλαπλούς ανοιχτούς κρατήρες μεγάλου 
βάθους, ενώ δεν προχωρεί σε αποκατά-
σταση του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, η εξορυκτική δραστηριότητά 
της μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα 
με βαρέα μέταλλα και εξασθενές χρώ-
μιο. Όπως είχε δηλώσει η υπουργός 
Περιβάλλοντος, έχει υποβληθεί σαφές 
πρόγραμμα μέτρων συμμόρφωσης της 
ΛΑΡΚΟ με τριετή χρονικό ορίζοντα, ώστε 
να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Το πρόγραμμα αυτό μεταξύ 
άλλων περιλάμβανε αποκατάσταση των 
μεταλλευτικών χώρων, άμεση άντληση 
και επεξεργασία των όξινων απορρο-

Επικίνδυνο πόσιμο νερό στην Εύβοια
ΠΙΝΑΚΑΣ1

Σημείο Δειγματοληψίας pH Cr (VI)
Ολικά 
Κολο-
βακτη-
ριοειδή

E. Coli Entero 
cocci

Δεξαμενή ΔΕΥΑΧ Χαλκίδας 7.23 5.8 0 0 0
Νέα Αρτάκη 7.29 2.1 0 0 0
Παραλία Αυλίδας 7.19 9.6 0 0 0
Αφράτι, Χαλκίδα 7.26 4.6 0 0 0
Μύτικας, Χαλκίδα 7.12 2.1 0 0 0
Δημαρχείο Μεσσαπίων 7.07 5.8 81 1 0
Γυμνάσιο Μεσσαπίων 7.02 3.3 21 0 0
Εκκλησία Μεσσαπίων 7.1 10.8 41 1 0
Φούρνος «Μεσάλι» 7.04 3.3 TNTC 0 0
Πτηνοτροφείο Ψαχνά 7.2 8.3 73 1 0
Δημαρχείο Ερέτριας 7.26 5.8 0 0 0
Εκκλησία, Ερέτρια 7.29 7.1 0 0 0
Fun Park, Ερέτρια 7.24 4.6 0 0 0
Καφενείο «Απολλώνιον» 7.1 4.6 0 0 0
Φούρνος «Sweet and Bakery» 7.19 5.8 0 0 0

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Σημείο Δειγματοληψίας Cr (VI)(μg/lt)

Ολικά Κολο-
βακτηριοειδή 
(Cfu/100ml) 

Όριο 0 
Cfu/100ml

E. Coli 
(Cfu/100ml) 

Όριο 0 
Cfu/100ml

Enterococci 
(Cfu/100ml) 

Όριο 0 
Cfu/100ml

Εκκλησία Αγ. Ι. Καλυβίτης, Βαθύ Αυλίδας 0,32 0 0 0
Εστίαση προϊόντων ζύμης «Ό,τι φας.. Θωμάς», 
Βαθύ Αυλίδας 0,11 0 0 0

Λύκειο Βαθέος Αυλίδας 0,18 0 0 0
Ιερός Ναός Αγ. Χριστοφόρου, Αυλίδα 0,86 0 0 0
Καφετέρια “Barabu”, Αυλίδα 0,42 0 0 0
Δημαρχείο Αυλίδος 0,11 0 0 0
Εξωτερική βρύση σπιτιού, Αρεθούσης 205, 
Χαλκίδα 1,07 3 0 0

4o Γυμνάσιο Χαλκίδας 0,35 0 0 0
Δικαστήρια Χαλκίδας 1,64 0 0 0
ΕΚΑΒ Χαλκίδας 0,11 1 0 0
ΙΚΑ Χαλκίδας 0,67 0 0 0
Ιερός Ναός Αγ. Βαρβάρας, Χαλκίδα 0,42 0 0 0
Καφετέρια “Momento”, Παραλιακή Χαλκίδας 3,19 0 0 0
Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου, Δροσιά 0,56 0 0 0
Γυμνάσιο Δροσιάς 0,56 0 0 0
Εκκλησία Αγ. Νικολάου, Ερέτρια 0,67 0 0 0
Εστιατόριο «Ψησταριά του Ρόμπερτ», Ερέτρια 1,43 0 0 0
Εστιατόριο «Αργώ», Ερέτρια 2,79 0 0 0
Δημαρχείο Ερέτριας 1,05 0 0 1
Εστιατόριο «Ρεμέτζο», Ερέτρια 1,94 0 0 0
Καφετέρια «Tο Στεκι», Ν. Αρτάκη 1,73 0 0 0
1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αρτάκης 1,05 1 0 0
Καφέ-Μεζεδοπωλείο «Το Μικρό», Ψαχνά 1,03 0 0 0
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Ψαχνά 1,12 0 0 0
Στάδιο Ψαχνών 1,76 0 0 0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΩΡΑ 
ΔΕΙΓΜΑ-

ΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΣ E - COLI

Ε'' Ν''

ΟΡΙΟ 
250/100 ml 

νερού  
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 ml 

νερού

ΟΡΙΟ 
50/100 ml 

νερού

1 Ψαροταβέρνα «Το Ακρογιάλι» 23° 37’ 09, 8» 38° 26 28 4Ι 8.00 492 10 90 Α
2 Το Κύμα του Λουκά- ουζερί 23° 37. 18.4 38° 26 16 8: 15 200 Ο 35 Κ
3 Παραλία Μπούρτζι 23° 38.22.3’ 38° 24 57, 5 8:30 300 Ο 25 Α
4 Ψαροταβέρνα Νίκος 23° 38 26.2 38° 24’ 34.7 8:50 330 23 20 Α

5 Παραλία Όαση Οδός Μακεδονίας Εκκλησία  
Μεταμόρφωσης της Σωτήρος 23° 38’ 43,3’ 38°  24’ 04,2 9:15 175 137 88 Α

6 Παραλία Λευκαντή- Super Market 23° 40’ 37,1» 38° 24 9:30 275 Ο 20 Α
7 καφέ Κεχριμπάρι - Ποτός 23° 40’ 22,6 38° 24’ 33,1 9:45 330 147 180 Α
8 Λευκαντή - καφέ Hobilis 23° 40’ 12,4 38° 24’ 23, 6 9:55 433 252 200 Α
9 Μαλακόντα 23° 43’ 31,4 38° 24’ 33,9» 10:15 491 417 80 Α

10 Νέα Ακτή 23° 43’ 05 38.24.33.9 10:30 333 47 200 Α
11 Μαλακόντα 23° 43» 31,5» 38° 24’ 33,9» 10:45 210 120 70 Α
12 Negroponte 23° 43’ 31.5» 38° 23’ 56.9» 11:00 117 27 10 Κ
13 Ερέτρια Θεάλος καφέ- μπαρ 23° 45’ 52,5’ 38° 23’ 35,2» 11:15 483 0 165 Α
14 My Market 23° 46’ 52.6» 38° 23’ 35.2» 11:25 42 43 50 Κ
15 EVIANA hotel 23° 46’52,6’ 38° 23’ 20,6» 11:45 142 22 65 Α
16 Ερέτρια -(αριστερά) Aνantis hotel 23° 48’ 03,1’ 38° 23’ 20,6» 12:00 125 15 210 Α
17 Άγιος Ιωάννης 23° 48’ 03,1’ 38° 24’ 12» 12:30 500 0 80 Α
18 Αμάρυνθος Ταβέρνα Μανουσεϊκα 23° 52’ 26,7’ 38° 23’ 27,Ί» 12:40 492 3 25 Α
19 Το Λιμανάκι της Αμαρύνθου 23° 52’ 48,5’ 38° 23’ 29,9» 12:55 433 Ο 24 Α
20 Μεσιτικό Γραφείο Κ. Β. Σπυπουλη 23° 52’ 478,6’ 38° 23’ 50,7» 1:20 50 Ο 14 Κ
21 Ταβέρνα Ακρογιάλι φέρι 23° 58’ 57,4’ 38° 23’ 13,3» 1:30 53 Ο 195 Α
22 Λιμάνι Αλιβέρι Παραλία ΞΟΛΝΕ 23° 59’ 48,8’ 38° 24’ 18,9» 2:20 316 Ο 5 Α
23 Αλιβέρι ΒΙΔΟΜΕΤ Α. Β. Ε. Ε 23° 59’ 48,8’ 38° 24’ 18,9» 2:35 500 Ο 75 Α
24 Παραλία Μουρτερη Οκτώνιας Κύμη 24° 09’ 39,08’ 38° 33’ 52,6» 3:55 187 Ο Ο Κ
25 Το Κύμα Καφέ Φαγητό Παραλία Μουρτερη 24° 09’ 38,08’ 38° 33’ 46,2» 4: 10 300 Ο 45 Α
26 Sea Side cafe Παραλία Μουρτερη πολύ .... 24° 09’ SS,S’ 38° 33’ 46,3» 4:25 18 Ο 32 Κ
27 Παραλία Κύμης 24° 07’ 56,5’ 38° 35’ 04,5» 5: 10 20 Ο 70 Α
28 Παραλία Κύμης 24° 08’ 01,5’ 38° 35’ 00,3» 5:25 243 Ο 30 Κ

Επιτρεπόμενα όρια 250 100 50

ών από το σύνολο των επιφανειακών 
εκμεταλλεύσεων, υποβολή μελέτης το 
2011 για την ποιότητα του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος κ.τ.λ.

Το ΠΑΚΟΕ, στο πλαίσιο των δραστη-
ριοτήτων του, πραγματοποίησε έρευνα 
σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου 
νερού των συγκεκριμένων περιοχών 
τα έτη 2015 και 2017. Συγκεκριμένα, 
στις 19/11/2015 και στις 7/11/2017, 
έγιναν δειγματοληψίες πόσιμου νερού σε 
διάφορα σημεία των Δήμων Χαλκίδας, 
Ερέτριας και Μεσσαπίων, με σκοπό την 
αξιολόγηση της ποιότητάς του, σύμφωνα 
με την οδηγία 98/83/ΕΚ. Τα αποτελέ-
σματα των χημικών και μικροβιολογικών 
αναλύσεων του 2015 φαίνονται στον 
πίνακα 1:

Από τα αποτελέσματα των χημικών 
αναλύσεων φαίνεται ότι ανιχνεύεται εξα-
σθενές χρώμιο στα νερά των περιοχών που 
ερευνήθηκαν, ωστόσο οι συγκεντρώσεις 
αυτές είναι χαμηλές. Το pH όλων των 
δειγμάτων που αναλύθηκαν είναι εντός 
των ορίων που προβλέπονται. 

Σε όλα τα δείγματα από τον Δήμο 
Μεσσαπίων ανιχνεύεται μεγάλος αριθμός 
ολικών κολοβακτηριοειδών καθώς και μια 

αποικία E.Coli σε τρία από τα δείγματα. 
Από την άλλη, στις περιοχές των Δήμων 
Χαλκίδας και Ερέτριας δεν ανιχνεύεται 

παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών.
Τα αποτελέσματα των χημικών και 

μικροβιολογικών αναλύσεων από τη δειγ-

ματοληψία του ΠΑΚΟΕ στις 7/11/2017 
στις περιοχές Βαθύ Αυλίδας, Χαλκίδα, 
Δροσιά, Ερέτρια, Νέα Αρτάκη και Ψαχνά 
φαίνονται στον πίνακα 2:

Πραγματοποιήθηκαν επίσης δειγμα-
τοληψίες θαλασσινού στις 20 Ιουνίου 
2017 σε περιοχές της Εύβοιας, με τις 
παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές δειγματοληψίες έγιναν στα 
5 μέτρα μέσα στη θάλασσα, ενώ άλλες 
έγιναν σε διαφορετικά σημεία, αρκετά 
μακριά από την ακτή. Η μέθοδος ανίχνευ-
σης και καταμέτρησης του μικροβιακού 
φορτίου ή ζωντανού μικροβιακού πλη-
θυσμού βακτηρίων E.Coli, των ολικών 
κολοβακτηριοειδών και εντερόκοκκων 
στο αρχικό δείγμα έγινε με τη μέθοδο 
διήθησης διαμέσου μεμβράνης πόρου 
0,45 μm συγκεκριμένης ποσότητας (100 
ml δείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των 
μικροβιακών πληθυσμών που παρουσι-
άζονται στον πίνακα 3 εκφράζονται ως 
αριθμός βιώσιμων μονάδων, δηλαδή σε 
Colony Forming Units (CFU) ανά 100 ml 
δείγματος νερού (cfu/100 ml). Στη δεξιά 
στήλη υπάρχει ανάλογα ο χαρακτηρισμός 
Κατάλληλα (Κ) ή Ακατάλληλα (Α)
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Ε ντερόκοκκος, κολοβακτηρίδια και 
εξασθενές χρώμιο –μια χημική ουσία 
κατεξοχήν καρκινογόνος, μεταλλαξιο-

γόνος και τοξική– «κολυμπούν» στο πόσιμο 
νερό που καταναλώνουν οι κάτοικοι του 
Σχίνου, στον Δήμο Λουτρακίου. Κάτοικοι 
καταγγέλλουν μάλιστα επωνύμως ότι τα 
τελευταία χρόνια σημειώνονται αυξημέ-
να κρούσματα μολύνσεων στα αυτιά και 
ουρολοιμώξεων, σε ενήλικες και παιδιά, 
τις οποίες οι ίδιοι οι γιατροί αποδίδουν σε 
επαφή με λύματα βόθρων. Είναι γεγονός 
ότι στην περιοχή το δίκτυο ύδρευσης είναι 
πεπαλαιωμένο, στην ουσία ανύπαρκτο, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα επικίνδυνα 
τοξικό κοκτείλ βοθρολυμάτων και νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης, με ανεξέλεγκτες 
επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και 
των καλοκαιρινών παραθεριστών.

Τον Αύγουστο του 2013 οι κάτοικοι του 
οικισμού συγκέντρωσαν, όπως υποστηρί-
ζουν, σε ένα δοχείο νερό από τη βρύση του 
σπιτιού τους και το έστειλαν για ανάλυση 
στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του 
Τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν 
συγκέντρωση ολικού χρωμίου 43,6μg/L 
(επιτρεπτό όριο τα 50μg/L βάσει ΚΥΑ/ΦΕΚ Β 
892/11-07-2001) και εξασθενούς χρωμίου 
40,9μg/L. Ανώτατο όριο για το εξασθενές 
χρώμιο δεν υπάρχει λόγω σχετικού κενού 
στη νομοθεσία.

Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι προ 
ετών, στην περίπτωση του νερού της Μεσ-
σαπίας, το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκί-
δας, επικαλούμενο πειράματα και μελέτες 
του εξωτερικού που πραγματοποιήθηκαν 
με αφορμή την υπόθεση του νερού που 
κατανάλωναν οι κάτοικοι της πόλης Χίνκλεϊ 
στην Καλιφόρνια, έκρινε ότι «η ανίχνευση 
εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό […] σε 
συγκέντρωση μέχρι και δύο (2) μικρογραμμάρια 
ανά λίτρο (μg/L) δεν καθιστά μη ασφαλές το 
προϊόν αυτό» (απόφαση 1158/2010).

«Το νερό, το οποίο κατά δήλωση των 
κατοίκων προέρχεται από βρύση κατοικίας, 
είναι απαγορευμένο για πόση, πρέπει να 
ληφθούν προφυλάξεις», τόνισε στην «Εφη-
μερίδα των Συντακτών» ο τεχνικός υπεύ-
θυνος του εργαστηρίου Νίκος Θωμαΐδης, ο 
οποίος πραγματοποίησε και την ανάλυση. 
Πρόκειται για το μοναδικό διαπιστευμένο 
εργαστήριο για τον προσδιορισμό ολικού 
και εξασθενούς χρωμίου από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Το 2012-2014 επίσημη έρευνα του 
ΙΓΜΕ στον υδροφόρο ορίζοντα του Σχί-
νου κατέδειξε μόλυνση από εξασθενές 
χρώμιο σε πηγάδια και γεωτρήσεις πάνω 
από 500μg/L. Σχεδόν όλα τα πηγάδια και 
οι γεωτρήσεις βρέθηκαν μολυσμένες με 
πάνω από 20μg/L–550μg/λίτρο εξασθενούς 
χρωμίου. Μάλιστα, η συγκεκριμένη έρευνα 
κατέληξε πως ο Σχίνος δεν θα έπρεπε να 
υδρεύεται από τον μολυσμένο υδροφόρο 
ορίζοντά του, αλλά από εναλλακτικές πηγές 
από τα γύρω βουνά.

Η ΔΕΥΑ Λουτρακίου χρησιμοποιεί κάποιες 
γεωτρήσεις τις οποίες ρίχνει στο δίκτυο 

ύδρευσης του χωριού. Μάλιστα, μία από 
αυτές που πέφτει κατευθείαν στον κεντρι-
κό αγωγό που οδηγεί σε όλα τα μαγαζιά 
της παραλίας της Αγίας Σωτήρας και του 
κάμπινγκ, ούτε καν χλωριώνεται, με απο-
τέλεσμα επιπλέον μικροβιακή μόλυνση. 
Η παραλία είναι πολυσύχναστη, με επτά 
ταβέρνες και μπαρ και ένα κάμπινγκ, τα 
οποία φιλοξενούν χιλιάδες κόσμο κάθε 
μέρα, ειδικά το καλοκαίρι.

Στον Σχίνο υπάρχουν 2500-3000 
απορροφητικοί βόθροι, και όσες μικροβι-
ολογικές μελέτες έχουν γίνει σε πηγάδια 
και γεωτρήσεις έχουν δείξει την ύπαρξη 
κολοβακτηριδίων, εντερόκοκκου, ακόμη και 
e-coli. Η δε γεώτρηση που προαναφέραμε 
βγάζει αρκετά υψηλά επίπεδα εξασθενούς 
χρωμίου και, επειδή είναι πολύ οριακή, 
υπάρχουν ενδείξεις για πάνω από 50μg/
λίτρο κάποιες ημέρες.

Στις 9 Αυγούστου 2017 το Κεντρικό 
Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου, έστειλε συνεργείο στην 
περιοχή, προκειμένου να συλλέξει δείγματα 
πόσιμου νερού... Τα αποτελέσματα λοιπόν, 
τα οποία κοινοποίησε μεταξύ άλλων και τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο του Σχίνου, αν μη τι 
άλλο είναι ανησυχητικά, ενώ παράλληλα 
επιβεβαιώνουν και τις μετρήσεις του ΠΑKΟΕ. 
Η Περιφέρεια, μάλιστα, στην επιστολή της 
προτρέπει τον Δήμο Λουτρακίου να πάρει 
άμεσα μέτρα για την προστασία της δημό-
σιας υγείας.

Η ΔΕΥΑΛ παραδέχεται, ωστόσο, ότι έχει 
διενεργήσει μετρήσεις και για το εξασθενές 
χρώμιο στο πλαίσιο εγκυκλίου του Υπουρ-
γείου Υγείας, που συνιστούσε συστηματική 
παρακολούθηση του εξασθενούς χρωμίου 
στο πόσιμο νερό για έναν χρόνο. Όμως για 
τα ευρήματα αυτά η Επιχείρηση θεωρεί ότι 
δεν συντρέχει λόγος ενημέρωσης και παρα-
πέμπει αρμοδίως τους πολίτες του Σχίνου 
στο Υπουργείο Υγείας! Είναι χαρακτηριστικό 
ότι σε μία από τις τέσσερεις γεωτρήσεις 
που πέφτουν στο δημοτικό δίκτυο του 
Σχίνου (γεώτρηση Σιάνου) μετρήθηκε από 
τη ΔΕΥΑΛ ολικό χρώμιο 45 μg/l, αλλά το 
εξασθενές… ξέχασαν να το μετρήσουν. 
Στην ίδια γεώτρηση το Γενικό Χημείο του 
Κράτους, για λογαριασμό της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, μέτρησε εξασθενές χρώμιο 
στα 42,5 μg/l σε δείγμα νερού που λήφθηκε 

στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ μέτρηση ιδιωτικού 
εργαστηρίου είχε ανιχνεύσει 51 μg/l στις 
6 Σεπτεμβρίου. Οι κάτοικοι της περιοχής 
δίνουν ιδιαίτερο βάρος στις μετρήσεις των 
γεωτρήσεων που ανακατεύονται με το 
καθαρό νερό. Όπως εξηγούν, το νερό του 
δικτύου δεν επαρκεί τους καλοκαιρινούς 
μήνες αλλά και σε περιόδους ξηρασίας, γι’ 
αυτό και συμπληρώνεται στις δεξαμενές 
από το νερό των γεωτρήσεων.

Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε δύο δειγμα-
τοληψίες σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
και μία δειγματοληψία σε θαλασσινό νερό 
μέσα στο έτος 2017. Η θέση του ΠΑΚΟΕ 
είναι ότι στην περιοχή πρέπει να μεριμνήσει 
άμεσα ο Δήμος για την κατασκευή νέου 
δικτύου ύδρευσης και σύγχρονου αποχε-
τευτικού δικτύου με βιολογικό καθαρισμό 
των λυμάτων, προκειμένου οι κάτοικοι και 
οι χιλιάδες επισκέπτες του καλοκαιριού 
να μην διατρέχουν κίνδυνο για την υγεία 
τους από το πόσιμο νερό αλλά και από τα 
μπάνια στη θάλασσα. 

Τα αποτελέσματα των χημικών και 
μικροβιολογικών αναλύσεων του ΠΑΚΟΕ 
φαίνονται στον ππαραπάνω πίνακα.

Το νερό συνεχίζει να δηλητηριάζει τον Σχίνο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 17/10/2017

Α/Α Σημείο Δειγματοληψίας Συντεταγμένες
Cr 

(VI) 
μg/lt

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ 

ΟΡΙΟ
0 cfu/100ml 

νερού

E-COLI
ΟΡΙΟ

0cfu/100ml 
νερού

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΙ

ΟΡΙΟ
0cfu/100ml 

νερού

1 Σουβενίρ- Καφέ Dioshoris, Ισθμός 37.927640, 22.994970 11 0 0 0
2 Καφέ – μπάρ Μαργαρίτα, Ισθμός 37.927330, 22.995695 27 0 0 0
3 Goody’s, Ισθμός 37.925686, 22.993883 15 0 0 0
4 Καφετέρια OASIS, Ισθμός 37.925823, 22.993439 22 0 0 0
5 Εξωτερική βρύση 50μ. μετά την καφετέρια OASIS, Ισθμός. 37.925919, 22.993265 10 0 0 0
6 Εστατόριο Mini Grill, Λουτράκι 37.960456, 22.970461 4 0 0 0
7 Εστιατόριο Taratsa Grill, Λουτράκι 37.963147, 22.970717 4 0 0 0
8 Ψιλικατζίδικο, Λουτράκι 37.963907, 22.970908 7 1 0 0
9 Diolkos Studios Ξενοδοχείο, Λουτράκι 37.964719, 22.971277 2 0 0 0

10 Ψαροταβέρνα Μαϊστράλι, Λουτράκι 37.966992, 22.972427 3 0 0 0
11 Ψαροταβέρνα Ιχθυέσσα, Λουτράκι 37.967352, 22.972580 6 0 0 0
12 Εστιατόριο Καλοφαγάς, Λουτράκι 37.977104, 22.977760 3 0 0 0
13 Καφετέρια Svetlana, Λουτράκι 37.977940, 22.977868 3 0 0 0
14 Εστιατόριο 5 αδέρφια, Λουτράκι 37.978351, 22.976794 3 0 0 0
15 Πιτσαρία Olympic, Λουτράκι 37.979999, 22.976087 27 1 0 0
16 Σπίτι Δεσύλλας Δημ., Σχίνος 38.050591, 23.030396 1 0 0 0
17 Σπίτι Καρανικόλας, Σχίνος 38.040775, 23.026664 4 0 0 0
18 Σπίτι Κάτση Φωτεινή., Σχίνος 38.046925, 23.03168 2 0 0 0
19 Σπίτι Καμίλλου Γρηγόρη, Σχίνος 38.044513, 23.027153 11 0 0 0
20 Σπίτι Πεσιρίδη – Θεωδορίδη, Σχίνος 38.044933, 23.038414 11 0 0 0
21 Δημοτική Βρύση, Σχίνος 38.052968, 23.039961 5 1 0 0
22 Σπίτι Αποστολίδη, Σχίνος 38.054314, 23.044068 4 0 0 0
23 Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σχίνου, Τα Γεράνεια 38.053474, 23.033731 4 0 0 0
24 Σπίτι Σακελλαρίου, Σχίνος 38.052831, 23.028294 20 0 0 0
25 Εστιατόριο Alimentos, Σωτήρος 37, Μέγαρα 38.001836, 23.342740 3 0 0 0
26 Break Snack Café, Αγίας Λαύρας 2, Μέγαρα 38.001994, 23.343311 1 0 0 0
27 Εξωτερική Βρύση Bibelot Café, Ρήγα Φερραίου 6, Μέγαρα 37.994002, 23.339452 2 0 0 0
28 Καφετέρια Irish, Γεωργάκη Παναγή 1, Μέγαρα 37.994291, 23.343795 6 0 0 0



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2017
για το 
ΠεριβάλλονΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ... ΕΞΟΥΣΙΑ  / 17

Τ ο ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει την εγκλη-
ματική αδιαφορία της Πολεο-
δομίας και των αρμόδιων τοπι-

κών και κυβερνητικών Αρχών για την 
οικολογική και κοινωνική υποβάθμιση 
της Δυτικής Αττικής. Οι ίδιοι άνθρωποι 
που τώρα, μετά τις φονικές πλημμύρες, 
δήθεν πενθούν για τις χαμένες ζωές των 
δεκαέξι συνανθρώπων μας, επί δεκα-
ετίες αφήνουν την περιοχή δίχως καμιά 
φροντίδα για την επιβίωση των κατοίκων 
της, δίχως κανένα ουσιαστικό μέτρο 
για την περιβαλλοντική αναβάθμισή της.

Τον Φεβρουάριο του 2012 το 
ΠΑΚΟΕ εκπόνησε και κατέθεσε στον 
Δήμο Μάνδρας, στην Περιφέρεια 
και στον εισαγγελέα Περιβάλλοντος 
εξειδικευμένη επιστημονική «Εργασία-
Μελέτη Βιωσιμότητας, Σκοπιμότητας 
και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 
Απογραφής των Εκπομπών CO2 και της 
Καταγραφής του Αποτυπώματος του 
Άνθρακα στην Ενέργεια της Περιοχής 
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και 
Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου».

Σε αυτή τη μελέτη, αφού διαπιστωνόταν 
τεκμηριωμένα, με στοιχεία επιστημονικών 
μετρήσεων από όλα τα διαμερίσματα του 
Δήμου Μάνδρας, η ύπαρξη ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης και περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης, προτείναμε συγκεκρι-
μένες, εφικτές, κοστολογημένες και 
οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την 
ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής, μέσω 
της χρήσης τεχνολογιών φιλικών προς το 
περιβάλλον και της αξιοποίησης ήπιων 
μορφών ενέργειας για την οικολογική 
αναβάθμισή της. 

Αποδοχή και εφαρμογή ελάχιστων 
έστω από αυτές τις προτάσεις θα οδη-
γούσε σε γενικότερη περιβαλλοντική 
και χωροταξική αναβάθμιση της Δυτι-
κής Αττικής, λόγω της δημιουργίας των 
κατάλληλων υποδομών. Μέχρι σήμερα 
δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε.

Επιπλέον, εδώ και δεκαετίες, η εφημε-
ρίδα «ΟΙΚΟνομία» του ΠΑΚΟΕ δημοσιεύ-
ει, σχεδόν σε κάθε φύλλο της, ρεπορτάζ και 
σχόλια που καταγγέλλουν την οικολογική 
ασφυξία της Δυτικής Αττικής, είτε 

πρόκειται για τις ανεξέλεγκτες χωμα-
τερές και τις άθλιες συνθήκες υγιεινής 
υπό τις οποίες ζουν πολλοί κάτοικοί της 
είτε για την απρογραμμάτιστη, χωρίς 
σχέδιο και αδειοδότηση βιομηχανική 
δραστηριότητα και την άναρχη δόμηση.

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και δεκαετίες φωνάζει 
για όλα αυτά, συμπαραστέκεται στους 
δίκαιους αγώνες των κατοίκων της περιο-
χής, οργανώνει ενημερωτικές εκστρατείες, 
κάνει παραστάσεις στις πολιτικές Αρχές και 
στη Δικαιοσύνη, πασχίζει με κάθε μέσο να 
αναδείξει και να λύσει το πρόβλημα. Αντί 
όμως οι αρμόδιοι να ευαισθητοποιηθούν, 
το περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής 
καθημερινά οξύνεται.

Έπρεπε να θρηνήσουμε νεκρούς για 
να ευαισθητοποιηθεί η πολιτική εξουσία 
ώστε να ασκήσει ποινική δίωξη κατά 
παντός υπευθύνου (η οποία σε λίγους 
μήνες θα… αρχειοθετηθεί) για το οικο-
λογικό έγκλημα που συντελείται στη 
Δυτική Αττική χρόνια τώρα.

 Ξεχνά φαίνεται ότι το πρόβλημα 
καταλήγει να γίνεται ποινικό αδίκημα, 

επειδή προηγουμένως υπήρξε πρόβλημα 
ποιότητας της ζωής, δηλαδή κατεξοχήν 
πολιτικό.

Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δύο 
δήμαρχοι και δύο πρώην νομάρχες 
ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ 
ΦΥΛΑΚΗ, όχι μόνο για παραδειγ-
ματισμό αλλά και για ην απόδοση 
δικαιοσύνης και τιμής για αυτούς 
που πνίγηκαν. Γι’ αυτό το ΠΑΚΟΕ θα 
κινηθεί άμεσα.

Το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται και 
καταγγέλλει:

– Να γκρεμιστούν άμεσα στους 
φυσικούς υδρορροείς (ρέματα, ποτά-
μια) όλες οι παράνομες δραστηριότητες 
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, σπίτια).

– Να πάψουν να λειτουργούν 
εργοστάσια όπου και όπως θέλουν, 
δίχως άδεια και δίχως κανένα σεβασμό 
στο περιβάλλον.

ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΘΡΗΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΝΑ ΘΥΜΑΤΑ

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΣΑΠΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ;

ΑΜΕΣΗ ΤΙΜΩΡΙΑ  
ΣΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Από το 2012 φωνάζουμε για το περιβαλλοντικό χάος στη Δυτική Αττική
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Σ τους δέκα νεκρούς είχε ανέβει 
στις 15 Νοεμβρίου ο τραγικός 
απολογισμός από την κακοκαιρία 

που έπληξε τη δυτική Αττική. Πρόκειται 
για επτά άνδρες και τρεις γυναίκες, όλοι 
στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες υπήρχαν 
και αγνοούμενοι, ενώ αρκετοί ήταν 
και οι τραυματίες που διακομίστηκαν 
από το πρωί της ίδιας ημέρας στο 
Θριάσιο Νοσοκομείο. Κατεπείγουσα 
διοικητική έρευνα διατάχθηκε για την 
αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών για 
τις καταστροφές που προκλήθηκαν από 
την κακοκαιρία στη δυτική Αττική. Έκτακτη 
σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα για την τραγωδία στη Μάνδρα 
Αττικής πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο 
Μαξίμου. 

Παράλληλα, ένας άνθρωπος ήταν 
αγνοούμενος, ενώ δύο άτομα είχαν εγκλω-
βιστεί σε ένα βενζινάδικο στη Μάνδρα, τα 
οποία προσπάθησαν και απεγκλώβισαν 
πυροσβέστες. Επιπλέον, οι Αρχές εξέφρα-
ζαν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών 
αναμενόταν να αυξηθεί τις επόμενες 
ώρες, καθώς τα σωστικά κλιμάκια δεν 
είχαν καταφέρει ακόμα να προσεγγίσουν 
όλες τις περιοχές που είχαν πληγεί.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Ηλίας Ζαγοραίος έδωσε 
εντολή για τη διενέργεια κατεπείγου-
σας έρευνας, ώστε σε σύντομο χρονικό 
διάστημα να εντοπιστούν τα αίτια της 
καταστροφής στις περιοχές, ειδικά του 
Θριάσιου Πεδίου, και να διακριβωθεί αν 
προκύπτουν αδικήματα. Ο κ. Ζαγοραίος 
ζητά, αν χρειαστεί, να κινηθεί σε βάρος 
υπαιτίων η αυτόφωρη διαδικασία για 
τη σύλληψη και προσαγωγή τους στον 
εισαγγελέα. Ανάμεσα στα αδικήματα 
που τίθενται στο στόχαστρο της έρευνας 
είναι και τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις 
που επέδρασαν στον σχηματισμό φονι-
κών ορμητικών χειμάρρων εντός των 
πόλεων που επλήγησαν από την ισχυρή 
βροχόπτωση.

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουρ-
γό Αλέξη Τσίπρα, για την τραγωδία στη 
Μάνδρα Αττικής, πραγματοποιήθηκε στο 
Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή των 
υπουργών Πάνου Σκουρλέτη, Νίκου Τόσκα, 
Δημήτρη Βίτσα, του γ.γ. του Υπουργείου 
Υποδομών Γιάννη Δέδε, του αρχηγού της 
Πυροσβεστικής και της περιφερειάρχου 
Αττικής Ρένας Δούρου.

Την οδύνη του για θύματα της θεο-
μηνίας που έπληξε τη δυτική Αττική και 
την αμέριστη συμπαράστασή του στους 
κατοίκους της περιοχής εξέφρασε ο πρό-
εδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης 
Παυλόπουλος. 

Όπως ανέφερε σχετική ανακοίνωση 
της Προεδρίας, ο κ. Παυλόπουλος ενη-
μερωνόταν συνεχώς για την εξέλιξη της 
κατάστασης από την περιφερειάρχη κ. 
Ρένα Δούρου.

«Αυτό που συμβαίνει στη Μάνδρα 
είναι μια ανείπωτη τραγωδία», δήλωσε ο 
πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης 

και προσέθεσε: «Εκφράζω τη βαθιά μου 
οδύνη για τις καταστροφές, τις απώ-
λειες περιουσιών και πάνω απ’ όλα για 
τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν. 
Η Πολιτεία πρέπει να σταθεί στο πλευρό 
των κατοίκων και να τους παράσχει το 
ταχύτερο δυνατόν κάθε δυνατή στήριξη».

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες 
των θυμάτων από τις πλημμύρες εξέφρασε 
ο Σταύρος Θεοδωράκης. «Το κομματικό 
κράτος αδιαφορεί εδώ και δεκαετίες 
για τις υποδομές σε αυτές τις περιοχές, 
αφήνοντας τους πολίτες απροστάτευτους. 
Μπράβο στην Πυροσβεστική και τα σωστικά 
συνεργεία που παλεύουν να σώσουν ότι 
σώζεται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του 
στο twitter.

Η Ένωση Κεντρώων, με ανακοίνωσή 
της, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για 
τα θύματα των ακραίων πλημμυρικών 
φαινομένων σε Μάνδρα και Νέα Πέραμο 
Αττικής.  Το κόμμα εξέφρασε τα συλλυπη-
τήριά του στις οικογένειες των ανθρώπων 
που έχασαν τη ζωή τους και τόνισε: «Δεν 
είναι η ώρα να μιλήσουμε για ευθύνες 
που υπάρχουν, λέμε όμως ξεκάθαρα 
ότι χρειαζόμαστε ένα κράτος σύγχρονο 
και ισχυρό που θα είναι προστάτης των 
πολιτών. Ένα κράτος που δεν θα γυρίζει 
την πλάτη στους πολίτες, αλλά θα τους 
δημιουργεί ασφάλεια».

Δήμαρχος Μάνδρας: 
ολοκληρωτική η καταστροφή 

Ολοκληρωτική υπήρξε η καταστροφή 
στον Δήμο Μάνδρας, όπως δήλωσε η 
δήμαρχος της περιοχής, Ιωάννα Κριεκούκη.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθ-
μό του ΑΠΕ, η κ. Κριεκούκη ανέφερε 
ότι «κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι στα 
σπίτια τους, το νερό έχει φθάσει το ένα 
μέτρο μέσα στις κατοικίες, έχει κοπεί το 
ρεύμα και το νερό στην περιοχή, έχουν 
παρασυρθεί ακόμη και μεγάλα οχήματα, 
όπως βυτιοφόρα». «Δεν έχει μείνει τίποτε 
όρθιο σε όλη την Μάνδρα, που θρηνεί 
για τους χαμένους συμπολίτες της», 
δήλωσε συντετριμμένη η δήμαρχος, 
που ήταν και η ίδια εγκλωβισμένη στην 
κατοικία της.  Από την πλευρά του, ο 
εκτελεστικός γραμματέας του δήμου 
Μάνδρας Ειδυλλίας, Στάθης Ραγκούσης, 
δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό, ότι 
«η Μάνδρα έχει χαθεί, πρόκειται για 
βιβλική καταστροφή, όλοι οι δρόμοι είναι 
ποτάμια, η στάθμη του νερού παραμένει 
στα δύο μέτρα».  

Ο ίδιος είπε ότι «η περιοχή δεν έχει 
ηλεκτροδότηση, η παλιά εθνική οδός 
Ελευσίνας-Θήβας έγινε χείμαρρος και 
παρέσυρε τη Μάνδρα, η Πυροσβεστική 
κατάφερε να απεγκλωβίσει κάποιους 

ανθρώπους στην περιοχή».

Επικοινωνία Τσίπρα  
με Τόσκα και Σκουρλέτη

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε 
επικοινωνία με τον αν. υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα και με τον 
υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη 
και ενημερώθηκε για την κατάσταση 
στη Μάνδρα Αττικής και την πορεία των 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με κυβερνητικές 
πηγές. Στον τόπο της τραγωδίας στη 
Μάνδρα και στις γύρω περιοχές μετέ-
βησαν ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος 
Σκουρλέτης, ο αναπληρωτής υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας και 
ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος 
αντιστράτηγος Βασίλης Καπέλιος.

Εν τω μεταξύ, είχαν ενισχυθεί οι δυνά-
μεις της Πυροσβεστικής, που επιχειρούσε 
με 150 πυροσβέστες και 50 οχήματα από 
την Αττική, ενώ είχαν φτάσει άλλα πέντε 
οχήματα από την Κόρινθο και αναμένονταν 
τρεις ομάδες ΕΜΑΚ, συνολικά 30 άτομα, 
με μηχανήματα και αντλίες από τη Λαμία, 
την Πάτρα και τη Λάρισα.

πηγή: CNN Greece

ΥΓ: Την ώρα που έκλεινε η ύλη της 
«ΟΙΚΟνομίας» ο αριθμός των νεκρών είχε 
ανέλθει στους 23.

Οι πλημμύρες σκοτώνουν στη δυτική Αττική
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Νέα πατέντα 
εξαφάνισης του 
θαλάσσιου πλούτου

Στα πολυάριθμα προβλήματα που υποβαθμίζουν 
τις ελληνικές θάλασσες η κυβέρνηση, μέσα από μια 
αμφιλεγόμενη υπουργική απόφαση, προσέθεσε άλλο 
ένα: την επαναφορά της αλιείας με βιντζότρατα. 
Η αλιεία στην Ελλάδα καλύπτει πολλές χιλιάδες 
θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες) σε ανθρώπους 
και περιοχές με ελάχιστες άλλες εναλλακτικές 
δυνατότητες απασχόλησης. Η Ελλάδα διαθέτει 
τον μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο στην Ευρώπη, 
με περισσότερα από 16.000 σκάφη. Ταυτόχρονα, 
αντιμετωπίζει ανησυχητική συρρίκνωση των 
ιχθυαποθεμάτων. Είναι, λοιπόν, πραγματικά απορίας 
άξιο γιατί οι κρατικές αρχές προσπαθούν να 
εξαντλήσουν τους αλιευτικούς πόρους συνεχίζοντας 
να εξυπηρετούν μικροπολιτικές και συμφέροντα, 
αντί να προσπαθήσουν να διαχειριστούν ό,τι έχει 
απομείνει.

Η επαναφορά του αλιευτικού εργαλείου της 
βιντζότρατας έγινε από μία κυβέρνηση που θεω-
ρείται προοδευτική, αλλά επιλέγει όχι μόνο να μην 
λαμβάνει προοδευτικές αποφάσεις στον τομέα 
της αλιείας, αλλά και να εφαρμόζει παρεκκλίσεις 
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι παρεκκλίσεις αυτές 
συνίστανται στη σπατάλη δημόσιου χρήματος για 
τη σύνταξη αμφιλεγόμενων διαχειριστικών σχεδίων 
και μελετών.

Ενώ λοιπόν η Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρο-
γνωμόνων που ορίστηκε από την ΕΕαπέρριψε το 
διαχειριστικό σχέδιο της βιντζότρατας που υπέβαλε 
η ελληνική κυβέρνηση ως ανεπαρκές και ελλιπές, η 
ΕΕ παρέκαμψε τα πορίσματα της Επιτροπής, απο-
δεχόμενη την παρέκκλιση που ζήτησε η χώρα μας. 

Η βιντζότρατα είναι ένα παρωχημένο, μηεπιλε-
κτικό εργαλείο, που αλιεύει στα ρηχά παραγωγικά 
οικοσυστήματα, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν τα 
«νηπιοτροφεία» των ψαριών, τους τόπους δηλαδή 
όπου πολλά είδη αλιευμάτων αναπαράγονται, 
γεννιούνται και ζουν τα πρώτα στάδια της ζωής 
τους. Στα προηγούμενα χρόνια, οπότε και υπήρξε 
απαγόρευση της αλιείας με βιντζότρατα στα ρηχά 
νερά, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μετά από 
πολύ καιρό μία ανάκαμψη, ποιοτική και ποσοτική, 
των αποθεμάτων σε αυτούς τους ψαρότοπους.

Με βάση την εν λόγω υπουργική απόφαση και 
με την ανοχή της ΕΕ, τα αλιευτικά πεδία που είχαν 
ανακάμψει ψαρεύονται και πάλι από βιντζότρατες, 
χωρίς όμως να τηρούνται οι προδιαγραφές της 
ΕΕ για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
συγκεκριμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων, αλλά 
και για τη λεπτομερή καταγραφή της αλιευτικής 
τους παραγωγής.Παράλληλα,όμως, έχει προκληθεί 
μία μεγάλη αναστάτωση στον τομέα της αλιείας 
τους τελευταίους μήνες, που αποτελεί μία πολύ 
καλή δικαιολογία να στρέψουμε το βλέμμα και την 
προσοχή μας μακριά από τις ιδιαίτερα καταστρο-
φικές πρακτικές που αδειάζουν τις θάλασσές μας.

Σε μία χώρα όπου τα θαλάσσια αποθέματα 
μειώνονται ανησυχητικά χρόνο με το χρόνο και 
δεν έχουμε πλέον περιθώρια άλλων λαθεμένων 
χειρισμών, είμαστε πάλι θεατές σε μία ακόμα επι-
κίνδυνη οπισθοδρόμηση. Σε τι εξυπηρετεί λοιπόν 
η επαναφορά της βιντζότρατας; Ή μάλλον ποιον; 
Σίγουρα όχι τους θαλάσσιους πόρους και το 
δημόσιο συμφέρον.

Αναστασία Μήλιου

Η επαναφορά του αλιευτικού 
εργαλείου βιντζότρατα 
(πεζότρατα) μετά από πολλά 

χρόνια έχει ξεσηκώσει θύελλα 
διαμαρτυριών, όχι μόνο από τους 
ψαράδες της παράκτιας αλιείας 
αλλά και από πλήθος οικολογικών 
οργανώσεων και αυτοδιοικητικών 
φορέων. Οι αλιείς υποχρεώθηκαν να 
κατεβούν σε απεργία πείνας έξω από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
και η «ΟΙΚΟνομία» βρέθηκε κοντά 
τους για να αναδείξει τις θέσεις και 
τις διεκδικήσεις τους.

Κατασκηνωμένος έξω από το 
ΥΠΑΑΤ από τα τέλη Οκτωβρίου, ο 
ψαράς-απεργός πείνας κ. Γιώργος 
Λιβανός, μέλος της Συντονιστικής 
Επιτροπής Αγώνα των Παράκτι-
ων Αλιέων, δέχθηκε ευγενικά να 
μιλήσει στην «ΟΙΚΟνομία» για τα 
σοβαρά περιβαλλοντικά και οικο-
νομικά προβλήματα που προκαλεί 
η επαναφορά της βιντζότρατας ως 
αλιευτικού εργαλείου.

Η βιντζότρατα είναι ένα ιδιαίτε-
ρα «επιθετικό» αλιευτικό εργαλείο, 
που αλιεύει συρόμενο στον βυθό 
από την ακτή μέχρι αρκετό βάθος, 
ενώ έχει διαπιστωθεί ότι διαθέτει 
μηδενική επιλεκτικότητα, αφού το 
δίχτυ του είναι εξαιρετικά πυκνό, 
με άνοιγμα «ματιού» 8 χιλιοστά 
μόλις. Το αποτέλεσμα είναι η βιντζό-
τρατα να ψαρεύει και τον γόνο, 
καταστρέφοντας παράλληλα και 
τα λιβάδια της ποσειδωνίας, όπου 
τρέφονται, φωλιάζουν και γονιμοποι-
ούνται τα ψάρια. Για τον λόγο αυτό, 
το τότε Υπουργείο Γεωργίας έπαψε 
να χορηγεί νέες άδειες πεζότρατας 
στις 31/12/1980 σε όλη την ελληνική 
επικράτεια. Σήμερα έχουν απομείνει 
244 τράτες από ένα σύνολο 1.200 
περίπου, όπως μας ενημέρωσε ο 
κ. Λιβανός.

Μετά την είσοδο της Ελλάδας 
στην ΕΟΚ λήφθηκαν επιπρόσθετα 
περιοριστικά μέτρα για την πεζό-
τρατα βάσει συγκεκριμένων Κοι-
νοτικών Κανονισμών και Οδηγιών 
(ΕΚ 1626/94, ΕΚ 1967/2006), με 
το αιτιολογικό ότι το συγκεκριμένο 
αλιευτικό εργαλείο προξενεί σημα-
ντική απώλεια ιχθυαποθεμάτων και 
σοβαρές επιπτώσεις στο θαλάσ-
σιο περιβάλλον. Η τράτα έπαψε 
πρακτικά να λειτουργεί μετά τις 
31/12/2010, και οι παράκτιοι αλιείς 
εξακολούθησαν να βιοπορίζονται με 
άλλα, επιλεκτικά εργαλεία (δίχτυα, 
παραγάδια, παγίδες κ.λπ.).

Όπως τονίζει ο κ. Λιβανός, δεν 

είναι κατά κανέναν τρόπο κατανοητή 
η επαναφορά της βιντζότρατας, 
παρά τις δικαιολογίες του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη 
Αποστόλου.

Η αιτιολόγηση  
του Υπουργείου

Από την πλευρά του, ο υπουρ-
γός έχει δηλώσει ότι η επαναφορά 
του γρίπου είναι δοκιμαστικού και 
ερευνητικού χαρακτήρα και απο-
κλειστικό σκοπό έχει την αποφυγή 
επιβολής προστίμου στη χώρα μας 
από τις Κοινοτικές Αρχές λόγω μη 
συμμόρφωσής μας σε προηγούμενες 
Οδηγίες. Επειδή, δηλαδή, έπρεπε 
να είχαμε εκπονήσει και εφαρμόσει 
σχέδιο διαχείρισης της βιντζότρατας 
και η ΕΕ μας απειλούσε με παραπο-
μπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από 
το 2014, το Υπουργείο ανέθεσε στο 
ΕΛΚΕΘΕ να εκπονήσει τώρα μελέτη 
επικαιροποίησης της επιστημονικής 
τεκμηρίωσης για τη διαχείριση της 
αλιείας με βιντζότρατες. Σε αυτό 
το πλαίσιο χορηγήθηκε και η άδεια 
για τη –«δοκιμαστική», κατά τον 
υπουργό– χρήση τους.

Οι ψαράδες επιμένουν 
– πληθαίνουν οι 
αντιδράσεις 

Ο κ. Λιβανός επέμεινε στο αναι-
τιολόγητο της υπουργικής από-
φασης, υποστηρίζοντας μάλιστα 
ότι τα στοιχεία του ΕΛΚΕΘΕ που 
υποβάλαμε στην ΕΕ είναι αναληθή 
και ότι υπάρχει κίνδυνος επιβολής 
προστίμου στη χώρα για αυτά, και 
όχι για την ανυπαρξία μελέτης. Σε 
σχετική ερώτησή μας, υπονόησε ότι 
πίσω από την απόφαση του υπουργού 
κρύβονται οικονομικά συμφέροντα 
που συνδέονται με τη χρηματοδότηση 
των μελετών του ΕΛΚΕΘΕ και με 

την επιχειρηματική δραστηριότητα 
τρατάρηδων οι οποίοι θα έπρεπε να 
υπάγονται στο καθεστώς της μέσης 
και όχι της παράκτιας αλιείας.

Στο μεταξύ, οι αντιδράσεις για 
την επαναφορά της βιντζότρατας 
πυκνώνουν. Οι αλιείς έχουν κάνει 
σχετικές παραστάσεις προς τα πολι-
τικά κόμματα, τους ΟΤΑ και τον 
Άρειο Πάγο. Την ίδια ώρα πολλές 
οικολογικές οργανώσεις και φορείς 
των τοπικών κοινωνιών διαδηλώνουν 
τη δυσαρέσκειά τους, ενώ σάλος 
έχει ξεσπάσει στα μέσα ενημέρωσης.

Είναι σκόπιμο να τονίσουμε πως, 
όπως μας δήλωσε ο κ. Λιβανός, το 
μέτρο έχει σοβαρές επιπτώσεις και 
στις τοπικές μικροκοινωνίες των 
ψαράδων, που έχουν αρχίσει να 
σπαράσσονται από οξείες αντιδικίες, 
καθώς ορισμένοι από αυτούς είναι 
πρόθυμοι να επωφεληθούν από την 
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 
χρησιμοποιώντας την πεζότρατα. 
Όπως χαρακτηριστικά μας είπε ο 
κ. Λιβανός, «στη Βάρκιζα βγήκαν 
μαχαίρια».

Το θέμα είναι τόσο σοβαρό, ώστε, 
σύμφωνα με κύκλους των αλιέων, 
ο κ. Αποστόλου αναζητά τρόπο 
απόσυρσης του μέτρου, την ώρα 
που το όλο ζήτημα απασχολεί τον 
πρωθυπουργό.

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα φωνάζει, 
γιατί, παρά το γεγονός ότι περι-
βρέχονται από τις θάλασσες 1.500 
χιλιόμετρα ακτών στη χώρα μας, 
εντούτοις οι εκάστοτε πολιτικές 
ηγεσίες δεν θέλουν ή δεν μπορούν 
να προστατέψουν ούτε τους ενάλιους 
φυσικούς πόρους αλλά ούτε και 
τις χιλιάδες θέσεις εργασίας από 
τις οποίες ζουν τόσες οικογένειες. 
Το «ξύσιμο» του βυθού σημαίνει 
πλήρη καταστροφή του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος με ταυτόχρονη 
αλλοίωση των ανθρωπογενών 
συστημάτων.

Απεργία πείνας  
για τις βιντζότρατες

Γενική η κατακραυγή για την επαναφορά τους  
– ανάλγητο το ΥΠΑΑΤ
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Ε πειτα από σχεδόν 2 δεκαετίες 
έρευνας και δράσης του Ινστι-
τούτου Θαλάσσιας Προστασίας 

«Αρχιπέλαγος» για την προστασία των 
ελληνικών θαλασσών, είναι πραγματικά 
αξιοσημείωτο ότι σε κάθε γωνιά της 
Ελλάδας επαναλαμβάνονται τα ίδια 
επιχειρήματα στο ερώτημα «ποιος 
καταστρέφει και αδειάζει τις θάλασ-
σές μας;».

Οι ψαράδες της μέσης αλιείας (μηχα-
νότρατες, γρι-γρι) κατηγορούν τους παρά-
κτιους και τους ερασιτέχνες αλιείς. Οι 
παράκτιοι ψαράδες κατηγορούν τις μηχα-
νότρατες και τους ερασιτέχνες. Οι ερασι-
τέχνες κατηγορούν τους επαγγελματίες. 
Όλοι μαζί όμως, χωρίς καμία πρόθεση 
αυτοκριτικής, διεκδικούν το δικαίωμα 
τους στην ερημοποίηση των θαλασσών 
μας, συχνά με αγελαίες συμπεριφορές και 
σπάνια μόνο με προτάσεις διαχείρισης ή 
περιθωριοποίησης αυτών που πραγματικά 
προκαλούν μικρές ή μεγάλες καταστρο-
φές. Σε κάθε κατηγορία –επαγγελματίες 
ή ερασιτέχνες ψαράδες– υπάρχουν αυτοί 
που ψαρεύουν με συνείδηση και μέτρο, 
αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν 
κανένα μέτρο και κανέναν ηθικό ενδοι-
ασμό στο να ψαρέψουν οτιδήποτε πέσει 
στο διάβα τους, συχνά με αθέμιτα μέσα.

Έπειτα λοιπόν από έναν δύσκολο 
χειμώνα για τις θάλασσές μας, με το 
δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης 
των μεγάλων αλιευτικών σκαφών να μην 
έχει αναβαθμιστεί σκόπιμα (όπως ορίζει 
η εθνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
παρ’ όλο το γεγονός ότι είναι πλήρως 
επιδοτούμενο), δόθηκε σε πολλά σκάφη 
η επιλογή να μπορούν να επιφέρουν ένα 
ακόμα σημαντικό πλήγμα στις ελληνικές 
θάλασσες και τα ιχθυαποθέματα, αλιεύ-
οντας σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτα. 
Έτσι, με πολυάριθμές παραβάσεις (επι-
βεβαιωμένες και μη) και με σημαντικά 

φτωχότερες θάλασσες, φτάσαμε στη 
θερινή περίοδο, όπου οι μηχανότρατες 
σταματούν προσωρινά και τη σκυτάλη την 
παίρνουν οι παράκτιοι και οι ερασιτέχνες 
ψαράδες. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ερα-
σιτέχνες είναι ουσιαστικά όλοι –Έλληνες 
και μη– που δεν είναι επαγγελματίες και 
που αλιεύουν με κάθε μέσο και σκοπό, 
νόμιμα ή παράνομα, αειφορικά ή μη. 
Έτσι, ιδίως αυτή την εποχή βλέπουμε 
κάθε λογής ερασιτέχνες που ψαρεύουν 
από μεγάλα κότερα, από φουσκωτά, από 
μικρές βάρκες, από την παραλία ή όταν 
κολυμπούν, με ψαροντούφεκο, με καλά-
μι ή με άλλα αλιευτικά εργαλεία, είτε 
ψαρεύοντας αειφορικά και νόμιμα το ψάρι 
που θα καταναλώσουν είτε, ως είθισται 
τελευταία από κάποιους, ψαρεύοντας για 
να τροφοδοτήσουν ταβέρνες κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες σε χαμηλότερες τιμές 
ή γενικότερα για εμπορικούς σκοπούς.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μέσα από 
κοινωνικά δίκτυα, τοπικές εφημερίδες και 
blog προβάλλεται σαν επίτευγμα η αλιεία 
προστατευόμενων και σπάνιων ειδών, κάτι 
που αντί να κατακρίνεται, επικροτείται! 
Συμπεριφορές που δεν σχετίζονται με ένα 
λαό που θέλει να θεωρείται πολιτισμένος 
και με ναυτική παράδοση. Ευτυχώς όμως, 
υπάρχει και η δυναμική μειοψηφία, που 
όχι μόνο δεν ταυτίζεται με τα παραπάνω, 
αλλά υπερασπίζεται τους κοινούς μας 
θαλάσσιους πόρους, όπως θα έπρεπε 
άλλωστε να είναι ηθική υποχρέωση όλων 
μας. Πολλοί από αυτούς συμμετέχουν στο 
άτυπο «Παρατηρητήριο Καταστροφικής 
Αλιείας» του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος», 
το οποίο στοχεύει στο να εντοπίζει και να 
προωθεί στις αρμόδιες Αρχές περιστατικά 
καταστροφικής αλιείας, τηρώντας πάντοτε 
την ανωνυμία αυτών που αναφέρουν τα 
περιστατικά, έτσι ώστε να μην υπάρξουν 

αντίποινα εναντίον τους.
Κάποια αξιοσημείωτα περιστατικά του 

περασμένου διαστήματος είναι:
– Η σύλληψη ψαροντουφεκά στη 

Ζάκυνθο που ήταν γνωστός στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, καθώς προκλητικά 
επιδείκνυε τις παράνομες ψαριές του με 
χρήση μπουκάλας και υποβρύχιου φωτισμού

– Η σύλληψη ψαροντουφεκάδων στη 
Σάμο και στην Κρήτη που επίσης ψάρευαν 
κατά τη διάρκεια της νύχτα με μπουκάλες 
και υποβρύχιο φωτισμό.

Επίσης επιβλήθηκε μεγάλο πρόστιμο 
από το Λιμεναρχείο Κω σε ψαροντουφεκά 
που αλίευσε προστατευόμενο είδος σαλα-
χιού. Το «Παρατηρητήριο Καταστροφικής 
Αλιείας» του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» 
έχει ενημερώσει πρόσφατα τις αρμόδιες 
λιμενικές και εισαγγελικές Αρχές για τα 
«κατορθώματα» και άλλων συμπολιτών μας:

– Αλίευση του ιδιαίτερα σπάνιου και 
προστατευόμενου σαλαχιού Mobula 
mobular στην Κρήτη από παράκτιο ψαρά.

– Αλίευση του προστατευόμενου 
εξαβράχγιου καρχαρία στην Ιθάκη, από 
παράκτιο ψαρά.

– Αλίευση προστατευόμενου καρχαριο-
ειδούς στην Κόρινθο από ερασιτέχνη ψαρά 
που κατέχει σημαντικό δημόσιο αξίωμα.

Για τα παραπάνω περιστατικά περιμέ-
νουμε να εφαρμοστεί ο νόμος αλλά και 
να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, έτσι ώστε 
να σταματήσει να θεωρείται η ερημοποί-
ηση των θαλασσών μας ως αναφαίρετο 
δικαίωμα όλων μας. Η προστασία της 
ζωής στις θάλασσές μας δεν είναι ευθύνη 
λίγων, αλλά ευθύνη όλων όσοι αντιλαμ-
βανόμαστε την κοινή μας υποχρέωση να 
αποτελέσουμε μέρος της άμυνας των 
θαλασσών μας.

Θοδωρής Τσιμπίδης
Διευθυντής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας 
«Αρχιπέλαγος»

Διεκδικώντας το δικαίωμα στην… ερημοποίηση των θαλασσών μας!

Τεράστια η έκταση  
της θαλάσσιας λαθροθηρίας

Ο Παρνασσός δεν κρύ-
βει μόνο τις ομορφιές της 
Αράχωβας, τα χιονοδρομικά 
κέντρα και τα καταπράσινα 
σημεία. Μέσα του κρύβει κι 
ένα εκπληκτικό σπηλαιο-
βάραθρο με τον νοτιότερο 
ευρωπαϊκό παγετώνα.

Μεταξύ Αράχωβας και 
χιονοδρομικού κέντρου

Στη διαδρομή από την Αρά-

χωβα προς το χιονοδρομικό 
κέντρο υπάρχει ένα σημείο 
που δεν φαίνεται με το μάτι, 
αλλά είναι ίσως ένα από τα 
πιο ξεχωριστά της περιοχής. Σε 
υψόμετρο 1.260 μέτρων, στη 
θέση Επτάστομο, υπάρχει ένας 
παγετώνας που συγκλονίζει.

0-2 βαθμοί Κελσίου χειμώνα 
- καλοκαίρι

Το σπηλαιοβάραθρο του 

Παρνασσού δεν καταλαβαίνει 
από εποχές, και οι θερμοκρασίες 
του, είτε είναι χειμώνας είτε 
καλοκαίρι, δεν ξεπερνούν ποτέ 
τους 0 βαθμούς Κελσίου. Με 
αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να 
κρατά διαρκώς τον παγετώνα 
στη βάση του βαράθρου.

Επικίνδυνη κατάβαση, απί-
στευτη ομορφιά

Η είσοδος στο σπήλαιο δεν 

είναι καθόλου εύκολη υπόθεση 
και πραγματοποιείται μόνο από 
άτομα που έχουν εκπαιδευτεί 
επαρκώς αλλά και σπηλαιολό-
γους. Παρ’ όλα αυτά οι φωτο-
γραφίες από το Επτάστομο προ-
δίδουν μία μοναδική ομορφιά, 
με σταλακτίτες και σταλαγμίτες, 
καταρράκτες αλλά και λίμνη.

Η ανάσα της σπηλιάς και τα 
7 στόμια

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι 
της επίσκεψης στο βάραθρο 
είναι ένας ήχος που ακούγεται 
ανά διαστήματα και μοιάζει με 
την «ανάσα της σπηλιάς». Τον 
φαντασμαγορικό αυτό θόρυβο 
προκαλεί ο αέρας που εισέρχεται 
στο βάραθρο από τα 7 στόμιά 
του, που «βάφτισαν» και όλο το 
εκπληκτικό αυτό φυσικό σημείο.

πηγή: Autotriti-touring.gr

Λες κι είσαι στο Έβερεστ: Ο ελληνικός παγετώνας
Ο νοτιότερος παγετώνας της Ευρώπης κρύβεται στην Ελλάδα! Φύγετε τώρα για να τον ανακαλύψετε!
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Τ ους τελευταίους μήνες καταγράφεται 
έξαρση στις θανατώσεις σπάνιων 
ειδών σε διάφορες περιοχές του 

Αιγαίου: μία ακόμα πυροβολημένη φώκια, 
αποκεφαλισμένες χελώνες, μαχαιρωμένα 
δελφίνια-δεμένα με σχοινί στην ουρά 
και πολλά άλλα… Αυτά δεν αποτελούν 
μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ένα 
χρόνιο πρόβλημα όπως καταγράφεται 
από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας 
«Αρχιπέλαγος» και άλλους φορείς, που 
απλώς τώρα κορυφώνεται.

Πρέπει να αναλογιστούμε ότι γίνε-
ται γνωστό μόνο ένα μικρό μέρος των 
εκβρασμένων και θανατωμένων ζώων, 
δεδομένου ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση 
μόνο στο 20-30% της ελληνικής ακτο-
γραμμής, η οποία ξεπερνάει τα 18.000 
χλμ. Συνεπώς, ο πραγματικός αριθμός των 
θανατωμένων ή εκβρασμένων ζώων είναι 
πολύ μεγαλύτερος, με την πλειονότητα 
των περιστατικών να μην γίνονται ποτέ 
αντιληπτά.

Εάν μας ενδιαφέρει η λύση του 
προβλήματος, οφείλουμε να δούμε τις 
πραγματικές του διαστάσεις. Επομένως, 
λύση δεν αποτελεί η δαιμονοποίηση των 
κοινωνιών των νησιών αλλά ούτε και της 
πλειοψηφίας των πραγματικών ψαράδων, 
οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για 
αυτά τα εγκλήματα. Παράλληλα με την 
έξαρση στις θανατώσεις προστατευόμενων 
ειδών, παρατηρείται και η έξαρση στις 
παράνομες και καταστροφικές πρακτικές 
αλιείας από μία μειοψηφία επαγγελ-
ματιών και ερασιτεχνών ψαράδων. Οι 
περισσότεροι που δολοφονούν αυτά 
τα προστατευόμενα ζώα είναι γνωστοί 
στις τοπικές κοινωνίες, όμως όποιος έχει 
επιχειρήσει να κινηθεί εναντίων τους 
έχει κινδυνεύσει, τόσο ο ίδιος όσο και 
η οικογένεια του. Υπάρχουν μάλιστα 
περιπτώσεις ανθρώπων που τόλμησαν 
να κάνουν αντίστοιχες καταγγελίες για 
αλιευτικά σκάφη που έφεραν εκρηκτικά 
και όπλα, με μοναδικό αποτέλεσμα να 
γίνει η καταγγελία τους γνωστή μέσα σε 
λίγες ώρες στους παρανομούντες και να 
δεχθούν προσωπικές απειλές και δολιο-
φθορές. Λίγες μόνο από τις περιπτώσεις 
απειλών και δολιοφθορών έχουν πάρει 
τη δικαστική οδό.

Tο πρόβλημα

Πώς λοιπόν θα μπορούσαν να αντιμε-
τωπίσουν αυτό το πρόβλημα μεμονωμέ-
νοι πολίτες, όταν ένας φορέας όπως το 
Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος», ακολουθώντας 
το σύνολο των τυπικών διαδικασιών, δεν 
μπορεί να φέρει αποτέλεσμα σε αντίστοι-
χα περιστατικά; Ενδεικτικό παράδειγμα 
αφορά την κατάσταση που επικρατεί στις 
νότιες Κυκλάδες, με τη συνεχή χρήση 
δυναμίτη και τις άλλες μορφές κατα-
στροφικής αλιείας, όπου το Ινστιτούτο 

«Αρχιπέλαγος» έχει κάνει πολυάριθμες 
καταγγελίες υποδεικνύοντας συγκεκρι-
μένα άτομα και σκάφη. Ενώ λοιπόν τα 
στοιχεία αυτά δόθηκαν σε πολυάριθμες 
ένορκες καταθέσεις για την Εισαγγελία 
και το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων του 
Λιμενικού Σώματος, οι προβλεπόμενες 
ποινές δεν εφαρμόστηκαν. Μάλιστα, οι 
ίδιοι άνθρωποι που έχουν πιαστεί επ’ 
αυτοφώρω με μεγάλες ποσότητες εκρηκτι-
κών, αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να δρουν 
ανενόχλητοι και με μεγαλύτερο θράσος, 
καταστρέφοντας σχεδόν καθημερινά με τη 
χρήση δυναμίτη τη θάλασσα των νότιων 
Κυκλάδων, θανατώνοντας έτσι οτιδήποτε 
ζει μέσα στη θάλασσα.

Xρήση δυναμίτη

Ενδεικτικά, και για να γίνει κατανοητή 
η έκταση του προβλήματος, σε παλαιότερη 
καταγγελία που έγινε από το Ινστιτού-
το «Αρχιπέλαγος» προς το Λιμεναρχείο 
Νάξου για περιστατικό χρήσης δυναμίτη 
σε συνδυασμό με παράνομη αλιεία/συλ-
λογή ψαριών με κατάδυση που έγινε από 
συγκεκριμένο ψαρά και αλιευτικό σκάφος, 
λάβαμε λίγες ώρες αργότερα απειλητικό 
τηλεφώνημα που συνοδεύτηκε με φαξ του 
αντιγράφου της καταγγελίας, όπως αυτή 
καταγράφηκε στο Ημερολόγιο Συμβάντων 
του Λιμεναρχείου!Αυτό, φυσικά, σε καμία 
περίπτωση δεν χαρακτηρίζει το σύνολο 

του Λιμενικού Σώματος, η πλειονότητα 
του οποίου καταβάλλει πολύ μεγάλη 
προσπάθεια, με τα ελλιπή μέσα που δια-
θέτει, αλλά και την ανεπαρκή νομοθεσία 
που συχνά διέπει θέματα καταστροφικής 
αλιείας. Αυτή η νοοτροπία της συνεχι-
ζόμενης ανομίας και συγκάλυψης, που 
δυστυχώς βρίσκει σιγά-σιγά και νέους 
μιμητές, τελικά οδηγεί σε απόγνωση 
την πλειοψηφία των ψαράδων και των 
νησιωτών, που γίνονται μάρτυρες αυτές 
της κατάστασης καθημερινά. Όμως δεν 
τολμούν να την καταγγείλουν, με τον φόβο 
πως θα γίνουν οι ίδιοι τα νέα θύματα.

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι 
η έλλειψη προστασίας των απειλούμενων 
ειδών ξεκινάει πρώτα από την Πολιτεία και 
από αυτούς που την υπηρετούν διαχρονικά, 
που επί πολλά χρόνια δεν ασχολούνται 
με την ουσία και έχουν συντελέσει στο 
να σπαταληθεί άσκοπα ένας πακτωλός 
χρημάτων εξ ονόματος της προστασίας 
της φύσης. 

Οι πόροι αυτοί, αντί να φτάνουν στις 
κοινωνίες σε μορφή επένδυσης και υπο-
δομών, που διασφαλίζουν μεταξύ άλλων 
την προστασία των σπάνιων ειδών που 
επιβιώνουν στις θάλασσές μας, έχουν 
κατασπαταληθεί, κυρίως μέσα στην Αθήνα, 
σε μελέτες, καμπάνιες και γραφειοκρατι-
κές προσεγγίσεις από μία μικρή μερίδα 
ανθρώπων και φορέων που επί χρόνια 
λειτουργούν ως «περιβαλλοντικό λόμπυ». 

Ένα λόμπυ που δεν αρκείται μόνο στην 
κατασπατάληση των πόρων, αλλά χτυπάει 
υπόγεια και με κάθε ευκαιρία φορείς όπως 
το «Αρχιπέλαγος» και πολλούς άλλους, που 
τολμούν να αντιταχθούν και να κάνουν 
ουσιαστική δράση για την προστασία της 
φύσης και των τοπικών κοινωνιών.

Eπιδείνωση της κατάστασης

Αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα και δραστικά, 
δεν μπορούμε να περιμένουμε παρά μόνο 
την επιδείνωση αυτής της κατάστασης. 
Τελικά, η κρίση που βιώνουμε δεν είναι 
μόνο οικονομική, αλλά είναι αποτέλεσμα 
μίας γενικευμένης κρίσης που ροκανίζει 
σιγά-σιγά όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της χώρας μας. Ας αφήσουν λοιπόν τα 
κροκοδείλια δάκρυα όσοι γνωρίζουν τα 
βαθιά αίτια αλλά και τη λύση του προβλή-
ματος και δεν έκαναν ποτέ κάτι για αυτό. 
Οι λύσεις ήταν, άλλωστε, πάντα γνωστές 
στους πολιτικούς αλλά και στις αρμόδιες 
τοπικές και εθνικές Αρχές. Ωστόσο, οι 
πολίτες και οι φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών δεν θα πρέπει να παραιτηθούν 
από την προσπάθεια της διαφύλαξης 
της μοναδικής μας φύσης. Το Ινστιτούτο 
«Αρχιπέλαγος» υπόσχεται ότι θα συνεχίσει 
να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και να 
συμπορεύεται με όλους όσους θέλουν να 
δοθεί ένα οριστικό τέλος στην καταστροφή 
των θαλασσών μας.

Θανατώνοντας τα σπάνια ζώα  
των θαλασσών μας
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Μ ε επίσημη απόφαση του Πανελλα-
δικού Συμβουλίου τους, ήδη από 
τις 15 Μαΐου 2016, οι Οικολόγοι 

Πράσινοι είχαν ταχθεί ενάντιοι , για λόγους 
ηθικής τάξης και οικολογικής συνείδησης, 
στη χρησιμοποίηση και επιχειρηματική 
αξιοποίηση των γουνοφόρων ζώων. Το 
κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζαμε 
και υποστηρίζουμε, από θέση αρχής, την 
ολική κατάργηση της γούνας σαν σύμβολο 
της βάναυσης μεταχείρισης, της ωμής βίας 
και της θανάτωσης ζώων για τη δημιουργία 
ενός προϊόντος άκρατου καταναλωτισμού 
που, εάν θέλουμε, συμβολίζει σαφώς την 
ανθρώπινη ματαιοδοξία.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζαμε 
και υποστηρίζουμε, κατά συνέπεια, την 
ολική κατάργηση της αναπαραγωγής ή και 
εκτροφής ζώων για την παραγωγή γούνας, 
σαν δραστηριότητα ανήθικη, αντίθετη στη 
«Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Ζώων», 
περιβαλλοντικά επιβλαβή –μόλυνση της 
ατμόσφαιρας στις περιοχές των εγκαταστά-
σεων, μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα 
από τα συνδεόμενα βυρσοδεψεία-βαφεία, 
σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, 
στα οικοσυστήματα και τους βιότοπους 
από τα ζώα που διαφεύγουν– κοινωνικά 
ματαιόδοξη και οικονομικά ατελέσφορη 
με αποδεδειγμένα δυσοίωνες οικονομικές 
προοπτικές.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρί-
ζαμε και υποστηρίζουμε, παράλληλα, ότι 
η Πολιτεία θα πρέπει να θέσει τέλος στην 
προνομιακή αντιμετώπιση της εγχώριας 
βιομηχανίας γούνας –παροχή επιδοτήσεων, 
ένταξη στον νόμο για την κτηνοτροφία, 
προκλητική κατάργηση του φόρου πολυτε-
λείας–- την ίδια στιγμή που πολλές άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες την εγκαταλείπουν 
χαρακτηρίζοντας «μη αποδεκτή τη δια-
τήρηση άγριων ζώων σε κλουβιά και τη 
θανάτωσή τους για προϊόντα πολυτελείας». 
Η πολιτική που ακολουθείται έως και 
σήμερα αναφορικά με τον συγκεκριμένο 
τομέα, που προωθεί την ωμή κακοποίηση 
των ζώων και καταδικάζεται σαφώς και 
ευρέως από την κοινή γνώμη, έρχεται σε 
πλήρη αντίθεση με το όραμα της βιωσι-
μότητας και μιας βιώσιμης κοινωνίας με 
σεβασμό στο περιβάλλον και στα ζώα. 
Η Πολιτεία θα πρέπει να εναρμονιστεί 
πλήρως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
προετοιμάσει την ουσιαστική στήριξη των 
επαγγελματιών του τομέα για τη σταδιακή 
μετάβαση σε έναν άλλο κύκλο ηθικών 
δραστηριοτήτων, βιώσιμου μέλλοντος, 
όπως ο οικοτουρισμός βάσει της πολι-
τιστικής κληρονομιάς και του φυσικού 
πλούτου της περιοχής τους, την ανάπτυξη 
της βιολογικής γεωργίας και την ανάδειξη 
των τοπικών προϊόντων, την τυποποίηση 
αγροτικών προϊόντων με ισχυρό σήμα 
που να εγγυάται την ποιότητά τους κ.ά.

Τα επιχειρήματα υπέρ της αναίτιας 
κακοποίησης έμβιων και συναισθανόμενων 
ζώων αυτού του τύπου, από μέρους των 
εμπλεκόμενων στη βιομηχανία εκτροφής 
γουνοφόρων, αποδεικνύονται στη πράξη 
παντελώς έωλα:

1. Η εκτροφή γουνοφόρων δεν 
μπορεί να προσομοιαστεί με εκείνη 
των οικόσιτων. Τα γουνοφόρα –μινκ, 
αλεπούδες κ.λπ.– αποτελούν «άγρια 
φύση», η οποία απαιτεί να ζει ελεύθερη 
και όχι φυλακισμένη όπως τα λιοντάρια 
του τσίρκου.

2. Η φυσική γούνα δεν αποτελεί 
παράδοση. Η χρήση της γούνας των 
ζώων αποτελεί πλέον μόνο «ανάγκη» 
επίδειξης πλούτου, μια «ανάγκη» που 
συντηρεί μόνο τη βιομηχανία της μόδας 
της γούνας.

3. Η φυσική γούνα δεν είναι ό,τι το 
πιο ζεστό μπορεί να φορεθεί. Η αγορά 
διαθέτει σήμερα τεχνολογίες –μεταξύ 
των οποίων και η συνθετική γούνα– οι 
οποίες είναι πολύ πιο ανθεκτικές, πιο 
θερμαντικές αλλά και πιο οικονομικές 
από τη φυσική γούνα. Όπου συνεχίζει 
να προτιμάται –όπως στη Ρωσία– αυτό 
οφείλεται σε πολιτισμικές παραδόσεις και, 
κυρίως, στις επιταγές της βιομηχανίας της 
μόδας, και όχι στις «ανώτερες» θερμαντικές 
ιδιότητες της φυσικής γούνας: το κλίμα 
του Καναδά είναι εξίσου κρύο με αυτό 
της Ρωσίας, αλλά οι Καναδοί δεν φοράνε 
φυσικές γούνες για να βγουν στο δρόμο.

4. Η φυσική γούνα δεν είναι φιλική 
στο περιβάλλον. Σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα ανάλυσης Κύκλου Ζωής (2013), οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της φυσικής 
γούνας είναι 4 φορές μεγαλύτερες από 
μια συνθετική γούνα.

5. Η Ελλάδα δεν αποτελεί την 
μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στην οποία αιτείται η κατάργη-
ση της εκτροφής γουνοφόρων. Παρά το 
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί 
τη μεγαλύτερη παραγωγό γούνας –με το 
64% της παγκόσμιας παραγωγής ή 30 
εκατομμύρια γούνες ετησίως– μια σειρά 
από κράτη-μέλη της έχουν ήδη προχω-
ρήσει στην απαγόρευση της εκτροφής 
γουνοφόρων ή στη διαδικασία της ολικής 
της απαγόρευσης:

α΄. Σουηδία: Η εκτροφή αλεπούδων 
για τη βιομηχανία γούνας έχει καταστεί 
οικονομικά μη βιώσιμη από το 1995 λόγω 
περιβαλλοντικής/φιλοζωικής νομοθεσίας.

β΄. Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει απα-
γορευτεί η εκτροφή οιουδήποτε είδους 
γουνοφόρου από το 2000-2002.

γ΄. Αυστρία. Έχει απαγορευτεί σε 5 
κρατίδια η εκτροφή οιουδήποτε είδους 
γουνοφόρου και έχει καταστεί μη βιώσιμη 
στα υπόλοιπα 3 κρατίδια από το 2004 λόγω 
περιβαλλοντικής/φιλοζωικής νομοθεσίας.

δ΄. Ελβετία. Έχει απαγορευτεί η 
εκτροφή οιουδήποτε είδους γουνοφόρου 
από το 2005.

ε΄. Κροατία: Έχει απαγορευτεί από 
το 2007 η εκτροφή οιουδήποτε είδους 
γουνοφόρου με 10ετή περίοδο σταδιακής 
κατάργησης για τα υπάρχοντα εκτροφεία.

στ΄. Δανία. Έχει απαγορευτεί από 
το 2009 η εκτροφή αλεπούδων για τη 
βιομηχανία γούνας με περίοδο σταδιακής 

κατάργησης για τα υπάρχοντα εκτροφεία.
ζ΄. Ολλανδία. Η εν λόγω χώρα απο-

τελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό γούνας 
μινκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκτροφή 
των μινκ θα καταργηθεί σταδιακά μέχρι το 
2024, ενώ των υπολοίπων γουνοφόρων 
έχει απαγορευτεί από το 2012.

η΄. Σλοβενία. Έχει απαγορευτεί η 
εκτροφή οιουδήποτε είδους γουνοφόρου 
από το 2013, με 3ετή περίοδο σταδιακής 
κατάργησης για τα υπάρχοντα εκτροφεία.

θ΄. Βέλγιο. Έχει απαγορευθεί η εκτρο-
φή οιουδήποτε είδους γουνοφόρου στο 
κρατίδιο της Βαλλονίας από της 1/1/2015.

ι΄. Γερμανία. Οδεύει προς την μη 
βιωσιμότητα η εκτροφή αλεπούδων για 
τη βιομηχανία γούνας λόγω περιβαλλο-
ντικής/φιλοζωικής νομοθεσίας η οποία 
θα τεθεί σε ισχύ μέσα στο 2016.

6. Η εκτροφή γουνοφόρων δεν 
ενισχύει την ελληνική οικονομία. Οι 
εξαγωγές ελληνικής γούνας κινήθηκαν 
γύρω στα 500 εκατ. ευρώ το 2012, κυρίως 
προς τη Ρωσία και την Ουκρανία (98%). 
Έκτοτε, λόγω των πολιτικο-οικονομικών 
προβλημάτων των συγκεκριμένων χωρών, 
οι ελληνικές εξαγωγές γούνας καταρρέ-
ουν συστηματικά. Το 2013 σημειώθηκε 
μείωση της τάξης του 40% ως προς το 
2012, ενώ εκτιμάται ότι το 2014 θα 
υπάρξει περαιτέρω μείωση –της τάξης 
του 60%– ως προς το 2013. Συνολικά, 
μεταξύ 2012-2014 οι ελληνικές εξαγωγές 
γούνας μειώθηκαν σταθερά κατά 76%, για 
να καταδείξουν της συνεχή συρρίκνωση 
της συνεισφοράς του τομέα στην εθνική 
οικονομία και το εξαιρετικά αμφίβολο 
της όποιας ανάκαμψης, δεδομένων της 
συνεχιζόμενης κρίσης των εν λόγω αγορών 
αλλά και της ταχείας απομάκρυνσης του 
κόσμου από το προϊόν λόγω της συνεχούς 
ενημέρωσης.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούμε την 
κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία στην 
άμεση κατάρτιση ενός σαφούς χρονοδια-
γράμματος-οδικού χάρτη μετάβασης της 
δυτικής Μακεδονίας στη «Μετά-Τη-Γούνα-
Εποχή», με στόχο την προοδευτική, ολική 
κατάργηση της εκτροφής γουνοφόρων 
στην χώρα μας, ως εξής:

α΄. Νομοθετική πρωτοβουλία για την 
ολική κατάργηση της εκτροφής γουνο-
φόρων ζώων στη χώρα μας μετά από 
συγκεκριμένη ημερομηνία.

β΄. Καθορισμός των φάσεων σταδια-
κής κατάργησης όλων των οικονομικών 
ενισχύσεων προς τις εταιρίες εκτροφής 
γουνοφόρων.

γ΄. Καθορισμός των μέτρων οικονομι-
κής ενίσχυσης των υπαρχόντων εκτροφέων 
ώστε να βοηθηθούν στην αλλαγή της 
παραγωγικής τους δραστηριότητας προς 
μακροπρόθεσμες εναλλακτικές μορφές 
οικονομικής ανάπτυξης, βιώσιμες και 
κοινωνικά αποδεκτές, με σεβασμό στο 
περιβάλλον και τα ζώα.

Ας μπει επιτέλους ένα τέλος στη δια-
χρονική φρίκη της γούνας. Γιατί, στο τέλος, 
η ενσυνείδητη επιλογή παραγωγής και 
κατανάλωσης αγαθών αποτελεί δείκτη 
του πολιτισμού μιας χώρας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι ενάντια στην εκτροφή και 
θανάτωση γουνοφόρων ζώων για εκμετάλλευση

Οι Οικολόγοι Πράσινοι τάσσονται κατά της επιχειρηματικής αξιοποίησης των 
γουνοφόρων ζώων, ερχόμενοι σε αντίθεση με τις σχετικές δηλώσεις του πρω-
θυπουργού, κ. Τσίπρα, το περασμένο καλοκαίρι. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Στην πρόσφατη επίσκεψη του στη δυτική Μακεδονία, επικεφαλής επιτελείου 
υπουργών και υπηρεσιακών παραγόντων, ο πρωθυπουργός έκανε μνεία για ειδική 
αναπτυξιακή μεταχείριση των «γουνοφόρων ζώων». Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι 
αντίθετοι στη διαχείριση των ζώων ως «πραγμάτων» επιχειρηματικότητας, πόσω 
μάλλον που δεν εξυπηρετούν βασικές ανάγκες διαβίωσης (π.χ. διατροφή). Η εκτροφή 
και η θανάτωση ενός ζώου αποτελεί περιβαλλοντικό έγκλημα.

Μια τέτοια επιλογή δεν ταυτίζεται με τη χρήση των οικόσιτων ζώων. Απλά εξυ-
πηρετεί ένα παρωχημένο καταναλωτικό μοντέλο life style, με αντιπεριβαλλοντική 
διάσταση που ενισχύει την υποταγή της ευαισθησίας μας για τη βιοποικιλότητα στο 
οικονομικό κέρδος.

Ο συνεκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων, Κώστας Διάκος, δήλωσε σχετι-
κά: «Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεμελιώνουμε την πολιτική μας οπτική στην παραδοχή 
μιας άλλης, επαναπροσανατολισμένης, πρότασης “ανάπτυξης”, που δεν αρκείται 
στην προσπάθεια μείωσης των συμπτωμάτων της οικολογικής κρίσης, μέσω ενός 
ρηχού περιβαλλοντισμού, αλλά προχωρά σε μια συνολική κριτική του μοντέλου της 
βιομηχανικής καπιταλιστικής ανάπτυξης και των πολιτικών που την στηρίζουν, οι 
οποίες δημιούργησαν και δημιουργούν την κρίση. Μιας πρότασης “βιώσιμης ευη-
μερίας” που στοχεύει στη μεταστροφή του σημερινού ανταγωνιστικού μοντέλου 
κοινωνίας ,οικονομίας και φυσικού περιβάλλοντος, παραγωγής και κατανάλω-
σης, βάσει των οικολογικών παραδοχών της “κλίμακας”, της “εγγύτητας” και της 
“διάχυσης”, στην υπηρεσία των προταγμάτων της μέγιστης δυνατής μείωσης της 
κατανάλωσης πόρων , της μέγιστης δυνατής κατανάλωσης ανανεώσιμων πόρων 
και της προστασίας των κοινών αγαθών –νερό, αέρας, αιγιαλοί, δάση, υγρότοποι, 
κ.λπ.– και του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και πλούτου. Είμαστε ενάντια 
στην εκτροφή και θανάτωση γουνοφόρων ζώων για εκμετάλλευση, γιατί αντιβαίνει 
σε όλα τα παραπάνω». 

Ας μπει επιτέλους ένα τέλος στη φρίκη της γούνας
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Ο καταναλωτής διατηρεί τον 
όγκο των μηνιαίων αγορών σε 
είδη διατροφής, αξιοποιώντας 

τις προσφορές. Αυτό διαπιστώνει το 
Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου 
Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), 
δημοσιεύοντας στοιχεία από τις Έρευνες 
Οικογενειακών Προϋπολογισμών της 
ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με την ανάλυση 
του ΙΕΛΚΑ, την τελευταία 7ετία (2009-
2016) η δαπάνη των νοικοκυρών σε 
ήδη παντοπωλείου έχει μειωθεί κατά 
21,7%, ενώ συγκεκριμένα η δαπάνη 
μόνο σε τρόφιμα κατά 18,6%. Το 2009 
το μέσο νοικοκυριό δαπανούσε ετησίως 
σε είδη παντοπωλείου 5.578 ευρώ ενώ 
το 2016 4.367 ευρώ, δηλαδή 1.211 
ευρώ λιγότερα ανά έτος.

Η μείωση στη δαπάνη που καταγρά-
φεται στα είδη παντοπωλείου οφείλεται, 
πέρα από τη μείωση του διαθέσιμου 
εισοδήματος του καταναλωτικού κοινού, 
στις αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες. 
Συγκεκριμένα:

• Ένα μεγάλο ποσοστό της μείωσης 
της δαπάνης αντιστοιχεί στην αξιοποίηση 
από τον καταναλωτή προσφορών και 
εκπτώσεων. Οι 9 στους 10 καταναλωτές 
εξοικονομούν χρήματα μέσω προσφορών, 
και 7 στους 10 τουλάχιστον 5% της αξίας 
των αγορών τους.

• Ένα άλλο σημαντικό ποσοστό 
της μείωσης αντιστοιχεί σε μεταβολή 
καταναλωτικών συνηθειών με την 
υιοθέτηση έξυπνων αγορών από 
τους καταναλωτές, όπως αναζήτηση 
προσφορών, φθηνότερες εναλλακτικές 
προϊόντων, διαφορετικές συσκευασίες, 
μείωση της σπατάλης, σύγκριση τιμών, 
αξιοποίηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 
κ.λπ. Κύριος στόχος αυτών των έξυπνων 
συνηθειών είναι η ικανοποίηση των ίδιων 
αναγκών με λιγότερα χρήματα.

Σε σχέση με τις φθηνότερες εναλλακτι-
κές προϊόντων, χαρακτηριστικό παράδειγμα 
που αποδεικνύει αυτή την τάση αποτε-
λούν συγκεκριμένα είδη, για τα οποία η 
μείωση στην ποσότητα των αγορών είτε 
είναι σημαντικά μικρότερη από τη μείωση 
στην αξία των αγορών (σε ευρώ) είτε η 
ποσότητα αγορών ενίοτε παρουσιάζει 
αύξηση. Για παράδειγμα:

α΄) Στα ζυμαρικά, ενώ καταγράφεται 
μείωση στην αξία της δαπάνης κατά 2%, 
η κατανάλωση σε κιλά όχι μόνο δεν μει-
ώθηκε, αλλά αυξήθηκε κατά 15%. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι ο καταναλωτής 
εκμεταλλεύτηκε τις έντονες προσφορές 
σε αυτή την κατηγορία.

β΄) Στα νωπά πουλερικά, ενώ κατα-
γράφεται μείωση στην αξία της δαπάνης 
κατά 9%, η κατανάλωση σε κιλά όχι 
μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε κατά 
5%. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής 
εκμεταλλεύτηκε τις προσφορές σε αυτά 
τα είδη, αλλά επίσης στράφηκε και σε 

χαμηλότερης τιμής επιλογές, όπως π.χ. 
χύμα κοτόπουλο έναντι συσκευασμένου.

γ΄) Στο νωπό γάλα η μείωση που 
καταγράφεται σε αξία είναι 15%, αλλά η 
μείωση σε λίτρα μόλις 4%. Αυτό σημαίνει 
ότι ο καταναλωτής στράφηκε σε φθηνό-
τερες επιλογές προϊόντων.

Επιπλέον, το ΙΕΛΚΑ διακρίνει αλλαγή 
στις διατροφικές συνήθειες σε συγκε-
κριμένα είδη υψηλότερης τιμής. Π.χ. η 
μείωση που καταγράφεται σε ακριβά είδη 
ζωικών πρωτεϊνών ειδών κρέατος (αρνί 
-45%, ψάρι -33%, μοσχάρι -25%) έναντι 
φθηνότερων επιλογών (πουλερικά -9%, 
χοιρινό -7%, αυγά +9%) ή φθηνότερων 
φυτικών επιλογών (όσπρια +18%).

Ένας ακόμα παράγοντας που εξηγεί 
ένα μέρος της μείωσης της δαπάνης είναι 
η φορολογία και συγκεκριμένα η αύξηση 
των συντελεστών ΦΠΑ (ο συντελεστής 
ΦΠΑ για τα τρόφιμα το 2009 ήταν 9% 
έναντι 13% και 24% για κάποια είδη το 
2016 και για τα λοιπά είδη 19% το 2009 
έναντι 24% το 2016). Χαρακτηριστικό 
είναι ότι ενώ η ετήσια δαπάνη ανά νοι-
κοκυριό για είδη παντοπωλείου μειώθηκε 
κατά 21,7% από 5.578 ευρώ σε 4.367 

ευρώ, ο αναλογούν ΦΠΑ αυξήθηκε κατά 
13,9% από 561 ευρώ σε 638 ευρώ. Ως εκ 
τούτου η πραγματική μείωση στη δαπάνη 
των νοικοκυριών (προ ΦΠΑ) είναι της 
τάξης του 25,7%. Επίσης συγκεκριμένα 
είδη έχουν επηρεαστεί από τους Ειδικούς 
Φόρους Κατανάλωσης. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι τα αλκοολούχα ποτά, για 
οποία καταγράφεται αύξηση της δαπάνης 
σε αξία κατά 5,1%, αλλά μείωση στα λίτρα 
που αγοράστηκαν κατά 3%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι,ενώ η δαπάνη 
των νοικοκυριών σε είδη παντοπω-
λείου σε αξία μειώθηκε, η δαπάνη ως 
ποσοστό επί των συνολικών αγορών 
των νοικοκυριών αυξήθηκε. Το 2009 
η δαπάνη σε είδη διατροφής αντιστοι-
χούσε στο 16,2% των αγορών του μέσου 
νοικοκυριού, ενώ το 2016 αντιστοιχούσε 
στο 19,6%. Τα αντίστοιχα ποσοστά συνο-
λικά για τα είδη διατροφής και ειδών 
παντοπωλείου ήταν 21,5% το 2009 και 
26,1% το 2016. Πρακτικά δηλαδή, ενώ η 
δαπάνη σε είδη παντοπωλείου μειώθηκε, 
οι υπόλοιπες δαπάνες (π.χ. είδη ένδυσης, 
είδη επίπλωσης, υπηρεσίες) μειώθηκαν με 
ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό. Η εξέλιξη αυτή 

είναι αναμενόμενη, καθώς τα περισσότερα 
από τα προϊόντα παντοπωλείου και ειδικά 
τα είδη διατροφής εξυπηρετούν βασικές 
ανάγκες του καταναλωτή και κατά συνέ-
πεια είναι πιο δύσκολο να περικοπούν σε 
περιόδους οικονομικής ύφεσης.

(πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, meatnews.gr)

Για την ποιότητα των προϊόντων, όμως, 
που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
γενεών με χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα 
και παιδιών με στομαχικές διαταραχές αλλά 
και συχνές και κοστοβόρες επισκέψεις 
σε γιατρούς και νοσοκομεία, κανένας 
δεν μιλάει.

Ενώ λοιπόν οι στατιστικές καταγρά-
φουν μόνο τις δαπάνες για την αγορά 
τροφίμων, δεν αναφέρουν τίποτε για 
τις δαπάνες που οφείλονται στην 
κακή υγεία εξαιτίας της χαμηλής τους 
ποιότητας. Η πρόληψη είναι όνειρο 
απατηλό.

Το ΠΑΚΟΕ συνεχώς κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου, αλλά οι εξουσίες 
και οι αδηφάγοι βιομήχανοι και έμποροι 
εξακολουθούν να βαδίζουν στον δρόμο 
της αισχροκέρδειας και της ανευθυ-
νότητας.

Σπάταλη και επικίνδυνη διατροφή,  
χωρίς ουσιαστικό έλεγχο



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2017
για το 
Περιβάλλον 24 /  ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ε πιτρέπεται και στη χώρα μας 
πλέον, όπως και στις άλλες χώρες 
της ΕΕ, η παραγωγή και διάθε-

ση μη γαλακτοκομικών προϊόντων 
που περιέχουν επεξεργασμένα φυτικά 
λιπαρά. Εντούτοις, υπάρχουν μια σειρά 
προβλήματα σχετικά με αυτά: Πώς 
θα διασφαλίζεται ο καταναλωτής ότι 
αυτό που αγοράζει δεν είναι γνήσιο 
τυρί ή γιαούρτι; Οι μονάδες παρα-
γωγής οφείλουν ή όχι να παράγουν 
τα μη γαλακτοκομικά σε ιδιαίτερους 
χώρους των εγκαταστάσεών τους; Και, 
το κυριότερο, η κατανάλωση αυτών 
των προϊόντων εγκυμονεί κινδύνους 
για την υγεία;

Σε σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ 
επισημαίνεται ότι η παραγωγή και διά-
θεση αυτών των προϊόντων επιτρέπεται, 
με τον όρο ότι θα τηρούνται οι κανόνες 
της ορθής σήμανσης και χρήσης τους. 
Σε ό,τι αφορά εξάλλου τα γνήσια προϊ-
όντα, αυτά που παράγονται από γάλα, η 
νομοθεσία ορίζει ρητά τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές για τον χαρακτηρισμό τους 
(π.χ. Υπουργική Απόφαση 106/2016, ΦΕΚ 
2457/9.8.2016 για το γιαούρτι). Το θέμα 
που ανακύπτει είναι κατά πόσο αυτές 
οι προϋποθέσεις τηρούνται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τελευταία 
έχει αυξηθεί στη χώρα μας η ζήτηση για 
μη γαλακτοκομικά προϊόντα, δηλαδή αυτά 
στα οποία βασικά συστατικά του γάλακτος 
(πρωτεΐνη, λίπος) έχουν αντικατασταθεί 
με αντίστοιχα φυτικά (Υδρογονωμένο 
Φοινικέλαιο, Υδρογονωμένο Φοινικοπυρη-
νέλαιο,κλπ), κυρίως λόγω της χαμηλότερης 
τιμής τους (0,70 – 1 ευρώ το κιλό) αλλά 
και της έντονης διαφήμισης, που οφείλεται 
στο ότι οι παραγωγοί εταιρείες αποκο-
μίζουν τεράστια κέρδη από την πώλησή 
τους. Κατ’ αντιστοιχία, παρουσιάζει πολύ 
μεγάλη αύξηση η παραγωγή και εισαγωγή 
αυτών των προϊόντων.

Μεταξύ των παραγωγών εταιρειών 
και εισαγωγέων που πρωταγωνι-
στούν στην παραγωγή και εισαγωγή 
τέτοιων προϊόντων και γενικότερα 
επεξεργασμένων φυτικών ελαίων 
είναι οι: VIOTROS S.A, PAYLOS N. 
PETTAS S.A, SOYA Hellas S.A, Καλ-
λάς–Παπαδόπουλος Α.Ε.Ε, ΤΥΡΑΣ ΑΕ, 
Φάρμα Πιερίας Ε.Π.Ε, ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε, 
KOLIOS Α.Ε, ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε, ΠΟΛΥΣΟΝΣ 
ΕΠΕ, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΑΕΒΕ, GUSTO 
DAIRY AE.

Φυτικά έλαια και στερόλες

Από γενικότερη άποψη, είναι λανθα-
σμένη η θεώρηση που θέλει τα λιπαρά υπ’ 
αριθμόν ένα παράγοντα για την αύξηση 
του σωματικού βάρους. Όταν μιλάμε για 
λιπαρά θα πρέπει να γίνει μια σημαντική 
διάκριση: τα «κακά» (ή trans) λιπαρά 
πράγματι μπορούν να επιβαρύνουν τον 

οργανισμό μας και να οδηγήσουν στην 
αύξηση του σωματικού βάρους.Στην 
αντίπερα όχθη βρίσκονται τα καλά λιπαρά: 
αυτά που βοηθούν στην αύξηση του μετα-
βολικού ρυθμού, μας δίνουν ενέργεια και 
εξασφαλίζουν ένα ισχυρό ανοσοποιητικό 
σύστημα και λαμπερή επιδερμίδα.

Τα «κακά» λιπαρά (κορεσμένα) τα 
συναντάμε στα παχιά τυριά, στα γλυκά, στα 
αλλαντικά, σε σος (όπως π.χ. στη μαγιο-
νέζα), στο βούτυρο, ιδίως στη μαργαρίνη,  
και γενικά στα επεξεργασμένα τρόφιμα. 

Τα φυτικά έλαια είναι λιπίδια που 
αποτελούνται από μίγματα εστέρων γλυ-
κερίνης με λιπαρά οξέα. Τα εδώδιμα 
φυτικά έλαια, όπως το ελαιόλαδο, είναι 
όλα φυτικής προέλευσης. Είναι γνωστό 
ότι η κατανάλωση πρωτογενών φυτικών 
ελαίων και στερολών, όταν γίνεται με 
μέτρο και συνδυάζεται με την κατανάλωση 
άλλων υγιεινών τροφών (π.χ. λαχανικών), 
κάνει καλό στην υγεία. Οι ουσίες αυτές 
αποτελούν ασπίδα προστασίας του οργα-
νισμού από μια σειρά ασθενειών, όπως 
είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα ή η 

στεφανιαία νόσος.
Οι φυτικές στερόλες και στανόλες 

είναι ουσίες που υπάρχουν στις κυτταρικές 
μεμβράνες των φυτών. Η ισορροπημένη 
κατανάλωσή τους προσφέρει πλεονε-
κτήματα αναφορικά με τη συγκέντρωση 
χοληστερόλης στο αίμα, ειδικά σε υπο-
λιπιδαιμικούς ασθενείς ή σε ανθρώπους 
που πραγματοποιούν διατροφή πλούσια 
σε χοληστερόλη. Αλλά η υπερβολική κατα-
νάλωσή τους είναι πιθανό ότι επηρεάζει 
αρνητικά την ορμονική λειτουργία, ιδίως 
στους άντρες, καθώς και τις προσληπτικές 
ικανότητες του οργανισμού ως προς τα 
έλαια και τις βιταμίνες.

Από την άλλη πλευρά, για να γίνουν 
εδώδιμα τα φυτικά έλαια, ιδίως όταν 
είναι χαμηλής ποιότητας, πρέπει να υπο-
στούν προηγουμένως επεξεργασία, που 
ονομάζεται εξευγενισμός, καθώς και 
υδρογόνωση. Με την υδρογόνωση, που 
είναι μία από τις σημαντικότερες κατερ-
γασίες των λιπών, εξαλείφονται διάφορες 
ακατάλληλες ιδιότητές τους και τα λίπη 
γίνονται βρώσιμα. Παράλληλα, όμως, 

συχνά σχηματίζονται trans λιπαρά 
οξέα, που ενσωματώνονται με ευκολία 
από τον ανθρώπινο οργανισμό στις κυτ-
ταρικές μεμβράνες.

Η όλη διεργασία έχει ως αποτέλεσμα 
την παρεμπόδιση της εκτέλεσης σημα-
ντικών βιοχημικών αντιδράσεων μέσα 
στο σώμα, με σοβαρούς κινδύνους για 
την υγεία. Έχει διαπιστωθεί επιστημονικά 
ότι η κατανάλωση trans λιπαρών, ακόμη 
και σε πολύ μικρές ποσότητες, συντελεί 
όσο κανένα άλλο μικροθρεπτικό συστατικό 
στον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών 
παθήσεων. Επίσης, υπάρχουν στοιχεία 
για το ότι τα trans λιπαρά αυξάνουν την 
«κακή» χοληστερίνη (LDL), ενώ μειώνουν 
την «καλή» χοληστερίνη (HDL). Γενικότερα, 
η κατανάλωση μαργαρίνης έχει συνδεθεί 
με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Φυτικά λιπαρά,  
τυρί και γιαούρτι

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή μη γαλα-
κτοκομικών προϊόντων που υποκαθιστούν 
τα γαλακτοκομικά, δηλαδή την παραγωγή 
εδεσμάτων που μοιάζουν με τυρί και για-
ούρτι αλλά δεν περιέχουν ζωικά λιπαρά, 
θα έπρεπε να τηρούνται μια σειρά από 
κανόνες.

Κατ’ αρχάς, τα προϊόντα αυτά είναι 
ήδη χαρακτηρισμένα στη νομοθεσία ως 
μη γαλακτοκομικά, γεγονός που θα έπρεπε 
να οδηγεί στη χωριστή τοποθέτησή τους 
στις προθήκες των σούπερ μάρκετ και στη 
διακριτή διάθεσή τους στο καταναλωτικό 
κοινό. Επιπλέον, οι εταιρείες παραγωγής 
οφείλουν να σημαίνουν κατάλληλα τα 
σκευάσματα αυτά, ώστε να αποτρέπεται 
ενδεχόμενη παραπλάνηση των κατανα-
λωτών και να μην συγχέεται το γνήσιο 
προϊόν με το φυτικό, μη γαλακτοκομικό 

Αθήνα, 01/12/2017, 
Αρ. Πρωτ.: 8734

Προς τον κύριο Ευάγγελο Αποστόλου, Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ΄ Τροφίμων 
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Πρωθυπουργού κύριο Αλέξη Τσίπρα
2. Γραφείο κυρίου Ιωάννη Δραγασάκη Αντιπρόεδρου Κυβέρνησης 
3. Γραφείο Προέδρου του Αρείου Πάγου, κύριον Βασίλειο Πέππα
4)Γραφείο της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κυρίας Ξένια 
Δημητρίου
5)Γραφείο Προέδρου του ΕΦΕΤ

Κύριε Υπουργέ,
Μετά την καταγγελία- αναφορά μας της 18/10/2017 

στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, που σας κοινοποιήθηκε, 
δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε για ακόμα μια φορά, με το 
προχτεσινό Δελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ, στο οποίο αναφέρεται η 
«εγκληματική οργάνωση» όπου δυστυχώς δεν καταγράφονται 
οι εταιρείες (Διευθύνσεις, από πότε ξεκίνησαν, οι υπεύθυνοί 
τους), καθώς επίσης δεν γίνεται μνεία για το εάν αυτοί οι 

υπεύθυνοι ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ, ούτως ώστε να λογοδοτήσουν 
άμεσα στην δικαιοσύνη.

Γιατί, ποιος μας αποκλείει το γεγονός ότι μπορούν με 
άλλη «εταιρεία», να συνεχίσουν το εγκληματικό τους έργο 
σε βάρος της υγείας των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών 
μας. Παρακάτω θα διαβάσετε τι ακριβώς συμβαίνει με τα 
επικίνδυνα….. φυτικά λιπαρά (ενημερωτικό υλικό).

Σας ζητούμε να δράσετε άμεσα, ούτως ώστε να μην θρη-
νήσουμε θύματα και ιδιαίτερα παιδιά όπως αυτή τη στιγμή 
συμβαίνει στα νοσοκομεία των παίδων.

 Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρί-
νιση χρειάζεστε. Οι εταιρείες που αναφέρονται παρακάτω στο 
ενημερωτικό υλικό είναι κατεξοχήν μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης «κατά ΕΦΕΤ.»

Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος,  
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πανεπιστημιακός

Ο Γεν. Γραμματέας,  
Μύρωνας Φασουλάκης, Αγγειοχειρούργος

Μη γαλακτοκομικά προϊόντα  
με επικίνδυνα λιπαρά
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υποκατάστατο. Για αυτά τα ζητήματα 
αρμόδιοι είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 
του ΕΦΕΤ.

Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα υφίστα-
ται με τη διάθεση αυτών των τροφίμων 
σε εστιατόρια και ταβέρνες. Σύμφωνα 
με πηγές της «ΟΙΚΟνομίας», ένα 80% 
περίπου των πελατών των εταιρειών 
παραγωγής που καταναλώνουν λευκό 
τυρί ή δήθεν «τυρί» με φυτικά λιπαρά 
είναι πελάτες μαζικής εστίασης, ενώ η 
υπόλοιπη ποσότητα καταναλώνεται σε 
τυροπιτάδικα. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε 
να εξασφαλίζεται για λογαριασμό του 
καταναλωτή ότι αυτό που του σερβίρε-
ται (ή περιέχεται στην τυρόπιτα) είναι η 
φέτα που έχει παραγγείλει, και όχι κάποιο 
υποκατάστατό της που δεν έχει καμία 
σχέση με γαλακτοκομικό προϊόν. Στην 
πράξη, είναι σχεδόν αδύνατη η προστα-
σία των καταναλωτών από ενδεχόμενη 
αισχροκέρδεια – και αυτό είναι ένα ακόμη 
ζήτημα που θα έπρεπε να απασχολήσει 
τον ΕΦΕΤ.

Υπάρχει, λοιπόν, το ερώτημα: Πού 
και πώς διατίθενται οι χιλιάδες τόνοι 
ιμιτασιόν φέτας με φυτικά λιπαρά, που 
παράγονται στην Ελλάδα ή εισάγονται 
από το εξωτερικό; Ποιος ελέγχει τις 
διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης 
και διάθεσής της στην αγορά;

Μη γαλακτοκομικά 
προϊόντα και υγεία

Το σημαντικότερο ζήτημα που αφορά 
την παραγωγή και κατανάλωση μη γαλα-
κτοκομικών προϊόντων υποκαταστάτων 
τυριού και γιαουρτιού είναι, φυσικά, η 
υγεία μας. Κανονικά, η σήμανση των 
προϊόντων αυτών θα έπρεπε, για τους 
λόγους που προαναφέραμε, να περιλαμ-
βάνει με απόλυτη ακρίβεια τις ποσότητες 
και τα ποσοστά των φυτικών ελαίων και 
στερολών που περιέχουν, καθώς και την 
ονομασία τους. Σε πόσα όμως προϊόντα 
τηρείται αυτή η πρόνοια;

Το ΠΑΚΟΕ, κατά τη μεγάλη δεκάμηνη 
έρευνα για τα τρόφιμα που πραγματοποίη-
σε το προηγούμενο διάστημα, διαπίστωσε 
σοβαρές παρατυπίες, νοθείες, ακόμη και 
παρανομίες, που αφορούν μεταξύ άλλων 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Για τις διαπιστώσεις αυτές καθώς και 
για την αβελτηρία των αρμόδιων ελεγκτι-
κών μηχανισμών καταθέσαμε καταγγε-
λία στον Άρειο Πάγο(18/10/2017). 
Από τις στήλες αυτές καλούμε κάθε 
συνειδητοποιημένο, υπεύθυνο κατανα-
λωτή-πολίτη να μην διστάσει να μας 
καταγγείλει οτιδήποτε σχετικό πέφτει 
στην αντίληψή του.

Ανησυχία για την ευλογιά  
των προβάτων στη Λέσβο

Σ την άμεση ανάγκη ενίσχυσης 
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στη 
Λέσβο με αφορμή και τα κρού-

σματα ευλογιάς του προβάτου, που 
παίρνουν πλέον διαστάσεις, εστίασε 
η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 
Χριστιάνα Καλογήρου κατά τη διάρ-
κεια συνάντησής της με τον υπουργό 
Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη.

Η κ. Καλογήρου παρουσίασε τις ελλεί-
ψεις της Περιφέρειας σε εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό και αναφέρθηκε 
ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της Κτη-
νιατρικής Υπηρεσίας στη Λέσβο, τόσο με 
τακτικό όσο και με έκτακτο προσωπικό. 
Ως επιτακτική χαρακτήρισετην ανάγκη για 
άμεση έγκριση από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών πρόσληψης τριών εξειδικευμένων 
στελεχών ορισμένου χρόνου κλάδου ΠΕ 
Κτηνιάτρων στη Λέσβο, δεδομένων των 
αυξημένων αναγκών που έχουν διαμορφώ-
σει οι επιβεβαιωμένες εστίες ευλογιάς του 
προβάτου. Άλλωστε, σχετικό κατεπείγον 
έγγραφο αίτημα έχει αποσταλεί από την 
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών.

Στο μεταξύ, και ενώ «στο νησί έχουν 
θανατωθεί γύρω στα 2.000 πρόβατα», 
όπως αναφέρει σε σχετική ερώτηση προς 
τον υπουργό ΥΠΑΑΤ ο βουλευτής Λέσβου 
της ΝΔ Χαρ. Αθανασίου, αναδεικνύονται 
προφανείς κίνδυνοι για την οικονομία του 
νησιού. Η κρισιμότητα της κατάστασης 
γίνεται φανερή, αν συνυπολογιστεί ότι η 

Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
αποφάσισε επιπλέον μέτρα από αυτά που 
προβλέπει η νομοθεσία, εντατικοποίηση 
των ελέγχων και ακόμη πιο αυστηρό 
καθεστώς τήρησης των μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς 
των προβάτων.

Χαρακτηριστικό της ανησυχίας είναι 
το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιηθεί 
έκτακτες συναντήσεις με τη συμμετοχή 
συναρμόδιων φορέων αλλά και εκπροσώ-
πων των αγροτικών συνεταιρισμών και των 
κτηνιάτρων, συναντήσεις οι οποίες κατέ-
ληξαν στη δημιουργία μεικτών κλιμακίων 
της Κτηνιατρικής και της Αστυνομίας για 
εντατικοποίηση των ελέγχων, προκειμένου 
να συγκρατηθεί η νόσος. Ωστόσο, η πιθα-
νότητα να κηρυχτεί το νησί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκηςεγκαταλείπεται, αφού 
κάτι τέτοιο θα είχε μάλλον δυσμενέστερες 
επιπτώσεις για την παραγωγή, παρά θα 
συνέβαλλε στην αντιμετώπιση της ευλογιάς.

(πηγή: www.emprosnet.gr)

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει προ-
σπαθήσει να πιέσει τους «κρατούντες» 
να λύνουν τα οξυμένα προβλήματα της 
κτηνοτροφίας στον τόπο, αλλά δυστυχώς 
«φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Πρέπει 
πρώτα να προκληθεί το πρόβλημα, και 
μετά να τρέξουμε να το λύσουμε… Πρό-
ληψη μηδέν!

Κύριοι της εξουσίας, πρέπει κάποτε να 
συνέλθετε από τη ζάλη του «θώκου» 
σας, είτε αριστεροί είστε είτε δεξιοί.

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μίγμα μπαχαρικών από την αγορά
Ο ΕΦΕΤ, και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, 

στο πλαίσιο προγράμματος ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων για το έτος 
2017 ως προς τις αλλεργιογόνες ουσίες και ύστερα από εργαστηριακούς 
ελέγχους που διενεργήθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπίστωσε 
τη διακίνηση προϊόντος «Μίγμα Μπαχαρικών» στο οποίο ανιχνεύθηκε 
η παρουσία αλλεργιογόνου ουσίας (γλουτένη πρωτεΐ νης δημητριακών), 
η οποία δεν δηλώνεται στην επισήμανση.

Συγκεκριμένα, όπως δηλώνεται σε Δελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ της 13/11/2017, 
πρόκειται για το προϊόν «Μίγμα Μπαχαρικών» με την εμπορική ονομασία 
«ΜΑΡΙΝΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ – COOK AT HOME», σε συσκευασία των 
100 γρ., με ημερομηνία λήξης 07/2019 και αριθμό παρτίδας LOT 0044154, 
το οποίο παρασκευάζεται από την εταιρία «ΠΡΟΒΥΛ ΑΕ», με έδρα στη 
ΒΙΠΕ Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε από την εν λόγω επιχείρηση την άμεση ανάκληση/
απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά, και 
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλεί επίσης τους κατανα-
λωτές που είναι αλλεργικοί στη γλουτένη και που έχουν ήδη προμηθευθεί 
το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.
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Δ ημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Α΄156/18-
10-2017) ο Ν.4492 «Διακίνηση 
και εμπορία νωπών και ευαλ-

λοίωτων αγροτικών προϊόντων και 
άλλες διατάξεις». Ο νόμος προβλέπει 
την εξόφληση των παραγωγών από τον 
έμπορο σε 60 ημέρες από την έκδοση 
του τιμολογίου, αλλά επίσης εισάγει την 
υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης 
στη συσκευασία του γάλακτος και την 
υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης του 
κρέατος στις ταμειακές μηχανές των 
σημείων λιανικής πώλησης, γεγονός 
που προκαλεί σοβαρές ενστάσεις. Ο 
νέος νόμος ρυθμίζει επίσης τις προϋ-
ποθέσεις αναγνώρισης των Ιδιωτικών 
Σχολών Κρέατος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 15, παρ. 2, μέσα σε έξι (6) 
μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου 
«oι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούνται 
με τη λιανική πώληση προσυσκευασμένου ή 
μη νωπού κρέατος, διατηρημένου με απλή 
ψύξη και κατεψυγμένου κρέατος χοιροει-
δών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς 
και κιμά, σπλάχνων και λοιπών βρώσιμων 
μερών του κρέατος προσαρμόζονται στις 
απαιτήσεις του άρθρου9», του άρθρου δηλ. 
που επιβάλλει την αναγραφή προέλευσης 
στην ταμειακή. Εκ πρώτης όψεως, δεν είναι 
κατανοητό γιατί λείπει από το παραπάνω 
εδάφιο το κρέας βοοειδών…

Οι σημαντικότερες για τον κατα-
ναλωτή διατάξεις του νόμου είναι 
οι εξής:

- Στα νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά 
προϊόντα εντάσσονται –πέραν των αρχι-
κώς προβλεφθέντων– μερικά προϊόντα 
ακόμη: γάλα παστεριωμένο, φέτα, τυριά, 
γιαούρτι, αλλαντικά.

- Για την αναγραφή προέλευσης του 
κρέατος στην ταμειακή μηχανή του σημείου 
λιανικής πώλησης, πρέπει να αναγράφεται: 
το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή 
οι χώρες εκτροφής, όπου η πρώτη χώρα 
εκτροφής νοείται η χώρα γέννησης και 
η τελευταία χώρα εκτροφής νοείται η 
χώρα σφαγής. Εξαλείφεται δηλαδή η 
πρόβλεψη που ήθελε να αναγράφονται 
χώρες εκτροφής και χώρα σφαγής.

- Στην ειδική περίπτωση του κρέατος 
βοοειδών ελληνικής εκτροφής άνω των 
5 μηνών, δεν θα αναγράφεται και η χώρα 
γέννησης, όπως προβλεπόταν αρχικώς, 
αλλά μόνο η ένδειξη «ελληνικής εκτρο-
φής άνω των 5 μηνών» αντί των χωρών 
εκτροφής.

- Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα 
σημεία λιανικής πώλησης κρέατος που 
δεν αναγράφουν την προέλευση στην 
ταμειακή, είναι αυτές που «προβλέπονται 
για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 
178/2002, (ΕΚ) 882/2004, (ΕΕ) 931/2011 
και (ΕΕ) 1337/2013».

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το τελικό 
κείμενο του νόμου έχουν απαλειφθεί 

όλες οι διατάξεις που περιλαμβάνο-
νταν στο κείμενο που είχε τεθεί σε 
διαβούλευση τον περασμένο Μάρτιο-
Απρίλιο και αφορούσαν τη δήλωση της 
προέλευσης κάνοντας ρητή αναφορά σε 
όλους τους κρίκους της αλυσίδας 
παραγωγής κρέατος (από τη φάρμα 
και το σφαγείο, μέχρι τη μεταποίηση 
και τη λιανική).Η μόνη πρόβλεψη που 
παρέμεινε τελικά στο νομοσχέδιο ήταν 
αυτή που αφορούσε την αναγραφή της 
προέλευσης στην ταμειακή μηχανή των 
σημείων λιανικής πώλησης. Επιπλέον, 
όσοι εξέφρασαν στη διάρκεια της δια-
βούλευσης τη γνώμη πως ο καταναλωτής 
έχει δικαίωμα να ενημερώνεται και για το 
κρέας που τρώει στο εστιατόριο, απλώς 
δεν ελήφθησαν υπόψη.

Στην προκειμένη περίπτωση, το περί-
εργο είναι ότι το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν ενδιαφέ-
ρεται για το τι προέλευσης κρέας τρώει 
ο καταναλωτής στη μαζική εστίαση και 
στο ντιλίβερι, αλλά για το τι προέλευσης 
κρέας αγοράζει στη λιανική. Υπάρχει και 
κάτι ακόμη: Μερικοί λένε ότι είναι πιθανό 
το ΥΠΑΑΤ να σκέφτηκε πως το ελληνικό 
κρέας το έχει ήδη χαμένο το παιχνίδι στα 
εστιατόρια, στα ξενοδοχεία, στο κέτε-
ρινγκ, στα φαστφουντάδικα. Συνεπώς, τι 
μένει; Να μη χαθεί το παιχνίδι στη λιανική 
πώληση.Θα μπορούσε κανείς επιπλέον 
να πει ότι η αναγραφή της προέλευσης 
στη λιανική είναι εύκολη και μπορεί να 
γίνει, ενώ η αναγραφή της προέλευσης 
στο γυράδικο και στο ταχυφαγείο είναι 
δύσκολη και έχει πολλές τεχνικές απαι-
τήσεις και προϋποθέσεις. Αν όμως είναι 
έτσι, τότε πρέπει να παραδεχθούμε ότι το 
ΥΠΑΑΤ δεν μπορεί να αρθεί στο ύψος των 
περιστάσεων, νομοθετεί με λειψό τρόπο 
– και ότι είναι επιπροσθέτως απαραίτητο 
να ξεσηκωθούν για άλλη μια φορά χοιρο-
τρόφοι, αιγοπροβατοτρόφοι, βοοτρόφοι 
και να υπερασπιστούν το συμφέρον της 
ελληνικής παραγωγής, απαιτώντας τη 

σήμανση προέλευσης σε ξενοδοχεία και 
καταστήματα μαζικής εστίασης.

Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντως 
δύσκολο να κατανοήσει κανείς την αφωνία 
συμπολιτευόμενων και αντιπολιτευόμενων 
βουλευτών απέναντι στο δικαίωμα του 
καταναλωτή να γνωρίζει τι τρώει κάθε 
φορά που πηγαίνει στο σουβλατζίδικο.

Επιπλέον, πρέπει να σημειώσουμε 
ότι είναι απορίας άξιο τι αποτελέσματα 
περιμένει εξαρχής να αποκομίσει το ΥΠΑ-
ΑΤ από την αναγραφή της προέλευσης 
κρέατος στην ταμειακή μηχανή. Κι αυτό 
γιατί είναι πάρα πολλές οι φωνές που 
υποστηρίζουν ότι ούτε το κρεοπωλείο 
ούτε το σούπερ μάρκετ έχουν ανάγκη να 
βαφτίσουν κάτι όταν φτάνει σε αυτούς 
ήδη… βαφτισμένο. Με αυτή την έννοια, 
αν λείπει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
ιχνηλασιμότητας από την αρχή μέχρι 
το τέλος, αξιόπιστο, χωρίς τρύπες και 
ελεγχόμενο, τότε κανένας νόμος δεν θα 
έχει αποτέλεσμα. Ούτε για τον κατανα-
λωτή, που πράγματι θέλει να ξέρει την 
αλήθεια για το κρέας που αγοράζει, ούτε 
για τον Έλληνα κτηνοτρόφο, που θέλει 
να πουλάει το προϊόν της εργασίας του, 
να ζει από αυτήν αξιοπρεπώς και συνε-
πώς να παραμείνει στην κτηνοτροφική 
δραστηριότητα.

Όμως και με τη σήμανση στο γάλα 
και στα γαλακτοκομικά, το ΥΠΑΑΤ δεν 
κατάφερε να εκπέμψει με το νομοσχέδιο 
ένα αναμφισβήτητο μήνυμα υπεράσπισης 
της ελληνικής παραγωγής και του Έλλη-
να παραγωγού.Αφενός το μέτρο έχει… 
ημερομηνία λήξης τους 30 μήνες, όπως 
ομολόγησε ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου. Δεν θα 
είναι δηλαδή μόνιμο, αλλά σε 30 μήνες 
θα ξανατεθεί το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Μέχρι τότε, πολλά μπορεί να 
αλλάξουν, καθώς οι βόρειες χώρες πιέζουν 
προς την αντίθετη κατεύθυνση, από τη 
στιγμή που με την εφαρμογή αντίστοιχης 
ρύθμισης στη Γαλλία είδαν τις εξαγωγές 

τους να πέφτουν.Αφετέρου, είναι πολλές 
οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν για το 
γεγονός ότι τα εισαγόμενα γάλατα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα δεν υπάγονται 
στον ελληνικό νόμο για την αναγραφή 
προέλευσης,

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του 
νόμου για τα επαγγέλματα κρέατος, σύμ-
φωνα με το άρθρο 20, που προστέθηκε στο 
νόμο ως τροπολογία, «η αναγνώριση των 
αντίστοιχων με τις Σχολές Επαγγελμάτων 
Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δημόσιων 
ή ιδιωτικών σχολών και ιδρυμάτων της 
χώρας γίνεται με απόφαση των Υπουργών 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά 
από εισήγηση της Διεύθυνσης Έρευνας, 
Καινοτομίας και Εκπαίδευσηςτου Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Η δημόσια ή ιδιωτική σχολή ή το ίδρυμα 
υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του περιε-
χομένου των σπουδών της στη Διεύθυνση 
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής 
Προέλευσης, η οποία συνοδεύεται από 
αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης, αντίστοιχο με 
εκείνο που προβλέπεται για τις Σχολές 
Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Σπουδαστές των ανωτέρω σχολών, 
οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ολο-
κλήρωσης ή έχουν ολοκληρώσει (μετά 
την έναρξη ισχύος της διάταξης του 
Ν.4152/2013 που προέβλεπε ιδιωτικές 
σχολές κρεοπωλών) εκπαίδευση σύμφω-
νη με την προβλεπόμενη για τις Σχολές 
Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεω-
ρούνται ότι φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε 
αναγνωρισμένες σχολές, εφόσον η σχολή 
καταθέσει και τα αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών των προηγούμενων ετών και 
λάβει την αναγνώριση από τα δύο προ-
αναφερόμενα υπουργεία.

(πηγή: meatnews.gr)

Όλα αυτά καλά, γιατί προωθούν την 
εφαρμογή ήδη ισχυουσών διατάξεων. 
Εντάσσουν όμως τις κοινωνίες στη σπατάλη 
του ζωικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα το 
60% του υφιστάμενου χέρσου πλανήτη 
να χρησιμοποιείται για ζωοτροφές, το 
υπόλοιπο 30% περίπου στην αστικοποί-
ηση της βιομηχανίας και μόλις το 8% 
περίπου να διατίθεται για την κάλυψη 
των φυτικών αναγκών των πληθυσμών.

Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα 
καταγγείλει το έγκλημα που συντελείται 
από τα προηγούμενα, αλλά και ένα άλλο, 
ακόμη πιο σημαντικό: το νερό, το πλέον 
κοινωνικό αγαθό, χρησιμοποιείται κατά 
80% για τη συνδεόμενη με την εκτροφή 
ζώων γεωργία, και μόλις σε ποσοστό 
1% για τις ανθρώπινες ανάγκες.

Έγκλημα και αίσχος στους εξου-
σιαστές μας!

Γάλα-κρέας: Από νόμους πάμε… καλά,  
αλλά οι… ελληνοποιήσεις είναι γεγονός
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Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ κ. Πανα-
γιώτης Χριστοδουλάκης παρα-
χώρησε στις 21 Οκτωβρίου ραδι-

οφωνική συνέντευξη στον κ. Κώστα 
Ουίλς, στην εκπομπή «Ελλάδα, ώρα 
μηδέν» του Ρ/Σ Art fm 90,6, με κύριο 
θέμα την πορεία και την έκβαση των 
καταγγελιών του ΠΑΚΟΕ για τα ακα-
τάλληλα και νοθευμένα τρόφιμα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ επισήμα-
νε ότι ήδη υπάρχει σχετική ενημέρωση 
από κύκλους του Αρείου Πάγου ότι για 
τις επώνυμες καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ 
θα υπάρξει γνωμοδότηση στο σχετικά 
σύντομο επόμενο διάστημα.

Ο κ. Ουίλς σε σχέση με την απάντηση 
του ΕΦΕΤ στο ΠΑΚΟΕ, μέσω της οποίας 
καθησυχάζεται το καταναλωτικό κοινό με 
τη διαβεβαίωση ότι στη μεγάλη πλειονό-
τητά τους τα τρόφιμα που κυκλοφορούν 
στην αγορά είναι ασφαλή, αναφέρθηκε 
σε δηλώσεις του πρώην προέδρου του 
ΕΦΕΤ κ. Νίκου Κατσαρού. Σε αυτές, ενώ 
τονίζεται η επιστημονική επάρκεια του 
προσωπικού και των εργαστηρίων του 
φορέα, επισημαίνεται εμφατικά ότι το 
προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει 
τις ελεγκτικές ανάγκες, με αποτέλεσμα 
δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεων να μένουν 
ανεξέλεγκτες. Όπως αναφέρθηκε χαρα-
κτηριστικά, «υπάρχουν περίπου 115.000 
επιχειρήσεις που χρειάζονται τακτικό έλεγχο, 
ενώ ο ΕΦΕΤ πραγματοποιεί μόλις 7.000 
ελέγχους τον χρόνο».

Το ΠΑΚΟΕ δεν φοβάται  
να αποκαλύψει

Ο κ. Χριστοδουλάκης επανέλαβε την 
πρόσκληση-πρόκληση προς κάθε υπεύθυνο, 
και προς τον νυν πρόεδρο του ΕΦΕΤ, για 
δημόσιο διάλογο στο μέσο ενημέρωσης που 
θα επιλέξει ο δεύτερος. Επίσης, εξήγησε 
ότι η επιχείρηση της νοθείας τροφίμων 
ενέχει μηδενικό ρίσκο για τον επιτήδειο 
δήθεν επιχειρηματία (σε αντίθεση με 
άλλες έκνομες δραστηριότητες), ακριβώς 
επειδή οι έλεγχοι είναι από σπάνιοι έως 

ανύπαρκτοι.
Αφού τόνισε ότι η εγχώρια και οι διε-

θνείς αγορές έχουν γεμίσει με νοθευμένη 
φέτα και ελαιόλαδο, για την ατιμωρησία 
των υπευθύνων ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 
εντόπισε τη βασική αιτία στην απουσία από 
τη νομοθεσία αυστηρών κυρώσεων για 
τους παρανομούντες. Το 2014 ο πρόεδρος 
του ΕΦΕΤ μαζί με τον υπουργό Γεωργί-
ας (Αγροτικής Ανάπτυξης) προώθησαν 
προς ψήφιση τον νόμο 4235/2014, τον 
οποίο ο κ. Χριστοδουλάκης χαρακτήρισε 
«μνημείο διαφθοράς», καθώς προβλέπει 
αστεία πρόστιμα για όσους νοθεύουν 
τα τρόφιμα. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, 
να αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά 
αναιδούς συμπεριφοράς παρανομού-
ντων, ακόμη και προς ελεγκτές. Επίσης, 
επισήμανε ότι οι ίδιοι οι υπάλληλοι του 
ΕΦΕΤ διαμαρτύρονται τακτικά προς τους 
προϊσταμένους τους επειδή δεν τους 
παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες για 
να πραγματοποιήσουν σωστά το ελεγκτικό 
έργο τους.

Ανυπαρξία ουσιαστικών 
ελέγχων

Ο κ. Ουίλς ζήτησε τα στοιχεία των 

δεκάμηνων δειγματοληπτικών ερευνών 
του ΠΑΚΟΕ για να τα δημοσιεύσει, και 
ο κ. Χριστοδουλάκης υποσχέθηκε να 
του τα αποστείλει σε περίπτωση που 
δεν επιληφθεί ο Άρειος Πάγος εντός 
της τακτής προθεσμίας την οποία είχε 
ζητήσει το ΠΑΚΟΕ. 

Στην εύλογη, δε, απορία του δημο-
σιογράφου γιατί ο ΕΦΕΤ επιμένει υπέρ 
της καταλληλότητας των τροφίμων τη 
στιγμή που ο ίδιος ο φορέας προβαίνει 
στην ανάκληση από την αγορά πολυά-
ριθμων προϊόντων, ο κ. Χριστοδουλάκης 
επισήμανε δύο στοιχεία: Πρώτον, ότι δεν 
γίνεται ουσιαστικός έλεγχος για το αν 
πραγματοποιήθηκε όντως η ανάκληση 
και, δεύτερον, ότι οι επιχειρήσεις που θα 
έπρεπε να ελέγχονται είναι τουλάχιστον 
διπλάσιες, αφού λειτουργούν στη χώρα 
πολλοί παραγωγοί παράνομα, δηλαδή 
χωρίς άδεια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ δεν δίστασε 
να προβεί σε ανοιχτή, επώνυμη καταγ-
γελία –της αλυσίδας Lidl– σχετικά με 
την ακαταλληλότητα των αλλαντικών 
που διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό. 
Συνέδεσε, μάλιστα, το όλο κύκλωμα διά-
θεσης και διαφήμισης των ακατάλληλων 
τροφίμων με τη διαπλοκή τους με πολλά 

μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας τα 
τεράστια οικονομικά συμφέροντα που 
λυμαίνονται τον τομέα της διατροφής, 
και μάλιστα συχνά με το προκάλυμμα 
του «κοινωνικού μηνύματος».

Το δηλητηριασμένο νερό 
στον Σχίνο

Ο κ. Χριστοδουλάκης, αναφερόμενος 
στη γενικότερη περιβαλλοντική δράση του 
ΠΑΚΟΕ, μίλησε και για το αποδεδειγμένα 
ακατάλληλο νερό του Σχίνου Λουτρακίου. 
Όπως τόνισε, οι κάτοικοι του Σχίνου εδώ 
και δεκαετίες πίνουν νερό μολυσμένο με 
κολοβακτηρίδια και εξασθενές χρώμιο, 
μια εξαιρετικά καρκινογόνο ουσία.

Οι κάτοικοι, οι τοπικοί φορείς και το 
ΠΑΚΟΕ έχουν καταθέσει ασφαλιστικά 
μέτρα κατά της τοπικής Δημόσιας Επι-
χείρησης Ύδρευσης και του δημάρχου, 
ο οποίος εξακολουθεί να κωφεύει στις 
εκκλήσεις των δημοτών του και να αδι-
αφορεί για αυτό το τεράστιας σημασίας 
ζήτημα.

Οι ακατάλληλοι  
δήθεν «φυσικοί» χυμοί

«Μην αγοράζετε και μην πίνετε χυμούς 
από τα σούπερ μάρκετ», προέτρεψε τους 
καταναλωτές ο κ. Χριστοδουλάκης. Εξή-
γησε σχετικά ότι αυτοί οι χυμοί, που 
διαφημίζονται ως «φυσικοί», παράγονται 
από παγοκολόνες πούλπας που εισάγονται 
από τη Βραζιλία και εμπλουτίζονται με 
συντηρητικά και χημικές χρωστικές. «Αν 
πάψουμε όλοι να τους αγοράζουμε, τότε 
θα καταλάβουν και οι εταιρείες ότι δεν 
μπορούν να εμπαίζουν τους καταναλωτές», 
κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ.

Η συζήτησε έληξε με την ελπίδα ότι 
η Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της 
και ότι το ΠΑΚΟΕ θα βρει υποστήριξη 
για να συνεχίσει το έργο του, τόσο από 
λειτουργούς των μέσων ενημέρωσης όσο 
και από απλούς πλην συνειδητοποιημέ-
νους πολίτες.

Επικίνδυνα τρόφιμα… συνέχεια

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
ΖΕΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ  
ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΑΝ

43 χρόνια μετά την εισβολή των τανκ στο έσχατο 
χαράκωμα της δημοκρατίας, η μνήμη του Πολυ-
τεχνείου και των αγωνιστών του βεβηλώνεται 
συστηματικά:

Οι όψιμοι υπερασπιστές του ολοκληρωτισμού 
λοιδορούν και ψεύδονται για τη θυσία των νέων 
του ’73.

Αρκετοί πρώην αγωνιστές κουράστηκαν, συμβιβά-
στηκαν και εξαργύρωσαν τον αλλοτινό περήφανο 
αγώνα με οφίκια και χρήμα, όταν δεν έφτασαν στο 
σημείο να απαρνηθούν εντελώς τα ιδανικά της νιότης 

τους.
Άλλοι αποσύρθηκαν από την 

κομματικοποιημένη πολιτική 
δράση, γιατί απογοητεύτηκαν από 
τις φρούδες ελπίδες της κρατού-
σας τάξης. 

Το ΠΑΚΟΕ ΤΙΜΑ τη μνήμη των 
αγωνιστών του Πολυτεχνείου 
ΣΤΗΝ ΠΡAΞΗ:

• Υπερασπίζεται σθεναρά το 
αδιαπραγμάτευτο του δημοκρα-
τικού κεκτημένου

• Συμπαραστέκεται έμπρακτα στις 
συλλογικότητες που παλεύουν 
για μια καλύτερη ποιότητα ζωής

• Αναδεικνύει και προτείνει 
λύσεις για τα ζωτικά προβλήματα 

της περιβαλλοντικής υποβάθ-
μισης και της προστασίας του 
οικοσυστήματος

• Καταγγέλλει τη δυσλειτουρ-
γία και την αδιαφορία των 
αρμοδίων για τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, αναπτύσσοντας δυνα-
μική πολιτική και κοινωνική 
δράση μακριά από κομματικά 
«καπελώματα» και ταμπέλες

• Για εμάς η 17η Νοεμβρίου 
δεν αποτελεί απλή ιστορική επέ-
τειο-αφορμή μνήμης. Για εμάς το 
Πολυτεχνείο είναι ζωντανή 
καθημερινή πραγματικότητα, 
έμπνευση έργου ζωής.
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Ανάγκη η τήρηση του Κανονισμού Πυροπροστασίας 
Η πυρκαγιά στην εξωτερική θερμομόνωση στο Grenfell Tower και η αναγκαιότητα τήρησης 

των αυστηρών απαιτήσεων του Κανονισμού Πυροπροστασίας (ΠΔ 71/88)

Του Χρήστου Χατζηάστρου, χημικού, 
MSc. Χημείας Δομικών Υλικών, διευθυ-
ντή Τεχνικής Υποστήριξης FIBRAN AE

Μ ια πυρκαγιά σαν αυτή που είδαμε 
στον Grenfell Tower του Λονδίνου 
πιθανόν να μην απέχει πολύ από 

τον να τη δούμε και στην Ελλάδα. Αρκεί 
να αναλογιστεί κανείς πως σήμερα, στα 
αστικά κέντρα, για την ενεργειακή αναβάθ-
μιση στις εξωτερικές όψεις των παλαιών 
κτηρίων χρησιμοποιούνται σε μεγάλο 
βαθμό ευπαθή σε περίπτωση πυρκαγιάς 
οργανικής σύστασης μονωτικά. Αν λοιπόν 
κάνουμε μια προβολή σε βάθος χρόνου, 
π.χ. μετά από 10 χρόνια, όπου σε ένα 
πυκνοκατοικημένο οικοδομικό τετράγωνο, 
για παράδειγμα στους Αμπελοκήπους, 
όλοι οι μικροϊδιοκτήτες έχουν εφαρμόσει 
συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με 
πλαστικά μονωτικά, γίνεται αντιληπτό πως 
μπορεί να έχουμε στο μέλλον ολόκληρα 
πλέον οικοδομικά τετράγωνα υπενδε-
δυμένα με πλαστικά υλικά, κάτι που, σε 
περίπτωση πυρκαγιάς σε ένα διαμέρισμα 
μιας οποιαδήποτε πολυκατοικίας, μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα την εξάπλωση της 
φωτιάς σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο. 

 Είναι ξεκάθαρο πλέον διεθνώς πως η 
ενεργειακή αναβάθμιση εξωτερικών τοίχων 
με χρήση ακατάλληλων υλικών υποβαθμί-
ζει την ασφάλεια των κτηρίων αυτών σε 
επίπεδο πυροπροστασίας. Τα θύματα σε 
αυτές τις περιπτώσεις προέρχονται από 
την έκλυση δηλητηριωδών ή και τοξικών 
αερίων καύσης της καιόμενης επένδυσης, 
σε συνδυασμό με την κατάρρευση των 
συστημάτων, με αποτέλεσμα το φράξιμο 
των εξόδων διαφυγής και την ανατροφο-
δότηση της φωτιάς. Με την εφαρμογή π.χ. 
10 cm ενός πλαστικού θερμομονωτικού 
μονωτικού πυκνότητας που δεν ξεπερνάει 
τα 20 kg/m3 και προστατεύεται μόνο από 
ένα λεπτό επίχρισμα της τάξης των 3 mm, 
είναι σαν να «αλείφουμε» τους τοίχους 
του κτηρίου με 2 kg/m2 από ένα προϊόν 
παράγωγο του πετρελαίου, και είναι πολύ 
χειρότερο σε επίπεδο πυροπροστασίας από 
το να αφήναμε το κτήριο χωρίς μόνωση, 
απλά επιχρισμένο με ένα ασβεστοκονίαμα 
και βαμμένο.

 Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων 
δεν μπορεί να πραγματοποιείται υποβαθ-
μίζοντας της ασφάλειά τους σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. Η μόνη λύση ενεργειακής ανα-
βάθμισης των εξωτερικών τοίχων, χωρίς 
υποβάθμιση της ασφάλειας του κτηρίου 
σε επίπεδο πυροπροστασίας, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με θερμοπροσόψεις 
κατηγορίας τουλάχιστον Α2-s1,d0, κάτι που 
επιτυγχάνεται με χρήση πετροβάμβακα ή 
γενικότερα ανόργανου άκαυστου υλικού 
κατηγορίας Α1. 

 Ο πετροβάμβακας, ως άκαυστο θερ-
μομονωτικό υλικό, για τις θερμοκρασίες 

που αναπτύσσονται σε περιπτώσεις πυρ-
καγιών κατατάσσεται στην υψηλότερη 
ευρωπαϊκή κατηγορία αντίδρασης στη 
φωτιά (Euroclass Α1 κατά ΕΝ 13501-1) 
και προσφέρει τη μέγιστη δυνατή, από τους 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς, πυροπροστασία. 
Ο πετροβάμβακας διεθνώς είναι το βασικό 
υλικό που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές 
πυροπροστασίας. Επί του πρακτέου, είναι 
ένα θερμομονωτικό υλικό που μπορεί να 
λειτουργεί χωρίς πρόβλημα, ακόμη και 
σε συνθήκες μόνιμης επαφής με γυμνή 
φλόγα στους 650 oC.

 Τα περισσότερα αφρώδη συνθετικά 
οργανικά μονωτικά με χρήση επιβραδυ-
ντών καύσης μπορούν να καταταχτούν το 
πολύ στην κατηγορία Ε, λίγο πάνω από 
την κατηγορία εύφλεκτων υλικών F. Η 
κατηγορία Ε, επί του πρακτέου, είναι μια 
κατηγορία με εξαιρετικά περιορισμένη 
αντίδραση στη φωτιά. Υπενθυμίζεται πως, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1, ένα 
υλικό θεωρείται κατηγορίας Ε όταν εκτεθεί 
σε φλόγα ύψους μόλις 2 cm για μόλις 15 
sec, κατόπιν αφαιρεθεί η φλόγα, και για 
τα επόμενα 20 sec η φλόγα δεν κάψει το 
δείγμα σε ύψος πάνω από 20 cm. Αν π.χ. 
η φλόγα ανέβει πάνω από τα 20 cm μετά 
τα 21 sec, τότε το υλικό είναι κατηγορίας 
Ε. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση πυρ-
καγιάς αυτή η αντίδραση στη φωτιά (με 
εργαστηριακή φλόγα 2 cm για 15 sec) είναι 
άνευ ουσίας, αφού το πλαστικό μονωτικό 
σε πραγματικές συνθήκες καταρρέει σε 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και αυτοτρο-
φοδοτεί τη φωτιά. Αιτία της πολύ εύκολης 
κατάρρευσης αυτών των συστημάτων 
θερμοπρόσοψης με πλαστικά μονωτικά 
είναι το πολύ χαμηλό σημείο μάλθωσης, 
μόλις στους 75 οC, όπου, πέραν αυτής της 
θερμοκρασίας, η παραμόρφωση, το λιώσιμο 
δηλαδή, που προκαλείται συμπαρασύρει το 
λεπτό επίχρισμα της θερμοπρόσοψης, και 
πλέον το πλαστικό θερμομονωτικό είναι 

εκτεθειμένο στη γυμνή φλόγα.
 Υπενθυμίζεται πως πολύ ορθά, σύμφω-

να με τον έως σήμερα ισχύοντα κανονισμό 
ΠΔ 71/88, για εξωτερικούς τοίχους κτηρίων 
που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη 
των 3 m από την οικοδομική γραμμή ή από 
άλλο κτήριο είναι υποχρεωτική η χρήση 
μόνο άκαυστων μονωτικών υλικών, όπως 
π.χ. του πετροβάμβακα. Κατά συνέπεια, 
η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων στον 
πολεοδομικό ιστό των πυκνοκατοικημέ-
νων αστικών κέντρων, με την πλειοψηφία 
των κτηρίων να είναι πολυώροφα και να 
βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 3 
m από την οικοδομική γραμμή ή από άλλο 
κτήριο, καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή 
συστημάτων θερμοπρόσοψης με ανόργανα 
άκαυστα υλικά, όπως ο πετροβάμβακας.

 Εντούτοις, η αδυναμία ουσιαστικού 
ελέγχου της αγοράς από τους αρμόδι-
ους κρατικούς φορείς, ως προς με την 
πυροπροστασία που προσφέρουν ή όχι 
τα διάφορα συστήματα θερμοπρόσοψης, 
έχει ως αποτέλεσμα την αυτονόμηση της 
αγοράς και την εφαρμογή επικίνδυνων 
συστημάτων, ακόμη και σε περιπτώσεις 
ευαίσθητων κτηρίων (σχολεία, νοσοκομεία, 
φοιτητικές εστίες κ.ά.), μετατρέποντάς τα 
σε βραδυφλεγείς βόμβες σε περίπτωση 
ακούσιας ή εκούσιας πυρκαγιάς. Πέραν 
όμως του τυπικού θέματος, δηλαδή της 
μέχρι τώρα αγνόησης του ΠΔ 71/88 από 
μελετητές, κατασκευαστές, Πολεοδομίες, 
Πυροσβεστική και των σοβαρών νομι-
κών επιπτώσεων για του εμπλεκομένους, 
τίθεται σοβαρό θέμα ουσίας όσον αφορά 
την ασφάλεια των χρηστών των κτηρίων, 
αλλά και των ίδιων των κτηρίων αυτών 
καθαυτών ως οικοδομημάτων.

 Η πυρκαγιά του Grenfell Tower δεν 
αποτέλεσε στην Ευρώπη το μοναδικό περι-
στατικό που ανέδειξε την επικινδυνότητα 
των υλικών επένδυσης σε περίπτωση πυρ-
καγιάς. Το ζήτημα απασχολεί το τελευταίο 

διάστημα συνολικά την Ευρώπη, καθώς 
περιπτώσεις τέτοιων πυρκαγιών παρουσι-
άζονται όλο και συχνότερα, όπως π.χ. το 
αεροδρόμιο του Düsseldorf στη Γερμανία, 
ένα πολυώροφο κτήριο στη Γαλλία κ.ά. Το 
γεγονός αυτό αποτέλεσε την αιτία ώστε τα 
προηγμένα κράτη της κεντρικής Ευρώπης 
(Σουηδία, Γερμανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία 
κ.ά.) να διορθώσουν πλέον τις προδιαγρα-
φές τους με βάση την πείρα και να θεσπί-
σουν υποχρεωτική εφαρμογή συστημάτων 
θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα σε μια 
σειρά από ευαίσθητα κτήρια (νοσοκομεία, 
σχολεία, πολυώροφα κ.ά.), και μάλιστα 
κάποια κράτη να αποκλείσουν πλήρως την 
εφαρμογή αφρωδών μονωτικών. 

Επίσης, στο πλαίσιο αυτό κινείται και 
ο νέος ευρωπαϊκός οργανισμός Fire Safe 
Europe, που σκοπό έχει να εξορθολογίσει 
την αγορά των συστημάτων θερμοπρό-
σοψης, θέτοντας την πυρασφάλεια των 
κτηρίων σε πρώτο πλάνο και προτάσσοντας 
τη χρήση συστημάτων πετροβάμβακα ως 
την πλέον αξιόπιστη λύση για το σκοπό 
αυτό. Μέλος του Fire Safe Europe και 
υποστηρικτής των ενεργειών προς την 
κατεύθυνση αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Συνο-
μοσπονδία Πυροσβεστών. 

Ήδη, σε ορισμένες περιπτώσεις στην 
Ευρώπη για πολυώροφα κτήρια, τα συστή-
ματα θερμοπρόσοψης με αφρώδη μονωτικά, 
βλέπουμε να συνοδεύονται από την υποχρε-
ωτική εφαρμογή ζωνών πυροπροστασίας 
με περιμετρικές λωρίδες πετροβάμβακα. Οι 
ζώνες αυτές κατασκευάζονται γύρω από 
το κτήριο διακόπτοντας ανά όροφο την 
ενιαία επιφάνεια του αφρώδους θερμομο-
νωτικού. Αν και η τεχνική αυτή βελτιώνει το 
επίπεδο χρόνου ανάπτυξης της πυρκαγιάς, 
εντούτοις δεν αποτελεί και τη βέλτιστη 
λύση. Η περιορισμένη αποτελεσματικό-
τητα αυτής της λύσης τεκμηριώθηκε σε 
σχετικό πείραμα προσομοίωσης μεγάλης 
κλίμακας που πραγματοποίησε πρόσφατα 
ο οργανισμός Fire Safe Europe.

 Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί πως, 
διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, τα συστή-
ματα θερμοπρόσοψης με χρήση άκαυστων 
θερμομονωτικών υλικών, όπως είναι ο 
πετροβάμβακας, είναι τα μόνα αποδε-
κτά από τις ασφαλιστικές εταιρίες για τη 
μείωση του κόστους των ασφαλίστρων 
έναντι πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά στο Grenfell Tower ήρθε 
σε μια περίοδο που είναι σε εξέλιξη η 
αναθεώρηση του Κανονισμού Πυροπρο-
στασίας στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε αυτό 
το δραματικό γεγονός να αφυπνίσει την 
Πολιτεία, ώστε να λάβει εγκαίρως υπ’ όψιν 
την ευρωπαϊκή εμπειρία και πρόοδο που 
έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό και να 
νομοθετήσει με γνώμονα την καλύτερη 
δυνατή προστασία του δημόσιου συμφέ-
ροντος, την ασφάλεια των κτηρίων και 
των χρηστών τους.

πηγή: 4green,gr
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Σ τις αρχές Νοεμβρίου γονείς, 
εκπαιδευτικοί και συλλογικοί 
φορείς της Καβάλας έκαναν 

παράσταση διαμαρτυρίας προς τις 
δημοτικές Αρχές για την τοποθέτηση 
κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε πυκνο-
κατοικημένη περιοχή της πόλης, και 
μάλιστα δίπλα σε σχολεία. Σε πολλές 
περιοχές της χώρας οι κάτοικοι δια-
μαρτύρονται έντονα για παρόμοια 
προβλήματα, δεδομένου ότι οι παρά-
μετροι που συνδέονται με τη βλάβη 
στην υγεία από την ακτινοβολία των 
κεραιών αυτών δεν έχουν αποτιμηθεί 
οριστικά.

Το συχνό φαινόμενο της απρογραμ-
μάτιστης και μαζικής εγκατάστασης 
κεραιών εντός του αστικού ιστού όχι 
μόνο από μία αλλά από πολλές εταιρείες 
δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει τους 
αρμοδίους σε όλη τη σοβαρότητά του. 
Οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 
από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής είναι 
προς το παρόν απροσδιόριστες, ενώ το 
όριο ασφάλειας του 1 Μπεκερέλ είναι 
απλώς και μόνο συμβατικό. Επιπλέον, 
ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών 
κινητής τηλεφωνίας τις ωθεί συχνά 
στην άναρχη εγκατάσταση κεραιών, με 
αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται οι 
επιπτώσεις της ακτινοβολίας στην υγεία.

Πρόσφατα κάτοικοι της συνοικίας 
Αγίου Αντωνίου Βόλου κατέθεσαν ασφα-
λιστικά μέτρα κατά εταιρείας κινητής 
τηλεφωνίας και της ιδιώτη που είχε 
εγκαταστήσει κεραίες της στο σπίτι της, 
κοντά σε άλλες οικίες και σε σχολεία. 
Στην περιοχή Κυδωνίτσα Αμαλιάδας οι 
περίπου 60 κάτοικοι του οικισμού τον 
περασμένο Οκτώβριο αποφάσισαν να 
κινηθούν νομικά εναντίον της εγκατά-
στασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας. 

Και αυτές είναι μόνο οι πρόσφατες 
περιπτώσεις κινητοποιήσεων… Είναι, 
εξάλλου, γνωστό σε όλους το πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν εδώ και 
δεκαετίες πολλές περιοχές της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης όπως και άλλες 
μεγάλες πόλεις.

Η ανάγκη των εταιριών να πετύχουν 
μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη και 
να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη 
ζήτηση για μεταφορά δεδομένων (ήχου, 
εικόνας, βίντεο, διαδικτύου) από τους 
χρήστες κινητών τηλεφώνων αυξάνει 
συνεχώς τον αριθμό των κεραιών, 
πολλές από τις οποίες λειτουργούν 
παράνομα. Τα επίπεδα εκπεμπόμενης 
ακτινοβολίας, επίσης, αυξάνονται 
συνεχώς λόγω των αυξημένων ανα-
γκών του δικτύου αλλά και λόγω της 
χρήσης νέων πιο γρήγορων τεχνολογιών 
εκπομπής.

Επιπτώσεις στον άνθρωπο

Παλαιότερα υπήρχαν μόνο κεραίες 
που εξέπεμπαν ακτινοβολία 2G (GSM 
900 MHz, GSM 1.800 MHz) και τώρα 
έχουμε επιπλέον κεραίες 3G (UMTS 
2.100 MHz) και 4G (1.800 MHz), όλες 
διαφορετικής κυματομορφής, με άγνω-
στες επιπτώσεις στον άνθρωπο. Τα 
επόμενα χρόνια θα προστεθούν νέες, πιο 
γρήγορες κεραίες στο υπάρχον δίκτυο, 
χωρίς όμως να σταματά η εκπομπή των 
υπαρχουσών κεραιών 2G, 3G, 4G, έτσι 
ώστε να εξυπηρετούνται οι συνδρομη-
τές με συσκευές παλαιότερου τύπου.

Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας είναι 
εγκατεστημένες σε οροφές κατοικιών 
και χώρων εργασίας, σε υψώματα κ.α. 
Συνηθισμένα σημεία τοποθέτησης: δίπλα 
σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, σε 
κτήρια του ΟΤΕ ή της Cosmote, της 

Vodafone και της Wind, σε κτήρια 
εταιρειών, εργοστάσια και σε περιοχές 
με πολλά γραφεία και καταστήματα. 
Σε αραιοκατοικημένες περιοχές οι 
κεραίες εκπέμπουν με μεγαλύτερη ισχύ 
και έχουν ακτίνα κάλυψης ως 20 km 
(υπερκυψέλες). Στις αστικές περιοχές 
χρησιμοποιούνται κεραίες με μικρότερη 
ισχύ (μακροκυψέλες, με ακτίνα κάλυ-
ψης μέχρι 20 km, και μικροκυψέλες, 
μέχρι 1 km).

Συνήθως, όσο πιο πυκνοκατοικημένη 
είναι η περιοχή, τόσο περισσότερες είναι 
και οι κεραίες, γεγονός που καθιστά τη 
λειτουργία τους ακόμη πιο προβλημα-
τική. Ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές, οι 
κεραίες κινητής τηλεφωνίας είναι συχνά 
καμουφλαρισμένες σαν θερμοσίφωνες, 
πινακίδες, καμινάδες, μέσα σε καμπα-
ναριά κ.λπ., για να αποφευχθούν οι 
αντιδράσεις από τους γείτονες.

Το ΠΑΚΟΕ έχει ασχοληθεί με το 
θέμα αυτό εδώ και 30 χρόνια. Περίπου 
150 μελέτες-μετρήσεις σε διάφορες 
περιοχές της χώρας έχουν πραγματο-
ποιήσει τα επιστημονικά συνεργεία του 
και έχουν κατατεθεί μηνύσεις-αγωγές 
και ασφαλιστικά μέτρα σε είκοσι (20) 
περιπτώσεις, από τις οποίες έχουμε 
δικαιωθεί στις δεκαπέντε (15). Εντού-
τοις, το πρόβλημα παραμένει.

Πολλές μελέτες διεθνώς έχουν 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ακτι-
νοβολίες από τις κεραίες αλλά και από 
τα ίδια τα κινητά είναι επικίνδυνες για 
την ανθρώπινη υγεία. Επιδημιολογικά 
επίσης έχει αποδειχθεί η επικινδυνό-
τητα αυτή, αν και όχι σε μεγάλο βαθ-
μό. Όμως η «καραμέλα» ότι η κινητή 
τηλεφωνία «σώζει ζωές» δεν μπορεί 
να αντικαταστήσει τα υπερκέρδη των 
εταιρειών και τις αρνητικές επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία.

Δυναμικές κινητοποιήσεις  
για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Διεθνής 
Συμφωνία 
δημάρχων  
για την  
κλιματική  
αλλαγή

Οι δήμαρχοι δώδεκα μεγαλουπόλεων του 
πλανήτη υπέγραψαν πρόσφατα στο Παρίσι 
τη Διακήρυξη C40 για δρόμους ελεύθερους 
από ορυκτά καύσιμα. Ο στόχος είναι η 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων μέσω της δραστικής μείωσης 
των αέριων ρύπων που αναπνέουν από τη 
χρήση «μη καθαρής» ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δήμαρχοι του Λονδίνου, του Λος 
Άντζελες, του Παρισιού, του Όκλαντ της 
Αυστραλίας, της Κοπεγχάγης, του Κίτο, της 
Βαρκελώνης, του Βανκούβερ, της Πόλης 
του Μεξικού, του Μιλάνου, του Σιάτλ και 
του Κέιπ Τάουν συμφώνησαν να προβούν 
στη σταδιακή αντικατάσταση των στόλων 
των λεωφορείων που διαθέτουν οι δημο-
τικές συγκοινωνίες τους με οχήματα που 
θα κινούνται αποκλειστικά με «καθαρή» 
–δηλαδή μη προερχόμενη από ορυκτά 
καύσιμα– ηλεκτρική ενέργεια από το 2025 
και έπειτα.

Oι υπογράφοντες την ιδιαίτερα φιλόδοξη 
Διακήρυξη, η οποία εντάσσεται στο πλαί-
σιο της Συμφωνίας για το Κλίμα COP21, 
δήλωσαν ότι κοινό τους όραμα είναι να 
σταματήσουν πλήρως οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα μετά το 2025, με την προοπτική 
η μείωση αυτή να επεκταθεί και σε άλλες 
πτυχές του αστικού ιστού μέχρι το 2030. 

Στο κείμενό τους τονίζουν ότι οραμα-
τίζονται «ένα μέλλον όπου το περπάτη-
μα, η ποδηλασία και οι μεταφορές μέσω 
συνεπιβατισμού θα είναι οι τρόποι με τους 
οποίους οι περισσότεροι πολίτες θα μετακι-
νούνται εντός των πόλεων». Για τον σκοπό 
αυτό προτείνουν τη λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων που συνδέονται με τη δημιουργία 
κατάλληλων υποδομών και τη βελτίωση της 
πρόσβασης στις δημόσιες συγκοινωνίες με 
παράλληλο εκσυγχρονισμό τους.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η επίτευξη του 
στόχου για «πράσινα» λεωφορεία θα απο-
τελέσει σημαντικό βήμα προς τη γιγάντωση 
της βιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
που χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανε-
ώσιμες πηγές. 

Η επέκταση των δικτύων και η κατα-
σκευή των απαιτούμενων υποδομών για την 
κυκλοφορία ολόκληρων στόλων «πράσινων» 
λεωφορείων θα μειώσει μακροπρόθεσμα 
το κόστος τους, που ανέρχεται σήμερα σε 
3000.000 δολάρια για κάθε λεωφορείο. 
Μάλιστα, υπάρχουν κάποιοι που υποστη-
ρίζουν ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επι-
τευχθεί νωρίτερα από το 2025 και ότι οι 
οργανισμοί συγκοινωνιών θα μπορούσαν 
να εντάξουν στην κυκλοφορία ηλεκτρικά 
λεωφορεία από σήμερα.
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Σ ε συμβιβαστική λύση, με οριοθέτηση 
μιας έκτασης 280 στρεμμάτων ως 
αρχαιολογικού χώρου κατέληξε, 

σύμφωνα με πληροφορίες, το Κεντρι-
κό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, κατόπιν 
πολύωρης συνεδρίασης. Η απόφαση 
αυτή ελήφθη με 15 ψήφους υπέρ και 1 
κατά. Με τα μέλη του να γνωμοδοτούν 
ομόφωνα υπέρ της κήρυξης του αρχαι-
ολογικού χώρου στο Ελληνικό και κατά 
πλειοψηφία (15-1) υπέρ των ορίων του, 
που είναι περίπου 300 στρέμματα εντός 
της επένδυσης, ολοκληρώθηκε η συνε-
δρίαση του ΚΑΣ με θέμα την έγκριση ή 
μη της κήρυξης/οριοθέτησης ως αρχαι-
ολογικού χώρου περιοχής των Δήμων 
Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημε-
ρινής», πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή 
ήταν η εισήγηση της γ.γ. του Yπουργείου 
Πολιτισμού, Μαρίας Βλαζάκη, η οποία 
και εγκρίθηκε τελικά.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα 
του capital.gr, προς το παρόν δεν έχει 
διασαφηνιστεί ποια είναι τα σημεία που 
αντιστοιχούν στην οριοθετημένη ως 
αρχαιολογικό χώρο έκταση, ωστόσο 
πληροφορίες κάνουν λόγο για το αμα-
ξοστάσιο του τραμ. Σύμφωνα με το 
δημοσίευμα της «Καθημερινής», o αρχαι-
ολογικός χώρος συμπίπτει σε μεγάλο 
βαθμό με περιοχή που προορίζεται για 
την κατασκευή πολυτελών κατοικιών και 
εμπορικού κέντρου.

Με ικανοποίηση έμαθαν στην κυβέρ-
νηση την απόφαση του ΚΑΣ για το Ελλη-
νικό: Για «καταρχήν ικανοποίηση» της 
κυβέρνησης έκαναν λόγο πηγές του 
Μαξίμου όταν ερωτήθηκαν σχετικά με 
την εξέλιξη στο ΚΑΣ.

Ένα μεγάλο βήμα

Κυβερνητικές πηγές υπογράμμιζαν 
ότι «γίνεται ένα μεγάλο βήμα για την 
υλοποίηση της επένδυσης με τήρηση 
του νόμου, προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η έγκριση των διαδικασιών από 
το ΣτΕ». Κύκλοι του επενδυτή, πάντως, 
αναφέρονται σε απόφαση που πιθανόν να 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην 
υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με τις 
πρώτες πληροφορίες, οι επενδυτές θα 
τηρήσουν στάση αναμονής προκειμένου 
να αποσαφηνιστούν πλήρως τα όρια του 
αρχαιολογικού χώρου.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, που 
ελήφθη έπειτα από μια μαραθώνια συνε-
δρίαση διάρκειας περίπου επτά ωρών, 
εντός του αρχαιολογικού χώρου συμπε-
ριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο Λόφος 
Χασάνι, ο οποίος φέρει κατάλοιπα που 
δείχνουν διαχρονική κατοίκηση από την 

προϊστορική ως τη μεταβυζαντινή περίοδο, 
καθώς και η περιοχή του αμαξοστασίου 
του τραμ.

Το μέλος του ΚΑΣ που μειοψήφησε 
τάχθηκε υπέρ της εισήγησης της αρμόδιας 
Εφορείας Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Δυτικής 
Αττικής, Πειραιώς & Νήσων, η οποία 
πρότεινε η κήρυξη του αρχαιολογικού 
χώρου να περιλαμβάνει περίπου το ήμισυ 
της έκτασης της επένδυσης (περίπου 
3.000 στρέμματα), καθώς και τμήμα 
περιοχής έξω από αυτήν, προκειμένου 
ο αρχαιολογικός χώρος να ακολουθεί 
τα όρια των αρχαίων δήμων Ευωνύμου 
και Αλιμούντος.

Τα όρια του αρχαιολογικού χώρου 
στα οποία κατέληξαν τα μέλη του ΚΑΣ 
αφορούν περιοχή βόρεια και βορειανα-
τολικά του οικοπέδου της επένδυσης, 
καθώς και παρακείμενης, εκτός οικοπέδου, 

έκτασης που πρότεινε η αρμόδια ΕΦΑ 
(περίπου 1.600-1.700 στρέμματα στους 
δήμους Ελληνικό-Αργυρούπολη, Άλιμο και 
Γλυφάδα), με την κήρυξη να ακολουθεί 
ενιαία γραμμή εντός κι εκτός επένδυ-
σης. Στη συνεδρίαση πραγματοποίησαν 
παραστάσεις εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ και 
της Ελληνικό Α.Ε., καθώς και μέλη του 
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, που 
τελευταία έχουν προχωρήσει σε κινητο-
ποιήσεις και παρεμβάσεις με κύριο αίτημα 
την τήρηση του αρχαιολογικού νόμου.

Αρχαιολογικά ευρήματα

Αυτή ήταν η τρίτη φορά το τελευταίο 
διάστημα που απασχολεί το ΚΑΣ το θέμα 
του Ελληνικού. Η πρώτη ήταν στις 5/9, 
όταν, έπειτα από άλλη μια μαραθώνια 
συνεδρίαση, το θέμα της έγκρισης του 

Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
(ΣΟΑ) και της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
της επένδυσης διεκόπη, καθώς το κύριο 
ζήτημα που τέθηκε προς συζήτηση ήταν 
το κατά πόσο μπορούν να προστατευτούν 
τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής 
χωρίς να προηγηθεί κήρυξη ή προσωρινή 
οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου. 

Η δεύτερη ήταν στις 27/9, οπότε το 
ΚΑΣ, μετά από την τοποθέτηση της γενικής 
γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), Μαρίας Ανδρεαδάκη 
- Βλαζάκη, αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
να διακόψει τη συνεδρίαση για την Τρίτη 
3/10, προκειμένου να εισαχθεί την ίδια 
μέρα και το ζήτημα της κήρυξης ή μη του 
αρχαιολογικού χώρου της περιοχής, το 
οποίο και θα προηγούνταν.

Όπως και έγινε, καθώς αμέσως μετά 
το θέμα της κήρυξης, συζητήθηκε εκείνο 
της έγκρισης του ΣΟΑ και της ΣΜΠΕ της 
επένδυσης στο Ελληνικό, με τα μέλη να 
δίνουν ομόφωνα το «πράσινο φως» στα 
δυο σχέδια, αλλά με ορισμένους όρους. 

Για παράδειγμα, να υπάρξει αρχαι-
ολογική παρακολούθηση σε όλη την 
έκταση του πρώην αεροδρομίου στη 
βάση τροποποιημένου μνημονίου σύμ-
φωνα με τις παρατηρήσεις των αρμόδιων 
υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, να παραμείνουν 
αδόμητες περιοχές αρχαιολογικού ενδι-
αφέροντος, όπως η κορυφή Χασανίου, ο 
αρχαιολογικός χώρος Αγίου Κοσμά, το 
λατομείο (που δεν συμπεριλήφθηκε στην 
κήρυξη) και το πιόσχημο ηρώο (το οποίο 
θα μεταφερθεί στη θέση που βρέθηκε 
εντός μητροπολιτικού πάρκου) και τέλος, 
σε κάθε περίπτωση, για λόγους προστα-
σίας των αρχαιοτήτων και του ιστορικού 
τοπίου της Αττικής, στις μελέτες που θα 
ακολουθήσουν να μειωθεί το ύψος των 
μεγάλων κτηρίων.

CNN Greece: Οι πρώτες αντιδράσεις για την απόφαση του ΚΑΣ για το Ελληνικό

Η απόφαση του ΚΑΣ: 280 στρέμματα 
κηρύχθηκαν αρχαιολογικός χώρος 
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Π αρά το ότι ο ιστορικός λόφος του 
Υμηττού αποτελεί έναν από τους 
ελάχιστους πνεύμονες που έχουν 

απομείνει στην πρωτεύουσα, ευρισκόμενος 
μάλιστα μέσα σε μια πυκνοκατοικημένη 
περιοχή, και παρά το ότι έχει ενταχθεί στο 
Δίκτυο «Natura 2000», εξακολουθεί να 
υφίσταται πιέσεις από οικοδομικές-οικιστι-
κές και άλλες οχλούσες δραστηριότητες, 
που απειλούν να αλλοιώσουν τη χλωρίδα 
και την πανίδα του, με ανεπιθύμητες επι-
πτώσεις για το μικροκλίμα και την υγεία 
των κατοίκων της περιοχής. 

Η διατήρηση του θέματος στην επι-
καιρότητα ώθησε τη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β΄ 
Αθήνας Χαρά Καφαντάρη να καταθέσει 
ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας στις 6 Οκτωβρίου 2017 με 
τη συνυπογραφή άλλων 10 βουλευτών. 
Το κείμενό της έχει ως εξής:

Ερώτηση προς τον κ. υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας
Θέμα: «Π.Δ. Προστασίας Υμηττού»

Με πρόσφατη απόφαση του το ΣτΕ 
ουσιαστικά ακύρωσε μερικώς, το Π.Δ. 
Προστασίας του Υμηττού. Το Π.Δ. έθετε 
αυστηρά προστατευτικά μέτρα, αλλά αμφι-
σβητήθηκε νομικά από πολλούς Δήμους (7) 
και κατοίκους των εμπλεκόμενων περιοχών, 
που προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, προβάλλοντας, μεταξύ 
άλλων, την έλλειψη εκπόνησης στρατηγικής 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ). Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις 
2356-2362/2017 της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώ-
θηκε το Π.Δ. «περί καθορισμού μέτρων 
προστασίας του όρους Υμηττού και των 
μητροπολιτικών πάρκων Γουδή-Ιλισίων» 
κατά το μέρος που αφορά τους Δήμους 
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, 
Ελληνικού-Αργυρούπολης, Παιανίας-
Γλυκών Νερών, Παπάγου-Χολαργού, 
Ηλιούπολης και Κρωπίας (οι οποίοι είχαν 
ασκήσει σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως), 
λόγω μη τήρησης της διαδικασίας προ-
ηγούμενης στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης (ΣΜΠΕ) κατά τα προβλεπόμενα 
στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ. Απαιτούνται 
λοιπόν άμεσες ενέργειες, επαγρύπνηση 
και η δραστηριοποίηση στην κατεύθυν-
ση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
και οριστικής επίλυσης του ζητήματος 
και παρεμπόδισης των οποιονδήποτε 
παρεμβάσεων.

Αναφέρεται ότι με το Π.Δ. 187/2011 
θεσπίσθηκε ένα ιδιαίτερα προστατευτικό 
καθεστώς προστασίας του Υμηττού, ανα-
γνωρίζοντας την επί σειρά ετών ανεπάρκεια 
των αρμόδιων υπηρεσιών να επιτύχουν 
την αποτελεσματική προστασία του, που 
οδήγησε στην σημαντική υποβάθμισή του, 
παρά το προστατευτικό καθεστώς που 
υπήρχε ήδη με το Π.Δ. 31.8/20.10.1978 
(ενδεικτικά, επεκτάθηκε η Α ζώνη περί τα 
100.000 στρέμματα και χαρακτηρίστηκε 
ως Ζώνη Απολύτου Προστασίας της φύσης 
και των μνημείων). 

Είναι γεγονός ότι με ευθύνη της Διοί-

κησης & της τότε πολιτικής ηγεσίας, δεν 
είχε προηγηθεί της έκδοσης του Π.Δ., 
ΣΜΠΕ, που να εκτιμά τις επιπτώσεις, 
μεταξύ άλλων, του πολεοδομικού και 
χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και των 
χρήσεων γης. Σύμφωνα όμως με το δίκαιο 
της Ένωσης, είναι απαραίτητη η ενσωμά-
τωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων 
στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και 
προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης και στις τρεις 
διαστάσεις της, δηλαδή την κοινωνική, 
την περιβαλλοντική και την οικονομική. 
Μετά από την υποβολή προδικαστικών 
ερωτημάτων από το ΣτΕ, το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι 
έπρεπε να είχε προηγηθεί της έκδοσης 
του Π.Δ/τος η εκπόνηση της ΣΜΠΕ. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωσή του για 
τις περιοχές εκείνες που ανήκουν στους 
προσφεύγοντες δήμους. Είναι προφανής 
η παράλειψη της Διοίκησης να θωρακίσει 
από το 2011 το Π.Δ. με τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην είναι 
ευάλωτο σε δικαστικές προσφυγές. 

Ο Υμηττός είναι ενταγμένος στο Δίκτυο 
«Natura 2000» (GR3000006 Υμηττός – 
Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Λίμνη 
Βουλιαγμένης, βάσει της Οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα) και αποτελεί 
ένα σημαντικό μεσογειακό οικοσύστημα, 
εξαιρετικής σημασίας, τόσο για τη βιο-
ποικιλότητα που φιλοξενεί όσο και για 
τη συμβολή του στην ποιότητα της ζωής 
των κατοίκων της Αττικής. O Υμηττός 
περιλαμβάνει χαρακτηρισμένα δάση και 
δασικές εκτάσεις και, μαζί με την Πάρνηθα, 
φιλοξενεί είδη που δεν μπορούν πλέον 
να βρεθούν αλλού στην Αττική, ενώ το 
γεγονός ότι είναι τόσο κοντά σε μεγάλο 
αστικό ιστό, καθιστά την οικολογική του 
αξία ακόμα σπουδαιότερη, ειδικά την εποχή 
της Κλιματικής Αλλαγής που διανύουμε.

Διαχρονικά όμως δέχεται πιέσεις από 
την εξάπλωση του οικιστικού ιστού, των 
οικοδομικών συνεταιρισμών, την ύπαρξη 

οχλουσών και λοιπών εγκαταστάσεων, τον 
σχεδιασμό νέων οδικών έργων-αυτοκι-
νητόδρομων κ.λπ. 

Είναι προφανές ότι το Υπουργείο έχει 
ήδη φροντίσει να εκκινήσει την εκπόνηση 
της ΣΜΠΕ και να προστατέψει τον Υμητ-
τό μέχρι την ολοκλήρωση και έκδοσή 
της. Πρόσφατα, με το ΦΕΚ Αναστολής 
ΑΑΠ/229/3.10.17 ανέστειλε την έκδοση 
οικοδομικών αδειών και αδειών εκτέ-
λεσης οικοδομικών εργασιών για ένα 
χρόνο, στα τμήματα του ορεινού όγκου 
που εφάπτονται στα διοικητικά όρια των 
7 Δήμων που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Δεδομένου ότι ο Υμηττός χρήζει άμε-
σης προστασίας, καθώς αποτελεί «ανάσα 
ζωής» για το λεκανοπέδιο και απαιτείται 
η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του, 
σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει 
το δίκαιο περιβάλλοντος. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Μέσω της υπό εκπόνηση Στρα-

τηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΣΜΠΕ) και την έκδοση νέου 
Π.Δ. εξετάζεται η δυνατότητα προσθήκης 
περαιτέρω προστατευτικών διατάξεων 
για τον Υμηττό;

2. Εκτιμά το Υπουργείο ότι στο διάστη-
μα του ενός έτους, που ισχύει η αναστολή 
των οικοδομικών εργασιών βάσει της 
σχετικής ΥΑ, θα έχει ολοκληρωθεί η ΣΜΠΕ;

3. Θα απαγορευτούν και άλλες δρα-
στηριότητες (π.χ. κυνήγι) στο πλαίσιο της 
προστασίας του Υμηττού μέχρι την έκδοση 
του νέου Π.Δ; 

Οι ερωτώντες βουλευτές: Καφαντά-
ρη Χαρούλα (Χαρά), Αυλωνίτου Ελένη, 
Βαγιωνάκη Ευαγγελία (Βάλια), Δημαράς 
Γεώργιος, Δημητριάδης Δημήτριος, Ιγγλέζη 
Αικατερίνη, Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα), 
Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη), Πάντζας 
Γεώργιος, Σταμπουλή Αφροδίτη, Τσόγκας 
Γεώργιο

Η προστασία του Υμηττού μείζων προτεραιότητα
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Τ ο τοπωνύμιο πρέπει να είναι του-
λάχιστον παραπλανητικό: Πώς 
μπορεί να λέγεται «Νέα Ζωή» 

ένας οικισμός όπου οι άνθρωποι επιβι-
ώνουν σε άθλιες συνθήκες, βιώνοντας 
ακρότατο αποκλεισμό και ζώντας δίπλα 
ή μέσα σε χωματερές, ενώ η βία και η 
εγκληματικότητα έχουν γίνει τρόπος ζωής; 
Βέβαια, όταν ονομάστηκε έτσι ο οικισμός 
πριν από σαράντα χρόνια, δεν υπήρχαν 
όλα αυτά τα επικίνδυνα απόβλητα.

Ένα κράμα οικονομικής εξαθλίωσης, 
ακραίας ρύπανσης και περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης, ρατσισμού και κοινωνι-
κού αποκλεισμού, έλλειψης ευκαιριών 
παιδείας, εμπορίας παράνομων ουσιών 
και απαξίωσης της ίδιας της ζωής στο 
σύνολό της είναι η κατάσταση που επι-
κρατεί στον συνοικισμό της Νέας Ζωής 
στον Ασπρόπυργο. Σε αυτές τις συνθήκες 
ζει ο πληθυσμός, που αποτελείται στη 
μεγάλη πλειονότητά του από Έλληνες 
Ρομά και από (λιγότερους) Αλβανούς 
Ρομά και μετανάστες.

Στεγασμένοι σε παραπήγματα, χωρίς 
ρεύμα και νερό, βιοπορίζονται είτε από 
μικροληστείες είτε από την «αξιοποί-
ηση» των διπλανών χωματερών είτε 
από την εμπορία ναρκωτικών. Τα παιδιά 
έχουν πρόσβαση ουσιαστικά μόνο στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μεγαλώνο-
ντας μέσα σε ένα πλαίσιο ουσιαστικής 
παραμέλησης και εκμάθησης της βίας, 
ενώ αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 
ενσωμάτωσης στο σχολείο, τόσο εξαιτίας 
της ακατάλληλης οικογενειακής αγωγής 
όσο και λόγω της γλώσσας (στο σπίτι 
μιλούν μόνο τσιγγάνικα). Η γυναίκα Ρομά 
είναι πλάσμα ενός κατώτερου θεού, και 
ο Ρομά που θα θελήσει να παντρευτεί 
με κάποια γυναίκα εκτός φυλής είναι 
δαχτυλοδειχτούμενος.

Ο ίδιος ο συνοικισμός μοιάζει περισ-
σότερο με χωματερή παρά με οικιστικό 
περιβάλλον. Μπάζα και απορρίμματα 
παντού, λύματα από ανθρώπινες δραστη-
ριότητες, και το απορριμματοφόρο του 
Δήμου να περνά μία φορά την εβδομάδα. 
Για συνθήκες υγιεινής ούτε λόγος. Λεω-
φορείο δεν περνάει πια από τη Νέα Ζωή...

Οι Ρομά στην Ελλάδα είναι περίπου 
110.000 και ζουν σε 370 οικισμούς. 
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Γρα-
φείου Στήριξης Ρομά Δυτικής Αττικής, 
στη χώρα μας:
• 36% των Ρομά έναντι περίπου 0% των 
μη Ρομά ζουν χωρίς στοιχειώδεις ανέσεις.
• 4% των Ρομά έναντι 83% των μη Ρομά 
έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.
• 36% των παιδιών Ρομά έναντι 2% των 
μη Ρομά δεν παρακολούθησαν καθόλου 
σχολείο.
• η βρεφική θνησιμότητα είναι 1,6 φορές 
υψηλότερη στον πληθυσμό των Ρομά.
• το προσδόκιμο ζωής των Ρομά είναι 

8-10 φορές μικρότερο.
Μέχρι και τις ημέρες μας η Πολιτεία έχει 

κάνει ελάχιστα πράγματα για να εντάξει 
ομαλά και χωρίς αποκλεισμούς τους Ρομά 
στην ελληνική κοινωνία. Τα τελευταία 
χρόνια, ωστόσο, με παρεμβάσεις και των 
ίδιων των Ρομά, η κατάσταση φαίνεται να 
αλλάζει, έστω και με αργό ρυθμό. 

Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Έντα-
ξης των Ρομά, που συστάθηκε το 2016 
και υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, έχει 
ζητήσει από τους Δήμους να προβούν σε 
καταγραφή των πληθυσμών Ρομά και να 
υποβάλουν σχετικές προτάσεις με συγκε-
κριμένα χρονοδιαγράμματα. Ειδικά για 
τις οικογένειες Ρομά οι οποίες διαβιούν 
σε καταυλισμούς που αγγίζουν τα όρια 
της εξαθλίωσης, η Πολιτεία σχεδιάζει τη 
μετεγκατάστασή τους, συνοδεύοντας την 

από μια σειρά παρεμβάσεις που θα αφο-
ρούν την ατομική και συλλογική υγιεινή 
(δημόσια λουτρά, τοποθέτηση κάδων 
απορριμμάτων, λειτουργία υπηρεσίας 
αποκομιδής απορριμμάτων, ξεχερσώσεις) 
καθώς και την εκπαιδευτική στήριξη των 
παιδιών Ρομά.

Λύση στα σοβαρά προβλήματα των 
Ρομά δεν είναι η –επιλεκτική, άλλωστε– 
καταστολή, αλλά το σκύψιμο της συντε-
ταγμένης Πολιτείας και της κοινωνίας 
των πολιτών πάνω τους με κατανόηση.

Το πρόβλημα των Ρομά παγκοσμίως 
είναι αρκετά δυσεπίλυτο, επειδή άπτεται 
και της ιδιοσυγκρασίας της φυλής αυτής 
εξαιτίας του γεγονότος ότι θέλουν διαρκώς 
να μετακινούνται. 

Η Πολιτεία καθαρά για κομματικούς 
λόγους επιδιώκει να πολιτογραφεί τους 

πολίτες αυτούς, αλλά οι στόχοι σπάνια 
επιτυγχάνονται.

Το ΠΑΚΟΕ στις αρχές της δεκαετίας 
του 2010 είχε προσπαθήσει να καταγράψει 
ως προς τους Ρομά της Αττικής τις συνή-
θειες, τις ανάγκες και τα προβλήματα που 
προκαλούνται στο περιβάλλον λόγω της 
«χύμα» διαβίωσής τους· εντούτοις, το μόνο 
που κατάφερε ήταν να κοστολογήσει την 
κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση 
του προβλήματος, και αυτό ίσως μόνο 
επιφανειακά. 

Το συμπέρασμα: Από τους χιλιάδες 
Ρομά που ζουν στην Αττική, σε διαφορετι-
κές περιοχές, μόλις το 10% έχει πραγματικά 
απογραφεί. Το υπόλοιπο, με διάφορες 
«λοβιτούρες», παραμένει στο περιθώριο 
της παράνομης και «μαύρης» εργασίας. 
Εμείς πιστεύουμε ότι οι κοινωνίες των 
πολιτών πρέπει να ενεργοποιηθούν και να 
βοηθήσουν τους Ρομά με τη δημιουργία 
των κατάλληλων δομών.

Νέα Ζωή: ένα ανθρώπινο  
και περιβαλλοντικό γκέτο

89% των 
νοικοκυριών Ρομά 
έναντι 27% των 
μη Ρομά διατρέχουν 
κίνδυνο σοβαρών 
υλικών στερήσεων



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2017
για το 
Περιβάλλον 34 /  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τρίκαλα: Ρολόι σε φρούριο! Τι να 
ζηλέψει από το Big Ben;

Το Ρολόι των Τρικάλων είναι πραγ-
ματικά αξιοθαύμαστο. Δεσπόζει στον 
λόφο των Αντιχασίων ως μέρος του 
μεσαιωνικού φρουρίου της πόλης στην 
ανατολική του πλευρά. Ο πανύψηλος 
πύργος του εντυπωσιάζει, ενώ αξίζει να 
πιείτε τον καφέ σας στο πρώτο διάζωμα, 
όπου λειτουργεί καφετέρια και εστιατόριο. 
Ανεβείτε τα πέτρινα σκαλιά πίσω από την 
εκκλησία της Φανερωμένης και σε λίγα 
λεπτά θα αντικρίσετε ίσως το ωραιότερο 
ρολόι της Ελλάδας. 
Παλιό Ρολόι: Το καμάρι της Ναυπάκτου

Απέχει μόλις λίγα λεπτά (με τα πόδια) 
από τον παραλιακό δρόμο και είναι το 
καμάρι της Ναυπάκτου. Κτίστηκε το 1914 
από τον μητροπολίτη Σεραφείμ Δομβοΐτη 
και θεωρείται ένα από τα ομορφότερα 
αξιοθέατα της πόλης. 

Οι ντόπιοι το ονομάζουν κατά παρά-
φραση «Σαραφείμ», προς τιμήν του δωρητή 
μητροπολίτη. Θα το δείτε στη βόλτα σας 
πίσω από τον νεόκτιστο μητροπολιτικό 
ναό του Αγίου Δημητρίου, στην καρδιά 
της παλιάς πόλης.

Μόλις νυχτώσει, στο ρολόι της 
Αράχωβας

Ο απόκρημνος βράχος με το Ρολόι 

(«Ώρα» για τους ντόπιους) είναι το αλη-
θινό στολίδι της Αράχωβας. Χτισμένο τον 
18ο αιώνα, στέκει μέχρι σήμερα αγέρωχο 

στο ταξίδι του χρόνου. Μαζί και το νεο-
κλασικό παλαιό Δημοτικό Σχολείο, που 
χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο το 
2009 και αναστηλώθηκε σε Λαογραφικό 
Μουσείο. Το παζλ του βράχου συμπλη-
ρώνει το ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη με 
τις υπέροχες βυζαντινές τοιχογραφίες. 
Χτίστηκε τον 11ο αιώνα και θεωρείται 
ότι υπήρξε κρυφό σχολειό και κέντρο 
συνεδρίασης των Φιλικών.
Ρολόι Ιωαννίνων: Το απόλυτο σημείο 
συνάντησης

Από το 1905 το Ρολόι των Ιωαννίνων 
είναι το κόσμημα της πόλης και το από-
λυτο σημείο συνάντησης για τις παρέες. 
Ο κομψός διάτρητος πυργίσκος του είναι 
μία μίξη νεοκλασικού και ανατολίτικου 
ρυθμού, ενώ τα πολυγωνικά κιονόκρανα 
με το πέτρινο κιγκλίδωμα θα σας εντυ-
πωσιάσουν. Ακούστε το σήμαντρο τις 
βενετσιάνικης καμπάνας και παρατηρήστε 
τις εντοιχισμένες πλάκες με οθωμανικά 
σύμβολα που υπάρχουν και στις τέσσερεις 
πλευρές του. Βολτάρετε στο κέντρο των 
Ιωαννίνων έχοντας ως σημείο αφετηρίας 
σας το πανέμορφο αυτό ρολόι.

πηγή: Autotriti-touring.gr

Τα ελληνικά... Big Ben δεν «παίζονται»
Το πιο διάσημο ρολόι του κόσμου είναι το Big Ben,  

τα ρολόγια στις ελληνικές πόλεις το κοντράρουν όμως στα ίσα!

Τις τελευταίες εβδομάδες 
αυξάνοντα ι  τα  προκλητ ικά 
περιστατικά παράνομης αλιείας 
από τουρκικές μηχανότρατες 
στα ελληνικά χωρικά ύδατα του 
ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη 
θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σάμου-
Αγαθονησίου.

Τα τουρκικά αλιευτικά εκμε-
ταλλεύονται τα κενά ελέγχου που 
οφείλονται στην κόπωση και στον 
μεγάλο φόρτο που αναλογεί στα 
κατά τόπους λιμεναρχεία λόγω της 
αύξησης των προσφυγικών ροών. 
Ως αποτέλεσμα ψαρεύουν κοντά 
στην οριογραμμή με τα ελληνικά 
θαλάσσια σύνορα και, όποτε τους 
δίνεται η ευκαιρία, μπαίνουν στα 
ελληνικά νερά, όπου και παρα-
μένουν για ώρες ή για όσο δεν 
απωθούνται από ελληνικό σκάφος.

Αυτές οι προκλητικές παραβι-
άσεις γίνονται όχι μόνο κατά τη 
διάρκεια της νύχτας αλλά ακόμα 
και μέρα μεσημέρι, κοντά στις ακτές, 
σε κατοικημένες και τουριστικές 
περιοχές, όπως τα εντόπισε τις 
περασμένες ημέρες το ερευνητικό 
σκάφος του Ινστιτούτου Θαλάσσιας 
Προστασίας «Αρχιπέλαγος».

Αυτά τα μεγάλα αλιευτικά υφαρ-
πάζουν τα ιχθυαποθέματα των 
θαλασσών μας, ενώ παράλληλα 
σύρουν στον βυθό βαριά αλιευτικά 
εργαλεία (μεταλλικές «πόρτες» 1-2 
τόνων, αλυσίδες κ.λπ.), καταστρέ-
φοντας στο πέρασμά τους ρηχές 
θαλάσσιες ζώνες, όπου, σύμφωνα 
με την ελληνική και την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, απαγορεύεται η αλιεία 
από μηχανότρατες. Προκαλούν δρα-
ματική καταστροφή στα παραγωγικά 
προστατευόμενα οικοσυστήματα, 
όπως τα θαλάσσια λιβάδια ποσει-
δωνίας, τα οποία μετατρέπουν σε 
άγονες ερήμους.

Το ερευνητικό σκάφος του 
Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» προ-
σπαθεί τις τελευταίες εβδομάδες να 
εντοπίζει και να απωθεί τα σκάφη 
αυτά, κατά τη διάρκεια της ημέρας 
αλλά και της νύχτας, με στόχο 
την αποτροπή, όσο είναι δυνατόν, 
αυτής της καταστροφής και της 
καταλήστευσης των αλιευτικών μας 
πόρων, οι οποίοι ούτως ή άλλως 
έχουν δεχθεί μεγάλη υποβάθμιση 
τα τελευταία χρόνια. Το Ινστιτούτο 
«Αρχιπέλαγος», παρά τον μεγάλο 
φόρτο υποχρεώσεων που έχει ανα-

λάβει, θα συνεχίσει και κατά τους 
δύσκολους χειμερινούς μήνες, με 
όσα μέσα και πόρους διαθέτει, την 
προσπάθεια αποτροπής αυτών 
των προκλητικών και απαράδε-
κτων καταστροφικών αλιευτικών 
πρακτικών.

Το πρόβλημα αυτό δεν είναι κάτι 
καινούργιο, αλλά ένα χρόνιο ζήτημα 
το οποίο έχει σήμερα διογκωθεί και 
αναμένεται να χειροτερέψει, καθώς 
οι Τούρκοι αλιείς έχουν επενδύσει 
σε μεγάλες, άρτια εξοπλισμένες 
μηχανότρατες, με μεγάλη αλιευ-
τική ικανότητα· όμως έχουν ήδη 
υπεραλιεύσει μέχρις εξάντλησης 
τα αλιευτικά πεδία της Τουρκίας, 
με αποτέλεσμα τα ελληνικά νερά 
να αποτελούν έναν εύκολο στόχο. 
Για να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό, 
το οποίο έχει σοβαρές πολιτικές, 
κοινωνικοοικονομικές και περιβαλ-
λοντικές προεκτάσεις, δεν επαρκεί 
η παρέμβαση των τοπικών λιμεναρ-
χείων, αλλά απαιτείται ουσιαστική 
πολιτική βούληση και κεντρική 
στρατηγική αντιμετώπισης.

Θοδωρής Τσιμπίδης,
διευθυντής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας 
«Αρχιπέλαγος»

Προκλητικά περιστατικά παράνομης αλιείας από τουρκικές 
μηχανότρατες στα ελληνικά χωρικά ύδατα

Πρόστιμα για όσους πετούν 
σκουπίδια εκτός κάδων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει την επιβολή προστίμου 
σε όσους πετούν σκουπίδια εκτός των κάδων απορριμμάτων, 
αφήνουν ογκώδη αντικείμενα στα πεζοδρόμια ή ρυπαίνουν 
δημόσιους χώρους με γκράφιτι, συνθήματα και αφίσες.

Ο Δήμος έχει αποφασίσει να επιστρατεύσει για τον 
σκοπό αυτό εκ νέου τους επόπτες καθαριότητας, οι 
οποίοι θα αναλάβουν να διατηρούν την πόλη καθαρή 
σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, αλλά και να 
συμβάλλουν στην αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών. 
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το 2013 τις σχετικές αρμοδιό-
τητες είχε η Δημοτική Αστυνομία, κατόπιν πέρασαν στην 
Ελληνική Αστυνομία και από το 2015 πάλι στη Δημοτική 
Αστυνομία. Λόγω του ιδιαίτερα μικρού αριθμού (60) των 
δημοτικών αστυνομικών της πόλης, ο Δήμος σκοπεύει να 
συνεργαστεί με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης 
και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.

Σε σχετικές δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, ο γενικός γραμματέας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος καθαριότητας κ. Θωμάς 
Ψαρράς προσδιόρισε την αποστολή των ελεγκτών καθα-
ριότητας: «Να βγαίνουν με ένα μπλοκάκι και, όταν θα 
βλέπουν ένα ΙΧ που κλείνει κάδο απορριμμάτων και δεν 
μπορεί να περάσει το απορριμματοφόρο, να του κόβουν 
κλήση. Ή όταν θα βλέπουν κάποιον να κατεβάζει στον 
δρόμο ογκώδη αντικείμενα. Οι παραβάσεις θα αφορούν 
μόνο την καθαριότητα».

Επικροτούμε τα αστυνομικά αυτά μέτρα, αλλά πρέπει 
και η δημοτική Αρχή να «δίνει το καλό παράδειγμα». Δεν 
μπορεί να είναι γεμάτοι οι κάδοι και να ζητά από τους 
δημότες να μην αφήνουν τα σκουπίδια τους δίπλα σε 
αυτούς. Δεν μπορεί η δημοτική Αρχή να… μην πλένει σχεδόν 
ποτέ τους κάδους και να διατυμπανίζει την… καθαριότητα.

Αυτά, κ. δήμαρχε Θεσσαλονίκης. (Και όσοι άλλοι 
δήμαρχοι διαβάζουν, ισχύει και γι’ αυτούς η καταγγελία 
του ΠΑΚΟΕ.)
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Τ ην ώρα που ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός διαπραγματεύεται στις 
ΗΠΑ περισσότερες επενδύσεις 

ορυκτών καυσίμων στη χώρα μας, έρευνα 
της Greenpeace αποδεικνύει ότι παγκο-
σμίως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Τα τελευταία τρία χρόνια είκοσι τρεις 
χώρες, Πολιτείες των ΗΠΑ και μητροπόλεις 
εγκατέλειψαν πλήρως ή έθεσαν χρονο-
διάγραμμα οριστικής εγκατάλειψης του 
άνθρακα ως το 2030, ενώ από το 2010 
έχουν ακυρωθεί επενδύσεις σε ανθρακι-
κές μονάδες συνολικού ύψους 432 δισ. 
δολαρίων, σύμφωνα με νέα έρευνα της 
Greenpeace.

Σε αυτήν την –αδιανόητη, ακόμη και 
λίγα χρόνια νωρίτερα– εικόνα ταχείας απε-
ξάρτησης από τον άνθρακα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, σημαντικό ρόλο παίζει η δέσμευση 
μεγάλων χωρών, όπως η Κίνα και η Ινδία, 
να στηρίξουν τη Συμφωνία του Παρισιού 
και να ακυρώσουν εκατοντάδες σχέδια για 
νέες ανθρακικές μονάδες. Ταυτόχρονα, όλο 
και περισσότερα κεφάλαια κατευθύνονται 
προς τις καθαρές μορφές ενέργειας. Η 
τάση αυτή, που παρατηρείται επίσης στην 
Ευρώπη και σε προοδευτικές Πολιτείες 
των ΗΠΑ, αναμένεται να επιταχυνθεί τα 
επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα 
της Greenpeace:

– 23 χώρες, Πολιτείες και πόλεις έχουν 
εγκαταλείψει πλήρως τον άνθρακα ή έχουν 
θέσει χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης μέχρι 
το 2030. Μέχρι σήμερα 5 χώρες, Πολιτείες 
ή πόλεις έχουν απεξαρτηθεί τελείως από 
τον άνθρακα (Σκωτία, Βέλγιο, Καλιφόρνια, 
Πεκίνο, Οντάριο). Τρεις από τις χώρες 
της G7 και 8 χώρες της ΕΕ έχουν θέσει 
χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης.

– Περισσότερο από το 1/4 των 1.675 
εταιρειών παγκοσμίως που το 2010 διέ-
θεταν ή ανέπτυσσαν ανθρακικούς σταθ-
μούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

σήμερα έχουν εγκαταλείψει πλήρως τη 
βιομηχανία. Αυτό ισοδυναμεί με 370 
μεγάλους σταθμούς άνθρακα, ισχύ ικανή 
να τροφοδοτήσει με ηλεκτρικό ρεύμα μία 
χώρα 6 φορές το μέγεθος του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Το κεφάλαιο που έχει εγκατα-
λείψει τη βιομηχανία άνθρακα ισοδυναμεί 
με 432 δισ. δολάρια.

Απόσυρση

Η χώρα μας, αν και σχεδιάζει να απο-
σύρει περίπου το 80% της σημερινής 
λιγνιτικής της ισχύος ως το 2030, εν 
τούτοις κατασκευάζει νέα λιγνιτική μονάδα 
(Πτολεμαΐδα 5) και σχεδιάζει τουλάχιστον 
άλλη μία (Μελίτη 2). Σε αντίθεση, δηλα-
δή, με τις άλλες χώρες που ετοιμάζουν 
την έγκαιρη και οριστική απεξάρτηση 
από τον άνθρακα, η Ελλάδα σχεδιάζει 
να χρησιμοποιήσει ένα βρώμικο, ακριβό 
και παρωχημένο καύσιμο, ακόμα και 
μετά τα μέσα του αιώνα. Ήδη το κόστος 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
νέα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα 
είναι σήμερα (2017) χαμηλότερο από το 
αντίστοιχο κόστος παραγωγής της μονά-
δας Πτολεμαΐδα 5 όταν θα λειτουργήσει 
το 2022! 

«Η Ελλάδα έχει μία ιστορική ευκαιρία 
να συνταχθεί με τις προοδευτικές χώρες, 
που γυρνούν την πλάτη στο κάρβουνο. 
Με τόσο πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό, 
η χώρα μας έχει όλα τα φόντα να πρωτα-
γωνιστήσει στη γρήγορη ενεργειακή μετά-
βαση σε φθηνότερες και καθαρές πηγές 
ενέργειας και να αλλάξει τα δεδομένα της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της. 
Το μόνο που μας λείπει είναι η πολιτική 
βούληση», ανέφερε ο Τάκης Γρηγορίου, 
υπεύθυνος για θέματα κλιματικών αλλαγών 
και ενέργειας στο Ελληνικό Γραφείο της 
Greenpeace. «Στη μάχη για την καταπολέ-
μηση των κλιματικών αλλαγών, σύσσωμος 
ο πλανήτης συσπειρώνεται απέναντι στις 
καταστροφικές πολιτικές Trump. Η εικόνα 

του Έλληνα πρωθυπουργού δίπλα στον 
πρόεδρο Trump, σε μία προσπάθεια να 
προσελκύσει μεταξύ άλλων ακόμη περισ-
σότερες επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα 
στη χώρα μας, είναι το λιγότερο θλιβερή», 
τόνισε ο Τάκης Γρηγορίου.

Ακόμη και οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τον 
άνθρακα, παρά τη ρητορική του προέδρου 
Trump για την αναβίωση της βιομηχανίας. 
Οι αποφάσεις για το κλείσιμο ανθρακικών 
μονάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες συνε-
χίστηκαν κανονικά και το 2017, όπως και 
το προηγούμενο έτος, με την ανακοίνωση 
απόσυρσης 54 μονάδων, συνολικής ισχύος 
ίσης με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ 
άνθρακα της Ισπανίας. Η Καλιφόρνια, η 
μεγαλύτερη πολιτειακή οικονομία στις 
ΗΠΑ, έχει αφήσει πίσω της τον άνθρακα 
και πιέζει ενεργά τις γειτονικές Πολιτεί-
ες να μειώσουν την παραγωγή τους. Η 
Μασαχουσέτη πρόκειται φέτος να κλείσει 
το τελευταίο εργοστάσιο, και πέντε άλλες 
Πολιτείες, το Κονέκτικατ, η Χαβάη, η Νέα 
Υόρκη, το Όρεγκον και η Ουάσιγκτον, 
αγνοούν επιδεικτικά τον Αμερικανό πρό-
εδρο, θέτοντας φιλόδοξες ημερομηνίες 
σταδιακής απεξάρτησης.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρι-
σιού, η συγκράτηση της αύξησης της 
μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στον 
+ 1,5 °C με σοβαρές (>50%) πιθανότητες 
απαιτεί την πλήρη απεξάρτηση από τα 
ορυκτά καύσιμα ως το 2050, και από 
τον άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή 
ως το 2030.

Η Greenpeace απαιτεί από την κυβέρ-
νηση να συνταχθεί με τις προοδευτικές 
χώρες, που θέτουν χρονοδιάγραμμα 
οριστικής απεξάρτησης από τον άνθρακα 
ως το 2030, και να ετοιμάσει ενεργειακό 
σχεδιασμό για 100% καθαρή ενέργεια 
στο σύνολο της οικονομίας το αργότερο 
ως το 2050.

πηγή: 4green

Η παγκόσμια οικονομία  
εγκαταλείπει τον άνθρακα! Εμείς;

Η ποσότητα του CO2 αυξήθηκε σε επίπεδο-ρεκόρ 
παγκοσμίως μέσα στο 22016, φθάνοντας τα 403,3 
ppmαπό 400 ppm το 2015. Αυτή η χωρίς προηγού-
μενο εδώ και εκατομμύρια χρόνια- αύξηση μπορεί 
να επιφέρει άνοδο της στάθμης των θαλασσών κατά 
20 μέτρα και της θερμοκρασίας κατά 3 οC, παρά τις 
εξαγγελίες στο Ρίο το 1991, στο Μόντρεαλ το 
1996 και στο Παρίσι το 2015.

Όπως αναφέρεται στο επίσημο «Δελτίο για τα 
Αέρια του Θερμοκηπίου» που εκδίδει ο Παγκόσμιος 
Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ), αυτός ο ρυθ-
μός αύξησης ήταν υψηλότερος κατά 50% από τον 
αντίστοιχο της περασμένης δεκαετίας, ανεβάζοντας 
τα επίπεδα του Co2 45% πάνω από τα προβιομη-

χανικά επίπεδα και πολύ μακριά από το εύρος των 
180-280 ppm που είχε παρουσιαστεί σε πρόσφατες 
μεσοπαγετώνιες περιόδους.

Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν έντονα τον 
επείγοντα χαρακτήρα που προσλαμβάνει η διεθνής 
συνάντηση των υπουργών Περιβάλλοντος στη Βόννη, 
όπου τίθεται υπό συζήτηση η Κλιματική Συμφωνία 
του Παρισιού. Υπενθυμίζεται ότι η Συμφωνία δέχεται 
ήδη σοβαρές πιέσεις, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει την πρόθεσή του να 
αποσυρθεί η χώρα του από αυτήν.

Από όσο γνωρίζουν οι επιστήμονες, ο κόσμος 
δεν είχε ποτέ ως σήμερα αντιμετωπίσει αύξηση του 
διοξειδίου του άνθρακα σε τόσο μεγάλη κλίμακα. 

Εκτιμούν, μάλιστα, ότι είναι εκατονταπλάσια από 
εκείνη που συνέβη όταν ο κόσμος έβγαινε από την 
τελευταία Εποχή των Πάγων.

Το ΠΑΚΟΕ πολλές φορές έχει βροντοφωνάξει για 
την αχαλίνωτη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα 
με αποτέλεσμα να είναι πλέον γεγονός η κλιματική 
αλλαγή. Οι συντεχνίες, τα λόμπι και οι διαπλεκό-
μενες σχέσεις κεφαλαίου και πολιτικών ηγεσιών 
διαμορφώνουν έναν πλανήτη με έντονα καιρικά 
φαινόμενα, με αμέτρητους θανάτους και με ένα 
μέλλον μάλλον αβέβαιο. 

Γι’ αυτό, πιστεύουμε ότι πρέπει να οργανωθούμε 
σε μια αντίσταση στην εξουσία, για να σώσουμε τον 
πλανήτη όσο είναι… νωρίς.

Επικίνδυνη η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα
Γκρίζα ενέργεια, βιομηχανίες και αυτοκίνηση οι παραγωγοί του θανάτου
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Η ένταξη των αγροτικών περιοχών της 
χώρας στα προγράμματα νιτρορύ-
πανσης εκτιμάται ότι θα αποφέρει 

σημαντικό όφελος στους καλλιεργητές και 
θα συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότη-
τας των υδάτων και των καλλιεργήσιμων 
γαιών. Ωστόσο, πολύ συχνά τα αποτε-
λέσματα των μετρήσεων για αζωτούχα 
νερά που διενεργούν οι αρμόδιες Αρχές 
αμφισβητούνται από τους παραγωγούς.

Το ζήτημα είναι εξέχουσας σημασίας: 
από την ποιότητα του νερού άρδευσης 
εξαρτάται η ένταξη των γαιών στα προ-
γράμματα νιτρορύπανσης και η χρηματοδό-
τηση των αγροτών για την απορρύπανση 
από το άζωτο. Ταυτόχρονα, από αυτήν 
εξαρτάται –το βασικότερο όλων– η ποι-
ότητα των αγροτικών προϊόντων που θα 
φτάσουν στον καταναλωτή, με αντίστοιχες 
θετικές ή αρνητικές συνέπειες για την 
υγεία του.

Πρόσφατα ο Δήμος Ρήγα Φεραίου 
ζήτησε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας επανεξέταση της ποιότητας 
των υπόγειων υδάτων, με το αιτιολογικό ότι 
οι ως τώρα μετρήσεις δεν έχουν αποδώσει 
αξιόπιστα αποτελέσματα, με συνέπεια 
την εσφαλμένη εξαίρεση του Δήμου από 
τα προγράμματα. Σε επιστολή του στον 
αναπληρωτή υπουργό ΠΕΝ κ. Σωκράτη 
Φάμελλο, ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. 
Δημήτρης Νασίκας επισημαίνει μεταξύ 
άλλων: «Η οικονομική ζημιά εκτιμάται 
γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 
πενταετίας, μιας και οι αγρότες, μη εντασ-
σόμενοι στο πρόγραμμα νιτρορύπανσης, 
χάνουν το αντισταθμιστικό όφελος. Επίσης, 
ποιοτικά θα υποβαθμιστούν κι άλλο τα 
ήδη προβληματικά υπόγεια ύδατα, γιατί 
προς αναπλήρωση του χαμένου εισοδή-
ματός τους οι αγρότες θα επανέλθουν 
σε ανεξέλεγκτη, χωρίς έλεγχο από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ αζωτούχο λίπανση καθώς 
και σε εντατικοποίηση των καλλιεργειών 
(περισσότερα ποτιστικά και λιγότερα 
ξηρικά χωράφια)».

Στο πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύ-
πανσης για την πενταετία 2016-2020 οι 
καλλιεργητές εκφράζουν το ενδιαφέρον 
τους για ένταξη στο έργο μαζί με τις δηλώ-
σεις ΟΣΔΕ. Το έργο για τη νέα πενταετία 
και το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης ονομάζεται «Μείωση της ρύπανσης 
νερού από γεωργική δραστηριότητα» 
και περιλαμβάνει το επιμέρους μέτρο 
«ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές 
και κλιματικές υποχρεώσεις».

Περιγραφή σύμφωνα  
με το εγκεκριμένο ΠΑΑ  
από την Κομισιόν

Παρότι τα τελευταία χρόνια παρατη-
ρείται γενική μείωση της ποσότητας των 
λιπασμάτων, εν μέρει λόγω της εφαρμογής 
του μέτρου «μείωση της νιτρορύπανσης 

γεωργικής προέλευσης», είναι γεγονός ότι 
σε ορισμένες περιοχές της χώρας παρα-
τηρείται αύξηση στις τιμές των νιτρικών 
στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα. 

Η σημαντική αύξηση των εκτάσε-
ων που χαρακτηρίζονται ως «περιοχές 
ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση» και 
αποτελούν πλέον περιοχές εφαρμογής 
του έργου «Μείωση της ρύπανσης νερού 
από γεωργική δραστηριότητα» καθώς και 
η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
σε σημαντικούς υγροτόπους της χώρας 
αναμένεται να επιφέρουν μείωση της 
ρύπανσης τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και 
από άλλες ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά 
ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) στις 
«νέες» περιοχές εφαρμογής. 

Δεσμεύσεις δικαιούχων

Επιπλέον, η υλοποίηση του έργου στις 
«παλιές» ευπρόσβλητες από τη νιτρορύ-
πανση περιοχές θα σταθεροποιήσει σε 
χαμηλά επίπεδα ή θα μειώσει περαιτέρω 
τις ρυπογόνες εισροές στους υδατικούς 
αποδέκτες των περιοχών αυτών. Συνολικά, 
η εφαρμογή του έργου αναμένεται να έχει 
ως αποτέλεσμα την άμεση μείωση της 
ρύπανσης του νερού από τη γεωργική 
δραστηριότητα και την ταχύτερη απορ-
ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών 
νερών. 

Επιπλέον, αναμένεται μείωση της χρή-
σης νερού για γεωργική δραστηριότητα, 
αντίστοιχη με το μέγεθος των εκτάσεων 
στις οποίες θα εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις 
της αγρανάπαυσης και της αμειψισποράς.

Το έργο θα εφαρμοστεί στο μεγαλύ-

τερο μέρος των εντατικά καλλιεργού-
μενων εκτάσεων της χώρας με στόχο 
τη μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού 
αποτελέσματος. Οι δεσμεύσεις που ανα-
λαμβάνονται στο πλαίσιο του έργου είναι 
πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται 
σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πενταετίας. 

Οι δικαιούχοι που αναλαμβάνουν 
τη δέσμευση, υποχρεούνται να πραγ-
ματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις 
(εδαφολογική ανάλυση, φυλλοδιαγνω-
στική, ανάλυση αρδευτικού νερού) στην 
ενταγμένη εκμετάλλευση. Οι εργαστηρι-
ακές αναλύσεις πραγματοποιούνται από 
τα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και 
Ανάλυσης Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ ή από 
διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια.

Επίσης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να 
διαθέτουν «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών» 
(ΣΔΕ), μέσω του οποίου εξασφαλίζεται 
η αποδοτική και αποτελεσματική διαχεί-
ριση των χρησιμοποιούμενων εισροών 
(λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊ-
όντα, αρδευτικό νερό) στο σύνολο της 
ενταγμένης εκμετάλλευσης.

Περιοχές εφαρμογής 
του έργου

Οι αποφάσεις που καθορίζουν τις 
ευπρόσβλητες ζώνες από νιτρικά ιόντα 
γεωργικής προέλευσης είναι οι εξής:

1. Για το Κωπαϊδικό πεδίο, η υπ’ αριθμ. 
20417/2520 ΚΥΑ (Β 1195)

2. Για το Αργολικό πεδίο, η υπ’ αριθμ. 
20416/2519 ΚΥΑ (Β 1196)

3. Για το Θεσσαλικό πεδίο, η υπ’ αριθμ. 

25638/2905 ΚΥΑ (Β 1422)
4. Για τη λεκάνη του Πηνειού Ηλείας, 

η υπ’ αριθμ.20418/2521 ΚΥΑ (Β 1197)
5.  Για τον κάμπο Θεσσαλονί-

κης - Πέλλας - Ημαθίας, η υπ’ αριθμ. 
16175/824/12.4.2006 ΚΥΑ (Β 530)

6. Για τη λεκάνη του Στρυμό-
να στον Νομό Σερρών, η υπ’ αριθμ. 
50982/2309/11.12.2006 ΚΥΑ (Β 1894)

7. Για την πεδιάδα Άρτας - Πρέβεζας, 
η υπ’ αριθμ.50981/2308/11.12.2006 
ΚΥΑ (Β 1895)

Οι ενέργειες του ΠΑΚΟΕ

Τα προαναφερόμενα παρατέθηκαν 
προς ενημέρωση των αναγνωστών μας 
και επειδή το ΠΑΚΟΕ το 2006 είχε πραγ-
ματοποιήσει με… δικά του έξοδα τρί-
μηνη μελέτη στο Θεσσαλικό πεδίο, τα 
αποτελέσματα της οποίας ήταν άκρως 
ανησυχητικά (5-6 φορές πάνω από το 
επιτρεπόμενο όριο τα νιτρικά). Είχαμε, 
δε, τονίσει στην τότε… εξουσία (περιφε-
ρειάρχη, νομάρχες, Υπουργείο Γεωργίας) 
την αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων 
(εμπλουτισμός, σημαντική ελάττωση των 
νιτρικών λιπασμάτων κ.ά.). Εντούτοις, από 
τότε δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε και 
τώρα τα ερωτήματα είναι αμείλικτα για 
την εξουσία, που πρέπει να απαντήσει: 

–  Μέχρι σήμερα πόσα ευρώ έχουν 
ξοδευτεί στο πρόγραμμα αυτό και ποια 
ήταν τα αποτελέσματά του τις τελευταίες 
δεκαετίες;

– Πόσοι αγρότες έχουν διαπιστώσει τα 
οφέλη του και στα εισοδήματά τους αλλά 
και στην ποιότητα των προϊόντων τους;

Προγράμματα νιτρορύπανσης: Ποιος  
(και πώς) καθορίζει τα κριτήρια ένταξης;
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Ο ι συνολικές οικονομικές 
απώλειες που προκλήθη-
καν από ακραίες καιρικές 

συνθήκες και κλιματικές συνθήκες 
στην Ευρώπη κατά την περίοδο 
1980-2016 ανήλθαν σε πάνω από 
450 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, 
για την ίδια πάντα χρονική περί-
οδο, ακραία καιρικά φαινόμενα, 
όπως καύσωνες, παρατεταμένες 
ξηρασίες αλλά και δασικές πυρκα-
γιές, προκάλεσαν απώλειες 89.873 
ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. 

Τα στατιστικά αυτά αναφέρθη-
καν κατά τη διάρκεια παρουσίασης 
της νέας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
και τη διαχείριση των καταστροφών 
στις 17 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

H έκταση των καταστροφών μετά 
τις δασικές πυρκαγιές, τις πλημμύ-
ρες, τις καταιγίδες, όχι μόνο στην 
Ευρώπη αλλά και αλλού, έχει δείξει 
ότι το κόστος της αδράνειας για την 
κλιματική αλλαγή, καθώς και της 
προσαρμογής και της πρόληψης, 
είναι εξαιρετικά υψηλό. 

Η Έκθεσή καταδεικνύει ότι οι 
ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει να 
προετοιμάζονται, αλλά «πρέπει να 
γίνουν περισσότερα, ξεκινώντας από 
την καλύτερη συνοχή για τη μείωση 
των κινδύνων», όπως δήλωσε ο Hans 
Bruyninckx, εκτελεστικός διευθυντής 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περι-

βάλλοντος.
Το μεγαλύτερο μερίδιο των οικο-

νομικών επιπτώσεων προκλήθηκε από 
πλημμύρες (περίπου 40%), ακολου-
θούμενες από τις καταιγίδες (25%), 
τις ξηρασίες (περίπου 10%) και τα 
κύματα καύσωνα (περίπου 5%). Η 
ασφαλιστική κάλυψη όλων αυτών 
των κινδύνων ανέρχεται συνολικά 
περίπου στο 35%. Είναι ενδεικτικό 
επίσης ότι ένα μεγάλο μερίδιο των 
συνολικών ζημιών προκλήθηκε από 
έναν μικρό αριθμό γεγονότων.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία, τα κύματα καύσωνα 
είναι τα πιο θανατηφόρα, ειδικά για 
τις ευάλωτες ομάδες όπως οι ηλι-
κιωμένοι, εξαιτίας, για παράδειγμα, 
της επιδείνωσης των αναπνευστικών 
και καρδιαγγειακών παθήσεων, που 
επιβαρύνονται περαιτέρω από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι πλημμύ-
ρες, οι κατολισθήσεις και οι δασικές 
πυρκαγιές προκαλούν επίσης θανά-
τους, αλλά λιγότερους από τα κύματα 
καύσωνα.

«Πέντε χρόνια μετά την εκπό-
νηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 
για την Προσαρμογή βρισκόμαστε 
ενώπιον ενός κόσμου που αντιμετω-
πίζει πολλαπλούς κινδύνους. Είμαστε 
ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι 25 
χώρες της ΕΕ έχουν υιοθετήσει εθνικές 
στρατηγικές για την προσαρμογή», 
είπε η κ. Slingenberg από τη Γενική 
Διεύθυνση της Επιτροπής για τη Δράση 

για το Κλίμα. Για τη χρηματοδότηση 
της στρατηγικής «προσαρμογής» η 
κ. Slingenberg εξέφρασε τον στόχο 
της Επιτροπής για ενσωμάτωση στον 
κοινοτικό προϋπολογισμό, εκτιμώντας 
πως τα συνολικά κονδύλια για τον 
μετριασμό των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου θα ξεπεράσουν ενδεχο-
μένως τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Η Ελλάδα είναι από τις τελευ-
ταίες χώρες της ΕΕ που εκπόνησε 
Εθνική Στρατηγική, υπό τον κίνδυνο 
απένταξης έργων ύψους 5 δισ. ευρώ 
από τη νέα προγραμματική περίοδο 
(2014-2020).

«Φέτος είναι μια από τις χειρότερες 
χρονιές. Είχαμε τις μεγαλύτερες πυρκα-
γιές στη Χιλή, τους κυκλώνες Ίρμα και 
Μαρία στην Αμερική, την Οφήλια στην 
Ευρώπη και τις χειρότερες πυρκαγιές 
στην Ευρώπη, ενώ η περίοδος των 
δασικών πυρκαγιών άρχισε φέτος τον 
Απρίλιο-Μάιο, ενώ ακόμη δεν έχουν 
σταματήσει όπως βλέπουμε στην 
Πορτογαλία, όπου έχουμε θρηνήσει 
πάνω από εκατό νεκρούς», είπε ο κ. 
Luchner εκπροσωπώντας τη Γενική 
Διεύθυνση για την Πολιτική Προστασία 
και τις Ανθρωπιστικές Επιχειρήσεις.

«Κάθε έτος οι καμένες δασικές 
εκτάσεις ανέρχονται περίπου στα 
600.000 στρέμματα, ενώ φέτος έχου-
με φτάσει στα πάνω από 1.800.000 
στρέμματα», σημείωσε κλείνοντας ο 
κ. Luchner.

πηγή: 4green

Δραστικές αποφάσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η Ελλάδα ουραγός  
στα σχετικά προγράμματα

Θερμών χειμώνων 
συνέχεια…

Ανησυχητικές οι προβλέψεις 
Αμερικανών μετεωρολόγων
 Η κλιματική αλλαγή βαίνει προς το χειρό-

τερο: αυτή η διαπίστωση είναι πλέον κοινώς 
αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα, 
και φαίνεται ότι ούτε η φετινή χρονιά θα 
αποτελέσει εξαίρεση. Μετεωρολόγοι της 
Εθνικής Ωκεανογραφικής και Ατμοσφαιρικής 
Υπηρεσίας των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ) ανακοίνωσαν 
στο περιοδικό υψηλής τεχνολογίας “Wired” 
ότι, βάσει των επιστημονικών μοντέλων 
τους, στις δυτικές και νότιες Πολιτείες των 
ΗΠΑ οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι 
υψηλότερες του φυσιολογικού, ενώ η νότια 
Καλιφόρνια, το Τέξας και η Φλόριντα θα 
αντιμετωπίσουν αυξημένη ξηρασία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κατάσταση 
προσομοιάζει κατά πολύ με αυτή των δύο 
παρελθόντων ετών, κάτι που εν τέλει μπορεί να 
σημαίνει ότι ο πλανήτης θερμαίνεται με ρυθμό 
πολύ υψηλότερο από αυτόν που είχε αρχικά 
εκτιμηθεί. Σε αυτό συνηγορούν και ακραία 
έκτακτα καιρικά φαινόμενα, όπως τα φαινόμενα 
Ελ Νίνιο και Λα Νίνια, που πιθανότατα διαδρα-
ματίζουν έναν πολύ σημαντικότερο ρόλο απ’ 
ό,τι η κλιματική αλλαγή στο σύνολό της. Όπως 
υπογραμμίζουν οι ειδικοί, η πτώση της θερμο-
κρασίας των υδάτων κατά μήκος του Ειρηνικού 
ωκεανού (φαινόμενο Λα Νίνια) έχει τεράστιες 
επιπτώσεις στον χειμερινό καιρό της Βόρεια 
Αμερικής. Επίσης, μελέτη του 2014 διαπιστώνει 
ότι τα ισχυρά φαινόμενα που συνδέονται με τον 
Ελ Νίνιο μπορούν να ενισχυθούν, να επαναλαμ-
βάνονται συχνότερα και να αποβούν ακόμη και 
εφιαλτικά, αν η κλιματική αλλαγή –ειδικότερα, 
η υπερθέρμανση του πλανήτη– συνεχιστούν με 
τον σημερινό ή, ακόμη χειρότερα, με μελλοντικό 
υψηλότερο ρυθμό.

Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, που το 
παραδοσιακά συντηρητικό σε θέματα περιβάλ-
λοντος αμερικανικό κατεστημένο αποφάσισε να 
αντιδράσει. Έτσι, ένας όμιλος 50 Ρεπουμπλικανών 
και Δημοκρατικών γερουσιαστών συγκρότησε 
φέτος το καλοκαίρι το «Συμβούλιο για τις Λύσεις 
στο Κλίμα», μία άτυπη ομάδα, προκειμένου 
να συζητήσει ενδελεχώς τις επιπτώσεις των 
πλημμυρών στις παράκτιες περιοχές και την 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Απώτερος 
σκοπός τους, μάλιστα, είναι να καταργηθεί κάθε 
μελλοντική νομοθεσία που θα απαγόρευε στο 
Πεντάγωνο να δημοσιοποιήσει έκθεση για τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις στρα-
τιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Όταν πριν από 38 χρόνια το ΠΑΚΟΕ 
φώναζε, διαμαρτυρόταν και ανησυχούσε για 
τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στην κλιματική αλλαγή, τότε ήταν… «υπερβο-
λικό» και οι εξουσίες έριχναν τόνους τη 
λάσπη σε αυτά που έγραφε. Τώρα, μετά τα δύο 
τελευταία δυστυχήματα (Σαρωνικός, Μάνδρα), 
διαπιστώνεται ότι το ΠΑΚΟΕ για μία ακόμη 
φορά δικαιώνεται. Όμως οι καταστροφές 
έγιναν ανεπιστρεπτί…

Είναι καιρός οι πολίτες να οργανωθούν 
και να τιμωρήσουν την εγκληματική αδι-
αφορία των εξουσιαστών τους.
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Προκηρύχθηκε  
ο νέος κύκλος  
των Ευρωπαϊκών 
Βραβείων Επιχειρήσεων 
για το Περιβάλλον

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλο-
ντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG 
Environment) και ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασί-
ας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) ανα-
κοίνωσαν την προκήρυξη του νέου 
κύκλου των Ευρωπαϊκών Βραβείων 
Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 
(European Business Awards for the 
Environment – EBAE).

Τα βραβεία αυτά απονέμονται κάθε 
2 χρόνια σε όσες επιχειρήσεις των 28 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών 
διακρίθηκαν για τις περιβαλλοντικές 
τους επιδόσεις, την καινοτομία και την 
προσήλωσή τους στην κυκλική οικονομία. 
Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό 
Ευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος έχει ως 
στόχο να παρακινήσει τις Ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πολιτικών 
προστασίας του περιβάλλοντος και βιώ-
σιμης ανάπτυξης.

Η πρώτη διοργάνωση ανάγεται στο 
1987, ενώ στην Ελλάδα διοργανώθηκαν 
πρώτη φορά πριν από 13 χρόνια. Δικαίωμα 
συμμετοχής στον εθνικό διαγωνισμό έχουν 
όλες οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην 
Ελλάδα και ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. 
Στη συνέχεια οι ελληνικές επιχειρήσεις 
διαγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η τελευταία πανευρωπαϊκή απονομή 
έλαβε χώρα το 2016 στο Ταλίν, όπου 
συμμετείχαν συνολικά 148 επιχειρήσεις 
από 24 χώρες (αριθμός ρεκόρ), εκ των 
οποίων 9 ήταν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες βραβεύτηκαν στην Αθήνα σε ειδική 
τελετή τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Οι κατηγορίες βράβευσης είναι οι εξής:
– Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης 

(Management Award)
– Βραβείο Προϊόντος (Product Award)
– Βραβείο Διεργασίας (Process Award)

– Βραβείο Διεθνούς Επιχειρηματικής 
Συνεργασίας (International Business 
Cooperation Award)

Οι βραβευθέντες στις παραπάνω 
κατηγορίες διαγωνίζονται και στην υπο-
κατηγορία Βιοποικιλότητα (Biodiversity). 
Η πρώτη κατηγορία χωρίζεται σε δύο 
υποκατηγορίες: Βραβείο Οργάνωσης και 
Διοίκησης για πολύ μικρές (micro) και 
μικρές (small) επιχειρήσεις και Βραβείο 
Οργάνωσης και Διοίκησης για μεσαίες 
(medium) μεγάλες (large) επιχειρήσεις. 

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσε-
ων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής τελούν υπό την αιγίδα των 
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

πηγή: greenbusiness.gr, 10/10/2017

Κ ατά μήκος της οδού Κων-
σταντινουπόλεως, εγκάρσια 
στις σιδηροδρομικές γραμμές, 

άνθρωποι, λεωφορεία και αυτοκί-
νητα διασταυρώνουν καθημερινά 
τις διαδρομές τους, πολλές φορές 
με οδυνηρά αποτελέσματα. Μέσα 
στο 2017 έχουν καταγραφεί δύο 
θανατηφόρα δυστυχήματα, ενώ οι 
παραστάσεις των κατοίκων προς 
τις αρμόδιες Αρχές δεν έχουν τύχει 
της ανάλογης προσοχής, μολονό-
τι εκκρεμεί σχετική απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας ήδη 
από το 2006!

Μετά τα δύο θανατηφόρα δυστυ-
χήματα που συνέβησαν στις 2/2/2017 
και 31/5/2017 στη Διάβαση της οδού 
Δαμβέργη, στο κέντρο σχεδόν της Αθή-
νας, οι κάτοικοι των περιοχών, κυρίως 
αυτοί της πλατείας Αττικής και των 
Σεπολίων, ξεκίνησαν κινητοποιήσεις 
και διαμαρτυρίες για τη λήψη των 
απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας.

Οι επικίνδυνες διαβάσεις, από τις 
οποίες περνούν ταυτόχρονα άνθρωποι 
και οχήματα και οι οποίες φυλάσσο-
νται κατά τη διέλευση των συρμών 
από μπάρες ή από… συρματόσχοινα με 
κρεμασμένα υφάσματα (!), βρίσκονται 
σχεδόν σε όλο το μήκος των γραμμών 
του τρένου, με χαρακτηριστικότερη 
απόσταση εκείνη από το ύψος των οδών 
Σιώκου-Δαμβέργη μέχρι την περιοχή 
Γκάζι-Ρουφ. Σοβαρότατο πρόβλημα 
αντιμετωπίζει και η Ακαδημία Πλάτω-
νος, όπου υπάρχει αφύλαχτη διάβαση!

Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών 
βρίσκονται καθημερινά σε κίνδυνο, 
αφού έχουν σημειωθεί και αρκετά άλλα 
ατυχήματα. Το πρόβλημα χρονίζει εδώ 
και δεκαετίες. Είναι αξιοσημείωτο ότι, 
ενώ υπάρχει σχετική απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (η 
3520/2006) περί υπογειοποίησης 

των σιδηροτροχιών στο τμήμα Τρεις 
Γέφυρες-Σταθμός Λαρίσης και μολονότι 
οι διαδοχικές κυβερνήσεις και δημοτι-
κές Αρχές έκτοτε έχουν υποσχεθεί να 
προχωρήσουν σε μια σειρά πρόσθετων 
μέτρων, επί της ουσίας δεν έχει γίνει 
καμία σοβαρή προσπάθεια.

Μετά από αγώνες των κατοίκων, 
πορείες και παραστάσεις στον ΟΣΕ, 
ακόμη και συλλήψεις στο παρελθόν, 
ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ κ. 
Πετράκης υποσχέθηκε ότι η υπογειοποί-
ηση θα δημοπρατούνταν τον Νοέμβριο 
του 2017, ενώ τα έργα ασφάλειας των 
πεζών θα είχαν ολοκληρωθεί το πολύ 
μέχρι τα μέσα Ιουλίου. 

Εντούτοις, το χρονοδιάγραμμα που 
οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ είχαν 
θέσει εξέπνευσε και τα μόνα μέτρα 
που πήραν ήταν η τοποθέτηση δύο 
προβολέων (στις οδούς Δαμβέργη και 
Ρόδου), κάποιες επισκευές πινακίδων 
και ένα βάψιμο! Όσο για τις διαβάσεις 
των οδών Αγίου Μελετίου, Σεπολίων 
και Λένορμαν, την ευθύνη των οποίων 
έχει ο Δήμος Αθηναίων, οι υπεύθυνοι 

του ΟΣΕ παρέπεμψαν τους κατοίκους 
στον Δήμο, ο οποίος εξακολουθεί να 
επιδεικνύει χαρακτηριστική αδιαφορία.

Δυστυχώς όμως, αδιαφορία ή 
κόπωση φαίνεται ότι παρουσιάζουν 
και αρκετοί κάτοικοι πια, αφού στη 
συνέλευση κατοίκων που διοργάνωσε η 
Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού-Ακαδημίας 
Πλάτωνος-Σεπολίων η παρουσία του 
κόσμου ήταν ελάχιστη. Ίσως η παράτα-
ση επίλυσης του προβλήματος να έχει 
εξαντλήσει την αντοχή των κατοίκων…

Κι όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε θανατηφόρα τροχαία 
δυστυχήματα. Στο πρώτο εξάμηνο 
του 2017 είχαμε 1.230 νεκρούς και 
2.350 τραυματίες, από τους οποίους 
το 70% έμειναν ανάπηροι, ενώ οι 
ηλικίες σοκάρουν: κατά 62% τα θύματα 
ήταν μεταξύ 18-25 ετών, στην πιο 
παραγωγική και δημιουργική ηλικία 
τους. Εξάλλου, η αποκατάσταση των 
αναπήρων στοιχίζει 1,1% του ΑΕΠ 
ετησίως, δηλαδή 3,5 δισ. ευρώ.

Για όλα αυτά, προσοχή!

Διαβάσεις-δολοφόνοι  
στην καρδιά της Αθήνας

Διαβάσεις-δολοφόνοι, Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον θάνατο γυναί-
κας (2.2.2017).

Με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού κ. Λυδίας 
Κονιόρδου 302 στρέμματα στον χώρο του πρώην αερο-
δρομίου του Ελληνικού χαρακτηρίζονται «αρχαιολογικός 
χώρος», γεγονός που τα εξαιρεί από την προοπτική της 
οικονομικής αξιοποίησής τους από τη Lamda Development.

Η απόφαση, που πήρε ΦΕΚ στις 3/11/2017, εξαιρεί την 
εν λόγω έκταση από το σύνολο των 6.500 στρεμμάτων 
προς επένδυση «για λόγους προστασίας και ανάδειξης 
των εγκείμενων αρχαιοτήτων, που χρονολογούνται από 
τους προϊστορικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους». 
Στην απόφαση σημειώνεται ότι «η ένταξη των μνημείων 
στην οριοθέτηση, βάσει έρευνας πεδίου, επιτρέπει την 
προστασία και ανάδειξή τους σε ιστορική, αισθητική και 
λειτουργική ενότητα».

Το επόμενο βήμα θα είναι η έκδοση απόφασης για την 
έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) και 

της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του Ελληνικού σε συνάρτηση με τη σχεδιαζόμενη 
επένδυση. Υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση 
αφορά και τους όρους δόμησης του Ελληνικού, μεταξύ 
άλλων και τα ύψη των κτηρίων που θα ανεγερθούν. Σύμ-
φωνα με τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, τα ύψη αυτά δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του λόφου της Ακρόπολη 
(156 μέτρα), ενώ ο αρχικός σχεδιασμός της επένδυσης 
προβλέπει την ανέγερση έξι ουρανοξυστών ύψους 200 
μέτρων ο καθένας.

Η απόφαση της κ. Κονιόρδου έρχεται να περισώσει 
ό,τι κρίνεται πιο σημαντικό από τα αρχαιολογικά ευρήματα 
της περιοχής, παίζοντας ταυτόχρονα ρόλο άμβλυνσης 
των αντιθέσεων που εκδηλώθηκαν, ακόμη και εντός των 
κόλπων της κυβέρνησης, με αφορμή τις τοποθετήσεις 
υπέρ ή κατά της επένδυσης.

Συμβιβαστική απόφαση για το Ελληνικό
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Πρώτη αιτία πρόωρων 
θανάτων η ατμοσφαιρική 
ρύπανση

Στην ετήσια Έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Υπηρε-
σία Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι η ρύπανση 
της ατμόσφαιρας παραμένει η πρώτη αιτία για 
τους πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την έκθεση, από τους 520.000 
πρόωρους θανάτους που καταγράφηκαν το 2014 
σε 41 ευρωπαϊκές χώρες (από 550.000 το 2013), 
οι τέσσερεις στους πέντε συνδέονται άμεσα με τις 
εκπομπές μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα, που 
προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίμων και 
θεωρούνται επιβλαβή για την ατμόσφαιρα από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στις χώρες της ΕΕ τα 3/4 των πρόωρων θανάτων 
(399.000 σε σύνολο 487.600) συνδέονται με την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, 
Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Καρμένου Βέλα 
σε σχετική ανακοίνωσή του δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα αυτό και να βοηθήσει τις χώρες-μέλη 
ώστε η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι πολίτες 
τους να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ηλεκτρική ενέργεια  
από... δάκρυα!

Απίστευτο κι όμως αληθινό: Μικρές ποσότητες 
ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να παραχθούν 
από... δάκρυα και άλλες ουσίες, χάρη σε μια 
νέα μέθοδο που ανακαλύφθηκε από ερευνητές 
του Πανεπιστημίου του Λίμερικ στην Ιρλανδία.

Η μέθοδος χρησιμοποιεί πίεση για τη δημιουρ-
γία ενέργειας από κρυστάλλους πρωτεϊνών που 
βρίσκονται στο σάλιο, στο γάλα και στα δάκρυα 
των θηλαστικών, καθώς και στα ασπράδια αυγών 
από πτηνά. Η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την τροφοδότηση ιατρικών 
εμφυτευμάτων που απελευθερώνουν φάρμακα 
στο σώμα.

«Ο αντίκτυπος αυτής της ανακάλυψης στον 
τομέα της βιολογικής πιεζοηλεκτρικής ενέργειας 
θα είναι τεράστιος», δήλωσε ο καθηγητής Λούουκ 
φαν ντερ Βίλεν.

Η πιεζοηλεκτρική ιδιότητα κάποιων υλικών 
όπως ο χαλαζίας μπορεί να μετατρέψει τη μηχανική 
ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια, και αντίστροφα. 
Η ιδιότητα αυτή χρησιμοποιείται ήδη για τη δημι-
ουργία δονήσεων στα κινητά τηλέφωνα και στην 
απεικόνιση υπερήχων. Εντούτοις, η ικανότητα 
παραγωγής ηλεκτρισμού από αυτή τη συγκεκριμένη 
πρωτεΐνη δεν είχε εξεταστεί μέχρι στιγμής. «Επειδή 
πρόκειται για ένα βιολογικό υλικό, είναι μη τοξικό 
και θα μπορούσε να έχει καινοτόμες εφαρμογές που 
περιλαμβάνουν ιατρικά εμφυτεύματα», δήλωσε η 
επικεφαλής της έρευνας, Έιμι Στέιπλτον.

Η ομάδα διερεύνησε απλά θεμελιώδη δομικά 
στοιχεία που δημιουργούν πιεζοηλεκτρική ενέργεια. 
Η ανακάλυψη μπορεί να έχει εφαρμογές ευρείας 
εμβέλειας και να οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνα 
σχετικά με τη συγκομιδή ενέργειας και τις βιοϊατρικές 
συσκευές, καθώς και να αποτελέσει μια εναλλα-
κτική λύση για τις συμβατικές μηχανές συγκομιδής 
πιεζοηλεκτρικής ενέργειας, πολλές από τις οποίες 
περιέχουν τοξικά στοιχεία όπως ο μόλυβδος.

πηγή: «Η Ναυτεμπορική» 

Μ ε ερώτηση της 23ης Οκτω-
βρίου 2017, που συνυπο-
γράφουν ακόμη 14 βου-

λευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η βουλευτής 
Β΄ Αθήνας κ. Χαρά Καφαντάρη 
θίγει την αναγκαιότητα ίδρυ-
σης Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο πάρκο 
«Αντώνης Τρίτσης». Το κείμενο 
της ερώτησης αναδημοσιεύει η 
«ΟΙΚΟνομία»:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κκ. Υπουργούς:
• Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευ-
μάτων,
• Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Εσωτερικών

Θέμα: Ίδρυση Κέντρου Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 
στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

 Το Μητροπολιτικό Πάρκο Περι-
βαλλοντικών και Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης 
Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης 
Τρίτσης», που βρίσκεται στη δυτική 
μητροπολιτική Αθήνα, εντός των διοι-
κητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, είναι 
το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο 
της Αθήνας, συνολικής έκτασης 
περίπου 1.000 στρεμμάτων, και το 
μεγαλύτερο πάρκο περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης των Βαλκανίων. 
Αποτελεί δημοφιλή προορισμό για 
τους κατοίκους της Αθήνας, με ιδι-
αίτερα υψηλή επισκεψιμότητα τα 
σαββατοκύριακα, τις μέρες αργιών 
ή μεγάλων εκδηλώσεων.

Στον νέο Φορέα Διαχείρισης 
(ΦΔ) που ιδρύθηκε με το νόμο 
4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-
2016) συμμετέχουν το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η 
Περιφέρεια Αττικής, ο Αναπτυξια-
κός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εργαστή-
ριο Αστικού Περιβάλλοντος του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 
η Κοινωνία των Πολιτών, «Φίλοι του 
Πάρκου Τρίτση».

Μετά από πολλά χρόνια εγκατά-
λειψης και ουσιαστικής αδιαφορίας 
και από τις κυβερνήσεις και από 
μερίδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
η κοινή υπουργική απόφαση του 
υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη 
και των συναρμόδιων υπουργών, 
που δημοσιεύτηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβέρνησης 10.03.2017, 
βάζει τέλος στον μαρασμό και την 
υποβάθμιση του Πάρκου. Η μηνιαία 
πρόσοδος στον Φορέα Διαχείρισης 
του Μητροπολιτικού Πάρκου, ύψους 
58.000 ευρώ (696.000 ευρώ ετη-
σίως), σηματοδοτεί την άνθιση της 
αναξιοποίητης αυτής όασης.

Μεταξύ των σκοπών του πάρκου 
περιλαμβάνεται α΄) «Η περιβαλλο-
ντική ευαισθητοποίηση ενημέρωση 
και εκπαίδευση των πολιτών και 
μαθητών, καθώς και η ανάδειξη 
της ιδιαίτερης αξίας του πρασίνου 
εντός του αστικού ιστού, με κάθε 
πρόσφορο μέσο, με την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων εντός του πάρκου, 
αλλά και εκτός αυτού, εφόσον κρίνε-
ται σκόπιμο και πρόσφορο, και β΄) η 
εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση 
προγραμμάτων περιβαλλοντικής 
προστασίας και εκπαίδευσης στον 
χώρο του Πάρκου, στον αστικό 
ιστό και στο φυσικό περιβάλλον 
της Αττικής […]» (άρθρο 52, παρ.2, 
εδ. α, β).

Το ΔΣ του ΦΔ με την με αρ. 
8 από 10/11/2016 απόφασή του 
ενέκρινε πρόταση για την ίδρυση 
και λειτουργία Κέντρου Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) εντός 
των διοικητικών ορίων του Πάρκου, 
το οποίο θα ανταποκρίνεται στις 
αντίστοιχες προδιαγραφές που θέτει 
το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, δεδομένου ότι 
διαθέτει τις απαιτούμενες υποδο-
μές: κτηριακές υποδομές (διώροφο 
κτήριο με έξι μεγάλες αίθουσες και 
τέσσερεις μικρότερους χώρους, σε 
πολύ καλή κατάσταση και με κεντρική 
θέρμανση, που μπορούν να αξιοποι-
ηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας ή 
και πολλαπλών χρήσεων, βιβλιο-
θήκη-αναγνωστήριο, εργαστήριο, 
αίθουσα πληροφορικής, ενώ οι 
μικρότερες αίθουσες μπορούν να 
φιλοξενήσουν γραφεία κ.ά. Επίσης, 
διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, 
εύκολη προσβασιμότητα σχολικών 
μονάδων και επιτελεί συνεργασίες 
με επιστημονικά ιδρύματα. 

Τις δαπάνες για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών του ΚΠΕ 
δύναται να αναλάβει ο ΦΔ από 
τον προϋπολογισμό του ή και σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας 
και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Με το με αρ. πρωτ. 79/16.05.2017 
έγγραφό του, ο Φορέας Διαχείρισης 
ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων την 
έγκριση για την ίδρυση ΚΠΕ στο 
πάρκο.

Δεδομένου ότι:
Α΄) Το Μητροπολιτικό Πάρκο 

Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης 
Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης 
Τρίτσης» είναι το μοναδικό πάρκο 
στην Ελλάδα που, σύμφωνα με τον 
σκοπό ίδρυσής του, υποχρεούται να 
παρέχει στην εκπαιδευτική κοινό-

τητα και τις ευρύτερες κοινωνικές 
ομάδες ενημέρωση και εκπαίδευση 
σε θέματα περιβάλλοντος.

Β΄) Το ίδιο το οικοσύστημα του 
πάρκου με τα φυσικά και τεχνητά 
χαρακτηριστικά του (αλσύλλια, δεν-
δροκαλλιέργειες, υγροβιότοπους, 
λιμναίο οικοσύστημα, ιστορικά 
κτίσματα) αποτελεί ιδανικό πεδίο 
έρευνας και μελέτης στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης για την αειφορία και 
δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και 
άλλες κοινωνικές ομάδες να κατα-
νοήσουν τη σημασία των πράσινων 
χώρων στο αστικό περιβάλλον, τις 
κοινωνικές, οικολογικές, εκπαιδευτι-
κές και οικονομικές διαστάσεις τους, 
καθώς και τους τρόπους προστασίας 
και βιώσιμης διαχείρισής τους.

Γ΄) Η Δυτική Αθήνα, με μαθητικό 
δυναμικό Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 
εκπαίδευσης 70.000 περίπου, είναι 
η μοναδική Διεύθυνση στην οποία 
δεν λειτουργεί ΚΠΕ . Με δεδομένο 
ότι κάθε ΚΠΕ θεσμικά υποχρεούται 
να προσφέρει το μεγαλύτερο μέρος 
του χρόνου εργασίας του και παροχής 
υπηρεσιών του σε σχολεία και εκπαι-
δευτικούς της περιοχής εμβέλειάς 
του, αρχίζοντας οπωσδήποτε από 
τα σχολεία της πόλης του και του 
νομού του, οι μαθητές της Δυτικής 
Αθήνας έχουν λιγότερες πιθανότητες 
από τους μαθητές των υπόλοιπων 
Διευθύνσεων να επισκεφτούν ένα 
από τα ΚΠΕ που ήδη λειτουργούν 
σε όλες τις άλλες Διευθύνσεις (Δρα-
πετσώνας, Λαυρίου, Αργυρούπολης, 
Ελευσίνας).

Δ΄) Η ίδρυση και λειτουργία 
ΚΠΕ στη Δυτική Αθήνα αποτελεί 
αίτημα όχι μόνο της εκπαιδευτικής 
κοινότητας αλλά και της τοπικής 
κοινωνίας και έχει την υποστήριξη 
των δύο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
και των περιβαλλοντικών φορέων 
της περιοχής.

Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
Προτίθενται να ανταποκριθούν στο 

αίτημα του Φορέα Διαχείρισης του 
Πάρκου και των κατοίκων της ευρύτε-
ρη περιοχής, ώστε να δρομολογηθεί 
η ίδρυση ΚΠΕ στο Μητροπολιτικό 
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης;

Οι ερωτώντες βουλευτές: 
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά), 

Αθανασίου Νάσος, Γεννιά Γεωργία, 
Δημαράς Γεώργιος, Δέδες Ιωάννης, 
Θελερίτη Μαρία, Θεωνάς Ιωάννης, 
Καββαδία Αννέτα, Κασιμάτη Νίνα, 
Κυρίτσης Γεώργιος, Μηταφίδης Τρι-
αντάφυλλος, Ξυδάκης Νικόλαος, 
Πάντζας Γεώργιος, Σταματάκη Ελένη, 
Φίλης Νικόλαος

Χρονίζει η ίδρυση Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Επίκαιρη ερώτηση της κ. Χαράς Καφαντάρη
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Μ ε Δελτίο Τύπου της 12ης 

Οκτωβρίου 2017 η εταιρεία 
KPMG επισημαίνει μια όψη 

της κλιματικής αλλαγής που φαίνεται 
να μην έχει απασχολήσει ιδιαίτερα 
προς το παρόν τόσο τους ειδικούς 
όσο και τις επιχειρήσεις και τους 
πολίτες. Πρόκειται για τους οικονο-
μικούς κινδύνους που απορρέουν από 
τη ραγδαία αλλαγή του κλίματος σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, η 
KPMG αναφέρει:

Τρεις στις τέσσερεις εταιρείες παγκο-
σμίως δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμη την 
κλιματική αλλαγή ως χρηματοοικονομικό 
κίνδυνο. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) 
των επιχειρήσεων μεγάλης και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης παγκοσμίως δεν ανα-
γνωρίζουν τους οικονομικούς κινδύνους 
της κλιματικής αλλαγής στις ετήσιες 
οικονομικές εκθέσεις τους, σύμφωνα με 
την Έρευνα για τις Εκθέσεις Εταιρικής 
Υπευθυνότητας 2017 της KPMG που 
δημοσιεύτηκε σήμερα (12/10/2017). 
Μεταξύ της μειοψηφίας που αναγνωρίζει 
τους κινδύνους που ενέχει η κλιματική 
αλλαγή, λιγότερες από μία στις είκοσι 
επιχειρήσεις (4%) παρέχουν αναλύσεις 
στους επενδυτές σχετικά με την επιχει-
ρηματική αξία που διακυβεύεται.

Η έρευνα της KPMG βασίστηκε στη 
μελέτη των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων 
και εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας 
ενός συνόλου 4.900 εταιρειών, που απο-
τελείται από τις 100 κορυφαίες εταιρείες 
από άποψη εσόδων σε 49 χώρες. Σε 
μόλις 5 χώρες παγκοσμίως οι οικονομι-
κές εκθέσεις της πλειοψηφίας των 100 
κορυφαίων εταιρειών τους περιλάμβαναν 
αναφορά στους οικονομικούς κινδύνους 
της κλιματικής αλλαγής. Οι χώρες αυτές 
είναι οι: Ταϊβάν (88%), Γαλλία (76%), Νότια 
Αφρική (61%), ΗΠΑ (53%) και Καναδάς 
(52%). Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
στις χώρες αυτές η γνωστοποίηση των 
σχετικών κινδύνων είτε επιβάλλεται είτε 
ενθαρρύνεται από τις κρατικές, τις χρημα-

τιστηριακές ή τις οικονομικές ρυθμιστικές 
Αρχές. Σε επίπεδο κλάδου, τα υψηλότερα 
ποσοστά αναγνώρισης των κινδύνων που 
σχετίζονται με το κλίμα απαντώνται στους 
τομείς Δασοκομίας και Χαρτιού (44%), 
Χημικών (43%), Εξόρυξης (40%) και 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (39%). 
Ακολουθούν ο κλάδος της Αυτοκινητο-
βιομηχανίας (39%) και οι Επιχειρήσεις 
Κοινής Ωφέλειας (38%). Η Υγεία (14%), 
οι Μεταφορές και η Αναψυχή (20%) και 
το Λιανικό Εμπόριο (23%) είναι οι κλάδοι 
με τη μικρότερη πιθανότητα αναγνώρισης 
του κλιματικού κινδύνου. 

Εξετάζοντας πιο συγκεκριμένα τις 250 
μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου (G250), 
η δημόσια αναγνώριση του οικονομικού 

κινδύνου που σχετίζεται με το κλίμα εκ 
μέρους τους είναι πιο συχνή, σίγουρα 
όμως όχι ακόμη καθολική. Στην κορυφή 
βρίσκονται πολυεθνικές με έδρα στη 
Γαλλία, με το 90% αυτών να αναγνω-
ρίζουν τον κλιματικό κίνδυνο, ενώ τις 
ακολουθούν μεγάλες εταιρείες με έδρα 
τη Γερμανία (61%) και το ΗΒ (60%). 
Περίπου τα δύο τρίτα των G250 στους 
κλάδους του Λιανικού Εμπορίου (67%) 
και του Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
(65%) αναγνωρίζουν τον κίνδυνο, με 
μόλις το ένα τρίτο (36%) τον μεγάλων 
εταιρειών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών 
να τις μιμούνται.

Η έρευνα ωστόσο αποκάλυψε ότι μόλις 
έξι εταιρείες μεταξύ των G250 έχουν 

φροντίσει να ενημερώσουν τους επενδυτές 
για τον ενδεχόμενο οικονομικό αντίκτυπο 
του κλιματικού κινδύνου μέσω ποσοτικού 
προσδιορισμού ή διαμόρφωσης σεναρίων. 
Ο Γιώργος Ραουνάς, γενικός διευθυντής, 
επικεφαλής της Επιχειρηματικής Διακυβέρ-
νησης της KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε 
σχετικά: «Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
εμφάνισαν αύξηση (κατά 8 ποσοστιαίες 
μονάδες) στον αριθμό των εταιρειών που 
δημοσιεύουν μη χρηματοοικονομικά στοι-
χεία (Ν100). Το νέο νομοθετικό πλαίσιο 
εκτιμάται ότι έχει συμβάλει στην αύξηση 
αυτή, από 46% το 2015 σε 54% το 2017. 
Εντούτοις παραμένουμε κάτω από τον 
αντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο του 72%, 
γεγονός που θα πρέπει να προβληματίσει 
τις ελληνικές επιχειρήσεις και να αποτελέ-
σει έναυσμα για την περαιτέρω επέκταση 
της δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών 
στοιχείων, αποσκοπώντας στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητάς τους».

Μπορείτε να βρείτε την Έρευνα για 
τις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας 
2017 της KPMG εδώ (KPMG Survey 
of Corporate Responsibility Reporting 
2017) www.kpmg/gr/com/crreporting.

Η KPMG αποτελεί το παγκόσμιο δίκτυο 
ανεξάρτητων εταιρειών παροχής επαγ-
γελματικών υπηρεσιών-μελών συνδε-
δεμένων με την KPMG International, 
ενός ελβετικού συνεταιρισμού. 

Οι εταιρείες-μέλη της KPMG παρέχουν 
ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες. Λειτουργεί σε 152 χώρες 
με προσωπικό περίπου 189.000 ατόμων 
παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία KPMG αποτε-
λεί μια νομικά ξεχωριστή οντότητα. Στη 
χώρα μας, η KPMG παρέχει, τα τελευταία 
40 και πλέον χρόνια, ολοκληρωμένες 
ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές, 
φορολογικές υπηρεσίες σε ελληνικές και 
διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (Για 
περισσότερες πληροφορίες: www.kpmg.
com/gr.)

KPMG: Η κλιματική αλλαγή  
ως χρηματοοικονομικός κίνδυνος

Αφού έπρεπε πρώτα να συντε-
λεστεί το οικολογικό έγκλημα στον 
Σαρωνικό, η Πολιτεία αποφάσισε 
να θεσπίσει τα αυτονόητα. Έτσι, με 
νόμο του υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κ. Π. Κουρουμπλή 
θέτονται όρια ηλικίας στα πλοία 
που μεταφέρουν καύσιμα ναυτιλί-
ας, με στόχο να αποσυρθούν από 
τα δρομολόγια τα πιο επικίνδυνα 
από αυτά.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουα-
ρίου 2018 απαγορεύεται η διακίνηση 
καυσίμων με πλοία ανεφοδιασμού, 
δεξαμενόπλοια και πετρελαιοφορ-
τηγίδες που έχουν συμπληρώσει 
ηλικία 50 ετών, υπολογιζόμενη 
από την 31η Δεκεμβρίου του έτους 
καθέλκυσής τους. Η ίδια απαγόρευση 
προβλέπεται και για την 1/1/2019 
και την 1/1/2022 για πλοία ηλικίας 
40 και 30 ετών αντίστοιχα. Από την 

1η Ιανουαρίου 2018 και μέχρι τις 
ημερομηνίες αυτές κάθε πλοίο που 
έχει συμπληρώσει ηλικία 20 ετών 
θα μπορεί να μεταφέρει καύσιμα 
ναυτιλίας, μόνο εφόσον πληροί 
πρόσθετες προϋποθέσεις που θα 
καθορίζονται από προεδρικό διά-
ταγμα. 

Με τον ίδιο νόμο καταργείται η 
διαδικασία παράτασης της αξιοπλο-
ΐας των πλοίων, ενώ επανακαθορίζε-

ται το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά 
με το σύστημα εποπτείας τους. 

Στο ίδιο σχέδιο νόμου υπάρχουν 
επίσης διατάξεις για τις προθεσμίες 
εξόφλησης των μισθών του προσω-
πικού, για τη χρησιμοποίηση στρα-
τιωτικού ή πολιτικού προσωπικού 
του Υπουργείου Ναυτιλίας από τους 
νηογνώμονες, την εισαγωγή των 
υποψηφίων στο Λιμενικό Σώμα 
και τοο ύψος του τέλους πλόωων.

Επιτέλους όρια ηλικίας στα πλοία μεταφοράς καυσίμων
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Περισσότεροι από 1500 μαθητές 
και σπουδαστές απ’ όλη τη Ρωσία, τη 
Σερβία καθώς και από άλλες χώρες της 
ανατολικής και της βόρειας Ευρώπης, 
συμμετείχαν στην 22η Βιο-Ολυμπιάδα 
των Νέων που διοργάνωσε με τεράστια 
επιτυχία η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής 
στην Αγία Πετρούπολη, από 21 έως 26 
Σεπτεμβρίου 2017. Οι Βιο-Ολυμπιάδες 
των Νέων διεξάγονται εδώ και 22 συναπτά 
έτη, με τη συμμετοχή πάνω από 25.000 
νέων ως σήμερα σε μελέτες και έρευνες 
για το περιβάλλον και σε πρωτοποριακά 
προγράμματα στον χώρο του πολιτισμού 
και της τέχνης. Οι Βιο-Ολυμπιάδες διε-
ξάγονται χάρη στην άριστη συνεργασία 
της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής 
της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, του 
Πολυτεχνείου «Μεγάλος Πέτρος» της 
Αγίας Πετρούπολης, του Πολυτεχνείου 
της Αγίας Πετρούπολης για τα Φυτικά 
Πολυμερή, και του Διαπεριφερειακού 
Οικολογικού Κέντρου Περιοχής Βαλτικής 
και Λαντόγκα. Η πολυετής αυτή προσπά-
θεια δεν θα μπορούσε να είχε επιτυχία 
χωρίς την άοκνη και πολύτιμη προσφορά 
του καθηγητή Alexander Shishkin, στενού 
συνεργάτη της Διεθνούς Οργάνωσης 
Βιοπολιτικής.

Τέχνη και τεχνολογία

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής 
ενθάρρυνε και αυτή τη χρονιά μαθητές 
και σπουδαστές να ερευνήσουν τις δυνα-
τότητες της τέχνης και της τεχνολογίας 
σε κοινές επιστημονικές και καλλιτεχνι-
κές πρωτοβουλίες για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Οι Βιο-Ολυμπιάδες 
των Νέων δίνουν την ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να διευρύνουν τους ορί-
ζοντές τους σε κάθε δημιουργικό τομέα, 
όπως η μουσική, το θέατρο, ο χορός και 
οι εικαστικές τέχνες, που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των εκδηλώσεων. 

Το φετινό πρόγραμμα περιείχε ενδι-
αφέρουσες δραστηριότητες, όπως επι-
στημονικές συζητήσεις και παρουσιάσεις, 
ατομικούς και ομαδικούς διαγωνισμούς, 
εκθέσεις φωτογραφίας, εκθέσεις χειρο-
τεχνίας, επισκέψεις στα αξιοθέατα της 
Αγίας Πετρούπολης, καθώς και συναυλίες 
και θεατρικές παραστάσεις, με κεντρικό 
άξονα τον βιοπολιτισμό. Όπως κάθε 
χρόνο, οι εκδηλώσεις διεξήχθησαν στο 
Επιστημονικό Κέντρο της Ρωσικής Ακα-
δημίας Επιστημών, στο Πολυτεχνείο της 
Αγίας Πετρούπολης και στο Πολυτεχνείο 
της Αγίας Πετρούπολης για τα Φυτικά 
Πολυμερή και εστίασαν στην επιστημονική 
έρευνα καθώς και στη βιο-θεώρηση της 
τεχνολογίας, στην κοινωνική ανάπτυξη, 
στην παιδεία και στην ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας στον τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος. Παιδιά και νέοι, με την 
καθοδήγηση 80 καθηγητών, παρουσίασαν 
πρωτότυπες εργασίες στους ακόλουθους 
τομείς:
• Καινοτόμες λύσεις στην προστασία του 
περιβάλλοντος
• Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των 
περιβαλλοντικών εφαρμογών
• Συμβολή στην προώθηση της διεθνούς 
περιβαλλοντικής συνεργασίας και βιο-
πολιτικής
• Συμβολή στην προώθηση του βιοπο-
λιτισμού

Η τελετή απονομής διπλωμάτων 
βιοπολιτικής έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 
25 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των 
πρυτάνεων των συνεργαζόμενων ιδρυ-
μάτων, ακαδημαϊκών, καθηγητών και 
άλλων προσωπικοτήτων.

Συμβολή στην κατανόηση 
του βιοπολιτισμού

Ο πολυετής θεσμός των Βιο-
Ολυμπιάδων αποτελεί έναν εκπαιδευτικό 
φάρο για την καλλιέργεια των αξιών 
του βίου. Ο θεσμός αυτός ενισχύεται 
κάθε χρόνο με τις Σχολές του Βίου, που 
πραγματοποιούνται επίσης κάθε χρόνο 
στην Αγία Πετρούπολη από το 1992 και 
προετοιμάζουν τους νεαρούς μαθητές 
και σπουδαστές για την συμμετοχή τους 
στις Βιο-Ολυμπιάδες.

Ο βιοπολιτισμός δεν γνωρίζει σύνορα 
και κινητοποιεί κάθε δημιουργική διάστα-
ση προς την προστασία του βίου στον 
πλανήτη μας, δρώντας ως απαραίτητη 
έμπνευση και κίνητρο για το μέλλον. Οι 
Βιο-Ολυμπιάδες των Νέων συμβάλ-
λουν στην καλύτερη κατανόηση του 
βιοπολιτισμού ως μοχλού της βιώσιμης 
ανάπτυξης που θα αποφέρει καρπούς 
σε βάθος χρόνου, διασφαλίζοντας τις 
μελλοντικές γενιές.

Περισσότερες πληροφορίες για τις 
Βιο-Ολυμπιάδες των Νέων στον σύνδεσμο 
http://biopolitics.gr/biowp/youth-bios-
olympiads/. 

καθηγήτρια Αγνή Βλαβιανού-
Αρβανίτη, πρόεδρος και ιδρύτρια της 

Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής
www.biopolitics.gr

XXII Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων στην Αγία Πετρούπολη

Άθλος για την προστασία του 
περιβάλλοντος και τον πολιτισμό

Ολοκληρώθηκε η 22η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων

«Π υραμίδες» σαν αυτές δεν 
έχετε ξαναδεί, με το λευκό 
χρώμα να κυριαρχεί και να 

δίνουν μαγικές εικόνες

Αλυκές Μεσολογγίου:  
Οι κατάλευκες πυραμίδες 
από αλάτι

Τις πιο όμορφες πυραμίδες της Ελλά-
δας μπορεί κάποιος να τις θαυμάσει στις 
Αλυκές. Βγαίνοντας από το Μεσολόγγι, 
στο δρόμο προς Αιτωλικό, συναντάτε στο 
αριστερό σας χέρι τις Αλυκές. Αναλόγως 
την εποχή υπάρχουν «πυραμίδες» από 
αλάτι και, όταν η θάλασσα είναι λάδι, 
το καθρέφτισμα τους στο νερό χαρίζει 
μαγικές εικόνες. Ειδικά το ηλιοβασίλε-
μα είναι η ιδανική στιγμή να φτάσετε 
εδώ, στις Αλυκές, και να απολαύσετε μια 
από τις πιο ειδυλλιακές εικόνες που, για 
κάποιους, ξεπερνά και το ηλιοβασίλεμα 
της Σαντορίνης. Η περιοχή των Αλυκών 
είναι και προστατευμένη περιοχή για τα 
πουλιά, αφού το αλάτι ευνοεί την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών. Επισκεφθείτε τη και 
δείτε τα βουνά από το «λευκό χρυσάφι» 
που με τόσο μεράκι και κόπο παράγουν 
εδώ και αιώνες οι αλυκές. 

Επίσκεψη στο Αιτωλικό, 
τη μικρή «νερούπολη»

Μην παραλείψετε να κάνετε μια επί-
σκεψη στο Αιτωλικό, στη «μικρή Βενετία» 
της Ελλάδας, όπως αποκαλούν πολλοί 
αυτή τη μικρή «νερούπολη». Δύο πέτρι-
να γεφυράκια 250 και 300 μέτρων το 
καθένα συνδέουν το νησάκι πάνω στο 
οποίο έχει χτιστεί το Αιτωλικό με τον 
δρόμο που έρχεται από Μεσολόγγι και 
συνεχίζει προς τον Αστακό. Αν έρθετε 
από τον παλιό δρόμο, στη θέση Φοινικιά 
θα δείτε ανάμεσα στις αλυκές, μέσα στα 
ρηχά νερά της λιμνοθάλασσας, το εκκλη-
σάκι της Παναγίας της Φοινικιάς, όπου 
ερχόταν με βάρκα για να ξαποστάσει ο 
λόρδος Βύρωνας.

Ανατολή και βόλτα  
στην Τουρλίδα

Αξίζει να ακολουθήσετε τη διαδρομή 
που οδηγεί στην Τουρλίδα (6 χλμ). Πρό-
κειται για μια στενή λωρίδα γης (αριστερά, 
δεξιά βλέπετε τη λιμνοθάλασσα) που 
ενώνει την πόλη με το νησάκι της Τουρ-
λίδας, στην άκρη της λιμνοθάλασσας. Ο 
δρόμος κατασκευάστηκε το 1884 πάνω 
στη δυτική άκρη της λιμνοθάλασσας Κλεί-
σοβας. Στη διάρκεια της πορείας σας θα 
δείτε τις «πελάδες», τις χαρακτηριστικές 
ψαράδικες καλύβες, κτισμένες πάνω από 
το νερό σε πασσάλους, και τα διβάρια 
(ιχθυοτροφεία) όπου αλιεύονται τα χέλια, 
οι τσιπούρες, τα λαβράκια και οι κέφαλοι. 
Η Τουρλίδα, που ήταν κάποτε ένα γνήσιο 
ψαροχώρι, καταφέρνει να κρατά ακόμα 
κάτι ζωντανό από την όψη του παλιού 
ιδιόμορφου λιμναίου οικισμού ο οποίος 
ισορροπούσε πάνω σε πασσάλους. Μαγική 
στιγμή στην περιοχή η ώρα της ανατολής 
του ήλιου· εκείνα τα λίγα λεπτά που ο ήλιος 
έχει τόσο μαγικό φως, που μετατρέπει 
το πιο απλό θέμα σε έργο τέχνης, πόσω 
μάλλον όταν έχεις μπροστά σου όλη την 
ψυχή της λιμνοθάλασσας, σταφνοκάρια, 
ιβάρια, και «πελάδες».

Η σιδερένια περαταριά

Έναν πρωτότυπο και συνάμα ιδιαί-
τερο τρόπο έχουν εφεύρει οι κάτοικοι 
της περιοχής ώστε να διασχίζουν τη 
λιμνοθάλασσα και να φτάνουν στο μικρό 
νησάκι της Τουρλίδας: Μια περαταριά, 
κάτι σαν μικρό σιδερένιο φέρι μποτ, τους 
βοηθά ώστε να περνούν απέναντι, στις 
περιπτώσεις που ο αυτοκινητόδρομος, ο 
πεζόδρομος και ο ποδηλατόδρομος δεν 
αποδεικνύονται χρηστικοί, ανάλογα με το 
σημείο όπου βρίσκονται. Αυτή η αυτοσχέδια 
σιδερένια σχεδία, την οποία σέρνουν με 
συρματόσχοινο, αποτελεί αξιοθέατο της 
περιοχής και μόνο για τον τρόπο με τον 
οποίο γίνεται η μεταφορά!

πηγή: Autotriti-touring.gr

Οι λευκές ελληνικές 
«πυραμίδες»
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Συνεχείς επιστημονικές ανακα-
λύψεις επιβεβαιώνουν ότι ορισμένες 
θρεπτικές ουσίες μπορούν να συμ-
βάλουν, ίσως και καλύτερα από τη 
φαρμακευτική αγωγή, στην αντιμετώ-
πιση των αυτοάνοσων διαταραχών!

Υπολογίζεται σήμερα ότι 1 στους 10 
ενήλικες Έλληνες εμφανίζει κάποια αυτο-
άνοση διαταραχή. Τα νοσήματα με σημείο 
αναφοράς το ανοσοποιητικό, όπως είναι 
οι θυρεοειδίτιδες, η σκλήρυνση κατά 
πλάκας, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η 
ψωρίαση, η νόσος Crohn, το έκζεμα, η 
λεύκη, η κοιλιοκάκη κ.λπ., παρουσιάζουν 
σημαντική έξαρση τα τελευταία χρόνια 
στον ελληνικό πληθυσμό.

Ταυτόχρονα, αυξανόμενες επιστημο-
νικές πληροφορίες τονίζουν τη διατροφο-
εξαρτώμενη φύση των αυτοανόσων και 
τη σημασία των διατροφικών συστατικών 
στην προστασία του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Διατροφικές ανακαλύψεις 
επιβεβαιώνουν ότι ορισμένες θρεπτικές 
ουσίες μπορούν να συμβάλουν, ίσως και 

καλύτερα από τη φαρμακευτική αγωγή, 
στην αντιμετώπιση των αυτοάνοσων 
παθήσεων.

Το βιβλίο «Αυτοάνοσα, ανοσοποι-
ητικό και διατροφή» του δρ. Δημήτρη 
Γρηγοράκη μάς μυεί εμπεριστατωμένα 
στην έννοια της «ανοσοπροστατευτικής» 
διατροφής.

Στο πρώτο του μέρος περιγράφει τις 
βασικές αρχές της διατροφικής προστασί-
ας του ανοσοποιητικού. Προτείνοντας μια 
κατεξοχήν διατροφοκεντρική αντίληψη, 
συστήνει στρατηγικές αντιμετώπισης του 
εμπλεκόμενου καταστροφικού τρίπτυχου: 
ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
– ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ – ΦΛΕΓΜΟΝΗ. 
Επιπλέον, απαντά σε ερωτήματα σχετικά 
με την κληρονομική φύση των αυτοα-
νόσων, τις αλήθειες και τους μύθους 
που διέπουν τη διαχείρισή τους, τις 
αναγκαίες εξετάσεις, τα συμπληρώματα 
διατροφής κ.ά.

Στο δεύτερο μέρος ασχολείται ανα-
λυτικά με τη διατροφική φροντίδα των 

21 πιο διαδεδομένων (και συνοπτικά 
έτερων 21 πιο σπάνιων) αυτοάνοσων 
διαταραχών. Συγκεκριμένα, αναλύονται 
εκτενώς αναφορικά με τη διατροφική 
τους διαχείριση τα παρακάτω νοσήματα:
– Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1
– Νόσος του Crohn
– Ελκώδης κολίτιδα
– Κοιλιοκάκη
– Ρευματοειδής αρθρίτιδα
– Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
– Αυτοάνοση ατροφική γαστρίτιδα
– Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
– Νόσος Graves
– Ινομυαλγία
– Λεύκη
– Μυασθένεια Gravis
– Ρευματική πολυαλγία
– Σκληρόδερμα
– Σύνδρομο Sjögren
– Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
– Ψωρίαση
– Σκλήρυνση κατά πλάκας
– Έκζεμα ή ατοπική δερματίτιδα

– Αλλεργικό άσθμα
– Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα ή 
Σύνδρομο Bechterew ή νόσος Marie 
Strumpell

 Επιπλέον, αναφέρονται και άλλες 
λιγότερο συχνές αυτοάνοσες παθήσεις, 
για τις οποίες οι έως σήμερα διαθέσιμες 
πληροφορίες είναι περιορισμένες. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται οι: αμυοτροφική 
πλάγια σκλήρυνση (ALS), αντιφωσφολιπι-
δικό σύνδρομο, αυτοάνοση δερματίτιδα, 
αυτοάνοση νευροπάθεια, αυτοάνοση 
ηπατίτιδα, αυτοάνοση θρομβοκυτταροπε-
νία, αυτοάνοση νόσος των επινεφριδίων, 
αυτοάνοση ωοθηκίτιδα και ορχίτιδα, 
γυροειδής αλωπεκία (Alopecia areata), 
δερματοπολυμυοσίτιδα, ερπητοειδής 
δερματίτιδα, θρομβωτική θρομβοπενική 
πορφύρα (TTP), κοκκιωματώδης αγγει-
ίτιδα Wegener, κροταφική αρτηρίτιδα, 
μυϊκή δυστροφία, μυοσίτιδα, νόσος του 
Behçet, πρωτοπαθής χολική κίρρωση, 
αυτοάνοση μυοκαρδιοπάθεια και το 
σύνδρομο Guillain-Barré.

Αυτοάνοσα, ανοσοποιητικό και διατροφή

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας 
άσκησε ποινικές διώξεις για δύο 
κακουργήματα σε βάρος 19 προ-

σώπων, υπευθύνων της εταιρείας «Ιατρική 
Τεχνολογική Ελληνική Τράπεζα Βλαστο-
κυττάρων ΑΕ» με διακριτικό τίτλο “Stem 
Health Hellas” καθώς και των νομίμων 
εκπροσώπων του «Ομίλου Υγεία», στον 
οποίο άνηκε μέχρι το 2013 η εταιρεία.

Η υπόθεση είχε φτάσει στη Δικαιοσύ-
νη μετά από το «κανόνι» που βάρεσε η 
εν λόγω εταιρεία, βουλιάζοντας έτσι και 
την επιθυμία των πελατών της, περίπου 
30.000 γονέων, για να συντηρηθούν τα 
βλαστοκύτταρα των νεογέννητων μωρών 
τους για τουλάχιστον 20 χρόνια, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν αν χρειαστούν στο μέλλον· 
ένα όνειρο για την υλοποίηση του οποίου 
οι γονείς είχαν καταβάλει στην εταιρεία 
μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η Εισαγγελία διερευνά παράλληλα, με 
αφορμή και αναφορά του Συνηγόρου του 
Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη, το σύνολο 
των ιδιωτικών εταιρειών βλαστοκυττάρων, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν 
την υποχρεωτική άδεια λειτουργίας από 
το Υπουργείο Υγείας.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τα κακουργήματα για τα οποία ασκήθηκε 
η ποινική δίωξη είναι:

– Απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατά 
συναυτουργία. Ασκήθηκε σε βάρος των 

εκπροσώπων της “Stem Health” για τη 
χρονική περίοδο από το 2013 και μετά, 
οπότε η εταιρεία μεταβιβάστηκε από τον 
«Όμιλο Υγεία» στον επόμενο ιδιοκτήτη, Νικ. 
Νικολαΐδη, αντί ενός ευρώ! Το αδίκημα της 
απάτης αφορά και όλους τους νόμιμους 

εκπροσώπους του «Υγεία» για την περίοδο 
2013-2017, οπότε μεταβιβάστηκε η εταιρεία.

– Άμεση συνέργεια στην απάτη, που 
στρέφεται επίσης σε βάρος των εκπροσώ-
πων του «Υγεία» για το χρονικό διάστημα 
μετά το 2013.

Η ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Όπως προκύπτει από τη σχετική Έκθεση 
του Σώματος Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγεί-
ας (ΣΕΥΠ), το κακούργημα της απάτης 
συνίσταται:

α΄) Στην παραπλάνηση των γονέων 
ότι μπορούν να συντηρηθούν τα βλαστο-
κύτταρα επί τόσο μακρό χρονικό διάστημα 
ώστε να είναι αξιοποιήσιμα, ενώ αυτό δεν 
αποδεικνύεται από καμία τεκμηριωμένη 
επιστημονική μελέτη.

β΄) Στο ότι η συγκεκριμένη «τράπεζα», 
αν και πιστοποιημένη από οργανισμούς του 
εξωτερικού, δεν ήταν αδειοδοτημένη από 
το αρμόδιο Υπουργείο υγείας.

Από πλευράς πάντως της “Stem 
Health”, ο νόμιμος εκπρόσωπος της που 
είχε εξεταστεί ως ύποπτος στο στάδιο 
της προκαταρτικής εξέτασης φέρεται να 
υποστήριξε πως ο ίδιος δεν φέρει καμία 
ευθύνη, καθώς η εταιρία μεταβιβάστηκε 
εικονικά σε αυτόν με τίμημα 1 ευρώ ενώ 
ουσιαστικά ανήκε εξαρχής και μέχρι τέλους 
στον «Όμιλο Υγεία».

Για το γεγονός, τέλος, της μη αδει-
οδότησης θα ερευνηθούν και οι τυχόν 
ποινικές ευθύνες (για το πλημμέλημα της 
παράβασης καθήκοντος) των υπαλλήλων 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσε-
ων (ΕΟΜ), καθώς δεν είχαν ασκήσει τον 
εποπτικό τους ρόλο.

πηγή: stogiatro.gr

Βαριές ποινικές διώξεις  
για την απάτη με τα βλαστοκύτταρα
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Α πό τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου 
2017 πραγματοποιήθηκε στη 
Ρόδο, στο ξενοδοχείο “Sheraton 

Rhodes”, το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μετα-
βολισμού των Oστών (EEMMO).

Το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελλη-
νικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού 
των Oστών (EEMMO) στόχευσε στην 
υψηλού επιπέδου επιστημονική ενημέρωση 
και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ιατρών 
διάφορων ειδικοτήτων πάνω στις τρέχου-
σες εξελίξεις που αφορούν τα μεταβολικά 
νοσήματα των οστών, με συμμετοχή δύο 
συγγενών επιστημονικών εταιρειών, του 
Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης και 
της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρεί-
ας. Στο συνέδριο ήταν προσκεκλημένοι 
διακεκριμένοι Έλληνες ομιλητές καθώς 
και ερευνητές που δραστηριοποιούνται 
στο εξωτερικό.

Το συνέδριο είχε ως βασικό σκοπό μία 
σφαιρική κάλυψη της οστεοπόρωσης και 
των υπόλοιπων μεταβολικών νοσημάτων 
των οστών και των επιπτώσεων τους στην 
υγεία, στη λειτουργικότητα και στην επι-
βίωση του ατόμου. Συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούν τη γενετική προδιάθεση, 
τη σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευ-
τική προσέγγιση της οστεοπόρωσης, τις 
μελλοντικές προοπτικές και κατευθύνσεις, 
την πρόληψη των καταγμάτων, ιδιαίτερα 
αυτών του ισχίου, τις σχετιζόμενες με την 
οστεοπόρωση και επιβαρυντικές για την 
υγεία και την αυτόνομη διαβίωση των 
ατόμων καταστάσεις, όπως η σαρκοπενία 
και η ευπάθεια, τη σημασία της βιταμίνης 
D στην σκελετική υγεία και, τέλος, την 
επίπτωση άλλων συχνών παθολογικών 
καταστάσεων στα οστά.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου συνέ-
πεσε φέτος χρονικά με τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Οστεοπόρω-
σης (20 Οκτωβρίου), που διοργανώθηκε 
από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης 
(International Osteoporosis Foundation 
- IOF) σε περισσότερες από 90 χώρες. Ο 
εορτασμός κάθε χρόνο σηματοδοτεί την 
έναρξη μιας ετήσιας εκστρατείας με σκοπό 
την προώθηση της παγκόσμιας ευαισθη-
τοποίησης και επίγνωσης του φορτίου της 
νόσου σε ατομικό και κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο και την ανάδειξη της σημασίας της 
έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Το κύριο 
σύνθημα της καμπάνιας της Παγκόσμιας 
Ημέρα Οστεοπόρωσης για το 2017 είναι 
«αγάπησε τα οστά σου, προστάτεψε το 
μέλλον σου» (“love your bones, protect 
your future”) και οι βασικοί στόχοι είναι :

– Η προώθηση της παγκόσμιας ευαι-
σθητοποίησης και επίγνωσης του φορτίου 
της νόσου στο μέλλον ενός ατόμου εάν δεν 
υπάρξει έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

– Η καλύτερη κατανόηση της σχέσης 
οστεοπόρωσης-κατάγματος, που αποτελεί 

βασική αιτία ανικανότητας και θανάτου 
στους ηλικιωμένους.

–Η ενημέρωση των ατόμων για τους 
παράγοντες κινδύνου κατάγματος και 
η ενθάρρυνση των ατόμων με υψηλό 
κίνδυνο να υποβληθούν σε έλεγχο και 
θεραπεία, εάν απαιτείται, προκειμένου να 
προστατεύσουν μακροπρόθεσμα την υγεία 
τους και την λειτουργικότητά τους. Στην 
κατηγορία των ατόμων υψηλού κινδύνου, 
συμπεριλαμβάνονται τα άτομα που έχουν 
ήδη υποστεί ένα κάταγμα.

– Η προώθηση της κατάλληλης δια-
τροφής για τη σκελετική υγεία και της 
άσκησης στην ανάπτυξη, αλλά και σε 
όλες τις ηλικίες.

– Η αντιμετώπιση του διαγνωστικού και 
θεραπευτικού «κενού» από τους επαγγελ-
ματίες υγείας και τις υγειονομικές αρχές, 

με πληρέστερο εντοπισμό και θεραπεία 
του πληθυσμού υψηλού κινδύνου.

– Η οργάνωση και η διασύνδεση των 
υπηρεσιών καταγμάτων (“Fracture Liaison 
Services”), με στόχο τη μείωση των τερά-
στιων ατομικών και κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων των καταγμάτων ευθραυ-
στότητας. 

Ενημερωτική εκδήλωση  
για το κοινό της Ρόδου

Με την ευκαιρία του εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Οστεοπόρωσης και 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 25ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου, η Ελληνική Εται-
ρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Oστών 
(EEMMO), σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» – το επίση-

μα από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης 
(IOF) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(WHO) αναγνωρισμένο σωματείο, το οποίο 
απευθύνεται στο κοινό με κύριο στόχο την 
ενημέρωση στα θέματα σκελετικής υγείας, 
με τεράστιο κοινωνικό έργο και διεθνείς 
διακρίσεις– διοργάνωσαν ενημερωτική 
εκδήλωση για το κοινό της Ρόδου με 
θέμα: «Μην αφήσεις την οστεοπόρωση να 
θρυμματίσει το μέλλον σου. Ενημερώσου 
- πρόλαβε».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό 
την αιγίδα του Δήμου και του Ιατρικού 
Συλλόγου Ρόδου την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 
2017 στην αίθουσα της Νέας Πτέρυγας 
του Νεστοριδείου Μελάθρου του Μουσείου 
Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου 
με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

πηγή: stogiatro.gr

20 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης

«Αγάπησε τα οστά σου,  
προστάτεψε το μέλλον σου»

Η οστεοπόρωση είναι ένα αυξανόμενο παγκόσμιο 
πρόβλημα που δεν γνωρίζει σύνορα. Σε παγκόσμια 
κλίμακα, μία στις 3 γυναίκες και ένας στους 5 άνδρες 
άνω των 50 ετών θα υποστούν στην υπόλοιπη ζωή 
τους ένα τουλάχιστον οστεοπορωτικό κάταγμα. Κάθε 3 
δευτερόλεπτα συμβαίνει παγκόσμια ένα οστεοπορωτικό 
κάταγμα, με 9 εκατομμύρια νέα κατάγματα κάθε χρόνο. 
Η οστεοπόρωση αδυνατίζει τα οστά και προκαλεί μείωση 
της αντοχής τους, με αποτέλεσμα ένα γλίστρημα στο 
έδαφος, ένα σήκωμα βάρους ή ακόμη και μία απότομη 
κίνηση να προκαλέσουν κάταγμα.

Τα οστεοπορωτικά κατάγματα μπορεί να οδηγήσουν 
σε μακροχρόνια αναπηρία ή και σε θάνατο. Στην Ελλάδα 

περίπου 15.000 άτομα παθαίνουν κάθε χρόνο κάταγμα 
στο ισχίο, με τη θνητότητα μέσα στα 2 επόμενα χρόνια 
να αγγίζει το 30%.

Σήμερα υπάρχει αποτελεσματική διαγνωστική προ-
σέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση για την οστεο-
πόρωση. Δυστυχώς όμως, η πλειονότητα των ατόμων 
ούτε γνωρίζουν ότι πάσχουν ούτε λαμβάνουν αγωγή 
για οστεοπόρωση. Μόνο 10% των ασθενών που έχουν 
υποστεί ήδη ένα κάταγμα –σοβαρός παράγοντας κιν-
δύνου για ένα επόμενο– λαμβάνει αγωγή για οστεοπό-
ρωση, ενώ στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι περίπου 12 
εκατομμύρια άτομα υψηλού κινδύνου για κάταγμα δεν 
λαμβάνουν θεραπεία.

Η οστεοπόρωση ως αυξανόμενο παγκόσμιο πρόβλημα
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Σ τις 12 Δεκεμβρίου, ανήμερα της 
γιορτής του Αγίου Σπυρίδωνος, 
εγκαινιάζεται δίπλα στον ιερό 

ναό Αναστάσεως του Χριστού, στα 
Σπάτα, ο πρότυπος νοσηλευτικός 
ξενώνας της Μονάδας Ανακουφιστι-
κής Φροντίδας (ΜΑΦ) «Γαλιλαία». 
Σκοπός της λειτουργίας του είναι η 
παροχή περίθαλψης σε ανθρώπους 
που βρίσκονται σε τελικό στάδιο 
καρκίνου και δεν έχουν τα μέσα ή 
τους πόρους για να νοσηλευθούν σε 
κάποια ιδιωτική δομή. 

Ο ξενώνας έρχεται να προστεθεί 
και ενταχθεί οργανικά στο σύνολο 
των υπηρεσιών που προσφέρει η 
ΜΑΦ «Γαλιλαία» σε καρκινοπαθείς 
τελικού σταδίου.

Με πρωτοβουλία και επίνευση του 
σεβασμιοτάτου μητροπολίτη Μεσο-
γαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, 
η ΜΑΦ «Γαλιλαία» ιδρύθηκε και ξεκίνησε 
να λειτουργεί πριν από επτά χρόνια, 
στην αρχή πιλοτικά, ενώ οι προετοι-
μασίες είχαν αρχίσει από το 2007, με 
δραστηριότητες σχεδιασμού ανάπτυξης 
της κατάλληλης μονάδας, εκπαίδευσης 
και έρευνας εκτίμησης αναγκών για την 
παροχή ανακουφιστικής φροντίδας.

Η «Γαλιλαία» στελεχώνεται από ικα-
νό επιστημονικό προσωπικό, το οποίο 
προσλαμβάνεται κατόπιν εξετάσεων, 
καθώς και από ένα δίκτυο εθελοντών, 
οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία μετά 
από ειδική εκπαίδευση.

Οι υπηρεσίες της είναι επιστημονικά 
σχεδιασμένες και στοχοθετημένες και 
επιχειρούν να καλύψουν ολόκληρο το 
φάσμα των αναγκών των καρκινοπα-
θών τελικού σταδίου, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν ότι στις περισσότερες περιπτώ-
σεις οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπί-
ζουν επιπρόσθετη επιβάρυνση εξαιτίας 
σοβαρών κοινωνικών και οικονομικών 
προβλημάτων.

Φροντίδα στο σπίτι
Μετά από αίτηση ένταξης στο πρό-

γραμμα και αξιολόγηση των δεδομένων, 
τον ασθενή αναλαμβάνει μια ομάδα που 
αποτελείται από γιατρό, νοσηλευτή, 
κοινωνικό λειτουργό, φυσικοθεραπευτή, 
ενδεχομένως εθελοντές και προαιρετικά 
ιερέα. Η φροντίδα του ασθενούς παρέ-
χεται κατ’ οίκον, ενώ παράλληλα υπάρχει 
δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης 
στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και 
Απασχόλησης.

Το ωράριο λειτουργίας στη «Γαλι-
λαία» περιλαμβάνει τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, ενώ διατίθεται τηλεφωνική 
γραμμή επικοινωνίας σε επείγουσες, 
εκτός ωραρίου, περιπτώσεις. Μέλος 
της ομάδας είναι διαθέσιμο για τους 
ασθενείς για τηλεφωνική συμβουλευτική 
παρέμβαση όλο το 24ωρο, σε ειδικό 
τηλέφωνο επειγόντων. Υπολογίζεται 
ότι γίνονται 4 κλήσεις ανά 24ωρο κατά 
μέσο όρο, είτε από τους ασθενείς είτε 
από τους φροντιστές τους.

Η ομάδα της «Γαλιλαίας» επισκέ-
πτεται, αξιολογεί και φροντίζει τους 
ασθενείς σε ξεχωριστές επισκέψεις. 
Εντούτοις, η ιεράρχηση των αναγκών 
και ο σχεδιασμός του ατομικού σχε-
δίου φροντίδας των ασθενών γίνεται 

από κοινού στην καθημερινή πρωινή 
σύσκεψη όλων των μελών της ομάδας, 
όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι 
αφορά την ενημέρωση των ασθενών 
για τη νόσο τους και την εκτιμώμενη 
πορεία της. Προσεχτικά και έγκαιρα 
επίσης καταγράφονται οι προτιμήσεις 
και οι επιθυμίες των ασθενών σχετικά 
με τον τόπο φροντίδας τους στο τελικό 
στάδιο της νόσου, καθώς και με άλλα 
ζητήματα που αφορούν τον τρόπο 
νοσηλείας τους.

Ένταξη στο Πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα μπορούν να εντα-
χθούν ασθενείς με καρκίνο οι οποίοι δια-
μένουν στην περιοχή της Ιερής Μητρό-
πολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής (π.χ. 
Γλυκά Νερά, Γέρακας, Ανθούσα, Πικέρμι, 
Ραφήνα, Παλλήνη, Σπάτα, Αρτέμιδα, 
Παιανία, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Καλύβια, 
Κουβαράς, Κερατέα, Λαύριο, Λαγονήσι 
κ.λπ.) καθώς και οι ασθενείς με ALS 
που διαμένουν στην ίδια περιοχή και 
παρακολουθούνται από το «Αιγινήτειο» 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών.

Η συνεργασία με τους ασθενείς 
ξεκινάει με ένα τηλεφώνημα, στο οποίο 
λαμβάνονται κάποιες αρχικές πλη-

ροφορίες για τον ασθενή, τη νόσο 
και την αγωγή του, το υποστηρικτικό 
του περιβάλλον κ.λπ., ενώ παράλληλα 
ενημερώνεται ο ίδιος για το είδος των 
προσφερόμενων υπηρεσιών. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συνεργασία είναι ο 
ασθενής να είναι ενήμερος και να απο-
δέχεται την επίσκεψη των λειτουργών 
της «Γαλιλαίας».

Στη συνέχεια, η ομάδα επισκέπτεται 
τον ασθενή στο σπίτι, διευκρινίζει τους 
όρους της συνεργασίας και υπογράφει 
μαζί του σχετικό συμβόλαιο. Η πρώτη 
αυτή επίσκεψη γίνεται συνήθως από 
γιατρό και νοσηλευτή. Η συνεργασία 
της Μονάδας με τους ασθενείς είναι 
εμπιστευτική: οι πληροφορίες που συλλέ-
γονται αποσκοπούν στην κατάρτιση του 
προγράμματος φροντίδας του ασθενούς, 
ενώ δεν υπάρχει επικοινωνία με τον 
θεράποντα γιατρό χωρίς προηγούμενη 
άδεια από τον ασθενή. Δίδεται ιδιαίτερη 
έμφαση στις επιλογές και αποφάσεις του 
ίδιου του ασθενή και στις προσδοκίες 
του από το πρόγραμμα.

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
και Απασχόλησης

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

«Γαλιλαία»: φάρος ελπίδας για τους 
συνανθρώπους μας με καρκίνο
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και Απασχόλησης στελεχώνεται από 
νοσηλευτές και εκπαιδευμένους εθε-
λοντές. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
στη Μονάδα, απασχολούνται δύο φορές 
την εβδομάδα 7-8 από τους περιπα-
τητικούς ασθενείς που έχουν ενταχθεί 
στη φροντίδα. Οι ασθενείς φτάνουν 
στη Μονάδα με μεταφορικό μέσο της 
«Γαλιλαίας», αν χρειάζεται, ή με τη 
βοήθεια εκπαιδευμένων εθελοντών.

Οι ασθενείς απασχολούνται, εφόσον 
το επιθυμούν, για 4 περίπου ώρες ευχά-
ριστα, με αφήγηση, συζήτηση, εικαστικές 
δραστηριότητες, προσωπική φροντίδα, 
υδροθεραπεία κλπ. Παράλληλα με τις 
δραστηριότητες, η ευκαιρία κοινωνικο-
ποίησης καθεαυτή τους δίνει τη δυνα-
τότητα να γνωριστούν, να ανταλλάξουν 
απόψεις και να μοιρασθούν βιώματα 
και συναισθήματα.

Στους ασθενείς χορηγείται ελαφρύ 
γεύμα, ενώ μετά το πέρας της παραμο-
νής τους στο Κέντρο συνοδεύονται στο 
σπίτι τους. Το πρόγραμμα της ημερήσιας 
απασχόλησης προσφέρεται ανεξάρτητα 
ή παράλληλα με τη φροντίδα στο σπίτι 
οπότε οι ασθενείς, αν το επιθυμούν, 
μπορούν να ενταχθούν στο ένα ή και 
στα δύο προγράμματα παράλληλα.

Στήριξη Πενθούντων

Ο θάνατος του δικού μας ανθρώπου 
μπορεί να συνταράξει τη ζωή μας. Δεν 
υπάρχει ένας φυσιολογικός ή σωστός 
τρόπος θρήνου. Αρχικά μπορεί να νιώ-
σουμε σοκ, μούδιασμα, ενοχές, θυμό, 
φόβο και πολύ πόνο, που σταδιακά 
μετατρέπονται σε νοσταλγία, θλίψη, 
μοναξιά – ακόμη και σε απελπισία και 
φόβο για το μέλλον και αργότερα σε 
αποδοχή, ελπίδα και προσαρμογή στην 
απουσία του προσώπου από τη ζωή μας. 

Χρειάζεται χρόνος και παρουσία 
ενός προσώπου πρόθυμου να μοι-
ραστεί μαζί μας τα συναισθήματα και 
τις σκέψεις μας και να αναζητήσουμε 
τρόπους φροντίδας του εαυτού μας και 
των αγαπημένων μας. Ο θρήνος και ο 
πόνος μειώνονται με τον καιρό, αλλά 
ο άνθρωπός μας που κοιμήθηκε παρα-
μένει πάντα στη μνήμη μας ζωντανός. 
Οτιδήποτε έχουμε αγαπήσει αποτελεί 
κομμάτι του εαυτού μας.

Η Υπηρεσία Στήριξης Πενθούντων της 
ΜΑΦ «Γαλιλαία» αποτελεί συνέχεια της 
παρεχόμενης Ανακουφιστικής Φροντί-
δας. Μια ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων 
εθελοντών προσφέρει σε όσους το 
επιθυμούν ενημέρωση, συμβουλευτική 
και στήριξη στο πένθος, υπό εχεμύθεια. 
Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και 
συνοψίζονται στη δυνατότητα προσω-
πικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με 
κάποιον εκπαιδευμένο εθελοντή, στην 
πληροφόρηση για διάφορες πτυχές 
του πένθους και για τρόπους και πηγές 
στήριξης, καθώς και στην πρόσβαση σε 
ιερέα για επικοινωνία και πνευματική 
στήριξη.

Εδώ αξίζει να τονιστεί ότι οποιοσ-
δήποτε ωφελούμενος των προγραμ-
μάτων της «Γαλιλαίας» μπορεί, εφόσον 
το θέλει, να ζητήσει γενικότερη πνευ-
ματική στήριξη από ιερέα. Οι υπηρεσίες 

της «Γαλιλαίας» απευθύνονται σε κάθε 
πάσχοντα συνάνθρωπο, ανεξαρτήτως 
θρησκεύματος. Με τον τρόπο αυτό 
η «Γαλιλαία» όχι μόνο διακονεί τον 
πάσχοντα, αλλά και αναδεικνύει το 
γνήσιο ορθόδοξο ήθος που κοσμεί την 
Ελλαδική Εκκλησία –παρά τα σοβαρά 
εσωτερικά προβλήματα και τις έξωθεν 
βολές που διαρκώς πολλαπλασιάζονται– 
υπό την καθοδήγηση του μακαριοτάτου 
αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Ξενώνας Ανακουφιστικής 
Φροντίδας

Ο Ξενώνας φιλοδοξεί να παράσχει 
ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη φρο-
ντίδα. Εκεί οι ασθενείς και οι συγγενείς 
τους θα φροντίζονται και θα υποστηρί-
ζονται σε έναν χώρο ειδικά σχεδιασμένο, 
που θα προσφέρει την ασφάλεια του 
νοσοκομείου, την άνεση του ξενοδοχείου 
και τη θαλπωρή του σπιτιού.

Βρίσκεται πλησίον του ιερού ναού 
Αναστάσεως του Χριστού, στα Σπάτα 
(όπου και η έδρα της «Γαλιλαίας») και τα 
εγκαίνιά του είναι προγραμματισμένα 
για τις 12 Δεκεμβρίου του 2017.

Δικτύωση-χορηγίες-πόροι

Η ΜΑΦ «Γαλιλαία» έχει προχωρήσει 
και εξακολουθεί να προβαίνει στη δημι-
ουργία ενός ευρέος δικτύου υποστήριξης 
και συνεργασίας με νοσοκομεία της 
Αττικής (π.χ. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 
«Άγιος Σάββας», «Αιγινήτειο»), καθώς 
και με φορείς των τοπικών κοινωνιών 
από όλο το γεωγραφικό φάσμα δικαι-
οδοσίας της Μητρόπολης Μεσογαίας 
και Λαυρεωτικής. Σκοπός αυτής της 
δικτύωσης είναι η καλύτερη αξιοποίηση 
των ανθρώπινων πόρων της «Γαλιλαίας» 
για τη φροντίδα των ωφελουμένων της 
και των οικογενειών τους.

Εδώ χρειάζεται να υπογραμμιστεί 
ότι το πρόγραμμα της «Γαλιλαίας» 
προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους 
ασθενείς, ανεξαρτήτως οικονομικής 
επιφάνειας.

Για το διάστημα Φεβρουάριος 2013 
- Ιούνιος 2015 εντάχθηκε στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
- Άξονας Προτεραιότητας 14 του Εθνι-
κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) και συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επίσης, 
στηρίζεται οικονομικά από τη συνεισφορά 
της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής καθώς και από δωρεές 
ιδρυμάτων, οργανισμών και απλών 
συνανθρώπων μας. 

Η κάθε συνεισφορά είναι πολύτιμη. 
Για οποιαδήποτε χρηματική προσφορά, 
η κατάθεση γίνεται στους εξής λογα-
ριασμούς:
– ΕΘΝΙΚΗ: 087/558030-72 (ΙΒΑΝ: 
GR3501100870000008755803072, 
BIC: ETHNGRAA)  
– ALPHA BANK: 28 300 200 200 2174 (ΙΒΑΝ: 
GR5101402830283002002002174, 
BIC: CRBAGRAAXXX)
–  EUROBANK:  0026 .0334 .87 . 
0 2 0 0 5 5 7 9 7 7  ( I B A N : 
GR4002603340000870 200557977, 
BIC: ERBKGRAA)
Δικαιούχος:  ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣ-
ΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Η «Γαλιλαία» έχει ενταχθεί στο Εθνι-
κό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και 
στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων. Επίσης, είναι 
Πιστοποιημένος Φορέας για την Παροχή 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και διαθέτει 
Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β΄ και Γ΄ 

από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Επιπλέον, έχει Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας, ενώ από τον Ιούλιο του 
2014 καθιέρωσε και έκτοτε εφαρμόζει 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το 
οποίο έχει πιστοποιηθεί (ISO 9001:2015, 
TUV Hellas). 

Τον Φεβρουάριο του 2015 έλα-
βε άδεια από την Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
για την ίδρυση και λειτουργία Αρχείου 
με ευαίσθητα δεδομένα υγείας και 
κοινωνικής πρόνοιας των ασθενών.  
Τον Ιούνιο του 2015 εντάχθηκε στους 
φορείς υλοποίησης πρακτικής άσκησης 
για φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας. Τέλος, η 
προσφορά της στην προώθηση και ανά-
πτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας 
διεθνώς έχει αναγνωριστεί από την 
IAHPC (International Association for 
Hospice and Palliative Care), η οποία 
της απένειμε σχετικό βραβείο.

Εκκωφαντική η απουσία 
ανάλογων κρατικών δομών

Η ανάγκη για ενεργοποίηση μη κρα-
τικών φορέων ως προς το καίριο ζήτημα 
της περίθαλψης καρκινοπαθών τελικού 
σταδίου προέκυψε προφανώς από την 
πλήρη απουσία ανάλογων κρατικών 
φορέων. Την ίδια ώρα που οι προηγ-
μένες ευρωπαϊκές χώρες σκύβουν με 
επιστημοσύνη και ανθρωπιά πάνω στο 
πολύπλοκο και οδυνηρό αυτό πρόβλη-
μα, στη χώρα μας δεν υφίσταται στην 
πράξη κανένας σχεδιασμός.

Η πρωτοβουλία της Εκκλησίας έρχε-
ται όχι να καλύψει το δυσαναπλήρωτο 
κενό, αλλά τουλάχιστον να συνδράμει, 
έστω και σε τοπικό επίπεδο, και να 
προσφέρει πάνω απ’ όλα ανθρωπιά 
σε όσους πάσχοντες μπορεί, ειδικά σε 
καιρούς οξείας κρίσης. Χαρακτηριστικά, 
αναφέρει σε μήνυμά του ο σεβασμιό-
τατος μητροπολίτης Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος:

«Η ευρεία επαφή μας με τον ανθρώ-
πινο πόνο, η ανάγκη ανακούφισης των 
ογκολογικών ασθενών, η απουσία αντί-
στοιχων φορέων και η συναίσθησή μας 
ότι το πρόβλημα των ασθενών είναι και 
δικό μας, μας οδήγησαν στην απόφαση 
να δημιουργήσουμε τη Μονάδα Ανακου-
φιστικής Φροντίδας “Γαλιλαία”. Πυξίδα 
των προσπαθειών μας είναι ο άνθρωπος 
που πάσχει.  Σκοπός μας είναι να ανα-
κουφίσουμε τον πόνο, να αγκαλιάσουμε 
τη δυσκολία, να μοιραστούμε το βάρος 
με τον ασθενή και την οικογένειά του και 
να συμπαρασταθούμε με κάθε δυνατό 
μέσο. Ο ενθουσιασμός μας, η πίστη και 
η αγάπη μάς επιτρέπουν να ελπίζουμε 
ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια 
μικρή σπίθα, τον πρώτο βασικό πυρήνα 
για να εκπληρώσουμε το όραμά μας».
Στοιχεία επικοινωνίας με τη ΜΑΦ 
«Γαλιλαία»:
Αγ. Δημητρίου 23, Σπάτα 19004 (εντός 
προαυλίου Ι.Π. Αναστάσεως Χριστού) 
τηλ:2106635955
email: galilee@galilee.gr

Θανάσης Π. Χαλιώτης

Γαλιλαία, ξενώνας (φωτορεαλιστική απεικόνιση) 
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Π ερισσότερες από 28.000 γυναί-
κες και 4.800 νεογνά απέκτη-
σαν πρόσβαση σε ποιοτικές 

υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας από τους Γιατρούς του Κόσμου.

Ημερίδα για τον ένα χρόνο υλο-
ποίησης του προγράμματος «Μητέρα 
& Παιδί» πραγματοποιήθηκε στις 
3/10/2017, στο πλαίσιο της παγκό-
σμιας δράσης “MSD for Mothers”, 
όπως ενημερώνουν με κοινό Δελτίο 
Τύπου οι Γιατροί του Κόσμου και η 
βιο-φαρμακευτική εταιρεία MSD. Το 
κείμενό του αναδημοσιεύουμε εδώ:

Περισσότερες από 28.000 γυναίκες 
πρόσφυγες και μετανάστες –εκ των οποί-
ων οι 2.500 έγκυες– και σχεδόν 4.800 
νεογνά και βρέφη έλαβαν αντίστοιχα 
γυναικολογική και παιδιατρική φροντίδα, 
κατά τον πρώτο χρόνο από την έναρξη 
του προγράμματος «Μητέρα & Παιδί», 
που υλοποιείται από τους Γιατρούς του 
Κόσμου. Ταυτόχρονα, σημαντικά ευρή-
ματα σχετικά με το επίπεδο των παρε-
χόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στους 
παραπάνω πληθυσμούς προέκυψαν από 
σχετική έρευνα σε 14.000 γυναίκες που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εν 
λόγω προγράμματος.

Τα παραπάνω παρουσιάστηκαν στην 
Ημερίδα με τίτλο: «Unspoken Voices: Οι 
ανάγκες υγείας των γυναικών προσφύγων 
στην Ευρώπη», που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα στις 3 Οκτωβρίου 2017, στο 
ξενοδοχείο Athens Plaza με αφορμή τη 
συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη 
του προγράμματος «Μητέρα & Παιδί» 
στη χώρα μας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Μητέρα & 
Παιδί» αποτελεί μια διετή παρέμβαση των 
Γιατρών του Κόσμου (ΓτΚ) Ελλάδας που 
υλοποιείται στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
δράσης MSD for Mothers. Το πρόγραμμα 
έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υγειο-
νομική περίθαλψη σε εγκύους και νεογνά 
που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές 
ομάδες (ανασφάλιστοι, πρόσφυγες, μετα-
νάστες, μειονότητες). Παράλληλα, παρέχει 
δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό 
πάνω σε θέματα γυναικείας υγείας και 
οικογενειακού προγραμματισμού, σε 
επαγγελματίες Υγείας και γυναίκες.

Κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης 
του προγράμματος από τους Γιατρούς 
του Κόσμου, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
οι ακόλουθες δράσεις:

• Προσφορά γυναικολογικών υπηρεσι-
ών σε 28.572 γυναίκες και προ-γεννητικών 
υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας σε 
2.511 εγκύους.

• Προσφορά παιδιατρικών υπηρεσιών 
σε 4.814 νεογνά και βρέφη και διανομή 
4.291 πακέτων με είδη βρεφικής ανάγκης.

• Πραγματοποίηση 199 επισκέψεων 

της κινητής ιατρικής μονάδας των ΓτΚ σε 
ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας προσφύγων.

• Παροχή γυναικολογικών υπηρεσιών 
σε γυναίκες του ανοιχτού χώρου φιλοξενί-
ας προσφύγων στο Καρά Τεπέ της Λέσβου 
και κάλυψη προγεννητικών εξετάσεων 
για μετανάστριες και πρόσφυγες.

• Εξασφάλιση χώρων φιλοξενίας για 
γυναίκες μετά τον τοκετό.

• Διανομή ενημερωτικού υλικού σε 
5 γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, 
Αραβικά και Φαρσί.

• Εκπαίδευση 705 επαγγελματι-
ών υγείας μέσω σεμιναρίων αλλά και 
μέσω της πλατφόρμας e-learning http://
mdmelearning.gr.

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για 
επαγγελματίες υγείας σε έξι θεματικές 
ενότητες (θηλασμός, βρεφική φροντίδα, 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, 
επείγουσα αντισύλληψη, οικογενειακός 

προγραμματισμός, τεστ Παπανικολάου) 
και έκδοση εγχειριδίου Προγεννητικών 
Οδηγιών για επαγγελματίες υγείας σε 
Ελληνικά και Αγγλικά.

• Διεξαγωγή έρευνας πρόσβασης 
σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας σε 
14.000 συμμετέχουσες στο πρόγραμμα.

«Κάθε μητέρα δικαιούται να έχει πρό-
σβαση σε ποιοτικές υγειονομικές υπηρε-
σίες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
εγκυμοσύνη της», δήλωσε ο πρόεδρος 
των ΓτΚ Ελλάδας, δρ. Νικήτας Κανάκης, 
για να συμπληρώσει ότι «η έρευνα και η 
εμπειρία μας από το πρόγραμμα «Μητέρα 
& Παιδί» κατέδειξε ότι η πρόσβαση στις 
υπηρεσίες αυτές σώζει ζωές, γλυτώνοντας 
ταυτόχρονα πολύτιμους πόρους από τα 
ευρωπαϊκά συστήματα υγείας».

«Στην MSD οραματιζόμαστε έναν 
κόσμο όπου καμία γυναίκα δεν θα χάνει 

τη ζωή της εξαιτίας επιπλοκών του τοκε-
τού. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης της 
παγκόσμιας δράσης MSD for Mothers 
που ξεκίνησε πριν από μια πενταετία. Και 
είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στην 
Ελλάδα, η δράση, μέσω της συνεργασίας 
μας με τους Γιατρούς του Κόσμου και 
το πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί», έχει 
προσφέρει ιατρική βοήθεια σε τόσες χιλιά-
δες γυναίκες και βρέφη από ευάλωτους 
πληθυσμούς, ανέφερε η διευθύνουσα 
σύμβουλος ΜSD Ελλάδας, Κύπρου και 
Μάλτας, Agata Jakoncic.

Τα αποτελέσματα της 
έρευνας - η πρόσβαση

Δύσκολη πρόσβαση σε υγειονομικές 
υπηρεσίες είχαν οι μετανάστες και οι 
πρόσφυγες που αντιμετώπισαν προβλή-
ματα υγείας στο παρελθόν, σύμφωνα 

Γιατροί του Κόσμου:  
Πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί»
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με την έρευνα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας υγείας σε 14.000 γυναίκες 
που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Μητέρα & Παιδί». Από την 
έρευνα προέκυψε επίσης ότι η πρώιμη 
και συνεχής πρόσβαση σε υγειονομικές 
υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της κύησης 
και του τοκετού, αλλά και μετά, είναι 
θεμελιώδης για τη μείωση των θανάτων 
γυναικών και νεογνών.

Εξάλλου, όπως είχε δείξει προηγού-
μενη έρευνα (2012) του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου Συστημάτων Υγείας και 
Διαμόρφωσης Πολιτικών, σχεδόν το 72% 
των προσφύγων και μεταναστών είχαν 
καθόλου ή πολύ δύσκολη πρόσβαση, 
ενώ λιγότερο από το 47% των γυναικών 
προσφύγων και μεταναστριών είχαν πρό-
σβαση σε γυναικολογική φροντίδα κατά 
τη διάρκεια της κύησης και του τοκετού.

Τα αποτελέσματα  
της έρευνας - τα εμπόδια

Η πρόσβαση των προσφύγων και των 
μεταναστριών σε υγειονομικές υπηρεσίες, 
διαφοροποιείται κατά μήκος της ευρω-
παϊκής ηπείρου, αλλά παντού υπάρχουν 
περιορισμοί και απαγορεύσεις. Τα κυρι-
ότερα εμπόδια που αντιμετωπίζει αυτή η 
ευάλωτη ομάδα γυναικών είναι τα εξής:

– Το «απαγορευτικό» κόστος των υπη-
ρεσιών, που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει 
στο 100% του κόστους της υπηρεσίας. 
Το συγκεκριμένο πρόβλημα συναντάται 
σε μεγάλο βαθμό στη Γαλλία, το Βέλγιο 
και τη Μεγάλη Βρετανία.

– Έλλειψη γνώσης των δικαιωμάτων 
τους και του τρόπου λειτουργίας των 
διαφόρων συστημάτων υγείας, λόγω 
της διαφορετικής γλώσσας, κουλτούρας 
και θρησκείας, με αρκετές γυναίκες από 
αυτές που συμμετείχαν στην έρευνα 
να μην γνωρίζουν καν ότι δικαιούνται 
ασφαλιστική κάλυψη.

– Η πολυπλοκότητα των υγειονομικών 
και ασφαλιστικών συστημάτων.

– Ο φόβος που διακατέχει τους πλη-
θυσμούς αυτούς ότι, αν διαμαρτυρηθούν, 
κινδυνεύουν να μη λάβουν τις υγειονο-
μικές υπηρεσίες που έχουν ανάγκη, να 
υποστούν φυλετικές διακρίσεις, ακόμα 
και να συλληφθούν.

– Πολιτικά εμπόδια που υπάρχουν σε 
πολλές χώρες της Ευρώπης, σχετικά με 
το προσφυγικό και το μεταναστευτικό 
θέμα, τα οποία προκαλούν μεγάλο φόβο 
στις γυναίκες αυτές.

– Περιορισμοί στη δωρεάν υγειονο-
μική φροντίδα που δικαιούνται έγκυοι, 
μητέρες και νεογνά και γραφειοκρατικές 
διαδικασίες που εμποδίζουν την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες αυτές.

– Ιστορικό κακομεταχείρισης αυτών 
των γυναικών, πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την αναχώρησής τους από τις 
πατρίδες τους.

– Η διαβίωσή τους σε απομακρυσμένες 
περιοχές, σε χώρους φιλοξενίας προσφύ-
γων, που καθιστά δύσκολη γεωγραφικά 
την πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι με βάση 
την οικονομική ανάλυση στο πλαίσιο 
της έρευνας, η ισότιμη πρόσβαση των 
προσφύγων γυναικών σε υγειονομικές 

υπηρεσίες, μπορεί να οδηγήσει μεσο-
πρόθεσμα σε εξοικονόμηση πόρων των 
εθνικών συστημάτων υγείας των ευρω-
παϊκών κρατών, παρά την περί αντιθέτου 
ευρέως διαδεδομένη άποψη.

Συστάσεις πολιτικής για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης

Βάσει των συμπερασμάτων της έρευνας 
αλλά και των εμπειριών των γυναικών που 
συμμετείχαν σε αυτήν, οι ΓτΚ συνέταξαν 
ένα κείμενο προτάσεων πολιτικής για την 
αντιμετώπιση του θέματος της ισότιμης 
πρόσβασης των πληθυσμών αυτών σε 
υγειονομικές υπηρεσίες. Το κείμενο αυτό με 
τίτλο «Συστάσεις Πολιτικής για την Υγεία 
των Μεταναστών προς τις ευρωπαϊκές 
και εθνικές κυβερνήσεις και τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ», καλεί όλα τα κράτη μέλη 
και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, να 
μελετήσουν την έρευνα και να στηρίξουν 
ενωμένα τις συστάσεις αυτές.

Το θέμα πρέπει να μπει ψηλά στην 
ατζέντα των κρατών-μελών και των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τόσο για 
ανθρωπιστικούς όσο και για οικονομι-
κούς λόγους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι 
«Συστάσεις Πολιτικής για την Υγεία των 
Μεταναστών που εκπονήσαμε μπορούν 
να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη στην προ-
σπάθειά τους να προσφέρουν πρόσβαση 
σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε αυτούς 
τους ευάλωτους πληθυσμούς», ανέφερε 
ο πρόεδρος των ΓτΚ Ελλάδας, δρ. Ν. 
Κανάκης.

Σχετικά με την παγκόσμια 
πρωτοβουλία “MSD  
for Mothers”

Το 10ετούς διάρκειας πρόγραμμα 
«MSD for Mothers», που χρηματοδοτείται 
με 500 εκ. δολάρια, αποτελεί την παγκό-

σμια δέσμευση της MSD να συμβάλει στην 
εξάλειψη της μητρικής θνησιμότητας, 
προσφέροντας επιστημονική εξειδίκευ-
ση, επιχειρηματική εμπειρία καθώς και 
οικονομικούς πόρους.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα “MSD 
for Mothers” εστιάζει στη βελτίωση της 
πρόσβασης των γυναικών σε ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας σε όλο τον κόσμο, με 
απώτερο σκοπό την επίτευξη του Βιώσιμου 
Στόχου Ανάπτυξης 3.1 των Ηνωμένων 
Εθνών, που αναφέρεται στη μείωση του 
ποσοστού της μητρικής θνησιμότητας σε 
λιγότερους από 70 θανάτους γυναικών 
ανά 100.000 κυήσεις το 2030.

Από την έναρξη της δράσης “MSD for 
Mothers”, το 2011, έχουν ήδη υλοποιηθεί 
περισσότερα από 50 προγράμματα με 
περισσότερους από 75 συνεργαζόμενους 
εταίρους, σε 30 χώρες, από τα οποία 
έχουν ωφεληθεί περισσότερες από 6 
εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.
msdformothers.com.

Σχετικά με τους Γιατρούς 
του Κόσμου Ελλάδας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημι-
ουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν 
μέρος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών 
του Κόσμου, το οποίο αποτελείται από 
15 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλ-
γιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπα-
νία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 
Πορτογαλία και Σουηδία). Ταυτόχρονα 
ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική 
οργάνωση, που ακολουθεί το δικό της 
μονοπάτι, βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες 
της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική 
και διοικητική της ανεξαρτησία.

Συμπληρώνοντας 27 χρόνια συνεχούς 

δράσης το 2017, οι Γιατροί του Κόσμου 
Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί στη συνεί-
δηση των πολιτών ως μια αξιόπιστη 
και αποτελεσματική οργάνωση η οποία 
προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης 
της ελληνικής κοινωνίας. Με δεκάδες προ-
γράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην 
Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, 
Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, 
διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους εθελοντικά.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με 
περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν 
βρεθεί σε περίπου 50 χώρες του πλανήτη 
προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική 
βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των 
χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί προγράμ-
ματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας 
στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη 
Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το 
Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, 
την Ουγκάντα, την Αλγερία κ.α.

Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ 
συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο την 
αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπι-
στικής βοήθειας στους πληθυσμούς που 
την έχουν ανάγκη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τις δράσεις και τα προγράμματά μας, 
αναφέρονται στην ιστοσελίδα: www.
mdmgreece.gr,

@mdmgreece.gr στο Facebook και 
@MdM_Greece στοTwitter

Σχετικά με την MSD

Εδώ και πάνω από έναν αιώνα, η 
MSD, μια βιο-φαρμακευτική εταιρεία με 
ηγετική θέση παγκοσμίως, ανακαλύπτει 
φάρμακα και εμβόλια για τις πιο σοβαρές 
ασθένειες σε όλο τον κόσμο, κάνοντας 
πράξη την αποστολή της να ερευνά για 
να προσφέρει περισσότερη και καλύτερη 
ζωή. MSD είναι η εμπορική επωνυμία της 
Merck & Co., Inc., με έδρα το Kenilworth, 
Ν.J., στις ΗΠΑ.

Μέσω των προϊόντων μας –συνταγο-
γραφούμενα φάρμακα, εμβόλια, βιολογικές 
θεραπείες και κτηνιατρικά φάρμακα– και 
με παρουσία σε περισσότερες από 140 
χώρες προσφέρουμε καινοτόμες θεραπευ-
τικές λύσεις στους ασθενείς. Παράλληλα, 
δέσμευσή μας είναι η αύξηση της πρό-
σβασης των ασθενών στην υγειονομική 
περίθαλψη, μέσω πολιτικών, προγραμμά-
των και συνεργασιών που υλοποιούμε.

Σήμερα, η MSD συνεχίζει να είναι πρω-
τοπόρος στην έρευνα για την ανακάλυψη 
και εξέλιξη θεραπειών που προλαμβάνουν 
και αντιμετωπίζουν «απειλητικές» ασθέ-
νειες για τη ζωή των ανθρώπων παγκο-
σμίως, όπως ο καρκίνος, οι παθήσεις του 
καρδιο-μεταβολικού, η νόσος Alzheimer, 
μολυσματικές ασθένειες συμπεριλαμ-
βανομένων των ιών HIV και Έμπολα, 
πρωτο-εμφανιζόμενες ασθένειες ζώων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπο-
ρείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.msd.gr και να ακολουθήσετε το 
λογαριασμό μας στο Τwitter.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Καλάκος Νικόλαος
Τμήμα Επικοινωνίας: +30 2103236224 

/ +30 6958450854 , info@mdmgreece.gr
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Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προειδοποιεί 
ότι τα προϊόντα με την ονομασία ABEXINE plus gel 
και THERABEE gel, που διαφημίζονται στα τηλεοπτικά 
κανάλια και διακινούνται-προωθούνται ως φάρμακα 
για τη θεραπεία της αρθρίτιδας, της οστεοαρθρίτιδας, 
της ποδάγρας, των ρευματισμών, των εκφυλιστικών 
παθήσεων, δεν διαθέτουν την έγκρισή του.

«Πρόκειται για προϊόντα των οποίων οι αναφερόμενοι 
θεραπευτικοί ισχυρισμοί δεν έχουν αξιολογηθεί από 
τον ΕΟΦ για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά 
τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση. Ο ΕΟΦ υπενθυμίζει 
ότι η αγορά φαρμάκων από μη εγκεκριμένες και μη 
αξιόπιστες πηγές μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο 
την υγεία του καταναλωτή.                         πηγή: stogiatro.gr

Αγώνας δρόμου  
για παιδιά  
με αναπηρίες

Από τον Σύλλογο Γονέων, Κηδε-
μόνων και Φίλων Ατόμων με Δια-
ταραχές Όρασης και Πρόσθετες 
Αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ» λάβαμε την 
ακόλουθη πρόσκληση, την οποία 
αναδημοσιεύουμε ευχαρίστως, 
θέλοντας να συνδράμουμε και εμείς 
κάθε προσπάθεια που γίνεται προς 
όφελος ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων: 

Αγαπητοί φίλοι,
Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων 

& Φίλων Ατόμων με Διαταραχές 
Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες 
«ΣΥΖΩΗ» διοργανώνει για τρίτη 
συνεχή χρονιά και προσκαλεί όσους 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 
στον αγώνα βουνού «3ος ΣΥΖΑ-
ΘΛΟΣ», ο οποίος θα λάβει χώρα 
την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 
στο Σέιχ Σου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο 
μέχρι σήμερα αγώνα βουνού της 
Θεσσαλονίκης (27 χλμ.), που θα 
ικανοποιήσει τους πιο απαιτη-
τικούς δρομείς, ενώ ταυτόχρονα 
υπάρχουν και οι διαδρομές των 
14,5 και των 5,4 χιλιομέτρων για 
έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό 
δρομέων και περιπατητών όλων 
των ηλικιών και δυνατοτήτων. Σκο-
πός του αγώνα είναι όσο το δυνατό 
περισσότεροι συμπολίτες μας να 
ζήσουν τη χαρά της άθλησης, της 
επαφής με τη φύση, της υγιεινής 
ζωής, της συλλογικής προσπάθειας, 
αλλά και να γνωρίσουν τις δράσεις 
του Συλλόγου ενισχύοντας ταυ-
τόχρονα τις προσπάθειές μας για 
ισότιμη εκπαίδευση και κοινωνική 
ενσωμάτωση των παιδιών με τη 
συγκεκριμένη σύνθετη αναπηρία.

Από το χρηματικό ποσό που 
θα συγκεντρωθεί θα καλυφθεί το 
κόστος της διοργάνωσης και το 
υπόλοιπο θα διατεθεί αποκλειστικά 
για ενίσχυση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων του Συλλόγου.

Περισσότερα στοιχεία για τον 
αγώνα και φόρμα συμμετοχής για 
ατομικές εγγραφές είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα www.syzathlos.
gr, ενώ ενημέρωση θα υπάρχει 
και στη σελίδα του Συλλόγου στο 
facebook «Συζωή». Όσοι ενδια-
φέρονται για ομαδικές εγγραφές 
μπορούν να επικοινωνήσουν με 
την Οργανωτική Γραμματεία του 
αγώνα για να τους αποσταλεί η 
σχετική φόρμα προς συμπλήρωση, 
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. 
έως 3 μ.μ., στο τηλ. 2310460777.

Με εκτίμηση,
ο πρόεδρος Νίκος Καζαντζίδης,

ο γεν. γραμματέας Στέργιος 
Δούφαλης

ΕΟΦ: Χωρίς έγκριση τα προϊόντα  
ABEXINE plus gel και THERABEE gel

Σ ύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας (ΠΟΥ), η χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) είναι μια ασθένεια των πνευμόνων 
που επιφέρει αλλαγές σε διάφορα μέρη 
του αναπνευστικού συστήματος. Ο ΠΟΥ 
προειδοποιεί ότι η ΧΑΠ δεν αποτελεί 
απλώς έναν «βήχα του καπνιστή», 
αλλά μια απειλητική ασθένεια για τη 
λειτουργία των πνευμόνων που μπορεί 
να οδηγήσει σταδιακά σε θάνατο.

Κύρια αιτία της ΧΑΠ είναι το κάπνισμα 
ή το παθητικό κάπνισμα. Ωστόσο, η ρύπαν-
ση του αέρα εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων διαδραματίζει εξίσου κομβικό 
ρόλο. Τα συμπτώματά της περιλαμβάνουν 
δύσπνοια και χρόνιο βήχα.

Το 2004, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι 64 εκα-
τομμύρια άνθρωποι υπέφεραν από την 
εν λόγω ασθένεια, ενώ σημειώθηκαν 3 
εκατομμύρια θάνατοι. Προέβλεψε, επί-
σης, ότι η ΧΑΠ θα αποτελεί την τρίτη 
κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως μέχρι το 
2030. Εντούτοις, επιστημονική μελέτη που 
δημοσιεύθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο 
στο περιοδικό “Lancet Global Burden of 
Disease” κατέδειξε ότι το 2015 συνολι-
κά 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους από τη ΧΑΠ σε παγκόσμιο 

επίπεδο –αύξηση 11,6% σε σύγκριση με 
το 1990– αποτελώντας τη δεύτερη αιτία 
θανάτου παγκοσμίως.

Το οικονομικό βάρος
Εκτός από τις σοβαρές επιπτώσεις στην 

υγεία, η οικονομική επιβάρυνση συνιστά 
ακανθώδες ζήτημα, σύμφωνα με εκτιμήσεις. 
Η ΕΕ καταβάλλει υπέρογκα ποσά για τις 
αναπνευστικές νόσους, που ξεπερνούν τα 
380 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το 
ετήσιο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης 
και της χαμένης παραγωγικότητας, ιδίως 
λόγω της ΧΑΠ, εκτιμάται σε 48,4 δισ. ευρώ.

Αρκετοί νομοθέτες στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προέτρεψαν την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να λάβουν άμεσα μέτρα 
για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης 
κατάστασης, εστιάζοντας στην πρόληψη, 
ιδίως για το κάπνισμα, και στην έγκαιρη 
διάγνωση. Στο επίπεδο της διάγνωσης, 
οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η εκπαίδευση των φοιτητών 
Ιατρικής και των γιατρών πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης, καθώς επίσης να εξασφαλιστεί 
η πρόσβαση όλων των διαγνωσμένων ασθε-
νών σε θεραπεία τελευταίας τεχνολογίας.

Η ευρωβουλευτής των S & D Εύα Καϊλή 
δήλωσε στη EURACTIV: «Ζητήσαμε από 
την Επιτροπή να ενισχύσει την έρευνα για 

τα αίτια χρόνιων αναπνευστικών ασθενει-
ών, καθώς επιφέρουν περισσότερους από 
315.000 θανάτους κάθε χρόνο στην Ευρώπη. 
Ασθένειες όπως η αναπνευστική αλλεργία, 
το άσθμα και οι χρόνιες αποφρακτικές 
πνευμονοπάθειες κοστίζουν περισσότερα 
από 300 δισ. ευρώ ετησίως. Καταφέρα-
με να συγκεντρώσουμε 249 υπογραφές 
από τους συναδέλφους μας, αλλά πρέπει 
να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την 
επίτευξη του στόχου μας». Προσέθεσε ότι 
το Κοινοβούλιο θα συνεργαστεί στενά με 
την European Federation of Allergy and 
Airways Diseases Patients’ Associations 
(EFA) για την πρόληψη της εκδήλωσης 
αυτών των ασθενειών στις επόμενες γενιές.

Ο ρόλος του προληπτικού ελέγχου
Η πρόεδρος της EFA Mikaela Odemyr 

υπογράμμισε τον ρόλο του προληπτικού 
ελέγχου της ΧΑΠ, υποστηρίζοντας ότι καθο-
ρίζει το προσδόκιμο ζωής στην Ευρώπη. 
«Είμαστε οι ασθενείς που πλήττονται και 
βλέπουμε ότι η ΕΕ έχει πολλές δυνατότητες 
για να καταπολεμήσει αυτή την ασθένεια», 
σημείωσε η κ. Odemyr. «Πιστεύω ότι η ΕΕ 
έχει την ικανότητα να συλλέγει βέλτιστες 
πρακτικές και να προωθεί μια εναρμονι-
σμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση 
της ΧΑΠ», κατέληξε.

ΧΑΠ: Ο «άγνωστος»  
δολοφόνος της Ευρώπης
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Τ ο στρες μπορεί να επηρεάσει 
ολόκληρο το σώμα, συμπερι-
λαμβανόμενων των μαλλιών, 

των νυχιών και του δέρματος. Επειδή 
όμως αντικειμενικά είναι δύσκολο να 
το βγάλουμε από τη ζωή μας, έχει πολύ 
μεγάλη σημασία να λαμβάνουμε μέτρα 
για να το θέτουμε υπό έλεγχο.

Όπως εξηγεί ο δρ. Μάρκος Μιχελάκης, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγος (Αισθητική 
Δερματολογία-Δερματοχειρουργική), το 
στρες έχει άμεση επιρροή στην ψυχολογία 
των ανθρώπων, όπως επίσης μπορεί να έχει 
ποικίλες σωματικές εκδηλώσεις, ιδιαίτερα 
όταν είναι έντονο, συχνό ή και χρόνιο. Το 
δέρμα μπορεί να επηρεαστεί από αυτό με 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Τα 
ακραία τμήματα των νεύρων (νευρικές 
απολήξεις) καταλήγουν στην επιφάνεια 
του σώματος, δηλαδή στο δέρμα, οπότε 
η ψυχική φόρτιση ενεργοποιεί πολλαπλές 
νευρολογικές διεργασίες.

«Το στρες προκαλεί διάφορες χημικές 
και ορμονικές αντιδράσεις στο σώμα, που 
καθιστούν το δέρμα ευαίσθητο», λέει. «Αυτό 
έχει ως συνέπεια να αυξάνεται κατ’ αρχάς 
ο κίνδυνος εξανθημάτων, όπως η κνίδωση 
που χαρακτηρίζεται από εξάνθημα λευκό 
στο κέντρο και κοκκινωπό στην περιφέρεια, 
με έντονη έως ανυπόφορη φαγούρα. Το 
στρες μπορεί επίσης να δυσκολέψει την 
επίλυση διάφορων δερματικών προβλη-
μάτων καθώς και να οδηγήσει σε έξαρση 
της ακμής, επειδή διεγείρει την παραγωγή 
ορισμένων ορμονών (π.χ. της κορτιζόλης), 
κάτι που έχει ως συνέπεια τη διέγερση 
των σμηγματογόνων αδένων στο δέρμα, 
με αποτέλεσμα την αύξηση παραγωγής 
σμήγματος (λίπους)».

Τα δερματικά εξανθήματα λόγω στρες 
θεωρούνται οξέα όταν εμφανίζονται από-
τομα, και λογικά υποχωρούν σε λιγότερο 
από 6 εβδομάδες, αλλά αν επιμείνουν 
θεωρούνται χρόνια, συνεχίζει ο δρ. Μιχε-
λάκης. «Τυπικά, υποχωρούν σε λίγες ημέρες 
δίχως να χρειασθούν ειδική αγωγή, αλλά 
αν αντέχουν στον χρόνο χρειάζονται έλεγχο 
από γιατρό. Ειδικά η κνίδωση, μπορεί να 
είναι τόσο ενοχλητική ώστε να απαιτείται 
αμέσως ιατρική συμβουλή για να καταπρα-
ϋνθούν τα συμπτώματά της», διευκρινίζει.

Το στρες μπορεί επίσης να επιδεινώσει 
ή να αναζωπυρώσει διάφορα δερματο-
λογικά προβλήματα, όπως την ψωρίαση, 
τη ροδόχρου ακμή, τα κονδυλώματα, τον 
επιχείλιο έρπητα κ.λ π. Μπορεί επίσης να 
αποτελέσει τον εκλυτικό παράγοντα για 
την εμφάνιση δερματοπαθειών, όπως 
το έκζεμα ή η δερματίτιδα, ή ακόμη και 
αυτοάνοσων δερματικών παθήσεων, όπως 
η γυροειδής αλωπεκία και η λεύκη, που 
μπορεί να εμφανιστούν στη διάρκεια ή 
έπειτα από μια περίοδο έντονου άγχους.

Σε περιόδους έντονου στρες είναι 
επίσης αυξημένος ο κίνδυνος μόλυνσης 
στο δέρμα, επειδή διαταράσσεται η συνο-
χή της επιδερμίδας και δημιουργούνται 
μικροσκοπικές, σχεδόν αδιόρατες πληγές, 
στις οποίες εύκολα μπορεί να εισδύσουν 
μικρόβια. Ακόμη και επίμονος, ανεξήγητος 

κνησμός μπορεί να εκδηλωθεί εξαιτίας 
του, με μερικούς ασθενείς να ξύνονται 
έως το σημείο να προκαλούν πληγές στο 
δέρμα τους. Η διαταραχή αυτή λέγεται 
νευροδερματίτιδα και συνήθως εντοπίζεται 
στις κνήμες, στους πήχεις και ανάμεσα 
στις ωμοπλάτες. Όταν εξάλλου κάποιος 
βρίσκεται υπό κατάσταση αφόρητου 
στρες, είναι εύκολο να παραμελήσει τη 
φροντίδα του εαυτού του, και ιδιαίτερα τη 
φροντίδα του δέρματός του, με συνέπεια 
την επιδείνωση κάθε δερματολογικού 
προβλήματος που μπορεί να έχει.

Ωστόσο, «και οι ίδιες οι δερματικές 
παθήσεις μπορεί να αποτελούν πηγή πρό-
σθετου στρες, αφού ορισμένες (όπως π.χ. 
η επιδείνωση της ψωρίασης) σχετίζονται 
σε πολλούς ασθενείς με σημαντική ψυχική 
επιβάρυνση», προσθέτει ο δρ. Μιχελάκης.

Το στρες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
και την αισθητική εμφάνιση του δέρματος, 
ευνοώντας π.χ. τις «σακούλες» κάτω από 
τα μάτια, επειδή προκαλεί συσσώρευση 
υγρού κάτω από τα βλέφαρα. Επιπλέον, 
ευνοεί την ξηροδερμία, επειδή διατα-
ράσσει την ικανότητα του δέρματος να 
κατακρατά υγρασία ή, αντιθέτως, το κάνει 
λιπαρό, ψυχρό και θαμπό, επειδή μειώνει 
την παροχή αίματος σε αυτό στερώντας 
του οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. 
Ακόμη και το χρώμα του δέρματος στο 
πρόσωπο μπορεί να αλλάξει, διότι όταν 
βρισκόμαστε σε κατάσταση στρες ανα-
πνέουμε με μικρές, ρηχές ανάσες που 
μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσουν 

σε κοκκίνισμα του δέρματος.
Οι πιθανές επιδράσεις του στρες δεν 

τελειώνουν μόνο στο δέρμα, αλλά μπορεί 
να επεκτείνονται και στα εξαρτήματά του, 
δηλαδή στα μαλλιά και στα νύχια.

«Σε κάποιες περιπτώσεις, αν ένα άτομο 
έχει προδιάθεση στο γκριζάρισμα των 
μαλλιών, το στρες μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντική μείωση στην παραγωγή της 
μελανίνης, με συνέπεια να χάνουν τα μαλλιά 
το χρώμα τους», εξηγεί ο δρ. Μιχελάκης. 
«Μπορεί επίσης να προκαλέσει λέπτυνση 
των μαλλιών και να επιταχύνει τον φυσικό 
κύκλο της τρίχας, με συνέπεια να αρχίσουν 
να πέφτουν πιο γρήγορα τα μαλλιά και 
να αρχίσει αραίωση του τριχωτού της 
κεφαλής».

Σε ακραίες περιπτώσεις, τέλος, και 
όταν πια το στρες έχει καταβάλλει τον 
οργανισμό, μπορεί να εμφανιστούν στα 
νύχια βαθιές οριζόντιες αυλακώσεις 
(επιστημονικά λέγονται γραμμές του 
Beau), οι οποίες σχετίζονται με ορισμένες 
παθήσεις, όπως ο αρρύθμιστος διαβήτης 
και η πνευμονία, που επίσης μπορεί να 
επιδεινωθούν από το στρες.

Τι να κάνετε

Για να θέσετε υπό έλεγχο το στρες 
σας και να προστατεύσετε στο μέτρο του 
εφικτού το δέρμα σας, ο δρ. Μιχελάκης 
προτείνει τα εξής:
1. Μην παραμελείτε το δέρμα σας. Να 
ακολουθείτε την καθιερωμένη ρουτίνα 

της περιποίησής του (απαλός καθαρι-
σμός, ενυδάτωση, αντηλιακό), ακόμη κι 
αν χρειαστεί να πιέσετε τον εαυτό σας γι’ 
αυτό. Μην αμελείτε πιθανές θεραπείες 
για δερματολογικές παθήσεις που έχει 
συστήσει ο γιατρός σας.
2. Να γυμνάζεστε συχνά. Κάνει καλό στο 
δέρμα και σε όλο τον οργανισμό.
3. Να τρέφεστε υγιεινά. Μην ξεχνάτε 
ότι η κακή διατροφή «αποτυπώνεται» 
στο δέρμα.
4. Να αφιερώνετε καθημερινά χρόνο σε 
πράγματα που σας ευχαριστούν. Ακόμη 
κι αν είναι μόλις 10 λεπτά την ημέρα, 
μπορεί να κάνουν τη διαφορά.
5. Να βγαίνετε καθημερινά για μια σύντομη 
βόλτα, με γρήγορο βήμα.
6. Να εφαρμόζετε τεχνικές διαχείρισης 
του στρες, όπως οι βαθιές ανάσες, η ονει-
ροπόληση, ο διαλογισμός, η γιόγκα κ.λπ.
7. Να κοιμάστε αρκετά. Χρειάζεστε επτά 
έως οκτώ ώρες ύπνου κάθε βράδυ.
8. Μάθετε να λέτε «όχι», για να θέσετε 
κάποια όρια και να μειωθεί το στρες σας.
9. Να μιλάτε ανοιχτά για το στρες σας, 
για να εκτονώνεται η ψυχική ένταση που 
νιώθετε. Και αν νιώθετε ότι χρειάζεστε 
περισσότερη βοήθεια, να απευθυνθείτε 
σε έναν ειδικό στην ψυχική υγεία.
10. Αν παρουσιάσετε κάποιο επίμονο 
δερματικό εξάνθημα ή άλλη διαταραχή 
ή επιδεινωθεί μία δερματοπάθεια από 
την οποία πάσχετε, απευθυνθείτε στον 
δερματολόγο σας.

πηγή: stogiatro.gr

Πώς επηρεάζει το στρες το δέρμα
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Μ άστιγα αποτελεί η παράνομη 
πώληση πλαστών φαρμάκων 
μέσω του διαδικτύου, όχι μόνο 

στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, 
αλλά ακόμη και στη χώρα μας.

Οι λαθρέμποροι έχουν απλώσει τα 
δίχτυα τους στον χώρο του φαρμάκου, 
διότι τα ποσά που παίζονται είναι απίστευτα 
υψηλά. Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ότι 
η συνολική κατανάλωση φαρμάκων στην 
Ευρώπη αγγίζει τα 230 δισ. ευρώ, οπότε 
οι λαθρέμποροι στοχεύουν να πάρουν από 
αυτόν τον τζίρο έστω ένα μικρό ποσοστό, 
το οποίο όμως είναι ικανοποιητικό όταν 
μιλάμε για δισεκατομμύρια.

Το τραγικό είναι ότι πλέον τα φάρμακα 
αυτά δεν είναι μόνον τα γνωστά “life style” 
(για στυτική δυσλειτουργία, αλωπεκία, 
παχυσαρκία κ.λπ.), αλλά είναι και φάρ-
μακα που προορίζονται για σοβαρότατες 
ασθένειες, όπως μαλάρια και φυματίωση, 
γεγονός που εγκυμονεί σοβαρότατους 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, 
είναι σχεδόν αδύνατο –ακόμη και για 
έναν επαγγελματία– να ξεχωρίσει μόνο 
από τη συσκευασία πότε ένα φάρμακο 
είναι πλαστό.

Τις παραπάνω επισημάνσεις έκανε ο 
διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού 
Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ) Αρτού-
ρος Ισσέγιεκ κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του με θέμα «Ψευδεπίγραφα φάρμακα: η 
Ευρώπη θωρακίζεται» στο 17ο συνέδριο-
έκθεση PHARMA point που διοργάνωσε 
στη Θεσσαλονίκη ο Φαρμακευτικός Σύλ-
λογος της πόλης. Παράλληλα, ανέφερε 
ότι για τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το συνολικό κόστος από την 
παράνομη πώληση πλαστών φαρμάκων 
αναλογεί κατά μέσο όρο στο 4,4% των 
συνολικών πωλήσεων, το οποίο μετα-
φράζεται σε 10,2 δισ. ευρώ τον χρόνο. 
Πρόκειται για σημαντική απώλεια εσόδων 
της βιομηχανίας και των χονδρεμπόρων, 
καθώς τα χρήματα αυτά καταλήγουν στις 
τσέπες των λαθρεμπόρων. Το ποσοστό 
αυτό διαφέρει μεταξύ των χωρών, ενώ 
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από 
τελωνεία και επιχειρήσεις εντοπισμού 
παράνομων φαρμάκων, εκτοξεύεται στο 
12% για την Ελλάδα και στο 10% για 
την Κύπρο. Αντιθέτως, σε χώρες όπου 
λαμβάνονται μέτρα πάταξης του φαινο-
μένου, όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, το ποσοστό αυτό είναι μόλις 
1,3% και 1% αντίστοιχα.

«Τα πλαστά φάρμακα που μπορεί να 
αγοράσει κάποιος μέσω διαδικτύου δεν 
έχουν δραστικά συστατικά σε ποσοστό 
60%, ενώ έχουν λανθασμένες ποσότητες 
δραστικών συστατικών σε ποσοστό 17%, 
λανθασμένα συστατικά σε ποσοστό 16% 
και, εάν είμαστε τυχεροί, σωστά συστατικά 
σε ποσοστό μόλις 7%», τόνισε ο κ. Ισσέγιεκ 
και προσέθεσε ότι «το 50% των φαρμάκων 
που αγοράζονται από ιστοσελίδες που 

αποκρύπτουν την πραγματική τους διεύ-
θυνση είναι πλαστά. Το πιο σημαντικό είναι 
να κατανοήσει το κοινό τον κίνδυνο στον 
οποίο βάζει τον εαυτό του αγοράζοντας 
φάρμακα από μη εγκεκριμένες πηγές».

Πώς να αποφύγετε  
την αγορά πλαστών 
φαρμάκων από το διαδίκτυο

Σύμφωνα με τον κ. Ισσέγιεκ, όταν 
ένας πολίτης ετοιμάζεται να αγοράσει 
ένα φάρμακο μέσω διαδικτύου, πρέπει 
προηγουμένως να αναζητήσει τις απα-
ντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

– Είναι φάρμακο συνταγής και μπορείς 
να το αγοράσεις χωρίς συνταγή;

– Έχει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ή από άλλες 
αρμόδιες Αρχές;

– Διαθέτει εγγεγραμμένο φαρμακοποιό 
για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας;

– Είναι καταχωρημένη η διεύθυνση 
URL (Uniform Resource Locator) της 
ιστοσελίδας στη χώρα σας; (Ελέγξτε στο 
www.whois.net.)

– Πόσες ιστοσελίδες ανήκουν σε 
κάθε καταχωρηθέντα; (Ελέγξτε στο www.
reversewhois.com.)

– Υπάρχει τηλεφωνικός αριθμός που 
μπορείτε να καλέσετε για να πραγμα-
τοποιήσετε την παραγγελία σας; Αν ναι, 
λειτουργεί;

– Η ιστοσελίδα προσφέρει «εκπτώσεις», 
«πακέτα δειγμάτων», «νέες θεραπείες» ή 
«εκπληκτικά αποτελέσματα»;

– Η ιστοσελίδα προσφέρει «ηλεκτρο-
νική διαβούλευση»; Αν ναι, να είστε πολύ 
προσεχτικοί (συνήθως είναι για τη δημι-
ουργία εντυπώσεων).

Το νομοθετικό πλαίσιο

Όπως εξήγησε ο κ. Ισσέγιεκ, οι βασικές 
χώρες παραγωγής φαρμάκων στην ΕΕ είναι 
η Γερμανία με κέρδη 41 δισ. ευρώ, η Ιταλία 
με 25 δισ. ευρώ και η Ιρλανδία με 20 δισ. 
ευρώ. Συνεπώς, όχι μόνο οι χώρες αυτές, 
αλλά όλη η Ευρώπη ενοχλείται από τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό στον χώρο πώλησης 
των φαρμάκων, διότι αυτό σημαίνει και 
απώλεια χρημάτων. Είναι λογικό λοιπόν να 
επιχειρεί να θέσει ένα νομοθετικό πλαίσιο 
για να παρεμποδίσει όσο είναι δυνατόν 
το παρεμπόριο φαρμάκων.

«Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ προ-
βλέπει ότι οι σχετικοί νόμιμοι ιστότοποι 
θα φέρουν ένα κοινό λογότυπο, το οποίο 
θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο σε όλη 
την ΕΕ, προκειμένου να μπορεί εύκολα 
το κοινό να διαπιστώσει ότι συνδέεται με 
εγκεκριμένο φαρμακείο. Όλα τα εγκεκριμένα 
διαδικτυακά φαρμακεία θα συνδέονται 
με έναν κεντρικό ιστότοπο του εκάστο-
τε κράτους-μέλους. Στον κεντρικό αυτό 
ιστότοπο θα υπάρχει κατάλογος με όλα τα 

διαδικτυακά φαρμακεία. Οι διαφορετικοί 
εθνικοί ιστότοποι θα συνδέονται με έναν 
ευρωπαϊκό ιστότοπο. Επίσης, οι πολίτες θα 
πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους 
κινδύνους που ενέχει η αγορά φαρμάκων 
μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, παρά το ότι 
τα μέτρα αυτά επιτυγχάνουν ένα επίπεδο 
ασφάλειας, οι λαθρέμποροι βρίσκουν τρό-
πους να παραβιάσουν ακόμη και το λογότυπο 
ασφαλείας, το οποίο εφαρμόζεται από το 
2015», επισήμανε ο κ. Ισσέγιεκ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σημαντική 
είναι και η Οδηγία FMD 2011/62/ΕΕ με 
την οποία καθιερώνονται εναρμονισμέ-
να, πανευρωπαϊκά μέτρα ασφάλειας και 
ελέγχου. Τα μέτρα διευκολύνουν την 
αναγνώριση των πλαστών φαρμάκων με 
βελτίωση των ελέγχων, τόσο στα σύνορα 
της ΕΕ όσο και εντός της ΕΕ.

Πλήττεται  
και η νόμιμη αλυσίδα

Έντονη ανησυχία προκαλεί και το 
γεγονός ότι τα πλαστά φάρμακα βρί-
σκουν τρόπο και καταλήγουν ακόμη και 
στα φαρμακεία και πωλούνται χωρίς 
απολύτως κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, 
πρόκειται για τα λεγόμενα “life saving 
drugs”, δηλαδή φάρμακα για καρκίνο, 
καρδιοπάθειες, γαστρεντερικό κ.λπ.

«Στην Ευρώπη υπάρχει ο Κανονισμός 
DR 2016/61 που ενημερώνει τα κράτη-
μέλη να δημιουργήσουν ένα σύστημα 
αποθετηρίων σε εθνικό επίπεδο, όπου 
θα φυλάσσεται μια βάση δεδομένων με 
όλους τους σειριακούς αριθμούς των κου-
τιών των φαρμάκων που διατίθενται στο 
κοινό. Έτσι ο φαρμακοποιός θα μπορεί να 
ελέγχει ανά πάσα στιγμή εάν ένα φάρμακο 
είναι πλαστό ή όχι. Επίσης, προβλέπει την 
εφαρμογή ενός μηχανογραφικού συστή-
ματος που θα υποστηρίζει τη διαδικασία 
επαλήθευσης και απενεργοποίησης του 
σειριακού κωδικού των φαρμάκων από το 
αποθετήριο μετά τη διάθεσή τους. Όλα τα 
εθνικά αποθετήρια θα είναι συνδεδεμένα 
με ένα κεντρικό που θα βρίσκεται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ένα μέρος του στη 
Γερμανία και ένα στην Ιρλανδία). Οπότε 
είναι μια δικλείδα ασφαλείας που αφορά 
όλη την Ευρώπη», εξήγησε ο κ. Ισσέγιεκ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο συγκεκρι-
μένος Κανονισμός αφορά αποκλειστικά 
τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, ενώ 
προβλέπει την ύπαρξη μηχανισμού εντο-
πισμού παραποίησης στις συσκευασίες 
φαρμάκων κι έναν μοναδικό δισδιάστατο 
κωδικό αναγνώρισης στις συσκευασίες 
των φαρμάκων. Η ημερομηνία εφαρμογής 
του Κανονισμού είναι η 9η Φεβρουαρίου 
2019, ενώ η Ελλάδα, η Ιταλία και το Βέλγιο 
έχουν εξασφαλίσει αναβολή εφαρμογής 
για 6 χρόνια από την ημερομηνία αυτή.

πηγή: stogiatro.gr

Μάστιγα η παράνομη πώληση πλαστών 
φαρμάκων μέσω διαδικτύου
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Η «Ελληνική Πρωτοβουλία» (“The 
Hellenic Initiative” - TΗΙ) υπο-
στήριξε με δωρεά ύψους 33.000 

δολαρίων την υλοποίηση της 1ης Θερα-
πευτικής Κατασκήνωσης για παιδιά, 
που διοργάνωσε η Επιτροπή “Elpida 
Youth”, του Συλλόγου Φίλων Παιδιών 
με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ».

Το ποσό της δωρεάς συγκεντρώ-
θηκε κατά τη 2η Ετήσια Εκδήλωση της 
«Ελληνικής Πρωτοβουλίας» στο Λονδίνο 
τον περασμένο Μάιο, στο πλαίσιο της 
οποίας τιμήθηκε το έργο της Επιτροπής 
“Elpida Youth”.

Το Elpida Youth Summer Camp 2017 
αποτέλεσε την 1η Θεραπευτική Κατασκή-
νωση στην Ελλάδα, όπου 70 παιδιά με νεο-
πλασματικές ασθένειες από όλη τη χώρα, 
25 αποθεραπευμένα παιδιά-εθελοντές και 
25 στελέχη, από τις 28 Αυγούστου έως τις 
6 Σεπτεμβρίου 2017, βίωσαν τη μοναδική 
εμπειρία της θεραπευτικής ψυχαγωγίας. 

Για 10 ημέρες τα παιδιά που φιλο-
ξενήθηκαν στην κατασκήνωση είχαν την 
ευκαιρία να ανακαλύψουν τον εαυτό 
τους και τις ικανότητές τους, να ανα-
πτύξουν την κοινωνικότητά τους και να 
καλλιεργήσουν την αισιοδοξία και την 
αυτοπεποίθησή τους μέσα από μία σειρά 

αθλητικές, καλλιτεχνικές και πνευματικές 
δραστηριότητες.

Η Επιτροπή “Elpida Youth” συστάθηκε 
πριν από τρία περίπου χρόνια και αποτελεί-
ται από τα νεαρότερα μέλη του Συλλόγου 
Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ». 
Στόχο έχει την ευαισθητοποίηση της κοι-
νής γνώμης πάνω στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά με καρκίνο και 
οι οικογένειές τους, την ανάληψη νέων 
δράσεων και τη δημιουργία και εφαρμογή 
νέων προγραμμάτων για την ψυχο-κοινω-

νική στήριξη άρρωστων παιδιών.
Μέσα από τη δωρεά της, η «Ελληνική 

Πρωτοβουλία» (THI) επιβεβαιώνει τη 
δέσμευσή της να προσφέρει αρωγή σε 
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στηρίζοντας 
δράσεις, πρωτοβουλίες και οργανισμούς, 
με ουσιαστικό αντίκτυπο σε αυτούς οι 
οποίοι έχουν πληγεί από τη συνεχιζόμενη 
κοινωνικο-οικονομική κρίση.

Ο Μιχάλης Πρίντζος, διευθυντής Προ-
γραμμάτων της «Ελληνικής Πρωτοβουλί-
ας», δήλωσε: 

«Μέσα από τη δωρεά μας για το Elpida 
Youth Summer Camp, στεκόμαστε δίπλα σε 
παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές 
ασθένειες, ενώ παράλληλα στηρίζουμε το 
σπουδαίο έργο του Συλλόγου “ΕΛΠΙΔΑ”, 
ενός οργανισμού που ξεχωρίζει συνεχώς 
για τις δράσεις και την προσφορά του».

Η Τατιάνα Μπλάτνικ, της Επιτροπής 
“Elpida Youth”, προσέθεσε: «Είμαστε πολύ 
ευτυχείς για τη λειτουργία του Elpida Youth 
Holistic Summer Camp για παιδιά με καρ-
κίνο –το πρώτο θεραπευτικό πρόγραμμα 
στην Ελλάδα– που πραγματοποιήθηκε το 
καλοκαίρι του 2017. Είμαστε πεπεισμένοι 
ότι με το να εστιάζουμε στις εξω-ιατρι-
κές πτυχές της θεραπείας του καρκίνου 
μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιους από 
τους μεγαλύτερους μαχητές της ζωής να 
ανακτήσουν κάποια από την χαμένη τους 
παιδικότητα και παράλληλα να χτίσουν την 
αυτοεκτίμησή τους και να πάρουν δύνα-
μη. ‘Όλοι εμείς στο Elpida Youth είμαστε 
εξαιρετικά ευγνώμονες στο “The Hellenic 
Initiative” για το βραβείο που μας απένειμαν, 
καθώς τα κεφάλαια αυτά μας βοήθησαν να 
λειτουργήσουμε εγκαίρως το πρόγραμμα 
αυτό και να το διαθέσουμε σε 70 καρκινο-
παθή παιδιά χωρίς καμία επιβάρυνση. Σας 
ευχαριστούμε από καρδιάς!».

«Ελληνική Πρωτοβουλία»: 

1η Θεραπευτική Κατασκήνωση για παιδιά στην Ελλάδα

Στελεχώνεται και πάλι το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
Ύστερα από μία πενταετία 

παγώματος των προσλήψεων, 
στελεχώνεται και πάλι το Γενικό 
Νοσοκομείο Δράμας με μόνιμο 
ιατρικό προσωπικό. Με ταχείς 
ρυθμούς ολοκληρώνονται οι 
προσλήψεις μόνιμου ιατρικού 
προσωπικού διάφορων ειδικο-
τήτων στο Γενικό Νοσοκομείο 
Δράμας. Ήδη στο Νοσοκομείο 
έχουν προσληφθεί έξι (6) ιατροί 
των κάτωθι ειδικοτήτων:
• Μία ιατρός ειδικότητας Νευ-
ρολογίας 
• Δύο ιατροί ειδικότητας Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας
• Μία ιατρός ειδικότητας Ακτινο-
διαγνωστικής με μετεκπαίδευση 
στην Παιδοακτινολογία
• Ένας ιατρός ειδικότητας Νεφρο-
λογίας
• Έναν ιατρός ειδικότητας Οφθαλ-
μολογίας
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αξιολόγησης και έχουν σταλεί 
στο Υπουργείο Υγείας για διο-
ρισμό ακόμη:
• Δύο ιατροί ειδικότητας Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας
• Ένας ιατρός ειδικότητας Καρ-
διολογίας
• Ένας ιατρός ειδικότητας Οφθαλ-
μολογίας

• Ένας ιατρός ειδικότητας ΩΡΛ
• Ένας ιατρός ειδικότητας Οδο-
ντιατρικής 
Επίσης προκηρύχθηκαν άλλες έξι 
(6) θέσεις, οι οποίες αφορούν 
την πρόσληψη ενός (1) ιατρού 
ειδικότητας Παθολογίας και πέντε 
(5) ιατρών διάφορων ειδικοτήτων 
για τη στελέχωση της Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου 

ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή 
της τα εξής:
«Στόχος μας είναι να ολοκλη-
ρωθούν και αυτές οι προσλή-
ψεις εντός του 2017, γι’ αυτό 
κινούμαστε με τη μέγιστη δυνατή 
ταχύτητα για την ολοκλήρω-
ση της διοικητικής διαδικασί-
ας χωρίς καμία καθυστέρηση 
και χρονοτριβή. Εκτός από το 
μόνιμο ιατρικό προσωπικό, το 

Νοσοκομείο στελεχώθηκε και 
με επικουρικό. Συγκεκριμένα, 
από το 2016 μέχρι και σήμερα, 
προσλήφθηκαν με τριετή θητεία 
δώδεκα (12) επικουρικοί ιατροί 
των κάτωθι ειδικοτήτων:
• Δύο ιατροί ειδικότητας Μαιευ-
τικής Γυναικολογίας
• Δύο ιατροί ειδικότητας Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας
• Δύο ιατροί ειδικότητας Καρ-

διολογίας
• Μία ιατρός ειδικότητας Παθο-
λογίας
• Μία ιατρός ειδικότητας Νεφρο-
λογίας
• Ένας ιατρός ειδικότητας Οφθαλ-
μολογίας 
• Ένας ιατρός ειδικότητας ΩΡΛ
• Ένας ιατρός ειδικότητας Ουρο-
λογίας
• Ένας ιατρός ειδικότητας Ακτι-
νοδιαγνωστικής
• Επίκειται η πρόσληψη ενός 
ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής 
και ενός (1) ιατρού ειδικότητας 
Αναισθησιολογίας

Έτσι, με πολύ συγκεκριμένα 
αριθμητικά στοιχεία, αδιαμφι-
σβήτητα τεκμηριώνεται η αντα-
πόκριση της κυβέρνησης στα 
αιτήματά μας για τη στελέχωση 
του Νοσοκομείου μας, δημιουρ-
γώντας συνθήκες υγειονομικής 
ασφάλειας. Με γνώμονα πάντα 
το κοινό συμφέρον, η Διοίκηση 
θα εντείνει τις προσπάθειές της, 
προκειμένου να στελεχωθεί πλή-
ρως το Νοσοκομείο Δράμας και 
να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής, 
δημόσια, δωρεάν παροχή υπη-
ρεσιών υγείας στους πολίτες της 
Δράμας».

πηγή: stogiatro.gr
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Δ ύο Γάλλοι επιστήμονες πιστεύ-
ουν ότι ανακάλυψαν στα μάτια 
την αιτία -ή μία από τις αιτίες- 

της δυσλεξίας και αισιοδοξούν ότι 
η ανακάλυψή τους θα βοηθήσει στη 
θεραπεία μερικών τουλάχιστον δυσλε-
κτικών ανθρώπων. Ήδη δοκίμασαν μια 
«μαγική λάμπα» με πολύ ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα.

Στους ανθρώπους με δυσλεξία οι 
κυτταρικοί υποδοχείς του φωτός έχουν 
πανομοιότυπη διάταξη και στα δύο μάτια, 
ενώ στους υπόλοιπους ανθρώπους τα 
εν λόγω ζωτικά για την όραση κύτταρα 
είναι ασυμμετρικά, ώστε να διαφέρουν 
στα δύο μάτια.

Οι ερευνητές Γκι Ροπάρ και Αλμπέρ 
λε Φλος του Πανεπιστημίου της Ρεν, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό βιολογίας «Proceedings of the 
Royal Society B» της Βασιλικής Εταιρείας 
επιστημών της Βρετανίας, σύμφωνα με 
το Γαλλικό Πρακτορείο και την εφημε-
ρίδα «Guardian” θεωρούν ότι αυτή η 
ιδιομορφία στη φυσιολογία των ματιών 
των ατόμων με δυσλεξία θα μπορούσε να 
σημαίνει ότι η διαταραχή είναι θεραπεύσιμη. 
\Η συμμετρική διάταξη των κυτταρικών 
υποδοχέων και στα δύο μάτια έχει ως 
συνέπεια ο εγκέφαλος ενός ατόμου με 
δυσλεξία να μπερδεύει τις εικόνες που 
βλέπει, καθώς δημιουργεί δύο εικόνες, 
μια αρχική στο ένα ημισφαίριο και στη 
συνέχεια –με διαφορά περίπου δέκα χιλι-
οστών του δευτερολέπτου– μια δεύτερη 
εικόνα στο απέναντι ημισφαίριο, η οποία 
είναι κατοπτρική της πρώτης· κάτι που 
δεν συμβαίνει στον εγκέφαλο των μη 
δυσλεκτικών, όπου δημιουργείται μόνο 
μια ενιαία εικόνα.

«Οι παρατηρήσεις μας μάς κάνουν 
να πιστέψουμε ότι πράγματι βρήκαμε μια 

πιθανή αιτία της δυσλεξίας», δήλωσε ο 
Ροπάρ. Όπως είπε, αν αυτό επιβεβαιωθεί, 
τότε με μια σχετικά απλή οφθαλμολογική 
εξέταση θα είναι δυνατό να διαγνωσθεί 
η δυσλεξία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι 
Γάλλοι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι 
δυνατό να αναπτυχθεί μια μέθοδος που 
θα διαγράφει από τον εγκέφαλο τη δεύ-
τερη κατοπτρική εικόνα, η οποία προκαλεί 
σύγχυση στους ανθρώπους με δυσλεξία.

Όπως συμβαίνει με τους δεξιόχειρες και 
τους αριστερόχειρες, οι άνθρωποι –χωρίς 

να το ξέρουν– έχουν ένα κυρίαρχο μάτι, 
που στους περισσότερους είναι το δεξί. 
Κάθε μάτι, όταν πέφτει πάνω του το φως, 
καταγράφει ελαφρώς διαφορετικές εκδοχές 
της ίδιας εικόνας (χάρη στην ασυμμετρία) 
και μετά ο εγκέφαλος επιλέγει τη μία από 
τις δύο. Το κυρίαρχο μάτι (συνήθως το δεξί) 
έχει περισσότερες νευρικές συνδέσεις με 
τον εγκέφαλο από ό,τι το «υποδεέστερο» 
μάτι. Τα κωνία και τα ραβδία –οι κυτταρικοί 
φωτοϋποδοχείς στο μάτι– συλλαμβάνουν 
τα οπτικά σήματα από το περιβάλλον 

και τα προωθούν στον εγκέφαλο για να 
σχηματισθούν εκεί οι εικόνες. Οι Γάλλοι 
ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα κωνία έχουν 
πολύ διαφορετική –συμμετρική– διάταξη 
στα μάτια των ανθρώπων με δυσλεξία 
από αυτήν των υπολοίπων. Αυτό έχει ως 
συνέπεια οι δυσλεκτικοί να μην έχουν 
κυρίαρχο μάτι, πράγμα που στη συνέχεια 
μπερδεύει τον εγκέφαλο.

«Η έλλειψη ασυμμετρίας μπορεί να 
συνιστά τη βιολογική και ανατομική βάση 
της δυσκολίας ανάγνωσης και γραφής», 
σύμφωνα με τους Γάλλους επιστήμονες. 
Όπως λένε, «στους δυσλεκτικούς και τα 
δύο μάτια τους είναι ισοδύναμα, και ο 
εγκέφαλός τους πρέπει διαδοχικά να επε-
ξεργασθεί δύο ελαφρώς διαφορετικές 
εκδοχές μιας οπτικής σκηνής». Ίσως γι’ 
αυτό, οι δυσλεκτικοί κάνουν κατοπτρικά 
λάθη, π.χ. μπερδεύουν το 6 με το 9 ή το 
γράμμα b με το d.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια 
λάμπα LED που αναβόσβηνε τόσο γρήγορα, 
ώστε να μην είναι ορατή στο γυμνό μάτι. 
Έτσι, εκμεταλλευόμενοι τη χρονική υστέ-
ρηση δημιουργίας της δεύτερης εικόνας 
σε κλάσματα του δευτερολέπτου μετά 
την πρώτη, κατάφεραν να «σβήσουν» 
τη δεύτερη από τις δύο εικόνες από τον 
εγκέφαλο των δυσλεκτικών την ώρα που 
αυτοί διάβαζαν. Τα αρχικά πειράματα είχαν 
θετικά αποτελέσματα, σε βαθμό που οι 
συμμετέχοντες δυσλεκτικοί την ονόμασαν 
«μαγική λάμπα».

Όμως θα χρειασθούν περισσότερες 
δοκιμές για να επιβεβαιώσουν ότι όντως 
η νέα θεραπευτική τεχνική έχει αξιόπιστα 
αποτελέσματα. Περίπου 700 εκατομμύρια 
άνθρωποι στον κόσμο έχουν δυσλεξία, 
σχεδόν το ένα δέκατο του παγκόσμιου 
πληθυσμού.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα μάτια η αιτία της δυσλεξίας;

Σχεδόν τρία εκατομμύρια ευρώ είχαν «ξεχαστεί» 
στο ταμείο του Υπουργείου Υγείας από τον αντικαρ-
κινικό έρανο του 2008, τα οποία τώρα διατίθενται 
για την ανανέωση του εξοπλισμού τριών αντικαρ-
κινικών νοσοκομείων της χώρας.

Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, την οποία διερευνά η Εξεταστική Επι-
τροπή της Βουλής για τα σκάνδαλα στο χώρο της 
υγείας, προέκυψε ότι 2,92 εκατ. ευρώ, από τα 
συνολικά 6,5 εκατ. που είχαν συγκεντρωθεί στον 
έρανο, είχαν μείνει αδιάθετα.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, αλλά και σε ανάρτησή 
του στο facebook, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγεί-
ας Παύλος Πολάκης, «ψάχνοντας στο Υπουργείο, 
ανακαλύψαμε ότι έχουν μείνει αδιάθετα σχεδόν 3 
εκατομμύρια από το προϊόν εκείνου του εράνου, τα 
οποία και διαθέσαμε στα τρία αντικαρκινικά νοσο-
κομεία, προκειμένου να αυξήσουμε τη διαγνωστική 

και θεραπευτική δυναμικότητά τους».
Συγκεκριμένα, τα χρήματα, με απόφαση Πολάκη, 

μοιράστηκαν ως εξής:
• Στο Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο 

Αθηνών «Άγιος Σάββας» δόθηκαν 1,5 εκατ. ευρώ 
για αγορά γραμμικού επιταχυντή, που θα αντικατα-
στήσει παλαιότερα μηχανήματα κοβαλτίου και θα 
αυξήσει τις πραγματοποιούμενες ακτινοθεραπείες.

• Στο νοσοκομείο «Μεταξά» του Πειραιά δόθη-
καν 600.000 ευρώ για ψηφιακό μαστογράφο με 
σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας και για την αγορά 
ακτινοσκοπικού ψηφιακού μηχανήματος.

• Τέλος, στο «Θεαγένειο» της Θεσσαλονίκης 
πηγαίνουν 820.000 ευρώ για αναβάθμιση της μονά-
δας κοβαλτίου και αντικατάσταση του συστήματος 
βραχυθεραπείας.

Ο κ. Πολάκης προχώρησε όμως και σε σοβα-
ρότατες καταγγελίες σχετικά με το που πήγαν τα 

υπόλοιπα χρήματα από τον αντικαρκινικό έρανο 
του 2008:

«Τα 3,5 εκατομμύρια, με απόφαση του τότε 
υπουργού Υγείας, Δ. Αβραμόπουλου, δόθηκαν στο 
ΚΕΕΛΠΝΟ ως εξής: 1,5 εκατομμύριο για το πρόγραμ-
μα πρόληψης του καρκίνου (δηλαδή διαφημιστική 
δαπάνη σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ) και 2 εκατ. 
για να φτιαχτεί Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (άμα 
το βρείτε πουθενά, γράψτε μου και μένα πού)!!!».

Ο αναπληρωτής Υπουργός στην ανάρτηση του 
στο fcebook επιτίθεται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), 
γράφοντας: «Πού ήταν τότε, το 2009-2010, η ηγεσία 
της ΠΟΕΔΗΝ, να διαμαρτυρηθεί για τις ουρές στην 
ακτινοθεραπεία και στη διάγνωση των ογκολογικών 
ασθενών, όπως κάνει σήμερα, όταν 3,5 εκατ. ευρώ 
γινόταν αέρας κοπανιστός;».

πηγή: stogiatro.gr 

Σκάνδαλο με χρήματα από αντικαρκινικό έρανο!
Πολάκης: 3 εκατ. ευρώ «ξεχασμένα» από αντικαρκινικό έρανο του 2008, τα υπόλοιπα 3,5 εκατ. έγιναν «αέρας κοπανιστός»
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Επειδή συνεχώς διαβάζουμε και 
ακούμε ότι η νοθεία στα λάδια είναι 
επικίνδυνη για την υγεία μας και 

την υγεία των παιδιών μας, γι’ αυτό 
ο Αντιπρόεδρος το ΠΑΚΟΕ Μανώλης 

Μπαχλιτζανάκης, ειδικός …. 
λαχανο-κηπολόγος σας προτείνει να 
φυτέψετε ότι μπορείτε στο μπαλκόνι, 
στην βεράντα και στις ταράτσες σας.

Και όταν γεύεστε τους καρπούς 
της οίκο-φάρμα σας να θυμόσαστε 

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
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Ο σημαντικός ρόλος των θρεπτι-
κών ουσιών ως ρυθμιστών της 
λειτουργίας του ανοσοποιητικού 

συστήματος αναγνωρίστηκε από τις 
αρχές του 18ου αιώνα. Ωστόσο, έγινε 
περισσότερο κατανοητός τις τελευταί-
ες δύο δεκαετίες, χάρη στις προόδους 
που σημειώθηκαν τόσο στον τομέα της 
ανοσολογίας όσο και στον τομέα του 
μεταβολισμού των θρεπτικών συστα-
τικών. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από 
την επιστημονική πρόοδο, έχουν γίνει 
γνωστά τα μονοπάτια της μοριακής 
ρύθμισης του ανοσοποιητικού, καθώς 
και η επίδραση του μεταβολισμού των 
θρεπτικών ουσιών στη ρύθμιση της 
μεταγραφής των κυτταρικών σημάτων 
και στην έκφραση γονιδίων.

Η κατανόηση του πεδίου αυτού αποδίδει 
σημαντικές πληροφορίες για τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι θρεπτικές ουσίες στη 
διαμόρφωση της ανοσοποιητικής λειτουργίας.

Ο ρόλος της διατροφής είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός στις λειτουργίες τόσο των ειδι-
κών όσο και των μη ειδικών μηχανισμών 
(Chandra 2002). Προς αυτή την κατεύ-
θυνση, πολυάριθμες πειραματικές αλλά 
και κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει την 
επίδραση συστατικών όπως οι βιταμίνες και 
τα ιχνοστοιχεία (Fernandes 2008).

Ιχνοστοιχεία  
στην προστασία του 
ανοσοποιητικού συστήματος

Ορισμένα ιχνοστοιχεία παίζουν ουσι-
αστικό ρόλο σε κεντρικές μεταβολικές 
διεργασίες, καθώς και στη λειτουργία των 
ανοσοποιητικών κύτταρων (Chandra 2002). 
Μπορούν να επηρεάσουν διάφορα μόρια 
που εμπλέκονται στην ανοσοποιητική λει-
τουργία και να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην πρόληψη των ασθενειών και 
στην προαγωγή της υγείας.

Σημαντικά ιχνοστοιχεία όπως είναι ο 
ψευδάργυρος, το σελήνιο και ο χαλκός, 
περιλαμβάνονται στη διαμόρφωση των 
λειτουργιών του ανοσοποιητικού και επο-
μένως θεωρούνται ως πρωταρχικά στην 
εύρυθμη ρύθμισή του.

Ψευδάργυρος και 
ανοσοποιητικό σύστημα

O ψευδάργυρος (Zn) αποτελεί μέρος του 
μεταλλοειδούς τμήματος του αντιοξειδωτι-
κού ενζύμου σουπεροξειδικής δισμουτάσης 
(SOD). Αυτό το ένζυμο προστατεύει τα 
κύτταρα από βλάβες που προκαλούν οι 
ελεύθερες ρίζες. Επιπλέον, χρησιμοποιείται 
για τη σύνθεση της υπεροξειδάσης του 
κυτοχρώματος C, της ουρικάσης και της 
τυροσινάσης.

Ανεπάρκεια ψευδαργύρου, γενετική ή και 
επίκτητη, συνδέεται με διαταραγμένη απάντη-
ση αντιδράσεων δερματικής υπερευαισθησίας 
και μειωμένη δραστηριότητα των ορμονών 

του θύμου αδένα. Πειραματικά δεδομένα 
υποστηρίζουν την άποψη ότι η έλλειψη 
ψευδαργύρου επιφέρει ως αποτέλεσμα τον 
μειωμένο σχηματισμό αντισωμάτων στον 
σπλήνα και ελαττωμένη δραστηριότητα των 
Τ λεμφοκυττάρων και των ΝΚ κυττάρων. 
Σε ανεπάρκεια ψευδαργύρου, η επούλωση 
πληγών επιβραδύνεται.

Μελέτες σε πειραματόζωα με ανεπάρκεια 
ψευδαργύρου δείχνουν ότι είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένα σε διάφορους τοξικούς μικρο-
οργανισμούς, συμπεριλαμβανόμενων της 
εντεροτοξίνης Coxsackie Β και της λιστέρια. 
Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται σημαντικά η 
θνητότητά τους.

Ο μηχανισμός των ανοσο-ενισχυτικών 
αποτελεσμάτων του ψευδαργύρου δεν είναι 
ξεκάθαρος. Περιλαμβάνεται πιθανώς στην 
υποκίνηση του ενζύμου NADPH-οξειδάσης, 
μέσω του ρόλου του ως συμπαράγοντα για 
τη φωσφολιπάση A2 ή για τη φωσφολιπά-
ση C (Chandra 2002). Επίσης, μπορεί να 
σταθεροποιεί το αραχιδονικό οξύ ενάντια 
στην οξείδωση από τις ενώσεις σιδήρου. 
Τέλος, σχετίζεται με μεταβολές στη δομή 
των κυτταροπλασματικών μεμβρανών και 
στην έκφραση των υποδοχέων τόσο των 
ουδετερόφιλων λευκοκυττάρων όσο και 
των λεμφοκυττάρων.

Όλες οι παραπάνω ιδιότητες υπογραμμί-
ζουν τον σημαντικό ρόλο του ψευδαργύρου 
στο αμυντικό σύστημα του οργανισμού. 
Ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσληψη αυτού 
του ιχνοστοιχείου θα πρέπει να δοθεί από 
τους ηλικιωμένους, οι οποίοι αρκετές φορές 
παρουσιάζουν σοβαρή έλλειψη (Barringer 
et al. 2003). Ιδιαίτερα καλές πηγές ψευδαρ-
γύρου αποτελούν το κρέας, τα οστρακοειδή, 
τα σύκα, τα μανιτάρια, τα μη αποφλοιωμένα 
δημητριακά και οι ξηροί καρποί (Γρηγορά-
κης 2010).

Χαλκός και  
ανοσοποιητικό σύστημα

Ο χαλκός (Cu) είναι απαραίτητος για τον 
ανθρώπινο οργανισμό, με δεδομένη την ιδιό-
τητά του να λαμβάνει και να παρέχει εύκολα 
ηλεκτρόνια, γεγονός που ερμηνεύει τον 
σημαντικό του ρόλο στις οξειδοαναγωγικές 

αντιδράσεις και στη δέσμευση ελεύθερων 
ριζών (Collins et al. 2010). Σε συνδυασμό 
με τον ψευδάργυρο αποτελεί και αυτός 
με τη σειρά του μέρος του μεταλλοειδούς 
τμήματος του σημαντικού αντιοξειδωτικού 
ενζύμου σουπεροξειδική δισμουτάση (SOD).

Ο χαλκός απαιτείται για την παραγωγή 
ορμονών του θυρεοειδούς και των επινε-
φριδίων, τον μυϊκό τόνο, την αναπαραγωγή, 
τη ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων, την 
επισκευή ιστών, τη χρώση μαλλιών και δέρ-
ματος και τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. 
Επιπλέον, συμβάλλει στον σχηματισμό της 
αιμοσφαιρίνης, που είναι απαραίτητη για τη 
μεταφορά οξυγόνου στα ερυθροκύτταρα 
του αίματος.

Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει 
ότι η ανεπάρκεια του χαλκού αυξάνει την 
ευαισθησία στις λοιμώξεις και το ποσοστό 
θανάτων από αυτές. Πρόσφατα αποδείχθηκε 
ότι ακόμη και η πολύ μικρή ανεπάρκεια 
χαλκού στον άνθρωπο μειώνει σημαντι-
κά τόσο τον αριθμό των ουδετερόφιλων 
πολυμορφοπύρηνων (είδος λευκών αιμο-
σφαιρίων) στην περιφερική κυκλοφορία 
όσο και την ικανότητά τους να θανατώνουν 
μικροοργανισμούς, ενώ άλλες μελέτες in 
vitro (ζωικές και σε ανθρώπους) έχουν 
δείξει ότι ακόμη και η οριακή ανεπάρκειά 
του μειώνει τα επίπεδα της ιντερλευκίνης 
και περιορίζει τον πολλαπλασιασμό των Τ 
κυττάρων (Stafford et al. 2013).

Σημαντικές πηγές χαλκού θεωρούνται 
τα στρείδια, τα σαλιγκάρια, το συκώτι, 
τα καβούρια, η μαγιά μπίρας, οι ελιές, τα 
φουντούκια και οι γαρίδες.

Σελήνιο και  
ανοσοποιητικό σύστημα

Το σελήνιο (Se) αποτελεί το μεταλλοει-
δές τμήμα του ενδογενούς αντιοξειδωτικού 
ενζύμου υπεροξειδάση της γλουταθειόνης 
(GSH-Px). Λόγω της ιδιότητας αυτής επι-
φέρει σημαντικά αποτελέσματα στην υγεία, 
ιδιαίτερα σε σχέση με τη ρύθμιση των απα-
ντήσεων του ανοσοποιητικού συστήματος, 
αλλά και στην πρόληψη ιογενών νοσημάτων 
και διάφορων μορφών καρκίνου (Salman 
et al. 2009).

Πολυάριθμες μελέτες αναφέρουν ότι 
η ανεπάρκεια σεληνίου οδηγεί σε απο-
σταθεροποίηση το ανοσοποιητικό σύστημα 
και σε ελαττωμένες αποκρίσεις, τόσο της 
κυτταρικής όσο και της χυμικής ανοσίας 
(Spalholz et al. 1990). Αντιθέτως, η διαι-
τητική συμπλήρωση με σελήνιο επιφέρει 
σημαντικά ανοσοδιεγερτικά αποτελέσματα, 
με την αύξηση του πολλαπλασιασμού των 
Τ κύτταρων και της δραστηριότητας των 
ΝK κυττάρων (Kiremidjian-Schumacher & 
Roy 1998). Το σελήνιο, λόγω της ιδιότητάς 
του να ενεργοποιεί τη διαφοροποίηση 
των Τ κυττάρων, μπορεί να αναστρέφει 
την ανεπάρκεια των λεμφοκυττάρων που 
παρατηρείται στους ηλικιωμένους (Γρηγο-
ράκης 2016).

Καλές πηγές σεληνίου αποτελούν τα 
καρύδια, τα φιστίκια, τα αυγά, το συκώτι, 
το κοτόπουλο, τα οστρακοειδή θαλασσινά, 
οι σαρδέλες, τα μανιτάρια και, φυσικά, το 
σέλινο.

Συμπέρασμα

Ο ρόλος των διατροφικών ουσιών είναι 
πολύ σημαντικός για την προστασία του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Η διατροφή που 
είναι πλούσια σε τροφές υψηλές θρεπτικής 
αξίας παρουσιάζει ευεργετικά αποτελέσμα-
τα στην υγεία, μέσω της προαγωγής της 
ανοσιακής λειτουργίας.

Ιχνοστοιχεία όπως ο ψευδάργυρος, το 
σελήνιο και ο χαλκός είναι απαραίτητα για 
την επίτευξη βέλτιστης ανοσοπροστασίας. 
Είναι φανερό πως η παραπάνω διατροφική 
παρέμβαση είναι επιβεβλημένη τόσο στην 
πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια 
υγειονομική περίθαλψη, ιδιαίτερα σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου για αυτοάνοσες διαταραχές.

δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης,  
κλινικός διαιτολόγος- διατροφολόγος, PhD
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