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1700-1720  Προσέλευση συμμετεχόντων στην 
Ημερίδα-Εγγραφές

1720-1740  Χαιρετισμοί-Προσφωνήσεις 
Αρχηγών Κομμάτων, Υπουργών, 
Βουλευτών & Εκπροσώπων 
Κομμάτων

1800-1820  Καρδιαγγειακά και Ατμοσφαιρική 
Ρύπανση Μύρωνας Φασουλάκης: 
Αγγειοχειρουργός Νοσοκομείο 
«ΕΛΠΙΣ» 

1820-1840  Διατροφή και Υγεία Ανδρέας 
Γιαννουλόπουλος: Καρδιολόγος- 
Πνευμονολόγος

1900-1920  Νομικό Πλαίσιο Σωστής Υγείας 
Ηλίας Αλεξάνδρου : Νομικός 
Σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ

1940-2000  Νερό και Υγεία 
ΠαναγιώτηςΧριστοδουλάκης: 
Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ

 2000-2020  Φυτοφάρμακα Διατροφή και Υγεία 
Μαρία Παπαδοπούλου: Καθηγήτρια 
Βιολογίας, Συνεργάτης του ΠΑΚΟΕ

2020-2120 Συζήτηση

2120-2130  Χορήγηση Βεβαιώσεων 
Παρακολούθησης 

2130-2200  Δεξίωση με Οικολογικά Εδέσματα
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τα Διοικητικά Συμβούλια του ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ,ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ και ΟΙΚΟΕΝ

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, σας προσκαλούν στην Ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 07-04-2017 από τις 17:00-22:00 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης Ακαδημίας 50

Θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
Για το ΠΑΚΟΕ: Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Για το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ: Ο Πρόεδρος Γιώργος Παπαδάκης
Για το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ: Ο Πρόεδρος Σπύρος Οικονομίδης

Για την ΟΙΚΟΕΝ: Η Πρόεδρος Ναταλία Χριστοδουλάκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συντονιστές: Μύρωνας Φασουλάκης Αγγειοχειρουργός Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», Μανώλης Μπαχλιτζανάκης Αντιπρόεδρος του ΠΑΚΟΕ

Π Α Κ Ο Ε
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ΠΑΚΟΕ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΟΦΕΙΛΕΙ  
ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΣΥ οφείλεις:

ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  

ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

1979-2017:
37 χρόνια αγώνες  
για το περιβάλλον  

και την υγεία

ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. αναλαμβάνει δράσεις, παρεμβάσεις, εκστρατείες ενημέρωσης και 

ανάδειξης προβλημάτων με βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία. Στόχος, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η περιβαλλοντι-
κή εκπαίδευση, η διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος, η καταγραφή αξιολό-
γηση και αποτίμηση πηγών ρύπανσης, η βελτίωση του βιοτικού επίπεδου κα της 
ποιότητας ζωής, η κινητοποίηση πολιτών, η αναζήτηση υπευθύνων για την περι-
βαλλοντική υποβάθμιση και καταστροφή και τελικά η ανάδειξη της ανεπάρκει-
ας του κρατικού μηχανισμού να προστατεύσει τη ζωή, την υγεία το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε έχει:
•  Εκπονήσει ποιοτικές /ποσοτικές αναλύσεις για την ποιότητα και την υγιεινή 

νερού του δικτύου ύδρευσης σε πολλές περιοχές της Αττικής.
•  Δημοσιεύσει άρθρα σχετικών με την επίπτωση της ρύπανσης των θαλασ-

σών στη διατροφική αλυσίδα.
•  Εκπονήσει υδρολογική ανάλυση βιομηχανικών παραμέτρων δειγμάτων 

νερού.
•  Εκπονήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους νερού στην παράκτια ζώνη των 

ευρύτερων περιοχών της Ελλάδας.
•  Διερευνήσει την ποιότητα εμφιαλωμένων νερών
•  Εκπονήσει μελέτες σχετικές με βιομηχανική ρύπανση και την περιβαλλο-

ντική επιβάρυνση των βιομηχανιών

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση, εποπτεία και κρατική χρη-

ματοδότηση της ιατρικής έρευνας.
•  Ρεαλιστική αποτίμηση του κόστους διεξαγωγής ανταγωνιστικής αγοράς
•  Προκήρυξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων 2 φορές το χρόνο
•  Περιοδική ανανέωση του επιστημονικού εξοπλισμού και εξασφάλιση τεχνο-

λογικής επάρκειας
•  Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού με υποτροφίες και δημιουργία προ-

ϋποθέσεων για επαναπατρισμό Ελλήνων ερευνητών του εξωτερικού.
•  Αξιολόγηση του ερευνητικού έργου και δημιουργία δικτύων αριστείας
•  Στενή συνεργασία ακαδημαϊκών – ερευνητικών ιδρυμάτων με αντίστοιχες 

πανεπιστημιακές κλινικές για τη μεταφορά επικαιροποιημένης τεχνογνωσίας
•  Υποστήριξη της έρευνας από τον ιδιωτικό τομέα
•  Διασφάλιση ελευθερίας σκέψης και δράσης τω ερευνητών
•  Αύξηση εισφοράς της Κοινωνικής Ασφάλισης
•  Αύξηση φορολογίας τσιγάρου
•  Μείωση της ανάγκης προσφυγής στον ιδιωτικό τομέα περίθαλψης
•  Καταπολέμηση παράνομου χρηματισμού
•  Περιορισμός σπατάλης, ορθολογική τιμολόγηση προμηθειών
•  Υπερκομματική και ΟΧΙ κομματική διοίκηση των νοσοκομείων
•  Μηχανοργάνωση 
•  Προσλήψεις

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ για άλλη μια φορά
•  Την προσπάθεια αλλοίωσης του συστήματος υγείας
•  Την περιβόητη πολύχρονη λίστα αναμονής
•  Την δειλή αλλά αυξητική τάση των φαρμάκων
•  Την ανεξέλεγκτη κατασπατάληση των φαρμάκων
•  Τον κατακερματισμό των πολυδαίδαλων αρμοδιοτήτων
•  Τη φοβερή, χρονοβόρα και πολλές φορές κρίσιμη γραφειοκρατία

Έλα και συ στο ΠΑΚΟΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΣΠΙΔΑ
για τη προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσια Υγείας

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210 810 0805



4  νομία   ΗΜΕΡΙΔΑ «ΥΓΕΙΑ  ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Από το 1950, 2 χρόνια μετά τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας ( World Health Organisation), η 7η Απριλίου έχει αφι-
ερωθεί στην ανθρώπινη υγεία. Κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις της 7η 
Απριλίου εστιάζουν σε συγκεκριμένη πτυχή ζητημάτων αντιμετώ-
πισης των κινδύνων που απειλούν την δημόσια υγεία και τρόπων 
προστασίας της.

Η φετινή 7η Απριλίου στοχεύει στην ετοιμότητα, ασφάλεια και 
αποτελεσματική λειτουργία των παρεχόμενων συστημάτων υγεί-
ας υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Για τις αναπτυγμένες χώρες 
του δυτικού κόσμου, η σημερινή ημέρα θα αποτελέσει αναντίρρη-
τα, μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για συνεργασίες και δημιουργία 
δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο τη διαχείριση κρίσεων.( 
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών λόγω έξαρσης επιδημιών, 
τρομοκρατικών επιθέσεων ή φυσικών καταστροφών που σχετίζο-
νται με ακραία φυσικά φαινόμενα). Περιστατικά έκτακτης ανάγκης 
δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι αναπτυγμένες χώρες.

Το Δεκέμβρη του 2004 το χειρότερο τσουνάμι στην ιστορία 
της ανθρωπότητας χτύπησε χώρες του Ινδικού Ωκεανού με αδύ-
ναμες υποδομές, αφήνοντας πίσω του 230.00 νεκρούς/αγνοού-
μενους και φόβους για έξαρση επιδημιών όπως χολέρα, διφθερί-
τιδα, ηπατίτιδα κ.α. 

Κατά τη διάρκεια του τυφώνα Κατρίνα τον Αύγουστο του 2005, 
τα 11 νοσοκομεία της Νέας Ορλεάνης και το προσωπικό τους, κλή-
θηκαν να στεγάσουν και να εξυπηρετήσουν εκτός από τους 1750 
ασθενείς τους, πλέον των 7600 ανθρώπων.

Η συνεχής πληγή στην Αφρική δε λέει να κλείσει. Στην αυγή 
του 21ου αιώνα η ήπειρος μετρούσε 24 εκατομμύρια ασθενείς 
του AIDS. Σχεδόν όλοι αναμένεται να αποβιώσουν μέχρι το τέλος 
της δεκαετίας.

Πρόσφατο παράδειγμα, τον Ιανουάριο 2009 κατά τη διάρκεια 
του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, όπου σύμφωνα με το 
Π.Ο.Υ. υπήρξαν πάνω από 5000 Παλαιστίνιοι τραυματίες. Το σύστη-
μα Υγείας της Παλαιστίνης κλήθηκε να διαχειριστεί την κρίση, υπό 
καθεστώς διακοπών στην ηλεκτροδότηση, έλλειψη φαρμάκων και 
ειδικού εξοπλισμού, κλειστών συνόρων και συνεχούς βομβαρδι-
σμούς των υποδομών του. 15 από τα 27 νοσοκομεία και πάνω από 

το 1/3 των κλινικών υπέστησαν κάποιου είδους καταστροφή ενώ 
ο μισός στόλος ασθενοφόρων καταστράφηκε.

Ο προβληματισμός των αναπτυγμένων χωρών στα θέμα-
τα υγείας, παρότι προφανώς αναγκαίος, κρίνεται δυστυχώς ως 
προβληματισμός μυωπικός και εκ του ασφαλούς. Επικεντρώνεται 
στον έλεγχο ποιότητας των αντανακλαστικών του κρατικού μηχανι-
σμού και στη θεραπεία εκ των υστέρων, ενώ παραβλέπει την σχέ-
ση ανθρώπου – φύσης.

Τα σοβαρά νοσήματα της εποχής μας και τα αίτιά τους, μας είναι 
γνωστά και δεν έχουν να κάνουν με την ανεπάρκεια ή την αδυνα-
μία διαχείρισης κρίσεων. Οι κυβερνήσεις δεν διασφαλίζουν διαβί-
ωση σε ποιοτικό περιβάλλον.

Το 30% των ανθρώπων που ζουν σε μεγάλες πόλεις στην Ευρώ-
πη, εκτίθεται καθημερινά σε ρύπους άνω των επιτρεπτών ορίων.

Μεγάλο μέρος του συνόλου της ανθρωπότητας δε έχει πρό-
σβαση σε καθαρό νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η περιβαλλοντική ρύπανση, η καταστροφή βιότοπων, σταδια-
κή απώλεια στης στοιβάδας του όζοντος, η μακροχρόνια έκθεση 
σε πληθώρα επιβλαβών χημικών ουσιών, ξένους προς τον ανθρώ-
πινο οργανισμό (βιοσυσσώρευση), η χημεία της νοθείας στα τρόφι-
μα, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τα αιωρούμενα σωματίδια, το 
άγχος, το κάπνισμα, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου για δραστηριό-
τητες όπως σωματική άσκηση έχουν μειώσει σοβαρά την ικανότη-
τα καλής λειτουργίας του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Άμεση 
σύνδεση υπάρχει ανάμεσα στην ποιότητα του περιβάλλοντος και 
ασθένειες όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές, αναπνευστικές 
γαστρεντερικές και νευρολογικές παθήσεις, αλλεργίες, προβλή-
ματα που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και τα αυτοάνοσα νοσή-
ματα (σκλήρυνση κατά πλάκας, Alzheimer).

To καθαρό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη 
υγεία, ιδιαίτερα για τα παιδιά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
7 Ιουνίου 1979: Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ταχεία και απρο-

γραμμάτιστη ανάπτυξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο αδέσμευτο, δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνο-
ντας του το όνομα ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ( Πανελλήνιο Κέντρο οικολογικών Ερευνών).

Πέρασαν 37 χρόνια από τότε, που ο φορέας αυτός καταξιωμένος από τους αγώνες του για μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες για να γίνει η κατάλληλη δουλεία ώστε ν’ αλλάξουν τρόπο σκέψης 
οι πολιτικές ηγεσίες και τρόπο αντιμετώπισης των οικολογικών προβλημάτων ο Ελληνικός λαός.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 37 χρόνια τώρα, είναι ο μοναδικός φορέας που παράγει δικά του πρωτογενή στοιχεία για να αντιπα-
ραθέσει στα καμουφλαρισμένα της εκάστοτε κυβερνητικής κομματικής μηχανής.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. είναι εκείνο που πίεσε και κατάφερε να εξετάζεται η λέξη ανάπτυξη και από άλλη σκοπιά τη λεγόμε-
νη «περιβαλλοντική επίπτωση».

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. είναι εκείνο που κατάφερε, να σπάσει το κατεστημένο και να δώσει καινούργια χροιά στον όρο « ποι-
ότητα ζωής».

Βέβαια υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να φθάσει τους στόχους που έχει βάλει από την αρχή και στη διάρκεια 
των τριάντα χρόνων πορείας του. Φυσικά, τα πρόσωπα αλλάζουν, ο θεσμός όμως του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. με την σταθερή και ατα-
λάντευτη πολιτική του θέση, παρέμεινε και θα παραμείνει ένας φάρος ελπίδας για τους χιλιάδες συνδρομητές του.

Σήμερα, κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως είναι καρδιοπάθειες και τα εγκεφαλικά επεισόδια. 
Οι προβολές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας δείχνουν ότι έως το 2010 ο καρκίνος θα έχει ξεπερά-
σει τις καρδιοπάθειες ως η πρώτη αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς τα περιστατικά καρκίνου 
διπλασιάστηκαν κατά τις τελευταίες τρείς δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η ασθένεια πλήττει σήμερα τους 
άνδρες περισσότερο από ότι τις γυναίκες. Στους άνδρες, η συχνότερη μορφή καρκίνου είναι ο καρκί-
νος του πνεύμονα/προστάτη/παχέος εντέρου, ενώ στις γυναίκες ο καρκίνος του μαστού/παχέος εντέ-
ρου/ τραχήλου της μήτρας/πνεύμονα. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες ο καρκίνος θεωρείτο κυρίως 
πρόβλημα των δυτικών, βιομηχανοποιημένων χωρών. Τώρα, όμως όλο και περισσότερα κρούσματα 
αναφέρονται στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες υιοθετούν όλο και περισσότερο το δυτικό ζωής.

Στην Ελλάδα, κάποιοι δείκτες δημόσιας υγείας βελτιώνονται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Η 
βρεφική θνησιμότητα από 40 στο 1000 το 1960, μειώθηκε στα 11 το 1987 και βρίσκεται περίπου στο 5.7 
σήμερα. Οι συνολικές δαπάνες για την υγεία αυξάνονται σταθερά από το 2.4 % του ΑΕΠ το 1975, σε 5.3% 
το 1991, για να φτάσει το 9.1% το 2006. Το 1990, το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων ήταν τα 77 χρόνια, 
ενώ το 2001 τα 78. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι δημόσιες δαπάνες είναι από τις χαμηλές στην Ευρωζώνη.

Για τους άνδρες ηλικίας 55-74 ετών ο ειδικός θνησιμότητας από νόσο των εγκεφαλικών αγγείων 
για την Ελλάδα ανέρχεται στους 288 θανάτους/100.000 άνδρες το έτος 1980. Ο αντίστοιχος δείκτης 
για τις γυναίκες παρουσιάζει ανάλογη πτώση, από 283 σε 105 θανάτους/ 100.000 γυναίκες το 2005.

Τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρείται μείωση των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα και οι 
θάνατοι για τα άτομα και των δύο φύλων ηλικίας 25-54 ετών υπολογιζόταν στους 189 ανά 100.000 
πληθυσμού το 1980 και το 2005 στους 155, γεγονότα τα οποία οφείλονται προφανώς στη βελτίωση των 
θεραπευτικών παρεμβάσεων παρά στη μείωση της νοσηρότητας.

Κάποιοι άλλοι δείκτες δείχνουν μια άλλη όψη της πραγματικότητας.
Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα αυξάνονται τις τελευταίες 2 δεκαετίες, εξακολουθούν 

να κυμαίνονται σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο και αποτελούν 
περίπου το 38% της συνολικής δαπάνης υγείας.

Για παράδειγμα, μεγαλύτερη από το αναμενόμενο είναι η αύξηση των θανάτων από όλες τις μορ-
φές του καρκίνου τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες στην Ελλάδα σε αντίθεση με τις περισσότε-
ρες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό εξηγεί στο ότι όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής έχουμε πέσει 
στην 7η θέση από τη 2η, ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ.

Φέτος, στην κορυφή της μαύρης λίστας του καπνίσματος σε παγκόσμιο επίπεδο βρέθηκαν οι Ελλη-
νίδες με ποσοστό 31,3%. Εν τω μεταξύ, όπως επισημαίνεται στο τελευταίο τεύχος του Economist, οι 
Έλληνες είναι οι βαρύτεροι καπνιστές στον κόσμο, με ετήσια κατανάλωση 3.000 τσιγάρα ανά άτομο, 
ενώ τουλάχιστον 700.000 Έλληνες πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Εκτιμάται 
δε ότι περί τους 20.000 Έλληνες χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από νόσους που σχετίζονται με το 
κάπνισμα και τις βλαβερές επιπτώσεις του.

Υψηλή χοληστερίνη έχουν 5 στους 10 πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ 4 στους είναι υπέρβαροι 
και παρουσιάζουν αρτηριακή υπέρταση, δηλαδή κινδυνεύουν να πάθουν αθηροσκλήρωση, η οποία 
μπορεί να προκαλέσει εμφράγματα και στεφανιαία νόσο, αλλά και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Τα παιδία της σχολικής ηλικίας σύμφωνα με τις έρευνες, καταναλώνουν κρέας τουλάχιστον τρεις 
φορές την εβδομάδα. Αντίθετα η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών μόλις που φτάνει τις 2 φορές 
την εβδομάδα. Τα όσπρια καταναλώνονται σπάνια, ή μια φορά την εβδομάδα. Στοιχεία ερευνών δεί-
χνουν ότι η διατροφή μας απέχει κατά 50 % από το πρότυπο Μεσογειακής διατροφής, ενώ έχει αυξηθεί 
η κατανάλωση γλυκών, τα συντηρημένα τρόφιμα και η κατανάλωση αναψυκτικών. Πάνω από 1 στα 5 
παιδιά είναι υπέρβαρο.

Κι όλα αυτά τη στιγμή που στον κόσμο κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει εξαιτίας της 
ελλιπούς υγιεινής του νερού.

Κι όλα αυτά καθημερινά 2.000.000 τόνοι ανθρώπινων αποβλήτων διατίθενται σε υδατικούς φορείς.
Κι όλα αυτά όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος κατανάλωσης νερού ανά άνθρωπο το χρόνο είναι 

1240 κυβικά μέτρα, ενώ για το μέσο Έλληνα αυτός ανέρχεται στα 2400!
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Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγα-
πητοί φίλοι και φίλες, είμαστε πάρα 
πολύ και δε χωράμε, σας ευχαριστώ 
και εσάς που ήρθατε, είναι χαρά μου 
που σας βλέπω, το σύστημα στην Ελλά-
δα δε λειτουργεί εάν δε έχει λεφτά ή 
μοίρασμα χρημάτων από προγράμ-
ματα. Προχθές ήμουν σε μια συγκέ-
ντρωση 250 ατόμων, όπου μιλούσε 
η Ευρωπαϊκή Επίτροπος οικονομι-
κής συνεργασίας και ανάπτυξης για 
την Ευρώπη, και επειδή μιλούσε για 
τα προγράμματα ανάπτυξης, είχαν 
μαζευτεί εκπρόσωποι επιμελητηρίων 
και άλλων φορέων περίπου στα 200 
άτομα. Επειδή εδώ εμείς δεν μοιρά-
ζουμε λεφτά ή προγράμματα ήρθαμε 
εμείς και εμείς, για αυτό το λόγο η 
εκδήλωση που είχαμε ετοιμάσει με 
τους ομιλητές θα αναβληθεί και θα 
γίνει κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχα-
ριστούμε για τον κόπο που κάνατε 
και ήρθατε.

Εμείς αγωνιζόμαστε 37 χρόνια, 
κάνουμε κάποια προσπάθεια όσον 
αφορά το περιβάλλον, την κατανά-
λωση και την κοινωνία γενικότερα. 
Πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει κάποια 
βήματα προς τα μπροστά. Όταν ξεκι-
νήσαμε το 1979, αρχίσαμε να μετρά-
με το νέφος στην Αθήνα, που κανέ-
νας δε είχε μετρήσει, μετρούσαμε 
τα κολοβακτηρίδια στη Βάρκιζα και 
τη Βουλιαγμένη και είχε βγεί ο τότε 
υπουργός κοινωνικών υπηρεσιών και 
είχε πει ότι είμαστε «Ανθέλληνες». Ο 
Τρίτσης μας είχε πάει στα δικαστή-
ρια γιατί υποστήριζε ότι η Αθήνα δεν 
έχει νέφος, ο Κουρουμπλής το ίδιο, 
και συνεχίζεται η ίδια ιστορία. Πέρ-
σι το καλοκαίρι πήγαμε σε όλη την 
Ελλάδα και μετρήσαμε τις θάλασσες. 
Τα αποτελέσματα μερικοί δήμαρχοι 
τα κατάπιαν. 

Μερικοί συνειδητοποίησαν ότι 
κάτι γίνεται και διόρθωσαν το πρό-
βλημα, άλλοι πάλι όχι και μας έκα-
ναν μηνύσεις. Όλα αυτά τα έχουμε 
αντιμετωπίσει. Αυτό που δε μπορώ 
να χωνέψω είναι όταν οι εθελοντές 
του ΠΑΚΟΕ τρέχουν όλη τη βδομάδα, 
μοιράζουν εφημερίδες δωρεάν, κολ-
λάνε αφίσες, δίνουν προγράμματα – 
προσκλήσεις και γενικά κάνουν όλο 
αυτό το χαμαλίκι, δεν βλέπω ανταπό-
κριση από κανέναν, και κυρίως από 
τη νέα γενιά. Στη Πολυτεχνειούπολη 
και στη Πανεπιστημιούπολη βάλα-
με γύρω στις 200 αφίσες, προγράμ-
ματα. Ίσως και εμείς κάνουμε κάτι 
λάθος. Δεν χωράει αμφιβολία, θα το 
σκεφτούμε.

Αλλά το να αναλώνεις χρόνο, κόπο, 
για να προσπαθείς να πείσεις κάποιους 
ανθρώπους, να ακούσουν μερικά 
πράγματα από τους αξιόλογους ομι-
λητές που έχουν έρθει σήμερα μαζί 

μας, τον κ. Φασουλάκη, τον κ. Γιαν-
νουλόπουλο και θα μπορούσαμε να 
ακούσουμε αρκετά πράγματα, για 
την διατροφή, και για την καρδιαγ-
γειακά προβλήματα, την ατμοσφαι-
ρική ρύπανση, θα μιλούσαμε και για 
το νερό που είναι ένα τεράστιο πρό-
βλημα σε κάθε του μορφή.

Αυτό που διαπιστώνω δυστυχώς 
είναι ότι είμαστε λίγοι. 

Μπορώ να πω ότι είμαστε λίγοι, 
αλλά για το ΠΑΚΟΕ μετά από 37 
χρόνια αγώνες που κάνει, θεωρού-
με ότι η εφημερίδα που βγάζει κάθε 
μήνα σε 50.000 αντίτυπα και μοιρά-
ζεται δωρεάν σε όλη την Ελλάδα και 
στην Αττική, έχουμε αρκετά θετικά 
μηνύματα από τον κόσμο. Η εφημε-
ρίδα αποτελείται από 80 σελίδες και 
τα θέματα που βάζουμε ενοχλούν 
πάρα πολλούς. Έχουμε αρκετά θετι-
κά μηνύματα και μπορούμε να πού-
με ότι δεν μας φοβούνται μας σέβο-
νται. Είναι θετικό το μήνυμα και από 
τους υπουργούς και από τα υπουρ-
γεία που έχω συζητήσει, διότι αυτά 
που λέμε τα έχουμε τεκμηριώσει, τα 
έχουμε εστιάσει και το βασικότερο 
απ’ όλα προτείνουμε λύσεις. 

Δεν είναι μια στείρα κριτική που 
κάνουμε αλλά προτείνουμε λύσεις. 
Μας καλούν από τα υπουργεία και 

κάνουμε προτάσεις συγκεκριμένες 
για διάφορα θέματα. Κάνουμε κάποια 
προγράμματα αυτή την περίοδο, αλλά 
δυστυχώς λύσεις και προτάσεις που 
δεν έχουν οικονομικό αδίκημα, δηλα-
δή θα μπορούσαν να γίνουν με μηδέν 
χρήμα. Έχει γίνει μία στατιστική από 
τον ΟΟΣΑ και έχει αποδείξει ότι τη 
τελευταία πενταετία 450.000 Ελλη-
νόπουλα πεινάνε. Από αυτά περίπου 
80.000 λιποθυμούν στις τάξεις. Αυτά 
σε καιρούς οικονομικής κρίσης, και 
σε περιόδους που έχω διαπιστώσει 
εγώ ο ίδιος ότι λεφτά υπάρχουν.

Θα σας αναφέρω μερικά παραδείγ-
ματα. Το φυσικό αέριο που έρχεται 
από τη Ρωσία και εισέρχεται στο δικό 
μας κεντρικό σωλήνα και διοχετεύε-
ται το περισσότερο στο βιομηχανικό 
τομέα και ελάχιστο οικιακό. 

Στην Ευρώπη η οικιακή χρήση του 
φυσικού αερίου κυμαίνεται από 30 – 
40% ενώ στην Ελλάδα δεν ξεπερνάει 
το 5%. Είμαστε τόσο κάφροι οι Έλληνες 
διότι το φυσικό αέριο το αγοράζουμε 
από τη Ρωσία 15 – 20 % ακριβότερο. 

Έχουμε 33 νησιά τα οποία είναι 
μη συνδεδεμένα με τη ΔΕΗ. Αυτά 
τα 33 νησιά, η ηλεκτροκίνηση τους 
στηρίζεται στη καύση πετρελαίου και 
μαζούτ. Εδώ και δέκα χρόνια φωνά-
ζουμε να μετατραπεί η ηλεκτροκίνηση 
με πετρέλαιο και μαζούτ σε ηλεκτρο-
κίνηση με φυσικό αέριο. Η μετατροπή 
αυτή δεν ξεπερνάει σε κάθε νησί τις 
300.000. Δέκα χρόνια τώρα έχουμε 
χάσει 7.5 δις διότι το πετρέλαιο που 
καταναλώνεται κάθε χρόνο για την 
ενέργεια αυτή κοστίζει 1.5 δις. Με 
το φυσικό αέριο το κόστος θα ήταν 
750.000.000. Δηλαδή τα υπόλοιπα τα 
πετάμε στα σκουπίδια και όχι μόνο 
αυτό τα δίνουμε σε ένα πετρελαιά, ο 
οποίος δίνει τις μίζες στους υπαλ-
λήλους της ΔΕΗ και έτσι τελειώνει 
αυτή η ιστόρία.

Το φυσικό αέριο θα το αγόραζαν 
τα νησιά από τη ΔΕΠΑ μία κρατι-
κή υπηρεσία. Και αναρωτιούνται οι 
υπουργοί της Γερμανίας γιατί δεν 
γίνονται μεταρρυθμίσεις. Μία σημα-
ντική μεταρρύθμιση είναι αυτή. Η 
αντικατάσταση του πετρελαίου με το 

φυσικό αέριο. Φανταστείτε το πάρτι 
των μιζών που γίνεται μεταξύ πετρε-
λαιά και ΔΕΗ και δεν αλλάζει αυτή 
η κατάσταση.

Έχει υπογραφτεί ένα συμβόλαιο 
συνεργασίας μεταξύ ΔΕΠΑ και ΔΕΗ 
και σε συζητήσεις που κάνουμε εδώ 
με το Πρόεδρο της ΔΕΗ το κ. Πανα-
γιωτάκη, μας αναφέρει ότι θα ξεκι-
νήσει αυτό το θέμα εδώ και δύο χρό-
νια. Αλλά δεν κάνεις τίποτα γιατί όλοι 
είναι μέσα στο κόλπο. Δεν τεκμηρι-
ώνουν ούτε την απάντηση τους, ότι 
υπάρχουν τεχνικοί λόγοι και δεν μπο-
ρεί να ξεκινήσει αυτή η αλλαγή, αλλά 
υπάρχουν λόγοι «μιζών».

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Να γίνει μια 
κουβέντα μαζί με τη ΔΕΗ ώστε να 
μας αναλύσει τους λόγους αυτούς.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εμείς 
σαν ΠΑΚΟΕ μέσα στην εφημερίδα 
έχουμε αναλύσει τους λόγους αυτούς 
χρόνια πριν.

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Πρέπει να ανα-
λυθεί αυτό το θέμα γιατί ακούγονται 
σενάρια συνομωσίας, και να βρούμε 
αυτόν που παίρνει μίζα. Όλοι παίρ-
νουν μίζες και όλοι είναι σάπιοι. Το 
θέμα είναι που θα πάει αυτή η κατά-
σταση και τι θα γίνει, και πως απα-
ντάει η ΔΕΗ.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η ΔΕΗ 
δεν απαντάει. Η ΔΕΗ απάντησε μετά 
από δέκα χρόνια και αποφάσισε να 
κάνει πρωτόκολλο συνεργασίας με τη 
ΔΕΠΑ, αγαπητέ κ. Λογοθέτη.

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Δεν μπορώ να 
κατηγορήσω κανέναν και να κατηγο-
ρώ αορίστως. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εμείς 
δέκα χρόνια τώρα έχουμε αναλύσει 
αυτούς του λόγους μέσα από την εφη-
μερίδα του ΠΑΚΟΕ. 

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Το να κατηγο-
ρούμε μια δημόσια επιχείρηση για 
μίζες είναι πολύ σοβαρό πράγμα και 
χρειάζεται διερεύνηση. Δεν πρέπει 
να επέμβει ο εισαγγελέας.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εμείς 
δέκα χρόνια τώρα έχουμε αναλύσει 
αυτούς του λόγους μέσα από την εφη-
μερίδα του ΠΑΚΟΕ. Γιατί δεν παρεμ-
βαίνει κανένας εισαγγελέας; Εγω προ-
καλώ οποιονδήποτε εισαγγελέα. Αλλά 
είναι γραμμένα αυτά. 

Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν 
υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη κ. 
Χριστοδουλάκη. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: κ. Γιαν-
νουλόπουλε η πρώτη σελίδα της εφη-
μερίδας που πήρατε αναφέρει για τις 
αδικίες δικαστών. Δεν ξέρω αν το 
είδατε. Αναφέρει για τις αδικίες τις 
δικαιοσύνης. 

Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει 
καταργηθεί διάκριση των εξουσιών, 
έχει καταλυθεί το υπάρχον σύνταγμα Ο κ. Π. Χριστοδουλάκης

Πρακτικά ημερίδας
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στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται υπό 
κατοχή. Και η κατοχή βάσει του διε-
θνούς δικαίου το οποίο εδρεύει στο 
ΜΑΞ ΠΛΑΝ της Γερμανίας και είναι 
σύμβουλος της Γερμανικής κυβέρνη-
σης μέχρι και σήμερα, η κατοχή επι-
βάλλεται με δύο τρόπους, με όπλα 
που αυτό έγινε το ΄41 και δεύτερον 
όταν σου πάρουν το οικονομικό κου-
μάντο. Το οικονομικό κουμάντο που 
αναφέρατε πριν είναι στο Λουξεμ-
βούργο αυτή τη στιγμή. Δεν αποφα-
σίζει η Ελλάδα για τα δημοσιονομι-
κά της, είναι υπό κατοχή. Άρα λοιπόν, 
οποιαδήποτε απόφαση και αν πάρου-
με σήμερα εδώ μέσα, αν δεν φύγει 
η γερμανική κατοχή που είναι κατά 
κύριο λόγο από πάνω μας δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτή τη 
χώρα. Άρα το ζητούμενο μας είναι να 
βγούμε από την κατοχή. 

Δεν μπορούμε να βάλλουμε ούτε 
ειδικά φίλτρα στα εργοστάσια μας, 
δεν μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε 
τις βιομηχανίες μας, δεν μπορού-
με γενικά να κάνουμε τίποτα αν δεν 
αλλάξει αυτό.

Άκουσα το ραδιόφωνο ότι η σημε-
ρινή μέρα παγκόσμιας υγείας αφιε-
ρώνεται στη κατάθλιψη. Η κατάθλι-
ψη και οι αυτοκτονίες. Σας ερωτώ 
όλους εδώ που βρισκόμαστε. Είναι 
μια αρρώστια που την έχει στείλει ο 
θεός; Είναι μια επιδημία που κατέ-
χει το 80 % του πληθυσμού. Πώς έχει 
επέλθει αυτή το πρόβλημα; Ποίος την 
έχει προκαλέσει; Τα αίτια είναι οικο-
νομικά και πολιτικά, και όταν είσαι 
υπό κατοχή, μειώνοντας μισθούς και 
συντάξεις και αυξάνοντας την ανεργία 

το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 
πάμε σε κατάθλιψη και σε αυτοκτο-
νίες. Έχουν γίνει έρευνες από τον κ. 
Φασουλάκη ο οποίος κατέληξε ότι η 
αιτία του προβλήματος είναι πολιτι-
κό και οικονομικό. Όταν βρίσκεις την 
αιτία κ. Φασουλάκη ποία είναι η λύση; 
Άρα εμείς εδώ πρέπει να συζητήσου-
με σε αυτή τη βάση. Αυτά είχα να σας 
αναφέρω από το μέτωπο των επιστη-
μόνων της χώρας και του απόδημου 
ελληνισμού στο οποίο είμαι μέλος.

Μέσα από μελέτες και έρευνες, 
η τρίτη αιτία θανάτου στην Αμερική 
είναι από τα ακατάλληλες χρήσεις 
φαρμάκων και αντιβιοτικών. Μετά 
από τα καρδιαγγειακά και από τις 
καρκινογενέσεις.

Πως μπορούμε να μειώσουμε την 

νοσηρότητα από το στρες και την 
κατάθλιψη, πως μπορούμε να μειώ-
σουμε τη νοσηρότητα από τη μόλυν-
ση του περιβάλλοντος, πώς μπορούμε 
να μειώσουμε τη νοσηρότητα από τη 
μόλυνση που προκαλεί η ΔΕΗ, πώς 
μπορούμε να μειώσουμε τη νοσηρό-
τητα από τα παράνομα τρόφιμα που 
εισάγονται από της υποτίθεται «ελεγ-
μένες» χώρες της Ευρώπης. Για να 
σταματήσουμε αυτά τα προβλήμα-
τα πρέπει να φύγουμε από τη Ευρώ-
πη, πρέπει να διαγράψουμε το χρέ-
ος το οποίο είναι παράνομο και να 
επιστρέψεις στο εθνικό σου νόμισμα 
για να χρηματοδοτήσεις τη Κρήτη 
στο τομέα της γεωργίας και της κτη-
νοτροφίας, ώστε να αναπτυχθούν και 
τα αλλά επαγγέλματα. Όταν η γεωρ-
γία και η κτηνοτροφία ακμάζει τότε 
όλα τα επαγγέλματα ακμάζουν. Αυτή 
είναι η αλήθεια.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: κ. Γιαν-
νουλόπουλε είπαμε ότι δεν θα πραγμα-
τοποιηθεί η ημερίδα και δε θα ήθελα 
να αναπτυχθούν και να γίνουν πολι-
τικές αναλύσεις.

Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν 
είναι πολιτικές αναλύσεις κ. Χριστο-
δουλάκη. Απλά σας αναφέρω προσω-
πικές αναλύσεις γιατί εδώ έχουμε μια 
γενοκτονία του Ελληνικού λαού και 
ήρθαμε εδώ για να πάρουμε κάποιες 
αποφάσεις γιατί έχουμε υποχρεώσεις 
απέναντι στα παιδία μας και στις επό-
μενες γενιές που θα γεννηθούν. Αυτά 
είχα να σας πω. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ και 
δέκα χρόνια που αγωνιζόμαστε κατά-
φεραν το τελευταίο χρόνο να υπογρά-

ψει η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ πρωτόκολλο 
συνεργασίας. Μέσα σε αυτά τα χρό-
νια αφενός χάθηκαν χρήματα που 
ανέφερα πριν, αφετέρου η ρύπανση 
που προκάλεσε η καύση πετρελαίου 
και μαζούτ είναι μεγάλη. 

Η καύση αυτή δημιουργεί αιωρού-
μενα σωματίδια, οξείδια του αζώτου 
και αυτά τα αναπνέουν οι άνθρωποι 
που ζουν στα νησιά. Ενώ τα νησιά 
μας είναι ο καθρέπτης του τουρι-
σμού, εμείς καθόμαστε και σκεφτό-
μαστε αν πρέπει να καίνε από πετρέ-
λαιο και μαζούτ, φυσικό αέριο. Γιατί 
δεν έγινε τόσα χρόνια; Οι μελέτες τις 
ΔΕΠΑ αναφέρουν αυτά που σας προ-
είπα; Υπάρχει υπόγεια διαρροή χρη-
μάτων δεν εξηγείται αλλιώς.

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Πάντως υπάρ-
χουν και τεχνικοί λόγοι μετατροπής 
σε φυσικό αέριο. Χρειάζονται δεξαμε-
νές υγροποιημένου αερίου.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχει 
παραγγελθεί από τη ΔΕΠΑ ένα πλοίο 
που θα κάνει αυτή τη δουλεία στα 
νησιά.

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Κάθε νησί θέλει 
δεξαμενή υγροποιημένου αερίου.

Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι 
γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στα νησιά. 
Έχουμε πολλές ώρες ήλιο. Δε μπο-
ρούμε αν τοποθετήσουμε πάνελ στα 
νησιά ώστε να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα;

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Υπήρχε 
ένα πρόγραμμα το net metaring. Σε 
παρότρυνε να τοποθετήσεις φωτοβολ-
ταϊκό στη ταράτσα του σπιτίου σου. 
Το θέμα είναι το εξής ότι αν παράγεις 
μεγαλύτερη ποσότητα τότε το από-
θεμα πηγαίνει στα ταμεία της ΔΕΗ. 
Η δικαιοσύνη ποία είναι, να πληρώ-
νεις το φωτοβολταϊκό 5000, 10000, 
15000, να το τοποθετείς και να το 
αποσβέσεις σε 7 χρόνια και από το 
διάστημα που το ξεκινάς μέχρι να το 
αποσβέσεις να σου παίρνει η ΔΕΗ το 
μισό είναι άδικο.

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Νομίζω ότι 
αν παράγεις λιγότερο από αυτό που 
καταναλώνεις τότε τη διαφορά στην 
καλύπτει η ΔΕΗ. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό που 
ξέρω είναι ότι όταν παράγεις περισ-
σότερο από αυτό που καταναλώνεις 
τότε το απόθεμα στο παίρνει η ΔΕΗ. 
Μην πιστεύεται τίποτα.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ: Θέλω να θέσω 
ένα ερώτημα στο κύριο Λογοθέτη 
σαν πρώην Δήμαρχος. Η Ελλάδα 
κάνει σήμερα εισαγωγές προϊόντων 
3.5 δις όταν πριν μπούμε στην ΕΟΚ 
το 80 % του φαγητού που τρώγαμε 
το παρήγαμε εμείς. 

Σήμερα φακές, ρεβίθια φασόλια 
τα εισάγουμε όλα απέξω. Λέω το εξής 
η φωτοσύνθεση στον ελληνικό χώρο 
λόγω του ήλιου που έχουμε είναι απο-
δεδειγμένα πιο θρεπτικά από τις άλλες 
περιοχές. Οι πρόγονοί μας έφτιαξαν 
6000 συνεταιρισμούς για αυτό το σκο-
πό. Παραγωγή και Εμπορία προϊόντων. 

Ο κ. Σ. Λογοθέτης
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Σήμερα υπάρχουν 2000 συνεταιρισμοί 
που έχουν δημιουργηθεί για διάφο-
ρα σκοπούς και είναι τεράστια κτίρια 
με σύγχρονα μηχανήματα τα οποία 
δε δουλεύουν, όπως στο Μαραθώνα 
και το Πικέρμι. Αυτά έχουν μπλοκά-
ρει. Λένε κάπου χρωστάνε. Για αυτό 
σας λέω να μαζέψουμε πέντε καλούς 
δικηγόρους ώστε να βοηθήσουν να 
ξεμπλοκάρουν το θέμα και να δουλέ-
ψουν με αποτέλεσμα σε δύο χρόνια 
τουλάχιστον να παράγουμε τα προϊ-
όντα που τρώμε.

Ι. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ: Πιστεύετε ότι 
είναι εφικτό αυτό. Είμαστε στην ΕΟΚ 
και εισάγονται ελεύθερα προϊόντα. Αν 
και τα ελληνικά προϊόντα είναι αμφι-
βόλου καλύτερα από τα ξένα πιστεύε-
ται ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε 
στις τιμές. Με το εισόδημα που δια-
θέτουμε σήμερα πιστεύεται ότι μπο-
ρεί ο Έλληνας αγρότης να εκσυγχρο-
νίσει τη παραγωγή. Βλέπετε τις καλές 
εποχές ο Έλληνας επιχειρηματίας τα 
έκανε τα λεφτά τζιπ και βίλες. Υπήρ-
χε ελεύθερη οικονομία και έκανε ο 
καθένας ότι ήθελε.

Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι 
επαγγέλλεστε κ. Αλιμπέρτη;

Ι. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ: Οικονομολόγος
Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γνωρί-

ζετε τα εισαγόμενα κτηνοτροφικά προ-
ϊόντα από την πολιτισμένη Ευρώπη 
πώς παράγονται; Στις μεγάλες γεωρ-
γικές εκμεταλλεύσεις της Γερμανίας, 
της Ολλανδίας, τα σιτηρέσια προέρ-
χονται από καμένα λάδια μηχανών, 
εξαντλημένα λάδια από μετασχημα-
τιστές, σιτηρέσια από τη νότια Αφρι-
κή. Ιχθυάλευρα από την Αλτική που 
είναι γεμάτα διοξίνες, η πιο καρκινο-

γόνες ουσίες του πλανήτη, αυλατοξί-
νες, ορμόνες και αντιβιοτικά περιέ-
χονται σε όλα αυτά τα προϊόντα με 
αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής του 
προϊόντος να είναι μηδέν. Για αυτό 
έρχεται πιο φθηνό στο τρίτο κόσμο 
που σε αυτόν ανήκει και η Ελλάδα, 
με αποτέλεσμα να τους πληρώνουμε 
φθηνό το προϊόν και να τρώμε δηλη-
τήρια. Τις άδειες εισαγωγής τέτοιον 
προϊόντων τις δίνουν οι εκάστοτε 
κυβερνήσεις.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ: Δυστυχώς ο Έλλη-
νας δεν έχει τη γνώση των δυνατο-
τήτων του.

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Νομίζω ξέρουμε 
τι δυνατότητες έχουμε. Αυτό που θέλω 
να τονίσω είναι ότι έχουμε εμπλακεί σε 
μια εξάρτηση η οποία πρέπει να ανα-
τραπεί. Πρέπει να αποφασίσει ο λαός 

για αυτήν τη αλλαγή αλλά δυστυχώς 
είναι αδιάφορος και κάθεται παθητι-
κός στο καναπέ του. Ο κάθε πολίτης 
κοιτάει την οικογένεια του και δεν 
ασχολείται με τα κοινά το βλέπω και 
με τον εαυτό μου. Έχει κλειστεί στο 
δικό του το μικρόκοσμο. Μας κυρι-
αρχεί η εθνική κατάθλιψη. Πιστεύω 
η νέα γενιά να κάνει κάτι.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ: Ξέρετε ότι οι 
Ευρωπαίοι για να πουλήσουν τα προ-
ϊόντα τους λάδωναν τους τότε υπαλ-
λήλους. Φανταστείτε λοιπόν ότι όλοι 
εμείς είμαστε θύματα αυτής της κατά-
στασης.

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Η κα Μέρκελ 
είπε στην υπογραφή του πρώτου μνη-
μονίου ότι μία χώρα που έχει τέτοια 
χρέη πρέπει να θυσιάσει τη εθνική 
της κυριαρχία.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Προ-
χθές είχα πάει σε μία συνάντηση στη 
Τεχνόπολη στο Γκάζι όπου μιλού-
σε η κα Κρέτσου μια Ευρωπαία επί-
τροπος περιφερειακής ανάπτυξης η 
οποία ανέφερε ότι αν δε ήταν η Ελλά-
δα στην Ευρώπη δε θα ήταν έτσι και 
της απάντησα ότι σίγουρα δε θα ήταν 
έτσι. Είπε ότι σας έδωσε η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση 80 δις αλλά δυστυχώς δε 
τα χρησιμοποιήσατε όπως έπρεπε. 
Της απάντησα ότι από τα 80 δις τα 
55 δόθηκαν - έφαγαν τα μεγάλα lobby 
των βιομηχανιών. 

Το θέμα δε είναι εκεί είναι στο 
γεγονός ότι λείπε η πρωτογενής παρα-
γωγή σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Εάν ο 
καθένας μας δεν αρχίσει να σκέφτε-
ται μέσα του και απέξω δυνατά ότι 
πρέπει ένα χωραφάκι που έχει, ένα 
κήπο που έχει να το αξιοποιήσει δεν 

θα κάνουμε απολύτως τίποτα. Η κυρία 
αυτή είπε ότι την ενδιαφέρει η Ελλά-
δα να κάνει δευτερογενή παραγωγή 
μεταποίηση και βγαίνει ο Χαρίτσης 
και επικροτεί αυτή την ιδέα τη στιγ-
μή που ξέρει ότι 8.εκ στρέμματα στην 
Ελλάδα είναι ακαλλιέργητα. 

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Μια ένσταση 
έχω να κάνω. Η Ελλάδα έχει τη δυνα-
τότητα και το δυναμικό να το αναπτύ-
ξει αυτό το τομέα. Μπορεί να αναπτύ-
ξει το δευτερογενή τομέα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κάνε-
τε λάθος δεν γίνεται να αναπτυχθεί 
ο δευτερογενής τομέας χωρίς πρω-
τογενή. Είναι λάθος. Δεν υφίσταται 
για μένα να μεταποιείς εισαγόμενα 
προϊόντα. 

 Σας ευχαριστούμε για την ωραία 
κουβέντα που είχαμε και εδώ θα ήθε-
λα να σας παρακαλέσω να ακούσου-
με το κ. Μπαχλιτζανάκη αντιπρόε-
δρο του ΠΑΚΟΕ και συντονιστή της 
σημερινής ημερίδας να μιλήσει για-
τί έχει ζητήσει το λόγο εδώ και αρκε-
τή ώρα. Μανώλη σε ακούμε είμαστε 
όλοι αυτιά. Ο κ. Μπαχλιτζανάκης είναι 
σοφός χωρίς εισαγωγικά.

Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: Έχω 
μία άποψη ότι ο σοφότερος άνθρω-
πος στο κόσμο είναι ο πιο γέρος, και 
είμαι ο πιο γέρος εδώ μέσα. Δε θέλω 
να με θεωρήσετε σοφό, καμία σχέση. 
Εγώ έχω να σας πω μερικά βιώμα-
τα μου, δε θέλω να κάνουμε συζήτη-
ση, διότι άμα κάνουμε συζήτηση δε 
θα τελειώσουμε ούτε αύριο. Σήμε-
ρα είναι η παγκόσμια ημέρα υγείας. 
Έχουν έρθει εδώ αξιόλογοι επιστή-
μονες να μιλήσουν σε ποιους; Βλέ-
πω μία αίθουσα άδεια. Εμείς ήρθαμε 
γιατί πρέπει να έρθουμε. Ψάχνουμε 
και αναρωτιόμαστε γιατί. Δε λείπει το 
κίνητρο. Το κίνητρο υπάρχει. Όλοι μας 
λέμε μια ευχή, να έχουμε την υγεία 
μας. Η υγεία μας εξαρτάται και από 
τη διατροφή μας. Θα μιλήσω για τη 
διατροφή, το περιβάλλον θα σας πω 
μερικά πράγματα που είναι βιώματα 
μου. Σήμερα λοιπόν, αναρωτιόμαστε 
γιατί δεν έχει έρθει ο κόσμος. 

Ο κόσμος είναι αδιάφορος. Ο 
κόσμος δυστυχώς προσπαθεί να βρει 
ένα τρόπο να επιβιώσει και το να 
πάει σε μια ομιλία το θεωρεί πολυ-
τέλεια. Ψάχνει να κάνει κάτι άλλο. 
Γιατί τώρα υπάρχει αυτή η κατάστα-
ση. Διότι ο κόσμος όλος είναι μονο-
θεϊστής. Πιστεύουν μόνο σε ένα θεό. 
Το χρήμα. Δεν υπάρχουν οικογένεια, 
παιδιά, πατέρας, φίλοι. Υπάρχει μόνο 
το χρήμα. Υπάρχουν άνθρωποι που 
σήμερα προσπαθούν να επιβιώσουν 
και άνθρωποι που τα αρπάζουν, τα 
παίρνουν, τους τα δίνουν. Είπαμε 
πριν για τη ΔΕΗ, το πετρέλαιο που 
καίει και το φυσικό αέριο. Να ρωτή-
σουμε τη Μεγαλόπολη και τη Μακε-
δονία αν ρυπαίνει τον αέρα, από τον 
άνθρακα που καίει. Θα σας πω μερι-
κά βιώματα μου. 

Ο κ. Μ. Μπαχλιτχανάκης
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Το 1991 ήμουν πρόεδρος στο σύλ-
λογο επιστημόνων και καλούμε όλους 
τους πολιτικούς της Κρήτης, για να 
συζητήσουμε τα θέματα που απασχο-
λούν τη Κρήτη. Από τους 29 τότε πολι-
τικούς ξέρετε πόσοι ήρθαν; Μόνο τέσ-
σερις. Μία κυρία που ήθελε ψήφους 
και οι υπόλοιποι διότι είχε πλούσιο 
μπουφέ. Με ρώτησαν πότε θα το ξανα-
κάνετε και τους είπα ποτέ διότι δεν 
είχατε κανένας καλή διαγωγή. Ήθελε 
να γίνει τότε στη Σητεία ένα εργοστά-
σιο της ΔΕΗ παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος. Γιατί στη Κρήτη; Η Κρήτη 
θα μπορούσε να βρει τρόπους παρα-
γωγής ρεύματος και θα μπορούσε να 
γίνει τόσο αυτάρκεις όσο και να εξή-
γαγε ρεύμα. Έχει αέρα, έχει ήλιο. Θα 
μπορούσε να δώσει ρεύμα όχι μόνο 
στην Ευρώπη αλλά και στην Αφρι-
κή. Εγώ τότε μίλησα για την αιολι-
κή ενέργεια, την ηλιακή και για την 
αλλαγή των πρώιμων καλλιεργειών 
διότι μέσα από μελέτες είχαν δείξει 
πρόωρο θάνατο πολιτών από την αλό-
γιστη χρήση φυτοφαρμάκων. Μου 
είπαν μην κάνω καμία τέτοια συζή-
τηση διότι καήκαμε. 

Τι θα γίνει αυτοί που πουλάνε 
φάρμακα; Ο κόσμος θα εξαγριωθεί. 
Θα αγοράζουν πιο λίγα φάρμακα. 
Ναι του λέω να αγοράσω τη ντομά-
τα 4€ και να φάω ντομάτα αλλιώς αν 
δε μπορώ να τη παράγω εγώ ο ίδιος. 
Στο δεύτερο κομμάτι που αναφέρθη-
κα είναι η ηλιακή και η αιολική ενέρ-
γεια. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις 
να γίνει αυτό. Αν πάτε σε μέρη της 
Ευρώπης θα δείτε ανεμογεννήτρι-
ες μέσα στη θάλασσα, ηλιακά κάτο-
πτρα σε περιοχές που έχουν λιγότε-
ρο ήλιο από εμάς. Αυτό γιατί δε το 
κάνουμε εμείς. 

Γιατί τα λέω αυτά. Έχουν κατακλέ-
ψει τον κόσμο απ’όλες τις μεριές. Αυτό 
που με ενδιαφέρει είναι η συνείδηση 
και το φιλότιμο του Έλληνα. Τα έχουν 
κατακρεουργήσει. Η Ελλάδα είναι η 
πλουσιότερη χώρα στο κόσμο. Είχα 
την τύχη να πάω σχεδόν σε όλο τον 
κόσμο. Είναι λίγα τα μέρη του κόσμου 
στα οποία δεν έχω πάει. Σαν την 
Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Τέτοιο 
οικόπεδο δεν υπάρχει. Από κάτω μας 
υπάρχουν τεράστιες ποσότητες από 
χρυσό, ασήμι, πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο, καθώς και άλλα ορυκτά προϊό-
ντα, που ουδέποτε κάναμε τη κίνηση 
να τα ξεσκαλίσουμε γιατί φοβόμαστε 
τις συνέπειες. 

Μιλάμε και λέμε ότι αυτή τη στιγ-
μή είμαστε υποχείριοι κάποιων της 
Ευρώπης. Ναι, πως και γιατί. Από το 
1980 και μετά οι τράπεζες ξεκίνησαν 
και πουλούσαν λεφτά. Μας έπαιρναν 
τηλέφωνο και μας παρακαλούσαν να 
πάρουμε εορτοδάνειο, διακοποδά-
νειο, πάρε κοπροδάνειο έλεγαν στους 
γεωργούς. Ο μεγάλες εταιρίες αυτο-
κινήτων σου έδιναν αμάξια με γραμ-
μάτια, χωρίς τόκο. Σήμερα υπάρχουν 

τεράστιες μάντρες αυτοκινήτων στα 
Μεσόγαια που έχουν κατασχεμένα 
αμάξια και σαπίζουν.

Υπήρχαν λεφτά και οι πολιτικοί 
έδιναν παροχές στους πολίτες από 
δανεικά χρήματα. Όταν τους έλεγα 
που θα τα βρείτε να τα ξεπληρώσετε 
που έλεγαν εγώ θα ζω μέχρι τότε που 
θα τα ζητούν. Εγώ αυτά τα φώναζα 15 
χρόνια πριν και με κορόιδευαν. Τώρα 
μου λένε που τα ήξερα. Ερωτώ εγώ 
όμως αυτά τα χρήματα που πήραν 
ποίος θα τα πληρώσει; Κάποιο πήραν 
τζιπ, κάποιοι έκαναν βίλες, κάποιοι 
όμως δεν έχουν να φάνε. Είναι αμαρ-
τία στις μέρες μας.

Και ερχόμαστε τώρα στη περίπτω-
ση των φωτοβολταϊκών. Αφού δεν έγι-
νε αυτό και έγινε το εργοστάσιο στη 
Σητεία, μία περιοχή που ήταν παρθέ-
να, τώρα υπάρχει πρόβλημα. Το 1996, 
πέντε χρόνια μετά από τη κουβέντα 
περνάω από τη ίδια περιοχή και αντι-
κρίζω ένα τεράστιο χώρο από κάτο-
πτρα. Τους ρωτάω ποίος το έκανε αυτό 
και μου απαντούν μία αμερικάνικη 
εταιρεία. Το ρεύμα που παράγει, τι το 
κάνει; Το πουλάει στη ΔΕΗ. Φθάνω 
στη Σητεία και πάνω στην οροσειρά 
παρατηρώ 12 ανεμογεννήτριες. Τους 
ρωτάω ποίος το έκανε αυτό και μου 
απαντούν μία αμερικάνικη εταιρεία. 
Το ρεύμα που παράγει, τι το κάνει; 
Το πουλάει στη ΔΕΗ. Οπότε το εργο-
στάσιο έγινε, κάποιοι πήραν τις μίζες 
και τώρα όλα καλά. Τον ήλιο και το 
αέρα μας το εκμεταλλεύονται άλλοι. 
Δε θέλω να σας κουράσω άλλο, αυτά 
είχα να σας πω. Θέλω να τονίσω ότι 
η Ελλάδα δε σώνετε.

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Θέλω να κάνω 
μία παρέμβαση και να αναφέρω μερι-
κά πράγματα επειδή μιλάμε για την 
Ελλάδα και το χρέος της γενικά. Το 
χρέος της Ελλάδας σύμφωνα με δημο-
σιεύματα βρίσκεται σε τρείς τράπε-
ζες. Το χρέος της Ελλάδας είναι χρέ-
ος τραπεζών διότι αυτές φταίνε για 
αυτή την κατάσταση διότι πουλού-
σαν τοξικά προϊόντα. 

Από τα δάνεια και τα χρήματα που 
πουλούσαν δημιουργήθηκε μία γενιά 
που έζησε καλά, μέσα στις ανέσεις 
και την πολυτέλεια. Τα δάνεια αυτά 
πουλιόντουσαν από τράπεζα σε τρά-
πεζα και τα κέρδη ήταν τραγικά. Τα 
κέρδη αυτά δεν είχαν ανταπόκριση 
στη παραγωγική διαδικασία και ξαφ-
νικά μία μέρα αυτό έσκασε. Το τραγι-
κό λάθος που έγινε είναι ότι μετέτρε-
ψαν τα χρέος των τραπεζών σε χρέος 
κράτους και τα πληρώνει ο ελληνικός 
λαός. Που είναι αυτοί που τα πήραν; 
Γνωρίζουμε ότι σε κάθε δάνειο υπήρ-
χε προμήθεια του μεσάζοντα που 
ήταν αρκετά υψηλή. Από τα δάνεια 
που πήραμε σαν κράτος ένα μεγά-
λο μέρος πήγε σε τράπεζες. Θα μπο-
ρούσαμε να πούμε όχι σε αυτό και τα 
ήμασταν σε καλύτερη μοίρα. Τώρα τα 
δάνεια πήγαν σε δάνεια κρατών και 

είμαστε υποχρεωμένοι να ξεπληρώ-
σουμε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Αλλά ποίος Έλληνας θα 
αποφασίσει να ζήσει με τη δραχμή. 
Δε θέλω να κινδυνολογήσω.

Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνε-
τε λάθος κ. Λογοθέτη. Στη Ελληνική 
Τράπεζα της Ελλάδος, που είναι τρά-
πεζα τοκογλύφων. Υπάρχει Διεθνές 
Δίκαιο που αναφέρει ότι δεν πληρώ-
νω το χρέος μου διότι δε το αναγνω-
ρίζω. Υπάρχει νομοθεσία.

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Μα δε θα έχου-
με να φάμε κ. Γιαννουλόπουλε. Δε θα 
έχουμε να πάρουμε κρέας, φάρμακα 
κτλ. Είμαι να σχηματιστεί μια ικανή 
ομάδα ώστε να βγούμε από αυτό το 
αδιέξοδο με όποιο κόστος. Να γίνει 
ένα σχέδιο σωστό ώστε να μπορούμε 

να ορθοποδήσουμε. Σχέδιο δεν υπάρ-
χει. Θα υπάρχει πρόβλημα στα τρό-
φιμα που εισάγουμε διότι δε παρά-
γουμε τίποτα. Εισάγουμε όλα σχεδόν 
τα προϊόντα. Χρειάζεται ένας μηχα-
νικός σχεδιασμός για να μας βγάλει 
από τη κρίση. Αυτά είχα να σας πω.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σας 
ευχαριστούμε και θα ήθελα να καλέ-
σω το κ. Φασουλάκη να μας μιλήσει 
για τα καρδιαγγειακά προβλήματα και 
τη ατμοσφαιρική ρύπανση.

Καρδιαγγειακά νοσή-
ματα και ατμοσφαιρική 
ρύπανση

Μ. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ: Η έκθεση στη 
σωματιδιακή ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση συνεισφέρει στην καρδιαγγειακή 
νοσηρότητα και θνησιμότητα.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Σωματίδια: 1. PM 10μm 2. PM 

2,5μm 3. PM 0,1μm 4.PM 10-2.5μm
Αέριοι ρύποι: Νιτρώδη οξείδια, 

μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο 
του θείου, όζον 

ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΩΝ
Οφειλόμενες στον άνθρωπο: 

1. καύση υγρών καυσίμων από διά-
φορες δραστηριότητες (βιομηχανία, 
κυκλοφορική συμφόρηση), 2. καύση 
βιομάζας 3. εσωτερικές δραστηριό-
τητες οικιών 

Μη οφειλόμενες στον άνθρω-
πο:1. πυρκαγιές 2. σκόνες 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 2,5 : Η έκθε-
ση πάνω από μερικές ώρες ή εβδομά-
δες μπορεί να αυξήσει τη θνησιμότη-
τα και τα μη θανατηφόρα επεισόδια 

Ο κ. Η. Αλεξάνδρου
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που σχετίζονται με την καρδιαγγει-
ακή νόσο.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ PM 2,5 
ΕΚΘΕΣΗ: 

Αυξάνει ακόμη περισσότερο την 
καρδιαγγειακή θνησιμότητα και ως 
εκ τούτου μειώνει το προσδόκιμο 
επιβίωσης

Η μείωση των επιπέδων των σωμα-
τιδίων κατά συνέπεια μειώνει την 
καρδιαγγειακή θνησιμότητα 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ PM 2,5 ΕΚΘΕ-
ΣΗ: Υπεύθυνος αλλά μετατρέψιμος 
παράγοντας καρδιαγγειακής νοση-
ρότητας και θνησιμότητας 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙ-
ΑΚΗ PM 2,5 ΡΥΠΑΝΣΗ: 

Οι καρδιαγγειακές της συνέπειες 
στην υγεία μπορεί να εξισωθούν ή 
και να ξεπεράσουν τις πνευμονικές

Μπορεί να πυροδοτήσει οξέα καρ-
διαγγειακά επεισόδια και να προάγει 
χρόνια νόσο 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕ-
ΤΕΣ: Συσχετίζουν την ατμοσφαιρι-
κή σωματιδιακή PM 2,5 έκθεση με 
καρδιαγγειακά συμβάματα.

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
• ΟΕΜ
• ΑΕΕ
• Αρρυθμίες
• Επιδείνωση ΚΑ (μετά από ώρες 

ή ημέρες σε ευπαθή άτομα) 
ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: Η μετακίνη-

ση σε τοποθεσίες με μακροπρόθε-
σμα υψηλοτέρα επίπεδα σωματιδί-
ων στον αέρα κατά μέσο όρο αυξάνει 
τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νοσηρό-
τητας και θνησιμότητας. Ενοχοποί-
ηση επίσης μικρότερων σωματιδίων 

(PΜ 0,1), αέριων ρύπων (όζον, νιτρώ-
δη οξείδια) καθώς και ειδικών πηγών 
ρύπανσης (κυκλοφοριακή ρύπανση).

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

• Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και 
αγγειοσύσπαση

• Αύξηση ΑΠ 
• Προθρομβωτικές και πηξιολο-

γικές αλλαγές
• Συστημικό Φλεγμονώδες και 

Οξειδωτικό Stress 
• Αυτόνομη ανισσοροπία και 

αρρυθμίες
• Πρόοδος της αθηροσκλήρωσης 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ-

ΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
• Η αύξηση κατά 10 μgr/m3 συγκε-

ντρώσης σωματιδίων PM 2,5 για 24 
ώρες αυξάνει το σχετικό κίνδυνο της 
ημερήσιας καρδιαγγειακής θνησιμό-
τητας περίπου από 0,4 % σε 1%

• Άνιση κατανομή στον πληθυσμό
• Περισσότερο προσβάλλονται οι 

ευπαθείς ομάδες (π.χ γηραιότεροι, 
καρδιοπαθείς που δεν το γνωρίζουν) 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣ-
ΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η μακροπρόθεσμη έκθεση σε αυξη-
μένη συγκέντρωση σωματιδίων PM 
2,5 αυξάνει το σχετικό κίνδυνο εμφά-
νισης καρδιαγγειακών συμβατών μετα-
ξύ 1,06 % και 1,76 % για αύξηση της 
συγκεντρώσης κατά 10 μgr/m3. 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ (ΠΑΓΚΟΣΜΙ-
ΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ)

Τα σωματίδια ΡΜ 2,5 συμβάλουν 
περίπου σε 800.000 θανάτους ετησί-
ως και κατατάσσονται στη 13η αιτία 
θανάτου παγκοσμίως.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η βραχυπρόθεσμη σωματιδιακή 

έκθεση ΡΜ 2,5 από λίγες ώρες έως 

εβδομάδες μπορεί να αυξήσει την 
καρδιαγγειακή θνησιμότητα συμπε-
ριλαμβάνοντας μυοκαρδιακή ισχαι-
μία, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, 
ΚΑ, αρρυθμίες, ΑΕΕ

Σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται 
οι ευπαθείς ομάδες αλλά όχι απαραί-
τητα οι κρίσιμα ασθενείς (γηραιότε-
ροι, προϋπάρχουσα ΣΝ, διαβητικοί, 
παχύσαρκοι)(τελευταίες μελέτες)

Η μακροπρόθεσμη σωματιδιακή 
έκθεση ΡΜ 2,5 αυξάνει ακόμη περισ-
σότερο την καρδιαγγειακή θνησιμότητα 

Η μακροπρόθεσμη σωματιδιακή 
έκθεση ΡΜ 2,5 μειώνει το προσδό-
κιμο επιβίωσης από μήνες έως χρό-
νια και οφείλεται σε καρδιαγγειακούς 
θανάτους (για αύξηση άνω των 10 
μgr/m3 αέρα)

Η μείωση της σωματιδιακής έκθε-
σης ΡΜ 2,5 μειώνει την καρδιαγγειακή 
θνησιμότητα έως και κάποια χρόνια 

• Εξέλιξη αθηροσκλήρωσης 
• Επιδείνωση υπέρτασης, ΚΑ, ΣΔ 
Και η βραχυπρόθεσμη και η μακρο-

πρόθεσμη σωματιδιακή ΡΜ 2,5 έκθε-
ση προσβάλλουν περισσότερο το καρ-
διαγγειακό από ότι το αναπνευστικό 
σύστημα 

Τελευταίες μελέτες ενοχοποιούν και 
τα μικρότερα σωματίδια ΡΜ 0,001- 
0,1 για την δημιουργία καρδιαγγει-
ακών προβλημάτων ίσως και περισ-
σότερο από τα σωματίδια ΡΜ 0,1-2,5

Τελευταίες μελέτες επίσης συσχε-
τίζουν την κυκλοφορική ρύπανση ως 
ειδική πηγή καρδιαγγειακού κινδύνου 

• Μέταλλα (π.χ σίδηρος, νικέλιο, 
ψευδάργυρος), οργανικά είδη άνθρα-
κα και ενδοτοξίνες που περιέχονται 
στα σωματίδια προάγουν το οξειδω-
τικό stress και τη φλεγμονή και κατά 
συνέπεια την εκδήλωση καρδιαγγει-

ακών προβλημάτων
• Αέριοι ρύποι (π.χ όζον, νιτρώ-

δη και θειώδη οξείδια) έχουν συσχε-
τιστεί με καρδιαγγειακά συμβάματα 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
• Σωστή ενημέρωση του πληθυ-

σμού για την αντιμετώπιση των παρα-
δοσιακών παραγόντων κινδύνου εμφά-
νισης καρδιαγγειακών νοσημάτων

• Ενημέρωση του πληθυσμού για 
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε σχέση 
με την ατμοσφαιρική ρύπανση

Ευαισθητοποίηση γηραιών ανθρώπ 
• ων, ατόμων με μεταβολικό σύνδρο-
μο, με πολλαπλούς παράγοντες κίν-
δυνου και διαβητικών 

• Υπόδειξη πηγών ενημέρωσης 
• Αποφυγή λανθασμένων συνη-

θειών
• Χρήση φίλτρων και καθαριστι-

κών αέρα χώρου
• Μείωση της έκθεσης στους ατμο-

σφαιρικούς ρύπους 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σας 

ευχαριστούμε κ. Φασουλάκη. Θα ήθελα 
να καλέσω το κ. Αλεξάνδρου το νομι-
κό σύμβουλο του ΠΑΚΟΕ για να μας 
μιλήσει για τη σωστή υγεία.

Η. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Καλησπέρα 
σας, θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαρι-
στήσω τον πρόεδρο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
για την πρόσκληση και την ευκαι-
ρία που μου έδωσε να συμμετάσχω 
στη σημερινή ημερίδα. Το θέμα της 
σημερινής μου παρουσίασης είναι 
το νομικό πλαίσιο της σωστής υγεί-
ας. Το εν γένει ισχύον νομικό πλαί-
σιο για την υγεία περιλαμβάνει πλεί-
ονες διατάξεις, όπου η κάθε μία από 
αυτές προστατεύει μερικότερες όψεις 
του ίδιου δικαιώματος.

Η υγεία αποτελεί φυσικό αγαθό 
για τον κάθε άνθρωπο, το οποίο όμως 
απειλείται συνεχώς. Η υγεία απειλεί-
ται όχι μόνο από φυσικά αίτια αλλά 
και από άλλα αίτια όπως από την κρα-
τική εξουσία και από άλλους ανθρώ-
πους. Όταν αναφερόμαστε στην υγεία 
εννοούμε και τη σωματική και την 
ψυχική ακεραιότητα, οι οποίες προ-
στατεύονται με πολλές διατάξεις του 
ποινικού, αστικού αλλά και δημοσίου 
δικαίου, που εξειδικεύουν τις συνταγ-
ματικές προβλέψεις. Το βασικότερο 
νομοθετικό κείμενο, στο οποίο προ-
βλέπεται και προστατεύεται το δικαί-
ωμα της Υγείας είναι το Σύνταγμα. Το 
Σύνταγμα θεωρεί την υγεία ως ένα 
από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαι-
ώματα καθώς ταυτίζεται με την ίδια 
την ανθρώπινη ύπαρξη. Και αυτό 
διότι η υγεία αποτελεί βασική προ-
ϋπόθεση για την ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας του ατόμου και για την 
ευημερία του, σε όλους τους τομείς 
του ανθρώπινου βίου. Ο συντακτι-
κός νομοθέτης στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 
παρ. 2 και 21 παρ. 3, κατοχυρώνει το 
δικαίωμα του ατόμου στην προστασία 
της υγείας του και ανάγει την υγεία 
σε αντικείμενο κρατικής μέριμνας.     
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Ο κοινός νομοθέτης με τη σειρά του 
θέσπισε το Ν. 1397/83 για τη δημι-
ουργία του Ε.Σ.Υ. και κατόπιν αυτού 
ακολούθησαν ο Ν. 2171/92 «για τον 
εκσυγχρονισμό και την οργάνωση του 
Ε.Σ.Υ.», ο Ν. 2194/94 «για την απο-
κατάσταση του Ε.Σ.Υ.», ο Ν. 2519/97 
«για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρο-
νισμό του Ε.Σ.Υ. και την οργάνωση 
των υγειονομικών υπηρεσιών» καθώς 
και ο Ν. 3172/2003 «για την οργάνω-
ση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρε-
σιών Δημόσιας Υγειάς».

Το άρθρο 5 παρ. 5 του Συντάγ-
ματος ορίζει ότι: «Καθένας έχει δικαί-
ωμα στην προστασία της υγείας και της 
γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει 
τα σχετικά με την προστασία κάθε προ-
σώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμ-
βάσεων».

Το άρθρο 7 παρ. 2 του Συντάγ-
ματος ορίζει ότι: «Tα βασανιστήρια, 
oπoιαδήπoτε σωματική κάκωση, βλά-
βη υγείας, ή άσκηση ψυχoλoγικής βίας, 
καθώς και κάθε άλλη πρoσβoλή της 
ανθρώπινης αξιoπρέπειας απαγoρεύoνται 
και τιμωρoύνται, όπως ο νόμoς oρίζει». 

Ενώ, το άρθρο 21 παρ. 3 του 
Συντάγματος αναφέρει ότι: «To Kράτoς 
μεριμνά για την υγεία των πoλιτών και 
παίρνει ειδικά μέτρα για την πρoστασία 
της νεότητας, τoυ γήρατoς, της αναπηρί-
ας και για την περίθαλψη των απόρων». 

Σύμφωνα με τη νομολογία και 
συγκεκριμένα την υπ’ αριθμ. 400/86 
απόφαση του ΣτΕ, το άρθρο 21 παρ. 
3 του Συντάγματος «ιδρύει ευθεία 
εκ του Συντάγματος υποχρέωση του 
κράτους για τη λήψη θετικών μέτρων 
προς την προστασία της υγείας των πολι-
τών, στους οποίους δίνει το δικαίωμα να 
απαιτήσουν από τη Πολιτεία την πραγμά-
τωση της αντίστοιχης υποχρέωσής της». 
Όπως αναφέρει σχετικά και ο καθη-
γητής κ. Δημητρόπουλος, η απόφαση 
αυτή του ΣτΕ θεωρήθηκε πολύ τολμη-
ρή για τα Ελληνικά δεδομένα καθώς 
έως τότε, η κρατούσα άποψη δεχό-
ταν ότι τα κοινωνικά δικαιώματα δεν 
παρέχουν αξίωση κατά του κράτους.

Επίσης, στο άρθρο 13 παρ. 3 του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 
γίνεται ρητά μνεία σε «όλα» τα πρό-
σωπα χωρίς διάκριση ημεδαπών ή 
αλλοδαπών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι 
βοήθειας για την «πρόληψη, εξάλει-
ψη, ή βελτίωση της κατάστασης ανά-
γκης προσωπικής ή οικογενειακής 
φύσεως». Επιπλέον ο Ν. 1397/83 στο 
άρθρο 1 παρ. 2 επιβάλλει να παρέ-
χονται ισότιμα οι υπηρεσίες υγείας. 

Πρέπει να τονισθεί ότι η προστα-
σία της υγείας είναι στενά συνδεδε-
μένη και με το φυσικό περιβάλλον 
διότι δίχως αυτό ο άνθρωπος δεν 
μπορεί να αναπτυχθεί. Η προστασία 
δε του περιβάλλοντος προστατεύεται 
από το άρθρο 24 του Συντάγματος. 
Η προστασία του περιβάλλοντος δεν 
έχει αφηρημένη έννοια ούτε είναι 
ανεξάρτητη από τον άνθρωπο καθώς 

αποβλέπει στην αποτροπή περιβαλ-
λοντικών κινδύνων, οι οποίοι είναι 
επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία 
και επιπλέον μόνο μέσα από ένα ανα-
βαθμισμένο περιβάλλον διασφαλίζε-
ται η ποιότητα ζωής. 

Ως προς τη νομολογία των Ελλη-
νικών Δικαστηρίων:

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπ’ 
αριθμ. 1791/2003 απόφαση του ΣτΕ 
με την οποία κρίθηκε ότι οι διατάξεις 
του άρθρου 49 του Ν. 2519/1997, 
που θεσπίζουν ανώτατα όρια στις 
δαπάνες προώθησης των φαρμα-
κευτικών επιχειρήσεων: «κινούνται 
εντός των πλαισίων των διαγραφο-
μένων από το άρθρο 5 παρ. 1 του 
Συντάγματος». Σύμφωνα με την εν 
λόγω απόφαση, η ανωτέρω ρύθμιση 
επιδιώκει: «σκοπούς υπέρτερου δημο-
σίου συμφέροντος», αποβλέπει δηλα-
δή στην προστασία της υγείας των 
πολιτών. Η εν λόγω απόφαση είναι 
σημαντική διότι έκρινε ότι: «το φάρ-
μακο είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας 
κοινωνικό αγαθό, το οποίο δεν επιλέ-
γει ο ασθενής αλλά ο γιατρός του και το 
πληρώνει το κοινωνικό σύνολο».

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει 
και η υπ’ αριθμ. 3073/99 απόφα-

ση του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκε 
ότι οι διατάξεις της κοινής νομοθε-
σίας που θεσπίζουν ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χορήγηση άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος του φυσι-
κοθεραπευτή, την προσκόμιση σχε-
τικού τίτλου σπουδών «αποβλέπουν 
στην προστασία της Δημόσιας υγείας 
και συνάδουν προς τις επαγγελματικής 
ελευθερίας διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 
1 του Συντάγματος, που επιτρέπουν 
την επιβολή περιορισμών στην άσκη-
ση ελευθερίου επαγγέλματος για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος». 

Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
3056/2003 απόφαση του ΣτΕ κρίθη-
κε ότι: «υπάρχει εκ του νόμου υπο-
χρέωση προηγούμενης εκτιμήσεως, 
κατά τη διαδικασία που θεσπίζεται 
με τον ν. 1650/86, των επιπτώσε-
ων από την εγκατάσταση των κεραι-
ών κινητής τηλεφωνίας στο φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον προ-
κειμένου να χορηγηθεί η κατά τον 
Ν. 2075/92 άδεια εγκαταστάσεως. 
Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου βασί-
ζεται στις αρχές της προφύλαξης και 
της πρόληψης». 

Μετά την ως άνω αναφορά στις 
Συνταγματικές προβλέψεις για την 

προστασία της υγείας θα αναφερθώ 
στη συνέχεια ενδεικτικά σε κάποιες 
επιμέρους ειδικότερες διατάξεις. 

Ι. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΖΙ-
ΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
της μαζικής εστίασης και ζαχαροπλα-
στικής πρέπει να συμμορφώνονται 
με τον Κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου του 2004, σχετικά με 
την υγιεινή των τροφίμων. Με βάση 
αυτόν τον Κανονισμό οι επιχειρήσεις 
μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστι-
κής πρέπει να τηρούν τις διαδικασί-
ες βάσει των αρχών του HACCP. Το 
σύστημα HACCP (Hazard Analysis – 
Critical Control Points), έχει ως στό-
χο τη διασφάλιση της υγιεινής των 
τροφίμων και εντοπίζει σε κάθε στά-
διο παραγωγικής διαδικασίας, τους 
πιθανούς μικροβιολογικούς, χημικούς 
και φυσικούς κινδύνους. Διερευνά 
τις πιθανές αιτίες και τα αναμενόμε-
να αποτελέσματα και εγκαθιστά τους 
αναγκαίους μηχανισμούς ελέγχου. 
Από τους βιολογικούς κινδύνους οι 
σοβαρότεροι είναι οι μικροβιολογι-
κές επιμολύνσεις. 

Οι χημικοί διακρίνονται σε δύο 
τύπους, σε αυτούς που οφείλονται σε 
χημικές ουσίες που υπάρχουν φυσι-
κά στα τρόφιμα, πχ. μυκοτοξίνες 
και σε αυτούς που οφείλονται στην 
παρουσία προσθέτων ουσιών (προ-
σμίξεις) στα τρόφιμα, πχ. υπολείμ-
ματα των γεωργικών φαρμάκων. Ως 
φυσικοί κίνδυνοι θεωρούνται ξένες 
ύλες ή αντικείμενα, που κανονικά δεν 
βρίσκονται στα τρόφιμα και μπορεί 
να προκαλέσουν ασθένεια ή βλάβη 
στον άνθρωπο. Παραδείγματα φυσι-
κών κινδύνων είναι η παρουσία γυα-
λιού, μετάλλου, πλαστικού, κ.άλ.

Σήμερα όλες οι επιχειρήσεις τρο-
φίμων και ποτών πρέπει να τηρούν 
τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης 
διαδικασιών, σύμφωνα με το άρθρο 
5 του Κανονισμού 852/2004, ανά-
λογα με τη φύση και το μέγεθος της 
επιχείρησης. Η πιστοποίηση δίνεται 
μέσω οργανισμών, τους Φορείς Επιθε-
ώρησης και Πιστοποίησης. Το δικαί-
ωμα αυτό το αποκτούν με διαπίστευ-
ση που τους παρέχεται από το Εθνικό 
Συμβούλιο Διαπίστευσης το ΕΣΥΔ και 
αφορά συγκεκριμένα πεδία/ τομείς 
δραστηριότητας. Το HACCP ως ένα 
τμήμα του συστήματος ISO 22000, 
όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να μην 
είναι υποχρεωτικό για τις εταιρείες 
αλλά αποτελεί μία έξωθεν καλή μαρ-
τυρία της εταιρείας που το εφαρμό-
ζει προς τους καταναλωτές. 

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Με βάση τα πρόσφατα δεδομέ-

να, το άμεσο κόστος του καπνίσμα-
τος στη χώρα μας ανέρχεται στα 1,76 
δισεκατομμύρια ευρώ (ήτοι, το 7,9% 
της συνολικής δαπάνης υγείας), ενώ 
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συνολικά η οικονομική επιβάρυνση 
εκτιμάται στα 3,27 δισεκατομμύρια 
ευρώ (1,5 – 1,7% του ΑΕΠ). Ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι 
το κάπνισμα οφείλεται το 17% των 
θανάτων σε Έλληνες άνω των 30 ετών.

Για την προστασία της υγείας των 
πολιτών από το κάπνισμα έχουν θεσπι-
σθεί πολλές διατάξεις, όπως:

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΜΙΜΗ-
ΣΕΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ

α )  Με  την  Υ .Α .  (Υγε ία ς ) 
Α2γ /560 /12.02.1992  ΦΕΚ Β’ 
125/27.02.1992 θεσπίζεται η απα-
γόρευση της κυκλοφορίας διάθεσης 
και πώλησης του προϊόντος «απομί-
μηση τσιγάρου».

β)  Μ ε  τ η ν  Υ . Α .  ( Υγ ε ί -
ας )  2830 /27.03.1990  ΦΕΚ Β’ 
274/10.04.1990 θεσπίζεται η απα-
γόρευση εισαγωγής διάθεσης και 
πώλησης ζαχαρωδών προϊόντων σε 
σχήμα, μορφή και συσκευασία τσι-
γάρων.

Σημειωτέον, ότι το 80% των Ελλή-
νων, καπνιστών και μη, υποστηρίζει 
την εφαρμογή του Νόμου Απαγόρευ-
σης του Καπνίσματος.

Επιπλέον, η Ελληνική Πολιτεία έχει 
θέσπιση νόμους για την απαγόρευση 
του καπνίσματος στους Δημόσιους 
χώρους και σε όλους τους χώρους 
παροχής εργασίας, με σκοπό την προ-
άσπιση και προαγωγή της σωστής 
υγείας και προστασίας των πολιτών. 
Η Κ.Υ.Α. Γ.Π.οικ.104720/2010 ορί-
ζει τον «Καθορισμό των οργάνων, της 
διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης 
των παραβάσεων και επιβολής των 
προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς 
και των κριτηρίων προσδιορισμού του 
ύψους του προστίμου, της διαδικασί-
ας είσπραξης των προστίμων καθώς 
και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέ-
ρειας για την εφαρμογή του Νόμου 
3868/2010 (ΦΕΚ 129Α’ /3.8.2010)».

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α.
1. Τα πρόστιμα, που επιβάλλο-

νται ανά περίπτωση είναι:
Α. Σε όσους καπνίζουν ή κατανα-

λώνουν προϊόντα καπνού κατά παρά-
βαση του άρθρου 3 του ν. 3730/2008, 
επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του 
οποίου κυμαίνεται από 50 έως 500 
ευρώ για κάθε παράβαση.

Β. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης 
και λειτουργίας των χώρων της πρώ-
της παραγράφου του άρθρου 3 του 
ν. 3730/2008, ή σε όποιον παραβιά-
ζει τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 
3730/2008, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν με το Ν. 3868/2010, επι-
βάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποί-
ου είναι από 500 έως 10.000 ευρώ 
για κάθε παράβαση.

ΙΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Βασική διάταξη είναι η Αγορα-
νομική Διάταξης 14/1989, όπως 
έχει κωδικοποιηθεί σε 467 άρθρα. 
Ενδεικτικά στο Άρθρο 31 της άνω 

Αγορανομικής Διάταξης ορίζεται 
ότι: «1. Στις προσυσκευασίες των τρο-
φίμων, εκτός από τις άλλες ενδείξεις που 
προβλέπονται, πρέπει να αναγράφεται και 
η «ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑ-
ΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», δηλαδή η χρο-
νολογία μέχρι την οποία το τρόφιμο 
διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του στις 
κατάλληλες συνθήκες συντήρησης. 2. Η 
χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότη-
τας δηλώνεται από την ένδειξη κατά σει-
ρά, της ημέρας, του μήνα και του έτους». 

Στο Άρθρο 35 ορίζεται ότι: «1. Στα 
προσυσκευασμένα τρόφιμα, που προορί-
ζονται να διατεθούν, ως έχουν, στον τελι-
κό καταναλωτή καθώς και σε αυτά που 
διατίθενται σε εστιατόρια, νοσοκομεία, 
καντίνες και άλλες παρόμοιες μονάδες 
ομαδικής εστίασης, πρέπει να αναγρά-
φονται οι με ευδιάκριτα και ανεξίτηλα 
γράμματα, στην ελληνική γλώσσα: 

α) Η ονομασία πώλησης του τρο-
φίμου. β) Ο κατάλογος των συστα-
τικών του, τα οποία πρέπει να ανα-
γράφονται κατά σειρά ελαττούμενης 
περιεκτικότητας … γ) Η ονομαστική ποσό-
τητα περιεχομένου, που εκφράζεται σε 
μονάδες μάζας … ε) Οι ιδιαίτερες συνθή-
κες συντήρησης και χρήσης».

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 
117 της Αγορανομικής Διάταξης: 

«Απαγορεύεται η κατοχή σκόνης γάλα-
κτος από τα εργοστάσια γάλακτος τυρο-
κομεία, εργαστήρια και λοιπά καταστή-
ματα». Ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 146, 
ορίζεται ότι: «Το μέλι που προορίζεται 
για τον τελικό καταναλωτή κυκλοφορεί 
υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο 
σε συσκευασία καθαρού βάρους και επί 
της συσκευασίας του μελιού, που προορί-
ζεται για τον τελικό καταναλωτή αναγρά-
φονται υποχρεωτικά οι κατωτέρω ενδεί-
ξεις σε ορατό σημείο της συσκευασίας 
με ευδιάκριτα, ευανάγνωστα, ανεξίτηλα 
και στην ελληνική γλώσσα γράμματα».

IV. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  
1. Γενικά 

Στη σημερινή εποχή ζούμε μέσα 
σε μια θάλασσα από Η/Μ ακτινοβο-
λίες από τεχνητές πηγές, η ισχύς των 
οποίων είναι χιλιάδες φορές ψηλό-
τερη από τη φυσική Η/Μ ακτινοβο-
λία (στην οποία οι οργανισμοί μας 
είναι προσαρμοσμένοι). Προφανώς 
από ένα σημείο έκθεσης και πέρα, η 
πιθανότητα βλάβης του οργανισμού 
μας είναι αυξημένη. Εδώ πρέπει να 
αναφέρουμε πως τις διάφορες ακτι-
νοβολίες τις κατατάσουμε σε:

α. Μή ιονίζουσες Η/Μ ακτινο-
βολίες: Ακτινοβολίες χαμηλών συχνο-

τήτων, (0-9 GHz) όπως αυτές από 
τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, από μετασχη-
ματιστές, από διάφορες ηλεκτρικές 
συσκευές, από συστήματα ραδιοφώ-
νου -τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνί-
ας, ασυρμάτων τηλεφώνων, ραντάρ 
κ.α. (ραδιοσυχνότητες). 

β. Ιονίζουσες ακτινοβολίες: Πιο 
ψηλής συχνότητας (>9GHz) Η/Μ 
ακτινοβολίες, που ξεκινούν από τις 
υπεριώδεις ακτίνες και περιλαμβά-
νουν και τις ακτίνες Χ (που χρη-
σιμοποιούνται στις ακτινογραφί-
ες) και τις ακτίνες γ (ραδιενέργεια). 
Οι κίνδυνοι από αυτή την κατηγο-
ρία είναι γνωστοί εδώ και χρόνια.  
 Όμως οι κίνδυνοι από τις μη ιονί-
ζουσες ακτινοβολίες για πολλά χρό-
νια είχαν υποτιμηθεί, ενώ υπάρχει 
και σκόπιμη παραπληροφόρηση από 
τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (και 
απο αυτές που κατασκευάζουν κινητά 
τηλέφωνα). Αρχικά, οι μόνες επιπτώ-
σεις στον ανθρώπινο οργανισμό που 
θεωρούνταν σημαντικές και έπρεπε 
να αποφευχτούν ήταν οι θερμικές 
επιπτώσεις από την ακτινοβολία (θέρ-
μανση των ιστών που τη δέχονται).

Όμως, εκτός από αυτές τις επιπτώ-
σεις υπάρχουν και άλλες βιολογικές 
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επιπτώσεις στα κύτταρα (αλλοιώσεις 
σε διάφορα συστατικά τους, όπως 
το DNA), οι οποίες μελετώνται από 
τους βιολόγους. Τα τελευταία χρόνια 
πολυάριθμες μελέτες (πιο εντυπωσι-
ακή αυτή από τη Σουηδία τον περα-
σμένο Σεπτέμβρη) έδειξαν πως και 
οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες (όπως 
αυτές των ασύρματων δικτύων τηλε-
πικοινωνιών) προκαλούν βλάβες στο 
γενετικό υλικό, μείωση της αναπαρα-
γωγικής ικανότητας πειραματοζώων, 
αύξηση καρκίνων και άλλες ασθένει-
ες. Σε άτομα που ζούν κοντά σε κεραί-
ες εμφανίζονται συχνά συμπτώματα 
όπως πονοκέφαλοι, ζαλάδες, αδυνα-
μία συγκέντρωσης κ.ά., ενώ διάφο-
ρες έρευνες έχουν δείξει περισσότε-
ρες περιπτώσεις λευχαιμίας. Πολλά 
περιστατικά λευχαιμίας εμφανίζο-
νται ιδιαίτερα κοντά σε πυλώνες υψη-
λής τάσης.

Φυσικά, το αν θα συμβεί κάποια 
βλάβη δεν έχει μόνο να κάνει με το 
είδος της συγκεκριμένης πηγής ακτι-
νοβολίας, αλλά και με την ισχύ της, 
τη διάρκεια έκθεσης του ατόμου, την 
απόστασή του από την πηγή (με κάθε 
διπλασιασμό της απόστασης η ισχύς 
πέφτει στο ¼), το μέρος του σώματος 
που τη δέχεται, όπως και με τη βιο-
λογική ιδιαιτερότητα (ανθεκτικότη-
τα) κάθε ατόμου. 

2. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινο-
βολία των κινητών και των σταθ-
μών βάσης.

Τόσο τα κινητά όσο και οι κεραίες 
εκπέμπουν και λαμβάνουν ηλεκτρο-
μαγνητική ακτινοβολία. Όσον αφορά 
την ακτινοβολία της κινητής τηλεφω-
νίας, αυτή είναι υψίσυχνη ηλεκτρο-
μαγνητική ακτινοβολία. 

Επί του παρόντος χρησιμοποι-
ούνται περιοχές συχνοτή¬των στα 
900 MHz και τα 1800 MHz (με επέ-
κταση στα 2100 MHz για την τηλε-
φωνία 3ης γενιάς). Αυτές οι συχνό-
τητες βρίσκονται ανάμεσα σ’ αυτές 
των τηλεοπτικών σταθμών και των 
φούρνων μικροκυμάτων (2300 MHz). 
 Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι 
εκπομπές των κεραιών των ραδιοφω-
νικών και τηλεοπτικών σταθμών είναι 
πολύ πιο ισχυρές σε ένταση (μερικές 
χιλιάδες Watt) και γι’ αυτό το λόγο 
είναι πιο επικίνδυνες από αυτές τις 
κινητής τηλεφωνίας. Αυτές όμως οι 
κεραίες είναι πολύ λιγότερες, και βρί-
σκονται γενικά σε μεγάλη απόσταση 
από κατοικίες.

Στο κινητό τηλέφωνο, το πρόβλημα 
είναι κυρίως η επιβάρυνση στο κεφά-
λι όταν το χρησιμοποιεί κάποιος. Εδώ 
πρέπει να πούμε πως όταν το σήμα της 
κεραίας είναι αδύνατο (λόγω μακρι-
νής της απόστασης από το κινητό) 
τότε το κινητό αυξάνει την ισχύ του 
(ως τα 2 Watt) για να μπορέσει να 
κάνει επαφή. Όταν το κινητό είναι 
ανοιχτό (σε αναμονή) και δεν γίνε-
ται συνδιάλεξη, αυτό εκπέμπει ένα 

σήμα προς την τοπική κεραία κάθε 
2 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν αποτελεί 
ουσιααστική επιβάρυνση. Στη φάση 
όμως της συνομιλίας υπάρχει πρό-
βλημα με τα κινητά, όταν τα μεταφέ-
ρουμε σε τσέπες ή σε ζώνη κολλητά 
στο σώμα μας. Αυτή η στενή επαφή, 
είναι και επικίνδυνη. 

3. Τα νομοθετημένα «όρια»: Μια 
σκόπιμη «παρεξήγηση».

Δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο 
«κατώφλι» ποσότητας Η/Μ που δέχε-
ται ένα άτομο τέτοιο ώστε να μπορεί 
να θεωρηθεί πώς αν ξεπεραστεί θα 
υπάρξει σίγουρα βλάβη, ενώ αν δεν 
ξεπεραστεί δεν υπάρχει κίνδυνος.

 Σύμφωνα, λοιπόν με την Αρχή της 
Προφύλαξης,- που δέχεται και η Ε.Ε. 
και άλλοι διεθνείς οργανισμοί-, ακόμα 
και αν δεν έχει αποδειχτεί πλήρως επι-
στημονικά η φύση και η έκταση των 
βλαβών στον ανθρώπινο οργανισμό, 
οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκύπτει 
κίνδυνος για τον πληθυσμό, ιδιαίτε-
ρα για τις πιο ευαίσθητες ομάδες του, 
δηλ. παιδιά, ηλικιωμένους και ασθε-
νείς. Την ίδια λογική εκφράζουν και 
το Υπ. Υγείας, ο Συνήγορος του Πολί-
τη και το Συμβούλιο της Επικρατείας 
με διάφορες αποφάσεις.

Συνιστώμενα μέγιστα όρια έκθε-
σης στην Ελλάδα: 720 μW/cm² για 
συχνότητες 1800 Μεγακύκλων (720 

εκατομμυριοστά του βάτ ανα τετραγω-
νικό εκατοστό επιφάνειας σώματος). 
Σε ορισμένες χώρες τα όρια αυτά τα 
τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί πολύ 
– π.χ. 0,4 μW/cm² στην Ελβετία, 0,1 
μW/cm² στην Αυστρία, το ίδιο και 
στη Γαλλία.

Η Η/Μ ακτινοβολία από τις κεραί-
ες και τα κινητά τηλέφωνα είναι πολύ 
πιο επικίνδυνη για τα παιδιά, συγκρι-
τικά με τους μεγάλους. Τα κύτταρα 
των παιδιών βρίσκονται σε φάση 
ανάπτυξης και γι αυτό είναι πιό ευαί-
σθητα από αυτά των μεγάλων. Αυτό 
ισχύει και για τα εγκεφαλικά κύττα-
ρα, όπως και των ματιών και άλλων 
οργάνων. Στην περίπτωση του κινη-
τού, που χρησιμοποιείται σε επαφή 
με το κεφάλι, τα πράγματα χειροτε-
ρεύουν, γιατί και τα οστά του κρανίου 
στα παιδιά είναι πολύ πιο λεπτά και 
διαπερατά από την ακτινοβολία σε 
σύγκριση με αυτά των μεγάλων. Εδώ 
να επισημάνουμε πως σε έρευνες με 
πολύχρονους χρήστες κινητού βεβαι-
ώθηκε ψηλότερο ποσοστό όγκων στον 
εγκέφαλο (και μάλιστα στη μεριά που 
ακουμπούσαν το κινητό) σε σύγκρι-
ση με ομάδα μη χρηστών.

Είναι σημαντικό να έχει χαμη-
λό δείκτη SAR (βλ. στο παράρτημα 
τι είναι) το κινητό μας, χωρίς όμως 
αυτό να αποτελεί «πανάκεια» για το 
πρόβλημα.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι τα 
σύγχρονα, ψηφιακά ασύρματα τηλέ-
φωνα, που χρησιμοποιούμε στο σπίτι, 
αποτελούν πρόβλημα: Η ισχύς τους 
είναι μέν πολύ μικρότερη από αυτή 
των κινητών, (10 mW- 10 χιλιοστά του 
Βάτ), αλλά συνήθως μιλάμε συχνά και 
πολύ ώρα με αυτά και υπάρχει επιβά-
ρυνση του οργανισμού μας. Η βάση 
του τηλεφώνου και η συσκευή εκπέ-
μπουν την ίδια ποσότητα ακτινοβο-
λίας, ανεξάρτητα από τη μεταξύ τους 
απόσταση. Στα δε ψηφιακά, η βάση 
εκπέμπει ακτινοβολία ακόμα και όταν 
δεν μας καλεί κανείς. Είναι σκόπιμο 
να τοποθετούμε τη βάση του ασύρ-
ματου τηλεφώνου σε χώρο όπου δεν 
καθόμαστε πολύ, και το βράδυ καλύ-
τερα να αποσυνδέουμε τη βάση.

 4. Καλώδια υψηλής και υπερυ-
ψηλής τάσης της ΔΕΗ (Πυλώνες).

Δημιουργούν πολύ επικίνδυνη 
Η/Μ ακτινοβολία. Εχει αποδειχτεί 
πως λευχαιμίες και καρκίνοι εμφα-
νίζονται πολύ συχνά σε όσους κατοι-
κούν κοντά στους πυλώνες της ΔΕΗ. 
Σχετικά ασφαλής μπορεί να θεωρη-
θεί μια απόσταση μεγαλύτερη των 
200 μέτρων.

5. Νέοι κίνδυνοι: Τα ασύρμα-
τα δίκτυα WLAN (Wireless Local 
Area Network) ή Wi-Fi (Wireless 
Fidelity)

Δήμοι, νομαρχίες, πανεπιστή-
μια, διάφορα ιδρύματα προχωρούν 
τον τελευταίο καιρό εντελώς αψήφι-
στα και χωρίς ενημέρωση του πλη-
θυσμού σε εγκατάσταση ασυρμάτων 
δικτύων σε σταθμούς, λιμάνια, ξενο-
δοχεία, δημόσιες βιβλιοθήκες, σχο-
λές, πολυκαταστήματα κ.α. για πρό-
σβαση στο ίντερνετ και διασύνδεση 
διαφόρων συσκευών. Πρόκειται για 
τοπικά κυψελωτά δίκτυα, με μικρότε-
ρη βέβαια ισχύ από αυτή της κινητής 
τηλεφωνίας, (50-100 mW). Όμως, όλοι 
όσοι βρίσκονται στην περιοχή, κάτοι-
κοι ή περαστικοί δέχονται θέλουν-δε 
θέλουν, χωρίς να το γνωρίζουν, συνε-
χώς, την ακτινοβολία αυτή. Επίσης, 
μέσα στα σπίτια πολλαπλασιάζονται 
τα ασύρματα πληκτρολόγια, ασύρ-
ματα «ποντίκια», ασύρματη σύδεση 
του Η/Υ με το μόντεμ κ.α., επομένως 
υπάρχει μία συνεχής επίδραση ακτι-
νοβολίας πάνω μας.

5. Το ισχύον νομικό πλαίσιο:
Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. 

1999/519 (Επισ. Εφημ. Ευρ. Κοιν. L 
199/59/30-7-1999), «Περί του περι-
ορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Ηz-300 
GHz)». Θεσπίζει βασικούς περιορι-
σμούς και επίπεδα αναφοράς για 
τα επίπεδα Η/Μ ακτινοβολίας των 
κεραιών.

Νόμος 2801/2000 (Φ.Ε.Κ. 46/Α/3-
3-2000), «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών και άλλες διατάξεις». Ρυθμίζει 
θέματα που αφορούν την αδειοδότη-
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ση, κατασκευή, εγκατάσταση, σήμαν-
ση και κατεδάφιση κεραιών.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 
53571/3839, (Φ.Ε.Κ. 1105/Β/6-9-2000), 
«Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη 
λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων 
στην ξηρά». Βασίζεται στη Σύσταση 
1999/519 της Ε.Ε. που προαναφέρ-
θηκε και καθορίζει τα όρια ασφαλούς 
έκθεσης του πληθυσμού στις Η/Μ 
ακτινοβολίες στην Ελλάδα.

Απόφαση 236/79 (Φ.Ε.Κ. 1649/
Β/11-12-2001), «Κανονισμός Αδει-
ών Κατασκευών Κεραιών στην 
Ξηρά» της Εθνικής Επιτροπής Τηλε-
πικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 
 Απόφαση Ολομέλειας Συμβουλίου 
της Επικρατείας 1264/2005. Απαιτεί 
την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων πρίν την αδειοδό-
τηση για εγκατάσταση, επισημαίνει 
ατέλειες της νομοθεσίας κ.α.

Νόμος 3431/2006 (Φ.Ε.Κ. 13/Α/3-
2-2006), «Περί ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών και άλλες διατάξεις». Ο πιο 
πρόσφατος νόμος σχετικά με κινητή 
τηλεφωνία κ.λ.π., για τον οποίο γίνε-
ται αναφορά παρακάτω.

Το υπάρχον νομικό πλαίσιο στην 
Ελλάδα πρέπει να αλλάξει γιατί έχει 
πολλά κενά, το βασικότερο των οποί-
ων είναι πως δεν ξεκαθαρίζεται ποι-
ός φορέας είναι αρμόδιος να κατεβά-
σει μια παράνομη κεραία! Υπάρχουν 
ασάφειες και αντιφάσεις. Επίσης, ο 
ισχύων σήμερα νόμος (Ν. 3431/2006) 
δεν καθορίζει ένα όριο ελάχιστης 
απόστασης κεραιών από σχολεία, 
νοσοκομεία κ.λ.π., (είχαν προταθεί 
τα 300 μέτρα), αλλά απλά καθορίζει 
πως αν η κεραία είναι σε απόσταση 
ως 300 μέτρα από ευαίσθητες ομά-
δες πληθυσμού πρέπει τα όρια έκθε-
σης του κοινού να μην ξεπερνούν το 
60% των τιμών που καθορίζονται από 
την ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000 (ενώ 
για το γενικό πληθυσμό τα όρια έκθε-
σης δεν πρέπει να ξεπερνούν το 70% 
των τιμών που καθορίζει η παραπά-
νω ΚΥΑ).

Τρέχα γύρευε δηλαδή….Ποιός και 
πότε θα κάνει μετρήσεις και πόσο αξι-
όπιστες θα είναι αυτές. Ο συγκεκριμέ-
νος νόμος, πάντως, απαιτεί Μελέτη 
Περιβ/κών Επιπτώσεων για εγκατά-
σταση άδειας. Προηγουμένως υπήρ-
χε κενό σ’ αυτό το ζήτημα, η Ε.Ε.Τ.Τ. 
δέν ζητούσε Μ.Π.Ε., γι αυτό και οι 
εταιρείες δέν έκαναν τίποτα, άν και 
το Σ.τ.Ε. είχε γνωματεύσει πως πρέ-
πει να υπάρχει. Το αποτέλεσμα είναι 
πως σήμερα στην Ελλάδα η τερά-
στια πλειοψηφία των κεραιών είναι 
χωρίς άδεια. 

6. Διοικητικές Κυρώσεις
Με απόφαση της ΕΕΤΤ, μετά από 

τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρε-
σίας, στους κατόχους κατασκευών 
κεραιών στην ξηρά (άρθρο 1 § 5 γ΄ 
του Ν. 2801/2000 και 80 § 1 γ΄ του 
Ν. 4070/2012) : (α) που δεν διαθέ-

τουν άδεια ούτε πιστοποιητικό πλη-
ρότητας ή (β) που διαθέτουν άδεια ή 
πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου 
τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει 
ψευδών, ανακριβών ή παραποιημέ-
νων στοιχείων επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) 
ευρώ μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες 
(300.000) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυ-
ντική περίπτωση ιδίως η ψευδής ανα-
γραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή 
η υποτροπή. Τα πρόστιμα αυτά απο-
τελούν έσοδα του Δημοσίου, συνυπο-
λογίζονται στο ποσοστό εκ του απο-
θεματικού που καταβάλει η ΕΕΤΤ στο 
Δημόσιο και εισπράττονται σύμφωνα 
με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσί-
ων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

 Επιπλέον, με απόφαση του οικεί-
ου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση 
των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρει-
ας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
υπέρ της οικείας Περιφέρειας ύψους 
μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, 
στους κατόχους κατασκευών κεραιών 
που δεν φροντίζουν για την κατεδά-
φιση των κατασκευών μετά την, για 
οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουρ-
γίας των κεραιών ή δεν τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν 
από τις διατάξεις περί σήμανσης των 
κατασκευών κεραιών (άρθρο 1 § 5 δ΄ 

του Ν. 2801/2000).
Μετά από κοινοποίηση των ως 

άνω αποφάσεων επιβολής ποινών 
στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, 
ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσε-
ται η κατεδάφιση παράνομων ή μη 
λειτουργουσών κατασκευών κεραιών 
(άρθρο 1 § 5 ε΄ του Ν. 2801/2000).

Τυχόν άσκηση των προβλεπόμε-
νων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν 
αναστέλλει την είσπραξη του προστί-
μου. Εφόσον τα πρόστιμα εξοφλούνται 
εντός μηνός από την έκδοση της σχε-
τικής απόφασης επιβολής τους, και 
μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως 
κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά 
την παρέλευση του μηνός η είσπρα-
ξη των προστίμων πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. 
(άρθρο 1 § 5 στ΄ του Ν. 2801/2000).

Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρ-
βασης των επιτρεπόμενων ορίων 
εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, εφαρμόζονται οι κυρώ-
σεις που προβλέπει η υπ` αριθμ. 
53571/3839/6.9.2000 (Β` 1105) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου 
για την ΕΕΑΕ Υπουργού. Με κοινή 

απόφαση των υπουργών αυτών μπο-
ρεί να τροποποιείται η άνω απόφα-
ση (άρθρο 30 § 4 του Ν. 4070/2012).

7. Ποινικές Κυρώσεις
Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής 

ή/και λήψης ραδιοσήματος και κατα-
σκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκρι-
ση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρή-
ση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος 
χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλε-
κτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις 
άλλου, ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί 
σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδι-
οσήματος με ή χωρίς άδεια, η παρα-
χώρηση της κατασκευής σε άλλον 
για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς 
άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και 
η παρεμπόδιση ή παρενόχληση των 
αρμόδιων οργάνων να πραγματοποι-
ήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής 
ή/και λήψης ραδιοσήματος και των 
εγκαταστάσεων αυτών ή η παροχή με 
δόλο εσφαλμένων πληροφοριών για 
την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται 
με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) 
ετών και χρηματική ποινή από επτά 
χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ 
έως τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) 
ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης δια-
τάσσεται η αφαίρεση της τυχόν υφι-
στάμενης άδειας και η δήμευση του 
εξοπλισμού του σταθμού και των 
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συναφών εγκαταστάσεων (άρθρο 1 
§ 5 α΄ του Ν. 2801/2000).

Επίσης, με φυλάκιση μέχρι δύο 
(2) έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί 
επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβο-
λές), διαπιστωμένες από την αρμόδια 
Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως 
και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προ-
βλέπεται για τη συγκεκριμένη υπη-
ρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατα-
νομής Ζωνών Συχνοτήτων. 

Σε περίπτωση παράβασης των 
ανωτέρω, αφαιρείται η τυχόν υφιστά-
μενη άδεια από το όργανο που την 
εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται όλος ο 
εξοπλισμός του σταθμού και οι συνα-
φείς εγκαταστάσεις και δημεύεται με 
αμετάκλητη απόφαση του ποινικού 
δικαστηρίου (άρθρο 1 § 5 β΄ του Ν. 
2801/2000). Τα παραπάνω αδικήμα-
τα διώκονται με την διαδικασία του 
αυτοφώρου.

Το πρόβλημα των ισχυόντων ορί-
ων ασφαλείας με αφορμή τις κεραί-
ες κινητής τηλεφωνίας έφτασε στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο 
με απόφαση της Ολομέλειάς του (αρ. 
1264/2005) διαπίστωσε την αυθαιρε-
σία τους, καθώς έκρινε ότι η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 53571/3839/6-
9-2000 «περί μέτρων προφυλάξεως 
του κοινού από τη λειτουργία κεραι-
ών εγκατεστημένων στην ξηρά» είναι 
«ελλιπής διότι δεν περιέχει πρόβλεψη 
για ελάχιστες αποστάσεις από ευπα-

θείς ομάδες πληθυσμού (π.χ. σχο-
λεία, νοσοκομεία) και χρησιμοποιεί 
ως βάσεις για τους προτεινόμενους 
σύμφωνα με αυτήν περιορισμούς 
έκθεσης μόνο τις αποδεδειγμένες 
επιδράσεις από την ηλεκτρομαγνη-
τική ακτινοβολία ενόψει της αρχής 
της προφύλαξης».

Η απόφαση αυτή, που στηρίζεται 
στην Αρχή της Προφύλαξης (ακρογω-
νιαίος λίθος του κοινοτικού δικαίου), 
έχει αδιαφιλονίκητη νομική ισχύ για 
την Ελλάδα.

V. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝΤΟΣ

Το περιβάλλον αναγνωρίστηκε 
ως αυτοτελές αντικείμενο προστασί-
ας στο ποινικό μας δίκαιο μόλις στα 
μέσα της δεκαετίας του ‘80, με το ν. 
1650/1986, 11 δηλαδή χρόνια μετά 
τη ρητή αναγνώρισή του ως συνταγ-
ματικά προστατευόμενου μεγέθους 
(άρθρο 24 Σ.). Ακόμη και τότε όμως 
ο νομοθέτης δεν έδειξε ότι επιθυμεί 
πραγματικά να του εξασφαλίσει μια 
αποτελεσματική ποινική προστασία. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ποτέ δεν 
ενέταξε την προστασία του στον Ποι-
νικό μας Κώδικα, όπου προστατεύ-
ονται τα βασικά αγαθά κάθε κοινω-
νίας, σε αντίθεση λ.χ. με το Γερμανό 
νομοθέτη, ο οποίος ήδη από το 1980 
συγκέντρωσε τις βασικές προσβολές 
του περιβάλλοντος σε ενιαίο κεφάλαιο 
μέσα στον Ποινικό Κώδικα, αναδει-
κνύοντας έτσι τη σημασία του έννο-

μου αγαθού.   Από την άλλη πλευρά, 
και η ίδια η τυποποίηση παρουσι-
άζει σοβαρά προβλήματα, που είναι 
και αυτά ενδεικτικά της στάσης του 
Έλληνα νομοθέτη. Ήδη για να εφαρ-
μοστεί το άρθρο 28 του ν. 1650, όπου 
προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις, 
έπρεπε να εκδοθούν μια σειρά από 
νομοθετικά κείμενα και πράξεις της 
διοίκησης, με αποτέλεσμα, για πολλά 
χρόνια, ο κυρωτικός κανόνας να μην 
μπορεί ουσιαστικά να αξιοποιηθεί.  
 Ακόμη, άλλωστε, και σήμερα η 
σύνδεση του αξιοποίνου με τις  
πράξεις της διοίκησης δυσχεραίνει σε 
σημαντικό βαθμό την εφαρμογή του 
ποινικού νόμου. Αξίζει να αναφερ-
θεί, ως παράδειγμα, μια απόφαση του 
εφετείου Πατρών, με την οποία κατα-
δικάσθηκε για ρύπανση του περιβάλ-
λοντος ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο 
οποίος με πρόθεση απέρριπτε στην 
κοίτη ποταμού στερεά και υγρά από-
βλητα που προέρχονταν από τις εγκα-
ταστάσεις της επιχείρησής του, με 
αποτέλεσμα, όπως κατά λέξη σημειώ-
νεται στην απόφαση, «να ρυπαίνεται 
ο ποταμός και οι παρακείμενες καλ-
λιέργειες, με αρνητικές συνέπειες για 
την υγεία των ζωντανών οργανισμών 
και να προκαλείται σοβαρή διαταρα-
χή του οικοσυστήματος». 

Η απόφαση αναιρέθηκε εντούτοις 
από τον Άρειο Πάγο (ΑΠ 1777/03, 
ΠοινΧρ 2004, σ. 643), με την αιτιο-
λογία ότι δεν διευκρίνιζε «ποια ήταν 

στη συγκεκριμένη περίπτωση τα ανώ-
τατα όρια ρύπων και πώς καθορίστη-
καν αυτά ούτε ποια ήταν η ποσότη-
τα, συγκέντρωση ή η διάρκεια των 
ρυπογόνων ουσιών ώστε να κριθεί 
ότι ο κατηγορούμενος υπερέβη τα 
όρια αυτά, οπότε και μόνο μπορούν 
να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις 
στην υγεία».

 Με άλλα λόγια, οι αρνητικές για 
την υγεία των ζωντανών οργανισμών 
συνέπειες και η σοβαρή διαταραχή του 
οικοσυστήματος, που δέχτηκε ως απο-
δεδειγμένα αποτελέσματα της ρύπαν-
σης το εφετείο, δεν κρίθηκαν επαρκή 
από τον Άρειο Πάγο, εφόσον δεν είχε 
επιβεβαιωθεί από τη διοίκηση ότι οι 
συγκεκριμένοι ρύποι ήταν πράγματι 
δυνατό να έχουν αρνητικές επιπτώ-
σεις στην υγεία.

 Βεβαίως θα μπορούσε στο σημείο 
αυτό να προβληθεί η αντίρρηση ότι 
τελικά κάθε ανθρώπινη δραστηριότη-
τα -και κυρίως η λειτουργία επιχειρή-
σεων ή μεγάλων βιομηχανικών μονά-
δων- προκαλεί κάποιες προσβολές 
στο περιβάλλον. Η όποια προστασία 
του προϋποθέτει μια στάθμιση μετα-
ξύ των προσβολών από τη μια πλευ-
ρά και της ανάγκης για τεχνολογική 
ανάπτυξη από την άλλη και η στάθ-
μιση αυτή δεν μπορεί παρά να γίνε-
ται από τη διοίκηση, η οποία και θα 
καθορίζει κάθε φορά τους όρους και 
τα όρια της προσβολής.

 Αυτό είναι βέβαια σωστό, υπό δύο 
όμως προϋποθέσεις: (α) ότι οι κανό-
νες της διοίκησης θα είναι σαφείς και 
συγκεκριμένοι και όχι δαιδαλώδεις, 
ασαφείς και πολύπλοκοι όπως είναι 
κατά βάση οι κανόνες του ελληνικού 
δικαίου, και (β) ότι πάντως οι κανό-
νες της διοίκησης, αποδίδοντας τη 
στάθμιση των συγκρουόμενων συμ-
φερόντων, θα λειτουργούν ως λόγοι 
άρσης του αδίκου και όχι ως προϋ-
ποθέσεις θεμελίωσής του. 

Με άλλα λόγια, μια συμπεριφο-
ρά που προκαλεί σοβαρή διαταραχή 
του οικοσυστήματος ή έχει αρνητικές 
συνέπειες για τους ζωντανούς οργα-
νισμούς, δεν μπορεί παρά να είναι 
κατ’ αρχήν άδικη, εκτός αν προκύ-
ψει ότι υπήρχε σχετική άδεια για την 
τέλεσή της, οπότε και θα αρθεί ο άδι-
κος χαρακτήρας της, εφόσον βέβαια 
η άδεια κριθεί νόμιμη. 

Έτσι όμως ερχόμαστε στο δεύτε-
ρο πρόβλημα του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου, που είναι ο τρόπος περι-
γραφής των αξιόποινων συμπεριφο-
ρών. Στο νόμο τυποποιούνται δύο 
τρόποι τέλεσης του εγκλήματος, η 
ρύπανση και η υποβάθμιση, οι οποί-
οι όμως όπως ορίζονται στον ίδιο το 
νόμο, δεν αποδίδουν με σαφήνεια το 
άδικο της αξιόποινης συμπεριφοράς. 
Ειδικότερα, ως ρύπανση ορίζεται η 
παρουσία ουσιών, θορύβου ή ενέργει-
ας, σε τέτοια έκταση ώστε να μπορεί 
να καταστεί το περιβάλλον ακατάλ-
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ληλο για τις επιθυμητές του χρήσεις, 
ενώ ενδεικτικά μόνον αναφέρονται 
ως πιθανές συνέπειες της ρύπανσης, 
η πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων 
στην υγεία, στους ζωντανούς οργανι-
σμούς και τα οικοσυστήματα, καθώς 
και οι υλικές ζημίες. 

Ωστόσο, το ποιες είναι οι επιθυ-
μητές χρήσεις του περιβάλλοντος δεν 
προκύπτει από το νόμο. Το περιεχό-
μενό τους αντίθετα μπορεί να θεωρη-
θεί ότι προσδιορίζεται από τη διοίκη-
ση, με τις πράξεις που εκδίδει, οπότε 
όμως οι πράξεις αυτές πλέον, και όχι 
ο κυρωτικός κανόνας, περιγράφουν 
το άδικο. 

Έτσι, ο κυρωτικός κανόνας παίρ-
νει τη μορφή λευκού ποινικού νόμου, 
ο οποίος δεν φαίνεται να συμβιβάζε-
ται με τις επιταγές του άρθρου 7 παρ. 
1 του Συντάγματος. Ακόμη ευρύτε-
ρος είναι ο ορισμός της υποβάθμι-
σης, καθώς σε αυτήν υπάγεται η πρό-
κληση οποιασδήποτε μεταβολής στο 
περιβάλλον, η οποία είναι πιθανόν να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικο-
λογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής 
και την υγεία των κατοίκων, την ιστο-
ρική και πολιτιστική κληρονομιά και 
τις αισθητικές αξίες. Ωστόσο, ούτε η 
έννοια της «οικολογικής ισορροπί-
ας» είναι εύκολο να προσδιοριστεί 
ούτε και το περιεχόμενο της «πολιτι-

στικής κληρονομιάς» ή των «αισθη-
τικών αξιών» είναι κοινά αποδεκτό. 
Ούτε είναι βέβαιο ότι υπάρχουν κοι-
νές αισθητικές αξίες.

Τέλος, η απειλούμενη ποινική κύρω-
ση αποτελεί ένα επιπλέον σημαντικό 
πρόβλημα, συνυφασμένο με τα προ-
ηγούμενα. Η απειλούμενη ποινή για 
την πρόκληση με δόλο μιας ρύπαν-
σης, ακόμη και αν από αυτή μπορεί 
να προκύψει κίνδυνος ανθρώπων ή 
άλλων ζωντανών οργανισμών, είναι 
φυλάκιση από 3 μήνες έως 2 χρόνια. 
Μια ποινή, δηλαδή, της οποίας η 
εκτέλεση αναστέλλεται υποχρεωτικά 
και η οποία σε κάθε περίπτωση μετα-
τρέπεται υποχρεωτικά σε χρηματική. 

Με τον τρόπο αυτό φαίνεται να 
ενισχύεται και νομοθετικά η επικρα-
τούσα ήδη αντίληψη: «ρυπαίνω και 
αν με πιάσουν, πληρώνω» ή διαφο-
ρετικά «πληρώνω για να ρυπαίνω». 
Και τούτο παρά το γεγονός ότι, την 
ίδια στιγμή, μια πράξη εμπρησμού ή 
δηλητηρίασης πηγών και τροφίμων, 
από την οποία μπορεί να προκύψει 
κίνδυνος ανθρώπου, τιμωρείται στον 
Ποινικό μας Κώδικα με κάθειρξη από 
5 έως 20 χρόνια.

 Με αυτά τα δεδομένα, είναι πραγ-
ματικά θετικό ότι ήδη εκκρεμεί προς 
ενσωμάτωση η Οδηγία 2008/99/ΕΚ, 
με την οποία επιχειρείται η ενοποίη-

ση της ποινικής νομοθεσίας για την 
προστασία του περιβάλλοντος σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. Οι αλλαγές που πρέπει 
να γίνουν στο ελληνικό δίκαιο είναι 
σημαντικές, προκειμένου (α) να ανα-
γνωρισθεί το περιβάλλον ως θεμελι-
ώδες κοινωνικό αγαθό, με την έντα-
ξη της προστασίας του στον Ποινικό 
Κώδικα, (β) να περιγραφούν με σαφή-
νεια οι σοβαρές προσβολές του, ώστε 
να αναδεικνύεται ήδη από την περι-
γραφή ο ουσιαστικά άδικος χαρα-
κτήρας τους, (γ) να προσδιοριστούν 
ποινές ανάλογες προς τη σημασία 
του έννομου αγαθού και τη βαρύτη-
τα των προσβολών του, σύμφωνα με 
το σύστημα κυρώσεων που υιοθετεί 
το ποινικό μας δίκαιο και τέλος (δ) 
να καθοριστούν αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις για τα νομικά 
πρόσωπα που εμπλέκονται σε πράξεις 
προσβολής του περιβάλλοντος. 

 Με τις επεμβάσεις αυτές μπορεί 
να βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό η 
ποινική νομοθεσία για την προστα-
σία του περιβάλλοντος. Είναι όμως 
λάθος να πιστεύουμε ότι έτσι θα εξα-
σφαλισθεί ταυτόχρονα και η αποτε-
λεσματική προστασία του. Το ποινικό 
δίκαιο έχει ασφαλώς τη σημασία του, 
δεν θα πρέπει ωστόσο να υπερτιμά-
ται η πραγματική του δυνατότητα να 
συμβάλει σε τομείς όπου τα οικονομι-

κά συμφέροντα συναντούν την αδια-
φορία ή την ευελιξία των αρμόδιων 
κρατικών υπηρεσιών. Κρίσιμη είναι 
η εφαρμογή και όχι μόνο η θέσπιση 
του ποινικού νόμου. Και η εφαρμο-
γή προϋποθέτει πολιτική βούληση και 
κινητοποίηση μηχανισμών ελέγχου. 

VΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αυτό ήταν ένα περίγραμμα των 

νομοθετικών διατάξεων που διέπουν 
την υγεία. Όμως, στο τέλος θα ήθελα 
να αναφερθώ σε μια άλλη διάσταση 
με την οποία θεωρώ ότι πρέπει να 
σκεφτόμαστε και να αντιμετωπίζου-
με την υγεία όλοι μας. Αυτή είναι η 
διάσταση του εσωτερικού συστήμα-
τος αξιών του καθενός μας. Οι αξίες 
αυτές πρέπει να έχουν ως βάση την 
έμφαση στην αξιοπρέπεια του συναν-
θρώπου και την αποδοχή της μονα-
δικότητάς του, όπως επίσης πρέπει 
να έχουν ως οδηγό το αίσθημα της 
ισότητας, της δικαιοσύνης αλλά και 
του αλληλοσεβασμού. 

Κατά τη γνώμη μου αυτές οι αξί-
ες θα πρέπει να αποτελούν τον ηθικό 
προσανατολισμό των ανθρώπων μιας 
κοινωνίας διότι σε διαφορετική περί-
πτωση όσοι νόμοι για την προστασία 
της υγείας και εάν θεσπισθούν κανέ-
νας δεν πρόκειται να εφαρμοσθεί.

 Σας ευχαριστώ και Σας εύχομαι 
καλή συνέχεια.
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Η περιγεννητική μυοκαρδιοπά-
θεια είναι μια νόσος των μυών 
της καρδιάς και συμβαίνει στον 

τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης και 
έξι μήνες μετά τον τοκετό. 

Είναι μια ασυνήθιστη μορφή δομι-
κής καρδιακής νόσου των μυών, που 
αποδυναμώνει τον καρδιακό μυ με 
αποτέλεσμα να διαστέλλονται οι κοι-
λότητες της καρδιάς. Κάποια από τα 
συμπτώματα είναι η δυσκολία στην 
αναπνοή και το πρήξιμο στα πόδια 
κατά την διάρκεια εγκυμοσύνης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση πραγματοποιείται όταν 

πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
• Η καρδιακή ανεπάρκεια αναπτύσ-

σεται τον τελευταίο μήνα της εγκυμο-
σύνης ή μέσα στο πρώτο πεντάμηνο 
μετά τον τοκετό.

• Το υπερηχοκαρδιογράφημα δεί-
χνει μειωμένο κλάσμα εξώθησης 
-μικρότερο από 45%.

• Δεν εντοπίζεται καμία άλλη αιτία 
καρδιακής ανεπάρκειας.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεί-
χνουν ανωμαλίες στο ήπαρ, τους 
νεφρούς, στους ηλεκτρολύτες, στη 

γενική αίματος και στη λειτουργία 
του θυρεοειδούς.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ
• Παχυσαρκία
• Ιστορικό μυοκαρδίτιδας
• Ορισμένα φάρμακα
• Κάπνισμα
• Αλκοόλ
• Πολύδυμες κυήσεις
• Κακή διατροφή

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Δίαιτα χαμηλή σε νάτριο, πολ-

λές τάξεις φαρμάκων χρησιμοποιού-
νται ως μέρος της θεραπείας για την 
πάθηση αυτή:
• Ένζυμα μετατροπής αγγειοτενσίνης
• Βήτα αναστολείς
• Διουρητικά
• Δακτυλίτιδα
• Αντιπηκτικά

ΠΡΟΛΗΨΗ
Συχνή άσκηση, υγιεινή διατροφή, 

αποφυγή τσιγάρου και αλκοόλ.

Ότι πρέπει να ξέρετε για την 
περιγεννητική καρδιοπάθεια

Το πολυχάπι αποτελεί το μέλλον στην πρόλη-
ψη των καρδιοπαθειών που επηρεάζει περίπου το 
ήμισυ του συνόλου των ανθρώπων καθώς και μια 
νέα προσέγγιση που αφορά στην πρόληψη των 
παραγόντων των καρδιαγγειακών νόσων Παρό-
τι οι ειδικοί ακόμα ερευνούν τόσο τις ουσίες όσο 
και τις ποσότητες που θα περιλαμβάνει, θεωρούν 
ότι θα αποτελέσει μια αποτελεσματική, φθηνή και 
ασφαλή προσέγγιση, που θα διευκολύνει μεγά-
λο ποσοστό ανθρώπων να μην ξεχνούν ή μπερ-
δεύουν -λόγω πληθώρας- τα φάρμακα που πρέ-
πει να λάβουν, και έτσι να ακολουθούν πιστά τη 
θεραπεία τους.Η πρόληψη των καρδιαγγειακών 
παθήσεων θα αποτελέσει αντικείμενο του 4ου 
Συνεδρίου της Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματι-
ών Καρδιολόγων Ελλάδος (ΕΕΚΕ), που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Ναύπλιο, στο Ξενοδοχείο ΑΜΑ-
ΛΙΑ, από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2017.

 
Mέτρηση του επικαρδιακού λίπους

Η μέτρηση του επικαρδιακού λίπους θα μπο-
ρούσε επίσης να αποτελέσει τρόπο πρόληψης.
καθώς μπορεί να προβλέψει με μεγάλη ακρίβεια 
την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου.

Σημαντικός ο ρόλος της ψυχικής υγείας
 
Οι σύνεδροι θα εγκύψουν και στην ψυχική 

υγεία των ασθενών και ιδιαίτερα στην πρόλη-
ψη της μετατραυματικής διαταραχής, η οποία 
προκαλείται συχνά από αιφνίδια καρδιαγγεια-
κά επεισόδια.

Διαδερμική αλλαγή αορτικής βαλβίδας
Παρότι όμως η διαδερμική αντικατάσταση 

αποτελεί την καλύτερη επιλογή σε ασθενείς υψη-
λού κινδύνου ή με αντενδείξεις για χειρουργική 
επέμβαση, δεν είναι όλοι κατάλληλοι υποψήφιοι 
για τη συγκεκριμένη μέθοδο. 

Οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις για υποβο-
λή σε διαδερμική αλλαγή αορτικής βαλβίδας, 
αλλά και σε αγγειοπλαστική και αορτοστεφανι-
αία παράκαμψη, θα συζητηθούν κατά τη διάρ-
κεια του συνεδρίου

 
Πρακτικά θέματα για τους καρδιολόγους

Στη θεματολογία έχουν ενταχθεί και πρακτι-
κά θέματα που αφορούν τον σύγχρονο καρδιο-
λόγο και την επαγγελματική του επιβίωση μέσα 
στα ταχύτατα μεταβαλλόμενα θεσμικά πλαίσια, 
αλλά και τις εξελίξεις στην υγεία, την οικονομία, 
την πληροφορική και στην ηλεκτρονική συντα-
γογράφηση. Μετά την ολοκλήρωση των εργασι-
ών του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική 
Συνέλευση της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών 
Καρδιολόγων Ελλάδος.
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Η ψωρίαση είναι ένα αυτοά-
νοσο νόσημα που προσβάλ-
λει το δέρμα και τις αρθρώ-

σεις. Ο ρόλος της διατροφής στην 
αντιμετώπιση της ψωρίασης έχει 
μελετηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

 
Πολυακόρεστα λιπαρά  
και ψωρίαση

Αυξημένα επίπεδα των παρα-
πάνω ω-3 λιπαρών θεωρούνται ότι 
μειώνουν σημαντικά τη φλεγμο-
νή και βελτιώνουν τα συμπτώμα-
τα της ψωρίασης.

 
Ιχθυέλαια και ψωρίαση

Σε άλλη μελέτη 40 ασθενών με 
χρόνια ψωρίαση κατά πλάκας ανα-
φέρθηκε μεγαλύτερη κλινική βελ-
τίωση με τη χορήγηση ιχθυελαίου 
σε συνδυασμό με τη φαρμακευτι-
κή αγωγή (ετρετινάτη) σε σύγκρι-
ση με τη μονοθεραπεία. 

Τέλος, φαίνεται ότι τα διαιτη-
τικά ιχθυέλαια μπορούν να μειώ-
σουν τις παρενέργειες της φαρμα-
κευτικής αγωγής για την ψωρίαση.

 
Βιταμίνη D και ψωρίαση

Η ανεπάρκεια βιταμίνης D συν-
δέεται στενά με την αιτιολογία 
αλλά και την αντιμετώπιση της 
ψωρίασης.

 
Φυλλικό οξύ και ψωρίαση

Η συμπληρωματική χορήγηση 
φυλλικού οξέος μπορεί να είναι χρή-
σιμη για τους ασθενείς με ψωρία-
ση που έχουν υποβληθεί σε θερα-
πεία με μεθοτρεξάτη.

 
Βιταμίνη B12 και ψωρίαση

H ενδομυϊκή χορήγηση 1.000 
μg βιταμίνης Β12 για 10 συνεχό-
μενες ημέρες, ακολουθούμενη από 
μια δόση συντήρησης, παρουσία-
σε ευνοϊκά αποτελέσματα.

 
Αντιοξειδωτικές ουσίες

Υπήρχαν στατιστικά σημαντι-
κές βελτιώσεις στις κλινικές παρα-
μέτρους στις ομάδες με ψωρίαση 
που έλαβαν αντιοξειδωτικά συστα-
τικά, σε σύγκριση με τις αντίστοι-
χες ομάδες που έλαβαν εικονικό 
φάρμακο.

 
Βιταμίνη Α και ψωρίαση

Η αποτελεσματικότητα των τοπι-
κών και συστηματικών αναλό-
γων της βιταμίνης Α στην ψωρί-
αση περιορίζεται από τις πιθανές 
παρενέργειές τους: απώλεια μαλ-
λιών, υπερτριγλυκεριδαιμία, υπε-
ρόστωση, ασβεστοποίηση των 

ιστών, ξηροδερμία, και τερατογέ-
νεση, δημιουργώντας ένα σημα-
ντικό εμπόδιο για την ευρεία χρή-
ση τους

 Δίαιτα χωρίς γλουτένη, 
ψωρίαση και κοιλιοκάκη

Για τους ασθενείς με ψωρία-
ση που φέρουν ειδικά αντισώμα-

τα κοιλιοκάκης, μια δίαιτα χωρίς 
γλουτένη μπορεί να βελτιώνει τα 
συμπτώματα της ψωρίασης. Είναι 
ενδιαφέρον ότι σε μια μελέτη 28 
ασθενών με ψωρίαση, ύστερα από 
τρεις μήνες με δίαιτα χωρίς γλουτέ-
νη, παρατηρήθηκε κλινική βελτίω-
ση που συνοδεύτηκε από μειωμένη 
έκφραση της τρανσγλουταμινάσης

 
Κατάχρηση αλκοόλ  
και ψωρίαση

Σε ασθενείς με ψωρίαση χωρίς 
υγιεινές διατροφικές συνήθειες 
σε συνδυασμό με την κατάχρηση 
αλκοόλ, μπορεί να επιδεινωθεί η 
πορεία της νόσου

 
Η απώλεια σωματικού 
βάρους στην αντιμετώπιση 
της ψωρίασης

Σε κλινικές μελέτες, η απώλεια 
βάρους φαίνεται να βελτιώνει σημα-
ντικά τα συμπτώματα της ψωρία-
σης. Δίαιτα και άσκηση σε μελέτες 
παρέμβασης σε ασθενείς μειώνουν 
τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων 
όπως αυτά προσδιορίζονται στην 
κλίμακα PASI. Η απώλεια βάρους 
μπορεί επίσης να βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα ορισμένων 
φαρμάκων κατά της ψωρίασης.

 
Πόσο διαδεδομένα είναι 
τα συμπληρώματα στους 
ασθενείς με ψωρίαση

Οι ασθενείς με ψωρίαση συχνά 
βρίσκουν ανεπαρκείς τις παρα-
δοσιακές ιατρικές θεραπείες και 
καταφεύγουν στα συμπληρώμα-

τα διατροφής, ως εναλλακτική ή 
συμπληρωματική θεραπεία. Οι 
μέχρι σήμερα ενδείξεις οφέλους 
για τους ασθενείς είναι περισσό-
τερες για τα ιχθυέλαια και ίσως 
για τη βιταμίνη D.

 
Συμπεράσματα σχετικά με 
τον ρόλο της διατροφής 
στην ψωρίαση

Παρά το γεγονός ότι πολλοί δερ-
ματολόγοι συχνά παραβλέπουν τον 
ρόλο της διατροφής στη θεραπεία 
της ψωρίασης, όπως διαπιστώθη-
κε η διατροφική παρέμβαση μπο-
ρεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην 
αντιμετώπιση της νόσου.

 
Τι πρέπει να θυμάστε για 
τη σχέση διατροφής και 
ψωρίασης (Key points)

Η απώλεια βάρους και η περιο-
ρισμένη κατανάλωση αλκοόλ μπο-
ρούν να βελτιώσουν τα συμπτώμα-
τα της ψωρίασης και να αυξήσουν 
την αποτελεσματικότητα ορισμέ-
νων φαρμάκων κατά της ψωρίασης.

Διαιτητικά συμπληρώματα με 
ω-3 λιπαρά οξέα, φυλλικό οξύ, βιτα-
μίνη D και αντιοξειδωτικά συστα-
τικά μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν επικουρικά στη διαχείριση 
των ασθενών με ψωρίαση.

Μια δίαιτα ελεύθερη γλουτέ-
νης μπορεί να είναι αποτελεσμα-
τική στη βελτίωση των δερματι-
κών συμπτωμάτων σε ασθενείς 
με ψωρίαση που παρουσιάζουν 
αντισώματα που σχετίζονται με 
την κοιλιοκάκη.

Ψωρίαση και θεραπεία
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Αρχικά λοιπόν να πούμε πως 
το γεγονός ότι έχετε την περί-
οδό σας δε σημαίνει ότι πρέ-

πει να παραιτηθείτε από το σεξ. 
Ωστόσο καλό είναι να γνωρίζετε 
πριν έρθετε σε επαφή με το σύντρο-
φό σας, ώστε να αποφύγετε περιτ-
τές ταλαιπωρίες και να απολαύσε-
τε την εμπειρία.

Σεξ κατά τη διάρκεια της 
περιόδου και κίνδυνος 
μόλυνσης

Είναι πάντα σημαντικό να παίρ-
νετε προφυλάξεις διότι ο κίνδυνος να 
κολλήσετε ή να μεταδώσετε κάποιο 
Σεξουαλικά Μεταδιδόμενο Νόση-
μα εξακολουθεί να υπάρχει, αφού 
ο ιός HIV βρίσκεται στο αίμα. Επί-
σης οι μύκητες βρίσκουν πρόσφορο 
έδαφος για πολλαπλασιασμό, που 
με τη σειρά του έχει ως αποτέλε-
σμα μία ανεπιθύμητη κολπίτιδα.

Σεξ κατά τη διάρκεια της 
περιόδου και πιθανότητα 
εγκυμοσύνης

Το σεξ κατά την έμμηνο ρύση 
είναι πολύ δύσκολο να οδηγήσει σε 
εγκυμοσύνη. Εάν όμως έχετε μικρό 
κύκλο μπορεί να υπάρχει κίνδυνος 
καθώς το σπέρμα επιβιώνει στον 
κόλπο μέχρι και πέντε μέρες εφό-
σον η επαφή πραγματοποιηθεί στο 
τέλος της περιόδου.

Aνάγκη για λίπανση 
Κατά την έμμηνο ρύση είναι λιγό-

τερο πιθανό να χρειαστείτε κάποιο 
λιπαντικό, μπορείτε όμως να επι-
λέξτε κάποιο λιπαντικό με βάση το 
νερό ή τη σιλικόνη.

Παυσίπονο για τα 
συμπτώματα της περιόδου

Εάν κατά τη διάρκεια της περιό-
δου έχετε συμπτώματα, το σεξ μπορεί 
να είναι το «φάρμακο» που χρειάζε-
στε. Επίσης, μελέτη που δημοσιεύ-
τηκε στο επιστημονικό περιοδικό 
Cephalalgia κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι το σεξ κατά τη διάρκεια της 
περιόδου μπορεί ορισμένες φορές 
να μειώσει την ημικρανία και τον 
πόνο της αθροιστικής κεφαλαλγίας

Σεξουαλική διέγερση
Η σεξουαλική διέγερση και η 

ευαισθησία του κόλπου μπορεί να 
είναι εντονότερη λόγω των αλλαγών 
στα επίπεδα των ορμονών. Η ευαι-
σθησία αυτή μπορεί να είναι καλο-
δεχούμενη για ορισμένες γυναίκες, 
ενώ για άλλες δυσχεραίνει την ερω-
τική επαφή με το σύντροφό τους. 
Καλό λοιπόν είναι να συζητάτε εξαρ-
χής ως ζευγάρι τα θέλω και τις επι-
θυμίες σας.

Μπορούμε να κάνουμε σεξ  
κατά την έμμηνο ρήση;

ΕΠΙΔΗΜIΑ 
ΙΛΑΡAΣ  
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
 
Πάνω από 500 κρούσματα ιλαράς 
έχουν καταγραφεί σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, όπως Γαλλία, Ιταλία, 
Ελβετία, Γερμανία, Πολωνία, 
Ρουμανία και Ουκρανία. 
Η Ιταλία, όπου έχουν καταγραφεί 
πάνω από τα μισά κρούσματα 
(283) και η Ρουμανία, με 17 
νεκρούς από τον Ιανουάριο του 
2016, είναι οι δύο χώρες που 
έχουν πληγεί περισσότερο. Για 
την πρόληψη της ιλαράς υπάρχει 
ένα "ασφαλές και αποτελεσματικό" 
εμβόλιο που δυστυχώς όμως στις 
επτά χώρες που έχουν πληγεί 
περισσότερο στην Ευρώπη 
το ποσοστό εμβολιασμού του 
πληθυσμού είναι μικρότερο του 
95%, ορίου κάτω από το οποίο 
δεν αποκλείεται η εμφάνιση μιας 
επιδημίας.
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΑ
Ο τακτικός έλεγχος μπορεί να 
εντοπίσει τον καρδιακό κίνδυνο 
όμως υπάρχουν και άλλα σημεία 
που εκπέμπουν σήμα κινδύνου 
όπως: 
Ομάδα αίματος
Η ομάδα αίματος μπορεί να δείξει 
τα άτομα που είναι επιρρεπή σε 
καρδιακή προσβολή. Ειδικότερα, 
τα άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ 
είναι κατά 23%, με ομάδα Β 
κατά 11% και με ομάδα Α κατά 
5% πιθανότερο να υποστούν 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, 
συγκριτικά με τα άτομα της 
ομάδας 
Πτυχή στο λοβίο του αυτιού 
Το λοβίο του αυτιού έχει πλούσια 
αγγείωση και όταν έχει και 
μειωμένη ροή αίματος για πολύ 
χρόνο, πιστεύεται ότι προκαλεί την 
κατάρρευση της αγγειακής κλίνης, 
γεγονός που οδηγεί στη διαγώνια 
τσάκιση.
Τοπικό λίπος
Η συσσώρευση λίπους σε 
συγκεκριμένες περιοχές του 
σώματος θεωρείται παράγοντας 
καρδιαγγειακού κινδύνου 
και η πιθανότητα ανάπτυξης 
στεφανιαίας νόσου με εκδήλωση 
εμφράγματος μυοκαρδίου είναι 
μεγάλη.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη κανένας «Τσιμάνι» 
δεν παρουσιάζει σημάδια απόφραξης των αρτηρι-
ών, ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία. Ο τρόπος 
ζωής αυτής της ξεχωριστής φυλής, που κατοικεί 
στα δάση της Βολιβίας, ομολογουμένως έχει μείνει 
αρκετές χιλιάδες χρόνια πίσω, όμως αυτό φαίνεται 
να είναι το μυστικό της καλής υγείας της.

Η διατροφή τους προέρχεται κυρίως από το κυνή-
γι (αγριογούρουνο, τάπιρο, και καπιμπάρα), το ψάρε-
μα (πιράνχας και γατόψαρα) και την καλλιέργεια 
προϊόντων ( ρύζι, καλαμπόκι, μανιόκα, φρούτα κ.α.)

Η φυσική τους κατάσταση είναι εξαιρετική καθώς 
είναι αρκετά δραστήριοι αφού οι άντρες κάνουν 

17000 βήματα την ημέρα και οι γυναίκες 16000. 
Οι ερευνητές μελέτησαν τα επίπεδα ασβέστω-

σης των στεφανιαίων αρτηριών (CAC) των Τσιμά-
νι και σχεδόν κανένας δεν παρουσίαζε ασβέστωση 
των στεφανιαίων αρτηριών. 

Επίσης οι Τσιμάνοι ζουν κατά μικρές κοινότη-
τες, είναι πολύ κοινωνικοί και διατηρούν μια αισι-
όδοξη στάση απέναντι στη ζωή. 

Αυτό που μας διδάσκουν τελικά οι Τσιμάνοι 
είναι ότι η καλή υγεία εξαρτάται από την καθημερι-
νή άσκηση και από μια υγιεινή διατροφή που περι-
λαμβάνει λίγα κορεσμένα λιπαρά και πολλά προϊό-
ντα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΣΙΜΑΝΙ, ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΜΕ ΤΙΣ «ΠΙΟ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»
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1. Αντιβιοτικά
Ταχυκαρδία, απότομες μεταβο-

λές της αρτηριακής πίεσης, πόνος 
στο στομάχι, στομαχικές διαταρα-
χές, έμετος, ηπατική βλάβη και ερυ-
θρότητα του προσώπου είναι μόνο 
μερικές από τις παρενέργειες που 
μπορεί να βιώσει όταν ένας ασθε-
νής ότι αναμειγνύει ένα κοκτέιλ με 
αντιβιοτικά.

2. ΜΗΣΥΦΑ για τον πόνο και 
τον πυρετό

Σύμφωνα με τον FDA, τα περισ-
σότερα περιστατικά σοβαρής ηπα-
τικής βλάβης συμβαίνουν, όταν οι 
ασθενείς λαμβάνουν μεγάλη ποσότη-
τα προϊόντων που περιέχουν ακετα-
μινοφένη και καταναλώνουν αλκο-
όλ και προειδοποιεί ότι η λήψη μη 
στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρ-
μάκων όπως η ασπιρίνη, η ιβουπρο-
φαίνη, ή ναπροξένη, μαζί με αλκο-
όλ μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο 
αιμορραγίας στο στομάχι.

3. Φάρμακα για τη ρευματοει-
δή αρθρίτιδα

Η κατανάλωση αλκοόλ, ενώ λαμ-
βάνετε θεραπεία για τη ρευματοει-
δή αρθρίτιδα μπορεί να δυσκολέ-
ψει τον γιατρό να αξιολογήσει την 
αύξηση των ηπατικών ενζύμων και 
να προκαλέσει ηπατική βλάβη. Επί-
σης μπορεί να μειώσει την οστική 
πυκνότητα, η οποία αυξάνει τον κίν-
δυνο των επιπλοκών στους ασθενείς 
με αρθρίτιδα.

4. ΜΗΣΥΦΑ για την Αλλεργία 
το κρυολόγημα και τη γρίπη

Η ανάμιξη αυτών των φαρμά-

κων με αλκοόλ, μπορεί να προκα-
λέσει έντονη ζαλάδα και υπνηλία.

5. Φάρμακα για τον διαβήτη
Η ανάμιξη ινσουλίνης και από του 

στόματος αντιδιαβητικών με αλκο-
όλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 
υπογλυκαιμικών επεισοδίων, ενώ η 
χρόνια κατανάλωση αλκοόλ προδι-
αθέτει έναν ασθενή που λαμβάνει 
μετφορμίνη σε γαλακτική οξέωση.

6. Τα αντικαταθλιπτικά και 
φάρμακα κατά του άγχους

Το αλκοόλ μπορεί να περιο-
ρίσει τα οφέλη των αντικαταθλι-
πτικών φαρμάκων, να εκτινάξει 
πίεση του αίματος σε επικίνδυνα 
επίπεδα καθώς και να προκαλέσει 
δυσκολία στην αναπνοή, διαταρα-
χή του κινητικού ελέγχου, παρά-
ξενη συμπεριφορά και προβλήμα-
τα μνήμης.

Φάρμακα και αλκοόλ

Η Αδηφαγική Διαταραχή (ΑΔ) 
είναι μια σοβαρή ψυχική ασθένεια 
που χαρακτηρίζεται από επεισόδια 
υπερφαγίας. Η Α.Δ αφορά στην ύπαρ-
ξη δύο κύριων χαρακτηριστικών:
α) Την κατανάλωση μιας μεγάλης 
ποσότητας φαγητού σε μια σχετι-
κά σύντομη περίοδο (π.χ σε διάρ-
κεια δύο ωρών).
β) Το αίσθημα της απώλειας ελέγ-
χου κατά τη διάρκεια του φαγητού

Αυτό το πρόσφατα αναγνωρι-
σμένο σύνδρομο έχει φανεί ότι έχει 
ισχυρές συνδέσεις με την παχυσαρ-
κία και τις συναισθηματικές διατα-
ραχές. Τα άτομα με Α.Δ επιδεικνύουν 

ένα πιο αρνητικό σχήμα καθημερι-
νών συναισθημάτων σε σύγκριση 
με άτομα στα οποία απουσιάζει η 
διαταραχή. Η επίπτωση της Α.Δ 
εκτιμάται να είναι 2 με 6 φορές πιο 
συχνή στις γυναίκες και να συμβαί-
νει πιο συχνά στην ώριμη ενήλικη 
ζωή απ’ ό,τι στη νεότερη ηλικία.

Ένα άτομο με Α.Δ συχνά ανα-
γνωρίζεται από τη γρήγορη κατα-
νάλωση φαγητού και την κατανά-
λωση φαγητού εν απουσία πείνας 
μέχρι να αισθανθεί δυσφορία. Το 
επεισόδιο αδηφαγίας συχνά συμ-
βαίνει σε περιόδους στρες, θυμού 
ή ανίας. Η θεραπεία της Α.Δ είναι 

εφικτή ακόμα κι αν ένα άτομο υπο-
φέρει για πολλά χρόνια από τη δια-
ταραχή. Η διαδικασία της θεραπεί-
ας περιλαμβάνει την εκμάθηση του 
τρόπου με τον οποίο το άτομο θα 
αντικαταστήσει τις ανθυγιεινές δια-
τροφικές συνήθειες με νέες στρα-
τηγικές διαχείρισης για την υιο-
θέτηση ενός υγιεινότερου τρόπου 
ζωής. Απαραίτητη είναι η προσω-
πική δέσμευση για αλλαγή και η 
απόφαση να απευθυνθεί το άτομο 
σε ειδικό ψυχικής υγείας εξειδικευ-
μένο στην αντιμετώπιση διαταρα-
χών πρόσληψης τροφής. Η συμπερι-
φορική θεραπεία απώλειας βάρους 

ευρέως χρησιμοποιείται στη θερα-
πεία της παχυσαρκίας, συμπεριλαμ-
βανομένης της αδηφαγίας, μέσω 
του περιορισμού των θερμίδων, της 
βελτίωσης των διατροφικών συνη-
θειών και της αύξησης της φυσικής 
δραστηριότητας. 

Τι πρέπει να ξέρετε για την αδηφαγική διαταραχή

Η σωστή 
διατροφή μετά 
την άσκηση

Οι ειδικοί εξηγούν ποια τρόφι-
μα είναι αναγκαία και μη για όσους 
ασκούνται συστηματικά. Κάποια 
πιθανά λάθη που κάνετε στη δια-
τροφή και ακυρώνουν τα οφέλη της 
προπόνησης είναι:

Ξηροί καρποί και πρωτεΐνη
Στην καθημερινή διατροφή η 

επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης είναι 
30 γραμμάρια σε κάθε γεύμα, δεν 
χρειάζεται να καταναλώνεται παρα-
πάνω όταν γυμνάζεστε.

Αλκοόλ
Το αλκοόλ εμποδίζει την επανά-

κτηση της μυϊκής μάζας. Επιτρέπε-
ται όμως ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα.

Διατροφικές υπερβολές
Μετά από σκληρή προπόνηση 

οι μύες χρειάζονται γλυκόζη. Προτι-
μήστε καλούς υδατάνθρακες, όπως 
φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημη-
τριακά ολικής άλεσης και υπολογίστε 
ότι χρειάζεστε περίπου 1 γραμμάριο 
καλών υδατανθράκων για κάθε κιλό 
σωματικού βάρους.

Δεν πίνετε νερό
Μετά την άσκηση να υπολογίζετε 
την απώλεια υγρών μέσω του ιδρώ-
τα και να τα αναπληρώνετε.

Δεν προγραμματίζετε τα γεύματα
Ο προγραμματισμός των γευ-

μάτων βοηθά στην μη κατανάλω-
ση ανθυγιεινών τροφών καθώς και 
στην ελεγχόμενη πείνα
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Ο ΣΥΧΝΟΣ 
ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ 
ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ

Ο πόνος στη μέση είναι ο δεύτερος 
συχνότερος πόνος μετά τον πονοκέ-
φαλο και προσβάλλει με μεγαλύτερη 
συχνότητα τις γυναίκες. 

Με τον όρο οσφυαλγία εννοού-
με τον πόνο που νιώθουμε χαμηλά 
στην μέση, αν και αρκετές φορές ο 
πόνος αυτός μπορεί να επεκτείνεται 
και στην περιοχή της λεκάνης και 
των γλουτών και οφείλεται σε πλή-
θος παραγόντων, μεταξύ των οποίων 
η καθιστική ζωή, η έλλειψη άσκησης 
και η παχυσαρκία. 

Είδη πόνου,  
διάγνωση, αντιμετώπιση

Ο μυοσκελετικός πόνος είναι πρώ-
τα μηχανικής αιτιολογίας και σε ένα 
μικρό βαθμό ρευματολογικός, σπλα-
χνικός ή κάτι άλλο. Επίσης μπορεί να 
είναι οξεία ή χρόνια εφόσον ο πόνος 
υπερβεί τους τρεις μήνες. 

Οι γιατροί προτείνουν αντιφλεγ-
μονώδη, μυοχαλαρωτικά σκευάσμα-
τα, συμπληρωματικά και συστήνουν 
φυσικοθεραπείες, αποχή από δρα-
στηριότητες (ξεκούραση) για μερι-
κές μέρες και χρήση ειδικών ζωνών 
καθώς επίσης εκγύμναση των κοιλι-
ακών και των ραχιαίων μυών για την 
ενδυνάμωση του κορμού και απώ-
λεια του περιττού σωματικού βάρους.

Ο διαβήτης εμφανίζεται όταν 
το σώμα μας αδυνατεί να 
χρησιμοποιήσει το σάκχα-

ρο του αίματος (γλυκόζη) αποτελε-
σματικά και σαν αποτέλεσμα μπο-
ρεί να έχει την καρδιαγγειακή νόσο 
(CVD) η οποία είναι η πιο κοινή 
αιτία θανάτου μεταξύ των ενηλί-
κων με διαβήτη.

7 τρόποι πρόληψης του Διαβήτη
1. Καλύτερος τρόπος ζωής 
Η σωστή διατροφή, η σωματι-

κή δραστηριότητα και η διαχείρι-
ση του βάρους είναι τα βασικά, ως 
συνήθως.

2. Φυσική Δραστηριότητα
Η κάθε μορφή άσκησης, αν γίνε-

ται συστηματικά, μπορεί να προλά-
βει πολλές ασθένειες όπως ο διαβή-

της αλλά και βελτιώσει τους δείκτες 
υγείας.

3. Διατροφή
Φρούτα και λαχανικά, γαλακτο-

κομικά με χαμηλά λιπαρά και μει-
ωμένο κορεσμένο λίπος πρέπει να 
είναι βασικοί πυλώνες στη Διατρο-
φή ατόμων με διαβήτη. Θα πρέπει 
να περιορίζουν ή να αποφεύγουν 
τελείως το αλκοόλ, να τρώνε λιγό-
τερα κορεσμένα και τρανς λιπαρά 
και να προσέχουν την προσθήκη 
ζάχαρης, ακόμα και την «κρυμμέ-
νη» σε αρκετά τρόφιμα.

4. Έλεγχος βάρους
Η αυτο-παρακολούθηση με μια 

πιο συχνή ζύγιση μπορεί να βοη-
θήσει στον καλύτερο έλεγχο αλλά 
και στη συντήρηση του απολεσθέ-

ντος βάρους.
5. Αρτηριακή Πίεση 
Συνίσταται ότι οι περισσότε-

ροι άνθρωποι με διαβήτη πρέπει 
να διατηρούν μια αρτηριακή πίε-
ση μικρότερη από 140/90 mm Hg

6. Χοληστερόλη
Τα άτομα με διαβήτη θα πρέπει 

να ελέγχουν την χοληστερόλη τους, 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

7. Έλεγχος της Γλυκόζης Αίμα-
τος

Ο τακτικός έλεγχος μπορεί να 
οδηγήσει σε μείωση και αποφυγή 
καρδιομεταβολικών παραγόντων 
κινδύνου εφόσον διατηρείται σε 
φυσιολογικά επίπεδα με τις ανάλο-
γες ενέργειες και κατευθύνσεις μέσω 
της άσκησης και της Διατροφής.

Διαβήτης και πρόληψη

Μια εξέταση αίματος, που όχι μόνο ανιχνεύει 
τον καρκίνο αλλά και προσδιορίζει σε ποιο σημείο 
του σώματος βρίσκεται, αναπτύχθηκε από Αμερι-
κανούς επιστήμονες, οι οποίοι εκτιμούν ότι μπορεί 
να είναι διαθέσιμη μέσα σε έναν χρόνο. Το τεστ, το 
οποίο είναι αρκετά απλό για να συμπεριληφθεί στις 
εξετάσεις ρουτίνας, όπως αυτές για την αρτηριακή 
πίεση και τα επίπεδα χοληστερόλης, αναπτύχθη-
κε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρ-

νια, ονομάζεται CancerLocator και λειτουργεί ανι-
χνεύοντας DNA των καρκινικών όγκων στο αίμα 
των καρκινοπαθών. Ορισμένοι δείκτες της βλάβης 
του DNA εμφανίζονται ανεξάρτητα από τον τύπο 
του καρκίνου, ενώ άλλοι αφορούν συγκεκριμένα 
τον τύπο του ιστού από τον οποίο προέρχονται, 
όπως ο πνεύμονας ή το ήπαρ. Σύμφωνα με την 
Zhou η μέθοδος μπορεί να είναι διαθέσιμη μέσα 
σε έναν χρόνο.

Πρόληψη καρκίνου με αιματολογική έξεταση
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Πέντε πράγματα που  
απαγορεύονται μετά το φαγητό

Α ποφασίσαμε να μάθουμε τι 
ακριβώς δεν πρέπει να βια-
ζόμαστε να κάνουμε μετά το 

φαγητό και γιατί.

Ντους ή μπάνιο
Αυτό μπορεί να διαταράξει τη δια-

δικασία της πέψης και να επιβραδύνει 
την απορρόφηση της τροφής. Η ιδα-
νική ώρα για μπάνιο είναι 30 λεπτά 
μετά από ένα γεύμα.

Τσάι
Αποτρέπει την απορρόφηση του 

σιδήρου. Οι ενήλικες είναι προτιμό-
τερο να πιουν ένα φλιτζάνι καφέ, το 
οποίο, δεν συνιστάται να πίνετε με 
άδειο στομάχι, ή να συνοδέψετε με 
ένα ποτήρι νερό.

Ύπνος
 Προκαλεί πολλές διαταραχές, όπως 

η εμφάνιση της καούρας, της παλιν-
δρόμησης, και την αύξηση της οξύ-
τητας του στομάχου. Οι ειδικοί συμ-

φωνούν ότι μπορείτε να κοιμηθείτε 
με ασφάλεια, τουλάχιστον 2 ώρες 
μετά το γεύμα

Γυμναστική
Το γεμάτο στομάχι μπορεί να προ-

καλέσει δυσφορία σε μορφή λόξυγκα 
και ναυτία, καθώς και πιο σοβαρές 
συνέπειες, με τη μορφή αυξημένων 
και τραυματικών επιληπτικών κρί-
σεων. Είναι προτιμότερο να πάτε ένα 
ήσυχο περίπατο και γυμναστική μετά 
από 2 ώρες

Κάπνισμα
Το κάπνισμα μπορεί να εμποδί-

σει τη διαδικασία της αφομοίωσης 
των βιταμινών και των ανόργανων 
συστατικών, συμπεριλαμβανομένων 
του ασβεστίου και των βιταμινών C 
και D, και το κάπνισμα μπορεί να 
ακυρώσει ακόμα και το υγιεινό γεύ-
μα εάν δεν αντέχετε χωρίς τσιγάρο, 
καπνίστε τουλάχιστον 20 λεπτά αργό-
τερα μετά το γεύμα.

Τα οφέλη του ύπνου…
Νέα μελέτη του πανεπιστημίου του Χαρτφορ-

ντσίαρ αποδεικνύει πως ο ύπνος εκτός ότι προ-
σφέρει πολλαπλά οφέλη στην υγεία μας, βοηθά 
στην συγκέντρωση, μας κάνει πιο παραγωγικούς 
και πιο δημιουργικούς. Τα νέα ευρήματα μας δεί-
χνουν ότι ένας υπνάκος μας κάνει και πιο ευτυ-
χισμένους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το 66% 
εκείνων που κοιμόντουσαν στη διάρκεια της ημέ-
ρας δήλωναν πιο ευτυχισμένοι, έναντι εκείνων 
που δεν κοιμόντουσαν. Η μελέτη βρήκε τέλος, 
ότι τέτοιους ύπνους έπαιρνε το 43% των ατόμων 
ηλικίας 18-30 ετών, έναντι ποσοστού 30% στις 
ηλικίες άνω των 50.

ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όταν ξαναζεσταίνετε χθεσινό φαγητό, πρέπει να είστε 
πολύ προσεκτικοί, καθώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Αν τρώτε ρύζι που μαγειρέψατε την 
προηγούμενη μέρα και δεν έχει φυλαχτεί σωστά, κινδυνεύετε από τροφική δηλητηρία-
ση. Η πιθανότητα να πολλαπλασιαστούν τα μικρόβια στο ρύζι αυξάνεται όταν αυτό δια-
τηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Μια μέθοδος πρόληψης είναι η τοποθέτηση του στο 
ψυγείο για δύο ώρες αφού έχει μαγειρευτεί.

5 ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Η ενημέρωση των γυναικών για τα συμπτώματα των 
γυναικολογικών καρκίνων οδηγεί σε έγκαιρη διάγνω-
ση και βελτιώνει τα ποσοστά επιβίωσης. Τα συμπτώμα-
τα αυτά είναι: 

• Κολπική φαγούρα ή κάψιμο
• Πόνος στην κοιλιά ή την πλάτη
• Επίμονη κόπωση
• Συχνοουρία ή δυσκολία κατά την ούρηση
• Φούσκωμα
Επειδή πολλά συμπτώματα των γυναικολογικών καρ-

κίνων οι γυναίκες θεωρούν ότι δεν αφορούν το αναπαρα-
γωγικό τους σύστημα, τα αμελούν. Γι’ αυτό οι ειδικοί επι-
μένουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα συμπτώματα.
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Η ανάγκη για υγιεινή δια-
τροφή σε συνάρτηση με τα 
διατροφικά σκάνδαλα των 

τελευταίων ετών, έχει κάνει πλέον 
επιτακτική ανάγκη την κατανά-
λωση των βιολογικών προϊόντων.

Σε ποσοστό 64% οι καταναλω-
τές βιολογικών προϊόντων είναι 
οικογενειάρχες με παιδιά, οι οποί-
οι επιλέγουν καλύτερες διατρο-
φικές επιλογές, κυρίως λόγω των 
παιδιών. Το 60% αποτελείται από 
άτομα που έχουν γεννηθεί από το 
1982 μέχρι το 1994 και θέλουν να 
αποφύγουν τα χημικά. Οι κατανα-
λωτές επιλέγουν τα σημεία πώλη-
σης για την αγορά βιολογικών προ-
ϊόντων με βάση την ηλικία τους.

Τις παραδοσιακές επιχειρήσεις 
λιανικής πώλησης επιλέγουν, κατά 
κύριο λόγο, άτομα ηλικίας πάνω 
από 50 χρονών.

Αντίθετα, τα άτομα ηλικίας 
μέχρι 30 χρονών επιλέγουν τα 
καταστήματα λιανικής που πωλούν 
αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα.

Η σημασία της 
ετικέτας στα βιολογικά

Αν και η τιμή των βιολογικών 

προϊόντων εξακολουθεί να είναι 
ανασταλτικός παράγοντας για μία 
μερίδα καταναλωτών, αυτό που 
προκαλεί σύγχυση πολλές φορές 
είναι ο μεγάλος όγκος πληροφο-
ριών που δέχονται οι καταναλω-
τές σχετικά με την ωφέλεια ή όχι 
των βιολογικών προϊόντων. Σύμ-
φωνα με την έκθεση, το 63% των 

καταναλωτών βιολογικών προϊ-
όντων διαβάζει τις ετικέτες των 
συσκευασιών πριν αγοράσει το 
προϊόν. Άρα η συσκευασία απο-
τελεί την πρώτη πηγή πληροφό-
ρησης που επιλέγουν οι κατανα-
λωτές. Άλλες πηγές είναι τα μέσα 
ενημέρωσης και η οικογένεια των 
καταναλωτών.

Ποιός επιλέγει τελικά  
τα βιολογικά προιόντα;

ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟ ΛΗΓΜΕΝΟ 
ΓΑΛΑ…

Το γάλα ακόμα και όταν λήγει χρησι-
μοποιείται μέχρι και την τελευταία του 
σταγόνα ως εξής:
Ψήστε με αυτό

Το (ελαφρώς) ληγμένο γάλα, αποτελεί 
κοινό συστατικό σε συνταγές για pancakes, 
κέικ και βάφλες. Μόλις βράσει δεν μπο-
ρεί να προκαλέσει κανένα πρόβλημα στην 
υγεία μας…
Φτιάξτε μάσκα

Να φτιάξετε μια μάσκα προσώπου 
με αυτό. Κάνει την επιδερμίδα πιο απα-
λή και της δίνει ένα πιο ζωντανό χρώμα. 
Απλώστε ληγμένο γάλα στο πρόσωπό σας 
με λίγο βαμβάκι, αφήστε το να κάνει τη 
δουλειά του για 10-15 λεπτά και ξεπλύ-
ντε το επίσης με γάλα.
Χρησιμοποιήστε το στο σπίτι σας

Για να καθαρίσετε τα ασημικά σας μπο-
ρείτε να γεμίσετε ένα μπολ με γάλα και να 
βουτήξετε μέσα σε αυτό τα ασημικά σας. 
Αφήστε τα εκεί για ένα ολόκληρο βράδυ 
και την επόμενη μέρα απλά ξεπλύντε τα. 
Τα ασημικά σας θα λάμψουν!
Χρησιμοποιήστε το στον κήπο σας

Για να δείτε τις τριανταφυλλιές σας 
να μεγαλώνουν πιο γρήγορα και να ανθί-
ζουν ακόμα περισσότερο, μπορείτε να τις 
ποτίζετε που και που με ληγμένο γάλα, 
όποτε έχετε.

ΚΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΤΥΡΙ 
ΑΔΥΝΑΤΙΖΕΙ…

Επιστήμονες μελέτησαν την επίδραση 
της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων και βρήκαν ότι οι άνθρωποι που 
κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες 
γαλακτοκομικών προϊόντων είχαν χαμη-
λότερο ΔΜΣ, χαμηλότερο ποσοστό σωμα-
τικού λίπους, μικρότερη περιφέρεια μέσης 
και χαμηλότερη αρτηριακή πίεση.

Όσοι κατανάλωναν πολύ τυρί είχαν 
σημαντικά υψηλότερη πρόσληψη κορε-
σμένου λίπους σε σχέση με εκείνους που 
δεν έτρωγαν τυρί, παρ’ όλα αυτά όμως 
δεν παρατηρήθηκε διαφορά στα επίπε-
δα της LDL χοληστερόλης τους", είπε η 
επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης δρ 
Έμμα Φίνεϊ..

Οι αυτοάνοσες παθήσεις, ως κατηγορία νοση-
μάτων, αποτελούν τη 2η αιτία χρόνιων ασθενειών. 
Περίπου το 75% αυτών των κρουσμάτων συμ-
βαίνουν σε γυναίκες, πιο συχνά κατά τη διάρ-
κεια των ετών τεκνοποίησης. 

Το σώμα μπορεί να καταλάβει την διαφορά 
μεταξύ ενός ξένου κυττάρου και των δικών του. 
Ωστόσο, στην αυτοάνοση ασθένεια η ανοσολο-
γική απόκριση είναι εσφαλμένη. To αμυντικό 
σύστημα δεν μπορεί να διακρίνει τους ιστούς 
του σώματός του από ξένα κύτταρα και αρχίζει 
να τους επιτίθεται ή δεν είναι σε θέση να ρυθ-
μίσει την ένταση της ανοσολογικής απόκρισης. 
Το αποτέλεσμα είναι η βλάβη στους ιστούς του 
σώματος και η ανάπτυξη μιας αυτοάνοσης δια-
ταραχής.

Η διατροφή μπορεί να συμβάλλει αποτελε-
σματικά στην αντιμετώπιση των αυτοάνοσων 
διαταραχών, ενδυναμώνοντας τη φυσική άμυνα 

του οργανισμού. Συμπερασματικά, η Ανοσοπρο-
στατευτική Διατροφή είναι ένα απόλυτα ισορρο-
πημένο μοντέλο που περιλαμβάνει την επαρκή 
πρόσληψη αντιοξειδωτικών ουσιών, μακροθρε-
πτικών (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια) και 
μικροθρεπτικών συστατικών (βιταμίνες, μέταλ-
λα, ιχνοστοιχεία), τα οποία συμβάλλουν αποτε-
λεσματικά στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού και 
στη θωράκιση της υγείας.

Οτι πρέπει να ξέρουμε για την 
ανοσοπροστατευτική διατροφή
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ΝΗΣΤΕΙΑ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣ

Τα νηστίσιμα φαγητά είναι νόστιμα, 
θρεπτικά και μπορούν να είναι μέρος 
μιας ισορροπημένης διατροφής, αρκεί 
να καταναλώνονται σωστά. Είναι πλού-
σια σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη 
φυτικής προέλευσης, περιέχουν λιγότερα 
και καλύτερα λιπαρά, πολλές φυτικές ίνες, 
βιταμίνες και μέταλλα. 

Μεγαλύτερη προτίμηση στα δημητρια-
κά ολικής άλεσης. Τα φρούτα και τα λαχα-
νικά που καταναλώνονται στη διάρκεια 
της Σαρακοστής, έχουν επίσης ευεργετι-
κή δράση για την υγεία, περιέχουν επί-
σης αντιοξειδωτικά, που ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό.

• Τα όσπρια περιέχουν φυτικές ίνες και 
αρκετή πρωτεΐνη. Παρ’ ότι είναι χαμηλής 
βιολογικής αξίας, η πρωτεΐνη αυτή, μπο-
ρεί, με σωστούς συνδυασμούς π.χ. τρώ-
γοντας φακές με ρύζι, να μετατραπεί σε 
υψηλής βιολογικής αξίας.

• Η μειωμένη κατανάλωση ζωικού 
λίπους και η αυξημένη κατανάλωση μονο-
ακόρεστου λίπους από το ελαιόλαδο, τους 
ξηρούς καρπούς, το ταχίνι, τον χαλβά, βοη-
θούν στην καλή λειτουργία του καρδιαγ-
γειακού συστήματος και στη μείωση της 
αρτηριακής πίεσης.

• Τα θαλασσινά καλύπτουν την ανά-
γκη σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξί-
ας. που βοηθούν στην καλή λειτουργία του 
καρδιαγγειακού και νευρικού συστήματος. 

Προσοχή όμως με μέτρο τα νηστίσι-
μα γλυκά καθώς και με τους υδατάνθρα-
κες που καταναλώνονται συχνά αυτή την 
περίοδο. 

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πολλές είναι οι αιτίες που προκαλούν 
πονοκέφαλο σύμφωνα με μελέτες και μία 
από αυτές είναι η διατροφή. 

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης 
και υδατανθράκων, η έλλειψη απαραί-
τητων ωμέγα 3 και ασβεστίου, οι ακα-
τάστατες ώρες γευμάτων, είναι παρά-
γοντες που συντείνουν στην εμφάνιση 
πονοκεφάλου. 

Επίσης υπάρχουν τροφές που περιέ-
χουν τανίνη ή ισταμίνη που προκαλούν 
φλεγμονή και οδηγούν σε ημικρανία. Το 
ίδιο συμβαίνει με τροφές που οδηγούν 
σε απότομη αύξηση σακχάρου στο αίμα 
αλλά και τα συντηρημένα ή μαριναρι-
σμένα τρόφιμα. 

Από την άλλη μεριά τροφές που βοη-
θούν στην πρόληψη του πονοκεφάλου 
είναι εκείνα με χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο 
όπως λαχανικά, όσπρια, φρούτα, αλλά και 
πλούσιες σε μαγνήσιο πχ πράσινα λαχα-
νικά, σπόροι, ξηροί καρποί και δημητρι-
ακά ολικής άλεσης.

Η γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη είναι αρκε-
τά δημοφιλή στην Αμερική, πιστεύοντας έτσι ότι 
θα ναι και αποτελεσματικά. Τελευταίες έρευνες 
όμως έδειξαν πως άτομα με οστεοαρθρίτιδα του 
γόνατος ή του ισχίου, η θεραπεία με γλυκοζαμί-
νη, χονδροϊτίνη, ή και συνδυασμό των δύο, δεν 
ήταν καλύτερη σε σχέση με το εικονικό φάρμα-
κο. Προφανώς τα αποτελέσματα της παραπάνω 
έρευνας δεν είναι καθόλου συναρπαστικά αλλά 
όσοι νιώθουν ότι η λήψη αυτών των συμπλη-
ρωμάτων τους βοηθάει δεν θα πρέπει να νοιά-
ζονται τόσο για τα αποτελέσματα από τέτοιες 
μεμονωμένες μελέτες.

Μπορεί μια θεραπεία να μην είναι αποτε-
λεσματική αλλά μπορεί να υπάρχουν συγκεκρι-
μένοι άνθρωποι και λαοί που για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο νιώθουν πραγματικά ανακούφιση από 
την λήψη τους. 

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα από την 
λήψη τους όπως: καούρα, υπνηλία, πονοκέφαλοι, 
αλλεργικές αντιδράσεις. Γι΄αυτό καλό θα είναι 
εάν θέλετε να τα δοκιμάσετε να συμβουλευτείτε 
πρώτα ειδικό. Συμπερασματικά όμως δεν υπάρ-
χει τελικό πόρισμα και θα χρειαστούν παραπά-
νω μελέτες για την διευρένηση της αποτελεσμα-
τικότητας τους.

Πόσο αποτελεσματικά είναι  
η γλυκοζαμίνη και η χονδροϊτίνη;

Το πιο επίμονο σημείο του 
σώματος που δεν φεύγει το 
λίπος είναι η κοιλιά ακόμη 

και με έντονη και τακτική γυμνα-
στική. Υπάρχουν πέντε λόγοι που 
συμβαίνει αυτό και είναι οι εξής:
1. Υπερβολικό άγχος

Η κορτιζόλη, η ορμόνη του 
στρες, αυξάνεται όταν βρίσκεστε 
σε συνθήκες πίεσης, είτε ψυχο-
λογική είτε σωματική. Η χρόνια 
υπερπαραγωγή κορτιζόλης οδη-
γεί σε αύξηση του λίπους στην 
κοιλιά και τον κορμό.
2. Εστιάζετε σε συγκεκριμέ-
νες ασκήσεις

Επικεντρωθείτε σε ασκήσεις 

για όλο το σώμα. Όσο μεγαλύτερη 
είναι η μυϊκή μάζα που γυμνάζε-
ται, τόσο περισσότερες θερμίδες 
καίγονται συνολικά και κατά συνέ-
πεια και στην περιοχή της κοιλιάς.
3. Κατανάλωση επεξεργασμέ-
νων τροφίμων 

Αφαιρέστε από το διαιτολόγιό 
σας προπαρασκευασμένα σνακ και 
αναψυκτικά από τα οποία λαμβά-
νουμε το μεγαλύτερο μέρος των 
επεξεργασμένων σακχάρων.
4. Είναι φούσκωμα δεν είναι 
λιπος

Καταστάσεις όπως το σύνδρο-
μο ευερέθιστου εντέρου, η κοιλι-
οκάκη, η δυσανεξία στη λακτόζη 

και άλλα προβλήματα του γαστρε-
ντερικού και τροφικές δυσανεξί-
ες μπορεί να προκαλέσουν φού-
σκωμα. Για να ελαχιστοποιήσετε 
το φούσκωμα, αυξήστε την πρό-
σληψη φυτικών ινών (φρούτα, 
λαχανικά, όσπρια), τροφές που 
ωφελούν τη μικροβιακή χλωρί-
δα του εντέρου (γιαούρτι, κεφίρ) 
και αποφύγετε τη ζάχαρη.
5. Δεν τρώτε αρκετή πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη είναι σημαντική 
για την απώλεια λίπους, ειδικά 
στην περιοχή της κοιλιάς. Αυτό 
οφείλεται στο ότι οι πρωτεΐνες 
βοηθούν το σώμα να χάσει λίπος 
και όχι μύες. 

5 λόγοι που δεν φεύγει 
το λίπος απο την κοιλιά
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Ποιές οι επιπτώσεις της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Οπως διευκρίνισε στην εισήγη-
σή του ο Καθηγητής Ιατρικής 
Φυσικής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, Κ. Κάππας, δεν υπάρ-
χει ούτε μία πειραματική εργασία 
σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία να 
καταλήγει σαφώς ότι η έκθεση σε 
ακτινοβολία από κεραία ή τηλέφω-
νο κινητής, προκαλεί βιολογική βλά-
βη. Οι χαμηλότερες συχνότητες της 
ορατής (υπέρυθρη ακτινοβολία εκπε-
μπόμενη από το ανθρώπινο σώμα 
– 150.000 μeV, φούρνοι μικροκυ-
μάτων, κεραίες και συσκευές κινη-
τής τηλεφωνίας, οικιακές συσκευ-
ές – από 4 έως 11 μeV) είναι ακόμη 
πιο αβλαβείς από το φως του ήλιου 
ή της ηλεκτρικής λάμπας. 

Όσον αφορά την ασφάλεια στην 
εργασία από τα ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, ο ερευνητής στη Διεύθυνση 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
του Υπουργείου Εργασίας, Γ. Γουρ-
ζουλίδης, σημείωσε στη εισήγησή 
του ότι η καταγραφή και αξιολόγη-
ση της επαγγελματικής έκθεσης σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ), σε 
χώρους υψηλών πεδίων, αποτελεί 
πολύτιμο εργαλείο καθώς η εφαρμο-
γή των κατάλληλων (πολλές φορές 
απλών) τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων είναι επαρκής για την προ-
στασία των εργαζομένων.

Οι εργασίες της ημερίδας ολο-
κληρώθηκαν με την ομιλία της Δρ. 
Ασπασίας Πετρή, από την Ελληνι-
κή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η 
οποία εστίασε στις επιπτώσεις του 
τεχνητού μαυρίσματος, υποστηρί-
ζοντας ότι σύμφωνα με εκθέσεις 
διεθνών οργανισμών (IARC/WHO, 
ICNIRP) και της επιτροπής SCHEER 
της ΕΕ, υπάρχουν ισχυρά τεκμήρια 
ότι το τεχνητό μαύρισμα προκαλεί 
μη μελανωματικούς καρκίνους του 
δέρματος, αλλά και μελάνωμα.

Βέβαια όλα αυτά αποτελούν εισή-
γηση και μόνο. Μη ξεχνάμε όμως 
ότι επανειλημμένος έχουν δημοσι-
ευτεί μελέτες που αποδεικνύουν τα 
ακριβώς αντίθετα.

ΚΑΝΟΝΕΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Καθημερινά είμαστε εκτεθειμένοι 
σε κάθε είδους ακτινοβολία, φυσικής 
ή ανθρώπινης προέλευσης, είτε είμα-
στε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερι-
κούς χώρους. Επιπλέον, υπάρχουν 
και οι ακτινοβολίες που εκπέμπονται 

από πάσης φύσεως ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές. Τα κινητά 
τηλέφωνα, τα ασύρματα τηλέφωνα, 
οι συσκευές WiFi ή Bluetooth εκπέ-
μπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβο-
λία ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αν 
και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβο-
λία δεν μπορεί να προκαλέσει άμε-
σα βλάβες, μπορεί έμμεσα να δημι-
ουργήσει προβλήματα, ιδίως μετά 
από μακροχρόνια έκθεση. Κάποιες 
απλές οδηγίες που αν τις ακολουθή-
σουμε μπορεί να σώσουν την υγεία 
μας είναι οι εξής:

• Αποφύγετε τη χρήση του κινη-
τού τηλεφώνου σε περιοχές με χαμη-
λό σήμα και σε κλειστούς χώρους 

με πολλές μεταλλικές επιφάνειες: 
π.χ. αυτοκίνητο, ασανσέρ
• Να έχετε το κινητό στο μεγάφω-
νο και να υπάρχει μία απόσταση 
από τον εγκέφαλο. Διαφορετικά να 
προτιμάτε να μιλάτε με ενσύρματα 
ακουστικά.
• Προσπαθήστε να μειώσετε γενι-
κά τις ώρες που μιλάτε στο κινητό 
τηλέφωνο.
• Μην έχετε το κινητό σας τηλέφω-
νο κοντά στον εγκέφαλο, την καρδιά 
και τα γεννητικά όργανα.
• Αντικαταστήστε το ασύρματο τηλέ-
φωνο του σπιτιού ή της δουλειάς με 
ένα ενσύρματο.
• Αποφύγετε τις πολλές ασύρματες 

συσκευές στην κατοικία σας (π.χ. 
τηλέφωνα, συστήματα ενδοεπικοι-
νωνίας, δίκτυο internet, συσκευές 
Bluetooth, ηχεία κ.ά.)
• Κλείνετε όλες τις συσκευές όταν 
πάτε για ύπνο (υπολογιστής, τηλέ-
φωνο κλπ). Το ίδιο ισχύει και για το 
ασύρματο ρούτερ.
• Το ασύρματο ρούτερ είναι προτι-
μότερο να είναι τοποθετημένο σε 
ένα δωμάτιο που δε χρησιμοποι-
είται πολύ.
• Αποφύγετε να φορτίζετε το κινητό 
σας τηλέφωνο ακριβώς δίπλα από 
εκεί που κοιμάστε.
• Απομακρυνθείτε από το φούρνο 
μικροκυμάτων όταν είναι ενεργός.


