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Πάνω από πενήντα τόνους πέλετ φτιαγμένοι από σκου-

πίδια, που προορίζονταν για καύση σε σπίτια εντόπισε η 

Αστυνομία και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟ

Η ολοένα αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου έχει οδηγή-

σει τον επιστημονικό αλλά και επιχειρηματικό κόσμο να 

στραφεί σε εναλλακτικές, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. 
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Η ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΕΙ Επικίνδυνα 
κρέατα 

ταΐζουν τους 
φαντάρους
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Π Α Κ Ο Ε

Το πρεσάρισμα που «τρώει» 

ο Έλληνας πολίτης στον τομέα 

της υγείας, είναι το κάτι άλλο. 

Όλοι ισχυρίζονται ότι η «ΥΓΕΙΑ» 

πάνω απ’ όλα. Αυτό όμως δεν 

ισχύει για τους εξουσιαστές της 

Δημόσιας και Ιδιωτικής ασφάλειας 

στην υγεία. Οι γιατροί, οι φαρμακο-

ποιοί, οι μεσάζοντες προμηθευτές 

και το «σάπιο» κράτος από τη μια 

και οι πολίτες από την άλλη, στη 

κυριολεξία πρεσάρονται από όλους 

τους άλλους, δημιουργούν ένα 

κοκτέιλ «μπόχας» που αναδύεται 

όταν ψάξεις λίγο. Αυτό συμπα-

ρασύρει ολόκληρη την κοινωνία 

που δεν έχει πλέον αντισώματα 

να αντισταθεί.
Η ιστορία που θα ακολου-

θήσει στις επόμενες γραμμές 

είναι πέρα για πέρα αληθι-

νή. Συνέβη στην Αθήνα σε 

ένα από τα πλέον περίοπτα 

Νοσοκομεία. Το Νοσοκομείο 

«ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».
Ένα πρωινό του Οκτώβρη που 

πέρασε ο παθών έχει δώσει ραντε-

βού με ένα χειρούργο Διευθυντή 

στο Νοσοκομείο για να προβεί 

στην τακτοποίηση μιας απλής 

ομφαλοκήλης. Αρχίζει η διαδικα-

σία της επέμβασης και μέσα στο 

αλαλούμ της καθημερινότητας 

με τον πόλεμο που μας κήρυξαν  

«δήθεν» οι δανειστές μας, κουτσά- 

στραβά σε μια ώρα έχει τελειώσει 

η επέμβαση. Στη συνέχεια, με δύο 

ώρες, στην ανάνηψη, φεύγει ο 

παθών από το νοσοκομείο, ευχα-

ριστώντας τους υπεύθυνους και… 

αρμόδιους όπως θέλετε να τους 

χαρακτηρίσουμε. 
Από εκείνη την στιγμή αρχίζει 

η περιπέτεια του παθόντος. Μετά 

από τέσσερις ώρες αρχίζουν 

οι περιφερειακοί- στα όρια 

της γάζας και του τσιρότου 

ή χάζαπλαστ- πόνοι και αυτοί 

δεν έχουν τελειωμό. Παίρνει το 

απόγευμα τον γιατρό- Διευθυντή- 

και όντας ενήμερος εκείνος για 

το πρόβλημα, χωρίς περιστροφές 

του λέει ότι πρέπει να βγάλει τα 

χάζαπλαστ που του έβαλαν και να 

βάλει άλλα «δήθεν» αντιαλλεργι-

κά. Ξέρεις του λέει ο Διευθυντής 

αυτό μας συμβαίνει συχνά γιατί 

αυτά τα χάζαπλαστ είναι από το 

Μπαγκλαντές και είναι τα φτηνά.

Δεν μας χορηγούν άλλα διότι 

έτσι έγινε ο διαγωνισμός. 

Επί ένα μήνα προσπαθούσε ο 

«δόλιος παθών» να βγάλει άκρη 

και άκρη δεν έβγαλε. Έβγαλε τις 

πέτσες του- βλέπε φωτογραφίες- 

αλλά άκρη με τις «δολοπλοκίες» 

των αρμοδίων- αναρμόδιων- δεν 

έβγαλε.
Με την καταγγελία αυτή 

το ΠΑΚΟΕ προχώρησε σε μια 

πιο εξωνυχιστική έρευνα η 

οποία θα δημοσιευθεί στο 

επόμενο τεύχος της «ΟΙΚΟ-

νομιας» και θα είναι καταγ-

γελτική γι’ αυτούς που στον 

βωμό του υπερκέρδους, δεν 

υπολογίζουν την ανθρώπινη 

ζωή, που όπως διαβάσατε 

και στην αρχή η «ΥΓΕΙΑ 
ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ».

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ

Το υδρογόνο είναι ένα βασικό στοιχείο της φύσης που υπάρχει σε αφθονία στον αέρα και στο νερό. Με κατάλληλη 

επεξεργασία μπορούμε εύκολα να το χρησιμοποιήσουμε και ως καύσιμο στο αυτοκίνητο αλλά και στην ναυσιπλοΐα 

με μικρό κόστος και με μεγάλη ασφάλεια                                                        Σελ. 3

ΜΗΝΑ - ΜΗΝΑ  
Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ,  
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ  

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΜEΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Η ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΕΙ 
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ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΜEΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Ημερίδα του ΠΑΚΟΕ 8-4-2016

«Η υγεία νοσεί»
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 

Ημέρας Υγείας το ΠΑΚΟΕ οργάνωσε 
ημερίδα με το θέμα: «Η υγεία νοσεί» 
η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 8 Απριλίου, στο δημαρχείο Αμα-
ρουσίου. Η ημερίδα επίσης διεξήχθη 
υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών. Ακολουθούν οι τοποθετήσεις 
των ομιλητών:

Εναρκτήριες ομιλίες-  
Πρόλογος

Ευφροσύνη Αρκουλάκη (Συντο-
νίστρια- Μέλος του ΔΣ ΠΑΚΟΕ):

Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα 
εδώ για να «γιορτάσουμε» την Παγκόσμια 
ημέρα Υγείας. Είμαστε δυσαρεστημένοι 
καθώς οι περισσότεροι επίσημοι προ-
σκεκλημένοι δεν ήρθαν. Αυτό δεν τιμά 
καθόλου τους ίδιους! Σε πολύ σημαντι-
κές ομιλίες και ημερίδες όπως η σημε-
ρινή, οι υπεύθυνοι τείνουν να απουσι-
άζουν. Σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι 
δεσμεύτηκαν ότι θα παραστούν ενώ η 
εκδήλωση αυτή τελείται υπό την αιγίδα 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που επί-
σης δεν βλέπουμε κάποιον αντιπρόσωπο. 

Όμως δεν θα απογοητευτείτε καθό-
λου όσοι έχετε έρθει καθώς οι ομιλητές 
μας είναι εξαιρετικοί με πολλές γνώ-
σεις. Κάθε ένας από τους ομιλητές έχει 
πολύχρονη δράση στον ιατρικό χώρο και 
αποτελεί πολύ μεγάλη μας τιμή που μας 
εμπιστεύτηκαν και ήρθαν εδώ σήμερα 
για να μας προσφέρουν ένα μικρό κομ-
μάτι της εμπειρίας και της γνώσης τους. 

Θα ξεκινήσουμε πρώτα από όλα με 
τον χαιρετισμό του κ. Παναγιώτη Χρι-
στοδουλάκη, προέδρου του ΠΑΚΟΕ, 
που εξαιτίας του πείσματος του και της 
αστείρευτης κινητικότητας του κατα-
φέρνουμε και έχουμε ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα υπέροχες ημερίδες. 
Κύριε Χριστοδουλάκη σας ευχαριστώ 
πάρα πολύ που και σήμερα είστε οργα-
νωτής αυτής της εκδήλωσης και παρα-
καλώ πείτε λίγα λόγια για τους ανθρώ-
πους που παρευρίσκονται εδώ σήμερα.

Η κατάσταση της δημόσιας  
και ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 
(Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ): Καλησπέρα σας 
και από εμένα. Χαίρομαι που έστω και 
λίγοι περάσατε το κατώφλι του δήμου 
Αμαρουσίου για να παρακολουθήσετε 
την ημερίδα που διοργανώνουμε για 
την παγκόσμια ημέρα Υγείας. Για πολ-
λούς αλλά και για βεβαίως που σκέφτο-

νται αλλά δεν συσκέφτονται η σημερινή 
μέρα αποτελεί μέρα ΝΤΡΟΠΗΣ και όχι 
γιορτής! Για μας η υγεία στην Ελλάδα 
νοσεί βαριά αφού ο μισός πληθυσμός 
της Ελλάδας δυστυχώς δεν έχει άμε-
ση πρόσβαση σε αυτό που αποκαλεί-
ται δημόσια υγεία. Πολλά παιδιά στην 
εποχή μας, 2-3 ετών, πάσχουν από καρ-
κίνο. Προσωπικά πιστεύω ότι τα ιδιω-
τικά νοσοκομεία και κλινικές αλλά και 
τα δημόσια νοσοκομεία, τα λεγόμενα 
ΕΣΥ, δεν βρίσκονται στο επιθυμητό επί-
πεδο από άποψης οργάνωσης και για-
τρών, παρά το γεγονός ότι συναντάμε 
και καλούς γιατρούς που νοιάζονται για 
τους ασθενείς τους. 

Οι εισφορές των εργαζομένων για 
την υγεία είναι υπέρογκες και δεν αντι-
προσωπεύουν αυτά τα λεφτά που δίδο-
νται στις αντίστοιχες καταστάσεις υγεί-
ας που απαιτούνται. Έχουν γίνει έρευνες 
και μελέτες για αυτό. Επίσης, μπορούμε 
να πούμε ότι ο δημόσιος φορέας που 
λέγεται ΙΚΑ χρωστάει γύρω στα 3,5 εκα-
τομμύρια, οι εφορίες ασφάλισης καταρ-
ρέουν συνεχώς.

Τα ταμεία με το σκεπτικό ότι έπρε-
πε κάποια πράγματα να τα έπρατταν τα 
κόμματα και έπαιρναν συνέχεια λεφτά 
από τα ταμεία και τα διοχέτευαν σε «φιέ-
στες». Αυτό είναι αποδεδειγμένο! Έτσι 
όμως δεν βελτιώνεται η κατάσταση της 
υγείας. Και οι γιατροί να θυσιαστούν 
αλλά και οι άνθρωποι που ασχολούνται 
με θέματα υγείας να δώσουν έντονο 
παρόν δεν λύνονται έτσι τα προβλήμα-
τα. Και λυπάμαι που το λέω αλλά μέσα 
σε μια αίθουσα που έπρεπε να βρίσκο-
νται τουλάχιστον 100 άτομα μέσα, βλέ-

πεις μόνο τους ομιλητές και κάποιους 
«παρατρεχάμενούς» τους. Δυστυχώς το 
γεγονός αυτό είναι λυπηρό γιατί ο Γενι-
κός γραμματέας του υπουργείου Υγείας 
με προσωπική συζήτηση που είχαμε με 
διαβεβαίωσε ότι θα παραβρεθεί αλλά 
και ο Θανάσης Γιαννόπουλος, πρόεδρος 
του ΚΕΕΛΠΝΟ, μου είπε προσωπικά ότι 
θα έρθει και εκείνος. 

Ο μόνος που ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμα του ΠΑΚΟΕ ήταν ο πρόεδρος 
της Βουλής και προς τιμήν του είναι η 
τρίτη φορά που τον καλούμε και έχει 
στείλει εκπρόσωπο. Ο πρόεδρος της 
Βουλής μας έστειλε έναν εκπρόσωπο 
του τον κ. Μανιό, ο οποίος είναι γιατρός, 
και θα μπορούσε να μας κάνει έναν χαι-
ρετισμό και να μας σχολιάσει την κατά-
σταση της υγείας, θέμα που εμείς σαν 
ΠΑΚΟΕ έχουμε προτάξει στην συγκε-
κριμένη ημερίδα. 

«Η υγεία στην χώρας μας νοσεί 
βαρέως, είναι βαριά άρρωστη…»

Νίκος Μανιός (βουλευτής Κυκλά-
δων με τον ΣΥΡΙΖΑ- Γιατρός): Καλη-
σπέρα και από εμένα. Σήμερα ήρθα εδώ 
ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βου-
λής. Ο τίτλος που δίνεται στην σημε-
ρινή ημέρα « Παγκόσμια μέρα Υγείας» 
είναι καθ’ υπερβολή. Ας σταθούμε λίγο 
στην χώρα μας γιατί η εικόνα έξω από 
αυτήν εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων είναι 
αποκαρδιωτική. Η υγεία στην χώρα μας 
νοσεί. Απλώς νοσεί. 

Η υγεία στην χώρα μας βρίσκεται 
στο επόμενο στάδιο από την νόσο. Η 
υγεία στην χώρα μας νοσεί βαρέως, 

είναι βαριά άρρωστη! Έξι χρόνια τώρα 
περίπου έχει εγκαταλειφθεί στην μοί-
ρα της. Εδώ και έξι χρόνια φεύγει πολύ 
προσωπικό από τα νοσοκομεία και δεν 
προσλαμβάνεται κανένας καινούργιος 
πλην ορισμένων γιατρών υπό τον θεσμό 
του επικουρικού γιατρού. 

Οι λόγοι που φθάσαμε εδώ είναι 
γνωστοί σε όλους. Το ζητούμενο είναι 
με ποιο τρόπο θα βγούμε από αυτήν 
την κρίση. Για να βρεθεί μια λύση για 
τα υγειονομικά προβλήματα της χώρας 
πρέπει να σταθούμε όρθιοι στα πόδια 
σαν χώρα. Αυτή η κρίση θα χρειαστεί 
πολύς χρόνος, κόπος και πολύς αγώ-
νας για να περιοριστεί. Υπάρχει μια ελπί-
δα ότι θα βγούμε και η Ευρώπη δεν θα 
διαλυθεί όπως συνέβη πριν από 50-60 
χρόνια. Διότι τα μηνύματα των καιρών 
δεν είναι όπως νομίζαμε παλιότερα ή 
και πρόσφατα. Βλέπουμε και πράγματα 
τα οποία δεν περιμέναμε ότι θα γίνουν 
ανά την Ευρώπη. Και θα γίνει ακόμα 
πιο συστηματική αυτή η προσπάθεια 
για να καλυφθούν τα κενά εκείνα που 
είναι πολύ μεγάλα σε αριθμό σε όλη την 
χώρα, νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. 
Αυτό θα απαιτήσει πολύ κόπο και μεγά-
λη προσπάθεια από όλους μας. Υπάρχει 
βέβαια και το ζήτημα των πόρων αλλά 
δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να μας 
απασχολεί. Υπάρχει και το ζήτημα των 
νοοτροπιών που έχουμε καλλιεργήσει 
ευρύτερα στην κοινωνία. 

Την δεκαετία του 50, υπήρχε η αντί-
ληψη στην κοινωνία ότι νοιαζόντουσαν 
οι ενήλικες για τα παιδιά και τις επόμενες 
γενεές. Για παράδειγμα ο εμβολιασμός 
τότε ήταν υποχρεωτικό και γινόταν από 
τους φορείς του κράτους. Και στα καλά 
χρόνια της Ελλάδας πριν την οικονομική 
κρίση, ο εμβολιασμός είχε αφεθεί στην 
βούληση των γονιών. Και το έργο του 
σχολείου έχει αλλάξει άρδην πλέον με 
την κρίση που μας μαστίζει. Αυτό που 
θέλω να πω είναι ότι δεν είναι μόνο οι 
δράσεις της Πολιτείας αλλά πρέπει να 
βγούμε από αυτήν την αντίληψη που 
λέει ότι κάποιος άλλος θα πληρώσει 
και εμείς θα τα βρούμε έτοιμα. 

Πρέπει να στρατευτούμε όλοι απέ-
ναντι σε αυτήν την κοινή προσπάθεια. 
Πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε με 
τον τρόπο μας. Θα έλεγε κανείς ότι η 
Ελλάδα έχει περάσει από δύο διαφορε-
τικές εποχές με αιώνες διαφορά. Γιατί 
όμως συμβαίνει αυτό; Γιατί μεσολάβη-
σε η εποχή της ευμάρειας που άλλαξε 
τις συνειδήσεις των ανθρώπων.

Οι απαιτήσεις για τα πολλά παιδιά 
που κάναμε τότε είναι πολύ διαφορε-

Νίκος Μανιός
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τικές από τις τωρινές απαιτήσεις αφού 
κάνουμε 1 με 2 παιδιά. Είναι υποχρεω-
τικό δηλαδή αν δεν συστρατευτεί η κοι-
νωνία μας και να συμμετάσχει σε πρω-
τοβουλίες όπως την σημερινή η οποία 
έρχεται να συμβάλλει με τον δικό της 
τρόπο καθώς δεν έχει σημασία από ποια 
σκοπιά θα το δει και ποια συμπεράσμα-
τα θα βάλει. Πρέπει να χαιρετηθούνε και 
να προβληθούνε αυτές οι προσπάθει-
ες που προσπαθούν να ψηλαφίσουν το 
πρόβλημα. Πρέπει να δούμε γιατί συμ-
βαίνει το πρόβλημα αυτό, τις αιτίες του 
αλλά και πρέπει να κινητοποιηθούν οι 
ίδιοι φορείς για την επίλυση των προ-
βλημάτων. 

Θα σας πω ένα πρόσφατο παράδειγ-
μα. Πριν από καιρό βρισκόμουν στην 
Νάξο και ήρθε εκεί ένας κτηνοτρόφος 
που είναι πρόεδρος της εκεί τοπικής κοι-
νότητας και μου λέει ότι έχουμε παρα-
τηρήσει ότι έχουν αυξηθεί οι καρκίνοι 
στον νησί της Νάξου. Και τον ρωτάω 
τι κάνετε για αυτό και του προτείνω να 
θέσουν επίσημα το θέμα προς συζήτηση 
στην συνέλευση της τοπικής κοινότητας. 

Θα θέσετε τους προβληματισμούς σας 
και θα στείλετε επίσημο αίτημα στους 
αρμόδιους φορείς. Κάποιος πρέπει να 
ψάξει ενδελεχώς για το θέμα. Η ίδια 
η κοινότητα μέσω της συζήτησης και 
έρευνας πρέπει να αναδείξει όλα αυτά 
τα προβλήματα. Μόνο η συσπείρωση 
των διαφόρων κοινωνικών ομάδων που 
έχουν ευαισθησίες και αναδεικνύουν 
προβλήματα μπορούν να πάνε την κοι-
νωνία μπροστά. Διαφορετικά θα αργή-
σουν πολύ να αλλάξουν η κατάσταση. 

Εγώ χαίρομαι για την εκδήλωση που 
κάνετε σήμερα. Εμένα προσωπικά δεν 
με απογοητεύει το γεγονός ότι είναι 
λίγα τα άτομα που προσήλθαν. Εντάξει, 
θα ήθελα να βρίσκεται εδώ ο συνάδελ-
φος κ. Μπασκόζος, ο γραμματέας του 
υπουργείου αλλά και ο Θανάσης Γιαν-
νόπουλος, που έχει περάσει και από το 
υπουργείο Υγείας, για να αναδείξουμε 
την ευαισθησία την οποία υποτίθεται 
έχουμε και να συμβαδίσουμε με αυτούς 
τους ανθρώπους που έχουν την πρόθε-
ση να μιλήσουν για όλα αυτά τα θέμα-
τα. Εύχομαι εκ μέρους του προέδρου 
της Βουλής οι εργασίες της ημερίδας να 
πάνε καλά και θα ήθελε ο πρόεδρος τα 
συμπεράσματα αυτής της ημερίδας να 
κοινοποιηθούν στο γραφείο του στην 
Βουλή. Σας ευχαριστώ πολύ. 

«Περιβάλλον και Υγεία»
Χριστοδουλάκης: Σας ευχαριστού-

με πολύ κ. Μανιέ για την ολιγόλεπτη 
παρουσίασή σας. Όλα αυτά τα έχουμε 
ζήσει και τα έχουμε βιώσει εμείς οι πιο 
μεγάλοι. Αλλά δυστυχώς ο πολλαπλα-
σιασμός από την δεκαετία του 50 και 
μετά είναι αναρμονικός. Πέρσι κλείσα-
με 1000 χρόνια καρκίνου και συνεχίζου-
με ενώ φέτος βλέπουμε ότι ορισμένες 
ιώσεις περνάνε στον ανθρώπινο οργα-
νισμό επιθετικά. Δυστυχώς οι παράγο-
ντες στο περιβάλλον είναι τέτοιοι που 
επιδεινώνουν την δημόσια υγεία αντί 

να βελτιώνεται, που λέμε ότι είμαστε 
αγροτική χώρα και ότι έχουμε  μεγά-
λη χλωρίδα. 

Όλα αυτά είναι λόγια του αέρα. Αν 
συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μια 
χώρα ορεινή, το πράσινο σε ολόκλη-
ρη την χώρα δεν ξεπερνάει το 32%, 
στο αστικό κέντρο της Αθήνας το πρά-
σινο δεν ξεπερνάει το 2%. Όλα αυτά 
τα γεγονότα είναι αρνητικά για τις κοι-
νωνίες που μεγαλώνουμε εμείς και τα 
παιδιά μας. 

Όλα αυτά είναι απόρροια των πολι-
τικών «φανφάρων» που συνηθίζουν να 
μιλάνε οι πολιτικοί μας ότι το μέλλον 
μας είναι τα παιδιά μας. Εγώ θα πω ότι 
δυστυχώς ότι για το θεαθήναι λέμε ότι 
το μέλλον ανήκει στα παιδιά μας. Εάν 
προσέχαμε πραγματικά τα παιδιά μας, 
θα προσέχαμε τι προϊόντα τους δίνου-
με μέσω της τηλεόρασης, την διατροφή 
τους, την διαβίωσή τους μέσα στα σχο-
λεία και δεν θα είχαμε γεμίσει με ιδιωτι-
κά ιατρεία διαβητολόγων και διαιτολό-
γων που σε γενικές γραμμές βοηθούν 
την διατήρηση μια υγιεινής διατροφής. 

Δεν υπάρχει κανένας εθνικός προ-
γραμματισμός για την βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσής μας. Και αυτό το 
ζητούμενο. Κανένα κόμμα μέχρι τώρα 
δεν έχει τολμήσει να αγγίξει το πρόβλη-
μα αυτό της υγείας και δυστυχώς έχει 
εναποτεθεί σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 
Είτε φαρμακευτικές εταιρείες είτε βιοδι-
αγνωστικά κέντρα είτε σύμβουλοι υγεί-
ας και ασφαλιστικές εταιρείες λέγονται 
αυτοί. Σε όλο αυτό το χάος που επικρατεί 
στο βασικό θέμα της υγείας, για πετύ-
χουμε βελτίωση της υπάρχουσας κατά-
στασης πρέπει πρώτα να διεκδικήσουμε 
τα ζητούμενα της υγείας. Επίσης πολύ 
σημαντικό είναι ότι πρέπει να γνωρίζου-
με εις βάθος τι πρέπει να διεκδικήσουμε. 

Αυτό αποτελεί άλλη μια σημαντι-
κή παράμετρο. Για να μάθουμε τι να 
διεκδικήσουμε πρέπει να έχουμε την 
σωστή καθοδήγηση από τους γνώστες 
του αντικειμένου. Όταν όμως αυτοί οι 
γνώστες έχουν άμεσα συμφέροντα από 
φαρμακευτικές εταιρείες και άλλες ιδι-
ωτικές εταιρείες που «πουλάνε» υγεία 

δεν πρόκειται να μάθουμε αντικειμενι-
κά αυτό που θέλουμε. Όταν τα περισ-
σότερα συνέδρια όπως ξέρετε γίνονται 
σε εξωτικά νησιά με πληρωμένα όλα τα 
έξοδα από φαρμακευτικές εταιρείες ή 
από διαγνωστικά κέντρα και ο ενδιαφε-
ρόμενος πάει ουσιαστικά για τουρισμό 
και όχι να μάθει συγκεκριμένα πράγματα. 

Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν 
λίστες 10-15.000 γιατρών και κάθε 
μήνα τους στέλνουν το ποσοστό τους 
από τα κέρδη. Όσα περισσότερα φάρ-
μακα συνταγογραφήσει κάποιος γιατρός 
τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό 
που θα λάβει από τα κέρδη. Η βασική 
καταγγελία που κάνουμε σήμερα είναι 
ότι υπάρχουν εταιρείες φαρμακευτι-
κές που έχουν ένα 40% με 50% του 
προσωπικού τους να ασχολούνται με 
τις συναλλαγές με τους γιατρούς. Δεν 
ασχολούνται με το τι προϊόντα πουλά-
νε αλλά και με το τι περιέχουν αυτά τα 
προϊόντα. Ασχολούνται αποκλειστικά 
με το πώς θα πείσουν τους γιατρούς να 
συνταγογραφούν το δικό τους φαρμα-
κευτικό προϊόν που παράγουν. 

Το θέμα το δικό μου είναι «Περι-
βάλλον και Υγεία» και επειδή 36 χρό-
νια που λειτουργούμε στο ΠΑΚΟΕ από 
τα οποία 30 χρόνια εγώ προσωπικά τα 
αφιέρωσα σε έρευνες σαν δάσκαλος 
στο πανεπιστήμιο στην χημεία Περιβάλ-
λοντος. Έχουν διαπιστωθεί σημεία και 
τέρατα. Όπως ξέρετε η φύση έχει την 
ατμόσφαιρά της, έχει το υδάτινο οικο-
σύστημα της, το χερσαίο οικοσύστημα 
της, έχει τις κοσμικές ακτινοβολίες που 
δέχεται και βέβαια έχει και το σύστημα 
της διατροφής των ζώντων οργανισμών 
πάνω στην γη. Και γιατί το περιβάλλον 
είναι ενιαίο και όχι κομματιαστό, το ένα 
κομμάτι συνδέεται με το άλλο με αλυσί-
δα δυνατή, ο αέρας δηλαδή με την γη, 
το νερό με την γη, το νερό με τον αέρα. 

Όλο το σύστημα λειτουργεί αλυσιδω-
τά. Όταν μιλάμε για ατμοσφαιρικό αέρα 
εννοούμε ένα σύστημα στοιχείων στην 
φύση που έχει το κάθε στοιχείο του το 
ποσοστό του και αυτό το ποσοστό ανά-
λογα σε ποιο ύψος βρίσκεσαι, χαμηλά 
ή ψηλά, αλλάζει ποσοστιαία στο σύνο-

λο. Όμως σε μια βιομηχανική, αστική ή 
γεωργική περιοχή θα έλεγε κανείς ότι 
τα νούμερα και τα ποσοστά αυτά στα 
στοιχεία που λειτουργούν στην φύση 
αλλάζουν. Για παράδειγμα, σε μια αστική 
περιοχή που έχουμε καθημερινή κυκλο-
φορία οχημάτων, τσιμέντο και μη φυσι-
κό αερισμό τότε εκεί διαπιστώνουμε 
ότι ο αέρας είναι «μπαγιάτικος». Και τι 
εννοούμε με αυτό; Ότι η σύσταση των 
βασικών στοιχειών του αέρα, όπως το 
οξυγόνο, το άζωτο, το υδρογόνο, είναι 
πεσμένη και ταυτόχρονα έχουν προ-
στεθεί και άλλες χημικές ενώσεις ή νέα 
στοιχεία που δυστυχώς επηρεάζουν την 
ζωή μας. Στην ατμόσφαιρα συναντάμε 
δηλαδή αιωρούμενα σωματίδια, οξεί-
διο του αζώτου, που δεν είναι φυσι-
κά είναι δευτερογενή προϊόντα αυτά. 
Επίσης εντοπίζουμε οξείδια του θείου, 
φορμαλδεϋδη, φορμόλες και διάφορες 
τέτοιες ουσίες που βρίσκονται εκτός 
φυσικής σύνθεσης του αέρα. 

Για όλα αυτά λοιπόν κάτι πρέπει να 
κάνουμε. Από ενεργειακής άποψης πρέ-
πει να αλλάξουμε το σύστημα ενέργει-
ας που χρησιμοποιούμε και για αυτό 
το λόγο πιστεύουμε ότι οι ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας δεν έχουν ρυπα-
ντικά φορτία και αποτελεί την κατάλ-
ληλη λύση της ενεργειακής ποσότητας 
και φόρτου μιας περιοχής. Αλλά επίσης 
υπάρχει και το φυσικό αέριο που απο-
τελεί μια εναλλακτική μορφή ενέργει-
ας μπορεί κάλλιστα να αντικαταστήσει 
το μαζούτ και το πετρέλαιο, τον λιγνί-
τη. Γιατί αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα 
δυστυχώς πεθαίνουν 340 άτομα εξαιτί-
ας της χρήσης του λιγνίτη στους λιγνι-
τικούς σταθμούς της βόρειας Ελλάδας, 
της Μεγαλόπολης και πιστεύω ότι πρέ-
πει αυτό το θέμα να λυθεί αλλά δεν 
πρέπει να το δούμε συντεχνιακά, επει-
δή η ΔΕΗ έχει 18.000 εργαζόμενους και 
πρέπει να μείνουν στον δρόμο, καθώς 
υπάρχει λύση. Και η λύση είναι το φυσι-
κό αέριο, που αν λειτουργήσει σε αντι-
κατάσταση του λιγνίτη που χρησιμο-
ποιείται τώρα, μπορεί να απορροφήσει 
όλους αυτούς τους εργαζόμενους που 
μισθοδοτεί η ΔΕΗ. 

Είναι μια σκέψη και αυτή αλλά το 
φυσικό αέριο πιστεύω ότι αποτελεί 
«πανάκεια» για να λυθεί το πρόβλημα 
ειδικά στα αστικά κέντρα, να αυξηθεί η 
αεριοκίνηση με την χρήση του φυσικού 
αερίου που είναι πολύ πιο εύκολο στην 
χρήση του, δηλαδη όπως χρησιμοποι-
ούμε το υγροποιημένο φυσικό αέριο, 
το οποίο παίρνουμε από τα διυλιστή-
ρια, θα μπορούσαμε κάλλιστα στο ίδιο 
αυτοκίνητο να βάλουμε το φυσικό αέριο 
με το ¼ της τιμής του υγροποιημένου 
φυσικού αερίου. 

Φανταστείτε αυτήν την στιγμή το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο έχει ένα 
κόστος ανά λίτρο 60 ως 80 λεπτά ενώ 
το φυσικό αέριο το κόστος του ανά 
λίτρο δεν ξεπερνάει τα 30 λεπτά. Τα 
χιλιόμετρα που μπορεί να κανείς με ένα 
δοχείο των 60 λίτρων με φυσικό αέριο 
είναι τριπλάσια σε σχέση με το υγρο-
ποιημένο. Άρα είναι και οικονομικό το 

Αγγελική Κοσκερίδου
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θέμα. Αλλά γιατί δεν προχωράει; Για-
τί πολύ απλά υπάρχουν τα συμφέρο-
ντα στην μέση. 

Οι πετρελαιάδες δεν θέλουν να προ-
χωρήσει αυτή η ιστορία. Τα ΕΛΠΕ που 
διαχειρίζονται το υγροποιημένο φυσι-
κό αέριο, που παράγεται σαν κλάσμα 
από την διύλιση του πετρελαίου, δεν 
τους συμφέρει να χάσουν την συνεχώς 
αυξανόμενη πελατεία. Με αυτό το σκε-
πτικό λοιπόν μπαίνει ένας φραγμός στην 
αξιοποίηση του φυσικού αερίου που θα 
αποτελούσε μία λύση στο ενεργειακό 
πρόβλημα, στην ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση και ιδιαιτέρως στην Αθήνα. Τι φταί-
νε όμως τα παιδιά μας που εισπνέουν 
όλα αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια και 
τον καπνό; Και γιατί δεν γίνεται κάτι για 
αυτό; Γιατί τα οικονομικά συμφέροντα 
είναι τεράστια. Για αυτό πρέπει εμείς 
οι πολίτες να διεκδικήσουμε πάνω σε 
αυτό που λέγεται ποιότητα ζωής κάτι 
το καλύτερο. 

Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα είναι 
να έχεις 1,5 εκατομμύρια οχήματα που 
κυκλοφορούν καθημερινά στην Αθήνα 
με φυσικό αέριο και άλλο είναι να έχεις 
ένα ποσοστό της τάξης του 98% των 
οχημάτων να κυκλοφορούν με πετρέ-
λαιο και βενζίνη όπως γίνεται τώρα. 
Μάλιστα τώρα που αφέθηκε ελεύθε-
ρη η κίνηση με πετρέλαιο στα οχήμα-
τα, εκεί να δείτε τι γίνεται! Και μάλιστα 
λένε ότι το πετρέλαιο αυτό είναι καλό 
και δεν βλάπτει την υγεία και όμως τα 
αιωρούμενα σωματίδια του νέου πετρε-
λαίου δεν βγάζουν καν οκτάνια σε σχέ-
ση με το φυσικό αέριο.

 Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτή η ιστο-
ρία να ταλανίζει το λεκανοπέδιο της Αττι-
κής και όπως τόνισα προηγουμένως παι-
διά των 2 και 5 ετών να πηγαίνουν στα 
νοσοκομεία με καρκίνο του πνεύμονα. 
Είναι τραγικό να χάνονται έτσι τόσες νέες 
ζωές. Οι στατιστικές μάλιστα δείχνουν 
η Ελλάδα είναι μια χώρα των γερόντων 
καθώς 60% του πληθυσμού έχει ηλικία 
πάνω από 65 χρονών. Να φανταστείτε 
ότι τα παιδιά στην Ελλάδα δεν ξεπερ-
νάνε το 1,5 εκατομμύριο. Αυτό σημαί-
νει ότι μέσα στα επόμενα 30 χρόνια ο 
πληθυσμός της Ελλάδας, ο οποίος έχει 
κολλήσει εδώ και χρόνια στα 11,5 εκα-
τομμύρια κατοίκους, θα αλλάξει μορφή. 
Άρα υπάρχει πρόβλημα γεννητικότητας 
αφενός και αφετέρου αλλοίωσης της 
μορφής του πληθυσμού μας. Τα παιδιά 
θα είναι είδος προς εξαφάνιση σε μερι-
κές δεκαετίες γιατί ποιο νέο ζευγάρι με 
τέτοια οικονομική κρίση θα βάλει ως 
στόχο να μεγαλώσει παιδιά. 

Επειδή όλα αυτά είναι πραγματικά 
δεδομένα αυτό που πρέπει να κάνου-
με όλοι μας είναι να διεκδικήσουμε το 
αυτονόητο που δεν είναι άλλο από την 
ποιότητα ζωής μας. Δεν μπορεί να λέμε 
ότι αυτήν την περίοδο έχουν στερέψει 
τα λεφτά για επενδύσεις και για παρά-
δειγμα η ΔΕΗ αυτή την στιγμή να δίνει, 
επειδή έχει λεφτά καθώς εκμεταλλεύ-
εται όλους εμάς τους πολίτες και με το 
τέλος της κοινής οφέλειας και με το τέλος 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 1,5 

δις το χρόνο στα νησιά, τα οποία δεν 
είναι συνδεδεμένα με το εθνικό δίκτυο 
της ΔΕΗ, ρεύμα καίγοντας πετρέλαιο 
και μαζούτ. Τα αιωρούμενα σωματίδια 
σε νησιά καθρέπτες του τουρισμού μας 
την Μύκονο, την Κω, την Πάρο και την 
Σαντορίνη είναι 6 με 10 φορές πάνω 
από τα επιτρεπόμενα όρια. 

Και τους λέμε να βάλουν φυσικό αέριο 
για να μειωθεί το πρόβλημα. Καθώς το 
φυσικό αέριο είναι πολύ πιο φθηνό σε 
σχέση με το πετρέλαιο που εισάγουμε 
και πολύ πιο «πράσινο» για το περιβάλ-
λον όλων αυτών των νησιών. Πρέπει 
λοιπόν να σοβαρευτούμε και οι κυβερ-
νήσεις και οι φορείς που λειτουργούν 
γύρω από αυτήν να σκύψουν στα προ-
βλήματα και να τα λύσουν. Εδώ και 6 
μήνες τους λέμε ότι πρέπει να λύσουν 
το πρόβλημα της ρευματοδότησης των 
νησιών μέσω του πετρελαίου. 

Αλλά δεν το κάνουν. Και ο λόγος είναι 
ότι το πετρέλαιο παίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο στο πολιτικό μας σύστημα. Στην 
βάση λοιπόν αυτή τυχόν δεν μπορού-
με να κάνουμε κάτι με 6 χρόνια κρίσης 
που περνάμε τι θα πούμε στα παιδιά μας; 
Ένας περήφανος λαός που λέμε ότι είμα-
στε πρέπει να έχει ψηλά το κεφάλι και 
να κοιτάει τα παιδιά του στα μάτια. Αν 
δεν το κάνει αυτό κάτι άλλο συμβαίνει. 

Ας έρθουμε τώρα στο αντικείμε-
νο της ομιλίας μου. Για μας η σημερινή 
μέρα είναι μέρα ντροπής και όχι γιορ-
τής. Ξέρετε γιατί; Γιατί όταν ο γιατρός 
παίρνει φακελάκι σήμερα από έναν 
ταλαίπωρο έλληνα πολίτη κάτι δεν πάει 
καλά! Όταν ο πολίτης δεν έχει λεφτά να 
δώσει στο παιδί του πως θα βρει λεφτά 
για να κάνει μια εγχείριση; Το δεύτερο 
κομμάτι που μας προσελκύει είναι το 
νερό. Το νερό όπως ξέρετε είναι πηγή 
ζωής. Από εκεί αναπτύχθηκαν οι πρώ-
τοι μικροοργανισμοί και έτσι δημιουρ-
γήθηκε η ζωή. Λένε ότι τα τελευταία 
10 χρόνια το προσδόκιμο ηλικίας στην 
Ελλάδα θα αυξηθεί από τα 75 στα 78 
χρόνια. Να με συγχωρέσουν παριστά-
μενοι γιατροί αλλά είναι σαν την αλχη-
μεία που κάνανε οι αρχαίοι Άραβες. Όταν 
λοιπόν λέμε για 78 χρόνια προσδόκιμο 

ζωής εννοούμε ότι σε μια φυσιολογική 
ζωή που κάνουμε αναμένεται να ζήσου-
με 78 χρόνια. Για φανταστείτε όμως για 
αυτόν τον μέσο όρο ζωής αν προστε-
θούν άνθρωποι, όπως τα μικρά παιδιά 
που πεθαίνουν από καρκίνο σε μικρή 
ηλικία, οι αιφνίδιοι θάνατοι, τα δυστυ-
χήματα κτλ όλα δεν αυτά δεν περιλαμ-
βάνονται στο προσδόκιμο ζωής. 

Ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα, 
αν υπολογίσουμε όλους αυτούς τους 
παράγοντες που ανέφερα, δεν ξεπερ-
νάει τα 50 με 60 χρόνια. Για να μην 
σας κουράζω, το νερό είπαμε αποτε-
λεί βασικό συστατικό της ζωής. Μόλις 
το 1% από την συνολική ποσότητα του 
νερού στην γη μπορεί να το καταναλώ-
σει ο άνθρωπος. Να φανταστείτε γύρω 
στους 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι τον 
χρόνο πεθαίνουν λόγω της κακής ποι-
ότητας νερού. Να φανταστείτε ότι ένα 
μολυσμένο νερό σε μια πηγή ή σε έναν 
δήμο μπορεί να προκαλέσει τεράστια 
προβλήματα δυσεντεριών και άλλων 
παθήσεων. Ευτυχώς το μόνο χαρακτη-
ριστικό και βασικό δεδομένο για την 
Αθήνα είναι ότι το νερό το πόσιμο που 
προέρχεται από τις πηγές του Μόρνου 
είναι το καλύτερο ποιοτικά νερά της 
Ευρώπης. Και από άποψης ποιότητας 
αλλά και άποψη παρουσίας στοιχείων 
που δεν έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές 
μεγάλες πόλεις. 

Οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί έχουν 
ξεχάσει να πίνουν νερό και πίνουν αντί 
αυτού μπύρα και γάλα διότι το νερό στις 
χώρες του περιέχει πολλά βαριά μέταλ-
λα. Το νερό της Αθήνας το οποίο προ-
έρχεται από τις πηγές του Μόρνου αν 
και δεν είναι όσο περιποιημένο χρειά-
ζεται είναι το καλύτερο ποιοτικά νερό 
της Ευρώπης. 

Για να σας δώσω να καταλάβετε τις 
προηγούμενες μέρες που πήγα στην 
ΕΥΔΑΠ και είχα μια συνάντηση με τον 
διευθύνων σύμβουλο της υπηρεσίας 
μου πρόσφερε έναν καφέ αλλά μου τον 
έδωσε μαζί με εμφιαλωμένο νερό. Και 
του λέω άνθρωπε μου υποτίθεται είσαι 
αντιπρόσωπος μιας δημοσίας υπηρε-
σίας νερού και μου φέρνεις εμφιαλω-

μένο νερό; Σηκώθηκα και έφυγα! Αυτό 
που θέλω να πω είναι ότι είναι τόσο μη 
ευαισθητοποιημένοι όλοι αυτοί που βρί-
σκονται στην εξουσία που δεν μπορώ 
να πω τίποτα πλέον. Έτσι λοιπόν από 
την ποιότητα του νερού μπορούμε να 
πούμε κατά πόσο το νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης μπορούμε να το προσέ-
χουμε και να μην το σπαταλάμε. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα σπατάλης 
του νερού είναι το εξής. 

Έρχεται το νερό από την ΕΥΔΑΠ με 
ελεύθερους αγωγούς και έρχεται μέχρι 
την Αθήνα. Περνάει από την Ελευσίνα 
από την βιομηχανική ζώνη. Εκεί στην 
παλιά βιομηχανική περιοχή της Ελευ-
σίνα, με τα παλιά εργοστάσια και τα 
διυλιστήρια, παίρνουν το νερό από την 
ΕΥΔΑΠ για χρήση σε μισή τιμή σε σχέση 
με τους Έλληνες πολίτες. Χαλάλι τους! 
Αλλά όταν απέναντι από την Ελευσί-
να σε ένα αρχαίο νησί, την Ψυτάλλεια, 
χύνεται η επεξεργασία του νερού από τα 
απόβλητα όλης της Αττικής. Το συνολικό 
μέγεθος των αποβλήτων που πέφτουν 
στην Ψυτάλλεια σε καθημερινή βάση  
ισοδυναμεί με την παροχή του ποταμού 
Αχελώου δηλαδή 800.000 κυβικά μέτρα 
ημερησίως. Την έχει αγοράσει ο κ. Μπό-
μπολας και πάει λέγοντας. Το υπόλοι-
πο νερό όμως που δεν επεξεργάζεται 
έπρεπε να διοχετεύεται απέναντι στην 
βιομηχανική ζώνη της Ελευσίνας. Δεν 
το κάνει όμως. Αυτό δεν γίνεται όμως 
γιατί η ΕΥΔΑΠ θέλει να πουλάει το νερό 
της σαν προϊόν. Από την άλλη οι βιο-
μηχανίες δεν θέλουν να το ρισκάρουν 
μην γνωρίζοντας για την ποιότητα του 
νερού. Το μεγαλύτερο ποσοστού του 
νερού πέφτουν κατευθείαν στην θάλασ-
σα. Και έλεος επιτέλους, πρέπει να στα-
ματήσει αυτή η κατάσταση! 

Το νερό λοιπόν αποτελεί και βασι-
κή πηγή της ζωής αλλά είναι καταδικα-
στέο όσον αφορά την ποιότητα του για-
τί εμείς παραμελούμε και δεν κάνουμε 
καλές συντηρήσεις για να διατηρήσου-
με την ποιότητα νερού σε ικανοποιητι-
κά επίπεδα. 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι 
σε όλο τον πλανήτη πεθαίνουν ή αρρω-
σταίνουν εξαιτίας της κακής ποιότητας 
νερού. Μάλιστα το 30% από αυτούς 
είναι παιδιά μικρής ηλικίας. Γιατί όλα 
αυτά; Γιατί εμείς δεν έχουμε συνειδη-
τοποιήσει ότι η φύση εκδικείται για όλα 
αυτά που γίνονται. 

Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο κομ-
μάτι της ομιλίας, την ποιότητα των εδα-
φών. Στην Ελλάδα τα εδάφη που μπορού-
με να καλλιεργήσουμε αποτελούν μόλις 
το 6% των εδαφών όλης της Ελλάδας.  
Επειδή είναι κυρίως ορεινοί όγκοι και 
δεν μπορούν να καλλιεργηθούν εύκο-
λα και επειδή ο αγρότης έχει συνειδη-
τοποιήσει και πιστέψει ότι οι επιδοτή-
σεις που παίρνει θα ισχύουν για πάντα 
και δεν τον ενδιαφέρει. 

Θέλω να καταλήξω ότι το πρόβλημα 
περιβάλλον και υγεία είναι πάρα πολύ 
σημαντικό και το ΠΑΚΟΕ έχει δώσει 
πολλούς αγώνες εδώ και 36 χρόνια 
για αυτήν την ιστορία. Έχοντας κάνει 
20.000 μελέτες σε όλη την Ελλάδα για 

Γιώργος Κανιάρης
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την ποιότητα του νερού, των εδαφών, 
του αέρα, των ακτινοβολιών κτλ. Για 
να φανταστείτε, στην Αττική υπάρχουν 
1.500 κεραίες κινητής τηλεφωνίας και 
από αυτές οι 1.400 λειτουργούν χωρίς 
άδεια πολεοδομίας. 

Οι άλλες 100 ναι μεν  έχουν πολε-
οδομική άδεια αλλά έχουν προβλή-
ματα με την ένταση των ακτινοβολι-
ών των κεραιών. Το πρόβλημα με την 
κινητή τηλεφωνία είναι τεράστιο. Πρέ-
πει κάποια στιγμή να το ακουμπήσουμε 
γιατί για να φανταστείτε όλες οι εται-
ρείες κινητής τηλεφωνίας δήλωσαν το 
2015 17,5 δις τζίρο. Και από αυτά μετά 
από καταγγελίες και έρευνες που έχου-
με κάνει το πραγματικό κόστος όλων 
αυτών των εταιρειών δεν ξεπερνούσε 
τα 1,8 δις ευρώ. Και όμως οι εταιρεί-
ες κινητών τηλεφωνιών στέκονται στο 
ύψος τους. Την τεχνολογία την εφηύ-
ραν οι άνθρωποι. Όταν όμως δεν έχουμε 
βαθειά γνώση για αυτήν και δεν έχουμε 
δει τις επιπτώσεις είτε των ακτινοβολιών 
ή των γενετικά τροποποιημένων προϊ-
όντων ή του νερού και των τροφίμων 
για αυτό το λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. 

Το πλαστικό μπουκάλι που χρησι-
μοποιούμε πέραν του γεγονότος ότι η 
φυσική ανακύκλωσή του γίνεται μέσα σε 
300  χρόνια όπου και να το πετάξουμε 
εκτός από αυτό όμως στην δεύτερη χρή-
ση του πλαστικού μπουκαλιού υπάρχει 
ένα στοιχεί της φύσης που περιέχεται 
στο πλαστικό, το αντιμόνιο. Το στοιχείο 
αυτό όμως διασπάται με την παρατετα-
μένη χρήση του πλαστικού μπουκαλιού 
και μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια 
προβλήματα υγείας. Το αντιμόνιο είναι 
και καρκινογόνο αλλά και επικίνδυνο 
δηλητήριο. Αυτά. Δεν θέλω να σας κου-
ράσω άλλο. Σας ευχαριστώ!

Αρκουλάκη: Κύριε Χριστοδουλά-
κη ποτέ δεν μας κουράζετε. Απλά τώρα 
συνειδητοποίησαν μερικοί ότι υπάρχει 
πρόβλημα. Για να αλλάξουμε λίγο κλί-
μα. Αν αυτούς τους σημαντικούς τομείς 
της φύσης, το έδαφος, το νερό και τον 
αέρα αν μπορέσουμε να τους ισορρο-
πήσουμε και να τους γιατρέψουμε ίσως 
εμείς σήμερα να μην χρειαζόταν να κάνα-
με την ημερίδα αυτή. Να χαιρετίσουμε 
τώρα τον κ. Γεράσιμο Τσιώλη. Παρακα-
λώ ανεβείτε στο βήμα. 

«Το ανύπαρκτο  
σύστημα Υγείας»

Γεράσιμος Τσιώλης (Δρ Βιοχημεί-
ας, Συγγραφέας του βιβλίου ΓΑΝΟ-
ΔΕΡΜΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ, Φαρ-
μακολογικές Ιδιότητες): Σύμφωνα 
με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας), ‘’υγεία είναι η κατάσταση της 
πλήρους ψυχικής, σωματικής και κοι-
νωνικής ευεξίας, και όχι μόνο η απου-
σία ασθένειας ή αναπηρίας. Ως εκ τού-
του, η έννοια

της υγείας δεν αποδίδεται μόνον από 
την ιατρική, αλλά και από το περιβάλ-
λον, την οικονομία, την εργασία. Μέχρι 
τώρα γνωρίζαμε ότι αποτελούν κίνδυ-
νο για την υγεία μας τα μικρόβια, οι ιοί, 

τα παράσιτα, οι τοξικές ουσίες, οι διά-
φορες γενετικές ανωμαλίες και μεταλ-
λάξεις. Τώρα γίνεται εμφανές ότι στη 
λίστα αυτή πρέπει απαραίτητα να προ-
σθέσουμε ακόμη έναν παράγοντα υψη-
λού κινδύνου. Τους πολιτικούς, οι οποίοι 
με την νέα «επιστημονική» μέθοδο του 
«κόψε από ΄δώ, κόψε από ΄κεί», κατά-
ντησαν αυτοί οι ίδιοι αποτυχημένοι λογι-
στάδες, και η Υγεία τρόπος επιμήκυνσης 
της ζωής για τους  ΕΧΟΝΤΕΣ. Συγχα-
ρητήρια. Πρέπει όμως να ξέρετε, κύριοι, 
όσα μνημόνια και να υπηρετείτε, ότι η 
Υγεία είναι δημόσιο αγαθό και δικαίωμα 
όλων των ανθρώπων όλου του κόσμου, 
και ο σκοπός σας, όλα αυτά τα 6 μαρ-
τυρικά χρόνια, που είναι η διάλυση του 
Συστήματος Υγείας στη

 χώρα μας, θα έπρεπε να σας κάνει 
να εντρέπεσθε. Αλλά δεν έχετε ούτε 
αυτήν την ικανότητα!

ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ:
Α. Να κάνετε το 1/3 του πληθυσμού 

ανασφάλιστους. Μπράβο σας.
Β. Να κλείσετε τα ΙΚΑ (εκπληκτική 

Λοβέρδειος και Αδωνίδειος ιδέα), και 
να αποτελειώσετε έτσι την ήδη διαλυ-
μένη πρωτοβάθμια υγεία.

Γ. Την ανεπαρκή χρηματοδότηση 
του συστήματος υγείας με αποτέλεσμα

α. Τεράστιες ελλείψεις σε φάρμα-
κα-υγειονομικό υλικό,

β. Δυσχέρεια στις σχέσεις ασθενούς-
ιατρού, που από φιλικές γίνονται πλέον 
εχθρικές (ρίξτε μια ματιά σε ένα παραπε-
μπτικό του ΕΟΠΥΥ και θα καταλάβετε).

Δ. Ελλείψεις προσωπικού (είτε με την 
αναστολή προσλήψεων από το 2012, 
είτε με τις αποχωρήσεις λόγω συντα-
ξιοδότησης)

Ε. Ελλείψεις σε κρεβάτια νοσηλεί-
ας λόγω συγχωνεύσεων τμημάτων στα 
νοσοκομεία ή κλείσιμο κάποιων μικρών 
νοσοκομείων. Ήδη, από το 2012 υπήρ-
χε η απόφαση για κλείσιμο 10.000 κλι-
νών από τις 35.000 που λειτουργούσαν 
εκείνη την περίοδο. Το πρόβλημα με τις 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι τόσο  
μεγάλο, που ο ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο 
αναγκάζονται να αγοράζουν υπηρεσίες 
ΜΕΘ από ιδιωτικάθεραπευτήρια. Εύγε 

στους υπεύθυνους!
 ΟΣΟΙ από εσάς διετέλεσαν υπουρ-

γοί υγείας, αντί να κομπάζετε και να 
αδικείτε έτσι περαιτέρω τον ήδη χαμη-
λό δείκτη ευφυίας σας, να πάτε να κρυ-
φτείτε! ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ!

Ανέφερα προηγουμένως τους παρά-
γοντες που μας αρρωσταίνουν, και άφη-
σα τελευταίο τον κυριότερο, που είναι 
η λανθασμένη διατροφή. Ο Ιπποκράτης 
έλεγε «η τροφή σου να είναι το φάρμα-
κό σου, και φάρμακό σου η τροφή σου». 
Πόσο δίκιο είχε!

 Η διατροφή σήμερα, περισσότε-
ρο από ποτέ λόγω και της παγκόσμιας 
κρίσης που επιβάλλουν τεχνηέντως οι 
έχοντες στους μη έχοντες, έχει τερά-
στιες επιπτώσεις στην υγεία μας. Η 
σκληρή δουλειά, η καθιστική ζωή, το 
έντονο στρες, η απογοήτευση για όσα 
μύρια κακά συμβαίνουν γύρω μας, κι 
ένα ανεπαρκές σύστημα υγείας αποτε-
λούν παράγοντες υψηλού κινδύνου για 
την ίδια μας τη Ζωή.

 Συμπτώματα όπως συχνή κόπωση, 
ζάλη, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, ανο-
ρεξία ή βουλιμία, ημικρανίες, δυσκοιλι-
ότητα, στυτική δυσλειτουργία ή μηδα-
μινή διάθεση για sex, μας κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Kατ΄αρχάς, να μη προσθέσουμε σε 
όλα αυτά, την κακή διατροφή. Να κάνου-
με την τροφή μας φάρμακο, παράγοντα 
Υγείας και Ευεξίας, χωρίς κατ΄ανάγκη να 
στερούμεθα την απόλαυση του φαγη-
τού. Η βιομηχανοποιημένη τροφή, η ποι-
ότητα των βασικών συστατικών, η λαν-
θασμένη προετοιμασία των φαγητών

ακόμα και στο σπίτι, η έλλειψη φρού-
των και λαχανικών πραγματικά φρέ-
σκων, η αυξανόμενη κατανάλωση κόκ-
κινου κρέατος και λιπαρών ουσιών, είναι 
οι βασικές αιτίες για τις ασθένειες που 
μας ταλαιπωρούν και θέτουν σε κίνδυ-
νο την υγεία μας .

Είναι φανερό ότι με τα συστατικά που 
έχουμε σήμερα στο πιάτο μας, που δεν 
είναι όπως παλιά στην εποχή της για-
γιάς, που ήσαν πράγματι αγνά, δηλαδή 

περιείχαν όλα όσα έπρεπε, δεν μπορούμε 
να έχουμε μία καλή διατροφή. Λείπουν 
βασικές ουσίες που χρειάζεται ο οργα-
νισμός μας για να έχει σωστή λειτουρ-
γία και επαρκή άμυνα σε κάθε βλαπτι-
κό εισβολέα που καραδοκεί.

Άρα, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι 
πρέπει να συμπληρώσουμε αυτές τις 
ουσίες. Και πώς θα γίνει αυτό;

Μια που δεν μπορούμε να καλλιερ-
γούμε μόνοι μας αυτά που χρειαζόμα-
στε, επιβάλλεται σήμερα να παίρνουμε 
σε καθημερινή βάση κάποια συμπλη-
ρώματα διατροφής. Να δώσουμε στον 
οργανισμό μας αυτά που του λείπουν. 
Και θα νοιώσουμε τη διαφορά αμέσως 
στο ανοσοποιητικό μας σύστημα. Όλο 
και πιο σπάνια θα αρρωσταίνουμε, θα 
έχουμε μεγαλύτερη αντοχή και περισ-
σότερη ενέργεια.

Εδώ βέβαια έρχονται οι ενστάσεις 
όλων εκείνων που εκτελούν τις εντο-
λές της φαρμακοβιομηχανίας, και δεν 
είναι λίγοι. Μάλιστα κάποιοι αποκαλούν 
τα συμπληρώματα διατροφής «ματζού-
νια». Ας είναι, η ηλιθιότητα είναι και αυτή 
μία ιδιότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, οι 
ουσίες που συντελούν στη σωστή βιο-
χημική λειτουργία του οργανισμού μας, 
όπως είναι οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία, 
τα διάφορα ένζυμα, οι πολυφαινόλες, 
το οργανικό Γερμάνιο, οι αντιοξειδωτι-
κοί παράγοντες και τόσα άλλα πράγμα-
τα  που θα μας ισορροπoύν και θα μας 
χαρίζουν παντοτεινή υγεία, κάποιοι ηλί-
θιοι τις αποκαλούν ματζούνια. Σας συμ-
βουλεύω να τους αποφεύγετε! Γιατί είτε 
δεν γνωρίζουν περί διατροφής και κυρί-
ως περί βιοχημείας, οπότε δεν μπορούν 
να έχουν άποψη, είτε εκτελούν διατε-
ταγμένη υπηρεσία που εντέλλεται από 
την φαρμακοβιομηχανία. Τους συγχαί-
ρουμε και αυτούς!

Ο άνθρωπος που τρώει σωστά, δεν 
θα γίνει σίγουρα καταναλωτής φαρμά-
κων. Για να μάθει όμως κάποιος να τρώ-
ει σωστά, χρειάζεται εκπαίδευση. Αλή-
θεια, μήπως πα έπρεπε να διδάσκεται 
στα σχολεία η επιστήμη της διατροφής;

Είναι δυνατόν σε μια χώρα που διδά-
σκει σε όλο τον κόσμο την ΜΕΣΟΓΕΙ-
ΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, παρ΄όλες τις στρε-
βλώσεις που της έχουμε κάνει, να είναι 
πρωταθλήτρια Ευρώπης στην παχυσαρ-
κία; Aς το δουν οι μύωπες της κρατικής 
εκπαίδευσης και υγείας τώρα, ας αφυ-
πνισθούν από τον ύπνο του «δικαίου» 
ΤΩΡΑ, πριν γίνει αργά. Αντί να κάνου-
με τα παιδιά μας εν δυνάμει ασθενείς, 
να τα μάθουμε να τρώνε σωστά και να 
είναι υγιή. Πολλαπλά τα οφέλη.

 Ένας άλλος πολύ σπουδαίος παρά-
γοντας για την υγεία μας, είναι η λεγό-
μενη συναπόφαση, το ‹›shared decision 
making’’ όπως λέγεται, που εφαρμόζεται 
στις περισσότερες χώρες του κόσμου, 
αλλά σχεδόν καθόλου στη δική μας.

Συναπόφαση είναι η συνεργασία που 
λαμβάνει χώρα μεταξύ ασθενούς και για-
τρού, με σκοπό να συναποφασίσουν τη 
θεραπευτική αγωγή που θα ακολουθήσει 
ο ασθενής. Σε αυτή τη συνεργασία, χρει-
άζεται τόσο ο γιατρός, όσο και ο ασθε-

Γεράσιμος Τσιώλης
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νής, να αντιληφθούν τι είναι σημαντι-
κό για τον καθένα όταν επιλέγουν την 
κατάλληλη θεραπεία. Για να είναι αυτό 
εφικτό, πρέπει ο γιατρός να παρέχει στον 
ασθενή πληροφορίες με όλες τις θερα-
πευτικές επιλογές για το πρόβλημα υγεί-
ας που αντιμετωπίζει. Θα πρέπει επίσης 
ο γιατρός, να πληροφορεί επαρκώς τον 
ασθενή σχετικά με την θεραπευτική επι-
λογή που είναι ιατρικώς ενδεδειγμένη 
γι αυτόν, με βάση το ιστορικό του, και 
τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετά-
σεων. Ο ασθενής από την πλευρά του, 
θα πρέπει με σαφήνεια να δίνει

στο γιατρό του πληροφορίες γύρω 
από τη ζωή του και τις εμπειρίες του 
σχετικά με την ασθένεια, τις προσδο-
κίες του και τους μικρούς ή μεγάλους 
προσωπικούς του στόχους. Γιατί ο ασθε-
νής γνωρίζει όσο κανείς άλλος ότι μια 
αγωγή ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο 
ζωής του από κάποια άλλη.

Υπάρχει σήμερα αυτή η δυνατότη-
τα; Με ποιο τρόπο θα κτισθεί αυτή η 
σχέση εμπιστοσύνης και κατανόησης 
και από τις δύο πλευρές, ώστε μαζί να 
προχωρήσουν στην από κοινού επιλογή 
της κατάλληλης αγωγής; Aυτή η πολύ 
σημαντική συνεργασία, μπορεί να παγι-
ωθεί στο σύστημα υγείας που έχουμε;

Όχι, δυστυχώς. Η παγιωμένη νοο-
τροπία του γιατρού που θεωρεί ότι η 
επιλογή της θεραπείας είναι αποκλει-
στικά δική του ευθύνη, αλλά και του 
ασθενούς που διστάζει πολλές φορές να 
εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, λόγω 
φόβου ή έλλειψης επαρκών πληρο-
φοριών ή ελλειπούς εκπαίδευσης, και 
βέβαια τα προβλήματα στον χώρο της 
υγείας, με βασικότερα την μεγάλη ανα-
μονή για ραντεβού και τον περιορισμέ-
νο αριθμό ειδικευμένων επαγγελματι-
ών υγείας, καθιστά το πρόβλημα προς 
το παρόν άλυτο. Χρειάζεται προετοιμα-
σία του ασθενούς, πριν από την τακτι-
κή του επίσκεψη, αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών για μεταφορά των ιατρι-
κών δεδομένων του ασθενούς στο για-
τρό προκειμένου να εξοικονομηθεί χρό-
νος, και εκπαίδευση τόσο των γιατρών 
όσο και των ασθενών.

Πρέπει εδώ να αναφέρω τις ομάδες 
εργασίας που διοργανώνει ο Σύλλογος 
Ρευματοπαθών Κρήτης, όπου γιατροί 
και ασθενείς διερευνούν την δυνατό-
τητα συναπόφασης και τις προϋποθέ-
σεις που χρειάζονται για αυτό. Ειλικρι-
νά τους συγχαίρουμε!

Τελειώνοντας, καταλήγουμε ότι πολλά 
θα μπορούσαν να γίνουν για να έχουμε 
ένα επαρκές σύστημα υγείας. Όλοι έχουν 
πληρώσει γι αυτό, σε όλη τη ζωή τους. 
Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με τον 
τρόπο που έχουν επιλέξει οι ‘’αρμόδιοι’’ 
κρατικοί φορείς. Τους καλούμε να επα-
νασχεδιάσουν τα πάντα, με ΟΡΑΜΑ και 
ΑΝΘΡΩΠΙΑ. Να εναντιωθούν σε όσους 
επιδιώκουν την νοσηρότητα ή ακόμη και 
την διάλυση της δημόσιας υγείας. Και αν 
δεν μπορούν να παλέψουν, ας πάνε στα 
σπίτια τους. Αλλά και για όλους εμάς, 
ήρθε η εποχή να σηκωθούμε από τους 
καναπέδες μας, και να πάρουμε θέσεις 

μάχης. Να διεκδικήσουμε το αυτονόητο.
 Γιατί, όπως είπε ο μέγας Μπρεχτ, 

«αν παλέψεις μπορεί και να χάσεις, αν 
δε παλέψεις όμως, θα πεθάνεις». 

Αρκουλάκη: Ευχαριστούμε πάρα 
πολύ αγαπητέ κύριε Τσιώλη. Το επανα-
στατικό σας ύφος πρέπει να μας αφυ-
πνίσει όλους μας. Λοιπόν, να καλωσορί-
σουμε τώρα στο βήμα την κυρία Ντέμη 
Γεωργίου, κοσμητολόγος, από το πανε-
πιστήμιο της Νέας. Ζηλανδίας.

« Ανθρώπινο δέρμα  
και παρενέργειες του ηλίου  
στον ανθρώπινο οργανισμό»

 Ντέμη Γεωργίου (Δερματολό-
γος-Κοσμητολόγος):  Αποτελεί μεγά-
λη τιμή για μένα που είσαστε όλοι εδώ 
μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ στην 
οργάνωση για την πρόσκληση. Σήμερα 
θα μιλήσω για το δέρμα αλλά και τις 
παρενέργειες του ηλίου στον ανθρώ-
πινο οργανισμό. Εγώ έρχομαι από την 
μακρινή Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία. 
Βρίσκομαι πάρα πολλά χρόνια εδώ 
αλλά με την δουλειά μου πάω και στο 
εξωτερικό και μιλάω σε διαλέξεις για 
την αισθητική και την υγεία του δέρμα-
τος. Για φανταστείτε πως θα ήμασταν 
χωρίς το δέρμα μας; Το δέρμα μας, μας 
καλύπτει αυτό που βρίσκεται εσωτερι-
κά μας. Και αυτό που έχουμε εσωτερι-
κά είναι πολύτιμο αλλά και το δέρμα 
μας είναι πολύτιμο. Να φανταστείτε ότι 
στην Ελλάδα 1 στα 3 άτομα έχουν καρ-
κίνο του δέρματος ενώ 6 στα 10 άτομα 
στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία επί-
σης έχουν καρκίνο. 

Όταν είχα έρθει στην Ελλάδα, ήμουν 
προετοιμασμένη όταν έβγαινα στον ήλιο 
να είχα μαζί μου και τα αντηλιακά κάτι 
το οποίο δεν συνέβαινε με τους Έλλη-
νες. Δυστυχώς, οι Έλληνες δεν έχουν 
την ανάλογη παιδεία για να μάθουν στα 
παιδιά τους να προστατεύονται από τον 
ήλιο. Αν από μικρά παιδιά δεν τα μάθου-
με να χρησιμοποιούν αντηλιακές κρέ-

μες τότε μπορούν να δημιουργηθούν 
μακροπρόθεσμα δερματικά προβλήμα-
τα. Με την πάροδο των χρόνων και αν 
εξακολουθεί να επικρατεί η ίδια κατά-
σταση μπορούν να εμφανιστούν μέχρι 
και μελανώματα, καρκίνο  στο δέρμα. 

Ναι μεν είμαστε πολύ τυχεροί που 
έχουμε τόσον ήλιο στην Ελλάδα που 
κάνει και καλό στην βιταμίνη D, αλλά 
από την άλλη μπορεί να γίνει και βλαβε-
ρός ο ήλιος. Για αυτό πρέπει με οποιον-
δήποτε τρόπο να προστατευόμαστε από 
αυτόν. Το αντηλιακό πρέπει να έχει δεί-
κτη προστασίας από 15 μέχρι 30 για να 
υπάρχει σωστή δοσολογία πάνω στην 
επιδερμίδα. Πρέπει να προμηθεύεστε 
άλλο αντηλιακό για το σώμα και άλλο 
για το πρόσωπο, εξαρτάται πάντα βέβαια 
από την εταιρεία παραγωγής. 

Πρώτα, τι κάνει ο ήλιος; Ξεραίνει την 
επιδερμίδα και όλο το σώμα. Επίσης, 
εμφανίζονται δυσχρωμίες  που βγαί-
νουν μετά τα 30 και 40 λόγω της χρό-
νιας έκθεσης μας στον ήλιο χωρίς προ-
στασία. Πριν 20 χρόνια η Ελλάδα δεν 
είχε τον ήλιο που έχει σήμερα, καθώς 
η στοιβάδα του όζοντος ήταν σε επιθυ-
μητή κατάσταση. Μπορεί να αλλοιωθεί 
εξίσου και το DNA. Οι ακτίνες του ηλί-
ου είναι 3 ειδών: UVA, UVB, UVC. Οι 
ακτίνες UVC δεν έρχονται προς την γη 
καθώς αντανακλάται από το όζον. Το 
UVB είναι οι βλαβερές ακτίνες ενώ το 
UVA είναι οι χειρότερες. Από τη στιγμή 
που υπάρχουν όλα αυτά η επιδερμίδα 
πώς θα προστατευτεί να δεν την προ-
στατεύσεις εσύ ο ίδιος; Οι ανεξέλεγκτοι 
παράγοντες που επιδρούν στην επιδερ-
μίδα είναι ο ήλιος, η γήρανση, η Τρίτη 
ηλικία, η φύση και η ρύπανση. Επίσης 
απαραίτητο και αναγκαίο είναι να έχετε 
μαζί σας καλά γυαλιά ηλίου από εξει-
δικευμένα καταστήματα γιατί οι βλαβε-
ρές ακτίνες του ηλίου UVB καταστρέ-
φουν και το μάτι. Έχουν την ιδιότητα να 
διεισδύουν μέσα στο μάτι και να προ-
καλεί ζημιές. 

Επίσης, υπάρχουν και οι ελεγχόμενοι 
παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν 

στην υγεία της επιδερμίδας όπως να κοι-
μόμαστε πιο πολύ, να πίνουμε αρκετό 
νερό, άσκηση, να τρώμε φρούτα και γενι-
κά υγιεινή διατροφή, να περιορίσουμε 
το κάπνισμα, να μειώσουμε την κατα-
νάλωση ποτού, όχι πολλούς καφέδες, 
οι ώρες της ημέρας που πρέπει να μας 
χτυπάει ο ήλιος ειδικά κατά καλοκαίρι 
είναι από τις 7 μέχρι της 10 το πρωί και 
από τις 5 μέχρι τις 10 το βράδυ. 

Στην Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία 
μετά που ειδικές μελέτες έχουν δημι-
ουργήσει για τα μικρά παιδιά ειδικές 
στολές, σαν τους surfers, για την προ-
στασία τους από την ήλιο. Ενώ υπάρ-
χουν και ειδικές τέντες που αντανακλούν 
τις ακτίνες του ηλίου. Παράγοντες που 
επηρεάζουν την γήρανση της επιδερ-
μίδας είναι ο ήλιος, το στρες, η έλλει-
ψη ύπνου, το κρύο, οι ορμόνες, ζεστό 
αέρας και η διατροφή. Πολλές φορές 
οι βλαβερές ακτίνες ηλίου μπορούν να 
μπουν από τους πόρους του δέρματος. 
Αν καταστραφεί η ελαστίνη και το κολ-
λαγόνο τότε οι ακτίνες του ηλίου μπο-
ρούν να διεισδύουν ανενόχλητες. Οι 
παράγοντες που καθορίζουν την βλα-
βερότητα των υπεριωδών ακτινών είναι 
η εποχή του χρόνου, η ώρα της ημέρας, 
η γεωγραφική θέση που βρισκόμαστε. 
Προσωπικά σας συμβουλεύω ότι δεν 
χρειάζεται να ακολουθούμε κατά γράμ-
μα τις οδηγίες χρήσης των αντηλιακών 
αλλά να βάζουμε στο σώμα μας κάθε 
15 με 30 λεπτά. 

Για τις ακτίνες UVC του ηλίου, αν 
έρχονταν στην γη και δεν υπήρχε αρκε-
τό όζον για να το απωθήσει θα υπήρχα-
με εδώ αυτήν την στιγμή γιατί θα μας 
έκαιγε. Όταν έχουμε μικρά παιδιά και 
παρατηρήσουμε κανένα περίεργο μαύ-
ρο σημάδι πρέπει να το πάμε στον δερ-
ματολόγο για να διαπιστώσουμε περί 
τίνος πρόκειται. Αν αρχίσει και μεγα-
λώνει θα γίνει πολύ χειρότερα. Υπάρ-
χουν πολλές περιπτώσεις και παιδιών 
και ενήλικων που έχουν πεθάνει από 
καρκίνο του δέρματος. Οι αγρότες για 
παράδειγμα δεν βάζουν ποτέ αντηλι-
ακό. Η περιποίηση και η φροντίδα της 
επιδερμίδας δεν πρέπει να ισχύει μόνο 
για εμάς τις γυναίκες αλλά και για τους 
άνδρες. Και γενικά οφείλουμε να κάνου-
με ότι μπορούμε για να προστατεύου-
με και τον εαυτό μας αλλά και τα άτο-
μα που αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πάρα 
πολύ για την υπομονή σας.

Αρκουλάκη: Εμείς ευχαριστούμε 
κυρία Ντέμη Γεωργίου. Ήσασταν απίθα-
νη! Μας φτιάξατε το κέφι και αλλάξατε 
τελείως την αίσθηση μέσα στην αίθου-
σα. Να σας παρουσιάσω την επόμενη 
ομιλήτρια. Πρόκειται για την Αγγελική 
Κοσκερίδου-Νιάρχου με πολυετή πείρα 
πάνω στην ολιστική θεραπεία και της 
φυσιοπαθητικής. Αποτελεί μεγάλη μας 
τιμή για μας που βρίσκεστε σήμερα εδώ.

«Η ολιστική ιατρική  
και η φυσιοπαθητική  
θεραπεία»

Αγγελική Κοσκερίδου-Νιάρχου 
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(Δόκτωρας στις Εναλλακτικές θερα-
πείες και στην ολιστική ιατρική): 
Γεια σας. Οι προλαλήσαντες είπαν επί-
σης πολύ σημαντικά πράγματα με αυτά 
που θέλω να πω και εγώ. Δεν ξέρω τι 
γνωρίζετε για την ολιστική ιατρική. Στην 
Ελλάδα που  αποτελεί την  γενέτειρα της 
εναλλακτικής ιατρικής, από αρχαιότα-
των χρόνων όταν ο Ιπποκράτης ξεκίνησε 
την βοτανική θεραπεία, και στην πορεία 
των αιώνων μετανάστευσε αυτού του 
είδους η ιατρική στις ανατολικές χώρες 
και δεν έχει παραμείνει εδώ. 

Η τωρινή κατάσταση εδώ στην Ελλά-
δα είναι ότι προσπαθούμε να επαναφέ-
ρουμε κάτι που έχει ξεκινήσει από τον 
ίδιο τον Ιπποκράτη. Οι γιατροί ορκίζο-
νται με τον όρκο του Ιπποκράτη αλλά 
ουσιαστικά δεν πράττουν τίποτα από 
ότι λέει ο όρκος. Το κλασσικό συμβα-
τικό σύστημα υγείας στρέφεται κατά 
των άλλων μεθόδων θεραπείας όπως 
την βοτανοθεραπευτική, την φυσιοθε-
ραπευτική, όλον το φυσικό τρόπο λει-
τουργίας του ανθρώπου. 

Αντιστρέφεται στο βασικότατο τομέα 
του ανθρώπινου οργανισμού που είναι 
η διατροφή, δεν λαμβάνει υπό όψιν την 
σημασία του ψυχοσυναισθηματικού υπο-
βάθρου του θεραπευόμενου αλλά ούτε 
την άσκηση του. Ευτυχώς τυγχάνει να 
γνωρίζω αρκετούς γιατρούς που αρχί-
ζουν να στρέφονται σιγά σιγά προς την 
εναλλακτική ιατρική ενώ όλο και περισ-
σότεροι ασθενείς στρέφονται προς τα 
εκεί. Στην ουσία, αυτό που θέλω να 
πω είναι ότι έχουμε την συνήθεια να 
ρίχνουμε σε όλους τους άλλους εκτός 
από εμάς. Κανείς δεν παραδέχεται ότι 
έχει ο ίδιος πρόβλημα και ότι πρέπει να 
ξεκινήσει να βελτιώνει τον εαυτό του. 

Αν δεν αλλάξουμε εμάς δεν θα αλλά-
ξουμε κανέναν άλλον γύρω μας. Βέβαια 
το κράτος έχει την ανάλογη ευθύνη αλλά 
αποτελεί μόνο την κορυφή μιας πυραμί-
δας που η βάση της είμαστε όλοι εμείς. 
Αν δεν αλλάξουμε εμείς από την βάση 
δεν θα αλλάξει ποτέ η κορυφή. 

Σε μια έρευνα του πανεπιστημίου 
Harvard  που συμμετείχαν εξίσου άνδρες 
και γυναίκες αποδείχθηκε ότι το βασικό 
συστατικό της ευτυχίας είναι η ποιότη-
τα των ανθρώπινων σχέσεων. Για αυτό 
οι παντρεμένοι άνθρωποι με καλό γάμο 
έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Με 
λίγα λόγια ο πρώτος παράγοντας της 
ευτυχίας είναι η ποιότητα ζωής. 

Από εκεί και πέρα φυσικά στην εναλ-
λακτική ιατρική και στην φυσιοπαθητική 
δεν ασχολούμαστε μόνο με την ποιότη-
τα ζωής και το κομμάτι το ψυχοσυναι-
σθηματικό αλλά και με τα θέματα δια-
τροφής και άθλησης κτλ. 

Όπως οι αρχαίοι ημών πρόγονοι 
έλεγαν «νους υγιής εν σώματι υγιή» 
έτσι και εμείς πρέπει να αρχίσουμε να 
παρατηρούμε τι συμβαίνει σε εμάς στην 
καθημερινότητά μας. Λέμε ότι η υγεία 
νοσεί αλλά στην πραγματικότητα η ψυχή 
νοσεί. Και εφόσον η ψυχή νοσεί και το 
σώμα νοσεί. Για να δούμε τα ψυχοσω-
ματικά θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. 
Σκεφτείτε λοιπόν ότι είσαστε ένα μπα-

λόνι και υπάρχει μία είσοδος για αέρα. 
Μέσω αυτής της εισόδου λαμβάνουμε 
αέρα, μέσω των πληροφοριών που λαμ-
βάνουμε καθημερινά. 

Όλοι μας λοιπόν δεχόμαστε από 
όλον μας τον κοινωνικό περίγυρο, πίε-
ση και αμέτρητες πληροφορίες. Θέλω 
να απαντήσετε μόνοι σας στον εαυτό 
σας πόσες από αυτές τις πληροφορίες 
αξιοποιείτε πραγματικά. Οι περισσότε-
ροι λοιπόν λαμβάνετε αυτές τις πλη-
ροφορίες και τις κρατάνε μέσα τους 
και δεν τις εκφράζουνε προς τα έξω. 
Κάποια στιγμή λοιπόν το μπαλόνι αυτό 
δεν θα σκάσει από τις τόσες πληροφο-
ρίες που δέχεται; Αν για παράδειγμα ο 
οργανισμός μας δεν τρέφεται σωστά θα 
έχουμε επιπλοκές υγείας, αν δεν εκφρά-
ζουμε αυτά που νιώθουμε μπορούμε να 
πάθουμε μέχρι και αυχενικό. Όταν δεν 
υπάρχει μια δημιουργική έκφραση και 
μετεπικοινωνία σε όλο αυτό το πλήθος 
πληροφοριών που λαμβάνουμε από το 
περίγυρό μας στην ουσία θα βγει σε 
ψυχοσωματικά προβλήματα. 

Θα σας ένα άλλο παράδειγμα για να 
καταλάβετε. Φανταστείτε λοιπόν στον 
εγκέφαλο μας γιατί εκεί στην ουσία εδρά-
ζονται τα πάντα, όλες οι πληροφορίες 
από μικρή ηλικία για παράδειγμα ανα-
πτύσσεται η άμυνα. Αυτή αναπτύσσε-
ται όταν το παιδί από πολύ μικρή ηλικία 
έχει έντονο άγχος. Αν αυτό αυξηθεί σε 
πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να οδηγήσει 
μέχρι και στον θάνατο. Όποτε φυσικά ο 
οργανισμός και για λόγους προστασί-
ας αναπτύσσει κάποιους φραγμούς που 
είναι η άμυνα. 

Ένα τέτοιο είδος άμυνας μπορεί να 
είναι η απώθηση. Όταν λειτουργού-
με με συγκεκριμένο τρόπο όπως για 
παράδειγμα μας λένε κάτι και εμείς το 
ξεχνάμε, αρχίζουμε και χτίζουμε με τους 
νευρώνες του εγκεφάλου μας ένα υπέ-
ροχο «δέντρο» απώθησης χωρίς στην 
ουσία χωρίς ο οργανισμός να μάθει να 
κάνει κάτι. 

Το «δέντρο» αυτό έχει αρνητικά 
συναισθήματα πάντοτε. Μετά από μελέ-
τες που έχουν γίνει ο εγκέφαλος έχει 
την ιδιότητα να βγάζει κάποια «κλαδά-
κια», τους νευρώνες. Αυτά τα «κλαδά-
κια» ενώνονται μεταξύ τους και παγιώ-
νονται. Κάποια άλλα που δεν ενώνονται 
με άλλα, τα κόβει ο οργανισμός και τα 
πετάει. 

Όταν έχουμε μάθει να λειτουργού-
με με πολύ συγκεκριμένο τρόπο από 
μικρή ηλικία είναι πολύ λογικό να μην 
μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε τρόπο 
ζωής. Μόνο με ψυχοεκπαίδευση μπορεί 
να αλλάξει αυτό. Και τι συμβαίνει λοι-
πόν σε αυτό το «δέντρο» που δημιουρ-
γεί ο εγκέφαλος. Προσπαθούμε πλέον 
να μην το «ποτίζουμε» δηλαδή να μην 
σκεφτόμαστε και να μην λειτουργούμε 
με τον ίδιο τρόπο αλλά να αλλάξουμε 
τρόπο σκέψης για να δημιουργήσει ο 
εγκέφαλος εκ νέου ένα νέο δέντρο που 
θα το γεμίσουμε αυτό με πληροφορίες. 

Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που 
δεν έχει μάθει να εκφράζετε, κάποια 
στιγμή θα θελήσει να εκφραστεί αλλά 

όταν πάει να εκφραστεί θα νιώσει ότι 
μπλοκάρεται. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν 
έχει μάθει ο οργανισμός του από μικρό 
παιδί να εκφράζεται. Θέλει λοιπόν υπο-
μονή, ειδικούς θεραπευτές και να έχουμε 
όντως συνειδητοποιημένα την επιθυμία 
να γίνουμε καλά και να διορθώσουμε 
αυτά που πρέπει. Πολλές φορές δεν 
θέλουμε να γίνουμε καλά! Από εκεί και 
πέρα καταλήγουμε στο θέμα των χρό-
νιων προβλημάτων. 

Οι άνθρωποι που αναπτύσσουν ένα 
χρόνιο πρόβλημα το αναπτύσσουν για 
να καλύψουν, φανταστείτε λοιπόν το 
«δέντρο» του εγκεφάλου μέσα εκεί 
κάπου βαθειά στις ρίζες υπάρχει η πηγή 
του προβλήματος, η οποία μπορεί να 
είναι κάποιο ερέθισμα από τα παιδικά 
μας χρόνια κτλ αλλά στην ουσία όσο 
πιο παλιό και όσο πιο βαθειά μέσα στο 
δέντρο βρίσκεται το πρόβλημα τόσο πιο 
δύσκολο είναι αντιμετωπιστεί και να 
λυθεί. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε 
να βρούμε την  ρίζα του προβλήματος. 
Όποτε όσα θέματα και να έχουμε πρέ-
πει να τα λύσουμε όσο πιο νωρίς γίνε-
τε. Γιατί όσο πιο νωρίς το γιατρέψουν 
τόσο αυτό το δέντρο θα μεγαλώσει τις 
ρίζες του όλο και πιο βαθειά. Με αυτόν 
τον τρόπο θα αποκτήσουμε μια καλύ-
τερη ποιότητα ζωής στην καθημερινό-
τητά μας. Κλείνοντας θα πω ότι σημα-
ντικός είναι ο συνδυασμός. Και όσο 
αφορά την συμβατική και την εναλλα-
κτική ιατρική, στην Ελλάδα τουλάχιστον 
έχουμε ακούσει για τους γιατρούς που 
δωροδοκούνται και για αυτό τον λόγο 
δεν μπορούνε να σκεφτούνε εναλλακτι-
κούς μεθόδους για το καλό της υγείας 
του ασθενή. 

Όταν στην Κίνα για παράδειγμα 
θέτουν ως προτεραιότητα τις εναλλα-
κτικές μεθόδους ίασης παρά τις εγχει-
ρήσεις. Ας αρχίσουμε λοιπόν να δου-
λεύουμε με εμάς η διαίσθηση θα είναι 
εκείνη που θα μας οδηγήσει να βρού-
με τον δρόμο μας. Κάτι τελευταίο που 
θυμήθηκα για το κλείσιμο σε σχέση με 
την συμβατική και την εναλλακτική ιατρι-
κή, εμείς που εκπροσωπούμε την εναλ-
λακτική σκεφτόμαστε ολιστικά δηλαδή 
προσπαθούμε να συνδυάσουμε τεχνικές 
δεν γίνετε να κατηγορούμε τους κλασ-
σικού γιατρούς. 

Στην ουσία ο σωστός και πιο απο-
δοτικός δρόμος είναι η σύμπραξη. Και 
οι συμβατικοί γιατροί και οι εναλλακτι-
κοί. Ο καθένας στην δουλειά του. Για 
να κλείσω και εγώ σιγά σιγά δεν πρέ-
πει εμείς οι εναλλακτικοί να κατηγο-
ρούμε τους συμβατικούς αλλά πρέπει 
να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας για το 
καλό του ασθενή. Πρέπει να έχουμε μια 
κοινή πορεία! 

Ούτε οι συμβατικοί γιατροί πρέπει να 
αναιρούν τους μεθόδους των εναλλα-
κτικών. Αν δεν αλλάξει ο τρόπος ζωής 
μας δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτά. Σας 
ευχαριστώ.

Αρκουλάκη: Ευχαριστούμε πάρα 
πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα που 
μας είπατε. Επόμενος στο βήμα είναι ο 
κύριος Ανδρέας Γιανουλόπουλος, καρ-

διολόγος-πνευμονολόγος. Είναι ένας 
άνθρωπος με μεγάλη πορεία στον ιατρι-
κό χώρο και είναι μεγάλη μας τιμή που 
βρίσκεται σήμερα κοντά μας. 

«Η ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη στην Ελλάδα  
του σήμερα νοσεί …και αυτή»

Ανδρέας Γιαννουλόπουλος (Καρ-
διολόγος-Πνευμονολόγος): Σας ευχα-
ριστώ πολύ για την προλόγηση. Ευχαρι-
στώ πολύ τον κύριο Χριστοδουλάκη για 
την πρόσκληση που μου έκανε να έρθω 
εδώ σήμερα, την σημαδιακή μέρα αυτή 
και να κάνω μια ευχή. Του χρόνου στην 
επόμενη γιορτή να μην έχουμε τα χάλια 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Στην αρχαία Ελλάδα όταν οι επιδημίες 
από τις τρισάθλιες συνθήκες διαβίωσης 
ήταν σε έξαρση, για να παρηγορήσει ο 
θεός Δίας και να ηρεμήσει το πλήθος 
έστελνε τις κόρες του Λιτές, οι οποίες 
για να δείξει πόσο άθλια ήταν η ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη που χορηγού-
σε, τις περιέγραφε ότι ήταν ζαρωμένες, 
αλήθωρες και κουτσές. 

Αυτή είναι και η κατάσταση της ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης τη σημερινή 
εποχή, στην εποχή των μνημονίων κυρί-
ως. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτό 
αλλά ότι οι μνημονιακές πολιτικές των 
μνημονιακών κυβερνήσεων έχουν παρά-
ξει και παράγουν απίστευτη νοσηρότητα. 
Άρα λοιπόν έχουν τριπλασιαστεί όλα τα 
νοσήματα και μας έχουν αφαιρέσει την 
ιατρική περίθαλψη. Τι τέλειος συνδυα-
σμός γενοκτονίας; Υπάρχει καλύτερος; 

Οι απόψεις που θα καταθέσω σήμε-
ρα, δεν είναι προσωπικές. Είναι προ-
ϊόν μελέτης πολλών ετών αλλά κυρί-
ως την τελευταία πενταετία από ομάδα 
επιστημόνων που καλύπτουν ολόκληρο 
το φάσμα των επιστημονικών κλάδων. 
Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι για-
τροί. Είναι επίσης οι κτηνίατροι, οικονο-
μολόγοι, δικηγόροι, νομικοί και γενικά 
από όλο το φάσμα των επιστημών. Επε-
ξεργαστήκαμε τις θέσεις μας τις οποίες 
σήμερα τις καταθέτω ενώπιον σας μεν 
αλλά τις εισάγω για να τις ενστερνιστούν, 
να τις αποδεχθούν και να τις υιοθετή-
σουν οι ιατρικοί σύλλογοι της Αθήνας, 
με κυριότερο αυτόν τον Ιατρικό Σύλλο-
γο Αθήνας. Δεν σκεφτόμαστε μόνο τον 
εαυτό μας. Εμείς θέλουμε να διεθνο-
ποιήσουμε το μοντέλο της ελληνικής 
ιατρικής αλλά και το ελληνικό διατρο-
φικό μοντέλο. Μα γιατί οι γιατροί είναι 
πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθει-
ας; Γιατί μόνο αυτοί μπορούν να κατα-
θέτουν την αλήθεια γιατί αυτοί μόνο 
ζουν σε καθημερινή βάση την νοσηρό-
τητα. Αυτοί γνωρίζουν την αιτιολογία 
της νοσηρότητας απόλυτα. Και η σιω-
πή τους σε όλη αυτή την νοσηρότητα 
είναι συνενοχή. Άρα λοιπόν από αυτό 
το βήμα καλώ όλους τους γιατρούς της 
χώρας έτσι ώστε να μιλήσουν ανοιχτά 
για τις πραγματικές αιτίες της νοσηρό-
τητας οι οποίες θα καθορίσουν και την 
πρόληψη. Άλλωστε, ο ορισμός του επι-
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στήμονα είναι συγκεκριμένος. Είναι να 
αφουγκράζεται τα προβλήματα της κοι-
νωνίας, να τα αναδεικνύει, να τα παρου-
σιάζει και να προτείνει λύσεις. 

Η νοσηρότητα λοιπόν γνωρίζετε όλοι 
σας έχει χτυπήσει «κόκκινο» σε όλο το 
φάσμα των ασθενειών. Θα αρχίσω με 
ερώτηση. Για ποιο λόγο παρά την αλμα-
τώδη εξέλιξη της επιστήμης και της φαρ-
μακολογίας κυρίως τα τελευταία 30 
χρόνια, που θα περίμενε κανείς μείωση 
της νοσηρότητας, έχουμε κατακόρυφη 
αύξηση σε όλα τα νοσήματα με προε-
ξάρχοντα τα καρδιακά και τον καρκίνο. 
Πρόσφατη ανακοίνωση της Αμερικάνι-
κης Αντικαρκινικής Εταιρείας δήλωσε 
ότι « ένας στους δύο Αμερικανούς έχουν 
μια μορφή καρκίνου από τους άνδρες 
και μια στις τρεις γυναίκες αντιστοίχως. 

Αναμένεται το 2030 με 2035 το 
100% του πληθυσμού να πάσχει από 
μιας μορφής καρκίνου». Η πρώτη ερώ-
τηση που προκύπτει είναι ότι πως γνωρί-
ζουν αυτοί οι επιστήμονες ότι θα έχουμε 
αυτήν την τεράστια αύξηση; Προφανώς 
γνωρίζουν πολύ καλά τις αιτίες και δεν 
τις αποκαλύπτουν, παρά μόνο μας συνέ-
στησαν και μας συνιστούν στα συνέδρια 
που γίνονται να μην είμαστε παχύσαρ-
κοι, να μην καπνίζουμε, να μην έχουμε 
στρες, να καταπολεμούμε τον διαβήτη 
και τον καρκίνο έγκαιρα. Δεν διαφω-
νούμε καθόλου με αυτό αλλά είναι μια 
πρόληψη που οδηγεί σε ωφέλεια μόλις 
το 10% του πληθυσμού. Γιατί συμβαίνει 
αυτό; Όταν διαγιγνώσκεται ένας καρ-
κίνος ήδη ο καρκίνος έχει κάνει μετα-
στάσεις. Εκτός από περιπτώσεις όπως 
τον καρκίνο του μαστού και του παχέ-
ος εντέρου. 

Δεν μηδενίζω λοιπόν την ωφέλεια, 
παρά το οικονομικό κόστος, για την πρό-
ληψη αυτή, η οποία εδώ και πέντε χρόνια 
στην εποχή των μνημονίων δεν εφαρ-
μόζεται ούτε καν αυτή. Διότι δυστυχώς 
έχουμε άλλες προτεραιότητες όπως να 
πληρώνουμε τους τοκογλύφους. Έτσι 
επιτάσσει το μνημόνιο. Και έπειτα έπο-
νται οι μισθοί, οι συντάξεις και τα φάρ-
μακα των ασθενών. Άρα έχουμε μηδε-
νική πρόληψη και σε αυτό. 

Όμως επειδή η νοσηρότητα αυτή έχει 
χτυπήσει κόκκινο, όπως είπαμε, οφεί-
λουμε να δώσουμε μια εξήγηση και να 
πούμε που οφείλεται αυτή η συνεχιζό-
μενη αύξηση της νοσηρότητας.

Θα μιλήσω ιδιαίτερα για την νοση-
ρότητα που προέρχεται από το στρες. 
Η νοσηρότητα αυτή προκύπτει ιδιαίτερα 
από τις κάκιστες οικονομικές συνθήκες 
που επικρατούν στην Ελλάδα του μνη-
μονίου ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια. Τι 
σημαίνει όμως στρες; Πως προκαλεί-
ται αυτή η νόσος; Η οποία έχει αγγί-
ξει σύμφωνα με στοιχεία ψυχιατρικών 
εταιρειών το ποσοστό του 80%. Τεκ-
μηριωμένα πια το στρες θεωρείται μια 
πολιτικοοικονομική νόσος και το προ-
συπογράφουν όλοι οι επιστήμονες του 
πανεπιστημονικού μετώπου στο οποίο 
μετέχω στο συντονιστικό του. 

Πώς εξηγείται αυτό; Προηγείται η 
απειλή της επιβίωσής μας. Μην μου πεί-

τε ότι δεν απειλήθηκε το εισόδημά σας 
ή η σύνταξή σας; Άρα οι απειλές είναι 
αρκετές και τις νιώθετε καθημερινά 
από τα κανάλια τα οποία υπό μορφήν  
βανασανιστών, βασανίζουν το μυαλό 
και απειλούν καθημερινά τους Έλληνες 
πολίτες. Άρα η απειλή γεννά το φόβο. Ο 
φόβος με την σειρά του βάζει σε συνα-
γερμό τις άμυνες του οργανισμού που 
είναι 3 χονδρικά: το νευρικό σύστημα, 
το ανοσοποιητικό και το ενδοκρινικό μας 
σύστημα. Αυτό το αμυντικό μας σύστη-
μα βρίσκεται στα κόκκινα τα τελευταία 
5 χρόνια. Αυτό λέγεται χρόνιο στρες. Τι 
προκαλείται από όλα αυτά; Μείωση της 
αντίστασης μας απέναντι σε οποιαδή-
ποτε αρρώστια. Κατά συνέπεια να έχει 
αυξηθεί η νοσηρότητα. 

Έτσι λοιπόν ο ένας πυλώνας της 
νοσηρότητας είναι το στρες και αποτε-
λεί μείζον ιατρικό θέμα δημόσιας υγείας. 
Καταλογίζεται απολύτως στο πολιτικο-
οικονομικό σύστημα και μόνη θεραπεία 
του είναι η ανατροπή αυτού του συστή-
ματος. Και είμαστε σαφείς και κατηγορη-
ματικοί για αυτή μας την θέση και μπο-
ρούμε να παρέχουμε όλα τα στοιχεία 
στα δικαστικά αρμόδια όργανα. 

Ο δεύτερος πυλώνας της νοσηρότη-
τας είναι η διατροφή που επίσης μνημο-
νεύθηκε από τις προλαλήσαντες. Είναι 
πολύ δύσκολο να προστατευτεί ο οργα-
νισμός και να διορθώσει την διατροφή 
του μέσα σε αυτό το πολιτικοοικονομικό 
γίγνεσθαι. Όλα τα τρόφιμα που βρίσκο-
νται στα σούπερ μάρκετ, όλα τα εισα-
γόμενα και τα ελληνικά προϊόντα που 
βρίσκονται σε μεγάλες κτηνοτροφικές 
μονάδες και στην αγροτική παραγωγή 
είναι γεμάτα από διοξίνες, αφλατοξίνες, 
δύο ειδών ορμονών. 

Για να σας δώσω ένα παράδειγμα 
να καταλάβετε τα σιτηρέσια των κτηνο-
τροφικών-βιομηχανικών μονάδων της 
«πολιτισμένης» Ευρώπης είναι συνήθως 
ανακύκλωση τοξικών αποβλήτων. Τα 
ιχθυάλευρα που τρέφονται τα ζώα και 
όλες αυτές οι τοξικές ουσίες έρχονται 
στο πιάτο μας σε καθημερινή βάση. Για 
να λυθεί το θέμα πρέπει να κυνηγήσουμε 
τις ζωοτροφές και όχι τα προϊόντα στα 
ράφια των μαγαζιών. Και αυτό πρέπει 
να γίνει απόλυτα κατανοητό. Υπάρχουν 
και τα κρεατάλευρα! Πιστεύω τα θυμά-
στε με την περίπτωση των «τρελών» 
αγελάδων. Η διαφορά μεταξύ του χορ-
τοφάγου με τον κρεατοφάγο είναι ένα 
οικολογικό όριο. Είναι σεβαστό για το 
καλό των ανθρώπων και των ζώων. Η 
αξία όμως της ανθρώπινης ζωής είναι 
ένα πολιτικό και οικονομικό κατασκεύ-
ασμα και πρέπει να γκρεμιστεί για το 
καλό της ανθρωπότητας και της ανά-
δειξης της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. 

Έτσι λοιπόν η νοσηρότητα όπως 
μπορείτε να διαπιστώσετε δεν την έρι-
ξε ο θεός. Τις αρρώστιες τις στέλνουν 
οι εταιρείες τροφίμων κυρίως χημικών 
και φαρμάκων οι οποίες κυριαρχούν 
στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και αυτοί είναι ανδρείκελα των εται-
ρειών και συνεργάζονται με τους δικούς 
μας εδώ. Ξεκάθαρα πράγματα! Πρέπει 

να πάρουμε την ευθύνη όλοι μας αν 
θέλουμε να έχουμε προληπτική ιατρι-
κή γιατί το θέμα μου είναι επιτακτική 
η αλλαγή στόχευσης στον ορισμό της 
προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη. Γιατί ουσιαστικά έχουμε 
αλλάξει τις έννοιες των ορισμών και των 
λέξεων και έχουμε αλλάξει το εννοιο-
λογικό εκτόπισμα των εννοιών. 

Το θέμα είναι ότι για να έχουμε προ-
ληπτική ιατρική πρέπει να εξετάσου-
με τα τρόφιμα από την αρχή τους, από 
την πύλη εισόδου που είναι οι ζωοτρο-
φές και είναι ακατάλληλες και έχουν 
όλες τις τοξικές ουσίες που έρχονται 
στο πιάτο μας. Τότε μόνο μπορούμε να 
φτάσουμε στην ρίζα του κακού! Αυτή 
είναι η επίσημη τοποθέτηση από Ελλή-
νων επιστημόνων οι οποίοι έχουν συμ-
μάχους από όλη την Ευρώπη και την 
Αμερική στο μέτωπο της επιστήμης και 
έχουμε περάσει τα 2.800 άτομα και το 
συντονιστικό είναι 30 άτομα από όλες 
τις ειδικότητες. Εκτελούμε το έργο του 
πνευματικού Διαφωτισμού διότι ζούμε 
σε ιδιότυπο πνευματικό μεσαίωνα και 
πρέπει να γίνει ο Διαφωτισμός έτσι ώστε 
να πάρουμε στα χέρια μας τα πράγμα-
τα και να αποκτήσουμε δημοκρατία για 
να εφαρμόσουμε την προληπτική ιατρι-
κή. Αλλιώς δεν έχουμε καμία τύχη! Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Αρκουλάκη: Ευχαριστούμε πάρα 
πολύ. Ακόμα μια εξαιρετική παρουσία-
ση. Να καλέσουμε τον δικηγόρο Γιώρ-
γο Κανιάρη για να μας δώσει μια ιδέα 
για το τι γίνεται με τους νόμους και την 
υγεία. Παρακαλώ ελάτε.

«Νομοθετικά πλαίσια  
 και Υγεία»

Γιώργος Κανιάρης (Δικηγόρος): 
Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Υγείας. 
Θα μπορούσα κάλλιστα να την παρομοι-
άσω με το παγκόσμιο πολιτικό πραξικό-
πημα που συντελείται. Είναι γνωστό σε 
όλους ότι αλλάζει ραγδαία και ριζικά ο 
παγκόσμιος οικονομικός χάρτης. Μέσα 
σε ένα κόσμο που γκρεμίζεται, θέλω να 
χαιρετήσω και να ευχαριστήσω τον πρό-
εδρο του ΠΑΚΟΕ κ. Χριστοδουλάκη και 
χαιρετήσω αγωνσιτικά όλους τους παρευ-
ρισκόμενους. Η υγεία νοσεί και επειδή 
το θέμα της ομιλίας μου είναι «Νόμος 
και Υγεία», οι νόμοι είναι αδύναμοι, δεν 
έχουν την ισχύ που είχαν κάποτε.

Σε αυτό το σημείο αποτελεί χρέος να 
αναφερθούμε σε δεκαετίες πριν σε προ-
σπάθειες που κάνανε κάποιοι άνθρωποι 
σε συμβούλια και σε διεθνή σύμφωνα. 
Ενδεικτικά μόνο θα ήθελα να αναφερθώ 
στο διεθνές Σύμφωνο της Νέας Υόρκης 
το 1966. Στο συγκεκριμένο σύμφωνο 
γίνεται αναφορά φυσικά στο κοινωνι-
κό κράτος και στην σωματική και ψυχι-
κή υγεία. Το πρώτο άρθρο στην δεύτε-
ρη παράγραφο αναφέρεται στα ατομικά 
και πολιτικά δικαιώματα. 

Θέλω να επικεντρωθώ στα ατομικά 
δικαιώματα που αναφέρει και θέλω αν 
πω ότι συντελείται μια μεγάλη επανά-
σταση συνειδήσεων. Λέει λοιπόν ότι σε 

καμία περίπτωση κανένας λαός δεν μπο-
ρεί να στερηθεί τα μέσα της επιβίωσης 
του. Αυτό το σύμφωνο κατέστη τελικά 
νόμος του αμερικάνικου κράτους και 
το 1997 νόμος της Ελληνικής βουλής. 
Αυτό το σύμφωνο λοιπόν από 2009 και 
έπειτα όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν 
θα μπορούσαν να το κάνουν σημαία και 
να αναδείξουν το πρόβλημα και πολι-
τικά και ανθρωπιστικά. Πιστεύω φίλες 
και φίλοι ότι αν αυτό το σύμφωνο που 
εν τέλει εντάχθηκε στην ελληνική νομο-
θεσία είχε αναδειχθεί, τα πράγματα θα 
είχαν πάρει μια άλλη πορεία. Θα είχαμε 
και τις αυτοκτονίες αλλά και τις ψυχι-
κές ασθένειες που ήταν απόρροια της 
καταπάτησης του συγκεκριμένου νόμου. 

Για να έρθουμε στα καθ’ ημάς, ως 
ποινικός και ως μέλος της Ένωσης Ποι-
νικολόγων θα μείνω μόνο σε 2-3 σημεία 
του ελληνικού συντάγματος. Εξάλλου το 
σύνταγμα μας δεν έχει πολλές αναφο-
ρές στα θέματα υγείας γιατί ο έλληνας 
νομοθέτης κράτησε αποστάσεις ασφα-
λείας από το συγκρουσιακό πεδίο μέσα 
στην υγεία. Στο άρθρο 5 του συντάγ-
ματος αναφέρεται στην προστασία της 
υγείας δίδεται ανεξαιρέτως σε όλους 
τους ευρισκόμενους στην ελληνική Επι-
κράτεια. Αυτό έρχεται να δικαιολογήσει 
το φλέγον μεταναστευτικό και προσφυ-
γικό ζήτημα. 

Και αποδεικνύει ότι οι Έλληνες είναι 
και φιλόξενοι αλλά και αλληλέγγυοι 
παρά τις κάκιστες συνθήκες που ζού-
με. Βεβαίως η πολιτεία πρέπει να πάρει 
τα δικά της μέτρα για να αντιμετωπίσει 
τους παρεισφρύοντες εγκληματίες μέσα 
σε όλα αυτά τα προσφυγικά ρεύματα. 
Πρέπει να βρει τον τρόπο να προστα-
τεύσει τον ελληνικό λαό από αυτά τα 
κρούσματα. Ουσιαστικά όποιος βρίσκε-
ται μέσα στην ελληνική επικράτεια έχει 
δικαίωμα στην υγεία και στην ποιότητα 
ζωής ανεξαρτήτου εθνικότητας. 

Το άρθρο αυτό ουσιαστικά είναι το 
πιο σημαντικό ειδικά σε σχέση και με το 
θέμα μας, μιλάω για το άρθρο 25. Και 
εδώ ο νομοθέτης μας λέει ότι το κρά-
τος μεριμνά για την υγεία των πολιτών 
και παίρνει μέτρα για την προστασία της 
νεότητας, των γηρατειών και των ανα-
πήρων. Δεν φαίνεται λίγο υποκριτικός 
αυτός ο νόμος σύμφωνα με τα σημε-
ρινά δεδομένα; Φταίνε και οι εξελίξεις 
που μας βρήκαν αδύναμους διότι ζού-
με σε ένα ιδιότυπο καθεστώς κατοχής. 
Σίγουρα δεν μπορεί το Σύνταγμα το ίδιο 
που έχει παραβιασθεί σχεδόν σε όλο του 
το σύνολο να εφαρμόσει από μόνο την 
νομοθεσία. Ένα άρθρο είχε για την υγεία 
και αυτό είναι υποκριτικό, δεν εφαρμό-
ζεται καθόλου. 

Οι αναθεωρήσεις του συντάγμα-
τος που γινόταν ανά χρονικά διαστή-
ματα δεν βελτίωσαν την κατάσταση 
αλλά έγιναν κυρίως για συντεχνιακούς 
λόγους. Έχουμε λοιπόν την πολυνομία, 
που σημαίνει ότι οι πολλοί αυτοί νόμοι 
προκαλούν μια σύγχυση για να μην μπο-
ρεί να βγάλει άκρη κανένας πολίτης και 
να μην ξέρει που θα απευθυνθεί. Ειδι-
κά σήμερα που ο πολίτης δεν έχει την 
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οικονομική ικανότητα στην δικαιοσύνη. 
Να μου πείτε έχει σχέση αυτό το θέμα; 
Ακριβώς! Μα η υγεία νοσεί και η δικαιο-
σύνη είναι αδύναμη, οι νόμοι είναι αδύ-
ναμοι και ανύπαρκτοι και ο πολίτης δεν 
μπορεί να καλυφθεί για οποιοδήποτε 
θέμα του προκύψει. 

Εκεί σταματάνε τα άρθρα που ανα-
φέρονται στην υγεία. Υπάρχει ένα τελευ-
ταίο που μιλάει για το κοινωνικό κράτος. 
Μα υπάρχει αυτή την στιγμή κοινωνικό 
κράτος; Υπάρχει η ανάλογη υποδομή για 
να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται, όπως για παράδειγμα 
στο προσφυγικό θέμα; Η πολιτεία είναι 
απούσα από όλα αυτά τα θέματα.

 Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα 
σημείο που πρέπει να σκεφτούμε την 
επόμενη μέρα. Το χθες το χάσαμε, το 
σήμερα το έχουμε γκρεμίσει, το θέμα 
είναι τι θα κάνουμε εμείς για τις επό-
μενες γενιές. Εδώ νομίζω πρέπει πράγ-
ματι να λειτουργήσουμε επαναστατικά, 
ανατρεπτικά και δημοκρατικά. Η επόμε-
νη μέρα πρέπει να μας βρει όλους ενω-
μένους στα θέματα της παιδείας και της 
υγείας. Η δικαιοσύνη που αποτελεί τον 
πυλώνα της δημοκρατίας πρέπει και 
αυτή να κάνει την δουλειά της σωστά. 
Για να κλείσω την ομιλία μου, η υγεία 
νοσεί και μιλήσαμε για τους ανύπαρ-
κτους νόμους. Εδώ πρέπει να μπει μια 
τελεία στα «κακώς κείμενα» επειδή πάνω 
από όλα είναι η υγεία, πάνω από όλα 
είναι η ζωή! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αρκουλάκη: Ευχαριστούμε πάρα 
πολύ για την εξαιρετική σας ομιλία. Να 
καλέσω τώρα στο βήμα την κ. Δημοπού-
λου που είναι ψυχολόγος στο πανεπι-
στήμιο Atlanta του Καναδά. Σας καλω-
σορίζουμε. 

«Η ψυχική Υγεία  
στις μέρες μας»

Σοφία Δημοπούλου (Ψυχολό-
γος στο πανεπιστήμιο Atlanta του 
Καναδά): Σας ευχαριστώ πολύ για την 
σημερινή σας πρόσκληση. Εγώ προσωπι-
κά θα σας μιλήσω για την ψυχική υγεία 
και θα σας δώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα 
για το σύστημα υγείας μας. Εδώ όμως 
στο ζήτημα αυτό κάτι αρχίζει να ξυπνά-
ει αλλά δεν μιλάω για όλο τον πλανήτη 
μας αλλά για τις «πολιτισμένες χώρες». 

Κάτι λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη και 
είναι αναπόφευκτο αυτό να υπάρξει μια 
συνεχόμενη συλλογική συνείδηση. Η 
οποία λέει ότι αυτό το μεγάλο κομμάτι 
της ζωής μας που έχει επηρεαστεί από 
διάφορες οδύνες και πόνο προέρχεται 
από έναν πρωταρχικό τραυματισμό ο 
οποίος έχει βαθειά πληγώσει τον πυρή-
να μας και την ανθρώπινη μας φύση. 

Η αίσθηση του άγχους σαν παρε-
νέργεια, αυτή η αίσθηση που έχουμε 
ότι καταστρεφόμαστε, η αποξένωση, 
η έλλειψη νοήματος ζωής είναι μόνο 
κάποιες από τις πολλές παρενέργειες 
που δημιουργεί το πρωταρχικό τραύ-
μα. Τις περισσότερες φορές το τραύμα 
αυτό λειτουργεί αμυδρά στην ζωή μας. 
Αρχίζει λοιπόν να ενεργοποιείται όταν 

κάποιες νύχτες έχουμε για παράδειγ-
μα κάποια καταθλιπτική διάθεση έτσι 
θα αρχίσει να μας στοιχειώνει αυτό το 
φάσμα της. Έτσι όταν συναντάμε τέτοια 
κατάσταση δεν την αντιμετωπίζουμε 
και ριχνόμαστε απεγνωσμένα σε κάθε 
λογής εθισμούς. Κάνουμε λοιπόν την 
ζωής μας αναποτελεσματική και χωρίς 
αυθεντικότητα. Πρωταρχικό τραύμα 
εμείς ονομάζουμε το αποτέλεσμα μιας 
παραβίασης που όλοι έχουμε υποστεί 
με διάφορους τρόπους. 

Έχουμε δηλαδή γίνει αντικείμενα και 
δεν σεβόμαστε την ανθρώπινή μας υπό-
σταση. Σε αυτά τα θύματα μπορούμε να 
προσθέσουμε και τα θύματα σεξουαλι-
κής και συναισθηματικής κακοποίησης, 
σεξιστική και ρατσιστική συμπεριφορά 
στην όποια έχουν συμβάλλει ο κοινωνι-
κός μας περίγυρος με σημαντικότερους 
τους γονείς μας. Βέβαια αυτό έχει ως 
συνέπεια με ψυχολογικούς όρους ότι 
το άτομο αυτό έχει χάσει την σύνδεση 
με τον έσω εαυτό του. Έχει τραυματι-
στεί ο έσω εαυτός. 

Με θρησκευτικοφιλοσοφικούς όρους 
μιλάμε ότι σπάει η σύνδεση από την 
απόλυτη πραγματικότητα. 

Το άτομο δηλαδή το οποίο έχει τραυ-
ματιστεί κόβεται από τις βαθύτερες ρίζες 
της ύπαρξης του. Αυτό σημαίνει ότι χάνει 
την πίστη του και την ελπίδα του, χάνει 
επίσης την εμπιστοσύνη του στους σημα-
ντικούς άλλους αλλά και στο κοινωνικό 
σύνολο. Η παραβίαση έχουμε βρει και 
παραδεχθεί όλοι ότι συμβαίνει στην παι-
δική ηλικία. Όμως υπάρχει ένα ενθαρ-
ρυντικό στοιχείο σε όλα αυτά. Υπάρχει 
συλλογική συνείδηση που στις μέρες 
μας έχει αρχίσει να ξυπνάει.  

Και τι εννοώ με τον όρο συλλο-
γική συνείδηση και πως φαίνεται. Οι 
άνθρωποι έχουν βρει από μόνοι τους 
ότι έχουμε κάποια προβλήματα όπως 
οι εθισμοί, ο αλκοολισμός κτλ έχουμε 
δηλαδή αντιληφθεί και κατανοήσει ότι 
όντως κάτι συμβαίνει. Πρέπει να το δού-
με. Όλο αυτή η αντίληψη έχει δημιουρ-
γήσει ένα κλίμα ανάκαμψης και μέσω 

αυτού του κλίματος το κάθε άτομο αρχί-
ζει να προβάλει το πρόβλημα του. Με 
ποιο τρόπο; Είτε με τους ψυχολόγους 
είτε με ανθρώπους που ασχολούνται με 
την ψυχική υγεία. Παρατηρείται δηλαδή 
μια στροφή προς αυτή την επιστήμη και 
οι σύμβουλοι και οι θεραπευτές έχουν 
ανακαλύψει το εξής ότι και στις καλύ-
τερες οικογένειες υπάρχουν χειρισμοί 
που τραυματίζουν το παιδί ψυχολογικά. 

Μια δεύτερη περίπτωση που βλέ-
πουμε αυτό το κίνημα ανάπτυξης είναι 
ότι τελευταία έχουν αναπτυχθεί σε ολό-
κληρο τον κόσμο ομάδες αυτοβοήθειας 
όπως οι Ανώνυμοι Αλκοολικοί, οι ναρ-
κομανείς, οι ψυχαναγκαστικοί, οι τζο-
γαδόροι, άτομα με υπερφαγίες κτλ. Μία 
μελέτη στην Αμερική αναφέρει ότι 15 
εκατομμύρια από τον συνολικό πληθυ-
σμό ανήκανε σε μισό εκατομμύριο ομά-
δες υποστήριξης και υπήρχαν 200 δια-
φορετικοί τύποι ομάδων που είχαν ως 
στόχο την ανάρρωση των αλκοολικών. 

Έτσι όλη αυτή η συνειδητοποίηση 
που έχει γίνει γύρω από την κατάστα-
ση του πρωτογενούς τραύματος έχει 
επίσης ευαισθητοποιήσει τα ΜΜΕ. Τα 
ΜΜΕ αναφέρουνε καταστάσεις τις οποί-
ες βγάζουν στο φως της δημοσιότητας. 
Έχουνε συμβάλει και αυτά με τον τρό-
πο τους. Στο εξωτερικό τουλάχιστον 
έχουν ψηφιστεί διάφοροι νόμοι και 
αναγκάζουν όλους τους επαγγελματίες 
για παράδειγμα αν υποψιαστούν ίχνος 
κακοποίησης παιδιού να ευαισθητοποι-
ηθούν και να το καταγγείλουν. Οι οργα-
νώσεις είναι αφοσιωμένες στην υπερά-
σπιση των δικαιωμάτων του παιδιού στις 
μέρες μας επειδή έχουν φροντίσει για 
την προγενετική φροντίδα τους, έχουν 
βρεθεί νέοι μέθοδοι τοκετού και σέβο-
νται επίσης την εμπειρία του βρέφους 
μέσω πιο ανώδυνων τοκετών για την 
ψυχική υγεία του βρέφους. Βέβαια το 
πρωτογενές τραύμα εδώ στην Ελλά-
δα δεν έχουμε πολλούς θεραπευτές 
που να ασχολούνται με αυτό. Υπάρχει 
και ένας ολιστικός τρόπος που επανα-
φέρει την ψυχή το σώμα και το πνεύ-

μα για να ολοκληρωθεί το άτομο σαν 
προσωπικότητα. 

Είναι η πρώτη φορά που κάνω μια 
ομιλία και δηλώνω στεναχωρημένη. Είχα 
την ευκαιρία να παρακολουθήσω όλους 
τους συνομιλητές  με μεγάλη ενσυναί-
σθηση σε αυτό που πραγματικά περνά-
με στην χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα 
πολύ για τον χρόνο σας.

Αρκουλάκη: Εμείς σας ευχαριστού-
με πολύ κυρία Δημοπούλου. Λοιπόν να 
περάσουμε στην επόμενη ομιλήτρια την 
κυρία Αμαλία Τσίμα.

«Η οικολογική διάσταση  
της ομοιοπαθητικής»

Ναταλία Τζήμα (Ειδικός Παθο-
λόγος): Εγώ ευχαριστώ, η τιμή είναι 
δική μου. Πολλές ευχαριστίες και στους 
διοργανωτές. Για να συνδέσω τον τίτ-
λο της σημερινής ημερίδας με αυτά που 
θέλω να πω, η υγεία ναι μεν νοσεί αλλά 
νοσούν και οι φορείς και οι δομές της 
υγείας. Το σημερινό υπουργείο υγείας 
θα μπορούσε κάλλιστα να ονομάζεται 
υπουργείο οικονομικών της υγείας. Ειδι-
κά τα τελευταία χρόνια αυτό που διαχει-
ρίζεται το εν λόγω υπουργείο δεν είναι 
η υγεία αλλά η νοσηρότητα. 

Όλα περιστρέφονται γύρω από την 
νοσηρότητα. Θα συμφωνήσω και με τους 
συνάδελφους προηγουμένως που μίλη-
σαν για τις παθογένειες της υγείας που 
προέρχονται κυρίως από την πολιτική 
αναλγησία των εκάστοτε κυβερνήσεων. 

Λοιπόν, φαντάζομαι όλοι σας θα 
γνωρίζετε την θεραπευτική δράση της 
ομοιοπαθητικής. Ίσως λιγότεροι γνωρί-
ζετε την οικολογική διάσταση της ομοι-
οπαθητικής. Όπως κάθε θεραπευτικό 
σύστημα αποσκοπεί όχι μόνο να εξα-
λείψει συμπτώματα αλλά και να φέρει 
τον άνθρωπο και τον οργανισμό σε 
μια κατάσταση πληρότητας σχέσης του 
ανθρώπου εντός του με το εξωτερικό 
περιβάλλον. Αυτό λοιπόν το θεραπευ-
τικό σύστημα ακολουθώντας κάποιες 
συγκεκριμένες αρχές και χορηγώντας 
στους ανθρώπινους οργανισμούς φυσι-
κές ουσίες πετυχαίνει το επιθυμητό απο-
τέλεσμα χορηγώντας αυτές τις ουσίες σε 
πάρα πολύ μικρές δόσεις για αυτό τον 
λόγο δεν είναι τοξικό. Είναι ένας από 
τους λόγους που έχει αυτήν την οικο-
λογική διάσταση, δεν βλάπτει δηλαδή 
το περιβάλλον. 

Ο ιδρυτής της ομοιοπαθητικής είναι 
ο Hanneman αλλά οι απαρχές της εν 
λόγω μεθόδου φτάνουν από αρχαιοτά-
των χρόνων. Για να διαπιστώσουμε σε 
μεγαλύτερο βαθμό την οικολογική διά-
σταση της ομοιοπαθητικής, μπορούμε να 
αναφέρουμε το παράδειγμα του καφέ. 
Όταν μας έρθει λοιπόν με αϋπνία από 
μια φοβερή ροή ιδεών θα του χορηγή-
σουμε υπεραραιωμένο καφέ την ομοι-
οπαθητική «Coffea» και μεα αυτόν τον 
τρόπο τον θεραπεύουμε. 

Η ομοιοπαθητική είναι μια ενεργο-
πληροφοριακή μέθοδος δεν λειτουργεί 
όπως το φυσικό φάρμακο. Είναι κάτι 
καταγεγραμμένο μέσα στο νερό, στο 

Σοφία Δημοπούλου
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αρχικό διάλυμα που χορηγείται. Όπως 
για παράδειγμα σε έναν υπολογιστή που 
έχει προσβληθεί από ιό του χορηγού-
με το ανάλογο πρόγραμμα για να για-
τρευτεί έτσι λοιπόν και στον ανθρώπινο 
οργανισμό μπαίνουν αυτά τα ιάματα και 
διορθώνει βλαπτικά προγράμματα που 
υπάρχουν στον οργανισμό. Η πληροφο-
ρία είναι δομημένη ενέργεια. Αυτή την 
«πόρτα» μπορούμε είτε να την σπάσου-
με είτε να πάμε δομημένα και πιο σοφά 
και να την ανοίξουμε με ένα κλειδί. Έτσι 
λειτουργεί η ομοιοπαθητική. 

Η κατεξοχήν ecofriendly ιατρική είναι 
επικεντρωμένη στον πάσχοντα άνθρω-
πο, ασφαλής, αποτελεσματική, φιλι-
κή προς το περιβάλλον και οικονομική. 
Τα κριτήρια που απαιτούνται  για την 
οικολογική ιατρική και για την ιατρική 
της αειφορίας είναι να είναι ασφαλής, 
να είναι καθαρή μέθοδος και μη τοξική 
στην παρασκευή της. 

Η διατροφή σήμερα κατ’ ουσία είναι 
ένας « προβατόμορφος λύκος». Νομί-
ζουμε ότι τρώμε και παίρνουμε ενέρ-
γεια στην ουσία όμως η τροφή η ίδια 
μας παίρνει ενέργεια. Τα περισσότερα 
από αυτά που τρώμε δεν είναι τρόφι-
μα, είναι ακατάλληλα προς βρώση. Στην 
ομοιοπαθητική πέραν του ότι υπάρχει 
αυτός ο σεβασμός και δεν δημιουρ-
γείται τοξικότητα, έχει και την ιδιότη-
τα της αποτοξίνωσης από τις τοξίνες 
των τροφών που δυστυχώς καταλή-
γουν στο σώμα μας. 

Να μιλήσουμε τώρα για την σχέση 
κόστους της ομοιοπαθητικής θεραπεί-
ας σε σχέση με αυτά που προσφέρει. 
Είναι πολύ οικονομική. Υπάρχει μόνο μια 
μονάδα παραγωγής ομοιοπαθητικών 
προϊόντων στην Ελλάδα όλα τα άλλα 
παράγονται από τα κατά τόπους φαρ-
μακεία. Ένας ακόμα λόγος που δεν είναι 
συμπαθής αυτή η θεραπευτική μέθο-
δος συμπαθής στην παγκόσμια τάξη 
που θέλει όλα να μεγεθύνονται και ο 
μικροιδιοκτήτης, ο αυτοαπασχολούμε-
νος και όλες οι μικρές δομές να κλεί-
νουν. Και είναι και φθηνή αν αναλογι-
στούμε ότι συνήθως στις έρευνες έχει 
μετρηθεί ένα πράγμα, η αρθρίτιδα για 
παράδειγμα, ενώ βλέπουμε στην ομοι-
οπαθητική ότι έχουμε και άλλα συνωδά 
οφέλη, θετικές παρενέργειες που δεν 
καταμετρούνται συνήθως στις έρευνες. 

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο 
άνθρωπος δεν είναι ένα άθροισμα μελών 
αλλά αποτελεί ένα σύνολο που είναι 
πολύ σημαντικότερο από το άθροισμα 
σε αλληλεξάρτηση με το περιβάλλον, 
με μια συνεχή ανταλλαγή ύλης, ενέρ-
γειας και πληροφορίας. Ένα ρητό του 
φιλόσοφου Γκάντι λέει ότι η ομοιοπα-
θητική είναι μια θεραπευτική μέθοδος 
που γιατρεύει τον άνθρωπο οικονομι-
κά και μη βίαια. Και τελικά επανέρχο-
μαι στην αφύπνιση και όλα αυτά συνη-
γορούν στο ότι πρέπει να φύγουμε από 
τον αυτόματο και να πάμε σε μια συν-
θήκη αυτεπίγνωσης για να γνωρίσουμε 
ποιοι πραγματικά είμαστε. Αυτά είχα να 
σας πω, σας ευχαριστώ πολύ. 

Χριστοδουλάκης: Και επειδή ήρθε 

το τέλος των ομιλιών. Ευχαριστούμε 
όλους σας που φτάσατε ως το τέλος. 
Καλούμε την κυρία Χαλιώτη να μας πει 
εκ των υστέρων έναν χαιρετισμό και 
στην συνέχεια ο κύριος Γκέκας να μας 
κάνει μια ολιγόλεπτη αναφορά.

Ο χαιρετισμός της 
αντιδημάρχου του δήμου 
Αμαρουσίου

Ειρήνη-Μαρία Χαλιώτη (Αντιδή-
μαρχος δήμου Αμαρουσίου): Καλη-
σπέρα. Θέλω να μεταφέρω τον χαιρετι-
σμό του δημάρχου μας, Γιώργο Πατούλη 
που βρίσκεται σε προγραμματισμένο 
ταξίδι στο εξωτερικό. Και να πω ότι 
επειδή έχω άποψη με όλα αυτά που 
αναφέρθηκαν καθώς έχω ασχοληθεί με 
την προστασία του περιβάλλοντος, ότι 
πραγματικά ήταν εξαίρετη η σημερινή 
ημερίδα. Γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ 
χρήσιμα όλα όσα ειπώθηκαν σήμερα 
σε αυτή την αίθουσα και θα ήθελα να 
επαναληφθεί αυτό υπό την αιγίδα του 
δήμου Αμαρουσίου για να μπορέσουμε 
να έχουμε κινητοποιήσεις και γεμάτες 
τις αίθουσες. Θέλω να δώσω τα συγ-
χαρητήρια μου και στους διοργανωτές 
της σημερινής ημερίδας αλλά και στους 
ομιλητές. Για να μην σας κουράζω άλλο, 
θέλω πάλι να σας δηλώσω την στήριξη 
της διοίκησης και του Δήμου και ευελ-
πιστώ σε μια επόμενη συνεργασία. Σας 
ευχαριστώ πολύ.

Χριστοδουλάκης: Και εμείς ευχα-
ριστούμε κύρια Χαλιώτη και ελπίζου-
με σε μια συνεργασία σε πάρα πολλά 
θέματα και υγείας αλλά και του περι-
βάλλοντος. Κύριε Γκέκα, πείτε μας και 
εσείς πως είδατε την σημερινή ημερίδα.
Η τοποθέτηση του κ. Γκέκα, 
εκπροσώπου του ΚΙΠΑΛ

Κώστας Γκέκας (Δικηγόρος): Καλη-
σπέρα φίλες και φίλοι. Εγώ έρχομαι 
εδώ ως εκπρόσωπος του ΚΙΠΑΛ, Κίνημα 
Πολιτικής Αλήθειας. Είναι μια προσπά-
θεια από τις πολλές προσπάθειες που 
έχουν δώσει οι συμπολίτες μας για να 

δώσουν ένα τέλος σε αυτό το λεγόμε-
νο καθεστώς της μεταπολίτευσης για 
να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. 

Ως ΚΙΠΑΛ πρέπει να πω ορισμένες 
αλήθειες που απορρέουν από τα λεγό-
μενα της σημερινή ημερίδας. 

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι είναι 
ευχάριστο σήμερα που δεν έχει κόσμο 
σήμερα. Γιατί σύμφωνα με την ανάλυ-
ση όποιος θα ερχόταν εδώ σήμερα με 
αυτά που θα άκουγε θα λειτουργούσε 
βλαβερά στον οργανισμό του καθώς 
θα του δημιουργούσε στρες και άγχος 
περαιτέρω. Εμείς γιατί είμαστε εδώ; 
Γιατί έχουμε αυξημένο ανοσοποιητι-
κό σύστημα. 

Το δεύτερο συμπέρασμα που εξήγα-
γα. Σε σχέση με το σύστημα, το λεγό-
μενο καθεστώς της μεταπολίτευσης. Το 
συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα είναι 
γεγονός ότι θα στείλε στο «τάφο» όλους 
τους έλληνες πολίτες. Το σύνταγμα έχει 
καταστρατηγηθεί στο σύνολο του. Θέλω 
να σας ενημερώσω ότι είμαστε και εμείς 
συνυπεύθυνοι όταν ξέρουμε κάποιες 
αλήθειες και δεν τις αντιμετωπίζουμε. 
Πάει και αυτό το θέμα!

Να πάω τώρα στο θέμα της υγείας. 
Στην Ελλάδα τώρα γίνεται ένας οικο-
νομικός πόλεμος, ο οποίος είναι ένας 
πραγματικός πόλεμος καθώς αποτε-
λεί την πρώτη φάση ενός κανονικού 
πολέμου. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε 
μια εμπόλεμη κατάσταση και το πολιτι-
κό σύστημα δεν θέλει αν αντιμετωπίσει 
την ιστορία που αντιμετωπίζουμε εμείς. 

Ο επιπτώσεις όσο αφορά την υγεία 
δείχνει την απλή αλήθεια. Ότι δηλαδή οι 
ασθένειες που προέρχονται από αυτές 
τις στρεσογόνες αιτίες είναι οι αυτο-
χειρίες που έχουν ξεπεράσει τα 8.000 
κρούσματα! Αυτά είναι τα πραγματικά 
θύματα αυτού του ιδιότυπου πολέμου.

Θέλω να κλείσω την τοποθέτηση 
μου λέγοντας για αυτό το περιβόητο 
«Φακελάκι». Πρέπει να κάνουμε μια 
συγκεκριμένη πρόταση για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος. 

Δεν αντιμετωπίζεται με τους νόμους 
της απαγόρευσης που θεσπίζονται κάθε 

φορά και με τις ποινικές διώξεις που 
γίνονται διότι το ενθυμικό δίκαιο το 
οποίο κυριαρχεί στην Ελλάδα αλλά και 
σε κάθε χώρα έχει δείξει ότι ο άνθρω-
πος εκ φύσεως θέλει να πάει, όταν 
αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα 
και αυτό λύνεται, να ευχαριστήσει τον 
γιατρό του. Μπορούμε όμως να το αντι-
μετωπίσουμε αυτό πολύ πρακτικά. Υπό 
ποία έννοια; 

Να θεσμοθετηθεί ότι κάθε πολίτης 
που πηγαίνει στο νοσοκομείο και θέλω 
να ευχαριστήσει τον γιατρό του να κατα-
θέτει επίσημα όποιο ποσό θέλει στο 
ταμείο του νοσοκομείο. Με τον τρόπο 
αυτό θα πληρώνονται έξτρα οι γιατροί, 
το προσωπικό κτλ Και έτσι οι άνθρω-
ποι που δεν έχουν οικονομική δυνατό-
τητα θα νοσηλεύονται. Αυτά. Ευχαρι-
στώ που με ακούσατε. 

Επίλογος- Κλείσιμο  
ομιλίας από τον Πρόεδρο  
του ΠΑΚΟΕ

Χριστοδουλάκης: Ευχαριστούμε 
πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την 
ημερίδα του ΠΑΚΟΕ με θέμα «Η Υγεία 
νοσεί» υπό την αιγίδα του Ιατρικού 
Συλλόγου Αττικής. Να ευχαριστήσου-
με επίσης τον κ. Πατούλη, δήμαρχο του 
δήμου Αμαρουσίου, για την συνεργα-
σία και την φιλοξενία. 

Ελπίζω να έχουμε μια συνέχεια στην 
συνεργασία. Ελπίζω να προκύψει κάτι 
καλύτερο τώρα. Η ημερίδα αυτή είχε 
σαν στόχο από τους ομιλητές να εξα-
χθούν ορισμένα συμπεράσματα και να 
ενημερωθούμε όλοι και να προταχθεί 
το αυτονόητο ότι πρέπει πια να προ-
στατεύσουμε την ψυχική και σωματι-
κή μας υγεία. 

Σίγουρα οι ομιλίες δεν μπορούν 
να καλύψουν ολόκληρο το φάσμα της 
υγείας αλλά δύο είναι τα πράγματα 
που μπόρεσα να βγάλω σαν συμπερά-
σματα.  Το πρώτο είναι ότι δυστυχώς 
αν δεν διεκδικήσουμε το αυτονόητο 
δηλαδή την προστασία της υγείας μας 
και των παιδιών μας δεν πρόκειται να 
γίνει απολύτως τίποτα. Διότι τα συμ-
φέροντα των φαρμακευτικών εταιρει-
ών, των εταιρειών διατροφής και των 
εταιρειών που διαγιγνώσκουν διάφορα 
θέματα πάνω στην υγεία και ταυτόχρο-
να των γιατρών σε ένα ποσοστό δια-
πλέκονται στο σύστημα αυτό και έχουμε 
τα φαινόμενα της διαφθοράς. 

Όλα αυτά τα καταγγέλλουμε σαν 
ΠΑΚΟΕ εδώ και 36 χρόνια αλλά ποτέ 
δεν γίνεται τίποτα.  Αν εμείς οι ίδιοι δεν 
διεκδικήσουμε το αυτονόητο που είπα 
προηγουμένως δεν πρόκειται να διεκ-
δικήσουμε τίποτα. Αυτό που φοβόμα-
στε σαν ΠΑΚΟΕ τόσα χρόνια είναι ότι το 
σύστημα διαπλοκής είναι τόσο βαθειά 
ριζωμένο που δεν γίνεται, αν δεν γίνει 
μια επανάσταση από τους πολίτες κατα-
ναλωτές, να διεκδικήσουν τα δικαιώ-
ματά τους.

 Η ημερίδα τελείωσα και σας ευχαρι-
στούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε 
όλες αυτές τις ώρες. Καλή σας νύχτα!

Ειρήνη-Μαρία Χαλιώτη
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 
ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Περιβάλλον και Φυσικό Αέριο
Τα Διοικητικά Συμβούλια του ΠΑΚΟΕ, 

ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ,ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΕΝ. Με την ευκαιρία της Παγκό-
σμιας Ημέρας της Γης, διοργάνωσαν την  
Ημερίδα με θέμα: «Ενέργεια και Περι-
βάλλον» η οποία πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 22-04-2016 από τις 16:00-
22:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Αθηναίων Ακαδημίας 50 στην Αίθου-
σα Καβάφη. Η ημερίδα τελέστηκε υπό 
την αιγίδα της ΔΕΠΑ Α.Ε. Με ιδιαίτερη 
επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα που 
διοργάνωσε το ΠΑΚΟΕ στο Πνευματι-
κό Κέντρο του δήμου Αθηναίων για την 
«Παγκόσμια μέρα της Γης». Στην ημερίδα 
που ξεκίνησε με εισήγηση του Προέδρου 
της Οργάνωσης καθηγητή Παναγιώτη 
Χριστοδουλάκη, παρέστησαν εκλεκτοί 
καλεσμένοι με ιδιαίτερα ενδιαφέρου-
σες εισηγήσεις. 

 Ο κ. Παπανίκας, καθηγητής Πανεπι-
στημίου Πατρών, αναφέρθηκε στην οικο-
λογική αξία του φυσικού αερίου και την 
αντίθεση των υποστηρικτών του πετρε-
λαίου στην αξιοποίησή του.

Ο κ. Μπαράκος, Δρ. Χημικός- Μηχα-
νικός, τόνισε την σημασία της βιοενέρ-
γειας η οποία δεν αξιοποιείται σχεδόν 
καθόλου στη χώρα μας, εν αντιθέσει με 
τη Διεθνή Κοινότητα.

Ο κ. Λογοθέτης, χημικός-μηχανι-
κός, αναφέρθηκε στην σχεδόν ανύπαρ-
κτη αξιοποίηση των απορριμμάτων ως 
πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, σε αντί-
θεση με τον Ευρωπαϊκό χώρο.

Ο κ. Γιαννουλόπουλος, καρδιο-
λόγος-πνευμονολόγος, επεσήμανε το 
βάρος που πέφτει στην κοινωνία από 
σοβαρές νόσους, οι οποίες προκαλού-
νται από την χημική ρύπανση, τον τρό-
πο ζωής και τις μεταλλαγμένες ουσίες.

Ο κ. Νησιώτης, χημικός-μηχανικός 
και πρώην διευθυντής της ΔΕΗ, υπο-
γράμμισε τις σοβαρές επιπτώσεις της 
λιγνιτικής ενέργειας για το περιβάλλον 
και την Γη μας.

Ο κ. Μαλτέζος, ενεργειολόγος -μηχα-
νικός, έθιξε τα ζητήματα  της έλλειψης 
πολιτικής βούλησης, των συμφερόντων 
και της μη υλοποίησης λύσεων υπέρ 
του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και 
την σημασία των ΑΠΕ και της ενεργει-
ακής εξοικονόμησης. Υπενθύμισε επίσης 
την πρόταση του ΠΑΚΟΕ για την ίδρυ-
ση των ενεργειακών  καταναλωτικών 
Συνεταιρισμών.

Ο κ. Ιακωβίδης, αρθρογράφος, μίλη-
σε για τις εκπληκτικές δυνατότητες παρα-
γωγής ενέργειας από το Υδρογόνο. Μία 
καθαρή, ακίνδυνη και φθηνή διαδικασία.

Την ημερίδα συντόνισαν ο δημοσιο-
γράφος Γιάννης Διαβάτης και ο Αντιδή-
μαρχος Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, 
Γιώργος Αποστολόπουλος. Ακολούθησε 
συζήτηση μεταξύ των ομιλητών και των 
παρευρισκομένων στην οποία δόθηκε 
έμφαση στις λύσεις και στο μέλλον της 
Γης μας, διότι σε τελική ανάλυση «Ημέρα 
της Γης», είναι η κάθε ημέρα που ζούμε.

 
Εναρκτήριες ομιλίες

Γιώργος Αποστολόπουλος (Αντι-
δήμαρχος Δήμου Αθηναίων): Καλη-
σπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που 
βρίσκεστε σήμερα κοντά μας. Έχω ανα-
λάβει τον συντονισμό της σημερινής 
ημερίδας για την σημερινή παγκόσμια 
μέρα Γης του ΠΑΚΟΕ μαζί με τον Γιάννη 
Διαβάτη. Τι μπορεί να πει κανείς για την 
παγκόσμια ημέρα γης που αντί να την 
γιορτάζουμε μόνο γιορτή δεν αποτελεί. 
Αν υπάρχει κάτι συνολικά που προσβάλ-
λεται από την παρουσία του ανθρώπου 
είναι κυρίως η Γη. Όλες οι μολύνσεις και 
οι καταστροφές που προκαλούνται από 
ανθρώπινη αιτία είναι πλήγμα κατά της 
Γης. Χωρίς να θέλω να πω κάτι παρα-
πάνω υπάρχουν πολύ αξιόλογοι ομιλη-
τές οι οποίοι θα αναλύσουν με λεπτομέ-

ρειες τα θέματα της ημερίδας. Υπάρχει 
μια ποικιλία και μια ευρεία διάσταση 
των θεμάτων που θα παρακολουθή-
σουμε. Να δώσω τώρα τον λόγο στον 
Γιάννη Διαβάτη.

Γιάννης Διαβάτης (Πολιτικός Επι-
στήμονας): Σε πολύ σύντομο και περιε-
κτικό χρόνο θα προσπαθήσω να πω ότι 
νομίζω εγώ ότι είναι από τα σπουδαι-
ότερα πράγματα στην ζωή μας. Το ένα 
είναι ότι η Γη μας είναι η αποθήκη των 
ζωτικών πόρων. Υπάρχει ένας παγκόσμι-
ος νομοτελειακός κανόνας που λέει ότι 
το καθετί που δεν ανεφοδιάζεται κάπο-
τε τελειώνει. 

Έτσι λοιπόν εμείς σαν άνθρωποι 
αιμορραγούμε την Γη, μη φροντίζοντας 
επαρκώς για την πρόληψη. Θα παρακα-
λέσω λοιπόν όλους τους ομιλητές που θα 
ανέβουν στο βήμα να τοποθετηθούν για 
όλα αυτά τα φλέγοντα θέματα. Σήμερα 
ξεκινάει μια προσπάθεια από το ΠΑΚΟΕ 
όμως πρέπει να υπάρξει η δέουσα συμπα-
ράσταση. Έτσι λοιπόν το σημερινό μήνυ-
μα είναι ότι πρέπει να συμπράξουμε με 
το ΠΑΚΟΕ που δρα τόσα πολλά χρόνια 
και βρίσκεται όχι απαραίτητα απέναντι 
στην εξουσία αλλά απέναντι στα κακώς 
κείμενα. Αυτά τα λίγα είχα να πω, να 
σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας 

παρουσία. Να καλέσουμε τον πρόεδρο 
του ΠΑΚΟΕ, Παναγιώτη Χριστοδουλάκη.

«Ιστορική Αναδρομή  
του ΠΑΚΟΕ»

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 
(Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ): Καλησπέ-
ρα σας και από μένα. Χαίρομαι που θα 
κάνουμε σήμερα συζήτηση για το βασι-
κότερο στοιχείο της διαβίωσης μας που 
είναι η ενέργεια σε σχέση με το περιβάλ-
λον. Επειδή οι ομιλητές είναι εξειδικευ-
μένοι στα θέματα που έχουν να πουν, 
εγώ από την πλευρά θα κάνω μια ιστο-
ρική αναδρομή για το τι έχει κάνει το 
ΠΑΚΟΕ στην διάρκεια των 36 χρόνων 
που λειτουργεί. Ιστορικά λοιπόν όταν 
ξεκινήσαμε το 1979 προσπαθήσαμε να 
δώσουμε έμφαση στα πρακτικά ζητή-
ματα του τόπου. 

Όπως το φωτοχημικό νέφος που 
έπληττε τότε την Αθήνα. Είχαμε και ενερ-
γειακά προβλήματα καθώς όλη αυτή η 
ατμοσφαιρική ρύπανση, τα αιωρούμενα 
σωματίδια, τα οξείδια του αζώτου δεν 
έδιναν την δυνατότητα στις ακτίνες του 
ηλίου να διεισδύσουν έτσι ώστε να λει-
τουργήσει καλά το οικοσύστημα. Στην 
βάση λοιπόν αυτή ξεκινήσαμε έναν αγώνα 
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ενάντια σε ενεργειακές ρυπογόνες ομά-
δες. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε έναν αγώ-
να ενάντια στην ΔΕΗ και είχαμε επα-
ναστάσεις και διαμαρτυρίες. Ο αγώνας 
που κάναμε τότε ήταν πολύ δυσανάλο-
γος με βάση τις δυνάμεις τις δικές μας 
και τις δυνάμεις της ΔΕΗ. Αυτή ήταν η 
πρώτη ενεργειακή δράση που κάναμε 
σε πρώτη φάση.

 Έπειτα υπήρξε το θέμα της Μεγαλόπο-
λης που είχε και εκεί τεράστιο πρόβλημα 
ειδικά στην λιγνιτική ζώνη. Υπήρχε πρό-
βλημα επιδημιολογικό με μεγάλη συγκέ-
ντρωση ραδιενέργειας και εκεί κάναμε 
έναν αγώνα με μετρήσεις. Τα υγρά από-
βλητα της ΔΕΗ είχαν καταστρέψει και 
τον ποταμό εκεί. Κάτι κάναμε και εκεί. 
Μπήκαν καινούργια φίλτρα και έκαναν 
έναν άτυπο βιοχημικό καθαρισμό. Μετά 
ήρθε η μακάβρια ιστορία του Τσέρνομπιλ. 
Πέρασαν τα χρόνια και κάναμε αγώνες 
για τα νερά και την ποιότητα του αέρα. 
Ενεργειακό ήταν το πρόβλημα θα έλε-
γε κανείς γιατί ξέρετε όλες αυτές οι βιο-
μηχανίες που ήταν μέσα στο λεκανοπέ-
διο της δυτικής Αθήνας ήταν άναρχες, 
χωρίς ειδικές μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

Οι προδιαγραφές ήταν από ανεπαρ-
κείς ως μηδενικές. Με αποτέλεσμα όλοι 
αυτοί οι κύριοι που διοικούσαν τις βιο-
μηχανίες αυτές να μην ελέγχονται. Έτσι 
λοιπόν στα 36 χρόνια που λειτουργεί το 
ΠΑΚΟΕ έκανε πάρα πολλά στο τομέα 
της ενέργειας και του περιβάλλοντος 
θέλοντας να αποδείξει ότι χωρίς ενέρ-
γεια ούτε το περιβάλλον μπορεί να λει-
τουργήσει αλλά ούτε το οικοσύστημα. 

Αν δεν προσέξουμε βασικές παραμέ-
τρους της ζωής μας για να λύσουμε σε 
έναν βαθμό το ενεργειακό μας πρόβλη-
μα θα τα χάσουμε όλα. Να φανταστείτε 
ότι αυτήν την στιγμή που συζητάμε το 
lobby των πετρελαίων αντιμάχεται ένα 
αντίστοιχο lobby του φυσικού αερίου, 
που αντί να έχει κυριαρχήσει και λόγω 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον αλλά 
και του οικονομικού συμφέροντος μιας 
χώρας δυστυχώς αυτήν την στιγμή επι-
κρατεί το πετρέλαιο. 

Πρέπει λοιπόν, καταλήγοντας, να 
αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Ή θα συνε-
χίσουμε να είμαστε μεταλλαγμένοι με 
την έννοια της πραγματικής αλλοτρί-
ωσης του ατόμου ή προσπαθούμε να 
αλλάξουμε πρώτα τον εαυτό μας και 
μετά να πείσουμε τους άλλους. Πρέπει 
κάτι να αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Αποστολόπουλος: Ευχαριστούμε 
πολύ τον κ. Χριστοδουλάκη που διορ-
γανώνει αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα 
ημερίδα. Να σημειώσω ότι πέρα από τα 
συμφέροντα υπάρχει η ανθρώπινη ανο-
ησία για όλα αυτά. Συνεχίζουμε λοιπόν 
με τον Δημήτρη Παπανίκα, καθηγητή του 
πανεπιστήμιου Πατρών με θέμα Φυσικό 
αέριο και Περιβάλλον.

«Φυσικό αέριο  
και Περιβάλλον»

Δημήτρης Παπανίκας (Καθηγη-
τής Παν/ου Πατρών): Ευχαριστώ τον 

πρόεδρο κ. Χριστοδουλάκη για την σημε-
ρινή του πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαιτέ-
ρως που βρίσκομαι εδώ. Σε μια ομήγυρη 
ειδικών επιστημών με πολλά ιδεώδη. Το 
θέμα μου είναι Φυσικό αέριο και Περι-
βάλλον. Η εμπειρία μου από την φυσι-
κό αέριο όχι μόνο προσωπική αλλά και 
από μίας μεγάλης ομάδας στην Πάτρα 
προέρχεται από το γεγονός ότι από το 
1992 εισάγαμε ένα μάθημα στο πανεπι-
στήμιο, Τεχνολογία φυσικού αερίου και 
το έναυσμα ήταν η συνεργασία που είχα-
με με την Δ.Ε.Φ.Α. Η συνεργασία αυτή 
απέφερε μια τεράστια εμπειρία. Η οποία 
εφαρμόστηκε και για την διάδοση του 
φυσικού αερίου στην Αθήνα. Το θέμα 
της ενέργειας και του περιβάλλοντος 
έχει φυσικά σχέση και με την ευημερία. 

Η ευημερία του ατόμου και μιας κοι-
νωνίας στηρίζεται στην ανάπτυξη η οποία 
με την σειρά στηρίζεται στην ενέργεια. Η 
ενέργεια ρυπαίνει το περιβάλλον. Από την 
άλλη πλευρά περιβάλλον χωρίς ρύπους 
είναι απαραίτητο για την υγεία και την 
ευημερία οπότε αυτός ο κύκλος πρέπει 
να λειτουργήσει μέσα σε μια ισορροπία, 
ζητείται δηλαδή μια ισόρροπη σχέση σε 
αυτά που προανέφερα. Εκεί το φυσικό 
αέριο ως νέος φορέας ενέργειας μπορεί 
να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. 

Έχει σχέση με την ποιότητα της ατμό-
σφαιρας την ποιότητα του αέρα. Το γεγο-
νός είναι τον αέρα δεν μπορούμε να τον 
επιλέξουμε. Απλά υπάρχει και τον ανα-
πνέουμε. Άρα η διατήρηση της ποιότη-
τας του αέρα πρέπει να διατηρείται. Το 
φυσικό αέριο μπορεί να συμβάλλει σε 
αυτήν την βελτίωση. Το φυσικό αέριο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε άμεσα 
είτε έμμεσα. Και τι εννοούμε με αυτό; 
Το φυσικό αέριο έχει το πλεονέκτημα 
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα. 
Αλλά η Ελλάδα όταν εισήγαγε αέριο 
από την Gasprom αναγκάστηκε να βάλει 
την ΔΕΗ ως πελάτη και συνεταίρο στην 
πρώτη ίδρυση της ΔΕΠΑ και να παίρνει 
μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου με 
την ελπίδα αυτό θα σταματήσει κάποια 
στιγμή και να αποκτήσει το αέριο μια πιο 
ανθρωποκεντρική χρήση. Αυτό δυστυχώς 
δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. 

Αντί σήμερα το φυσικό αέριο να μπαί-
νει σε κάθε ελληνικό σπίτι δυστυχώς η 
διείσδυσή του εμποδίζεται. Τα εμπόδια 
αυτά υπάρχουν λόγω των συμφερόντων 
των πετρελαιοπαραγωγών ενώ και τα 
τελευταία 10 χρόνια έχει έρθει και η 
ηλεκτροπαραγωγή. Από τη στιγμή που 
το φυσικό αέριο μπορεί να αντικαταστή-
σει διάφορες εργασίες της καθημερινό-
τητας μας αυτοί που δυσαρεστούνται 
με το φυσικό αέριο είναι οι ηλεκτροπα-
ραγωγοί που θέλουν αν αξιοποιήσουν 
το φυσικό αέριο για να παράξουν ηλε-
κτρική ενέργεια. Άρα λοιπόν μιλάμε για 
μια μη διείσδυση του φυσικού αερίου το 
οποίο  σε σχέση με το φυσικό περιβάλ-
λον παράγει 30% λιγότερο διοξείδιο του 
άνθρακα σε σχέση με το πετρέλαιο, επί-
σης 100% λιγότερο διοξείδιο του θείου, 
50% λιγότερο μονοξείδιο του άνθρακα, 
30% λιγότερο μονοξείδιο του αζώτου, 
ελάχιστους υδρογονάνθρακες. 

Όλα αυτά όμως δεν αρκούν για το 
φυσικό αέριο να γίνει από δεκτό όχι 
από την κοινωνία αλλά από το σύστη-
μα το οικονομικό που λειτουργεί στην 
χώρα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι επει-
δή το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύ-
σιμο όπως το πετρέλαιο  το οποίο κρύ-
βει μέσα όταν χρησιμοποιείται σε υψηλή 
θερμοκρασία καύσης στα εργοστάσια, 
μπορεί να εκχυλίσει πολλούς καρκινο-
γόνους ρύπους φυσικά σε πάρα πολύ 
μικρές ποσότητες. Αλλά αυτοί οι καρ-
κινικοί ρύποι από την χρήση πετρελαί-
ου στις μελέτες περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων πρακτικά αγνοούνται. Διότι η 
νομοθεσία δεν επιβάλλει να γνωρίζουν 
οι πολίτες ότι όπου εφαρμόζεται ορυ-
κτό καύσιμο πρέπει να εκτιμάται και το 
ρίσκο προερχόμενο από τους επιβλαβείς 
αέριους ρύπους. 

Για να συντομεύω απαιτείται η ορθο-
λογική χρήση του φυσικού αερίου για να 
επέλθει μια ισορροπία στην περιβαλλο-
ντική κατάσταση. Πρέπει να χρησιμοποι-
είται ως πρωτογενή μορφή ενέργειας, 
να ελαχιστοποιείται η χρήση στην ηλε-
κτρική ενέργεια και κυρίως καθήκον της 
Πολιτείας είναι να συντείνει ώστε το 
φυσικό αέριο να μπει στα σπίτια όλης 
της Ελλάδας. 

Η δυτική Ελλάδα για παράδειγμα 
δεν έχει καθόλου πρόσβαση στο φυσι-
κό αέριο. Ακόμα και στην Αττική το πρό-
βλημα είναι παρόμοιο. Ο αγωγός υψη-

λής πίεσης ξεκινάει από τα Μέγαρα 
κατεβαίνει στο Λαύριο, αλλά οι δήμοι 
μεταξύ των περιοχών αυτών δεν έχουν 
πρόσβαση στο αέριο. Συμπέρασμα είναι 
ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του 
φυσικού αερίου είναι το μικρότερο από 
όλα τα ορυκτά καύσιμα. Ενεργειακά είναι 
μία από τις καλύτερες πηγές ενέργειας 
που μπορεί ο άνθρωπος να χρησιμοποι-
ήσει. Πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η ηλε-
κτροπαραγωγή μεγάλης κλίμακας και 
να καλέσουμε τις φορείς του φυσικού 
αερίου στην ολόκληρη την Ελλάδα να 
αναλάβουν να έρθει το φυσικό αέριο σε 
κάθε νοικοκυριό της Ελλάδας για εξοι-
κονομήσουμε ενέργεια για τον πολίτη 
και να προστατεύουμε το περιβάλλον. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 

Διαβάτης: Να προσκαλέσουμε τώρα 
στο βήμα τον κ. Νίκο Μπαράκο, δόκτωρ 
χημικός μηχανικός με θέμα «Βιονέργεια 
& ΠεριβάλλονΔυναμική στην Ευρώπη 
και σύγκριση με την Ελλάδα».

«Βιονέργεια & Περιβάλλον 
Δυναμική στην Ευρώπη  
και σύγκριση με την Ελλάδα»

Μπαράκος Νίκος (Δρ. Χημικός-
Μηχανικός): Καλησπέρα σας. Εγώ θα 
φύγω από την ομιλία που είχα ετοιμά-
σει και θα μιλήσω πιο ελεύθερα. Πήγα 
στο Μετσόβιο το 2001 για να στήσω την 
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ανάλυση του biodiesel που τότε κανείς 
δεν γνώριζε τον όρο αυτό. Το biodiesel 
είναι ένα βιοκαύσιμο που υποκαθιστά 
το πετρέλαιο και παράγεται από ελαι-
ούχες ύλες. Μετά από λίγο καιρό πρό-
τεινα να παράγουμε biodiesel όχι από 
φυτικά έλαια και ζωϊκές τροφές αλλά 
από απόβλητα.

Ξεκίνησα τότε μία φιλοσοφία με στό-
χο την ενεργειακή αξιοποίηση των απο-
βλήτων και απορριμμάτων. Έτσι ξεκινή-
σαμε μια έρευνα στο Μετσόβιο με στόχο 
να αναπτύξουμε νέες διεργασίες παρα-
γωγής biodiesel. Πολύ πιο οικονομικές 
και κυρίως να μπορούμε να χρησιμο-
ποιούμε όλες τις πρώτες ύλες χωρίς να 
δημιουργούμε δευτερογενή προβλήματα 
στο περιβάλλον. Το 2003 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έστειλε μια οδηγία σε όλα τα 
μέλη της Ε.Ε με την οποία υποχρεώνο-
νταν να παράγουν biodiesel το οποίο 
θα πήγαινε στην κίνηση. Τότε έπεισα 
τον καθηγητή να κάνουμε και εμείς κάτι. 

Οι πολιτικοί μας δεν το γνώριζαν 
αυτό. Το 2003 ετοιμάσαμε ένα πρόγραμ-
μα ύψους ενός εκατομμυρίου να χρημα-
τοδοτηθεί από την Ε.Ε. αλλά δυστυχώς 
μας το έκοψαν. Στο πρόγραμμα αυτό 
φορείς του έργου που θα γινόταν για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα ήταν η Μοτο-
ρΟιλ, η ΔΕΗ και όλα τα πανεπιστήμια. 
Γενικά πολλά θα μπορούσαν να γίνουν 
αλλά δεν υπήρχε η ανάλογη πολιτι-
κή βούληση για να πραγματοποιηθούν. 

Το 2005 πήγα στον τότε υπουργό ανά-
πτυξης και του είπα κάνω έρευνα στο 
Μετσόβιο αλλά δεν έχω την ανάλογη 
χρηματοδότηση για να το πατεντάρω. 
Και μου λέει ο τότε υπουργός, μπρά-
βο για την έρευνα αλλά μην σκοτώνε-
σαι θα τα πάρουμε όλα αυτά από τους 
γερμανούς! Ως επιχειρηματίας αργότε-
ρα προσπάθησα να ανοίξω το θέμα όχι 
μόνο ως προς το biodiesel αλλά προ-
σπάθησα να αναπτύξω διεργασίες και 
επιχειρηματικές δράσεις με στόχο την 
αξιοποίηση των αποβλήτων κάθε από-
λυτης υπολειμματικής βιομάζας. Δυστυ-
χώς οι κυβερνώντες και οι εταιρείες δεν 
γνώριζαν τίποτα. 

Να κάνω μια σύγκριση με την Ευρώπη. 
Το 2005 πήγα στην Γερμανία και ρώτησα 
πόσο biodiesel παράγεται και μου είπαν 
3.2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ενώ στην 
Ελλάδα εκείνη την περίοδο παράγαμε 
ένα βαρέλι την ημέρα από την έρευνα 
μας στο Μετσόβιο. Ενώ τώρα παράγο-
νται μόλις 150 χιλιάδες τόνοι biodiesel. 
Έχω εταιρείες από πίσω μου, επενδυτές 
από το εξωτερικό οι οποίοι θέλουν να 
φέρουν το χρήμα αλλά δεν υπάρχει το 
οικονομικό και το πολιτικό σύστημα για 
να επενδύσουν ξένοι επενδυτές. Δυστυ-
χώς έτσι έχει η κατάσταση. Σας ευχαρι-
στώ πολύ. 

Αποστολόπουλος: Σας ευχαριστού-
με πολύ για την παρουσίασή σας. Να 
περάσουμε τώρα στον κ. Στέλιο Λογο-

θέτη, χημικός- μηχανικός με θέμα ενέρ-
γεια από απορρίμματα και περιβάλλον. 

Στέλιος  Λογοθέτης (Χημικός –
Μηχανικός Ενέργεια από σκουπίδια 
και Περιβάλλον): Ευχαριστώ πολύ το 
ΠΑΚΟΕ για την σημερινή πρόσκληση. 
Πιστεύω ότι τα πρακτικά από την σημε-
ρινή ημερίδα πρέπει να δημοσιευτούν 
και να γίνουν ευρέως γνωστά. Αυτά που 
ακούστηκαν αποτελούν μέγιστης σημα-
σίας. Αυτά τα ζητήματα είναι και ζητή-
ματα πολιτικής γιατί η τεχνολογία και 
η πρόοδος συγκρούεται με πολιτικές 
ιδεοληψίες. Υπάρχουν πολλές μετριό-
τητες σε πολλά υπουργεία όλων των 
κυβερνήσεων. Η χώρα λόγω των πολ-
λών ανανεώσιμων πηγών θα μπορούσε 
να παράξει υδρογόνο και να υποκατα-
στήσει σαν καύσιμο πολλές διαδικασί-
ες παραγωγής ενέργειας.

 Όλα αυτά όμως θεωρούνται πάρα 
πολύ μακρινά. Σήμερα επικρατεί αδιέξο-
δο ειδικά στην περιοχή της Αττικής, το 
οποίο αναμένεται να γίνει όλο και πιο 
έντονο για τις Περιφέρειες όσο αυτό 
δεν επιλύνεται. Πρόκειται για το πρό-
βλημα της μη λύσης της διάθεσης των 
απορριμμάτων της Αττικής. Το βασικό 
μου θέμα είναι η παραγωγή ενέργειας 
από απορρίμματα. Αυτή την στιγμή στην 
Ευρώπη 72 εκατομμύρια τόνοι αποβλή-
των για θερμική ενεργειακή αξιοποίηση, 
εξοικονομώντας έτσι 40 ως 70 εκατομ-
μύρια τόνους ορυκτών καυσίμων. Παρά-
γονται 73 δις κιλοβατόρες θερμότητας 
εξυπηρετώντας 13 εκατομμύρια κατοί-
κους ενώ παράγονται και 29 δις κιλο-
βατόρες ηλεκτρισμού. Όλα αυτά είναι 
αληθινά δεδομένα. Βλέπετε οι περισ-
σότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προ-
χωρήσει στην καύση ορυκτών καυσίμων 
για την παραγωγή ενέργειας. Βέβαια 
στην Ελλάδα δεν έχουμε καλή πληρο-
φόρηση για αυτό το θέμα και δεν αξιο-
ποιείται όσο θα έπρεπε. Η Ευρώπη των 
28 οδηγεί κατά μέσο όρο το 34% των 
αποβλήτων σε ΧΥΤΥ.

Αποστολόπουλος: Σας ευχαριστού-
με πολύ. Και ακολουθεί ο κ. Γιαννουλό-
πουλος καρδιολόγος πνευμονολόγος να 
μας μιλήσει για τις μαύρες και γκρίζες 
πηγές ενέργειας που είναι επικίνδυνες 
για την δημόσια υγεία.

«Μαύρες και γκρίζες πηγές 
ενέργειας. Επικίνδυνες  
για την Δημόσια Υγεία»

Ανδρέας Γιαννουλόπουλος (Καρ-
διολόγος-Πνευμονολόγος): Ευχα-
ριστώ πολύ τον κ. Χριστοδουλάκη για 
την πρόσκληση που μου έκανε. Δυστυ-
χώς η ιατρική επιστήμη αναγκάζεται να 
κάνει ταμείο, ένα ταμείο νοσηρότητας 
και θανάτου από όλα αυτά.

 Τα ενεργειακά φυτά θα μειώσουν 
τα στρέμματα των καλλιεργειών και 
άρα δεν θα έχουμε τροφή. Έλεος πια με 
την συσκότιση και την παραποίηση της 
γνώσης! Τους νοιάζει ότι θα καλυφθούν 
κάποια στρέμματα την στιγμή που οι τρο-
φές παγκοσμίως πετιούνται στο 1/3 και 

μπορούν να τραφούν από τις υπάρχου-
σες τροφές ο διπλάσιος πληθυσμός της 
γης. Αυτό γιατί το αποκρύπτουν; Επίσης, η 
καλλιέργεια της γης έχει την δυνατότητα 
να θρέψει απεριόριστο αριθμό ανθρώ-
πων, σύμφωνα όμως με τους κανόνες 
της γεωπονίας και της φύσης. Να σεβό-
μαστε δηλαδή την φύση. 

Η απάντηση λοιπόν σε όλη αυτήν την 
ρύπανση που εμείς οι γιατροί αξιοποι-
ούμε είναι η πολιτική ρύπανση και όχι 
η ρύπανση από τα πετρέλαια. Και τίθε-
ται το ερώτημα ότι οι παράγωγοι είναι 
η ρύπανση του εδάφους, του νερού, του 
αέρα κτλ όμως πρέπει να ψάξουμε με 
την μέθοδο της ολοκλήρωσης την σχέ-
ση και την συνάρτηση που παράγει όλα 
αυτά. Είναι βέβαια οι πολιτικοί, άρα το 
θέμα είναι πολιτικό. Τι έχουν προκα-
λέσει όλα αυτά τα είδη του κακού στα 
οποία είμαστε περικυκλωμένοι; Προκα-
λούν όλες εκείνες τις αρρώστιες που 
βιώνουμε όλοι. Το σημαντικό βέβαια 
είναι άλλο αν και οξύμωρο. Παρά την 
αλματώδη ανάπτυξη της ιατρικής επι-
στήμης και της φαρμακολογίας έχου-
με κατακόρυφη αύξηση στις ασθένειες 
όλων των ειδών. 

Αυτό για εμάς τους γιατρούς σημαί-
νει μεσαίωνας. Αυτά τα δεδομένα δεν 
προέρχονται από προσωπικές μελέ-
τες αλλά από μελέτες μεγάλων συλλό-
γων γιατρών. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που 
πιστοποιούν ότι τα τρόφιμά μας είναι 
κατάλληλα για κατανάλωση; Επιστήμο-
νες είναι που καλύπτουν όλο το επιστη-
μονικό φάσμα. 

Διαβάτης: Σας ευχαριστούμε. Να 
ετοιμάζετε τώρα ο κ. Νησιώτης, χημικός 
και πρώην διευθυντής της ΔΕΗ που θα 
μας μιλήσει για την εξέλιξη της λιγνιτι-
κής ενέργειας στην Ελλάδα και οι επι-
πτώσεις της.

«Η εξέλιξη της λιγνιτικής 
ενέργειας στην Ελλάδα  
και οι επιπτώσεις της»

Γιάννης Νησιώτης Χημικός (Μηχα-
νικός-Πρώην Διευθυντής της ΔΕΗ): 
Αγαπητοί μου φίλοι είχα ετοιμάσει μια 
μακροσκελή παρουσίαση αλλά βλέπο-
ντας το πλήθος των ειδικών επιστημών 
και τα λεγόμενα τους αναγκάστηκα να 
κόψω την ομιλία μου. Κατέχω πολυετή 
εμπειρία στην βιομηχανική χρήση του 
λιγνίτη βασικού καυσίμου της χώρας 
μας. Ο λιγνίτης χρησιμοποιείται και για 
την παραγωγή υδαταερίου. Αυτό γίνεται 
μέσω εξαερίωσης κατά την χημική αντί-
δραση του άνθρακα και του νερού υπό 
υψηλή θερμοκρασία κατευθείαν υδρο-
γόνο και μονοξείδιο. Αλλά στην πράξη 
είναι απόλυτα καταστροφική για τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Η κύρια χρήση του λιγνίτη είναι για 
καύσιμο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και είναι ορυκτό καύσιμο όπως το 
φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, στην ειδι-
κή κατηγορία των γαιανθράκων. Το κυρι-
ότερο πρόβλημα των πλούσιων καυσί-
μων είναι ότι είναι εισαγόμενα. Για αυτό 
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τον λόγο και μέχρι να αναπτυχθούν ικα-
νοποιητικά οι νέες τεχνολογίες φωτο-
βολταϊκών και ανεμογεννητριών, επειδή 
κρίνεται ασύμφορη η πυρηνική ενέργεια 
απέμεινε ο φτωχός λιγνίτης που θα μας 
παρέχει με ενέργεια. Η πρώτη αξιόλογη 
εφαρμογή έγινε το 1950. 

Παρά τις καλές προθέσεις της εφαρ-
μογής του λιγνίτη δεν ήταν δυνατό να 
αντιμετωπιστεί η βαριά προσβολή του 
περιβάλλοντος που επιφέρει η λειτουρ-
γία των λιγνιτικών ατμοηλεκτρικών 
σταθμών. Λόγω της χαμηλής περιεκτικό-
τητας σε ενέργεια και της υψηλής περι-
εκτικότητας σε υγρασία, ο λιγνίτης δεν 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα κι ως εκ 
τούτου χρησιμοποιείται από εργοστάσια 
που είναι τοποθετημένα πολύ κοντά σε 
ορυχεία λιγνίτη. Για τους ίδιους λόγους 
ο λιγνίτης δεν αποτελεί συχνό εμπόρευ-
μα στη παγκόσμια αγορά, αλλά χρησι-
μοποιείται τοπικά από την κάθε χώρα 
εξόρυξής του.

Το υψηλό ποσοστό υγρασίας του 
λιγνίτη τον κάνει εξαιρετικά επικίνδυνο 
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία καθώς από την καύση του προ-
καλείται μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση, κάτι που έχει κάνει διάφορους επι-
στήμονες να υποστηρίζουν οτι ο λιγνίτης 
πρέπει να μένει θαμμένος στη γη και να 
μην εξορύσσεται. Επιπρόσθετα, ο λιγνί-
της συχνά προκαλεί πολιτικές διαμάχες 
καθώς ομάδες πληθυσμού μπορεί να 
είναι πολιτικά αντίθετες στην εγκατά-
σταση εργοστασίων λιγνίτη. Στην Ελλά-
δα κοιτάσματα λιγνίτη βρίσκονται στις 
περιοχές της Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου, 
Φλώρινας, Μεγαλόπολης, Ελασσόνας, 
Αλιβέρι Εύβοιας και Δράμας. Οι σπου-
δαιότερες λιγνιτοφόρες λεκάνες στην 
Ελλάδα είναι εκείνες της Πτολεμαϊδας 
(Πτολεμαϊδα, Κομνηνά, Αγ. Χριστόφο-
ρος, Περδίκα), Πλειοκαινικής ηλικίας, 
της Μεγαλόπολης και Δράμας (Πλει-
στοκαινικής ηλικίας) και της Φλώρινας 
(Μειοκαινικής ηλικίας). 

Ο λιγνίτης διακρίνεται σε τυρφώ-
δη λιγνίτη (το 25% των αποθεμάτων 
της χώρας), σε λιγνίτη (το 64%) και σε 
υποβιτουμενιούχο λιγνίτη (το 11%). Τα 
συνολικά αποθέματα, της χώρας, σε 
λιγνίτη εκτιμώνται στους 10x109 τον. 
περίπου, από τους οποίους, τα βέβαια 
6,8x109 τον. τα πιθανά 0,31x109 τον. 
τα δυνατά 1,95x109 τον. και τα υποθε-
τικά 0,86x109 τον. Από τους  6,8x109 
τον βέβαια αποθέματα οι 3,26x109 τον 
απαντούν στην Πτολεμαϊδα, οι 0,4x109 
τον στη Μεγαλόπολη, οι 1,55x109 τον 
στη Δράμα, οι 1,15x109 τον στην Ελασ-
σώνα και οι 0,47x109 τον στη Φλώρι-
να. Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα απο-
θέματα είναι αρκετά για τα επόμενα 45 
χρόνια, ενώ οι μέχρι σήμερα εξορυχθεί-
σες ποσότητες λιγνίτη φτάνουν περίπου 
στο 30% των συνολικών αποθεμάτων. Η 
ποιότητα λιγνίτη θεωρείται από χαμηλή 
έως αρκετά ικανοποιητική.

Η προσπάθεια για την εκμετάλλευ-
ση λιγνιτικών κοιτασμάτων στην Ελλά-
δα ξεκίνησε από την περιοχή του Αλι-
βερίου Ευβοίας το 1873. Δυστυχώς μια 

μεγάλη πλημμύρα το 1897 κατέστρε-
ψε όλες τις επιφανειακές και υπόγειες 
εγκαταστάσεις εξόρυξης. Η εκμετάλλευ-
ση ξανάρχισε μετά τον πρώτο Παγκό-
σμιο πόλεμο. Το 1922 η ετήσια παρα-
γωγή έφθασε τους 23.000 τόνους και 
διατηρήθηκε μέχρι το 1927. Το επόμε-
νο έτος η εκμετάλλευση σταμάτησε για 
οικονομικούς λόγους .Μετά το δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο η ανάγκη εξηλεκτρι-
σμού της χώρας οδήγησε στην απόφα-
ση κατασκευής ατμοηλεκτρικού σταθμού 
στο Αλιβέρι, που θα λειτουργούσε απο-
κλειστικά με λιγνίτη. Το 1951 ανέλαβε 
η ΔΕΗ την υπόγεια εκμετάλλευση των 
Ορυχείων στο Αλιβέρι, κατορθώνοντας 
να αυξήσει την παραγωγή σε 750 χιλιά-
δες τόνους το χρόνο και να τροφοδοτή-
σει μονάδες συνολικής ισχύος 230 MW. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στα-
μάτησε οριστικά η λειτουργία του λιγνι-
τωρυχείου Αλιβερίου. Η εκμετάλλευση 
συνεχίστηκε σε άλλα υπαίθρια ορυχεία 
της ΔΕΗ, η οποία εκμεταλλεύεται σχε-
δόν αποκλειστικά το λιγνίτη της Χώρας.

Επισημαίνεται ότι με μια μέση παρα-
γωγή 50-60 εκ. τόνους και παρά το χαμη-
λό θερμιδικό περιεχόμενο του ελληνικού 
λιγνίτη, η ΔΕΗ είναι μακράν η μεγαλύτερη 
ελληνική εξορυκτική βιομηχανία, αφού 
εξορύσσει για ιδιόχρηση λιγνίτη μεγά-
λης εμπορικής αξίας διατηρώντας την 
δεσπόζουσα θέση που κατέχει η συγκε-
κριμένη εταιρεία μεταξύ των λιγνιτοπα-
ραγωγών σε διεθνές επίπεδο (3η θέση 
στην ΕΕ και μεταξύ των 10 μεγαλύτε-
ρων παραγωγών λιγνίτη παγκοσμίως). Η 
εκμετάλλευση του λιγνίτη από την ΔΕΗ 
ΑΕ γίνεται επιφανειακά με την μέθοδο 
των ορθών βαθμίδων κλειστής εκσκα-
φής χρησιμοποιώντας ηλεκτροκίνητα 
μηχανήματα συνεχούς λειτουργίας και 
μαζικής εκσκαφής, μεταφοράς και από-
θεσης (καδοφόροι εκσκαφείς, ταινιόδρο-
μοι, αποθέτες). 

Ο φυσικός λιγνίτης που μεταφέρε-
ται από τα ορυχεία αποθηκεύεται αρχι-
κά σε σιλό, θραύεται, ξηραίνεται και εν 
συνεχεία οδεύει προς καύση στους ΑΗΣ. 
Ένα μέρος της όλης διαδικασίας εκμε-
τάλλευσης γίνεται με ενταγμένες εργο-
λαβίες. Η χρήση του λιγνίτη για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει 
σημαντική συνεισφορά στην αύξηση το 
εθνικού προϊόντος, αποφέροντας ταυ-
τόχρονα στην Ελλάδα μεγάλη εξοικονό-
μηση συναλλάγματος. Ο λιγνίτης είναι 
καύσιμο στρατηγικής σημασίας, γιατί έχει 
χαμηλό κόστος εξόρυξης, σταθερή και 
ελέγξιμη τιμή και παρέχει σταθερότητα 
και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού 
μη εξαρτώμενος από εξωγενείς πηγές. 

Συγχρόνως, προσφέρει πολλές 
χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελλη-
νική περιφέρεια, ιδιαίτερα σε περιοχές 
που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά ανερ-
γίας. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι πρέ-
πει να περάσουμε από την παραγωγή 
τύπου κόλασης ή ζούγκλας στην παρα-
γωγή τύπου σαλονιού χωρίς κίνδυνους 
για την ζωή και την Γη, το υπόσχονται 
οι έλληνες επιστήμονες, το απαιτεί η 
πατροπαράδοτη ελληνική ευαισθησία 

και το επιβάλλει η όμορφη πατρίδα μας 
και ο γαλαζοπράσινος πλανήτης μας. 

 Αποστολόπουλος: Σας ευχαριστού-
με πολύ. Και τώρα έχουμε κοντά μας 
τον κ. Μαλτέζο ενεργειολόγο- μηχανι-
κό και αντιπρόεδρο του ΠΑΚΟΕ με θέμα 
Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας 
και Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί.

«Εφαρμογές Εξοικονόμησης 
Ενέργειας & Ενεργειακοί 
Συνεταιρισμοί»

Γρηγόρης Μαλτέζος (Ενεργειολό-
γος-Μηχανικός): Καλησπέρα σας. Θα 
ήθελα να είμαι πολύ σύντομος, περιε-
κτικός και ουσιώδης. Εγώ σαν μηχανι-
κός πιστεύω ότι δεν πρέπει να μένουμε 
στις διαπιστώσεις αλλά να προχωρήσου-
με στις λύσεις. Και το ερώτημα είναι αν 
υπάρχουν λύσεις. Εγώ λέω ότι υπάρ-
χουν λύσεις! Η ενεργειακή πολιτική που 
εφαρμόζεται σήμερα δείχνει ότι δεν 
υπάρχει πολιτική βούληση και υπερι-
σχύουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Το 
κύριο μήνυμα που θέλουμε να περάσου-
με είναι ότι πρέπει να παραδώσουμε την 
γη στα παιδιά μας και στους απογόνους 
μας σε καλή κατάσταση. 

Παλαιότερα υπήρχε μια ενεργειακή 
κατανάλωση που μαζί με την ανάπτυξη 
έφερε την καταστροφή της φύσης και 
αντί αν την απολαμβάνουμε πληρώνου-
με τα αποτελέσματα. Η θεωρία της εξέ-
λιξης υποδηλώνει ότι ο πληθυσμός της 
Γης μέχρι το 2020 θα φτάσει τα 9 δις 
και η ενέργεια που θα καταναλώνει κάθε 
άνθρωπος θα ξεπερνάει κατά 50 φορές 
αυτήν του προβιομηχανικού ανθρώπου. 
Υπάρχει τεράστια δίψα για ενέργεια! 

Υπάρχουν 2 λύσεις για να καταπολε-
μηθεί αυτή η δίψα. Η μία είναι οι ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας και η άλλη 
είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι 
πολύ πιο εύκολο και λογικό να περιο-
ρίσουμε τις σπατάλες μας παρά να στο-
χεύουμε να παράγουμε περισσότερη 
ενέργεια. Και βέβαια να επενδύσουμε 
χρόνο και χρήμα στις νέες τεχνολογίες 
και νέες μορφές ενέργειας και την νέα 
εποχή του υδρογόνου. Η εξοικονόμηση 
όμως ενέργειας δεν κοστίζει καθόλου 
και με τις νέες τεχνολογίες μπορούμε 
να φτάσουμε και στο 20% με 40% της 
μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. 
Και μην ξεχνάμε το τρανό παράδειγμα 
των νησιών που ξοδεύει η ΔΕΗ πάνω 
από 1,5 δις τον χρόνο για να φέρει 
πετρέλαιο. Αν χρησιμοποιούνταν όμως 
το φυσικό αέριο το ποσό αυτό θα έπε-
φτε κατά πολύ. Αν αξιοποιούνταν όλες 
οι μορφές ενέργειας θα είχαμε 100% 
ενεργειακά αυτόνομα νησιά. 

Φανταστείτε ότι την ενέργεια που 
καταναλώνουμε για να εξυπηρετήσου-
με όλους εκείνους τους τουρίστες κατά 
τους θερινούς μήνες, την πληρώνουμε 
όλοι εμείς οι υπόλοιποι έλληνες πολίτες. 
Δεν υπάρχει λογική σε αυτό καθώς ανα-
γκαζόμαστε να μεταφέρουμε τα οικονο-
μικά βάρη από την μια μεριά στην άλλη. 
Ενώ υπάρχουν λύσεις αλλά προηγούνται 

πρώτα τα όποια συμφέροντα.
 Σαν ΠΑΚΟΕ προτείνουμε, καταλήγο-

ντας με την ομιλία μου, την δημιουργία 
ενός ενεργειακού συνεταιρισμού. Σας 
φαίνεται κάποια πρωτότυπη ιδέα; Αυτή 
την στιγμή έχω μετρήσει και έχω κατα-
γράψει ότι υπάρχουν πάνω από 2.500 
ενεργειακοί συνεταιρισμοί στην Ευρώπη, 
καταναλωτικοί και παραγωγικοί ενεργει-
ακοί συνεταιρισμοί. Υπάρχουν λύσεις, 
απλά δεν υπάρχει η βούληση να εφαρ-
μοστούν. Σαν ΠΑΚΟΕ σκεφτόμαστε σε 
πρώτη φάση την δημιουργία ενός κατα-
ναλωτικού ενεργειακού συνεταιρισμού 
με ιδρυτικό κόστος του ενός ευρώ. Το 
κόστος είναι μηδαμινό και όποιος θέλει 
συμμετέχει. Με αυτό τον τρόπο ασκού-
με πολιτική, δηλαδή μπορούμε να αλλά-
ξουμε τα δεδομένα και να προτείνουμε 
λύσεις! Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργει-
ας κ. Βεριόπουλος, έχει υποσχεθεί από 
μια ανάλογη ημερίδα που είχε γίνει στο 
Ευρωκοινοβούλιο, ότι θα ενισχύσει τους 
ελληνικούς συνεταιρισμούς θα τους εντά-
ξει στον νέο αναπτυξιακό νόμο. 

Ελπίζουμε όλες αυτές οι εξαγγελίες 
να μείνουνε στα λόγια. Εμείς επρόκειτο 
να του καταθέσουμε επίσημα την πρό-
ταση μας και θα απαιτήσουμε να εφαρ-
μόσει αυτά που είπε. Είναι στο χέρι μας 
να πράξουμε κατά αυτόν τον τρόπο! 
Εδώ δεν έχει αν κάνει με το μνημόνιο 
για να κάνουμε εμείς κάποια πράγμα-
τα. Το μνημόνιο μας καταστρέφει και το 
ξέρουμε και αυτή η κατάσταση θα συνε-
χιστεί περαιτέρω αν υπάρχει αυτό. Εμείς 
θα κάνουμε την δικιά μας πρόταση και 
μένει να δούμε αν ενδιαφερθούν να την 
εφαρμόσουν. Σας ευχαριστώ.
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Διαβάτης: Να δώσουμε τον λόγο 
στον κ. Ιακωβίδη ο οποίος είναι αρθρο-
γράφος και θα μας μιλήσει για τις προ-
οπτικές παραγωγής ενέργειας από το 
υδρογόνο.

  
«Προοπτικές παραγωγής 
ενέργειας από το υδρογόνο»

Όθωνας Ιακωβίδης (Αρθρογρά-
φος): Φίλες και φίλοι καλησπέρα. Πρέ-
πει να πούμε ότι εδώ και μερικά χρόνια 
μεγάλοι σύγχρονοι παρατηρητές έχουν 
διαπιστώσει ότι ζούμε σε μια μεταβατική 
περίοδο που η ανθρωπότητα με ατμο-
μηχανή της την τεχνολογία, μεταβαί-
νει από την βιομηχανική εποχή και τον 
συγκεντρωτισμό που αυτή έχει επιβάλ-
λει στην κοινωνία στην οργάνωση της 
παγκόσμιας κοινωνίας σύμφωνα με την 
εποχή της πληροφορικής που ευνοεί την 
αποκέντρωση, την αυτοτέλεια και την 
αυτονομία ανατρέποντας έτσι την ισχύ-
ουσα κατάσταση του συγκεντρωτισμού 
που επέβαλε η βιομηχανική επανάσταση. 

Στην χρονική αυτή συγκυρία έρχε-
ται ένας έλληνας ερευνητής ο Πέτρος 
Ζωγράφος, που παρουσιάζει στην κοι-
νωνία και στην επιστημονική κοινότητα 
μία νέα εκπληκτική μέθοδο παραγωγής 
υδρογόνου και ηλεκτρισμού απολύτως 
συμβατή με τα νέα δεδομένα της αυτο-
τέλειας και της αυτονομίας που αφήνει 
άφωνο κάθε επιστήμονα που σχετίζε-
ται με την εφεύρεση και έχει προκαλέ-
σει το ζωηρό ενδιαφέρον της ελληνικής 
και διεθνούς επιστημονικής και επιχει-
ρηματικής κοινότητας καθώς προσφέ-

ρει στην ανθρωπότητα την ενέργεια που 
πάντοτε ονειρευόταν. Καθαρή, ακίνδυ-
νη και φθηνή! 

Για να έχουμε επίγνωση για να τι ακρι-
βώς μιλάμε επιτρέψτε μου να αναφερ-
θώ συνοπτικά στα οφέλη που προσφέρει 
στην ανθρώπινη κοινωνία η μεγάλη αυτή 
εφεύρεση τα οποία διαμορφώνονται σε 
δύο πεδία: στο περιβαλλοντικό και στο 
οικονομικό. Στο περιβαλλοντικό πεδίο, 
η απολύτως καθαρή και ακίνδυνη καύ-
ση του που προσφέρει το υδρογόνο και 
απολύτως καθαρή και ακίνδυνη παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την μέθο-
δο Ζωγράφου προσφέρουν απαλλαγή 
στο περιβάλλον από πολλά δις τόνους 
ρύπους, οι οποίοι συνεχώς παράγονται 
με την καύση των ορυκτών καυσίμων. 

Η νέα μέθοδος αυτή μπορεί να οδη-
γήσει τον μεν πλανήτη μας στην αλλα-
γή και την τροποποίησή του κλίματος 
αλλά και την απαλλαγή της ανθρωπό-
τητας από αρρώστιες που δημιουργού-
νται από τα απόβλητα των ορυκτών καυ-
σίμων, οι οποίες σπέρνουν δυστυχία σε 
δισεκατομμύρια ανθρώπων και σε όλο 
το φυτικό και ζωικό βασίλειο που εμπε-
ριέχεται στο γήινο περιβάλλον. 

Η πορεία αυτή προς την σωτηρία της 
ανθρωπότητας από τους ρύπους των 
ορυκτών καυσίμων οφείλεται κυρίως 
στο γεγονός ότι η εφεύρεση αυτή για την 
παραγωγή  υδρογόνου και ηλεκτρικής 
ενέργειας επιτυγχάνεται με κόστος πολύ 
φθηνότερο από την ενέργεια που παρά-
γεται από τα ορυκτά καύσιμα η οποία 
ως γνωστόν είναι σημαντικά φθηνότε-
ρη από των ΑΠΕ. Μπορούμε να πούμε 
λοιπόν απερίφραστα ότι η αντίστροφη 

μέτρηση για την σωτηρία του πλανήτη 
μας από τους καταστροφικούς ρύπους 
των ορυκτών καυσίμων έχει ήδη αρχί-
σει και είναι απλώς θέμα λίγου ακόμα 
χρόνου η αποτύπωση και η καταμέτρη-
σή τους. 

Ακόμα και αν η εφεύρεση αυτή ανα-
γκάσει αυτούς που κατέχουν παρόμοιες 
εφευρέσεις να τις βγάλουν στην επιφά-
νεια για λόγους οικονομικού ανταγωνι-
σμού η κάθαρση του περιβάλλοντος θα 
επισπευστεί ακόμα περισσότερο. Αυτό 
είναι το μεγάλο κέρδος της ανθρω-
πότητας και η μεγάλη είδηση που δεν 
είναι γνωστή και δεν διαλαλείται διότι 
το μέγεθος της αξίας δημιουργεί σκε-
πτικισμό αναλόγου μεγέθους στο οικο-
νομικό και στο πολιτικό κατεστημένο. 

Στο άλλο πεδίο το οποίο θα ωφελη-
θεί από την χρήση υδρογόνου για παρα-
γωγή ενέργειας, το οικονομικό, συμβαί-
νουν τα εξής: η εφεύρεση προσφέρει την 
δυνατότητα στην ανθρώπινη κοινωνία 
να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις δαπά-
νες διαβίωσής της καθώς τόσο τα υλικά 
και ο τρόπος παραγωγής και διάθεσης 
στο χώρο κατανάλωσης της απαιτούμε-
νης ενέργειας, την καθιστά πολλαπλα-
σίως φθηνότερη από την οποιαδήποτε 
άλλη. Το άπιαστο όνειρο του καταναλω-
τή είναι να μπορέσει να κινεί το αυτο-
κίνητο του αλλά και να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες ηλεκτροδότησης του σπιτιού 
με την χρήση νερού. 

Όμως, αυτή η διαφορά δεν θα είναι 
υπέρ του καταναλωτή αν η παραγωγή 
της νέας ενέργειας περάσει και αυτή στα 
χέρια στη ίδιας οικονομικής ολιγαρχίας 
που διαχειρίζεται την διανομή και την 
παραγωγή της ενέργειας παγκοσμίως. 
Άρα για να περάσει αυτό το τεράστιο 
οικονομικό όφελος στην κοινωνία θα 
πρέπει κάπως με κάποιον τρόπο η κοινω-
νία να μην είναι απλώς ο πελάτης αλλά 
να είναι και ο παραγωγός και ένας μεγα-
λομέτοχος της επιχείρησης παραγωγής 
και εκμετάλλευσης της νέας ενέργειας. 

Όταν μια τέτοια διάθεση της κοινω-
νίας διατυπωθεί σαν κοινωνική απαίτη-
ση επόμενο είναι ότι θα βρει τεράστια 
εμπόδια από το καθεστώς της οικονο-
μικής ολιγαρχίας που μαζί με την πολι-
τική ολιγαρχία κυβερνά παντού υπό τον 
μανδύας της δημοκρατίας, την έννοια 
την όποια την έχουν παραχαράξει με 
την βοήθεια μιας διεθνώς διασυνδεδε-
μένης προπαγάνδας που ασκείται εντα-
τικά από τα ΜΜΕ που στην συντριπτική 
τους ιδιοκτησία αποτελούν ιδιοκτησία 
ή παρελκόμενο της ίδιας αυτής οικο-
νομικής ολιγαρχίας. Και επειδή η ιδιο-
κτησία της ενέργειας αποτελεί το κλειδί 
για την άσκηση της εξουσίας παγκοσμί-
ως το διακύβευμα της ιδιοκτησίας της 
νέας ενέργειας ξεφεύγει από το καθαρά 
οικονομικό πεδίο και αυτομάτως καθί-
σταται αντικείμενο διεκδίκησης στο ανώ-
τατο πολιτικό πεδίο οπού παίζεται και η 
παγκόσμια εξουσία. 

Όλοι καταλαβαίνουμε λοιπόν πως 
όταν και αν η κοινωνία πάρει στα χέρια 
της την παραγωγή της νέας αυτής ενέρ-
γειας, θα έχει πάρει στα χέρια της την 

χαμένη της κυριαρχία και αυτοδιάθεση 
της. Η κοινωνία για να πάρει πίσω από 
τα χέρια της οικονομικής ολιγαρχίας την 
χαμένη της κυριαρχία ώστε να αποκατα-
στήσει την λειτουργία της δημοκρατίας 
για να αποφασίσει αυτή για την ζωή της 
πρέπει να πάρει στα χέρια της την παρα-
γωγή της νέα ενέργειας. Και αυτό δεν 
γίνεται ούτε με ευχές ούτε με δεήσεις. 

Αυτό είναι σήμερα το παγκοσμίως 
διαμορφωμένο οικονομικό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο ζει και κινείται η σύγχρο-
νη ανθρωπότητα. Ερχόμενοι στην ελλη-
νική κοινωνία και πληττόμενοι οικονο-
μικά από όλους είναι προφανές ότι μια 
κατάλληλη διαχείριση της εφεύρεσης 
για κάποια λίγα χρόνια που της δίνει το 
δικαίωμα μιας διεθνούς κατοχύρωσης 
της για την αποκλειστική παραγωγή και 
πώληση της νέας ενέργειας προς κάλυ-
ψη της διψασμένης κοινωνίας για καθα-
ρή, ακίνδυνη και φθηνή ενέργεια μπορεί 
να αποτελέσει το εφαλτήριο της οικονο-
μικής εκτίναξης της Ελλάδας. 

Η δυνατότητα να αποτελέσει η χώρα 
μας τον αποκλειστικό παραγωγό και δια-
νομέα της νέας ενέργειας σε μια διψα-
σμένη υφήλιο κάνει ιδιαίτερα αντιληπτή 
την ραγδαία ανατροπή της αναπτυξια-
κής νεκροφάνειας που υπάρχει σήμερα 
και την μετατροπή της χώρας μας σε 
ένα απέραντο εργοτάξιο κατασκευής 
μηχανισμών για την παραγωγή της νέας 
αυτής ενέργειας που δεν θα προλαβαί-
νει να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση. 
Αυτό μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει στην 
εξάλειψη της ανεργίας αλλά και στην 
ανάπτυξη όλων των μοναδικών πλεο-
νεκτημάτων που διαθέτει η χώρα μας 
όπως οι φυσικές ομορφιές. Ευχαριστώ 
πολύ για την προσοχή σας. 

Αποστολοπούλος: Σας ευχαριστούμε 
για την παρουσίαση σας. Και κάπου εδώ 
οι ομιλητές που επρόκειτο να μιλήσουν 
τελείωσαν. Ήταν μια από τις πιο ενδια-
φέρουσες ημερίδες που έχω παρακο-
λουθήσει, θεωρώ ότι όλοι ομιλητές ήταν 
πολύ υψηλού επιπέδου και να πούμε ένα 
μπράβο στο ΠΑΚΟΕ επέλεξε σε αυτούς 
τους ομιλητές. Ήταν πάρα πολύ χρήσι-
μα και ενδιαφέροντα αυτά του συζητή-
θηκαν. Να προσθέσω κάτι τελευταίο. 
Και εδώ στον δήμο Αθηναίων φυτέψα-
με πολλές χιλιάδες δέντρα . ιδιαίτερη 
σημασία όμως θα είχε η προσπάθεια που 
θα είχε ως αποτέλεσμα την επίλυση των 
καίριων αυτών θεμάτων που σχετίζονται 
τόσο άμεσα με την υγεία και την ποιό-
τητα ζωής και μακροπρόθεσμα την μεί-
ωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. 
Συγχαρητήρια και πάλι στο ΠΑΚΟΕ για 
την διοργάνωση της σημερινής ενδια-
φέρουσας συζήτησης. 

Χριστοδουλάκης: Ευχαριστούμε 
και πάλι που συμμετείχατε σήμερα στην 
σημερινή μας εκδήλωση. Όσοι ήρθατε 
εδώ και κάτσατε για αρκετές ώρες και 
ακούσατε αρκετά πράγματα μπορείτε 
να λάβετε από το ΠΑΚΟΕ μια βεβαίω-
ση παρακολούθησης. Ελπίζω σε κάποια 
συνάντηση να βρεθούμε και να πούμε 
περισσότερα πράγματα από ότι σήμερα. 
Σας ευχαριστούμε και καλή σας νύχτα.
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