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ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗΝ!!!

Είναι σίγουρο ότι όλοι μας θέλουμε να 
κολυμπάμε σε καθαρές θάλασσες.
Το ΠΑΚΟΕ 37 χρόνια συνεχώς σ’ ενη-
μερώνει υπεύθυνα και αντικειμενικά για 
τις περιοχές που μπορείς να κολυμπήσεις 
άφοβα, ιδιαίτερα για τα μικρά κορίτσια 
και αγόρια. Φέτος το ΠΑΚΟΕ αποφά-
σισε να επεκτείνει τις δειγματοληψίες 
 και αναλύσεις σ’ ολόκληρη σχεδόν 
την χώρα. Γι’ αυτό ζητάει από όλους 
εσάς που πιστεύετε στην αντικειμενική 
και τεκμηριωμένη ενημέρωση του, να 
ενισχύσετε οικονομικά την εθελοντική 
προσπάθεια του, συμμετέχοντας στην 
αγορά των αναλώσιμων υλικών, μιας 
 και οι δειγματολήπτες-αναλυτές, βιολό-
γοι-χημικοί ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ προσφέρουν 
ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ.

Κατέθεσε στον λογαριασμό  
της Εθνικής Τράπεζας  

ΙΒΑΝ 
GR1001106570000065748000521, 

όποιο ποσό μπορείς  
από 5 έως 100 ευρώ.

Το ΠΑΚΟΕ οφείλει να σε ενημερώνει. 

Εσύ οφείλεις να το βοηθάς

▶ ΣΕΛ. 10-15

▶ ΣΕΛ. 4-5
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Παρά την …οικονομική κρίση, παρά τα συσσίτια ανθρωπιάς 
σε χιλιάδες συνανθρώπους μας –πολλές φορές ανεξέλεγκτης 
ποιότητας-εν τούτοις τα fast foods κάνουν χρυσές…
δουλειές. Με την φτηνή χημεία που μας ταΐζουν,  με την 
ανεξέλεγκτη ποιότητα την χημειοσκευασμάτων τους και με 
τους ξέφρενους ρυθμούς της πλύσης εγκεφάλου από την 
τηλεδιαφήμιση, ο Έλληνας πλέον είναι έρμαιο των μεγάλων 
«loby» της κατευθυνόμενης και μεταλλαγμένης διατροφής. 
Το σκανδαλώδες μεγάλο πάντρεμα της Μonsanto  με την 
Bayer των 85 δις δολαρίων, έσπασε πλέον την ισορροπία 
των τεχνητών πρωτεϊνών, υδατανθράκων και των δήθεν 
συμπληρωμάτων διατροφής. 
Εμείς φωνάζουμε και με αγωνία ζητάμε απ’αυτούς που μας 

εξουσιάζουν και μας κυβερνούν, να προσπαθήσουν ώστε 
να γυρίσει ο λαός στην γνήσια και μικροαστική πρωτογενή 
παραγωγή και την υγιεινή διατροφή του.
Ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε μια ομπρέλα προστασίας 
ιδιαίτερα στα παιδιά μας , με την εκστρατεία αφενός 
ενός μποϋκοτάζ σε προϊόντα χημικά και μεταλλαγμένα 
και αφετέρου με την δημιουργία ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΟΙΚΟΦΑΡΜΩΝ. 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΕΜΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ.  
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

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

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

Επιμέλεια ύλης: 
Γίωργος Καρκαλάτος, Μελίνα Αποστολίδου

Κεντρικά Γραφεία: 
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα

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

Email: pakoe@pakoe.gr,  
oikonomia@pakoe.gr, oikoen@pakoe.gr  
kekpakoe@pakoe.gr, 
oikosystima@pakoe.gr,
Website: www.pakoe.gr
Γραφεία Θράκης: 
Νίκος Πουρτσίδης, Κουλόγλου 19, Κομοτηνή
Βαγγέλης Βασιλειάδης, Βενιζέλου 21-23, Ξάνθη

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

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

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

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

οικονομία

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0804,

210 810 0805

Μας ταΐζουν… σκουπίδιαedi to  
rial

Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

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

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

 Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα



ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2017
οικονομίαΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ / 3

ΟΙ ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ 

ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ
ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τ ο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων αποκάλυψε 
και καταδίκασε τον τρόπο με 

τον οποίο αντιμετωπίζει η Ελληνική 
Δικαιοσύνη τους πολίτες καθώς αυτό 
δικαίωσε τους μετανάστες που ζούσαν 
σαν σκλάβοι στα χωράφια φράου-
λας της Μανωλάδας. Ενώ τους είχαν 
πυροβολήσει, τους είχαν χτυπήσει 
και παρά τα ντοκουμέντα που είχαν 
παρουσιαστεί ενώπιον της Ελληνι-
κής Δικαιοσύνης είχαν κριθεί αθώοι 
όλων των κατηγοριών από το Μικτό 
Ορκωτό Εφετείο της Πάτρας, τόσο ο 
επιχειρηματίας που κατηγορείτο για 
την επίθεση εναντίον των μετανα-
στών τον Απρίλιο του 2013, όσο και 
ένας επιστάτης της επιχείρησης. Στα 
μαλακά είχαν πέσει και οι άλλοι δύο 
επιστάτες, που αφέθηκαν ελεύθεροι 
μετά από έφεση που άσκησαν.

 Μπορεί τα ελληνικά δικαστήρια να 
μην είδαν όλα όσα φριχτά έγιναν στην 
Μανωλάδα της Ηλείας, όπου εργάτες γης 
δούλευαν σαν σκλάβοι άλλων εποχών με 
ένοπλους τραμπούκους να τους φυλάνε, 

ωστόσο ήρθε η απόφαση καταπέλτης από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο να βάλει 
τα πράγματα στην θέση τους. 

Την Πέμπτη 30/03/2017, εκδόθηκε 
καταδικαστική απόφαση για «καταναγκα-
στική εργασία στις φυτείες φράουλας 
στη Μανωλάδα», από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ) στο Στρασβούργο. Η απόφαση 
αφορά 42 προσφεύγοντες που είναι υπή-
κοοι Μπαγκλαντές, ζουν στην Ελλάδα, η 
δε καταγγελία τους είχε γίνει τον Απρίλιο 
του 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΕΔΑΔ οι προσφεύγοντες οι οποίοι δεν 
είχαν άδεια εργασίας, είχαν επιταχθεί από 
τους εγκληματίες επιχειρηματίες από τον 
Οκτώβριο του 2012 έως τον Φεβρουάριο 
του 2013 για να συλλέξουν φράουλες σε 
αγρόκτημα στη Μανωλάδα. 

   Τους είχαν υποσχεθεί μισθό 22,00 
ευρώ για επτά ώρες εργασίας, και 3,00 
ευρώ για κάθε ώρα υπερωρίας. Δούλεψαν 
καθημερινά από τις 07:00 το πρωί έως 
τις 19:00 το βράδυ υπό την επίβλεψη 
των ένοπλων φρουρών. Ζούσαν σε 

πρόχειρες παράγκες χωρίς τουαλέτες ή 
τρεχούμενο νερό. Με ομόφωνη απόφα-
σή του το ΕΔΑΔ αναγνώρισε ότι υπήρξε 
παραβίαση του άρθρου 4.2 της ΕΣΔΑ 
(Απαγόρευση των καταναγκαστικών έργων).

Έκρινε, ότι η κατάσταση των προσφευ-
γόντων αποκάλυπτε εμπορία ανθρώπων και 
καταναγκαστική εργασία, με δεδομένο ότι η 
εκμετάλλευση μέσω της εργασίας αποτελεί 
«μια πτυχή εμπορίας». Το Δικαστήριο 
έκρινε επίσης, ότι το κράτος παρέβη 
τις υποχρεώσεις του προκειμένου να 
αποτρέψει την εμπορία ανθρώπων, να 
προστατέψει τα θύματα, να διερευνή-
σει αποτελεσματικά τα διαπραχθέντα 
αδικήματα και να τιμωρήσει τους 
υπεύθυνους. Βέβαια, εμείς οι Έλληνες 
γνωρίζαμε ότι το κράτος ήταν τελείως 
σάπιο και δεν είχαμε την απαίτηση να 
λειτουργήσει, όμως σε αυτή την περί-
πτωση εμείς και πάλι θα πληρώσουμε 
τα σπασμένα για να αισχοκερδούν οι 
φραουλάδες. 

Και για να μην ξεχνάμε: Το χώμα 
στην περιοχή έχει γίνει κόκκινο από το αίμα 
των εργατών. Οι 3 επιστάτες γύρισαν τις 

κυνηγετικές τους καραμπίνες και χτύπησαν 
στο ψαχνό. Κάποιοι μετανάστες τραυμα-
τίστηκαν στα πόδια, άλλοι στο κεφάλι και 
άλλοι στη μέση τους. Στο σημείο επικρατεί 
πανδαιμόνιο. 

Οι νοσηλευτές που φτάνουν με τα 
πρώτα ασθενοφόρα προσπαθούν να βάλουν 
στα φορεία τους τραυματίες όσο πιο γρή-
γορα γίνεται για να τους μεταφέρουν στο 
Κέντρο Υγείας Βάρδας και στα νοσοκομεία 
του Πύργου και της Πάτρας.

Στους προσφεύγοντες επιδικάστηκε 
αποζημίωση 16.000 ευρώ για καθέναν 
που συμμετείχε στη διαδικασία ενώπιον 
του ποινικού δικαστηρίου και 12.000 
ευρώ για τους υπολοίπους προσφεύγο-
ντες για το σύνολο των βλαβών που τους 
προκλήθηκαν. Επίσης, το Δικαστήριο τους 
αναγνώρισε 4.363,64 ευρώ συνολικά για 
τα δικαστικά έξοδα.

Έτσι για άλλη μία φορά θα κλη-
θεί ο Έλληνας φορολογούμενος να 
πληρώσει για λάθη της Ελληνικής 
Δικαιοσύνης και για γεγονότα που 
δυσφήμησαν τη χώρα μας στο εξωτερικό. 
Ω τι ωραία Δικαιοσύνη! 
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Μ ετά από πρόσκληση της επιτρο-
πής κατοίκων Μεγαλόπολης, 
το επιστημονικό συνεργείο του 

ΠΑΚΟΕ αποτελούμενο από, τον κ. Π. 
Χριστοδουλάκη (Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ), 
τον κ. Ε. Ανδρέου (Νομικό Σύμβουλο του 
ΠΑΚΟΕ) καθώς και τον κ. Γ. Καρκαλάτος 
(συνεργάτη του ΠΑΚΟΕ) συμμετείχαν 
ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ στη συγκέντρωση – 
ενημέρωση, όπου βασικός ομιλητής ήταν ο 
Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ κ. Χριστοδουλάκης 
(Πανεπιστημιακός Καθηγητής)

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 
μέσα από την ομιλία του τονίζει και ανα-
φέρει τα προβλήματα που δημιουργούνται 
από τη δημιουργία ενός ΧΥΤΕΑ τόσο 
στη κοινωνία όσο και στο περιβάλλον. 
Προηγουμένος αναφέρθηκε ότι η συγκέ-
ντρωση  - ενημέρωση είναι άτυπη. Εδώ και 
50 χρόνια άτυπη είναι και η βιομηχανική 
ζώνη στα Οινόφυτα και κανείς δεν δίνει 
σημασία, 840 βιομηχανίες σε μία άτυπη 
βιομηχανική ζώνη.

 
Επικίνδυνα απόβλητα

Συνεχίζοντας ο κ. Χριστοδουλάκης είπε 
τα επικίνδυνα απόβλητα ή μη επικίνδυνα 
απόβλητα, αδρανή απόβλητα, ιατρικά 
απόβλητα, όλα αυτά είναι ένα κοκτέιλ 
επικίνδυνων ουσιών που δυστυχώς βρί-
σκονται στο περιβάλλον είτε γήινο, είτε 
ατμοσφαιρικό, είτε υδάτινο και δημιουρ-
γούν προβλήματα. στην Ελλάδα. Κάθε 
χρόνο παράγονται 385.000 τόνοι τοξικών 
αποβλήτων και διαχέονται παντού στην 
Ελλάδα όπου μπορείτε να φανταστείτε.

Από αυτά μόνο 3 τόνοι πηγαίνουν στην 
Γερμανία, Ολλανδία για εξουδετέρωση με 
διάφορες σύγχρονες μεθόδους. 

Αυτές οι χώρες έχουν σύγχρονους 
χώρους εναπόθεσης τέτοιων τοξικών 
καταλοίπων. Οι υπόλοιποι τόνοι διαχέο-
νται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
με όποιον τρόπο ο καθένας θέλει πχ. σε 
βαρέλια, πλοία, χαράδρες και καταλήγουν 
στη θάλασσα. Δυστυχώς δεν υπάρχει 
κάποια μεριμνά από την πολιτεία συλλογής 
τέτοιων τοξικών αποβλήτων. Επειδή σαν 
κοινωνία θέλουμε να έχουμε ένα όμορφο 
και φυσικό περιβάλλον, το ΠΑΚΟΕ ανέλαβε 

δράση και απότρεψε την εγκατάσταση 
1979 ενός πυρηνικού εργοστασίου στη 
Κάρυστο και στο Μεσολόγγι δύο εργο-
στασίων που θα παρήγαγαν πετροχημικά.

Γενικά αποτρέψαμε και πολλά άλλα 
πράγματα τόσο χρόνια λειτουργίας του 
ΠΑΚΟΕ. Όμως οι τόσοι τόνοι τοξικών 
αποβλήτων που παράγονται από συγκε-
κριμένες βιομηχανίες, συγκεκριμένες 
ιατρικές μονάδες, συγκεκριμένους γεωρ-
γικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι εδώ και 
40χρόνια έχουν αποθηκεμένους γύρω 
στους 140 000 τόνους φυτοφάρμακα 
και λιπάσματα τα οποία έχουν λήξει. Κάθε 
χρόνο διοχετεύουμε στο περιβάλλον γύρω 
στους 200.000 τόνους φυτοφαρμάκων 
και λιπασμάτων για τη δική μας χρήση 
δηλαδή των γεωργών. 

Όμως οι μονάδες του λιγνίτη που 
παράγουν τη μαύρη γκρίζα ενέργεια, η 
κακή ενέργεια, πέρα από τη μόλυνση που 
παράγει προκαλεί και σοβαρές επιπτώσεις 
στην υγεία των κατοίκων. 

Σε μία έρευνα που κάναμε στην περιοχή 
της Πτολεμαΐδας, Αμύνταιου, Φλώρινας 
διαπιστώθηκε ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν 
30 με 40 παιδία από 3 εως 12 χρονών. Το 
βασικότερο πρόβλημα είναι η ραδιενέργεια 
που δημιουργείται από την καύση αυτή 

μέσω της ιπτάμενης τέφρας που παράγεται. 
Όσον αφορά το ΧΥΤΕΑ. Σε καμία χώρα 

του κόσμου δεν περιγράφεται μέσα από 
τη βιβλιογραφία της η λέξη αυτή. Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλή-
των, χωρίς εισαγωγικά. Δεν μπορεί μια 
ταφή επικίνδυνών τοξικών αποβλήτων 
να είναι υγειονομική. 

Σοβαρά προβλήματα
Η λέξη ΧΥΤΕΑ δεν τη έχω συναντήσει 

πουθενά. Μάλλον στην ΚΥΑ που αναφε-
ρόταν, κανένας υπουργός δεν ήξερε τι 
υπόγραφε. Ας τους ονομάσουμε χώρους 
απόθεσης επικίνδυνων τοξικών αποβλή-
των. Οι χώροι αυτοί σε διεθνές επίπεδο 
Αμερική, Βραζιλία και Ευρώπη υπάρχουν 
7 σύνολο, δεν είναι χώροι μεγάλοι. 

Έχουν 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση 
και βάθος 200 μέτρα. Αυτά που απομένουν 
από τις βιομηχανίες, μετά από την  κατερ-
γασία όπως η εξουδετερώση, η καύση, 
η πυρόλυση, δημιουργείται μία σκόνη 
μπεζ την οποία την τοποθετούν μέσα σε 
μολύβδινα βαρέλια πάχους 10 – 15 εκ. και 
τα τοποθετούν μέσα το έδαφος πάνω σε 
γεωυφάσματα. Τώρα ένας χώρος τέτοιος, 
δεν είναι πρόβλημα όσο η κατασκευή του 

αλλά ο τρόπος εναποθέσης αυτών των 
τοξικών αποβλήτων. Οι διαρροές είναι 
μεγάλες και η κακή λειτουργία του μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Για 
αυτό η δημιουργία ενός τέτοιου χώρου 
πρέπει να γίνει σωστά και να λειτουργήσει 
σωστά διότι θα γίνει ακόμα μια κατασκευή 
όπου θα πάρει τα χρήματα μία τεχνική 
εταιρεία, ο τρόπος λειτουργίας τους θα 
πέσει σε δεύτερη μοίρα. 

Κλείνοντας σας αναφέρω ότι σε μία 
τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον 
Υπουργό κ. Φάμελο τόνισε ότι επειδή η 
Ευρωπαική Ένωση βάζει πρόστιμα για 
τα τοξικά απόβλητα δεν μπορούσαμε να 
μη δημιουργήσουμε ένα σχέδιο που θα 
έλυνε το πρόβλημα και θα γλιτώναμε το 
πρόστιμο του 2017. 

Του λέω είναι δυνατόν σε μια τέτοια 
περιοχή που το παρελθόν και το παρόν 
της είναι βεβαρημένο να γίνει η δημι-
ουργία ενός ακόμα εργοστασίου που θα 
προκαλέσει ακόμα τρομερά προβλήματα 
στο περιβάλλον και στη περιοχή;

Μου απάντησε ότι εμείς σαν σύριζα 
έχουμε στόχο τη δημιουργία ενός ΧΥΤΕΑ 
στη Πάτρα. Εκεί βρίσκεται η ΕΛΛΕΝΙΤ που 
παράγει τόνους αμιάντου. Επειδή έχουν 
ακούσει τα αυτιά και έχουν δει τα μάτια 
μου πολλά δε πιστεύω τίποτα. Σε καμία 
περίπτωση εσείς οι κάτοικοι δεν πρέπει 
να επιτρέψετε κάτι τέτοιο. Από λόγια πάμε 
καλά, στις πράξεις χάνουμε. Θέλω να 
τονίσω αν οι κάτοικοι της Μεγαλόπολης 
δεν σηκώσουν το ανάστημα τους και δεν 
ξεσηκωθούν τέτοια σχέδια θα πραγματο-
ποιούνται εις βάρος των πολιτών.

Ο κ. Ε. Ανδρέου στην ομιλία του ανα-
φέρει ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη καταβολή προστίμων 
γίνεται επειδή σαν χώρα δεν έχουμε σχέδιο 
υποδομής και δεν έχουν δημιουργήσει 
υποδομές για αποθήκευση παλαιών απο-
βλήτων. Η Ελλάδα πληρώνει κάθε χρόνο 
10.000.000€ λόγω αυτής της κατάστασης 
και για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων 
αναφέρει ότι από τη στιγμή που δεν έχει 
δημιουργηθεί κάποιος τέτοιος χώρος στη 
περιοχή, ο οποίος δεν έχει προκαλέσει 
κάποια ζημία είναι αδύνατον η αποφυγή 
στα δικαστήρια. 

Συγκέντρωση ενημέρωσης  
κατοίκων στη  Μεγαλούπολη

Ο κ. Ε. ΑνδρέουΟ κ. Π. Χριστοδουλάκης
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Τ ην Δευτέρα 3 Απριλίου, η Επιτροπή 
Κάτοικων Μεγαλόπολης, υστέρα 
από κάλεσμα των κατοίκων της 

ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης 
μέσω εντύπων τα οποία μοιράστηκαν 
πόρτα πόρτα, αφισών και διαδικτυακών 
αναρτήσεων πραγματοποίησε την πρώτη 
ανοικτή συγκέντρωση της με σκοπό την 
ενδελεχή ενημέρωση των κατοίκων της 
Μεγαλόπολης σχετικά με τα επικίνδυνα 
απόβλητα, τους κίνδυνους από την ενδε-
χόμενη κατασκευή Χώρου Υγειονομικής 
Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Ε.Α) 
στην περιοχή, καθώς και για τις μέχρι 
τώρα ενέργειες διάφορων φορέων, στη-
ριζόμενη σε επιστημονική βιβλιογραφία 
και κατατεθειμένα έγγραφα.

Η παρουσία του κόσμου ήταν κάτι 
παραπάνω από ικανοποιητική. Κεντρικός 
ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 
κ. Χριστοδουλάκης, ενώ παρευρέθηκαν ο 
Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπό-
λεως Ιερεμίας, δημοτικοί σύμβουλοι, αντι-
πρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων, 
ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, μέλος 
της Πολιτικής Γραμματείας του ΕΠΑΜ, 
αλλά και πρωτεργάτες της Κερατέας.

Στόχος ήταν οι κάτοικοι να πληροφο-
ρηθούν σφαιρικά επί του θέματος και να 

τεθούν επί τάπητος οι προσδοκίες των 
Μεγαλοπολιτών για το μέλλον του τόπου. 
Για το λόγο αυτό έχουν ήδη καλεστεί όλοι 
οι σύλλογοι και οι φορείς να εκφράσουν 
δημοσιά την άποψη τους σχετικά με 
ενδεχόμενο κατασκευής Χ.Υ.Τ.Ε.Α.

Εκ της συζήτησης που ακολούθησε 

εκφράστηκαν οι φόβοι των κατοίκων για 
το μέλλον της Μεγαλόπολης το οποίο κατά 
την κοινή γνώμη διαγράφεται ζοφερό αν 
η ανάπτυξη του τόπου αυτού δεν στραφεί 
επιτελούς σε έναν εντελώς διαφορετικό 
ορίζοντα. Η ανάπτυξη της πρωτογενούς 
παραγωγικότητας στα αποκατεστημένα 

εδάφη της ΔΕΗ, η τουριστική αξιοποίηση 
των δεκάδων μνημείων μας καθώς και η 
προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και 
ιδιαίτερα της υπόγειας και της νεοσυ-
σταθεισας λίμνης της περιοχής ήταν τα 
κύρια προσδοκούμενα από όλους τους 
παρευρισκόμενους.

Και γι αυτό τον λόγο, καλούμε κάθε 
αρμόδιο φορέα να εργαστεί προς σε αυτήν 
την κατεύθυνση σεβόμενος την επιθυμία 
των πολιτών.

Συγκεκριμένα ζητάμε 
α) την εκπόνηση υδρογεωλογικών 

μελετών στις περιοχές των εξαντλημέ-
νων λιγνιτικών πεδίων, επίσημη κρατική 
αναγνώριση της υπόγειας λίμνης του 
λεκανοπεδίου, υδρολογική μελέτη της 
νεοσυσταθείσας λίμνης καθώς και ανά-
λυση κινδύνου μόλυνσης του τοπικού 
υδροφόρου ορίζοντα με συσχέτιση τόσο 
με την περιοχή όσο και με τους όμορους 
νομούς

β) την  άμεση νομική πίεση προς την 
ΔΕΗ για αποκατάσταση εδαφών στα 
εξαντλημένα ορυχεία.

Τα Επικίνδυνα Απόβλητα ΔΕΝ 
θα έρθουν στην Μεγαλόπολη διότι 
ΔΕΝ τα θέλουμε και ΔΕΝ ΘΑ ΤO 
ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ. ΩΣ ΕΔΩ.

Αγωνία και αγανάκτηση

 Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 3 Απριλίου, η 
συγκέντρωση-ενημέρωση που διοργάνωσε η επιτροπή 
κατοίκων Μεγαλόπολης για την δημιουργία ΧΥΤΕΑ 
στην Μεγαλόπολη. 

Η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου γέμισε από 
πολίτες αλλά η κοινή παραδοχή όλων είναι ότι σε σχέση 
με το μέγεθος και την σοβαρότητα του προβλήματος η 
προσέλευση του κόσμου θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτε-
ρη. Προσκεκλημένοι στην ενημέρωση ήταν ο πρόεδρος 
του ΠΑΚΟΕ κ. Χριστοδουλάκης ο οποίος έκανε εκτενή 
αναφορά στο θέμα. Στο πάνελ η Μαρία Χριστοδημη-
τροπούλου και η Φωτεινή Σπυρακοπούλου ανέλυσαν 
και ενημέρωσαν τους πολίτες για τα επικίνδυνα από-
βλητα, για το ιστορικό του θέματος και τις κινήσεις της 
επιτροπής. Επίσης στην αίθουσα ήταν και κάτοικοι από 
την Κερατέα που αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα, 
όπως και πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων. 

Τον λόγο πήραν όσοι παρευρισκόμενοι επιθυμούσαν 
και εξέφρασαν την άποψη τους και τους προβληματι-
σμούς τους. Επίσης μίλησαν ο Μητροπολίτης Γόρτυνος 
και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας ο οποίος εξέφρασε την 
πλήρη στήριξη της εκκλησίας στον αγώνα των κατοί-
κων, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φουσέκης που ανέλυσε 
τις κινήσεις της δημοτικής αρχής, ο επικεφαλής της 
ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Γεωργακόπουλος και ο 
ανεξάρτητος σύμβουλος κ. Μιχόπουλος. Πρόκειται για 
μια πολύ σημαντική κίνηση αφού έγινε το πρώτο ουσια-
στικό βήμα στην οργάνωση της αντίδρασης των πολιτών 
στους σχεδιασμούς να γίνει η Μεγαλόπολη χαβούζα 
της Πελοποννήσου. Θα πρέπει άμεσα η επιτροπή να 
προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις της και να στηριχθεί 
εμπράκτως από όλους. Η Φωτεινή Σπυρακοπούλου 
ανέλυσε και παρουσίασε στοιχεία για τα απόβλητα και 
τους ΧΥΤΕΑ και μας αναφέρει σχετικά: 

Αυτό που επιχείρησα με την συνάντηση ως μέλος της 
Συντονιστικής της Επιτροπής Κάτοικων Μεγαλόπολης 
ήταν να γίνει μια ενημέρωση, όσο το δυνατόν πλήρης 
και αντικειμενική, επί των Επικίνδυνων αποβλήτων και 
των ΧΥΤΕΑ βασιζόμενη σε επιστημονικά συγγράμματα 

και έγκυρα δημόσια έγγραφα. Η αλήθεια είναι ότι στην 
ηλικία των 35 δεν έχουν δει πολλά τα μάτια μου, αλλά 
αν έστω και ένα νέος από αύριο διαθέσει δέκα λεπτά να 
ψάξει ιντερνετικά σχετικά με το θέμα θεωρώ ότι αυτό 
είναι μια κάποια επιβράβευση…

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας

«ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» 
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Μ ε βάση τα παρακάτω που θα 
διαβάσετε το ΠΑΚΟΕ πιστεύει 
ότι δεν είναι αργά ακόμα να 

ξεκινήσουν σοβαρές και οργανωμένες 
δράσεις ούτως ώστε να φτάσουμε στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα των μεγαλου-
πόλεων της Ευρώπης.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΔΟΥΒΛΙΝΟ, 
ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΑΙ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ

Η ισχύ της συμφωνίας του Παρι-
σιού  στις 4 Νοεμβρίου του 2016,  
αντανακλά την προτεραιότητα που 
δίνεται στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής από τα υψηλότερα επίπεδα 
της παγκόσμιας πολιτικής ηγεσίας.   
Από τον Οκτώβριο του 2016 όλο και 
περισσότερες από 86 χώρες έχουν 
επικυρώσει τη συμφωνία, συμπερι-
λαμβανομένων των ΗΠΑ, της Κίνας 
και της Ινδίας, οι οποίες είναι μεταξύ 

των μεγαλύτερων εκπομπών ρύπων 
του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη 
συμφωνία που πραγματοποιήθηκε στο 
Παρίσι τον Οκτώβριο του 2016 ένταξε  
4 σχέδια  προώθηση της δράσης για 
τη κλιματική αλλαγή.

Εκτός από την αλλαγή του κλίματος, 
η ρύπανση του αέρα είναι μια αυξα-
νόμενη προτεραιότητα για τις τοπικές, 
εθνικές και διεθνής διακυβερνήσεις.

Σε όλο τον κόσμο, 300 εκατομ-
μύρια παιδιά, κυρίως στη Νότια Ασία, 
αναπνέουν εξαιρετικά τοξικό αέρα, 
εξαιτίας των επικίνδυνων ρύπων όπως 
σωματίδια του αέρα γνωστά ως PM2.5.

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις 
στην ποιότητα του αέρα των πόλεων 
τις τελευταίες δεκαετίες , η ατμοσφαι-
ρική ρύπανση παραμένει ένα σοβαρό 
πρόβλημα σε πολλά μέρη της  Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Τα ανθρώπινα  κόστη 
που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική 
ρύπανση είναι τεράστια.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περι-
βάλλοντος εκτιμά ότι το 2012, οι  εκπο-

μπές  σωματιδίων και μόνο προκάλεσε 
περισσότερους από 400.000 πρόωρους 
θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το  άμεσο οικονομικό κόστος της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΕ ήταν 
περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ το 
2010 ενώ το συνολικό κόστος για την 
υγεία που συνδέονται με την ατμοσφαι-
ρική ρύπανση (συμπεριλαμβανομένων 
τόσο άμεσων  και έμμεσων δαπανών) 
θα μπορούσε να είναι περισσότερο 
από 940 δισεκατομμύρια ευρώ στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε απάντηση, οι μεγάλες ευρω-
παϊκές πόλεις όλο και περισσότερο 
δραστηριοποιούνται όχι μόνο για τις  
περιβαλλοντικές ανησυχίες  αλλά και 
για την υγεία  και την οικονομία.

Η έκθεση αυτή, η οποία επεκτείνεται 
σε μια προηγούμενη έκθεση της Διε-
θνούς Ένωσης Αερίου για την ποιότητα 
του αέρα στις πόλεις, παρουσιάζει μελέ-
τες περιπτώσεων σε τέσσερις ευρωπα-
ϊκές πόλεις, το Βερολίνο, το Δουβλίνο, 
την Κρακοβία και το Ρότερνταμ.

Δείχνει πώς το Βερολίνο και το 
Δουβλίνο έχουν λάβει αποφασιστικά 
μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης, και την Κρακοβία και 
το Ρότερνταμ που χρησιμοποιούν το 
φυσικό αέριο για τη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα.

Η καύση φυσικού αερίου εκπέμπει 
περίπου το μισό CO2 από τον άνθρα-
κας, και ένα κλάσμα του SOx, NOx και 
αιωρούμενων σωματιδίων (PM).

Επιπλέον, το φυσικό αέριο , σε 
αντίθεση με τον άνθρακα και τη βιο-
μάζα, παράγουν αμελητέες εκπομπές 
Βενζοπυρένιου (BaP) , ένας ισχυρός 
καρκινογόνος παράγοντας  όταν χρησι-
μοποιείται για την θερμότητα κατοικιών.

Οι εναλλαγές καυσίμων σε αυτές τις 
πόλεις έχουν δείξει ότι το φυσικό αέριο  
μπορεί να διαδραματίσει και να παίξει 
σημαντικό ρόλο τόσο στη μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου όσο και στη 
βελτίωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην 
ανθρώπινη υγεία.

Ομπρέλα στη ρύπανση  
το φυσικό αέριο

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
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Μ ε περισσότερους από 3,5 εκα-
τομμύρια κατοίκους και έκταση 
344 τετραγωνικών μιλίων, το 

Βερολίνο είναι η μεγαλύτερη και η πιο 
πυκνοκατοικημένη πόλη της Γερμανίας. 
Σήμερα, ανήκει ανάμεσα στις καθαρό-
τερες μεγάλες  πόλεις της Ευρώπης και 
το 2012 πήρε το βραβείο της πράσινης 
πόλης από το Economist Intelligence Unit  
για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις 
καθώς επίσης και για την βελτίωση του 
ατμοσφαιρικού αέρα.

Μέχρι το 2008, οι μέσες ετήσιες συγκε-
ντρώσεις των NOx του Βερολίνου ήταν 
20% χαμηλότερες από το μέσο όρο σε 
41 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Οι συγκε-
ντρώσεις PM ήταν 23% χαμηλότερες και 
οι συγκεντρώσεις SOx ήταν 25% κάτω 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με 
τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος.

Αλλά αυτό δεν είναι πάντα η περίπτωση. 
Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στο Βερολίνο είναι μία αξιοσημείωτη 
προσπάθεια μεταμόρφωσης του ενερ-
γειακού συστήματος της πόλης μετά την 
επανένωση της το 1989. Στα 26 χρόνια 
που μεσολάβησαν οι εκπομπές SΟx του 
Βερολίνου μειώθηκαν κατά 95%, οι εκπο-
μπές ΝΟx κατά 76% και τα PM10 ήταν 
σε τροχιά να μειωθούν κατά 83% μεταξύ 
του 1989 και του 2015. Εν τω μεταξύ, ο 
πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε ελαφρά 
μεταξύ του 1989 και του 2015.

Μια ευρέως μετατροπή από τον 
άνθρακα στο φυσικό αέριο στη παραγωγή 
θερμότητας και ενέργειας στη θέρμανση 
των κατοικιών έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στο καθαρισμό της ατμόσφαιρας  του 
Βερολίνου  στις δεκαετίες μετά την επα-
νένωση. Το μερίδιο του φυσικού αερίου 

στο ισοζύγιο της πρωτογενούς παραγωγής 
ενέργειας της πόλης, αυξήθηκε από  17% 
το 1990 σε 41 % το 2012 και η χρήση 
του φυσικού αερίου υπερδιπλασιάστηκε 
αυτή τη δεκαετία.  Παράλληλα, το μερί-
διο άνθρακα μειώθηκε από 37% της 
πρωτογενούς ενέργειας κατανάλωσης  
το 1990 σε 17% το 2012. Η καύση  του 
ιδιαίτερα ρυπογόνου λιγνίτη  με μείγμα 
άνθρακα, μειώθηκε απότομα, σχεδόν στο 

¾  σε αυτή τη περίοδο.
Η άμεση καύση  του άνθρακα  στον 

οικιακό και εμπορικό τομέα εξαφανίστηκε 
αρχές τις δεκαετίες του 2010.

Ο αριθμός των κλιβάνων με καύση 
άνθρακα, που χρησιμοποιείται κυρίως 
στη θέρμανση κατοικιών  στο Ανατολικό  
μέρος του Βερολίνου μειώθηκε απότομα 
από τους 400.000  το 1990 σε 40.000 το 
2010 και έχουν εγκατασταθεί μονάδες που 

λειτουργούν με φυσικό αέριο. Αποτέλεσμα 
αυτής της μετατροπής είναι να μειωθεί 
σε 0,2% η χρήση της οικιακής καύσης 
άνθρακα το 2012 από το 12% του 1990. 

Το φυσικό αέριο κέρδισε έδαφος στο 
κλάδο της  παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας  από το άνθρακα  
και ανήλθε σε 37%  από το 26% του 
2001 και η τηλεθέρμανση σε 49%  μέχρι 
το 2012.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ  
ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Οι οδικές μεταφορές παραμένουν οι μεγαλύτερες 
πηγές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων στο Βερολίνο, 
ιδιαίτερα ΝΟx, μονοξειδίων του άνθρακα, σωματιδίων 
και οργανικών αερίων. Η κίνηση σχετίζεται με τη ατμο-
σφαιρική ρύπανση.  Το Βερολίνο έχει προωθήσει τη χρήση 
οχημάτων φυσικού αερίου  και συνεχίζει να το κάνει 
σύμφωνα με το σχέδιο για βελτίωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης 2011 -2017. 

 Αν και το κομμάτι των CNG οχημάτων παραμένει πολύ 
χαμηλό, λιγότερο από το 1% του ενεργού στόλου των 
οχημάτων, οι επιπτώσεις της ποιότητας του αέρα μπορεί 
να είναι αρκετά σημαντική σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα 
σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση της κυκλοφορίας 
όπως η κίνηση των ταξί (π.χ. γύρω από τα αεροδρόμια  
και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς).

Αναγνωρίζοντας το φυσικό αέριο ως «καθαρή εναλ-
λακτική λύση» για την μετατροπή των πετρελαιοκινητή-
ρων σε αεριοκινητήρων, το σχέδιο της πόλης προβλέπει 
μέτρα για τη στήριξη των οχημάτων CNG, ενισχύσεις 
στη μετατροπή των κινητήρων, μειωμένα διόδια και μία 
ευρεία επικοινωνιακή εκστρατεία, τονίζοντας τα οφέλη 

του φυσικού αερίου.
Ωστόσο, αξιωματούχοι της πόλης αναγνωρίζουν ότι 

μπορούν να γίνουν περισσότερα για να «καθαρίσει» η 
ατμόσφαιρα του Βερολίνου  και να βελτιωθεί το σύστημα 
ενέργειας. Από το 2012, περίπου το 40% της τηλεθέρμαν-
σης του Βερολίνου και το 53% της ηλεκτρικής ενέργειας 
εξακολουθούν να παράγονται από άνθρακα.

Η μείωση της χρήσης άνθρακα θα μειώσει περαιτέρω 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα  συμβάλει 
στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Μια λεπτομερής μελέτη σκοπιμότητας ανατέθηκε 
από την πόλη της Γερουσίας το 2014 και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι το Βερολίνο μπορεί να επιτύχει τους 
φιλόδοξους στόχους του κλίματος, αν συνεχίσει στο 
δρόμο της αντικατάστασης του άνθρακα με καθαρότερα 
καύσιμα στο ενεργειακό μείγμα της.

Το φυσικό αέριο θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο 
σε αυτή τη στρατηγική. Το μερίδιο του φυσικού αερίου 
στον πρωτογενή ενεργειακό μείγμα θα αυξηθεί από 41% 
το 2012 σε 70% - 76% το 2050 (ανάλογα με το πόσο 
επιτυγχάνονται οι στόχοι).Την ίδια ώρα, ο άνθρακας θα 

πρέπει να εξαλειφθεί εντελώς από το ενεργειακό μείγμα 
της πόλης για να επιτευχθεί ο στόχος.

Το απόλυτο επίπεδο της ζήτησης φυσικού αερίου 
μπορεί να αυξήσει 3% ή να μειωθεί 18% από τα επί-
πεδα του 2012.Η αυξημένη χρήση του φυσικού αερίου 
μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο ένα μέρος των θεμάτων 
της ποιότητας του αέρα του Βερολίνου, λόγω της δια-
συνοριακής ρύπανσης.

Μια λεπτομερής ανάλυση δείχνει ότι μόνο περίπου το 
ένα τρίτο της ρύπανσης σωματιδίων του Βερολίνου είναι 
«σπιτικό» (και, επομένως, μπορεί να να αντιμετωπιστούν 
με τοπικά μέτρα), ενώ τα δύο τρίτα των εκπομπών PM10 
προέρχονται έξω από την πόλη. Τα  σωματίδια, τα οποία 
είναι ιδιαίτερα επιζήμια για την ανθρώπινη υγεία, παρα-
μένουν στον αέρα για αρκετές εβδομάδες και μπορεί να 
ταξιδέψει εκατοντάδες μίλια. Σχετικά την αντιμετώπιση των 
εκπομπών που σχετίζονται με τη μετακίνηση, το Βερολίνο 
έχει προωθήσει τη χρήση των οχημάτων φυσικού αερίου 
από το 2000, και συνεχίζει να το κάνει σύμφωνα με την 
ισχύουσα σχέδιο για την ποιότητα του αέρα της πόλης 
για την περίοδο 2011-2017.

Η προώθηση του φυσικού αερίου στα οχήματα του Βερολίνου
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Σ τα τέλη της δεκαετίας 
του 1980, η ποιότητα του 
αέρα στο Δουβλίνο ήταν 

από της χειρότερες στην Ευρώπη 
και αυτό οφειλόταν σε πολιτικές 
που ενθάρρυναν την καύση του 
φθηνού άνθρακα.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση της 
πόλης ήταν άμεσα συνδεδεμένη 
με τους αυξημένους θανάτους και 
ήταν τόσο έντονη που εμπόδιζε 
το ηλιακό φως για όσο καιρό 
εμφανιζόταν.  Για τη χρήση άνθρα-
κα ιδιαίτερα τους χειμερινούς 
μήνες η κυβέρνηση της πόλης του 
Δουβλίνου το 1990 εφάρμοσε 
την απαγόρευση της καύσης του 
άνθρακα. Με την απαγόρευση 
αυτή πέτυχε μία αξιοσημείωτη 
βελτίωση στη υγεία των πολιτών 
της , περιορίζοντας τους θανάτους 
στους 359 ετησίως σε μία πόλη 
500.000 κατοίκων. Η απαγόρευση 
αυτή οδήγησε σε ταχεία επέκταση 
της κατανάλωσης του φυσικού 
αερίου για την οικιακή χρήση, 
ειδικά για την οικιακή θέρμαν-
ση καθώς και για εμπορική και 
μεταφορική χρήση.

Έως το 2009, η ποιότητα του 
αέρα στο Δουβλίνο είχε βελτιωθεί 
πάρα πολύ και σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό δείκτη Green City, 
κατέταξε το Δουβλίνο στην 21η 
θέση ανάμεσα στις 30 κορυφαίες 
ευρωπαϊκές πόλεις , λόγω της 
βελτίωσης αυτής.

Το Δουβλίνο ξεκίνησε τις 
προσπάθειες βελτίωσης της 
ποιότητα του αέρα  το 1990 με 
την απαγόρευση της πώλησης, 
το διαφήμισης και της διανομή 
ασφαλτούχου άνθρακα, που τελι-

κά επεκτάθηκε σε απαγόρευση και 
της οικιακής καύση ασφαλτούχου 
άνθρακα συνολικά το 2012. Τα 
μέτρα αυτά κατάφεραν να μειώ-
σουν σημαντικά το βενζόλιο, το 
μονοξείδιο του άνθρακα , SOx, 
και τα επίπεδα αιθαλομίχλης,  ενώ 
οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων 
σωματιδίων μειώθηκαν κατά 
80-90% τη περίοδο 1990-2014.

Η επιτυχία του Δουβλίνου 
ενθάρρυνε είκοσι εννέα άλλες 
πόλεις να εισαγάγουν παρόμοια 
νομοθεσία μεταξύ 1990 και 2013, 
συμπεριλαμβανομένης μιας περαι-
τέρω αυστηρότερης νομοθεσί-
ας που απαγορεύει την καύση 
ασφαλτούχου άνθρακα. Τα ίδια 
αποτελέσματα σε όλη την Ιρλαν-
δία οδήγησαν την κυβέρνηση να 
εκδώσει μια εθνική απαγόρευση 
καύσης ασφαλτούχου άνθρακα το 
2015, που πρόκειται να τεθεί σε 
ισχύ το 2018. Αυτή η επέκταση 
αναμένεται να οδηγήσει σε οικο-
νομικά οφέλη που φτάνουν τα 57 
εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Είναι σημαντικό ότι η πολιτική 
αντίθεση στην απαγόρευση ήταν 
χαμηλή, επιτρέποντας σχετικά 
ομαλή μετάβαση και εφαρμογή. 
Ο πληθυσμός ήταν σε μεγάλο 
βαθμό υποστηρικτικός λόγω των 
αισθητών βελτιώσεων στην ποι-
ότητα και την υγεία του αέρα, 
ενώ η έλλειψη καθιερωμένης 
βιομηχανίας εξόρυξης άνθρακα 
σήμαινε ότι δεν υπήρχε εργατικό 
δυναμικό για να φέρει το κύριο 
βάρος της περιορισμένης ζήτησης 
άνθρακα.

Οι ιρλανδοί διανομείς και 
οι καταναλωτές είναι σε θέση 

να προμηθεύονται αυξημένες 
προμήθειες φυσικού αερίου από 
βρετανικό αγωγό που τροφοδο-
τείται από τη διασύνδεση της 
Σκωτίας, η οποία, με τη σειρά της, 
συνδέεται με την πιο υγρή αγορά 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη. 
Όσον αφορά το μέλλον, η εγχώ-
ρια παραγωγή φυσικού αερίου 
από τον τομέα της Shell Corrib, 
που βρίσκεται στα βορειοδυτικά 
παράλια της Ιρλανδίας, αναμέ-
νεται να καλύψει το 40-60% 
της ετήσιας ζήτησης αερίου της 
Ιρλανδίας μετά την άνοδο του.

Mείωση της 
κατανάλωσης 
άνθρακα

Η απότομη μείωση της κατα-
νάλωσης άνθρακα στην οικι-
ακή χρήση που προκάλεσε η 
απαγόρευση του άνθρακα του 
Δουβλίνου και η επακόλουθη 
επέκτασή της στις περιφέρειες 
της Ιρλανδίας που περιβάλλουν 
τη χώρα, έχει σε μεγάλο βαθμό 
συμπληρωθεί με φυσικό αέριο.

Περίπου το 67% των νοικο-
κυριών στο Δουβλίνο χρησιμο-
ποιούν σήμερα φυσικό αέριο και 
το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει 
πλέον το 75% της ενεργειακής 
ζήτησης στον οικιακό τομέα του 
Δουβλίνου, 49% σε σύγκριση με 
7% για το πετρέλαιο και 0,4% 
για τον άνθρακα.

Σε όλη την υπόλοιπη Ιρλανδία, 
το πετρέλαιο έχει παίξει μεγαλύτε-
ρο ρόλο, μαζί με το φυσικό αέριο, 
στην υποκατάσταση του άνθρακα. 
Το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει το 

36% της οικιακής κατανάλωσης 
καυσίμων σε εθνικό επίπεδο, 
ενώ το αέριο αντιπροσωπεύει 
μόνο το 20%. Τα υγρά αέρια, η 
τύρφη, η βιομάζα, τα βιοκαύσι-
μα, η κηροζίνη και η ηλεκτρική 
ενέργεια αντιπροσωπεύουν τα 
υπόλοιπα. Ωστόσο, η κατανά-
λωση φυσικού αερίου σε εθνικό 
επίπεδο διπλασιάστηκε μεταξύ 
1990 και 2015, διπλάσια από τη 
συνολική κατανάλωση ενέργειας, 
ενώ η κατανάλωση άνθρακα 
μειώθηκε σχεδόν κατά 40% την 
ίδια περίοδο.

Αν και ο άνθρακας εξακο-
λουθεί να επιτρέπεται και να 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, το μερίδιο 
της χρήσης του όμως έχει μειωθεί 
τις τελευταίες δεκαετίες σε 21% 
από τον Οκτώβριο του 2016 από 
40,2% το 1990. 

Αυτό συγκρίνεται με το 37,8% 
για το φυσικό αέριο και το 34,6% 
για την τρέχουσα κατανάλωση. 
Μεταξύ 2000 και 2012, η χρή-
ση στερεών καυσίμων (τύρφη, 
λιγνίτης, ανθρακίτης και βιομη-
χανοποιημένα ορυκτά, ασφάλτου) 
μειώθηκε κατά 23%, ενώ η χρήση 
φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 
37% Ιρλανδία κατά την περίοδο 
αυτή.

Η απαγόρευση του άνθρακα 
έχει αποφέρει οφέλη τόσο για την 
ποιότητα του αέρα όσο και για 
τη δημόσια υγεία, αλλά υπάρχει 
περιθώριο για την Ιρλανδία να 
οικοδομήσει ακόμη πιο μακριά 
τη δυναμική του Δουβλίνου. 
Παρόλο που το συνολικό επίπεδο 
ρύπανσης της ατμόσφαιρας της 

Ιρλανδίας πληρούσε τα όρια που 
έθεσε η οδηγία για το καθαρό 
αέρα για την Ευρώπη (CAFE) το 
2012, η χώρα εξακολουθούσε 
να υπερβαίνει τις κατευθυντή-
ριες γραμμές του ΠΟΥ για τον 
ατμοσφαιρικό αέρα και το όζον. 
Επιπλέον, παραβιάστηκαν τα ανώ-
τατα όρια εκπομπών NOx το 2013 
λόγω της αύξησης του όγκου της 
κυκλοφορίας, υποδεικνύοντας ότι 
οι αξιωματούχοι θα πρέπει να 
αναλάβουν περαιτέρω δράση για 
τη μείωση των εκπομπών NOx. 

Ενώ η χρήση του φυσικού 
αερίου έχει περάσει στην την 
κορυφή από το 2010, τόσο στη 
συνολική κατανάλωση όσο και 
στην οικιακή χρήση, δίνει το κίνη-
τρο χρήσης του τόσο στη λύση 
της αύξησης της ζήτησης της 
ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στη 
χρήση και άλλων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Το φυσικό 
αέριο είναι ένας ανασταλτικός 
παράγοντας για την παραγωγή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
το οποίο προβλέπεται να διπλα-
σιαστεί από το 7% της συνολικής 
ζήτησης ενέργειας το 2013 σε 
16% έως το 2020.

Το  παράδειγμα του Δουβλί-
νου δείχνει την δυσχέρεια που 
υπάρχει σε μερικά κράτη ιδίως 
την Πολωνία, τη Γερμανία, την 
Τσεχική Δημοκρατία, Βουλγαρία 
στο να στραφούν στην καύση 
φυσικού αερίου καθώς ο άνθρα-
κας για αυτές τις περιοχές δεν 
είναι μόνο ένα  βασικό καύσιμο, 
αλλά η παραγωγή του είναι και 
μια πηγή απασχόλησης και οικο-
νομικής δραστηριότητας.

ΔΟΥΒΛΙΝΟ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ  
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
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Π άνω από δύο δεκαετίες μετά την 
κατάρρευση της μεταπολεμικής 
σοσιαλιστικής βαριάς βιομηχανίας, 

η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει ένα 
πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Κρακοβία, 
τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη 
στην Πολωνία και στην οποία κατοικούν 
περισσότεροι από 760.000 άνθρωποι. 
Η επαρχία Mαλοπόλσκας γύρω από την 
Κρακοβία έχει περίπου 3,4 εκατομμύρια 
κατοίκους. Μια έρευνα του 2013 για την 
ποιότητα του αέρα στην 386 ευρωπαϊκές 
πόλεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος διαπίστωσε ότι η Κρακοβία 
είχε τον τρίτο πιο μολυσμένο αέρα (όπως 
μετράται από συγκεντρώσεις σωματιδίων) 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν η πιο 
μολυσμένη πόλη με πληθυσμό άνω των 
500.000 κατοίκων .

Η κακή ποιότητα του αέρα στην Κρα-
κοβία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
καύση άνθρακα για οικιακή θέρμανση. 
Σήμερα, περίπου 30.000 λέβητες και 
σόμπες με καύση άνθρακα παραμένουν 
στη χρήση στην Κρακοβία και περίπου 
150.000 στην ευρύτερη περιοχή της 
Μαλοπόλσκας, καίγοντας φθηνό αλλά 
πολύ ρυπογόνο εγχώριο άνθρακα. Η 
ανεξέλεγκτη καύση οικιακού άνθρακα 
σε μεγάλο βαθμό  συμβάλλει ουσιαστικά 
σε αυξημένες συγκεντρώσεις λεπτών 
σωματιδίων (PM10 και PM2,5), NOx και 
ιδιαίτερα καρκινογόνου βενζοπυρενίου 
(BaP).

Οι συγκεντρώσεις των PM10 στην 
Κρακοβία υπερέβησαν τα όρια ασφαλείας 
της ΕΕ στις 188 από τις 365 ημέρες το 
2014 και, κατά περιόδους, μπορούν να 
φτάσουν το εξαπλάσιο του συνιστώμενου 
μέγιστου επιπέδου. Οι εκπομπές λεπτών 
σωματιδίων συμβάλλουν μόνο σε έναν 
εκτιμώμενο αριθμό 45.000 πρόωρων 
θανάτων στην Πολωνία, και ένα σημα-
ντικό μέρος αυτών πιθανόν συμβαίνει 
μέσα και γύρω από την Κρακοβία, την 
πιο μολυσμένη περιοχή της χώρας.

Aναπνευστικές και 
καρδιαγγειακές παθήσεις

Οι συγκεντρώσεις βενζοπυρενίου παρα-
μένουν πολύ υψηλότερες στην Κρακοβία 
από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη μεγάλη 
ευρωπαϊκή πόλη, κάποιες φορές υπερ-
βαίνοντας το οκταπλάσιο των συνιστώ-
μενων ορίων. Η τοπική ομάδα ακτιβιστών 
συγκρίνει τον αντίκτυπο στην υγεία των 
συγκεντρώσεων BaP της πόλης καπνίζο-
ντας 2.500 τσιγάρα κάθε χρόνο. Άλλες 
επιπτώσεις στην υγεία που σχετίζονται 
με τις εκπομπές του άνθρακα περιλαμβά-
νουν αναπνευστικές και καρδιαγγειακές 
παθήσεις όπως χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, άσθμα, καρδιακή προ-
σβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνο 

του πνεύμονα, γενετικές ανωμαλίες, 
ερεθισμός στα μάτια και αιμορραγία του 
λαιμού και της μύτης.

Πέρα από τις καταστροφικές συνέπειες 
για την υγεία, τα προβλήματα ποιότητας 
του αέρα στην Κρακοβία μπορούν να βλά-
ψουν την πολωνική οικονομία με άλλους 
τρόπους. Η Πολωνία αντιμετωπίζει ήδη 
νομικές προκλήσεις και ενδεχομένως 
τεράστια πρόστιμα ύψους έως και 4 δισε-
κατομμυρίων, για μη συμμόρφωση με τα 
πρότυπα ποιότητας της ατμόσφαιρας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο μέρος της 
χώρας, συμπεριλαμβανομένης της μητρο-
πολιτικής περιοχής Κρακοβίας. Η ευρύτερη 
περιοχή γύρω από την Κρακοβία αποτελεί 
επίσης μια αυξανόμενη ανησυχία για την 
κατά τα άλλα ζωντανή τουριστική βιομη-
χανία. Οι δημοφιλείς ιστοχώροι ταξιδιών 
και φόρουμ προειδοποιούν τώρα τους 
υποψήφιους επισκέπτες σχετικά με τους 
κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με 
τον βρώμικο αέρα στην Κρακοβία, ειδικά 
κατά τους χειμερινούς μήνες.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και δηλώ-
νουν  τη δυσαρέσκειά τους για την κακή 
ποιότητα του αέρα της πόλης τους, ειδικά 
από το 2012, όταν δημιουργήθηκε η τοπική 
ομάδα εκστρατείας. Συμπεριλαμβανομένου 
της λαϊκής πίεσης, των πολυάριθμων δια-
μαρτυριών και διαφημιστικών εκστρατειών, 
οι τοπικοί αξιωματούχου της Κρακοβίας 
ενέκριναν νομοσχέδιο για την απαγόρευση 
της χρήσης του άνθρακα για την οικιακή 
θέρμανση το 2013. 

Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2014, ένα 
περιφερειακό δικαστήριο δήλωσε ότι η  
απαγόρευση του άνθρακα της Κρακοβίας 
είναι αντισυνταγματική και για ένα χρόνο 

επιτρεπόταν η χρήση άνθρακα.
Μετά από περαιτέρω εκστρατεία από 

τοπικούς περιβαλλοντικούς ομίλους στην 
Κρακοβία και υπό την αυξανόμενη πίεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμόρ-
φωση με τους κανόνες της ΕΕ για την 
ποιότητα του αέρα, η πολωνική κυβέρ-
νηση ενέκρινε τελικά ένα νόμο κατά του 
νέφους το 2015, ο οποίος έδωσε στις 
τοπικές αρχές ευρείες εξουσίες για τη 
ρύθμιση του άνθρακα και τη χρήση του 
στον οικιακό τομέα.

Τον Ιανουάριο του 2016 το δημοτικό 
συμβούλιο της Κρακοβίας απαγόρευσε τη 
χρήση άνθρακα για την οικιακή θέρμανση 
και έδωσε μια παράταση για την αλλαγή 
των σομπών μέχρι το 2019. 

Αλλά χωρίς οικονομική υποστήριξη, 
η αντικατάσταση των σομπών με καύση 
άνθρακα με καυστήρες αερίου θα ήταν 
δαπανηρή για τα περισσότερα νοικοκυ-
ριά και για ορισμένους, απαγορευτική. 
Οι πρώην επικριτές της απαγόρευσης 
άνθρακα της Κρακοβία επισημαίνουν ότι 
το μέτρο θα έπληττε δυσανάλογα τους 
φτωχότερους κατοίκους της πόλης, οι 
οποίοι είναι πιο πιθανό να χρησιμοποι-
ήσουν άνθρακα για οικιακή θέρμανση, 
παρά οι πλουσιότεροι πολίτες. 

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και την 
ενεργειακή φτώχεια, η Κρακοβία προσφέ-
ρει μια σειρά επιχορηγήσεων και άλλων 
οικονομικών κινήτρων για να επιστρέψει 
μέχρι το πλήρες κόστος αντικατάστασης 
των λεβήτων με καύση άνθρακα. Η πόλη 
προσφέρει επίσης επιδοτήσεις για την 
προστασία των φτωχότερων κατοίκων 
της από τους αυξημένους λογαριασμούς 
θέρμανσης, μετά τη μετάβαση σε καθαρό-

τερα καύσιμα, ιδίως στο φυσικό αέριο. Η 
πόλη αξιοποιεί τόσο τα περιφερειακά όσο 
και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για τη 
στήριξη των προγραμμάτων βελτίωσης 
της ποιότητας του αέρα και της μείωσης 
της ενεργειακής φτώχειας.

Εκτός από την απαγόρευση της καύσης 
θέρμανσης οικιακής χρήσης και την ανάλη-
ψη υποχρεώσεων για την αντικατάσταση 
των σομπών με άνθρακα, το πρόγραμμα 
μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της 
Κρακοβίας στοχεύει επίσης στην επέκταση 
του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της 
πόλης, στον εκσυγχρονισμό του συστήμα-
τος τηλεθέρμανσης και στην προώθηση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για 
οικιακή θέρμανση. Αυτά μαζί μπορούν 
να εξαλείψουν ένα σημαντικό μέρος των 
επιβλαβών εκπομπών της πόλης μέχρι 
την πλήρη εφαρμογή τους προς το τέλος 
της δεκαετίας.

Η περίπτωση της Κρακοβίας δείχνει 
επίσης ότι στοχετευμένα μέτρα, όπως οι 
επιδοτήσεις καυσίμων και επιχορηγή-
σεις για τα φτωχά νοικοκυριά, μπορούν 
να αντιμετωπίσουν ορισμένες από τις 
αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν 
από την αυξημένη χρήση του φυσικού 
αερίου και ιδιαίτερα εκείνων που σχετί-
ζονται με υψηλότερους λογαριασμούς 
θέρμανσης και το υψηλό αρχικό κόστος 
της μετάβασης σε καθαρότερα καύσιμα. 
Η παρατεταμένη μείωση των τιμών του 
φυσικού αερίου, η μεγαλύτερη ευρωστία 
των υποδομών και η αφθονία των ευέλι-
κτων προμηθειών LNG στην παγκόσμια 
αγορά φυσικού αερίου θα πρέπει επίσης 
να συμβάλουν στη μείωση του κόστους 
αλλαγής του άνθρακα στο φυσικό αέριο 
στη θέρμανση των κατοικιών.

ΚΡΑΚΟΒΙΑ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ  
ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ  

ΠΙΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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Τ ο Ρότερνταμ, η δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη σε μια από τις πιο ευημερούσες 
χώρες της Ευρώπης, εξακολουθεί 

να αντιμετωπίζει σοβαρές περιβαλλοντικές 
προκλήσεις. Το 2014, η διάρκεια ζωής ενός 
κατοίκου του Ρότερνταμ ήταν τρία χρόνια 
μικρότερη από τη ζωή ενός Ολλανδού 
υπήκοου, λόγω των υψηλών επιπέδων 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο εισπνοή του 
αέρα του Ρότερνταμ ισοδυναμούσε με το 
παθητικό κάπνισμα 6 τσιγάρων την ημέρα.

Αν και η ποιότητα του αέρα βελτιώ-
θηκε μεταξύ του 2004 και του 2013, με 
τη συγκέντρωση NOx στον ατμοσφαιρικό 
αέρα να πέφτει κατά 13%, οι εκπομπές NOx 
του Ρότερνταμ αναφέρθηκαν και πάλι σε 
αύξηση και υπερβαίνουν τα πρότυπα της ΕΕ. 

Το Λιμάνι του Ρότερνταμ αγωνίζεται 
για την καταπολέμηση της ρύπανσης και 
εφαρμόζει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση 
της ποιότητας του αέρα σε επίπεδο πόλης 
και περιοχής μειώνοντας τις εκπομπές 
μέσω της εκτεταμένης χρήσης του  LNG 
ως καυσίμου για τα πλοία θαλάσσιων και 
εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

Η χρήση LNG  εκπέμπει λιγότερα ΡΜ, 
SOx, NOx και CO2 από τα παραδοσιακά 
καύσιμα πλοίων, όπως το βαρύ μαζούτ, το 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ή το ντίζελ. Ο 
πρωτοποριακός ρόλος που διαδραματίζεται 
στο λιμάνι για την υποστήριξη της χρήσης 
του LNG ως καυσίμου θα συμβάλει στη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο 
Ρότερνταμ και τη γύρω περιοχή.

Το λιμάνι του Ρότερνταμ ευθύνεται σε 
ένα μεγάλο ποσοστό για την ατμοσφαιρική 
ρύπανση της πόλης. Ο βιομηχανικός τομέας, 
ο οποίος συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό 
γύρω από την περιοχή του λιμένα  είναι 
υπεύθυνος για το 85% των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου του Ρότερνταμ  και 
διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην προώ-
θηση της πρωτοβουλίας για το κλίμα. Η 
ευρεία υιοθέτηση του LNG  στο λιμάνι 
είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες 
της πρωτοβουλίας αυτής.

Η στροφή προς LNG στο λιμάνι μπορεί 
να μειώσει τις εκπομπές NOx έως και κατά 
90% και τις εκπομπές SOx και PM έως 
και 100%. H χαμηλότερη περιεκτικότητα 

σε άνθρακα του LNG μπορεί επίσης να 
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών έως 
και κατά 20% όταν αντικαθιστά το βαρύ 
μαζούτ.

Επειδή το LNG θεωρείται καθαρότερο 
εναλλακτικό καύσιμο κίνησης, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση υποστηρίζει σθεναρά τα σημεία ανε-
φοδιασμού LNG στους θαλάσσιους λιμένες 
και τους λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 

Με τη στήριξη αυτή της πολιτικής, η 
κατανάλωση θα πρέπει να εξαπλωθεί στο 
μέλλον τόσο για τις εσωτερικές πλωτές 
οδούς της ΕΕ όσο και για την ανοικτή 
θάλασσα.

Επιπλέον, ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός αποφάσισε τον Οκτώβριο 
του 2016 να μειώσει την επιτρεπόμενη 
περιεκτικότητα σε θείο στα καύσιμα πλοίων 
από 3,5% έως 0,5% για όλα τα σκάφη 
που λειτουργούν εκτός των καθορισμένων 
Περιοχών Ελέγχου Εκπομπών (ECA) από την 
1η Ιανουαρίου 2020. Αν και η υιοθέτηση 
του LNG  περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό 
στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας μέχρι 
στιγμής, οι λιμενικοί φορείς αναφέρουν 
ένα σημαντικό ενδιαφέρον μεταξύ των 
πλοιοκτητών για τη μετάβαση στο καύσιμο 
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(LNG), ιδίως για τα νέα πλοία κατασκευής.

Η προσφορά καυσίμων για τα καύσι-
μα υγραερίου είναι όλο και περισσότερο 
πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για 
λιμένες όπως το Ρότερνταμ. Τα πλοία με 
κινητήρα LNG συμμορφώνονται ήδη με 
τα αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών που 
εφαρμόζονται στη Μάγχη, τη Βαλτική και 
τη Βόρεια Θάλασσα από το 2015 και θα 
συναντήσουν τις αυστηρότερες απαιτήσεις 
για το θείο μετά το 2020.

Το Ρότερνταμ ξεκίνησε τις εργασίες 
ανεφοδιασμού με LNG τον Αύγουστο του 
2016 και σχεδιάζει να εγκαταστήσει τρεις 
λιμένες για την τροφοδοσία υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου έως το τέλος του 
2016. Επιπλέον, η Shell θα προμηθεύσει 
το Ρότερνταμ με ένα πλοίο μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου το 2017. Εν 
τω μεταξύ υπάρχουν ήδη τέσσερα σκάφη 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας στο Ρότερνταμ 
που χρησιμοποιούν το LNG ως καύσιμο.

Εκτός από την αύξηση των δυνατοτή-
των ανεφοδιασμού με LNG, το λιμάνι έχει 
ενσωματώσει εγκαταστάσεις φόρτωσης 
φορτηγών LNG που θα ενισχύσουν την 
ικανότητά του να προμηθεύει μικρότερες 
ποσότητες LNG τόσο σε Ρόττερνταμ όσο 
και σε ηπειρωτικές πόλεις, διευκολύνο-
ντας τις μειώσεις εκπομπών στις οδικές 
μεταφορές.

 Τον Ιανουάριο του 2016, το τερματικό 
επαναεριοποίησης στη πύλη του λιμανιού 
ολοκληρώθηκε, συνεχίζοντας τη σταθερή 
αύξηση του οδικού μεταφορέα LNG, μετά 
τη φόρτωση 174 φορτηγών το 2014 και 
788 φορτηγών το 2015. Μια δεύτερη 
πλατφόρμα φόρτωσης βρίσκεται υπό 
κατασκευή.

Το λιμάνι του Ρότερνταμ κάνει προσπά-
θειες για την καταπολέμηση της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης γύρω από το λιμάνι και 
την πόλη. Η προσπάθεια αυτή κατέδειξε 
ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς αρνητική 
επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη και 
τη διεθνή ελκυστικότητα του λιμένα.

 Παρά την απότομη αύξηση της θαλάσ-
σιας κυκλοφορίας μεταξύ 2005 και 2015, 
τα επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου στο λιμάνι του Ρότερνταμ παρέμειναν 
επίπεδα, με τις σχετικές μειώσεις των 
εκπομπών NOx (μείωση κατά 13%), SOx 
(μείωση κατά 55%) και τις συγκεντρώ-
σεις PM σε 27% από το 2004 έως και 
το 2012. Η βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα 
δράσης για το καθαρό αέρα του λιμένα, 
το οποίο ξεκίνησε το 2006. Τα βασικά 
μέτρα περιλαμβάνουν τον καθορισμό 
εξαιρετικά χαμηλών οριακών τιμών θείου 
για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, παρέχοντας 
οικονομικά κίνητρα για πράσινα σκάφη, 
όπως έκπτωση στα λιμενικά τέλη.

Συμπέρασμα
Η αντιμετώπιση της ρύπανσης του αέρα 

των πόλεων είναι ένα από τις σημαντι-
κότερες περιβαλλοντικές / υγειονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος 
σήμερα. Με έναν αυξανόμενο παγκόσμιο 
αστικό πληθυσμό, ιδιαίτερα σε μεσαίου 

εισοδήματος και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, η πρόκληση της αντιμετώπισης 
του προβλήματος της ρύπανσης του αέρα 
μπορεί μόνο να αυξηθεί.

Πολλές είναι οι πολιτικές που μπορούν 
να αντιμετωπίσουν την αστική ατμοσφαιρική 
ρύπανση και τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου (και αντιστρόφως). 
Αναγνωρίζοντας τη σύνδεση μεταξύ των 
ρύπων που είναι επιβλαβείς για την υγεία 
και των ρύπων που είναι επιβλαβείς για 
το κλίμα μπορούμε να συμβάλουμε  στη 
μεγιστοποίηση των οφελών και την αποτε-
λεσματικότητα των πολιτικών δράσεων. Οι 
περιπτωσιολογικές μελέτες στις πόλεις που 
εξετάζονται στο παρόν έγγραφο αποδεικνύ-
ουν ότι η αντιμετώπιση της ρύπανσης του 
αέρα δεν πρέπει να σημαίνει ότι θυσιάζουμε 
την οικονομική ανάπτυξη και την επέκταση 
των ενεργειακών υπηρεσιών. Το Βερολίνο, 
το Δουβλίνο, η Κρακοβία και το Ρότερνταμ 
αντιμετώπισαν και εξακολουθούν να αντι-
μετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις της 
ρύπανσης. Κάθε πόλη έχει κάνει ή θέλει 
να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο 
των πολιτικών - συμπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της αλλαγής καυσίμου 
σε αυτά που είναι λιγότερο ζημιογόνα 
για το περιβάλλον. Τα παραδείγματα του 
Βερολίνου, το Δουβλίνο και της Κρακοβίας 
καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση της 
αστικής ποιότητας του αέρα, χάρη στη 
μείωση και την πλήρη αντικατάσταση του 
ρυπογόνου άνθρακα με την καθαρότερη 
καύση φυσικού αερίου για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης. Στη 
χρήση του φυσικού αερίου ως καύσιμο για 
οδικές και θαλάσσιες μεταφορές πρωτο-
στάτησε στο Βερολίνο και το Ρότερνταμ 
δείχνει ότι η θετική επίδραση του φυσι-
κού αερίου πηγαίνει πολύ πιο πέρα, από 
την πιο γνωστή χρήση ως καύσιμο στην 
παραγωγή ενέργειας και θερμότητας. 
Η συνέχιση της παρακολούθησης του 
αντίκτυπου των πολιτικών σε αυτές τις 
πόλεις μπορεί να βοηθήσει να καθοριστεί 
μια πορεία για άλλες αναπτυσσόμενες και 
ανεπτυγμένες πόλεις και χώρες για την 
αντιμετώπιση της ποιότητας του αέρα και 
της κλιματικής αλλαγής

ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ: ΕΝΑΣ ΚΟΜΒΟΣ  
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ LNG
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Π ρονόμιο για όλους καθίσταται 
πλέον η αυτόνομη θέρμανση 
με φυσικό αέριο καθώς πλέον 

η αυτονόμηση ενός διαμερίσματος 
καθίσταται μια διαδικασία ρουτίνας 
η οποία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες 
κατοικιών και διαμερισμάτων να 
εγκαταστήσουν άμεσα το αντίστοιχο 
σύστημα και να λαμβάνουν αποκλει-
στικά οι ίδιοι την απόφαση για το 
πότε και πόσο θα καίει το θερμαντικό 
σώμα στο σπίτι τους. 

Η αυτονόμηση διαμερίσματος από 
την κεντρική ανεξαρτήτως καυσίμου 
θέρμανση, δεν προϋποθέτει κανενός 
είδους έγκριση όπως προκύπτει και από το 
νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4447/2016).

Με αυτό τον τρόπο τα νοικοκυριά 
απαλλάσσονται από διαδικαστικά εμπό-
δια και αποκτούν πρόσβαση στην πλέον 
φιλική προς το περιβάλλον μορφή ενέρ-
γειας, το φυσικό αέριο, συμβάλλοντας 
στον περιορισμό του φαινομένου της 
αιθαλομίχλης και την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Τι περιλαμβάνει  
η εγκατάσταση αυτόνομης 
θέρμανσης

Ο λέβητας συνδέεται με το κύκλωμα 
νερού θέρμανσης των εγκατεστημένων 
σωμάτων καλοριφέρ, καθώς και με το 
κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης του διαμε-
ρίσματος. Έτσι το ζεστό νερό (θέρμανσης 
και χρήσης) κυκλοφορεί αποκλειστικά στα 
κυκλώματα νερού του διαμερίσματος. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις διαμερισμάτων 
είναι πιθανό να απαιτηθούν επεμβάσεις 
στις σωληνώσεις νερού.  

Σε σημείο του κτηρίου τοποθετείται 
μετρητής φυσικού αερίου από τον οποίο 
ξεκινά σωλήνωση που καταλήγει στο 
συγκεκριμένο διαμέρισμα και ειδικότε-
ρα στον εγκατεστημένο λέβητα για την 
τροφοδότησή του με φυσικό αέριο. Έτσι 
με τον ατομικό λέβητα φυσικού αερίου, 
εκτός από συνεχή και οικονομική θέρ-
μανση μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες 
σας και σε ζεστό νερό χρήσης.

Ο ατομικός λέβητας φυσικού αερίου 
έχει μικρές διαστάσεις και βάρος και 
τοποθετείται στον τοίχο, σε ημιυπαίθριο 

χώρο (π.χ. μπαλκόνι) ή ακόμη και στον 
εσωτερικό χώρο του διαμερίσματος (π.χ. 
κουζίνα ή μπάνιο).

Αυτόνομη θέρμανση  
με φυσικό αέριο χωρίς περιορισμούς

Η σύνδεση γίνεται ακόμα πιο ελκυστική, σύμφωνα 
με την ΕΠΑ Αττικής, καθώς ενεργοποιείται πρόγραμ-
μα άτοκης χρηματοδότησης του κόστους εσωτερικής 
εγκατάστασης για όλες τις κεντρικές και αυτόνομες 
θερμάνσεις, ανεξαρτήτως ισχύος. Το ποσό χρηματοδό-
τησης μπορεί να ανέλθει  μέχρι το ποσό των €12.300 

για κεντρικές θερμάνσεις, ενώ ιδιαίτερα ευνοϊκή είναι 
η περίοδος που προβλέπει το πρόγραμμα για την απο-
πληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού, που  είναι 2 
ή 3 έτη ανάλογα την περίπτωση. Η προσφορά ισχύει 
για υπογραφή σύμβασης έως και 31 Μαρτίου 2017.

Συνδυάζοντας μάλιστα και το γεγονός ότι τα τέλη 

σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου έχουν 
έκπτωση 100% για όλες τις κατηγορίες πελατών, τότε, 
όπως σημειώνει η ΕΠΑ Αττικής, η λύση της θέρμανσης 
με φυσικό αέριο είναι η βέλτιστη και ασύγκριτα πιο 
οικονομική επιλογή για τα νοικοκυριά τον φετινό 
χειμώνα.

Άτοκη χρηματοδότηση για την εσωτερική εγκατάσταση

Πλεονεκτήματα 
Αυτόνομης 
Θέρμανσης:
Απόλυτη ανεξαρτησία: Η εγκα-
τάσταση θέρμανσης είναι προσωπική 
και όχι κοινόχρηστη, με αποτέλεσμα 
να έχετε 100% αυτονόμηση θέρ-
μανσης και να κάνετε χρήση της με 
βάση αποκλειστικά τις προσωπικές 
σας ανάγκες και δυνατότητες, χωρίς 
να εξαρτάστε από οποιοδήποτε άλλο 
συνιδιοκτήτη.
Έλεγχος κατανάλωσης και 
ακρίβεια μέτρησης: Μπορείτε 
ανά πάσα στιγμή να ελέγχετε την 
κατανάλωσή σας, ενώ παράλληλα 
γνωρίζετε και την τιμή χρέωσής σας, 
αφού οι τιμές φυσικού αερίου αναρ-
τώνται μηνιαίως στην ιστοσελίδα της 
ΕΠΑ Αττικής. Επίσης, η τιμολόγησή 
σας γίνεται μετά την κατανάλωση 
και με απόλυτη ακρίβεια, καθώς 
αυτή καταγράφεται από τον μετρητή 
φυσικού αερίου που αντιστοιχεί στο 
διαμέρισμά σας και στον οποίο έχετε 
συνεχή πρόσβαση. 
Ευκολία και άνεση: Η λειτουργία 
του ατομικού λέβητα φυσικού αερίου 
είναι απλή και εύκολη. Παράλληλα, 
απολαμβάνετε άφθονη θέρμανση 
όταν και για όσο επιθυμείτε, έχετε 
ζεστό νερό στη στιγμή, ενώ αν θέλετε 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
φυσικό αέριο και για γρήγορο και 
νόστιμο μαγείρεμα.
Άμεση διαθεσιμότητα: Το φυσικό 
αέριο είναι διαθέσιμο κάθε στιγμή 
μέσα από το εγκαταστημένο δίκτυο. 
Ξεγνοιάζετε οριστικά από το άγχος 
της προμήθειας, ενώ απαλλάσσεστε 
από τις δυσάρεστες οσμές και τα 
υπολείμματα του πετρελαίου.

Η αυτονόμηση διαμερίσματος 
από την κεντρική θέρμανση, δεν 
προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση 
ή απόφαση της γενικής συνέλευσης 
πολυκατοικίας.
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Πίνακας αποτελεσμάτων μικροβιακού φορτίου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
στις περιοχές: ΔΗΛΕΣΙ – ΑΥΛΙΔΑ - ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ - 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ στις 24/03/2017

Α/A
ΣΗΜΕΙΑ  

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων  
μονάδων(cfu)*/100 ml

Κολο-
βακτη-
ριδίων
(fecal 
colifo-
rms)

E.coli. Εντερό-
κοκκοι

Pseudo-
monas 

sp.

ΔΗΛΕΣΙ
1 Πλατεία Βενζινάδικο ECO 0 0 0 0

2 Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Δηλεσίου 0 0 0 0

ΑΥΛΙΔΑ
3 Τεχνική εταιρεία Λέκκας 0 0 0 0

4 CAPTAIN, Βιομηχανική Σύνθεση 
Κουφωμάτων, Οδός Ανθή

0 0 0 0

5 Κοντά Μy Market, Φούρνος 0 0 0 0

6 Ακτή Ποσειδώνος 0 0 0 0

ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
7 Μορφωτικό Κέντρο Φάρου Αυλίδας 0 0 0 0

8 Εκκλησία Ευαγγελίστρια 0 0 0 0

ΧΑΛΚΙΔΑ
9 Σπίτι, Τσιριγούτι 41 0 0 0 0

10 Κοντά Parking, Οδός Βύρωνας 0 0 0 0

11 Φαρμακείο, Χάϊνας 56 0 0 0 0

12 Σπίτι, Χρυσοστόμου Σμύρνης 3 0 0 0 0

13 Φαρμακείο, Οδός Αναπαύσεως 30 0 0 0 0

14 Κοντά στο Νοσοκομείο 0 0 0 0

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ
15 Κεντρικός δρόμος (ρεμέτζο) 0 0 0 0

16 Κοντά στη παιδική χαρά 0 0 0 0

17 10μ μακριά από παιδική χαρά 0 0 0 0

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

18 Καφέ – Ιντερνετ, κεντρικός δρόμος,  
είσοδος χωριού

0 0 0 0

19 Πλατεία 25ης Μαρτίου(τρεχούμενο νερό) 1 0 0 1

ΠΡΟΚΟΠΙ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ
20 Εκκλησία Άγιος Κων/νος & Ελένης 1 0 0 2

21 Δημοτικό Σχολείο Προκοπίου 3 0 0 3

ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
22 Παραλία κοντά στις ταβέρνες 1 0 0 0

23 Παραλία ( 10μ απόσταση από προηγούμενο) 1 0 0 0

Επιτρεπόμενα όρια 0 0 0 0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 192/07-04-2017

ΕΥΒΟΙΑ…ο βορράς μολύνεται
Ε πικίνδυνο το νερό στις βρύσες επιχειρήσεων, σχο-

λείων και νοικοκυριών, ύστερα από το οδοιπορικό 
που πραγματοποίησε το επιστημονικό συνεργείο 

του ΠΑΚΟΕ στις 24/03/2017 από το Δήλεσι μέχρι τη 
Λίμνη Ευβοίας. Στο Δήλεσι, Αυλίδα, Φάρο Αυλίδας, 
Χαλκίδα, Νέα Αρτάκη το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 

είναι κατάλληλο για χρήση. 
Μετά την Νέα Αρτάκη, αρχίζουν τα μείγματα νερού 

με κολοβακτηρίδια,, ψευδομονάδες και συγκεκριμένα 
από τα Πολιτικά μέχρι τη Λίμνη Ευβοίας.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τ’ αποτελέσματα, την 
επικινδυνότητα και την ακαταλληλότητα του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης σε ποσοστό 30 % των δειγ-
μάτων, όπου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ), το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά 
το 2 – 3 %.

ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΑΣ. 

Χάρτες με τα σημεία δειγματοληψίας  
του επιστημονικού συνεργείου του ΠΑΚΟΕ  

στις 24 Μαρτίου 2017
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 191/7-4-2017

ΟΙΝΟΦΥΤΑ... Mια άτυπη  
μολυσμένη βιομηχανική ζώνη

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

του ΠΑΚΟΕ στις 29/03/2017 από τα Οινόφυτα μέχρι το 
Σχηματάρι. Οι ψευδομονάδες κάνουν πάρτυ σε βρύσες, 
με αποτέλεσμα το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, να 

είναι ακατάλληλο για χρήση.
Σε δείγματα από γεωτρήσεις και βρύσες επιχειρήσεων, 

πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις εξασθενούς χρωμίου και 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 2, διαπιστώθηκαν 
υψηλές συγκεντρώσεις, σε σχέση με το επιτρεπόμενο 
όριο που είναι μηδέν. 

Ο πίνακας 1 δείχνει τ’ αποτελέσματα, την επικινδυ-
νότητα και την ακαταλληλότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης σε ποσοστό 30 % των δειγμάτων, σε 
αντίθεση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 
το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά το 2 – 3 %.
ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ.

Χάρτες με τα σημεία δειγματοληψίας  
του επιστημονικού συνεργείου του ΠΑΚΟΕ  

στις 298 Μαρτίου 2017

 Πίνακας (2) αποτελεσμάτων μικροβιακού φορτίου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
στις περιοχές: ΟΙΝΟΦΥΤΑ – ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ στις 29/03/2017

Α/A
ΣΗΜΕΙΑ  

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων  
μονάδων(cfu)*/100 ml

Κολο-
βακτη-
ριδίων
(fecal 
colifo-
rms)

E.coli. Εντερό-
κοκκοι

Pseudo-
monas 

sp.

ΟΙΝΟΦΥΤΑ

1 Πολυκατοικία, 25ης Μαρτίου, δίπλα φαρμακείο 
Ελένη Χριστοφόρου & Μαντάρη 0 0 0 0

2 Σπίτι, 25ης Μαρτίου 33 0 0 0 0

3 Γήπεδο, ΠΑΣ Οινοφύτων, Αποδυτήρια 0 0 0 1

4 ΙΚΑ Οινοφύτων 0 0 0 3

5 ΕΟΠΠΥ Οινοφύτων 0 0 0 0

6 Σπίτι, Πύργου 3 0 0 0 0

7 12 Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Οινοφύτων 0 0 0 2

8 Σπίτι, Μιαούλη 19 0 0 0 0

9 Γυμνάσιο Οινοφύτων 0 0 0 0

10 Σπίτι, Οδυσσέα Ανδρούτσου 6 0 0 0 0

11 Αποθήκη Δημαρχείου Οινοφύτων 0 0 0 0

12 Εκκλησία Άγιος Σπυρίδωνας, οδός Προέδρου 
Σκλιά 0 0 0 3

13 Σπίτι, Προέδρου Σκλιά 23 0 0 0 0

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

14 Γυμνάσιο-Λύκειο Σχηματαρίου, Ανοίξεως 33 0 0 0 0

15 Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου, Ανοίξεως 18 0 0 0 0

16 ΚΕΠ, Ιοκάστης 17 0 0 0 0

17 Σούπερ Μάρκετ, Τανάγρας 52 0 0 0 0

18 Εκκλησία Σχηματαρίου Κουκουζέλα 17, 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών 0 0 0 0

19 Δημαρχείο Σχηματαρίου, Κοσμά Αιτωλού 8 0 0 0 0

20 Εκκλησία Άγιος Αθανάσιος 0 0 0 0

21 Σπίτι, Νικολάου Σιαλμά 2 0 0 0 0

22 Φούρνος Γατής, Τανάγρας 102 0 0 0 0

23 Σπίτι, 25ης Μαρτίου 9 0 0 0 10

Επιτρεπόμενα όρια 0 0 0 0

Πίνακας (1) αποτελεσμάτων μετρήσεων εξασθενούς 
χρωμίου (VI) νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις 

περιοχές: ΟΙΝΟΦΥΤΑ – ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ στις 29/03/2017.

Α/A
ΣΗΜΕΙΑ  

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συγκέντρω-

ση Cr (VI) 
μg/lt

ΟΙΝΟΦΥΤΑ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
1 PORCELANA, Εθνική Οδός Σχηματαρίου 26

2 ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Εθνική Οδός 
Σχηματαρίου 7

3 FOOD COFFEE, δίπλα Ελληνική Βιομηχανία 
Αεροπορίας ΕΒΑ, Εθνική Οδός Σχηματαρίου 4

4 ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ, Εθνική Οδός Σχηματαρίου 3

5 SAKISPACK, Εθνική Οδός Σχηματαρίου 8

6 ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Εθνική 
Οδός Σχηματαρίου 4

7 PORCELANA Εθνική Οδός Σχηματαρίου 
(εσωτερικός ψύκτης) 28

Επιτρεπόμενα όρια 0
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Πίνακας αποτελεσμάτων μικροβιακού φορτίου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης  
στις περιοχές: ΘΗΒΑ – ΑΛΙΑΡΤΟΣ – ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ στις 04/04/2017

Α/A
ΣΗΜΕΙΑ  

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Ώρα 
δειγ-
ματο-

ληψίας

Αριθμός βιώσιμων  
μονάδων(cfu)*/100 ml

Κολο-
βακτη-
ριδίων
(fecal 
colifo-
rms)

E.coli. Εντερό-
κοκκοι

Pseudo-
monas 

sp.

ΘΗΒΑ
1 Γενικό Νοσοκομείο Θήβας 11:40 0 0 0 0

2 Σπίτι, οδός Κατσίνα 10 12:00 0 0 0 0

3 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Εσπερινό Θήβας 12:20 0 0 0 0

4 Σπίτι, οδός Σπύρου Πετρούλα 12 12:30 0 0 0 0

5 Παρεκκλήσι Αγίας Παρασκευής 12: 42 0 0 0 0

6 Εστιατόριο Τζάκι (έναντι σταθμού) 12:51 0 0 0 0

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

7 ΕΣΥ Κέντρο Υγείας Αλιάρτου, Οδός 
Θερμοπυλών 13:12 0 0 0 0

8 Κρεοπωλείο, οδός Π. Κουντουριώτη 13:19 0 0 0 0

9 Δημαρχείο Αλιάρτου, οδός Λεωφ. Αθηνών 
55 13:25 0 0 0 0

10 Σπίτι, Οδός Σεραφείμ Καρβούνη 13:35 0 0 0 0

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

11 Σπίτι, οδός Κύπρου 6 14:04 0 0 0 0

12 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 14:16 1 0 0 0

13 Σπίτι, οδός Μινίου 35 14:25 0 0 0 0

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ

14 Σπίτι, 30 μέτρα από κεντρικό δρόμο 14:50 0 0 0 0

15 Σπίτι, 60 μέτρα από κεντρικό δρόμο 14:57 1 0 0 1

16 Εκκλησία Παναγίας Θεοτόκου    ( Πλ. 
Δημάρχου Παπαγγέλη) 15:02 0 0 0 0

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

17 Γυμναστήριο, Οδός Αγίου Βλασίου 14 15:18 0 0 0 0

18 Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς 15:23 0 0 0 0

19 Καφετέρια, οδός Σοφοκλέους 37 15:26 0 0 0 0

20
1ο Σπίτι, οδός Δημάρχου Γεωργίου 
Παλαιολόγου, (έναντι Χειροποίητα χαλιά 
Παπανικολάου)

15:30 0 0 0 0

21 Σύλλογος Πελοποννήσου, οδός Χαιρώνειας 7 15:40 0 0 0 0

22 Καφετέρια, οδό Καραγιαννοπούλου 4, κοντά 
Δημαρχείο 15:46 0 0 0 0

23 4ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς 15:50 0 0 0 0

24 Κατάστημα, Pet Casa, οδός Γαλαξίου 9 15:57 0 0 0 1

Επιτρεπόμενα όρια 0 0 0 0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 193/11-04-2017

ΘΗΒΑ, ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ…  
Tο οδοιπορικό των ψευδομονάδων

Ε πικίνδυνο το νερό σε βρύσες επιχειρήσεων, σχολείων 
και νοικοκυριών, ύστερα από το οδοιπορικό που 
πραγματοποίησε το επιστημονικό συνεργείο του 

ΠΑΚΟΕ στις 4/04/2017 από τη Θήβα μέχρι τη Λιβαδειά. 
Στη Θήβα, στον Αλίαρτο, το νερό ανθρώπινης κατα-

νάλωσης είναι κατάλληλο για χρήση. 

Από κει και πέρα αρχίζουν τα μείγματα νερού των 
κολοβακτηριδίων, ψευδομονάδων από τον Ορχομενό 
μέχρι τη Χαιρώνεια, ενώ σε ένα από τα οκτώ δείγματα 
της δειγματοληψίας της Λιβαδειάς βρέθηκαν τιμές 
υψηλότερες από τα επιτρεπτά όρια.

Ο πίνακας δείχνει τ’ αποτελέσματα, την επικινδυνό-

τητα και την ακαταλληλότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης σε ποσοστό 8 % των δειγμάτων, όπου 
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 
το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά το 2 – 3 %.
ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ.

Χάρτες με τα σημεία δειγματοληψίας  
του επιστημονικού συνεργείου του ΠΑΚΟΕ  

στις 4 Απριλίου 2017
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Πίνακας αποτελεσμάτων μικροβιακού φορτίου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις 
περιοχές: ΓΕΡΑΚΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ-ΠΙΚΕΡΜΙ-ΣΠΑΤΑ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΚΑΛΥΒΙΑ-

Α/A
ΣΗΜΕΙΑ  

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Ώρα 
δειγ-
ματο-

ληψίας

Αριθμός βιώσιμων  
μονάδων(cfu)*/100 ml

Κολο-
βακτη-
ριδίων
(fecal 
colifo-
rms)

E.coli.
Εντε-

ρόκοκ-
κοι

Pseudo-
monas 

sp.

ΓΕΡΑΚΑΣ

1 ΚΕΠ, Δήμου Γέρακα, οδός Καρδίτσης - 
Αρκανανίας 09:40 0 0 0 0

2 Δημαρχείο Γέρακα, οδός Ιθάκης 09:52 0 0 0 0

ΠΑΛΛΗΝΗ
3 Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής 10:12 0 0 0 0

4 Κατάστημα Αποθήκη Παλλήνης, οδός 
Παλλάδος Αθηνάς & Χίου 10:19 0 0 0 0

ΠΙΚΕΡΜΙ
5 Εκκλησία Αγίου Χριστοφόρου 10: 42 0 0 0 0

6 Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ραφήνας 
-Πικερμίου 10:45 0 0 0 0

ΣΠΑΤΑ
7 Σπίτι, οδός Δημοσθένους 16 11:00 0 0 0 0

8 Εκκλησία, οδός Αγίου Βασιλείου 11 11:16 0 0 0 0

ΡΑΦΗΝΑ
9 Δημαρχείο Ραφήνας 12:32 0 0 0 0

10 Πνευματικό Κέντρο Ραφήνας 12:38 0 0 0 1

11 Σπίτι, οδός Δαβάκη Πίνδου 54 12:53 0 0 0 1

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

12 ΕΛ.ΤΑ., οδός Ευαγγελίστριας 12-14 13:25 0 0 0 0

13 2ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου 13:44 0 0 0 0

ΚΑΛΥΒΙΑ
14 ΚΕΠ Καλυβίων, οδός Βασιλείου Γεωργάκη 14:00 0 0 0 0

15 Δημαρχείο Καλυβίων 14:12 0 0 0 0

ΚΕΡΑΤΕΑ

16 Σπίτι, οδός Μ. Αλεξάνδρου (δίπλα 2ο 
Δημοτικό Κερατέας) 14:31 0 0 0 0

17 Σπίτι, οδός Λ. Αθηνών – Σουλίου 109 14:43 0 0 0 0

ΛΑΥΡΙΟ

18 Δημαρχείο Λαυρίου (Λιμάνι) «Ακτή Ανδρέα 
Παπανδρέου» 15:04 0 0 0 0

19 Σπίτι, δίπλα σε είδη Αλιείας «Air Soft» 15:14 0 0 0 0

20 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου 15:22 0 0 0 0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 194/19-4-2017

Τουριστικά… θέρετρα με κολοβακτηρίδια και 
ψευδομονάδες στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
Ε πικίνδυνο το νερό σε βρύσες επιχειρήσεων, σχο-

λείων και νοικοκυριών, ύστερα από το οδοιπορικό 
που πραγματοποίησε το επιστημονικό συνεργείο 

του ΠΑΚΟΕ στις 10/04/2017 από το Γέρακα μέχρι τη 
Σαρωνίδα. 
Στο Γέρακα, στη Παλλήνη, στο Πικέρμι, στα Σπάτα, στο 
Μαρκόπουλο, στα Καλύβια, στη Κερατέα, στο Λαύριο 

και στη Φώκαια, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
είναι κατάλληλο για χρήση. 

Από κει και πέρα αρχίζουν τα μείγματα νερού με 
κολοβακτηρίδια και ψευδομονάδες, τόσο στη Ραφήνα 
όσο και στη Σαρωνίδα. 

Στα δείγματα της δειγματοληψίας στη Ραφήνα και 
στη Σαρωνίδα βρέθηκαν τιμές υψηλότερες από τα 

επιτρεπτά όρια.
Ο πίνακας δείχνει τ’ αποτελέσματα, την επικινδυνότητα 
και την ακαταλληλότητα του νερού ανθρώπινης κατανά-
λωσης σε ποσοστό 8 % των δειγμάτων, όπου σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το ποσοστό 
αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά το 2 – 3 %.
ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ.

Χάρτες με τα σημεία δειγματοληψίας  
του επιστημονικού συνεργείου του ΠΑΚΟΕ  

στις 10 Απριλίου 2017
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Κ ατ’ αρχήν θα θέλαμε να σας ευχα-
ριστήσουμε για την αποστολή 
των εκθέσεων για το 2016 τόσο 

της Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του 
Περιβάλλοντος όσο και της υποεπιτροπής 
Υδάτων στις οποίες προοδεύετε για τις 
επισημάνσεις μας.

Το «ΠΑΚΟΕ» είμαστε μία αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρία, η οποία συστήθηκε 
το έτος 1979 και είναι διαπιστευμένη 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(Ε.ΣΥ.Δ.), με πιστοποιημένο σύστημα 
ποιότητας ΕΛΟΤISO 9001:2000, αριθμ. 
πιστοπ. 799/Δ/2008. Στόχος του ΠΑΚΟΕ 
είναι η βελτίωση της ποιότητας του περι-
βάλλοντος και η προστασία του κατανα-
λωτή. Ο φορέας αυτός, καταξιωμένος 
από τους αγώνες του για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής, έχει δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις εκείνες, ώστε να αλλάξει ο 
τρόπος αντιμετώπισης των οικολογικών 
προβλημάτων, τόσο σε επίπεδο ηγεσίας 
όσο και στο επίπεδο των πολιτών της 
χώρας. Στα πλαίσια της ευρείας δραστη-
ριότητας του, το ΠΑΚΟΕ έχει οργανώσει 
επιστημονικά εργαστήρια και ομάδες 
από εμπειρογνώμονες και ερευνητές με 
σκοπό τη μελέτη των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και την εκπόνηση διαφόρων 
μελετών για ολοκληρωμένες και εφικτές 
σε αυτά λύσεις. Επιπλέον, προσπαθεί να 
κινήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης 
σε περιβαλλοντικά θέματα με εκπαιδευ-
τικά σεμινάρια, εκστρατείες διαφώτισης, 
εφημερίδες, έντυπα και ραδιοτηλεοπτικές 
εκπομπές.

Επίσης το ΠΑΚΟΕ εκδίδει την πανελ-
λαδικής κυκλοφορίας μηνιαία εφημερί-
δα, υπό τον τίτλο: «ΟΙΚΟνομία». Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το ΠΑΚΟΕ αριθμεί 
σήμερα 35.000 μέλη και είναι μέλος της 
συσπείρωσης μη κυβερνητικών οργανώ-
σεων της χώρας, μετέχοντας παράλληλα 
στο προεδρείο της δυναμικής συμμαχίας 
των ΜΚΟ, μίας ένωσης 56 ΜΚΟ και 10 
δικτύων. Τα πεδία ενδιαφερόντων του 
ΠΑΚΟΕ καλύπτουν μια ευρεία περιοχή 
δραστηριοτήτων, όπως μετρήσεις ρύπαν-
σης — μόλυνσης στη θάλασσα, στον 
αέρα, στο έδαφος σε πόσιμα νερά και 
τρόφιμα, συνέπειες της ρύπανσης στα 
οικοσυστήματα και στη δημόσια υγεία, 
ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος, 
διαχείριση και προστασία δασών, βιοτόπων 
και ειδών υπό εξαφάνιση, εφαρμογές 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, δια-
χείριση αποβλήτων και τοξικών ουσιών, 
περιβαλλοντικές μελέτες, εκπαιδευτι-
κά προγράμματα σε τομείς διαχείρισης 
περιβάλλοντος, ενέργειας και τροφίμων, 
έλεγχο και διάθεση οικολογικών προϊό-
ντων γεωργίας. Στη μακρόχρονη πορεία 
του, το ΠΑΚΟΕ ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις 

με ινστιτούτα και οργανισμούς, όπως 
οι WWF, EPA, GSF, NAUMANN, BBC. Επί-
σης, είναι μέλος των UNEP,ECOROPA, IUCN 
IFOAM για την καλύτερη διαχείριση και 
προστασία του περιβάλλοντος. Η επίμονη 
και ουσιαστική παρουσία του ΠΑΚΟΕ στα 
διάφορα περιβαλλοντικά θέματα κερδίζει 
συνεχώς έδαφος σε εθνικό επίπεδο και 
έχει ως συνέπεια να θεωρείται ένας από 
τους σοβαρότερους και ανεξάρτητους 
φορείς στον τομέα του περιβάλλοντος.

Τώρα σε σχέση με τις εκθέσεις τις 
οποίες μας αποστείλατε, ως γενική επι-
σήμανση θα θέλαμε να εκφράσουμε την 
λύπη μας, καθώς ουδέποτε κληθήκαμε να 
εκφράσουμε εκ του σύνεγγυς την άποψή 
μας επί των θεμάτων που προβλημάτισαν 
τόσο την μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του 
Περιβάλλοντος όσο και την υποεπιτροπή 
υδάτινων πόρων ενώ πιστεύουμε ότι θα 
μπορούσαμε να συνδράμομε καθοριστικά 
στο έργο τους με τις εύστοχες παρατη-
ρήσεις μας επί των εξεταζόμενων από 
εσάς θεμάτων, ώστε να διαμορφώσει μια 
ολοκληρωμένη άποψη επί των ζητημά-
των με τα οποία ασχολήθηκε. Για κάποια 
από τα ζητήματα αυτά, όπως τα ζήτημα 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και 
το ζήτημα του εξασθενούς χρωμίου, το 
ΠΑΚΟΕ έχει πραγματοποιήσει εκτενείς 
έρευνες και δράσεις.

Στο ΠΑΚΟΕ θεωρούμε αστοχία της 
επιτροπής να μην ασχοληθεί και με το 

ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων 
αλλά και βιομηχανικών αποβλήτων.

Περαιτέρω, κρίνουμε ότι, με τις επι-
σημάνσεις της έκθεσης είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να διαφωνήσει κανείς, καθώς 
δεν αναφέρονται οι πηγές από τις οποί-
ες αντλείτε τα δεδομένα (πχ. Στο θέμα 
με την Ατμοσφαιρική Ρύπανση, ανα-
φέρεται ότι «...Οι κύριες διαπιστώσεις 
αφορούν συστηματικές υπερβάσεις σε 
συγκεντρώσεις αιωρουμένων σωματιδίων 
με διάμετρο PM10...” χωρίς να γίνεται 
καμία αναφορά ή υποσημείωση των 
χαρακτηριστικών της μέτρησης.  Επιπλέον 
οι προτάσεις στις οποίες προβαίνει η 
έκθεσή σας, στις περισσότερες φορές 
διατυπώνονται υπό μορφή ευχής χωρίς 
να αναλύονται και να εξειδικεύονται τα 
προτεινόμενα από την έκθεσή σας μέτρα .

Για παράδειγμα στο θέμα με τίτλο 
«ατμοσφαιρική ρύπανση στο αστικό 
περιβάλλον» αναφέρεται ως πρόταση 
ότι «.. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να 
προλαμβάνει τα προβλήματα και να μην 
αρκείται απλώς σε συστάσεις αποφυγής 
μετακίνησης ή παράκληση να μην ανάβουν 
οι κάτοικοι τα τζάκια. Πρέπει πρωτίστως να 
λυθεί το πρόβλημα στην πηγή του.». Η εν 
λόγω πρόταση της επιτροπής σας, πάσχει 
γενικότητας και κατά συνέπεια δεν μπορεί 
να αξιολογηθεί από μέρους μας ως θετική 
η αρνητική. Το ίδιο βέβαια διαπιστώνουμε 
δυστυχώς να συμβαίνει στο σύνολο των 

εισηγήσεων με τις οποίες ασχολήθηκαν 
οι εκθέσεις του 2016.

Κρίνοντες πάντοτε καλοπροαίρετα το 
έργο των επιτροπών σας, θα επιθυμού-
σαμε να είχαν οι επιτροπές περισσότερο 
εξειδικευμένη άποψη επί των ζητημάτων 
που ασχολούνται, καθώς έτσι θα επιβο-
ηθούνταν σημαντικά και το νομοθετικό 
έργο το οποίο επιτελείται από τα μέλη των 
εκάστοτε επιτροπών της Βουλής. Ας μην 
ξεχνάμε άλλωστε ότι για την συμμετοχή 
τους στις ανωτέρω επιτροπές οι βουλευτές 
λαμβάνουν και την προβλεπόμενη από το 
κώδικά της βουλής αποζημίωση.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο πρόεδρος:  
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,  

Παν/κος  Καθηγητής                                                                                

Ο Γενικός Γραμματέας:  
Κων/νος Σολδάτος,  

Ιατρός

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Ως γενική επισήμανση θα θέλαμε να 

εκφράσουμε την λύπη μας διότι ουδέποτε 
κληθήκαμε να διατυπώσουμε  τις θέσεις 
μας, με βάση με την 37 χρονη εμπειρια και 
γνωση που διαθετουμε, πανω στα θεματα   
που προβλημάτισαν τόσο την επιτροπή 
Προστασίας  του Περιβάλλοντος  όσο 
και την υποεπιτροπή υδάτινων πόρων,  
ενώ πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να 
συνδράμουμε καθοριστικά στο έργο των 
εισηγητών αλλά και στο σώμα της βουλής 
ώστε να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη 
άποψη επί των ζητημάτων με τα οποία 
ασχολήθηκε.

Ειδικότερα
Α. Επισημάνσεις για την έκθεση 

της Υποεπιτροπής Υδάτων
Ι. Σε σχέση με το θέμα παραλίες 

και Γαλάζιες σημαίες
Όπως πολύ σωστά παρατηρεί η υποεπι-

τροπή, «το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», 
είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και ευαισθητοποίησης, το 
οποίο δημιουργήθηκε από μια διεθνή 
ΜΚΟ, το Ίδρυμα για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση (Foundation for Environmental 
Education) F.E.E.. Ξεκίνησε πιλοτικά η 
εφαρμογή του το 1985 στη Γαλλία και 
στη συνέχεια, από το 1987, επεκτάθηκε 
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έκτοτε, 
έχει επεκταθεί πλέον παγκοσμίως σε 49 
χώρες αυτή τη στιγμή, από την Ισλανδία 
μέχρι τη Νότια Αφρική και από Ακτές 
της Μεσογείου μέχρι τη Καραϊβική και 
τα νησιά του Ειρηνικού».

Το ΠΑΚΟΕ σε σχέση με τις ανωτέρω 

Kριτική του ΠΑΚΟΕ στις εκθέσεις της  
επιτροπής για το περιβάλλον της Βουλής

Κα Πρόεδρε της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος
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επισημάνσεις αλλά και σε σχέση με τον 
τρόπο με τον οποίο “δίνονται” οι γαλάζιες 
σημαίες από την “Ελληνική Εταιρεία Προ-
στασίας της Φύσης” έχει σαφείς απόψεις 
τις οποίες τις έχει εκφράσει κατά καιρούς 
με άρθρα στην εφημερίδα που εκδίδει. 

Θα μπορούσαμε δε να πούμε ότι οι 
απόψεις μας συνοψίζονται στο παρακάτω 
από 26.5.2016 δελτίο τύπου το οποίο 
έχει επί λέξη ως εξής:

ΙΙ. Σε σχέση με το ζήτημα πλημμύ-
ρες, η κατάσταση σήμερα, η πορεία 
εφαρμογής της οδηγίας για τις πλημ-
μύρες, η γεωπολιτική διάσταση του 
φαινομένου, οι δράσεις που μπορούν 
να αναληφθούν.

Στις αρχές του 2015, μία έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα 
σημείωνε ότι «τα σχέδια διαχείρισης 
λεκανών απορροής ποταμών περιέχουν 
ελάχιστες αναφορές στις πλημμύρες και 
την σχετική οδηγία· δεν υπάρχουν ανα-
φορές στον συντονισμό με την οδηγία 
για τις πλημμύρες, ο οποίος απαιτείται 
για την εφαρμογή τόσο της οδηγίας 
για το νερό, όσο και της οδηγίας για τις 
πλημμύρες. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη, πρα-
κτική αναφορά ή σύνδεση με τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας τα 
οποία εκπονούνται…».

Πράγματι, η ημερομηνία εκπόνησης των 
(οριστικών) σχεδίων διαχείρισης πλημμυ-
ρικών κινδύνων (22.10.2015) παρήλθε 
άπρακτη. Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί 
μόνο η προκαταρκτική αξιολόγηση των 
κινδύνων πλημμύρας για όλα τα υδατικά 
διαμερίσματα, ενώ για το υ.δ. Θράκης 
(GR12), φαίνεται να έχει οριστικοποιηθεί 
(αλλά όχι ακόμα εγκριθεί) και το σχέδιο 
διαχείρισης για την λεκάνη απορροής 
Έβρου. Οι σχετικές προκηρύξεις έχουν 
δημοσιευθεί από το 2013. Η παραβίαση 
της (προηγούμενης) προθεσμίας για τους 

χάρτες επικινδυνότητας και τους χάρτες 
κινδύνων πλημμύρας (22.12.2013) – οι 
οποίοι, την στιγμή αυτή (9.2016), φαίνεται 
να είναι διαθέσιμοι μόνο για την Ανατολική 
Μακεδονία (GR11) - έχει προκαλέσει νέα 
προειδοποιητική επιστολή (19.11.2015). Οι 
καθυστερήσεις παρεμποδίζουν την πλήρη 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, 
καθώς η τελευταία παραπέμπει στα σχέδια 
αυτά για τρία τουλάχιστον σημαντικά 
θέματα: την οριοθέτηση των ρεμάτων, 
τα έργα του ΡΣΑ 2014 και τις αποφά-
σεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, οι 
άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας έργων 
των οποίων η λειτουργία «παρουσιάζει 
δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας». 

Η νομολογία των διοικητικών εφετείων 
αναδεικνύει μία διαφορετική πτυχή του 
ίδιου ζητήματος: τις αγωγές αποζημίω-
σης (βάσει των άρθρων 105-106 του 
Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα) 
κατά του ελληνικού δημοσίου για ζημιές 
από πλημμύρες, οι οποίες προκλήθηκαν 
ή επιδεινώθηκαν από δημόσια έργα.  Οι 
απειλές για τα υδατορέματα - οι οποίες 
οφείλονται σε μία παρωχημένη αντίληψη 
για την «ανάπτυξη», σύμφωνα με την 
οποία είναι άχρηστοι χώροι που πρέπει 
να επιχωματωθούν και να οικοδομηθούν, 
νόμιμα ή παράνομα, διότι σε αντίθε-
τη περίπτωση είναι «υπεύθυνα» για τις 
πλημμύρες – είναι διαρκείς. Μπροστά 
στην κατάσταση αυτή, δεν προκαλούν 
έκπληξη οι απόψεις των μελετητών του 
έργου διευθέτησης του σημαντικού αστικού 
ρέματος Πικροδάφνης – ενός ρέματος 
«ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέρο-
ντος», οι οποίοι φέρονται να ισχυρίστηκαν 
ότι «τα υφιστάμενα οικοσυστήματα είναι 
άνευ αξίας, καθότι δεν είναι NATURA». 
Επίσης, ήταν αναμενόμενο ότι η τελευταία 
ετήσια έκθεση του συντονιστικού οργάνου 
επιθεώρησης και ελέγχου αναφέρει αρκε-
τές περιπτώσεις για πιθανές παραβιάσεις 
της νομοθεσίας για τα ρέματα. 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
γνωμοδότησε για τις προϋποθέσεις «απο-
χαρακτηρισμού» ρέματος, διευκρινίζοντας 
ορθά ότι είναι επιτρεπτή μόνο όταν το 
ρέμα εξαφανίζεται από «φυσικά αίτια» . 
Στο πλαίσιο αυτό, η συνεχής επιβεβαίωση, 
ακόμα και μετά τον πρόσφατο νόμο, της 
νομολογίας που έχει διαμορφωθεί τις 
τελευταίες δεκαετίες για την προστασία 
των ρεμάτων είναι ιδιαίτερα θετική. Σε 
δύο συναφείς υποθέσεις, το Συμβούλιο 
της Επικρατείας ακύρωσε την παράλειψη 
των αρμόδιων αρχών να λάβουν μέτρα 
προστασίας υδατορεμάτων – και στις 
δύο περιπτώσεις, επειδή τεχνικά έργα 
είχαν υλοποιηθεί στην κοίτη χωρίς καμία 
απολύτως από τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Το τριμελές συμβούλιο (του άρθρου 

2 ν. 3068/2002), χρειάστηκε και αυτό 
να ασχοληθεί με το ρέμα Πικροδάφνης, 
«διαπιστώνοντας ότι η Διοίκηση (Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής) καθυστέρησε να προωθήσει τη 
διαδικασία έκδοσης διατάγματος οριοθέ-
τησης του ρέματος …και δη στο σύνολό 
του, καθώς και να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
ρέματος, συμπεριλαμβανομένων και των 
αναγκαίων τροποποιήσεων του σχεδίου 
πόλεως, ώστε να διασφαλίζεται η ως άνω 
λειτουργία του».  Ορισμένες αποφάσεις 
διαπίστωσαν εξόφθαλμες παραβάσεις της 
νομοθεσίας: η ΑΕΠΟ μεγάλου τεχνικού 
έργου διαπλάτυνσης υδατορέματος στην 
Κρήτη επίσης ακυρώθηκε, καθώς βασι-
ζόταν σε απόφαση οριοθέτησης η οποία 
είχε εκδοθεί αναρμοδίως,  ενώ σε μία 
παρόμοια περίπτωση η ΑΕΠΟ στηριζόταν 
σε οριοθέτηση που είχε ήδη ακυρωθεί 
με προηγούμενη απόφαση.  Ακόμα και 
μετά το νόμο για τα υδατορέματα, για 
συνταγματικούς λόγους, «η επικύρωση της 
οριοθέτησης ρεμάτων τα οποία βρίσκονται 
σε οικισμούς ή σε περιοχές που έχουν 
γενικότερη σημασία για τη Χώρα» - για 
παράδειγμα, σε «παραλιακή περιοχή εκτός 
ορίων οικισμού και σε παραλιακή περιοχή 
η οποία κείται σε απόσταση μικρότερη 
των 500 μ. από τη θάλασσα» , ή εντός 
εθνικού πάρκου, ή σε περιοχή ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους- «δεν επιτρέπεται, κατά 
το Σύνταγμα, να ανατεθεί σε άλλο, πλην 
του Προέδρου της Δημοκρατίας όργανο 
της εκτελεστικής εξουσίας». Αλλού, τέθηκε 
το θέμα της σχέσης ανάμεσα στην εθνική 
νομοθεσία για τα ρέματα και το ενωσιακό 
δίκαιο : έτσι, κρίθηκε ότι η οριοθέτηση 
δεν προϋποθέτει την ύπαρξη σχεδίου 
διαχείρισης. 

ΙΙΙ. Σε σχέση με το ζήτημα του 
εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό 

Για αυτό το θέμα, με ιδιαίτερη στόχευση 
στο τεράστιο πρόβλημα του Ασωπού, το 
ΠΑΚΟΕ έχει κάνει διάφορες έρευνες και 
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παρεμβάσεις και είναι από τις πρώτες 
οργανώσεις που επισήμαναν το ζήτημα 
αλλά εξακολουθεί να είναι μπροστά στις 
κινητοποιήσεις, είτε με επιστολές που 
στέλνει προς του Δήμους της περιοχής 
που διατρέχει ο Ασωπός, είτε με δειγ-
ματοληψίες τις οποίες πραγματοποιεί 
στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης των 
περιοχών αυτών. 

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΜΕ 
ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ, ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΩΤΟ ΤΟ 
2007 ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ, ΜΕ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε το κάτωθι 
άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα 
Ελευθεροτυπία και αναφέρεται στις 
αναλύσεις που έκαναν τα εργαστήριά μας 
για την ποιότητα του νερού του Δήμου 
Ωρωπού.

 ΠΑΚΟΕ: Επιστημονικές αναλύσεις 
ανιχνεύουν εξασθενές χρώμιο και 
στη Μαυροσουβάλα.

Νομικό «φράγμα» στην υδροδότηση 
του Δήμου Ωρωπού από το δίκτυο της 
Μαυροσουβάλας, καθώς «επιστημονικές 
αναλύσεις ανιχνεύουν καρκινογόνο εξα-
σθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό», επιχειρεί 
να θέσει με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 
το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευ-
νών (ΠΑΚΟΕ) κρούοντας τον κώδωνα του 
κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Μετά το σφράγισμα τριών γεωτρήσεων 
στην περιοχή Χρυσοπηγή Ωρωπού, λόγω 
επικινδυνότητας πόσης του νερού, σύμφω-
να με την αίτηση, ο υδροφόρος ορίζοντας 
της Μαυροσουβάλας που υδροδοτεί 
πλέον το μεγαλύτερο τμήμα του δήμου 
αλλά και τις κοινότητες Μαρκοπούλου 
και Συκάμινου «παράγει» νερό με «υψηλή 
περιεκτικότητα στο εξασθενές χρώμιο, το 
οποίο δεν πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο στο 
πόσιμο νερό». Η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι 
τη Βουλή με επερωτήσεις βουλευτών, ενώ 
ήδη ύστερα από δημοσιεύματα έχει κινηθεί 
και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, 
που, με εντολή του προϊσταμένου της 
Παν. Πούλιου, διενεργεί προκαταρκτική 
εξέταση. Ήδη, η μη κυβερνητική οργάνωση 
που έχει πραγματοποιήσει περίπου 13.500 
μελέτες περιβαλλοντικών θεμάτων, έχει 
ήδη υποβάλει δύο μηνυτήριες αναφορές 
για το θέμα.

Το πρόβλημα όμως έχει λάβει επεί-
γουσες διαστάσεις αντιμετώπισης και 
το ΠΑΚΟΕ με την αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων στρέφεται κατά του δημάρχου 
Ωρωπού, στον οποίο καταλογίζει «παντελή 
αδράνεια» αλλά και 10μηνη καθυστέρηση 
στην αντιμετώπιση ενός τόσο κρίσιμου 
ζητήματος.

Χθες επρόκειτο να ζητηθεί αίτηση 
έκδοσης προσωρινής διαταγής μέχρι τη 
συζήτηση της κύριας αίτησης, όμως αυτή 
αναβλήθηκε για σήμερα το μεσημέρι, 
έπειτα από αίτημα του δημάρχου, ο οποίος 
προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να 
προσεπικαλέσει στη δίκη την ΕΥΔΑΠ. Κι 
αυτό προφανώς γιατί, σύμφωνα με την 
αίτηση, ύστερα από έρευνα σε σχολεία της 
Ανατολικής Αττικής, η ΕΥΔΑΠ αντέταξε 
πως «το νερό είναι απολύτως ασφαλές». 
Όπως όμως αναφέρεται στην αίτηση, η 

ΕΥΔΑΠ δεν δημοσίευσε ποτέ τα σημεία 
δειγματοληψίας.

Το Γενικό Χημείο
Οι έρευνες του ΠΑΚΟΕ ξεκίνησαν πριν 

από ένα χρόνο και κατέληξε (το Μάρτιο του 
2007) στο συμπέρασμα πως «το πόσιμο 
νερό είναι ακατάλληλο για κατανάλωση». 
Εντοπίστηκαν, όπως ισχυρίζονται, «τρο-
μακτικές περιεκτικότητες σε παθογόνα 
κολοβακτηρίδια και άλατα, υψηλές συγκε-
ντρώσεις καρκινογόνων βαρέων μετάλ-
λων που προέρχονται από στραγγίσματα 
γειτονικών χωματερών». Αναφέρουν δε 
πως «ανάλογες παρατηρήσεις έγιναν και 
σε δείγματα οπωροκηπευτικών».

Ακολούθησε μέτρηση του Γενικού 
Χημείου του Κράτους που ανίχνευσε 
χρώμιο στις τρεις γεωτρήσεις της Χρυσο-
πηγής Ωρωπού οι οποίες σφραγίστηκαν 
και η υδροδότηση του Δήμου συνεχίστηκε 
από το δίκτυο της Μαυροσουβάλας. Το 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευ-
τικών Μελετών επισήμανε μάλιστα πως 
«το εξασθενές χρώμιο δεν έχει πλέον ως 
φορέα μόνο τον Ασωπό ποταμό, αλλά έχει 
εισχωρήσει και εξαπλωθεί στον υδροφόρο 
ορίζοντα που εκτείνεται σε Βοιωτία και 
Ανατολική Αττική».

Οι αιτούντες, που θα εκπροσωπηθούν 
στο δικαστήριο από τους δικηγόρους Νικ. 
Κωνσταντόπουλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου 
και Ι. Μπαρουξή, αναφέρουν πως νεότερες 
μετρήσεις που έγιναν ,δείχνουν ότι «το μεν 
ολικό χρώμιο ανιχνεύθηκε σε τιμές κάτω 
του επιτρεπτού ορίου, όμως το εξασθε-
νές χρώμιο παραμένει σε υψηλές τιμές, 
συνεπώς υπάρχει άμεσος και σοβαρός 
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία».

ΙV. Σχετικά με το ζήτημα παρα-

κολούθησης αποκατάστασης των 
ελληνικών υγροτόπων 

Εκκρεμότητες παραμένουν ως προς 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
πολιτείας και την εφαρμογή του νόμου 
για τη βιοποικιλότητα στο θέμα των υγρο-
τόπων, καθώς προς το παρόν δεν έχει 
θεσμοθετηθεί η προστασία ηπειρω-
τικοί υγρότοποι, ούτε οι νησιωτικοί 
υγρότοποι άνω των 80 στρεμμάτων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 
3937/2011. 

Η έκδοση του καταλόγου των υγρο-
τόπων μεγαλύτερων των 80 στρεμμάτων 
εκτός από την προφανή συμβολή στη 
διατήρηση της νησιωτικής βιοποικιλότητας, 
την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 
για τη βιοποικιλότητα, θα αποτελέσει 
ένα πολύ σημαντικό βήμα εφαρμογής 
του ψηφίσματος ΧΙ.14 «Διατήρηση των 
νησιωτικών υγροτόπων της Μεσογειακής 
Λεκάνης» της 12ης Συνδιάσκεψης των 
Κρατών Μερών (COP12) της Σύμβασης 
Ραμσάρ, εισηγητής του οποίου ήταν η 
Ελλάδα. 

Αναφορικά με την κατάσταση των 
υγροτόπων διεθνούς σημασίας βάσει 
της Σύμβασης Ραμσάρ, καμία ουσιαστι-
κή εξέλιξη στη βελτίωση του καθεστώ-
τος προστασίας των υγροτόπων , που 
έχει ενταχθεί στον κατάλογο Μοντρέ. 
Εξάλλου στη 52η συνάντηση της Μόνι-
μης Επιτροπής (Standing Committee) 
της Σύμβασης Ραμσάρ σημειώθηκε ότι 
η Ελλάδα δεν έχει ενημερώσει με νέα 
στοιχεία τη Γραμματεία της Σύμβασης 
για την κατάσταση των υγροτόπων της. 
Ειδικά για τους υγροτόπους που έχουν 
ενταχθεί στον κατάλογο Μοντρέ δεν έχει 
λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση εδώ και 
μία δεκαετία. H προθεσμία υποβολής 
των εθνικών αναφορών έχει οριστεί για 

τον Σεπτέμβριο 2017, ενόψει της επόμε-
νης Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών 
(COP13) που έχει προγραμματιστεί για 
τον Οκτώβριο 2018.

Β. Επισημάνσεις επί της έκθεσης 
της Μόνιμης Επιτροπής για την Προ-
στασία του Περιβάλλοντος 

Ειδικότερα:
Ι.  Ατμοσφαιρική ρύπανση στο 

αστικό περιβάλλοντος
Το ΠΑΚΟΕ, ο πρώτος φορέας που 

το 1979 ανακάλυψε το φωτοχημικό 
νέφος στην Αθήνα και κατήγγειλε την 
αδιαφορία των αρμοδίων, δυστυχώς 
δικαιώνεται.

Καταγγέλλει, όμως, ταυτόχρονα 
ότι μετρήσεις σωματιδίων PM2,5 , δεν 
υπάρχουν συστηματικά κι ιδιαίτερα 
από βιομηχανίες (διυλιστήρια κ.ά). Το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος παραμένει 
αδιάφορο για όλα αυτά.

Σε άρθρα μας μάλιστα που δημο-
σιεύονται στο site του ΠΑΚΟΕ,  προ-
ειδοποιούμε και προσπαθούμε να 
αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση 
του κοινού, όπως είναι αυτό που 
ακολουθεί:

Με μικρότερο προσδόκιμο ζωής, 
πρόωρους θανάτους και μια μακρά 
λίστα προβλημάτων υγείας συνδέεται η 
ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως προκύπτει 
από νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην 
επιθεώρηση Nature, καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι 
πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο, κυρίως 
λόγω της έκθεσής τους σε μικροσωματίδια 
PM2.5. Μόνο στην Κίνα 4.000 άνθρω-
ποι πεθαίνουν κάθε μέρα εξαιτίας της 
ρύπανσης του αέρα στους εξωτερικούς 
χώρους ή 1,46 εκατομμύρια το χρόνο. 
Το Δελχί διατηρεί τη θλιβερή πρωτιά της 
πιο μολυσμένης πόλης του κόσμου, ενώ 
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στην Ινδία 645.000 άνθρωποι χάνονται 
πρόωρα.

Οι πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
εξωτερικού χώρου ποικίλουν ανά περιοχή. 
Στις ΗΠΑ κύριες πηγές ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι η ηλεκτροπαραγωγή και 
οι μεταφορές. Ωστόσο, στις ανατολικές 
ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ανατολική Ασία 
και τη Ρωσία ο μεγαλύτερος όγκος μικρο-
σωματιδίων PM2.5 εκπέμπεται από τις 
γεωργικές δραστηριότητες. Το ένα πέμπτο 
των θυμάτων της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης αποδίδεται στις εκπομπές αμμωνίας 
κυρίως από τις κτηνοτροφικές μονάδες, 
τα ορνιθοτροφεία, τα χοιροστάσια και 
τη χρήση λιπασμάτων στη γεωργία. Η 
αμμωνία αντιδρά με τις εκπομπές ρύπων 
των αυτοκινήτων και της βιομηχανίας, 
παράγει μικροσωματίδια και έτσι αποτελεί 
τη σημαντικότερη αιτία θανάτου από τη 
ρύπανση του αέρα στις ανατολικές ΗΠΑ, 
την Ιαπωνία και την Ευρώπη.

Τα μοντέλα με βάση το αναμενόμενο 
σενάριο δείχνουν ότι η συμβολή της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης εξωτερικού χώρου 
στην πρόωρη θνησιμότητα θα διπλασιαστεί 
έως το 2050.Μπορεί το νούμερο των 3,3 
εκατομμυρίων πρόωρων θανάτων κάθε 
χρόνο να φαίνεται υπερβολικό, ωστόσο 
η ρύπανση του αέρα στους εσωτερικούς 
χώρους είναι ακόμα πιο θανατηφόρος, 
προσμετρώντας 4,3 εκατομμύρια θύματα 
κάθε χρόνο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) συστήνει ότι η συγκέντρωση αυτών 
των αερολυμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο 
αέρα.

Σε κίνδυνο  
οι μεταμοσχεύσεις

Επιπλέον, οι επιστήμονες απέδειξαν ότι 
όσοι άνθρωποι έχουν κάνει μεταμόσχευση 
πνευμόνων και κατοικούν σε περιοχές με 
υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
λόγω της κίνησης των οχημάτων, αντι-

μετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πρόωρου 
θανάτου ή απόρριψης του μοσχεύματος 
τους.

Οι επιπτώσεις στα παιδιά
Η πρώτη αμερικανική μελέτη, του 

Νοσοκομείου Παίδων του Λος Άντζε-
λες και της Σχολής Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Ν. 
Υόρκης, παρακολούθησε μια ομάδα 40 
παιδιών από τότε που ήταν ακόμη έμβρυα 
στην κοιλιά της μητέρας τους, έως την 
ηλικία των εννέα ετών. Η μελέτη συμπε-
ριέλαβε νοητικά τεστ και απεικόνιση του 
εγκεφάλου με ειδική μαγνητική τεχνική 
(MRI). Όπως διαπιστώθηκε, στα παιδιά 
που ως έμβρυα είχαν εκτεθεί περισσό-
τερο σε πολυκυκλικούς αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), ο εγκέφαλος 
τους εμφάνιζε πιο αργή ταχύτητα επε-
ξεργασίας, ενώ είχαν και περισσότερα 
νευροαναπτυξιακά προβλήματα, όπως 
συμπτώματα διαταραχής ελλειμματικής 
προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), 
καθώς και επιθετικότητας. Είχαν επίσης, 
μικρότερη λευκή ουσία εγκεφάλου, ιδίως 
στο αριστερό ημισφαίριο, πράγμα που 
σχετίζεται με πιο αργό μυαλό (όπως 
επιβεβαίωσαν τα τεστ νοημοσύνης) και 
κατοπινά προβλήματα συμπεριφοράς. Έτσι, 
παρουσίαζαν καθυστερημένη ανάπτυξη 
στην ηλικία των τριών ετών, μειωμένη 
νοημοσύνη στα πέντε τους, καθώς επί-
σης πρόωρα συμπτώματα άγχους και 
κατάθλιψης στην ηλικία των επτά ετών.

 «Θανατηφόρα» η ζωή  
στις μεγαλουπόλεις

Τα μικροσκοπικά τοξικά σωματίδια 
που, εξαιτίας της ρύπανσης της ατμό-
σφαιρας, είναι διάσπαρτα στον αέρα που 
αναπνέουμε. Η πρόσφατη μελέτη ανέλυσε 
στοιχεία για περίπου μισό εκατομμύριο 
άτομα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
τα αερολύματα που περιέχουν σωματίδια 

αόρατα στο ανθρώπινο μάτι, με διάμετρο 
έως 2,5 μικρόμετρα ή εκατομμυριοστά 
του μέτρου (2,5 ΡΜ), μπορούν πράγματι 
να σκοτώσουν κάποιον πρόωρα.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν πως τα 
σωματίδια του αέρα είναι όντως επιβλα-
βή για την υγεία, αυξάνοντας τη γενική 
θνησιμότητα, κυρίως τους θανάτους από 
καρδιαγγειακές νόσους, καθώς και τους 
θανάτους από αναπνευστικές παθήσεις 
στους μη καπνιστές. Σύμφωνα με τους 
ερευνητές, τα αόρατα αερολύματα μπο-
ρούν να ξεφεύγουν από τις άμυνες του 
οργανισμού και να «τρυπώνουν» βαθιά 
στους πνεύμονες και στην κυκλοφορία 
του αίματος των ανθρώπων που εκτίθε-
νται στη ρύπανση. Μάλιστα, ο άνθρωπος 
δεν μπορεί να τα αποβάλει με τον βήχα 
ή το φτάρνισμα, όπως συμβαίνει με τα 
μεγαλύτερα σωματίδια.

Οι μικροσκοπικοί «δολοφόνοι» αποτε-
λούνται συνήθως από επιβλαβείς χημικές 
ουσίες, όπως αρσενικό και υδράργυρο, 
ενώ μπορούν να μεταφέρουν μέσα στο 
ανθρώπινο σώμα άλλους αέριους ρυπα-
ντές, όπως οξείδια του θείου και του 
αζώτου.

Μάλιστα το ΠΑΚΟΕ αναγνωρίζοντας 
την σημαντική επιβάρυνση που έχουν τα 
πετρελαιοκίνητα οχήματα στην ατμόσφαιρα 
του λεκανοπεδίου προχώρησε αυτοβούλως 
σε συγκριτικές μετρήσεις μεταξύ συμβα-
τικών πετρελαιοκίνητων ταξί και αυτών 
που χρησιμοποιούσαν ως καύσιμο το 
φυσικό αέριο με αποτελέσματα τα οποία 
ήταν καταφανώς υπέρ της επέκτασης της 
χρήσης ως καυσίμου του φυσικού αερίου 
σε μεγαλύτερο μέρος του στόλου των 
επαγγελματικών αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

Τα ανωτέρω αποτελέσματα παρου-
σιάστηκαν στο πλαίσιο ημερίδας που 
πραγματοποιήσαμε για το περιβάλλον 
και την οποία χαιρέτησαν πλήθος πολι-
τειακών αρχόντων. 

Για το ΠΑΚΟΕ κατά συνέπεια θεωρεί 
ότι ο αυστηρότερος έλεγχος των οχημάτων 
αλλά και η ενθάρρυνση εναλλακτικών 

μορφών μετακίνησης (πχ η χρήση μέσων 
μαζικής μετακίνησης ή η χρήση εναλ-
λακτικών καυσίμων στα ΙΧ αυτοκίνητα) 
αποτελεί μονόδρομο. 

Αναφορικά, τέλος, με το 
ζήτημα της Διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων

Με την απόφαση της 15.10.2015, 
το ΔΕΕ επέβαλε χρηματική ποινή στην 
Ελλάδα, επειδή δεν συμμορφώθηκε με 
παλαιότερη καταδικαστική απόφαση που 
αφορούσε την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων. 

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Δημοκρατία 
υποχρεώνεται να καταβάλει στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή «χρηματική ποινή 3.640.000 
ευρώ ανά εξάμηνο καθυστερήσεως στη 
λήψη των μέτρων που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση προς την απόφαση Επιτροπή 
κατά Ελλάδας (C-440/06, EU:C:2007), 
από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της 
παρούσας αποφάσεως και μέχρι την 
πλήρη εκτέλεση της αποφάσεως Επιτροπή 
κατά Ελλάδας (C-440/06, EU:C:2007), το 
πραγματικό ποσό της οποίας πρέπει να 
υπολογίζεται στο τέλος κάθε εξάμηνης 
περιόδου, με μείωση του συνολικού ποσού 
κάθε μιας από τις περιόδους αυτές, κατά 
ποσοστό αντίστοιχο της αναλογίας του 
αριθμού μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού 
των οικισμών των οποίων τα συστήματα 
συλλογής και επεξεργασίας των αστι-
κών λυμάτων κατέστησαν σύμφωνα με 
την απόφαση Επιτροπή κατά Ελλάδας, 
(C-440/06, EU:C:2007) στο τέλος της 
αντίστοιχης περιόδου, σε σχέση με τον 
αριθμό μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού 
των οικισμών που δεν διαθέτουν τέτοια 
συστήματα κατά την ημέρα δημοσιεύσεως 
της παρούσας αποφάσεως». 

Επιπλέον, επιβάλλεται κατ’ αποκοπή 
χρηματικό ποσό 10.000.000 ευρώ, επειδή 
«το σύνολο των νομικών και πραγματι-
κών στοιχείων…, ιδίως ο σχετικά υψηλός 
αριθμός οικισμών που εξακολουθούσαν 
να μη διαθέτουν συστήματα συλλογής 
και επεξεργασίας των αστικών λυμά-
των ανταποκρινόμενα στις επιταγές της 
οδηγίας κατά την ημερομηνία της επ’ 
ακροατηρίου συζητήσεως, καθώς και το 
γεγονός ότι έχουν ήδη εκδοθεί άλλες δύο 
αποφάσεις …με τις οποίες διαπιστώθη-
κε ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν είχε 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον 
αφορά την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων, συνιστούν ένδειξη περί του 
ότι για την αποτελεσματική πρόληψη 
της επαναλήψεως στο μέλλον ανάλογων 
παραβάσεων…μπορεί να απαιτείται η λήψη 
μέτρου αποτρεπτικού χαρακτήρα».

Σίγουρα, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη 
χώρα που έχει παραβιάσει τη σχετική 
οδηγία, ή στην οποία επιβλήθηκαν χρη-
ματικές ποινές λόγω μη συμμόρφωσης 
με καταδικαστική απόφαση για το ίδιο 
θέμα ωστόσο, αν ληφθούν συνολικά 
υπόψη οι οικονομικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, η 
απόφαση αυτή είναι μία ιδιαίτερα δυσά-
ρεστη εξέλιξη. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 
η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
δύσκολες προκλήσεις σε σχέση με τη 
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διαχείριση των λυμάτων. Τον Νοέμβριο 
του 2015, η Ελλάδα παραπέμφθηκε πάλι 
για μη συμμόρφωση (επί 11 χρόνια) με 
παλαιότερη καταδικαστική απόφαση της 
24.6.2004, η οποία αφορούσε την έλλει-
ψη αποχετευτικού δικτύου στο Θριάσιο 
Πεδίο, και την απόρριψη ανεπεξέργαστων 
αστικών λυμάτων στην ευαίσθητη περιοχή 
του κόλπου της Ελευσίνας. 301 Κατά την 
όγδοη έκθεση εφαρμογής (2016) της 
οδηγίας για τα αστικά λύματα, το 2012 
υπήρχαν στην Ελλάδα 33 οικισμοί στους 
οποίους η διαχείριση των αστικών λυμά-
των δεν ήταν σύμφωνη με τη νομοθεσία 
(ημερομηνία αναφοράς 31.12.2012).302 
Εξάλλου, σύμφωνα με τη σχετική βάση 
δεδομένων της ΕΓΥ, ένας σημαντικός 
αριθμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων είτε δεν καταχωρεί στοιχεία, 
είτε δεν επιτυγχάνει τις επιβεβλημένες 
οριακές τιμές (στοιχεία του 2015).

Τον Ιούλιο του 2016, η ετήσια έκθεση 
του συντονιστικού οργάνου επιθεώρησης 
και ελέγχου διαπίστωνε για την περιοχή 
της Λέσβου ότι «η πλειοψηφία των ελαι-
οτριβείων του νησιού, τουλάχιστον από 
το 2006 έως σήμερα , διαθέτει ανεπεξέρ-
γαστα ή πλημμελώς επεξεργασμένα σε 
φυσικούς αποδέκτες τα υγρά απόβλητα 
της παραγωγικής τους διαδικασίας, ενώ 
παράλληλα οι άδειες λειτουργίας τους 
εκδίδονται με την έγκριση των αιρετών 
αρχών, κατά παράβαση των σχετικών 
διατάξεων που διέπει τη νόμιμη λειτουργία 
τους και παρά τις αρνητικές εισηγήσεις 
των αρμοδίων υπηρεσιών». 

Ο Συνήγορος του Πολίτη κατέγραψε 
την πλημμελή διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων τριών μικρών νησιωτικών 
δήμων (Σύμης, Ανάφης, Κιμώλου), όπου 
η έλλειψη ή οι καθυστερήσεις των έργων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των υγρών 
αποβλήτων απειλούν το μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον. Το ίδιο συνέβει και σε αντί-
στοιχη εγκατάσταση επεξεργασίας πυρη-
νέλαιων στην Βασιλική Λευκάδας, η οποία 
κατόπιν ενεργειών του ΠΑΚΟΕ αλλά και 
των κατοίκων της περιοχής υποχρεώθηκε 
να σταματήσει την λειτουργία της μέχρι 
να συμμορφωθεί με της περιβαλλοντικές 
επιταγές τις νομοθεσίας. 

Πολλά παρόμοια θέματα έπρεπε και 
κατά τους τελευταίους μήνες να αντιμε-
τωπιστούν από τα δικαστήρια. Επιστρέφο-
ντας στο θέμα του Ασωπού θα θέλαμε να 
αναφερθούμε ιδιαίτερα σε μια  σημαντική 
απόφαση για το οικοσύστημα του ποτα-
μού,  όπου ακύρωσε την παράλειψη της 
διοίκησης α) να διακόψει τη λειτουργία 
όσων μονάδων δεν διαθέτουν σύστημα 
επεξεργασίας αποβλήτων ή λειτουργούν 
κατά παράβαση των σχετικών με την 
επεξεργασία αποβλήτων περιβαλλο-
ντικών όρων, ώστε να αποφευχθεί η 
περαιτέρω ρύπανση του οικοσυστήματος, 
β) να επιλύσει το γενικότερο πρόβλημα 
επεξεργασίας αποβλήτων, είτε με την 
κατασκευή κεντρικής μονάδας, είτε με 
όποιο αντίστοιχο έργο επιλέξει, ενόψει 
και των σχετικών μελετών, και γ) να λάβει 
τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης του 
διαταραχθέντος οικοσυστήματος, μεταξύ 
των οποίων και το ήδη μνημονεθέν προ-
εδρικό διάταγμα του άρθρου 23 του ν. 
1650/1986». 

Το δικαστήριο σημείωσε το πλήθος 
των διαθέσιμων μελετών για το θέμα, 
καθώς και ορισμένες παλαιότερες απο-
φάσεις του για την ίδια περιοχή, όπως 
την περσινή ΣτΕ (7μ.) 975/2015, βάσει 
της οποίας η Διοίκηση υποχρεώνεται να 
λάβει τα πρόσφορα μέτρα πρόληψης 
και αποκατάστασης κατά την έννοια των 
διατάξεων της οδηγίας για την περιβαλ-
λοντική ευθύνη. 

Επίσης, δικάζοντας κατ’ αναίρεση, 
το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέτασε 
την επιβολή προστίμου από τον Γενικό 
Επιθεωρητή Περιβάλλοντος σε βιομηχα-
νία λιπασμάτων: οι σοβαρές παραβάσεις 
αφορούσαν την διαχείριση των υγρών 
βιομηχανικών αποβλήτων (γυψόνερων) 
– μεταξύ άλλων, και την διαφυγή τους 
σε παρακείμενο έλος-, την υπέρβαση 
των ορίων για διάφορες τοξικές ουσίες, 
την έλλειψη μέτρων προστασίας για την 
αυξημένη παρουσία ραδιοϊσοτόπων. Η 
απόφαση εν μέρει αναιρέθηκε, καθώς 
παρανόμως μείωσε ορισμένα πρόστιμα 
για λόγους που άπτονται με την συμπε-
ριφορά της εταιρείας μετά την επιβολή 
του προστίμου. 

Αντιθέτως, απορρίφθηκε αίτηση 
ακύρωσης κατά της τροποποίησης των 
περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστα-
σης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 
Βουπρασίας, στην β’ ζώνη προστασίας 
του (κατά τον κρίσιμο χρόνο) σχεδίου 
κοινής υπουργικής απόφασης για τον 
«Χαρακτηρισμό των χερσαίων, υδάτινων 
και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασ-
σας Κοτυχίου, του δάσους Στροφιλιάς και 
της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό 
Πάρκο λιμνοθάλασσας Κοτυχίου - δάσους 
Στροφιλιάς»: το δικαστήριο, πριν καταλήξει 
στην απόφαση, σημείωσε ότι πρόκειται 

για «θεμελιώδες έργο υποδομής για τη 
δημιουργία οικισμού, βασικό δε έργο 
εξυγιάνσεως όταν ο οικισμός υφίσταται 
ήδη χωρίς να λειτουργεί σχετική μονάδα. 
Κατά συνέπεια, όχι μόνο δεν αναιρούνται, 
αλλ’ ειδικώς εξυπηρετούνται οι θαλπόμενοι 
από τα άρθρα 21 και 24 του Συντάγματος 
σκοποί προστασίας της δημοσίας υγείας 
και του περιβάλλοντος από την κατασκευή 
και λειτουργία ανάλογης μονάδας και του 
αντίστοιχου δικτύου».

Κατά τη νομολογία του δικαστηρίου, 
οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού δεν 
συνιστούν έργα διαχείρισης και αξι-
οποίησης υδάτινων πόρων (όπως, π.χ., 
τα έργα υδροληψίας, μεταφοράς νερού, 
έργα δικτύων, ρύθμισης - αποθήκευσης, 
επεξεργασίας νερού, τροφοδότησης και 
έργα προστασίας - συντήρησης), και 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ν. 3199/2003, ώστε να απαιτείται 
η προηγούμενη εκπόνηση των σχεδίων 
διαχείρισης των λεκανών απορροής ή 
η ένταξή του σε προγραμματισμό δια-
χείρισης υδάτων. Επίσης, απορρίφθηκε 
αίτηση ακύρωσης κατά του καθορισμού 
ορισμένων χειμάρρων ως αποδεκτών 
λυμάτων βιομηχανίας τροφίμων: η σχετική 
απόφαση ήταν επαρκώς αιτιολογημένη, 
καθώς οι χείμαρροι είχαν επαρκές μήκος 
και απορροφητικότητα, ή είχαν παλαιότε-
ρα οριστεί ως αποδέκτες βιομηχανικών 
λυμάτων.

 Το διοικητικό εφετείο επίσης δικαί-
ωσε τον «Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο 
Νομού Αττικής», για την εκροή μεγάλης 
ποσότητας αποστραγγισμάτων (υγρών 
αποβλήτων), μέσω των ρεμάτων «Μαύρη 
Ώρα» και «Άγιος Γεώργιος» στη θαλάσ-
σια περιοχή του Ασπροπύργου, διότι 
οφειλόταν σε έκτακτες περιστάσεις. Οι 

νομοθετικές εξελίξεις, τόσο σε εθνικό 
όσο και ενωσιακό επίπεδο ήταν περι-
ορισμένες. Με μικρή καθυστέρηση, η 
χώρα ενσωμάτωσε τον τροποποιημένο 
κατάλογο ουσιών προτεραιότητας στο 
τομέα της πολιτικής των υδάτων: η νέα 
ρύθμιση όχι μόνο αναθεωρεί τα πρότυ-
πα ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για 
ορισμένες από τις αρχικές 33 επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας, αλλά προσθέτει 
και 11 πρόσφατα χαρακτηρισμένες (από 
τις οποίες οι πιο γνωστές είναι οι διοξίνες 
και οι παρόμοιες ενώσεις, καθώς και 
τα τοξικά εντομοκτόνα dichlorvos και 
heptachlor). Για ορισμένες από τις ουσίες 
αυτές, οι οποίες συσσωρεύονται είτε σε 
ιζήματα και/ή ζώντες οργανισμούς, η 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων οφείλει να 
διασφαλίσει ότι οι συγκεντρώσεις δεν 
αυξάνονται σημαντικά. 

Ταυτόχρονα, θεσπίστηκε σε ενωσιακό 
επίπεδο και ο κατάλογος των ουσιών προς 
επιτήρηση – καινοφανών ρυπαντών για 
τους οποίους χρειάζονται περισσότερα 
στοιχεία πριν εκτιμηθεί η επικινδυνότητά 
τους: στον κατάλογο αυτό, περιλαμβά-
νονται τα νεοκοτινοειδή, και ορισμένες 
φαρμακευτικές ουσίες με παρουσία στους 
υδάτινους πόρους, όπως η δικλοφενάκη 
και τα μακρολιδικά αντιβιοτικά. Δυστυ-
χώς, σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση, 
η επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για τα φυτοφάρμακα έδωσε 
την ευκαιρία για την μείωση ορισμένων 
αποστάσεων ασφαλείας από περιοχές 
που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό 
ή από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,  
ενώ τα ειδικά μέτρα που προβλέπουν οι 
διατάξεις αυτές για την προστασία του 
υδάτινου περιβάλλοντος δεν φαίνεται να 
έχουν ληφθεί.
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Ο λαός μας από τα χρόνια 
της απελευθέρωσης από 
τον Τουρκικό ζυγό και μέχρι 
σήμερα, το βράδυ της Ανά-
στασης και καθώς ο παπάς 

ψέλνει το «Χριστός Ανέστη», διατηρεί μια 
σειρά από έθιμα, αναλόγως το γεωγρα-
φικό σημείο της πατρίδας μας. 

Οι παραδόσεις αυτές έχουν συνή-
θως έναν συμβολικό χαρακτήρα, ενώ 
δυστυχώς πολλά από αυτά τα έθιμα 
είναι επικίνδυνα και έχουν οδηγήσει 
πολλούς συναθρώπους μας της μέρες 
εκείνες της αγάπης στα νοσοκομεία με 
βαρύτατα τραύματα. 

Κοινό χαρακτηριστικό σε όλα τα μέρη 
της Ελλάδος, όπου γίνεται «χαλασμός» 
από τους διάφορους τύπους βεγγαλικών 
και κροτίδων, είναι η χαρά των πιστών 
για την Ανάσταση του Κυρίου και την 
νίκη του στον θάνατο. Το έθιμο αυτό έχει 
τις ρίζες του στα χρόνια της Ελληνική 
Επανάστασης, όπου χρησιμοποιούσαν 
βεγγαλικά και κροτίδες, ως αντίδραση 
στον Τουρκικό ζυγό. 

Επίσης, η χρήση των βεγγαλικών στην 
διάρκεια της Ανάστασης, σχετίζεται με τον 
συμβολισμό του θορύβου που κάνουν οι 
δαίμονες για να εμποδίσουν την Ανάστα-
ση του Κυρίου, ενώ σε πολλά χωριά της 

Ελλάδος, η ρίψη κροτίδων, βεγγαλικών 
και συναφών αντικειμένων, γίνεται για 
να «διώξουν τα κακά πνεύματα».

Παρότι τα πυροτεχνήματα, οι κροτί-
δες, οι φωτοβολίδες και τα βεγγαλικά 
είναι εντυπωσιακά και συμβάλλουν στη 
δημιουργία του εορταστικού κλίματος, 
η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για υλικά 
ιδιαίτερα επικίνδυνα. 

Η νύχτα της Ανάστασης είναι ίσως 
η πιο φωτεινή του χρόνου. Βεγγαλικά 
κάθε είδους στολίζουν τον ουρανό με 
φανταχτερά χρώματα. 

Όμως δυστυχώς έτσι χάνει το νόημα 
της και μετατρέπεται τελικά σε πόλεμο 
με θύματα αθώους πιστούς. Η ημέρα του 
Πάσχα είναι αυτή του απολογισμού των 
τραυματιών και σε αρκετές περιπτώσεις 
των θυμάτων της Ανάστασης.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, 
τα περισσότερα πασχαλινά βεγγαλικά 
κατασκευάζονται σε πρόχειρα εργαστή-
ρια, διακινούνται χωρίς να τηρούνται 
στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας και χρησι-
μοποιούνται παράνομα, από άτομα που 
τις πιο πολλές φορές δεν έχουν γνώσεις 
και εμπειρία.

Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετά περιστατικά 
τραυματισμού καταγράφονται κάθε χρόνο 
από βεγγαλικά, την περίοδο του Πάσχα 

Σοβαρό κίνδυνο διατρέχουν κυρίως οι 
ανήλικοι, αλλά και όσοι συγκεντρώνονται 
έξω από τους Ναούς, για να παρακο-
λουθήσουν την Αναστάσιμη Ακολουθία. 
Δυστυχώς τα περισσότερα ατυχήματα 
συμβαίνουν σε παιδιά και εφήβους με 
τους τραυματισμούς να κυμαίνονται 
από εγκαύματα έως ακρωτηριασμούς, 
ενώ καθόλου σπάνιες δεν είναι οι περι-
πτώσεις που νέοι άνθρωποι χάνουν 
τη ζωή τους.

Στη συντριπτική πλειονότητα των 
περιπτώσεων, τα παιδιά τραυματίζονται 
την ώρα που παίζουν με πυροτεχνήματα, 
δίχως την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, ενώ 
οκτώ φορές στις δέκα σκάνε στα χέρια 
τους κροτίδες. 

Μερικά Άρθρα Τύπου
«Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 

από το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στο 
Βενιζέλειο Νοσοκομείο Κρήτης, 35χρόνος 
από τη Βασιλική Ιεράπετρας. Στα χέρια του 
έσκασε αυτοσχέδιο βεγγαλικό, το οποίο 
είχε φτιάξει τοποθετώντας αμμωνία μέσα 
σε σωλήνα και δεν πρόλαβε να το πετάξει 
όπως σκόπευε» 

05/05/04 
Macedonian Press Agency 

«Στο νοσοκομείο της Πάτρας νοση-
λεύεται νεαρός από τον νομό Ηλίας, που 
έχασε και τα δύο του χέρια σε από κροτίδα. 
Από βεγγαλικά επίσης τραυματίσθηκε στα 
μάτια ένας νεαρός στο Αίγιο» 

27/04/2003 
Athens News Agency

«Το πρώτο θύμα από βεγγαλικά είχαμε 
απόψε στον Μαραθόκαμπο της Σάμου. 
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 
νεαρός έχασε την ζωή του όταν έσκασε 
αυτοσχέδιος σωλήνας που προσπαθούσε 
να φτιάξει.»

- 6/04/2004 Καβάλα Net.

“Οι κροτίδες τραυματίζουν σοβαρά 
(και) την Ανάσταση. Ενας στους δύο 
πολίτες δεν πάει στην εκκλησία υπό τον 
φόβο των βεγγαλικών”

31.3.2010 
Το Βήμα 

“Την τελευταία δεκαετία κατά την περί-
οδο του Πάσχα στη Ελλάδα 9 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους και 75 τραυματίστηκαν 
από τη χρήση βεγγαλικών, κροτίδων και 
πυροτεχνημάτων”

11.4.2015 
News247.gr 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ
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Μια γενική ταξινόμηση των βεγ-
γαλικών πυροτεχνημάτων είναι 
η εξής:

Πυρσός: Ρινίσματα σιδήρου, χλωρικό 
κάλιο, βάριο 
(Βάριο μαζί με χλωριούχο κάλιο δίνει 
την λάμψη)
Σφυρίχτρες: Γαλλικό οξύ, χλωριούχο 
κάλιο και οπή στη συσκευασία κατάλληλου 
διαμετρήματος 
Κροτίδες: Υπερχλωρικό κάλιο και αλου-
μίνιο σε σκόνη
Φωτοβολίδες: Μίγμα Νίτρο, Θειάφι, 
κάρβουνο και 
για τον κρότο μίγμα υπερχλωρικού καλίου 
με αλουμίνιο σε σκόνη. (το μίγμα αυτό 
μπαίνει στο μασούρι της φωτοβολίδας 
χωρίς πίεση)
Καψούλια: Ερυθρός φώσφορος, 
Χλωρικό κάλιο (ΚCLO3), Αραβική Γόμα
Πεταλούδα: Άκαμπτο σύρμα μερικώς 
επικαλυμμένο με αργής καύσης πυροτε-
χνουργική ύλη:Βάριο, Γόμα Αραβίας 
Ρουκέτες: Μείγμα Νίτρο, Θειάφι, κάρ-
βουνο (Πυροτεχνουργική ύλη)

Χρωματιστά 
πυροτεχνήματα 
Για πράσινο χρώμα: Νιτρικό βάριο, 
Χλωρικό κάλιο, κολοφώνιο (ρετσίνι από 
πεύκα), κάρβουνο (κατά προτίμηση από 
κληματόβεργες), δεξστρίνη (είδος κόλας)
Για κόκκινο χρώμα: Νιτρικό Στρόντιο, 
Χλωρικό κάλιο, κολοφώνιο, δεξστρίνη, 
κάρβουνο.
Σιντριβάνι: Παρόμοια σύσταση με τα 
χρωματιστά πυροτεχνήματα: To μείγμα 
πρεσάρεται και τοποθετείται φιτίλι.

Νομοθεσία 
Η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με 

τα πυροτεχνήματα- βεγγαλικά είναι ο 
Ν.456/76 (ΦΕΚ Α 277). Η νομοθεσία 
ορίζει πως η εισαγωγή, κατασκευή, χρήση 
και εμπορία φωτοβολίδων, βεγγαλικών, 
κροτίδων και παιδικών αθυρμάτων επι-
τρέπεται μόνο κατόπιν αδείας της κατά 
τόπον αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγία 
(30/11/2006), όπου κατηγοριοποιούνται 
τα διάφορα πυροτεχνήματα ως προς τον 
κίνδυνο τους και ως προς τα όρια ηλικίας 
που μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει. 
Η οδηγία αυτή δεν έχει ψηφιστεί ακόμα 
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκφράσει 
τις ανησυχίες της, για την ποιότητα, την 
ασφάλεια και τον τρόπο χρήσης, αλλά 
και την ανομοιομορφία των νόμων, στα 
διάφορα κράτη μέλη, όσον αφορά στα 
πυροτεχνήματα. Για τον λόγο αυτό στις 
23 Μαΐου 2007 ψηφίστηκε η οδηγία 
20067/23/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινο-
βουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην 
ελληνική νομοθεσία με την 9014/440 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1159Β/2.8.2010)

Η εν λόγω νομοθεσία προβλέπει ότι τα 

πυροτεχνήματα θα πρέπει να σχεδιάζονται, 
να παράγονται, και να διακινούνται με 
βάση συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλεί-
ας, τα οποία ισχύουν, σε όλα τα κράτη 
– μέλη. Τα πρότυπα για την ασφάλεια 
των πυροτεχνημάτων αναπτύχθηκαν από 
τον Ευρωπαϊκό οργανισμό Τυποποίησης 
(CEN), ενώ ο ΕΛΟΤ τα έχει εντάξει στο 
εθνικό σύστημα τυποποίησης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από την ανω-
τέρω νομοθεσία δεν καλύπτονται τα 
αυτοσχέδια πυροτεχνουργήματα τα 
οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρων κάθε 
Πάσχα στην Ελλάδα.

Βάσει, λοιπόν, του άρθ. 3 της με αρίθμ. 
9104/440 ΚΥΑ, τα πυροτεχνήματα 
χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες 

Κατηγορία 1: πυροτεχνήματα με πολύ 
μικρή επικινδυνότητα. Χαμηλά επίπεδα 
θορύβου και τα οποία προορίζονται για 
χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Κατηγορία 2: πυροτεχνήματα με πολύ 
μικρή επικινδυνότητα. Χαμηλά επίπεδα 
θορύβου και τα οποία προορίζονται για 
χρήση σε Εξωτερικού χώρους.

Κατηγορία 3: Πυροτεχνήματα τα οποία 
παρουσιάζουν μέτρια επικινδυνότητα, 
προορίζονται για χρήση, σε εξωτερικούς, 
ανοιχτούς χώρους και τον οποίων ο 
θόρυβος δεν είναι επικίνδυνος για την 
ανθρώπινη υγεία.

Κατηγορία 4: Πυροτεχνήματα, τα 
οποία παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο, 
προορίζονται για χρήση μόνο από ειδι-
κούς (επαγγελματικά πυροτεχνήματα) και 
των οποίων ο θόρυβος δεν βλάπτει την 

ανθρώπινη υγεία.
Περαιτέρω η νομοθεσία αναφέρει 

ότι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
ευθύνονται για την ασφάλεια των πυρο-
τεχνημάτων και πρέπει πριν διαθέσουν 
τα προϊόντα τους στην αγορά να έχουν 
ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες 
για την αξιολόγηση της πιστότητας των 
πυροτεχνημάτων, από τις προς τούτο 
αρμόδιες υπηρεσίες (2η Δ/νση Κλαδικής 
Βιομηχανικής Πολιτικής 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης οι κατασκευαστές επιθέ-
τουν τη σήμανση CE, με τρόπο ορατό, 
ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, πάνω 
στα ίδια τα είδη πυροτεχνουργίας ή, αν 
αυτό δεν είναι δυνατό, στο πινακίδιο 
αναγνώρισης που επισυνάπτεται σε αυτά 
ή στη συσκευασία τους. 

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
τα είδη πυροτεχνίας φέρουν εμφανώς, 
ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, τη σωστή 
επισήμανση, στην επίσημη γλώσσα ή 
γλώσσες των κρατών – μελών, στα οποία 
το είδος πωλείται, στον καταναλωτή. Η 
επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας περι-
λαμβάνει τουλάχιστον την ονομασία και 
τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή, εάν 
ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστη-
μένος στην Κοινότητα, την ονομασία του 
κατασκευαστή και την ονομασία και τη 
διεύθυνση του εισαγωγέα, την ονομασία 
και τον τύπο του προϊόντος, τα ελάχιστα 
όρια ηλικίας, τη σχετική κατηγορία και 
τις οδηγίες χρήσης, το έτος παραγωγής, 
για τα πυροτεχνήματα των κατηγοριών 3 

και 4 και, κατά περίπτωση, την ελάχιστη 
απόσταση ασφαλείας. Η επισήμανση 
περιλαμβάνει την καθαρή ισοδύναμη 
ποσότητα ενεργού εκρηκτικού υλικού.

Τα πυροτεχνήματα αναλόγως με τις 
κατηγορίες στην οποία υπάγονται είναι 
υποχρεωτικό περιέχουν τις εξής ελάχιστες 
πληροφορίες: 

Κατηγορία 1: κατά περίπτωση: «μόνο 
για υπαίθρια χρήση» και ελάχιστη από-
σταση ασφαλείας.

Κατηγορία 2: «μόνο για υπαίθρια 
χρήση» και, κατά περίπτωση, ελάχιστη από-
σταση/ ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας. 

Κατηγορία 3: «μόνο για υπαίθρια 
χρήση» και ελάχιστη απόσταση/ ελάχιστες 
αποστάσεις ασφαλείας. 

Κατηγορία 4: «μόνο για χρήση από 
άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις» και 
ελάχιστη απόσταση/ ελάχιστες αποστάσεις 
ασφαλείας. 

Οι τύποι και οι κατηγορίες πυροτεχνη-
μάτων, έχουν συνδεθεί, με συγκεκριμένα 
όρια ηλικίας. Όταν κάποιος καταναλωτής 
είναι κάτω, από τα όρια αυτά, δεν μπορεί 
να αγοράσει το συγκεκριμένο πυροτε-
χνούργημα:

Πυροτεχνήματα 
Κατηγορία 1: 14 ετών υπό την επο-

πτεία ενηλίκου 
Κατηγορία 2: 18 ετών 
Κατηγορία 3: 18 ετών 
Όλες οι άλλες κατηγορίες πρέπει να 

χρησιμοποιούνται, μόνο από ειδικούς.

Κατηγορίες βεγγαλικών-πυροτεχνημάτων
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Πέραν των αυξημένων αστυνο-
μικών μέτρων, για την αποφυγή 
ατυχημάτων, καθοριστική είναι η 

υπεύθυνη στάση όλων των πολιτών 
και ιδιαίτερα των γονέων, οι οποίοι 
θα πρέπει να ενημερώσουν τα παιδιά 
τους για τους κινδύνους που εγκυμονεί 
η χρήση αυτών των ειδών. Θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι:

Πρόκειται για υλικά επικίνδυνα και 
η χρήση τους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύ-
νους για τη σωματική ακεραιότητα ή και 
για την ίδια τη ζωή.

Τα είδη πυροτεχνίας (κροτίδες, βεγγα-
λικά, φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα κ.λπ.) 
δεν είναι παιχνίδι. 

Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί 
ότι υπάρχει απόλυτα ασφαλής μέθοδος 
χρήσης των ειδών αυτών και άρα ότι 
δεν θα προκληθούν ατυχήματα κατά τη 
χρήση τους.
•  Η κατοχή και η χρήση των ειδών 

αυτών, εκτός από τις περιπτώσεις που 
προβλέπει ο νόμος, είναι παράνομη 
και διώκεται ποινικά.

•  Η πώληση ειδών πυροτεχνίας από πλα-
νόδιους πωλητές, αλλά και καταστήματα 
χωρίς άδεια των Αστυνομικών Αρχών 
είναι παράνομη και διώκεται ποινικά.  

•  Η κατασκευή, αποθήκευση και κυκλο-
φορία αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας 
είναι παράνομη και αποτελεί ιδιαίτερα 
επιβαρυντική περίπτωση ως προς τις 
ποινικές συνέπειες.
Στις περιπτώσεις που ανήλικοι 

κατέχουν ή χρησιμοποιούν τέτοια 
είδη εκτός από τους ίδιους διώκονται 
ποινικά και οι γονείς τους. 

Πυροτεχνήματα χωρίς ατυχήματα – 
Τρόποι μείωσης κινδύνων εφόσον είναι 
απαραίτητη η χρήση πυροτεχνημάτων.
•  Προσέχουμε τι είδους πυροτεχνήματα 

αγοράζουμε και από που, γιατί ορισμένα 
από αυτά μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα.

•  Δεν κατασκευάζουμε μόνοι μας ΣΕ 
ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ πυροτεχνήματα, 
διότι κινδυνεύουμε να πάθουμε σοβαρά 
εγκαύματα και όχι μόνο.

•  Δεν μεταφέρουμε δυναμιτάκια στην 
τσέπη μας. Με την τριβή και μόνο είναι 
δυνατόν να ανάψουν και να προκαλέ-
σουν σοβαρά εγκαύματα.

•  Δεν πετάμε δυναμιτάκια σε άλλους, 
ούτε αστειευόμενοι.

•  Προσέχουμε να μην ανάβουμε βεγγαλικά 
κοντά στο πρόσωπο μας και στα μαλλιά 
μας ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

•  Δεν χρησιμοποιούμε πυροτεχνήματα 
μέσα σε πολύ κόσμο, ώστε να μην τραυ-
ματίσουμε κάποιον άθελά μας.

•  Δεν χρησιμοποιούμε πυροτεχνήματα 
κοντά σε ξερά χόρτα, ώστε να μην 
προκαλέσουμε πυρκαγιά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπεύθυνη στάση όλων των πολιτών  
για την χρηση και τους κινδύνους

ΕΤΗ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 20 19 15 11 6 9 18 16 4 8 6 4

ΠΑΘΟΝΤΕΣ 25 14 15 11 6 9 18 20 4 9 6 4

Νεκροί 2 1 - - - - 1 2 -

Σοβαρά Τραυματίες 5 8 7 5 1 4 9 11 2

Ελαφρά Τραυματίες 18 5 8 6 5 5 8 7 2

ΕΤΗ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 9 5 6 9 13 6 8 7 11 5 3

ΠΑΘΟΝΤΕΣ 11 6 6 8 14 8 8 5 11 5 2

Νεκροί - 3 - - 3 2 - - - - -

Σοβαρά Τραυματίες 6 2 5 5 9 3 5 3 5 3 2

Ελαφρά Τραυματίες 5 1 1 3 2 3 3 2 6 2 -

Στατιστικά στοιχεία Υπ. Δημοσίας Τάξης για ατυχήματα με βεγγαλικά

Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου 
Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων 
(ΚΕΠΑ) τα περισσότερα ατυχήματα 
συμβαίνουν σε παιδιά και εφήβους 
ηλικίας 10-14 ετών! Οι τραυματισμοί 
κυμαίνονται από εγκαύματα ελαφριάς 
μορφής μέχρι και ακρωτηριασμούς ή 
απώλεια οφθαλμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστή-
ματος Καταγραφής Ατυχημάτων Εξω-
τερικών Ιατρείων (ΣΚΑΕΙ), κάθε χρόνο 
σημειώνονται 154 τραυματισμοί από 
βεγγαλικά σε παιδιά, με το 69 % να 
συμβαίνουν την περίοδο του Πάσχα.

Το 68 % των τραυματιών είναι 
παιδιά ηλικίας 10-14 ετών, με το 93 

% να είναι αγόρια που αυτοτραματί-
ζονται και τα υπόλοιπα κορίτσια που 
τραυματίζονται από άλλους.

Στη συντριπτική πλειονότητα των 
περιπτώσεων (ποσοστό 92 %), τα 
παιδιά τραυματίζονται την ώρα που 
παίζουν με πυροτεχνήματα δίχως 
την επίβλεψη κάποιο ενήλικα, ενώ 
8 στις 10 φορές, σκάνε στα χέρια 
τους κροτίδες.

Δύο στα δέκα τραυματισμένα 
παιδιά, χρειάζονται νοσηλεία στο 
νοσοκομείο συνήθως για περισσότερο 
από μια βδομάδα, ενώ σε περίπου 
μία στις τρεις περιπτώσεις τα παιδιά 
υφίστανται πολλαπλά τραύματα.

Στοιχεία από το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΚΕΠΑ)
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΕΩΝ

Το ΠΑΚΟΕ διεξήγαγε έρευνα, όπου ρωτήθηκαν 150 άτομα ηλικίας 10-60 ετών 
(75 άντρες-75 γυναίκες) σχετικά με τα βεγγαλικά και τη χρήση/επικινδυνότητα τους. 
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει πως τα άτομα που χρησιμοποιούν 

βεγγαλικά είναι αποκλειστικά άντρες (νεαρής ηλικίας κυρίως) και πως ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό, κυρίως γυναικών, φοβούνται να πάνε στην εκκλησία λόγω των βεγγαλικών. 
Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα πολύ χρήσιμα διαγράμματα της έρευνας αυτής.

Ποσοστά ατόμων που φοβούνται τα βεγγαλικά Είδη βεγγαλικών που χρησιμοποιούνται

Σημεία πώλησης Βεγγαλικών

Ηλικίες αντρών που κάνουν χρήση βεγγαλικών

Ποσοστό ατόμων που γνωρίζουν 
πως απαιτείται ειδική άδεια για 
χρήση βεγγαλικών

Ποσοστό ατόμων που  
έχουν κατασκευάσει  
αυτοσχέδια βεγγαλικά

Άτομα που τους έχει συμβεί 
ατύχημα με βεγγαλικά στους 
ίδιους ή σε γνωστούς και φίλους

48,00%

4,00%

63,64%
40,00%

8,00%

56,00%

4,00%

10-20 ετών Κροτίδες

45,45%

Ψιλικατζίδικο

18,18%

Πλανόδιοι πωλητές

63,64%

Γνωστοί - φίλοι

72,73%

Φωτοβολίδες

36,36%

Πεταλούδες

9,09%

Σφυρίχτρες40-60 ετών20-40 ετών

Άντρες
Γυναίκες

20-40 ετών
40-60 ετών
10-20 ετών

55%

99% 96% 95%

36%

9%

1% 4% 5%

Προς τους γονείς
Στην προσπάθεια μας να συμβάλουμε στην εξάλειψη του δυσά-

ρεστου αυτού «εθίμου», το ΠΑΚΟΕ προτείνει μερικές συμβουλές 
προς τους γονείς.
1. Ενημέρωση των παιδιών για τους κινδύνους τραυματισμού και 
αποθάρρυνση τους στη χρήση βεγγαλικών.
2. Μην είστε καθόλου «ελαστικοί» στον τομέα αυτό. Η εξάλειψη 
της πιθανότητας τραυματισμού είναι πολύ πιο σημαντική υπόθεση 
από το «χατίρι» του παιδιού.
3. Στην Ανάσταση, κρατήστε τα π αιδιά μακριά από τον πυρήνα 
των βεγγαλικών, αποφύγετε τα σημεία με συνωστισμό και μην 
σηκώνετε ψηλά τα παιδιά να βλέπουν.

Από το Βρετανικό Ίδρυμα Οφθαλμολογίας.
1. Αν είστε υπεύθυνοι για το άναμμα των βεγγαλικών, αποφύγετε 
την κατανάλωση αλκοόλ 
2. Να φυλάτε τα πυροτεχνήματα σε ένα κλειστό κουτί
3. Να ακολουθείτε κατά γράμμα τις οδηγίες χρήσεως των πυρο-
τεχνημάτων. 
4. Να ανάβετε πάντα τα πυροτεχνήματα με ένα λεπτό κερί και σε 
απόσταση ίση με το μήκος του χεριού σας. 
5. Να κάθεστε μακριά από τα πυροτεχνήματα.
6. Μην επιστρέφετε στον χώρο των αναμμένων πυροτεχνημάτων 
για να ανάψετε κάποιο που έσβησε. 
7. Να φοράτε γάντια όταν ανάβετε πυροτεχνήματα που βγάζουν 
σπίθες και να τα ανάβετε ένα-ένα. 
8. Μην δίνετε στα μικρά παιδιά να κρατούν πυροτεχνήματα που 
βγάζουν σπίθες. 

Στα πλαίσια της έρευνας που διεξήγαγε το ΠΑΚΟΕ 
πάνω στο θέμα αυτό, ήρθαμε σε επαφή με Ιερείς 
από διάφορες ενορίες. Ακολουθεί το ερωτημα-
τολόγιο προς τους ιερείς και οι απαντήσεις που 
αυτοί έδωσαν. (* Σε μία ενορία, μας ζητήθηκε 
άδεια από την Αρχιεπισκοπή και δεν ήταν δυνατόν 
να αποσπάσουμε κάποια δήλωση από τον Ιερέα).
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Σας ενοχλεί η χρήση βεγγαλικών που γίνεται τις 
ημέρες της Λαμπρής;
2. Έχουν γίνει ατυχήματα στην ενορία σας από 
χρήση βεγγαλικών;
3. Ενοχλείται ο κόσμος ; Τους αρέσουν τα βεγγα-
λικά ή όχι;
4. Υπάρχει επαρκής αστυνόμευση;

Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης – Πατέρας Κων-
σταντίνος
1. Φυσικά, είναι πολύ ενοχλητικό και επικίνδυνο
2. Ευτυχώς, όχι
3. Φυσικά και ενοχλείται και υπάρχουν πολλοί 
που δεν έρχονται στην εκκλησία λόγω αυτού 
του γεγονότος. Η συντριπτική πλειοψηφία δε 
αυτών που κάνουν χρήση βεγγαλικών, έρχονται 
στην Εκκλησία μόνο το Πάσχα (το πολύ και τα 
Χριστούγεννα) και γίνεται μόνο και μόνο, κατά 
την λαϊκή έκφραση, «χαβαλές».
4. Όχι, καθόλου.

Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου (Πλ. Κένεντυ) – 
Πατέρας Ιωάννης-Πατέρας Στέφανος
1. Ναι, λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας και του 
ότι δεν προσθέτει τίποτα στην Θεία Λειτουργία, 
αλλά αφαιρεί.
2. Ευτυχώς, όχι
3. Ναι, φυσικά και ενοχλείται, ιδιαίτερα τα μικρά 
παιδιά και οι ηλικιωμένοι όπου τους αποτρέπει το 
γεγονός αυτό, να έρθουν να παρακολουθήσουν 
την Θεία Λειτουργία.
4. Υπάρχει Αστυνόμευση, αλλά δεν είναι επαρκής.

Ναός Αναλήψεως του Κυρίου (Βριλήσσια) – 
Πατέρας Ιωάννης.
1. Όχι, προσωπικά εμένα καθόλου.
2. Ευτυχώς, όχι
3. Και ναι και όχι. Οι ηλικιωμένοι κυρίως ενο-
χλούνται και δεν βγαίνουν από την Εκκλησία στο 
«Χριστός Ανέστη», αλλά αυτό γίνεται και γιατί δεν 
μπορούν να καθίσουν πολύ ώρα όρθιοι και για να 
μην χάσουνε την θέση τους. 
4. Όχι ιδιαίτερη, αλλά βρίσκεται πολύ κοντά και το 
Α.Τ., όπου πιθανόν να βρίσκονται σε επαγρύπνηση.
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Α' ΟΜΑΔΑ (10 – 20 ετών)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΗΛΙΚΙΑ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΦΥΛΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΑ  

1.  Χρησιμοποιείς βεγγαλικά στις γιορτές του 
Πάσχα; 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

2. Τι είδους βεγγαλικά χρησιμοποιείς;
 

 Κροτίδες 

 Καψούλια απλά 

 Φωτοβολίδες 

 Πεταλούδες 

 Σφυρίχτρες 

3. Τα βεγγαλικά αυτά τα αγοράζεις από:

 Ψιλικατζίδικα: 

 Πλάνοδιους πωλητές: 

 Μου τα προμηθεύουν γνωστοί – φίλοι: 

4. Σου αρέσουν τα βεγγαλικά ή σε ενοχλούν – τα 
φοβάσε λόγω της επικινδυνότητας τους 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.  Έχεις κατασκευάσει ή χρησιμοποιήσει ποτέ 
αυτοσχέδια βεγγαλικά; 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

6.  Γνωρίζεις πως η συντριπτική πλειοψηφία των 
ατυχημάτων γίνεται από αυτοσχέδια βεγγαλικά;
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

7.  Γνωρίζεις τους κινδύνους που διατρέχει κάποιος 
που κάνει χρήση βεγγαλικών για τον εαυτό του 
και τους τριγύρω του;
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

8.  Σου επιτρέπουν οι γονείς σου να χρησιμοποιείς 
βεγγαλικά; 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

9.  Είναι παρόντες οι γονείς σου ή κάποιος ενήλικας 
όταν χρησιμοποιείς βεγγαλικά;
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

10.  Έχει συμβεί ποτέ κάποιο ατύχημα σε εσένα, 
στην οικογένεια σου ή σε γνωστούς σου από 
τη χρήση βεγγαλικών; 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

11.  Η χρήση βεγγαλικών την μέρα της Ανάστασης, 
σε φοβίζει, σε αποτρέπει καμιά φορά στο να 
πας στην εκκλησία και να παρακολουθήσεις 
την Θεία Λειτουργία;

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

12.  Χρησιμοποιείς βεγγαλικά μόνος σου ή και με 
φίλους/συμμαθητές;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Β' ΟΜΑΔΑ (21 – 60 ετών)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΗΛΙΚΙΑ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΦΥΛΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΑ  

1.  Χρησιμοποιείτε βεγγαλικά στις γιορτές του 
Πάσχα;
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

2. Τι είδους βεγγαλικά χρησιμοποιείτε;

 Κροτίδες

 Καψούλια απλά 

 Φωτοβολίδες

 Πεταλούδες

 Σφυρίχτρες

3. Τα βεγγαλικά αυτά τα αγοράζετε από:

 Ψιλικατζίδικα

 Πλάνοδιους πωλητές 

 Μου τα προμηθεύουν γνωστοί – φίλοι 

4.  Σας αρέσουν τα βεγγαλικά ή σας ενοχλούν – τα 
φοβάστε λόγω της επικινδυνότητας τους;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Γνωρίζετε πως για την χρήση τους απαιτείτε 
ειδική άδεια από το Α.Τ. της περιοχής σας;

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

6.  Έχετε κατασκευάσει ή χρησιμοποιήσει ποτέ 
αυτοσχέδια βεγγαλικά;
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

7.  Γνωρίζετε πως η συντριπτική πλειοψηφία των 
ατυχημάτων γίνεται από αυτοσχέδια βεγγαλικά;
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

8.  Γνωρίζετε τους κινδύνους που διατρέχει κάποιος 
που κάνει χρήση βεγγαλικών για τον εαυτό του 
και τους τριγύρω του;
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

9.  Επιτρέπετε στο παιδί σας να χρησιμοποιεί 
βεγγαλικά; 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

10.  Αν ναι, είστε παρών κατά την χρήση τους; 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 

11.  Έχει συμβεί ποτέ κάποιο ατύχημα σε εσάς, 
στην οικογένεια σας ή σε γνωστούς σας από 
τη χρήση βεγγαλικών;

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 
12.  Η χρήση βεγγαλικών την μέρα της Ανάστασης, 

σας φοβίζει, σας αποτρέπει καμιά φορά στο να 
πάτε στην εκκλησία και να παρακολουθήσετε 
την Θεία Λειτουργία;

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ
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Η εταιρεία Crecolio, αφού πρώτα 
με τη λειτουργία του πυρηνε-
λαιουργείου της, κυριολεκτικά 

έπνιξε στο καυσαέριο και γέμισε την 
περιοχή της Βασιλικής Λευκάδας από 
υγρά τοξικά απόβλητα με υψηλές τιμές 
ελαίων και παθογόνων βακτηριδίων 
στη συνέχεια έφτασε στο σημείο 
να ζητά για τις «υπηρεσίες» της και 
αποζημίωση από το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ύψους 
1.837.196,58 ευρώ !!!

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε όταν το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. άσκησε εις βάρος της Crecolio 
την από 17.03.2011 αγωγή του, με την 
οποία ζητούσε να του επιδικασθεί το ποσό 
των 500.000 ευρώ για ηθική βλάβη από 
αδικοπραξία, ήτοι από την σοβαρή ρύπανση 
και υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη 
λειτουργία του εργοστασίου της εταιρείας 
στην περιοχή του Αγίου Πέτρου – Βασιλικής 
Λευκάδας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
μετρήσεις μας κατά το χρονικό διάστη-
μα από 17 έως 26 Φεβρουαρίου του 
2011 διαπιστώθηκαν ανεπίστρεπτα όρια 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα 
σωματίδια διαμέτρου από 10 έως και 25 
εκατομμυρίων του γραμμαρίου, ο θόρυβος 
από τη λειτουργία του εργοστασίου με 
όριο τα 35, έφθασε τα 85 db σε απόσταση 
500 μέτρων και τα 60 db σε απόσταση 
1,5 χιλιομέτρου, ενώ ταυτόχρονα στα 
υγρά απόβλητα σημειώθηκαν ανεπίτρεπτα 
όρια παθογόνων κολοβακτηριδίων, καθώς 
επίσης και βιοχημικού καταναλισκόμενου 
οξυγόνου (BOD) και χημικά καταναλισκό-
μενου οξυγόνου (COD).

Οι καταγγελίες  
των πολιτών

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. προέβη στις μετρήσεις 
διότι έφθαναν συχνά παράπονα και καταγ-
γελίες από πολίτες και φορείς της ευρύ-
τερης περιοχής των Βασιλικών Λευκάδας 
για τα προβλήματα που δημιουργούσε 
στο περιβάλλον και στην υγεία τους η 
λειτουργία της μονάδας στην περιο-
χή. Μάλιστα όπως είχαμε ενημερωθεί 
κάτοικοι της περιοχής είχαν προσέλθει 
και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής 
και είχαν καταγγείλει τη λειτουργία του 
εργοστασίου της Crecolio στην περιοχή 
Βασιλική Λευκάδας για υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και για σοβαρά συμπτώ-
ματα ζάλης, δύσπνοιας κ.λ.π. 

Συγκεκριμένα, στις 10.02.2011 και 
ώρες 09:55, 10:55 και 10:55 μετέβησαν 
στο Αστυνομικό Τμήμα Απολλώνιον, οι 
Γρηγόρης Σαβινός, Σπυρίδων Πολίτης 
και Απόστολος Σαλιάρης, αντίστοι-
χα, όπου κατήγγειλαν τον ιδιοκτήτη ή 
υπεύθυνο λειτουργίας της μονάδας της 
Crecolio διότι μεταξύ άλλων: « … με τη 
λειτουργία του εκπέμπει σε καθημερινή 
βάση δυσοσμία και αιθαλομίχλη, τα 
οποία είναι επιβλαβή … Επίσης δεν 
είναι δυνατό να αφήσουν ανοικτά 
τα παράθυρα του σπιτιού τους γιατί 
η δυσοσμία μένει μέσα στο σπίτι και 
δεν μπορεί να αποβληθεί … ».

Κατόπιν, στις 12.02.2011 και ώρες 
19:00, 19:15 και 19:30 μετέβησαν στο 
Αστυνομικό Τμήμα Απολλώνιον, οι Φώτιος 
Μαργέλης, Δημήτριος Ρομπότης και 
Γεώργιος Κατηφόρης, αντίστοιχα, όπου 
κατήγγειλαν τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο 
λειτουργίας της μονάδας της Crecolio 
διότι μεταξύ άλλων: «η λειτουργία του 
την 08-09 και 10/02/2011 εξέπεμπε 
δυσοσμία και αιθαλομίχλη … ».

Στις 16.02.2011 και ώρα 12:00 προ-
σήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Απολλώνιον, 
ο Γεράσιμος Φωκάς, ο οποίος κατήγγειλε 
τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο λειτουργίας 
της μονάδας της Crecolio διότι μεταξύ 
άλλων: « … την 10/02/2011 … λόγω του 
καπνού που προκαλεί η λειτουργία της 
βιομηχανίας … η έντονη δυσοσμία που 
τον συνόδευε διαδέχθηκε γρήγορα η 
ενόχληση στον λαιμό η οποία διαρκούσε 
και αφού απομακρυνόταν ο καπνός. 
Σχεδόν κάθε πρωί που έβγαινε από το 
σπίτι του αντίκριζε καπνό σε μεγάλο 
ποσοστό του κάμπου … Κάποιες από 
αυτές τις φορές το σπίτι του ήτανε 
κατακλεισμένο από τον καπνό, παρό-

λο που βρίσκεται σε απόσταση 1.000 
περίπου μέτρων από το εργοστάσιο και 
η κακή αίσθηση στο λαιμό, την μύτη 
και το άνω αναπνευστικό γενικότερα 
ήταν άμεση την ώρα που έβγαινα από 
αυτό … Δυστυχώς, η κατάσταση χειρο-
τέρεψε και το απόγευμα της Τρίτης 8 
Φεβρουαρίου 2011 και ενώ βρισκόταν 
στο λιμάνι της Βασιλικής ο αέρας έπαψε 
να είναι άοσμος και καθαρός, καθώς 
έντονη «χημική» μυρωδιά του προκά-
λεσε έντονη αναπνευστική δυσφορία 
και γι’ αυτό έφυγε από το λιμάνι. Την 
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011 το πρωί 
η κατάσταση ήταν αφόρητη, ο καπνός 
είχε κατακλύσει το μισό κάμπο Αγίου 
Πέτρου-Βασιλικής κι έφτανε μέχρι 
τον κάβο της Νύρας, η δυσοσμία ήταν 
αφόρητη, η κατάσταση αποπνικτική, 
η ενόχληση στο λαιμό έντονη και 
τα μηχανήματα ακούγονταν πλέον 
δυνατά…. Τα πράγματα έφτασαν σε 
απελπιστικό σημείο την 10η Φεβρου-
αρίου 2011, όπου ο καπνός όχι μόνο 
είχε κατακλύσει όλο τον κάμπο Αγίου 
Πέτρου-Βασιλικής αλλά έφτανε μέχρι 

τον κάβο της Νύρας, πλέον δεν τολ-
μάνε να ανοίξουν τα παράθυρα ούτε 
στο μισό στα σπίτιά τους … ».

 Επίσης, στις 17.02.2011 και ώρες 
10:15, 10:30 10:45 και 11:00 μετέβησαν 
στο Αστυνομικό Τμήμα Απολλώνιον, ο 
υπήκοος Βρετανίας Noel Hewsow του 
Charles και οι υπήκοοι Γερμανίας Rietze 
Dietmar του Eward, Helga Rietze 
του Otto και Angela-Sabine Spanidi 
του Dietmar, 17.02.2011, αντίστοιχα, 
οι οποίοι κατήγγειλαν τον ιδιοκτήτη ή 
υπεύθυνο λειτουργίας της μονάδας της 
Crecolio διότι μεταξύ άλλων: «η λειτουρ-
γία … καθιστά αδύνατη την παραμονή 
… σε εξωτερικούς χώρους … λόγω 
ανυπόφορης δυσοσμίας. Ιδιαίτερο ήταν 
το φαινόμενο στις 8, 9 και 10 Φεβρου-
αρίου του 2011, όπου το χωριό αλλά 
και όλος ο κάμπος ήταν καλυμμένος 
από παχύ στρώμα καπνού που εκτός 
από τα προαναφερόμενα προβλήματα 
του προκάλεσε δυσφορία, δύσπνοια, 
αηδία και αισθήματα φόβου…».

 Στις 18.02.2011 και ώρες 09:30, 
09:40 και 09:50 μετέβησαν στο Αστυνομι-
κό Τμήμα Απολλώνιον, οι Μιχαήλ Χόρτης, 
Φίλιππος Αργυρός και Παναγιώτης 
Ζώγγος, αντίστοιχα, όπου κατήγγειλαν 
τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο λειτουργίας της 
μονάδας της Crecolio διότι μεταξύ άλλων: 
«με τη λειτουργία του την 18/02/2011 
και περί ώρα 09:00 εξέπεμψε καπνό με 
έντονη δυσοσμία, ο οποίος … προκά-
λεσε πονοκέφαλο και δυσκολία στην 
αναπνοή …».

Τέλος, στις 23.02.2011 και ώρα 
10:00 προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα 
Απολλώνιον, ο Γεώργιος Σαββίνος, ο 
οποίος εξέφρασε παράπονα σε βάρος 
του ιδιοκτήτη ή υπευθύνου λειτουργίας 
της μονάδας της Crecolio διότι μεταξύ 
άλλων: «… με τη λειτουργία του την 
23/02/2011 και περί ώρα 09:00 εξέ-
πεμψε καπνό με έντονη δυσοσμία ο 
οποίος του προκάλεσε πονοκέφαλο 
και δυσκολία στην αναπνοή καθώς 
και το αίσθημα του φόβου …».

Παρά όμως τις συστάσεις της αστυ-
νομίας η Crecolio συνέχιζε ακάθεκτη να 
ρυπαίνει το περιβάλλον και να πνίγει 
στον καπνό τους κατοίκους της περιοχής 
της Βασιλικής Λευκάδας. Όταν πια η 
κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο 
ο εκπρόσωπος της αστικής μη κερδο-
σκοπικής εταιρείας με την επωνυμία: 
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», μαζί με άλλα 
δέκα εννέα (19) άτομα μη μπορώντας 
πλέον να υποφέρουν την επικίνδυνη για 
την υγεία τους κατάσταση απέκλεισαν 
την πρόσβαση προς το εργοστάσιό της 
Crecolio από την 1η Μαρτίου έως την 23η 
Μαρτίου του 2011. 

Επιτέλους  
το κράτος ξυπνά   

Δυστυχώς έπρεπε πρώτα να προη-
γηθούν οι μετρήσεις του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., οι 

Έγκλημα με καπέλο στη Βασιλική Λευκάδας
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καταγγελίες των πολιτών στο οικείο 
αστυνομικό τμήμα αλλά κυρίως οι κινη-
τοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής 
που απέκλεισαν το ρυπογόνο εργοστά-
σιο για να ξυπνήσει από τον λήθαργο η 
κρατική μηχανή.

Οι κρατικοί φορείς αντιλαμβανόμενοι 
ότι οι κάτοικοι της περιοχής δεν πρόκειται 
να αφήσουν άλλο το εργοστάσιο της 
Crecolio να ρυπαίνει άλλο την περιοχή και 
συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
τους, επιθεωρητές του Τομέα Ν. Ελλάδας 
για την τήρηση των Περιβαλλοντικών 
Όρων, προέβησαν στις 14.03.2011 σε 
αυτοψία του εργοστασίου, όπου σύμφωνα 
με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 1152/28-03-
2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις: α) 
ότι η έξοδος των απαερίων γινόταν από 
καμινάδα ύψους 15 μέτρων, το οποίο 
δεν ήταν αυτό που προβλεπόταν στη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), ήτοι 25 μέτρων, β) δεν υπήρχε 
ούτε περιμετρικά της μονάδας τοιχίο 
αποθήκευσης του νωπού ελαιοπυρήνα, γ) 
δεν υπήρχε καταγραφικό θερμοκρασίας, 
δ) δεν είχαν πραγματοποιηθεί μετρήσεις 
συγκέντρωσης αιθάλης στα απαέρια, ε) δεν 
πραγματοποιούνταν οι τακτικές μετρήσεις 
εξανίου, στ) η Crecolio δεν πραγματο-
ποιούσε εργαστηριακές αναλύσεις για 
τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών 
αποβλήτων, ζ) διαπιστώθηκαν στη νότια 
περιμετρική περίφραξη του γηπέδου της 
εγκατάστασης ίχνη από πρόσφατη διαρ-
ροή υγρών αποβλήτων από τη δεξαμενή 
συλλογής προς το όμορο οικόπεδο, ζ) η 
Crecolio δεν παρακολουθούσε τακτικά το 
νερό της γεώτρησης με μικροβιολογικές 
και χημικές αναλύσεις και η) προέκυψε 
υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης 
στάθμης θορύβου των 65 Db.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ.: 
οικ. 1548/26-04-2011 εγγράφου 
του βεβαίωσε τις άνω παραβάσεις της 
Crecolio. Συνεπεία αυτών η Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων, με την με αριθμ. πρωτ.: 
ΟΙΚ/279/12-04-2011 απόφαση του κ. 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπύ-
ρου Σπύρου αποφάσισε τη διακοπή 
λειτουργίας του εργοστασίου της 
Crecolio στη Βασιλική Λευκάδας. Όπως 
αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση: 
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την διακοπή λει-
τουργίας των τμημάτων του εργοστα-
σίου επεξεργασίας ελαιοπυρήνων και 
εξευγενισμού ελαίων και πυρηνελαίων 
μέχρι επανέκδοσης άδειας διάθεσης 
υγρών αποβλήτων και ανανέωσης των 
Περιβαλλοντικών Όρων. Η διακοπή 
θα πραγματοποιηθεί με τη σφράγιση 
του παραγωγικού εξοπλισμού των 
ανωτέρω τμημάτων και θα υλοποιηθεί 
από την Υπηρεσία μας με συνδρομή 
των Αστυνομικών αρχών. Η σφράγιση 
θα πραγματοποιηθεί στις 15-04-2011 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.».

Μετά την απόφαση διακοπής λει-
τουργίας του εργοστασίου της από 
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η 
Crecolio ζητά και τα ρέστα !!! 

Τι και αν διαπιστώθηκε μετά από 

αυτοψία των αρμοδίων οργάνων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής σωρεία παρα-
βάσεων κατά τη λειτουργία της μονάδας 
της; Τι και αν συνεπεία των παραβάσεων 
η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποφάσισε 
τη διακοπή λειτουργίας του εργοστασί-
ου; Η Crecolio εννέα (9) ολόκληρους 
μήνες μετά τη διακοπή λειτουργίας 
του εργοστασίου της λόγω σωρείας 
παραβάσεων και δέκα (10) μήνες 
μετά την άσκηση της αγωγής μας, στις 
25.01.2012 η Crecolio «θυμήθηκε» να 
καταθέσει σε βάρος μας αγωγή, η οποία 
εκδικάζεται ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών στις 11.05.2017. 
Αντί δηλαδή η Crecolio να απολογηθεί 
για όσα εγκλήματά διέπραξε, έφτασε στο 
σημείο μετά την πάροδο τόσων μηνών 
να καταθέσει αγωγή με την οποία ζητά 
από το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και αποζημίωση διότι 
κάτοικοι της περιοχής την παρεμπόδισαν 
να συνεχίσει να παρέχει τις «υπηρεσίες» 
της, τις οποίες μάλιστα κοστολόγησε 
στο ύψους των 1.837.196,58 ευρώ για 
δήθεν απώλεια εισοδημάτων και ηθική 
βλάβη, που ισχυρίζεται ότι υπέστη από 
τον αποκλεισμό της μονάδας της από 
αγανακτισμένους πολίτες της περιοχής !!!

Είναι πραγματικά οξύμωρο το ότι η 
Crecolio παρά τα ως άνω εγκλήματά της 
ζητά με περίσσιο θράσος και τα ρέστα 
από εμάς γιατί τολμήσαμε να αποδείξουμε 
με τις μετρήσεις μας, ότι οι κάτοικοι των 
Βασιλικών δεν ήταν ελέφαντες. Δηλαδή 
τολμήσαμε να αποδείξαμε ότι οι κάτοικοι 
των Βασιλικών δεν έμεναν λόγω ιδιο-
τροπίας κλεισμένοι στα σπίτια τους, ούτε 
αισθάνονταν πνιγμό επειδή ήταν κατά 
φαντασίαν ασθενείς αλλά προέβησαν 
στον αποκλεισμό της μονάδας παραγω-
γής από δικαιολογημένη αγανάκτηση και 
φόβο για την υγεία τους. 

Αυτό για το οποίο ουσιαστικά κατη-
γορούμαστε από την Crecolio είναι το 
ότι αναλάβαμε πρωτοβουλία όταν το 
κράτος αδιαφορούσε και αποδείξουμε 
το αυτονόητο. Όταν δε, αποδεικνύουμε 
τα αυτονόητα διά των πιστοποιημέ-
νων μετρήσεών μας, οι κρατικοί φορείς 
εμφανίζονται πάντα να πέφτουν από τα 
σύννεφα. 

Φυσικά, αυτό που επιδιώκει η Crecolio 
μέσω της αγωγής δεν είναι η αποζη-
μίωση της, αφού και η ίδια γνωρίζει 
ότι δεν είχαμε καμμία συμμετοχή στις 
κινητοποιήσεις των κατοίκων, αλλά η 
φίμωσή μας διότι γνωρίζει ότι εάν δεν 
υπήρχαμε εμείς, η εταιρεία θα συνέχιζε να 
λειτουργεί ανεξέλεγκτα και να κατηγορεί 
ως συκοφάντες όσους διαμαρτύρονταν 
για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
και τους κινδύνους που εγκυμονούσε για 
την υγεία τους η λειτουργία της μονάδας. 
Από την πλευρά μας βέβαια θα θέλαμε 
να γνωρίζει καλά η Crecolio, όπως και 
όλες οι άλλες εταιρείες που λειτουργούν 
ασύδοτα, ότι το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. δεν πρόκειται 
να σταματήσει από τέτοιου είδους ενέρ-
γειες και ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο 
σθένος και πίστη τον αγώνα μας για την 
ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων 
δημόσιας υγείας και υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, όπως κάνουμε επί 37 
συνεχή χρόνια

Κίνδυνος για το νερό που πινουμε!
Σήμερα δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι καταναλώνουν νερό μολυσμένο με 

περιττώματα, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και αυτό τους εκθέτει 
σε κίνδυνο να μολυνθούν από χολέρα, δυσεντερία, τύφο και πολιομυελίτιδα. 
Εξήγησε η διευθύντρια του τμήματος Δημόσιας Υγείας του ΠΟΥ, η Δρ. Μαρία 
Νέιρα. Το μολυσμένο πόσιμο νερό προκαλεί πάνω από 5.000.000 θανάτους από 
διάρροια κάθε χρόνο», πρόσθεσε. 

Ένας από τους στόχους του ΟΗΕ είναι να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε 
ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση και να υπάρξει βιώσιμη διαχείριση 
των υδάτινων πόρων. Για να επιτευχθούν οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών 
οι επενδύσεις στις υποδομές πρέπει να τριπλασιαστούν και να φθάσουν τα 4 
δισεκατομμύρια δολάρια (7 δισεκατομμύρια ευρώ) σε ετήσια βάση, σύμφωνα με 
υπολογισμούς της Παγκόσμιας Τράπεζας τους οποίους επικαλείται ο ΠΟΥ. Για να 
γίνει αυτό απαιτείται να βρεθούν νέες πηγές χρηματοδότησης, πιθανόν φόροι. 
Το να αυξηθούν οι επενδύσεις για την ύδρευση και την αποχέτευση μπορεί να 
φέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη και για τη δημόσια υγεία, να 
δημιουργήσει απασχόληση», επισήμανε ο Γκάι Ράιντερ, πρόεδρος της υπηρεσίας 
των Ηνωμένων Εθνών για το Νερό.

Ο πόλεμος των σκουπιδιών
Εντός του Απρίλη θα υπογραφεί το μεγαλύτερο από τα έργα διαχείρι-

σης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ της περιφέρειας Πελοποννήσου, υποστηρίζει η 
κυβέρνηση, το οποίο έχει προσωρινό ανάδοχο από τον Αύγουστο του 2014.

Την ίδια στιγμή, ολόκληρες περιοχές της χώρας πνίγονται στα σκουπί-
δια και πανέμορφες χαράδρες μετατρέπονται σε παράνομες χωματερές. 
Δήμαρχοι και τοπικοί φορείς εθελοτυφλούν ώστε να συνεχιστεί το φαγοπότι, 
λέγοντας στους πολίτες ότι έτσι κοστίζει φθηνότερα ενώ οι φορολογούμενοι 
επιβαρύνονται με πρόστιμα και κανείς δεν λογοδοτεί. Όλα εις βάρος του 
περιβάλλοντος. Έτσι δηλώνουν πως κάνουν «διαχείριση απορριμμάτων», 
αλλά στην πραγματικότητα θάβουν τα σκουπίδια λίγο παραπέρα. Μάλιστα 
ισχυρίζονται ότι το κόστος είναι χαμηλό ή ακόμα και να βγάζουν κέρδη, 
δηλωμένα ή συνηθέστερα αδήλωτα από τη δήθεν διαχείριση.

 Το κόστος των περισσότερων μονάδων επεξεργασίας που προωθούνται 
ανά την Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 65-70 ευρώ τον τόνο. Το τελικό κόστος 
διαφέρει ανάλογα με τη μονάδα, αλλά οι γνωρίζοντες υποστηρίζουν πως με 
αυτό το ποσό η Ελλάδα μπορεί να διαθέτει μονάδες πλήρους επεξεργασίας 
σκουπιδιών. 

Στην πραγματικότητα, το κόστος της ανεξέλεγκτης διαχείρισης είναι 
τεράστιο και το πληρώνει η χώρα ολόκληρη και οι επιμέρους περιοχές με 
τεράστια πρόστιμα, υπονόμευση του βασικού εξαγωγικού προϊόντος και 
εκτεταμένη φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή από τα σχετικά κυκλώματα.
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Το ζήτημα των δασικών χαρτών, είναι 
κρίσιμο και πολιτικά και κοινωνικά. 
Πολιτικά, γιατί τα δάση μας είναι 

ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Είναι 
πυλώνας της αγροτικής και της περιβαλ-
λοντικής μας πολιτικής και προσφέρουν 
στους πολίτες πολύτιμα δασικά αγαθά 
και ποιότητα ζωής. 

Σε κοινωνικό επίπεδο, το ζήτημα των 
δασικών χαρτών αφορά εκατοντάδες 
χιλιάδες πολίτες σε όλη την χώρα είτε 
αυτοί είναι ιδιοκτήτες γης, είτε είναι αγρό-
τες, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίοι 
επιχειρηματίες, τουριστικά καταλύματα 
και όσοι άλλοι ταλαιπωρούνται με τον 
τρόπο που κάνατε την ανάρτηση. Το 
περασμένο καλοκαίρι – αντί να εφαρ-
μόσετε τον νόμο που ίσχυε για τους 
δασικούς χάρτες – ψηφίσατε νέο νόμο, 
παρά τις αντιρρήσεις μας, δημιουργήσατε 
πανικό και εξοργίσατε τους πολίτες. Τα 
προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Θα σας 
πω ενδεικτικά τα εξής:

• Ο περιορισμένος χρόνος για την 
υποβολή ενστάσεων.

• Το υψηλό κόστος του παραβόλου 
για την υποβολή της ένστασης.

• Το υψηλό κόστος της αχρείαστης 
μελέτης βιωσιμότητας για κάθε αγρο-
τεμάχιο που θα άλλαζε χρήση.

• Το υψηλό κόστος για την απόκτηση 
χρήσης σε αγροτεμάχια που η αξία τους 
και η αξία της παραγωγής ήταν μικρή.

• Την απουσία σχεδίου διαχείρισης 
των ενστάσεων και την έλλειψη των 
κατάλληλων υποστηρικτικών γραφείων 
στους Νομούς της χώρας.

• Την απουσία ενημέρωσης των δασι-
κών χαρτών πριν την ανάρτησή τους με 
τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία. 

Το ερώτημα  
όμως παραμένει

 Δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν τα 
αγροτεμάχια που επιδοτούνται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και πάρα πολλά χρόνια;

Βεβαίως και θα μπορούσε, αν εφαρ-
μοζόταν η διάταξη του νόμου 4280/2014, 
που έλεγε ότι εξαιρούνται όλα τα αγροτε-
μάχια που επιδοτούνται με βάση την ενιαία 
αεροφωτογράφιση που έγινε το 2007 
και είχε στη διάθεσή του το Υπουργείο 
περιβάλλοντος και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν μπορούσαν να εξαιρεθούν από 
τις δασικές εκτάσεις τα σχέδια πόλης;

Θα μπορούσε, αν γινόταν χρήση των 

χαρτών, ή αν είχε ζητηθεί από τις πολεο-
δομίες να δώσουν τα όρια των οικισμών 
και των σχεδίων πόλεων και απλά να 
τα τοποθετήσουν πάνω στο χάρτη. Για 
εμάς οι δασικοί χάρτες αποτελούν ένα 
αναπτυξιακό εργαλείο.

Πιστεύουμε ότι όσο δύσκολο θέμα και 
αν είναι για το ελληνικό κράτος, πρέπει 
αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί και να 
επιλυθεί ένα πρόβλημα που μας ταλανίζει.

Προς το παρόν, θα καταθέσω 10 συγκε-
κριμένες προτάσεις, σε μια προσπάθεια το 
παρόν νομοσχέδιο να λύσει προβλήματα 
και να πάμε ένα βήμα μπροστά.

• Για την αναδάσωση μικρών εκτάσεων 
όπου γίνονται παρεμβάσεις πρέπει να 
βρεθεί μια ασφαλής και πρακτική διαδι-
κασία που να έχει ουσιαστική πιθανότητα 
εφαρμογής ώστε να επιτυγχάνεται η 
προστασία του περιβάλλοντος.

• Το τίμημα απόκτησης αγροτεμαχίων 
που εκχερσώθηκαν και για χρόνια ήταν 
στη χρήση των αγροτών πρέπει να είναι 
μικρό για να μπορούν οι αγρότες και οι 
κτηνοτρόφοι να το καταβάλουν. Να μην 
παραπέμπει δηλαδή σε φοροεισπρακτική 
διαδικασία.

• Για τις αποδείξεις της κατοχής τους, 
πρέπει να αξιοποιηθούν πέρα από τις 
ένορκες βεβαιώσεις και όλα τα άλλα 
έγγραφα της πολιτείας που έχει ο χρή-
στης στην κατοχή του, όπως το Ε9 και 
οι δηλώσεις ΟΣΔΕ.

• Είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν τα 
θέματα εγκατάστασης μικρών υποδομών 
για την λειτουργία των εκμεταλλεύσεων, 
όπως είναι τα υπόστεγα και οι γεωτρήσεις.

• Είναι επίσης σημαντικό να δοθούν 
λύσεις για τις χερσαίες εγκαταστάσεις 
των υδατοκαλλιεργειών, ώστε να διευ-
κολυνθεί αυτή η σημαντική παραγωγική 
δραστηριότητα για την χώρα μας και 
να μην αναγκάζονται να κάνουν τέτοιες 
εγκαταστάσεις κοντά σε παραλίες ή μικρά 
λιμάνια δημιουργώντας επιβάρυνση και 
αλλοίωση του τοπίου.

• Πρέπει να λυθεί με απλοποιημένο 
τρόπο η αλλαγή της χρήσης των αγροτε-
μαχίων και όχι να υποβάλλεται ο πολίτης 
σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που 
κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα.

• Πρέπει να προβλεφθεί ασφαλής 
διαδικασία για τα αγροτεμάχια που προ-
έκυψαν μεταξύ 1975 και 2007 και να 

αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύ-
θυνση οι δορυφορικές εικόνες και οι 
αεροφωτογραφίες που υπάρχουν. Έτσι 
θα διακρίνουμε τους αγρότες από τους 
καταπατητές.

• Είναι κρίσιμο να δώσουμε τη δυνα-
τότητα αξιοποίησης στις ιδιωτικές χορ-
τολιβαδικές εκτάσεις. 

Η λύση αυτή είναι πολύτιμη για την 
προστασία της γης υψηλής παραγωγι-
κότητας η οποία δέχεται σήμερα όλη 
την πίεση της οικιστικής και επενδυτικής 
ανάπτυξης.

• Είναι κρίσιμο να μπορούμε να αδει-
οδοτήσουμε σημαντικές εγκαταστάσεις – 
όπως τα αστεροσκοπεία εντός της δασικής 
ζώνης – για την προαγωγή της επιστήμης 
και της προστασίας του περιβάλλοντος.

• Τέλος, είναι κρίσιμο να υπάρχουν 
μεταβατικές διατάξεις και χρόνος προ-
σαρμογής όλων αυτών των αλλαγών.

Με βάση αυτό το σκεπτικό είμαστε 
υπέρ της ολοκλήρωσης των διαδικασιών 
κύρωσης των δασικών χαρτών, θα δηλώ-
σουμε όμως επιφύλαξη επί της αρχής για 
να μελετήσουμε αναλυτικά το νομοσχέδιο 
και να ακούσουμε τους φορείς.

Επιτέλους θα έχουμε δασικούς χάρτες;

Ένα σημαντικό εγχείρημα του Ινστιτούτου 
Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, είναι η 
δημιουργία του Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής 
Αιγαίου. Βρίσκεται στο νησί των Λειψών μακριά 
από την ανθρώπινη παρουσία. Αποτελεί το μονα-

δικό στο είδος του καταφύγιο παγκοσμίως που 
θα λειτουργήσει κυρίως σαν κτηνιατρική κλινική 
καθώς και για την φιλοξενία δελφινιών που 
θα απελευθερώνονται από την αιχμαλωσία. Το 
Καταφύγιο είναι σε διαδικασία δημιουργίας από 

το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, σε συνεργασία με μία 
διεθνή ομάδα ειδικών επιστημόνων που συμμετέ-
χουν αφιλοκερδώς σε αυτή την προσπάθεια, κάτι 
που είναι ενδεικτικό για τη διεθνή σημασία του 
εγχειρήματος.

ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΕΙΨΟΥΣ
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Ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφί-
μων Ευάγγελος Απο-

στόλου έδωσε σε δημόσια 
ηλεκτρονική διαβούλευση 
το σχέδιο νόμου «Διακίνη-
ση και εμπορία νωπών και 
ευαλλοίωτων αγροτικών 
προϊόντων και άλλες διατά-
ξεις». Η δημόσια ηλεκτρονική 
διαβούλευση θα διαρκέσει 
μέχρι την 24/04/2017, ημέ-
ρα Δευτέρα και ώρα 15.00, 
και το Υπουργείο προσκαλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο να συμ-
μετάσχει καταθέτοντας τις 
προτάσεις του. Συγκεκριμένα 
στο υπό διαβούλευση νομο-
σχέδιο, αναφέρονται για το 
θέμα τα εξής:
Άρθρο 11: Επισήμανση 
του κρέατος

Υποχρεωτική η επισήμαν-
ση του κρέατος καθώς και 
τα παρασκευάσματα αυτού. 
Επίσης προβλέπονται οι εξής 
διατάξεις για όλα τα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα :
α) που κατέχουν ζώα που προ-
ορίζονται για σφαγή και προ-
έρχονται από την επικράτεια 
ή άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή 
τρίτες χώρες να αναγράφουν 
στα παραστατικά διακίνησης 
των ζώων τη χώρα γέννησης 
και τη/τις χώρα/ες εκτροφής 
των ζώων, με αναφορά στους 
ατομικούς, ή μη, κωδικούς 
αριθμούς σήμανσης των ζώων
β) που ασχολούνται με τη 
σφαγή ζώων να μην υποδέ-
χονται ζώα για σφαγή που 
δεν διαθέτουν σήμανση ή/
και παραστατικά διακίνησής 

τους προς το σφαγείο, να 
αναγράφουν στα εμπορικά 
και συνοδευτικά έγγραφα 
των σφαγίων, τα στοιχεία 
όπως αυτά καθορίζονται στο 
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, 
να τηρούν για κάθε σφάγιο 
ένα μέσο ταυτοποίησής του 
και να καταγράφουν σε αρχείο 
την άφιξη και την αναχώρηση 
από το σφαγείο των ζώων. 
γ) που ασχολούνται με την 
εμπορία, τη διακίνηση, τον 
τεμαχισμό, τη μεταποίηση και 
την τυποποίηση κρέατος, Δεν 
πρέπει να παραλαμβάνουν 
ή/και να διακινούν σφάγια, 
τεμάχια σφαγίων και προ-
συσκευασμένα προϊόντα με 
έλλειψη σήμανσης ή έλλειψη 

παραστατικών διακίνησης 
όπου να αναφέρεται η κατα-
γωγή προέλευση του κρέατος, 
να αναγράφουν ορθά ανά 
κωδικό παρτίδας τα απα-
ραίτητα στοιχεία όπως αυτά 
καθορίζονται στο ενωσιακό 
και εθνικό δίκαιο καθώς και 
τον αριθμό των διακινούμενων 
τεμαχίων, να αναγράφουν 
ορθά στο προσυσκευασμένο 
προϊόν που παράγουν, όσα 
προβλέπονται στο ενωσιακό 
και εθνικό δίκαιο.
δ) που ασχολούνται με τη 
λιανική πώληση κρέατος να 
μην παραλαμβάνουν σφάγια 
τεμάχια κρέατος ή προσυ-
σκευασμένα προϊόντα που 
δεν διαθέτουν σήμανση ή 

παραστατικά διακίνησης στα 
οποία αναγράφεται η καταγω-
γή προέλευση του κρέατος, 
να διαθέτουν και να χρησι-
μοποιούν ζυγιστικές μηχανές 
να αναγράφουν υποχρεωτικά 
το είδος κρέατος, τη χώρα 
καταγωγής ή τις χώρες εκτρο-
φής στα παραστατικά που 
εκδίδονται, να αναγράφουν 
ευκρινώς και ανεξίτηλα τα 
στοιχεία.

Επιπλέον, όλες οι παρα-
πάνω επιχειρήσεις θα πρέπει 
να διατηρούν αρχείο με όλα 
τα εμπορικά έγγραφα για την 
καταγωγή – προέλευση του 
κρέατος για τρία (3) χρόνια 
από την ημερομηνία πώλησης 
του κρέατος.

Τι συμβαίνει με την σήμανση  
προέλευσης στα τρόφιμα;

ΤΟ ΜΑΤΙ… 
ΤΟΥ ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ ανταποκρινόμενος στο ρόλο 
του να προστατεύει την υγεία των κατα-
ναλωτών προβλέπει την εντατικοποίηση 
των ελέγχων που διενεργούνται στην 
αγορά των τροφίμων κατά την περίοδο 
του Πάσχα έχοντας ήδη εντάξει τους 
ελέγχους αυτούς στον ετήσιο προγραμ-
ματισμό του. Οι παραδοσιακές διατρο-
φικές συνήθειες τις ημέρες του Πάσχα 
μας οδηγούν σε αγορά και κατανάλωση 
συγκεκριμένων κατηγοριών τροφίμων. 
Για το λόγο αυτό ο ΕΦΕΤ ενημερώνει 
τους πολίτες – καταναλωτές με χρήσιμες 
συμβουλές και βασικές οδηγίες για τις 
αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει 
των εορτών.

Τι πρέπει να προσεχθεί γενικά:
• Αγοράστε από επίσημα και ελεγχό-

μενα σημεία της αγοράς. 
• Αγοράστε κρέας που είναι τοπο-

θετημένο μέσα σε ψυγεία ή ψυχόμενες 
προθήκες και όχι εκτός ψυγείου ή εκτε-
θειμένο σε σκόνη, έντομα και μικρόβια.

• Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στις συν-
θήκες υγιεινής του προσωπικού και στην 
καθαριότητα του εξοπλισμού και του 
χώρου απ' όπου προμηθεύεστε τρόφιμα.

• Εξετάζετε προσεκτικά την επισή-
μανση των προϊόντων και τις ενδεικτικές 
πινακίδες πώλησης.

Τι πρέπει να προσεχθεί κατά την 
προμήθεια αμνοεριφίων, σπλάχνων 
και κρέατος:

• Η σφραγίδα καταλληλότητας έχει 
χρώμα «τυρκουάζ» («λαμπρό κυανούν») 
ή ερυθρό «allura» και ωοειδές σχήμα.

• Τα αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες 
χώρες, φέρουν υποχρεωτικά όλες τις 
σφραγίδες σε χρώμα καστανό

• Κάθε σφάγιο πρέπει υποχρεωτικά να 
φέρει σφραγίδες και στα δύο ημιμόριά του.

• Τα σπλάχνα δεν πρέπει να φέρουν 
οζίδια και κύστες ούτε να παρουσιάζουν 
μεταβολές του χρωματισμού και να μην 
είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον

Τι προσέχουμε κατά την προμή-
θεια αυγών:

• Τις προβλεπόμενες ενδείξεις στη 
συσκευασία

• Συντήρηση σε δροσερό χώρο
Τι πρέπει να προσέξετε κατά την 

προμήθεια σοκολατένιων αυγών :
• Ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής 

κατά τη συντήρηση, την έκθεση και τη 
διάθεση από σταθερά και επώνυμα σημεία 
πώλησης τροφίμων.

• Ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο 
των σοκολατένιων αυγών, όπως παιχνίδια 
μικρών διαστάσεων

Τι ισχύει για τις βαφές των αυγών:
• Να είναι επιτρεπόμενες
• Να βάφονται μόνο τα αυγά που 

έχουν παραμείνει ακέραια κατά το βρασμό.
• Να ακολουθούνται οι οδηγίες χρώσης 

που αναγράφονται στις συσκευασίες.
Παρακαλούνται, τέλος, οι κατανα-

λωτές σε περίπτωση που διαπιστώσουν 
ακατάλληλα, αλλοιωμένα τρόφιμα να 
απευθυνθούν στον ΕΦΕΤ και στον πεντα-
ψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 11717. 

Λόγω του Πάσχα παρατηρείται η κατά συρροή 
σφαγή αρνιών και κατσικιών. Ανάμεσά τους πολλά 
νεογέννητα αρνάκια και κατσικάκια, τα οποία βρί-
σκονται στον πρώτο ή στον δεύτερο χρόνο της ζωής 
τους. Είναι μέγιστο σοκ για την μητέρα που θηλάζει να 
βλέπει το μωρό της να σφαγιάζεται, και για το μωρό 
που βρίσκεται μέσα στην χαρά της πρώτης νιότης του 
να χάνει την ζωή του απότομα.

Θα πρέπει οι παραγωγοί να μάθουν να σέβονται 
τη νέα ζωή των ζώων, γιατί δεν είμαστε μόνοι στον 
πλανήτη μας, αλλά περιτριγυριζόμαστε από άλλα ζώα, 

που κι αυτά με τη σειρά τους είναι πολύτιμα. Είναι 
σκόπιμο να παροτρύνουμε τους κτηνοτρόφους να 
σέβονται τη ζωή περισσότερο και τα ζώα που δίνονται 
στα σφαγεία να είναι μετά το έκτο ή το έβδομο έτος 
της ζωής τους. Θα ήταν σκόπιμο να περιορίζεται η 
σφαγή αποκλειστικά και μόνο στα μεγάλα σε ηλικία 
ζώα, και αλιεύματα.

Σας ευχαριστώ πολύ
Παναγιώτα Κοριλάκη
Εκπαιδευτικός και Στατιστικός
Υπάλληλος ΕΛΣΤΑΤ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΦΑΓΗΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ ΖΩΩΝ ΦΑΡΜΑΣ
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Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, 
συναντήθηκε με τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Γιώργο Σταθάκη, τον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό, Σωκράτη Φάμελο, και τον Υφυπουργό 
Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη, την 
Τετάρτη 19 Απριλίου  και συζήτησαν τα 
βήματα ενεργειών για την υλοποίηση 
του σχεδίου για τη «Νέα Αθήνα» με 
στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής 
και την περιβαλλοντική αναβάθμιση 
στην πρωτεύουσα. Η Κυβέρνηση σε 
συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και 
την Περιφέρεια Αττικής επεξεργάζεται 

την κατάθεση συνολικού σχεδίου που 
περιλαμβάνει πέντε αναπλάσεις:
• Την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου 
και του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας,
• Τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρ-
κου Γουδή.
• Την ανάπλαση της περιοχής της Λεω-
φόρου Αλεξάνδρας όπου βρίσκεται 
και το γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης» του 
Παναθηναϊκού.
• Την αναβάθμιση της περιοχής του 
Βοτανικού στον Ελαιώνα.
• Τη χωροθέτηση και κατασκευή νέου 
γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Κατά τη διυπουργική σύσκεψη απο-
φασίστηκε η επίσπευση των ενεργειών 
για εκπόνηση των σχετικών μελετών 
βάσει των οποίων θα καθοριστούν οι 
τροποποιήσεις στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της 
Αθήνα, καθώς και η σχετική νομοθετική 
πρωτοβουλία.  Την επόμενη βδομάδα θα 
συγκροτηθεί επιτελική ομάδα από εκπρο-
σώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, 
της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου 
Αθηναίων, και του Παναθηναϊκού που 
θα συντονίζει και θα παρακολουθεί την 
εκτέλεση του έργου.

Εμείς με αγωνία περιμένουμε

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ… 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Όλοι γνωρίζουμε ότι το νερό 
είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα, όπως έχει χαρακτηριστεί 
και από τον ΟΗΕ και η πρόσβασή 
του καθενός σε καθαρό πόσιμο νερό 
και σε συνθήκες υγιεινής είναι ένα 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Από την άλλη μεριά όμως, πρέπει 
να πούμε ότι σαν φυσικός πόρος 
βρίσκεται σε ανεπάρκεια σε μεγάλο 
βαθμό και σε υποβάθμιση της ποι-
ότητάς του, λόγω κυρίως και της 
κλιματικής αλλαγής που είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας. Άρα, είναι 
ένας φυσικός πόρος που πρέπει να 
προστατεύσουμε.

Θέλω να πω ότι το θέμα της 
διαχείρισης του νερού, έχει να κάνει 
και με οικονομική δραστηριότητα, και 
η βασική οικονομική δραστηριότητα 
είναι η γεωργία και στη χώρα μας 
το 80 με 86% του νερού χρησιμο-
ποιείται στη γεωργία. Αυτό είναι ένα 
«καμπανάκι» για την ορθολογική 
διαχείρισή του και αυτό έχει να κάνει 
με πολλά, με καλλιέργειες, με τρόπο 
άρδευσης και με όλα αυτά. 

Με βάση την Οδηγία, πρέπει να 
επικαιροποιηθεί η οικονομική ανάλυση 
των χρήσεων νερού, κοστολόγηση με 
τις αναμενόμενες νέες κατευθύνσεις 
της Ε.Ε., να λαμβάνονται υπόψη τα 
αποτελέσματα της μελέτης υπολο-
γισμός ανάκτησης κόστους από τις 
Υπηρεσίες Ύδατος και με βάση τα 
πλέον πρόσφατα δεδομένα, από 
τις σχετικές υπηρεσίες νερού. Θα 
δοθούν σε διαβούλευση τα σχέδια 
και θα έχουν λόγο και οι τοπικές 
κοινωνίες. 

Είναι σημαντικό αυτό που ακού-
σαμε ότι στην Κοζάνη τις επόμενες 
μέρες θα πάει κλιμάκιο της Ειδικής 
Γραμματείας για να συζητήσει το 
συγκεκριμένο θέμα και τι διαδικασία 
νομική θα ακολουθηθεί όταν αναρ-
τηθούν τα σχέδια διαχείρισης, για να 
είναι υποχρεωτική και η εφαρμογή 
τους.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΛΑΔΙΟΥ  
ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ

Οι Αρχές της Δανίας μετά από 
έλεγχο ανακάλυψαν σε μεγάλη 
αλυσίδα σουπερμάρκετ 29 ετικέ-
τες ακατάλληλου για κατανάλωση 
παρθένου ελαιόλαδου και διέταξαν 
αμέσως την απόσυρση του. 

Παράλληλα, γίνονται αυστηρό-
τερα τα κριτήρια των αγοραστών 
του είδους καθώς και των διανο-
μέων και χονδρεμπόρων όλης της 
Σκανδιναβίας. Το σημαντικότερο 
όμως είναι πως η απόσυρση αυτή 
των ακατάλληλων ετικετών αφήνει 
ένα μεγάλο κενό "στο ράφι" για την 
αγορά της Δανίας.

Διυπουργική σύσκεψη υπό τον 
Πρωθυπουργό για τη «Νέα Αθήνα» 

Παρά τους ελέγχους από τη Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία και τη Πολιτική Προστασία η κατάσταση των 
χωματερών σε όλη την Ελλάδα παραμένει ίδια. 

Κάποιες χωματερές κλείνουν κάποιες νέες παρά-
νομες ανοίγουν. Η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει τη 
1 Μαίου και το Πυροσβεστικό Σώμα μετράει πληγές 
από την οικονομική κρίση. Σε 38 δήμους της Κεντρι-
κής Μακεδονίας λειτουργούν μία με δύο παράνομες 
χωματερές, ο οποίες πρέπει να κλείσουν αμέσως ώστε 
να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιών το καλοκαίρι με 
τις υψηλές θερμοκρασίες.

Το πυροσβεστικό σώμα είναι σε πλήρη ετοιμότητα 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και θα το κάνει 
πέρα από τις αντίξοες συνθήκες που διανύει. Υπάρχει 
περίοδος οικονομικής στενότητας με αποτέλεσμα να 
προκύψουν προβλήματα λόγω έλλειψης καυσίμων και 
έλλειψη εθελοντών. Το φετινό καλοκαίρι στο κόκκινο 
βρίσκεται η Πιερία, Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική διότι 
υπάρχει πλούσια δασική βλάστηση και πολλές εκτάσεις 
με πεύκα. Αντιπυρικές ζώνες έχουν δημιουργηθεί και 
θα αρχίσει ο καθαρισμός τους για αποφυγή μεγάλων 
καταστροφών.

Εστίες ανάφλεξης πυρκαγιών  
οι παράνομες χωματερές
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ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ

Τρίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση των έργων 
σχετικά με τη αιολική ενέργεια και αιολικά πάρκα. Η 
ολοκλήρωση δίδεται με νομοτεχνική βελτίωση του 
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία 
εντάσσεται στο νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες. 
Για τα εν λόγω έργα παραγωγής ενέργειας, τα οποία 
έπρεπε να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 
2018, η προθεσμία ολοκλήρωσης τους μεταφέρεται 
την 31η Μαρτίου του 2019. Για τα έργα που έπρεπε να 
ολοκληρωθούν έως τις 30/6/2019 δίδεται παράταση 
έως τις 30/9/2019.

ΠΕΤΑΕΙ,  ΠΕΤΑΕΙ  
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ!

 Δύο εταιρίες, η Airbus και η Ital Design , λόγω 
ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση μέχρι το 2030 θα 
φτάσει σε ύψη ρεκόρ, παρουσίασαν ένα ηλεκτροκί-
νητο όχημα. Αποτελείται από τρία τμήματα, ένα οδικό, 
την κάψουλα (θάλαμο επιβατών) και ένα ιπτάμενο 
τμήμα που περιλαμβάνει οκτώ αντιπεριστρεφόμενα 
στροφεία. Όλα τα τμήματα είναι κατασκευασμένα 
από ανθρακονήματα , είτε για να βρίσκεται πάνω στο 
οδικό τμήμα είτε να κρέμεται από το ιπτάμενο. Το μόνο 
που έχουν να κάνουν οι χρήστες είναι να επιλέξουν 
προορισμό μέσου ειδικού application αφού το όχημα 
είναι πλήρως αυτόνομο. 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ
 Η ατμοσφαιρική ρύπανση επιταχύνει τον εκφυλισμό 

των εγκεφαλικών κυττάρων και συμβάλλει στην προ-
οδευτική εξέλιξη της άνοιας, σύμφωνα με μελέτη του 
επιστημονικού περιοδικού «Translation Psychiatry». 
Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι γυναίκες και ιδι-
αίτερα εκείνες με μία συγκεκριμένη παραλλαγή του 
γονιδίου ApoE4. Σύμφωνα με τον καθηγητή Προλη-
πτικής Ιατρικής Τζίου-Τσιουάν Τσε τα επίπεδα της ΑΣ 
έχουν μειωθεί κατά 2,5%, γεγονός που σχετίζεται και 
με την μείωση της συχνότητας εμφάνισης της νόσου 
Αλτσχάιμερ. 

Στην Ελλάδα το πρόβλημα διαχείρισης αποβλή-
των είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τα άλλα 
κράτη μέλη κι αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη 
σχεδιασμού. Βασικός άξονας είναι η διαχείριση 
των συμμίκτων αποβλήτων από μεγάλους επιχει-
ρηματικούς ομίλους.

 Ένα από αυτά αφορά την ανάκτηση δευτερο-
γενών καυσίμων από τα απόβλητα. Το πρόβλημα 
έγκειται στο ότι η ανάκτηση και η χρήση τους, 
παραβιάζει τη νομοθεσία και εγκυμονεί σοβαρούς 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλ-
λον. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν έχουν θεσπιστεί 
διαδικασίες νόμιμες ώστε να επιτευχθεί η ανάκτη-
ση του RDF/SRF από τα διάφορα απόβλητα. Για 

αυτόν τον λόγο απαιτείται άμεσα να θεσπιστούν 
οι (αυστηρές) διαδικασίες για την έγκριση των 
δευτερογενών καυσίμων που προέρχονται από 
απόβλητα, όπως συμβαίνει στα άλλα κράτη μέλη 
και, δεύτερον, να εφαρμοστεί η νομοθεσία για τις 
βιομηχανικές εκπομπές και να υλοποιηθούν οι 
προβλέψεις της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αντιδράσεις πολιτών 
εκφράζουν συγκεκριμένη άποψη για τις εν λόγω 
δραστηριότητες, που αντανακλά τις ιδέες τους 
για την ιδανική κοινωνία, στην οποία θα πρέπει 
να συνυπάρχουν οι οικονομικές δραστηριότητες 
με την προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μεγάλο δημοψήφισμα εξε-
λίσσεται για τη σωτηρία 
των μελισσών. Έχουν 

συγκεντρωθεί πάνω από 4.4 εκ. 
υπογραφές για το σκοπό αυτό. Μέσα 
από τη διαδικτυακή πλατφόρμα 
avaaz.org, oι εκατομμύρια χρήστες 
μπορούν να ενημερωθούν για το 
άμεσο κίνδυνο που διατρέχουν οι 
μέλισσες αλλά και η παγκόσμια 
παραγωγή τροφίμων από τη χρήση 
νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων.

Το πρόβλημα αφανισμού των 
μελισσών εξαιτίας των νεονικο-
τινοειδών φυτοφαρμάκων είναι 
παγκόσμιο.

 Υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός 
των μελισσών που κατοικούν σε 
κυψέλες και παράγουν μέλι μειώνο-

νται με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό. 
Τα νεονικοτινοειδή είναι ουσίες 
που εισέρχονται στο εσωτερικό 
του φυτού. Πηγαίνει η μέλισσα να 
τρυγήσει και αναπόφευκτα τρώει 
και το φυτοφάρμακο. Αυτό έχει ως 
απότελεσμα είτε να πεθαίνουν είτε 
να χάνουν τον προσανατολισμό 
τους, δε μπορούν να επιστρέψουν 
στην κυψέλη και πεθαίνουν.

Κίνδυνος  
για τις τροφές

Υπολογίζεται ότι το 70% 
των τροφών που καταναλώνει ο 
άνθρωπος θα εξαφανιστεί, καθώς 
οι μέλισσες είναι απαραίτητες για 
την επικονίαση των φυτών. Από τα 

100 είδη καλλιεργειών, τα οποία 
παράγουν το 90% της παγκόσμιας 
διατροφής τα 71 επικονιάζονται 
από τις μέλισσες.

Οι Ελληνικές 
απώλειες

Τα φυτοφάρμακα από νεονι-
κοτινοειδή είναι μια από τις αιτίες 
που στην Ελλάδα καταγράφονται 
απώλειες από μελισσοσμήνη. Δεν 
είναι η μόνη. Στη λίστα με τις αιτίες 
περιλαμβάνεται η κλιματική αλλαγή, 
η ξηρασία, τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα, πυρκαγίες, υπερβόσκηση 
και αλλαγή των μελισσοβοσκο-
τόπων από τον τουρισμό και την 
αστικοποίηση.

Σώστε  
τις 
μέλισσες
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ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ…  
ΟΠΩΣ ΜΑΣ  
ΒΟΛΕΥΕΙ;

Μεγάλοι κατασκευαστές τροφίμων 
έκαναν το πρώτο βήμα και κατευθύ-
νονται στην δημιουργία χρωματιστών 
ετικετών διατροφής

Στις 8 Μαρτίου 2017, 6 μεγάλες 
εταιρίες τροφίμων ανακοίνωσαν ότι θα 
αναπτύξουν, μια διατροφική σήμανση, 
βασισμένη σε χρώματα, στις συσκευασί-
ες προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπον-
δία Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) 
χαιρετίζει αυτό το βήμα «ορόσημο», 
αλλά αποδοκιμάζει τον τρόπο, που οι 
κατασκευαστές, θέλουν να καθορίσουν 
τα χρώματα που θα αντανακλούν τη 
θρεπτική αξία των τροφίμων. Σήμερα, 
οι καταναλωτές έχουν μια πολυάσχολη 
ζωή και ελάχιστο χρόνο, για να πάνε 
να ψωνίσουν. Ένα τέτοιο σύστημα, θα 
μπορεί να τους ενημερώνει, σχετικά 
με την ποσότητα των λιπαρών, των 
κορεσμένων λιπαρών, της ζάχαρης 
και του αλατιού, στα φαγητά που 
αγοράζουν. Ωστόσο, αποδοκιμάζου-
με τη χρήση της μερίδας, ως σημείο 
αναφοράς, σε αντίθεση με τα 100g/
ml, γιατί θα καταστήσει πιο δύσκολο, 
για τους καταναλωτές, να συγκρίνουν 
τη σήμανση των τροφίμων και να 
κατανοήσουν ποιό προϊόν είναι πιο 
υγιεινό και θα τους παραπλανήσει. 
Οι πληροφορίες για τη διατροφική 
αξία της μερίδας δεν μπορούν να 
συμπεριληφθούν στη σήμανση, με 
βάση το φωτεινό σηματοδότη αλλά 
να συμπεριληφθούν ως μια επιπλέον 
πληροφορία, εφόσον οι μερίδες είναι 
ρεαλιστικές.

ΡΕΚΟΡ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Την Κυριακή 2 Απριλίου, εθελοντές 
από όλη την Ελλάδα συντονίστηκαν 
στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη Εθελοντική 
Δράση της χώρας, την Πανελλήνια 
Εθελοντική Εκστρατεία «Let’s Do It 
Greece!». Με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η 
αλλαγή που περιμένεις», περισσότεροι 
από 3.500 φορείς συντονίστηκαν σε 
πάνω από 1.500 σημεία σε όλη την 
Ελλάδα, και οι πρώτες εκτιμήσεις 
δείχνουν ότι ξεπεράστηκε ο αρχικός 
στόχος των 100.000 εθελοντών σε 
ολόκληρη τη χώρα! Άτομα όλων των 
ηλικιών σε κάθε γωνιά της χώρας, 
έγιναν μια μεγάλη Εθελοντική Οικο-
γένεια και διοργάνωσαν καινοτόμες, 
μοναδικές δράσεις, εναρμονισμένες με 
τα γνωρίσματα του τόπου τους. Πρωτα-
γωνιστές σε όλη αυτή την προσπάθεια 
κυρίως νέα παιδιά, έδωσαν δυναμικό 
παρόν, προάγοντας την περιβαλλοντική 
συνείδηση σε πάνω από 1.400 σχολεία 
της χώρας. Το ταξίδι του Εθελοντισμού 
συνεχίζεται, με τη συνεργασία καθ’ όλη 
τη διάρκεια της χρονιάς, στο επίκεντρο. 
Διότι, για να φέρεις την Αλλαγή, πρέπει 
πρώτα να ενώσεις τους ανθρώπους 
που πιστεύουν στην Αλλαγή...

Πριν από πέντε χρόνια ακούστηκε για 
πρώτη φορά η περιβόητη οργάνωση 
END (End National Debt – Εθνικό 

Χρέος Τέλος) που θα διέγραφε το εθνικό 
χρέος. Πρωταγωνιστής ο εκ Πατρών ορμώ-
μενος Αρτέμης Σώρρας, αγνώστων λοιπών 
στοιχείων. Για τον κ. Σώρρα λένε ότι ήταν 
γκαλερίστας ή υπάλληλος σε γκαλερί. Ο κ. 
Σώρρας όταν τον ρωτούν τι επαγγέλεται 
λέει πως φτιάχνει ό,τι στερεό υπάρχει για 
να χρησιμοποιηθεί για καύσιμο. Δηλαδή, 
μπορεί να έχει την αποκλειστική πατέντα 
για να κάνει ένα αεροπλάνο να πετάει επί 
τρεις μήνες χωρίς να ανεφοδιάζεται!

H απάτη ξεκίνησε  
στην Αμερική

Ο κ. Σώρρας βρέθηκε στις ΗΠΑ, όπου 
συνάντησε τον γιατρό Μανώλη Λαμπρά-
κη (που το 1995 είχε καταδικαστεί για 
φοροδιαφυγή στις ΗΠΑ) εμπλέκοντας και 
τον γνωστό ομογενή καθηγητή Θεόδωρο 
Καρυώτη, στο κύρος του οποίου αρχικά 
στηρίχτηκαν για να γίνουν γνωστοί- και 
ίδρυσαν την END. Η Ελλάδα είχε μόλις 
μπει σε δίνη χρεοκοπίας και ξεκινούσε την 
υπογραφή των Μνημονίων.

Ο Σώρρας ισχυριζόταν αρχικά ότι έχει 
στην κατοχή του μετοχές της Τράπεζας της 
Ανατολής, που δημιουργήθηκε πραγματικά 
από την Εθνική Τράπεζα το 1904 με τομέα 
δραστηριότητας τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη 
και την Αλεξάνδρεια. Το 1932 η Τράπεζα της 
Ανατολής εξαγοράστηκε και συγχωνεύθηκε 
με την Εθνική Τράπεζα.

Οι Σώρρας - Λαμπράκης ισχυρίζονται ότι 
οι μετοχές είναι σε χρυσό(!) και τις δίνουν στον 
καθηγητή Καρυώτη για να τις εκτιμήσει. Αυτός 
αποφαίνεται ότι κάθε μετοχή αξίζει σήμερα 
675 δισ. δολάρια. Οι Σώρρας - Λαμπράκης 
διατείνονται ότι έχουν στην κατοχή τους 
40 τέτοιες μετοχές. Τον Σεπτέμβριο του 
2012, ο Καρυώτης αντιλήφθηκε τον ρόλο 
που παίζουν οι Σώρρας - Λαμπράκης και 
αποχώρησε, κατηγορώντας τους ότι είναι 
απατεώνες που έχουν σχέσεις με τη Χρυσή 
Αυγή και τους Δωδεκαθεϊστές. Σε δήλωσή 

του στο «Έθνος», ο καθηγητής ανέφερε την 
ίδια περίοδο πως ο Σώρρας είπε ότι έχει 
στη διάθεσή του ομόλογα του αμερικανικού 
δημοσίου αξίας 2,8 τρισ. δολαρίων!

Ο Σώρρας ήδη από τότε έβαζε σε εφαρ-
μογή το δεύτερο σχέδιο, ώστε όταν κάποια 
στιγμή αποκαλυπτόταν η απάτη με τις μετοχές 
Ανατολής, να έχει εναλλακτική για τους 
ευκολόπιστους. Η υπόθεση με την Τράπεζα 
Ανατολής έληξε όταν η Εθνική ανακοίνωσε 
ότι το 1932, που απορρόφησε την Τράπεζα 
Ανατολής, έδωσε σε κάθε μέτοχό της 200 
δραχμές και η ιστορία τελείωσε εκεί. Αρα, οι 
σαράντα μετοχές της Ανατολής που ανακά-
λυψε κάπου ο Σώρρας δεν αξίζουν τίποτα.

Σχέδιο Β' Σώρρα: Πούλησε τεχνο-
λογία του Απόλλωνα στον Ομπάμα!

Τότε ο Σώρρας έθεσε σε εφαρμογή το 
σχέδιο Β' και η μια εξωφρενική και παιδα-
ριώδης εκδοχή διαδέχεται την άλλη. Τον 
Σεπτέμβριο του 2012 ο Σώρρας παρουσι-
άστηκε ως νόμιμος κάτοχος έξι χρεωστικών 
ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, 
συνολικού ύψους 600 δισ. δολαρίων, τα 
οποία θα δώριζαν στο ελληνικό Δημόσιο 
για αποπληρωμή του χρέους.

Βγήκαν στα ελληνικά κανάλια που τους 
πρόσφεραν απλόχερα χώρο (πιστεύοντας, 
ίσως, ότι πρόκειται για ένα φαιδρό θέαμα που 
«πουλάει») ο κ. Λαμπράκης και ο δικηγόρος 
του, για να παρουσιάσουν το σωτήριο σχέ-

διο. Η φρενίτιδα μόλις άρχιζε. Στη συνέχεια 
διοργάνωσαν εκατοντάδες εκδηλώσεις σε 
ολόκληρη τη χώρα και δημιούργησαν πλήθος 
τοπικές οργανώσεις της END.

Σε βίντεο στις 15 Σεπτεμβρίου 2012, 
ο Λαμπράκης «αποκαλύπτει» πού βρήκε τα 
λεφτά ο πρώην συνεργός του. Λέει μεταξύ 
άλλων: «Μεταβίβασε (σ.σ.: εννοεί τον Σώρ-
ρα) στην αμερικανική κυβέρνηση ορισμένα 
πνευματικά δικαιώματα που έχουν να κάνουν 
με πολύ υψηλή τεχνολογία. Τεχνολογία 
που ήταν γνωστή στον ελληνικό χώρο την 
εποχή του Ζηνός(!) και του Απόλλωνος. Στις 
δώδεκα και ένα λεπτό, στις 16 Ιουνίου, προ-
σγειώθηκε στην Αμερική, στην Καλιφόρνια 
-υπάρχει το βίντεο αν θέλετε να το δείτε 
στο ίντερνετ- το τελευταίο διαστημόπλοιο 
που έλειπε. Κατέβηκε λοιπόν το τελευταίο 
διαστημόπλοιο, που βρισκόταν στο διάστημα 
για 17 μήνες (...)».

Για τα πνευματικά δικαιώματα που παρα-
χώρησε ο Σώρρας στη ΝΑSΑ, συνεχίζει ο 
Λαμπράκης, πήρε ομόλογα. Οι Αμερικανοί, 
διαβεβαίωνε ο Λαμπράκης, θα κατέβαλλαν 
το αντίτιμο στις 9 Αυγούστου του 2014. Η 
πρώτη ημερομηνία ήταν το 2009, αλλά ο 
πρόεδρος Ομπάμα ανανέωσε τα ομόλογα για 
πέντε χρόνια ακόμα, επειδή δεν μπορούσε 
το αμερικανικό δημόσιο να πληρώσει όλο 
το ποσό το 2009

Οι ευθύνες  
της Δικαιοσύνης

Μεγάλες είναι οι ευθύνες της Δικαι-
οσύνης. Υπάρχει δικαστική απόφαση του 
2013 με την οποία δεν αποδεικνύεται πως 
δεν υπάρχει το ομόλογο των 600 δισεκα-
τομμυρίων. Μεγαλύτερο σοκ προκάλεσε η 
εισαγγελική παραγγελία εις βάρος διοικητή 
του ΟΑΕΕ γιατί δεν αποδέχεται πληρωμές 
με το προαναφερθέν ομόλογο Σώρρα. Και 
το θέμα είναι αν η πολιτεία και η Δικαιοσύ-
νη έχουν την πρόθεση να προστατεύσουν 
τους πολίτες και τα συμφέροντά τους από 
απατεώνες που θέλουν να εκμεταλλευτούν 
τη χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας και 
την απόγνωση της κρίσης.

Ο άγνωστος απατεώνας Σώρρας

 Προς το ΠΑΚΟΕ 
Υπόψη  κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη
 Στο φύλλο της ΟΙΚΟνομίας του Μαρτίου που δημοσιεύει 

τα πρακτικά της ημερίδας που έγινε για την ημέρα νερού εξ 
αιτίας της ανάγκης να συντομευθεί το κείμενο κάποια σημεία 
της ομιλίας, μου δεν απεδόθησαν σωστά και επειδή δεν θέλω 
να δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις για αυτά που 
λέω παρακαλώ να διορθωθούν και να δημοσιευθεί το σχετικό 
σημείωμα.

Σελ.6μ πρώτη στήλη: η λάθος απόδοση «σύλληψη αποβλή-
των» να διορθωθεί ως «σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων» 
Ομοίως «η δυόμιση των χαβουζών» να γραφεί  «η διαιώνιση των 
χαβουζών» και στην δεύτερη στήλη «το όπως ανοίγονταν ΧΥΤΑ 
γέμιζε γρήγορα» να αντικατασταθεί με το σωστό « τα φρεάτια 
των αγωγών που με διαταγή του τότε Υπουργείου Δημοσίων 
έργων δόθηκε εντολή να αποχετεύονται οι βόθροι δεν ήταν 
λύση και  οι βόθροι γέμιζαν γρήγορα και τα λύματα έτρεχαν 
στους δρόμους.  Στην τέταρτη στήλη να αντικατασταθεί στο 

«τελικά είχε σχεδιαστεί η δημιουργία ΧΥΤΑ στην Ψυτάλλεια» η 
λέξη ΧΥΤΑ με το σωστό «βιολογικός καθαρισμός».  Στην στήλη 
αυτή συγκολλήθηκαν δύο διαφορετικές ενότητες και διαστρε-
βλώνεται το νόημα: Οι ωκεανογράφοι δεν μίλησαν για την ρίψη 
της λυματολάσπης στο Σαρωνικό ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 
Λεκανοπεδίου χωρίς βιολογικό καθαρισμό όπως προέβλεπε 
το αρχικό σχέδιο των τότε κυβερνήσεων(1975-1990) που θα 
προκαλούσε τεράστια οικολογική καταστροφή. Επίσης παρα-
πάνω στην ίδια στήλη όταν αναγράφεται «δεν έχουν επιτευχθεί 
αυτοί οι στόχοι» πρέπει να εξηγηθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός 
του ΚΕΛ Ψυτάλλειας ήταν για 2.000.000 κυβ. μέτρα την ημέρα 
δυναμικότητα. Ευτυχώς με την παρέμβαση του τότε επιτρόπου 
Βεστρίγκε περιορίστηκε στο 1000000 κυβ. μ. Πιστεύω όταν 
αναρτηθεί η ομιλία μου στο σάιτ του ΠΑΚΟΕ να γίνουν όλα 
αυτά πιο αντιληπτά.

Σας ευχαριστώ για την τιμή να είμαι ο συντονιστής της 
ανωτέρω ημερίδας.

 Στέλιος Λογοθέτης Χημ Μήχ.ΕΜΠ πρώην δήμαρχος
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
CYBORGS  
ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ!

Η τεχνολογία αυτή (βγαλμένη 
από ταινία επιστημονικής φαντασίας) 
υπόσχεται ευκολία: πόρτες ανοίγουν 
χωρίς την παραμικρή κίνηση από 
αυτόν που περνά, χειρισμός εκτυ-
πωτών και άλλων ηλεκτρονικών 
μηχανών, ακόμη και αγορά smoothies 
με την κίνηση ενός χεριού.

Τα μικροτσίπ έχουν δοκιμαστεί 
και δεν προκαλούν κανένα πρόβλημα 
υγείας και καμία παρενέργεια στον 
ανθρώπινο οργανισμό. Από ηθικής 
απόψεως όμως, τα ζητήματα είναι 
πολλά… και αναπάντητα. Τα μικροτσίπ 
λειτουργούν με την ίδια τεχνολογία 
που λειτουργούν οι ανέπαφες συναλ-
λαγές, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα. 

Ο μικροβιολόγος Ben Libberton, 
του Karolinska Institute της Στοκ-
χόλμης, προειδοποίησε πάντως ότι 
οι χάκερς θα μπορούσαν να έχουν 
επικίνδυνη πρόσβαση σε πολύ προ-
σωπικά δεδομένα μέσω αυτών των 
μικροτσίπ. Και τα ερωτήματα του 
μένουν ανησυχητικά… ρητορικά…

ΟΧΙ ΣΤΗΝ  
ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ RDF 
ΤΗΣ ΑΓΕΤ

Η πολύ μεγάλη συγκέντρωση 
της 15ης Μαρτίου στο ξενοδοχείο 
ΠΑΡΚ αποφάσισε τη συνέχιση των 
κινητοποιήσεων, αν μέσα σε εύλογο 
χρόνο δεν αποσυρθεί η Απόφαση 
για καύση από την ΑΓΕΤ του RDF 
και των άλλων επικίνδυνων υλικών. 
Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία 
Μαγνησίας, αφού όλο το διάστημα 
που μεσολάβησε ενημέρωσε επαρκώς 
τους πολίτες για τους κινδύνους 
που υπάρχουν για την υγεία τους 
και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, 
αποφάσισε την πραγματοποίηση 
κινητοποίησης πολιτών και φορέων 
την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017. 

Πρόκειται για μια σιωπηλή και 
ειρηνική συγκέντρωση στην Πλατεία 
Ελευθερίας στις 12 το μεσημέρι και 
στη συνέχεια πορεία στους δρόμους 
της πόλης του Βόλου. Η υγεία των 
πολιτών πρέπει να είναι πάνω από τα 
κέρδη των βιομηχανιών.  Αν αρχίσει η 
ΑΓΕΤ να καίει τις τεράστιες ποσότητες 
του RDF και των άλλων επικίνδυνων 
υλικών, τίποτα δεν εμποδίζει και τις 
άλλες βιομηχανίες της περιοχής να 
κάνουν το ίδιο, μετατρέποντας την 
όμορφη περιοχή μας σε κόλαση! 
Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία 
Μαγνησίας κάνει έκκληση στους 
φορείς της περιοχής να συμμετάσχουν 
στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας,να 
κατέβουν στους δρόμους για να 
προστατέψουμε την υγεία μας. 

Ο αγώνας για την υγεία μας και 
την υγεία των παιδιών μας είναι 
αγώνας επιβίωσης.

Ο ι Ευρωβουλευτές υπερψήφισαν, στις 
4 Απριλίου 2017, για να αποφύ-
γουμε επόμενο σκάνδαλο νόθευ-

σης των πραγματικών εκπομπών ρύπων 
(dieselgate), όπως αυτό της Volkswagen 
και υποστήριξαν μέτρα που η Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών 
(BEUC) και το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προ-
στασίας Καταναλωτών ζητούσαν, εδώ 
και καιρό:
• Μεγαλύτερη δύναμη, στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, για τον έλεγχο των αυτοκινήτων 
και την παρακολούθηση ότι τα κράτη-μέλη 
εφαρμόζουν τους κανόνες, σωστά,
• Έλεγχοι, σε τουλάχιστον 20% των νέων 
μοντέλων, μόλις τεθούν σε κυκλοφορία,
• Μεγαλύτερη διαφάνεια των αποτελε-
σμάτων των ελέγχων,
• Διαχωρισμός των οικονομικών σχέσεων, 
ανάμεσα στους κατασκευαστές αυτοκινή-
των και τις ιδιωτικές εταιρείες ελέγχου,
• Αποζημίωση, για τους καταναλωτές, που 
ζημιώθηκαν, από το σκάνδαλο Volkswagen, 
γιατί η ανάκληση και η διόρθωση δεν 
αποτελεί ικανοποιητική αποζημίωση.
• Παρουσίαση πρότασης, από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για ένα μηχανισμό συλλο-
γικής αποζημίωσης, για τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές και
• Ευθύνη των κατασκευαστών αυτοκι-
νήτων, για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει, 
από τη μη συμμόρφωση των αυτοκινήτων.

Η κ. Μονίκ Γκογιένς, Διευθύντρια 
της BEUC, σχολίασε:

Το Ευρωκοινοβούλιο έλαβε τα σωστά 

μαθήματα, από το σκάνδαλο Volkswagen 
και στέκεται, στο πλευρό των καταναλωτών 
και ζητάει αυστηρά μέτρα, για να διορθωθεί 
το λάθος σύστημα ελέγχου ρύπων αλλά 
και ότι 8,5 εκατομμύρια καταναλωτές, που 
ζημιώθηκαν θα πρέπει η Volkswagen να 
τους αποζημιώσει. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο 
Προστασίας Καταναλωτών σε συνεργασία 
με την BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπον-
δία Ενώσεων Καταναλωτών και μεγάλη 
δικηγορική εταιρεία, στο εξωτερικό, σχε-
διάζουν συλλογική αγωγή εναντίον της 

Volkswagen, για να διεκδικήσουν απο-
ζημιώσεις, για τις ζημιές, που υπέστησαν 
οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Volkswagen 
/ Audi / Seat / Skoda diesel, τα οποία 
έφεραν τη συσκευή «παραπλάνησης» 
και δεν ήταν συμβατά με τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα, για εκπομπές ρύπων. Καλούμε, 
λοιπόν, όσους καταναλωτές έχουν στην 
κατοχή τους αυτού του τύπου αυτοκίνητα 
να επικοινωνήσουν, επειγόντως, με το 
ΚΕ.Π.ΚΑ., πριν κάνουν οποιαδήποτε άλλη 
κίνηση (ακόμα και επισκευή).

Σκάνδαλο για την Volkswagen

Λίγες μέρες πριν η ADAC 
λανσάρισε ECO stars για τα 
αυτοκίνητα όπου τα diesel 
κατείχαν μόνο ένα star. Αμέ-
σως τέθηκε θέμα αποζημί-
ωσης όσων έχουν αγοράσει 
diesel και το θέμα έφτασε 
στο Γερμανικό Κοινοβούλιο 
που είπε «ας τα εξάγουν οι 
ιδιοκτήτες τους σε τρίτες 
χώρες». Το πρόβλημα είναι 
ότι το ελληνικό κράτος δεν 
μπορεί να μας προστατεύσει. 

Η τρόικα αποφάσισε να 
επιδοτήσει τα σαπάκια και 
γεμίσαμε από αυτά. Με τροπο-
λογία που πέρασε χτες βράδυ 
στη Βουλή, θα εφαρμοστεί 
μέτρο κατάσχεσης για όσα 
παλιά ντίζελ προσπαθούν να 
μπούνε παράνομα σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για 
τα ντίζελ αυτοκίνητα προ του 
2011 που είναι ρυπογόνα 
σε καρκινογόνους ρύπους 
NΟx που όμως κυκλοφο-
ρούν. Μάλιστα εισάγονται 
κατά χιλιάδες, τώρα που τα 
διώχνει η Γερμανία και οι 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για 

λόγους μόλυνσης. Αυτά που 
φτάνουν στην Ελλάδα και 

κοσμούν τις μάντρες, είναι 
αυτοκίνητα που είναι παλιότε-
ρα, δηλαδή έχουν κάνει δύο 
κύκλους ζωής, μία ως λίζινγκ 
και μία ως μεταχειρισμένα, 
όπου και πέρασαν μάλλον 
το χειρότερο μέρος της ζωής 
τους. Είναι αυτοκίνητα ξεπε-
ρασμένης τεχνολογίας, κυρίως 
Euro5 αλλά συχνά και Euro4, 
φορτωμένα με χιλιόμετρα στα 
κοντέρ τους. Ακόμη και τα πιο 

καινούργια που φτάνουν στην 
Ελλάδα είναι εταιρικά, αυτά 
που έχουν οι πωλητές και το 
μεσαίο επίπεδο υπαλλήλων, 
που κάνουν 40.000 - 50.000 
χλμ. το χρόνο.

Το θέμα με τα μεταχει-
ρισμένα, ξεκινά από την 
Γερμανία, όπου οι δήμαρχοι 
διώχνουν τα παλιά ντίζελ από 
τις πόλεις τους, με πρώτη την 
πόλη της Στουτγάρδης (με 
αποτέλεσμα να έρχονται στην 
Ελλάδα ως μεταχειρισμένα 

«ευκαιρίες». Θυμίζουμε ότι 
η ρύπανση της Αθήνας, σε 
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές 
πόλεις είναι πολλές φορές 
μεγαλύτερη, εξαιτίας της ηλι-
οφάνειας, που ευνοεί την 
δημιουργία του καρκινογόνου 
φωτοχημικού νέφους. Τελικά 
δεν ψηφίστηκε χθες απόφαση 
που για τα ντίζελ μετά το 
2011 προέβλεπε το σύστη-
μα που ισχύει στο Λονδίνο, 
δηλαδή 5 ευρώ διόδια για τα 
Euro 6 και 8 ευρώ για τα Euro 
5. Όπως καταλαβαίνετε θα 
γίνει χαμός, καθώς η Αθήνα 
και η Θεσσαλονίκη έχουν 
γεμίσει από τέτοια καρκινο-
γόνα ντιζελάκια. 

Η κατάσταση θα γίνει 
ακόμη χειρότερη γιατί όσο 
οι Γερμανοί θα περνούν στις 
επόμενες τεχνολογίες, τούρ-
μπο βενζίνης, υβριδικών και 
ηλεκτρικών, και όσο εμείς 
μένουμε πίσω, τόσο περισ-
σότερο θα θέλουμε τέτοια 
σαβούρα που μετά χαράς θα 
ξεφορτώνονται οι Γερμανοί 
προχωρώντας στο μέλλον.

Η σαβούρα της Γερμανίας στην Ελλάδα
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Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
Προστασίας του Καταναλωτή με 
την συνδρομή μιας σειράς φορέων, 

μεταξύ των οποίων ο ΣΕΠΕ, αλλά και 
εκπροσώπους καταναλωτικών οργανώσε-
ων υπέγραψε τον Κώδικα Δεοντολογίας 
που θα αποτελέσει το απαραίτητο πλαίσιο 
για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, 
την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, την 
προστασία προσωπικών δεδομένων και 
την ασφάλεια των συναλλαγών για online 
αγορές.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο προμη-
θευτής πρέπει να ενημερώσει τον κατα-
ναλωτή, με σαφή, ευκρινή και κατανοητό 
τρόπο, στη γλώσσα του, για το δικαίωμά 
του να υπαναχωρήσει αναιτίως και αζη-
μίως, εντός της νομίμως προβλεπόμενης 
προθεσμίας των 14 ημερών, που αρχίζει 
από το χρονικό σημείο που καθορίζει 
κάθε φορά ο νόμος.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Ο Κώδικας προβλέπει ότι η επιχείρηση 

οφείλει να εξασφαλίζει προσυμβατικά τη 
δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των 
όποιων διαφορών, τους όρους εξυπηρέ-
τησης μετά από την πώληση, τις τυχόν 
εμπορικές εγγυήσεις και την ευθύνη του 
πωλητή για πραγματικά ελαττώματα. 
Υποχρεώνεται να παραδίδει/αποστέλλει 
άμεσα αποδεικτικό παραλαβής του αιτή-
ματος παραγγελίας. 

Μετά την κατάρτιση της σύμβασης, η 
επιχείρηση οφείλει να απέχει από κάθε 
ενέργεια που συνεπάγεται τροποποίηση 
των όρων της, ιδίως να τροποποιήσει το 
τίμημα ή να ενημερώσει για μη διαθεσι-
μότητα του παραγγελθέντος προϊόντος 
ή παραγγελθείσας υπηρεσίας.

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μέριμνα 
για την ασφάλεια των συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται με τη χρήση Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Επίσης, οφείλουν να χρησιμοποιούν 
τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα για τη διασφάλιση του απορρή-
του των δεδομένων που συλλέγουν και 
επεξεργάζονται στο μέτρο του νομίμως 

προβλεπόμενου και αναλόγως με την 
φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών 
που παρέχουν.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οφείλουν να διαθέτουν και να εφαρ-
μόζουν κατανοητή, αληθή, νόμιμη, εύκο-

λα προσβάσιμη και επικαιροποιημένη 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων και να ενημερώνουν τους 
καταναλωτές, όπως απαιτείται από τη 
σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την εν 
λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος σχηματίσθηκε δικο-
γραφία τακτικής διαδικασίας στο πλαίσιο 
προκαταρκτικής εξέτασης για απόπειρα 
απάτης με υπολογιστή κατά συρροή. 

Έγιναν καταγγελίες πολιτών για απα-
τηλά – παραπλανητικά μηνύματα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου που λάμβαναν, 
με τα οποία γινόταν προσπάθεια αλίευσης 
προσωπικών δεδομένων, οικονομικής 
φύσεως, μέσω απατηλών ιστοσελίδων. 

Τα παραπάνω τέθηκαν υπ’ όψη της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία 
παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης, για τη διερεύνηση των καταγ-
γελλομένων καθώς και η χορήγηση των 
απαραίτητων στοιχείων και δεδομένων 
από τους αρμόδιους παρόχους τηλεπικοι-
νωνιών και υπηρεσιών του διαδικτύου. 

Από την έρευνα προέκυψαν δύο 
αλλοδαπές εταιρίες διαχείρισης-φιλο-
ξενίας (hosting) των επίμαχων απατη-
λών ιστοσελίδων με έδρα σε χώρες του 
εξωτερικού και απεστάλησαν αιτήματα, 

προς τις εμπλεκόμενες αλλοδαπές Αρχές 
για τις δικές τους ενέργειες. Επιπλέον 
συστήνει και προτρέπει τους χρήστες 
του διαδικτύου:
•  Να μη απαντούν σε τέτοιου είδους 

ηλεκτρονικά μηνύματα
•  Να μην αποστέλλουν μέσω μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικά 
τους στοιχεία

•  Να πληκτρολογούνται οι διευθύνσεις των 
ιστοσελίδων στον περιηγητή (browser) 
αντί να χρησιμοποιείτε υπερσυνδέσμους 
(links)

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να 
επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμέ-
νου να παρέχουν πληροφορίες ή να 
καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες 
πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται 
μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία 
επικοινωνίας:
Τηλεφωνικά στον αριθμό 111 88
Σ τ έ λν ο ν τ α ς  e - m a i l :  c c u @
cybercrimeunit.gov.gr

Κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Προσοχή στον κωδικό του e-banking σας
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Με αφορμή την επίσκεψη Ευρωβουλευτών, 
μελών της ομάδας των Πράσινων - Greens/EFA 
Group στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη 
Τύπου την Τρίτη 11 Απριλίου στην αίθουσα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τις αποφάσεις 
των Eurogroup για την Ελλάδα, και τις ολλανδικές 
εκλογές. 

Στην τοποθέτησή της η Ska Keller, συμπρόεδρος 
της ομάδας των Πρασίνων/Ελεύθερης Συμμαχίας 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επεσήμανε πως είναι 
ανεπίτρεπτο οι θεσμοί να ασκούν επιπλέον πίεση 
στην ελληνική πλευρά για νέα μέτρα και θα πρέπει 
να αρχίσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για λύση 
στο χρέος και να πειστούν και άλλα κράτη-μέλη να 
υποστηρίξουν τις ελληνικές θέσεις. Τέλος, σημεί-
ωσε πως η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή 
και το μεταναστευτικό αποτελούν ζητήματα για 
όλους τους λαούς. Η Judith Sargentini, Ολλανδή 
ευρωβουλευτής της Ομάδας των Πρασίνων / 

Ελεύθερης Συμμαχίας και μέλος της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσω-
τερικών Υποθέσεων, αναφέρθηκε κυρίως στην 
μεταναστευτική κρίση και τις πολιτικές ασύλου 
όπου μεγάλο μέρος έχει επωμιστεί η Ελλάδα ενώ 
η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της σε 
αυτά τα ζητήματα. 

Ο Κώστας Διάκος, συνεκπρόσωπος των Οικο-
λόγων Πράσινων, τόνισε ότι η εκλογή Πράσινου 
Προέδρου στην Αυστρία και η τεράστια άνοδος του 
Πράσινου Κόμματος στην Ολλανδία απέδειξαν πως 
οι μόνοι που κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τον 
λαϊκίστικο εθνικιστικό ρατσιστικό ευρωσκεπτικισμό, 
είναι οι Πράσινοι γιατί ανέπτυξαν άμεσα εφαρμό-
σιμη πολιτική με κοινωνικό περιεχόμενο και κέντρο 
αναφοράς τον άνθρωπο και την προστασία του 
πλανήτη. Τέλος, επεσήμανε ότι τα πράσινα κόμματα 
είναι αντίθετα στην Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, 
αλλά υπέρ μιας Ευρώπης πολλαπλών επιλογών.

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα ρέματα είναι υγρότοποι και 
οικότοποι που φιλοξενούν πολλά 
και διάφορα είδη μικροχλωρίδας 

και μικροπανίδας. Επίσης αποτελούν 
σημαντικότατο φυσικό πόρο και σημα-
ντικό παράγοντα της οικολογίας και της 
οικολογικής και πολιτισμικής μνήμης των 
περιοχών που διασχίζουν και διασυνδέ-
ουν. H έννοια του ρέματος παραμένει 
ακόμη και σήμερα σχεδόν ταυτόσημη με 
εκείνη του «ακάλυπτου» της εργολαβικής 
οπτικής - άχρηστου, δίχως προοπτική και 
χωρίς ιδιοκτήτη – και ως εκ τούτου και 
με εκείνες:
-  της εστίας μόλυνσης και στοιχείου 

ξένου και βλαπτικού για το αστικό 
περιβάλλον που πρέπει να καλυφθεί 
και να εξαφανιστεί.

-  του εργαλείου κερδοσκοπίας γης,
-  της έδρας ανάπτυξης συγκοινωνιακών 

γραμμών,
-  του τόπου εναπόθεσης απορριμμάτων,
-  του αγωγού ομβρίων, συχνά λυμάτων 

και, κυρίως,
-  του εχθρού του «εκσυγχρονισμού» και 

της «εξυγίανσης» και, ως εκ τούτου, 
αντικείμενου «δημόσιων έργων».

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, θεωρούμε 
προγραμματική προτεραιότητα την διά-
σωση της οικολογικής ακεραιότητας των 
ρεμάτων-υγροτόπων, έτσι ως έχουν, και 
την βιώσιμη διαχείριση και ανάδειξη τους 
ως αναπόσπαστου μέρους του αστικού 
και φυσικού οικοσυστήματος. Αναφο-
ρικά με την πολύπαθη περιπέτεια του 
ρέματος-υγρότοπου της Πικροδάφνης, 
οι Οικολόγοι Πράσινοι καταγγέλλουμε 
το υπάρχον σχέδιο οριοθέτησης της 

Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την 
υφιστάμενη κατάσταση και όχι με τα 
φυσικά του όρια και μετατροπής του 
από προστατευόμενο οικότοπο και όαση 
πανίδας και χλωρίδας εντός του αστικού 
ιστού και αιτούμε την επανεξέταση της 

περίπτωσης του συνολικά και ως ενιαίου 
συστήματος για τη διαχείριση του πλημ-
μυρικού κινδύνου, την απομάκρυνση όλων 
των αυθαίρετων κατασκευών από την 
κοίτη του, την επάνοδο του στην πρότερη 
φυσική κατάσταση και την απόδοση του 

για περίπατο, αναψυχή και περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. 

Το περιβάλλον είναι αδιαπραγμάτευτο 
συλλογικό αγαθό και η περίπτωση του 
ρέματος-υγρότοπου της Πικροδάφνης 
δεν αποτελεί σίγουρα εξαίρεση.

Oι Oικολόγοι Πράσινοι  
και το ρέμα της Πικροδάφνης
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Η αθωωτική απόφαση του δικα-
στηρίου για ομαδικό βιασμό 
έρχεται να μας θυμίσει ότι το 

θύμα βιασμού στην Ελλάδα είναι πολύ 
δύσκολο να δικαιωθεί στα ελληνικά 
δικαστήρια. Η εκδίκαση άργησε πολύ, 
στοιχεία χρήσιμα δεν χρησιμοποιήθηκαν 
ενώ αντί για τους δράστες το θύμα ήταν 

αυτό που δικάστηκε και καταδικάστηκε 
μέσα στην αίθουσα παλεύοντας να 
αποδείξει την βία που υπέστη. 

Η διαπόμπευση των θυμάτων είναι 
συνήθης πρακτική στις δικαστικές αίθου-
σες σε μια χώρα που, σύμφωνα με 
έγκριτους εγκληματολόγους, καταγ-
γέλλονται μόλις το 6% με 8% των 

4.000 βιασμών που υπολογίζεται ότι 
γίνονται ετησίως. Τέτοιες αποφάσεις 
αποτρέπουν όσες γυναίκες υφίστανται 
σεξουαλική βία να την καταγγείλουν 
για να μην υποστούν δεύτερο «βιασμό» 
στις αίθουσες δικαστηρίων όπου οι 
βιαστές ενθαρρύνονται να συνεχίσουν 
τα εγκλήματα τους δίχως τιμωρία.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΟΤΑ  
ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
NATURA
Συνεχίζονται οι χρονοτριβές στην προ-
κήρυξη του ενταγμένου στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
έργο προετοιμασίας των Ειδικών Περι-
βαλλοντικών Μελετών, Προεδρικών 
Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης 
για τις προστατευόμενες περιοχές της 
χώρας ενώ αναμένεται η έκδοση νέας 
ΚΥΑ για την παραχώρηση παραλιών 
και αιγιαλών στους ΟΤΑ κατά θερινή 
περίοδο 2017. 
Χωρίς το κανονιστικό πλαίσιο που καθο-
ρίζει τις χρήσεις γης, η εξαίρεση παρα-
χώρησης παραλιών εντός των περιοχών 
NATURA 2000 είναι, σήμερα, η μόνη 
ασφαλής επιλογή για τη διαφύλαξη 
του προστατευτέου αντικειμένου. Με 
επιστολή μας στα συναρμόδια Υπουρ-
γεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητούμε να εξαι-
ρεθούν οι περιοχές NATURA 2000 από 
την απόφαση παραχώρησης παραλιών 
στους ΟΤΑ για τη θερινή περίοδο 2017. 
Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση οδηγεί 
σε συνεχή υποβάθμιση και απαξίωση 
του πολυτιμότερου φυσικού κεφαλαίου 
της χώρας.

ΣΟΥΒΛΑΚΙ  
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ… 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

Ανάκληση για σουβλάκι από σούπερ 
μάρκετ. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. κατά τη διενέργεια 
ελέγχων προέβει σε δειγματοληψία 
κοτόπουλου σουβλάκι με την εμποτική 
ονομασία «ΤΟΥ ΧΑΣΑΠΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ με πιπεριά» με ημερομη-
νία παραγωγής 1/4/17 και κατανάλωση 
έως 11/4/17, που διακινείται από την 
εταιρεία LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.. 

Σύμφωνα με το Κτηνιατρικό εργαστή-
ριο Ιωαννίνων διαπιστώθηκε η παρουσία 
σαλμονέλας. Ο Ε.Φ.Ε.Τ απαίτησε την 
άμεση ανάκληση του συνόλου της παρ-
τίδας από όλα τα καταστήματα λιανικής 
στα οποία διενεργούνται έλεγχοι. Οι 
καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το 
προϊόν καλούνται να μη το καταναλώσουν.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ  
ΑΥΓΑ

Μετά από έλεγχο των υπηρεσιών 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, στους χώρους της εγκα-
τάστασης κέντρου ωοσκόπησης και 
συσκευασίας αυγών με την επωνυμία 
ΜΕΓΑΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. διαπιστώθηκε ότι 
υπήρχαν 87 παλέτες αυγών (10.800 αυγά 
κάθε παλέτα)  τα οποία δεν έφεραν την 
κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

Από τους υπαλλήλους του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης υπεβλήθησαν 
πρόστιμα και συνεχίζεται ο έλεγχος 
παραστατικών. 

Η άδικη ελληνική δικαιοσύνη…

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε και ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Φάμελος ενημερώθηκε 
από τους περισπούδαστους εκπροσώπους της ΑΓΕΤ. 
Οι διαβεβαιώσεις δόθηκαν και πλέον όλοι οι Βολιώ-
τες και ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Νέας Δημητριάδας 
και της Αγριάς μπορούν να κοιμούνται ήσυχα και να 
εισπνέουν άφοβα. Τα σκουπίδια που θα καίει η ΑΓΕΤ 
θα λέγονται από εδώ και στο εξής RDF ή «εναλλα-
κτικά καύσιμα» (κι όσοι κατάλαβαν έχει καλώς). Οι 
όροι και οι προδιαγραφές θα τηρηθούν στο έπακρον, 
όπως τηρούνται από κάθε ελληνική βιομηχανία και 

επιχείρηση μέχρι σήμερα! 
Όσο κουτόχορτο κι αν μας προσφέρουν ένα είναι 

σίγουρο. Ότι η ΑΓΕΤ θα καίει σκουπίδια ως φθηνή 
πηγή ενέργειας και άλλα υλικά, που θα επιβαρύνουν 
την ήδη ρυπασμένη ατμόσφαιρα της πόλης του 
Βόλου. Καλούμε όλους τους πολίτες του Βόλου να 
μην παρασυρθούν και να μαζευτούμε όλοι μαζί στην 
Πλατεία Ελευθερίας την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 στις 
12:00 να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας ειρηνικά 
και σιωπηλά.

 Σαν την κηδεία που μας ετοιμάζουν…

ΜΑΣ ΠΛΑΣΑΡΟΥΝ ΑΕΡΑ…ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ
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ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

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

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

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

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

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

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

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

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

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10    □20     □30    □50

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

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ

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

 Οι ισορροπίες της Βρετανίας 
στην Ευρώπη αλλάζουν και τόσο 
η ίδια η Βρετανία, όσο και οι 
λοιπές χώρες αναζητούν νέο 
πλαίσιο σχέσεων.

Από τη σοβαρή κόντρα με 
την Ισπανία για το Γιβραλτάρ, 
τον πονοκέφαλο με το μέλλον 
της Βόρειας Ιρλανδίας και της Σκωτίας, τις σχέσεις με την 
δημοκρατία της Ιρλανδίας, μέχρι το μέλλον των βρετανικών 
βάσεων-κράτους στην Κύπρο θα κριθούν πολλά για την πορεία 
της Βρετανίας.

Στις διακρατικές σχέσεις η αιώνια λυκοφιλία με την Γαλλία, 
η ανοιχτή οικονομική κόντρα με τη Γερμανία, οι ακανθώδεις 
σχέσεις με την Ρωσία του Πούτιν και η συνεργασία με τις ΗΠΑ 
στον οικονομικό τομέα, ήδη δοκιμάζονται με εκατέρωθεν 
αναγνωριστικές βολές.

Πίσω από το βρετανικό χιούμορ, διακρίνει κανείς τις προ-
θέσεις της Βρετανίας να δείξει ότι μπορεί να μεταβληθεί σε 
οικονομική δύναμη εκτός της Ευρωπακής Ενωσης και έτσι 
να απειλήσει την ίδια την συνοχή της ευρωπαίκής Ενωσης.

Αυτά είναι μάλλον καλά νέα για την Ελλάδα, η οποία 
αποκτά διαπραγματευτική ισχύ, καθώς το «κέντρο" Βερολίνο 
δεν θα ήθελε να γενικευτεί μια εικόνα 

Ο αποπροσανατολισμός από την επι-
καιρότητα είναι πάγια τακτική των 
κυβερνήσεων σε θέματα φούσκα.

Κάθε φορά που ετοιμάζονται νέα μέτρα 
μας σερβίρουν το ξαναζεσταμένο πιάτο 
για το θέμα της Θράκης που κινδυνεύει.

Η φρίκη όμως ήρθε από το κείμενο 
του Χ.Καπούτση στην Ίσκρα με τίτλο «Τι 
συμβαίνει στην Θράκη» που δημοσιεύ-
θηκε στην ιστοσελίδα του ΑΡ, δηλαδή 
της μεγαλύτερης συνιστώσας της ΛαΕ. 

Στο κείμενο αυτό ο Καπούτσης επα-
ναλαμβάνει τις γνωστές λασπολογίες που 
έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε όπως τα 
500ευρα που μοιράζονται στους φοιτη-
τές που διαλέγουν να σπουδάσουν στην 
Τουρκία, για τα χιλιάρικα που δίνονται στα 
ανήλικα κοριτσάκια που φοράνε μαντίλα, 
για την Ζιραάτ Μπανκ που δίνει άτοκα 
δάνεια στους μειονοτικούς για να αγο-
ράσουν γη απ’ τους χριστιανούς και άλλα 
τέτοια «παρανοϊκά». Δηλαδή λασπολογεί 
τους μειονοτικούς ότι «ξεπουλιούνται» 
για τα «φράγκα», και ότι λειτουργούν ως 
πράκτορες που θέλουν να αποσχίσουν 
τη Θράκη απ’ την Ελλάδα, αγοράζοντας 
τη γη των συνανθρώπων τους που ζουν 
ειρηνικά και αρμονικά μαζί τόσα χρόνια. 

Αυτή είναι μια τρισάθλια λασπολογία, 
που ο Καπούτσης αν δε μπορεί να τις 
αποδείξει τις κατηγορίες του, οφείλει 
να ζητήσει συγγνώμη απ’ όλους τους 
μειονοτικούς. 

Άλλο θέμα του Καπούτση είναι το 
μειονοτικό Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και 
Φιλίας – DEB. Μπορεί να μας αποδείξει 
ο Καπούτσης, που στ’ αλήθεια oı εκπρό-

σωποι αυτού του κόμματος μίλησαν για 
«αλυτρωτισμό»; Η ηγεσία του κόμματος 
αυτού, είναι πολύ κατώτερη των περιστά-
σεων γι’ αυτό και στο μόνο που ποντάρουν 
για να συσπειρώσουν μειονοτικούς είναι 
το ζήτημα του συλλογικού αυτοπροσδι-
ορισμού. Σύμφωνα με τον Καπούτση τα 
πομακόπουλα αναγκάζονται στο σχολείο 
να μαθαίνουν την τουρκική γλώσσα, ενώ 
δεν έχουν καμιά σχέση με τον τουρκικό 
πολιτισμό και την κουλτούρα. Γιατί τότε δε 
τα στέλνουν στα δημόσια σχολεία που δεν 
υπάρχει υποχρεωτικό μάθημα τουρκικών 
και τα στέλνουν στα μειονοτικά; Μήπως οι 
ίδιοι προσβάλλονται όταν τους λες ότι δεν 

έχουν σχέση με τον τουρκικό πολιτισμό; 
Έπειτα ο συγγραφέας καταλήγει να 

υπερασπίζεται φανατικά την επίσημη θέση 
του ελληνικού κράτους που λέει ότι υπάρχει 
θρησκευτική/μουσουλμανική μειονότητα 
στη Θράκη και όχι εθνική/τουρκική. Αλλά 
λίγο παραπάνω, μας ενημερώνει πως απ’ 
τους 120 χιλιάδες μειονοτικούς οι 20 
χιλιάδες είναι Ρομά, οι 40 χιλιάδες Πομάκοι 
και οι 60 χιλιάδες «τουρκογενείς». Έτσι 
άθελα του βεβαιώνει ότι υπάρχει τουρκική 
μειονότητα, γι’ αυτό και ενοχλείται που 
η Ομοσπονδιακή Ένωση Ευρωπαϊκών 
Εθνοτήτων (FUEN) καλεί την Ελλάδα να 
σέβεται το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού 

της τουρκικής μειονότητας και καταλή-
γει πως τα μέλη της μουσουλμανικής 
μειονότητας στη Θράκη, απολαμβάνουν 
καθεστώς ισονομίας και ισοπολιτείας και 
τα ατομικά τους δικαιώματα είναι πλήρως 
κατοχυρωμένα.

Ο συγγραφέας δεν θέλει να καταλάβει 
πως ο λόγος όλης της συζήτησης είναι 
αυτός, ότι η μειονότητα όχι μόνο δεν 
απολαμβάνει το καθεστώς της ισονομίας-
ισοπολιτείας, αλλά της στερούνται ακόμα 
και τα πιο μικρά δικαιώματα, όπως τα 
εκπαιδευτικά, τα ζητήματα ανθρωπίνων και 
μειονοτικών δικαιωμάτων και η θρησκευ-
τική ελευθερία. Αν το πούμε πιο ανοιχτά: η 
στέρηση δικαιωμάτων, οι παρεμβάσεις του 
κράτους στα τζαμιά κ.α. είναι οι λόγοι που 
σπρώχνουν τη μειονότητα στην αγκαλιά 
του Χουσεϊν Μεμέτ Ουστά. Και έτσι, οι 
απλοί μειονοτικοί πολίτες, μένουν στη 
μέγγενη των δύο εθνικισμών. Απ’ τη μια 
έχουν να αντιμετωπίσουν τους τύπους 
που εκμεταλλεύονται την καταπάτηση 
των δικαιωμάτων και απ’ την άλλη, τους 
Έλλην εθνικιστές απ’ τα δεξιά και απ’ τα 
«αριστερά».

Γι’ αυτό, λοιπόν, η Αριστερά οφείλει 
να πάρει το μέρος των μειονοτικών και 
όχι του κράτους και της αστικής τάξης.

Όταν μιλάμε για το μειονοτικό ζήτημα, 
πρέπει να φοράμε τα ταξικά μας γυαλιά, 
και όχι τις «πατριωτικές» μας παρωπί-
δες. Είναι καιρός να ξεπεράσουμε τον 
μεγαλοϊδεατισμό και την παράνοια να 
βλέπουμε φαντάσματα που παίρνουν τη 
Θράκη «μας».

ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΣΟΛΑΚ

Στο στόχαστρο η μειονότητα της Θράκης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανακοίνωσε ότι μετά από 
αίτημα γνωμοδότησης που 
της υπέβαλαν οι ελληνικές 
αρχές, το 2014 στην ανάθεση 
δύο συμβάσεων παραχώ-
ρησης για την αναβάθμιση, 
συντήρηση, διαχείριση και 
λειτουργία δεκατεσσάρων 
συνολικά ελληνικών περι-
φερειακών αερολιμένων στη 
γερμανο-κυπριακή κοινο-
πραξία Fraport AG-Slentel 
Ltd όπου και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι συμβάσεις 
αυτές ανατέθηκαν με όρους 
της αγοράς, και ως εκ τούτου 
δεν συνιστούν κρατική ενί-
σχυση και πως οι συμβάσεις 
παραχώρησης έγιναν υπό 
όρους που θα ήταν αποδεκτοί 
από ιδιώτη. 

Σε αντάλλαγμα η Fraport 
AG-Slentel Ltd θα καταβά-
λει τέλη παραχώρησης στο 
ελληνικό κράτος. Σημειώνεται 
επίσης ότι η Ελλάδα είχε 
δεσμευτεί για την παραχώρη-

ση των εν λόγω αερολιμένων 
στο πλαίσιο των υποχρεώσε-
ών της που απορρέουν από 
το πρόγραμμα στήριξης της 
σταθερότητας στην Ελλάδα, 
όμως αίρεται ένας όρος που 
έπρεπε να ικανοποιηθεί πριν 
από την έναρξη ισχύος των 
συμβάσεων παραχώρησης και 
ότι εναπόκειται πλέον στις 
ελληνικές αρχές να προχωρή-
σουν στα τελικά βήματα για 

την ολοκλήρωση της μεταβί-
βασης των αερολιμένων που 
αποτελούν αντικείμενο των εν 
λόγω συμβάσεων. Η πρώτη 
σύμβαση παραχώρησης περι-
λαμβάνει αερολιμένες Ακτίου, 
Χανίων, Καβάλας, Κεφαλληνί-
ας, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης 
και Ζακύνθου και η δεύτερη 
αερολιμένες Κω, Μυκόνου, 
Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάμου, 
Σαντορίνης και Σκιάθου.

Η Fraport σε 14 Ελληνικούς αερολιμένες
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Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα
και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:  
 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα

 Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609, 210 723 0505-Fax 210 810 1609

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