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  Πώς επιλέγουµε αντιηλιακό
 Τι σηµαίνουν οι ενδείξεις στην ετικέτα
 Τι φωτοπροστασία χρειάζεται το δικό σας δέρµα
  Έρευνα του ΠΑΚΟΕ για τοξικές ουσίες 

στα αντιηλιακά που κυκλοφορούν
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ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΙ ΝΕΡΟ ΠΙΝΟΥΜΕ

Μέτρηση του ΠΑΚΟΕ για τα νερά του εµπορίου
Τι συµβαίνει µε τις ψευδοµονάδες και το χρώµιο
Η «εκδίκηση» του νερού και πώς επαληθεύεται

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

ΙΟΥNΙΟΣ 2017

ΠΑΓΩΤΟ: ΠΩΣ Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΕΙΛΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
   Τι έδειξε η δειγµατοληπτική έρευνα 

του ΠΑΚΟΕ στα παγωτά του εµπορίου
   Κολοβακτηρίδια σε χώρους 

φύλαξης, σκεύη 
και µηχανήµατα παραγωγής

   Πώς µπορεί να προστατευθεί 
ο καταναλωτής και κυρίως τα παιδιά
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ΠΟΙEΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ  
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚHΣ ΕIΝΑΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚA ΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ  
Γ ΙΑ  ΚΟΛYΜΒΗΣΗ 
Δειγματοληψίες σε 163 παραλίες και τα αποτελέσματα τους
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Η μελέτη του ΠΑΚΟΕ κατέδειξε 88 κατάλληλες  
και 75 ακατάλληλες παραλίες γύρω από την Αττική!
Δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) χιλιόμετρα ακτών διαθέτει η 
Ελλάδα. Τα μισά από αυτά είναι προσβάσιμα για τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, όπου το 80% από αυτά αντιπροσωπεύουν 
τουριστικές δράσεις.
Εν τούτοις, με τις εκχερσώσεις, με τις παράνομες ΧΑΔΑ σε 
θαλάσσιους υγροβιότοπους, με τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις 
επικίνδυνων -πολλές φορές- αποβλήτων σε μερικά σημεία, η 
πρόσβαση για ελεύθερη κολύμβηση γίνεται επικίνδυνη για τα μικρά 
παιδιά, για το … ασθενές φύλο και για όλους μας. 
Τον Ιούνιο κάθε χρόνου, το ΠΑΚΟΕ, επί 38 συναπτά έτη που 
λειτουργεί ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών του, για το 
πόσες και ποιες θαλάσσιες περιοχές είναι πραγματικά κατάλληλες 

ή ακατάλληλες για κολύμβηση. 
Έτσι και φέτος η έρευνα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα για τον 
Κορινθιακό, Αργοσαρωνικό και Νότιο Ευβοϊκό πως υπάρχουν 88 
ελεύθερες παραλίες που άφοβα μπορείτε να κολυμπήσετε (ειδικό 
ένθετο με μετρήσεις και συμπεράσματα θα βρείτε στην εφημερίδα 
που κρατάτε στα χέρια σας) και 75 που πρέπει να αποφεύγετε την 
κολύμβηση.
Το ΠΑΚΟΕ με την συνεπή του δράση 38 χρόνια, έχει κατακτήσει 
την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των πολιτών, σε αντίθεση με το 
«βαθύ κράτος» του ετεροχρονισμού, της απογοήτευσης και της 
αγανάκτησης των πολιτών.
Η εκτίμηση αυτή είναι και η κινητήριος δύναμη των στελεχών 
και των συνεργατών του ΠΑΚΟΕ, που θα συνεχίσει το έργο του 
αταλάντευτο.  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

Δημοσιογραφική Επιμέλεια: 
Μαριάννα Κορνάρου

Επιμέλεια ύλης: 
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

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

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

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

οικονομία

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0804,

210 810 0805

Προσέχουμε για να… έχουμε καθαρές θάλασσες edi to  
rial
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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
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Τ εράστιο πρόβλημα για τη δημόσια 
υγεία συνιστούν οι χίλιοι εκτεθει-
μένοι τόνοι αμιάντου στο Δρέπανο 

Αχαΐας, που ήδη έχουν ρυπάνει την παραλία 
της περιοχής.  Επιστημονικό συνεργείο 
του ΠΑΚΟΕ την Παρασκευή 16-6-2017 
(09:30-10:30) επισκέφθηκε την παραλία 
του Δρεπάνου, όπου κολυμπούν παιδιά 
και μεγάλοι και συνέλεξε δείγματα νερού, 
βοτσάλων και χαλικιών, τα οποία μεταφέρ-
θηκαν στα πιστοποιημένα εργαστήριά του, 
για περαιτέρω ανάλυση στην περιεκτικότητα 
αμιάντου.

Υπενθυμίζουμε ότι παρά τον επιστη-
μονικά τεκμηριωμένο πλέον κίνδυνο που 
συνιστά ο αμίαντος για την ανθρώπινη υγεία, 
στο χώρο των δέκα (10) στρεμμάτων της 
«ΑΜΙΑΝΤΙΤ» στο Δρέπανο Αχαΐας, παραμέ-
νουν εκτεθειμένοι πάνω από χίλιοι (1.000) 
τόνοι αμιάντου  της 15ετίας 1990-2005.

Οι αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ έγιναν με 
βάση τις υφιστάμενες υπουργικές αποφά-
σεις 8243/1113/91(ΦΕΚ 138/Β/8-3-91). 

Σε τρία δείγματα θαλασσινού νερού, 
μετρήθηκε συγκέντρωση αιωρούμενων 
σωματιδίων με ίνες αμιάντου 65-150 mgr/lt, 

δηλαδή υπερδιπλάσιες των επιτρεπόμενων 
τιμών των 30mgr/lt. Επίσης, μικροσκοπικά, 
εντοπίσθηκαν ίνες αμιάντου 10-20/cm2 
σε βότσαλα και χαλίκια. 

Από τις παραπάνω ενδεικτικές μετρή-
σεις διαπιστώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα 
στην ευρύτερη περιοχή του Δρεπάνου, με 
αποτέλεσμα κάτοικοι και λουόμενοι να 

κινδυνεύουν. Ζητάμε άμεσα την παρέμβαση 
της Περιφέρειας και του Εισαγγελέα της 
Πάτρας για να προστατευθεί η δημόσια 
υγεία στην περιοχή.

Καρκινογόνος αμίαντος για τους 
λουόμενους στην παραλία Δρεπάνου Αχαΐας
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Ο αμίαντος αποτελεί μια σοβαρή 
απειλή για την ανθρώπινη υγεία. 
Η άμεση και πρώτη επαφή με τον 

αμίαντο δεν προκαλεί εμφανή σημεία 
ασθένειας, όμως γίνεται κίνδυνος για την 
υγεία όταν εισπνέονται υψηλές συγκεντρώ-
σεις ινών για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Είναι ένα ορυκτό, γνωστό από την 
αρχαιότητα για την εξαιρετική αντοχή 
του στη φωτιά. Ο αμίαντος είναι ένα 
από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 
υλικά μια και οι καταπληκτικές ιδιότητες 
που διαθέτει (αντοχή και ελαστικότητα, 
αντίσταση στα οξέα και αλκάλεα, αντοχή 
στις υψηλές θερμοκρασίας 100-1700ο 
C, αντίσταση στον ηλεκτρισμό και μεγά-
λη θερμομονωτική ικανότητα) δύσκολα 
ανευρίσκονται συγκεντρωμένες σε οποιο-
δήποτε άλλο υλικό. 

Και τα δύο ονόματα asbestos και 
amiante όπως είναι γνωστός παγκο-
σμίως είναι ελληνικής προέλευσης. Το 
«Asbestos» από τη λέξη άσβεστος, επειδή 
δεν καιγόταν κατά τη χρήση του στα 
λυχνάρια και «αμίαντος» από το ότι δεν 
«υφίστατο μίανσιν». Χρησιμοποιήθηκε σαν 
μονωτικό για πρώτη φορά το 1866 και 
σαν αμιαντοτσιμέντο το 1870. Η πρώτη 
συνομοσπονδία αμιάντου έγινε το 1883 
στη Νέα Υόρκη. 

Αναφορές για τη βλαπτικότητα του 
αμίαντου στην ανθρώπινη υγεία υπάρχουν 
ήδη από τον πρώτο μ.Χ. αιώνα, όταν για 
πρώτη φορά ο Ρωμαίος ιστορικός Πλίνιος 
ο Νεότερος, περιέγραφε την αρνητική 
επίδραση του αμίαντου στην υγεία των 
σκλάβων, που εργάζονταν στην εξόρυξή 
του. Χρειάστηκε να περάσουν 1.800 
χρόνια για να μετατραπούν οι υπόνοιες 
σε πεποίθηση. Το 1906 ο Άγγλος για-
τρός Murray, κλήθηκε να καταθέσει σε 
μια κυβερνητική επιτροπή που εξέταζε 
θέματα συνταξιοδότησης. Η περίπτωση 
για την οποία η επιτροπή επικαλέσθηκε 
τη μαρτυρία του ως ειδικού, αφορούσε σε 
εργαζόμενους μιας εταιρείας επεξεργασίας 
αμίαντου, όπου σε μια ομάδα 11 εργατών 
με μέση εργασιακή ηλικία τα 30 χρόνια, 
οι 10 είχαν πεθάνει. Στην δεκαετία του 
‘60 άρχισαν να εμφανίζονται στον τύπο 
οι πρώτες αντιδράσεις για τη μαζική 
παραγωγή και χρήση του αμίαντου, μαζί 
με τα πρώτα επιδημιολογικά στοιχεία για 
τη βλαπτική επίδρασή του στην ανθρώπινη 
υγεία. Παρ’ όλα αυτά η παγκόσμια ετήσια 
παραγωγή αμίαντου που το 1960 ήταν 
2.200.000 τόνοι, αυξήθηκε αλματωδώς 
στους 6.018.000 τόνους, το 1977. Έως το 
1995, η Ελλάδα συγκαταλεγόταν στους 
επτά μεγαλύτερους προμηθευτές αμιά-
ντου στον κόσμο, παράγοντας 100.000 
τόνους αμιάντου ετησίως, ενώ 300.000 
τόνοι ελληνικού και εισαγόμενου αμιά-
ντου ετησίως τύγχαναν επεξεργασίας στα 
εργοστάσια αμιαντοτσιμέντου.

Ο αμίαντος έχει πάνω από 3.000 

χρήσεις (υφαντουργία, σχοινιά, χαρτί, 
μονωτικά υλικά, διηθητικές μεμβράνες, 
ενδύματα ασφαλείας, αυλαίες θεάτρων, 
προστατευτικές ταπετσαρίες, στην ηλε-
κτρολογία, στη μόνωση σωλήνων, κλιβά-
νων, λεβήτων, σε πλοία και εργοστάσια). 
Κυρίως, όμως χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, 
τα οποία απορροφούν τα 2/3 περίπου 
της παγκόσμιας παραγωγής αμιάντου 
π.χ. αμιαντοτσιμεντόπλακες, αμιαντοτσι-
μεντοσωλήνες ύδρευσης και αποχέτευ-
σης κλπ). Χρησιμοποιείται επίσης στην 
κατασκευή σιαγόνων φρένων (τακάκια), 
προστατευτικών πυροσβεστικών στολών, 
ταχυδρομικών σάκων, πτερυγίων αερο-
πλάνων, ζωνών ασφαλείας, τηλεφωνικών 
θαλάμων, σωλήνων υγραερίων, υλικών 
βαφής τοίχων και καπνοδόχων κ.λπ.

Ο αμίαντος όμως δεν μεταδίδεται 
μόνο μέσω του αέρα, αλλά και μέσω του 
νερού. Ο αμίαντος που περιέχεται στο νερό 
μπορεί να έχει φυσική προέλευση ή να 
είναι αποτέλεσμα ρύπανσης. Ο αμίαντος 
από ρύπανση στο πόσιμο νερό προέρχεται 
επίσης από ρύπανση των επιφανειακών 
νερών ως αποτέλεσμα παραγωγικών 
διαδικασιών ή από την απελευθέρωση 
ινών αμιάντου από τους σωλήνες αμια-
ντοτσιμέντου. 

Επίσης, οι ίνες του αμιάντου διασκορ-
πίζονται στην ατμόσφαιρα και όταν ανα-
πνέουμε το μολυσμένο αέρα επιβαρύνεται 
η υγεία μας μέρα με τη μέρα. Ενώ, κατα-
κάθονται στο έδαφος με τις καλλιέργειες 
που τρώμε και με την βοήθεια της βροχής 

καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα 
και στη συνέχεια στο νερό που πίνουμε.

2.  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ
Ο αμίαντος είναι ισχυρότατος καρκινο-

γόνος παράγοντας, που είτε εισπνευστεί, 
είτε καταποθεί παραμένει μέσα στο σώμα 
και δεν μπορεί να απομακρυνθεί αλλά ούτε 
και η καρκινική διεργασία να αναστραφεί. 
Η έρευνα των πειραματικών και των επι-
δημιολογικών εργασιών, έδειξε ότι δεν 
υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης στον 
αμίαντο για τους ανθρώπους. Παλαιότερα 
τις βλαπτικές επιδράσεις του αμιάντου 
πίστευαν ότι οφείλονταν κυρίως τα άτομα 
που εργάζονται σε ορυχεία ή βιομηχανίες 
επεξεργασίας αμιάντου. Σήμερα όμως μετά 
από επιδημιολογικές μελέτες γνωρίζουμε 
ότι και οι χρήστες ανάλογων προϊόντων 
υφίστανται ανάλογο κίνδυνο.

Οι ασθένειες που προκαλούνται 
από την έκθεση στον αμίαντο είναι:

Η πνευμονοκονίαση ή αμιαντίαση: 
Πρόκειται για μια εκφυλιστική νόσο, που 
καταστρέφει σταδιακά τους πνεύμονες. 

Ο καρκίνος των πνευμόνων: ο 
αμίαντος αποτελεί την κυριότερη αιτία 
εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων 
σε άτομα που δεν είναι καπνιστές Οι 
άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με 
σκόνη αμιάντου, έχουν πενταπλάσιες 
πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου στους 
πνεύμονες. Εάν είναι καπνιστές έχουν 90 
φορές μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης 
καρκίνου των πνευμόνων.

Μεσοθηλίωμα: Πρόκειται για ένα 
σπάνιο είδος καρκίνου, το οποίο εμφανί-
ζεται στους ιστούς της μεμβράνης που 
περιβάλλει τους πνεύμονες. Ο χαρακτή-
ρας της νόσου είναι άκρως επιθετικός 
και η θεραπεία τις περισσότερες φορές 
αναποτελεσματική. Περίπου το 75% των 
ατόμων που ασθενούν από μεσοθηλίωμα, 
πεθαίνουν μέσα σε ένα χρόνο από τη 
διάγνωση.

 Η διάγνωση των μεσοθηλιωμάτων 
γίνεται στο 90% των περιπτώσεων σε 
προχωρημένο στάδιο. Επίσης, ο αμίαντος 
προκαλεί, διάφορες μορφές καρκίνου στο 
πεπτικό σύστημα, που προκαλείται από 
τη λήψη αμιάντου μέσω της τροφής και 
του νερού.

3.  Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ
 Η αφαίρεση και απομάκρυνση του 

αμιάντου από ένα σπίτι είναι γενικά μια 
περίπλοκη και επικίνδυνη εργασία 
κατά την οποία θα πρέπει να τηρούνται 
αυστηρά μέτρα προστασίας και ασφάλειας. 
Δεδομένου ότι η χώρα μας δεν έχει λύσει 
ακόμη το πρόβλημα της διαχείρισης του 
αμιάντου που αφαιρείται από τα κτίρια, 
αφού δεν επιτρέπεται η ταφή του σε 
ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, το κόστος διαχείρισης 
προς το παρόν παραμένει υψηλό, αφού 
«πληρώνουμε» τη μεταφορά του στη 
Γερμανία. 

Δεδομένου ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις ο αμίαντος υπάρχει τοπο-
θετημένος με τη μορφή πλακών ΕΛΕΝΙΤ, 

O αμίαντος και οι επιπτώσεις του στην υγεία 
Η επίκαιρη ομιλία του νομικού Συμβούλου του ΠΑΚΟΕ Ηλία Αλεξάνδρου  
στις εκδηλώσεις του Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
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η αφαίρεσή του συνδυάζεται με νέο 
υλικό αντικατάστασης. Ο ιδιώτης στην 
Ελλάδα σήμερα δεν έχει κανένα κίνη-
τρο από το κράτος για να προχωρήσει 
στην αντικατάσταση του αμιάντου και 
το υλικό παραμένει στη θέση του, αφού 
η απόσυρσή του αποτελεί μια αρκετά 
δαπανηρή διαδικασία, με αποτέλεσμα 
να προχωρούν στην αφαίρεση αμιάντου 
κατά κύριο λόγο μόνον οι ιδιοκτήτες που 
υποβάλουν αιτήσεις ανακαίνισης ή επέ-
κτασης στην οικεία Πολεοδομία, η οποία 
με τη σειρά της απαιτεί προηγουμένως 
την αφαίρεση αμιάντου.

Ύποπτοι χώροι για την ύπαρξη εύθρυ-
πτου αμιάντου αποτελούν και τα Νοσο-
κομεία, ιδιαίτερα αυτά που κατασκευ-
άσθηκαν πριν το 1990. Το Υπουργείο 
Υγείας με εγκύκλιο που έστειλε σε όλα 
τα κρατικά Νοσοκομεία, έδωσε εντολή 
για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση 
αμιάντου το 2005. Παρόλα αυτά, δεν 
είναι γνωστό πόσα διαθέτουν σήμερα 
«πιστοποιητικό καθαρότητας χώρου». 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
το ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο όπου το 2005 
απομάκρυνε 16.000 τ.μ. πλακών αμιάντου 
από τη πρόσοψη του κτιρίου.

Η συνηθέστερη εφαρμογή ήταν πλα-
κίδια δαπέδου από βινύλιο. Η δυσκολία 
εντοπισμού του αμιάντου στα πλακίδια, 
αλλά και η αμφιβολία ύπαρξής του, έχουν 
επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στην 
αφαίρεση του επικίνδυνου υλικού από 
πάρα πολλά δημόσια κτήρια. Η διερεύ-
νηση αμιάντου στα δημόσια και ιδιωτικά 
κτίρια καθιστά επιβεβλημένη την αρχική 
διαδικασία μελέτης καταγραφής, εντοπι-
σμού και χαρτογράφησης αμιάντου δια 
μέσου της παρουσίας εξειδικευμένου και 
πιστοποιημένου συνεργείου.

4. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/77/EC 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία και 
χρήση όλων των τύπων αμιάντου σταμά-
τησε οριστικά την 1/1/2005 στις χώρες 
μέλη. Στην Ελλάδα υπάρχει σειρά νόμων 
και οδηγιών για την απομάκρυνση του 
αμιάντου με κυριότερες την 8243/1113/91 
και την Υ.Α. 21017/84/2009. Σύμφωνα 
με την ελληνική και κοινοτική νομο-
θεσία από το 1999 με την κοινοτική 
οδηγία 76/769/ΕΟΚ απαγορεύεται η 
χρήση προϊόντων αμιάντου συμπε-
ριλαμβανομένων των καινούργιων 
αγωγών πόσιμου νερού.

Παρόλο που σύμφωνα με οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία και χρήση 
όλων των τύπων αμιάντου σταμάτησε 
οριστικά την 1/1/2005 στις χώρες μέλη 
της Ε.Ε., ο αμίαντος θα συνεχίσει να μας 
απασχολεί για πολλές δεκαετίες ακόμα, ως 
υλικό που είναι εγκατεστημένο σε κτήρια, 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, 
σωληνώσεις ύδρευσης, σχολεία, κ.λ.π.

 Η συρρίκνωση όμως αφορά περισ-
σότερο τις χώρες της ΕΕ και τη Νότια 
Αφρική, όπου έχει επίσης απαγορευθεί η 
χρήση του. Η παραγωγή και το εμπόριο 
αμιάντου ανθεί όμως σε πολλές χώρες του 
κόσμου, όπως στη Ρωσία, στην Κιργιζία, 
στο Καζακστάν, στην Κίνα, αλλά και στον 
Καναδά. Αυτές οι χώρες διαθέτουν σήμερα 
τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αμιάντου. Δεν 

είναι επομένως τυχαίο ότι όλες αυτές 
ακριβώς οι χώρες δεν απαγορεύουν, ούτε 
επιθυμούν την απαγόρευση του αμιάντου.

Δυστυχώς, οι αναδυόμενες οικονομίες, 
Ινδία και Κίνα, αλλά και οι αναπτυσσόμενες 
Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ τον χρησι-
μοπιούν για τον απλούστατο λόγο ότι είναι 
το φθηνότερο οικοδομικό υλικό. Το χειρό-
τερο είναι ότι στις χώρες αυτές δεν υπάρ-
χουν οι ανάλογοι προστατευτικοί νόμοι, 
ούτε επομένως και οι κατάλληλοι έλεγχοι. 
Οι υφιστάμενοι σωλήνες ύδρευσης πριν 
την 15-8-1999 δεν καλύπτονται από τη 
νομοθεσία με αποτέλεσμα να εξακολουθεί 
η χρήση τους μέχρι την τελική απόρριψή 
τους. Για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος υπήρξε και το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Αειφόρος ανάπτυξη και 
Ανταγωνιστικότητα» (2007-2013), που 
προέβλεπε δράσεις στον τομέα της 
διαχείρισης των υδάτων. Συγκεκριμένα 
το Ταμείο Συνοχής συγχρηματοδοτού-
σε την αντικατάσταση των σωλήνων 
εαν οι αρχές το επιθυμούσαν.

5. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΝΙΤ
Η πιο διαδεδομένη μορφή αμιάντου, 

συνήθως σε παλαιότερης κατασκευής 
σπίτια είναι το γνωστό σε όλους ΕΛΛΕΝΙΤ 
που μπορεί να υπάρχει στη συχνότερη 
εφαρμογή του σε στέγες, υπόστεγα, σε 
κατασκευές χώρων σταθμεύσεως, απο-
θήκες, σωλήνες, καπνοδόχους, τζάκια, 
μικρά κτίσματα στον κήπο κλπ. Σε πολλά 
κτίσματα, τα αμιαντούχα υλικά ξεθωριά-
ζουν και απελευθερώνουν με ευκολία τις 
επικίνδυνες ίνες στον αέρα. Το 1961 σε 
έκταση 100 στρεμμάτων, εγκαινιάστηκε το 
εργοστάσιο παραγωγής αμιαντοτσιμέντου 
«Ελλενίτ» στην Νέα Λάμψακο, στη Χαλκίδα. 

Αρχικά απασχολούσε 250 εργαζόμενους 
σε όλα τα στάδια παραγωγής, οι οποίοι 
όμως δεν γνώριζαν απολύτως τίποτα για 
τις επιπτώσεις του αμίαντου στην υγεία. 
Από τους εργαζομένους στο εργοστάσιο 
της Ελλενίτ 72 άτομα έχασαν τη ζωή 
τους από αμιάντωση ή από διάφορες 
μορφές καρκίνου. Κανείς δεν μπορεί 
να πει με βεβαιότητα πόσοι πέθαναν 
από τους κατοίκους της Λάμψακου, που 
κατοικούσαν σε μικρή απόσταση από το 
εργοστάσιο. Μέχρι και το 1978 δεν υπήρχε 
καμία ενημέρωση για την επικινδυνότητα 
του αμίαντου. Στις αρχές της δεκαετίας 
του ’80 οι εργάτες πήγαιναν μαζικά στα 
νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα, 
όπου διαπιστώνονταν οι θανατηφόρες 
παθήσεις τους. Τότε ήρθαν οι πρώτες 
οδηγίες που προειδοποιούσαν για τον 
αμίαντο. Από το 1985, οι συγγενείς των 
θυμάτων άρχισαν δικαστικό αγώνα και 
μετά από δέκα χρόνια δικαιώθηκαν. Το 
εργοστάσιο έκλεισε τελικά το 1990. 

6.  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΙANΤIΤ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ 

ενδεικτικά σε μερικά προβλήμα που συνεχί-
ζουν να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι Ελλη-
νικών περιοχών από την ύπαρξη αμιάντου.  
Κατ’ αρχάς, μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί 
να υπάρχει με το οικόπεδο της πρώην 
ΑΜΙΑΝΤΙΤ στο Δρέπανο Αχαΐας σε έκταση 
10 στρεμμάτων, καθώς εξακολουθούν 
να υπάρχουν επικίνδυνα υλικά αμιάντου. 
Πολλοί εργαζόμενοι έφυγαν» γύρω στα 
50 – 55 χρόνια τους από καρκίνο. Τι 
επιπτώσεις θα υπάρξουν τα επόμενα 

χρόνια στην υγεία των κατοίκων κανείς 
δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. 
Το εργοστάσιο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ έκλεισε το 
2000 και ξαναλειτούργησε καθώς ασκή-
θηκαν κοινωνικές πιέσεις αναφορικά με 
τις θέσεις εργασίας. Λίγο αργότερα υπό 
το βάρος οικονομικών προβλημάτων 
κήρυξε πτώχεύση. Τα τοξικά υλικά με 
τις καρκινογόνες ίνες αμιάντου που υπο-
λογίζονται σε πάνω από 1.000 τόνους, 
μεταφέρονται κάθε φορά που φυσάει στο 
χωριό του Δρέπανου, που απέχει μόλις 
500 μέτρα από το εργαστάσιο. 

Επίσης, το 2015 είχαμε κινητοποιήσεις 
από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς 
του 4ου και του 13ου Νηπιαγωγείου, του 
4ου Δημοτικού, του 2ου Γυμνασίου και 
του 2ου Λυκείου Πολίχνης Θεσσαλονίκης, 
που ζητούσαν την άμεση απομάκρυνση 
του σπασμένων πλακών αμιάντου, που 
βρίσκονται εκτεθειμένες στο πρώην εργο-
στάσιο Χίτζου, στην περιοχή της Πολίχνης 
του Δήμου Παύλου Μελά, δημιουργώντας 
εστία ρύπανσης, απειλητική για τη δημό-
σια υγεία και ιδιαίτερα για τη σχολική 
κοινότητα της περιοχής, που βρίσκεται 
σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από 
το εγκαταλειμμένο βιομηχανικό κτίριο. 
Επίσης, κλειστό εδώ χρόνια παραμένει 
το γυμναστήριο που χρησιμοποιούσαν 
το Γυμνάσιο και Λύκειο Αναβρύτων 
λόγω ύπαρξης αμιάντου. Το κλειστό 
γυμναστήριο έχει κατασκευαστεί από 
πλάκες αμιάντου και καθημερινά παρευ-
ρίσκονται δίπλα σε αυτό 650 μαθητές. 
Ενώ, πρόσφατα στις 26/05/2017, οι 
εργαζόμενοι στην Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Κρήτης, προχώρησαν σε στάση 
εργασίας και συγκεντρώθηκαν έξω από 
τα κτήρια των Δ/νσεων Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης και του Αυτοτελούς 
Τμήματος Εκπαίδευσης, με κύριο αίτημα 
την απομάκρυνση του αμιάντου από το εν 
λόγω κτήριο. Από την ύπαρξη αμιάντου 
σε αυτό το κτήριο βρίσκεται σε άμεσο 
κίνδυνο και η υγεία των μαθητών του 
5ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Από τα άνω σαφώς προκύπτει, ότι το 

πρόβλημα του αμιάντου παραμένει μέχρι 
σήμερα και δυστυχώς θα μας απασχολεί 
και για τα επόμενα χρόνια. Όπως είχε πεί 
και σε συνέντευξή του, ο πρώην υπουργός 
κ. Τσιτουρίδης «Η ζωή 150.000 Ελλήνων 
απειλείται εξαιτίας της έκθεσής τους 
σε αμίαντο!» Ο υπουργός συμμετείχε 
σε διημερίδα με θέμα «Αμίαντος: μια 
διαρκής απειλή - Προβλήματα και τρόποι 
αντιμετώπισής τους», κατά τη διάρκεια 
της οποίας πληροφορηθήκαμε ότι ως 
το 2030 ο αριθμός των θανάτων από 
το επικίνδυνο στοιχείο θα φθάσει στην 
Ευρώπη στο μισό εκατομμύριο. Και όλα 
αυτά, ενώ η χρήση αμιάντου έχει απα-
γορευθεί εδώ και δεκαετίες. Σήμερα τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν άτομα τα 
οποία εργάστηκαν με αμίαντο (σε ορυχεία 
ή οικοδομικές εργασίες), αλλά η παρουσία 
αμιάντου σε κτήρια και δυστυχώς και σε 
σχολεία καθιστά επιτακτική την ανάγκη 
λήψης μέτρων για την προστασία της 
υγείας των παιδιών.

Ηλίας Αλεξάνδρου,  
Νομικός Σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ
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Ε ίναι ασύλληπτο το πώς μερικοί 
επιμένουν να παίζουν παιχνίδια 
σε βάρος της δημόσιας υγείας. 

Το παράδειγμα των Δελφών και της 
μόλυνσης στο πόσιμο νερό της περιοχής 
είναι καθοριστικό. Από τον Αύγουστο του 
2016 (!!!) υπάρχουν επίσημες μετρήσεις 
που κατέδειξαν πως το νερό του δικτύου 
ύδρευσης είναι γεμάτο από παθογόνα 
μικρόβια, επικίνδυνα για την υγεία των 
κατοίκων της περιοχής. Ακόμη νωρίτερα 
από τον Φεβρουάριο του 2016 η Δικαι-
οσύνη δεχόταν καταγγελίες περιοίκων 
και σχηματίστηκε δικογραφία για να 
διερευνηθεί το τι πραγματικά συμβαίνει 
με το νερό των Δελφών. Αντί λοιπόν να 
κληθούν άμεσα σε εξηγήσεις οι αρμόδιοι 
Δημοτικοί παράγοντες, η υπόθεση «ξεχά-
στηκε» στα συρτάρια του κ. Αντιεισαγγελέα 
Πρωτοδικών της Άμφισσας. Μαζί της 

«θάφτηκε» και η καταγγελία του ΠΑΚΟΕ 
για το θέμα. Και σαν να μην έφταναν αυτά, 
οι υπαίτιοι πέρασαν στην αντεπίθεση: ο 
Δήμαρχος Δελφών υπέβαλλε μήνυση 
για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος 
του προέδρου του ΠΑΚΟΕ, επειδή απλώς 
έπραξε το καθήκον του και δημοσιοποίησε 
τα στοιχεία των μετρήσεων, που αποδει-
κνύουν ότι το πόσιμο νερό της περιοχής 
είναι ακατάλληλο και μολυσμένο. Δηλαδή 
αντί να λογοδοτήσει ο Δήμαρχος για το 
έγκλημα που συντελείται σε βάρος της 
δημόσιας υγείας και την αποδεδειγμένη 
έκθεση σε κίνδυνο της ζωής των πολιτών, 
κλήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες να 
«απολογηθεί» ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 
γιατί δήθεν τον συκοφάντησε. 

Αυτό που αγνοούν οι ιθύνοντες είναι 
πως το δίκιο και η αλήθεια επιπλέουν 
πάντα των όποιων μεθοδεύσεων. Και το 

ΠΑΚΟΕ συμπληρώνει 38 χρόνια σκληρών 
κι επίπονων αγώνων στο πλευρό των 
πολιτών.  Μία τέτοια διαδρομή σημαίνει 
συγκρούσεις με συμφέροντα, καταγγελίες 
σε βάρος όσων παρέβησαν ή παρέλειψαν 
τα καθήκοντά τους και πάθος αληθινό για 
την προστασία του Έλληνα πολίτη. Και 
ασφαλώς δεν κάμπτεται από το φιάσκο 
των Δελφών. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ Παναγιώτης 
Χριστοδουλάκης και οι νομικοί σύμβουλοι 
του Νικόλαος Διαλυνάς και Ηλίας Αλεξάν-
δρου κατέθεσαν καταγγελία σε βάρος όλων 
όσοι εμπλέκονται στη σκανδαλώδη αυτή 
υπόθεση: δηλαδή σε βάρος του Γεωργίου 
Βελέτσου-Παπαστεργίου, Αντεισαγγελέα 
Πρωτοδικών Άμφισσας, του Αθανασίου Η. 
Παναγιωτόπουλου, Δημάρχου Δελφών και 
του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.

Η υπόθεση αφορά την εγκληματική 
αδιαφορία που επιδεικνύουν οι παραπά-
νω, εδώ και ενάμισι χρόνο για το μείζον 
ζήτημα της ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης στις περιοχές των Δελ-
φών,  της Ιτέας και Γαλαξιδίου καθώς 
και την υποβάθμιση του αρχαιολογικού 
χώρου των Δελφών από τη ρίψη αστι-
κών λυμάτων, εξαιτίας της κακοτεχνίας 
και κακής λειτουργίας του βιολογικού 
καθαρισμού. Η καταγγελία υποβλήθηκε 
στην κ. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, 
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην κ. Ξένη 
Δημητρίου-Βασιλοπούλου, Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου και στον κ. Πρόεδρο 
του Τριμελούς Συμβουλίου Επιθεώρησης 
του Αρείου Πάγου. 

Το κείμενο της καταγγελίας-δια-
μαρτυρίας, με τους αριθμούς πρωτο-
κόλλου που έλαβε, έχει ως ακολούθως:   

Το ΠΑΚΟΕ ξεσκεπάζει το σκάνδαλο  
με το μολυσμένο νερό στους Δελφούς,  

που απειλεί την υγεία των κατοίκων
 Εγκληματική η αδιαφορία των υπευθύνων του Δήμου  

Απαράδεκτη η κωλυσιεργία του αρμόδιου Αντιεισαγγελέα  
Το ΠΑΚΟΕ κατέθεσε καταγγελία και δίνει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία

ΕΙ∆ΙΚΗ - ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: (16σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 
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Φωκίδα Ευρυτανία 
δεν είναι στα πλάνα

Για μεσοπρόθεσμη λύση του προσφυγικού μόνο οι μεγάλοι νομοί μπορούν να φιλοξενήσουν, λέει ο Περιφερειάρχης 

Σελ 6- 7Σελ 6- 7

Πρόθυμο για συνεργασία το ΠΑΚΟΕ με το Δήμο, αν εξασφαλιστούν όροι διαφάνειας

Μπορούν ν’ αναλάβουν τις µετρήσεις 
-«Συνήθως οι δήμοι δεν μας προτιμούν δυστυχώς, γιατί εμείς όταν αναλαμβάνουμε μια

εργασία την κάνουμε ανεξάρτητα και χωρίς παρεμβάσεις», επισημαίνει.
-Με τη μηνυτήρια αναφορά που καταθέσαμε τώρα, ανέσυραν και αυτή του 2008 που

είχε θαφτεί στα συρτάρια», τόνισε ο καθηγητής κ. Π.Χριστοδουλάκης. 
-Μεγαλύτερη η ζημιά που προκαλείται στον ανθρώπινο οργανισμό από την ανεξέλεγκτη

χλωρίωση», τόνισε. 

Σελ  3Σελ  3

1ο Οικονοµικό

Φόρουµ των

∆ελφών - 

Η οµιλία 

Μίχαλου

Γιατί δεν έχουν
ενηµερώσει

από το σωµα-
τείο εργαζοµέ-
νων του νοσο-

κοµείου;;;

Ζητείται σερβιτόρος κατά προτίμηση
γυναίκα για μόνιμη εργασία σε 

εστιατόρια στο Γαλαξείδι
Τηλ. επικ: 6945171359

Από 2 έως 5 Μαρτίου 2017 το 2ο Οικονομικό 
Φόρουμ Δελφών

Τα 7 συµπεράσµατα του

1ου Φόρουµ ανακοίνωσε η 

διοργανώτρια εταιρία
Σελ  5Σελ  5

-Ήδη έχουν προηγηθεί συσκέψεις με Δημάρχους,
Αστυνομικές Αρχές και αρμόδιες Διευθύνσεις. 
-Γενική εκτίμηση ότι οι μικρές περιοχές δεν θα
μπορέσουν να απορροφήσουν τους κραδασμούς
που θα προκαλέσουν εξτρεμιστικά στοιχεία. –Σε
δεύτερη φάση, αν χρειαστεί μονιμότερη φιλοξε-
νία θεωρείται βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθούν όλοι
οι νομοί της περιφέρειας και «χωριά – φαντάσμα-
τα», που στην ορεινή Φωκίδα είναι αρκετά, θα παί-
ξουν κυρίαρχο ρόλο. 
-Το Κέντρο Φιλοξενίας των Θερμοπυλών παρέχει
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και στήθηκε
μέσα σε 48 ώρες. 

28 Οκτωβρίου 11 , 33200 Ιτεα
www.geoponiki-frontida.gr

e-mail info @geoponiki -frontida
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Σελ  2Σελ  2
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Βάζει το πολιτικό πλαίσιο διεκδίκσης και
καλεί σε διάλογο τους τοπικούς φορείς

Εργατικό Κέντρο
Φωκίδας:” κριτήριο
των διεκδικήσεών  

οι σύγχρονες ανάγκες
του λαού 

σε ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη”

Σε δελτίο τύπου ο Δήμαρχος Δελ-
φών ευχαριστεί όσους συνέβαλαν

για την υποψηφιότητα των Δελφών

Ο «πηγαιμός»
είναι η γοητεία,
όχι η «Ιθάκη»!

-«Πιστεύουμε ωστόσο ότι οφείλου-
με να δίνουμε τις μάχες μας, ακόμη

κι αυτές που έχουν εκ προοιμίου
μικρές πιθανότητες επιτυχίας», επι-

σημαίνει ο κ.Παναγιωτόπουλος.

Μπαράζ ΕΠΣ Φωκίδας - 4η αγωνιστική

Ο Αστέρας Ιτέας κέρδισε τον

Αμφισσαικό και 

καλπάζει προς τους 

αγώνες κατάταξης για τη

Γ΄Εθνική
-Σημαντικές νίκες πέτυχαν οι Απόλλων

Ευπαλίου και Δωρικός Μαλαμάτων

Καρναβαλικά δρώμενα από 1ο περιφέρειες στοπ Σύνταγμα την Τσικνοπέμπτη

«Μια μικρή καρναβαλική Ελλάδα» 
στην Αθήνα την Τσικνοπέμπτη

-Το αλευρομουτζούρωμα και το Σκυριανό καρναβάλι θα παρουσιάσει η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προβληματισμοί
που καίνε

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ΠΑΚΟΕ για τα θαλάσσια ύδατα στην Ιτέα

Σελ  7Σελ  7

Σελ  6Σελ  6

-Σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ
το πόσιμο νερό έχει πρό-
βλημα, αν και η θαλάσσια
περιοχή αποδειχθεί ακα-
τάλληλη για κολύμβηση
η Ιτέα πρέπει να κατεβά-
σει ρολά!
-Ούτε βιομηχανία, ούτε
αγροτο-κτηνοτροφία,
τώρα ούτε τουρισμό;
Τελικά ο κόσμος πως θα
ζήσει;

Σελ 3Σελ 3

Σελ 12Σελ 12

Αίσιο τέλος στην αντιπαράθεση
Αστέρα Ιτέας- Καντά

“Αν δεν ήταν ο
Λύτρας θα ζητούσα

περισσότερα”
τονίζει στην ΩτΦ ο Βοιωτός
τεχνικός και εύχεται καλή
συνέχεια στην ομάδα της

Φωκίδας

Ζητείται σερβιτόρος κατά προτίμηση
γυναίκα για μόνιμη εργασία σε 

εστιατόρια στο Γαλαξείδι
Τηλ. επικ: 6945171359
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Το Ψήφισµα-Καταγγελία του ΠΑΚΟΕ

Εµείς οι αγανακτισµένοι Έλληνες πολίτες καταγγέλ-
λουµε και διαµαρτυρόµαστε για την πλήρη και εγκλη-
µατική αδιαφορία των εξουσιαστικών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και συγκεκριµένα αφενός του Κωνσταντί-
νου Μπακογιάννη Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και 
αφετέρου του δήµαρχου ∆ελφών Θανάση Πααναγιω-
τόπουλου, οι οποίοι παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατοίκων της περι-
οχής, ξένων τουριστών και του ΠΑΚΟΕ εδώ και αρκετά 
χρόνια (από το 2009) συνεχίζουν να αδιαφορούν για την 
αρχαιολογική περιβαλλοντική και κοινωνική καταστρο-
φή που συντελείται στο ∆ελφικό Τοπίο και ιδιαίτερα στην 
ζώνη ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και συγκεκριµένα στο 
αρχαίο µονοπάτι που οδηγεί στο µαντείο των ∆ελφών.

Για όλα τα παραπάνω:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Την άµεση επέµβαση της εκτελεστικής εξουσίας για 
την παραδειγµατική τιµωρία όλων όσων εγκληµατικά 
αδιαφορούν για την λύση του οξυµένου κοινωνικοπο-
λιτικού και περιβαλλοντικού εγκλήµατος της καταστρο-
φής του ∆ελφικού Τοπίου και την επικίνδυνη επιβάρυν-
ση της δηµόσιας υγείας.

Την άµεση αποκατάσταση της ζηµιάς στο εν λόγω 
αµαρτωλό “αγωγό” που διασχίζει το “αρχαίο µονοπάτι”.

Την άµεση αποµάκρυνση όλων των παραπλήσιων κτη-
νοτροφικών µονάδων στην περιοχή ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑΣ του ∆ελφικού Τοπίου.

Την ολοκλήρωση της δεντροφύτευσης του από το 
2008, κατακρεουργηµένου αλσυλίου δίπλα στο µουσείο 
των ∆ελφών.

Την εξυγίανση των πηγών τροφοδοσίας µε νερό ανθρώ-
πινης κατανάλωσης στο Χρισσό και την Ιτέα.
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Π Ρ Ο Σ

1. Την κ. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. 
2. Την κ. Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου, Εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου.
3. Τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Επιθεώρησης του Αρείου 
Πάγου. 

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α   -   Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α

Της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» και τον δ.τ.: «ΠΑ.Κ.Ο.Ε.», 
που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Νικολάου Φλώρου αρ. 8, όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται.

Κ Α Τ Α

1. Του κ. Γεωργίου Βελέτσου-Παπαστεργίου, Αντεισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Άμφισσας.
2. Του κ. Αθανασίου Η. Παναγιωτόπουλου, Δημάρχου Δελφών, κατοί-
κου Άμφισσας.
3.  Του κ. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
4. Κατά παντός άλλου υπευθύνου προκύψει από την έρευνά σας. 

____________________________________________
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ι. Ο φορέας μας είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συ-
στήθηκε το έτος 1979 και μεταξύ των καταστατικών της σκοπών, περι-
λαμβάνονται και οι εξής: «Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΙ 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ … 7. Η καταπολέμηση της ρύπανσης και των οικο-
νομικών και κοινωνικών αιτιών παραγωγής και εξουδετέρωσής 
τους. 8. Η διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος από την παραπέρα 
ανάπτυξη της ρύπανσης και από την απάνθρωπη και αντικανονική 
δραστηριότητα αυτών που την προκαλούν. … 10. Η κινητοποίηση 
όλων των ανθρώπινων δυνάμεων για τη διάσωση του φυσικού 
και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και για τη βελτίωση των 
επελθουσών ζημιών. 11. Η αποκατάσταση του φυσικού και αν-
θρωπογενούς περιβάλλοντος στα επίπεδα της ισορροπίας, της πο-
λυμορφίας και της ποικίλης πολυπλοκότητας, η καταπολέμηση της 
διαδικασίας απλοποιήσεως του περιβάλλοντος και του ανθρώπου 
και η ανάσχεση της πτώσεώς του σε στοιχειώδες και ακατέργαστα. 
… 15. Η προστασία από την ρύπανση των ιστορικών μνημείων της 
Ελλάδος. … 18. Γενικότερα η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της Ελλάδος … ». 
Είμαστε ένας φορέας, καταξιωμένος από τους αγώνες του για μια κα-
λύτερη ποιότητα ζωής και έχουμε οργανώσει επιστημονικά εργαστήρια 
και ομάδες από εμπειρογνώμονες και ερευνητές με σκοπό τη μελέτη 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την εκπόνηση διαφόρων με-
λετών για ολοκληρωμένες και εφικτές σε αυτά λύσεις. Επιπλέον, προ-
σπαθεί να κινήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης με εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, εκστρατείες διαφώτισης, εφημερίδες, έντυπα και ραδιοτη-
λεοπτικές εκπομπές. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΠΑΚΟΕ αριθμεί σήμερα 35.000 μέλη και 
είναι μέλος της συσπείρωσης μη κυβερνητικών οργανώσεων της χώ-
ρας, μετέχοντας παράλληλα στο προεδρείο της δυναμικής συμμαχίας 
των ΜΚΟ, μίας ένωσης 56 ΜΚΟ και 10 δικτύων. Τα πεδία ενδιαφε-

ρόντων του ΠΑΚΟΕ καλύπτουν μια ευρεία περιοχή δραστηριοτήτων, 
όπως μετρήσεις ρύπανσης — μόλυνσης στη θάλασσα, στον αέρα, στο 
έδαφος σε πόσιμα νερά και τρόφιμα, συνέπειες της ρύπανσης στα οικο-
συστήματα και στη δημόσια υγεία, ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος, 
διαχείριση και προστασία δασών, βιοτόπων και ειδών υπό εξαφάνιση, 
εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων 
και τοξικών ουσιών, περιβαλλοντικές μελέτες, εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα σε τομείς διαχείρισης περιβάλλοντος, ενέργειας και τροφίμων, 
έλεγχο και διάθεση οικολογικών προϊόντων γεωργίας. Στη μακρόχρο-
νη πορεία του, το ΠΑΚΟΕ ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις με ινστιτούτα και 
οργανισμούς, όπως οι WWF, EPA, GSF, NAUMANN, BBC. Επίσης, είναι 
μέλος των UNEP, ECOROPA, IUCN IFOAM για την καλύτερη διαχείριση 
και προστασία του περιβάλλοντος. Η επίμονη και ουσιαστική παρου-
σία του ΠΑΚΟΕ στα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα κερδίζει συνεχώς 
έδαφος σε εθνικό επίπεδο και έχει σα συνέπεια να θεωρείται ένας από 
τους σοβαρότερους και ανεξάρτητους φορείς στον τομέα του περιβάλ-
λοντος.

Β. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ κ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ ΒΕΛΕΤΣΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 
ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΠΤΕΤΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝΕ-
ΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥ-
ΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕ-
ΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Αξιότιμοι κ.κ., 
Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Πρόε-
δρε του Τριμελούς Συμβουλίου Επιθεώρησης του Αρείου Πάγου, 
λόγοι Δημοσίου συμφέροντος, που άπτονται της δημόσιας υγείας αλλά 
και λόγοι που αφορούν την ίδια τη Δικαιοσύνη, οι οποίοι κλονίζουν το 
περί κοινού δικαίου αίσθημα και τον τρόπο που αυτή απονέμεται, μας 
αναγκάζουν να σας υποβάλλουμε την παρούσα αφενός για να σας κα-
ταστήσουμε κοινωνούς των κατωτέρω γεγονότων και αφετέρου για 
να επιληφθείτε, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι, της κάτωθι υποθέσεως και να 
διερευνήσετε τις πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων που εμπλέκο-
νται σ’ αυτή με σκοπό να αποδώσετε τις ευθύνες, που αναλογούν στο 
καθένα από αυτούς.   
Συγκεκριμένα:

Ι. Παράβαση καθήκοντος από τον Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου 
Άμφισσας κ. Γεώργιο Βελέτσο-Παπαστεργίου. 
Ο εν λόγω αντεισαγγελέας του Πρωτοδικείου Άμφισσας κατά παράβα-
ση καθήκοντος προέβη στις κάτωθι πράξεις και παραλείψεις: 
α) Ενώ η κ. Εισαγγελέας Περιβάλλοντος της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών Αθηνών λόγω του κατ’ επείγοντος από τον άμεσο κίνδυνο 
που διέτρεχε η δημόσια υγεία των πολιτών της ευρύτερης περιοχής 
του Δήμου Δελφών του διαβίβασε εντός τριών (3) ημερών, την από 
22.02.2016, υπ’ αριθμ. Γ2016/322 αναφορά μας για την τέλεση αξι-
όποινων πράξεων, παρά ταύτα αυτός έχει αμελήσει επιδεικτικά μέχρι 
σήμερα να παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο. 
Χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του είναι ότι έχει αγνοήσει μέ-
χρι σήμερα τα αποτελέσματα των εργαστηρίων της BIOLAB και του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στο Δήμο Δελφών, τα 
οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα την 01.08.2016 και τα οποία κατέδει-
ξαν ότι όλα τα δείγματα είχαν ξεπεράσει το όριο σε παθογόνα μικρόβια 
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(κολοβακτηριοειδή, E. Coli, εντερόκοκκοι). Οι μετρήσεις αυτές κατέ-
δειξαν ύπαρξη παθογόνων μικροβίων σε τιμές όχι μόνο ανώτερες των 
ορίων αλλά και ανώτερες από αυτές που ανευρέθηκαν στα δικά μας ερ-
γαστήρια. Επιπλέον, ο εν λόγω αντεισαγγελέας κωλυσιέργησε και για 
την από 10.02.2016 με Α.Β.Μ.: Α2016/130 αναφορά-καταγγελία για το 
ίδιο θέμα, την οποία υπέβαλε στην Εισαγγελία Άμφισσας ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Παναγιώτης Μέγγος, η οποία βασίστηκε σε αυτοψία που 
πραγματοποίησε ο ίδιος μαζί με τον Σύμβουλο του Τοπικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας κ. Αναστάσιος Μέγγος, στην οποία δια-
πίστωσαν λύματα στην περιοχή των Δελφών.     
β) Επίσης, ο εν λόγω αντεισαγγελέας, ενώ του είχε ήδη διαβιβαστεί 
λόγω του κατ’ επείγοντος από τις 25.05.2016, η ως άνω υπ’ αριθμ. 
Γ2016/322 αναφορά μας, η οποία περιείχε πάρα πολλά αποδεικτικά 
στοιχεία επιβαρυντικά για τη δημόσια υγεία, δεν διέταξε, ως όφειλε, 
κατ’ επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για λόγους δημόσιας υγείας 
αλλά αντ’ αυτού διέταξε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για άλλη 
υπόθεση μεταγενέστερης έγκλησης του Δημάρχου Δελφών, που αφο-
ρούσε το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων, γεγονός που απο-
τελεί γι’ αυτόν προτεραιότητα έναντι της Δημόσιας υγείας !!! Ήταν δε, 
τόσο μεγάλη η σπουδή του κ. Αντεισαγγελέα Άμφισσας, για να διερευ-
νήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα την υπόθεση περί διασποράς ψευδών 
ειδήσεων, που κλήθηκα ο Πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στις 9 Αυγούστου 
2016 με επείγουσα κλήση, ήτοι σε λιγότερο από ένα μήνα από την υπο-
βολή της εις βάρος μου εγκλήσεως, να εξετασθώ ανωμοτί για τη μήνυ-
ση που κατέθεσε εις βάρος μου ο Δήμαρχος Άμφισσας !!! 
Αποκορύφωμα της μεροληψίας του κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Άμ-
φισσας, ήταν το γεγονός ότι δυνάμει του υπ’ αριθμ. ΕΓ2-16/434/2017 
κλητηρίου θεσπίσματος, πρώτος εγώ, ο Πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., πα-
ραπέμφθηκα στο Μονομελές Πλημ/κειο Άμφισσας στις 12.06.2017 για 
να δικασθώ ως υπαίτιος του ότι δήθεν διέσπειρα ψευδείς ειδήσεις και 
ότι δήθεν συκοφάντησα τον Δήμαρχο Δελφών. Δηλαδή αντί να λογο-
δοτήσει άμεσα ο Δήμαρχος Δελφών για την αποδεδειγμένη έκθεση σε 
κίνδυνο των πολιτών του, κλήθηκε να λογοδοτήσει, με κατεπείγουσες 
διαδικασίες, ο Πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. γιατί δήθεν τον συκοφάντησε. 
Πως είναι δυνατόν ο κ. Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Άμφισσας να μη 
δείξει έστω την ίδια ευαισθησία για τον κίνδυνο που διατρέχει η Δη-
μόσια υγεία με αυτή που επέδειξε για την μεταγενέστερη υπόθεση της 
διασποράς ψευδών ειδήσεων;         

ΙΙ. Οι ευθύνες του Δημάρχου Δελφών.
Ο Δήμαρχος Δελφών προέβη στις κάτωθι παράνομες πράξεις και πα-
ραλείψεις: 
α) Ο δήμαρχος Δελφών φέρει επίσης ευθύνη για το γεγονός ότι η υπό-
θεση της καταστροφής του περιβάλλοντος και της κακής ποιότητας νε-
ρού ανθρώπινης κατανάλωσης της ευρύτερης περιοχής των Δελφών. 
Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Δελφών προέβη στην μεταγενέστερη υπο-
βολή έγκλησης εις βάρος του Προέδρου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για καθαρά προ-
σχηματικούς λόγους, με σκοπό να παρελκύσει την πορεία της δικής μας 
αναφοράς αξιόποινων πράξεων, πράγμα που δυστυχώς επέτυχε. Είναι 
πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι κινήθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Άμφισσας με τέτοια ταχύτητα και μάλιστα και κατά τον μήνα Αύ-
γουστο για μία υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμησης και την ίδια στιγμή 
προχωρούσε με ρυθμό χελώνας για μια προγενέστερη υπόθεση, που 
αφορά αφενός την καταστροφή του περιβάλλοντος χώρου ενός παγκο-
σμίου εμβέλειας αρχαιολογικού χώρου και αφετέρου τη δημόσια υγεία.    

β) Επίσης, ο Δήμαρχος Δελφών παρά το γεγονός ότι στο Δήμο του έχουν 
επιβληθεί δύο φορές διοικητικές κυρώσεις από τον κ. Αντιπεριφερει-
άρχη Στερεάς Ελλάδας για ανεξέλεγκτη ροή λυμάτων σε τμήμα του 
αρχαίου μονοπατιού προς τους Δελφούς καθώς και για ανεξέλεγκτη 
απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων στον εξωτε-
ρικό χώρο των εγκαταστάσεων καθαρισμού Άμφισσας Δήμου Δελφών 
ουδέν έπραξε για να αποτρέψει την περαιτέρω υποβάθμιση του περι-
βάλλοντος. Αντ’ αυτού υπέβαλε έγκληση εις βάρος του Προέδρου του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για διασπορά ψευδών ειδήσεων αδιαφορώντας για τα όσα 
του καταμαρτυρά η τοπική κοινωνία και τα όσα αποδεικνύουν τα αποτε-
λέσματα των πιστοποιημένων εργαστηρίων μας για την κακή ποιότητα 
του πόσιμο νερού της περιοχής.   

ΙΙΙ. Οι ευθύνες του κ. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 75046/4745/20.08.2014 απόφασης του 
κου Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας επιβλήθηκε πρόστιμο 1.800 
ευρώ στο Δήμο Δελφών, κατόπιν γενόμενης αυτοψίας την 30.05.2014 
σύμφωνα με την από 28.07.2014 εισηγητική έκθεση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκίδας, διαπιστώθηκε ότι 
προκαλείται ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την ανε-
ξέλεγκτη ροή λυμάτων στο περιβάλλον από το δίκτυο αποχέτευσης του 
Δήμου Δελφών σε τμήμα του Αρχαίου Μονοπατιού «Κίρρα – Χρισσό – 
Δελφοί» προς Δελφούς. Επίσης, με την 84790/4018/ 24 Σεπτεμβρίου 
2015 απόφαση του κου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερείας Στερεάς Ελ-
λάδας, επιβλήθηκε και πρόστιμο 7.000€ στον Δήμο Δελφών  διότι 
με βάση την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου 
Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε. Φωκίδας, στις 26.06.2015 
καθώς και την εισηγητική του έκθεση διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη απόρ-
ριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων: A) Στον εξωτερι-
κό χώρο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού Άμφισσας 
Δήμου Δελφών, B) Στη θέση «Αϊ Γιαννάκης» Δ.Ε. Ιτέας Δήμου Δελφών, 
Γ) Στη θέση «Κεφαλή» Δ.Ε. Ιτέας Δήμου Δελφών και Δ) Στην περιοχή 
του γηπέδου Κίρρας Τ.Κ Κίρρας Δήμου Δελφών.     
Όμως, μετά την επιβολή των άνω προστίμων η Περιφέρεια Στερεάς Ελ-
λάδας δεν προχώρησε σε επιβολή άλλων μέτρων για την προάσπιση 
της δημόσιας υγείας, παρά το γεγονός ότι τα αρμόδια όργανά του γνώ-
ριζαν καλά ότι ο Δήμος συνεχίζει να υποβαθμίζει το περιβάλλον. Απόρ-
ροια αυτής της συμπεριφοράς των οργάνων της Περιφέρειας ήταν να 
δοθεί στον Δήμαρχο η πεποίθηση ότι πλέον δεν έχει να λογοδοτήσει σε 
κανέναν σε σχέση με τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
και ότι έχει την απόλυτη εξουσία στην περιοχή.  

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ
Γ1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤ’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
Ι. Στα πλαίσια άσκησης των καταστατικών μας σκοπών και δυνάμει της 
από 19.02.2016, υπ’ αριθμ. Γ2016/322 αναφοράς μας, προς την κ. Ει-
σαγγελέα Περιβάλλοντος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ζη-
τήσαμε τη διερεύνηση των αξιόποινων πράξεων υποβάθμισης του πε-
ριβάλλοντος, που τελούνταν στο Δήμο Δελφών και στο Αρχαιολογικό 
μουσείο Δελφών. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην αναφορά μας κα-
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τόπιν παραπόνων που είχαμε από αλλοδαπούς τουρίστες, οι οποίοι 
είχαν επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και παραπο-
νιόνταν για έντονη δυσοσμία στον χώρο, υποψιαστήκαμε την ύπαρ-
ξη ενός σοβαρού περιστατικού περιβαλλοντολογικής μόλυνσης που 
μας εκθέτει διεθνώς. Οι παραπάνω υποψίες μας ενισχύθηκαν από 
το από 09.02.2016 δημοσίευμα της ιστοσελίδας zougla.gr, όπου 
αναφέρεται ότι η δημοτική παράταξη  οι «Πολίτες στο Προσκήνιο», 
με επικεφαλής τον δημοτικό σύμβουλο Δελφών, Παναγιώτη Μέγκο, 
αφού πραγματοποίησαν επιτόπια αυτοψία και διαπίστωσαν ότι αγω-
γοί λυμάτων αλλά και ομβρίων υδάτων εκβάλλουν εντός αρχαιολο-
γικής ζώνης, ενώ παράλληλα φέρεται να μολύνεται και το ευρύτε-
ρο περιβάλλον. Κάτι που προέκυπτε και από τις φωτογραφίες που 
υπήρχαν στον παραπάνω δημοσίευμα. Στο τελευταίο αναφέρονταν 
και το γεγονός ότι από τα συγκεκριμένα λύματα φέρεται να έχει δια-
βρωθεί σημείο του αρχαίου μονοπατιού των Δελφών (Αρχαίο Μονο-
πατι «Κίρρα – Χρισσό – Δελφοί). Αυτό είναι μέρος του ευρύτερου αρ-
χαιολογικού χώρου που προστατεύεται από την UNESCO ως μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς χάρις και στο μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και την αρμονία του αρχιτεκτονικού 
και του φυσικού στοιχείου. Μάλιστα όπως διαπιστώσαμε από την νο-
μική έρευνα που κάναμε ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος με 
την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/13624/725/27-03-1991 - ΦΕΚ 259/
Β/25-04-1991 έχει καθοριστεί ως ζώνη Α απόλυτου προστασίας. Η 
ύπαρξη δε των καταγγελιών της δημοτικής παράταξης  οι «Πολίτες 
στο Προσκήνιο», με επικεφαλής τον δημοτικό σύμβουλο Δελφών, 
Παναγιώτη Μέγκο, επιβεβαιώθηκε και από σχετικό δελτίο τύπου 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα τους.
Μάλιστα τόσο στο παραπάνω δημοσίευμα της zougla.gr όσο και στο 
δελτίο τύπου της δημοτικής παράταξης οι «Πολίτες στο Προσκήνιο» 
αναφέρονταν ότι το ίδιο συνέβη και στο παρελθόν αφού αναφέρο-
νταν ότι  «Η υπόθεση “Αρχαίο Μονοπάτι Δελφών”» έχει επιβαρύνει 
το Δήμο από τις  20.08.2014  με την  Επιβολή διοικητικών κυρώ-
σεων του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και πρόστι-
μο 1.800€». Το παραπάνω επιβεβαιώθηκε αφού από νομική έρευνα 
που κάναμε ευρέθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 75046/4745/20.08.2014 
απόφαση του κου Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπου κατόπιν 
γενόμενης αυτοψίας την 30.05.2014 σύμφωνα με την από 28.07.2014 
εισηγητική έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 
Π.Ε. Φωκίδας, διαπιστώθηκε ότι προκαλείται ρύπανση και υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη ροή λυμάτων στο περιβάλλον 
από το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Δελφών σε τμήμα του Αρχαίου 
Μονοπατιού «Κίρρα – Χρισσό – Δελφοί» προς Δελφούς. Και μάλιστα 
καταγγελίες για αυτό υπήρχαν ήδη από το 2009 στο από 14.11.2009 
σχετικό δημοσίευμα της zougla.gr.
Περαιτέρω διαπιστώσαμε ότι και με την 84790/4018/ 24 Σεπτεμβρί-
ου 2015 απόφαση του κου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερείας Στερεάς 
Ελλάδας, επιβλήθηκε και πρόστιμο 7.000 ευρώ στον Δήμο Δελ-
φών  διότι με βάση την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από το Κλιμά-
κιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε. Φωκίδας, στις 
26.06.2015  καθώς και την εισηγητική του έκθεση διαπιστώθηκε ανε-
ξέλεγκτη απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων: A) 
Στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού 
Άμφισσας Δήμου Δελφών, B) Στη θέση «Αϊ Γιαννάκης» Δ.Ε. Ιτέας 
Δήμου Δελφών, Γ) Στη θέση «Κεφαλή» Δ.Ε. Ιτέας Δήμου Δελφών και 
Δ) Στην περιοχή του γηπέδου Κίρρας Τ.Κ Κίρρας Δήμου Δελφών.     

Έχοντας όλα αυτό υπόψη ο αντιπρόεδρος μας κος Πετρογιάννης Αθα-
νάσιος πολιτικός μηχανικός επισκέφτηκε την 10.02.2016 την περι-
οχή όπου διαπίστωσε την ύπαρξη επιγείου αγωγού αστικών λυμά-
των στον αρχαιολογικό χώρο Δελφών στο Αρχαίο Μονοπάτι «Κίρρα 
– Χρισσό – Δελφοί» προς Δελφούς. Αυτός έλαβε δείγματα ύδατος από 
τις κάτωθι περιοχές: 1)  Αρχαίο μονοπάτι μεταξύ 2ου &3ου φρεατίου του 
αγωγού, 2) 50 μέτρα πιο κάτω, 3) στο αρδευτικό κανάλι της περιοχής, 
4) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών στην βρύση απέναντι από την 
είσοδο (νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και 5) σε ουζερί στην Είσοδος 
Ιτέας και στην βρύση στο Χώρο Χρυσό. Και εν συνεχεία τα απέστειλε 
στα πιστοποιημένα εργαστήρια μας για χημικό έλεγχο.
Από την ανάλυση που έγινε σε αυτά, προκύπτει ότι έχει μολυνθεί ο 
υδροφόρος ορίζοντας και οι πήγες ποσίμου νερού όχι μόνο στην πε-
ριοχή του Αρχαιολογικού χώρου και του  Μουσείου αλλά  και στην 
ευρύτερη περιοχή ήτοι ακόμα και ως την πόλη της Ιτέας. Ειδικότε-
ρα όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο από εμάς πίνακα ανα-
λύσεων δειγμάτων εντοπιστήκαν ποσότητες COD και BOD αλλά και 
εντεροκόκκου και Ecoli πέραν των νόμιμων ορίων ώστε να υπάρχει 
άμεσος κίνδυνος για την δημόσια υγειά των πολιτών, που κατανα-
λώνουν του νερό όσο και των ζώων που εκτρέφονται. Πόσο δε μάλ-
λον που διαπιστώσαμε ότι κοντά στον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ, απαντώ-
νται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, και αυτές μέσα 
στη ζώνη απόλυτης προστασίας, και μάλιστα χοιροτροφεία στα οποία 
δε φαίνεται να τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Οι 
καταγγέλλοντες αναφέρουν ότι τα εκτρεφόμενα ζώα βόσκουν σε πε-
ριφραγμένο χώρο γεμάτο απορρίμματα και μάλιστα σε πολύ κοντινή 
απόσταση από το δημοτικό αρδευτικό κανάλι. Τα δε νόμιμα όρια προκύ-
πτουν τόσο από την οδηγία 98/93/ΕΚ όσο και την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 
όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της 
Επίσης κοντά στον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ, απαντώνται κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, και αυτές μέσα στη ζώνη απόλυ-
της προστασίας, και μάλιστα χοιροτροφεία στα οποία δε φαίνεται να 
τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Οι καταγγέλλοντες 
αναφέρουν ότι τα εκτρεφόμενα ζώα βόσκουν σε περιφραγμένο χώρο 
γεμάτο απορρίμματα και μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση από το δη-
μοτικό αρδευτικό κανάλι.
Επισημαίνεται δε ότι το στο από 16.02.2016 δημοσίευμα της zougla.gr, 
όπου δημοσιοποιήσαμε τα παραπάνω αποτελέσματα, καταγράφεται και 
ηχητική συνέντευξη του υφυπουργού, αρμόδιου για θέματα περιβάλλο-
ντος, κου Γιάννη Τσιρώνη. 
Ο τελευταίος σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ενημερώ-
θηκε άμεσα για το τι ακριβώς έχει συμβεί με το αποχετευτικό σύστημα 
του Δήμου Δελφών. Όπως επεσήμανε, το πρόβλημα με τα λύματα είναι 
γνωστό εδώ και καιρό και είναι τραγικό να χύνονται μέσα στο Δελφικό 
Τοπίο. Γι’ αυτό, όπως τόνισε, θα χρειαστεί στην περιοχή να γίνει κάποιο 
έργο για να διορθωθεί το πρόβλημα και να μην εκβάλλουν αγωγοί λυ-
μάτων μέσα σε περιοχή του Δελφικού Τοπίου. Βέβαια, κατά τον ίδιο, 
ένα τέτοιο έργο είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί άμεσα. Και 
μάλιστα η παραπάνω απάντηση του είναι στην ουσία απάντηση σε ερώ-
τηση κοινοβουλευτικού ελέγχου που κατατέθηκε την ίδια ημέρα.
Τα άνω αδικήματα είναι πρακτικά αποδεδειγμένα, αφού γίνεται μνεία 
στην αναφορά μας με δημόσιο έλεγχο, όπως προκύπτει  με την αριθμ. 
πρωτ. 75046/4745/20.08.2014 απόφαση του κου Αντιπεριφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα και με την από 28/7/2014 εισηγητική έκ-
θεση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκίδας, 



ΙΟΥΝΙΟΣ  2017
οικονομία 10 /  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

διαπιστώθηκε κατόπιν γενόμενης αυτοψίας την 30.05.2014, η πρόκλη-
ση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη 
ροή λυμάτων στο περιβάλλον από το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου 
Δελφών σε τμήμα του Αρχαίου Μονοπατιού «Κίρρα – Χρισσό – Δελ-
φοί» προς Δελφούς.
ΙΙ. Προς επίρρωση και απόδειξη των ως άνω ισχυρισμών μας σας ανα-
φέρουμε τα αποτελέσματα των εργαστηρίων BIOLAB για το νερό αν-
θρώπινης κατανάλωσης στο Δήμο Δελφών, τα οποία δόθηκαν στη δη-
μοσιότητα την 01.08.2016 και τα οποία κατέδειξαν ότι όλα τα δείγματα 
(Δημαρχείο, παραλιακός δρόμος 28ης Οκτωβρίου 41Γ, Δημοκρατίας 
Καρρά οικία Δρακάκη, καφέ MAGIAREA Ιτέα), είχαν ξεπεράσει το όριο 
σε παθογόνα μικρόβια (κολοβακτηριοειδή, E. Coli, εντερόκοκκοι). Χα-
ρακτηριστικό των μετρήσεων είναι ότι κατέδειξαν ύπαρξη παθογόνων 
μικροβίων σε τιμές όχι μόνο ανώτερες των ορίων αλλά και ανώτερες 
από αυτές που ανευρέθηκαν στα δικά μας εργαστήρια.
ΙΙΙ. Η εν λόγω αναφορά μας διαβιβάστηκε στις 22.02.2016 στην κ. Ει-
σαγγελέα Περιβάλλοντος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η 
οποία αντιλαμβανόμενη το κατ’ επείγον της υποθέσεως λόγω του 
άμεσου κινδύνου που διέτρεχε η δημόσια υγεία των πολιτών της 
ευρύτερης περιοχής του Δήμου Δελφών διαβίβασε εντός τριών (3) 
ημερών (ήτοι, την 25.02.2016) τη δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Άμφισσας, όπου έλαβε τον Α.Β.Μ.:  ΓΠ2016/31.   

Γ.2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΓΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜ-
ΦΙΣΣΑΣ
Εκτός από τη δική μας από 19.02.2016 αναφορά αξιόποινων πράξεων, 
προχώρησε σε αναφορά-καταγγελία προς την Εισαγγελία Άμφισσας 
και ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δελφών κ. Παναγιώτης Μέγκος. 
Συγκεκριμένα, με την από 10.02.2016 με Α.Β.Μ.: Α2016/130 αναφο-
ρά-καταγγελία του ζήτησε από τον κ. Εισαγγελέα Άμφισσας να παραγ-
γείλει αυτοψία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και να επιβλη-
θούν διοικητικά πρόστιμα καθώς και να ασκηθεί ποινική δίωξη στους 
υπεύθυνους για την εκβολή λυμάτων εντός της Α Ζώνης του Δελφικού 
Τοπίου, δίπλα στο Αρχαίο Μονοπάτη Δελφών, κοντά σε χώρο ανασκα-
φών, με αποτέλεσμα την καταστροφή τμήματος του αρχαίου μονοπα-
τιού από μακροχρόνια ροή λυμάτων εντός αυτού και πιθανή μόλυνση 
του υδροφόρου ορίζοντα.
Η εν λόγω αναφορά – καταγγελία του Δημοτικού Συμβούλου βασίστη-
κε σε αυτοψία που πραγματοποίησε ο ίδιος μαζί με τον Σύμβουλο του 
Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας κ. Αναστάσιος 
Μέγγος, στην οποία διαπίστωσαν λύματα στην περιοχή των Δελφών.   

Γ.3. Η ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ
Ι. Μετά την πάροδο πέντε (5) μηνών από την ως άνω από 19.02.2016, 
υπ’ αριθμ. Γ2016/322 αναφορά μας προς την κ. Εισαγγελέα Περιβάλ-
λοντος, ο Δήμαρχος Δελφών κατέθεσε εις βάρος του Προέδρου του 
φορέα μας την από 20.07.2016 έγκλησή του περί της δήθεν διασποράς 
ψευδών ειδήσεων. Είναι προφανές ότι η εν λόγω έγκληση υπεβλήθη 
για λόγους καθαρά προσχηματικούς καθώς δεν προβάλλει κανέναν ου-
σιαστικό ισχυρισμό σ’ αυτή.
ΙΙ. Και ενώ ευλόγως αναμέναμε ότι η από 19.02.2016 αναφορά μας, 
η οποία είχε χαρακτηριστεί κατ’ επείγουσα από  θα παραπεμπόταν στο 
ακροατήριο για να αποδείξουμε τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, 

με έκπληξη και αγανάκτηση, έλαβα o Πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., το υπ’ 
αριθμ. ΕΓ2-16/434/207 κλητήριο θέσπισμα του Αντεισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Άμφισσας κ. Γεωργίου Βέλτσου-Παπαστεργίου, με το 
οποίο παραπέμπομαι για να δικαστώ ως κατηγορούμενος διότι δήθεν 
με πρόθεση, διέσπειρα ψευδείς ειδήσεις ή φήμες ικανές να επιφέρουν 
ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες.
Ήτοι, αντί να κληθούν πρώτοι για να δικασθούν ενώπιον των αρμοδίων 
δικαστηρίων, οι υπαίτιοι  για τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις 
τους, διά των οποίων θέτουν μέχρι σήμερα σε κίνδυνο την υγεία των 
πολιτών και δυσφημούν την χώρα μας στο εξωτερικό, κλήθηκε από την 
Ελληνική Δικαιοσύνη ο Πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. διότι «τόλμησε» να 
καταγγείλει τα γεγονότα που περιήλθαν στην αντίληψή του και ζήτησε, 
ως είχε την υποχρέωση, δια της αναφοράς του, να αποδοθούν οι ευθύ-
νες στους υπευθύνους.

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η κλήση του Προέδρου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε στο ακροατήριο από τον Αντεισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Άμφισσας κ. Γεώργιο Βελέτσο-Παπαστεργίου για 
να δικαστεί πρώτος για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων 
μετά από κατ’ επείγουσα προκαταρτική εξέταση το καλοκαίρι του 2016, 
ενώ ήδη του είχε διαβιβαστεί από τον Φεβρουάριο του 2016 από την 
κ. Εισαγγελέα Περιβάλλοντος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών 
η από 19.02.2016, υπ’ αριθμ. Γ2016/322 αναφορά μας για την τέλεση 
αξιόποινων πράξεων για αδικήματα, που αφορούσαν τη δημόσια υγεία 
δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. 
Πως είναι δυνατόν, ενώ βοά η τοπική κοινωνία από τη συνεχή υπο-
βάθμιση του περιβάλλοντος και οι τουρίστες από όλο τον κόσμο που 
επισκέπτονται τους Δελφούς να αποχωρούν από τους αρχαιολογικούς 
χώρους με τις αλγεινότερες εντυπώσεις από τη δυσοσμία, στο τέλος 
να παραπέμπεται για να δικαστεί ο άνθρωπος που μετά από κόπους και 
επίμοχθη επιστημονική έρευνα απέδειξε μαζί με φορείς του Δημοσί-
ου το αυτονόητο και την ίδια στιγμή να συνεχίζουν να παραμένουν στο 
απυρόβλητο οι υπεύθυνοι;
Πως είναι δυνατόν, ο κ. Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Άμφισσας να 
αγνοεί επιδεικτικά την καθ’ ύλην αρμοδιότερη κ. Εισαγγελέα Περιβάλ-
λοντος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία του είχε διαβι-
βάσει λόγω του κατ’ επείγοντος τη δικογραφία της αναφοράς μας σε 
μόλις τρεις ημέρες;
Μήπως η παραπομπή του Προέδρου στο ακροατήριο αποτελεί προει-
δοποίηση προς όσους στο μέλλον «τολμήσουν» να θίξουν τα κακώς 
κείμενα της Δημοτικής αρχής; 
Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη δεν δύνανται να λειτουργήσουν με 
πολίτες που αποσιωπούν τα όσα παράνομα αντιλαμβάνονται υπό τον 
φόβο ποινικής διώξεως αλλά απαραίτητο και αναπόσπαστο στοιχείο 
λειτουργίας τους είναι να ζουν υπό την ασφάλεια και όχι το φόβο της 
Δικαιοσύνης.         

Επειδή προς επίρρωση των ισχυρισμών μας προσάγουμε και επικα-
λούμασθε τα κάτωθι σχετικά έγγραφα:
1. Κωδικοποιημένο Καταστατικό του φορέα μας (ΣΧΕΤ. 1).
2. Η από 19.02.2016, με Α.Β.Μ.: Γ2016/322, αναφορά μας περί αξιό-
ποινων πράξεων, ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Περιβάλλοντος της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (ΣΧΕΤ. 2). 
3. Η μεταγενέστερη από 20.06.2017, με Α.Β.Μ.: Β2016/86, έγκληση 
του δημάρχου του Δήμου Δελφών (ΣΧΕΤ. 3). 
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4. Το από 18.02.2016 άρθρο του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου 
Δρακάκη για την ποιότητα του νερού και τα βοθρολύματα στον αρχαιο-
λογικό χώρο των Δελφών (ΣΧΕΤ. 4).
5. Το από 01.03.2016 άρθρο του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου 
Δρακάκη για τον βιολογικό της Ιτέας και την διοχέτευση των λυμάτων 
στον κόλπο της Ιτέας (ΣΧΕΤ. 5).
6. Το από 23.03.2016 άρθρο του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου 
Δρακάκη με τίτλο «Ο Δήμος βρίσκεται στο έλεος μιας παντελώς ανίκα-
νης και επικίνδυνης δημοτικής Αρχής!!!» (ΣΧΕΤ. 6).
7. Τα αποτελέσματα των πιστοποιημένων εργαστηρίων μας από την ευ-
ρύτερη περιοχή των Δελφών (ΣΧΕΤ. 7).
8. Άρθρο με ρεπορτάζ, που περιλαμβάνει video με αγωγούς λυμάτων 
να εκβάλλουν εντός αρχαιολογικής ζώνης, της ειδησεογραφικής ιστο-
σελίδας της zougla.gr με τίτλο «Περιβαλλοντικό έγκλημα διαρκείας» 
(ΣΧΕΤ. 8).
9. Πιστοποιητικό ποιότητας του φορέα μας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001:2008 (ΣΧΕΤ. 9).
10. Άρθρο υπό τον τίτλο «Βοθρολύματα στον αρχαιολογικό χώρο των 
Δελφών» (ΣΧΕΤ. 10). 
11. Η με αριθμ. πρωτ. 75046/4745/20.08.2014 απόφαση του Αντιπε-
ριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με την οποία επιβλήθηκε και πρόστιμο 
7.000€ στον Δήμο Δελφών (ΣΧΕΤ. 11).
12. Η με αριθμ. πρωτ.: 84790/4018/24.09.2015 απόφαση του Αντιπε-
ριφερειάρχη Περιφερείας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία επιβλήθηκε 
και πρόστιμο 1.800€ στον Δήμο Δελφών (ΣΧΕΤ. 12).
13. Άρθρο των «Πολίτες στο προσκήνιο, αυτοδιοικητική κίνηση Δήμου 
Δελφών», υπό τον τίτλο «Απάντηση στο Δήμαρχο για το Αρχαίο Μονο-
πάτι των Δελφών» (ΣΧΕΤ. 13).
14. Άρθρο με ρεπορτάζ, που περιλαμβάνει video με αγωγούς λυμάτων 
να εκβάλλουν εντός αρχαιολογικής ζώνης, της ειδησεογραφικής ιστο-
σελίδας της zougla.gr με τίτλο «Λύματα πνίγουν αρχαιολογικό χώρο» 
(ΣΧΕΤ. 14).
15. Η από 10.02.2016 με Α.Β.Μ.: Α2016/130 αναφορά-καταγγελία 
του Δημοτικού Σύμβουλου του Δήμου Δελφών κ. Παναγιώτη Μέγκου 
(ΣΧΕΤ. 15). 
16. Η παραγγελία κατεπείγουσας προκαταρτικής εξέτασης του Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άμφισσας για το 
αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης (ΣΧΕΤ. 16).
17. Η από 09.08.2016 κλήση για επείγουσα άμεση επίδοση της κλήσης 
του Προέδρου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για να δοθούν εξηγήσεις για το αδίκημα 
της συκοφαντικής δυσφήμησης (ΣΧΕΤ. 17).  
18. Το υπ’ αριθμ. ΕΓ2-16/434/207 κλητήριο θέσπισμα του κ. Αντεισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Άμφισσας (ΣΧΕΤ. 18).
19. Η υπ’ αριθμ. εισερχ. 7374/10.02.2017 Καταγγελία μας, ενώπιον 
της κ. Εισαγγελέας Περιβάλλοντος (ΣΧΕΤ. 19).
20. Το με αριθμ. πρωτ.: 167345/12.05.2017 πιστοποιητικό πορείας 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, από όπου αποδεικνύεται η δια-
βίβαση της αναφοράς μας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας 
σε τρεις ημέρες (ΣΧΕΤ. 20).
21. Αντίγραφο από την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο με σχόλια πολι-
τών, που αποδεικνύει το κοινωνικό έργο και την ενημέρωση που πα-
ρέχουμε αφιλοκερδώς αλλά και την φερεγγυότητα και εκτίμηση που 
χαίρει ο φορέας μας από τους πολίτες όλης της χώρας (ΣΧΕΤ. 21).  

Μάρτυρες προτείνουμε τους:

1. Πετρόγιαννη Αθανάσιο, κάτοικο Αθηνών στην οδό Ν. Φλώρου αρ. 
8.  
2. Δρακάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Δελφών, κάτοικο 
Ιτέας, στην οδό Καποδιστρίου αρ. 11.   
3. Παναγιώτη Μέγκο, Δημοτικό Σύμβουλο Ιτέας, κάτοικο Ιτέας, στην 
Ε.Ο. Ιτέας – Άμφισσας 1ο χλμ. 

Πληρεξουσίους και αντίκλητους δικηγόρους διορίζουμε με την πα-
ρούσα τους:
1. Νικόλαο Α. Διαλυνά, κάτοικο Αθήνας, στην οδό Πλατεία Φιλικής 
Εταιρείας αρ. 18.
2. Ηλία Αλεξάνδρου, κάτοικο Καματερού Αττικής, στην οδό Ολύμπου 
αρ. 16.

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

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Κ α τ α γ γ έ λ λ ο υ μ ε:  1. Τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας 
κ. Γεώργιο Βελέτσο-Παπαστεργίου, 2. Τον Δήμαρχο Δελφών, Αθανά-
σιο Η. Παναγιωτόπουλου, 3. Τον Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 
για τις άνω πράξεις και παραλείψεις τους, 4. Κάθε άλλο υπεύθυνο, που 
θα προκύψει από την έρευνά σας  και

Ζ η τ ο υ μ ε:  όπως, α) αποδοθούν στους άνω οι ευθύνες που τους 
αναλογούν, β) εξαιρεθεί ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Άμφισσας κ. 
Γεώργιος Βελέτσος-Παπαστεργίου από την επικείμενη δίκη του προέ-
δρου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. κ. Χριστοδουλάκη, ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/
κειου Άμφισσας, η οποία ορίστηκε για τις 12.06.2017.

Αθήνα, 31/05/2017
Ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος 

της άνω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 
με την επωνυμία: 

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ»

__________________________
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
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Σ τις αρχές Μαΐου εγκαινιάστηκε ο 
μεγαλύτερος σχολικός λαχανόκη-
πος στην Ελλάδα έκτασης 300 τ.μ. 

στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου. 
Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του κ. Θέμη 
Δημητρακόπουλου, εκπρόσωπου του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων κ. Κων/νου Γαβρόγλου, του 
κ. Κώστα Ζουράρι ,Υφυπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του κ. 
Νίκου Φίλη, τέως υπουργού  Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, της κας 
Μαρίας Μαυραγάνη, εκπρόσωπο του Γ. 
Γ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
κου Παντή, του κ. Αθανάσιου Ανδρώνη,  
Δ/ντή Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας, του κ. 
Ιωάννη Γαληνέα, Σχολικό Σύμβουλο Π.Ε. 
Β’ Αθήνας, την κα Ευαγγελία Υφαντή, Δ/
ντρια 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, την 
κα Αικατερίνη Παπαγιάννη, Προϊσταμένη 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων Β’ Αθήνας, τον 
κ. Δημήτριο Γκότζο, υπέυθυνο Περιβαλ-
λοντικής Εκπαιδευτικής  Διεύθυνσης Π.Ε. 
Β’ Αθήνας, τον κ. Δημήτριο Δημητρίου, Δ/
ντή 4ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων, 
τον κ. Ευθύμιο Κουράση, Αντιδήμαρχο 
Παιδείας Δήμου Χαλανδρίου, τον κ. Αντώνη 
Αμολοχίτη, υπεύθυνο Τμήματος Παιδείας 
και Φροντίδας Σχολικών Μονάδων Δήμου 
Χαλανδρίου, την κα Αλεξάνδρα Ζούλου, 
Προϊσταμένη του 14ου Νηπιαγωγείου 
Χαλανδρίου.

Η πρωτοβουλία αυτή του ΠΑΚΟΕ έχει 
ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια με άλλους 
λαχανόκηπους που έχει δημιουργήσει 

στην Αττική. Η φιλοσοφία της  πορείας 
του ΠΑΚΟΕ, που λειτουργεί εδώ και 
38 χρόνια, με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των Ελλήνων, στοχεύει 
στην ουσιαστική, βιωματική δράση της 
μαθητικής και σπουδάζουσας νεολαίας, για 
τη δημιουργία πρωτογενούς παραγωγής, 
ώστε το αποτέλεσμα της λειτουργίας του 
λαχανόκηπου να καλύπτει σε ένα βαθμό 
τη διατροφή των παιδιών αυτών.

Στην εκδήλωση αυτή μίλησαν ο Υφυ-
πουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, κ. Κώστας Ζουράρις, ο τέως 
Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, κ. Νίκος Φίλης, ο Δ/ντής του 

11ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου, 
κ. Κώστας Αρβανιτάκης, ο Αντιπρόεδρος 
του ΠΑΚΟΕ, κ. Μανώλης Μπαχλιτζανάκης 
και τέλος ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, κ. 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης.

Μετά τον αγιασμό που έγινε στο χώρο  
φύτευσης των φυτών από τον πατέρα 
Λάμπρο Ανδρεάκη, τα παιδιά ξεκίνησαν 
να φυτεύουν τα φυτά (μαρούλια, σαλάτα, 
ντοματιά, πιπεριά, κολοκυθιά, μελιτζάνα 
και αγγουριά). Το κάθε παιδί φύτεψε τρία 
(3) φυτά με το ονοματεπώνυμο του σε 
συγκεκριμένο ταμπελάκι. Στο τέλος υπήρχε 
μπουφές με οικολογικά εδέσματα.  Την 
επόμενη βδομάδα το ΠΑΚΟΕ θα πραγμα-

τοποιήσει τα εγκαίνια ενός ακόμα λαχανό-
κηπου στο Αιγάλεω. Θα σας σταλεί δελτίο 
τύπου για την εκδήλωση αυτή. Ελπίζουμε 
στη δική σας  συμπαράσταση, ούτως ώστε  
με την προβολή τέτοιων εκδηλώσεων 
να συνειδητοποιήσει ο Έλληνας πολίτης 
ότι  η πρωτογενής παραγωγή αποτελεί 
πυλώνα ανάπτυξης του τόπου.

Το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ ευχαριστεί του 
εθελοντές συνεργάτες του και συγκε-
κριμένα, την κα Μαρία Παπαδοπούλου, 
τον κ. Γιώργο Καρκαλάτο, την κα Πόπη 
Καραμποΐκη, την κα Μαρινέτα Σκλαβενί-
τη, την κα Μαρία Φακυρίδου και την κα 
Μελίνα Αποστολίδου.

O μεγαλύτερος σχολικός λαχανόκηπος 
στην Ελλάδα δημιούργημα του ΠΑΚΟΕ
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Ο τι οι τιμές των δημοσίων 
αγαθών ακολουθούν 
πορεία αντιστρόφως 

ανάλογη της κρίσης, το είχαμε 
εμπεδώσει. Αλλά ότι θα υπάρξει 
και Δήμος που θα αυξήσει την 
τιμή του νερού στο δίκτυο για 
τους πολίτες κατά... 5.500% το 
θεωρούμε αδιανόητο. Κι όμως 
συνέβη στον Ωρωπό. Και φυσικά 
το ΠΑΚΟΕ κατέθεσε καταγγελία 
και διαμαρτυρία για το θέμα σε 
βάρος του Δημάρχου της περι-
οχής. Άλλωστε ο λογαριασμόςς 
ήρθε στον ίδιο τον πρόεδρο του 
ΠΑΚΟΕ, που φυσικά δεν άφησε 
το θέμα να περάσει απαρατήρητο. 
Γιατί καθήκον κάθε συνειδητοποι-
ημένου πολίτη είναι να αντιδρά 
στην αδικία. 

Ακολουθεί το πλήρες κεί-
μενο της διαμαρτυρίας και η 
επιστολή στον Δήμαρχο:

Δια της παρούσας θα ήθε-
λα να διαμαρτυρηθώ και να 
καταγγείλω την παράνομη και 
καταχρηστική αύξηση της τιμή 
του παρεχόμενου νερού από 
τον Δήμο Ωρωπού, που προο-
ρίζεται για οικιακή χρήση κατά 
5.500% !!! Παρά τις υπ’ αριθμ. 
πρωτ.: 7868/23-03-2015 και 
8139/05-07-2016 επιστολές 
μου προς το Δήμαρχο Ωρωπού, 
με τις οποίες διαμαρτυρήθηκα 
εντονότατα για τις παράνομες, 
αβάσιμες και αυθαίρετες χρεώ-
σεις στο λογαριασμό του νερού 
του σπιτιού μου, ο Δήμαρχος μου 
ζητά το εξωφρενικό ποσό των 
3.767,03 ευρώ !!! 

Χαρακτηριστικό της αυθαιρε-
σίας του είναι ότι ενώ ο Δήμος 
χρέωνε την τιμή του κυβικού 
μέτρου (2012 -2015) με το ποσό 
των 0,01 ευρώ ξαφνικά αποφά-
σισε να κάνει αύξηση του ποσού 
χρέωσης στα 0,55 ευρώ. Δηλαδή 
έκανε αυθαίρετη αύξηση της τιμής 
χρέωσης του κυβικού μέτρου 
κατά 5.500% !!! και μάλιστα σε 
περίοδο σοβαρής οικονομικής 
κρίσης. Αυτή η αύξηση εκτός 
από αυθαίρετη και παράνομη 
καθίσταται και προσβλητική για 
την προσωπικότητα όλων των 
δημοτών καθώς δι’ αυτής της 
πράξης έχει προβεί σε κατάχρηση 
της εξουσίας που οι δημότες του 
εμπιστεύτηκαν.

Επειδή σε καμμία ευνομούμε-
νη και δημοκρατικά λειτουργούσα 
κοινωνία δεν δύναται Δήμαρχος 
να αποφασίζει την αύξηση της 
τιμής του κοινωνικού αγαθού του 
νερού για οικιακή κατανάλωση 
κατά 5.500%. 

Επειδή σύμφωνα με τα στοι-
χεία του Δήμου από την εγκα-
τάστασή μου στην κατοικία μου 
μέχρι σήμερα έχω καταναλώσει 
συνολικά 3.080 κυβικά μέτρα 
νερού, το οποίο κόστιζε για πολλά 
έτη 0,01 ευρώ. 

Επειδή συνεπώς το συνολικό 
ποσό που οφείλω για την κατανά-
λωση νερού από την εγκατάσταση 
μου στην κατοικία μου πριν από 
περισσότερα από 10 χρόνια μέχρι 
και σήμερα ανέρχεται στο ποσό 
των (3.080 κυβ. X 0,01 ευρώ =) 
τριάντα ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (30,80€) και όχι σε 
αυτό των 3.767,03 ευρώ !!!

Επειδή η απόφαση του 
Δημάρχου παραβιάζει τον ιδρυ-
τικό νόμο των δημοτικών επι-
χειρήσεων αλλά και τις γενικές 
αρχές του Διοικητικού Δικαίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη 
παντός νομίμου δικαιώματός μου. 

Διαμαρτύρομαι  έντονα για 
την ως άνω αυθαίρετη, παράνομη, 
καταχρηστική και προσβλητική 
για την προσωπικότητα όλων 
των πολιτών του Δήμου Ωρωπού 
συμπεριφορά του Δημάρχου και 

 Ζ η τ ώ, όπως ακυρωθεί 
ως παράνομη και καταχρηστική 
η αύξηση του ποσού του παρε-
χόμενου νερού από τον Δήμο 
Ωρωπού καθώς και των τελών 
και προσαυξήσεων

Αθήνα, 09/06/2017
Παναγιώτης 

Χριστοδουλάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ.

και νόμιμος εκπρόσωπος 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ  
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑI  ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 

 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ 

Του Παναγιώτη Χριστοδου-
λάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου 
Χαλκουτσίου Αττικής, στην οδό 
Σιμωνίδου αρ. 7.

Κ Α Τ Α 
Του Δήμου Ωρωπού, Νομι-

κού Προσώπου Δημοσίου Δικαί-
ου, που εδρεύει στην Ωρωπό Αττι-
κής, επί της οδού Λ. Χαλκουτσίου 
αρ. 50 και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Δήμαρχο Ωρωπού.

Δήμαρχε 
Όπως καλά γνωρίζεις είμαι 

μόνιμος κάτοικος του Δήμου 
σου για πολλά χρόνια. Όπως 
επίσης πολύ καλά γνωρίζεις, 
σου έχω στείλει τις υπ’ αριθμ. 
πρωτ.: 7868/23-03-2015 και 
8139/05-07-2016 επιστολές 
μου, με τις οποίες διαμαρτυρήθη-
κα εντονότατα για τις παράνομες, 
αβάσιμες και αυθαίρετες χρεώ-
σεις στο λογαριασμό του νερού 
του σπιτιού μου. Εσύ όμως αντί 
να συνετιστείς και να αντιληφθείς 
το μέγεθος της αυθαιρεσίας 
σου, συνεχίζεις να μου ζητάς 
για την κατανάλωση του νερού 
του σπιτιού μου το εξωφρενικό 
ποσό των 3.767,03 ευρώ !!! 

Χαρακτηριστικό της αυθαι-
ρεσίας με την οποία ενεργείς 
είναι το γεγονός ότι ενώ ο Δήμος 
σου χρέωνε την τιμή του κυβι-
κού μέτρου (2012 -2015) με το 
ποσό των 0,01 ευρώ ξαφνικά 
αποφάσισες να κάνεις αύξηση 
του ποσού χρέωσης στα 0,55 

ευρώ. Δηλαδή έκανες αυθαίρετη 
αύξηση της τιμής χρέωσης του 
κυβικού μέτρου κατά 5.500% 
!!! και μάλιστα σε περίοδο σοβα-
ρής οικονομικής κρίσης. Αυτή η 
αύξηση εκτός από αυθαίρετη και 
παράνομη καθίσταται και προ-
σβλητική για την προσωπικότητα 
όλων των δημοτών καθώς δι’ 
αυτής της πράξης έχεις προβεί 
στην κατάχρηση της εξουσίας που 
οι δημότες σου εμπιστεύτηκαν.

Επειδή δεν είμαι πλέον 
διατεθειμένος να συνεχίσω την 
προσπάθεια να σου καταστή-
σω σαφές ότι οι χρεώσεις και 
οι αυξήσεις που κάνεις στους 
λογαριασμούς του νερού είναι 
παράνομες και καταχρηστικές.

Επειδή σε καμία ευνομούμε-
νη και δημοκρατικά λειτουργούσα 
κοινωνία δεν δύναται Δήμαρχος 
να αποφασίζει την αύξηση της 
τιμής του κοινωνικού αγαθού του 
νερού για οικιακή κατανάλωση 
κατά 5.500%. 

Επειδή σύμφωνα με τα δικά 
σου στοιχεία από την εγκατάστα-
σή μου στην κατοικία μου μέχρι 
σήμερα έχω καταναλώσει συνο-
λικά 3.080 κυβικά μέτρα νερού, 
το οποίο κόστιζε για πολλά έτη 
0,01 ευρώ. 

Επειδή συνεπώς το συνολικό 
ποσό που οφείλω για την κατανά-
λωση νερού από την εγκατάσταση 
μου στην κατοικία μου πριν από 
περισσότερα από 10 χρόνια μέχρι 
και σήμερα ανέρχεται στο ποσό 
των (3.080 κυβ. X 0,01 ευρώ =) 
τριάντα ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (30,80€) και όχι σε 
αυτό των 3.767,03 ευρώ !!!

Επειδή με την παρούσα σου 
συγκοινοποιώ τις υπ’ αριθμ. 
πρωτ.: 7868/23-03-2015 και 
8139/05-07-2016 επιστολές 
μου. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη 

παντός νομίμου δικαιώματός μου. 

Δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ο μ α ι έ ν τ 
ο ν α για την ως άνω αυθαίρετη, 
παράνομη, καταχρηστική και προ-
σβλητική για την προσωπικότητά 
μου συμπεριφορά σου. 

Δ η λ ώ ν ω ότι: 
α) θα καταθέσω το ποσό της 

πραγματικής οφειλή μου προς 
εσένα για το σύνολο του νερού, 
που έχω καταναλώσει από την 
εγκατάστασή μου στην κατοικία 
μου μέχρι σήμερα, ήτοι το ποσό 
των (3.080 κυβ. X 0,01 ευρώ =) 
τριάντα ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (30,80€) στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων,

β) θα ασκήσω εις βάρος σου, 
ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρί-
ου, αγωγή με την οποία θα ζητώ 
εκτός των άλλων και αποζημίωση 
για την ηθική βλάβη που υπέστη 
από την ως άνω περιγραφόμενη 
παράνομη συμπεριφορά σου,

γ) θα διεκδικήσω κάθε νόμιμο 
δικαίωμά μου ενώπιον παντός 
αρμοδίου Δικαστηρίου.

Σε κ α λ ώ, όπως εντός τριών 
(3) ημερών από την είσπραξη 
του ως άνω ποσού των τριάντα 
ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(30,80€) από το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων να μου 
χορηγήσεις βεβαίωση εξόφλησης 
όλων οφειλών μου από την κατα-
νάλωση νερού της κατοικίας μου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελη-
τής παραγγέλλεται να επιδώσει 
νόμιμα την παρούσα προς το 
Δήμο Ωρωπού, Νομικό Πρό-
σωπο Δημοσίου Δικαίου, που 
εδρεύει στην Ωρωπό Αττικής, επί 
της οδού Λ. Χαλκουτσίου αρ. 50 
και εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον Δήμαρχο Ωρωπού, προς 
γνώση του και για την επέλευση 
των νόμιμων συνεπειών, αντι-
γράφοντάς την ολόκληρη στη 
σχετική έκθεση του επίδοσης.

Αθήνα, 09/06/2017
Παναγιώτης 

 Χριστοδουλάκης

Αύξηση στην τιμή νερού κατά 5.500%!

O Δήμος Ωρωπού ξεπέρασε κάθε όριο
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Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για 
τον Καρκίνο, από τον οποίο αντλεί 
τις πληροφορίες ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας, έχει δημιουργήσει 
μία λίστα 116 πραγμάτων που προκαλούν 
καρκίνο. Κι αν κάποια κόβονται, όπως το 
κάπνισμα, άλλα δεν είναι τόσο εύκολο να 
τα αποφύγει κανείς, όπως για παράδειγμα 
η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Αυτή είναι η λίστα του Οργανισμού, 
για τα πράγματα που προκαλούν 
καρκίνο:
1. Κάπνισμα
2. Σολάριουμ
3. Παραγωγή αλουμινίου
4. Αρσενικό σε πόσιμο νερό
5. Παραγωγή αυραμίνης
6. Κατασκευή και επισκευή παπουτσιών
7. Καθαρισμός καμινάδων
8. Αεριοποίηση άνθρακα
9. Απόσταξη πίσσας
10. Παραγωγή οπτάνθρακα (καύσιμα)
11. Κατασκευή επίπλων και ντουλα-
πιών
12. Εξόρυξη αιματίτη με έκθεση σε 
ραδόνιο
13. Παθητικό κάπνισμα
14. Χυτήριο σιδήρου και χάλυβα
15. Κατασκευή ισοπροπανόλης
16. Κατασκευή πορφυρής βαφής
17. Επαγγελματική έκθεση ως ελαιο-
χρωματιστής
18. Στρώσιμο πεζοδρομίων και ορο-
φών με πίσσα
19. Βιομηχανία ελαστικών
20. Επαγγελματική έκθεση σε ισχυρά 
σταγονίδια ανόργανων ενώσεων που 
περιέχουν θειικό οξύ
21. Μείγματα φυσικών αφλατοξινών 
(που παράγονται από μύκητες)
22. Αλκοολούχα ποτά
23. Καρπός αρέκα, που συχνά μασιέται 
με φύλλα μπετέλ
24. Κομμάτια μπετέλ χωρίς καπνό
25. Κομμάτια μπετέλ με καπνό
26. Λιθανθρακόπισσα
27. Πίσσα
28. Εσωτερικές εκπομπές από οικιακή 
καύση άνθρακα
29. Καυσαέρια ντίζελ
30. Ορυκτέλαια, χωρίς ή με ήπια θερα-
πεία
31. Φαινακετίνη, αναλγητικό και αντι-
πυρετικό φάρμακο
32. Φυτά που περιέχουν αριστολοχικό 
οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται σε 
κινέζικα φυτικά φάρμακα
33. PCB, χρησιμοποιείται ευρέως σε 
ηλεκτρικές συσκευές και έχει απαγο-
ρευθεί σε πολλές χώρες από το ’70
34. Κινέζικα παστά ψάρια
35. Ελαια σχιστόλιθου

36. Αιθάλη
37. Προϊόντα καπνίσματος, δίχως 
καπνό
38. Σκόνη ξύλου
39. Επεξεργασμένο κρέας
40. Ακεταλδεΰδη
41. 4-Αμινοδιφαινύλιο
42. Αριστολοχικά οξέα και τα φυτά που 
περιέχουν τα
43. Αμίαντος
44. Αρσενικό και ενώσεις αρσενικού
45. Αζαθειοπρίνη
46. Βενζόλιο
47. Βενζιδίνη
48. Βενζοπυρένιο
49. Βηρύλλιο και οι ενώσεις του
50. Chlornapazine
51. Αιθυλενοχλωρυδρίνη
52. Χλωρομεθυλ-μεθυλαιθέρα
53. 1,3 βουταδιένιο
54. Βουτανεδιόλης 
διμεθανοσουλφονικό
55. Κάδμιο και οι ενώσεις του
56. Chlorambucil
57. Μεθύλ-CCNU
58. Ενώσεις χρωμίου
59. Κυκλοσπορίνη
60. Αντισυλληπτικά, ορμονικές, 
συνδυασμένες μορφές (εκείνες 
που περιέχουν και οιστρογόνα και 
προγεσταγόνα)
61. Αντισυλληπτικά, δια στόματος, 
εξακολουθητικές μορφές ορμονικής 
αντισύλληψης
62. Κυκλοφωσφαμίδη
63. Διαιθυλοστιλβοοιστρόλη
64. Βαφή μεταβολισμένη σε βενζιδίνη
65. ιός Epstein-Barr

66. Οιστρογόνα, μη στεροειδή
67. Οιστρογόνα, στεροειδή
68. Θεραπεία οιστρογόνων, μετά την 
εμμηνόπαυση
69. Αιθανόλη σε αλκοολούχα ποτά
70. Erionite
71. Οξείδιο αιθυλενίου
72. Etoposide, μόνο και σε συνδυασμό 
με σισπλατίνη και βλεομυκίνη
73. Φορμαλδεΰδη
74. Αρσενικούχο γάλλιο
75. Λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του 
πυλωρού
76. ιός Ηπατίτιδας Β (χρόνια μόλυνση)
77. ιός Ηπατίτιδας C (χρόνια μόλυνση)
78. Φυτικά σκευάσματα που περιέχουν 
φυτά τύπου αριστολόχια
79. Μόλυνση από ιό ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας τύπου 1
80. Ιός ανθρώπινου θηλώματος τύπου 
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59 and 66
81. Λεμφοτροπικός ιός κυττάρων 
τύπου Ι
82. Μελφαλάνη
83. Methoxsalen
84. 4,4-μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη)
85. MOPP και άλλες συνδυασμένες 
χημειοθεραπείες με αλκυλιωτικούς 
παράγοντες
86. Αέριο μουστάρδας
87. 2-ναφθυλαμίνη
88. Ακτινοβολία νετρονίων
89. Ενώσεις νικελίου
90. ΝΝΚ
91. Ν-νιτροζονορνικοτίνη
92. Λοίμωξη από Opisthorchis viverrini
93. Ατμοσφαιρική ρύπανση

94. Αιωρούμενα σωματίδια της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης
95. Φώσφορος 32
96. Πλουτώνιο 239 και τα προϊόντα 
διάσπασής του
97. Βραχύβια ισότοπα, ανάμεσά τους 
ιώδιο 131 από ατυχήματα σε ατομι-
κούς αντιδραστήρες και από πυρηνικά 
όπλα (έκθεση κατά την παιδική ηλικία)
98. Ραδιονουκλίδια σωματίδια α
99. Τα ραδιονουκλίδια, σωματιδίων β
100. Ράδιο-224 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
101. Ράδιο-226 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
102. Ράδιο-228 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
103. Ραδόνιο 220 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
104. Λοίμωξη από Schistosoma 
haematobium
105. Πυρίτιο κρυσταλλικό, αν εισπνευ-
στεί σε μορφή χαλαζία, σε επαγγελμα-
τικούς χώρους
106. Ηλιακή ακτινοβολία
107. Ταλκ που περιέχει ίνες 
asbestiform
108. Tamoxifen
109. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-
dioxin
110. Thiotepa
111. Θόριο-232 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
112. Treosulfan
113. Ορθο-τολουϊδίνη
114. Χλωριούχο βινύλιο
115. Υπεριώδης ακτινοβολία
116. Ακτίνες Χ και γ

Εκατό και πλέον αιτίες καρκινογένεσης 
στην καθημερινή μας ζωή

Η επίσημη λίστα που ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
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Π ολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι 
το τεχνητό μαύρισμα (σολάριουμ) 
είναι ένας ασφαλής τρόπος μαυ-

ρίσματος. Όμως, η επιστημονική επιτροπή, 
για τα καταναλωτικά προϊόντα, της Ε.Ε. 
επισήμανε ότι επειδή η χρήση υπεριώδους 
ακτινοβολίας, για τεχνητό μαύρισμα, 
άρχισε να κατακτά την αγορά, μετά το 
1990, δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά 
δεδομένα, για τα πλήρη αποτελέσματά 
της, στην υγεία μας. 

Θα χρειαστούν πολλά, ακόμη, χρόνια, 
για να έχουμε πλήρως τεκμηριωμένη 
άποψη, εάν το τεχνητό μαύρισμα προ-
καλεί καρκίνο του δέρματος. Όμως, η 
Επιστημονική Επιτροπή θεωρεί πολύ 
πιθανό ότι η χρήση των σολάριουμ, που 
χρησιμοποιούν είτε UVB ακτινοβολία, είτε 
UVA ακτινοβολία, συνδέεται, με αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης κακοήθους μελανώ-
ματος ή μελανώματος, στα μάτια. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε, από 
τα κράτη – μέλη, να εντείνουν τους ελέγ-
χους ασφάλειας των σολάριουμ και των 
υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος, που 
παρέχονται, από ινστιτούτα ομορφιάς και 
αδυνατίσματος και γυμναστήρια. Επίσης, 
ζήτησε, από τη βιομηχανία, μέχρι το τέλος 
του 2011, να προετοιμάσει εκπαιδευτικό 
υλικό, για τους χειριστές των σολάριουμ, 
κώδικα δεοντολογίας, για το πώς πρέπει 
να παρέχονται οι υπηρεσίες τεχνητού 

μαυρίσματος, από τις αντίστοιχες επιχειρή-
σεις και συμβουλές και προειδοποιήσεις, 
για τους καταναλωτές, που θέλουν να 
μαυρίσουν, με τεχνητά μέσα.

Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών 
δεν πιστεύει, σε κώδικες δεοντολογίας, 
ούτε, σε διετείς προθεσμίες, όταν κινδυνεύ-
ει η υγεία των καταναλωτών. Για το λόγο 
αυτό, ενημερώνουμε τους καταναλωτές:

• Τα σολάριουμ πρέπει να πληρούν 

τους κανόνες ασφαλείας, που θέτει η 
οδηγία, για τις συσκευές χαμηλής τάσης, 
(2006/95/EC), το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ασφάλειας (EN 60335-2-27), ο κανονι-
σμός, για τους ελέγχους ασφάλειας των 
προϊόντων, (765/2008/EC) και η οδηγία 
για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 
(2001/95/EC). Ο κανονισμός 765/2008/EC 
επιτρέπει, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, 
να ελέγξουν και να λάβουν τα απαραί-

τητα μέτρα, για μη ασφαλή σολάριουμ, 
ανεξάρτητα, από το γεγονός ότι αυτά 
χρησιμοποιούνται, από καταναλωτές ή 
από επιχειρήσεις, που παρέχουν υπηρεσίες 
τεχνητού μαυρίσματος, σε καταναλωτές.

• Η UV ακτινοβολία ενός σολάριουμ δεν 
πρέπει να ξεπερνά 0,3 W/ανά τετραγωνικό 
μέτρο. Σε κάποια κράτη – μέλη, ακόμα 
και το 90% των σολάριουμ υπερέβαινε 
το όριο αυτό. 

Η χρήση των σολάριουμ πρέπει 
να αποφεύγεται: 

•  από ανθρώπους, κάτω των 18 ετών, 
γιατί ο κίνδυνος εμφάνισης μελανώμα-
τος είναι ιδιαίτερα υψηλός, σε αυτές τις 
ηλικίες, όταν καταφεύγουν, στο τεχνητό 
μαύρισμα. 

• από ανθρώπους, με κρεατοελιές.
• από ανθρώπους, με μελάνωμα ή 

οικογενειακό ιστορικό μελανώματος.
• από ανθρώπους, με ανοιχτό χρώμα 

δέρματος ή φακίδες.
• Ο χρόνος παραμονής, στο σολάριουμ, 

εξαρτάται, από τον τύπο του δέρματός μας.
• Η προφύλαξη των ματιών είναι 

απαραίτητη, εάν θέλουμε να μαυρίσουμε, 
με αυτόν τον τρόπο.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνιστά, στους καταναλω-
τές να αποφεύγουν το τεχνητό μαύρισμα.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πλη-
ροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., 
τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.

Επικίνδυνο το σολάριουμ λόγω  
της χρήσης υπεριώδους ακτινοβολίας!!!
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Ε ίναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο 
πλέον οι τηλεφωνικές οχλήσεις 
από υπαλλήλους εταιρειών που 

με διάφορα προσχήματα πασχίζουν να 
εκμαιεύσουν τα προσωπικά μας δεδομένα 
(ΑΦΜ, τηλέφωνα, διευθύνσεις κ.λ.π.). 
Έχουμε δικαιώματα όμως και καθήκον 
να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας 
και την κοινωνία από αυτά τα νοσηρά 
φαινόμενα. 

Το ΠΑΚΟΕ δείχνει το δρόμο των νομι-
κών αντιδράσεων σε τέτοιες οχλήσεις. 
Ήδη κατέθεσε καταγγελία στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, για να διαμαρτυρηθεί για τις 
επίμονες οχλήσεις υπαλλήλων Τράπεζας 
που ζητούν προσωπικά στοιχεία. 

Το πλήρες κείμενο της καταγγελίας 
– διαμαρτυρίας ακολουθεί:

Π Ρ Ο Σ

Την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει 
στην Αθήνα, επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 
αρ. 1-3, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
Της αστικής μη κερδοσκοπικής εται-

ρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» 
και τον δ.τ.: «ΠΑ.Κ.Ο.Ε.», η οποία εδρεύει 
στην Αθήνα, επί της Νικολάου Φλώρου 
αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κ Α Τ Α
Της Τραπεζικής Εταιρείας με την επω-

νυμία: «ALPHA BANK Α.Ε.», που εδρεύει 
στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αρ. 40 
και εκπροσωπείται νόμιμα.

Ι. Είμαστε μία αστική μη κερδοσκο-
πική εταιρία, η οποία συστήθηκε το έτος 
1979 και είναι διαπιστευμένη από το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), 
με αριθμ. πιστοπ. 3 και πιστοποιημένο 
σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ ISO 9001:2000, 
αριθμ. πιστοπ. 799/Δ/2008. Στόχος του 
ΠΑΚΟΕ είναι η βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και η προστασία του κατα-
ναλωτή. 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. 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. Επίσης, 
είναι μέλος των UNEP, ECOROPA, IUCN 
IFOAM για την καλύτερη διαχείριση και 
προστασία του περιβάλλοντος. Η επίμονη 
και ουσιαστική παρουσία του ΠΑΚΟΕ στα 
διάφορα περιβαλλοντικά θέματα κερδίζει 
συνεχώς έδαφος σε εθνικό επίπεδο και 
έχει σα συνέπεια να θεωρείται ένας από 
τους σοβαρότερους και ανεξάρτητους 
φορείς στον τομέα του περιβάλλοντος.

Επίσης, εκδίδουμε την μηνιαία εφη-
μερίδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ την οποία και 
αποστέλλουμε στα 40.000 μελή μας. Η 
παραπάνω εφημερίδα  πραγματεύεται όχι 
μόνο ζητήματα της επικαιρότητας αλλά 
πρωτίστως ζητήματα  που άπτονται της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας.

ΙΙ. Με την παρούσα μας θα θέλαμε να 
Σας καταγγείλουμε την παράνομη και 
απαράδεκτη συμπεριφορά των υπαλλήλων 

της άνω Τράπεζας. Συγκεκριμένα κατά 
τους τελευταίους δύο μήνες, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός μας κ. Παναγιώτης Χριστο-
δουλάκης, δέχεται σχεδόν καθημερινά 
τηλεφωνικές κλήσεις από πρόσωπα τα 
οποία εμφανίζονται ως υπάλληλοί της άνω 
Τράπεζας, οι οποίοι του ζητούν επιτακτι-
κά να τους γνωστοποιήσει τηλεφωνικά 
προσωπικά δεδομένα της εταιρείας μας, 
όπως Α.Φ.Μ. κ.λπ. Όταν δε, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός μας τους ζητά ευλόγως να 
του υποβάλλουν τα όποια αιτήματα τους 
εγγράφως, αυτοί αρνούνται κατηγορημα-
τικά απαντώντας αόριστα ότι αυτό δεν 
προβλέπεται. 

Δυστυχώς, η απαράδεκτη συμπεριφορά 
των υπαλλήλων της Τράπεζας συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα, οι οποίοι παρά τις επί δύο 
μήνες εκκλήσεις του νομίμου εκπροσώπου 
μας να του ζητηθούν τα όποια προσωπικά 
δεδομένα της εταιρείας μας εγγράφως, 
αυτοί αρνούνται κατηγορηματικά να 
υποβάλλουν σχετικό αίτημα εγγράφως, 
ενώ παράλληλα συνεχίζουν να οχλούν 
τηλεφωνικά τον νόμιμο εκπρόσωπό μας 
στην εργασία του.        

Επειδή η συμπεριφορά των υπαλλή-
λων της άνω Τράπεζας είναι απαράδεκτη 
καθώς δεν επιτρέπεται να δέχεται ο νόμιμος 
εκπρόσωπός μας καταιγισμό τηλεφωνη-
μάτων στο χώρο εργασίας του και μέσω 
αυτών των τηλεφωνημάτων να του ασκείται 
σχεδόν σε καθημερινή βάση, ψυχολογική 
πίεση για να γνωστοποιήσει τηλεφωνικώς 
προσωπικά δεδομένα της εταιρείας μας. 

Επειδή, η στάση αυτή των υπαλλήλων 
της άνω Τράπεζας δημιουργεί εύλογα 
ερωτήματα για τους πραγματικούς σκοπούς 
για τους οποίους πραγματοποιούνται οι εν 
λόγω τηλεφωνικές κλήσεις από τη στιγμή, 
που ο νόμιμος εκπρόσωπός μας έχει κατα-

στήσει εξ αρχής σαφές ότι δεν πρόκειται 
να απαντήσει σε προφορικά αιτήματα για 
γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων 
της εταιρείας μας. 

Επειδή η συνέχιση των επίμονων τηλε-
φωνημάτων παρά συνεχείς αρνήσεις μας για 
την γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων 
της εταιρείας μας μέσω τηλεφωνικών 
αιτημάτων και η δια αυτών συνεχιζόμενη 
άσκηση ψυχολογικής πίεσης προς τον 
νόμιμο εκπρόσωπό μας πρέπει να παύσει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός 

νομίμου δικαιώματός μας.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ 

Έντονα για την μέχρι σήμερα απαρά-
δεκτη συμπροφορά των υπαλλήλων της 
άνω Τράπεζας.  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
Κάθε υπεύθυνο υπάλληλο της Τρά-

πεζας με την επωνυμία: «ALPHA BANK 
Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της 
οδού Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται 
νόμιμα και

ΖΗΤΟΥΜΕ
Όπως, διενεργήσετε έρευνα και στη 

συνέχεια προβείτε σε όλες τις νόμιμες 
ενέργειες κατά αυτών, ενημερώνοντας 
παράλληλα όλες τις αρμόδιες υπηρεσί-
ες για τις απαράδεκτες πράξεις που θα 
διαπιστώσετε. 

Αθήνα, 25/05/2017
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

της άνω αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας με την επωνυμία: 

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟ-
ΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Όταν οι Τράπεζες γίνονται αδιάκριτες,  
τις καταγγέλουμε
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Σ υμπαιγνία, που παραπέμπει σε κακο-
στημένη παράσταση, αποτελεί το 
σκηνικό που διαμορφώθηκε σε βάρος 

της χώρας και των πολιτών της, ώστε να 
οδηγηθούμε στα μνημόνια, στην οικονομική 
μας ομηρία και στην υποθήκευση συλλήβδην 
της περιουσίας των Ελλήνων. Από την πλευρά 
της η Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης (ΟΚΕ) 
έχει υποβάλει, από 17-10-2016 στην Εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου 
λεπτομερή αναφορά, η οποία στη συνέχεια 
διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Διαφθοράς, 
όπου για πρώτη φορά αναδεικνύει το ρόλο 
της Γερμανικής ημικρατικής Τράπεζας KfW, 
στην οποία έχει ενεχυριαστεί παρανόμως η 
Δημόσια περιουσία. 

Ως απόρροια αυτής της δόλιας ενέρ-
γειας βιώνουμε, από 8-5-2010, συνθήκες 
άκρας πενίας, κατά παράβαση της Συνθήκης 
του Σέγκεν και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και κατά κατάφωρη παραβίαση 
του Ευρωπαϊκού Συντάγματος του Μάα-
στριχτ, κατόπιν των έντονων... πιέσεων 
της Κυβέρνησης Μέρκελ - Σόιμπλε. Στην 
περίπτωση που εφαρμοζόταν το Κοινοτικό 
Δίκαιο, θα έπρεπε η κρατική περιουσία να 
έχει ενεχειριαστεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και όχι στην ελεγχόμενη από την 
Κυβέρνηση του Βερολίνου KfW. 

Επίσης η ΟΚΕ με έγγραφό της, από 
9-1-2017, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης 
Σταύρο Κοντονή, είχε ζητήσει να ισχύσουν 
οι διαδικασίες, που εφαρμόζονται στα άλλα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμ-
φωνα με τις οποίες πριν από κάθε κίνηση 
παραχώρησης κρατικής περιουσίας, θα 
έπρεπε να έχει προηγηθεί αποτίμησή της, 
αναλυτικά και για λόγους διαφάνειας, με 
βάση την αντικειμενική της αξία. Μέχρι 

στιγμής όμως δεν έχει γίνει τίποτα προς 
αυτή την κατεύθυνση, κάτι που σημαίνει 
ότι εκποιούνται τώρα ακίνητα του Δημο-
σίου, χωρίς κανείς να γνωρίζει ούτε ποια 
κτήρια ή εκτάσεις παραχωρούνται ούτε την 
αντικειμενική τους και κατά προέκταση την 
πραγματική τους αξία.

 Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι 
να αποστερούνται τα Δημόσια Ταμεία μας, 
έσοδα αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ και η 
Κυβέρνηση να καταφεύγει σε επιβολή νέων 
φόρων, περαιτέρω περικοπών συντάξεων, 
κοινωνικών επιδομάτων και λοιπών κοι-
νωνικών παροχών, που θα αποτρέπονταν 
αν τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις 
ήσαν σύμφωνα με την πραγματική αξία των 
παραχωρούμενων ακινήτων. Αυτό βέβαια 
προϋπέθετε την προσαρμογή της Ελλάδας 
στα Διεθνή Λογιστικά Χρηματοοικονομικά 
Πρότυπα και στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως έχουμε ζητήσει από 21-6-
2016 και από τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, 

αφού προηγουμένως είχαμε ενημερώσει 
όλη την Δικαστική Ιεραρχία, χωρίς μέχρι 
στιγμής να έχει γνωστοποιηθεί κάποια σχε-
τική απόφαση. 

Η Ομάδα μας σε όλα αυτά τα σχετικά 
έγγραφα επαναλαμβάνει στερεότυπα την 
ευνόητη τοποθέτησή της, ότι η μακρόχρονη 
ενασχόλησή της, με αυτού του είδους τα 
ζητήματα, τής έχει προσφέρει μια σημαντι-
κότατη «διδαχή», όσον αφορά τη συνεχή 
προσπάθεια, την οποία καταβάλουν τα 
κυκλώματα αθέμιτου πλουτισμού, ώστε 
να κατεβάζουν την τιμή των προς εκπλει-
στηρίαση αντικειμένων και κατά συνέπεια, 
να μένουν στα χέρια των ενδιαφερομένων, 
υψηλά χρηματικά ποσά, προς διανομή σε 
τρίτους. Παράλληλα έχει επισημάνει ότι δεν 
εξετάστηκαν, καθόλου, προσφορές, όπως 
της εταιρείας των Ευάγγελου και Δημητρίου 
Γούτου, που είχε υποβάλει, από 26-2-2014, 
δημόσια πρόταση, για το πρώην αεροδρο-
μίου του “Ελληνικού”, με ελάχιστο τίμημα 
21,8 δις ευρώ, υπολογίζοντας, μάλιστα, την 
αντικειμενική αξία του «Ελληνικού», στα 11,8 

δις ευρώ και η προσφορά τους απερρίφθη, 
δίχως καμιά αιτιολογία, για να παραχωρηθεί 
τελικά η έκταση στα 915.000.000 € (!), 
χωρίς να έχει προηγηθεί ανοιχτή διεθνής 
διαγωνιστική διαδικασία. 

Για το θέμα αυτό, ο Επικεφαλής της 
ΟΚΕ Βασίλης Αναστασόπουλος κατέθεσε, 
από τις 3-2-2017, υπόμνημα προς την 
Εισαγγελέα Διαφθοράς, κατόπιν υπόδειξης 
του Εποπτεύοντα την Αρχή Αντιεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου Δημήτρη Παπαγεωργίου 
το οποίο συνοδευόταν με σχετικά έγγραφα, 
που πιστοποιούσαν ότι το συνολικό ύψος 
της επένδυσης, των συγκεκριμένων επιχει-
ρηματιών, άγγιζε το ιλιγγιώδες ποσό, των 
82,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Επίσης, σύμφωνα με αυτά, ότι η επέν-
δυση των 82,6 δις είχε ασφαλιστεί από την 
Κυβέρνηση των ΗΠΑ, γεγονός, το οποίο έχει 
περιέλθει εις γνώσιν της Ελληνικής Κυβέρ-
νησης, από 1-6-2016 και αποτελεί, απ› όσο 
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ενεργητικό 
του Ελληνικού προϋπολογισμού, δηλαδή, 
είναι περιουσία του Ελληνικού κράτους. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, το συγκεκριμένο 
ποσό και μόνο, θα μπορούσε να έχει υπερ-
καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων των 
δανειστών μας και να έχει γίνει, έτσι, ένα 
σημαντικό βήμα, για την έξοδό μας από τα 
μνημόνια. Όλα αυτά ενισχύουν την άποψη, ότι 
την ώρα που θα έπρεπε να γίνονται κινήσεις 
προς τη σωστή κατεύθυνση που θα έβγαζαν 
την Ελλάδα από τη σημερινή οικονομική 
στενωπό, στην οποία έχει εγκλωβιστεί, ακο-
λουθούνται πολιτικές, που επιβραβεύουν την 
διαφθορά και τις μεθόδους καταλήστευσης 
του Δημοσίου χρήματος, τις οποίες μπορούν 
να ανατρέψουν μόνο αλλαγές στον πολιτικό 
χάρτη της χώρας, πράγμα που αποτελεί και 
το διαχρονικό «στοίχημα» της ΟΚΕ.

Η Συμπαιγνία σε βάρος του εθνικού 
πλούτου αποκαλύπτεται

Γερμανική Τράπεζα ενεχυρίασε παράνομα  τη Δημόσια περιουσία της Ελλάδας
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Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας με εγκύκλιό 
του ζητά από τις κατά τόπους εισαγγελείς της χώρας να εφαρμόσουν 
τους νόμους για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Αναφέρει μάλιστα ότι οι παραβάτες πρέπει να οδηγούνται στο αυτό-
φωρο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας αφού όπως σημειώνει «το ποινικό 
μας οπλοστάσιο επιστρατεύεται παράλληλα με τις αστικές και διοικητικές 
κυρώσεις για να ανταποκριθεί στη συνταγματική υποχρέωση προστασίας 
του περιβάλλοντος».

Η εγκύκλιος του κ. Πλιωτά: «Ενόψει της θερινής περιόδου που οι 
προσβολές από πυρκαγιές, απόρριψη λυμάτων, εκπομπή ρύπων κ.λ.π. 
εμφανίζουν ένταση υπενθυμίζουμε την υποχρέωση τήρησης των εγκυκλίων 
και παρακαλούμε για το αυτονόητο, αδιάλειπτο ενδιαφέρον σας στην 
πρόληψη και τον κολασμό αξιόποινων πράξεων κατά του περιβάλλοντος» .

Κ ι όμως. Μετά από έναν 
αγώνα που κρατάει καιρό, 
ένα δικαστήριο αποφάσισε 

ότι 21 παιδιά έχουν συνταγματικό 
δικαίωμα σε ένα καθαρό περιβάλ-
λον και ασφαλές κλίμα. Τώρα η 
προσφυγή τους κατά του προέδρου 
θα συζητηθεί σε ομοσπονδιακό 
δικαστήριο!

Αν κερδίσουν, ο Τραμπ θα ανα-
γκαστεί να βάλει φρένο στα ορυκτά 
καύσιμα! Αυτή η δίκη θα μπορούσε 
να αλλάξει τα πάντα.

Όμως είναι απλά παιδιά. Έχουν 
τη στήριξη μιας μικρής ομάδας 
εξαιρετικών δικηγόρων, αλλά δεν 
έχουν τους πόρους για να τα βάλουν 
με τον Τραμπ και το λόμπι των 
πετρελαϊκών ως ίσοι προς ίσους. 
Γι’ αυτό, ζητούν στο διαδίκτυο τη 
βοήθειά μας!

Όλοι και όλες μαζί μπορούμε 
να συγκεντρώσουμε τους πόρους 
που χρειάζονται τα παιδιά, πριν 
πάνε στο δικαστήριο. Και μετά 
θα συνεχίσουμε τον αγώνα και 
σε άλλα δικαστήρια και χώρες. 
Αυτά τα θαρραλέα παιδιά και η 
προσφυγή που κατέθεσαν ίσως 
είναι η τελευταία μας ευκαιρία, για 
να σταματήσουμε τον πόλεμο που 
άνοιξε ο Τραμπ με τον πλανήτη Γη. 

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αποσύρει 
τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του 
Παρισιού για το Κλίμα. 

Μαζί με τα τσιράκια του από τη 
βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων, 
κάνει ό,τι μπορεί για να σαμποτάρει 
την παγκόσμια προσπάθεια ενάντια 
στην κλιματική αλλαγή. Δεν μπο-
ρούν όμως να εξαγοράσουν και 
τους δικαστές. Οι δικαστές των 
ΗΠΑ ήταν οι μόνοι που κατάφεραν 
να σταματήσουν τις ταξιδιωτικές 
απαγορεύσεις του Τραμπ. Τώρα 
τα δικαστήρια μπορούν να τον 
εξαναγκάσουν να λάβει μέτρα και 
για το κλίμα. 

Οι νομικές ενέργειες έχουν 
ήδη φέρει αποτελέσματα. Πριν 2 
χρόνια, Ολλανδοί πολίτες έσυραν 
την κυβέρνησή τους στα δικαστήρια, 
απαιτώντας τη μείωση του διοξει-
δίου του άνθρακα όπως προτείνουν 
οι επιστήμονες, και κέρδισαν τη 
σημαντικότερη δίκη για το κλίμα 
στην ιστορία. Και το συναρπαστικό 
είναι ότι μια δικαστική απόφαση 
είναι σαν το φαινόμενο της πετα-
λούδας: δημιουργεί δεδικασμέ-
νο, επηρεάζοντας τις αποφάσεις 
κι άλλων δικαστηρίων. Όχι μόνο 
μπορούμε να τα βάλουμε με τον 
Τραμπ, αλλά και να πιέσουμε κι όλες 
τις κυβερνήσεις μας να περάσουν 
ταχύτερα από τα λόγια στην πράξη.

Η προσφυγή «Juliana et al v. 
United States» ξεκίνησε από νέα 
παιδιά ηλικίας από 9 έως 21 ετών 
με τη βοήθεια ακτιβιστών της Our 
Children›s Trust. 

Με τις δωρεές μας θα καλύ-
ψουμε τα έξοδα των 21 παιδιών 
και των οικογενειών τους, ώστε 
να μπορέσουν να παραστούν στο 
δικαστήριο, θα στηρίξουμε τους 
καλύτερους δικηγόρους για να 
τα υπερασπιστούν, θα συλλέξουμε 
στοιχεία, θα κάνουμε την ιστορία 
τους γνωστή σε όλο τον πλανήτη, 
θα ξεκινήσουμε εκστρατείες και θα 
στηρίξουμε και σε άλλες χώρες 
δίκες ενάντια σε όσους σαμπο-
τάρουν τον αγώνα ενάντια στην 
κλιματική αλλαγή.

Το 2016 ήταν με διαφορά το 
θερμότερο έτος που έχει καταγρα-
φεί στην ιστορία. Το κλίμα μας είναι 
εύθραυστο και ευμετάβλητο – η 
τελευταία εποχή των παγετώνων 
χρειάστηκε μόλις 6 μήνες για να 
χτυπήσει τον πλανήτη. Μπορεί να 
ακούγεται τραβηγμένο, αλλά αυτά 
τα απίστευτα παιδιά ίσως κρατούν 
πραγματικά τον μέλλον μας στα 
χέρια τους. 

Μία «τρέλα» που μπορεί να σώσει τον κόσμο
Δεκάδες  παιδιά μηνύουν τον Ντόναλντ Τραμπ για την καταστροφή του πλανήτη!

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος
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Η EWG (Environmental Working 
Group ) των Ηνωμένων Πολι-
τειών ανάλυσε τους ελέγχους 

που έγιναν σε 48 δημοφιλή φρούτα και 
λαχανικά, σχετικά με τα υπολείμματα σε 
φυτοφάρμακα και δημοσίευσε τη λίστα 
για το 2017.

Η λίστα που ακολουθεί περιέχει τα 
τρόφιμα ταξινομημένα από το χειρότερο 
προς το καλύτερο. Έτσι λοιπόν στην αρχή 
της λίστας, αναγράφονται τα τρόφιμα με 
τη μεγαλύτερη ποσότητα φυτοφαρμάκων.

Για μια ακόμη φορά, η φράουλα απο-
τελεί το πιο επικίνδυνο φρούτο, με το 
σπανάκι να ακολουθεί στη δεύτερη θέση,  
ενώ ως πιο ασφαλή για κατανάλωση, είναι 
το καλαμπόκι και το avocado.

 Ο EWG συστήνει, να επιλέγουμε 
τα βιολογικά προϊόντα , ειδικά μάλιστα 
για όσα είναι στην αρχή της λίστας.

Αν και αναλύθηκαν 48 φρούτα και 
λαχανικά, η λίστα περιλαμβάνει 51 επειδή 
σε τρία προϊόντα, βρέθηκαν αποκλίσεις 
ανάλογα με το εάν είναι εισαγωγής ή 
εγχώριας παραγωγής

Η EWG διαπίστωσε ότι σχεδόν το 
70% των δειγμάτων από 48 ποικιλίες 
φρούτων και λαχανικών είχαν μολυνθεί 
με υπολείμματα από ένα ή περισσότερα 
παρασιτοκτόνα.
Τα φρούτα και λαχανικά με τα περισ-
σότερα φυτοφάρμακα
1 Φράουλες
2 Σπανάκι
3 Νεκταρίνια
4 Μήλα
5 Ροδάκινα
6 Αχλάδια
7 Κεράσια
8 Σταφύλια
9  Σέλινο
10  Ντομάτες
11 Πιπεριές
12 Πατάτες
13 Αγγούρι
14 Ντομάτες
15 Μαρούλι
16 Φασολάκια – εισαγωγής
17 Βατόμουρα – εγχώρια
18 Πιπεριές καυτές

19 Kale
20 Βατόμουρα - εισαγωγής
21 Φασολάκια - εγχώρια
22 Δαμάσκηνα
23 Μανταρίνια
24 Σμέουρα
25 Καρότα
26 Κολοκύθα
27 Πορτοκάλια
28 Κολοκυθάκια
29 Φασολάκια – εισαγωγής
30 Μπιζέλια – εγχώρια
31 Μπανάνες
32 Κρεμμύδια πράσινα
33 Καρπούζι
34 Μανιτάρια
35 Γλυκοπατάτες
36 Μπρόκολο
37 Γκρέιπρουτ
38 Κουνουπίδι
39 Πεπονάκι ( cantaloupe )
40 Ακτινίδια
41 Πεπόνι 
42 Μελιτζάνα
43 Μάνγκο

44 Σπαράγγι
45 Παπάγια
46 Γλυκά μπιζέλια κατεψυγμένα
47 Κρεμμύδια
48 Λάχανο
49 Ανανάς
50 Αβοκάντο
51 Καλαμπόκι
Τα φρούτα και λαχανικά με τα λιγό-
τερα φυτοφάρμακα
1 Καλαμπόκι
2 Αβοκάντο
3 Ανανάς
4 Λάχανο
5 Κρεμμύδια
6 Γλυκά μπιζέλια κατεψυγμένα
7 Παπάγια
8 Σπαράγγια
9 Μάνγκο
10 Μελιτζάνα
11 Πεπόνι ( μελιτώδες )
12 Ακτινίδια
13 Πεπονάκι (cantaloupe)
14 Κουνουπίδι
15 Γκρέιπφρουτ

Τα 50 φρούτα και λαχανικά με τα 
περισσότερα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων
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Σ ήμερα 25.05.2017 
εκδικαζόταν ενώπι-
ον του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών, η από 25.02.2916 
αγωγή του ΠΑ.ΚΟ.Ε. κατά 1) 
Του Σωματείου με την επω-
νυμία: «Ένωση Ελευθεροε-
παγγελματιών Παιδιάτρων 
Αττικής», 2) Του Κωνσταντίνου 
Νταλούκα, προέδρου του προ-
αναφερόμενου Σωματείου και 
3) Του Δημήτριου Φούσκα, 
γραμματέα του προαναφερό-
μενου Σωματείου. Η υπόθεση 
αφορούσε τις σοβαρές παρε-
νέργειες ακόμη και θανάτους 
που μπορεί να προκαλέσει 
το εμβόλιο Gardasil για την 
πρόληψη του καρκίνου της 
μήτρας σε μικρά κορίτσια για 
τη χρήση του οποίου υπερα-
μύνονταν οι παραπάνω.

Όμως, τρείς ημέρες 
πριν τη δικάσιμο οι «πανέ-
ξυπνοί» εκπρόσωποι της 
Ένωσης Ελευθεροεπαγγελ-
ματιών Παιδιάτρων Αττικής 
επέδωσαν αγωγή κατά του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε, με ημερομηνία 
δικασίμου 07.03.2018. Είναι 
προφανές και χωρίς αμφι-
σβήτηση ότι αυτή η κίνηση, 
έγινε για να καθυστερήσουν 
την εκδίκαση της υπόθεσης 
που είναι πολύ σοβαρή για 
τη δημόσια υγεία. Κατά την 
εκφώνηση της υποθέσεως, ο 
πληρεξούσιος δικηγόρος των 
αντιδίκων, ζήτησε αναβολή για 
να συνεκδικασθεί η υπόθεση 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. με τη δική τους 
κατά την άνω ημερομηνία της 

07.03.2018. Η πλευρά του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. αρνήθηκε κατη-
γορηματικά την αναβολή της 
υποθέσεως, δηλώνοντας ότι 
το ζήτημα αφορά τη δημόσια 
υγεία και ιδιαίτερα μικρών 
παιδιών και ότι τα χρήματα 
που απαιτούσε θα τα διέ-
θετε αποκλειστικά για την 
ενημέρωση του κοινού σε 
σχέση με τους κινδύνους που 
ελλοχεύουν από την χορήγηση 
του εμβολίου αυτού. 

Επίσης η πλευρά του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. κατέστησε σαφές ότι 
η αγωγή των αντιδίκων έγινε 
για παρελκυστικούς λόγους 
καθότι ασκήθηκε μόλις τρεις 
ημέρες πριν τη δικάσιμο, ενώ 
η αγωγή του ΠΑ.Κ.Ο.Ε είχε 
κατατεθεί 1 ½ χρόνο πριν.

Πλην όμως, παρά το 
γεγονός ότι η πλευρά του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε κατέστησε σαφές 
στην πρόεδρο του Δικαστη-
ρίου ότι η υπόθεση αφορούσε 
τη δημόσια υγεία και δη την 
υγεία μικρών κοριτσιών και 
ότι η αγωγή των αντιδίκων 
ασκήθηκε καταχρηστικά μόλις 
τρείς ημέρες πριν με σκοπό 
την παρέλκυση της δίκης, 
το δικαστήριο ανέβαλε την 
υπόθεση για τη δικάσιμο της 
07.03.2018.

Άραγε έως τότε πόσα 
κορίτσια θα ρισκάρουν την 
υγεία τους στο βωμό της 
«αδιάβλητης» δικαιοσύνης 
και του υπερκέρδους από 
την πώληση των εμβολίων 
αυτών; 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ GARDASIL 

Παρά το γεγονός ότι την κατά-
σταση της υγείας μας μπορεί να την 
αξιολογήσει μόνο ο ειδικός, υπάρχουν 
ορισμένοι απλοί τρόποι που μπορούν 
να αναδείξουν ενδεχόμενα προβλήματα 
στον οργανισμό μας.

Κάντε τα παρακάτω τεστ και επισκε-
φτείτε το γιατρό σας αν διαπιστώσετε 
ότι εμφανίζετε κάποιο από τα ύποπτα 
συμπτώματα.
1. Καρδιά

Καθίστε ήρεμα για πέντε λεπτά σε 
ήσυχο μέρος και στη συνέχεια τοποθε-
τήστε τέσσερα δάχτυλα στην εσωτερική 
πλευρά του καρπού σας. Βρείτε τον 
παλμό σας και μετρήστε για ένα λεπτό 
τους χτύπους. Για τους ενήλικες και τα 

παιδιά άνω των δέκα ετών, 60-100 
χτύποι ανά λεπτό θεωρούνται φυσι-
ολογικοί. Περισσότεροι ή λιγότεροι 
μπορεί να υποδεικνύουν προβλήματα 
με την αρτηριακή πίεση.
3. Δάχτυλα

Ρίξτε λίγο παγωμένο νερό σε ένα 
ποτήρι και βυθίστε τα δάχτυλά σας 
σε αυτό για 30 δευτερόλεπτα. Εάν οι 
άκρες των δακτύλων σας αποκτήσουν 
λευκό ή μπλε χρώμα, τότε ενδεχομένως 
να έχετε πρόβλημα με την κυκλοφορία 
του αίματος. 
4. Ευελιξία

Καθίστε στο πάτωμα, τεντώστε τα 
πόδια σας μπροστά και προσπαθήστε 
να αγγίξετε τις μύτες με τις άκρες των 

δακτύλων σας. Εάν μπορείτε να το 
κάνετε αυτό με ευκολία, τότε το σώμα 
σας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. 
5. Αναπνευστικό σύστημα

Ανάψτε ένα σπίρτο και τεντώστε 
το χέρι σας μπροστά σας. Αναπνεύστε 
βαθιά μέσα από τη μύτη σας και στη 
συνέχεια εκπνεύστε προσπαθώντας να 
σβήσετε τη φλόγα. Πόσες προσπάθειες 
κάνατε μέχρι η φλόγα να σβήσει; Αν 
είναι αρκετές, τότε υπάρχει πιθανότητα 
να έχετε εξασθενημένο αναπνευστικό 
σύστημα. 
6. Κατακράτηση υγρών

 Πιέστε με τον αντίχειρά σας είτε το 
επάνω είτε το κάτω μέρος του ποδιού 
σας. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει εισολ-

κή (λακκούβα) στο πόδι σας αρκετά 
δευτερόλεπτα αφού πάρετε το χέρι 
σας, τότε πιθανότατα το σώμα σας 
έχει πρόβλημα κατακράτησης υγρών. 
7. Θυρεοειδής

Κλείστε τα μάτια σας, τεντώστε 
τα χέρια σας μπροστά σας, με ανοι-
χτές τις παλάμες σας και ζητήστε από 
κάποιον να τοποθετήσει πάνω τους 
ένα λεπτό φύλλο χαρτιού. Αν το χαρτί 
αρχίσει να τρέμει μαζί με τα δάχτυλά 
σας, τότε αξίζει να επισκεφτείτε έναν 
ενδοκρινολόγο.

Τα παραπάνω τεστ δεν αποτε-
λούν σε καμία περίπτωση  βάση 
για ιατρική διάγνωση.

Απλοί τρόποι να τσεκάρετε την υγεία σας
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Α νοδική πορεία σε διε-
θνές επίπεδο καταγρά-
φουν στις μέρες μας 

οι παθήσεις του θυρεοειδούς 
αδένα, αποτελώντας μια μεγάλη 
και συνεχώς αυξανόμενη αιτία 
νοσηρότητας, ενώ επιβαρύνουν 
σημαντικά και τα οικονομικά της 
δημόσιας υγείας!

Η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα 
Ηashimoto είναι πιο συχνή νόσος 
του θυρεοειδούς, ιδιαίτερα στον 
γυναικείο πληθυσμό, και αποτελεί 
την κύρια αιτία υποθυρεοειδι-
σμού, ενώσημαντική αύξηση 
των ποσοστών της αυτοάνοσης 
θυρεοειδίτιδας παρατηρείται 
και στα παιδιά. Οι παθήσεις 
του θυρεοειδούς οφείλονται, 
κυρίως, σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες μεταξύ των οποίων 
η ανεπαρκής ή η αυξημένη πρό-
σληψη ιωδίου σε πολλές περι-
οχές του πλανήτη, η μειωμένη 
πρόσληψη σεληνίου, πιθανώς η 
ανεπάρκεια βιταμίνης D, η βαριά 
ρύπανση, η έκθεση σε ακτινο-
βολία απόπυρηνικά ατυχήματα 
και δοκιμές πυρηνικών όπλων, 
τα χημικά πρόσθετα τροφίμων 
και τα συντηρητικά, ο καπνός, 
καθώς και άλλοι παράγοντες. 
Αυτές οι καταστάσεις μπορούν 
να επηρεάσουν επιγενετικά τα 
άτομα που έχουν την προδιάθεση 
και να πυροδοτήσουν διάφορες 
παθήσεις του θυρεοειδούς.

Την ίδια αυξητική πορεία 
καταγράφει παγκοσμίως και η 
επίπτωση του καρκίνου του θυρε-
οειδούς, ο οποίος υπολογίζεται 
ότι το 2019 θα αποτελεί τον πιο 
συχνό καρκίνο στις γυναίκες, 
με παράλληλο ετήσιο κόστος 
διαχείρισης τα 2 δισ. δολάρια. 
Ταυτόχρονα, αξιοσημείωτο είναι 
ότι τα θυρεοειδικά νοσήματα 
αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή 
διαταραχή στην εγκυμοσύνη, 
κατά τη διάρκεια της οποίας 
έκδηλος υποθυρεοειδισμός 
παρουσιάζεται σε ποσοστό 0.3 
– 0.5%, υποκλινικός υποθυρεο-
ειδισμός 2 – 3% καιυπερθυρεο-
ειδισμός 0.1 – 0.4% αντίστοιχα.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι 
ορμόνες του θυρεοειδούς και 
κατά την ενδομήτρια ζωή και 
μπορεί να έχουν μακροχρόνιες, 
μη αναστρέψιμες συνέπειες στην 
υγεία του παιδιού που θα γεν-
νηθεί. Έτσι, αν η έγκυος γυναίκα 
κατά το 1ο τρίμηνο της κύησης 
παρουσιάζει υποθυρεοειδισμό, 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το 
δείκτη νοημοσύνης του παιδιού. 
Παράλληλα, ο υπερθυρεοει-
δισμός κατά τη διάρκεια της 
κύησης μπορεί να έχει σοβαρές 
συνέπειες στην νευροανάπτυξη 

και εξέλιξη του παιδιού.
Τα παραπάνω τόνισαν σήμερα 

σε συνέντευξη τύπου, με την 
ευκαιρία του εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Θυρεοει-
δούς (25 Μαΐου), οι Υπεύθυνοι 
του Τμήματος Θυρεοειδούς (ΤΘ) 
της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής 
Εταιρείας (Ε.Ε.Ε.) – Πανελλήνιας 
Ένωσης Ενδοκρινολόγων(Π.Ε.Ε.), 
o Καθηγητής Ενδοκρινολογίας 
του Πανεπιστημίου της Ουλμ Γερ-
μανίας, Ενδοκρινολογική Μονάδα 
Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Λεωνίδας Ντούντας 
και η Καθηγήτρια Παιδικής Ενδο-
κρινολογίας – Νεανικού Διαβήτη, 
Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων "Η ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ" κ. Χριστίνα Κανακά – 
Gantenbein.

Όπως υπογράμμισαν οι ειδι-
κοί, οι διαταραχές στη λειτουργία 
του θυρεοειδούς μπορούν να 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε 
πολλά συστήματα του ανθρώπι-
νου οργανισμού.Ο αδένας είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς 
παράγει δύο ζωτικής σημασίας 
ορμόνες, τη θυροξίνη (Τ4) και 
την τριιωδοθυρονίνη (Τ3), οι 
οποίες, με τη σειρά τους, ρυθ-
μίζουν απαραίτητες κυτταρικές 
λειτουργίες για την κατανάλωση 
ενέργειας στους ιστούς. Γι’ αυτό, 
ο έλεγχος της λειτουργίας του 
θυρεοειδούς είναι απαραίτητος 
για την πρόληψη των παθήσεων 
του θυρεοειδούς, ιδιαίτερα στις 

ομάδες που είναι πιο εκτεθειμέ-
νες, όπως τα παιδιά, οι έγκυες 
γυναίκες και οι ηλικιωμένοι.

Παράλληλα, η μεγάλη σημα-
σία της επάρκειας των θυρε-
οειδικών ορμονών για κάθε 
νεογέννητο παιδί οδήγησε και 
στην ένταξη του συγγενούς 
υποθυρεοειδισμού στανεογνικά 
ανιχνευτικά προγράμματα, που 
γίνονται σε όλες τις ανεπτυγ-
μένες χώρες. 

Δηλαδή, κατά την 3η-4η 
ημέρα ζωής προσδιορίζεται σε 
αποξηραμένη σταγόνα αίματος 
η τιμή της TSH, η οποία είναι 
αυξημένη όταν ο θυρεοειδής 
δεν παράγει επαρκείς ποσότητες 
θυρεοειδικών ορμονών, ώστε να 
τεθεί η διάγνωση νωρίς, προ-
τού εκδηλωθούν οποιαδήποτε 
συμπτώματα, και να καλυφθεί 
το νεογνό με την απαραίτητη 
ποσότητα θυροξίνης, ώστε να 
εξασφαλιστεί η φυσιολογική του 
ψυχοκινητική ανάπτυξη.

Τα επίπεδα των θυρεοειδι-
κών ορμονών θα πρέπει, στη 
συνέχεια, να προσδιορίζονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα 
και να προσαρμόζεται η δόση 
της θυροξίνης καθώς το παιδί 
μεγαλώνει. Και κατά την διάρ-
κεια της παιδικής ηλικίας, αν 
παρουσιαστεί υπολειτουργία, 
συνήθως λόγω αυτοάνοσης προ-
σβολής του θυρεοειδούς, μπορεί 
να επηρεαστεί η απόδοση του 
παιδιού στο σχολείο, ή, αντίθετα, 
αν προκληθεί υπερλειτουργία, 
το παιδί μπορεί να παρουσιάσει 

έντονη υπερκινητικότητα και 
διάσπαση προσοχής, πέρα από 
τα άλλα συμπτώματα που έχουν 
αναφερθεί και για τα μεγαλύτερα 
άτομα. Επιπλέον, και ο καρκίνος 
του θυρεοειδούς απαντάται πια 
πιο συχνά και στην εφηβεία και 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
σύμφωνα με τις διεθνείς κατευ-
θυντήριες οδηγίες.

Σε ό,τι αφορά τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση των νοσημάτων 
του θυρεοειδούς, αυτή πραγμα-
τοποιείται, κατά κύριο λόγο με 
φαρμακευτική αγωγή. Η θυροξίνη 
είναι, σύμφωνα και με όλες τις 
διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, 
η πρώτη επιλογή στη θεραπεία 
του υποθυρεοειδισμού. Στην 
χώρα μας έχουμε αξιόπιστα και 
σταθερά σκευάσματα θυροξί-
νης, σε διάφορες δοσολογίες, 
έτσι ώστε να παρέχεται στον 
θεράποντα ιατρό η δυνατότητα 
εξατομίκευσης της αγωγής.

Η πρόσφατη κυκλοφορία 
θυροξίνης και σε υγρή μορφή, 
σε μαλακή κάψουλα, εμπλουτίζει 
την φαρμακευτική μας φαρέτρα, 
καθώς, σύμφωνα με διεθνείς 
μελέτες, φαίνεται να είναι μια 
καλή επιλογή σε ασθενείς με 
φλεγμονώδεις παθήσεις του 
γαστρεντερικού και σύνδρομο 
δυσαπορρόφησης. Σύμφωνα 
με πολύ πρόσφατες μελέτες, 
η μορφή υγρής θυροξίνης σε 
μαλακή κάψουλα φαίνεται να 
αποτελεί μια εναλλακτική λύση 
σε ασθενείς που δεν ανέχο-
νται σκευάσματα θυροξίνης σε 

δισκία και χρήζουν αλλαγής της 
αγωγής τους. Πάντως, η συχνή 
αλλαγή σκευασμάτων πρέπει να 
αποφεύγεται, λόγω του υψηλού 
κόστους που συνεπάγεται, και 
να διενεργείται μόνο όταν είναι 
απαραίτητο.

Στο πλαίσιο αυτό, η 25η Μαΐ-
ου είναι η Παγκόσμια Ημέρα 
του Θυρεοειδούς (ΠΗΘ). Έχει 
καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Θυρεοειδική Εταιρία (ΕΤΑ) το 
2008, έχει υιοθετηθεί από όλες 
τις «αδελφές» Θυρεοειδικές 
Εταιρείες(Αμερικανική, Λατινο-
αμερικανική και Ασιατική) και 
εορτάζεται με ενθουσιασμό σε 
όλο τον κόσμο.

Εφέτος, η ΠΗΘ εορτάζεται 
για 10η χρονιά, και για τη δεκαε-
τή επέτειο το Τμήμα Θυρεοειδούς 
(ΤΘ) της Ελληνικής Ενδοκρι-
νολογικής Εταιρείας (Ε.Ε.Ε.) 
– Πανελλήνιας Ένωσης Ενδο-
κρινολόγων (Π.Ε.Ε.) διοργανώ-
νει και ενθαρρύνει εκδηλώσεις, 
με στόχο την ευαισθητοποίηση 
του κοινού για τις παθήσεις του 
θυρεοειδούς και τις σοβαρές 
επιπτώσεις τους στη σωματική, 
αλλά και, συχνά, στην ψυχική 
υγεία των ασθενών. Κυρίως, 
όμως, μεριμνά για την ορθή 
ενημέρωση των πολιτών στην 
πρόληψη, μέσω ενός τακτικού 
ελέγχου του θυρεοειδούς.

Αυτή τη χρονιά, η ΠΗΘ είναι 
αφιερωμένη στους ηλικιωμένους, 
μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα 
ασθενών. Συχνά, τα συμπτώματα 
των παθήσεων του θυρεοειδούς 
είναι ήπια στους ηλικιωμένους 
και είναι δύσκολο να γίνουν 
αντιληπτά με κλινική μόνο εξέ-
ταση, καθώς επικαλύπτονται από 
συμπτώματα συνοδών νόσων 
και πολυφαρμακίας. Έτσι, είναι 
απαραίτητη η εργαστηριακή 
εξέταση των ασθενών.

Οι εφετινές δράσεις που 
διοργανώνονται από το ΤΘ της 
ΕΕΕ είναι:

α) Σε συνεργασία με την 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τοΚέ-
ντρο Στήριξης της Οικογένειας 
(ΚΕΣΟ), θα πραγματοποιηθεί 
έλεγχος του θυρεοειδούς σε όλες 
τις οικογένειες που καλύπτονται 
από το ΚΕΣΟ.

  Στο πλαίσιο της ενημέρωσης 
του κοινού, και σε συνεργασία με 
τους Δήμους Αθηνών και Θεσσα-
λονίκης, με την ευγενική χορη-
γία της εταιρίας Uni-Pharma, 
θα διανεμηθούν ενημερωτικά 
φυλλάδια για τις παθήσεις του 
θυρεοειδούς την Τετάρτη 25 
Μαΐου το πρωί, στην έξοδο του 
Μετρό στο Σύνταγμα και στη 
Θεσσαλονίκη. 

Ανοδική η πορεία των παθήσεων του θυρεοειδούς
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Τ ο υπέδαφος στη χώρα μας απ’ ότι λένε οι 
μεγάλοι παράγοντες και «παίκτες» της ενέρ-
γειας, είναι πλούσιο σε πετρέλαιο και φυσικό 

αέριο. Θα προλάβουμε όμως να το εξορύξουμε ή θα 
μείνουμε με τη χαρά ζωγραφισμένη στα χείλη μας; 
Οι νέες τεχνολογίες παρ’ όλες τις προβλέψεις χαμο-
γελούν σαρδόνια όταν οι άλλοι μιλούν για αύξηση 
της τιμής των βαρελιών μέχρι το 2035 και… κοιτούν 
με σημασία τον ήλιο…

Πριν από χρόνια σε μια κουβέντα ένας από τους 
καταξιωμένους μηχανικούς, που πειραματίζεται 
χρόνια με την κατασκευή κυψελών καυσίμου μου 
είχε το 2008 επί λέξη: « Άκουσε, από το 2025-30 θα 
αρχίσουν να παράγονται μαζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
γιατί θα πέσει τρομακτικά το κόστος των μπαταριών. 
Η έκρηξη αυτή μπορεί να κρατήσει μέχρι το 2050-
60 (ανάλογα με την έκρηξη της τεχνολογίας). Μετά 
θα αναλάβουν το ρόλο τους οι κυψέλες καυσίμου 
(υδρογονοκίνηση). Ξέρεις τι πάει να πει αυτό; Ότι με 
δύο ποτήρια νερό θα πηγαίνεις μέχρι τη Θεσσαλονίκη 
και θα γυρίζεις. Το κόστος δεν θα είναι τα καύσιμα, 
αλλά τα διόδια».

Οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί όπως η Exxon 
Mobil όσο και οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες, προ-
βλέπουν ότι για πολλές δεκαετίες ακόμη θα υπάρχει 
ανάπτυξη στη βιομηχανία του πετρελαίου. 

Η διεθνής υπηρεσία ενέργειας (ΙΕΑ) προβλέπει 
πως η ζήτηση για πετρέλαιο θα αυξηθεί κατά 10%, 
φτάνοντας το 2040 τα 103,5 εκατομ. Βαρέλια την 
ημέρα.

Αυτή η πρόβλεψη μπορεί  
να είναι σωστή, αλλά μπορεί  
και να πέφτει πολύ έξω

Όπως γράφουν οι Jessica Shankleman και ο Hayley 
Warren του Bloomberg, «οι προβλέψεις αυτές συχνά 
δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις μεγάλες τεκτονικές 
αλλαγές στην τεχνολογία και στην πολιτική, που θα 
μπορούσαν να επιβραδύνουν την αύξηση της ζήτησης 
ή ακόμη και να την εξαλείψουν πλήρως.

Ήδη η τεχνολογία δημιουργεί οχήματα με ποιο 
αποτελεσματική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, 
αυξάνει τη ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι 
νομοθεσίες για τις εκπομπές καυσαερίων γίνονται 
αυστηρότερες και οι χώρες στρέφονται σε άλλες 
πήγες ενέργειας. 

Όλα αυτά μπορεί να μειώσουν τη ζήτηση για 
πετρέλαιο. Περίπου το 60% διοχετεύεται στις μετα-
φορές, δηλαδή στον κλάδο στον οποίο σημειώνονται 
οι μεγαλύτερες τεχνολογικές μεταβολές».

Επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια  
από τις μεγαλύτερες οικονομίες  
του κόσμου 

«Μην ρωτάτε μόνο τι θα προκαλέσουν οι χαμηλές 
τιμές του πετρελαίου στις ΑΠΕ, αλλά και τι θα κάνουν 
οι ΑΠΕ στις τιμές του πετρελαίου».

Σύμφωνα με το ινστιτούτο Rocky Mountain, πρό-
κειται να μειωθεί δραστικά η σπατάλη καυσίμων. Ήδη 
τα αεροσκάφη που παράγουν σήμερα οι εταιρείες, 

έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν μικρές μεταβολές 
στη λειτουργία των κινητήρων τους, να τις αντιμετω-
πίζουν εγκαίρως και να λειτουργούν με την βέλτιστη 
δυνατή χρήση ενέργειας. Παράλληλα η τεχνολογική 
πρόοδος δίνει στους οδηγούς φορτηγών τη δυνα-
τότητα να επιλέγουν την πιο σύντομη διαδρομή. Η 
ΙΕΑ προβλέπει ότι η τιμή του βαρελιού θα αυξηθεί.  
Η εκτίμησή της όμως είναι ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις 
σε συνδυασμό με την καλύτερη χρήση της ενέργειας, 
θα μειώσουν τις ανάγκες σε πετρέλαιο κατά περίπου 
σε 11,6 εκατ. Βαρέλια την ημέρα.

Έτσι οι επενδύσεις σε δισεκατομμύρια δολάρια 
που γίνονται σε ΑΠΕ και συνολικά στην ενέργεια στις 
μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη έχουν ως εξής:

ΗΠΑ 44,1

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 22,2

ΚΙΝΑ 102,9

ΙΑΠΩΝΙΑ 36,2

ΙΝΔΙΑ 10,2

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 7,1

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 8,5

Ν. ΑΦΡΙΚΗ 4,5

ΜΕΞΙΚΟ 4

ΧΙΛΗ 3,4

Και μόνο στο άκουσμα αυτών των ποσών δεν 
μπορεί παρά να σου φέρνει ίλιγγο, αλλά και πολλή 
τροφή στις σκέψεις που κάνουμε για το μέλλον…

Η Σαουδική Αραβία προετοιμάζει  
τη μετάβαση από το πετρέλαιο  
στα φωτοβολταϊκά

Από τη στιγμή που μέχρι και η Σαουδική Αραβία, 
ο παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή αργού πετρε-
λαίου, προετοιμάζεται για την επικείμενη εξάντληση 
των ορυκτών καυσίμων, θα πρέπει όλος ο κόσμος να 
λάβει πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την αλλαγή στάσης. 

Ο υπουργός Πετρελαίου της χώρας, Αλί αλ-Ναΐμι 
δήλωσε στο ενεργειακό συνέδριο του Παρισιού ότι «στη 
Σαουδική Αραβία αναγνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή, 
σύντομα, δεν θα χρειαστούμε τα ορυκτά καύσιμα». 
Δεν ξέρω πότε θα συμβεί αυτό, το 2040, το 2050 ή 
μετά» πρόσθεσε. «Ελπίζουμε ότι αντί για πετρέλαιο 
θα εξαγάγουμε Γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας».

Αυτό συμβαίνει διότι, η Σαουδική Αραβία παράγει 
ηλεκτρική ενέργεια με πετρελαιογεννήτριες. Με άλλα 
λόγια κάθε βαρέλι πετρελαίου που προορίζεται για ηλε-
κτροπαραγωγή είναι ένα βαρέλι πετρελαίου που δεν εξά-
γεται για να φέρει πετροδόλαρα στα ταμεία της χώρας. 
Η Σαουδική Αραβία δεν στρέφει, βέβαια, το βλέμμα της 
στις ΑΠΕ επειδή κόπτεται για το μέλλον του πλανήτη. 

Η αραβική χώρα καταναλώνει πάνω από το 25% 
του πετρελαίου που παράγει. Μόνο το 2013 κατα-
νάλωσε 2,9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα 
νούμερο που αναμένεται να αυξηθεί.

Το τέλος των κινητήρων βενζίνης  
και πετρελαίου μήπως είναι πιο κοντά  
από ότι νομίζουμε;

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα του περιοδικού 
Spiegel η γερμανική κυβέρνηση μελετά ιδιαίτερα 
σοβαρά την απαγόρευση πώλησης αυτοκινήτων με 
συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, βενζί-
νης και πετρελαίου, αρχής γενομένη από το 2030. 
Μάλιστα το αρμόδιο ομοσπονδιακό όργανο έχει ήδη 
δημιουργήσει μια ανάλογη ντιρεκτίβα, πιέζοντας 
παράλληλα και τις άλλες χώρες της ΕΕ να τη μελε-
τήσουν και βέβαια στην πορεία να την υιοθετήσουν. 
Πάντως ακόμα και αν η συγκεκριμένη ντιρεκτίβα δεν 
περάσει σε επίπεδο ΕΕ και ισχύσει μόνο στη Γερμανία 
είναι προφανές πως θα έχει αντίκτυπο και μάλιστα 
ουσιαστικό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Μέχρι στιγμής αυτό που ζητούν οι Γερμανοί 
από τα ευρωπαϊκά όργανα είναι να μελετήσουν 
την ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολόγηση των 
αυτοκινήτων και στη συνέχεια να ενισχύσουν όσο 
το δυνατόν περισσότερο τις «καθαρές» τεχνολογίες 
προκειμένου και οι καταναλωτές να στραφούν προς 
αυτές και κατά κύριο λόγο προς την ηλεκτροκίνηση. 
Στόχος μεταξύ άλλων είναι να πιεστούν οι χώρες 
που παρέχουν οποιασδήποτε μορφής φορολογικές 
απαλλαγές στην αγορά και τη χρήση επιβατικών με 
κινητήρες πετρελαίου.

Προϋποθέσεις για την επικράτηση της ηλεκτρο-
κίνησης είναι αφενός η αύξηση της αυτονομίας και 
δεύτερον η μείωση του κόστους των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων, που σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται 
στις μπαταρίες τους. Μέχρι στιγμής πάντως η πρόο-
δος και στους δύο τομείς είναι υπαρκτή αλλά σαφώς 
μικρότερη των προσδοκιών και των εκτιμήσεων

Ανεξάρτητα πάντως από την πρόθεση των Γερ-
μανών πολλές ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν να 
απαγορεύσουν σταδιακά τα μη ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
από την κυκλοφορία στους δρόμους τους, ενώ π,χ, η 
Γαλλία έχει απαγορεύσει την κίνηση των πιο παλιών 
ΙΧ, με άδεια πριν το 1997, από το Παρίσι τις καθη-
μερινές. Ανάλογες προθέσεις δείχνουν και αρκετές 
πολιτείες των ΗΠΑ.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε πως η 
ντιρεκτίβα των Γερμανών δεν προβλέπει την απα-
γόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων με κινητή-
ρες βενζίνης και πετρελαίου μετά το 2030 αλλά 
την παραγωγή και την ταξινόμηση καινούργιων. 
Σήμερα, η Νορβηγία έχει το υψηλότερο κατά κεφαλήν 
αριθμό ηλεκτρικών (μόνο με μπαταρία) αυτοκίνητων 
στον κόσμο: περισσότερα από 100.000 σε μια χώρα 
5,2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πέρυσι, τα ηλεκτρο-
κίνητα αυτοκίνητα αποτελούσαν σχεδόν το 40% 
των επιβατικών αυτοκινήτων νέας ταξινόμησης της 
χώρας αυτής.

Νωρίτερα φέτος, η Νορβηγία εγκαινίασε το 
μεγαλύτερο σταθμό ταχείας φόρτισης του κόσμου, 
ο οποίος μπορεί να φορτίζει έως και 28 οχήματα σε 
περίπου μισή ώρα. Η σκανδιναβική χώρα, προτίθεται 
να καταργήσει όλες τα αυτοκίνητα τα οποία χρησι-
μοποιούν ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2025. Ο Elon 
Musk, CEO της Tesla Motors, απάντησε στο στόχο 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: 
Το μέλλον των μεταφορών και πώς  

η «Ελλάδα του ήλιου»… χάνει το τρένο
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της Νορβηγίας τουιτάροντας: «Μια καταπληκτική 
χώρα. Είστε φοβεροί!»

Η Νορβηγία διαθέτει σήμερα περίπου 500.000 
ηλεκτρικά οχήματα. Η Κίνα οδηγεί τον κόσμο στη χρήση 
των ηλεκτροκίνητων, με περίπου 600.000 ηλεκτρικά 
οχήματα στους δρόμους της και με ένα φιλόδοξο σχέδιο 
για την ανάπτυξη πέντε εκατομμυρίων μέχρι το 2020. 
«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ευρώπη όπως και άλλες 
ήπειροι, επίσης, έχουν πλέον αλλάξει άρδην το σκε-
πτικό τους σχετικά με την ηλεκτρονική κινητικότητα», 
δήλωσε ο Lars Mönch της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος της Γερμανίας.

«Είναι ο στόχος όλων των μεγάλων πόλεων σε 
όλο τον κόσμο να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της συμ-
φόρησης στα αστικά κέντρα». Η Νορβηγία δείχνει 
ότι με τα κίνητρα που εξαλείφουν το πλεονέκτη-
μα της τιμής των συμβατικών οχημάτων φυσικού 
αερίου, πολλοί άνθρωποι θα κάνουν την επιλογή 
της ηλεκτροκίνησης. Και δεδομένου ότι το 98% της 
ηλεκτρικής ενέργειας της Νορβηγίας προέρχεται από 
την υδροηλεκτρική ενέργεια, μια έκρηξη στον στόλο 
EV των ηλεκτροκίνητων της χώρας θα εξαλείψει 
σχεδόν κάθε ανθρακικό αποτύπωμα.

Κίνα: Επενδύσεις άνω των 16 δις 
δολαρίων στην ηλεκτροκίνηση

Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Bloomberg, 
η κινεζική κυβέρνηση σκοπεύει να επενδύσει πάνω 
από 16 δισ. δολάρια στην ανάπτυξη ηλεκτρικών 
οχημάτων και υποστηρικτικών υποδομών, όπως είναι 
οι σταθμοί φόρτισης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι εφόσον η πληροφορία 
επιβεβαιωθεί -πράγμα πολύ πιθανό δεδομένων των 
πόρων της Κίνας, της διάθεσης που επιδεικνύει για 
την είσοδό της σε νέους κλάδους και (θα το επανα-
λάβουμε) του προβλήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
που αντιμετωπίζει- η Κίνα μπορεί να πρωταγωνιστήσει 
στην ανάπτυξη ενός νέου κλάδου που έχει ανάγκη από 
υποστήριξη, δηλαδή πωλήσεις, για να ορθοποδήσει.

Με άλλα λόγια περισσότερες πωλήσεις σημαίνει 
ανάγκη για υποδομές, υποδομές σημαίνει διείσδυση 
των προϊόντος και διείσδυση του προϊόντος σημαίνει 
οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή και άρα χαμη-
λότερες τιμές και επιπρόσθετη δυναμική. Η ανάπτυξη 
της ηλιακής ενέργειας παράλληλα με την ηλεκτρο-
κίνηση θα δώσει πραγματική ανάσα στους Κινέζους.  
Τους κατοίκους μιας χώρας που εξαιτίας της ρύπανσης, 
έχουν φτάσει στο σημείο να αμφισβητήσουν το ίδιο 
το πανίσχυρο κομμουνιστικό κόμμα που κυβερνά τη 
χώρα επί δεκαετίες.

Η Ινδία θέλει να πουλά μόνο ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα από το 2030 και μετά

Με τη μόλυνση του περιβάλλοντος να αποτελεί 
τη βασική αιτία για το θάνατο 2,3 εκ. πολιτών σε 
ετήσια βάση, η εκπόνηση από τις αρχές της χώρας 
ενός εξαιρετικά φιλόδοξου -είναι η αλήθεια- σχε-
δίου το οποίο προαναγγέλλει την «ολοκληρωτική» 
στροφή του εγχώριου αυτοκινητικού κλάδου στην 
ηλεκτροκίνηση, φαντάζει κάτι παραπάνω από λογικό.

Στόχος της κυβέρνησης της Ινδίας είναι από το 
2030 και έξης όλες οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων 
στη χώρα να αφορούν οχήματα μηδενικών εκπομπών 
ρύπων. Δηλαδή, ηλεκτροκίνητα. Δρομολογώντας με 
συντεταγμένες κινήσεις την παραπάνω εξέλιξη, η 
κυβέρνηση της Ινδίας μέσω των αρμοδίων φορέων 
της προσδοκά όχι μόνο στη βελτίωση των επιπέδων 
ρύπανσης, αλλά παράλληλα και στην κάθετη μείωση 
του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται σήμερα η 
χώρα για την εισαγωγή από τρίτες χώρες συμβατικών 
μορφών καυσίμων.

«Σκοπεύουμε να καταστήσουμε τα ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα αυτάρκη. Η ιδέα είναι έως το 2030 να 
μην πωλείται ούτε ένα καινούργιο ντίζελ ή βενζινο-
κίνητο όχημα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός 
Ενέργειας της Ινδίας, Piyush Goyal, μιλώντας στην 
ετήσια συνδιάσκεψη του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
της χώρας.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο Goyal, αρχικά θα 
χρειαστούν δύο με τρία χρόνια διαρκούς υποστήριξης 
από την ίδια την πολιτεία προς τις κατασκευάστριες 
εταιρείες ηλεκτικών αυτοκινήτων προκειμένου το 
εν λόγω πλάνο να καταστεί βιώσιμο. Από εκεί και 
πέρα, όπως είπε ο Υπουργός Ενέργειας, «οι εξελίξεις 
θα καθορίζονται από την ίδια τη ζήτηση και όχι από 
τυχόν επιδοτήσεις της πολιτείας».

Σύμφωνα με έγκυρες έρευνες περιβαλλοντικών 
ενώσεων, λόγω του τοξικού νέφους πάνω από 2,3 εκ. 
πολίτες της χώρας χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους 
(αριθμός που είναι οριακά μεγαλύτερος σε σχέση 
με τους θανάτους που οφείλονται στο κάπνισμα) με 
αποτέλεσμα η Ινδία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
έρευνα της Greenpeace, να χάνει πάνω από το 3% 
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της.

Οι χώρες - πρωτοπόροι

Ιδιαίτερη πρόοδο στον τομέα της ηλεκτροκίνη-
σης έχουν επιτύχει οι ΗΠΑ, μακράν οποιασδήποτε 
ευρωπαϊκής χώρας. Σημαντικές είναι οι επιδόσεις και 
στον Καναδά. Στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη εξέλιξη 
εντοπίζεται κυρίως στη Γαλλία, την Ολλανδία, τη 
Νορβηγία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ισπα-
νία και την Εσθονία, δηλαδή σε χώρες όπου έχει 
θεσπιστεί το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο, έχει 
δραστηριοποιηθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση και είναι 
αξιοσημείωτος ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκι-
νήτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα  
και οι προοπτικές

Η ηλεκτροκίνηση σε όλο τον κόσμο είναι ένας 
τομέας που αναπτύσσεται ραγδαία. Στοιχεία του 
Ο.Ο.Σ.Α. και της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας, στην 
πρόσφατη κοινή έκδοσή τους «Global EV outlook 
2016 – Beyond one million electric cars», αναφέ-
ρει ότι στο τέλος του 2015 κυκλοφορούσαν 1,26 
εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ το 2014 
κυκλοφορούσαν μόνο τα μισά και το 2005 υπήρχαν 
μόνο μερικές εκατοντάδες. Η ανάπτυξη της παγκό-
σμιας αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ουσιαστικά 
άρχισε το 2010.

Από τα 1,26 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 
αξιοσημείωτο είναι ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά (τα BEV 
– Battery Electric Vehicles) είναι πλέον περισσότε-
ρα από τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά (τα PHEV 
– Plug-in Hybrid Electric Vehicles). Αυτό σημαίνει 
ότι οι χρήστες έχουν αρχίσει να απαλλάσσονται από 
το άγχος της αυτονομίας των συσσωρευτών των 
BEV και να τα προτιμούν σε σχέση με τα υβριδικά 
PHEV, αξιοποιώντας και τα κίνητρα που δίνονται στις 
περισσότερες χώρες.

Η κατάσταση είναι λιγότερο  
ενθαρρυντική για την Ελλάδα

Οι πρώτοι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
εγκαταστάθηκαν το 2011 και οι πωλήσεις ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων άρχισαν το 2013. Ωστόσο, από τις αρχές 
της δεκαετίας του 2000 είχαν αρχίσει να πωλούνται 
στην Ελλάδα ηλεκτρικά τετράτροχα οχήματα (κατη-
γορία οχημάτων L), αλλά η φόρτισή τους γινόταν σε 
χώρο του ιδιοκτήτη τους. Σήμερα, χωρίς να υπάρχουν 
έγκυρα συγκεντρωτικά στοιχεία, κυκλοφορούν στη 
χώρας μας περίπου 160 ηλεκτρικά οχήματα και είναι 
εγκατεστημένοι περίπου 45 φορτιστές.

Ειδικά για τους φορτιστές, δεν είναι γνωστό ποιοι 
από τους σταθμούς αυτούς είναι δημόσια προσβάσιμοι 
ή είναι ιδιωτικής χρήσης. Δεν είναι επίσης γνωστά, 
στο σύνολό τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η 
εγκαταστημένη ισχύς τους και επομένως ο χρόνος 
φόρτισης, αλλά ούτε και το επίπεδο και ο τρόπος 
φόρτισης που μπορούν να παρέχουν στον χρήστη 
του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Υπάρχουν, όμως, και ορισμένες θετικές εξελίξεις, 
όπως η λειτουργία της Επιτροπής στο Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ «για την ανάπτυξη 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων», στα οποία περι-
λαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια, στην Εθνική 
νομοθεσία, καθώς και η πρόθεση του Υπουργείου 
Ενέργειας για την ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης 
στον ενεργειακό σχεδιασμό και στην ημερήσια αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, που δείχνουν τη βαρύτητα 
που αρχίζει να δίνει η Πολιτεία στην ηλεκτροκίνηση.

Μαζί με την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο Εθνικό 
δίκαιο, η Ελλάδα, όπως και όλα τα κράτη μέλη, είναι 
υποχρεωμένη να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής που θα θεσπίσει. 
Στις Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των κρατών μελών είναι 
και η υποβολή ανά τριετία έκθεσης για την εφαρμο-
γή του Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής. Για όλα αυτά, 
ίσως εκείνη η «Ομάδα Εργασίας για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένου Δικτύου Ηλεκτρικής Κινητικότητας 
στη χώρα», που είχε συσταθεί και συγκροτηθεί το 
2014, αλλά δεν είχε ποτέ συνέλθει, είναι καιρός να 
ενεργοποιηθεί και με την ίδια ή άλλη μορφή, με τα 
ίδια ή άλλα καθήκοντα να συνδράμει την Πολιτεία 
στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Ωστόσο, για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης 
στην Ελλάδα, και πέρα από την κατάρτιση του Εθνι-
κό Πλαίσιο Πολιτικής, που πρέπει να περιλαμβάνει 
ποσοτικούς στόχους και οδικό χάρτη επίτευξής τους 
χρειάζονται συνεργασίες, συμμαχίες, πλατφόρμες (και 
ότι άλλο) ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε περι-
φερειακό και τοπικό επίπεδο που θα εξειδικεύσουν 
και θα υλοποιήσουν την Εθνική πολιτική, καθώς και 
η εποικοδομητική συνεισφορά όλων των άμεσα και 
έμμεσα εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων για τη 
δημιουργία ενός «κύματος» που θα αξιοποιήσει τα 
τεχνολογικά, καινοτομικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά, 
επιχειρηματικά και αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της 
ηλεκτροκίνησης.

Σε έναν τομέα όπου οι προοπτικές ανάπτυξης με: 
- την παγκόσμια κινητοποίηση που βρίσκεται σε 
εξέλιξη (συνεχείς ανακοινώσεις κινήτρων σε διάφο-
ρες χώρες για την ανάπτυξη των εθνικών αγορών), 
- τις τεχνολογικές εξελίξεις (όπως ενδεικτικά οι νέες 
γραμμές παραγωγής για περισσότερα αυτοκίνητα, η 
αύξηση της ακτίνας δράσης των αυτοκινήτων, η μείωση 
του κόστους των συσσωρευτών, η μείωση του χρόνου 
φόρτισης των συσσωρευτών και οι περισσότερες 
εναλλακτικές λύσεις στη χρήση συσσωρευτών),
- τη διαμόρφωση επιχειρηματικών μοντέλων για 
ανάπτυξη και διαχείριση στόλων αυτοκινήτων και 
δικτύων φόρτισης,
- την ένταξη της ηλεκτροκίνησης στην ημερήσια 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
- την αξιοποίηση της ηλεκτροκίνησης στο σχεδιασμό 
των έξυπνων πόλεων,
- τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στα αστικά κέντρα,
- τη συνεισφορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα 
των μεταφορών, είναι ιδιαίτερα θετικές και η Ελλά-
δα έχει το δυναμικό και τις δυνατότητες να παίξει 
σημαντικό ρόλο.

Η κινητικότητα, παράλληλα με αυτή της πολιτι-
κής και της επιχειρηματικής κοινότητας, στο χώρο 
της έρευνα και της καινοτομίας θα έχει μόνο θετικά 
αποτελέσματα για το παρόν και το άμεσο μέλλον.

Κώστας Ντέμος
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