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Σαρωνικός: καθαρός  
μετά από... 30 χρόνια

 ▶ ΣΕΛ. 3-6

Δηλητήριο το νερό 
του Σχίνου

▶ ΣΕΛ. 8

Το ΠΑΚΟΕ δυναμικά  
στην ΚΑΛΟ

▶ ΣΕΛ. 7

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ

▶ ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ;

Η επίδοση της καταγγελίας του ΠΑΚΟΕ για τα τρόφιμα στον Άρειο Πάγο: ο 
κ. Π. Χριστοδουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, εν μέσω των δικηγόρων κ.κ. Ν 
Διαλυνά και Η. Αλεξάνδρου.
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Μέσα στο 2017 το Τμήμα Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ έχει λάβει 3.000 καταγ-
γελίες για ακατάλληλα τρόφιμα και έχει πραγματοποιήσει σχετικές χημικές και 
μικροβιολογικές αναλύσεις. Από τα ευρήματά μας προέκυψε ότι:
1. Το 64% των δειγμάτων για όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο 
ή ακατάλληλο.
2. Στα γαλακτοκομικά, το 40% των δειγμάτων βρέθηκαν ληγμένα ή και μολυ-
σμένα με κολοβακτηρίδια, ενώ το 48% περιείχε αντιβιοτικά.
3. Στο 67% των δειγμάτων αλλαντικών βρέθηκαν νιτρικά κατά 150% πάνω 
από το επιτρεπόμενο όριο.
4. Οι χυμοί περιέχουν απλώς μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών, ενώ τα 
αναψυκτικά περιέχουν πολύ λιγότερο χυμό συνήθως από το επιτρεπτό όριο. 
Ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «ψυχοτρόπα», ακατάλ-
ληλα για κατανάλωση από παιδιά.
5. Στα εμφιαλωμένα νερά διαπιστώνονται σοβαρές παρατυπίες με όρους 
διακίνησης και αποθήκευσης, που επηρεάζουν και την ποιότητά τους, ενώ είναι 
ελλιπέστατος ο έλεγχός τους.
6. Στα λαχανικά βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων, νιτρικών 
και βαρέων μετάλλων.

7. Στο 40% των δειγμάτων ψωμιού βρέθηκαν 4 απαγορευμένα απρόσθετα.
8. Στο ελαιόλαδο υπάρχει νοθεία στο 75% και καρκινογόνες χρωστικές στο 
31% των δειγμάτων, ενώ οργιάζει η παραπλανητική διάθεσή τους στην κατα-
νάλωση, αφού λάδια κατώτερης ποιότητας φέρουν την ετικέτα «ελαιόλαδο».
Το κράτος απουσιάζει. Η εγκληματική ανυπαρξία ελέγχου από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και η απουσία ουσιαστικής ενημέρωσης 
των πολιτών είναι διαχρονικά τα δύο σοβαρότερα ατοπήματα της 
Πολιτείας. Η πνευματική και οικονομική κρίση, πάλι, εξωθεί ολοένα 
περισσότερους Έλληνες στην αναζήτηση φτηνών, πλην ανεξέλεγκτης 
ποιότητας, τροφίμων.
Αν συνυπολογίσουμε την αρρωστημένη επιθυμία του σύγχρονου, «εξε-
λιγμένου» ανθρώπου, που αντιμάχεται τη φύση με την αυταπάτη ότι θα 
τη βελτιώσει, για αχαλίνωτο καταναλωτισμό, μπορούμε να καταλάβουμε 
καλύτερα γιατί έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής μας.
Την ίδια στιγμή, στις αναπτυσσόμενες χώρες πεινούν μόνιμα πάνω από 
μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι, και πάνω από 100.000 παιδιά πεθαίνουν 
κάθε χρόνο από πείνα, ενόσω μολύνονται και μένουν χέρσες τεράστιες 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις... Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

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

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

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

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0804,

210 810 0805
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Τ ην Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 
16.00 -18.00 στην Αίθουσα Lamda 
του Ξενοδοχείου  Intercontinental 

το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε συζήτηση με 
θέμα «Οι οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την οικολογική καταστροφή 
στον Σαρωνικό» με την ευγενική χορηγία 
και βοήθεια του Ελληνογερμανικού Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην 
Αθήνα. Στη συζήτηση αυτή συμμετείχαν 
ειδικοί επιστήμονες που ανέλυσαν το θέμα.

Στα πλαίσια της διημερίδας Capital 
Vision, που διοργανώθηκε με τη συνδρομή 
του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο Ξενοδο-
χείο Intercontinental την Παρασκευή και 
το Σάββατο, 20 και 21 Οκτωβρίου 2017, 
το ΠΑΚΟΕ έδωσε δυναμικό «παρών», 
επιχειρώντας να αναδείξει για μία ακόμη 
φορά τα σοβαρότατα προβλήματα που 
προξενήθηκαν από το ναυάγιο του «Αγία 
Ζώνη ΙΙ».

Εκ μέρους του ΠΑΚΟΕ ομιλητής ήταν 
ο πρόεδρός του κ. Παναγιώτης Χριστο-
δουλάκης, ενώ παρέμβαση έκανε και ο κ. 
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης, πρόεδρος 
του Αναπτυξιακού και Εξωραϊστικού Συλλό-
γου «Αθηνά» και μέλος πολλών συλλόγων 
που ασχολούνται με τα κοινά. Οι ομιλητές 
διαλέχθηκαν με το ακροατήριο, το οποίο 
έθεσε καίρια ερωτήματα και έκανε σημα-
ντικές τοποθετήσεις.

Έγκλημα κατά του 
περιβάλλοντος 
 και της υγείας μας

Στην εισηγητική ομιλία του ο κ. Χριστο-
δουλάκης εστιάστηκε στην αδιαφορία για 
το περιβάλλον και στην επιπολαιότητα με 
την οποία αντιμετωπίζονται τα οικολογικά 
προβλήματα από αρμόδιους φορείς.

«Με το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ» ο 
Αργοσαρωνικός θα αρχίσει να επανέρχεται 
στην πρότερη καλή κατάστασή του τουλά-
χιστον μετά από 20 χρόνια», υποστήριξε ο 
κ. Χριστοδουλάκης, αμφισβητώντας έντονα 
τις διαβεβαιώσεις αρμόδιων φορέων για 
το ότι έχει αντιμετωπιστεί ήδη με επιτυχία 
η θαλάσσια ρύπανση και επομένως δεν 
υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των λου-
ομένων ή για το οικοσύστημα. Επισήμανε, 
μάλιστα, τον ιδιαίτερο κίνδυνο που διατρέχει 
η υγεία των παιδιών και των γυναικών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα στοι-
χεία που έχει συγκεντρώσει το ΠΑΚΟΕ 
από δικές του μετρήσεις, σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και με το 
Πολυτεχνείο, στην ενάλια ζώνη στην οποία 
συνέβη το «δυστύχημα, και όχι ατύχημα, 
όπως το αποκαλούν μερικοί», όπως είπε, 
και συγκεκριμένα στις τιμές των πισσω-
δών υδρογονανθράκων και του χημικά 
καταναλισκόμενου οξυγόνου (COD), δύο 
εξαιρετικά επικίνδυνων ουσιών. Για τους 
πρώτους ο κ. Χριστοδουλάκης είπε ότι 
έχουν μειωθεί ελάχιστα οι δείκτες τους 
έναν περίπου μήνα μετά το ναυάγιο (είναι 
ακόμη περίπου 115 φορές πάνω από το 
επιτρεπτό όριο), ενώ για το δεύτερο οι τιμές 

είναι οκταπλάσιες του επιτρεπτού ορίου.
Η αρμόδια κρατική υπηρεσία (ΕΛΚΕΘΕ) 

δεν έχει ακόμη αποτελέσματα μετρήσεων, 
ενώ οι επτά ιδιωτικές εταιρείες που έχουν 
αναλάβει τη «δήθεν» απορρύπανση κωλυ-
σιεργούν λόγω κερδοσκοπίας, ανέφερε ο κ. 
Χριστοδουλάκης, κατονομάζοντας συγκε-
κριμένα την POLYECO και παραθέτοντας 
στοιχεία για το υπερβολικό κέρδος που 
έχουν αυτές οι εταιρείες από τις μεθόδους 
απορρύπανσης που χρησιμοποιούν. 

Προσέθεσε, δε, ότι το οικολογικό 
έγκλημα συνεχίζεται με την εναπόθεση 
των πισσωδών καταλοίπων στους ΧΥΤΑ, 
μολονότι θα έπρεπε να γίνουν αντικείμενο 
οργανωμένης βιολογικής επεξεργασίας.

«Έχοντας ήδη ξοδευτεί περίπου 18 
εκατομμύρια ευρώ, με την  προοπτική να 
γίνουν 50, χωρίς να έχει γίνει ουσιαστική 
απορρύπανση, γιατί δεν ευαισθητοποιούμα-
στε;», αναρωτήθηκε ο κ. Χριστοδουλάκης. 

Στο σημείο αυτό έκανε τη «θλιβερή 
διαπίστωση», όπως είπε, ότι «δεν έχουμε 
πια συναίσθηση της πραγματικότητας, κάτι 
για το οποίο ευθύνονται και ορισμένοι 

τοπικοί άρχοντες που καθησυχάζουν τους 
δημότες τους για να μην θίξουν κατεστη-
μένα συμφέροντα».

Το οικονομικό σκέλος  
της καταστροφής

«Από τις περίπου 1.800 επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή 
ζώνη και ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί 
ζημία, οι 800 δεν έχουν τζίρους, επειδή 
δεν έκοβαν αποδείξεις, και συνεπώς δεν 
μπορούν να πάρουν αποζημίωση. Το φαι-
νόμενο είναι τραγικό», διαπίστωσε ο κ. 
Χριστοδουλάκης.

Στη συνέχεια επέκρινε τις τοπικές Αρχές 
και την κρατική εξουσία για αβελτηρία εν 
όψει της ανάληψης πρωτοβουλιών για τη 
λύση του προβλήματος και κάλεσε τους 
πολίτες σε επαγρύπνηση και αντίδραση. 
Προβλέποντας σοβαρές βλάβες όχι μόνο 
για την οικονομία της περιοχής αλλά και 
για την υγεία των κατοίκων της στο άμεσο 
μέλλον, συνέδεσε το συγκεκριμένο θέμα με 
τη γενικότερη περιβαλλοντική καταστροφή 

της Αττικής στον βωμό των οικονομικών 
συμφερόντων. Ειδικότερα, αναφέρθηκε 
στην «επί 67 ολόκληρα χρόνια υποβάθ-
μιση της περιοχής των Οινοφύτων και της 
μόλυνσης του Ασωπού κατόπιν της ίδρυσης 
της βιομηχανικής ζώνης». Προσέθεσε ότι, 
παρά τις συστάσεις του ΠΑΚΟΕ για τη δια-
μόρφωση αντιπυρικών ζωνών στην Αττική 
και παρά τη διάθεση σχετικών κονδυλίων, 
«οι Δήμοι διασπάθισαν τα χρήματα, δεν 
έφτιαξαν τις 54 απαιτούμενες ζώνες, αλλά 
μόνο 4, με αποτέλεσμα να καταστραφεί 
η βόρεια Αττική από τις πυρκαγιές του 
περασμένου καλοκαιριού.

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ αναφέρθηκε 
επίσης στην κερδοσκοπία που συνοδεύει την 
υποβάθμιση της ποιότητας των διατροφικών 
προϊόντων, συνδέοντας την αισχροκέρδεια 
με τις διαφημιστικές πρακτικές και με την 
ανάλογη προβολή της οποίας τυγχάνουν 
από τα μέσα ενημέρωσης. Τόνισε συγκε-
κριμένα την κατάργηση του νόμου περί 
παραπλανητικής διαφήμισης, θέμα για 
το οποίο προκλήθηκε ζωηρή αντίδραση 
και στο κοινό.

Πώς μπορούν  
να αλλάξουν τα πράγματα;

Στη δική του τοποθέτηση ο κ. Μπα-
χλιτζανάκης τόνισε το αξιοπερίεργο της 
βύθισης του «Αγία Ζώνη ΙΙ» υπό νηνεμία 
και μέσα στο λιμάνι καθώς και το ότι δεν 
έχουν γίνει γνωστά ακόμη το αρχικό και 
το τελικό φορτίο του πλοίου.

Ο ομιλητής συνέδεσε τα εκφυλιστικά 
φαινόμενα που συνδέονται με το περιβάλ-
λον και τη λειτουργία της οικονομίας με την 
αλλοτρίωση της νεοελληνικής συνείδησης. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά, «έχουμε γίνει 
όλοι μονοθεϊστές, με μοναδικό θεό μας 
το χρήμα». Σε αυτήν απέδωσε και την 

Σαρωνικός: καθαρός μετά από... 30 χρόνια

 Η θέση του ναυαγίου
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απάθεια που δείχνουμε απέναντι στα 
σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τη 
χώρα, με αποκορύφωμα την ανομία και 
την υποβολιμαία νομοθέτηση.

Ο κ. Μπαχλιτζανάκης έδωσε έμφαση 
στον εγκλωβισμό μας στα ατομικά μας 
προβλήματα, είτε αυτά είναι οικονομικά 
είτε κοινωνικά είτε άλλα, υποστηρίζοντας 
ότι αυτός ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό 
για την αδιαφορία μας για τα κοινά. Ως 
αντίδοτο πρότεινε την ευαισθητοποίηση 
και ενεργοποίησή μας για τα προβλήματα 
της μικροκοινωνίας στην οποία ανήκει ο 
καθένας μας και την προσφορά αλλη-
λεγγύης στους οικείους μας.

Γιατί δεν γίνεται 
ανακύκλωση

Σε απορία του κοινού σχετική με 
την εναπόθεση και επεξεργασία των 
αποβλήτων του Αργοσαρωνικού, ο κ. 
Χριστοδουλάκης απάντησε ότι στην 
πραγματικότητα δεν γίνεται ανακύκλωση 
στην πατρίδα μας. Αναφερόμενος στα 
ισχύοντα προγράμματα ανακύκλωσης, 
τόνισε την έλλειψη ουσιαστικής απο-
δοτικότητάς τους, καθώς, όπως είπε, 
«ελάχιστο ποσοστό ανακυκλώσιμων 
υλικών φτάνει στα ΚΔΑΥ και από εκεί 
στο ΕΜΑΚ, κυρίως με ευθύνη της ΕΕΑΑ, 
της ιδιωτικής εταιρείας που έχει αναλά-
βει τον μεγαλύτερο όγκο του έργου της 
ανακύκλωσης συσκευασιών». Επέκρινε 
επίσης την πρακτική ορισμένων ΜΚΟ που 
αναλαμβάνουν τον καθαρισμό παραλιών 
«βάζοντας μικρά να μαζεύουν αποτσίγαρα, 
κάτι απαράδεκτο από άποψη υγείας».

Από τη συζήτησε προέκυψε επίσης 
η ανάγκη χρήσης πιο φιλικών προς το 
περιβάλλον και πιο υγιεινών συσκευ-
ασιών (λ.χ. γυάλινων αντί πλαστικών 
μπουκαλιών), αλλά και δυνατότητα 
αξιοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας. 
Στο σημείο αυτό οι ομιλητές διαπίστωσαν 
ότι η τελευταία αντιστρατεύεται πολύ 
ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, που 
την εμποδίζουν.

Περιβάλλον, Πολιτεία και πολίτες 
Οι τοποθετήσεις των ομιλητών προ-

κάλεσαν ζωηρή εντύπωση στο κοινό, που, 
αν και ολιγάριθμο, ενεπλάκη σε γόνιμο 
διάλογο με αυτούς. Ο κ. Χριστοδουλάκης 
επανέλαβε τις ενστάσεις του αναφορικά 
με τη λειτουργία των αρμόδιων φορέων, 
τονίζοντας την έλλειψη επίσημων μετρή-
σεων για τη ρύπανση του Σαρωνικού 
αλλά και την ασάφεια των στοιχείων 
ως προς την ποσότητα του πετρελαίου 
που είχε αρχικά φορτωθεί στο «Αγία 
Ζώνη ΙΙ», την ποσότητα που ρύπανε τη 
θάλασσα και την τελική ποσότητα που 
απαντλήθηκε από το ναυάγιο.

Στο σημείο αυτό εκ μέρους του κοινού 
επιδόθηκε στους ομιλητές αντίγραφο της 
«Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 
2852, 16/08/2017), όπου αναφέρεται 
(σελ. 29951-29952):

«10. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 4: Χρονοδιάγραμμα εγκα-
τάστασης - Αποστολή στοιχείων»: 
Όλα τα πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά 
μέσα υποχρεούνται να εγκαταστήσουν 
έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 ή στον 

πρώτο κατά νόμο δεξαμενισμό από την 
έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 1 της παρούσας, ηλεκτρονικό 
σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών και 
ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού 
θέσης (Global Positioning System - GPS), 
συλλογής και αποστολής δεδομένων».

Όπως παρατηρήθηκε από όλους, η 
συγκεκριμένη διάταξη σημαίνει πολύ απλά 
ότι, αφού μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017 
τα πλοία δεν έχουν την υποχρέωση να 
εγκαταστήσουν ηλεκτρονικό σύστημα 
εισροών-εκροών και εντοπισμού θέσης, 
δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος εξακρί-
βωσης της ποσότητας του μαζούτ που 
χύθηκε στη θάλασσα από το ναυάγιο 
του «Αγία Ζώνη ΙΙ»!

Στο σημείο αυτό ο κ. Χριστοδουλάκης 
επισήμανε την αντίφαση στις τοποθε-
τήσεις των αρμοδίων, φέρνοντας ως 
παράδειγμα τις δηλώσεις των υπουργών 
Κουρουμπλή και Ξανθού. Θύμισε ότι, 
ενώ ο πρώτος την τρίτη μόλις μέρα 
μετά το ναυάγιο προέτρεπε τους πολί-
τες να κολυμπούν άφοβα, ο δεύτερος 
ως υπουργός Υγείας ήταν πολύ πιο 
προσεκτικός και συνιστούσε αποφυγή 
ενάλιων δραστηριοτήτων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ τόνισε την 
ανάγκη για ουσιαστική περιβαλλοντική 
παιδεία και διαμόρφωση γνήσιας οικο-
λογικής συνείδησης. Μνημονεύοντας 
την απουσία οποιασδήποτε εξάρτησης 
του ΠΑΚΟΕ από κομματικές παρατάξεις, 
μέμφθηκε τις οικολογικές οργανώσεις ή 
κόμματα που συμμετέχουν στην άσκηση 
εξουσίας για συνυπαιτιότητα στη διαιώ-
νιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν μπορεί 
μια πράσινη οργάνωση να συμμετέχει 
σε μια πολιτική που εξ ορισμού αντι-
στρατεύεται το περιβάλλον· αλλά και 
κάθε πράσινη προοπτική δεν πρέπει να 
συγχρωτίζεται με την εξουσία».

Η απουσία κάθε οργανωμένης πολι-
τικής για το περιβάλλον και την υγεία 
καταδεικνύεται, σύμφωνα με τον κ. 
Χριστοδουλάκη, και από την επιχειρού-
μενη νομιμοποίηση της χρήσης ινδικής 
κάνναβης. «Οι επίσημοι τολμούν να 
συγκρίνουν την ελληνική πραγματικότητα 

με εκείνη της Ολλανδίας ή άλλων χωρών, 
τη στιγμή που εδώ δεν υπάρχει καμία 
υποδομή», είπε. Και προσέθεσε: «Εδώ 
δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί 
για τα τρόφιμα – ο ΕΦΕΤ αντί για 800 
έχει 80 υπαλλήλους· πώς θα ελεγχθεί 
η χρήση κάνναβης;».

Στη συνέχεια ανέφερε τις ευθύνες 
της δικαστικής εξουσίας και μνημόνευσε 
δύο πρωτοβουλίες του ΠΑΚΟΕ με ιδι-
αίτερο βάρος. 

Η πρώτη είναι η κατάθεση επίσημης 
καταγγελίας, έκτασης 1.200 σελίδων, 
στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου 
για τη διερεύνηση των στοιχείων που 
προέκυψαν από τις δειγματοληπτικές 
μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ σχετικά με τα 
ακατάλληλα και νοθευμένα τρόφιμα. 
Η δεύτερη είναι η πρωτοβουλία του 
ΠΑΚΟΕ να ζητήσει από τον υπουργό 
Παιδείας την άδεια να επισκέπτονται 
οι μαθητές αλλαντοβιομηχανίες, ώστε 
να διαπιστώνουν ιδίοις όμμασι πώς 
παρασκευάζονται τα αλλαντικά που 
διαφημίζει η τηλεόραση. Ο υπουργός 
επέδειξε επιφυλακτικότητα ως προς το 
αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό...

Από το κοινό προτάθηκε η διοργάνω-
ση επιμορφωτικών σεμιναρίων από το 
ΠΑΚΟΕ. Ο κ. Χριστοδουλάκης υπενθύμισε 
με συντομία τις σχετικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που έχουν ήδη αναλη-
φθεί από το ΠΑΚΟΕ και δεσμεύτηκε: «Θα 
συνεχίσουμε με την ίδια αγωνιστικότητα 
και στο μέλλον. Οι προτάσεις όλων είναι 
ευπρόσδεκτες».

Την εκδήλωση έκλεισε ο πρόεδρος 
του ΠΑΚΟΕ συνδέοντας το ελληνικό 
οικολογικό ζήτημα με τα οικουμενικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα, με την 
πολιτική των μεγάλων λόμπι που επω-
φελούνται από αυτά, αλλά και με τη 
μαζοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου, 
που συνθλίβεται ανάμεσα στην υλιστική 
αλλοτρίωση και στην απαξίωση της ίδιας 
της ύπαρξής του. 

Ευχήθηκε επίσης να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα 
περιβαλλοντικά θέματα, ώστε να μην 
«μικραίνει με την πάροδο του χρόνου, αντί 
να μεγαλώνει, όπως θα ήταν εύλογο, το 
οικολογικό κίνημα» κατά διαπίστωσή του.

Το έγκλημα  
στον Σαρωνικό  
είναι διαχρονικό
ΑΠΟ ΤΗ δεκαετία του ’60 ο Νίκος Γκά-
τσος είχε περιγράψει στον «Εφιάλτη της 
Περσεφόνης» όσα συνέβησαν τον μισό 
και πλέον αιώνα μέχρι τις ημέρες μας στον 
Σαρωνικό κόλπο. Πιστεύουμε ότι δεν θα 
μπορούσε να έχει γραφτεί κάποιο κείμενο 
περισσότερο προφητικό για τον εφιάλτη 
(οικολογικό, οικονομικό και πολιτικό) που 
ζούμε σήμερα: Είχε προφητεύσει την κυρι-
αρχία των κατασκευαστικών εταιρειών και 
την καταστροφή του φυσικού τοπίου με την 
τσιμεντοποίηση του Σαρωνικού («εκεί που 
φύτρωνε φλισκούνι και άγρια μέντα, τώρα 
παζαρεύουν τα τσιμέντα»). Είχε επισημάνει 
την υποταγή των ιστορικών μνημείων στις 
κερδοσκοπικές επιδιώξεις των τουριστικών 
επιχειρήσεων («εκεί που σμίγανε τα χέρια 
τους οι μύστες, τώρα πετάνε τα αποτσίγαρα 
οι τουρίστες»). Τέλος είχε προβλέψει και 
την κυριαρχία των πετρελαϊκών εταιρειών 
(«το καινούργιο παν να δουν διυλιστήριο») 
σε μια από τις ωραιότερες παράκτιες ζώνες

Είναι φανερό ότι τα οργανωμένα συμφέ-
ροντα (εφοπλιστικό κεφάλαιο, πετρελαϊκές, 
κατασκευαστικές και τουριστικές επιχειρήσεις) 
είχαν σχεδιάσει πολύ νωρίς το πώς θα κερ-
δοσκοπούν στον Σαρωνικό χωρίς κανέναν 
έλεγχο, με την αμέριστη βέβαια στήριξη των 
εκάστοτε κυβερνήσεων, αδιαφορώντας για τις 
καταστροφικές συνέπειες, τόσο στο παράκτιο 
και θαλάσσιο περιβάλλον και στα ιστορικά 
μνημεία, όσο και στις τοπικές κοινωνίες: 
καταπατήσεις του αιγιαλού για κατασκευή 
αυθαίρετων και παράνομων κτηριακών 
εγκαταστάσεων (ξενοδοχείων, εστιατορίων, 
βιλών κ.ά.), μόλυνση και ρύπανση από τα 
διαλυτήρια των πλοίων, εκτεταμένες περι-
φράξεις παραλιών με απαγόρευση πρόσβασης 
των πολιτών για κολύμπι, συνεχή εργατικά 
και οικολογικά ατυχήματα στα ΕΛΠΕ, στα 
άλλα διυλιστήρια και στα πλοία είναι μόνο 
μερικές από τις συνέπειες της ασύδοτης 
δράσης του κεφαλαίου.

Το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Αγία 
Ζώνη ΙΙ», που εξελίχθηκε σε οικολογική 
καταστροφή απροσδιόριστων διαστάσε-
ων, με την πετρελαιοκηλίδα να προκαλεί 
ρύπανση με ανυπολόγιστες ζημίες άμεσα 
αλλά και μακροπρόθεσμα, και στη θαλάσ-
σια χλωρίδα και πανίδα αλλά και στη ζωή 
των κατοίκων των παράκτιων Δήμων και 
των νησιών του Σαρωνικού, είναι μόνο η 
κορυφή του παγόβουνου της αυθαιρεσίας 
και της καταπάτησης των νόμων και του 
Συντάγματος.

Για την αποτελεσματική υπεράσπιση 
του Σαρωνικού έχει γίνει πλέον φανερή 
η ανάγκη συντονισμού των κινημάτων και 
των συλλογικοτήτων, κυρίως αυτών που 
δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο 
και στα νησιά, αλλά και ολόκληρης της Αττι-
κής. Το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού θα 
πάρει άμεσα πρωτοβουλίες προς αυτή την 
κατεύθυνση και παράλληλα θα συμμετάσχει 
σε όποια πρωτοβουλία έχει τον ίδιο στόχο.

Κωνσταντίνος Γιαννακάκης
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Η «ΟΙΚΟνομία» σταχυολόγησε και 
αναδημοσιεύει τα δημοσιεύματα 
του Τύπου σχετικά με την πρόοδο 

απορρύπανσηςτου Αργοσαρωνικού μετά το 
ναυάγιο του δεξαμενοπλοίου «Αγία Ζώνη 
ΙΙ». Το «χρονικό του τρόμου» έχει ως εξής:
10 Σεπτεμβρίου 2017:
• Βύθιση του αγκυροβολημένου δεξαμε-
νοπλοίου «Αγία Ζώνη ΙΙ» με 2.570 τόνους 
καύσιμα νοτιοδυτικά της Ψυττάλειας 
κοντά στη βραχονησίδα Αταλάντη, στον 
Σαρωνικό.
11 Σεπτεμβρίου 2017:
• Επιχείρηση ιδιωτικών συνεργείων στη 
θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κυνόσουρας 
και Σεληνίων.
12 Σεπτεμβρίου 2017:
• Πέντε μεγάλα απορρυπαντικά σκάφη 
ιδιωτικής εταιρείας επιχειρούν στις ακτές 
της Πειραϊκής. Στο σημείο έχουν ποντιστεί 
πλωτά φράγματα, ενώ η όλη επιχείρηση 
επιτηρείται από 2 σκάφη του Λιμενικού 
Σώματος.
• Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στεγανο-
ποίησης του ναυαγίου.
19 Σεπτεμβρίου 2017:
• Μήνυση κατά παντός υπευθύνου καταθέ-
τει το WWF και αγωγές για την οικολογική 
καταστροφή ο Δήμος Πειραιά.
22 Σεπτεμβρίου 2017:
• Το δεξαμενόπλοιο «Ακταία» ORV, που 
διατέθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (EMSA), 
έχει περισυλλέξει 2.730 κυβικά μέτρα 
νερού με μικροποσότητες πετρελαίου.
• Έχουν δοθεί για διαχείριση αποβλήτων 
οι εξής ποσότητες: 1.750 κυβικά μέτρα 
υγρά πετρελαιοειδή, 749 τόνοι ρυπασμένα 
χώματα και απορροφητικά και τα 2.730 
κυβικά μέτρα νερού με μικροποσότη-
τες πετρελαίου από το δεξαμενόπλοιο 
«Ακταία» ORV.
• Επτά απορρυπαντικά σκάφη και 13 
πλωτά επιχειρούν για την περισυλλογή 
και τον περιορισμό του πετρελαίου.
• Συνολικά 19 ομάδες με 341 άτομα 
προσωπικό πραγματοποιούν ανάκτηση 
πετρελαίου με χρήση εξειδικευμένου εξο-
πλισμού στις περιοχές Πειραιά, Παλαιού 
Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού, Γλυφάδας 
και Σαλαμίνας.
29 Σεπτεμβρίου 2017:
• Ολοκληρώνεται η διαδικασία άντλησης 
του πετρελαϊκού φορτίου του «Αγία Ζώνη 
ΙΙ» από το δεξαμενόπλοιο «Σύρος». Η 
συνολική ποσότητα άντλησης είναι 2.535 
κυβικά μέτρα. Στο δεξαμενόπλοιο «Σύρος» 
φορτώνονται 1.002 κυβικά μέτρα (στην 
πλατφόρμα που είχε στηθεί εργάζονταν 
60 άτομα καθημερινά, ενώ σε σκάφη 
απορρύπανσης, λάντζες κ.τ.λ. άλλα 30 
άτομα περίπου) και στο πετρελαιοφόρο 
«Lassea» 1.533 κυβικά μέτρα.
• Ξεκινάει η διαδικασία αποστράγγισης 
των δεξαμενών του «Αγία Ζώνη ΙΙ» και στη 
συνέχεια η προετοιμασία της ανέλκυσης 
του ναυαγίου, η οποία αναμένεται να 
διαρκέσει περίπου δύο μήνες.
• 154 άτομα επιχειρούν στην ευρύτερη 
περιοχή του όρμου Σεληνίων-Λιμνιώνα-

Κυνόσουρας-Αγίου Νικολάου με αντλίες 
υψηλής πίεσης και 5 πλυστικά μηχανήματα.
• Δύτες διενεργούν έλεγχο στην περιοχή 
Θεατράκι.
• Στο λιμανάκι της Αφροδίτης συνεχίζονται 
εργασίες καθαρισμού με απορροφητικά 
υλικά, ενώ στη θαλάσσια λουτρική εγκατά-
σταση «Φρεαττύδα» επιχειρούν 13 άτομα 
ιδιωτικού συνεργείου για καθαρισμό του 
αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής.
• 35 άτομα της αναδόχου εταιρείας με 
πλυστικό και πιεστικά μηχανήματα επι-
χειρούν στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού 
Φαλήρου.
• 20 άτομα ιδιωτικής εταιρείας επιχειρούν 
στη θαλάσσια περιοχή Αλίμου, ενώ άλλα 
48 άτομα ιδιωτικού συνεργείου επιχειρούν 
στις παραλίες των Δήμων Αλίμου και 
Ελληνικού με πιεστικά μηχανήματα και 
μπετονιέρα επεξεργασίας άμμου.
• 49 άτομα της αναδόχου εταιρείας 
και εθελοντές συνεχίζουν τις εργασίες 
καθαρισμού στη θαλάσσια περιοχή της 
Γλυφάδας.
• 16 άτομα επιχειρούν στην εγκατάστα-
ση «Αστέρας Γλυφάδας» με 5 πλυστικά 
μηχανήματα, ενώ αναμένεται εντός της 
ημέρας να χρησιμοποιηθεί μία αντλία 
ιδιωτικής εταιρείας και μία του Πολεμι-
κού Ναυτικού με χειριστές στελέχη του 
Πολεμικού Ναυτικού.
30 Σεπτεμβρίου 2017:
• 140 άτομα ιδιωτικών εταιρειών και 
εθελοντές διενεργούν εργασίες καθαρι-
σμού στην ευρύτερη περιοχή του όρμου 
Σεληνίων-Λιμνιώνα-Κυνόσουρας-Αγίου 
Νικολάου με αντλίες υψηλής πίεσης και 
πλυστικά μηχανήματα.
• Δύτες διενεργούν επανέλεγχο στην 
περιοχή Θεατράκι.
• 23 άτομα επιχειρούν στη θαλάσσια 
περιοχή της Πειραϊκής με μηχανικά μέσα· 
διαπιστώνουν ότι δεν υφίσταται θαλάσσια 
ρύπανση.
• Στο λιμανάκι της Αφροδίτης και στη 
θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση «Φρε-
αττύδα» συνεχίζονται οι εργασίες καθα-
ρισμού.
• 37 άτομα επιχειρούν στη θαλάσσια 

περιοχή Παλαιού Φαλήρου, διαπιστώνο-
ντας ότι παρουσιάζει σταθερή βελτίωση.
• 15 άτομα επιχειρούν στη θαλάσσια 
περιοχή Αλίμου.
• 37 άτομα ιδιωτικού συνεργείου επι-
χειρούν με πιεστικά μηχανήματα στις 
παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελλη-
νικού (ειδικότερα, σε αυτές της «Παλιάς 
Φαντασίας», του Ελληνικού Ναυτικού 
Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του 
Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου).
• 47 άτομα και εθελοντές συνεχίζουν 
εντατικές εργασίες καθαρισμού με 4 πιε-
στικά μηχανήματα στις μαρίνες Γλυφάδας.
• Στον «Αστέρα Γλυφάδας» επιχειρεί 
συνεργείο 34 ατόμων με 4 πιεστικά μηχα-
νήματα. Δύτες διενεργούν έλεγχο του 
βυθού και σκάφος απορρύπανσης επιχειρεί 
για έλεγχο της ευρύτερης περιοχής.
4 Οκτωβρίου 2017:
• Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού 
από ιδιωτικά συνεργεία 136 ατόμων στην 
ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων-
Λιμνιώνα-Κυνόσουρας-Αγίου Νικολάου.
• Συνεχίζεται ο καθαρισμός των ακτών 
στη θαλάσσια περιοχή της Πειραϊκής 
και του Παλαιού Φαλήρου, αν και δεν 
παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση.
• Ένα συνεργείο καθαρισμού με χρήση 
μηχανικών μέσων επιχειρεί στη θαλάσσια 
περιοχή του Αλίμου.
• Συνεργείο 29 ατόμων επιχειρεί στην 
περιοχή «Αστέρας Γλυφάδας» με βυτι-
οφόρα οχήματα και μηχανήματα, ενώ 6 
δύτες διενεργούν έλεγχο και καθαρισμό 
του βυθού.
13 Οκτωβρίου 2017:
• Πραγματοποιούνται 64 καταδύσεις 
στελεχών της Μονάδας Υποβρύχιων 
Αποστολών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής στην περιοχή του ναυαγίου.
• Επιχειρούν 119 άτομα με πιεστικά 
μηχανήματα και άλλα μηχανικά μέσα 
για τον καθαρισμό των βράχων και των 
ακτών στην ευρύτερη περιοχή του όρμου 
Σεληνίων-Λιμνιώνα-Κυνόσουρας-Αγίου 
Νικολάου.
• Επιχειρούν δύτες στην περιοχή Θεατράκι 
για καθαρισμό του βυθού.

• Ολοκληρώνονται οι εργασίες καθαρισμού 
στις περιοχές της Πειραϊκής, του Παλαιού 
Φαλήρου και του Αλίμου. Πραγματοποι-
είται νέα επιχείρηση από 48 άτομα στις 
παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελλη-
νικού (ειδικότερα, σε αυτές της «Παλιάς 
Φαντασίας», του Ελληνικού Ναυτικού 
Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του 
Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου).
• Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού 
από 57 άτομα της αναδόχου εταιρείας 
με μηχανικά μέσα.
• 18 άτομα επιχειρούν στην εγκατάσταση 
«Αστέρας Γλυφάδας».
17 Οκτωβρίου 2017:
• Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής κ. Π. Κουρουμπλής επισκέ-
πτεται τις ακτές του Φλοίσβου μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού 
στις ακτές του Παλαιού Φαλήρου.
• Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διο-
νύσης Χατζηδάκης και εκπρόσωποι του 
Λιμενικού Σώματος και της εταιρείας που 
είχε αναλάβει το έργο της απορρύπανσης 
υπογράφουν Πρωτόκολλο Επιθεώρησης 
Ολοκλήρωσης Καθαρισμού και Παράδο-
σης των Ακτών. Οι ακτές του Παλαιού 
Φαλήρου παραδίδονται στο κοινό.
• Ιδιωτικό συνεργείο 138 ατόμων επι-
χειρεί στην ευρύτερη περιοχή του όρμου 
Σεληνίων-Λιμνιώνα-Κυνόσουρας-Αγίου 
Νικολάου, ενώ δύτες επιχειρούν για τον 
καθαρισμό του βυθού.
• 58 άτομα με μηχανικά μέσα επιχειρούν 
στις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελλη-
νικού (ειδικότερα, σε αυτές της «Παλιάς 
Φαντασίας», του Ελληνικού Ναυτικού 
Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του 
Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου).
• 49 άτομα συνεχίζουν τις εργασίες καθα-
ρισμού με μηχανικά μέσα στην περιοχή 
της μαρίνας Γλυφάδας.
• Συνεργείο 20 ατόμων της αναδόχου 
εταιρείας εκτελεί εργασίες καθαρισμού 
στην εγκατάσταση «Αστέρας Γλυφάδας».
19 Οκτωβρίου 2017:
• Ανακοινώνεται η παράδοση του τμήματος 
της Πειραϊκής στο κοινό.

Κέλλυ Τσουμάρη

«Αγία Ζώνη ΙΙ»: το ημερολόγιο της καταστροφής
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Ν α δοθεί άμεση προτεραιότητα 
στην προστασία των θαλασσών 
και του περιβάλλοντος ζήτησε 

ο Οικολόγος Πράσινος βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς στην παρέμβασή 
του στη Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος 
της Βουλής. Η Επιτροπή συνεδρίασε την 
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα τη 
ρύπανση στο Σαρωνικό από το ναυάγιο 
του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ», με 
την παρουσία και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη 
Κουρουπλή. 

Ο Γιώργος Δημαράς υπογράμμισε ότι 
η θάλασσα είναι η ίδια η ζωή για τη χώρα 
μας, η οποία βιώνει τα τελευταία χρόνια 
σοβαρή περιβαλλοντική και οικολογική 
κρίση. Και προσέθεσε:

«Οι επιπτώσεις που έχουν επέλθει 
σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα της 
χώρας μας, κυρίως στη θάλασσα, που 
είναι ταυτόσημη με τη ζωή της Ελλάδας, 
είναι τεράστιες. Εάν συμβεί ένα μεγαλύ-
τερο ατύχημα, η ζωή θα καταστραφεί. 
Το σοβαρό ατύχημα στον Σαρωνικό, με 
πολύ αρνητικές συνέπειες στη θάλασσα 
και στα οικοσυστήματα, στην οικονομία, 
στην κοινωνία αλλά και στη δημόσια υγεία, 
ας γίνει αφορμή επαγρύπνησης για την 
ανάγκη προστασίας των θαλασσών μας 
από ένα ενδεχόμενο μεγαλύτερο ατύχημα. 
Ατύχημα σαν αυτό που συνέβη από τις 
εξορύξεις πετρελαίου στον Κόλπο του 
Μεξικού θα σήμαινε πλήρη καταστροφή».

Για τους λόγους αυτούς, ο Γιώργος 
Δημαράς τόνισε ότι και οι Οικολόγοι 
Πράσινοι, τους οποίους εκπροσωπεί στη 
Βουλή, τοποθετούνται αρνητικά στις εξο-
ρύξεις υδρογονανθράκων στη θάλασσα, 
λόγω του κινδύνου για το περιβάλλον, 
αλλά και με γνώμονα την ορθή, έντιμη 

και ηθική διαχείριση των φυσικών πόρων 
απέναντι στις επόμενες γενεές.

Ο βουλευτής επέμεινε στις ευθύνες 
όλου του πολιτικού συστήματος για τη 
ρύπανση της θάλασσας, υπογραμμίζοντας 
ότι «θα πρέπει να απολογηθούμε στην 
ελληνική κοινωνία, στη διεθνή κοινότητα 
αλλά και στις επόμενες γενιές».

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Δημαράς: 
«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον 

ίδιο τρόπο. Είναι αναγκαίο να ληφθούν 
μέτρα πρόληψης και να γίνουν σημαντικές 
αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου 
να πάψουν να κυκλοφορούν τα γερασμένα 
και ακατάλληλα πλοία. Επιβάλλεται επίσης 
να επιβληθούν παραδειγματικές τιμωρίες 
σε όσους παρανομούν, να «πέσουν κεφά-
λια», ώστε να καταλάβουν οι κερδοσκόποι 
που εγκληματούν ότι δεν είναι υπεράνω 
του νόμου».

Η θάλασσα στην Ελλάδα είναι η ύπαρξή μας
«Αγία Ζώνη ΙΙ»:  
Ποιοι ευθύνονται

Το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ» 
προξένησε μία από τις χειρότερες οικο-
λογικές καταστροφές στον Σαρωνικό, 
με απρόβλεπτα μακροχρόνιες επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον της πολύπαθης 
οικολογικά Αττικής. Ο καταλογισμός 
των ευθυνών και η απαίτηση επανορ-
θώσεων περιμένουν ακόμη…

Με αφορμή ακριβώς τη διαφαι-
νόμενη οικολογική καταστροφή του 
Αργοσαρωνικού, ο συν-εκπρόσωπος 
των Οικολόγων Πράσινων, Κώστας 
Διάκος, δήλωσε στις 13.09.2017:

«Προς το παρόν, και μέχρι να 
διευκρινιστούν, ενδιαφέρουν ελάχιστα 
τα συγκεκριμένα αίτια της βύθισης 
του δεξαμενόπλοιου που στάθηκε 
η αιτία της θαλάσσιας ρύπανσης 
των ακτών της Σαλαμίνας και, όπως 
φαίνεται, και της Πειραϊκής. Αυτό το 
οποίο προβάλλει ως τραγικό αίτιο 
της οικολογικής καταστροφής, σε 
όλο του το μεγαλείο, δεν είναι άλλο 
από το τριτοκοσμικό χωροταξικό 
χάος οικιστικών και βιομηχανικών 
περιοχών, εμπορικών περιοχών και 
περιοχών αναψυχής, λιμανιών και 
αιγιαλών στο οποίο καταδίκασαν 
το λεκανοπέδιο της Αττικής όλες οι 
μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Συχνά-
πυκνά, η αίσθηση ότι είναι εξαιρετικά 
δύσκολη η οποιαδήποτε προσπάθεια 
οικολογικής μεταστροφής αυτής της 
κοινωνίας, με αυτά τα δεδομένα, 
μοιάζει απτή πραγματικότητα». 

Προγραμματισμένη επίσκεψη 
στη Σαλαμίνα και στους τόπους 
που δέχθηκαν το μεγαλύτερο 
φορτίο της ρύπανσης από τη 
βύθιση του δεξαμενόπλοιου 
«Αγία Ζώνη ΙΙ» πραγματοποίησε 
την Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 
αντιπροσωπεία της Γραμματείας 
της Περιφερειακής Οργάνωσης 
Αττικής (Ι. Δελής, Α. Ακρίβος, Χ. 
Πατσός, Γ. Δημητρίου) συνοδεία 
μελών του κόμματος (Α. Παγου-
λάτος) και του συν-εκπροσώπου 
των Οικολόγων Πράσινων Κ. 
Διάκου. Η επίσκεψη οργανώθηκε 
σε συνεργασία με τον Περιβαλ-
λοντικό Σύλλογο Σαλαμίνας 
«Πέροιβο» και προέβλεπε συνά-

ντηση με τη δήμαρχο Σαλαμίνας 
Ι. Νάννου-Παπαθανασίου, μέλη 
της αντιπολίτευσης της δημοτι-
κής παράταξης «Ναυμαχία» (Α. 
Μακρένογλου) και εκπροσώπους 
της εταιρείας που εργάζεται για 
την απορρύπανση της ακτογραμ-
μής και του θαλάσσιου χώρου.

Η επίσκεψη βοήθησε στη 
διαπίστωση των δραματικών 
επιπτώσεων της πετρελαϊκής 
ρύπανσης σε σημαντικό μήκος 
της ακτογραμμής αλλά και των 
εντατικών προσπαθειών απορ-
ρύπανσης, τώρα μετατοπισμέ-
νων σε επίπεδο αιγιαλού και 
υποθαλάσσιου περιβάλλοντος.

Πέρα από παρατηρήσεις 

και διαπιστώσεις, η συζήτηση 
με τους τοπικούς περιβαλλο-
ντικούς και πολιτικούς φορείς, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επί-
σκεψης, κατέληξε στην κοινή 
παραδοχή ότι το πραγματικό 
αίτιο των τραγικών διαστάσεων 
που έλαβε το συμβάν, αλλά και 
των κινδύνων παρόμοιων πολυ-
διάστατων καταστροφών στο 
μέλλον, δεν είναι άλλο από το 
πρωτοφανές χωροταξικό χάος 
στο οποίο αφέθηκε διαχρονικά η 
περιοχή της κλειστής θάλασσας 
του Σαρωνικού, όπως και άλλες, 
πάμπολλες, περιοχές της χώρας. 

Αρχαιολογικοί χώροι και 
διαλυτήρια κουφαριών πλοί-

ων, μικρομεσαίες τουριστικές 
δραστηριότητες και χώροι 
αποθήκευσης πετρελαιοειδών, 
ιχθυοκαλλιέργειες και οικιστικά 
σύνολα, λουόμενοι, βιομηχανι-
κές εγκαταστάσεις και μαζούτ 
παραμένουν ανάκατα στον χώρο 
εξαιτίας φλύαρων αλλά ατελών 
ή και διάτρητων νομοθεσιών και, 
ουσιαστικά, της ανικανότητας 
της πολιτικής να προχωρήσει σε 
μία εύρωστη οργάνωση με στόχο 
την αποτελεσματική προστασία 
περιβάλλοντος και ανθρώπινης 
δραστηριότητας και, εν τέλει, 
τη βιώσιμη ευημερία.

Πρόσφατο χειροπιαστό δείγ-
μα των παραπάνω, με αποτέ-

λεσμα τη διαρκή έκπτωση της 
ποιότητας ζωής στην περιοχή, 
αποτελεί η επίμονη προσπά-
θεια περαιτέρω επιβάρυνσης 
του περιβάλλοντος μέσω της 
εγκατάστασης μίας ακόμη ιχθυο-
καλλιέργειας/μυδοκαλλιέργειας 
σε «παρθένα» περιοχή της, παρά 
τις αντιδράσεις των κατοίκων 
και τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις 
της Περιφέρειας, της δημοτικής 
Αρχής και των δημοτικών παρα-
τάξεων. Μετά το πετρέλαιο… και 
τα μύδια: με λίγα λόγια, όταν 
η πολιτική «ζει και βασιλεύει» 
μακριά από το περιβάλλον, που, 
φυσιολογικά, τη δημιουργεί και 
την τροφοδοτεί.

Πετρέλαιο και… μύδια!
Οι Οικολόγοι Πράσινοι Αττικής στον τόπο της οικολογικής καταστροφής
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Τ ο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

διοργανώνει φέτος για πρώτη 
φορά την Έκθεση ΚΑΛΟ ATHENS 
EXPO, μια τριήμερη εκδήλωση που 
φιλοδοξεί να φέρει κοντά τους 
φορείς της κοινωνικής συνεται-
ριστικής οικονομίας και γενικά τις 
οργανώσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον Κοινωνικό Τομέα της 
Οικονομίας. Το ΠΑΚΟΕ συμμετέχει 
ενεργά στην Έκθεση με πληθώρα 
δραστηριοτήτων.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει 
αναπτυχθεί και γνωρίζει ικανή 
διάδοση ο Τριτογενής Τομέας 
της οικονομίας. Πρόκειται για ένα 
σύνολο οικονομικών δραστηριο-
τήτων που κείνται στον ενδιάμεσο 
χώρο μεταξύ του Δημόσιου Τομέα 
και της ιδιωτικής επιχειρηματι-
κότητας.

Οι φορείς της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) 
είναι κυρίως συνεταιρισμοί ή άλλες 
οργανώσεις (Κοινωνικοί Συνεται-
ρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 
– ΚοιΣΠΕ, Κοινωνικές Συνεταιρι-
στικές Επιχειρήσεις – ΚοινΣΕπ, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις – ΜΚΟ 
κ.λπ.) που επιχειρούν με κοινωνικό 
πρόσημο και με κρατική στήριξη 
συνήθως, νομοθετική ή άλλη. 
Προσπαθούν να απασχολούν 
κατά πλειονότητα ανθρώπους 
που ανήκουν σε ευάλωτες ή και 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και 
διαθέτουν συνεταιριστικό πνεύμα. 
Ως εκ τούτου, η επιχειρηματικότητα 
των φορέων ΚΑΛΟ αποσκοπεί 
στην ομαλή ενσωμάτωση και 
ενδυνάμωση στην αγορά εργασίας 
ανθρώπων με σοβαρά συνήθως 
προβλήματα, κάτι που συνιστά και 
τη σπουδαιότερη ίσως κοινωνική 

προσφορά των φορέων ΚΑΛΟ.
Η Έκθεση ΚΑΛΟ ATHENS 

EXPO, που διοργανώνεται για 
πρώτη φορά φέτος στον φιλόξε-
νο χώρο της «Τεχνόπολης», στο 
Γκάζι, από την Τετάρτη 1/112017 
μέχρι την Παρασκευή 3/11/2017 
και ώρες 11.00 π.μ. έως 11.00 
μ.μ., έχει κύριο στόχο να ανα-
δείξει τις δραστηριότητες των 
συμμετεχόντων φορέων και να 
συμβάλει στην ανταλλαγή γόνιμων 
ιδεών στο πεδίο της κοινωνικής 
οικονομίας, εστιάζοντας στην και-
νοτομία και στην αλληλεπίδραση-
συνεργασία των φορέων ΚΑΛΟ. 
Ένας άλλος σημαντικός στόχος 
είναι η ενημέρωση του κοινού, 
για το οποίο η είσοδος θα είναι 
δωρεάν και τις τρεις ημέρες της 
εκδήλωσης, σχετικά με θέματα 
κοινωνικής επιχειρηματικότη-
τας και η διεξαγωγή διαλόγου 
γύρω από ζητήματα ευκαιριών 
απασχόλησης.

Το ΠΑΚΟΕ δίνει δυναμικό 
«παρών» στην Έκθεση, με δικό του 
περίπτερο και ποικίλες δραστηρι-
ότητες, με γνώμονα πάντοτε το 
οικολογικό όφελος που συνδέεται 
με τις κοινωνικές συνεταιριστικές 
δραστηριότητες. Στο περίπτε-
ρο του ΠΑΚΟΕ θα διανέμεται 
δωρεάν ενημερωτικό υλικό και η 
εφημερίδα «ΟΙΚΟνομία», θα λει-
τουργήσει πρότυπος λαχανόκηπος 
με πραγματικά παρτέρια και θα 
επιδειχθούν οι επιστημονικές εργα-
στηριακές μέθοδοι με τις οποίες 
το ΠΑΚΟΕ μετρά και αξιολογεί μια 
σειρά παραμέτρων που αφορούν 
την υγεία και την ποιότητα της 
ζωής μας, όπως η ποιότητα του 
νερού, η ηχορύπανση, η ηλε-
κτρομαγνητική ακτινοβολία και 
η ατμοσφαιρική ρύπανση.

«Τεχνόπολη», Γκάζι, 1 – 3 Νοεμβρίου 2017

To ΠΑΚΟΕ δίνει δυναμικό «παρών»  
στην Έκθεση ΚΑΛΟ ATHENS EXPO ’17

Από την Τετάρτη 1/11/2017 
έως την Παρασκευή 3/11/2017 
διοργανώνεται στην «Τεχνόπο-
λη», στο Γκάζι, από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η 1η 
Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονομίας «ΚΑΛΟ ATHENS 
EXPO ’17». 

Στην Έκθεση θα συμμετά-
σχουν οι φορείς κοινωνικής οικο-
νομίας, με σκοπό την προβολή 
των δραστηριοτήτων τους, την 
καλύτερη μεταξύ τους γνωριμία 
και την ανταλλαγή απόψεων 
για θέματα που αφορούν τον 
Κοινωνικό τομέα της Οικονομίας.

Το πρόγραμμα της Έκθεσης, 
που θα είναι ανοιχτή τις ώρες 
11:00- 23:00 με δωρεάν είσοδο 
για το κοινό, έχει ως εξής:
Τετάρτη, 1/11:
12:00- 14:00: Εργαστήριο 1: 
«Χτίζοντας συνεργατικές ομάδες: 
Το κλειδί της βιωσιμότητας»
Εργαστήριο 2: «Εργαστήριο 
ψηφιακών εργαλείων ανοικτού 
κώδικα, για την οργάνωση και την 
εσωτερική επικοινωνία ομάδων»
16:00- 17:30: Παρουσίαση της 
Ετήσιας Έκθεσης για την ΚΑΛΟ
19:00: Εγκαίνια Έκθεσης: Χαι-
ρετισμός Ρ. Αντωνοπούλου, αν. 
υπουργού Εργασίας / Ομιλία 

πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
Πέμπτη, 2/11:
12:00- 14:00: Εργαστήριο 1: 
«Παράγουμε και... εξάγουμε: Συνε-
ταιριστικά προϊόντα και υπηρεσίες 
πέρα από τα σύνορα»
Εργαστήριο 2: «Μέτρηση Θετι-
κού Κοινωνικού Αντικτύπου»
18:00- 20:00: Συζήτηση: «20 
λεπτά κήρυγμα... Οι φορείς ΚΑΛΟ 
αυτοπαρουσιάζονται»
Παρασκευή, 3/11:
12:00-14:00: Εργαστήριο 1: 
«Ψηφιακή Επικοινωνία 1.0»
Εργαστήριο 2: «Business planκαι 
Οικονομικά για μη ειδικούς»

Το ΠΑΚΟΕ, επίσημα εγγε-

γραμμένος φορέας στο Μητρώο 
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονομίας, θα συμμετάσχει 
δυναμικά στην Έκθεση με δικό 
του περίπτερο. Οι παρεμβάσεις 
του θα πραγματοποιηθούν στο 
σύνολο των εκδηλώσεων της 
Έκθεσης και θα αφορούν κυρίως 
τον διαδραστικό σχεδιασμό της 
επικοινωνίας με τους φορείς και 
το κοινό, πάντα με στόχευση την 
περιβαλλοντική ενημέρωση μέσω 
πολιτικών αειφορίας, εστιασμέ-
νων στο πεδίο της κοινωνικής 
συνεταιριστικής οικονομίας.

Οι δραστηριότητες του 
ΠΑΚΟΕ στο τριήμερο αυτό θα 

περιλαμβάνουν:
• φύτευση σε αυτοσχέδια παρ-
τέρια διάφορων λαχανικών
• λειτουργία εργαστηρίου μέτρη-
σης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
• μέτρηση παραμέτρων ποιότη-
τας νερού
• μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας
• μέτρηση θορύβου
• διανομή ενημερωτικού έντυπου 
υλικού
• δωρεάν διανομή της εφημε-
ρίδας «ΟΙΚΟνομία» του ΠΑΚΟΕ
• διοργάνωση μικρών συζητή-
σεων για τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής

To πρόγραμμα της Έκθεσης

Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ στις εκδηλώσεις του Υπουργείου Εργασίας

«ΤΟ Π.Α.Κ.Ο.Ε. ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 13500 ΕΡΕΥΝΕΣ  
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

Τριάντα οκτώ χρόνια (16 Ιουνίου 1979 – 16 Ιουνίου 2017) συνεχείς αγώνες και προσπάθειες, έρευνες 
και μελέτες με αδιάψευστα στοιχεία στηριζόμενα στα πρωτογενή στοιχεία, που παράγονται στα ιδιόκτητα 
πιστοποιημένα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια του Π.Α.Κ.Ο.Ε., για τη νοθεία και την ποιότητα των 
τροφίμων που καθημερινά με την υπερδιαφήμιση και την υπερκατανάλωση κατακλύζουν τα σπίτια μας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΖΗΤΙΑΝΕΥΟΥΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 
ΤΟ  ΠΑΚΟΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟ 2017 ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΤΙ: 

▶  ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΝΟΘΕΙΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ.  
Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΔΕ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ.

Α)  ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΛΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ.
Β)  ΛΑΔΙΑ ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ  ΟΣΜΕΣ  ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΑΔΙΑ ΝΕΑΣ  ΣΟΔΕΙΑΣ  

ΚΑΙ,  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ .
Γ)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 31% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ.

▶  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣHΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  
ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ 64% ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ Η ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ .

▶  ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ  
ΚΑΤΑ 20% ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ,50% ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΚΑΙ 30% ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΕΣ.

▶  ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 40% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΛΗΓΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΕΝΩ ΤΟ 48% ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΧΑΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ.

▶  ΕΝΑ 55% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΟΘΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ  
ΕΝΩ ΣΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ  ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΓΩΤΑ Η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

▶  ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΝΟΘΕΙΑ ΣΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΥ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ,  
Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΟΤΙ ΕΙΝΑΙ  «ΛΕΥΚΗ ΤΥΡΟΣ»  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΝ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ  
ΓΑΛΑ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ.

▶  ΣΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΙΤΡΩΔΗ  
ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑ 150% ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ.

▶  ΣΤΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΠΛΑΝΗ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ  
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ MARKETING “ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ” ΕΝΩ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ  
ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΟ.

▶  ΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΥΠΑΡΞΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, 
ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ.

▶  ΣΤΟ ΨΩΜΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ  
ΣΤΟ 40% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΤΗΣ MONSANTO ΚΑΙ ΤΗΣ BAYER  
ΠΟΥ ΣΠΑΝΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, 
ΤΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.

 ΓΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ  ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ , ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ

ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Π Α ΚΟ Ε

38 χρόνια αγώνες

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα  • 210 810 0804, 210 810 0805 
Email: pakoe@pakoe.gr • Website: www.pakoe.gr

Π Α ΚΟ Ε

38 χρόνια αγώνες

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα  • 210 810 0804, 210 810 0805 
Email: pakoe@pakoe.gr • Website: www.pakoe.gr

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΝΑΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38)  ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ, 

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,  

ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΟΚΤΩ (38) ΧΡΟΝΙΑ  
ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

▶  ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ   

«ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ ΑΦΟΒΑ».

▶  ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΙΤΑ 

ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

▶  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

▶  ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
▶  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ .

▶   ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ 48 ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 22 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

▶  ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ.

▶  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(Πόρο, Ύδρα, Πέραμα, Μέγαρα, Αλεποχώρι, Ψάθα , Πόρτο Γερμενό, Αίγινα, Σαλαμίνα, Μέθανα, 

Ιωάννινα, Λάρισσα, Ασωπό).

▶  ΕΔΩΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  

ΓΙΑ 17 ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 6 ΣΗΜΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ, ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ.

▶  ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΕ 26 ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ.

▶  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ  

ΣΤΟΝ ΩΡΟΠΟ, ΔΗΛΕΣΙ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ.

▶  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ 221 ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.

▶  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ .

▶   ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΑΤΖΙΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

▶  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ , ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ

ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2017
για το 
Περιβάλλον 8 /  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σ το προηγούμενο φύλλο της 
(Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017) 
η «ΟΙΚΟνομία» φιλοξένησε πολυ-

σέλιδο αφιέρωμα-έρευνα για το νερό που 
πίνουν οι κάτοικοι του Σχίνου  Λουτρακίου. 
Επανειλημμένες δειγματοληψίες μας και 
επιτόπιες μελέτες συνηγορούν υπέρ της 
ακαταλληλότητας του νερού, που, όπως 
διαπιστώσαμε, είναι γεμάτο με ανθυγι-
εινές και επιβλαβείς ουσίες. Οι διαρκείς 
διαμαρτυρίες, τόσο οι δικές μας όσο και 
των κατοίκων, όχι μόνο δεν έχουν αίσια 
έκβαση μέχρι σήμερα, αλλά έχουν επισύρει 
και τη μήνη του δημάρχου Λουτρακίου, ο 
οποίος πιστεύει ότι δυσφημείται από την 
ενημερωτική εκστρατεία μας, μολονότι 
αυτή βασίζεται σε αδιάσειστα τεκμήρια 
(επιστημονικά δεδομένα).

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις 5/3/2014 
ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Σχίνου ΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ έχει καταθέσει 
αναφορά προς την Εισαγγελία Πλημμελει-
οδικών Κορίνθου, εγκαλώντας τη Δημόσια 

Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λου-
τρακίου (ΔΕΥΑΛ) για την αποσιώπηση των 
μετρήσεων-δειγματοληψιών του νερού.

Από τις δικές μας δειγματοληπτικές 
μετρήσεις προέκυψε ότι, όπως αναγράφαμε 
σε Δελτίο Τύπου της 25ης Αυγούστου, 
«εντερόκοκκοι, κολοβακτηρίδια και εξα-
σθενές χρώμιο –μια χημική ουσία κατεξο-
χήν καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος και 
τοξική– “κολυμπούν” στο πόσιμο νερό που 
καταναλώνουν οι κάτοικοι του Σχίνου», 
ενώ «ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και το 
θαλασσινό νερό της περιοχής». Είναι κοινή 
διαπίστωση ότι το δίκτυο ύδρευσης είναι 
απαρχαιωμένο, ενώ ο Δήμος Λουτρακίου 
διοχετεύει στο δίκτυο ύδρευσης του χωριού 
νερό από γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα την 
περαιτέρω μόλυνσή του.

Υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες κατοί-
κων ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνο-
νται αυξημένα κρούσματα μολύνσεων 
στα αυτιά και ουρολοιμώξεων, τόσο σε 
ενήλικες όσο και σε παιδιά, τις οποίες οι 

ίδιοι οι γιατροί αποδίδουν σε επαφή με… 
λύματα βόθρων!

Εξάλλου, οι πρόσφατες μετρήσεις 
του ΠΑΚΟΕ δεν κομίζουν καινοφανείς 
ειδήσεις. Ήδη από το 2012-14, επίσημη 
έρευνα του ΙΓΜΕ κατέδειξε μόλυνση 
του υδροφόρου ορίζοντα του Σχίνου 
από εξασθενές χρώμιο σε πηγάδια και 
γεωτρήσεις, σε τιμές πάνω από 500 μg/
λίτρο. Η συγκεκριμένη έρευνα κατέληξε 
πως ο Σχίνος δεν θα έπρεπε να υδρεύεται 
από τον μολυσμένο υδροφόρο ορίζοντα, 
αλλά από εναλλακτικές πηγές από τα 
γύρω βουνά.

Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, ιδίως ο Δήμος 
Λουτρακίου και η ΔΕΥΑΛ, όχι μόνο αγνοούν 
επιδεικτικά τις επίσημες έρευνες και τις 
επώνυμες καταγγελίες, όχι μόνο επιδεικνύ-
ουν αδιαφορία για το σοβαρότατο αυτό 
θέμα, αλλά και απειλούν με αντεπίθεση. 
Στις 22 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Λουτρακίου αποφάσισε 
να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο «για 

την ανάληψη ενεργειών κατά παντός 
υπευθύνου κατόπιν δημοσιευμάτων – 
καταγγελιών κατά του Δήμου», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση. 

Αντί να σκύψουν με τη δέουσα προσοχή 
πάνω στο ζήτημα, οι αρμόδιοι κωφεύουν 
και αντεπιτίθενται. Ως μέσο αντίδρασης 
στην αρνητική στάση τους, το ΠΑΚΟΕ σε 
συνεργασία με τοπικούς φορείς αποφάσισε 
την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά 
της ΔΕΥΑΛ και του Δήμου Λουτρακίου, 
το κείμενο των οποίων δημοσιεύουμε 
για την πληρέστερη ενημέρωση των 
αναγνωστών μας. Οι εκπρόσωποι της 
τοπικής κοινωνίας που ενώνουν τη φωνή 
τους μαζί μας για το τόσο σοβαρό αυτό 
πρόβλημα αποφάσισαν να διοργανώσουν 
συγκέντρωση-παράσταση διαμαρτυρίας 
την Παρασκευή, 20/10/2017.

Τελευταίο επεισόδιο στο «σίριαλ» ήταν 
η διακοπή της ύδρευσης, και μάλιστα 
δίχως ενημέρωση των δημοτών, για μία 
τουλάχιστον ημέρα, στις 16/10/2017.

Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία  
των κατοίκων του Σχίνου με το νερό
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Τ ο κυνήγι είναι ανέκαθεν μια αμφι-
λεγόμενη ασχολία. Είτε θεωρηθεί 
«σπορ», και μάλιστα «φυσιολατρι-

κό», είτε όχι, το σίγουρο είναι ότι επιβάλ-
λεται να διέπεται από κανόνες που θα 
διασφαλίζουν τουλάχιστον τη βιωσιμότητα 
των ειδών θηραμάτων.

Το προηγούμενο καλοκαίρι εκδόθη-
κε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η 
νέα ρυθμιστική διάταξη θήρας για τη 
νέα κυνηγετική περίοδο 2017-2018. 
Η διάταξη βρέθηκε στο στόχαστρο των 
διαμαρτυριών πολλών φορέων, οικολο-
γικών, πολιτικών και άλλων, εξαιτίας των 
σοβαρών ελλείψεων που διαπιστώνονται 
σε αυτήν ως προς τα ενδεδειγμένα μέτρα 
για την προστασία της πανίδας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και 
ορισμένοι κυβερνητικοί εταίροι, όπως 
οι Οικολόγοι Πράσινοι, έσπευσαν να 
καταγγείλουν το περιεχόμενο της ρύθμι-
σης ως ανεπαρκές. Δημοσιεύουμε ακο-
λούθως ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας 
του συγκεκριμένου κόμματος προς τον 
αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος 
κ. Σωκράτη Φάμελλο, με ημερομηνία 
20.08.2017:

Ανοικτή επιστολή στον Αν. Υπουργό 
ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλο

Η νέα ρυθμιστική διάταξη θήρας 
2017-18: Σαν μόνοι ενδιαφερόμενοι 
να ήταν οι κυνηγοί

Το κυνήγι δεν αφορά μόνο όσους 
κατέχουν άδεια κυνηγιού. Είναι μια δρα-
στηριότητα που επηρεάζει την άγρια 
πανίδα και έρχεται σε αντίθεση με άλλες 
ανθρώπινες δραστηριότητες στη φύση. 
Υπό αυτό το σκεπτικό, η έκδοση της νέας 
ρυθμιστικής θήρας από το ΥΠΕΝ είναι 
άκρως απογοητευτική, αφού δεν λαμβάνει 
υπόψη της τα επιστημονικά επιχειρήματα 
του συνόλου σχεδόν των φορέων που 
ασχολούνται με την προστασία και δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας στη χώρα 
μας και παρουσιάστηκαν στο πόρισμα του 
Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι.

Η δημοσίευση της ρυθμιστικής από-
φασης και η έναρξη της νέας κυνηγετικής 
περιόδου μάς αναγκάζουν να επανέλθουμε 
με τα εξής:

Καταγγέλλουμε την αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και ζητούμε την άμεση 
έκδοση της αναμενόμενης Υπουργικής 
Απόφασης για την απαγόρευση της θήρας 
στη Ζώνη Α του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Αμβρακικού.

Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι το Πόρι-
σμα της Ομάδας Εργασίας Αξιολόγησης 
απόψεων του Εθνικού Διαλόγου για το 
Κυνήγι έμεινε στο «ψυγείο», αν και είχε 
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
οπωσδήποτε πριν από την έναρξη 
της κυνηγετικής περιόδου 2017-18. 
Σύμφωνα με το πόρισμα κρίνεται αναγκαία 
η αναθεώρηση, ο εκσυγχρονισμός και η 

κωδικοποίηση του νομικού πλαισίου για 
τη θήρα σε ενιαίο νόμο εναρμονισμένο με 
τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες· δυστυχώς, δεν 
έχει σημειωθεί καμία πρόοδος.

Επαναλαμβάνουμε ότι η ρυθμιστική 
για το κυνήγι θα πρέπει να εφαρμόζει τη 
σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου, σύμφωνα με την οποία διαφορε-
τικές ημερομηνίες λήξης της κυνηγετικής 
περιόδου μπορούν να καθορίζονται μόνο 
αν έχουν υπάρξει επιστημονικές μελέτες 
που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
όχλησης των υπόλοιπων ειδών αλλά και 
σύγχυσης μεταξύ ομοειδών ειδών.

Η Ρυθμιστική Θήρας πρέπει επιτέλους 
να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομο-
θεσία και πρακτική, που προβλέπουν την 
υποχρέωση μέριμνας ότι τα απειλούμενα 
και προστατευόμενα μεταναστευτικά είδη 
δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο κατά την 
περίοδο μετανάστευσης-επιστροφής προς 
τις περιοχές αναπαραγωγής. 

Πρέπει να λάβει υπόψη της, χωρίς 
υπεκφυγές και συμβιβασμούς, τη σχετική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
(βλ. ενδεικτικά τις υπ’ αρ. C-435/92, 
C-38/99), σύμφωνα με την οποία ο καθο-
ρισμός διαφορετικών ημερομηνιών για τη 
λήξη της κυνηγετικής περιόδου δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα όχλησης των υπό-
λοιπων ειδών αλλά και σύγχυσης μεταξύ 
ομοειδών. Οι σχετικές μελέτες που (επι-

τέλους, λόγω της πίεσης που ασκήθηκε 
από τον εθνικό διάλογο) έχουν αναρτηθεί 
και αφορούν την «επίδραση της θήρας 
στους πληθυσμούς των θηρεύσιμων και 
μη ειδών, ο έλεγχος της λαθροθηρίας 
και η διάρκεια των περιόδων θήρας» δεν 
εξετάζουν τα θηρεύσιμα είδη σε ομάδες 
και δεν ακολουθούν τη διαδικασία ελέγχου 
της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (άρθ. 7, παρ. 4 
της οδηγίας) και του σχετικού εγγράφου 
κατευθύνσεων για την θήρα. Αντίθετα, τα 
τελικά συμπεράσματα που αφορούν τις 
επιπτώσεις της κλιμακούμενης λήξεως είναι 
αποτέλεσμα «αντιγραφής – επικόλλησης» 
από έτος σε έτος. Η μοναδική σχετική 
μελέτη που έχει εκπονηθεί παραμένει αυτή 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων το 2008, η οποία ακριβώς 
αποδεικνύει ότι η μετανάστευση των 
υδροβίων ειδών πουλιών ξεκινά κατά τον 
μήνα Ιανουάριο. Έτσι, η μόνη αποδεκτή 
καταληκτική ημερομηνία προκειμένου να 
μη προκαλείται όχληση στα πουλιά, αλλά 
και σύγχυση για τις ημερομηνίες θήρευσης, 
η οποία θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 
7(4) της Οδηγίας για τα Πουλιά και τη 
σχετική νομολογία, είναι το αργότερο 
η 31η Ιανουαρίου για όλα τα υδρόβια 
και τις τσίχλες.

Εν αναμονή της κήρυξης απαγόρευ-
σης της θήρας στις καμένες περιοχές, 
απευθύνουμε έκκληση για επέκταση 

της απαγόρευσης στις περιβάλλουσες 
ακέραιες εκτάσεις στις οποίες έχουν 
καταφύγει τα ζώα.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι υπενθυμίζουμε 
τη θέση μας για την αντικατάσταση της 
ετήσιας ρυθμιστικής με 5ετείς αποφά-
σεις και για μετάθεση της έναρξης της 
κυνηγετικής περιόδου στη 1 Οκτωβρίου 
κάθε έτους. Η καθιερωμένη έναρξη της 
κυνηγετικής περιόδου στις 20 Αυγούστου 
αποτελεί κατάλοιπο εποχών με εντελώς 
άλλες κοινωνικές συνήθειες και εθνικές 
προτεραιότητες. Σήμερα, το διάστημα από 
20 Αυγούστου έως και τέλη Σεπτεμβρίου 
χαρακτηρίζεται από αυξημένη δραστη-
ριότητα των πολιτών στην ύπαιθρο και 
είναι η περίοδος που προτιμούν πολίτες 
που επιθυμούν ήρεμες και ποιοτικές δια-
κοπές σε επαφή με τη φύση. Παράλληλα 
το διάστημα αυτό περιλαμβάνεται στην 
υψηλή τουριστική περίοδο, ενώ η επι-
μήκυνση της τουριστικής περιόδου είναι 
ένας από τους κεντρικούς στόχους της 
εθνικής πολιτικής.

Τέλος, θυμίζοντας τα απανωτά θανατη-
φόρα ατυχήματα στο κυνήγι αγριόχοιρου, 
κάνουμε έκκληση για τήρηση των κανο-
νισμών (ένδυση με φωσφοριζέ γιλέκο, 
τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από 
οικισμούς και από τους άλλους χρήστες 
της υπαίθρου) και για αντίστοιχη ενίσχυση 
της θηροφύλαξης.

Νέα κυνηγετική περίοδος:  
με ασυδοσία και φέτος;
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Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΡΗ

Ε νέργεια ικανή να καλύψει τις ετήσιες 
ανάγκες σε ηλεκτρισμό περίπου 
5.500 νοικοκυριών πρόκειται να 

εξασφαλιστεί μέσω της ενεργειακής αξι-
οποίησης του παραγόμενου βιοαερίου του 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α) Μαυροράχης.

Όπως έγινε γνωστό, το έργο περιλαμ-
βάνει την κατασκευή, συντήρηση και 20ετή 
λειτουργία των εγκαταστάσεων συλλογής 
και εκμετάλλευσης του παραγόμενου 
βιοαερίου του εν λόγω Χ.Υ.ΤΑ. Μάλιστα, η 
ανάδοχος εταιρεία θα βελτιώσει το δίκτυο 
συλλογής του βιοαερίου στην πλήρη έκτασή 
του, ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο θα 
προβεί σε νέες κατασκευές.

Ειδικότερα, το συλλεγόμενο βιοαέριο 
θα τροφοδοτεί τη νέα μονάδα ενεργειακής 
αξιοποίησης κατάλληλης δυναμικότητας 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Εκτιμάται ότι θα απορροφώνται περίπου 
2.000 m3/h βιοαέριο, ενώ η ετήσια παρα-
γόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα ανέρχεται 
περίπου σε 22.000 MWh.

Όπως υπογραμμίζει η ανάδοχος ΗΛΕ-
ΚΤΩΡ ΑΕ, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, 
με την επένδυσή της εκτιμώμενου ύψους 
4 εκ. ευρώ «ο Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης καθί-
σταται πλέον όχι μόνο απόλυτα σύμφωνος 
με τις επιταγές της εθνικής νομοθεσίας, 
αλλά μετατρέπεται και σε μια σημαντική 
πηγή ανανεώσιμης ενέργειας με πολλαπλά 
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη».

Η σύμβαση για το έργο υπογράφθηκε 
την Πέμπτη με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 
Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ για την πώλη-
ση της ηλεκτρικής ενέργειας η ανάδοχος 
θα συμβληθεί με τον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Σημειώνεται ότι εξ ολοκλήρου το αντι-
κείμενο της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί 
από την ανάδοχο εταιρεία, με τον Σύνδε-
σμο να λαμβάνει συγκεκριμένο ποσοστό 
επί των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας 
κατά την 20ετή περίοδο παραχώρησης.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο 
Περιφερειακός Σύνδεσμος Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακε-
δονίας υλοποιεί το δεύτερο σημαντικό 
περιβαλλοντικό έργο αξιοποίησης του 
εκλυόμενου βιοαερίου των χώρων ταφής 
των απορριμμάτων του προς παραγωγή 
ηλεκτρισμού, μετατρέποντας έτσι ένα 
περιβαλλοντικό πρόβλημα σε μια χρήσιμη 
μορφή ενέργειας.

Σημειώνεται τέλος ότι η ανάδοχος 
εταιρεία έχει υλοποιήσει και λειτουργεί ήδη 
επιτυχώς πάνω από μια 10ετία παρόμοια 
έργα στην Ελλάδα, και μεταξύ άλλων το 
έργο ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερί-
ου του αποκατεστημένου Χ.Δ.Α Ταγαράδων 
επίσης στον νομό Θεσσαλονίκης.

Έναρξη 
κατδύσεων  
απο το  
Medasset

Στα Λιχαδονήσια, στις 8 Ιουλίου, 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη κατά-
δυση του MEDASSET (Μεσογειακός 
Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των 
Θαλάσσιων Χελωνών) για το 2017, 
στα πλαίσια του «Healthy Seas: 
Νήμα βγαλμένο από τη θάλασ-
σα». Το “Healthy Seas” αποτελεί 
μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που 
υλοποιείται στην Ελλάδα από το 
MEDASSET, με σκοπό την ανάσυρση 
εγκαταλελειμμένων διχτυών από 
τον βυθό της θάλασσας.

Τα Λιχαδονήσια αποτελούν 
ένα σύμπλεγμα εξωτικών νησιών, 
αποτέλεσμα ηφαιστειογενούς δρα-
στηριότητας, βορειοδυτικά της 
Εύβοιας και είναι προτεινόμενη 
θαλάσσια περιοχή για την ένταξη 
στο δίκτυο Natura 2000, με σκοπό 
την προστασία του είδους μονά-
χους-μονάχους, καθότι τα τελευταία 
χρόνια μια οικογένεια του είδους 
έχει βρει καταφύγιο στην περιοχή. 
Εκεί, και σε βάθος μικρότερο των 
10 μέτρων, βρίσκεται ένα ναυάγιο 
του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, το 
γερμανικό τσιμεντόπλοιο «General 
Meise», μήκους 25 μέτρων.

Θαλάσσιοι οργανισμοί που έχουν 
αναπτυχθεί παραπλεύρως του πλοί-
ου περιλαμβάνουν γυμνοβράγχια, 
ενώ το κατάστρωμα έχει καλυφθεί 
σχεδόν εξολοκλήρου από σπόγγους. 
Η ανάπτυξη τέτοιου είδους θαλάσ-
σιας βιοποικιλότητας δημιουργεί 
πολύχρωμες εντυπωσιακές εικόνες, 
τα δίχτυα όμως που κάλυπταν την 
πρύμνη του καραβιού και τελικώς 
ανασύρθηκαν αποτελούσαν συγ-
χρόνως και μία παγίδα θανάτου 
για τα θαλάσσια έμβια όντα της 
περιοχής.

Οι συνθήκες τόσο έξω όσο 
και μέσα στο νερό ήταν ιδανικές, 
με την ορατότητα κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας να είναι 
εξαιρετικά καλή, φαινόμενο σπάνιο 
για την περιοχή, λόγω των έντονων 
θαλάσσιων ρευμάτων. 

Το συνολικό βάρος των διχτυών 
ξεπέρασε τα 200 κιλά, τα οποία θα 
αναγεννηθούν και θα αποτελέσουν 
κομμάτι μιας κυκλικής οικονομίας, 
καθώς μέσα από την ανακύκλωσή 
τους θα προκύψουν πρώτες ύλες 
για τη δημιουργία νέων προϊόντων.

Την καταδυτική πρωτοβουλία 
πραγματοποίησε το MEDASSET σε 
συνεργασία με το Ghostfishing.gr, 
την AquaTec Diver Trainning και 
το καταδυτικό κέντρο VDiveClub.

Το βιοαέριο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης 
αξιοποιείται για την παραγωγή ενέργειας

Στη διαμόρφωση του δομημένου περι-
βάλλοντος της χώρας τις προηγούμενες 
δεκαετίες αλλά και στις βελτιώσεις που 
επιφέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος των 
Οικολόγων Πράσινων, Γιώργος Δημαράς, 
σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης της Επιτροπής Παραγωγής 
και Εμπορίου της Βουλής, την Τρίτη 26 
Σεπτεμβρίου 2017. 

Αποτιμώντας τον τρόπο με τον οποίο 
αναπτύχθηκαν πολεοδομικά οι ελληνικές 
πόλεις μέχρι την εφαρμογή του νόμου 
Τρίτση το 1983, ο Γιώργος Δημαράς 
τόνισε ότι αποτελούν παράδειγμα προς 
αποφυγή. Ισχυρίστηκε ότι οι πόλεις μας 
έχουν έλλειψη κοινόχρηστων χώρων, 
στενούς δρόμους, έλλειψη πρασίνου, κακή 
ρυμοτομία, ανύπαρκτα ή προβληματικά 
συγκοινωνιακά δίκτυα και απουσία κάθε 
έννοιας «βιώσιμης κινητικότητας». Επίσης, 
ότι η έλλειψη σχεδίου επέκτασης πόλεων 
και η ταυτόχρονη απουσία επαρκών ελέγ-
χων οδήγησαν σε ένα όργιο αυθαίρετης 
δόμησης και στην άναρχη διαμόρφωση 
των προαστίων. 

Εστιάζοντας στα σημερινά προβλήματα 
του δομημένου περιβάλλοντος ο Γιώργος 
Δημαράς υπογράμμισε τρία βασικά στοι-
χεία: την απουσία κοινόχρηστων χώρων 
και πρασίνου από τις πόλεις, τη συνεχή 
απαξίωση υποβαθμισμένων περιοχών 
των πόλεων με γερασμένα κτήρια και τη 
χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην 
εκτός σχεδίου δόμηση, ειδικά σε νησιά 
και σε άλλες περιοχές που έχουν μεγάλη 
τουριστική ανάπτυξη. 

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο επι-
σήμανε ότι δεν φέρνει επανάσταση, είναι 
όμως ένα σχέδιο νόμου που βελτιώνει πάρα 
πολύ τα συστήματα ελέγχου και παρακο-
λούθησης. Βελτιώνει τις υπηρεσίες ελέγχου 
δόμησης, φέρνει μέτρα εκσυγχρονισμού 
στον έλεγχο των οικοδομικών αδειών, 
διαμορφώνει σύστημα καταγραφής του 
κτηριακού αποθέματος ανά Δήμο θεσμο-
θετώντας την ηλεκτρονική πολεοδομική 
ταυτότητα Δήμου, βελτιώνει το σύστημα 
μεταφοράς συντελεστή δόμησης (Μ.Σ.Δ.) 
και δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους 
να αποκτήσουν κοινόχρηστους χώρους.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα με τη 
μεταφορά συντελεστή δόμησης (Μ.Σ.Δ.) 

να σωθούν διατηρητέα κτήρια και να 
συντηρηθούν. Σχετικά με τα πρόστιμα 
αυθαιρέτων, γίνεται πιο λογική και δίκαιη 
η ρύθμιση και γίνονται ελαφρύνσεις με 
περιβαλλοντικά κριτήρια. Σε ό,τι αφορά 
τις οικοδομικές άδειες, η ηλεκτρονική 
υποβολή καθώς και η δυνατότητα πραγ-
ματοποίησης μιας σειράς απλών εργασιών 
χωρίς οικοδομική άδεια συμβάλλουν στη 
μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών 
για τους πολίτες αλλά και για τις ίδιες τις 
υπηρεσίες. Ο Γιώργος Δημαράς πρότεινε, 
τέλος, να γίνει αποδεκτή η πρόταση του 
ΚΚΕ για μεγάλη μείωση του παραβό-
λου νομιμοποίησης σε μικρές αυθαίρετες 
κατασκευές, για άπορους συμπολίτες μας 
στους οποίους χορηγείται το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Όπως τόνισε ο Γιώργος Δημαράς: 
«Σκοπός μας είναι να θέσουμε τέλος στην 
αυθαίρετη δόμηση. Να υπάρξει για όλη 
την Ελλάδα αναβάθμιση των πόλεων 
και να σταματήσει η υποβάθμιση και η 
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. 
Να βαδίσουμε με σχέδιο, όχι όπως μέχρι 
τώρα που ο σχεδιασμός ακολουθούσε 
την αυθαιρεσία».

Χρειαζόμαστε ένα γενικό σχέδιο για την «εκτός 
σχεδίου δόμηση»: να τελειώνουμε με τα αυθαίρετα
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Ο βαθμός επικινδυνότητας που εγκυ-
μονεί η ατμοσφαιρική ρύπανση 
για την υγεία των ανθρώπων έχει 

φθάσει σε δραματικά ύψη. Αυτό διαπιστώ-
νεται με τον πιο επίσημο τρόπο από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που εκτιμά 
ότι το 6,7% των θανάτων παγκοσμίως 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτήν.

Κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνι-
μης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος 
του Κοινοβουλίου στις 7 Σεπτεμβρίου 
2017 η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β' Αθήνας 
και πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής 
Παραγωγής και Εμπορίου, Χαράς Καφα-
ντάρη, τοποθετήθηκε επί του θέματος 
σχολιάζοντας σχετική έκθεση. Το περι-
εχόμενο της παρέμβασής της, η οποία 
συμπεριέλαβε συγκεκριμένες προτάσεις 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος, 
αναδημοσιεύουμε εδώ:

Το θέμα της έκθεσης είναι «Ατμοσφαι-
ρική Ρύπανση στο Αστικό Περιβάλλον». 
Σύμφωνα με στατιστικές του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, το 6,7% των θανάτων 
παγκοσμίως οφείλονται στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Στην Αττική το πρόβλημα της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης παρουσιαζόταν 
έντονα ήδη από τη δεκαετία του ’80, τότε 
που υπήρχε το κίτρινο νέφος και οξεί-
δια του αζώτου, λόγω κυρίως μηχανών 
εσωτερικής καύσης των αυτοκινήτων. 
Τότε έκαναν για πρώτη φορά εμφάνιση 
μέτρα αντιμετώπισης του νέφους, όπως 
η απαγόρευση της πετρελαιοκίνησης, η 
εισαγωγή μικρού και μεγάλου Δακτυλίου, 
μέτρα για την ρυπαντική τεχνολογία σε 
βιομηχανίες και άλλα.

Πρόσφατα, απασχόλησε εκ νέου το 
θέμα, με ιδιαίτερη ένταση το 2012, λόγω 
της οικονομικής κρίσης και της αύξησης της 
τιμής του πετρελαίου, με την ανεξέλεγκτη 
καύση ξύλων και άλλων υλικών. Υπήρξε 
έτσι ανησυχητική αύξηση της ρύπανσης 
στην ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου της 
Αττικής, της λεγόμενης «αιθαλομίχλης».

Βλάβες στην υγεία

Επίσης, αναφερόμαστε στα μικρο-
σωματίδια PM10 και PM2,5, τα οποία 
μπορούν να προκαλέσουν και κλιματικές 
αλλαγές, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τη 
Διακυβερνητική του ΟΗΕ, καθώς και να 
προωθήσουν τροπική ζώνη προς βορρά, 
εκτός των άλλων βλαβών στη βιοποικι-
λότητα και στην υγεία, που είναι γνωστά 
προβλήματα.

Ακολουθεί παρακάτω ένα κομμάτι 
που έχει να κάνει με τη Διοίκηση και 
με το ποια υπουργεία εμπλέκονται στη 
διαδικασία διαχείρισης και αντιμετώπι-
σης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εδώ 
αναφέρονται Οδηγίες, όπως η 50/2008 
που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό Δίκαιο 
και η ΚΥΑ 14122 που εκδόθηκε το 2011. 
Υπάρχουν Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα που αφορούν συγκεκριμένους 
ρύπους (αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο, 
νικέλιο, πολυκυκλικούς αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες), Οδηγίες που έχουν 
ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο. Εδώ 
αναφέρουμε το Υπουργείο Υγείας, που 
έχει την αρμοδιότητα καθορισμού των 
ορίων της ατμόσφαιρας, και η θέσπιση 
οριακών τιμών για κάθε ρύπο αποτελεί 
πάγια αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, 
γιατί από την υπέρβαση αυτού του ορίου ή 
όχι εξαρτάται εάν θα έχει επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία. Από κει και πέρα, βέβαια, 
έχουμε καθοριστικό ρόλο στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και στις Περιφέρειες και 
στις αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας των 
Περιφερειών, που δίνουν οδηγίες για την 
ενημέρωση του κοινού, σε περίπτωση που 
έχουμε υπερβάσεις.

Θα ήθελα να αναφερθώ, και αυτό 
είναι σημαντικό, στην παρακολούθηση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη διαχεί-
ριση του προβλήματος, τη λήψη μέτρων 
προστασίας: εδώ σημαντικό ρόλο έχουν 
οι μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης. Η εθνική αλλά και η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία θέτουν ως υποχρέωση τη 
λειτουργία δικτύου σταθμών μέτρησης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το εθνικό 
δίκτυο παρακολούθησης της ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης λειτουργεί από το 2000 γι' 
αυτόν το σκοπό. Σε αυτό περιλαμβάνονται 
αναβαθμισμένοι σταθμοί του λεκανοπεδίου 
των Αθηνών και άλλων πόλεων, που ήδη 

λειτουργούσαν, καθώς και νέοι σταθμοί 
σε μεγάλες πόλεις. Η αρμοδιότητα για 
τις μετρήσεις του δικτύου μοιράζονται 
ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
για τους σταθμούς της Αττικής, στις απο-
κεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες 
της χώρας για τους υπόλοιπους. Στο 
ΥΠΕΝ, λοιπόν, λειτουργεί ακόμη ένα 
εργαστήριο διαπίστευσης, το οποίο έχει 
πάρει διαπίστευση κατά ΑΙΖΟ 17025 για 
δύο διακριβώσεις. Διακρίβωση θειαλών 
αερίων ρύπων γνωστής συγκέντρωσης 
και διακρίβωση ροών βαθμονομητών 
και δύο δοκιμών για όζον και για ζύγιση 
μικροσωματιδίων ΡΝ 10, με στόχο την 
αξιοπιστία κρίσεων του εθνικού δικτύου 
παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης (ΕΔΠΑ). Πρόκειται λοιπόν, για 
ένα διαπιστευμένο εργαστήριο, μοναδικό 
στην Ελλάδα, σύγχρονων προδιαγραφών 
και πολλών δυνατοτήτων. Θα έλεγε λοιπόν 
κανείς, βρισκόμαστε σε ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο στη χώρα. 

Ποιότητα στον αέρα

Το ΥΠΕΝ έχει την αρμοδιότητα για την 
κατάρτιση υλοποίησης προγραμμάτων 
μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης 
των επιπέδων ρύπανσης, την εκτίμηση 
της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, 
την εποπτεία λειτουργίας του εθνικού 
δικτύου παρακολούθησης της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης, την εγκατάσταση και 

λειτουργία σταθμών μόνον μέσα στα όρια 
Αττικής (και για τον σταθμό υποβάθρου 
για διασυνοριακή ρύπανση, που είναι 
στην Αλίαρτο), την διασφάλιση της αξιο-
πιστίας μετρήσεων του εθνικού δικτύου, 
τη σύνταξη και αποστολή εκθέσεων και 
αναφορών προς τα όργανα της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος, καθώς και 
την εισήγηση για ενημέρωση του κοινού 
για λήψη έκτακτων μέτρων, μόνο για την 
περιφέρεια της Αττικής.

Οι Περιφέρειες έχουν αρμοδιότητα 
για την εγκατάσταση λειτουργίας συντή-
ρησης των σταθμών μέτρησης και για 
την ενημέρωση του κοινού και τη λήψη 
έκτακτων μέτρων, πλην Αττικής, όπως 
είπα και πριν. Όλες αυτές οι αρμοδιότητες 
υπάγονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος λειτουργεί τους 14 σταθμούς που 
βρίσκονται μέσα στην Περιφέρεια Αττικής, 
όπως είπαμε, και τον σταθμό της Αλιάρτου 
για τη διασυνοριακή ρύπανση, αλλά οι 
Περιφέρειες λειτουργούν αντίστοιχους 
12 περιφερειακούς σταθμούς. Έχουμε 7 
στην κεντρική Μακεδονία, που βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
Στην Περιφέρεια δυτικής Ελλάδας, δύο 
θέσεις που βρίσκονται στην Πάτρα. Στη 
Θεσσαλία δύο θέσεις, μια στον Βόλο και 
μία στη Λάρισα. Στην Περιφέρεια Ηπείρου 
μια θέση στα Ιωάννινα.

Την περίοδο αυτή υλοποιείται έργο 

Π.Ο.Υ.: 6,7% των θανάτων παγκοσμίως 
οφείλονται στην ατμοσφαίρικη ρύπανση
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αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και επέ-
κτασης του εθνικού δικτύου παρακο-
λούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με 
συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια 
700 χιλιάδες ευρώ. 

Ακολουθεί επιστημονική έρευνα. Δια-
πιστώσεις. Άλλο κεφάλαιο που αναφέ-
ρονται κάποια στοιχεία πιο επιστημονικά 
και ακολουθούν μετά –επιτρέψτε μου να 
διαβάσω επιγραμματικά– κάποιες προτά-
σεις και κάποια μέτρα προστασίας που 
πρέπει να ληφθούν. Η Πολιτεία έχει την 
υποχρέωση να προλαμβάνει τα προβλή-
ματα και να μην αρκείται σε συστάσεις 
αποφυγής, μετακίνησης ή παράκλησης να 
μην ανάβουν οι κάτοικοι τζάκια. Πρέπει να 
λυθεί πρωτίστως το πρόβλημα στην πηγή.

Θα πρέπει να προωθηθεί επέκταση του 
δικτύου φυσικού αερίου. Να επεκταθεί η 
τηλεθέρμανση, να γίνει αξιοποίηση της 
καύσης μεγάλων εργοστασίων της ΔΕΗ, 
δημιουργία πρασίνων πυρήνων στις πόλεις 
και ενίσχυση του περιαστικού πράσινου. 

Νομοθετικές και 
κανονιστικές πρωτοβουλίες

Η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφά-
λειας στο Υπουργείο Υποδομών προωθεί 
νομοθετικές και κανονιστικές πρωτο-
βουλίες που αφορούν τον χρήστη της 
οδού στο όχημα και τις εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης των οχημάτων. Διαχρονική 
προσπάθεια ανάπτυξης μέσων σταθερής 
τροχιάς, τεχνολογία οχημάτων, μείωση των 
φαινομένων ρύπανσης στον αστικό ιστό, 
θέσπιση ορίου εκπομπών για μετρήσεις 
με διαδικασίες δοκιμής σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης, οικονομικά κίνητρα 
αγοράς οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομι-
κών, τεχνικός έλεγχος κυκλοφορούντων 
οχημάτων. 

Ανάπτυξη υποδομών για την προώ-
θηση της ηλεκτροκίνησης οχημάτων και 
για την προώθηση κίνησης οχημάτων 
με κινητήρες υγραερίου LPG και πεπι-
εσμένου φυσικού αερίου, ανάπτυξη και 
προώθηση συνεργείων και τεχνητών 
αερίων καυσίμων LPG. Βιώσιμη αστική 
κινητικότητα, κάποια μέτρα συμμετοχής 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης 
νέων τεχνολογιών στα οχήματα στο μέλλον 
(οχήματα χωρίς οδηγό) – η περίπτωση 
των Τρικάλων. 

Το Υπουργείο στάθηκε αρωγός στην 
προσπάθεια αυτή. Εισήγαγε για πρώτη 
φορά διατάξεις που συμπληρώνουν την 
εθνική νομοθεσία Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας και τη Διεθνή Σύμβαση της Βιέννης 
για την πιλοτική κυκλοφορία οχήματος 
χωρίς οδηγό και καθόρισε τους όρους, 
τις προϋποθέσεις σε πιλοτική κυκλοφορία 
λεωφορείου αστικού τύπου χωρίς οδηγό, 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής 
κυκλοφορία του και η ομαλή συνύπαρξη 
με τους λοιπούς χρήστες της οδού. Ενθάρ-
ρυνση χρήσεως ποδηλάτων στον αστικό 
ιστό των πόλεων. Οικολογική οδήγηση 
για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από βιομηχανικές μονάδες – 
απαιτείται συντονισμένη προληπτική και 
κατασταλτική δράση αρμόδιων εμπλε-
κόμενων υπηρεσιών, κεντρικών και των 
περιφερικών. Έλεγχοι τυχόν υπέρβασης 

ορίων ρύπων από βιομηχανικές μονάδες 
και συνακόλουθα συστηματική και όχι 
αποσπασματική επιβολή κυρώσεων. 

Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών 
μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας με 
ορθολογική χωροθέτησή τους σε επίπεδο 
περιφερειακής ενότητας υπό την εποπτεία 
της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ειδικά 
στην περίπτωση της ΔΕΗ, η χορήγηση 
άδειας λειτουργίας του σταθμού θα πρέπει 
να γίνεται με την έκδοση ατομικής διοικη-
τικής πράξης για κάθε ομάδα χωριστά, και 
όχι με νομοθετική ρύθμιση, και, σε κάθε 
περίπτωση, θα πρέπει πριν τη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας να έχουν εγκριθεί 
περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι θα πρέπει 
να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της 
Κοινοτικής νομοθεσίας και τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές για τα όρια εκπομπής 
ρύπων. […] 

Έκτο, αναβάθμιση σταθμών μέτρη-
σης ποιότητας ατμόσφαιρας, ενίσχυσής 
τους με αναλυτές μέτρησης και άλλων 
ρύπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας. Οι Περιφέρειες θα πρέπει 
να αποκτήσουν τα αναγκαία μέσα για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και 
να εξεταστούν ενδεικτικά μέσα μέτρη-
σης, για παράδειγμα κινητές μονάδες με 
συνδρομή του Υπουργείου ή τυχόν άλλων 
ερευνητικών φορέων, ώστε να υπάρχει 
επάρκεια μετρήσεων. 

Ενθάρρυνση της χρήσης φυσικού 
αερίου, κύριας ως καυσίμου στις κεντρικές 
θερμάνσεις, διεύρυνση της διείσδυσής του 
και σε πόλεις που μέχρι σήμερα δεν έχουν 
δίκτυο φυσικού αερίου. Αξιοποίηση του 
καινούργιου εργαστηρίου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, ώστε να διευρυνθεί η 
μετρητική υποδομή και να ενισχυθεί ο 

επιτελικός χαρακτήρας, να αναβαθμιστεί 
η έκδοση αναφορών και εκθέσεων και 
να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που έχει 
αποκτηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου. Να αναπτυχθεί η συνεργασία με 
τα ερευνητικά ιδρύματα ΑΕΙ. […]

Ένατο, να μελετηθεί η φέρουσα ικα-
νότητα του Θριασίου Πεδίου, να γίνει 
απογραφή βιομηχανικών και άλλων 
εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και η 
χαρτογράφηση αυτών, εντός του Θριασίου 
Πεδίου. Να αλλάξει η οπτική γωνία με 
την οποία η ελληνική Πολιτεία βλέπει το 
Θριάσιο Πεδίο, δεκαετίες τώρα, να σκύψει 
στα προβλήματά του, να θεσπίσει τον 
περιβαλλοντικό έλεγχο και να χαράξει 
πολιτικές βελτίωσης της υφιστάμενης 
κατάστασης. 

Αυστηρός έλεγχος

Αυστηρό έλεγχο στην ποιότητα των 
εναλλακτικών καυσίμων που χρησιμοποι-
ούνται σε ορισμένες βιομηχανίες καυσίμων, 
υιοθέτηση αυστηρών προτύπων και αντιρ-
ρυπαντικής τεχνολογίας για τον έλεγχο των 
καυσαερίων τους. Αυστηρότερος έλεγχος 
των οχημάτων και ενθάρρυνση εναλλα-
κτικών μορφών μετακίνησης, ενημέρωση 
του πολίτη ώστε να μπορεί να ασκεί τα 
περιβαλλοντικά του δικαιώματα. Σε αυτό 
το πλαίσιο εκφράστηκε προβληματισμός 
για την απαίτηση καταβολής παραβόλου 
από τον καταγγέλλοντα για διενέργεια 
ελέγχου από τη Διοίκηση οποιασδήποτε 
δραστηριότητας σε περίπτωση παραβία-
σης των σχετικών διατάξεων, καθώς και 
αυτών που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Υλοποίηση έργου στο ΕΣΠΑ μεγάλου 

οικονομικού μεγέθους, δηλαδή της τάξης 
των 3.700.000 ευρώ, που έχει ως στόχο 
την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, την 
επέκταση του δικτύου μέτρησης της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης. Τα κύρια προβλήματα 
αφορούν το περιφερειακό δίκτυο. Αυτή 
τη στιγμή η μη συνολική υλοποίηση του 
έργου και το υπολειπόμενο κομμάτι προς 
υλοποίηση του έργου αφορά τη συμπλή-
ρωση του δικτύου των Περιφερειών. […]

14. Κίνηση διαδικασιών για απόσπαση 
υπαλλήλων με σκοπό τη δημιουργία στην 
περιφέρεια ενός μηχανισμού τεχνογνω-
σίας, για τις ανάγκες τουλάχιστον των 
μετρήσεων.

15. Διοργάνωση συζητήσεων σε θέμα-
τα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και 
ηχορύπανσης. Η χρονική συγκυρία είναι 
πολύ καλή, γιατί έχει παραδοθεί το σύνο-
λο των μελετών, με σχέδια δράσης και 
στρατηγικούς χάρτες θορύβου. Πολύ 
σύντομα θα βρισκόμαστε στη φάση της 
προσπάθειας να ξεκινήσουμε διαδικασίες 
για να θεσμοθετηθούν όλα αυτά, όπως 
τα προβλέπει η σχετική ΚΥΑ.

16. Εφαρμογή των ελέγχων που απορ-
ρέουν από τις κανονιστικές διατάξεις για 
τον έλεγχο της ποιότητας της βιομάζας.

17. Ορθολογική διαχείριση απορριμ-
μάτων. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα από 
την Πολιτεία τον τελευταίο καιρό.

18. Ανάπτυξη των μέσων μαζικής 
μεταφοράς και αλλαγή καυσίμου, με ανα-
θεώρηση του καθεστώτος του πράσινου 
Δακτυλίου και επαναφορά της απαγό-
ρευσης της ελεύθερης πετρελαιοκίνησης 
στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, και με βάση τις τελευταίες 
εξελίξεις που υπάρχουν σχετικά με τις 
τεχνολογίες EURO5».
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Κ αταγράφεται μια περίεργη ταυ-
τόχρονη (ενορχηστρωμένη;…) 
προώθηση απόψεων σε μερικά 

Δημοτικά Συμβούλια της υπαίθρου της 
Αττικής, υπέρ μιας μονόπλευρης θεώ-
ρησης και μιας «ανάπηρης» κοινωνίας, 
με ανισόρροπη ανάπτυξη, χωρίς «τάχα» 
να επιβίωσαν οι κοινωνίες μέχρι σήμερα 
χωρίς βοσκοτόπους. 

Αν ισότητα σημαίνει να δίνεις τα ίδια 
σε όλους, είτε «ψηλούς» είτε «κοντούς» 
είτε «πολύ κοντούς», τότε, για να έχεις 
όλους τους πολίτες σε ομόλογο επίπεδο 
ζωής, δικαιοσύνη σημαίνει να μην δίνεις 
στον «ψηλό», να δίνεις στον «κοντό» 
λίγα και στον «πολύ κοντό» διπλάσια και 
τριπλάσια για να φθάσει τους άλλους 
δύο. Μοιάζει με παραλογισμό, ή ακόμη 
και νοητική «ανωμαλία», να δίνεις στον 
«ψηλό εκλογικά» διπλάσια, στον «κοντό» 
λίγα και στον «πολύ κοντό» τίποτε. Μάλι-
στα, φαίνεται να αφαιρείς, αδίκως, από 
τον «πολύ κοντό» και ήδη κατεχόμενες ή 
χρησιμοποιούμενες δυνατότητες. 

Μόνο έτσι θα μπορούσε κάποιος τρίτος 
εχέφρων παρατηρητής να χαρακτηρίσει 
το φαινόμενο ότι μερικά Δημοτικά Συμ-
βούλια, τις προηγούμενες εβδομάδες, 
με λάθος ή μεροληπτική ή ακόμη και με 
κατευθυνόμενη πληροφόρηση, οδηγή-
θηκαν σε συμπεράσματα που αφαιρούν 
μακροχρόνιες (καλύτερα προγονικές ή 
αιώνιες) χρήσεις γης για βόσκηση από 
τους παραδοσιακούς κτηνοτρόφους της 
Αττικής. 

Αν μάλιστα υπάρξει η υποψία ότι 
αυτό γίνεται για λόγους ψηφοθηρικούς, 
καθ’ όσον οι δίποδοι νεοαστοί κάτοικοι 
της υπαίθρου της Αττικής ψηφίζουν για 
τοπικούς και άλλους «άρχοντες», ενώ 
οι τετράποδοι συμβιούντες «κάτοικοι» 
(πρόβατα, κατσίκες, αγελάδες κ.λπ.) δεν 
έχουν εκλογικά δικαιώματα και οι κτη-
νοτρόφοι της υπαίθρου της Αττικής είναι 
μόνο 1.800, τότε το φαινόμενο είναι άδικο 
και αγγίζει τα όρια της βίαιης αλλαγής 
του τρόπου ζωής και των πολιτιστικών 
αξιών των κτηνοτρόφων. 

Αν είναι απολύτως σαφές ότι η ανι-
σορροπία σημαίνει τελικά θάνατο, ακόμη 
και η μονόπλευρη οπτική ή και η «ακρω-
τηριασμένη» ζωή δεν μπορεί να θεωρείται 
απολύτως υγιής άποψη, ούτε βέβαια 
συντείνει στην ισορροπία της φύσης και 
την σωστή προστασία της ζωής, αν αυτό 
είναι το ζητούμενο. 

Η μονόπλευρη προώθηση της περε-
ταίρω τσιμεντοποίησης της υπαίθρου της 
Αττικής, με τον ταυτόχρονο περιορισμό των 
βοσκήσιμων γαιών, είναι μια θνησιγενής 
προοπτική για τη σύμμετρη ανάπτυξη, την 
ισορροπία και το μέλλον της υπαίθρου της 
Αττικής και της κοινωνίας των ανθρώπων 
της Αττικής. 

Η πανίδα, τα ζώα, η κτηνοτροφία 
(πάντα με κανόνες χρήσης και ζωής) είναι 
συμβιωτική με την χλωρίδα, τα δάση και 
την φύση. Επιστημονικά έχει απαντηθεί 
το θέμα πλήρως.

Ο κ. Κώστας Μαντζουράνης (πρόε-

δρος της ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ και υπεύ-
θυνος Δημοσίων Σχέσεων του Κτη-
νοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας 
Αττικής «Άγιος Γεώργιος») τόνισε ότι 
έχει απαντηθεί πλήρως ότι «άλλο ο ορι-
σμός ενός οικοσυστήματος (π.χ. δάσος) 
και τελείως διαφορετικό θέμα οι χρήσεις 
του», π.χ. για αναψυχή, για βόσκηση κ.λπ., 
που ούτως ή άλλως επιβάλλεται, καθ’ 
όσον είναι συμβιωτικό και απαραίτητο 
για την ισορροπία της φύσης.

Με πρόσφατους χαρακτηρισμούς 
μακροχρόνια χρησιμοποιούμενων χώρων 
από αστούς ως δασικών, όπως π.χ. στο 
πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού ή σε πάρκα 
στο κέντρο της Αθήνας κ.λπ., είναι περίερ-
γη η διαφαινόμενη άποψη, που πιθανόν 
οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα, ότι σε 
κάποια περιοχή δεν υπάρχουν βοσκότοποι, 
απλά και μόνο για να βοηθήσουμε στην 
τσιμεντοποίηση ή στην αύξηση του real 
estate, με την απομάκρυνση μόνο των 
τετράποδων ζώων, και εμμέσως στην 
ψηφοθηρία. 

Η κ. Μάγδα Κοντογιάννη (γραμ-
ματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου 
Αττικής) επισημαίνει ότι το θέμα της 
εξώθησης σε αποφάσεις Δημοτικών 
Συμβουλίων ότι «δεν έχουν βοσκήσιμες 
γαίες» γίνεται ιδιαίτερα περίεργο, αν ένας 
Δήμος έχει συστήσει διαδικασία είσπρα-
ξης εσόδων από ενοικίαση βοσκοτόπων 
(ασχέτως ορισμού οικοσυστήματος ως 

δάσους, πάρκου, ιδιωτικού αγροκτήματος, 
ιδιωτικού δάσους κ.λπ. κ.λπ.), και πολύ 
περισσότερο εάν έχει εισπράξει ή πρόκειται 
να εισπράξει για κάποιες χρήσεις (π.χ. 
τεχνική λύση από ΟΠΕΚΕΠΕ), έχοντας 
συστήσει ή ορίσει αντίστοιχη Δημοτική 
Υπηρεσία.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθοδηγούνται 
οι δημοτικοί σύμβουλοι σε λανθασμένες 
προσεγγίσεις, από εσφαλμένη πληροφό-
ρηση, λόγω λανθασμένης ερμηνείας ή 
σκοπούμενης βλάβης των πολιτιστικών 
αξιών και του τρόπου ζωής των κτηνο-
τρόφων, πατροπαράδοτων κατοίκων της 
υπαίθρου της Αττικής. 

Το θέμα αφορά και άλλους, αλλά 
φαίνεται ότι αγγίζει κυρίως τους κτηνο-
τρόφους, διότι αυτοί είναι που θέλουν 
μεγαλύτερες επιφάνειες για βόσκηση 
– και ίσως, για μερικούς, η κτηνοτροφία 
«ενοχλεί» στη μύτη και την τσέπη… 

Ο κ. Γιάννης Κοντογιάννης (πρό-
εδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου 
Αττικής) μας λέει με σημασία: «Ξεχνούν 
μερικοί ότι, για να έχεις ένα καλό, υγιεινό 
λίτρο γάλακτος, είναι απαραίτητο να 
παραχθούν και τουλάχιστον τρία κιλά 
κοπριά («σκατά», που ακατέργαστα ίσως 
μυρίζουν, αλλά με ζεόλιθο ή με ενεργούς 
μικροοργανισμούς καθίστανται ανεκτά 
ή ακόμη και χρήσιμα για κήπους). Είναι 
μαζί. Δεν γίνεται να θέλεις το ένα και να 
μην θέλεις το άλλο. Είναι σαν εκείνους 

που καταλαβαίνουν ότι ο τρόπος ζωής 
τους παράγει απορρίμματα (κακώς ίσως, 
θα μπορούσαν ίσως να παράγουν πολύ 
λιγότερα “σκουπίδια” ή να τα επαναχρησι-
μοποιούν), αλλά θέλουν ο τόπος απόθεσης 
των απορριμμάτων να μην έχει σχέση 
με τον τόπο τους!!!… Ή ακόμη και να τα 
στέλνουν σε περιοχές με βοσκήσιμες γαίες, 
χρήσιμες στην κτηνοτροφία. Σχιζοφρένεια, 
συναλλαγή, ανικανότητα, ανοησία ή νέα 
μορφή διαφθοράς;...».

Τα δάση και η κτηνοτροφία, με κανόνες, 
είναι συμβιωτικά. 

Άλλο είναι ο ορισμός του οικοσυστήμα-
τος, π.χ. δάσος (που μάλιστα προστατεύ-
εται και από το σύνταγμα της Ελλάδας), 
και άλλο η χρήση του οικοσυστήματος, 
που μπορεί να είναι για βόσκηση, για 
αναψυχή ή άλλο. 

Άλλο είναι ισότητα, άλλο η δικαιοσύνη 
και άλλο η σχιζοφρένεια…

Ισόρροπη ανάπτυξη για επίτευξη 
ομόλογου επιπέδου ζωής σημαίνει ίσως 
διαφοροποιημένη υποστήριξη υπέρ των 
αδυνάτων, και όχι το ανάποδο…

Η ισορροπία σημαίνει ζωή και σταθε-
ρότητα στο οικοσύστημα.

Αλλά αυτά θα μπορούσαν να συμβαί-
νουν μόνο σε ευνομούμενες κοινωνίες, 
με έντιμους ηγέτες και ενδιαφερόμενους 
για την τοπική κοινωνία συμπολίτες…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΧΑΗΛΙΔΗΣ

Δάση, κτηνοτροφία και βοσκήσιμες γαίες
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Τ ην αντίθεση των Οικολόγων Πρά-
σινων στην επένδυση της εξόρυξης 
χρυσού στις Σκουριές της Χαλ-

κιδικής, με ταυτόχρονη προστασία των 
εργαζομένων στην επιχείρηση, εξέφρασε 
για ακόμη μια φορά ο οικολόγος βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς σε συνέ-
ντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. 

Όπως υπογράμμισε ο Γιώργος Δημα-
ράς, σήμερα συντελείται η καταστροφή 
ενός αιωνόβιου δάσους σε μια περιβαλ-
λοντικά ευαίσθητη περιοχή της χώρας, 
μια καταστροφή που είναι αδύνατο να 
αποκατασταθεί μέσα σε λίγα χρόνια. Η 
πρωτοφανής έκταση και ένταση της εξό-
ρυξης που συντελείται από την Eldorado 
Gold στη Χαλκιδική, δεν έχει την παραμικρή 
σχέση με τις ήπιες μορφές εξόρυξης που 
παραδοσιακά υπήρχαν στην περιοχή. 

Ο Γιώργος Δημαράς τόνισε ότι το 
κράτος σε κάθε πιθανή εξέλιξη θα πρέπει 
να μεριμνήσει για την προστασία των 
εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι τόσο 
ο ίδιος όσο και οι Οικολόγοι Πράσινοι 
βρίσκονται στο πλευρό τους, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί μια βιώσιμη λύση 
για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή 
του ο Γιώργος Δημαράς υποστήριξε ότι 
η συγκεκριμένη επένδυση κακώς ξεκίνησε 
και θα πρέπει να σταματήσει με ταυτό-
χρονη αποκατάσταση της περιοχής. Όπως 
επισήμανε, η κυβέρνηση παρέλαβε μια 
δεδομένη κατάσταση, μια υπογεγραμμένη 
σύμβαση την οποία είχε την υποχρέωση 

να εφαρμόσει, χωρίς ωστόσο αυτό να 
σημαίνει ότι η εταιρία μπορεί να παραβιάζει 
το περιβαλλοντικό δίκαιο της χώρας και 
της Ευρώπης. 

Όπως τόνισε ο Γιώργος Δημαράς: «Στην 
περιοχή αυτή θα μπορούσαν να υπάρχουν 

ήπιες δραστηριότητες, όπως παραδοσια-
κά υπήρχαν, και όχι τέτοιας έκτασης και 
έντασης εξορύξεις. Η επένδυση αυτή δεν 
γίνεται στην έρημο Σαχάρα, αλλά σε μια 
περιοχή περιβαλλοντικά ευαίσθητη. Βρισκό-
μαστε στην Ευρώπη, και καμιά επιχείρηση 

στη χώρα μας δεν έχει το δικαίωμα να 
αγνοεί την ελληνική και την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Η κυβέρνηση τηρεί μια λογική 
στάση, επιμένοντας στην εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν για 
όλες τις επενδύσεις στη χώρα».

Στις αρχές Οκτωβρίου, με αφορμή 
τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση 
της επένδυσης εξόρυξης χρυσού στις 
Σκουριές της Χαλκιδικής, ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος των Οικολόγων 
Πράσινων Γιώργος Δημαράς έκανε την 
ακόλουθη δήλωση:

«Έχω εκφράσει επανειλημμένα την 
αντίθεσή μου και την αντίθεση των 
Οικολόγων Πράσινων στην επένδυση 
στις Σκουριές, καθώς πρόκειται για μια 
επένδυση που είναι έξω από κάθε λογική 
βιώσιμης παραγωγικής ανασυγκρότησης 
της χώρας. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι 
γι’ αυτό:

1. Αποτελεί μια επένδυση που 
καταστρέφει το περιβάλλον. 

Στην εταιρία που πραγματοποιεί την 
επένδυση έχουν παραχωρηθεί πάνω από 
300.000 στρέμματα για εκμετάλλευση. 
Στην περιοχή αυτή βρίσκονται σημαντι-
κοί βιότοποι και αιωνόβια δάση, των 
οποίων η καταστροφή είναι αδύνατο να 
αποκατασταθεί μέσα σε λίγα χρόνια. Οι 
προτεινόμενες μέθοδοι για την επεξεργα-
σία των μεταλλευμάτων δεν μπορούν να 
προστατεύσουν το περιβάλλον και τους 
υδροφόρους ορίζοντες της περιοχής. 
Η πρωτοφανής ένταση και έκταση της 
εξόρυξης που συντελείται δεν έχει την 
παραμικρή σχέση με τις ήπιες μορφές 
εξόρυξης που παραδοσιακά υπήρχαν 
στην περιοχή. 

2. Η επένδυση έχει αποικιακά 

χαρακτηριστικά. 
Στην εταιρία έχουν παραχωρηθεί με 

αντίτιμο περίπου 11.000.000 € φυσικοί 
πόροι ανεκτίμητης αξίας καθώς και 
εγκαταστάσεις, καθιστώντας την επέν-
δυση ασύμφορη από κάθε πλευρά για 
τη χώρα μας. Επιπλέον, η εταιρία βρίσκει 
προσκόμματα για να αποφύγει μέρος των 
υποχρεώσεών της που απορρέουν από 
τη σύμβαση που έχει η ίδια υπογράψει 
με το Ελληνικό Δημόσιο. 

Είναι προφανές ότι μια τέτοια επένδυ-
ση δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνεται 
στο σχεδιασμό της πολιτικής οικολογίας 
για μια οικονομία βιωσιμότητας και 
αειφορίας. 

 Δυστυχώς, η κυβέρνηση παρέλαβε 

μια δεδομένη κατάσταση και καλείται 
σήμερα να εφαρμόσει μια σύμβαση που 
υπέγραψαν προηγούμενες κυβερνήσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να κάνει ότι 
καλύτερο μπορεί, επιμένοντας στην 
αυστηρή εφαρμογή των όρων της σύμ-
βασης και, πάντοτε στο θεσμικό πλαίσιο, 
εφαρμογή περιβαλλοντικών όρων που 
ισχύουν για όλες τις επενδύσεις στη 
χώρα. Καμιά επιχείρηση στην Ελλάδα 
δεν έχει το δικαίωμα να αγνοεί την 
εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
και να συμπεριφέρεται με αποικιοκρα-
τικούς όρους απέναντι στη χώρα και 
τους πολίτες της. Σε κάθε περίπτωση, 
πρέπει να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι 
στην εταιρία».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: 

Να εφαρμοστεί το εθνικό και ευρωπαϊκό 
περιβαλλοντικό δίκαιο στις Σκουριές 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι ήταν και είναι αντίθετοι σε τέτοιες επενδύσεις 

«Σκουριές: επένδυση με αποικιακά χαρακτηριστικά 
που καταστρέφει το περιβάλλον»
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«Κ ύμα» αποχώρησης συνταξιού-
χων αιρετών παρατηρείται 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

λόγω της διάταξης του ασφαλιστικού 
νόμου που έχει ενεργοποιηθεί και προ-
βλέπει πλήρη περικοπή της σύνταξης 
για όσους επιλέγουν να προσφέρουν 
στα κοινά του Δήμου τους και έχουν την 
δυνατότητα να ασκήσουν καθήκοντα με 
αντιμισθία ή έμμισθη εντολή. Η πλήρης 
περικοπή της σύνταξης αφορά αιρετούς 
που ανέλαβαν καθήκοντα μετά την 13η 
Μαΐου 2016.

«Βεβαίως και υπάρχει “κύμα” απο-
χώρησης συνταξιούχων» τονίζουν στο 
epoli.gr αρκετοί δήμαρχοι. Διευκρινίζουν, 
μάλιστα, «εκτεταμένο» πρόβλημα υπάρχει 
στους απομακρυσμένους ορεινούς και 
νησιωτικούς Δήμους. «Είναι φυσικό να 
μην αντέχουν οι συνταξιούχοι να ζήσουν 
χωρίς να λαμβάνουν τη σύνταξή τους. 
Αυτή η ρύθμιση είναι ζημιογόνα κυρίως 
για τους συνταξιούχους του Δημοσίου ή 
όσους λαμβάνουν υψηλότερη σύνταξη 
σε σχέση με τον μέσο όρο», τονίζουν 
οι Δήμαρχοι.

Μέχρι στιγμής, το πρόβλημα αντι-
μετωπίζεται με πρότερη συνεννόηση 
των δημάρχων με τους συνταξιούχους 
που θέλουν οι ίδιοι να τοποθετήσουν 
σε θέσεις αντιδημάρχων ή σε θέση 
μέλους Διοικητικού Συμβουλίου νομικού 
προσώπου. «Όταν η αμοιβή είναι στο 
ίδιο ύψος με τη σύνταξη ή η διαφορά 
είναι μικρή, δεν υπάρχει πρόβλημα και 
συνήθως οι συνταξιούχοι δέχονται να 
αναλάβουν καθήκοντα», σχολιάζουν οι 
δήμαρχοι. «Αλλά τα πράγματα αλλάζουν, 
όταν η διαφορά του ποσού είναι μεγά-
λη και επί ζημία των συνταξιούχων», 
επισημαίνουν.

Πάντως, κι αυτή η μικρή οικονομική 
διαφορά ανάμεσα στην αντιμισθία και τη 
σύνταξη έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια 
στους αιρετούς. «Υπάρχει δυσαρέσκεια», 
σχολιάζουν οι δήμαρχοι, η οποία σχετί-
ζεται και με τις συνεχείς περικοπές των 
συντάξεων. «Είμαστε λίγοι αυτοί που 
μπορούμε με ανιδιοτέλεια να προσφέ-
ρουμε στον τόπο και στον Δήμο μας», 

σχολίασε δήμαρχος μεγάλου Δήμου, 
προσθέτοντας: «Η μικρή αντιμισθία 
που μπορεί να λάβει κάποιος πρόεδρος 
δημοτικής επιχείρησης είναι ένα μεγάλο 
βήμα για να μπορεί να συμμετέχει στα 
κοινά από το πρωί μέχρι το βράδυ».

Μεγάλο πρόβλημα το 2019

Οι δήμαρχοι, ωστόσο, εκτιμούν ότι 
θα προκύψει μεγάλο πρόβλημα συμμε-
τοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 

2019, όταν θα πρέπει να συμπληρώσουν 
ψηφοδέλτια με ανθρώπους πρόθυμους 
να προσφέρουν στον τόπο τους. Εκτός 
από τους συνδυασμούς, όπου επικεφα-
λής είναι νέοι άνθρωποι, κυρίως στα 
αστικά κέντρα, στις υπόλοιπες ορεινές 
και νησιωτικές περιοχές το πρόβλημα 
αναμένεται να εκδηλωθεί με άρνηση 
των συνταξιούχων να συμμετάσχουν 
στα κοινά. «Πρώτοι απ’ όλους, θα απο-
κλειστούν από υποψήφιοι πρόεδροι των 
Κοινοτήτων οι συνταξιούχοι που μένουν 
στο χωριό και θέλουν να προσφέρουν», 
επισημαίνει δήμαρχος ορεινού Δήμου. 
«Ένας υποψήφιος πρόεδρος Κοινότητας 
θα πρέπει να μένει στον τόπο του για 
να προσφέρει. 

Αλλά πώς θα το κάνει, εάν του κοπεί 
η σύνταξη;», διερωτάται ο Δήμαρχος. 
«Πρόκειται για αποκλεισμό από μια 
δημοκρατική διαδικασία», τονίζει.

Το πρόβλημα είναι διογκωμένο, εάν 
σκεφτεί κανείς τη γήρανση του πλη-
θυσμού, η οποία διαρκώς αυξάνεται, 
την ίδια στιγμή που νέοι άνθρωποι 
δηλώνουν απρόθυμοι να ασχοληθούν 
με τα πολιτικά δρώμενα, ακόμη και αν 
αυτά είναι σε τοπικό επίπεδο.

Στον «αέρα» η δέσμευση 
Πετρόπουλου

Σύμφωνα με διάταξη του Ν. 4387/2016 
που αφορά τους συνταξιούχους που ανα-
λαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστη-
ριότητα σε φορείς γενικής κυβέρνησης, «η 
καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεών 
τους, κύριων και επικουρικών, αναστέλλε-
ται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της 
εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή 
της δραστηριότητάς τους». Η διάταξη 
αφορά δημάρχους, αντιδημάρχους, προ-
έδρους Δημοτικών Συμβουλίων, νομικά 
πρόσωπα των ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα 
που επιχορηγούνται από 50% και άνω 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν 
έχει υλοποιηθεί η δέσμευση του υφυπουρ-
γού Εργασίας Τ. Πετρόπουλου προς την 
ΚΕΔΕ, ότι θα κατατεθεί νέα ρύθμιση που 
θα εξαιρεί τους αιρετούς συνταξιούχους 
από την πλήρη αναστολή της σύνταξης και 
θα επαναφέρει το πρότερο καθεστώς. Η 
προηγούμενη ρύθμιση όριζε ότι, για τους 
αιρετούς συνταξιούχους που λαμβάνουν 
αντιμισθία από τον Δήμο ή το νομικό 
πρόσωπο του Δήμου, καταβάλλεται το 
40% της σύνταξης.            Πηγή: epoli.gr

«Κύμα» αποχώρησης συνταξιούχων 
αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Ε υρωπαϊκή Ένωση και 
Ιαπωνία υπέγραψαν 
στα μέσα Ιουλίου στις 

Βρυξέλλες μια επί της αρχής 
συμφωνία στους τομείς της 
οικονομίας, του ελεύθερου 
εμπορίου και της παγκόσμιας 
στρατηγικής, υπό τη μορφή δύο 
δεσμευτικών πακέτων (FTA και 
SPA). Η συμφωνία αφορά συναλ-
λαγές άνω των 80 δισ. ευρώ ανά 
έτος, καταργεί τους δασμούς 
για το 99% των εξαγωγών και 
εξοικονομεί στους Ευρωπαίους 
πάνω από 1 δισ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με το παράδειγμα 
που ανέφερε ο πρόεδρος 
Γιούνκερ, οι εξαγωγείς οίνου 
θα κερδίζουν αυτομάτως 130 
εκατομμύρια ευρώ ανά έτος και 
αυτοί των υποδημάτων περί τα 
170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 
Επιπλέον, οι εξαγωγές της ΕΕ 
αναμένεται να αυξηθούν κατά 
33%, τομείς που έχουν πληγεί, 
όπως αυτός των γαλακτοκομικών, 
θα αποκτήσουν νέες ευκαιρίες και 
εξασφαλίζεται πλήρης προστασία 
στα προϊόντα προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ΕΕ και 
Ιαπωνία παράγουν από κοινού 
το 1/3 του παγκόσμιου ΑΕΠ. Οι 
συζητήσεις διήρκεσαν τέσσερα 
χρόνια και τρεις μήνες και η 
τελική πολιτική απόφαση για τη 
σύναψη της συμφωνίας ελήφθη 
στο περιθώριο της συνόδου των 
G7 τον Μάρτιο. τώρα μένει η 
έγκρισή της από τα κράτη-μέλη 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
μετά από ελάχιστες προσθήκες 
που αφορούν τη δικαιοδοσία των 
ιαπωνικών και των ευρωπαϊκών 
δικαστηρίων.

Οι νέοι κανόνες που περιέχει η 
συμφωνία ανοίγουν την ιαπωνική 
αγορά στις βασικές γεωργικές 
εξαγωγές της ΕΕ και αυξάνουν 
τις ευκαιρίες σε διάφορους 
τομείς. Ορίζουν τα υψηλότερα 
πρότυπα εργασίας, ασφάλειας, 
περιβάλλοντος και προστασίας 
των καταναλωτών, διασφαλίζουν 
πλήρως τις δημόσιες υπηρεσίες 
και διαθέτουν ειδικό κεφάλαιο 
για την αειφόρο ανάπτυξη, 

ενώ ενισχύουν και τα υψηλά 
πρότυπα για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.

Στη σχετική ανακοίνωση 
αναφέρεται:

«Εμείς, οι ηγέτες της ΕΕ και 
της Ιαπωνίας, συναντηθήκαμε 
σ τ ι ς  Β ρ υ ξ έ λ λ ε ς  γ ι α  ν α 
επιβεβαιώσουμε τη δύναμη 
της στρατηγικής μας εταιρικής 
σχέσης και να επιδείξουμε 
την αποφασιστικότητά μας να 
συνεργαστούμε για ειρήνη, 
ευημερ ία  κα ι  μ ια  δ ιεθνή 
τάξη βασισμένη σε κανόνες. 
Παραμένουμε ενωμένοι με τις 
κοινές μας αξίες της δημοκρατίας 

και του κράτους δικαίου και με 
την αποφασιστικότητά μας να 
προωθήσουμε μαζί μια ανοικτή 
και δίκαια παγκόσμια οικονομία 
που ωφελεί όλους. Αυτά είναι 
τα θεμέλια της πολιτικής και 
οικονομικής στρατηγικής μας 
εταιρικής σχέσης για την ειρήνη, 
την ευημερία και μια διεθνή τάξη 
βασισμένη σε κανόνες – που 
χρησιμεύουν για να μας ενώσουν 
σε διμερές επίπεδο και επίσης 
να μας κάνουν πιο ισχυρούς σε 
διεθνές επίπεδο».

Η κοινή δήλωση αναφέρει 
ότι ,  σε μια εποχή όπου η 
βασισμένη σε κανόνες διεθνής 

τάξη υπόκειται σε αυξανόμενη 
πίεση, η συμφωνία οικονομικής 
εταιρικής σχέσης και η συμφωνία 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης 
θέτουν ως προτεραιότητα τις 
κοινές αξίες και τις κοινές αρχές 
που αποτελούν το θεμέλιο της 
εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, 
συμπεριλαμβανόμενων των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας και του κανόνα 
του νόμου.

Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια 
Κορέα, ΕΕ και Ιαπωνία κάνουν 
λόγο για ένα νέο επίπεδο 
απειλής για τη διεθνή ειρήνη 
και ασφάλεια:

«Ανησυχούμε σοβαρά και 
καταδικάζουμε με απόλυτους 
όρους τις συνεχείς πυρηνικές 
δοκιμές και τις εκτοξεύσεις 
βαλλιστικών πυραύλων της Βόρεια 
Κορέας,  συμπεριλαμβανόμενης 
της πρόσφατης εκτόξευσης ενός 
βαλλιστικού πυραύλου πιθανής 
διηπειρωτικής εμβέλειας, που 
παραβιάζουν κατάφωρα τα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ», αναφέρει 
η κοινή δήλωση. Και οι ηγέτες 
των δύο πλευρών καταλήγουν:

«Ζητούμε θερμά από τη 
διεθνή κοινότητα να διπλασιάσει 
τ ι ς  προσπάθε ιές  της  γ ια 
να διασφαλίσει τη συνεχή, 
ολοκληρωμένη και πλήρη 
εφαρμογή όλων των σχετικών 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών».

Έχοντας ήδη διανύσει μια επιτυ-
χημένη πορεία δέκα χρόνων, κατά την 
οποία οι μεγαλύτερες εταιρείες της 
αγοράς παρουσίασαν μια τεράστια γκάμα 
λύσεων  βασισμένων στις τεχνολογίες 
web σε περισσότερους από 60.000 
επισκέπτες, η Web World Expo ακούει 
τα μηνύματα των καιρών και εστιάζει 
στον πλέον ώριμο και ανερχόμενο κλάδο 
της αγοράς, το e-commerce.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλά-
δα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια 
συνεχή αύξηση, της τάξεως του 25% 
σε ετήσια βάση, φτάνοντας στα 4,5 
δις το 2016, αλλά με μεγάλη ακόμη 
απόσταση από τον μέσο όρο της ΕΕ: 
σύμφωνα με μελέτη του ΟΑΣΑ, μόλις 

το 2% των πωλήσεων γίνεται μέσα από 
το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, 
όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό 
αυτό φτάνει στο 17%...

Η ecommerce Εxpo θα εστιάζει 
εφεξής στις αυξημένες ανάγκες της 
συγκεκριμένης αγοράς που αναπτύσσεται 
γοργά, παρουσιάζοντας όλη την αλυσίδα 
των προϊόντων που αναζητούν σήμερα 
οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου 
(υπηρεσίες προβολής, μεταφορικές 
εταιρείες, λογισμικό διασύνδεσης με 
συστήματα ERP, κ.ά.) αλλά και υπηρε-
σίες σχεδίασης και ανάπτυξης για όσες 
εταιρείες θέλουν να στραφούν εξαρχής 
ή ως συμπλήρωμα άλλων δραστηριο-
τήτων τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το συνέδριο αλλάζει και στρέφεται 
σε παρουσιάσεις βέλτιστων πρακτικών 
σε τομείς άμεσης ευκαιρίας, όπως η 
διεθνής παρουσία των ελληνικών ηλε-
κτρονικών καταστημάτων, των ηλεκτρο-
νικών καταστημάτων χοντρικής (B2B 
e-commerce) και των νέων τεχνολογιών 
προβολής, τόσο στην εγχώρια όσο και 
στην παγκόσμια αγορά.

Η ecommerce Εxpo φιλοδοξεί να 
γίνει η πρώτη και μεγαλύτερη έκθεση 
B2B για λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου 
στην Ελλάδα, παρέχοντας στις κορυφαί-
ες εταιρείες του κλάδου την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες λύσεις 
και υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν 
στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να 

αναπτύξουν προηγμένες πλατφόρμες 
ηλεκτρονικού εμπορίου, αξιοποιώντας 
τεχνολογίες αιχμής.

Η ecommerce Expo θα συνεχί-
ζει να δίνει το ρυθμό ως η καλύτερη 
πλατφόρμα παρουσίασης υπηρεσιών 
στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορί-
ου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο 
στην αύξηση των πωλήσεων μέσω 
διαδικτύου και, φυσικά, στην ενίσχυση 
εισπράξεων και κερδών.

Τις επόμενες ημέρες θα επακο-
λουθήσουν σημαντικές ανακοινώσεις 
συνεργασιών… Μείνετε συντονισμένοι…

Πληροφορίες για τη διοργάνωση 
μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.
ecommerceexpo.gr

25-26 Νοεμβρίου 2017 • Ζάππειο Μέγαρο 

Η Web World Expo αλλάζει και γίνεται eCommerce Εxpo

Υπογραφή σημαντικής συμφωνίας 
εμπορίου μεταξύ ΕΕ – Ιαπωνίας
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Τ ην υπογραφή του γενι-
κού γραμματέα Δημο-
σιονομικής Πολιτικής, 

Φραγκίσκου Κουτεντάκη, 
φέρει εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ 
που επιβάλλει τη μεταφορά 
των ταμειακών διαθεσίμων και 
αποθεματικών των ΟΤΑ σε ειδι-
κό λογαριασμό της Τράπεζας 
της Ελλάδας (ΤτΕ). Η εγκύκλιος 
αφορά όλους τους φορείς 
Γενικής Κυβέρνησης και τους 
ΟΤΑ. Την ίδια ώρα «ξυπνούν 
μνήμες» από την άνοιξη του 
2015, όταν οι δήμαρχοι και 
περιφερειάρχες κλήθηκαν 
να παραδώσουν «αμελλητί» 
τα ταμειακά διαθέσιμα, για 
να εξασφαλιστεί η ταμειακή 
επάρκεια του Ελληνικού Κρά-
τους. Το ζήτημα πρόκειται να 
απασχολήσει και την Κεντρι-
κή Ένωση Δήμων Ελλάδας. 
Υπενθυμίζεται ότι η ΚΕΔΕ, σε 
αντίθεση με την ΕΝΠΕ, είχε 
λάβει με ευρεία πλειοψηφία 
απόφαση να μην μεταφερθούν 
τα ταμειακά διαθέσιμα και 
τα αποθεματικά των δήμων 
στην ΤτΕ.

Η εγκύκλιος του γενικού 
γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, με ημερομηνία 
13/9/2017, καλεί τους φορείς 

Γενικής Κυβέρνησης και τους 
ΟΤΑ έως την 29η Σεπτεμβρί-
ου του τρέχοντος έτους να 
μεταφέρουν στους ειδικούς 
λογαριασμούς 250 και 260 
πλεονάζοντα κεφάλαια και 
ταμειακά διαθέσιμα. Όπως 
διευκρινίζεται, η εγκύκλιος 
αφορά όσους φορείς «δεν 
έχουν συμμορφωθεί με τις 
προαναφερόμενες διατάξεις», 
δηλαδή τις διατάξεις προηγού-
μενης εγκυκλίου που ζητούσε 
την καταγραφή των φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης που 
«δεν είχαν προβεί σε μεταφορά 
ταμειακών διαθεσίμων έως την 
15η Ιουνίου 2017».

Η αιτιολόγηση για τη μετα-
φορά των ταμειακών διαθε-
σίμων και αποθεματικών σχε-
τίζεται με την έκδοση repos. 
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι 
«τα διαθέσιμα των φορέων 
της γενικής κυβέρνησης που 
κατατίθενται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος χρησιμοποιούνται από 
τον Οργανισμό Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) 
για την σύναψη βραχυχρόνιων 
πράξεων διαχείρισης ταμειακής 
ρευστότητας και συγκεκριμένα 
συμφωνιών αγοράς και επανα-
πώλησης εντόκων γραμματίων 

του Ελληνικού Δημοσίου». «Με 
τον τρόπο αυτόν, τα μεταφε-
ρόμενα κεφάλαια διασφαλί-
ζονται πλήρως και είναι άμε-
σα ή εντός ολίγων ημερών 
διαθέσιμα στους φορείς, οι 
οποίοι δύνανται ταυτόχρονα να 
διατηρούν ταμειακά διαθέσιμα 
και στις εμπορικές τράπεζες 
προκειμένου να καλύπτουν 
τις ταμειακές τους ανάγκες 
για διάστημα 15 ημερών», 
αναφέρεται στην εγκύκλιο. Το 
δε επιτόκιο ετήσιας απόδοσης 
στην ΤτΕ προσδιορίζεται στο 
3,15%.

Πέραν του επιτακτικού 
ύφους της εγκυκλίου, οι αιρετοί 
τοπικοί άρχοντες εκφράζουν 
έντονη δυσφορία για την κατα-
κλείδα, η οποία αναφέρει ότι 
«η διατήρηση διαθεσίμων σε 
λογαριασμούς εμπορικών τρα-
πεζών με χαμηλότερη απόδοση 
από εκείνην που προσφέρει η 
Τράπεζα της Ελλάδας ισοδυ-
ναμεί με απώλεια εσόδων για 
τον φορέα». Από έγκριτους 
νομικούς η φράση ερμηνεύ-
εται ως προειδοποίηση για 
τυχόν πειθαρχικές και ποινικές 
διώξεις σε βάρος των αιρε-
τών αρχόντων για απιστία και 
παράβαση καθήκοντος.

«Βόμβα» για τα ταμειακά 
διαθέσιμα των ΟΤΑ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών δυναμιτίζει τα ταμειακά 
διαθέσιμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πολιτικά φρονήματα  
και πρόσβαση  
του πολίτη σε αυτά

Με επίκαιρη ερώτησή του ο ανεξάρτητος βουλευτής Β΄ Αθηνών 
Στάθης Παναγούλης  απευθύνεται στον υπουργό Εσωτερικών, αιτού-
μενος την πλήρη παράδοση των φακέλων πολιτικών φρονημάτων του 
ίδιου και μελών της οικογένειάς του. Από τη μελέτη του κειμένου της 
ερώτησης εγείρονται ζητήματα σχετικά με την ευχέρεια πρόσβασης 
που έχει ο πολίτης σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα  τα οποία 
αφορούν τον ίδιο. Το κείμενο της ερώτησης δημοσιεύεται αυτούσιο:

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
ανεξάρτητος βουλευτής Β΄ Αθηνών
Αθήνα, 11  Σεπτεμβρίου 2017
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ τον Υπουργό Εσωτερικών
 (υπ’ όψιν του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη) 
ΘΕΜΑ: «ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ  
ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ»

Από τον Άννα στον Καϊάφα, για διάστημα πέντε και πλέον μηνών, 
το νόμιμο αίτημα του ερωτώντος βουλευτή προς τις  υπηρεσίες του 
υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκα να του παραδώσουν τους 
πλήρεις ατομικούς φακέλους πολιτικών φρονημάτων του ιδίου καθώς 
και των αποβιωσάντων μελών της οικογενείας του που τηρούνται 
στο Υπουργείο. Το έγγραφο αίτημα του βουλευτή υποβλήθηκε τον 
Φεβρουάριο, διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τον 
Απρίλιο και ο ερωτών βουλευτής κλήθηκε από το Υπουργείο μόλις τον 
Ιούλιο, χωρίς να παραλάβει τελικά το σύνολο παρά ένα ελάχιστο μόνο 
μέρος των φακέλων του ιδίου και ορισμένων μελών της οικογενείας 
του, ήτοι της μητέρας του, Αθηνάς Παναγούλη, και του αδελφού 
του, Γεώργιου Παναγούλη. Μετά την υποβολή τής με αριθμ. πρωτ. 
7717/739/31.07.2017 Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων 
του ερωτώντος βουλευτή, ο υπουργός κατέθεσε, το πρώτον, στη Βουλή 
των Ελλήνων τους πλήρεις φακέλους μόνον του ιδίου, του αδελφού 
του, Αλέκου Παναγούλη, και της μητέρας του, Αθηνάς Παναγούλη. 
Έκτοτε και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει οποιοδήποτε έγγραφο 
του φακέλου του πατέρα του, Βασίλειου Παναγούλη, αξιωματικού 
του Ελληνικού Στρατού, αξιωματικού Πολεμικής Διαθεσιμότητας, ο 
οποίος, επί χούντας, είχε συλληφθεί δύο φορές και παρέμεινε, για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, κατ’ οίκον κρατούμενος. Σε ό,τι δε αφορά 
τον φάκελο του αδελφού του, Γεώργιου Παναγούλη, αξιωματικού 
των ΛΟΚ με τον βαθμό του υπολοχαγού,  ο οποίος αρνήθηκε σθενα-
ρά να υπηρετήσει το καθεστώς της χούντας, υπηρέτησε με πίστη και 
αφοσίωση τον Ελληνικό Στρατό, μετά από μεγάλες περιπλανήσεις 
κατέφυγε στο Ισραήλ, προκειμένου να φθάσει στην Ευρώπη, όπου 
εξαφανίσθηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες αμέσως μετά την 
επιβολή της χούντας, και τυγχάνει μέχρι σήμερα αγνοούμενος, ο κ. 
υπουργός, ΕΥΕΛΠΙΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ την περίοδο της δικτατορίας, 
θιασώτης του ιωαννιδικού καθεστώτος και αυτοαποκαλούμενος στο 
βιογραφικό του ως αντιστασιακός, δεν έχει παραδώσει οποιοδήποτε 
έγγραφο από το φάκελο σχετικά με τις συνεννοήσεις που είχε το 
Ισραήλ με την κυβέρνηση της χούντας για την έκδοση του Γεώργιου 
Παναγούλη. Συγκεκριμένα, ο κ. υπουργός απέκρυψε και δεν έχει παρα-
δώσει μέχρι σήμερα τις συνεννοήσεις του Ινστιτούτου Πληροφοριών 
και Ειδικών Αποστολών του Ισραήλ (Μοσάντ) με την τότε Κρατική 
Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) καθώς και τα έγγραφα που αφορούν 
στις επαφές του τότε πρωθυπουργού του Ισραήλ Levi Eshkol με τον 
δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται 
ο αρμόδιος κ. υπουργός:

- Για ποιο λόγο ο υπουργός κ. Τόσκας αποκρύπτει μέχρι σήμερα 
έγγραφα εν δυνάμει κρίσιμα για την εξιχνίαση του τρόπου εξαφάνισής 
του αξιωματικού των ΛΟΚ Γεώργιου Παναγούλη;

- Για ποιο λόγο, μετά πάροδο έξι μηνών από την υποβολή της 
αίτησης του ερωτώντος βουλευτή, οι υπηρεσίες του υπουργού κ. 
Τόσκα  δεν παραδίδουν τον φάκελο του συλληφθέντος Αγωνιστή 
και Αντιστασιακού κρατούμενου Αξιωματικού του Ελληνικού Στρατού 
Βασίλειου Παναγούλη; 

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
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Π αγκόσμια Ημέρα Τουρισμού σήμερα 
σε ένα Παγκόσμιο Έτος Τουρισμού 
(2017) αφιερωμένο στον «Αειφόρο 

Τουρισμό και την Ανάπτυξη».
Στο φετινό μήνυμά του ο Taleb Rifai, 

γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) αναφέρει 
ό,τι «ο τουρισμός είναι σήμερα ο τρίτος 
μεγαλύτερος εξαγωγικός κλάδος στον 
κόσμο μετά από τα χημικά και τα καύσιμα. 
Φέρνει ελπίδα, ευημερία και κατανόηση σε 
τόσες πολλές ζωές και πόρους σε όλο τον 
κόσμο. Μόνο πέρυσι, 1.235 εκατομμύρια 
ταξιδιώτες διέσχισαν τα διεθνή σύνορα 
σε ένα μόνο έτος. Μέχρι το 2030, τα 1,2 
δισεκατομμύρια τουρίστες θα φτάσουν 
τα 1,8 δισεκατομμύρια».

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: 
«Ελπίδα» για ποιους;

Την ίδια ώρα που αναπτύσσεται 
αριθμητικά ο τουρισμός, αναπτύσσονται 
και αντιδράσεις των κατοίκων πολλών 
κορεσμένων περιοχών, όπως π.χ. στη 
Βαρκελώνη, Βενετία και αλλού, οι οποίοι 
ασφυκτιούν και διαδηλώνουν με το σύν-
θημα «TOURISTS GO HOME». Η «φέρου-
σα ικανότητα» τουριστικής ανάπτυξης, 
υποδοχής και εξυπηρέτησης τουριστών, 
η αντοχή των υποδομών των πόλεων 
έχει ξεπεραστεί σε αρκετές περιοχές, σε 
όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. 

Ο μαζικός-βιομηχανοποιημένος τουρι-
σμός προξενεί ήδη σοβαρά προβλήματα 
στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στο περι-
βάλλον. Η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει 
επιπρόσθετα προβλήματα στον τουρισμό1 
και ταυτόχρονα ο τουρισμός θα συμβάλει 
στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και 
στην κλιματική αλλαγή2. 

Οι προτάσεις

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ 
/ Naturefriends Greece έχει καταθέσει τις 
προτάσεις του για έναν «Τουρισμό που 
δεν πληγώνει» (2013) και έχει προσυπο-
γράψει τη «Διακήρυξη του Βερολίνου για 
τη μεταρρύθμιση του τουρισμού» (2017).

Η Διακήρυξη του Βερολίνου/ Berlin 
Declaration μεταξύ των άλλων αναφέρει:

«Η μεταρρύθμιση του κόσμου μας δεν 
είναι εφικτή χωρίς τη μεταρρύθμιση του 
τουρισμού. Με αυτή τη διακήρυξη θέλουμε 
όχι μόνο να ενθαρρύνουμε περαιτέρω 
προβληματισμούς και συζητήσεις, αλλά 
απαιτούμε συγκεκριμένες δράσεις και 
επιτακτικές ενέργειες.

Ως οριζόντια βιομηχανία, ο τουρισμός 
ευθύνεται για τις τεράστιες επιπτώσεις που 
έχει στην καθημερινή ζωή των τοπικών 
κοινωνιών και των εργαζομένων, καθώς 
επηρεάζει το περιβάλλον τους και τον 
πολιτισμό τους.

Μόνο ο τουρισμός που συμβάλλει 

στη βελτίωση της ευημερίας του τοπικού 
πληθυσμού, στην αξιοπρέπεια των εργα-
ζομένων, στην περιβαλλοντική προστασία 
καθώς και στην εξάλειψη της εκμετάλλευ-
σης, των ανισοτήτων και της φτώχειας 
είναι μια ουσιαστική επιλογή για βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Αν αγνοήσει λοιπόν ο τουρισμός αυτή 
την ευθύνη, αποτελεί απειλή για την 
ανάπτυξη, και όχι εργαλείο. Επομένως, 
η ανάπτυξη του τουρισμού καθ’ εαυτή 
δεν αποτελεί αυτοσκοπό, και όλες οι 
προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν 
στη μεταρρύθμιση του τουρισμού. Ήτοι, 
να επιδιωχθεί ευρεία και δίκαιη κατανομή 
των οικονομικών και κοινωνικών ωφελη-
μάτων σε όλες τις αποδέκτριες κοινότητες, 
συμπεριλαμβανόμενης της βελτίωσης της 
τοπικής ευημερίας, της ποιότητας ζωής 
και της κοινωνικής ισότητας.

Ο τουρισμός πρέπει να είναι μια θετική 
και ωφέλιμη εμπειρία για τους ταξιδιώτες 
και τους οικοδεσπότες, για να λειτουρ-
γήσει ως δύναμη αμοιβαίας κατανόησης, 
αλληλοεκτίμησης και σεβασμού».

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ 
/ Naturefriends Greece συστήνει στους 
εμπλεκόμενους φορείς με τον τουρισμό 
στην Ελλάδα (υπουργεία, τουριστικά 
γραφεία και επιχειρήσεις, εργαζομένους3 
κ.ά.): α΄) να μην παρασύρονται και να 

μην εφησυχάζουν από τα μεγέθη και την 
αύξηση των αφίξεων σε αεροδρόμια και 
κλίνες σε συγκεκριμένες περιοχές της 
χώρας μας, που το πιθανότερο είναι να 
οφείλονται σε λόγους συγκυρίας (π.χ. 
ένταση, ανασφάλεια και εσωτερικά προ-
βλήματα της Τουρκίας, Αιγύπτου κ.ά.)· β΄) 
να μην ξεχνούν ότι η τουριστική βιομηχανία 
μπορεί να κατευθύνει τους πελάτες της 
σε άλλους προορισμούς, εκτός Ελλάδας, 
ανάλογα με τα συμφέροντά της.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ 
/ Naturefriends Greece προγραμματίζει για 
το 2018, σε συνεργασία με άλλους φορείς, 
τη διοργάνωση ημερίδας και εργαστηρίων 
με θέμα «Τουρισμός που δεν πληγώνει 
Β’ και η Διακήρυξη του Βερολίνου για τη 
μεταρρύθμιση του τουρισμού».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Α) Τράπεζα της Ελλάδος «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», 2014 Β) 
ΚΕΔΕ - Συνέδριο «Κλιματική Αλλαγή και 
οι Επιπτώσεις της στην Οικονομία - Πολι-
τικές Διαχείρισης στους Τομείς: Ενέργειας, 
Απορριμμάτων, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων, 
Τουρισμού, και Υγείας», 6 & 7 Απριλίου 
2017, Ηράκλειο Κρήτης. 

2. Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 

| UNWOT “Climate Change & Tourism”.
3. ΓΣΕΕ, Ομοσπονδία Εργαζομένων 

στον Τουρισμό - Επισιτισμό και Ινστιτούτο 
Εργασίας της Συνομοσπονδίας «Τουρισμός 
και ανάπτυξη: Βασικά μεγέθη, κλαδικές 
διασυνδέσεις, αγροτροφικό σύστημα».

Το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ 
ΦΥΣΗΣ»/Naturefriends Greece, έχει νομική 
μορφή σωματείου, ιδρύθηκε το 2007 και 
αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης 
Naturefriends International / NFI (1895). 
Στους NFI http://www.nfi.at συμμετέχουν 
45 οργανώσεις απ’ όλο τον κόσμο. Οι ΦτΦ 
/ NFGR: α΄) Είναι εθνικοί συντονιστές της 
εκστρατείας people4soil για να χαρακτη-
ριστεί το έδαφος κοινό αγαθό· β΄) συμμε-
τέχουν στο Διεθνές Κίνημα για το δίκαιο 
εμπόριο Our World Is Not For Sale και στην 
Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA 
TiSA· γ΄) συμμετέχουν στο Δίκτυο UNITED 
κατά του εθνικισμού, ρατσισμού, φασισμού 
και υπέρ της υποστήριξης των μεταναστών 
και των προσφύγων· δ΄) είναι σωματείο 
καταχωρημένο στο Μητρώο Πολιτιστικών 
Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού με ΑΜ 
3358· ε΄) έχουν υιοθετήσει τη «Διακήρυξη 
των Βάσκων - Νέες Πορείες για τις Πόλεις 
και τις Κωμοπόλεις της Ευρώπης - Για 
τη δημιουργία παραγωγικών, βιώσιμων 
και ανθεκτικών πόλεων για μια Ευρώπη 
ευημερίας και ανεκτικότητας».

27 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Ο Αειφόρος Τουρισμός - ένα εργαλείο  
για την ανάπτυξη ή TOURISTS GO HOME?
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Τράπεζες και χάος: 
κοινά σημεία

Με δελτίο Τύπου το Ινστιτούτο Καταναλωτών 
Κρήτης επιτίθεται στις ελληνικές τράπεζες για τη 
δυσλειτουργία τους σε σχέση με ζητήματα εξυπη-
ρέτησης πελατών.

ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, Δ.Τ. 627, 28.09.2017
Οι τράπεζες στην Ελλάδα μας εξοικείωσαν με τα 

πρόσθετα χαρακτηριστικά και του δικού τους χάους.
Αυτό ήταν που μας έλειπε στο προϋπάρχον χάος 

του Ελληνικού Κράτους.
Τώρα έχουμε και το ΝΕΟ ΧΑΟΣ, το ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ, 

πάνω στο εκτεταμένο ΧΑΟΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑ-
ΤΟΥΣ και της γνωστότατης κουρέλια ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Το αποκτήσαμε και αυτό. Παίζουν το κρυφτούλι. 
Ούτε ο Adds by Google δεν μπορεί να τις μοντάρει.
Κατόρθωσαν να έχουν ξεφύγει και από το Adds 

by Google.
Καλά, δεν λέμε για μέριμνα της Ελληνικής 

Κυβέρνησης που φαίνεται την έχουν βάλει στα 
σκέλια τους, ή  για μέριμνα της Τράπεζας της 
Ελλάδος, φιτίλια και σπασμένα καραβόσκοινα. Και 
ο Ντάισελμπλουμ κάνει τα δικά του πάλι για τις 
τράπεζες και θέλει να διατηρήσει την επιτήρηση 
και το ΔΝΤ των Αμερικανών. Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΧΑΟΣ ΔΗΛΑΔΗ. ΑΥΤΟΙ ΧΑΧΑΝΙΖΟΥΝ ΠΑΝΩ ΜΑΣ. 
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ. ΟΥΑΙ ΤΟΙΣ 
ΗΤΗΜΕΝΟΙΣ.

Δεν έχουμε καταλάβει, ούτε πρόκειται να κατα-
λάβουμε, ούτε από τον πρωθυπουργό ούτε από 
τους εκλεκτούς δημοσιογράφους, το γιατί, ενώ όλοι 
οι έγκυροι οικονομολόγοι διεθνώς, το ΔΝΤ και η 
ΕΚΤ έχουν δεχθεί επαναληπτικά ότι οι αριθμοί που 
χρησιμοποιούνται για την Ελλάδα υπήρξαν, ήταν 
και είναι λανθασμένοι, επιμένουν στο ίδιο βιολί 
και μας πάνε βαθιά, όσο πιο βαθιά γίνεται, κάθε 
μέρα περισσότερο στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΧΑΟΣ.

Η σημερινή κατάσταση, με όλες τις κεφαλαιακές 
εργασίες να περνούν μέσα στις τράπεζες και τις 
ουρές των πελατών-καταναλωτών να θυμίζουν 
κατοχικές εικόνες, είναι το προφανές της ανε-
πάρκειας των τραπεζών ή, αλλιώς, της σκόπιμης 
υποδουλωτικής διαδικασίας από την κυβέρνηση, 
με πατερίτσες τις τράπεζες. 

Αυτά σε καιρούς άμβλυνσης της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
των μπλε και μπλουμ και τσακαλιών.

Είναι λοιπόν θέμα ψυχιατρικής έρευνας, μιας και 
ο σκοπός συγκρούεται με τα μέσα και τα πρόσωπα 
εφαρμογής του.

Οι λειτουργούσες στην Ελλάδα τράπεζες πρέπει 
με μέριμνα της κυβέρνησης και του γνωστού για 
την ιστορία του διοικητή της ΤτΕ κ. Στουρνάρα, να 
υποχρεωθούν να βγάλουν την κουκούλα της ΚΟΥΚ 
ΚΛΟΥΞ ΚΛΑΝ που φορούν, μιας και εδώ η χώρα 
δεν κατοικείται από μαύρους, αλλά από λευκούς.

Για να επικοινωνήσουμε με την Τράπεζα Πει-
ραιώς ή με την Alpha Bank, απαιτείται υπομονή 
που σκάει γάιδαρο και προφανώς αυτό είναι το 
σκοπούμενο των τραπεζών αυτών, να σκάσουμε, για 
την απόκρυψη των πραγμάτων ή επειδή αποτελούν 
στάβλους αλόγων θα λέγαμε, μιας και δεν ξέρει η 
μια υπηρεσία τι κάνει η άλλη για το ίδιο θέμα την 
ίδια περίοδο. 48 ώρες για να απαντήσουν!

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ. ΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ ΜΗΔΕΝ. 

ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ με τις τράπεζες. 
Το μόνο που δουλεύει επαγγελματικά και χωρίς 

κρυφτό είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Δ ημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, ο 
καθορισμός των εδρών των 

Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης 
Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), αλλά και 
η ημερομηνία έναρξης κάποιων 
από αυτά.

Τα Κ.Ε.Υ.Δ. (μία μορφή «ΚΕΠ») 
απευθύνονται σε:

– Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες (προβλήματα 
υγείας, ΑΜΕΑ οικονομικά αδυνάμους)

– Ανέργους
– Αγρότες και εργάτες
– Μισθωτούς δημόσιου και ιδι-

ωτικού τομέα
– Ελεύθερους επαγγελματίες
– Μικρεμπόρους, μικροεπιχει-

ρηματίες
Αποστολή τους είναι:
• Να ενημερώνουν σφαιρικά και 

αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις υπερχρεωμένων πολι-
τών και επιχειρήσεων, που επιχειρούν 
να αντιμετωπίσουν την προφανή 
αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν 
τα χρέη τους.

• Να παρέχουν συμβουλές και 
οδηγίες για διαδικασίες σχετικές με 
την προστασία της πρώτης κατοικίας 
και γενικότερα τις πρόνοιες που 
περιλαμβάνει ο νόμος για το σύνο-
λο των χρεών των ευάλωτων και 
μη κοινωνικών ομάδων, καθώς και 
την εξωδικαστική ρύθμιση δανείων, 
σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του 
Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Τα Κ.Ε.Υ.Δ. θα στεγάζονται σε 
χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο 
και θα στελεχώνονται με επιστημονικό 
προσωπικό, δικηγόρους και οικονομο-
λόγους, που προσλαμβάνονται μέσω 
ΑΣΕΠ και χρηματοδοτούνται από το 
ΕΣΠΑ, ώστε να μην επιβαρύνεται ο 
Κρατικός Προϋπολογισμός.

Οι έδρες των Κέντρων Ενημέ-
ρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών 
(Κ.Ε.Υ.Δ.)
α΄) Τρία Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών:
1. Δήμος Αθηναίων
2. Δήμος Ζωγράφου
3. Δήμος Ηλιούπολης
β΄) Δύο Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών:
4. Δήμος Αμαρουσίου
5. Δήμος Χαλανδρίου
γ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών:
6. Δήμος Περιστερίου
δ΄) Δύο Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών:
7. Δήμος Γλυφάδας
8. Δήμος Καλλιθέας
ε΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής:
9. Δήμος Αχαρνών
στ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 

Ενότητα Δυτικής Αττικής:
10. Δήμος Φυλής
ζ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πειραιώς:
11. Δήμος Πειραιά
η΄) Τρία Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης
12. Δήμος Θεσσαλονίκης
13. Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου
14. Δήμος Παύλου Μελά
θ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου:
15. Δήμος Αλεξανδρούπολης
ι΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Καβάλας:
16. Δήμος Καβάλας
ια΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθίας:
17. Δήμος Βέροιας
ιβ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Σερρών:
18. Δήμος Σερρών
ιγ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Κοζάνης:
19. Δήμος Κοζάνης
ιδ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων:
20. Δήμος Ιωαννιτών
ιε΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας:
21. Δήμος Λάρισας
ιστ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Μαγνησίας:
22. Δήμος Βόλου
ιζ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ευβοίας:
23. Δήμος Χαλκιδέων
ιη΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Αχαΐας:
24. Δήμος Πατρέων
ιθ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:
25. Δήμος Αγρινίου
κ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 

Ενότητα Κορινθίας:
26. Δήμος Κορινθίων
κα΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Μεσσηνίας:
27. Δήμος Καλαμάτας
κβ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ρόδου:
28. Δήμος Ρόδου
κγ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ηρακλείου:
29. Δήμος Ηρακλείου
κδ΄) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων:
30. Δήμος Χανίων.
Οι ημερομηνίες έναρξης της λει-
τουργίας τους
1. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουρ-
γίας για τα κάτωθι Κ.Ε.Υ.Δ. ορίζεται 
η ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν 
λόγω Απόφασης:
α΄) Το Κ.Ε.Υ.Δ με έδρα τον Δήμο 
Αθηναίων στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
β΄) Το Κ.Ε.Υ.Δ με έδρα τον Δήμο 
Πειραιά στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πειραιώς.
2. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουρ-
γίας για τα κάτωθι Κ.Ε.Υ.Δ. ορίζεται 
η 21η Αυγούστου 2017:
α΄) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης.
β΄) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο 
Παύλου Μελά στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης.
γ΄) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο 
Λαρισαίων στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Λάρισας.
δ΄) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο 
Ιωαννιτών στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Ιωαννίνων.
ε΄) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο 
Κοζάνης στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κοζάνης.

«ΚΕΠ» δανειοληπτών: 

Πού και πότε θα λειτουργήσουν
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Μ ε ανακοίνωσή του το Ινστιτούτο 
Καταναλωτών επισημαίνει την 
προτεραιότητα που δίνεται από 

τις δικαστικές Αρχές στον δόλο του αδυ-
νάτου, δηλαδή του δανειολήπτη, έναντι 
του δόλου του ισχυροτέρου, δηλαδή 
του δανειστή. Η σχετική ανακοίνωση-
διαμαρτυρία δημοσιεύεται παρακάτω:

Ο δόλος στα δάνεια, όταν εξετάζε-
ται στο δικαστήριο για την ανάκτηση 
της βλάβης του δανειστή, απαιτείται 
απαραιτήτως να εξετάζεται πρώτα ο 
τυχόν δόλος που εισέρχεται από τον 
ισχυρότερο των συμβαλλομένων μερών 
και ακολούθως ή δευτερευόντως αυτός 
που τυχόν εισέρχεται από τον ασθενέ-
στερο των συμβαλλομένων μερών, η 
εκκίνηση και η διαδρομή του ΑΥΤΕΠΑΓ-
ΓΕΛΤΩΣ ανεξαρτήτως ύπαρξης ειδικής 
πρόβλεψης, (παρ. 1,  εδ. α’ άρθρ. 1, Ν. 
3869/2010).

Η αδυναμία μέχρι σήμερα να έχει 
προτεραιωθεί, και στις δικαστικές απο-
φάσεις και στη νομοθεσία, η εξέταση 
του δόλου πρώτα του εισερχόμενου εκ 
μέρους του ισχυροτέρου των συμβαλ-
λόμενων μερών, δηλαδή της τράπεζας 
και των υπαλλήλων και στελεχών της, 
και επικουρικά και δευτερευόντως του 
δανεισθησομένου, είναι αποτέλεσμα 
της ελλιπούς αξιολόγησης –από τη μη 
επαρκή προβολή και στα δικόγραφα 
προφανώς– των συνθηκών και της ικα-
νότητας, και κυρίως των υποχρεώσεων 
και της ωφέλειας, των μερών κατά τον 
χρόνο της σύναψης και η προοπτική των 
κρινόμενων συμβάσεων.

Κρίσιμο και βασικό στοιχείο, για να 
μην είναι επιπόλαιη μία δικαστική από-
φαση, είναι η εμπεριστατωμένη προβολή 
στο δικόγραφο του τυχόν πταίσματος 
ή και του δόλου των ελεγκτικών της 
πιστοληπτικής ικανότητας του συνήθως 
προσκληθέντος δανειοδοτηθησομένου 
και των εγκριτικών και χορηγητικών 
οργάνων και υπηρεσιών της τράπεζας, 
που ενέκριναν με βάση τα στοιχεία 
δανειοδοτικής ικανότητας που ζήτησαν 

και προσκόμισε ο δανειολήπτης για 
τη δανειοδότηση που εγκρίθηκε και 
χορηγήθηκε.

Τα εν λόγω όργανα αφενός ορίζο-
νται μεν και υπάρχουν υποχρεωτικά 
με βάση τις κανονιστικές διατάξεις και 
εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος 
για την προστασία της κεφαλαιακής 
επάρκειας και είναι προστεθέντες ΑΚ 
652 και 922, αλλά αφετέρου έχουν 
συμφέρον την ανέλιξή και τα μπόνους 
τους, με βάση τον όγκο πελατείας που 
περιέχει η εργασία τους.

Η τυχόν νομολογιακή απαίτηση ότι ο 
δανειολήπτης θα έπρεπε να προβλέψει 
ότι αναλάμβανε υπέρμετρες όφειλες για 
το μέλλον, ανεξάρτητα της ακόλουθης 
ανυπαίτιάς του μεταβολής των εθνικών 
οικονομικών συνθηκών, είναι αβάσιμη, 
απόλυτα άδικη και αντίθετη στο περί 
δικαίου αίσθημα, όταν αποδεικνύεται 
πως, αφού δεν απέκρυψε στοιχεία που 
του ζητήθηκαν πριν εγκριθεί η δανειο-
δότηση, δεν ήταν υπέρμετρες οι οφειλές 
που ανέλαβε, όπως αξιολόγησαν και οι 
προστεθέντες ΑΚ 652 & 922 του δανει-
στή, τα αρμόδια όργανα ή η επιτροπή 
χορηγήσεων. 

Έτσι, πρέπει να εξετάζεται επαρκώς 
πρώτα ο τυχόν δόλος του δανειοδότη, 
αφού μπορεί να προκύπτει πως, με 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και σκοπό τον 
δόλιο πλουτισμό του δανειστή, η εξαρχής 
συγγνωστή στην τράπεζα αδυναμία του 
δανειοδοτηθησόμενου λήπτη μοχλεύεται 
με την ύστερη επίκληση ως δήθεν δόλος 
του δανειολήπτη, που όμως ήταν δόλος 
και στόχευση της τράπεζας, ώστε, μετά 
την απόκτηση από τον δανειολήπτη π.χ. 
οικίας μέσω του στοχευμένου δανεισμού 
και μετά την πληρωμή εκ μέρους του 
σειράς δόσεων, να την κατασχέσουν και 
να αποτελέσει περιουσία της τράπεζας 
ως προϊόν σύμβασης που περιέχει δόλο 
του δανειστή και στοχευμένη ζημία του 
πολίτη δανειολήπτη, που περιήλθε σε 
αδυναμία και από την ανυπαίτια αλλαγή 
συνθηκών.

Γιατί τόση έμφαση στον δόλο του δανειολήπτη;

Στις 05 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα 
Τρίτη, κατόπιν αιτήματος και με πρωτο-
βουλία της Λαϊκής Ενότητας, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση  στα γραφεία της 
Εθνικής Ομοσπονδίας Δανειοληπτών.

Από πλευράς της Λαϊκής Ενότη-
τας παραβρέθηκαν ο κ. Λαφαζάνης 
Παναγιώτης, γραμματέας Πολιτικού 
Συμβουλίου της Λαϊκής Ενότητας , ο κ. 
Τάσος Μαυρόπουλος, μέλος Πολιτικού 
Συμβουλίου της Λαϊκής Ενότητας, η κα 
Μάνια Παρζέφκσι, μέλος Πολιτικού 
Συμβουλίου  της Λαϊκής Ενότητας, 
και ο κ. Διονύσιος Φλαμιάτος, μέλος 
του Πολιτικού Συμβουλίου της Λαϊκής 
Ενότητας.

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν με 

τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας 
κ. Κρητικό Ευάγγελο  και με τις επιστη-
μονικές υπηρεσίες, δηλαδή νομικούς 
και οικονομικούς συμβούλους, αλλά 
και με απλά μέλη της Ομοσπονδίας, 
δηλαδή εθελοντές και δανειολήπτες, 
ιεραρχούνται ως εξής:

Α΄) το μέγα θέμα της προστασίας 
της πρώτης και κύριας κατοικίας, δια 
την οποία πλέον σε 14 μήνες δεν θα 
υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο ή 
δίχτυ προστασίας.

Β΄) το θέμα της διενέργειας των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και πώς 
μπορεί να αντιμετωπιστεί. 

Γ΄) η κατάργηση του Ν. 3869/2010 
στις 31/12/2018, που αποτελεί μνημο-

νιακή δέσμευση της παρούσας κυβέρ-
νησης, και η λήξη του Ν. 4469/2010 
την ίδια ημερομηνία.

Δ΄) η δημιουργία ενός σύγχρονου 
νομοθετικού πλαισίου προστασίας νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων από την 
τραπεζική λαίλαπα των πλειστηριασμών, 
των εισπρακτικών μηχανισμών και των 
κερδοσκοπικών funds.

Ε΄) το μεγάλο πρόβλημα του λουκέ-
του σε δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω των ασφυκτικών 
τραπεζικών πιέσεων καθώς και του 
αφελληνισμού εκατοντάδων μεγάλων 
ελληνικών επιχειρήσεων, με μοχλό και 
δούρειο ίππο το αφελληνισμένο τρα-
πεζικό σύστημα.

Στ΄) τρόποι συνεργασίας και συμπό-
ρευσης του κόμματος της Λαϊκής Ενότη-
τας με την Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεων 
Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών 
Δανειοληπτών. 

ΥΓ: Πλήρες οπτικοακουστικό υλικό 
από video εγγραφής των σχετικών 
δηλώσεων που έγιναν, καθώς και φωτο-
γραφικό υλικό μπορείτε να αναζητήσετε 
στο facebook, στις σελίδες:
1) Kritikos Evangelos
2) Κρητικός Ευάγγελος
3) Εθνική Ομοσπονδία Δανειοληπτών 
Και στα ακόλουθα site:
1) www.omospondiadaniolipton.gr
2) www.ekritikos.gr 
Twitter: Kritikos Evangelos 

  ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ
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Μ ια απλή ίωση, μια φλεγμονή, μια 
λοίμωξη, ατονία ή κόπωση, αλλά 
και σοβαρά αυτοάνοσα νοσή-

ματα, αλλεργίες, καρκινώματα, παθήσεις 
του γαστρεντερικού και πολλές άλλες 
ασθένειες μπορεί απλώς να οφείλονται 
στην κακή ποιότητα του ανοσοποιητικού 
μας συστήματος, που είναι ο «νούμερο 
ένα» παράγοντας ευζωίας, υγείας και 
μακροζωίας.

Πολύ σημαντικό ρόλο στην ενίσχυσή 
του παίζει η διατροφή, η τακτική άσκηση, 
η απαλλαγή από το άγχος, η επαφή με 
τη φύση, η αποφυγή επαφής με κατεξο-
χήν τοξικές ουσίες, όπως το τσιγάρο, το 
αλκοόλ και το καυσαέριο.

Ο Δημήτριος Κουτρούμπας, BSc κλι-
νικός διατροφολόγος-φυσιοθεραπευ-
τής- φυσιοπαθητκός, μέλος της Ομάδας 
Logodiatrofis.gr, εξηγεί ότι με τον όρο 
«ανοσοποιητικό σύστημα» εννοούμε όλους 
εκείνους τους αμυντικούς μηχανισμούς 
που διαθέτει ο οργανισμός μας απέναντι 
σε «εισβολείς».

Πριν φτάσουμε στη θεραπεία αυτών 
των νοσημάτων που εισβάλλουν στον 
οργανισμό μας και η οποία πολλές φορές 
μπορεί να είναι από δύσκολη έως αναπο-
τελεσματική, καλό θα ήταν να προλάβουμε 
και να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα με τρόπο τέτοιο ώστε ο στρατός 
του σώματός μας να είναι ισχυρός απέναντι 

στις παθήσεις.
Με οδηγό το ρητό των αρχαίων προ-

γόνων μας «μέτρον άριστον», τα αποτε-
λέσματα θα είναι ιδιαίτερα καλά για την 
υγεία μας, αν ακολουθήσουμε ορθούς 
κανόνες διατροφής, άσκησης και διαβί-
ωσης στο καθημερινό περιβάλλον μας.

Ο ειδικός προτείνει τους σύγχρο-
νους κανόνες διατροφής και υγείας που 
θα μας βοηθήσουν στη θωράκιση του 
οργανισμού μας:

• Φροντίστε να καταναλώνετε τροφές 

πλούσιες σε αντιοξειδωτικά: βιταμίνη C, 
βιταμίνη E, β-σελήνιο, βιταμίνη D κ.λπ.

• Πίνετε καθημερινά ένα ποτήρι φυσικό 
χυμό (π.χ. πορτοκάλι, ρόδι) ή ανάμεικτο 
χυμό (π.χ. 1 πορτοκάλι - 2 μανταρίνια- 
1/2ακτινίδιο - 1/2 λεμόνι, ρόδι).

• Χρησιμοποιήστε λαχανικά σε σαλάτες 
και στα φαγητά (ντομάτα, χόρτα, κουνου-
πίδι, παντζάρια κ.λπ.).

• Καταναλώστε σνακ με φρούτα και 
ξηρούς καρπούς (μήλο, ακτινίδια, μπα-
νάνα, αποξηραμένα δαμάσκηνα, σύκα, 

βερίκοκα, καρύδια, ανάλατα αμύγδαλα, 
ρόδι, ηλιόσπορους κ.λπ.).

• Εισάγετε πιο συστηματικά στη δια-
τροφή σας το γιαούρτι συνδυαστικά με 
κανέλλα, μέλι, φρούτα, ξηρούς καρπούς, 
δημητριακά ολικής αλέσεως.

• Καταναλώστε ψάρι. Θα σας προσφέ-
ρει πρωτεΐνη, ποσότητες ψευδαργύρου 
και ω3 λιπαρών οξέων, που δυναμώνουν 
το ανοσοποιητικό σύστημα.

• Χρησιμοποιήστε στην παρασκευή 
των φαγητών σκόρδο και κρεμμύδι και 
προτιμήστε ελαιόλαδο.

• Χρησιμοποιήστε το μέλι σαν υποκα-
τάστατο της ζάχαρης. Η ζάχαρη μειώνει τις 
άμυνες του οργανισμού, ενώ το μέλι έχει 
αντισηπτικά και αντιμικροβιακά στοιχεία.

• Φροντίστε να καταναλώνετε επαρκή 
ποσότητα υγρών. Καταναλώστε ροφήματα 
από βότανα, πράσινο τσάι, λουΐζα, μέντα, 
φασκόμηλο κ.λπ.

• Αποφύγετε ή περιορίστε τα αναψυ-
κτικά, τη ζάχαρη και κυρίως την άσπρη, 
το αλκοόλ, τα επεξεργασμένα κρέατα και 
γενικά τα υψηλού λίπους τρόφιμα (σαλάμι, 
λουκάνικα, καπνιστά, αρνί κ.λπ.), τα τσιπς, 
τα γαριδάκια και τέτοιου είδους σνακ.

Η εμπλουτισμένη με φρούτα, λαχανικά, 
βότανα, με προσοχή και μέτρο διατροφή, 
μας δίνει υγεία, δεν μας στερεί την ομορφιά 
της ζωής, αλλά, το σημαντικότερο, δεν 
μας στερεί την ίδια τη ζωή.

Ενίσχυση του ανοσoποιητικού για καλή ζωή
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Υπάλληλοι του ΣΔΟΕ έλεγξαν μια 
επιχείρηση-μπαρ στο Γκάζι, στην Αθήνα, 
η οποία εκτός από αλκοόλ, πωλούσε 
αναβολικά και φάρμακα για τη στυτική 
δυσλειτουργία.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του 
ΣΔΟΕ, στους χώρους του μπαρ αλλά 
και σε διαμέρισμα που μίσθωνε η 
επιχείρηση στο ίδιο κτήριο, εντόπισαν 
και κατέσχεσαν 570 σκευάσματα φαρ-
μάκων, η αξία των οποίων εκτιμάται 
ότι ξεπερνά τις 35.000 ευρώ!

Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ βρήκαν 
επίσης 30 αμπούλες, κάψουλες και 
χάπια χωρίς ενδείξεις, καθώς και φιά-

λες με αλκοολούχο ποτό αγνώστου 
προελεύσεως και ποιότητας, το οποίο 
προοριζόταν για επαναγέμιση των 
κενών φιαλών με σήματα γνωστών 
εταιρειών, και 420 πώματα-καπάκια με 
ενδείξεις γνωστών σημάτων, τα οποία 
τοποθετούνταν στις ξαναγεμισμένες 
φιάλες, προκειμένου να μοιάζουν 
ανέπαφες.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 
τέσσερα άτομα, Έλληνες και Αλβανοί, 
τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες 
σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ανα-
ζητούνται ακόμα τρία.

πηγή: stogiatro.gr

Παράνομα φάρμακα πωλούνταν από μπαρ στο Γκάζι!

Μ ε αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Καρδιάς ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος 

«Η Καρδιά του Παιδιού» μας ενη-
μερώνει ότι, κάθε χρόνο, γεννιού-
νται περίπου 1.000 Ελληνόπουλα 
με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Από τα παιδιά αυτά, περισ-
σότερα από 500 χρειάζονται 
καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση 
μια ή και περισσότερες φορές στη 
ζωή τους. Πολύ συχνά, μάλιστα, 
χρειάζονται εγχείρηση καρδιάς σε 
επείγουσα βάση, ως νεογέννητα, 
πριν καν βγουν από το μαιευτήριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των 
καταξιωμένων παιδοκαρδιολό-
γων και παιδοκαρδιοχειρουργών 
του Επιστημονικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου «Η Καρδιά του Παι-
διού», οι παιδικές καρδιοπάθειες 
στη συντριπτική τους πλειονότητα 
αντιμετωπίζονται άριστα στη 
χώρα μας, με καρδιοχειρουργικά 
αποτελέσματα πιστοποιημένα από 
διεθνείς επιστημονικούς φορείς.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος «Η 
Καρδιά του Παιδιού» είναι ένας 
καθαρά εθελοντικός, φιλανθρω-
πικός σύλλογος, που ιδρύθηκε 
πριν από 35 χρόνια, στηρίζεται 
από γονείς καρδιοπαθών παιδιών 
και είναι ταγμένος στην ενημέ-
ρωση, προστασία και βοήθεια 
των καρδιοπαθών παιδιών! Από 
τότε στηρίζει ακούραστα και με 
κάθε δυνατό τρόπο τα καρδιο-
παθή παιδιά και τις οικογένειές 
τους, ενημερώνει τους γονείς, 
εγκύπτει στα προβλήματά τους, 
παρεμβαίνει προς κάθε δημόσια 
Αρχή και ιδιωτικό φορέα με υπο-
μνήματα και αιτήματα υπέρ των 
παιδιών και στηρίζει αμερόληπτα 

τις επιλογές των γονέων για 
θεραπεία, όπου εκείνοι επιθυμούν 
και επιλέγουν, στην Ελλάδα.

Επίσης «Η Καρδιά του Παι-
διού» παρέχει και οικονομική 
βοήθεια στους γονείς, στο μέτρο 
των δυνατοτήτων του Συλλόγου. 
Εντούτοις, δεδομένου του πολύ 
μεγάλου αριθμού των καρδιοπα-
θών παιδιών με μεγάλα οικονο-
μικά προβλήματα, ο Σύλλογος, 
για να μπορεί να στηρίζει κάθε 
παιδί που το χρειάζεται με δίκαιο 
τρόπο, έχει τεράστιες οικονομικές 
ανάγκες, αλλά λιγοστούς πόρους.

Η ιδέα που πρεσβεύει ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος «Η 
Καρδιά του Παιδιού» είναι ότι 
κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που 
βρίσκεται σε ανάγκη αξίζει και 
δικαιούται να έχει την ίδια ουσια-
στική ευκαιρία για αποκατάσταση 
της υγείας του, και κάθε γονιός 
δικαιούται το παιδί του να έχει 
ισότιμη πρόσβαση στα μέσα και 
τους πόρους που απαιτούνται 
για τον σκοπό αυτό.

«Η Καρδιά του Παιδιού» 
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση 
υποστήριξης σε κάθε ευαίσθητο 

πολίτη:
«Ας δείξουμε τη συμπαράστα-

σή μας σε όλους τους μικρούς 
μαχητές της ζωής και ας βοηθή-
σουμε όλα τα καρδιοπαθή παιδιά 
να βγουν νικητές. Πιστεύουμε 
ότι με τη συνεχή σας στήριξη 
θα ενδυναμώσετε τον Σύλλογο, 
ώστε να μην υπάρχει οικονομικό 
εμπόδιο για την αποκατάσταση 
της υγείας ούτε ενός παιδιού. 
“Η Καρδιά του Παιδιού”, με το 
πανελλήνια αναγνωρισμένο αφι-
λοκερδές και πολυετές έργο 
της, δεκαετιών, και έχοντας την 

αρωγή, όποτε χρειάζεται, των 
καταξιωμένων ειδικών ιατρών-
επιστημόνων, παιδοκαρδιολόγων 
και παιδοκαρδιοχειρουργών, που 
συμμετέχουν εθελοντικά στο επί-
σημο Επιστημονικό και Εποπτικό 
της Συμβούλιο, εγγυάται ότι οι 
γενναιόδωρες συνεισφορές και 
χορηγίες όλων θα αξιοποιούνται 
ισότιμα και δίκαια σε όλα τα 
παιδιά που έχουν πραγματική, 
τεκμηριωμένη ανάγκη. 

Για πληροφορίες σχετι-
κά με δωρεές: http://www.
kardiapaidiou.gr/».

1.000 Ελληνόπουλα το χρόνο  
γεννιούνται με συγγενείς καρδιοπάθειες
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Π αιδιά στην Ινδία εμβολιάστηκαν 
για ιλαρά με εισπνοή μέσω προ-
σωπίδας σε δοκιμή μίας τεχνικής 

που θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον 
τρόπο εμβολιασμού σε απομακρυσμένες 
περιοχές.

Οι ερευνητές στο Πρόγραμμα Measles 
Aerosol του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ) αναλύουν τα στοιχεία από 
την τελική φάση 3 της δοκιμαστικής 
εφαρμογής του. Αν η αποτελεσματικό-
τητα της μεθόδου είναι το ίδιο υψηλή 
με εκείνη των προηγούμενων δοκιμών, η 
οποία ισοφάρισε αυτή του εμβολιασμού 
με βελόνα, ίσως μπορέσει σύντομα να 
ξεκινήσει η μέθοδος με ψεκασμό.

Η κ. Marie-Paule Kieny, βοηθός γενικού 
διευθυντή του ΠΟΥ για την Καινοτομία, 
την Πληροφόρηση, την Τεκμηρίωση και 
την Έρευνα, δήλωσε σχετικά: «Έχου-
με ολοκληρώσει μια κλινική δοκιμή με 
περισσότερα από 2.000 παιδιά στην Ινδία. 
Πρόκειται για μια πιλοτική δοκιμή προς 
αδειοδότηση». Επίσης, μιλώντας σε ένα 
σεμινάριο του βρετανικού London School 
of Hygiene and Tropical Medicine στις 
18 Ιουλίου 2017, επισήμανε: «Η ιλαρά 
εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο πρό-
βλημα με όρους παιδικών θανάτων[…], 
ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η 
δυνατότητα διάθεσης ενός εμβολίου 
που θα μπορούσε να δοθεί διά της ανα-
πνευστικής οδού, αντί να δοθεί με ένεση, 
θα ήταν ασφαλώς ένα συν για κάποιες 
χώρες όπως η Ινδία». Ο ψεκαστήρας 
παρέχει την ίδια δόση εμβολίου, κατά το 
ίδιο πρόγραμμα λήψης και σε παρόμοιο 
κόστος ανά δόση – περίπου35 σεντ ΗΠΑ, 
συμπεριλαμβανόμενης της συσκευής, 
όπως δήλωσε η κ. Kieny.

Αντίθετα με τις ενέσεις, οι ψεκαστή-
ρες μπορούν να χορηγηθούν και από μη 
εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας. 
Μολονότι χρειάζονται και αυτοί αποθή-

κευση σε ψυχρό μέρος, κάτι που συνιστά 
πρόβλημα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
η κ. Kieny είπε ότι τα εμβόλια της ιλαράς 
«αντέχουν αρκετά στη θερμότητα» προτού 
ανασυσταθούν.

Υπάρχουν ήδη εμβόλια χωρίς βελόνα 
για άλλες ασθένειες, όπως το εμβόλιο 
για τη χολέρα και το ρινικό σπρέι για τη 
γρίπη. Εκατομμύρια παιδιά στο Μεξικό 
πριν από λίγα χρόνια έλαβαν εμβολιασμό 
με ψεκασμό για ιλαρά, όμως η συσκευή 
παροχής δεν ήταν κατάλληλη για χρήση 
σε ευρύ πεδίο, όπως δήλωσε η κ. Kieny.

Η νέα συσκευή αποτελείται από μία 
προσωπίδα μιας χρήσης που συνδέεται με 
ένα εισπνευστήρα, ο οποίος μετατρέπει το 
εμβόλιο σε σπρέι. Ο εισπνευστήρας μπορεί 
να ρευματοδοτείται από μια επαναφορ-
τιζόμενη μπαταρία. Ένας επαγγελματίας 
υγείας φορά την προσωπίδα στο παιδί 
και ενεργοποιεί τον αναπνευστήρα. Ο 

εμβολιασμός διαρκεί 30 δευτερόλεπτα. 
«Είναι κάτι που δεν κρατά πολύ περισσό-
τερο απ’ το να αλλάξει κανείς τη σύριγγα 
και τη βελόνα για κάθε παιδί χωριστά. Η 
συσκευή λειτουργεί με φιαλίδια πολλών 
δόσεων, και μόνο η προσωπίδα χρειάζεται 
αλλαγή», είπε η κ. Kieny.

Ο Daniel Berman, αναπληρωτής διευ-
θυντής της Εκστρατείας για Πρόσβα-
ση σε Βασικά Φάρμακα των «Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα», χαιρέτισε την έρευνα για 
εναλλακτικούς μηχανισμούς χορήγησης 
εμβολίων ως μέσο αυξανόμενης δυνατό-
τητας κάλυψης των αναγκών. «Τείνουμε 
να εμβολιάζουμε ξανά και ξανά τα ίδια 
παιδιά, και τείνουμε να χάνουμε τα ίδια 
παιδιά – κι αυτό είναι μια λειτουργία της 
πρόσβασης που έχουν στις δομές υγείας», 
δήλωσε. «Είναι απίστευτα σημαντικό να 
απλουστεύσουμε και να προσαρμόσουμε 
τα προϊόντα».

Ο Naveen Thacker, παιδίατρος στο 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο Deep, στο Γκου-
τζαράτ της Ινδίας, και πρώην πρόεδρος 
τα Ινδικής Ακαδημίας Παιδιάτρων, είπε 
σχετικά: «Είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα, 
που οπωσδήποτε θα είναι χρήσιμο και 
στην Ινδία και σε άλλες χώρες για μαζικές 
εκστρατείες. Η ιλαρά είναι ο επόμενος 
στόχος στην Ινδία μετά την πολιομυελί-
τιδα». Και προσέθεσε ότι η συσκευή θα 
γίνει καλύτερα αποδεκτή από τους γονείς, 
καθώς τα τσιμπήματα της βελόνας συχνά 
συνδέονται με παρενέργειες και φόβο.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία 
του ΠΟΥ με τον Αμερικανικό Ερυθρό 
Σταυρό, με τα Κέντρα Πρόληψης και 
Ελέγχου Ασθενειών των ΗΠΑ και με τις 
ιδιωτικές εταιρείες Serum Institute της 
Ινδίας και Aerogen της Ιρλανδίας, και 
χρηματοδοτείται από το Bill and Melinda 
Gates Foundation.

Ινδία: Πιλοτικό πρόγραμμα εμβολιασμού  
με ψεκασμό για την ιλαρά

Η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή των 
ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων 
καθίσταται μία διαρκώς αυξανόμενη 
απειλή σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Υπό το 
φως αυτής της διαπίστωσης, η έρευνα 
για μέσα αντιμετώπισης αυτών των 
ανθεκτικών βακτηρίων δίχως τη χρήση 
αντιβιοτικών φαρμάκων είναι ύψιστης 
σημασίας. Σήμερα, περίπου 700.000 
άνθρωποι υποκύπτουν ετησίως σε 
μολύνσεις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά, 
αλλά ο αριθμός αυτός προβλέπεται να 
εκτοξευθεί σε 10 εκατομμύρια περίπου 
μέχρι το έτος 2050, αν δεν αλλάξουμε 
τρόπο αντιμετώπισης. Ευτυχώς, φαίνεται 
ότι μία 25χρονη φοιτήτρια έχει ανακα-

λύψει μία τουλάχιστον μέθοδο εύκολης 
εξόντωσης τέτοιων μικροοργανισμών.

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Shu Lam 
και οι συνάδελφοί της στο Πανεπιστή-
μιο της Μελβούρνης πρωτοπόρησαν 
πρόσφατα ως προς έναν τρόπο να 
παρακάμψουμε, όπως πιστεύουν, τη 
χρήση αντιβιοτικών. Σε μια συνέντευξή 
της στο VICE η κ. Lam δήλωσε:

«Έχουμε αναπτύξει μία νέα τάξη 
αντι-μικροβιακών φορέων, οι οποίοι είναι 
εξόχως μοναδικοί. Παρουσιάζονται με 
τη μορφή μικροσκοπικών αστρόμορφων 
μορίων, που δημιουργούνται από μικρές 
αλυσίδες πρωτεϊνών. Ανακαλύψαμε ότι 
είναι πολύ αποτελεσματικοί στην εξα-

φάνιση των βακτηριδιακών μολύνσεων 
στα ποντίκια, καθώς και ότι δεν είναι 
τοξικοί για το σώμα».

Παράλληλα με το ότι είναι μάλλον 
αξιολάτρευτα, αυτά τα μικρά αστρό-
σχημα μόρια πρωτεΐνης στην πραγμα-
τικότητα προσκολλώνται στα βακτήρια 
και κατόπιν αποδομούν τα κυτταρικά 
τοιχώματά τους. Η κ. Lam εξηγεί ότι, 
όταν τα «αστεράκια» προσκολλώνται 
στα κυτταρικά τοιχώματα των βακτη-
ρίων, διαταράσσουν τη διαδικασία 
της κυτταρικής διαίρεσης. Η διαδικα-
σία διαίρεσης και πολλαπλασιασμού 
αποτελεί τον τρόπο επιβίωσης τον 
βακτηρίων. Όταν προσκολλώνται τα 

αστεροειδή πολυμερή, ασκούν επίσης 
μεγάλη πίεση στα βακτήρια, κάτι που 
πυροδοτεί στην πράξη μια διαδικασία 
αυτοκαταστροφής. Έτσι, εκτός από 
την πρόληψη της αναπαραγωγής των 
βακτηρίων, τα «αστεράκια» βοηθούν 
στην πραγματικότητα και στην εξόντωση 
των ήδη υφιστάμενων βακτηρίων.

«Χρειάζεται να κάνουμε πολλές 
ακόμη μελέτες και δοκιμές – για να 
δούμε, λόγου χάρη, αν αυτά τα πολυ-
μερή έχουν κάποιες παρενέργειες στο 
σώμα μας», εξηγεί η κ. Lam, αλλά έχει 
πολλές ελπίδες ότι η ανακάλυψή της 
μπορεί να φανεί χρήσιμη, ακόμη και 
στο εγγύς μέλλον.

Μία 25χρονη φοιτήτρια ανακαλύπτει τρόπο εξόντωσης των βακτηρίων δίχως αντιβιοτικά
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Τ ον σημαντικό ρόλο του ενεργει-
ακού τομέα στην οικονομία της 
Ελλάδας, και γενικότερα της ΝΑ 

Ευρώπης επιδιώκει να αναδείξει για 
μια ακόμη φορά το ετήσιο (22o) Εθνικό 
Συνέδριο Ενέργειας, που διοργανώνει το 
Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 
στις 23-24 Νοεμβρίου 2017 στην Αθήνα. 
Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιείται 
στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387). 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να απο-
τελέσει και εφέτος ένα πεδίο γόνιμου 
διαλόγου και προβληματισμού πάνω 
στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της 
ενέργειας και του περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα και διεθνώς. Η αναγνώριση των 
αναδυόμενων τάσεων και προοπτικών 
μέσα από τεκμηριωμένες παρουσιάσεις 
και η ανταλλαγή απόψεων παραμένει 
ένας βασικός στόχος του Συνεδρίου μαζί 
με τη συνακόλουθη εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων. 

Το Συνέδριο έχει καθιερωθεί τα 
τελευταία χρόνια ως ένα σημαντικό 
βήμα στην Ελλάδα για την ενεργειακή 
πολιτική, την ενεργειακή αγορά και τις 
επιχειρήσεις (τα πρακτικά των τελευ-
ταίων δύο Συνεδρίων δημοσιεύονται 
στο site του ΙΕΝΕ: http://www.iene.gr/
energy-development2015/ και http://
www.iene.gr/energy-development2016/). 
Η διοργάνωσή του υποστηρίζεται από 
μεγάλες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ενέργειας.

Εφέτος το Συνέδριο έχει ως κεντρικό 
θέμα «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017: Οι 
αγορές Ενέργειας σε Πορεία Μετασχη-
ματισμού», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο 
να υπογραμμίσει τις σημαντικές αλλαγές 
που ήδη παρατηρούνται στη διαμόρφωση 
του ενεργειακού μείγματος, τόσο σε εθνι-
κό-περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές υποχρέωσαν 
εταιρείες και οργανισμούς σε Ελλάδα 
και ΝΑ Ευρώπη να αναθεωρήσουν τη 
στρατηγική τους, αλλά και τα επενδυτι-
κά τους σχέδια και γενικότερα τη θέση 
τους στις αγορές. Οι προσπάθειές τους 
να προγραμματίσουν και να επενδύσουν 
σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονο-
μικό και πολιτικό περιβάλλον, όπου οι 
γεωπολιτικές εξελίξεις διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο, δημιουργούν σοβαρές νέες 
προκλήσεις. Κατ’ εξοχήν μακροχρόνιας 
στόχευσης, οι ενεργειακές επενδύσεις 
σε υποδομές αλλά και στο άνοιγμα νέων 
αγορών απαιτούν μία ελάχιστη εξασφάλιση 
οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. 

Γι’ αυτό, το ερώτημα που τίθεται σήμερα, 
και θα εξετασθεί σε βάθος στο επερχό-
μενο συνέδριο του ΙΕΝΕ, είναι υπό ποίες 
προϋποθέσεις εταιρείες και οργανισμοί 
θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις ενός μακροχρόνιου σχεδια-
σμού, όπου η ενεργειακή ασφάλεια και 
η νέα δομή των αγορών αναδεικνύονται 
πλέον ως κυρίαρχα θέματα. 

Το Συνέδριο περιλαμβάνει εισηγήσεις 
και τοποθετήσεις από διακεκριμένους 
ομιλητές από την Ελλάδα και από το 
εξωτερικό, καθώς και συζητήσεις στρογγυ-
λής τραπέζης (panel discussions) μεταξύ 
γνωστών παραγόντων της αγοράς. Βασικό 
χαρακτηριστικό του Συνεδρίου, από το 
ξεκίνημά του το 1996, είναι η σφαιρική 
αντιμετώπιση και η ολική προσέγγιση 
του ενεργειακού τομέα, με την ενδελεχή 
εξέταση των επιμέρους ενοτήτων και την 
ανάδειξη των διαμορφούμενων συνεργει-
ών (synergies) και διασυνδέσεων (links). 

Τα τελευταία είκοσι πέντε και κάτι 
χρόνια η ενέργεια έχει αναδειχθεί σε έναν 
από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της 
οικονομίας τόσο στη χώρα μας όσο και 
διεθνώς. Ο εντυπωσιακός ρυθμός ανάπτυ-
ξης του ενεργειακού τομέα παγκοσμίως 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη ραγδαία 
αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, απο-
τέλεσμα της βελτίωσης των συνθηκών 
διαβίωσης, και έχει ως συνέπεια τις πολύ 
μεγάλες επενδύσεις σε ενεργειακές υπο-
δομές, οι οποίες πραγματοποιούνται σε 
συνεχή βάση. Με την αύξηση της ενερ-
γειακής κατανάλωσης άμεσος είναι ο 
αντίκτυπος στο περιβάλλον, η προστασία 
του οποίου αποτελεί και αυτή πλέον μία 
πρώτη προτεραιότητα και εξετάζεται στο 

πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής για την 
Κλιματική Αλλαγή: ένα θέμα που έχει λάβει 
πλέον νέες διαστάσεις μετά τη διεθνή 
συμφωνία των Παρισίων τον Δεκέμβριο 
του 2015 για τον έλεγχο των εκπομπών 
του θερμοκηπίου (συμφωνία COP21). 

Επίσης, η επίσπευση στις έρευνες 
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και 
ευρύτερα στην Α Μεσόγειο, η προσπάθεια 
διαφοροποίησης των εισαγωγών φυσικού 
αερίου για την κάλυψη των ευρωπαϊκών 
αναγκών φυσικού αερίου μέσω νέων 
αγωγών και τερματικών LNG, ο ρόλος 
της Ελλάδας στη διακίνηση φυσικού 
αερίου και πετρελαίου σε περιφερειακό 
επίπεδο, η ραγδαία διείσδυση των ΑΠΕ 
στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και στην 
ΝΑ Ευρώπη, καθώς και η κεφαλαιώδης 
σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας 
αποτελούν θεματικές με ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον που θα αναπτυχθούν διεξοδικά 
στο Συνέδριο. 

Ως συνήθως, το «Ενέργεια και Ανά-
πτυξη 2017» πρόκειται να καλύψει ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων στους τομείς της 
ενέργειας, του περιβάλλοντος και της 
γεωπολιτικής. Η βασική θεματολογία 
του Συνεδρίου συνοψίζεται ακολούθως:

Βασική Θεματολογία του 
«Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017»

• Ο μετασχηματισμός των ενεργειακών 
αγορών σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη 
• Η ελληνική Ενεργειακή Αγορά σε ανα-
ζήτηση μιας νέας κατεύθυνσης 
• Η ασφάλεια του Ενεργειακού Συστή-
ματος της Ελλάδας και περιφερειακές 
παράμετροι 

• Ο κρίσιμος ρόλος του Φυσικού Αερίου 
στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση 
προς ένα καθαρό ενεργειακό σύστημα 
• Η μετάβαση προς ένα ηλεκτροδοτού-
μενο ενεργειακό περιβάλλον και ο ρόλος 
των ΑΠΕ 
• Η ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου 
ως βασικού προμηθευτή ενέργειας της 
Ευρώπης 
Οι εργασίες του Συνεδρίου έχουν 
προγραμματιστεί ως ακολούθως:
22ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας:
«Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017: Οι Αγορές 
Ενέργειας σε Πορεία Μετασχηματισμού» 
Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 23-25 Νοεμ-
βρίου, 2017 
Προκαταρτικό Πρόγραμμα, Πέμπτη, 
23 Νοεμβρίου, 2017
14.00-15.00: Εγγραφές 
15.00-17:00: 1η Συνεδρία: Εισαγωγική 
Συνεδρία 
Ομιλία Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας κ. Γ. Σταθάκη 
Τοποθετήσεις CEO (ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, 
Όμιλος Μυτιληναίος, Τέρνα) 
Ερωτήσεις 
17.00-17.15: Διάλειμμα – καφές 
17.15-19.00: 2η Συνεδρία: «Οι Αγορές 
Ενέργειας σε μετασχηματισμό» 
Παρουσιάσεις: ΙΕΑ, WEC, European 
Commission, Eurelectric 
Ερωτήσεις 
19.00-20.00: 3η Συνεδρία: «Ενεργειακές 
Προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο» 
Ομιλία Υπουργού Ενέργειας Κύπρου κ. 
Γιώργου Λακκοτρύπη 
Ακολουθεί συζήτηση με την συμμετοχή 
των: κ. Κων/νου Σκρέκα (ΝΔ), κ. Γιάννη 
Μανιάτη (Δημοκρατική Συμπαράταξη), 
Εκπροσώπων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ 
20.00-21.00: Cocktail Reception 
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου, 2017
09.00-09.30: Εγγραφές 
09.30-11.00: 4η Συνεδρία: «Ο Κρίσιμος 
Ρόλος του Φυσικού Αερίου και των ΑΠΕ 
στον Μετασχηματισμό της Ενεργειακής 
Αγοράς» 
11.00-11.15: Διάλειμμα - καφές 
11.15-12.30: 5η Συνεδρία: «Ηλεκτροκίνηση 
στις Μεταφορές» 
12.30-14.00: 6η Συνεδρία: «Μακροχρόνιος 
Ενεργειακός Σχεδιασμός και Ενεργειακή 
Ασφάλεια» 
14.00-15.00: Ελαφρύ γεύμα 
15.00-16.30: 7η Συνεδρία: «Αντιμετωπί-
ζοντας την Ενεργειακή Φτώχεια» 
16.30-16.45: Διάλειμμα - καφές 
16.45-18.30: 8η Συνεδρία: «Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα, Έξυπνα Κτήρια και Έξυ-
πνες Πόλεις» 
18.30- 19.30: Farewell Cocktail Reception 

22o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας:

Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017: Οι αγορές 
Ενέργειας σε Πορεία Μετασχηματισμού

Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 23-24 Νοεμβρίου 2017
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Συγχαρητήρια - πρόταση 
συνεργασίας με το ΠΑΚΟΕ

Αγαπητοί Κύριοι/ες,
 Είμαι στη διάθεσή σας προκειμένου 

να σας βοηθήσω στην προσπάθεια που 
κάνετε απέναντι στα μη κανονικά και 
νοθευμένα γαλακτοκομικά και τυροκομικά 
προϊόντα με την 35ετή εμπειρία μου στην 
παραγωγή στον συγκεκριμένο κλάδο.

Το κακο πλεον εχει παραγινει, και ο 
ανταγωνισμός δεν παίζεται επί ίσοις όροις 
σε εμάς,  τους παραγωγούς.

 Είμαι βέβαιος ότι το σχόλιό μου στο 
«Κουτί της Πανδώρας» (http://www.
koutipandoras.gr/article/o-efet-dinei-
ehghseis-sxetika-me-ta-dhmosieymata-
gia-nooeymena-kai-akatallhla-trofima) 
θα μείνει αναπάντητο.

  Στη διάθεσή σας,
Φαιδων Χασιωτης, www.kissavos.com
Σας ευχαριστούμε για τα καλά 

λόγια και για την ευγενική πρότασή 
σας, την οποία υποσχόμαστε ότι θα 
λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν.

Συγχαρητήρια στο ΠΑΚΟΕ 
για την έρευνα στα τρόφιμα 
– παραίνεση για νέες 
αποκαλύψεις

Εξαιρετική δουλειά η έρευνά σας στη 
διατροφική αλυσίδα. Θα παρακαλούσα 

όμως να την προχωρήσετε παραπέρα 
και να την ολοκληρώσετε.

Να κάνετε λοιπόν έλεγχο στα κρασιά 
που σερβίρονται στις ταβέρνες και στα 
ξενοδοχεία. 

Να ελέγξετε ποιες εταιρείες εισάγουν 
από ανατολικές χώρες μολυσμένα κρασιά 
με 25τονα βυτία  και που καταλήγουν 
αυτά τα κρασιά ως ελληνικά. Σε ποιες 
φιάλες εταιρειών υπάρχουν τέτοια κρα-
σιά με ελληνικές ετικέτες. Να κάνετε 
κυρίως έλεγχο φυτοφαρμάκων σε αυτά 
τα κρασιά άλλα και στην προέλευση του 
φυτοφαρμάκου.

Μιχάλης Παπαδοδημητράκης
χημικός-μηχανικός, οινολόγος
Σύντομα ξεκινάμε την έρευνα για 

τη νοθεία στα εισαγόμενα κρασιά.
    

Μια υπόσχεση ανανέωσης 
οικολογικής συνεργασίας

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,
Με τους περισσότερους γνωριζόμαστε 

πολλά χρόνια, από ποικίλες και διαφορε-
τικές θέσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, 
της προστασίας της φύσης, των αξιών και 
του εθελοντικού κινήματος.

Για αυτό το λόγο αισθάνομαι την 
ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας για 
την διακοπή της συνεργασίας μου με τον 
ΑΡΧΕΛΩΝ από τη θέση του διευθυντή του, 
με την οποία γυρίζει μια πολυγραφότατη 

σελίδα του επαγγελματικού μου «βιβλίου».
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να 

τιμήσω κάθε έναν ξεχωριστά για την 
συνεργασία που είχαμε τα χρόνια αυτά, 
νιώθοντας ότι πραγματικά συμπορευτήκαμε 
σε καιρούς ιδιαίτερα απαιτητικούς, με 
φιλότιμο και ακεραιότητα, γιατί αγαπή-
σαμε και αγαπάμε το περιβάλλον και τον 
τόπο μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να 
προσφέρουμε όλοι, πέρα από τις τυπικές 
υποχρεώσεις μας και τους ρόλους μας, 
χωρίς αντιπαλότητες και ιδιοτέλεια. 

Κρατώ βαθιά μέσα μου τις καλύτερες 
στιγμές μας. 

Προσωπικά βεβαίως παραμένω ενθου-
σιώδης, ενεργός και χρήσιμος, αναζητώ-
ντας νέες προοπτικές.

Οι δεσμοί μας είναι ισχυροί. Θεωρώ 
δεδομένο ότι οι δρόμοι μας, επαγγελματικοί 
και ανθρώπινοι, θα συναντηθούν ξανά.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Θεόδωρος Μπένος-Πάλμερ

Μια αξιόλογη προσφορά 
συνεργασίας

Αξιότιμη Κυρία, Αξιότιμε Κύριε,
Ονομάζομαι Ψωμιάδης Δαυίδ (δρ.) και 

είμαι Διευθυντής Εργαστηρίου (διαπιστ. 
ISO17025) στην εταιρεία αναλύσεων 
Imprint Analytics (Αυστρία). Η εταιρεία 
μας εξειδικεύεται στις αναλύσεις σταθερών 
ισοτόπων, με έμφαση στην αυθεντικότητα 

και ιχνηλασιμότητα τροφίμων, καλλυντικών, 
φαρμάκων κ.ά. Η διαφοροποίηση των 
ισοτοπικών λόγων μπορεί να διακρίνει 
νοθείες ανάμιξης αλλά και ετικετοποίησης 
(γεωγραφική προέλευση). Διαβάζοντας 
το πρόσφατο δελτίο τύπου 231/13-10-
2017 του ΠΑΚΟΕ, θεώρησα χρήσιμο να 
σας κοινοποιήσω τις υπηρεσίες μας στο 
τομέα της νοθείας τροφίμων.

Μερικά παραδείγματα ελέγχων τρο-
φίμων που πραγματοποιούμε για φορείς 
ελέγχου:
 - Βανιλλίνη/άρωμα βανίλιας σε τρόφιμα 
(φυσική, συνθετική, βιοσυνθετική)
- Ανίχνευση πρόσθετων σακχάρων στο μέλι
- Ανίχνευση πρόσθετου νερού στο κρασί
- Ανίχνευση πρόσθετης αλκοόλης ή γλυ-
κερόλης στο κρασί
- Ανίχνευση φυσικών χυμών ή συμπυ-
κνωμάτων (αραίωση με νερό)
- Ανίχνευση πρόσθετων σακχάρων και 
οργανικών οξέων σε φυσικούς χυμούς 
και αφεψήματα
- Έλεγχος γεωγραφικής προέλευσης τρο-
φίμων (πχ ελαιόλαδο, σιτηρά, μέλι, κρασί)

Είμαι λοιπόν στη διάθεσή σας, ηλεκτρο-
νικά ή τηλεφωνικά. εφόσον ενδιαφέρεστε.
Με εκτίμηση,
Dr. David Psomiadis,
Head of Laboratory /  Business 
Development

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την 
πρόταση. Πολύ πιθανό να την αξιο-
ποιήσουμε στο άμεσο μέλλον.

  AΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

GRBossible 2017

Explore your business self
Tο Skywalker.gr σας καλεί στη 2η συνάντηση του ελλη-

νικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος σε μία ενιαία φυσική 
πλατφόρμα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους νέους 
και εν δυνάμει επιχειρηματίες.

Το φεστιβάλ νεοφυούς επιχειρηματικότητας GRBossible 
2017 θα διεξαχθεί στις 25 και στις 26 Νοεμβρίου στο ξενοδο-
χείο Divani Caravel, Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα.

Σκοπός του φεστιβάλ είναι η διερεύνηση των αναγκών 
και δυνατοτήτων, των ευκαιριών και των αποφάσεων που 
αφορούν στη γέννηση, στην υποστήριξη και στην ανάδειξη 
νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Το φεστιβάλ απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες, σε όλους 
όσοι ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες και τις 
προοπτικές του επιχειρείν, καθώς και σε όλο το επιχειρηματικό 
οικοσύστημα, που μέσα από την τεχνογνωσία του αξιοποιεί 
και υποστηρίζει την  ελληνική νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Το διήμερο φεστιβάλ θα περιλαμβάνει:
– Έκθεση start ups.
– Venture Capitals, crowd Funding, business Angels.
– Συνέδριο με παρουσία του επιχειρηματικού οικοσυ-

στήματος και εκπροσώπων αναδυόμενων επιχειρηματικών 
κλάδων στην ελληνική οικονομία.

– Βιωματικά workshops.
– Success Stories: Start-ups παρουσιάζουν τη διαδρομή 

τους και μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τα πρώτα τους 
βήματα.

– Παιχνίδι επιχειρηματικότητας: Ένα επιχειρηματικό παι-
χνίδι προσομοίωσης σε πραγματικές και εικονικές συνθήκες.

– Χώρο συναντήσεων για επικοινωνία και αλληλεπίδραση.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

H δράση #Jobdays Ευρωπαϊκή Πρόοδος Ηρά-
κλειο Κρήτης με ένθετο το 14ο Μονοπάτι 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας αποτελεί μία 
πρωτοβουλία του skywalker.gr στο πλαίσιο των 
δράσεών του «Επί το έργον» και διοργανώνεται 
σε συνεργασία με το κέντρο διά βίου μάθησης 
Ευρωπαϊκή Πρόοδος.

Μία εκδήλωση αφιερωμένη στην εργασία 
και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, που 
θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου 
2017 και ώρες 10:00 έως 16:00 στο Κ.Δ.Β.Μ. 
Ευρωπαϊκή Πρόοδος, Γερουλάνου 4, Ηράκλειο 
Κρήτης.

Η συμμετοχή για το κοινό είναι δωρεάν.
Πρόκειται για μία δράση επίκαιρη όσο ποτέ 

άλλοτε, που περιλαμβάνει workshops αναζήτησης 
εργασίας και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιο-
τήτων για ανέργους, αλλά και για εργαζομένους, 
που είτε επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές 
τους στη θέση εργασίας όπου δραστηριοποιούνται 
είτε να αλλάξουν επαγγελματική σταδιοδρομία.

Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες θα παρα-
κολουθήσουν workshops σχετικά με τη στρατη-
γική δημιουργίας μίας επιτυχημένης καριέρας, 
το «business plan» της αναζήτησης εργασίας, 
τη σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού 
σημειώματος, τα social media στην αναζήτηση 
εργασίας, την αποτελεσματική προετοιμασία για 
τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού, τη SWOT 
analysis (αποκωδικοποίηση της προσωπικότητας 
του ανθρώπου), το elevator pitch (παρουσίαση 

του εαυτού μου σε 1 λεπτό) και την ανάπτυξη 
ήπιων δεξιοτήτων (soft skills).

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί το 14ο 
Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, που 
σκοπό έχει τη γνωριμία των συμμετεχόντων με 
την κοινωνική οικονομία και την παροχή αρχικής 
εκπαίδευσης στην κοινωνική επιχειρηματικότη-
τα, καθώς οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τη 
συμβατότητά τους με το κοινωνικώς επιχειρείν.

Σε 24 ώρες εισηγητές και συμμετέχοντες 
μέσα από εκπαίδευση και βιωματικά εργαστήρια 
θα προσεγγίσουν τις βασικές αρχές και τις αξίες 
της κοινωνικής οικονομίας, θα γνωρίσουν το 
ελληνικό και διεθνές περιβάλλον της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και θα κατανοήσουν τις 
μεθόδους, τα εργαλεία, το νομικό, το φορολογικό 
και το χρηματοδοτικό πλαίσιο στην παραγωγή 
και στη διάθεση κοινωνικών αγαθών και υπηρε-
σιών μέσα από τη συλλογική κοινωνική δράση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι καταξιωμένοι 
εισηγητές προσφέρουν τον χρόνο και τις γνώσεις 
τους εθελοντικά.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και για αιτή-
σεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε το 
jobfestival.gr.

Η διοργάνωση  #Jobdays Ευρωπαϊκή Πρόο-
δος Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιείται με την 
πολύτιμη συμβολή των:

Χορηγός: ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Χορηγός φιλοξενίας: INFINITY BLUE 

BOUTIQUE HOTEL & SPA

#Jobdays Ευρωπαϊκή Πρόοδος Ηράκλειο Κρήτης
6-9 Νοεμβρίου 2017, Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Πρόοδος



για το 
Περιβάλλον

ΠΑΚΟΕ 38 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα
και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:  
 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα

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

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

Π Α ΚΟ Ε
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για καλύτερη
ποιότητα zωής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ
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